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تفكر استراتژيج مديران و توانمندسازی کارکنان
(در سازمان تأمین اجتماعی استان آیربايجان شرقی)
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چكیده
ای مطالعه با هدف بررسی تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر توانمندسازی کارکنان در
سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است .جامعه آماری کارکناان
و مدیران اداره کل و شعب تابعه به تعداد  333نفر که بر اساس نمونهگیاری فبقاهبنادی
تصادفی 433 ،نفر بهعنوان نمونه انتخا شدند .مادل مورداساتفاده در تفکار اساتراتژیک
مدیران مدل  3عاملی جی لیدکا است که تمرکز بر هدف از مهمتری نظرهاای وی باوده
است و توانمندسازی کارکنان از مدل لیتگو گرفته شده کاه اصالیتاری عنصار تغییار را
انسان میداند و جهت غلبه بر فرهنگهای سنتی تشکیل گروه نظامهای کیفای را مطارح
میکند .روایی پرسشانامه توسا اساتادان محتارم راهنماا و مشااور تأییاد شاد .پایاایی
سؤالهای تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است ایا آزماون بار روی 91
نفر از کارکنان و مسؤوالن تأمی اجتماعی استان و شعب تابعاه بررسای شاد و مساؤوالن
فبق نتیجه مستخرجه از نرمافزار آماری  spssمیازان پایاایی ساؤاالت تفکار اساتراتژیک
مدیران و توانمندسازی کارکنان به ترتیب  1/33و  1/31بهدستآمده که ای نتایج حااکی
از قابلیت اعتماد باالی ای سؤالها برای سنجش متغیرهای تحقیق اسات .دادههاای ایا
پژوهش با استفاده از دو روش آمار توصیفی و آمار استنبافی موردبررسی و تجزیهوتحلیال
قرار گرفته است ،بدی ترتیب که بارای توصایف نظارات نموناه آمااری از آماار توصایفی
استفاده شد و فرویههای تحقیق بر اساس نتایج بهدستآمده با استفاده از آمار اساتنبافی
تاریخ دریافت  34/4/43تاریخ پذیرش 34/9/43
 .4عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز
 .3عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز
 .9کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیک

01

فصلنامه مدیریت کسبوکار ،شماره  ،01سال چهارم ،تابستان 0930

رگرسیون دومتغیره آر .پیرس مورد آزمون قرار گرفته است .در ای پژوهش  44فروایه
به آزمایش گذاشته شد که تمام فرویات مورد تائید قرار گرفات و در بای آنهاا فروایه
نگرش سیستمی مدیران بر توانمندسازی کارکناان بااالتری و فروایه تفکار اساتراتژیک
مدیران بر حاس مالکیات کارکناان کمتاری تاأثیر را داشاته اسات؛ و نهایتاا ،از بررسای
بهعملآمده ای نتیجه حاصل گردید که متغیر تفکر استراتژیک مدیران بار توانمندساازی
کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی تأثیر معناداری دارد.
واژگان کلیدی :توانمندسازی نیروی انسانی ،توانمندسازی کارکنان ،تفکر استراتژیک
مدیران ،مدیریت استراتژیک.
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مقدمه
مهمتاری و حیااتی تاری دارایای هار ساازمان ،نیاروی انساانی آن اسات .کیفیات و
توانمندی نیروی انسانی ،عامل مهم بقاء و حیات سازمان اسات .نیاروی انساانی توانمناد،
سازمان توانمند را به وجود میآورد .از نظر پیتر دراکر رشاد اقتصاادی مرهاون توانمناد
کردن کارکنان فرهیخته است عبدالهی و نوه ابراهیم. 4923 ،
مساله اساسی در تحقیق حاور بیان تأثیر تفکر استراتژیک مادیران بار توانمندساازی
کارکنان شاغل در تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی و نحوه توانمندساازی کارکناان
است که با استفاده از آمار استنبافی رگرسایون دومتغیاره در جهات پیشابرد اهاداف و
استراتژیهای سازمان تأمی اجتماعی و محقق نمودن استراتژیها و ایفای نقاش مادیران
با تفکر استراتژی مدار برای انجاام مأموریات و محقاق سااخت شامانادازهای ساازمان
موردبررسی قرار گرفته است که نهایتا ،به داشات تفکار اساتراتژیک در مادیریت ناوی و
همگام با آن پرورش استعدادها و باال بردن خالقیت و نوآوریها و توانمندساازی کارکناان
در رسیدن به مزیت رقابتی پایدار برمیگردد.
ازآنجاکه امروزه ،سازمانها به امر تولید و ارائه خدمات به مشتریان توجه خاص دارناد،
لذا سنجش میزان راهبردی بودن تفکر مدیران و تأثیر آن بر توانمندی کارکناان اهمیات
باالیی دارد و ورورت تحقیق در ای مورد را روش میکند .در وم با توجه به نیاز مبرم
به براندازی مدیریتهای کالسیک و وجود اخاتالف نظار میاان مادیران در نحاوه اجارای
استراتژیهای سازمان به علت عدم آموزش کافی در زمینه تفکر نوی و استراتژیک ساعی
بر آن است که ای خالءها و اختالف نظرهای مادیران کااهش یاباد و راهکااری برمبناای
مدیریت مبتنی بر تفکر استراتژیک جایگزی شود که تبعات مهمی ون افزایش وصولیها
و ارائه خدمات باا کیفیات ،تحقاق مشاتری ماداری و حفا مشاتری و تاأمی رواایت
مشتریان از فریق ارتقای سطح خدمات ارائهشده خواهد داشت ،ومنا ،مهمتری تحاول در
یک سازمان ،نهادینه شدن تفکر اساتراتژیک در مادیران و تساری و تساهیل فراینادهای
سازمانی ،افزایش انگیزه کارکنان ،بهبود روند کنترل و نظارت و ایجاد فرصت کاافی بارای
نوآوری و دگرگونسازی در سازمان اسات  .لاذا باا توجاه باه وارورت تحاول و بازساازی
سازمانها توس رهبران و تمایل و توجه روزافزون مادیران ساازمانهاا باه توانمندساازی
کارکنان در اجرای مأموریتهای سازمانی و تحقق شماندازهای سازمان ،وارورت انجاام
ای تحقیق در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی احساس میشود؛ و بررسی
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الشهای فراروی سازمان از اولویتهای مهم مدیران امروز است.

طرح تحقی:
هدف ای پژوهش تعیی تأثیر تفکار اساتراتژیک مادیران بار توانمندساازی کارکناان در
سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شارقی اسات و در راساتای ایا هادف کلای،
اهداف فرعی زیر دنبال میگردد:
 -4تعیی تأثیر تفکر سیستمی بار توانمندساازی کارکناان در تاأمی اجتمااعی اساتان
آذربایجان شرقی.
 -3تعیی تأثیر تمرکز بر هدف بار توانمندساازی کارکناان در تاأمی اجتمااعی اساتان
آذربایجان شرقی.
 -9تعیی تأثیر فرصتجویی هوشمندانه بر توانمندساازی کارکناان در تاأمی اجتمااعی
استان آذربایجان شرقی.
 -1تعیی تأثیر فرویه ماداری بار توانمندساازی کارکناان در تاأمی اجتمااعی اساتان
آذربایجان شرقی.
 -3تعیی تأثیر تفکر به هنگاام بار توانمندساازی کارکناان در تاأمی اجتمااعی اساتان
آذربایجان شرقی.
فرضیههای تحقی ::در ار و اهداف و پیشفرضهای فرح یازده فرویه زیار قابال
تبیی و آزمون خواهد بود:
 .4تفکر سیستمی مدیران بر توانمندسازی کارکنان در ساازمان تاأمی اجتمااعی اساتان
آذربایجان شرقی مؤثر است.
 .3تمرکز بر هدف مدیران بر توانمندسازی کارکنان در ساازمان تاأمی اجتمااعی اساتان
آذربایجان شرقی مؤثر است.
 .9فرصتجویی هوشمندانه مدیران بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتمااعی
استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
 .1فرویه مداری مدیران بر توانمندسازی کارکنان در ساازمان تاأمی اجتمااعی اساتان
آذربایجان شرقی مؤثر است.
 .3تفکر بهنگام مدیران بار توانمندساازی کارکناان در ساازمان تاأمی اجتمااعی اساتان
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آذربایجان شرقی مؤثر است.
 .6تفکر استراتژیک مدیران بر فراهم کردن فضای اشتیاق به درگیری جهت توانمندسازی
کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
 .5تفکر استراتژیک مدیران بار ایجااد حاس مالکیات در کارکناان جهات توانمندساازی
کارکنان سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
 .2تفکر استراتژیک مدیران بر تبدیل مدیریت به رهبری جهت توانمندسازی کارکناان در
سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
 .3تفکر استراتژیک مدیران بار ترغیاب کاار گروهای جهات توانمندساازی کارکناان در
سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
 .41تفکر استراتژیک مدیران بر ارتقای انگیزشی در کارکنان جهت توانمندساازی کارکناان
در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
 .44تفکر استراتژیک مدیران بر توسعه نظاامهاای باازخورد عملکارد جهات توانمندساازی
کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.

مبانی نظری و پیشینه پژوه

 :در ای بخش وم تعریف عملیاتی مفاهیم مارتب

به بررسی پیشینه و مبانی نظری پژوهش پرداخته میشود:
توانمندسازی :توانمندسازی به فرآیندی گفته مایشاود کاه از فریاق آن ،مادیران باه
کارکنان کمک میکنند تا قدرت الزم را برای تصامیمگیاری در اماور مرباوط باه خاود و
کارشان به دست آورند .بهعبارتدیگر ،توانمندسازی عبارت از پرورش کارکنان باهگوناهای
است که کمتر به مدیر متکی باشند .توانمندسازی به کارکنان القا مایکناد کاه در اقادام
خود آزادی عمل دارند و در قبال نتاایج آن مساؤول هساتند .در توانمندساازی ،کارکناان
بدون دخالت بیجا آزاد گذاشته میشوند تاا بتوانناد عقایاد خاود را در حال مشاکل و
بهبود امور به کار گیرناد .درنتیجاه آنهاا نحاوه اساتفاده از خالقیات خاود و ناوآوری در
فعالیتها و مسؤولیتپذیری را فرامیگیرند .توانمندساازی باه معناای اعطاای قادرت باه
کارکنان نیست ون آنها از فریق دانش ،مهارت و انگیزش خاود ایا قادرت را دارناد
بلکه به معنی رهاسازی ای قدرت است .توانمندسازی بر ایا دیادگاه اساتوار اسات کاه
قدرت در میان همه افرادی تقسیم شود که در ساختار مساطح و بیشاتر رفااقتی فعالیات
دارند .بدی ترتیب ،توانمندسازی ،ارجگذاری به سهمی است که هر یک از افراد میتوانناد
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در انجام امور داشته باشند تا بدی نحو ظرفیاتهاای باالقوه خاود را کاه باهفاور کامال
مورداستفاده قرار نگرفته است ،در اختیار سازمان بگذارند شاهرکنی. 4924،
توانمندسازی کارکنان :یکی از الشهای مهم مدیران عصر حاور در سازمانها عدم
استفاده کافی از مناب فکری ،توان ذهنی و ظرفیتهای بالقوه مناب انسانی است .در اغلب
سازمانها از تواناییهاای کارکناان اساتفاده مطلاو نمایشاود و مادیران قاادر نیساتند
ظرفیتهای بالقوه آنان را بکار گیرند .بهعبارتدیگر با اینکاه افاراد تاوان باروز خالقیات و
ابتکار بیشتری را دارند اما در محی سازمانی به دالیلی از ای قابلیتهاا باهفاور مطلاو
بهرهبرداری نمیشود .اندیشمندان مدیریت تحول و بهسازی سازمان ،توانمندساازی منااب
انسانی را بهعنوان یک راهبرد اثرگذار بر عملکرد و بهساازی انساانی معرفای نماودهاناد و
معتقدند که توانمندسازی مناب انسانی یکی از نگرشهای عصر جدیاد اسات کاه اماروزه
توس سازمانها به کار گرفته میشود و درواق پاسخ به نیاز حیاتی مدیریت معاصر اسات
کنیالدس. 4929 ،
با توجه به اهمیت روزافزون نیروی انسانی در سازمان بهعنوان یاک سارمایه باا ارزش
سازمانی و لزوم کسب توانمندیهای الزم برای انجام بهتر شیوههای عملکارد در ساازمان،
الزم است که در جهت بروز استعدادهای بالقوه افراد در سازمان شرایطی را فراهم کارد تاا
شیوههای نو و بدی بیافرینند و روشهای کاراتر و با بهرهوری بیشتر ایجاد کنند ابطحای،
. 4952
4
بالنچارد مینویسد بسیاری از مدیران به توانمندسازی از ای دیدگاه مینگرند که به افراد
قدرت تصمیمگیری میدهد .بسایاری از کارکناان نیاز منظاور از توانمندساازی را کساب
آزادی بیقیدوشرط برای اجرای هر کاار مایدانناد .همچنای توانمندساازی آزاد کاردن
نیروی درونی افراد برای کسب دستاوردهای شگفتانگیز است . Blanchard et al, 3119
توانمندسازی به معنای تزریق نیرو در کارکنان است .سازمانها باید احسااس نیاروی
شخصی کارکنان را تقویت نمایند ).(Geisler, 3113
تفكر استراتژيج :در ابتدا مدیریت استراتژیک و برناماهریازی اساتراتژیک باهاختصاار

4. Blanchard
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تعریف می شود تا درک بهتری از مفهوم تفکر استراتژیک حاصل شود .مدیریت استراتژیک
برداشت جامعی است در جهت مسؤولیت خطیر و روزافزون مدیریت عمومی که به موجب
آن سازمان در ارتباط با محی  ،حرکت و جایگاه خود را فوری تعیی میکند که اساتمرار
آن تأمی و از غافلگیری سازمان در الش با وقای جلاوگیری شاود؛ بناابرای مایتاوان
گفت که مدیریت اساتراتژیک عباارت از هنار و علام تادوی  ،اجارا و ارزیاابی تصامیمات
وظیفهای ندگانه است که سازمان را قادر میسازد به هدفهاای بلندمادت خاود دسات
یابد دیوید ،فردآر. 4923 ،
برنامه ریزی استراتژیک ،آمادهسازی سازمان برای پاسخگویی مناساب و بهنگاام در مقابال
تغییرات محیطی داخل و خارج سازمانی و مساتلزم آن اسات کاه ساازمان از پویاایی و
دینامیسم الزم برخوردار باشد غفاریان ،عمادزاده ،4923 ،ص . 431 -439
تفکر استراتژیک عبارت از معماری هنرمندانه استراتژی برمبنای خالقیات ،کشاف و فهام
ناپیوستگیهای کسبوکار است ).(Hamel, 4336
تفکر استراتژیک ،یک فرآیند سنتز ذهنی است که از فریق خالقیات و شاهود ،نماای
یکپار ه از کسبوکار را در ذه ایجاد میکند ایچی اومی ک  4954 ،و Mintzberg,
. 4331
برای تفکر استراتژیک الگوهای متعددی ارائه شده است .الگاوی «پیتار ویلیامساون»4
الگوی «جی لیدکا »3و الگوی «گری هامل» الگوهای شناختهشدهتار هساتند .هریاک از
ای الگوها ،ویژگیهای خاص خود را دارند و از منظر خاصی به ای رویکارد نگریساتهاناد،
هر ند وجوه مشترک آنها نیز قابلتوجه است.
تأکید الگوی ویلیامسون بر توانمندسازی سازمان از فریق توسعه قابلیتها و شاناخت
بازار است ،گری هامل ایجاد شور و شوق تازه در سازمان را برای خلق دیدگاههاای جدیاد
استراتژیک توصیه میکند و لیدکا تمرکز انرهی سازمان بر اهداف را امری حیاتی میداناد.
علیرغم ای تفاوتها همه الگوهای مذکور بر یادگیری بهعنوان اساس درک رفتاار باازار و
بهکارگیری آن درجهتگیری استراتژیک سازمان تأکید داشتهاند .در اینجا یک الگو که در
قالب ساه فرماان اساسای معمااری شاده اسات و زمیناههاای باروز تفکار اساتراتژیک و
استراتژیهای خالقانه را فراهم میسازد به شرح زیر ارائه میشود:
4. P.J.Williamson
3. J.Liedtka
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ا فرمان اول :بیش از «افال گیری» به دنبال «یادگیری» از محی کسبوکار باشید
ا فرمان دو :بیش از پاسخگویی به نیازهای کشفشده ،به دنبال کشف نیازهای پاسخگویی
نشده بازار باشید
ا فرمان سوم :برای رسیدن به هدف بایش از سارعت ،باه فکار راههاای میاانبار باشاید
غفاریان و عمادزاده. 4923 ،
اجزای تفكر استراتژيج :ای اجزا ،تفکریسمی ،خالقیت و شمانداز را دربرمیگیرد:
تفکر سیستمی :کافم  :تغییر دیدگاه از تجزیه ساازمان باه عوامال خارد و کارمنادان ،باه
مواجهه با سازمان بهعنوان یک سیستم جامعی یاد میکند که هر بخش آن با کل سیستم
در تعامل است.
4
خالقیات :از نظار وودما  :خالقیات عباارت از سااخت محصاوالت ،خادمات ،ایادههااا و
فرایندهای کاربردی و ارزشامند توسا افارادی اسات کاه باا یکادیگر در یاک سیساتم
اجتماعی پیچیده کار میکنند .عنصر مشترک همه تعااریف ناو باودن و مارتب باودن باا
فعالیتهای سازمان است .مهارت تفکر خالقانه شامل تواناایی تولیاد راهحالهاای فاراوان
برای حل یک مشکل و توسعه و شناسایی الگوها و روشهای نامعمول است.
توسعه استراتژی های منحصربهفرد و برنامههای عمل منحصربهفرد نیز از مؤلفههای دیگار
خالقیت است.
به نظر دی بونو :3بدون خالقیت نمایتاوان باهفاور کامال از افالعاات و تجرباههاای در
دسترس استفاده کرد و در نبود خالقیت ناگزیر باید در ساختارها ،الگوها و مفاهیم قدیمی
باقی ماند.
9
 -4داشت شمانداز :تحقیقات پوراس و کالینز نشان میدهد که شارکتهاایی باا شام
قوی نسبت به شمانداز و هدف در بازار سهام بسیار موفقتار باودهاناد .رهباران در ایا
شرکتها تأکید زیادی برساخت سازمانهایی داشتهاند که درک عمیقی از دالیل وجاودی
خود و ارزشهای بنیادینشان دارند امینی. 4921 ،
4. Woodman
3. De Bono
9. Porras & Collins
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پیشینه :در ارتباط با تفکر استراتژیک و توانمندسازی کارکنان در اجرای استراتژیهاا و
جوانب آن ها ،تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که به دو نمونه از ایا
تحقیقات اشاره میشود:
تحقیاق و بررسای نخسات در زمیناه تعیای میازان نقاش راهبردهاا مادیریت در
توانمندساز مدیران بوده است .جامعه آمار آن  4143نفر از مادیران عاال  ،میاان و
عملیات یک از سازمانها کشور در ستاد ،مراکز استانها و شهرستانها  49استان
بوده است .نمونهها از فریق نموناهگیاری خوشاهیای و تصاادف مانظم انتخاا شادند
گردآور دادهها از فریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت .روای با نظر استادان و
صاحبنظران حوزه توانمندسااز تأییاد و پایاای آن نیاز پاس از اجارا تعیای گردیاد.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از میانگی  ،انحراف معیار ،آزماون آزمایشای (α= 1/233
کولموگراف -اسمیرنوف ،آزمون فریدم و آزمون کروسکال والیس انجام شد .یافتاههاای
تحقیق نشان داد در بی راهبردها مدیریت  ،عامل تدارک مناب بیشتری تأثیر و عامال
ساختار کمتری میازان تاأثیر را در توانمندسااز مادیران داشاتهاناد .نتیجاه اینکاه در
رتبهبند راهبردها مدیریت مؤثر بر توانمندساز مادیران باه ترتیاب شاامل تادارک
مناب  ،شفافیت نقش ،پاداش ،حمایت ،ارزیابی عملکرد ،فناوری افالعات ،سبک رهباری و
ساختار بوده است بختیاری ،احمدی مقدم. 4923 ،
بررسی رابطه بی سبک رهبری و عملکرد کارکنان و روایت آناان از رهباری باا میاانجی
توانمندسازی و اعتماد بهعنوان متغیرهای میانجی توس بارترام و کازیمیر پاژوهش دوم
است که در قالب فرح پژوهشی در دانشگاه الترو در ساال  3115انجاام گرفتاه اسات.
هدف اصلی ای تحقیق بررسی تأثیرات میانجی توانمندسازی کارکناان و اعتمااد آناان در
ارتباط بی رهبری تحولگارا و عملکارد کارکناان و رواایت آناان از رهباری باهعناوان
برونده در شرکتهای بیمهیی استرالیا است .ای شرکتها ،خادمات بیماهیای خاودرو و
منزل به مشتریان ارائه میدهند .جامعه آماری مادیران عملیااتی و کارکناان ارائاهکنناده
خدمات به مشتریان را دربرمیگیرد .از کل  431اپراتور ارائهکنناده خادمات بیماهیای باه
مشتریان در ملبورن و ویکتوریا در استرالیا ،نمونهای به حجم  413نفر انتخا شاد .بارای
تجزیهوتحلیل فرویههای تحقیق از آزمون تک عاملی و نرمافازار  Spssاساتفاده گردیاد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که رهبری تحولآفری همبستگی مثبت و معنیداری باا
توانمندسازی کارکنان ،اعتماد آناان ،همچنای عملکارد کارکناان و رواایت آناان دارد و
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توانمندسازی رابطه مثبتی با عملکرد کارکنان و روایت آنان دارد .متغیار توانمندساازی و
اعتماد نقش متغیر میاانجی را در مادل مفهاومی تحقیاق حاوار دارناد .درنهایات اینکاه
فرویههای  H4b ،H3aو  H4aتأیید و فرویه  H3bرد شد.
فرویه  H4aتأثیر توانمندساازی کارکناان بار تحریاک فکاری در ارائاه کیفیات خادمات
کارکنان.
فرویه  H4bتأثیر توانمندسازی کارکنان بر توجه منحصربهفرد در ارائاه کیفیات خادمات
کارکنان.
فرویه  H3aتأثیر استقالل در رهبری و تأثیر آن در اعتماد و مهارت کارکنان.
فرویه  H3bتأثیر شایستگی در رهبری و تأثیر آن بر اعتماد و مهارت کارکنان.
). (Bartram and Casimir, 3115

مدل مفهومی تحقی ::متغیر مستقل تحقیق تفکر اساتراتژیک مادیران اسات کاه بار
اساس مدل جی لیدکا 4دارای  3عنصر بهقرار زیر است:
 -3نمایی از سیستم نگرش سیستمی :
یک متفکر استراتژیک الگویی از تمامی سیستم خلق ارزش از ابتدا تاا انتهاا را در ذها
دارد .الزمه داشت ای الگو شناخت عناصر زنجیره ارزش و ارتباط آنها با یکادیگر اسات.
ای الگوی ذهنی عوامل داخلی و خارجی را شامل میشود و به انسان نشان مایدهاد کاه
دنیای صنعت گونه بهعنوان یک سیستم کار میکند
 -9تمرکز بر اهداف:
برای یک حرکت استراتژیک تمرکز انرهی سازمان یک امر وروری است .مهامتاری ایا
انرهیها ،انرهی روانی سازمانی است که باید در راستای اهداف اساتراتژیک باشاد .ویژگای
تمرکز از پراکندهکاری و حرکتهای زیگزاگی جلوگیری میکند .ای تمرکز باید تا تحقاق
اهداف حف شود.
 -1فرصتجویی هوشمندانه:
باید در همهجا به دنبال گزینه بهتر استراتژیک بود .الزمه ای کار گشودگی فکاری اسات.
استقبال از تجربیات جدید نیز یک رویکرد ارزشمند برای کشف فرصاتهاای اساتراتژیک
است .باید همواره گزینههای اثربخش استراتژیک متناسب باا شارای حااد شناساایی و
4. J.LIEDTKA-4332
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دنبال شود.
 -3تفکر در زمان:
آینده و گذشته جدای از هم نیستند .آیناده برمبناای گذشاته شاکل مایگیارد .شارای
«حال» نقطه شرو آینده است .فرصت های آینده زاییده توانمندیهای امروز خواهد باود.
برای خلق آینده باید مکررا ،مسیرهای گذشته ،حال و آینده را مرور کرد.
 -6پیشروی با فرویه:
در دنیای پیچیده سری تری راه فهم قواعد بازی فرویهسازی و آزمون آنهاسات .سااخت
فرویه یک کار خالقانه و آزمون آن فرآیند تحلیلی تلفیقی از تفکر واگرا و همگرا اسات.
برای فرویهسازی باید سناریوسازی کرد و سپس آن را با منطق « ه مایشاود اگار  »...و
«اگر الف سپس » تحلیل کرد). (Liedtka,4332
ای الگو بر اساس نظریات هنری مینتزبرگ بنا شده اسات و پانج عامال را باهعناوان
اجرای اصلی تفکر استراتژیک توصیه میکند.

شكم  :5نمودار مدل جین لیدکا پنج عامم اجرای تفكر استراتژيج

)(Liedtka, j,4332, vol, 36, No, 3

ای  3عنصر ،هر یک ابعادی از مفاهیم استراتژی را آشکار میسازند و مدیران را برای بقاا
و رشد سازمان خود در محی رقابتی یاری میرسانند .استراتژی اثربخش نیز یک رویکرد
تازه در دنیای استراتژی است که بهمنظور مشابهی آفریده شده است و اصاالت خاود را باا
رهایی از شکل و قالب و با تکیه بر جوهره استراتژی میستاند غفاریان. 4923 ،
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معیارهای تعیی کننده در مدل مفهومی توانمندسازی کارکنان بر اساس مادل لیتگاو
 3113که دارای  6عنصر بهقرار زیر است:
ا فراهم کردن فضای اشتیاق به درگیری؛
ا ایجاد حس مالکیت در کارکنان؛
ا تبدیل مدیریت به رهبری؛
ا ترغیب کار گروهی؛
ا ارتقای انگیزشی در کارکنان؛
ا توسعه نظامهای بازخورد عملکرد کارکنان.
فراهم کردن فضای اشتیاق
ایجاد حس مالکیت
تشکیل
تغییرات

نظامهای

فرهنگی=توانمندسازی

خروجی

کارکنان

کیفی

تبدیل مدیریت به رهبری
ترغیب کار گروهی
ارتقای انگیزشی
توسعه نظامهای بازخورد عملکرد

شكم  :2نمودار مدل لیتگو ( 2112مدير پژوهشی ساخت کاشیهای سرامیكی ايتالیا)

نیکزاد 4929 ،ص  ،99توانمندسازی کارکنان با اجرای تغییر فرهنگ
ای عناصر متضم گروههای کاری است که برای توانمندسازی آنان ،راهبرد تغییر
فرهنگ اجرا میشود .لیتگو ای گروهها را نظامهای خروجی کیفی مینامد و هدف از آن
را غلبه بر فر هنگ سنتی و درگیری کل کارکنان در فرایند اجرای استراتژیها میداند و
به اعتقاد وی اصلیتری عنصر تغییر ،انسان است و لذا برای غلبه بر ای مشکالت گروه
نظامهای کیفی را مطرح میکند نیکزاد. 4929 ،
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تحقیق 333 ،نفر از مدیران ،مسؤوالن و

کارکنان شاغل در تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی است که به  14فبقه،
فبقهبندی شده است و هر فبقه نشانگر یک شعبه در یک شهر از شهرهای استان را
شامل میشود و روش نمونهگیری در ای پژوهش از نو تصادفی فبقهبندی نسبی است،
برای انتخا نمونه آماری از هر یک از فبقات ،فبق فرمول زیر اقدام شده است:

رابطه  : 4استخراج نمونه آماری از جامعه محدود و نسبت معلوم
N Z 2 1   / 2 pq
 155
N 2  Z 2 1   / 2 pq

n 

که پس از جاگذاری مقادیر در فرمول فوق خواهیم داشت:

روش و ابزار گردآوری دادهها :در تعریف ابزار اندازهگیری میتوان گفت :ابزار
اندازهگیری شال مقیاسها و وسایلی است که محقق به کمک آنها قادر است افالعات
موردنیاز خود را گردآوری ،ثبت و کمّی نماید حاف نیا . 411 ،4929 ،در تحقیق حاور
برای جم آوری افالعات از روشهای میدانی استفاده شده است .روشهای میدانی به
روشهایی افالق میشود که محقق برای گردآوری افالعات موردنیاز ناگزیر از مراجعه به
افراد یا سازمانها و برقراری ارتباط مستقیم با آنها است همان منب  . 453 ،مطالعه
کتابخانهیی نیز بخشی از روش جم آوری افالعات است .بدی ترتیب که برای جم آوری
افالعات و تدوی ادبیات تحقیق ،ار و نظری و مدل عملیاتی آن از روش
کتابااخانهیی و باارای آزماون فرویههااای تنظیمشده و پاساخگویی به سؤاالت
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موردنظر تحاقیااق ،از روش میدانی استفاده خواهد شد .همچنی در تحقیق حاور ابزار
جم آوری افالعات ،پرسشنامه ای است که با توجه به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق،
متغیر تفکر استراتژیک مدیران بر اساس مدل جی لیدکا 4333 ،و متغیر توانمندسازی
کارکنان در اجرای استراتژیها ،بر اساس مدل لیتگو  3113تنظیم شده است ،مقیاس
اندازهگیری ای متغیرها در ای تحقیق ،مقیاس لیکرت است .برای جم آوری افالعات از
نمونه آماری و برای آزمون فرویههای تنظیم شده ای تحقیق ،از پرسشنامهای استفاده
شده است که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده است.
همچنی در تحقیق حاور برای رتبهبندی دادهها از مقیاس رتبهیی استفاده گردیده است.
برای جم آوری افالعات از نمونه آماری و بهمنظور آزمون فرویههای تنظیم شده ای
تحقیق ،از پرسشنامهای که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم
شده ،استفاده گردیده است.
برای تعیی روایی ابزار از روایی نمادی یا صوری استفاده شده است .بدی ترتیب که
پرسشنامه اولیه در اختیار استادان راهنما و مشاور قرار گرفت تا درباره آن اظهارنظر کنند.
سپس نظرات استادان و صاحبنظران در پرسشنامه لحاظ و تغییرات الزم در سؤاالت
لحاظ گردید .برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و با
مطالعه مقدماتی روی  91نفر از جامعه موردبررسی و با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
با ورهن  43میزان پایایی پرسشنامههای تفکر استراتژیک و پرسشنامه توانمندسازی
کارکنان به دست آمده است.
روش تجزيهوتحلیم دادهها :در ای پژوهش نتایج پرسشنامههای جم آوریشده ،با
استفاده از دو روش آمار توصیفی و آمار استنبافی موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفته
است .ابتدا برای توصیف نظرات نمونه آماری در رابطه با سؤاالت از جدولهای توزی
فراوانی و درصد پاسخهای مربوط استفاده گردید و آنگاه سپس فرویههای تحقیق بر
اساس نتایج بهدستآمده از بررسی سؤاالت ،با استفاده از آمار استنبافی رگرسیون
دومتغیره مورد آزمون قرار گرفت.

يافتههای پژوه
آزمون نرمال بودن توزيع متغیرهای تحقی ::بررسی نرمال بودن دادههای تحقیق
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فبق جدول  4از آزمون کولموگروف -اسمیرنف استفاده شد.
جدول  :5نتايج آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای بررسی توزيع نرمال بودن متغیرها
آماره
فرضیات

آزمون
K.S

سطه
متنیداری

سطه

نتیجه

آزمون

احتمال خطا

آزمون

()sig

تفکر استراتژیک مدیران:

1/591

1/639

1/13

نرمال است

تفکر سیستمی مدیران

4/999

1/233

1/13

نرمال است

تمرکز بر هدف مدیران

1/292

1/233

1/13

نرمال است

فرویه مداری مدیران

1/294

1/233

1/13

نرمال است

فرصتجویی هوشمندانه

1/394

1/233

1/13

نرمال است

تفکر در زمان

4/314

1/233

1/13

نرمال است

توانمندسازی کارکنان:

1/691

1/233

1/13

نرمال است

فراهم کردن فضای اشتیاق به درگیری

4/193

1/639

1/13

نرمال است

ایجاد حس مالکیت در کارکنان

4/341

1/639

1/13

نرمال است

تبدیل مدیریت به رهبری

4/946

1/639

1/13

نرمال است

ترغیب کار گروهی

4/136

1/639

1/13

نرمال است

ارتقای انگیزشی در کارکنان

4/361

1/639

1/13

نرمال است

توسعه نظامهای بازخورد عملکرد
کارکنان

1/233

1/639

1/13

نرمال است

با توجه به جدول فوق ،تمام متغیرهای تحقیق ،سطح معنیداری ) (sigبزرگتر از =1/13
 αسطح احتمال خطا دارند و تمام متغیرهای تحقیق از توزی نرمال برخوردارند.
آزمون فرضیههای تحقی ::با توجه به جدول  3در تمام ای فرویات ابتدا وجود
رابطه بی دو متغیر از فریق انجام آزمون وریب همبستگی آر .پیرس بررسی و سپس
نتایج میزان وریب همبستگی بی متغیرهای مستقل و وابسته به شرح زیر مشخ
گردید:
فرضیه  :5تفکر سیستمی مدیران بر توانمندسازی کارکنان تاأثیر دارد :در آزماون واریب
همبستگی ،وریب همبستگی پیرس

برابر  ،r =1/914با سطح معنیداری Sig = 1/111
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است که بیانگر معنیداری وریب همبستگی بی تفکر سیستمی مادیران و توانمندساازی
کارکنان است ،ون سطح معنیداری از  α =1/13کمتر است .درواق بی دو متغیر فاوق
همبستگی وعیف و مستقیم وجود دارد؛ و میتوان نتیجه گرفت که آزمون فوق باا ساطح
افمینان  1/33معنی دار است؛ بنابرای بارد فرویه  H1مشخ میشود که تفکر سیستمی
مدیران بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی ماؤثر
است.
فرضیه  :2تمرکز بر هدف مدیران بر توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد :در آزماون واریب
برابر  ،r =1/453با سطح معنیداری Sig = 1/193

همبستگی ،وریب همبستگی پیرس
است که بیانگر معنایداری واریب همبساتگی بای ایا دو متغیار اسات ،اون ساطح
معنیداری از  α = 1/13کمتر است .درواق بی دو متغیر فوق همبستگی بسیار واعیف و
مستقیم وجود دارد؛ و میتوان گفت که آزماون فاوق باا ساطح افمیناان  1/33معنایدار
است؛ بنابرای بارد فرویه  H1مشخ میشود که تمرکز بر هدف مدیران بر توانمندسازی
کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
فرضیه  :9فرویه مداری مدیران و توانمندسازی کارکنان تاأثیر دارد :در آزماون واریب
همبستگی ،وریب همبستگی پیرس برابر  ،r =1/453با سطح معنایداری sig =1/193
است که بیانگر معنیداری وریب همبستگی بی فرویه ماداری مادیران و توانمندساازی
کارکنان است ،ون سطح معنیداری از  α = 1/13کمتر است .درواق بی دو متغیر فاوق
همبستگی وعیف و مستقیم وجود دارد؛ و میتوان نتیجه گرفت که آزمون فوق باا ساطح
افمینان  1/33معنیدار است؛ بنابرای بارد فرویه  H1مشخ میشود که فرویه ماداری
مدیران بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی ماؤثر
است.
فرضیه  :0فرصتجویی هوشمندانه مدیران و توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد :در آزماون
وریب همبستگی ،واریب همبساتگی پیرسا برابار  ،r =1/453باا ساطح معنایداری
 sig = 1/193است که بیانگر معنیداری وریب همبستگی بی ای دو فرویه فوق است،
ون سطح معنیداری از  α = 1/13کمتر است .درواق بای دو متغیار فاوق همبساتگی
بسیار وعیف و مستقیم وجود دارد؛ و میتوان گفت که آزماون فاوق باا ساطح افمیناان

تفکر استراتژیک مدیران و توانمندسازی کارکنان

11

 1/33معنی دار اسات؛ بناابرای باارد فروایه  H1مشاخ مایشاود کاه فرصات جاویی
هوشمندانه مدیران بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجاان
شرقی مؤثر است.
فرضیه  :1تمرکز در زمان مدیران بر توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد :در آزماون واریب
همبستگی ،وریب همبستگی پیرس برابر  ،r =1/465با سطح معنیداری sig = 1/195
است که بیانگر معنیداری وریب همبستگی بی ای دو فرویه فوق اسات ،اون ساطح
معنیداری از  α = 1/ 13کمتر است .درواق بی دو متغیر فوق همبستگی بسیار وعیف و
مستقیم وجود دارد؛ و میتوان نتیجه گرفات کاه آزماون فاوق باا ساطح افمیناان 1/33
معنیدار است .پس باارد فروایه  H1مشاخ مایشاود کاه تفکار در زماان مادیران بار
توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
فرضیه  :6تفکر استراتژیک مدیران بر فضای اشتیاق جهت توانمندساازی کارکناان تاأثیر
دارد :در آزمون وریب همبستگی ،وریب همبستگی پیرس برابار  ،r =1/423باا ساطح
معنیداری  sig = 1/139است که بیانگر معنیداری وریب همبستگی بی ای دو فروایه
فوق است ،ون سطح معنیداری از  α = 1/13کمتر است .درواقا بای دو متغیار فاوق
همبستگی بسیار وعیف و مستقیم وجود دارد؛ و میتوان گفت که آزماون فاوق باا ساطح
افمینان  1/33معنایدار اسات؛ بناابرای باارد فروایه  H1مشاخ مایشاود کاه تفکار
استراتژیک مدیران بر ایجاد فضای اشتیاق جهت توانمندسازی کارکنان در سازمان تاأمی
اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
فرضیه  :7تفکر استراتژیک مدیران بر حس مالکیت در کارکنان جهت توانمندسازی تأثیر
دارد :در آزمون وریب همبستگی ،وریب همبستگی پیرس برابار  ،r =1/429باا ساطح
معنیداری  sig = 1/139است که بیانگر معنیداری وریب همبستگی بی ای دو فرویه
فوق است ،ون سطح معنیداری از  α = 1/13کمتر است .درواقا بای دو متغیار فاوق
همبستگی بسیار وعیف و مستقیم وجود دارد؛ و میتوان نتیجه گرفت که آزمون فاوق باا
سطح افمینان  1/33معنیدار است؛ بنابرای بارد فرویه  H1مشخ مایشاود کاه تفکار
استراتژیک مدیران بر ایجاد حس مالکیت جهت توانمندسازی کارکنان در ساازمان تاأمی
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اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
فرضیه  :8تفکر استراتژیک مدیران بر تبدیل مادیریت باه رهباری جهات توانمندساازی
کارکنان تأثیر دارد :در آزمون وریب همبستگی ،وریب همبستگی پیرس برابر r 1/345
= ،با سطح معنیداری  sig = 1/115است که بیانگر معنایداری واریب همبساتگی بای
ای دو فرویه فوق است ،ون سطح معنیداری از  α = 1/13کمتر است .درواق بای دو
متغیر فوق همبستگی وعیف و مستقیم وجود دارد؛ و میتوان ادعا کرد کاه آزماون فاوق
سطح افمینان  1/33معنیدار است؛ بنابرای بارد فرویه  H1مشخ مایشاود کاه تفکار
استراتژیک مدیران بر انتقال از مدیریت بر رهبری جهت توانمندسازی کارکنان در سازمان
تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
فرضیه  :3تفکر استراتژیک مدیران بر ترغیب کار گروهی جهت توانمندسازی کارکنان
تأثیر دارد :در آزمون وریب همبستگی ،وریب همبستگی پیرس برابر  ،r =1/345با
سطح معنیداری  sig = 1/143است که بیانگر معنیداری وریب همبستگی بی ای دو
فرویه فوق است ،ون سطح معنیداری از  α =1/13کمتر است .درواق بی دو متغیر
فوق همبستگی وعیف و مستقیم وجود دارد؛ و میتوان مدعی شد که آزمون فوق با
سطح افمینان  1/33معنیدار است .لذا بارد فرویه  H1مشخ میشود که تفکر
استراتژیک مدیران بر ترغیب کار گروهی جهت توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی
اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.
فرضیه  :51تفکر استراتژیک مدیران بر ارتقای انگیزشی در توانمندسازی کارکنان تأثیر
دارد :در آزمون وریب همبستگی ،وریب همبستگی پیرس برابر  ،r =1/433با سطح
معنیداری  sig = 1/143است که بیانگر معنیداری وریب همبستگی بی ای دو فرویه
فوق است ،ون سطح معنیداری از  α = 1/13کمتر است .درواق بی دو متغیر فوق
همبستگی بسیار وعیف و مستقیم وجود دارد؛ و میتوان گفت که آزمون فوق با سطح
افمینان  1/33معنیدار است .لذا بارد فرویه  H1مشخ میشود که تفکر استراتژیک
مدیران بر ارتقای انگیزشی جهت توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان
آذربایجان شرقی مؤثر است.
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فرضیه  :55تفکر استراتژیک مدیران بر توسعه نظامهای بازخورد عملکرد جهت
توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد :در آزمون وریب همبستگی ،وریب همبستگی پیرس
برابر  ،r =1/314با سطح معنیداری  sig= 1/119است که بیانگر معنیداری وریب
همبستگی بی ای دو فرویه فوق است ،ون سطح معنیداری از  α = 1/13کمتر است.
درواق بی دو متغیر فوق همبستگی وعیف و مستقیم وجود دارد؛ و میتوان نتیجه
گرفت که آزمون فوق با سطح افمینان  1/33معنیدار است؛ بنابرای بارد فرویه H1
مشخ میشود که تفکر استراتژیک مدیران بر توسعه نظامهای بازخور عملکرد جهت
توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.

فصلنامه مدیریت کسبوکار ،شماره  ،01سال چهارم ،تابستان 0930

11

جدول  :2جدول خالصه نتايج يافتههای تحقی:
فرضیات

سطه

سطه

متنیداری

احتمال خطا

F

S2

SSD

درجه

منبع

آزادی

تغییرات

فرویه 4

1/111

1/13

43/314

2661/539

2661/539

4

رگرسیون

فرویه H1
رد میشود

----

----

----

363/516

25454/411

439

باقیمانده

----

----

----

---

33294/235

431

کل

فرویه 3

1/193

1/13

1/656

3214/623

3214/623

4

رگرسیون

فرویه  H1رد
میشود

----

----

----

615/553

33331/343

439

باقیمانده

----

----

----

----

33294/235

431

کل

فرویه 9

1/113

1/13

2/391

1231/423

1231/423

4

رگرسیون

فرویه H1
رد میشود

----

----

----

331/961

31395/512

439

باقیمانده

----

----

----

----

33294/235

431

کل

فرویه 1

1/199

1/13

1/643

3213/551

3213/551

4

رگرسیون

فرویه H1
رد میشود

----

----

----

612/141

39136/439

439

باقیمانده

----

----

----

----

33294/235

431

کل

فرویه 3

1/195

1/13

1/146

3622/391

3622/391

4

رگرسیون

فرویه H1
رد میشود

----

----

----

612/521

39419/969

439

باقیمانده

----

----

----

----

33294/235

431

کل

فرویه 6

1/139

1/13

3/315

422/929

422/929

4

رگرسیون

----

----

----

93/313

3139/341

439

باقیمانده

فرویه H1
رد میشود

----

----

----

----

3624/235

431

کل

فرویه 5

1/139

1/13

3/336

36/135

36/135

4

رگرسیون

فرویه H1
رد میشود

----

----

----

41/662

4693/451

439

باقیمانده

----

----

----

----

4622/654

431

کل

فرویه 2

1/115

1/13

5/391

433/121

433/121

4

رگرسیون

----

----

----

31/326

9413/633

439

باقیمانده

فرویه H1
رد میشود

----

----

----

----

9911/541

431

کل

فرویه 3

1/134

1/13

6/343

434/349

434/349

4

رگرسیون

فرویه H1
رد میشود

----

----

----

42/543

3261/331

439

باقیمانده

----

----

----

-----

3326/462

431

کل

فرویه 41

1/143

1/13

6/114

433/332

433/332

4

رگرسیون

----

----

----

36/953

1191/263

439

باقیمانده

فرویه H1
رد میشود

----

----

----

----

1431/462

431

کل

فرویه 44

1/119

1/13

3/932

422/353

422/353

4

رگرسیون

فرویه H1
رد میشود

----

----

----

31/163

9163/329

439

باقیمانده

----

----

----

----

9332/333

431

کل
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری :میزان مؤثر بودن اولویت فرویهها ،بر حسب درصد تأثیر و با استفاده از
آزمون رگرسیون نیز بهقرار زیر معی شد.
فرویه اول :تفکر سیستمی مدیران بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی
استان آذربایجان شرقی با  3/16درصد تأثیرگذاری.
فرویه یازدهم :تفکر استراتژیک مدیران بر توسعه نظامهای بازخورد عملکرد جهت
توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی با  3/21درصد
تأثیرگذاری.
فرویه سوم :فرویه مداری مدیران بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی
استان آذربایجان شرقی با  3/41درصد تأثیرگذاری.
فرویه هشتم :تفکر استراتژیک مدیران بر تبدیل مدیریت به رهبری جهت توانمندسازی
کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی با  1/51درصد تأثیرگذاری.
فر ویه نهم :تفکر استراتژیک مدیران بر ترغیب کار گروهی جهت توانمندسازی کارکنان
در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی با  1/12درصد تأثیرگذاری.
فرویه دهم :تفکر استراتژیک مدیران بر ارتقای انگیزشی در کارکنان جهت توانمندسازی
کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی با  9/21درصد تأثیرگذاری.
فرویه هفتم :تفکر استراتژیک مدیران بر ایجاد حس مالکیت در کارکنان جهت
توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی با  9/91درصد
همبستگی.
فرویه ششم :تفکر استراتژیک مدیران بر فراهم کردن فضای اشتیاق به درگیری جهت
توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی استان آذربایجان شرقی با  9/94درصد
تأثیرگذاری.
فرویه دوم :تمرکز بر هدف مدیران بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی
استان آذربایجان شرقی با  3/33درصد تأثیرگذاری.
فرویه هارم :فرصتجویی هوشمندانه مدیران بر توانمندسازی کارکنان در سازمان
تأمی اجتماعی استان آذربایجان با  3/33درصد تأثیرگذاری.
فرویه پنجم :تفکر در زمان مدیران بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمی اجتماعی
استان آذربایجان شرقی با  3/52درصد تأثیرگذاری.
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جدول  :9خالصه نتايج استاندارد (ضريب تش یص ) R2يافتههای تحقی:
فرویات

خطای استاندارد

وریب تشخی
تعدیلشده ΔR

وریب تشخی
R3

R

فرویه 4

39/26393

1/121

1/131

1/914

فرویه 3

31/63942

1/139

1/191

1/453

فرویه 9

31/95332

1/113

1/134

1/336

فرویه 1

31/63531

1/139

1/133

1/454

فرویه 3

31/65915

1/133

1/132

1/465

فرویه 6

3/33341

1/135

1/199

1/423

فرویه 5

9/36646

1/135

1/199

1/429

فرویه 2

1/39546

1/114

1/115

1/345

فرویه 3

1/93659

1/193

1/114

1/313

فرویه 41

3/49391

1/193

1/192

1/433

فرویه 44

1/15319

1/133

1/132

1/314

پیشنهادها :با توجه به نتایج آزمون فرویهها ،تمام فرویههای تحقیق تأیید و مشخ
گردید که سطوح مختلف تفکر استراتژیک مدیران بر ابعاد توانمندسازی کردن کارکنان
اثر متفاوتی دارند تفکر سیستمی با بیشتری تأثیر و تفکر در زمان با کمتری مشخ
شدهاند .بنابرای جهت افزایش تأثیر کلی بر توانمندسازی کارکنان سازمان ،الزم است تا از
تفکر و بینش و دانش شهودی مدیران در مسیر رسیدن به هدفهای استراتژیک خود
گامهای جدی برداشته شود که برای عملی نمودن ای گامها پیشنهادهایی بهقرار زیر
ارائه میشود:
ا تشکیل جلسات مدیریتی از فرف روسای سازمان با مسؤوالن روسای واحدها
زیرمجموعه حداقل ماهی یکبار و استفاده از فوفان مغزی کارکنان.
ا شناسایی نقاط قوت و وعف از فریق جزیی نگری و افزایش توانمندی از فریق
کلینگری و دادن پاداش معنوی و مادی به کارکنان
ا تمرکز بر اهداف غیرقابل لمس کیفی ،از قبیل صرف وقت با خانواده و دوستان
ا تمرکز بر اهداف بلندمدت سازمان که همانا نگهداری اموال و ذخایر سازمان به اقشار
آتی جامعه بیمهشدگان توس کارکنان از فریق پیادهسازی صداقت در گفتار و رفتار و
کردار.
ا پیادهسازی فرویههای خالق و نو آور در جهت توانمندسازی از فرق آزمونهای کتبی
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و دادن پادش به کارکنان تراز اول
ا اقدام هوشمندانه و بهموق از گونگی تقسیم مزایا و پاداش به کارکنان در
توانمندسازی
ا به تأخیر نیانداخت تفکرات پیش رو به زمانهای آتی برای منقضی نشدن تاریخ
برنامهها
ا فراهم کردن امنیت شغلی و استخدام پذیری کارکنان موقت و پیمانی به رسمی
ا آشنا ساخت مدیران از سابقه حضور مدیریتی بهجای سابقه مدیریتی
ا از بی بردن استرس مدیران اجرایی که از واگذاری رهبری به کارکنان تراز اول دارای
وریب هوشی باال ناشی میشود.
ا تبدیل افراد ماهر و با تدبیر به یک استراتژیست سازمانی که نمایه مهم در توانمند شدن
کارکنان است.
ا افزایش خودشناسی مدیران و صرف زمان برای ایجاد همدلی با دیدگاههای زیردستان.
ا تشکیل کمیتههای کاری از فریق دادن انگیزههای روانی به کارکنان
ا دادن وریب باال به نظریات اعالمی کارکنان و مطرح کردن در جلسات اداری
ا توسعه فرهنگ ارزیابی و تدوی شاخ ها و معیارهای ارزیابی عملکرد توس مدیران از
فریق بخشنامهیی کردن آنها.
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