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 چكيده

انه با رویکرد می هایشهرداریدرامدهای پایدار  مشیخط کنندگانتدوین و تیپ شخصیتی تفکر استراتژیک

صللور  به درامدهای پایدار اسللت که مشللیخطالگوی تدوین های اصلل ی مقولهیکی از  ،حکمرانی خوب

واقعیت، ت سلللا راهکارهای  سلللازیمفهوممشلللک  ،  شلللناسلللایی بر متغیرهای مسلللتق  و میان ی متغیر

 مشلللیطختدوین   هدف در الگو وبر تاب درآمدیمدیریت اقتضلللامی مناب   و( نگریآیند ) شلللد بینیپیش

دارد. در این  بسلللیایینقش  0030های میانه با رویکرد حکمرانی خوب در افق درامدهای پایدار شلللهرداری

نفر خ ر   70 جهتتحقیق با اسللتفاد  از مدم مفهومی ترکی ی مورگان و محقق و ارامه پرسللشللنامه اسللتاندارد 

میانه شام  نمایندگان م  س شورای اس می،  ایهشهرداریدرامدهای پایدار  مشیخط کنند تدویناسمی، 

دولت، اعضللای شللورای نگه ان، قضللا  دیوان عدالت اداری، اعضللای شللورای اسلل می و    هیئتاعضللای 

 نندگانکتدوینبه بررسللی تفکر اسللتراتژیک   شللهرداران شللهرهای میانه و دریافت ن را  خ رگان اسللمی  

خوب در قالب چهار مقوله اص ی تفکر  حکمرانی رویکرد میانه با هایشهرداریدرآمدهای پایدار  مشیخط

. شللودمیرداخته پزیر مقوله مفهوم یا  98هوشلمندانه و   ط  یفرصلت ، نگریآیند ، تفکر مفهومیسلیسلتمی،   

. نتای  شللودمیزوجی ان ام  T وآزمون فریدمن  وسللی هبهپیمایشللی و تح ی  نتای   –روش تحقیق توصللیفی 

ار درامدهای پاید مشلللیخط کنندگانتدوین اسلللتراتژیککله با وجود نقش تفکر   دهلد میتحقیق نشلللان 
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بین  دارینیمعکشور(، فاص ه  سالهپن )قوانین بودجه سالیانه و  مد میاندر قالب برنامه کوتا  و  هاشهرداری

کر فبا وض  مط وب ت هاشهرداریدرامدهای پایدار  مشیخطوضل  موجود تفکر استراتژیک تدوین الگوی  

میانه با رویکرد حکمرانی خوب وجود  هایشهرداریدرامدهای پایدار  مشیخطتدوین الگوی  اسلتراتژیک 

ر دفها مشللک  ، تفکر سللیسللتمی    ، تفکر مفهومی درنگریآیند باعث عدم  هاآنکه عدم توجه به  دارد

و  ایدارپ درآمدیمناب   عدم تحقق درنتی ههوشمندانه و  ط  یفرصتو عدم استفاد  از  واقعیت سلازی مفهوم

 .شودمی نفعانذی عنوانبهاصوم حکمرانی خوب و ارامه خدما  مط وب به شهروندان 

ندانه، حكمراني هوشم طلبيفرصت، تفكر سيستمي، نگریآینده، استراتژیکتفكر : کليدواژه

 .خوب

 مقدمه

و محدودیت مناب  در مقاب  خی  ع یا  هاسلللازمانبلا افیایش مشلللک   و پی ید  شلللدن   

بهتر و اسللتفاد  از ابیارهای قدرتمندتر از  هایح را نیاز به ارامه  رسللدمی، به ن ر هاخواسللته

ا ب .باشلللدمی هاشلللهرداریپایدار  درآمدیمناب   تأمینجهت  مد میانکوتا  و  ریییبرنامه

ست و دارای کشش قیمتی پامین ا تعطی  غیرقاب توجه به اینکه برخی از خدما  شلهرداری  

ی و ، هماهنگاثربخشلللی بایسلللت در زمان کوتا  با حداککر کارآمی،می هاگیریتصلللمیاو 

 گانکنندتدویناتخاذ شللود لذا یکی از ویژگی بیر   مشللارکت ک یه واحدهای سللازمانی 

د ومیانه با توجه به تغییرا  و پویایی محیط، وج هایشللهرداریدرآمدهای پایدار  مشللیخط

ت تا قادر اسلل هاشللهرداریپایدار  درآمدیمناب   تأمیندر  کنندگانتدوینتفکر اسللتراتژیک 

اتخاذ شلللد ،  مشلللیخطمط وب  اندازچشلللاو تدوین  هااسلللتراتژیبه فها و درك بهتر از 

مناب  الزم برای رفا   تأمینو مواجله با شلللرایط سلللخت،    نگریآینلد  عم کرد مؤثرتری در 

گفت تفکر اسلللتراتژیک  توانمی(. 0080زرنلدی و همکاران،  پور) بلاشلللنلد  شلللهرونلدان  

قق بر تح مؤثرپایدار یکی از عوام   درآمدیمنلاب    تلأمین در  مشلللیخط کننلدگلان  تلدوین 

د در جهت مقاب ه سلللیسلللتماتیک با توانمیکه  شلللودمیحکمرانی خوب سلللازمان شلللمرد  

غیر  درآمدیمناب   جام  و تفصللی ی شللهر، کاهش اتکای به  هایبرنامهمعضلل   ایسللتامی  

ابی به ، تخصیص بهینه مناب  کمیاب و دستیهافرصلت پایدار و اتفاقی، تغییرا  محیط، درك 
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حقق رفا  ت درنتی هپایدار با توجه به محدودیت مناب  و  درآمدیمناب   تأمین موردن رنتلای   

اما آیا تدوین   (0081همکاران،  زیاری و)شلللهرونلدان و حکمرانی خوب کملک نملایلد     

از  میانه برگرفته از تفکر اسللتراتژیک اسللت  هایشللهرداریپایدار  درآمدی هایمشللیخط

 عنوانهبی شللهروندان هاخواسللتهسللوی دیگر با توجه به تغییرا  و پویایی محیط و افیایش 

 هایشهردارواقعی و محدود بودن مناب  کمیاب، استق م مالی و خودگردان بودن  نفعانذی

 گیریتصللمیا قدر  سلل ب شللد ، هاشللهرداریدر  ایهیینهو  دیدرآمو سلل ک مدیریتی 

شللیو  مدیریت  به هاشللهرداریگذاری درآمدهای پایدار  مشللیخطجهت  ایم ح هقاب 

 (.0087،01صللور  گیرد )الوانی، شلل ویری،  مشللیخط کنندگانتدویناقتضللامی و توسللط 

ب رویکرد منللاسللل امروز، بینیپیشتفکر اسلللتراتژیللک در محیط پر تحوم و غیرقللابلل   

اجرا در  ق   از شد تدوین هایمشیخطاست تا ت سا مناس ی از  مشلی خط کنندگانتدوین

 کنندگانتدوینتفکر اسلللتراتژیک  .(0081 الوانی،)ذهن و نگا  اقتضلللامی داشلللته باشلللند  

محوری،  میانه شد  و از س یقه هایشهرداریدر  مشلی خطباعث کاهش شلکاف   مشلی خط

 .(0080آقازاد ، ) دهدغیر پایدار و تصلللادفی ن ا   درآمدیروز مرگی، اتکلا  بله منلاب     

 ، باعث کشللو و خ ق راه ردهای اسللتراتژیکمشللیخط کنندگانتدوینتفکر اسللتراتژیک 

، فرآیندی خ قانه و واگرا بود  که با شلللودمیمط وب  اندازچشلللامنلاسلللب جهت تحقق  

 مرت ط اسلللت. مشلللیخط کنندگانتدوینتوسلللط  شلللد طراحیدورنمای  و انلداز چشلللا

 ایهاسللتراتژی(، تفکر اسللتراتژیک را شللناسللایی 9300) 9آبراهام ازن ر (9300، 0)مینتیبر 

( دانشهرون)که به خ ق ارزش برای مشتری  داندمی وکاریکسب هایمدمو یا  اطمینانقاب 

تژیک اسللترا هایگیینه شللوند. او معتقد اسللت شللناخت مشللک  و جسللت و برای یافتن من ر

 است. تفکر استراتژیکنتی ه عم ی  درواق {،  مشیخطمناسلب، ببخشی از فرآیند تدوین  

د و بسیار جدی ایآیند نیی نقش تفکر استراتژیک را ت ش برای نوآوری و ت سا  0 گرتس

جدید و  مشلللیخطکه ممکن اسلللت من ر به تدوین م دد  داندمیمتفاو  برای سلللازمان 

                                                 
1. Mintzberg 

2. Abraham 

7. Grets 
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اصلل ی، منتهی شللود. تفکر اسللتراتژیک یک فرآیند    هایاسللتراتژیو اتخاذ ها آن بازخورد

گذاری اسلللت که هدف آن رف  ابهام و معنا بخشلللیدن به یک  مشلللیخطمداوم در تدوین 

محیط پی ید  و پر ابهام اسللت. تغییرا  اسللاسللی و سللری  روندها و رویدادهای سللیاسللی،    

درآمدهای  مشیخطشدیدی بر تدوین  ثیرا تأاقتصادی و تکنولوژیکی در عصر فراصنعتی 

(. 0087آدینلله ونللد و همکللاران،) داردبللا رویکرد حکمرانی خوب  هللاشلللهرداریپللایللدار 

ار درآمدهای پاید مشللیخط کنندگانتدوینتحقیقا  نشللان داد  که تنها تعداد معدودی از 

ردید  و غییرا  گت گونهایندر برابر  موق بهمیانه، موفق به واکنش صللحیو و  هایشللهرداری

نوع سللاختار و پوشللش درونی سللازمان را متناسللب با توانمندی موردنیاز در برابر  اندتوانسللته

(. الوانی، 09، 0080مشللل کی و همکاران، )، سلللازمان آماد  نمایند هادگرگونیو  هاچالش

 گیریتصللمیاگذاران بر اسللاا اط عا  آنی و  مشللیخطتوسللط  هاح را  سللازیمفهوم

( راتژیکاستبه قدرتی نیاز دارد که همان کشلو و شلهود یا بصلیر  فوری )تفکر    صلحیو  

 ت برترمحسوسا  اس به دن امکه نگا  به واقعیت دارد از عین گرایی که  گراییذهناست و 

 تأثیر، مشللیخطشللکاف  دلی  گذشللته به هایسللام طی در(. 0081الوانی و قیم، ) باشللدمی

درآمدهای اهداف  ن ودن شللفاف   شللدید اقتصللادی، خارجی و نوسللانا زایبرونعوام  

 گذاران درآمدهای پایدار به تفکر استراتژیک، مشلی خطپایدار، تغییر مدیریت، عدم اعتقاد 

ی اتفاقی و ناپایدار کاهش نیافته اسللت میانه را به درآمدها هایشللهرداریاتکای درآمدهای 

بررسلللی  که آیدبرمی چنین شلللد مطرح موارد م موع از (.0080پور زرندی، قادری )

نه میا هایشهرداریدرآمدهای پایدار  مشیخط کنندگانتدویناسلتراتژیک   تفکر وضلعیت 

و مدیریت  هاشلللهرداریدرآمدهای پایدار  هایمشلللیخطآنان در فرآیند  ب ندمد و نگا  

 ر،اتفاقی و ناپایدا درآمدیبه مناب   هاشهرداریاتکاء  ، راهگشای کاهشتواندمیاقتضلامی  

 تحقق حکمرانی خوب باشللد. وها شللهرداریو کارآمی  اثربخشللیو فاقد  غیر مؤثر عم کرد

 انکنندگتدوینتفکر اسللتراتژیک برای شللناخت و سللن ش  ( 00، 0087الوانی و خیامی، )

گ دمن و  مدم ترکی ی میانه در این تحقیق از هایشلللهرداریدرآمدهای پایدار  مشلللیخط

 .شوداستفاد  می 9و  0های شمار  شک مفهومی  مدم
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 ایدارپ درآمدهای مشیخط کنندگانتدوین استراتژیک تفکرات پیشنهادی مفهومی مدل -1 شماره شکل

 )منبع محقق( –هایشهرداری

 

 

آینده نگری تدوین کنندگان 

 درآمدهای پایدارشهرداریها

 

 پیش بینی

 پیشگویی

 تصویر پردازی

تفکر مفهومی تدوین کنندگان خط مشی 

 درآمدهای پایدار شهرداریها

 

 تفکر خالق

 مفهوم سازی واقعیت

 استدالل استقرایی

 ریسک پذیری

هوشمندانه تدوین کنندگان خط فرصت طلبی 

 مشی درآمدهای پایدار شهرداریها

 عدم اطمینان محیطی

 عدم تقارن اطالعات

 منحصر بودن دارایی ها

 تبادل اطالعات

تفکر سیستمی تدوین کنندگان خط 

 مشی درآمدهای پایدار شهرداریها

 سلسله مراتب سازمانی

 وابستگی اجزاء بهم

 ارتیاط محیطی

 کالن نگری

کرتف  

 استراتژیک
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اصالح ساختار و فرآیند تدوین 

 خط مشی

عوارض وصول ساختار اصالح  

  پایه تشخیص ساختار اصالح

عوارض دریافت  

استرانژیک ریزی برنامه  

 نرخ تشخیص ساختار اصالح

 عوارض

اتکائی خود  

 خودکفایی

اجرایی ضمانت  

پذیری انعطاف  

بودن مطلوب  

بودن مستمر  

مشی خط شکاف  

خالقیت و نوآوری  

عوارضی بار ظرفیت  

نگری آینده  

  تامین و نفعان ذی مشارکت

 کنندگان

نفعان ذی رضایت  

 شرایط علی

 

 

بین المللی  شرایط

 و سیاسی

 شرایط اقتصادی

فرهنگی شرایط 

 اجتماعی
 

محیط 

 خارجی

 

محتوا، کیفیت و 

خط مشی ماهیت  

ظرفیت شخصیتی 

و مدیریت اقتضائی 

 تدوین کننده

 

 پدیده اصلی

 

 

 ظرفیت مدیریتی

شرایط علمی و فن 

 آوری

 

محیط 

 سازمانی

 

 

 

فرآیند تدوین خط  

درآمدهای   مشی

 پایدار

 پیش نگری

 برون گرایی

 پیوستگی

 شمولیت

گراییشواهد   

 یادگیری

 نوآوری و خالقیت

محتوا و کیفیت  

 تدوین خط مشی

اسناد تحلیلی  

پشتیبان و تنقیح 

 قوانین

 انسجام درونی

 انطباق پذیری

 اثربخشی پیشنهادات

 اتکا به نظریه علمی

 قابل درک بودن

 شفافیت

 

 

حکمرانی 

 خوب
کارآیی و اثر 

 بخشی

 عدالت توزیعی

مشارکت و 

 اعتماد اجتماعی

پاسخگویی و 

 شفافیت

 قانونمندی

مسائل زیست 

 محیطی

 تفکر استراتژیک

افزایش رفاه و 

 مطلوبیت

تدوین خط مشی 

 و راهبردها
پیامد تدوین 

 خط مشی

( مدل نهادی کشف شده منبع: 2 شماره )شکل 
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خود  گذاران جای مشیخط، تفکر استراتژیک مشیخطامروز  در بسیاری از مراکی تدوین 

موارد متناقض با رویکرد حکمرانی خوب  در برخیغیر منط ق و  مد کوتا  هایبرنامهرا به 

 درآمدهای پایدار باید در کنار مشیخطتفکر اسلتراتژیک و تدوین   کهدرحالیداد  اسلت.  

 کنندگانتدوین تفکر اسلللتراتژیک (9307، 0هرک یوا )ها نقش مکم  داشلللته باشلللند.  

 ریندآفمیکنونی محیط و تحوال  آیند  آن را  هایواقعیتمناسب با  اندازچشا، مشلی خط

ینی، پورحسلل) شللودمیاسللتفاد   مشللیخطآن از ابیار تدوین  سللازیپیاد که برای ت یین و 

 انددمیجدا « مشیخطم ریان »را از « برنامه رییان» مشیخط کنندگانتدوینالوانی  .(0081

واقعیت و  سللازیمفهومهم ون گردآوری داد ، درك و فها مشللک  ، مؤثری  هاینقش

 سلللازیپیاد در  مشلللارکت واقتضلللاملا ، همراهی تفکر اسلللتراتژیلک در خ ق راه ردها    

 کنندگانتدوینو راه ردها را حاصللل  تفکر اسلللتراتژیک  اندازچشلللاها، خ ق اندازچشلللا

، رفا  مشیخطز شلکاف  و هماهنگی، مشلارکت شلهروندان، ج وگیری ا   داندمی مشلی خط

وظللایو اصللل ی،  ازجم لله، توزی  منللاسلللب و توجلله بلله مط وبیللت شلللهرونللدان  نفعللانذی

در تفکر استراتژیک  (0081ربیعی مندجینی، گیورکی، ) .داندمی مشلی خط کنندگانتدوین

میانه یک تصلللویر بیر  و  هایشلللهرداریدرآمدهای پایدار  مشلللیخط کنندگانتدوین

 و گیردمیمیانه و رفا  شللهروندان شللک   هایشللهرداریآمد پایدار در یکپارچه از ای اد در

در راسلللتای پاسلللخ به  هاآن کارگیریبهاین شلللیو  نگرش الزمه کشلللو قواعد اثربخش و 

ریان م  کهدرحالیواقعی است،  نفعانذیمشتری و  عنوانبهشهروندان  نیازهای ومشک   

ای دقیق بر هایداد ، شللد خ قو جیمیا  اسللتراتژی  اندازچشللابا تمرکی بر روی  مشللیخط

 کنندگانتدوین( تفکر اسللتراتژیک 9300،دیوید). سللازدمیاسللتراتژی فراها  سللازیپیاد 

 تأمینمناسب سازمان را جهت  گیریجهت میانه، هایشهرداریدرآمدهای پایدار  مشیخط

ؤثر محیطی و درونی تصویر و با پاالیش عوام  م سازدمیپایدار را مشلخص   درآمدیمناب  

نه ای اد کرد  و زمی کنندگانتدوینپایدار را در ذهن  درآمدیاز محیط و مناب   اییکپارچه

خ قانه و بدی  به نیازهای شهروندان و تحقق حکمرانی خوب را فراها  هایپاسخبرای خ ق 

 شلللیمخطبا م ریان  مشلللیخط کنندگانتدوین( هماهنگی 0098) . برایسلللونسلللازدمی
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و اهداف سلللالیانه و  هابرنامهدر قالب  مط وب، اندازچشلللادراملدهلای پایدار جهت تحقق   

موله را فر شللد خ قاسللتراتژی  سللازیپیاد الزم برای  هایگامو  شللودمیت دی   مد کوتا 

 کاهش هابرنامهو  اهداف و تناقض در راه ردها، مشللیخط. با این دیدگا ، شللکاف کندمی

 مشللیطخ کنندگانتدوین اندازچشللا سللازیپیاد اسللتراتژیک ابیاری برای و تفکر  یابدمی

(. در 0080 ،زاد شریوالوانی، ) شودمیدرآمدهای پایدار با رویکرد حکمرانی خوب ت قی 

 مشیطخبه رویکردهای تدوین  توانمیسن ش تفکر استراتژیک،  شدنمطرحرابطه با ع   

میانه اشلللار  نمود. محیط پویا، پی ید  و م ها، محدودیت  هایشلللهرداریدرامدهای پایدار 

تعطی  بودن  غیرقاب و  عمومی رسلللانیخدما میانه،  هایشلللهرداری پایدار درآمدیمناب  

 درپیپی، تحوال  ناپیوسلللته و جهشلللی، تغییرا   هاشلللهرداریخلدما  عمومی توسلللط  

 شد بها محیط آیند  ر بینیپیشباعث شد  که صحت  بندیحیطهو رقابت بدون  هاپارادایا

ر کمی موجود، ثابت در ن  هایمشیخط هایتح ی . از سلوی دیگر م نای  کندمیتضلعیو  

مان تدوین )در ز بینیپیشآینلد  اسلللت و در جایی که بین   هلای بینیپیشگرفتن محیط در 

 هایمشخط( و واقعیت )در زمان اجرا( تفاو  زیادی وجود داشته باشد، اثربخشی مشلی خط

که تفکر اسللتراتژیک  رسللدمیبنابراین به ن ر ( 0087دانامی فرد، همکاران، ). رودمیاز بین 

 با رویکرد حکمرانی خوب هاشلللهرداریدر آمدهای پایدار  مشلللیخط کننلدگلان  تلدوین 

اخیر در دنیا مورد پژوهش و بررسللی قرار گرفته  هایسللامموضللوع جدیدی اسللت که طی 

 مشللیخط کنندگانتدوینتا در این تحقیق مییان تفکر اسللتراتژیک اسللت و ما درن ر داریا 

حکمرانی خوب، مورد  هایشلللاخصو  معیارهادرآملدهلای پلایلدار را جهت دسلللتیابی به     

سلن ش قرار دهیا. برای سلن ش تفکر اسلتراتژیک الگوهای متعددی پیشلنهاد شلد  است.      

. اندرداختهپتفکر استراتژیک  ریگیشک و فرآیند  از مفاهیاهریک از این الگوها به ابعادی 

 و( 9307، گ دمن) 0مدم گ دمن تحقیق از الگوی ت فیقی عناصللر تفکر اسللتراتژیک  در این

 درآمدهای مشلللیخط کنندگانتدوینمدم مفهومی جدید در سلللن ش تفکر اسلللتراتژیک 

 9307در سللام  میانه با رویکرد حکمرانی خوب اسللتفاد  شللد  اسللت. هایشللهرداریپایدار 

یک الگوی  لبقا درخانا گ دمن، ن ریا  مینتیبر  دربار  تفکر اسلتراتژیک و ساباتیر را  
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کن اص ی: چهار ر صور بهالگو عناصر اص ی تفکر استراتژیک  در اینمفهومی توسعه داد. 

بیان  هوشللمندانه -0و  ط  یفرصللت -0تفکر مفهومی،  -9، نگریآیند  -0تفکر سللیسللتمی 

 هایشللهرداریدرآمدهای پایدار  مشللیخط کنندگانتدوینتفکر اسللتراتژیک  و شللوندمی

ر . اوج شللکوفایی تفکباشللدمی هاآنرابطه بین  و شللناختمیانه  مسللت یم درك این عناصللر 

به  هاتکنیک. در این دور  اغ لب  گرددمیبر  0883 الی 0813 هلای دهله اسلللتراتژیلک بله   

اید   03. در همین راسلللتا گرددمیاسلللتراتژیک بر ریییبرنامهابیارهلای بنیادی مدیریت و  

تئوری  -0کیفیت،  -0اسلللتراتژیک،  وتح ی ت ییه -9، ب ندمد  ریییبرنلامله   -0بیر  

هنر  -9، سللازیفرهنگ -0سللناریو،  ریییبرنامه -1تخصللیص بنام،  هایمدم -7پرتفوی، 

 گیریشللک اتحادهای اسللتراتژیک را سللنگ بنای  -03نقاط مها،  گیریانداز  -8ره ری، 

یرا  سری  اما تغی اندبود ی اطمینانقاب ابیارهای  هااید تفکر اسلتراتژیک برشلمرد  اند. این   

و رقابت جهانی موجب ای اد تفکر اسلللتراتژیک خ م، مییت رقابتی جدید مدیران و من   

 (9، 9301، 7 الیو) نهایی ای اد تمایی سازمانی شد.

 پيشينه تحقيق

در تحقیقی بلا اسلللتفاد  از مدم خانا لید  کا به بررسلللی و    (0087)و همکلاران   آقلازاد   

بیان  و پردازدمیمدیران اجرامی در سلطو شهرداری تهران   اسلتراتژیک سلن ش تفکر  

ت و شللام  تفکر سللیسللتمی، خ قی   اسللتراتژیککه بر اسللاا پن  بعد تفکر  کندمی

بعللد  0، مللدیران اجرامی در نگریآینللد درزمللان، تمرکی بر هللدف و  نوآوری، تفکر

)خ قیلت و نوآوری، تفکر در زملان، تمرکی بر هدف و تفکر سلللیسلللتمی( ضلللعیو    

و در این تحقیق به بررسلی تفکر استراتژیک مدیران اجرامی یا همان م ریان   باشلند می

کلله  مشلللیطخ کننللدگللانتللدوینو مییان تفکر اسلللتراتژیللک  پردازدمی مشلللیخط

و رسللالت اصلل ی سللازمان هسللتند  مأموریتاصلل ی سللاختارهای اصلل ی  کنندگانوضل  

 .شودمیپرداخته ن

د  شللو مدم ارامه در تحقیقی دیگر با اسللتفاد  از مدم لید  کا( 0080)معروفی و همکاران 

 مدیران اجرامی شللهرداری مذکور در قالب پن  اسللتراتژیکبه سللن ش تفکر ترکی ی 
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، نگرییند آپن  بعد تفکر سیستمی،  ازن ر شلود میمشلخص   درنتی هو  پردازدمیبعد 

خ قیلت و نوآوری، تفکر درزملان، تفکر سلللازمانی شلللهرداری م یر در دور  مورد    

 بررسی  فاقد تفکر استراتژیک است

یدانی و و تحقیقا  م ایکتابخانهتحقیق دیگر با استفاد  از مطالعا   در( 0080)احد ط ری 

(، در مرح ه اوم پس از مطالعه کتب و مناب  مرت ط ایدومرح ه) هایروشاز با اسللتناد 

ز و در مرح ه دوم پس ا شودمیمؤلفه برای تفکر اسلتراتژیک استخراج   00با موضلوع  

خ رگان و تحقیقا  تکمی ی به شلش مؤلفه تفکر سللیستمی، مک ت، خ قیت،   اظهارن ر

و بر اسللاا آن مدم خود را  یابدمیی  ، هوش سللازمانی، تفکر در زمان، تق اندازچشللا

 .دهدمی تح ی  قرار مورد

 فکرت عناصرشناسایی روابط و تعام   موجود میان  در تحقیق به (0081)مشل کی و خیامی  

. بدین من ور مدلی را از طریق بررسللی ن را  خ رگان شللودمیپرداخته  اسللتراتژیک

در چهار سلطو و براساا مییان  تدوین نمودند. در این مدم عناصلر تفکر اسلتراتژیک   

 شد بندیهدستدر ارت اط با سایر عوام   هاآنوابستگی و هم نین قدر  پیش برندگی 

و  اشللندبمیبودند. عناصللری که در سللطو باالتر قرار گرفته بودند دارای ماهیت پیرو  

 عناصری که در سطوح پایین قرار داشتند، دارای قدر  پیش برندگی بیشتر بودند.

 و پردازیای از ن ریللهعنوان حوز را بلله، تفکر راه ردی دیگردر تحقیق  (0080) کف لله

مدلی از تفکر راه ردی در سللطو سللازمانی کند و به همین دلی ، بیان می سللازیمفهوم

مورد آزمایش قرار را  شلللرکت فعام در صلللنای  غذایی  080 آنو درنملاید  می ارامله 

، تفکر راه ردی و عم کرد سلللازمانی ایینهزم. این مدم از سللله مفهوم عوام  دهلد می

خود از ابعاد عوام  محیطی، عوام  فردی، عوام   ایزمینهتشلللکی  شلللد  که عوام   

گروهی، عوام  سلللازمانی و مدیریت ارشلللد  تفکر راه ردی از ابعاد عوام  محتوایی  

تفکر راه ردی و عوام  فرآیندی تفکر راه ردی و عم کرد سازمانی از بعد سودآوری 

سلطو ت طا، سطو ابهام و شد  رقابت بعد عوام    هایمؤلفه باشلد میتشلکی  شلد    

رض تعا هایمؤلفهو تحم  ابهام، بُعد عوام  فردی،  پذیریریسللک هایمؤلفهمحیطی، 
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فرهنگ سلللازمانی، ن ام  هایمؤلفهکلارکردی و تنوع شلللغل  و بُعلد عوام  گروهی،    

و ن لام اط عا  بُعد عوام    آوریفنسلللازملانی ارگلانیلک، ن لام پلاداش و ج ران و      

شللیو  ره ری و تنوع تیا مدیریت بُعد عوام  تیا مدیریت ارشللد   هایمؤلفهسللازمانی  

و  بُعد عوام  محتوایی تفکر راه ردی اندازچشاخ قیت، تفکر سلیسلتمی و    هایمؤلفه

م  اراه ردی و رفتار سلللیاسلللی بُعد عو  وتح ی ت ییهارت اطا  راه ردی،  هلای مؤلفله 

 .دادندمیفرآیندی تفکر راه ردی را تشکی  

آن  هایمییتع و  بر بیان ضللرور  تفکر اسللتراتژیک و   دیگر، در تحقیق ( 0081)پاجا 

 هابررسی .شلود می دیدگاهی پیرامون تفکر اسلتراتژیک ت یین  هایمؤلفهاز  ایم موعه

کر ان دارای تفصلللور  گرفته در این تحقیق نشلللان داد برای آنکه مدیر  هایتح ی و 

استراتژیک باشند باید عوام  متعددی از ق ی  خ قیت و توجه به گذشته، حام و آیند  

 ، هوشللمندی، تنوع درنگریآیند ، شللناسللیموقعیتارزیابی محیط، مدیریت تعارض، 

و هماهنگی، دیدگا  سلیستمی و رویکرد   جوسلازمانی ، پذیریمسلئولیت الگوی ذهنی، 

 فرآیندی را دارا باشند.

 تفکر اسللتراتژیک و هایمدمدر تحقیقی دیگر به بررسللی مفاهیا و ( 0081)سللاالری نهنه 

د، جدی هایح را و  هااید اسللتفاد  از  و شللش مؤلفه، پردازدمی گیریتصللمیافرآیند 

 هایمؤلفه عنوانهباثربخشی را  و تمی، تفکر در زمانس، خ قیت، تفکر سیط  یفرصت

هار مرح ه تشلللخیص و شلللناسلللایی مشلللک  ، یافتن  اصللل ی تفکر اسلللتراتژیک و چ

مراح  اصللل ی  عنوانبهرا  ح را و ارزیابی  ح را ممکن، انتخاب بهترین  هایح را 

 نماید.می تعیین گیریتصمیافرآیند 

مینتیبر ، کیا برلی، هام ، لیدکا و گ دمن این زمینه ن ر خود  مشهوری هم ون پردازانن ریه

ارامه گردید   9307 تا 9337 هایسامکه در زمینه تفکر در  هایین ریه. در ادامه اندداد را ارامه 

ه رخ داد  است توج هاساماست تا بتوان به تغییراتی که در طی  شد مطرحاست، در نموداری 

مدم گ دمن را درك نمود که با توجه به بررسی به اجماع مدم نهایی  هایمؤلفهکرد و اهمیت 

 :پرداخته است
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 در زمینه تفکر استراتژیک شدهانجامنتایج تحقیقات  -1 جدول 

 مکان اجرا شدهنتایج کسب
مدل تفکر 

 استراتژیک
 ردیف  اجراکننده

با توجه به نتایج تحقیق مؤلفه تفکر 

کارخانه  سیستمی، در سطح

در حد خوبی بکار برده  موردمطالعه

 شودمی

بهنوش 

 گچساران

 -جین. دکا

بارویکرد 

 سیستمی

احسان 

 فرزین

 آبده گاه

 

 1 

دو مؤلفه تفکر سستمی و 

طلبی هوشمندانه در حد خوب فرصت

و دو مؤلفه هدفمند بودن و تفکر 

بهنگام در حد ضعیف و مؤلفه 

سازی در حد بسیار ضعیفی فرضیه

 کاربرد دارد.

شرکت 

 پلی پک

 
 

 جین. دکا

صدیقه 

السادات 

 طباطبایی

 جعفری

 

2212 2 

به صداهای سه مؤلفه گوش دادن 

جدید، ایجاد شور تازه، استقبال از 

تجربه جدید در حد خوبی و دو 

مؤلفه ایجاد محاورات جدید و ایجاد 

چارچوب فکری جدید در حد عالی 

 باشد.می

 شرکت

زر سیم 

 ساوه

 گری هامل

 

 

اکرم 

 رضائی

2212 3 

سه مؤلفه گوش دادن به صداهای 

جدید، ایجاد چارچوب فکری جدید، 

تجربه جدید در حد استقبال از 

ضعیف و ایجاد شور تازه در سازمان 

در حد متوسط و ایجاد محاورات 

 جدید در حد عالی کاربرد دارد.

 معاونت

 درمان

دانشگاه 

 علوم

پزشکی 

 تهران

 
 

 گری هامل

 

 

 

شیرین 

 احمدی

2211 4 
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این تحقیق ط ق مدم مفهومی جدید و  ازآن اکهاسللت و  آمد (، 0) جدومکه در  طورهمان

اران گذ مشلللیخط کنندگانتدوینملدم گ دمن، به مسلللئ ه سلللن ش تفکر اسلللتراتژیک   

 مسلللئ ه، لذا پردازدمیمیانه با رویکرد حکمرانی خوب  هایشلللهرداریدرآملدهلای پایدار   

با تو جه به جدید و جام  بودن مدم مورد استفاد  در این تحقیق، نواقص  که باشد میجدید 

  رف  و کاهش یافته است. این مدم مشیخطصلرف بر اجرای   تأکید ازجم هق  ی  هایمدم

خانا گ دمن( و در چارچوب مدم مفهومی )اصللل ی خود  پردازن ریهبلا توجه به چارچوب  

 ررسی مییان پای ندی به تفکر استراتژیک درپیشلنهادی، ای اد شلد  اسلت. هم نین جهت ب   

کاربرد  بندیرت هاسلللتیودنت و برای  tبا اسلللتفاد  از آزمون  مشلللیخط کنندگانتدوین بین

مورد  هایمؤلفه(، 9) شمار از آزمون فریدمن اسلتفاد  شلد  است. بر اساا جدوم    هامؤلفه

در مدم    اسللت.مشللخص گردید هاسللامتفکر اسللتراتژیک در طی این  هایمدم سللن ش

ی ، مدم مفهومهامدمنقص سایر  مناسلب وشناسامی  هایمؤلفهپیشلنهادی با مشلخص کردن   

 ی مورد سن شهامؤلفهبه بیان  (9). جدوم شمار  شودمیتفکر استراتژیک ارامه  پیشلنهادی 

 .پردازدمیتفکر استراتژیک  هایمدم ازن ر
 یجتفکر استراتژیک در ادبیات را هایمؤلفه -2جدول  

 سال -منبع مؤلفه ردیف

 (2212) وکار هاروارد(، دانشگاه کسب2222) (، بن2212بن ) خالقیت -1

انداز برای چشم -2

 آینده

(، واتن و 2222) (، بن2213) (، کافمن2212) (، بن2212) موریس

 (2212) هورن

 (2212وکار هاروارد )(، دانشگاه کسب2212) بن نگریکل -3

 (2222) (، بن2212) لیدت کا تفکر سیستمی -4

 (1334) (، غفاریان و کیانی2212) موریس دیدگاه بلندمدت -2

 (2212) کلیروی و مکینلی استدالل منطقی -2

 (2212) کلیروی و مکینلی شهودی -2

 (1334) (، لشکر بلوکی2212) لیدت کا تمرکز بر هدف -8

(، لشکر 2212) (، هامل2212) کا(، لیدت 2212) کلیروی و مکینلی پیشروی یا فرضیه -3

 (1334بلوکی )



 

 

 

 

 

 

 99گیری تربیتی، سال دهم، شماره چهلم، تابستان فصلنامه علمی اندازه                                                   114 

 

 (2212) لیدت کا تفکر در زمان -12

جویی فرصت -11

 هدفمندانه

 (2212) (، ویلیامسون2212) لیدکا

 (1334) (، غفاریان و کیانی2212) هامل یادگیری مستمر -12

 (2212) (، واتن و هورن2221) (، بن2212) هامل ارتباطات مؤثر -13

 (1334غفاریان و کیانی ) متمایز اندیشیدن -14

 (2212) (، واتن و هورن2213) کافمن بینیقدرت پیش -12

کنجکاوی و  -12

 اکتشاف

 (1334) (، غفاریان و کیانی2212) ویلیامسون

 ( واتن و هورن2212) ( ویلیامسون2212) کلیروی و مکینلی گزینه سازی -12

 (1334) ( لشکربلوکی2212)

 (1334) غفاریان و کیانی( 2212) ویلیامسون قابلیت سازی -18

 (2212) وکار هاروارددانشگاه کسب قدرت تحلیل -13

و  هلا شلللهرداریپلایلدار در    درآملدی منلاب    تلأمین ی فراوان در هلا چلالش امروز  بلا وجود  

 سلللازیمفهومی نلامحلدود شلللهروندان جهت افیایش رفا ، ان ام فرآیندهای   هلا خواسلللتله 

درآمدهای پایدار و انتخاب بهینه و اسللتفاد  صحیو و مولد از  مشلی خطو تدوین  هاواقعیت

و نهادهای عمومی خدمتی چون  هاسلللازمانگذشلللته برای  مناب  درآمدهای پایدار بیش از

 هاشهرداریوابسته  هایسازمانو بدون ان ام آن برای بسیاری از  ضروری است هاشهرداری

( 009، 0081سنایان، )ب به شهروندان و ادامه بقا ها میسر نخواهد بود. و ارامه خدما  مط و

 نندگانکتدوینمخت و تفکر اسلللتراتژیک در کانون توجه  هایروشاسلللتفاد  از  روازاین

قرار  هادانشللگا مشللاور و  هایشللرکتمیانه،  هایشللهرداریدرامدهای پایدار در  مشللیخط

که هنوز در کشلللور ما برای نهادینه کردن تفکر  بیانگر این اسللت  مسلللئ هاین  .گرفته اسللت 

درامدهای پایدار در شلللهرهای میانه با رویکرد حکمرانی  مشلللیخطاسلللتراتژیک و تدوین 

 یرقاب غتوجهی به این امر مها، با توجه به  کا یک ضلرور  مدیریتی است.  عنوانبهخوب 

و  هاشلللهرداریدر  ایهیینهو  درآمدیو نقش مدیریت  هاشلللهرداریتعطی  بودن خدما  

مط وب به شهروندان و  رسلانی خدما عمومی شلهرداری جهت   هایسلازمان نگا  جدید به 
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جدید و حرکت  هایسازماندر محیط  پیشلرفت حکمرانی خوب از ع ما  سلوی بهحرکت 

ما را بر آن داشللت تا پژوهش خود را در راسللتای تفکر    لذا اسللت، شللدن جهانی سللویبه

و شوراها( ان ام دهیا.  هاشلهرداری و نهاد عمومی ) غیردولتین اسلتراتژیک در یک سلازما  

باشلللد و نقاط ضلللعو و قو    برانگییبحث تواندمیخود  هامؤلفهمییان کاربرد هر یک از 

ین عناصر ا اما دهد میتفکر اسلتراتژیک نشان   سلازی پیاد را در  شلد  تدوین هایمشلی خط

درآمدهای پایدار  مشلللیخطملدم پیشلللنهلادی  عنصلللر اوم تفکر سلللیسلللتمی در تدوین     

کر و متف مشیخط کنند تدوینمیانه با رویکرد حکمرانی خوب اسلت. یک   هایشلهرداری 

پایدار را به همرا   درآمدیاسلللتراتژیلک بلایلد ملدم جام  زن یر  ارزشلللی در ای اد مناب       

نماید و  سلللازیمفهومالزم را از ابتدا تا انتها  هایمشلللیطخو  کنند تسلللهیل  راهکلارهلای   

برای  و  در سلیستا داخ ی و خارجی را درك کند  هاآنوابسلتگی متقاب  اعضلا و تعام     

 کمی و کیفی آشنایی و تس ط داشته باشد. هایمدمح  آن با 

با  هاشلللهرداریدرآمدهای پایدار  مشلللیخطدر تلدوین   نگریآینلد  دومین عنصلللر، 

و اندیشیدن به فراتر از گذشته و حام  رؤیاپردازیرویکرد حکمرانی خوب است که قدر  

را نیاز دارد هم نین نیاز به تح ی  وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور با 

ی در و از گذشته پ  باشدمیتوجه به روند گذشلته و وضلعیت حام و گسترش آن در آیند    

 مخت و آماری مناسلللب و هایروشآیند  از  بینیپیشبرای تخمین و  .زندمیحام به آیند  

. تفکر شلللودمیاسلللتفاد   هاآرمانمعیلار کارآمی نهایی در راسلللتای رسلللیدن به اهداف و   

درآمدهای پایدار در  مشلللیخطموجب تحقق تدوین مناسلللب  نگریآیند اسلللتراتژیک با 

 هایاسللتراتژیمناسللب  بندیولویتامط وب و انتخاب و  اندازچشللاشللهرهای میانه و تحقق 

 .شودمیمیانه و تحقق حکمرانی خوب  هایشهرداریمناسب درآمدهای پایدار در 

 هایشللهرداریدرآمدهای پایدار  مشللیخطسللومین عنصللر، تفکر مفهومی در تدوین  

ورانه نوآ و اسللت که هدف آن افیایش توان تدوین خ قانه میانه با رویکرد حکمرانی خوب

 .باشدمیمیانه از طریق بازارها و مناب  جدید  هایشهرداریالگوی درامدهای پایدار در 
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ار درآمدهای پاید مشیخط کنندگانتدوینهوشمندانه  ط  یفرصلت چهارمین عنصلر،  

میانه اسلت که در ک  هوشمندی نس ت به محیط اعا از داخ ی و خارجی را   هایشلهرداری 

به  میانه هایشلللهرداریدرآمدهای پایدار  مشلللیخط کنندگانتدوینشللام  شلللد  و توجه  

ز آن ی حاص  اهافرصتتحوال  محیط و فضلای سلیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و   

 .ط  دمیرا 

ن را   بندیجم ، پس از بررسللی و هاشللاخصدر هریک از  مؤثراما در مورد عوام  

عام  که بتواند تمامی ابعاد  98به خ رگان و مدیران و اعضللاء محترم شللورای اسلل می شللهر 

ورد میانه را م هایشللهرداریدرآمدهای پایدار  مشللیخط کنندگانتدوینتفکر اسللتراتژیک 

در ادامه تحقیق ارامه شد   9سن ش قرار دهد، دست یافتیا. که این عوام  در جدوم شمار  

 است.

 روش شناسي

 شام های میانه های شللهرداریمشلی گذاری درامد در این تحقیق مراج  خط جامعه آماری

 قضا  شورای اس می،های شورای عالی استاننمایندگان م  س شلورای اس می، اعضای  

و لوایو م  س شلللورای  هاطرحکمیته انط ام مصلللوبا ،  اعضلللای دیوان علدالت اداری، 

 اعضای قانون اساسی، اعضای شورای نگه ان، 00اسل می با اصلوم اقتصاد مقاومتی و اص    

گرو  می ع و هیئتاساتید وزیران و نیی تشخیص مص حت ن ام، اعضای محترم هیئت م م 

های ع می طرف قرارداد با مرکی و کمیتهشلللهری و ع وم اقتصلللادی   ریییبرنامهمدیریت، 

اداری و م م  تشخیص مص حت ن ام، دیوان عدالت  های م  س شورای اس می،پژوهش

از خ رگان اسلللمی جامعه  نفر 70به تعداد  و ح ا نمونه باشلللدمیمصلللوبا   کمیته انط ام

 .باشدمیآماری مذکور 

 هایشللیو  ازن راین تحقیق از دیدگا  هدف یک پژوهش کاربردی محسللوب شللد  و 

اولیه از طریق پرسلللشلللنامه از خ رگان اسلللمی   هلای داد اط علا ،   پردازش وگردآوری 

 98پرسلشلنامه شلام  سله بخش اط عا  فردی، مشلخصا  سازمانی و       گردآوری گردید.

 مدم گ دمن و مفهومی هایشاخصسن ش تفکر استراتژیک )مطابق با  هایشاخص سلؤام 
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جدید( بود  که برای هر عام  دو وضلعیت اهمیت عام  و وضل  موجود مورد بررسی قرار   

 T وزمون فریدمن آ وسی هبهپیمایشلی و تح ی  نتای    –روش تحقیق توصلیفی   .گرفته اسلت 

گ لدمن و محقق  تفکر   شلللد اسلللتخراج. بر اسلللاا ملدم ترکی ی  شلللودمیزوجی ان للام 

میانه  هایشهرداریدرامدهای پایدار  مشیخط کنندگانتدویناستراتژیک و تیپ شخصیتی 

اب  مسللتق  و میان ی بر روی ت متغیرمقوله اصلل ی و  یک عنوانبهبا رویکرد حکمرانی خوب 

میانه با رویکرد  هایشلللهرداریدرامدهای پایدار  مشلللیخطوابسلللته تدوین  متغیرا هدف ی

 بر اسللاا مدم ازآن اکهدارد و  غیرمسللتقیامسللتقیا و  تأثیر 0030حکمرانی خوب در افق 

 نگریند آیدر ابعاد  مشللیخط کنندگانتدوین اسللتراتژیکمفهومی گ دمن و محقق تفکر 

ر دفها مشلللک  ، تفکر سلللیسلللتمی   ر مفهومی دردر آملادگی مواجله با نوسلللانا ، تفک  

حقق در ت یین راه ردهای مناسب ت هوشمندانه ط  یفرصتو استفاد  از  واقعیت سازیمفهوم

 مشللیخط کنندگانتدوین اسللتراتژیکاسللت لذا با سللن ش تفکر   مؤثردرامدهای پایدار 

تعیین وضلللعیت موجود و مط وب تفکر  به دن اممیانه  هلای شلللهرداریدراملدهلای پلایلدار     

 زن رادرامدهای پایدار با رویکرد حکمرانی خوب  مشللیخط کنندگانتدویناسللتراتژیک 

 باشیا.میجامعه آماری خ رگان اسمی 

 نشان داد  شد  است. 0شمار   شیو  توزی  فراوانی بر اساا جدوم
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 : فراوانی جامعه آماری نمونه1جدول شماره  

 جمع کل معیار سنجش شاخص

 کل آزمودنی 24 - 22 21-43 48-32 32-23 سن

 تعداد

 درصد

4 42 2 1 22 

2% 82% 3% 2% 122% 

 کل آزمودنی دکتری لیسانسفوق لیسانس تحصیالت

 تعداد

 درصد

2 44 2 22 

11% 22% 12% 122% 

 به باال 22 24-12 12- 3 8-1 سابقه خدمت

 های مدیریتیپست

 درصد

11 13 12 18 22 

13% 23% 22% 32% 122% 

گذاران درامدهای پایدار با  مشیخط استراتژیکتوزیع فراوانی معیار اصلی تفکر  –2 شمارهجدول 

 رویکرد حکمرانی خوب

شاخص تفکر 

استراتژیک منابع 

درآمدی پایدار 

 هاشهرداری

 
 درصد فراوانی

 

کامالً 

 مخالف
 مخالف

تا حدی 

 مخالف
 تفاوتبی

تا 

حدی 

 موافق

 موافق
کامالً 

 موافق

تفکر سیستمی 

 درآمدی پایدار
2 1 2/8 3/21 3/28 2 2 

تفکر مفهومی درآمدی 

 پایدار
2 1/2 2/2 4/28 3/13 2 2 

طلبی فرصت

هوشمندانه درآمد 

 پایدار

2 2/2 2/82 3/12 2 2 2 

نگری درآمدهای آینده

 هاشهرداری پایدار
2 1/4 8/22 8/23 2/8 2 2 
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تفکر استراتژیک منابع 

درآمدی پایدار 

 هاشهرداری

2 2 2/18 4/28 1 2 2 

 

ذاران گ مشیخطتفکر استراتژیک های وضلعیت شلاخص  توزی  فراوانی،  :9 شلمار  جدوم 

ازن ر خ رگان اسللمی نمونه درآمدهای پایدار شللهرهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب را 

 .دهدمینشان 

بر اساا ن ر اساتید محترم گرو  مدیریت و  شد مطرح سلؤاال   ازآن اکه روایی و پایائی:

 تامید هاآناست لذا اص حا  الزم اعمام و روایی  شلد  تدوینروانشلناسلی در پرسلشلنامه     

و روش آلفللای  SPSS افیارنرمتعیین پلایللایی بللا اسلللتفللاد  از   من وربللهگردیلد و هم نین  

لذا پایایی مورد  است 0/3باالتر از  که  محاس ه شد  است 0/90کرون اخ مقدار ضریب آلفا 

 .گیردمیتأیید قرار 

آن  جایبهو اهداف در این تحقیق، فرضللیه نداشللته و   مسللئ هتحقیق: با توجه به  هاپرسللش

 :شودمیی پژوهش به شرح ذی  را مطرح هاپرسش

ایدار مشی درآمدهای پکنندگان خطها و عوام  مؤثر بر تفکر استراتژیک تدوینشلاخص  •

 کدامند  میانه با رویکرد حکمرانی خوبهای شهرداری

های میانه مشللی درآمدهای پایدار شللهرداریکنندگان خطها در تدوینمییان این شللاخص •

 چقدر است 

زوجی بر اسلاا دو پرسش موجود مورد   Tهای فریدمن و نتای  اصل ی با اسلتفاد  از آزمون  

 گیرد.بررسی قرار می

د  شد  در مورد مییان اهمیت هریک از عوام  به کمک برای پاسخ به این سؤام از امتیاز دا

 کنیا.آزمون فریدمن استفاد  می

 حاص  شد: 0نتای  زیر در جدوم 
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د درام مشیخط کنندگانتدوینو عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک  هاشاخص. نتایج آزمون 3 جدول

 میانه هایشهرداریپایدار 

 نتیجه آزمون داریسطح معنی درجه آزادی نمونهتعداد  کای دو() آماره آزمون فریدمن

 رد فرض صفر 243/2 3 22 822/3

به ترتیب شللام  آمار  کای دو، تعداد مشللاهدا ، درجه آزادی و حداق  سللطو    0جدوم  

است فرض صفر  37/3آزمون که کمتر از  داریمعنی. با توجه به سلطو  باشلد می داریمعنی

عنی اهمیت . یشودمین امتیاز اهمیت عوام  پرسشنامه رد آزمون م نی بر یکسان بودن میانگی

 عوام  با یکدیگر متفاو  است.

درآملدهلای پایدار    مشلللیخط کننلدگلان  تلدوین در  هلا شلللاخصپرسلللش دوم: مییان این 

  باشدمیمیانه چقدر  هایشهرداری

از نیی از امتیاز داد  شللد  در مورد وضلل  موجود هر یک از عوام   سللؤامبرای پاسللخ به این 

 شودمی آزمون فریدمن استفاد 
درامد پایدار  مشیخط کنندگانتدوینعامل مؤثر بر تفکر استراتژیک  23. نتایج آزمون 4 جدول

 با رویکرد حکمرانی خوب میانه هایشهرداری

 نتیجه آزمون داریسطح معنی ه آزادیدرج تعداد نمونه کای دو() آماره آزمون فریدمن

 رد فرض صفر 221/2 3 22 883/432

درامد پایدار  مشیخط کنندگانتدویناستراتژیک  تفکر بر مؤثر آزمون چهار شاخص نتایج 2جدول 

 میانه هایشهرداری

 نتیجه آزمون داریسطح معنی درجه آزادی تعداد نمونه کای دو() آماره آزمون فریدمن

 رد فرض صفر 221/2 3 22 344/42

به ترتیب شام  آمار  کای دو، تعداد مشاهدا ، درجه آزادی و حداق  سطو  7 و 0جدوم 

، با توجه به سللطو باشللدمیعام  و چهار شللاخص اصلل ی  98برای دو وضللعیت  داریمعنی

فرض صلفر آزمون م نی بر یکسان بودن میانگین   اسلت  37/3آزمون که کمتر از  داریمعنی
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بین وضللعیت  داریمعنی. یعنی اخت ف شللودمیامتیاز وضلل  موجود عوام  پرسللشللنامه رد  

با توجه به متفاو  بودن مییان اهمیت و وضللعیت موجود  سللپس .دارد وجودموجود عوام  

به کمک آزمون فریدمن پرداخته شللد  اسللت )به شللرح  هاآن بندیاولویتعوام  نسل ت به  

 (:1 جدوم

 تفکر بر، میانگین و انحراف معیار وضعیت موجود و اهمیت عوامل مؤثر بندیاولویت. 2 جدول 

 استراتژیک

های تفکر شاخص

 استراتژیک

 اهمیت وضعیت موجود

 میانگین اولویت
انحراف 

 معیار
 میانگین اولویت

انحراف 

 معیار

 22/2 23/4 1 32/2 22/3 1 نگریآینده

 33/2 22/4 2 22/1 21/3 2 تفکر سیستمی

 32/2 32/3 4 21/1 21/2 4 مفهومیتفکر 

 22/2 22/4 3 22/1 22/2 3 طلبی هوشمندانهفرصت

در  موجود وضلل  و عوام  اهمیت بین دارمعنی اخت ف وجود بررسللی جهت ادامه در

 زوجی T آزمون از ،دهندگانپاسلللخ نفر نمونه گرفته شلللد  و 70ن ر  ط ق هاشلللاخص

نتی ه و مییان اهمیت بر تفکر  0و شللک  شللمار   0که در جدوم شللمار   ایانمود  اسللتفاد 

 :است آمد  هاشهرداریپایدار  درآمدیمناب   تأمین استراتژیک

 هاشاخص امتیاز میانگین زوجی T آزمون -2جدول  

های تفکر شاخص

 استراتژیک

میانگین 

 اهمیت

 

 میانگین

وضع 

 موجود

 

آماره 

 آزمون

T زوجی 

 سطح

 داریمعنی

 

 نتیجه آزمون

  

 221/2 833/12 22/3 23/4 نگریآینده
رد فرض 

 صفر

 221/2 443/12 21/3 22/4 تفکر سیستمی
رد فرض 

 صفر
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 221/2 122/3 21/2 32/3 تفکر مفهومی
رد فرض 

 صفر

 221/2 222/12 22/2 22/4 طلبی هوشمندانهفرصت
رد فرض 

 صفر

 

بر تفکر استراتژیک  مؤثر هایآیتممدل مفهومی و اهمیت و وزن هر یک از  -3شکل شماره  

 .دهدمیرا نشان  میانه هایشهرداریدرامد پایدار  مشیخط کنندگانتدوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تفکر استراتژیکمیانگین اهمیت شاخص –3 -شکل شماره 

 تا نمودیا اسللتفاد  ها عام  98 برای زوجی T آزمون از تردقیق بررسللی برای هم نین

برابر  نتای  .دهیا تشخیص نیی را هاآن یک هر موجود وض  و اهمیت بین اخت ف وجود

 :از ع ارتند 9جدوم 

 

 

 

 آیند  نگری

 

 
 

 فرصت ط  ی

 

 

 تفکر مفهومی

 

 
 

 تفکر سیستمی

 

 

 تفکر

ستراتژیکا  
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 عامل 23 امتیاز میانگین زوجی T آزمون -8جدول  

 ها و عوامل تفکر استراتژیکشاخص

آماره 

 T آزمون

 زوجی

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون

ده
آین

ی
گر

ن
 

مشی کنندگان خطاهمیت نقش ادراکات ذهنی تدوین

های میانه با رویکرد درآمدهای پایدار شهرداری

 حکمرانی خوب در خلق درآمدهای پایدار

43/18 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

کنندگان اهمیت نقش عوامل داخلی تدوین

 میانههای های درامد پایدار شهرداریمشیخط

های مالی و ...( در تحقق حکمرانی )کارآیی، سیستم

 خوب

14/4 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

های کلی، شرح اهمیت نقش عوامل درونی )سیاست

و ظرفیت  (های میانهمأموریت و رسالت شهرداری

مشی درآمدهای ها در تدوین خطبالقوه شهرداری

 ها با رویکرد حکمرانی خوبپایدار شهرداری

82/12 382/2 

رد 

فرض 

 صفر

مشی درآمدهای کنندگان خطمیزان شناخت تدوین

ها و تهدیدهای های میانه از فرصتپایدار شهرداری

مشی درآمدهای پایدار محیط جهت تدوین خط

 های میانه با رویکرد حکمرانی خوبشهرداری

 

81/3 
221/2 

رد 

فرض 

 صفر

 مشی درآمدهای پایدارکننده خطاهمیت واحد تدوین

های میانه با رویکرد حکمرانی خوب شهرداری

مشی کنندگان خطعنوان جزیی از کل تدوینبه

 هادرآمدهای پایدار شهرداری

22/12 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

کنندگان نفعان و تأمیناهمیت نظر مراجعین، ذی

 هایگیریسازمانی( در تصمیمسازمانی و بروندرون)

پایدار مشی درآمدهای کنندگان خطتدوین

 های میانه با رویکرد حکمرانی خوبشهرداری

82/2 221/2 

رد 

فرض 

 صفر
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مشی درامدهای کنندگان خطمندی تدوینمیزان بهره

های گذشته برای های میانه از فرصتپایدار شهرداری

 مشیتدوین اهداف خط

22/3 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

مشی درآمدهای کنندگان خطمندی تدوینمیزان بهره

با رویکرد حکمرانی خوب  های میانهپایدار شهرداری

از ارتباط بین گذشته، حال و آینده برای خلق ایده 

 جدید

22/2 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

می
ست

سی
ر 

فک
ت

 

میزان اعتقاد به ارتباط بین نقاط قوت فعلی تدوین 

های درامدهای پایدار با عملکرد گذشته مشیخط

ها با رویکرد یجهت ایجاد درآمدهای پایدار شهردار

 حکمرانی خوب

21/12 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

مشی درامدهای کنندگان خطمیزان اعتقاد تدوین

 مشیپایدار به ارتباط بین نقاط ضعف فعلی خط

گذاری با عملکرد گذشته درآمدهای پایدار 

 های میانه با رویکرد حکمرانی خوبشهرداری

42/8 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

کنندگان تفکر و ذهنیت تدوینمیزان قرار داشتن 

مشی درامدهای پایدار در مسیر اصلی جهت خط

ها با رویکرد ایجاد منابع درآمدهای پایدار شهرداری

 حکمرانی خوب

22/12 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

مشی برای رفع کنندگان خطنظر تدوینمیزان تبادل

مشی با موانع و مشکالت و جلوگیری از شکاف خط

گذاران درآمدهای پایدار مشی سایر خط

 های میانهشهرداری

24/2 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

میزان استفاده از تکنولوژی و امکانات بالقوه 

در جهت تحقق اهداف  مشیکنندگان خطتدوین

مشی درآمدهای پایدار با رویکرد کنندگان خطتدوین

 حکمرانی خوب

18/2 221/2 

رد 

فرض 

 صفر
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ها مسیر دستیابی به آرمانمیزان برخورد با مانع در 

درآمدهای پایدار  مشیکنندگان خطتدوین

 های میانه با رویکرد حکمرانی خوبشهرداری

224/2 221/2 

تأیید 

فرض 

 صفر

شی ممیزان استفاده از توان تکنولوژیکی مجریان خط

در جهت تحقق اهداف سازمان جهت ایجاد منابع 

 هادرآمدی پایدار شهرداری

43/2 221/2 

 رد

فرض 

 صفر

میزان استفاده از توان منابع انسانی در جهت تحقق 

اهداف سازمان جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار 

 هاشهرداری

23/12 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

کنندگان ها تدوینمیزان وضوح اهداف و آرمان

 های میانهدرآمدهای پایدار شهرداری مشیخط
42/12 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

می
هو

 مف
کر

تف
 

درک و فهم مشکالت واحد سازمانی توسط 

مشی جهت ایجاد درآمدهای کنندگان خطتدوین

 های میانه با رویکرد حکمرانی خوبپایدار شهرداری

43/8 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

 کنندگانکارگیری خالقیت توسط تدوینمیزان به

های گیری در فرصتمشی، در حین تصمیمخط

درآمدی پایدار زمانی محدود جهت خلق منابع 

 های میانه با رویکرد حکمرانی خوبشهرداری

32/8 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

سازی خالقانه در محیط کار میزان امکان فرضیه

مشی درآمدهای پایدار کنندگان خطجهت تدوین

 ها با رویکرد حکمرانی خوبشهرداری

22/2 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

وجود شرایط مناسب محیط کار برای آزمون 

مشی کنندگان خطهای خالقانه جهت تدوینفرضیه

های میانه با رویکرد درآمدهای پایدار شهرداری

 حکمرانی خوب

21/2 432/1 

تأیید 

فرض 

 صفر
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مشی کنندگان خطمیزان ضرورت توجه تدوین

آفرین های فرصتدرآمدهای پایدار به ایجاد ارزش

برای شهروندان جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار 

 هاداریشهر

22/12 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

عنوان میزان نگرش مثبت به تغییرات و قراردادن آن به

مشی های نوظهور خطای برای کشف فرصتوسیله

 هاگذاری درآمدهای پایدار شهرداری

22/11 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

ها در میزان قابلیت مشاهده عینی بکار گیری ایده

ها با شهرداری مشی درامدهای پایدارتدوین خط

 مشیمجریان خط

48/12 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

های واحد میزان تأثیر تغییرات محیط بر فعالیت

سازمانی تحت مدیریت جهت ایجاد منابع درآمدی 

 هاپایدار شهرداری

11/2 221/2 

تأیید 

فرض 

 صفر

میزان بحث و بررسی در خصوص تهدیدها و 

های محیطی در جلسات عمومی فرصت

مشی جهت ایجاد درآمدهای کنندگان خطتدوین

 های میانه با رویکرد حکمرانی خوبپایدار شهرداری

43/18 221/2 

رد 

فرض 

 صفر
ت

رص
ف

انه
ند

شم
هو

ی 
طلب

 

های نوآورانه کارکنان و مجریان میزان استقبال از ایده

کنندگان جهت ایجاد منابع مشی توسط تدوینخط

 هادرآمدهای پایدار شهرداری

14/4 221/2 

رد 

فرض 

 صفر

مشی به کنندگان خطمیزان مطالعه و توجه تدوین

مشی های همسو و اجراکننده خطعملکرد سازمان

مشی گذاری گیری در حوزه خطبرای تصمیم

های میانه با رویکرد درآمدهای پایدار در شهرداری

 حکمرانی خوب

82/12 221/2 

رد 

فرض 

 صفر
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 بحث و نتيجه گيری

که به  باشدمی 330/3در حدود  value-Pمییان دهد که نشلان می آزمون فریدمن نتای  

درصد نتی ه  87با احتمام  توانمی(، 37/3آزمون ) داریمعنیدلی  کوچکتر بودن از سلطو  

 کنندگانتدوینمیانگین( در بین  طوربهگرفلت کله مییان کلاربرد فلاکتورهلای چهلارگانه )      

 نگریآیند میانه متفاو  است. ط ق این آزمون  هایشلهرداری درآمدهای پایدار  مشلی خط

 ط  یرصللتفدارد و در مقاب  فاکتور  مشللیخط کنندگانتدوینبیشللترین کاربرد را در بین 

 کنندگانتدوین تفکر اسلللتراتژیک بر مؤثرهوشلللمنلدانله کمترین کلاربرد را میان عوام     

به دسللت آمد  این تحقیق نتای  هم نین دارد.  میانه یهاشللهرداریدرامد پایدار  مشللیخط

، وضللل  موجود بین داریمعنیاخت ف در بقیه موارد  ،دو علامل    غیرازدهلد، بله  نشلللان می

ها با مشللی درامدهای پایدار شللهرداریکنندگان خطهای تفکر اسللتراتژیک تدوینشللاخص

ندگان کنتدوین های تفکر اسللتراتژیکرویکرد حکمرانی خوب با وضلل  مط وب شللاخص 

 را در انتخاب نفعان واقعیعنوان ذیمردم به توجه بیشللتراین امر که مشللی، وجود دارد خط

های میانه با رویکرد مشلللی درامدهای پایدار شلللهرداری کننلدگلان خط  تلدوین  منلاسلللب، 

 ط  د.حکمرانی خوب را می

 98 طورهمینو  شلللد مطرحچهارگانه  هایشلللاخصپژوهش در  هاییافتهبلا توجه به  

پایدار  درآمدهای مشللیخط کنندگانتدوین اسللتراتژیکتفکر  هایشللاخصمرت ط با  معیار

به  هاآنمیانه با رویکرد حکمرانی خوب، پیشنهادهایی در رابطه با هریک از  هایشلهرداری 

از نگا  جامعه آماری،  " سلللیسلللتمی تفکر "شلللرح زیر ارامه گردید: در رابطه با شلللاخص  

میانه با رویکرد حکمرانی  هایشللهرداریدرآمدهای پایدار  هایمشللیخط نکنندگاتدوین

مناس ی برخوردارند ولیکن در حد مط وب نیست چراکه  از موقعیتخوب، در این شلاخص  

گا  نو  مد کوتا درآمدهای پایدار شهرهای میانه، بسیار  مشلی خط کنندگانتدویناهداف 

اعث بداف مدیریت اقتضلللامی بود  که گاهی مطابق با اهمشلللی کنندگان خطذهنی تلدوین 

مشی شد  است. اندازها و راه ردهای و شکاف خط، چشاک ن سلازمانی تناقض در اهداف 

 میانه هایشللهرداریدرآمدهای  مشللیخطتدوین  در خصللو تفکر سللنتی  رسللدمیبه ن ر 
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های پایدار ددرام مشیخطبسیار بارزتر از تفکر استراتژیک تدوین  درآمدهای غیر پایدار(،)

، مشیخط کنندگانتدوینوجود برخی مشلک  ، اعا از تغییر  . میانه، باشلد  هایشلهرداری 

ا  تفاو  در نگهای مناسللب تفکر اسللتراتژیک و  عدم وجود شللاخصتیپ شللخصللیتی و  

 مشیطخو عدم الیام به ادامه تفکر استراتژیک در تدوین  مشیخط کنندگانتدوینمفهومی 

و بللازخورد  اجرا، کنترم، ن للار  میللانله و علدم   هللایشلللهرداری درآملدهللای پللایللدار در 

، عدم شفافیت در مشیخطدرامدهای پایدار باعث عدم کارآمی، شلکاف در   هایمشلی خط

 .دشومیعدم تحقق حکمرانی خوب  درنتی هو  نفعانذیاهداف، عدم رضایت و مشارکت 

یک تفکر اسللتراتژ در سللن شبسللیار باالیی  از اهمیتشللاخص ))تفکر سللیسللتمی((   

میانه با رویکرد حکمرانی خوب  هایشهرداریدرآمدهای پایدار  مشلی خط کنندگانتدوین

باتوجه به گذشللته و در ن ر داشللتن حام و بسللط آن به آیند    بایسللتمیبرخوردار اسللت و 

 العم عکسداشللت تا در برابر نوسللانا  شللدید و تغییرا  محیط   " موق بهتفکر  "هموار  

د که این شلللاخص نیی در نی رسلللدمیشلللان داد که باتوجه به نتای  تحقیق به ن ر مناسلللب ن

و  با تغییرا  محیط ازآن اکهدرامدهای پایدار مط وب نیسللت و  مشللیخط کنندگانتدوین

آمدهای در مشللیخط کنندگانتدوین، اککر ت ربیا  و اقداما  مشللیخط کنندگانتدوین

راوان ف هایهیینهو ع و  بر صرف  شد سپرد اموشی میانه به دست فر هایشلهرداری پایدار 

اوان دچار مشک   فر کنندگانتأمینو  نفعانذی، مشیخط اجراکنندگانو یا حتی موازی، 

لذا شایسته است که در جهت رف  این  شوندمی ب ندمد و اهداف  اندازچشادر رسلیدن به  

مشی درامدهای کنندگان خطینم نی بر سن ش تفکر استراتژیک تدومعضل  تدابیر اساسی  

مشلللی صلللور  ها با رویکرد حکمرانی خوب ق   از هرگونه تدوین خطپایدار شلللهرداری

 :شودپیشنهاد می این شاخصبه ود . هم نین در خصو  پذیرد

قوانین،  از طریق تنقیو شد  ق  های تدوینمشلی خطاعتقاد به ارت اط بین نقاط ضلعو  

گذاران، نگا  ک ن و تفکر اسللتراتژیک  مشللیخطدهای بررسللی تناقض در اهداف، راه ر

میانه با رویکرد حکمرانی خوب و  هایشهرداریدرآمدهای پایدار  مشلی خطجهت تدوین 

ند  بین گذشته، حام و آی ارت اط و کنندگانتدویناز هنر ت سلا و واقعی سلازی    مندیبهر 
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میانه با رویکرد حکمرانی خوب  هایشهرداریدرآمدهای پایدار  مشیخطدر جهت تدوین 

 صور  پذیرد

 وهرچه از راه ردهای صللریو   ((هوشللمندانه ط  یفرصللت)شللاخص )در خصللو   

یط محپلایدار اسلللتفاد  گردد مییان تعام   و ارت اطا    درآملدی منلاب    تلأمین در  مط وب

هم نین شلللود. میحکمرانی خوب بیشلللتر  هایشلللاخصدرون و بیرون سلللازمانی و تحقق 

ت قرار بگیرند )مدیری گیریتصلللمیا، در موقعیت مشلللیخط کنندگانتدوین ایسلللتبمی

رآمدهای د جهت دستیابی به فردمنحصربهخ قانه و  هایح را اقتضلامی( تا قادر به توسلعه   

میانه با رویکرد حکمرانی خوب باشللند. در این راسللتا شللایسللته اسللت  هایشللهرداریپایدار 

باشللند.  (هتفکر م تنی بر توانامی و ت رب)اد با تفکر شللهودی از افر مشللیخط کنندگانتدوین

میانه با رویکرد  هایشلللهرداریگلذاران درآمدهای پایدار   مشلللیخطهم نین در انتخلاب  

 هاییژگیوتعیین تیپ شللخصللیتی،  هایمدمو  تفکر اسللتراتژیکحکمرانی خوب به مسللئ ه 

ی یدار با رویکرد حکمراندرآمدهای پا مشیخط کنندگیتدوینشلخصلیت و تناسلب آن با    

که از قدر  مدیریت اسلللتعداد و  گرددمیخوب نیی لحلا  شلللود. افیون بر این پیشلللنهاد   

درآمدهای  مشلللیخط کنندگانتدوینملدیریت مشلللارکتی در ای اد انگیی  )پاداش و ...(  

اد فراز آن، ا ترمهامیانه با رویکرد حکمرانی خوب نیی استفاد  نمود و  هایشهرداریپایدار 

 مشللیخط کنندگانتدویناز حمایت  بایسللتمیخ م و توانای موجود در سللازمان هموار  

 .باشند مندبهر درآمدهای پایدار 

درآمدهای  مشلللیخط کنند تدوینمراج   " مفهومیتفکر "شلللاخص در خصلللو  

و  سازیفرضیه، با افیایش دسلترسلی به اط عا  و کم ود زمان، توانایی   هاشلهرداری  پایدار

 وان باتکند که میو مدیریت اقتضلللامی تغییر می شلللد تدوین هایمشلللیخطاجرامی بودن 

و لحا  داشلللتن  هاگیریتصلللمیاع می در  هایروشاسلللتفاد  از و خ قیت  کلارگیری بله 

دوین در ت خوداتکامیو واحد پولی هیینه شلللد  محدودیت مناب  و مط وبیت نهایی آخرین 

منعطو و  میانه با رویکرد حکمرانی خوب هایریشلللهردادرآملدهلای پلایدار     مشلللیخط

در  کاهش تناقض من وربهگذاری  مشللیخطتعدد مراج   کاهش و نمودن در برابر تغییرا 
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خ قانه در محیط  سللازیفرضللیهامکان  ها،شللهرداریخودکفامی  من وربه مشللیخطتدوین 

 را ای اد نمودای اد ن ام انگییشی  وسازمان 

درآمدهای پایدار  مشلللیخط کنندگانتلدوین " نگریآینلد  "در رابطله بلا شلللاخص   

 یمشللخط کنندگانتدوینمیانه با رویکرد حکمرانی خوب: در این شللاخص  هایشللهرداری

 ورداربرخ پایداردرآمدهای  مشیخطدیگر تدوین  هایشاخصاز موقعیت بهتری نسل ت به  

انه می هایشهرداریر درآمدهای پایدا مشلی خط کنندگانتدویناسلت ولیکن الزم اسلت تا   

ا  داد  ، تغییر دیدگمد کوتا اجیا و نگا   تکتکای فکر کردن و توجه به جییر  جایبله 

ن یا دیدگا  سللیسللتمی را جایگیی  واقعیت نمایند و سللازیمفهومو  نگریک و ب ند نگری، 

 اث ا ب هایپایهالزم م نی بر وض  عوارض بر  مشلی خطنگا  موجود خود نمایند و با تدوین 

را  درآمدیمناب  پایدار  تأمیندر  اندازچشلللاپایدار این نگا  ب ند و  درآمدیو ای لاد مناب   

 ای اد نمایند.

 منابع

امه فص نمشی گذاری عمومی، (، الگوی اقتضایی و ای ابی در خط0081الوانی، سید مهدی )
 .01-99 (009)99،دانشگا  تهران –پژوهی مدیریت آیند 

، تهران، مشللی گذاری عمومیفرآیند خط .(0080زاد ، فتاح )شللریو ودی الوانی، سللید مه

 .انتشارا  دانشگا  ع مه ط اط امی، چاپ چهاردها

های ن ری و دیدگا  مشی عمومیاجرای خط (.0087)و ش ویری، میکام  الوانی، سید مهدی
آموزش مدیریت دولتی ریاسلللت جمهوری، چاپ  مرکی ،تهران ،راهکلارهلای عم ی  

 .اوم

، پژوهی در مدیریت دولتیدرآمدی بر آیند  .(0087)خیامی، حسللین  الوانی، سللید مهدی و

 .تهران، مرکی آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری، چاپ اوم

تفرجی از سللر ناشللکی امی سللیری اجمالی در  (. 0081)هدی و قیم، ع یرضللا الوانی، سللید م
 .اوم چاپ ، نشر نی،تهران .های پدر ع ا مدیریت ایران سید مهدی الوانینوشته
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راتژیک در سلن ش تفکر است (. 0087)شلهامت نژاد، مینا   آقازاد ، هاشلا  منوریان، ع اا و 

 ،پژوهشی دانشکد  مدیریت دانشگا  تهران –فص نامه ع می  مدیران شلهرداری تهران. 

0(09،)001-098. 

 .00-00، 008، تدبیر، توسعه تفکر استراتژیک یک قاب یت اص ی، (0080)آقازاد ، هاشا، 

هلای تفکر اسلللتراتژیک و بررسلللی آن در   (، ت یین مؤلفله 0080) محملدع ی اخلد ط ری،  

ی دسللتهای دولتی موردمطالعه سللازمان میراف فرهنگی، گردشللگری و صللنای سللازمان

 .نامه کارشناسی ارشد، قا، دانشکد  مدیریت، پردیس دانشگا  تهراناستان قا، پایان

، سللن ش تفکر اسللتراتژیک بر اسللاا الگوی نوآوری اسللتراتژی  (0080)احمدی، شللیرین 

نامه دور  کارشلناسلی ارشد، تهران،   گری هام  موردمطالعه شلرکت نیرو موتور، پایان 

 .دانشکد  مدیریت دانشگا  تهران

حکمرانی  .(0087)گر، لطفع ی کوز  ون ری، نرگس   ع یان، مهدی  اصللغرآدینه وند، ع ی

 (،90)97 .فصللل نامه راه ردها، ها و معرفهبندی مؤلفهولویتخوب شلللهری در ایران، ا

037-009. 

. «های دولتی و غیرانتفاعیرییی استراتژیک برای سازمانبرنامه(. »0098برایسون، جان. ام. )

 .ترجمه ع اا منوریان. تهران: مرکی آموزش مدیریت دولتی

 دیسلل ت،یعنا ریمو  یم ت  ،یریام  نیحسلل ،ماجد  یغ مع ی، شللرز  ا  یمحمد، پورزرند 

 یهای شلللهردارتنلاسلللب منلاب  درآمدی و مأموریت   یانیم یبررسللل .(0080ع لاا ) 

 (،0)9 ،یشهر مدیریت واقتصاد  یپژوهش یفص نامه ع م .تهران یموردمطالعه شلهردار 

99-09. 

بررسی مییان تناسب (. 0087ط اط امی، سلید محسلن )   حسلین و  پورزرندی، محمد  قادری،

ع می  فصللل نامه موردمطالعه شلللهرداری تهران.شلللهرداری  هایمأموریتو  درآمدی

 .09-99 (،99)0، پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری

در  گیری آنهای تفکر اسللتراتژیک و انداز ها و شللاخص(، تعیین مؤلفه0081)پاجا، هاجر 

 .الم  ی دانشگا  تهراننامه دکتری، کیش، پردیس بینشرکت بنین، پایان
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 ،بیرماهنامه تدرییی اسللتراتژیک، یابی تفکر و برنامهریشله  (.0081)پور حسلینی، سلید جواد   
99(088،) 00-91. 

طراحی  (.0087)اهلل فروزند ، لطو و اهللرهنورد، فرج  ناف ، اصغر محمدی  دانامی فر، حسن

ماهنامه آینه مدیریت و  گذاری در قو  م ریه کشلللور. مشلللیملدم برای ارتقلای خط  

 .00-90 (،0)98 سعهتو
مشللی گیری و تعیین خطتصللمیا (.0087)ربیعی مندجینی، محمدرضللا و گیوریان، حسللین  

 تهران، انتشارا  نیکان، چاپ چهارم. .دولتی

های تفکر استراتژیک و رابطه آن در به ود (، شلناسلایی مؤلفه  0081) ابراهیاسلاالری نهنه،   

کننللدگللان و ت از مصلللرفگیری  موردمطللالعلله سلللازمللان حمللایلل فرآینللد تصلللمیا

نامه کارشللناسللی ارشللد، قا، دانشللکد  مدیریت، پردیس دانشللگا  تولیدکنندگان، پایان

 تهران.

( بخش تفکر اسللتراتژیک در مدیران شللهرداری، مدیریت بازرگانی، 0081سللنایان، ع اا )

 .نهادها

مطالعه " .(0081)، رضلا، بابک  مهدیان بهنمیرى ،معصلومه  مهدى  ،ع ى  زیارى، کرامت اله

، هاشلللهرداریو شلللنلاخت مناب  مالى و ارامه راهکارهایى براى به ود پایدارى درآمد  

پژوهشکد  مدیریت شهرى  -مدیریت شهرى  "مورد پژوهش  شلهردارى شلهر مهاباد.  

 .030-090، (08)00،و روستایى

سلن ش تفکر اسلتراتژیک کارکنان در شرکت    .(0081)شلیرین، احمدی   رضلامی، اکرم و  

 .نامه کارشناسی ارشدساو ، پایانزر سیا 

ان، نامه دکتری، تهرسلللازمانی برای تفکر راه ردی، پایان(، ت یین مدم0080) پروییکف ه،  

 دانشگا  شهید بهشتی.

، های روزانهای برای چالشهای حرفهح تفکر اسلللتراتژیک، را  .(9300) دیویدکلالیس،  

 ق ا. آریانا ترجمه مسعود س طانی، تهران:
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( سلللن ش تفکر اسلللتراتژیک مدیران 0081)جعفری، الهام  و  امی، صلللدیقه السلللادا ط اط

 .نامه کارشناسی ارشدشرکت پ ی پک با استفاد  از مدم جین لید  کا، پایان

، دبیرفص نامه ت .پن  فرمان برای تفکر اسلتراتژیک (، 0080غفاریان، وفا و کیانی، غ مرضلا ) 

000، 09-09. 

 تهران: انتشارا  نص. .فنون و فرامین تفکر استراتژیک(، 0080) م ت یلشکر ب وکی، 

با  ادکیل نیج یبراسللاا الگو کیسللن ش تفکر اسللتراتژ .(0081)فرزین ایدگا ، احسللان، 
شللکد  دان ، انتشللارا  پیام نورتهران .بهنوش گ سللارانکارخانه در  یسللتمیسلل کردیرو

 .99-00ع وم اقتصادی و اجتماعی، چاپ اوم  

طراحی مدم عناصلللر تفکر اسلللتراتژیک در . (0081) آناهیتاخیاعی،  مشللل کی، اصلللغر و 

 نشریه مدیریت بازرگانی. یرانی،های اسازمان

سلللن ش تفکر  (.0080) معروفی، فخراللدین  امامی، ع یرضلللا و اسللل م ول ی، ع یرضلللا  

رییی جهت برنامه ها و شللوراهای اسلل می شللهر  اسللتراتژیک در مدیران شللهرداری 
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