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 راهبردی هایبرنامه تدوین به مدیران تمایل تعیین

 (کشور وزارت ارشد و میاني مدیران: مطالعه مورد) 

 
 2، محمدعلي دنکوب1زرجمال بوستان

 جنوبگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهراندکتری سیاست 8

 (مرکزی)تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه اجرایی مدیریت ارشد کارشناس  0
 

نگر و نگر، جامعبر ذهنیتی پویا، آینده شده با تکیههدف تحقیق حاضر، حرکت در چارچوب راهبردهای تدوین -چکیده
میانی و ارشد به تدوین  رانیمدحل بسیاری از مسائل سازمانی است. در این راستا، به تعیین تمایل اقتضایی است که راه

. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش جز تحقیقات هستی راهبردی در وزارت کشور هابرنامه
. جامعه آماری موردنظر در این تحقیق شامل، کلیه مدیران میانی و ارشد ستاد وزارت کشور استهمبستگی  - توصیفی

ای  و روش ها از دو طریق روش کتابخانهدهباشند. دانفر می 18، ستاد وزارت کشور 04باشند که تعداد آنها در سال می
شده است. برای  های موردنیاز در این پژوهش از پرسشنامه استفادهآوری دادهاند، جهت جمعشده میدانی گردآوری

سنجش میزان روایی ابزار تحقیق، از روایی صوری و محتوایی و برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار سنجش نیز، از 
ها نیز از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل داده و ی کرون باخ استفاده گردیده است. برای تجزیهروش آلفا

ها و از ها و آمار استنباطی برای رد یا تأیید فرضیهبندی دادهشده است. آمار توصیفی برای گردآوری و طبقه استفاده
دهد که مدیران ها نشان میشده است. یافته بهره گرفته SPSSو Minitab افزار ای با استفاده از نرمتک نمونه tآزمون 

های راهبردی و توجه به های راهبردی، پذیرش نتایج برنامهوزارت کشور در هر سه مؤلفه آگاهی و دانش نسبت به برنامه
 مدت در حد باالتر از متوسط قرار دارند.های کوتاهاسناد باالدستی در تدوین برنامه

 0، تفکر راهبردی، نتایج راهبردی، مدیریت راهبردی8راهبرد: کلیدی واژگان

 

 مقدمه
ای کارگیری برنامهشتاب تغییرات محیطی بیرونی و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بهامروزه با توجه به

های اصلی ویتهای راهبردی، یکی از اولناپذیر است. لذا تدوین برنامهجامع، مبتنی بر آینده ضرورتی اجتناب

                                                           
1. Strategy 

2. Strategy management 
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یافتن بهترین مسیر برای نیل به اهداف  ها را درتواند سازمانای میآید، چنین برنامههر سازمانی به شمار می
نگر نگر، جامعبر ذهنیتی پویا، آینده شده با تکیه سازمانی یاری رساند. حرکت در چارچوب راهبردهای تدوین

 (.8909)احمدی،  استحل بسیاری از مسائل سازمانی و اقتضایی راه

ها را در مندی، آگاهی، دانش، پذیرش نتایج و مشارکت مدیران، سازماناز طرفی در درون سازمان عالقه

ها، همسو و های آینده، بهبود عملکرد سازمانی، تسهیل ارتباطات و مشارکتگیری و تدوین اولویتجهت

کننده اجرای کننده و تسهیلنوعی تضمین هدهد، و بهای ناهمگرا سوق میمنطبق نمودن عالیق و ارزش

هایی های موفق و پیشرو نشانگر آن است، که چنین سازمانهای راهبردی است. مطالعه وضعیت سازمانبرنامه

های خدمات عمومی که اند، اتخاذ چنین رویکردی در سازمانبا رویکرد راهبرد محور، کار خود را آغاز کرده

 (8911)رسولیان،  همیت بیشتری برخوردار استنقش فرا بخشی دارند، از ا

دهنده خدمات عمومی است، های حاکمیتی، فرابخشی و ارائهدر این میان وزارت کشور، یکی از دستگاه

رو ارزیابی علمی میزان این که به دلیل گستردگی وظایف، لزوم تدوین راهبرد در آن حائز اهمیت است. از

بهبود بسیار مهم باشد.  ها و نقاط قابلتواند در شناسایی توانمندیین راهبرد میتمایل مدیران این دستگاه به تدو

های سایر چراکه این سازمان، با برخورداری از نقش فرابخشی خود، تأثیر بسزایی در هماهنگ نمودن فعالیت

 (8900)سرمد،  های اجرایی کشور داردوری دستگاهها و افزایش بهرهدستگاه

عنوان سازمانی که متولی امور داخلی، مانند امنیت و سیاست داخلی است، همواره با فراز وزارت کشور، به

های مختلفی روبرو بوده است، عمده این تغییرات ناشی از تحوالت سیاسی در سطوح باالی مدیریتی و نشیب

ده است، هایی گردیکشور بوده است، این تأثیرپذیری از فضای سیاسی، باعث بروز مشکالت و سردرگمی

مدیرانی که از دانش و تخصص کافی ها، انتصاب ترین اثر سو این تحوالت، کوتاه بودن عمر مدیریتمهم

ها، تحت تأثیر تغییرات در سطوح باالی مدیریتی کشور و مواردی از این برخوردار نیستند، تغییر مداوم گرایش

توجهی قبیل برشمرد. همچنین نگرش شکلی به عنصر تعهد در برابر عنصر تخصص، سبب شده است بخش قابل

شوند، چنین مدیرانی شاید در حوزه مربوط به خود دارای تخصص کافی  ها انتخاباز مدیران، از سایر سازمان

شود که در خصوص وظایف وزارت کشور نیز از تخصص الزم برخوردار باشند، باشند، ولی این امر سبب نمی

رسد نسبت به این وظایف نگاه بلندمدت و راهبرد محور داشته باشند و عدم تدوین رو به نظر نمیاین از

ها ترین علل بروز مشکالت و چالشسازمان، یکی از عمده 8منظور روشن شدن نقشه راهی مشخص، بهراهبردها

                                                           
1. Road map 
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تواند عامل مهمی در رفع آن های راهبرد محور میگیری به تدوین فعالیتاست، که اراده مدیران در جهت

شده، و  های راهبردی تدوینهکننده اجرای برنامترین تسهیلباشد. عالوه بر این، تمایل مدیران ارشد خود، مهم

 (.8909)مرادی،  ها استتا حدودی ضامن به نتیجه رسیدن آن

 

 ادبیات پژوهش:

شده که به معنای ژنرال ارتش است، در یونان باستان قبایل  ( گرفتهstrategusلغت استراتژی از واژه یونانی )

ه را در کلیه امور بخصوص امور جنگی، کردند تا هدایت نیروهای قبیلسال یک نفر را انتخاب می مختلف هر

بردند ها حیله و فنونی را که برای غلبه بر دشمن بکار میشد. آن( نامیده میstrategusبرعهده بگیرد این فرد )

مشی نظامی، ها از استراتژی با معانی نظیر تدبیر، حیله، فن، طرح، خطنامهنامیدند. در لغت( میstrategemهم )

 شده است. راهبرد هم یادفن لشکرکشی و 

های جهانی در قرن بیستم هم بیشترین استفاده از تصمیمات راهبردی در جریان جنگ در جریان جنگ

توسط کشورها و نظامیان درگیر در جنگ به عمل آمد. اما بعد از جنگ جهانی دوم این واژه به دو دلیل وارد 

 وکار شد:فضای کسب

به بررسی ارتباط نزدیک بین « هانس دلبروک»و « آلفرد ماهان»ر بعد از جنگ متفکرین زیادی نظی -8

 ها بر هم پرداختند. جنگ، سیاست و اقتصاد و اثرات متقابل آن

های راهبردی بعد از جنگ توسط وزارت دفاع آمریکا جهت آموزش گیریتجربیات مربوط به تصمیم -0

( در صنایع مشغول 8069دیده بعدها )دهه ن آموزشبه فرماندهان نظامی گردآوری شد. تعدادی از این فرماندها

ها راه یافت و ها چگونگی استفاده از تصمیمات راهبردی به صنایع و شرکتشده و عمدتاً از طریق آن به کار

وکار بعد از جنگ ثبات طورکه قبالً نیز اشاره شد؛ شرایط کسبتوجهی گردید، زیرا همان منشأ تحوالت قابل

ده بود و پارامترهای محیطی مؤثر دائماً در حال تغییر بودند و این موضوع ضرورت دا دست خود را از

 کرد. بکارگیری تصمیمات راهبردی را ایجاب می

اوج شکوفایی رویکردهای کالسیک راهبرد بود. در این دوران ابزار و متدولوژی  8029-8069دهه 

ت و مطالب زیادی درخصوص راهبرد منتشر شده و مقاال ارائه SWOTو تحلیل  BCGمختلفی مانند تحلیل 

ای در فضای گسترده ( از تجربیات نظامی بطور8019« )جیمز برایان کوینز»شد. بعدها هم دانشمندانی نظیر 

که شرایط  طورکند. همانوکار را به شرایط جنگ تشبیه میشرایط کسب« کوینز»وکار استفاده کردند. کسب
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یر است. در این یوکار هم دائماً در حال تغت، شرایط حاکم بر فضای کسبجنگ بسیار متغیر و ناپایدار اس

..( در  شرایط او از مفاهیم نظامی نظیر تهاجم، بازدارندگی، ائتالف و توان لجستیکی )تجهیزات، اطالعات و

 (.09-81، 8909کند )مرادی، وکار استفاده میتوسعه مفاهیم راهبرد در فضای کسب

 تعریف راهبرد:

نهاد )اقتصادی، نظامی و  یدگاه چندلر راهبرد عبارت است از تعیین اهداف اساسی بلندمدت برای یکاز د

 (.89، 8909باشد. )لطفیان، غیره(، و اتخاذ طرز عمل و تخصیص منابع الزم جهت نیل به اهداف تعیین شده می

توانند بدان وسیله به ها مینهمچنین فرد آر دیوید بر این باور است که راهبردها ابزاری هستند که سازما

 های بلندمدت خود دست یابند. هدف

در ذیل سه دیدگاه بطور مختصر اشاره  بندهای گوناگونی از راهبرد ارائه دادند.نظران طبقهصاحب

 گردد:می

 دیدگاه ریموندایی مایلز و چالز سی اسنو -8

، 4، مهاجمان9مدافعان ،0ار نوع راهبرد تطابقیها عمدتاً از یکی از چه، دریافتند که سازمان8مایلز و اسنو

کنند. مدافعان و مهاجمان در دو سر طیف راهبردهای احتمالی و تبعیت می 6گران، و واکنش9گرانتحلیل

یک از آن دو گونه  گیرند و بخشی از خصوصیات هرجایی میان مدافعان و مهاجمان قرار می گران درتحلیل

ها برای گران حالتی دورگه دارند. هر یک از این سازمانند، به عبارتی تحلیلگذارسازمان را به نمایش می

گران با سایرین متفاوت است. به حل خود را دارند. اما رفتار واکنشمسائل کارآفرینی، مهندسی و اداری راه

و الجرم پس از توانند فقط از یکی از انواع راهبردها تبعیت کنند نمی گرهای واکنشکه سازمان رسدمی نظر

 دهند. وقوع هر نوع رویداد منفعالنه نسبت به آن واکنش نشان می

 )رابطه ساختار با راهبرد( دیدگاه آلفرد دی چندلر -0

نظریه چندلر عمدتاً به تغییر در سازمان و رابطه بین راهبرد و ساختار مرتبط بوده و ساختار یک سازمان از  

کند. مشخص شدن وجه تمایز بین راهبرد و ساختار، مهم است. تعیین می پذیرد پیرویراهبردی که به خود می

                                                           
1. Raymond E. Miles & Charles C. Snow 

2.Adaptation strategy 

3. Defenders 

4. Prospectors 

5. Analysers 

6. Reactors 
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به شمار  ها، راهبردهای عملیاتی ویژه، تخصیص منابع برای نیل به آن هدفها، در پیش گرفتن راههدف

نظر توسعه ساختار  حضور مدیران جدید در عرصه سازمان، این اتفاق از و هاآید. با گسترش سازمانمی

بگیر نسبت به مقاصد درازمدت سازمان احساس تعهد و مسئولیت مهم است زیرا یک مدیر حقوق سازمانی

 کند. می

 (  Pراهبرد پنج مینتزبرگ )دیدگاه هنری  -9

 8عنوان یک برنامه( راهبرد به8-9

شود. همانند یک بینی می، پیشنوعی فعالیت آگاهانه که برای مقابله با وضعیت یا رخدادی خاص در آینده

 سازد. شده ساختمان را میمهندس که از روی نقشه آماده

  0عنوان یک الگو( راهبرد به0-9

مانند ترویج  [ها(ها و عدم تکرار شکستآورید. )تأکید بر موفقیتالگویی که شما از گذشته به دست می

های سازی آن برای نسل جوان و نسلدر نهادینهها و رفتارهای بسیجیان در طول دفاع مقدس و سعی ارزش

 .]هآیند

 9عنوان یک موضع( راهبرد به9-9

مانند جایگاه صنایع  [آورد.طور انحصاری به دست میجایگاهی است که سازمان در محیط و بازار به

اشباع بازار  خودروسازی در ایران به دلیل انحصار دولتی، شرکت مایکروسافت به دلیل نوآوری، پیشتاز بودن و

 .]با محصوالت خود

  4اندازعنوان یک چشم( راهبرد به4-9

ها با رسیدن به آرمان تمرکز اصلی به درون سازمان و منابع آن و تأکید به نقاط قوت و ضعف و سعی در

در اختیار شود که سازمان توان و ابزار تعامل با محیط را استفاده از توان داخلی. این راهبرد هنگامی استفاده می

 هایمانند ایران در زمان جنگ تحمیلی و فعالیت [شده است واقع تحریم موردمحیط ندارد و یا از سوی 

 .]ایهسته آمیزصلح

 

                                                           
1. Plan 

2. Pattern 

3. Position 
4. Perspective 

http://arvinashofteh.blogfa.com/post/105/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a8%d8%b1%da%af-
http://arvinashofteh.blogfa.com/post/105/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a8%d8%b1%da%af-
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 8عنوان یک ترفند( راهبرد به9-9

ای که مقصود از آن غلبه بر دشمن یا رقیب است. بلوف زدن و یا مانوری زیرکانه در مقابل رقبا مانور ویژه

های هالیوودی که در آن قدرت نظامی و مانند فیلم [را نداشته باشند. که تصور و جرأت رقابت با شماطوریبه

 .(80-89، 8908)مینتزبرگ، آلستراند، لمپل، ] شودنمایی میجاسوسی آمریکا بزرگ

 مراحل تکامل تفکر راهبردی:

 ریزی و مدیریت راهبردی های برنامهدوره

بندی توان به شرح ذیل دستهریزی و مدیریت راهبردی را میهای برنامهالذکر، دورهقبا توجه به مطالب فو

 کرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (01، 8909ریزی و مدیریت راهبردی )مرادی، های برنامهمراحل دوره

 

 ریزی عملیاتیبرنامه - ریزیدوره بودجه -8

د. سازمان با برآورد منابع موردنیاز تولید در طول ریزی مالی بوها مبتنی بر برنامهریزیدر این دوره، برنامه

پرداخت. این برنامه که سال، به برآورد و تخصیص بودجه موردنیاز برای تأمین این منابع در زمان موردنیاز می

                                                           
1. ploy 
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ساله و عمدتاً براساس اطالعات و سوابق موجود تدوین  و ای کمی و دقیق بود، برای یک دوره یکبرنامه

 های سازمان بود.نترل و هماهنگی فعالیتهدف اصلی آن ک

 غلطتانبلندمدت ریزی ریزی بلندمدت و برنامهدوره برنامه -0

ریزی بلندمدت در صورت تغییر اهداف سازمان نسبت به گذشته، بازنگری الزم در منابع اعم از؛ در برنامه

ها، این وکار سازمانا شدن محیط کسبمرور و با پوی آمد. بهآالت و تجهیزات به عمل مینیروی انسانی، ماشین

ریزی درازمدت غلطان تغییر شکل یافت. به عبارتی در این ریزی که کامالً ایستا بود به برنامهشکل از برنامه

 گیرد.بازنگری قرار می های بلندمدت هرسال موردحالت برنامه

 ریزی راهبردیدوره برنامه -9

عنوان یکی از  ، این روش به8019آغاز و تا دهه  8069از دهه ریزی راهبردی استفاده از روش برنامه

های تجویزی ریزی مطرح بود. در این دوره ادبیات، مفاهیم، ابزارها و متدولوژیهای برنامهترین روشمهم

توان به ابداع ابزار و جمله می گیری پیداکرده و به اوج خود رسید. ازتدوین راهبرد، توسعه چشم

، پروژه تجربی اثر سودآوری SWOT، تحلیل 8، تحلیل فاصلهBCG ،GEنظیر تحلیل  هاییمتدولوژی

ریزی راهبردی، تأکید آن بر راهبردهای بازاریابی و منحنی عمر در این دوره اشاره نمود. ویژگی اصلی برنامه

ریزی با برنامه»ریزی را های سازمان است. این مدل برنامهعنوان عامل تأثیرگذار بر برنامهمحیط خارجی به

 اند. هم نامیده« گرایش محیط

 دوره مدیریت راهبردی -4

آغاز شد و تا  8019ریزی راهبردی است که از حدود سال یافته برنامهمرحله تکامل 0مدیریت راهبردی

یافته شدند. نقطه آغاز بحث درباره مدیریت راهبردی  ها وارد این مرحله تکاملتعداد زیادی از شرکت 8009

های بلندمدت و راهبردهای کنونی سازمان آغاز کنیم، زیرا وضع ن است که کار را با تعیین مأموریت، هدفای

تواند بیانگر راهبردهای مشخص یا معین باشد و حتی امکان دارد یک مسیر یا شرایط کنونی یک سازمان می

 مشخص )راه یا گزینه موردنظر راهبردها( را نشان دهد. 

هبردی پویا و مستمر است. تغییر در هر یک از ارکان الگو موجب تغییر در برخی دیگر یا فرایند مدیریت را

 (.44-40، 8920دهنده الگوی مزبور خواهد شد )دیوید، همه اجزای تشکیل

                                                           
1. Gap Analysis 
2. Strategic Managment 
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 8دوره تفکر راهبردی -9

عنوان عنصر کلیدی  به« خالقیت»با طرح کردن نقش  0نظرانی چون هنری مینتزبرگ و گری هاملصاحب

گذار رویکرد بودند. برخالف مدیریت راهبردی که تدوین و اجرای مناسب ر اثربخشی راهبردها، بنیاند

تفکر راهبردی احاطه یک تفکر  داند، رویکردمی وکارعنوان شرط موفقیت در فضای کسبراهبردها را به

دهای خالقانه و اثربخش شود؛ و ریزی را برای اینکه این فرایند منجر به طراحی راهبرراهبردی بر فرایند برنامه

 گرایانه با تکیهای واقعدانند. در این نگرش داشتن بصیرت نسبت به آیندهنه صرفاً تهیه یک برنامه؛ ضروری می

های یادگیری با محوریت ها، شکار فرصتموقع به آنبر تجارب گذشته، درک تغییرات و واکنش منعطف و به

 دهند.ازمان، اساس موفقیت سازمان را تشکیل میهای سنگر استراتژیستذهن جامع

باید در دو سطح متفاوت ولی مرتبط یعنی سطح فردی و سازمانی موردتوجه قرار گیرد. تفکر راهبردی می

آوردند که آمیزی این دو سطح را ترکیب کنند، قابلیتی حیاتی به دست میطور موفقیتهایی که بهسازمان

 (.8908شود )مسگریان، ها میقابتی آنسرچشمه همیشگی برای مزیت ر

 

 تعریف تفکر راهبردی

 داند.وکار در ذهن میهنری مینتزبرگ تفکر راهبردی را یک نمای یکپارچه از کسب

یک دید یکپارچه نسبت به سازمان تفکر راهبردی، فرایندی ترکیبی از شم و خالقیت است که خروجی آن

 ریزی راهبرد توجه دارند.فاوت در فرایند طرحای متاست و هر یک از این دو به مرحله

ریزی بهینه کمبودهای محیطی و برنامه و هاتفکر راهبردی یک قدرت درونی است برای دیدن فرصت

است که مدیر را « بصیرت و فهم»از دیدگاه ماهوی تفکر راهبردی یک  برای رسیدن به اهداف عالیه سازمان.

یک مؤثر نیست و چرا، و در دستیابی به اهداف موردنظر مؤثر است و کدامسازد تا بفهمد چه عواملی قادر می

آفریند؟ این بصیرت نسبت به عوامل تأثیرگذار در رجوع ارزش میچگونه عوامل مؤثر برای مشتری و ارباب

کند. بدون این تشخیص، صرف منابع )مادی و غیرمادی( سازمان برای می خلق ارزش، قدرت تشخیص ایجاد

 بود.  حاصل خواهدبی ی به موفقیتدستیاب

 وکارانداز از سنتز میان عوامل مؤثر در کسباست. چشم اندازترین کارکرد تفکر راهبردی خلق چشممهم

انداز گیرد. در این رویکرد، تفکر راهبردی چشمتز( شکل می)آنتی ها)تز( و خلق چگونگی پاسخگویی به آن

                                                           
1. Strategic thinking 

2. G.Hamel 
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سازی آن از ابزار آفریند که برای تبیین و پیادهو تحوالت آینده آن را میهای کنونی بازار متناسب با واقعیت

 .شودریزی راهبردی استفاده میبرنامه

 

 موانع تفکر راهبردی

 عدم داشتن دیدگاه سیستمی -8

نگر. این دو الزم و ملزوم هم هستند و نباید در تفکر راهبردی این دو کل یا جزءنگرند معموالً مدیران یا   

از هم جدا نمود بلکه باید هوشمندانه با ترکیب این دو سیستمی بودن را تجربه کنیم. درواقع بدون داشتن  را

 .یابدتفکر راهبردی معنا نمی دیدگاه سیستمی،

 عدم استفاده از مدیریت مشارکتی -0

تن راهکارهای کارکنان را به یاف نظر مینتزبرگ، مدیران با قابلیت تفکر راهبردی، قادرند که سایر از   

سیستم مدیریت  توان گفت که در ایران،بر این نظر، می تکیه خالقانه برای موفقیت سازمان تشویق نماید. با

داشته و گزینه ترغیب و تشویق کارکنان به یافتن  مشارکتی و اساساً روحیه مشارکتی در سطح پایینی قرار

باشد. زیرا مدیران رنگ میکم دیریت مشارکتی( بسیارعنوان یکی از موارد اصلی م های خالقانه )بهحلراه

جنگند و رشد و بالندگی سازمانی در مرتبه دوم اهمیت قرار هنوز برای بقاء خود )توجه به اهداف فردی( می

 دارد.

 عدم دسترسی به اطالعات صحیح و بهنگام -9

سایر  برای حفظ مقام و موقعیت و یادر ایران به دالیل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مدیران اکثراً 

کنند شرایط خود را ثابت نگهدارند و از دهند و سعی میپذیری کمی به خرج میموارد دیگر؛ ریسک

ها و یا افراد دیگر امتحان شده، استفاده نمایند تا احیاناً متحمل هزینه اطالعات دسته دوم که توسط سازمان

فراوانی به سوءاستفاده از اطالعات )رانت( برای دست یافتن به  شکست نشوند و یا در حالت منفی تمایل

 .کارگیری تفکر راهبردی استسودهای هنگفت را دارند که هر دو حالت مانعی بر سر راه ایجاد و به

 موانع رفتاری و درونی مدیران -4

با حدس و  ر( وهای دوبر تجربه همانند یک کاپیتان قدیمی کشتی )در سال برخی مدیران هنوز با تکیه
 ها هنوز بهخواهند سازمان خود را به سرمنزل مقصود برسانند. آنمی اجتماعی و سیاسی(، گمان )شم اقتصادی،

روی از دنباله اند وتر، تفکر راهبردی پی نبردهریزی راهبردی و در مرتبه تخصصیضرورت استفاده از برنامه

فته پیداست تنها برخی از افراد که از تجارب باالیی برخوردارند دهند که ناگهای سنتی را بیشتر ترجیح مینظام
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ه البته با تغییر مدیریت ک ها و مؤسسات کوچک را دارا باشندهم در سازمان شاید توانایی الزم در این زمینه،آن
 .خوردهای ایشان نیز به مشکل برمیروی روشدنباله

 کمبود و فقدان مدیران کلیدی -9
مند و روحیه پذیری باالیی هستند، به کار تیمی عالقهدارای خالقیت و قوه ریسک 8مدیران ششدانگ

یعنی ابزاری  0کنند و علیرغم تمامی این موارد، دارای هوشمندی تجاریمشارکت را در امور خود جاری می
 در حاشیه گذشته از آن، در کشور ما تربیت مدیران کامالً. باشندگیری راهبردی مسلح میقدرتمند برای تصمیم

 که این یک اصل است.صورتی در شودگرفته است و به توانمندسازی ایشان بهایی داده نمی قرار

 عدم همسویی اعضاء سازمان )عدم اعتماد سازمانی( -6
تواند ناشی از بروز خورند که این مشکل میمدیران همواره در همسو کردن اعضاء سازمان به مشکل برمی

توان اشاره کرد. البته ها پایین بودن اعتماد کارکنان به مدیریت را میجمله آن د که ازعوامل گوناگونی باش
 ترین عوامل ایجادبسیاری از کارشناسان بر این باورند که تقویت روحیه اعتماد در میان کارمندان یکی از مهم

 آید.به شمار مییکپارچگی، پویایی و تحرک در محیط کار 
 9مشوق سازمانی عدم فرهنگ -2

تواند بستری سازمانی مشوق می تواند باشد، فرهنگکننده میبرنده و سلبسازمانی نیرویی پیش فرهنگ
باشد برای شکوفاسازی عناصر فردی و گروهی تا در پناه آن تفکر راهبردی به عمل آید. اگر فرهنگ با 

ید در مرحله نخست به تغییر آن ناچار باشود و مدیریت بهتغییرات همراه نباشد مشکالت بزرگی ایجاد می

 .طلبدفرهنگ بپردازد، پس نقش بزرگی برعهده آن هست و لزوم توجه بیشتر و بیشتر را می
های پیش توان گفت که تفکر راهبردی اهم بر مدیریت راهبردی است و در سالدر خاتمه این بخش می

 روی اهمیتش دوچندان خواهد شد.
 

 پیشینه پژوهش
ها شده است که در ادامه به برخی از آن ن راهبرد و تفکر راهبردی تحقیقات متعددی انجامدر رابطه با تدوی

 شود:اشاره می

                                                           
1. Managers soprano 

2. Business Intelligence 
3. Organizational culture encourages 
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، به «سنجش سرمایه فکری بر تدوین راهبرد دانش در صنعت نفت»( در تحقیقی با عنوان 8904بختیاری )

شود که له از تحقیق نشان داده میرابطه بین ابعاد سرمایه فکری و راهبرد دانش پرداخت. با توجه به نتایج حاص

 بین ابعاد سرمایه فکری و راهبرد دانش رابطه معناداری وجود دارد. 

بررسی نقش عوامل فرهنگی رفتار »( در تحقیقی با عنوان 8904) فیروزآبادی و همکارانخاتمی

کننده رهنگی رفتار مصرف، به بررسی تأثیر عوامل ف«کننده بر تدوین راهبرد بازاریابی و ارزش ویژه برندمصرف

بر راهبرد بازاریابی و ارزش ویژه برند پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داد عوامل فرهنگی رفتار 

 داری تأثیر دارد.  طور جداگانه با سطح معنیکننده بر راهبرد بازاریابی و ارزش ویژه برند بهمصرف

دادند که مدیریت دانش در این سه شرکت ایرانی  ( نیز در تحقیق خود نشان8909همکاران ) خالویی و

حال اهمیت این نقش در این وکار الکترونیک دارد، باداری را در تمام مراحل تدوین راهبرد کسبنقش معنی

 وکار الکترونیک، متفاوت است. های تدوین راهبرد کسبها و گامهر یک از فعالیت

در  8های مدل گلدمناین نتیجه را تأیید کردند که کلیه مؤلفه( نیز 8900نتایج تحقیق معمایی و همکاران )

های فریدمن به ترتیب تفکر ها با توجه به آزمونشده است و ترتیب مؤلفه دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا

های محقق بیانگر این مسئله باشند. یافتهطلبی هوشمندانه مینگری و فرصت، آینده9، تفکر مفهومی0سیستمی

که مدیران دانشگاه در حد خوبی پایبند به تفکر راهبردی هستند، تفکر سیستمی باالترین کاربرد را در این است 

 طلبی هوشمندانه است. سازمان دارد و کمترین کاربرد در زمینه فرصت

، «مورد ایران -ارائه مدل تدوین راهبرد مبتنی بر فرهنگ »( در تحقیقی با عنوان 8911اعرابی و هدایتی )

آمده و اثبات معنادار بودن رابطه بین فرهنگ و الگوهای تدوین راهبرد، دستاند. براساس نتایج بهپرداخته

عنوان الگوی مناسب الگوی کنترلی )انسجامی( با ویژگی فرهنگ غیرمنعطف و رویکرد اجتماعی عقالیی به

 های ایرانی شناسایی و معرفی شد.جهت تدوین راهبرد در سازمان

ریزی راهبردی در شرکت ملی بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه»( در تحقیقی با عنوان 8911) رسولیان

بررسی  ریزی راهبردی در شرکت ملی گاز ایران را مورد، ارتباط هشت عامل عمده با موفقیت برنامه«گاز ایران

آگاهی  -0ریزی راهبردی، امهمشارکت مدیران ارشد در فرایند برن -8نهایت تأثیر پنج عامل،  داد، در قرار

ریزی مشارکت تیمی کارکنان در فرایند برنامه -9ریزی راهبردی، مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه

                                                           
1. Goldman 

2. System thinking 

3. Conceptual thinking 
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ریزی ارزیابی صحیح محیطی در فرایند برنامه -9ریزی راهبردی و مدیریت تغییر در فرایند برنامه -4راهبردی، 

 راهبردی مورد تأیید قرار گرفت.

تحلیل میزان حاکمیت رویکردهای مختلف تدوین راهبرد »( در تحقیقی با عنوان 8912نی فروشانی )سبحا

، با بررسی رویکردهای مختلف تدوین راهبرد )چهار رویکرد( و بررسی توانایی، مهارت «های ایرانیدر سازمان

ن راهبرد در های شخصی مدیران )سه مؤلفه(، میزان حاکمیت هر یک از رویکردهای تدویو ویژگی

های شغلی ضعیف مدیران های ایرانی پرداخته است. وی به این نتیجه رسیده است که به دلیل مهارتسازمان

پذیر است، ولی چون احتمال بسیار کم در سازمان امکانباال و پایین، فرآیند مشارکت در تدوین راهبرد به رده

 ها توسعه یابد.تواند در سازمانکرد میمدیران رده پایین دارای انگیزش خوبی هستند این روی

، به بررسی مراحل قبل و بعد از تدوین «فرایند تدوین راهبرد»( در تحقیقی با عنوان 0994دی ویت و مایر )

ها در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که اجرای دقیق و درست راهبرد منوط به طی راهبرد پرداختند. آن

 وین راهبرد هست. مقدمات و مطالعات قبل از تد

های ، به شیوه«ادراکات مدیران در تدوین راهبرد در صنایع غذایی»( در تحقیقی با عنوان 8000لیندسی )

دهد ادراکات سازی راهبردهای سازمان پرداخت. نتایج این تحقیق نشان میدرک مدیران در تهیه و آماده

 د.های راهبردی رابطه مستقیمی دارمدیران با اجرای برنامه

 

 شناسي تحقیقروش

که هدف اصلی این تحقیق، تعیین تمایل مدیران )میانی و ارشد( وزارت کشور به تدوین با توجه به این

-نظر هدف، کاربردی است و از آنجا که به توصیف وضع موجود می های راهبردی است، این تحقیق ازبرنامه

نیاز آن با استفاده از روش پرسشنامه جهت بررسی های موردپردازد توصیفی است؛ و با توجه به اینکه داده

شود. جامعه آماری موردنظر در این تحقیق کلیه شده است، پیمایشی محسوب می های جامعه حاصلویژگی

شده از اداره کل توسعه منابع انسانی  باشند. بنابر اطالعات کسبمدیران میانی و ارشد ستاد وزارت کشور می

نفر هستند، که با  18، تعداد مدیران ارشد و میانی ستاد وزارت کشور 04اول سال  ماهه وزارت کشور، در سه

آوری توجه به محدود بودن جامعه آماری نیازی به برآورد حجم نمونه نیست و کلیه جامعه آماری جهت جمع

این بود که با  عنوان جامعه آماری گیرد. دلیل انتخاب مدیران میانی و ارشد بهاستفاده قرار می اطالعات مورد

ترین جایگاه گیرند، این افراد در مناسببررسی قرار می توجه به متغیرها و عواملی که در الگوی تحقیق مورد
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 ای  و روش میدانی گردآوریها از دو طریق روش کتابخانهگویی به سؤاالت قرار دارند. دادهبرای پاسخ

نامه این شده است. پرسش پژوهش از پرسشنامه استفادههای موردنیاز در این آوری دادهاند، جهت جمعشده

شده است: سؤاالت عمومی و  سؤاالت تخصصی که با استفاده از طیف لیکرت  پژوهش از دو بخش تشکیل

سوال است که براساس سه فرضیه آگاهی و دانش مدیران  00شده است. پرسشنامه شامل ای تدوینپنج گزینه

های راهبردی توسط مدیران، توجه مدیران به اسناد باالدستی در ش نتایج برنامههای راهبردی، پذیربه برنامه

اساتید  از نظراتابزار تحقیق،  8مدت تدوین شده است. برای سنجش میزان رواییهای کوتاهتدوین برنامه

ی نظر کمیته راهبردها و همچنین کارشناسان صاحبنظر در دانشگاه آزاد اسالمی، دیگر دانشگاهصاحب

ابزار سنجش نیز، از روش آلفای  0شده است. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد وزارت کشور استفاده

و برای متغیرهای تمایل به تدوین  091/9نامه این ضریب استفاده گردیده است. برای کل پرسش 9کرونباخ

توجه به اسناد باالدستی،  ؛14/9های راهبردی، پذیرش نتایج برنامه؛ 09/9آگاهی و دانش، ؛ 091/9، راهبرد

محاسبه شد، با توجه به نتایج بدست آمده در این پرسشنامه مقدار آلفا برای هر یک از متغیرها و ضریب  109/9

های آمار ها روشتحلیل داده و است که نشانه پایایی باالی پرسشنامه است. برای تجزیه 2/9کل باالتر از 

ها و از آمار بندی و توصیف دادهست؛ از آمار توصیفی برای طبقهشده ا توصیفی و استنباطی بکار گرفته

 SPSSو Minitab افزارهای ای و کمک نرمتک نمونه tها از طریق آزمون استنباطی برای رد یا تأیید فرضیه

 شده است. استفاده

 

 هایافته

لحاظ  شده، از شنامه تکمیلپرس 20شناختی نمونه مورد مطالعه نشان داد، از تعداد های جمعیتبررسی ویژگی

نفر در  2درصد یعنی  2/0ا حجم بنفر در جایگاه نخست و زنان  69درصد یعنی  9/09جنسیت مردان با حجم 

اند، که با حجم سال قرار گرفته 99تا  46جایگاه بعدی قرار دارند. از لحاظ سن بیشتر مدیران در محدوده سنی 

نفر دارای مدرک  49درصد یعنی  9/60اظ میزان تحصیالت، لح باشند. ازنفر می 99درصد یعنی  2/48

 2/86نفر دارای مدرک لیسانس و  89درصد یعنی  1/09لیسانس، باالترین حجم جامعه آماری است. و فوق

لحاظ رشته تحصیلی نیز بیشتر مدیران  های بعدی قرار دارند. ازنفر دارای مدرک دکترا در رده 80درصد یعنی 

                                                           
1. Validity 

2. Reliability 

3. Cronbach 
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 1/09نفر، رشته تحصیلی علوم سیاسی با  06درصد، یعنی  8/96شته تحصیلی مدیریت با دارای مدرک در ر

لحاظ سابقه  های بعدی قرار دارند. ازنفر در رده 6درصد یعنی  9/1نفر و علوم اجتماعی با  89درصد یعنی 

 08باشند، رده سنی سال می 06نفر دارای سابقه خدمت باالی  98درصد برابر با  8/49کاری، بیشتر مدیران یعنی 

 89نا  89نفر و رده سنی  89درصد یعنی  8/81سال با  09تا  86نفر، رده سنی  00درصد یعنی  6/99سال با  09تا 

توان دریافت لحاظ سطح پست سازمانی نیز می های بعدی قرار دارند. ازنفر در رده 6درصد یعنی  9/1سال با 

 1/02نفر در رده نخست و رئیس مرکز و مدیرکل با  90عنی درصد ی 0/20که معاونین مرکز و مدیرکل با 

 نفر در رده بعدی قرار دارند. 09درصد یعنی 

 

 هاآزمون فرضیه
را مورد ارزیابی قرار دهیم،  8ها، برای اینکه بتوانیم میزان تمایل مدیران به تدوین راهبردجهت بررسی فرضیه

( در 6و متغیر سوم  6، متغیر دوم 89. تعداد سؤاالت )متغیر اول گیریمهای مربوط به هر متغیر را در نظر میسؤال

 شده است.  نظر گرفته

 

 فرضیه اصلي: 

 «.های راهبردی تمایل دارندمدیران )میانی و ارشد( وزارت کشور به تدوین برنامه»

 طرفهیک t: نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه اول بر اساس آزمون  8جدول 

ف
ردی

 

 متغیرها
ین امتیاز میانگ

 متغیر

مقدار آماره 
T 

 
P-VALUE 

فرضیه 

 اصلي

میزان تمایل مدیران به تدوین 

 های راهبردیبرنامه
29/9 94/0 999/9 

 

 دستتر بهکوچک α= 99/9از  p-valueمده از آزمون فرضیه اصلی، چون مقدار آبا توجه به نتایج بدست 

بنابراین  .شوددرصد رد می 09ضریب اطمینان  با H0وجود ندارد. فرض  H0آمده است، پس تأییدی برای 

های درصد مدیران )میانی و ارشد( وزارت کشور به تدوین برنامه 09توان نتیجه گرفت که با اطمینان می

 .شودراهبردی تمایل دارند. پس فرضیه اصلی تأیید می
 

                                                           
1. Strategy formulation 
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 فرضیات فرعي:

 «.ردی آگاهی و دانش دارندهای راهبمدیران )میانی و ارشد( وزارت کشور نسبت به برنامه» -8

 «.پذیرندهای راهبردی را میمدیران )میانی و ارشد( وزارت کشور نتایج برنامه» -0

 «.مدت توجه دارندهای کوتاهمدیران )میانی و ارشد( وزارت کشور به اسناد باالدستی در تدوین برنامه» -9

 

 طرفهکی t: نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیات فرعی براساس آزمون  0جدول 

 متغیرها ردیف
میانگین امتیاز 

 متغیر

مقدار 

 Tآماره 
P-VALUE 

1 
میزان آگاهی و دانش مدیران نسبت به 

 های راهبردیبرنامه
11/9 44/89 999/9 

2 
های راهبردی میزان پذیرش نتایج برنامه

 توسط مدیران
29/9 41/1 999/9 

3 
میزان توجه مدیران به اسناد باالدستی در 

 مدتهای کوتاهمهتدوین برنا
94/9 42/6 999/9 

  

آمده  دستتر بهکوچک α= 99/9از  p-valueچون مقدار ، 0طبق نتایج بدست آمده از جدول شماره 

توان بنابراین می .شوددرصد رد می 09با ضریب اطمینان  H0وجود ندارد. فرض  H0است، پس تأییدی برای 

های راهبردی میانی و ارشد( وزارت کشور نسبت به برنامهدرصد مدیران ) 09نتیجه گرفت که با اطمینان 

 شود.آگاهی و دانش دارند. پس فرضیه تأیید می

آمده است، پس  دستتر بهکوچک α= 99/9از  p-valueچون مقدار ، 0مده از جدول آطبق نتایج بدست 

توان نتیجه راین میبناب .شوددرصد رد می 09با ضریب اطمینان  H0وجود ندارد. فرض  H0تأییدی برای 

پذیرند. های راهبردی را میدرصد مدیران )میانی و ارشد( وزارت کشور نتایج برنامه 09گرفت که با اطمینان 

 .شودپس فرضیه تأیید می

آمده  دستتر بهکوچک α= 99/9از  p-valueچون مقدار ، 0طبق نتایج بدست آمده از جدول شماره 

توان بنابراین می .شوددرصد رد می 09با ضریب اطمینان  H0دارد. فرض وجود ن H0است، پس تأییدی برای 
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درصد مدیران )میانی و ارشد( وزارت کشور به اسناد باالدستی در تدوین  09نتیجه گرفت که با اطمینان 

 .شودمدت توجه دارند. پس فرضیه تأیید میهای کوتاهبرنامه

 

 گیرینتیجه

های راهبردی در میان مدیران ستاد مدیران میانی و ارشد به تدوین برنامههدف از پژوهش حاضر، تعیین تمایل 

وزارت کشور در تهران بود. در این راستا، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی طراحی و مورد آزمون قرار 

 گرفت.

کشور  درصد مدیران )میانی و ارشد( وزارت 09نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی نشان داد، که با اطمینان 

دیگر فرضیه اصلی پژوهشگر مبنی بر تمایل مدیران )میانی  عبارت های راهبردی تمایل دارند. بهبه تدوین برنامه

آید گونه که از نتایج پژوهش برمیهمان .شودهای راهبردی تأیید میو ارشد( وزارت کشور به تدوین برنامه

سازمان به شمار آید و در تحقق اهداف و  0هایدارایی و 8هاعنوان یکی از قابلیتتواند بهتدوین راهبرد می

شده  اینکه تحقیقات زیادی درباره تدوین راهبرد انجام وجود های سازمان کمک بسیاری نماید. بامأموریت

وجود چند تحقیق  این های تحقیق را تأیید کند، بااست اما تحقیقی با این موضوع انجام نگرفته است تا فرضیه

آمده از این تحقیق با تحقیقاتی که توسط  دستکه با موضوع این تحقیق نزدیک است. نتیجه بهشود ذکر می

شده است،  ( انجام0994( و دی ویت و مایر )8000( و لیندسی )8904( و بختیاری )8900معمایی و همکاران )

 شباهت دارد.

مدیران )میانی و ارشد( وزارت  درصد 09توان نتیجه گرفت که با اطمینان در بررسی فرضیه فرعی اول، می

دیگر فرضیه  عبارتشود. بههای راهبردی آگاهی و دانش دارند، پس فرضیه تأیید میکشور نسبت به برنامه

های فرعی اول پژوهشگر مبنی بر آگاهی و دانش مدیران )میانی و ارشد( وزارت کشور نسبت به برنامه

 شود.راهبردی تأیید می

درصد  09توان نتیجه گرفت که با اطمینان ست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم، میدر رابطه با نتیجه بد

 .شودپذیرند، پس فرضیه تأیید میهای راهبردی را میمدیران )میانی و ارشد( وزارت کشور نتایج برنامه

                                                           
1. Capability 

2. Asset 
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)میانی و  های راهبردی توسط مدیراندیگر فرضیه فرعی دوم پژوهشگر مبنی بر پذیرش نتایج برنامه عبارتبه

 شود.ارشد( وزارت کشور تأیید می

درصد مدیران )میانی  09توان نتیجه گرفت که با اطمینان در بررسی نتایج بررسی فرضیه فرعی سوم نیز، می

مدت توجه دارند، پس فرضیه تأیید های کوتاهو ارشد( وزارت کشور به اسناد باالدستی در تدوین برنامه

یه فرعی سوم پژوهشگر مبنی بر توجه مدیران )میانی و ارشد( وزارت کشور به دیگر فرض عبارتبه .شودمی

 شود.مدت تأیید میهای کوتاهاسناد باالدستی در تدوین برنامه

 

 منابع 

 (. نگرشی جامع بر مدیریت راهبردی. تهران: نشر تولید دانش.8909احمدی، علی. ) .8

نامه )پایان ن راهبرد دانش در صنعت نفتسنجش سرمایه فکری بر تدوی (.8904بختیاری، شیما. ) .0

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران. کارشناسی ارشد(.

ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین (. مقدمه8909نیا، محمدرضا. )حافظ .9

 ها )سمت(. چاپ بیستم.کتب علوم انسانی دانشگاه

نقش عوامل فرهنگی (. 8904علی، فیروزآبادی، فائقه فرخفال و عزیزی، سمانه. )خاتمی، سیدمحمد .4

کننده بر تدوین راهبرد بازاریابی و ارزش ویژه برند، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و رفتار مصرف

 رسانی نارکیش.حسابداری، تهران، موسسه اطالع

بررسی نقش مدیریت دانش در  (.8909زنجانی، مهدی. )شامی اصغر وپورعزت، علی ،علی خالویی، .9

-904(، 9) 6مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه تهران، وکار الکترونیک. مجله تدوین راهبرد کسب

929. 

دفتر  تهران: .سیدمحمد ،اعرابی علی و ،ترجمه: پارسائیان .مدیریت راهبردی .(8919) .فرد آر ،دیوید .6

 فرهنگی، چاپ دوم هایپژوهشنشر 

ریزی راهبردی در شرکت ملی گاز بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه(. 8911. )یدهسع، رسولیان .2

 .90-94(، 9) 8، نشریه مدیریت بازرگانی. ایران

ریزی راهبردی در عمل. تهران: انتشارات هیات، چاپ (. مدیریت و برنامه8900سرمدسعیدی، سهیل. ) .1

 سوم.
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