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 چکیده:
رود که امکان شناسایی  ها به شمار می یک یکی از کمبودهای اساسی در سازماناستراتژامروزه نبود تفکر 

منظور طراحی الگوی  حاضر با روش ترکیبی )کیفی و کمی( بهکند. پژوهش  های جدید را تضعیف می فرصت
 شده و ازنظر هدف، کاربردی است.  تفکر استراتژیک مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور انجام

های مهارتی و علمی کاربردی  نظران آموزش نفر از خبرگان و صاحب 20جامعه آماری پژوهش شامل 
شده و منابع گردآوری  درجه( استفاده 7نعت بوده، از تکنیک دلفی )لیکرت های ص شاغل در دانشگاه و حوزه

هایی است که در سنوات اخیر در موضوع  نظران و مرور پژوهش اطالعات شامل تجربه، مصاحبه با صاحب
مفهوم تفکر استراتژیک  82شده است. بر این اساس تعداد  تفکر استراتژیک در داخل و خارج از ایران انجام

مفهوم رسید. حاصل  61مرحله تکنیک دلفی تعداد مفاهیم  نهایی به  4ایی شد که درنهایت پس از طی شناس
ها، استخراج یک الگوی مفهومی در حوزه مطالعات  برای تحلیل دادهافزار spss ها و استفاده از نرم تحلیل

مفهوم است.  61مؤلفه و  11بعد، فردی، سازمانی، شهودی و دید سیستمی،  4تفکر استراتژیک مدیران حول 
شده در این پژوهش در مراحل بعدی از طریق معادالت ساختاری  شود که الگوی مفهومی معرفی پیشنهاد می

 اعتباربخشی شود.

ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک و دانشگاه  استراتژی، مدیریت استراتژیک، برنامه:های کلیدی واژه

 جامع علمی کاربردی
 

                                                     
است که در اسفند ماه  "بخشی الگوی تفکر استراتژیک مدیرانطراحی و اعتبار"مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی تحت عنوان.  1
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 مقدمه:

بینی محیطی است و سرعت روزافزون  پیش ها و تالطمات غیرقابل مروزه ، دنیای تغییرات ، پیچیدگیدنیای ا
هزاره سوم و تغییرات شدید اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی دنیای امروز ، مستلزم نوع جدیدی از 

  .تفکر به نام تفکر استراتژیک است
 این ها آن به داده و پاسخ ها چالش این به شفاف دورنمای با که کند می مجبور را ها سازمان ها چالش این
 و شناسایی را ها گاه تکیه و ها فرصت تا بنگرند آینده به استراتژیک تفکر و ریزی برنامه با که دهد می را امکان
(. البته این به معنای خط بطالن 35، ص 2016،  1کنند)الزوبی اجتناب خطرات و تهدیدها از و کرده درک

 های نوین تفکر است. ریزی استراتژیک نیست ، بلکه اجازه ظهور به روش یدن بر روی برنامهکش
ها رو به گسترش است، نظریه آشوب  ازجمله مباحثی که این روزها مطرح بوده و کاربرد آن در تمامی زمینه

های  سازمان( و نیاز به دگرگونی و حرکت به سمت 31، ص 1389نظمی است )حاجی کریمی،  یا نظم در بی
های اساسی رهبران است )هادی زاده و  های پیچیده و آشوب گونه یکی از چالش خالق و یادگیرنده در محیط

 (. 34، ص 1389همکاران، 
در سایه این تغییرات مباحث مربوط به عرضه و تقاضای بازار کار در حوزه آموزش عالی تحت تأثیر 

گیری از  توانند داعیه موفقیت داشته باشند که ضمن بهره می هایی . امروزه صرفاً دانشگاهاستقرارگرفته 
های دانش مدیریت به استقبال خطر رفته و متناسب با شرایط موجود خود را با روندهای ملی و  آخرین یافته

المللی همراه سازند. تحقق این موضوع نیاز به عزم جدی داشته و مدیران آموزش عالی دیگر قادر نیستند  بین
ریزی استراتژیک دارند. از سویی الزمه  های سنتی به حل مشکالت بپردازند و نیاز به برنامه وی از شیوهبا پیر
سازد که بر  ریزی استراتژیک تفکر استراتژیک است و داشتن تفکر استراتژیک مدیران را قادر می برنامه
های منطقی و درست  الن به راهالتحصی های دانشگاه فائق آمده و در جهت غلبه بر مسئله اشتغال فارغ چالش

هایی است  دست پیدا کنند. در بین مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه جامع علمی کاربردی از معدود دانشگاه
هایی از  که با رویکردی متمایز از سایر مؤسسات آموزش عالی در حال فعالیت بوده و با دارا بودن شاخصه

شناخت نیازهای پنهان ، تلفیق تئوری و عمل ، ارتباط  ها ، در جستجوی قبیل : کاربردی بودن آموزش
ین قرار کارآفرهای نسل سوم یا  تنگاتنگ با صنعت ، تقاضامحور بودن و.. که این دانشگاه را در زمره دانشگاه

 داده است نیاز بیشتری به برخورداری از تفکر استراتژیک دارد. 
وتحلیل به تصمیمات درست برسند،  ر اساس تجزیهیک که ببا تفکر استراتژ یرانیوجود مدبر این اساس 

( و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه جامع علمی 263،ص 2017، همکارانو  یشآراضروری است ) امری
ی از این موضوع باشند. تحقیق حاضر به دنبال این است که از طریق مطالعه مستثنتوانند  کاربردی نیز نمی

                                                      
1 Al-Zu'bi 
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نظران و مدیران خبره دانشگاه و صنعت ، الگوی تفکر استراتژیک  بای و استفاده ازنظرت صاح کتابخانه

 .مدیران دانشگاه را طراحی نماید

 پیشینه تحقیق:
تفکر استراتژیک روشی برای حل مسائل استراتژیک است که با رویکردهای عقالیی ادغام و با توسعه 

(. دارا بودن این نوع از 26،ص 1،2005کند )بون های گوناگون همگرایی پیدا می فرآیندهای خالقانه و اندیشه
 عوامل این چگونه و است مؤثر موردنظر اهداف به دستیابی در عواملی چه بفهمد تا سازد می قادر را مدیر تفکر
 (.69، ص 2006 2آفریند )آکور و انگلیست می ارزش مشتری برای مؤثر

ها و  ای از تئوری جموعهم یک،ریزی استراتژ برنامه( بیان نمودند که 1387مشبکی و خزاعی )
تفکر،  یبرا یرانکمک به مد یلی برایهای تکم هایی است که به همراه ابزارها و تکنیک چهارچوب

تفکر  یقاز طر یدفرد با های خالقانه و منحصربه استراتژی اند. شده طراحی یکریزی و اقدام استراتژ برنامه
معتقد  ، (،4، ص 2012(3. هایکوکشود یک عملیاتیژریزی استرات دیگر برنامه عبارت به یا یلهمگرا و تحل

که اندیشه  باشد ، درحالی گیری در سازمان می شده از تصمیم ریزی استراتژیک عملکردی تثبیت است که برنامه
باشد که  های نوآورانه و خالقانه هنگام ایجاد یک دیدگاه می و طرز فکر استراتژیک نیازمند تحلیل بیشتر نقش

هایی که منتهی به طرز فکر استراتژیکی  گاهی است که در حال حاضر وجود دارد. فعالیتمتفاوت با دید
های متفاوت  شوند، نامحدود ، فاقد شیوه و شرایط خاص بوده و روی موضوعات در حال پیدایش ، دیدگاه می

 و همگرایی که در حالت تعلیق مانده اند ، تمرکز دارد. 
ریزی استراتژیک و مدیریت  ند که تفکر استراتژیکی مکمل برنامهدار ( بیان می2008آمیتا و ساهای )

ریزی  کند، چون برنامه تر را برای تغییر فراهم می استراتژیک است، ولی امکان واکنش خالقانه و سریع
ها تنها در موقعیت  باشد که برای تسهیل پیشرفت استراتژیک بر اساس اندیشه و فکر منطقی و خطی می

(، 2002) 5(. به اعتقاد گراتز26، ص 2016، 4شود) راشان کروز قبول ، به کار گرفته میاستراتژیک قابل 
ریزی استراتژیک منطقی، سیستماتیک، متعارف ، تجویزی و همگراست، اما در مقابل تفکر استراتژیک  برنامه

 (.63، ص 1392ی، و رستمترکیبی، واگرا، خالق، شهودی و ابتکاری است )آقاجانیان 
های تفکر استراتژیک مدیران در  ای که با موضوع مهارت (، در مطالعه46، ص 2009 )و همکاران  6ایساپیپ

، ریزی نشده  غیر مرتبط و برنامه یعرخدادها و وقا یرتفس ییتواناچند کشور انجام دادند مطرح کردند که 
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درواقع همان تفکر ها  توانایی ینا بوده و یکنون های سازمان یران موفقمد یتموفق هترین نشان بزرگ
سازمان به  یکبرای رساندن  یکمبود اساس یک دهنده نشانکه خود  باشد می سازمان یکدر  یکاستراتژ

 .، باشد می و توانمندسازی یتعال
کمک  یرانتواند به مد مییک استراتژتفکر  ییتوانا ( معتقدند که146، ص 2015) 1ذبیح نیا و امامقلی زاده

 ییراتجای آنکه تحت تأثیر تغ و به یندبینی و کنترل نما پیش تشخیص، را درک، یندهآ یعبتوانند وقا تا یدنما
جهت  عنوان ابزاری . ایشان تفکر استراتژیک را بهتحت تأثیر خود قرار دهند ی راآت ییرات، تغ یرندقرار بگ

 در نظر گرفتند  کردهایو رو میمفاه یمعرف
گیری  ائه نمودند بیان کردند که تفکر استراتژیک جهت(، در مدلی که ار167، ص 2010) 2کیسی و گلدمن

برد. ایشان  پیش می شده به ریزی استراتژیک سازمان را در جهت مشخص مناسب سازمان را مشخص و برنامه
معتقدند که ابعاد تحلیلی و عقالیی استراتژی با ابعاد خالقانه و هنری آن پیوند خورده و یک رویکرد قوی 

 د. شو مدیریتی حاصل می
 مدیریت مختلف بر این اعتقادند که تفکر استراتژیک سطوح ،(138 ص ،1393) اول یعقوبی و ذبیحی

 پیش رو را تهدیدات و جدید های تغییرات را شناسایی ، فرصت ، موج هدایت اهداف تعیین در را سازمان

 و مدیران را قادر به یتتقو کار و نیروی سرمایه به نیاز ارزیابی در را مدیریت ، منطق بینی و تحمل پیش

 گیری تصمیم
ای به این موضوع اشاره نمودند که موسسه تحقیقاتی ارتش  (، طی مطالعه1، ص 2016)3ساکت و همکاران

های تحقیقاتی خود را جهت ارتقای تفکر  تازگی برای علوم رفتاری و اجتماعی یکی از خطوط برنامه آمریکا به
 ه است.استراتژیک ارتش این کشور اختصاص داد

معرفی  انداز چشمخلق یک را استراتژ گرایی اندیشهتفکر  یکارکرد اصل(، 146،ص 1390پور صادق و یزدانی)
استراتژی و آنگاه مطلوب برای حرکت سازمان را مشخص  وسوی سمت انداز، به عقیده ایشان ، چشم .نمودند

 عوامل از تعامل انداز چشم. آورد  درمیآن به حرکت  سوی بهو سازمان را  گیرد میشکل  انداز چشم در راستای
آرمان مشترک، سازمان را  صورت یک به و  گرفته شکل ها آنبه  ییپاسخگو یو چگونگ وکار کسبمؤثر در 
برای سازمان و  یرقابت یتبرای مشتری، مز ارزش ین. حاصل کار، خلق باالترسازد یزه میانگ و هم یکپارچه

 .ستا از رقبا یزتما
 پاسخگویی به سؤاالت زیر است:  هدف تحقیق حاضر

 

                                                      
1 Zabihnia emran & Emamgholizadeh 

2 Casey & Goldman 

3 Sackett, Karrasch, Weyhrauch, & Goldman 
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 اند؟ مورد کدم «سازمانی»ی اصلی تفکر استراتژیک مدیران در بعد ها مؤلفه

 اند؟ کدم «شهودی»ی اصلی تفکر استراتژیک مدیران در بعد ها مؤلفه

 اند؟ کدم «دید سیستمی»در بعد ی اصلی تفکر استراتژیک مدیران ها مؤلفه

 : شناسی تحقیق روش

و از جهت رویکرد، ترکیبی )کیفی و کمی( است. حوزه اجرا ، ستاد،  1پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی
واحدهای استانی و مراکز آموزش علمی و کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی سراسر کشور ، ابزار تحقیق 

 باشد. می 1396ماه سال  لغایت بهمن 1395ماه سال  ام تحقیق از بهمن، تکنیک دلفی و زمان انج
های تعیین اعضای پانل  ها و شاخص با توجه به تخصصی بودن موضوع، قبل از انجام هر کاری ویژگی

خبرگان )دارا بودن دانش و تجربه در موضوع، میزان تمایل به حضور در جلسات، داشتن وقت کافی جهت 
 های ارتباطی مؤثر( احصاء و اعضای پانل طی مراحل ذیل انتخاب شدند: و مهارتاختصاص به موضوع 

 های موردنیاز. های مرتبط با موضوع و مهارت الف: شناخت از موضوع، سازمان
 ب: لیست نمودن اعضای پانل.

 شده و تقاضای معرفی متخصصین دیگر. ج: برقراری ارتباط با متخصصین شناسایی
 شده  های تعیین عنوان اعضای پانل با توجه به شاخص نفر به 20و تعیین تعداد  بندی متخصصین د: رتبه

و  ( دعوتصورت حضوری در حد امکان به)مشارکت در انجام پژوهش ه: از متخصصین منتخب جهت 
  صورت تلفنی دعوت به شرکت در گروه دلفی شدند. اعضایی که خارج از شهرهای تهران و کرج بودند به

ای تنظیم شد. هدف در این  های جداگانه صورت تلفنی تماس حاصل و قرار مالقات زدها بهتک نام با تک
هایی دیدگاه پژوهشگر و  مالقاتها تعریف مسئله تحقیق بوده است و همچنین تالش گردید تا با انجام صحبت

یشان رسید و از به همدیگر نزدیک شود. و سپس چگونگی انجام کار به آگاهی ا تفکر استراتژیکنامزد درباره 
ها قرار  ها دعوت شد که در پانل دلفی مشارکت کنند. سپس فرم طراحی و ویرایش شده در اختیار آن آن

ها ،تعداد تقریبی دورها، زمان الزم برای مشارکت در  های آن، تعریف گرفت که شامل موضوع پژوهش، هدف
صورت رسمی از آنان خواسته شد که تمایل و  هر دور، طول تقریبی کار ،و مشخصات افراد بود. در این فرم به

 .موافقت خود را با مشارکت در این پانل اعالم کنند
 نفر از اعضای نمونه به شرح ذیل بوده اند: 20های تعداد  ترکیب و ویژگی

نفر دارای تحصیالت دکترا که دارای تجربه مدیریتی موفق در سطوح سازمانی دانشگاه جامع  11

 و با مباحث آموزش علمی کاربردی آشنایی کامل داشتند.  علمی کاربردی بوده
نفر دانشجوی دکترا در گرایش های مختلف مدیریت، که عالوه بر تجربه ارتباط با صنعت ، تجربه کار در  8

                                                      
1 .research  applied 
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 محیط های آموزشی  و مدیریت در دانشگاه جامع علمی کاربردی را نیز در رزوه کاری خود دارند.

تحصیالت رشته مدیریت استراتژیک ، سوابق مدیریتی موفق و تجربه کاری در نفر کارشناسی ارشد با  1
 بخش صنعت و آموزش علمی کاربردی .

 راند اول دلفی:
شده حاصل از تجربیات و مرور ادبیات نظری تحقیقات  در راند اول دلفی ، در جهت توسعه ماهیم شناسایی

ای طراحی و در اختیار  ها، سؤاالت باز و ساختاریافته دهمنظور استفاده از استراتژی زایش ای صورت گرفته و به
آوری شد، چراکه بقیه مراحل بر  های مرتبط جمع اعضای پانل قرار گرفت. در این مرحله تا حد امکان پاسخ

ها ساماندهی، نظرات  های برگشتی ، پاسخ آوری پرسشنامه گیرد. لذا پس از جمع اساس راند اول صورت می
ها کوتاه گردید. در این  ای حذف و تا حد امکان پاسخ بندی موضوعات تکراری و حاشیه روهمشابه ترکیب ، گ

ها و مفاهیم شناسایی و بر این اساس پرسشنامه  وتحلیل سؤاالت ، ابعاد، مؤلفه مرحله پس از تجزیه
 82ه شامل گیرد. این پرسشنام عنوان ابزار راند دوم مورد استفاده قرار می ساختاربندی طراحی شد که به

 .بعد بود 4مؤلفه و  11مفهوم، 

 راند دوم دلفی :
درجه ) کامال با اهمیت، خیلی با اهمیت، با  7در این راند از پرسشنامه ساختاریافته و از مقیاس لیکرت 

پذیری استفاده شد. پرسشنامه  اهمیت، متوسط، بی اهمیت، خیلی بی اهمیت و کامال بی اهمیت( برای کمیت
نفر  20صورت حضوری و پست الکترونیکی برای  شده بود، به بعد تشکیل 4سوال در  82ی که از راند دوم دلف

ها درباره  های موجود در مقابل آن پاسخگو باید نظر خود را با انتخاب یکی از گزینهاعضای پنل ارسال شد. 
شده  شده استخراج جامهای ان و مصاحبه های پیشین پژوهشتجربیات، از  عناصر مؤثر بر تفکر استراتژیک که

صورت کامل عودت  ها تکمیل و به های مستمر، پرسشنامه هفته پیگیری 2پس از حدود کرد.  اعالم می بود
 داده شد.

بعد  های مؤلفه مربوط به مفهوم 19شده،   مفهوم در نظر گرفته 82بر اساس پیشینه تحقیق و از  مجموع 
 18های بعد شهودی و  مربوط به مؤلفه مفهوم 25 ، مانیساز های بعد مؤلفهمربوط به  مفهوم 20،  فردی

   های بعد دید سیستمی بوده اند. مفهوم مربوط به مؤلفه
نظران بر اساس محاسبه ضریب کندال یا ضریب توافق بر اساس جدول  نتایج تحلیل نظرات گروه صاحب

 است. 1شماره 
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 تحقیق در دور دوم دلفی میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی -(1جدول شماره )

 انحراف معیار میانگین تعداد مفاهیم تعداد نمونه ابعاد

 0/47 5/83 19 20 فردی

 0/54 5/93 20 20 سازمانی

 0/57 5/29 25 20 شهودی

 0/50 5/32 18 20 دید سیستمی

 
 ضریب توافق متغیرهای اصلی در دور دوم دلفی -(2جدول شماره )

بوده است.  5، میانگین امتیازات ابعاد تفکر استراتژیک  باالتر از 2و  1با توجه به نتایج جداول شماره 
 5هیمی که دارای امتیاز کمتر از بوده است. در این تحلیل، مفا 0/406شده  همچنین ضریب کندال محاسبه

 بوده از تحلیل حذف شدند. 

 :راند سوم دلفی 

نفر( که در دور دوم  20صورت حضوری و پست الکترونیکی برای همه اعضای پنل ) پرسشنامه دور سوم به
وم پرسشنامه را تکمیل نموده بودند ارسال شد. پرسشنامه دور سوم شامل سؤاالت و مفاهیمی بود که در دور د

های طیف  به تایید اعضای پنل رسیده بودند که در این بخش هم بایستی اعضا با انتخاب یکی از گزینه
روز اعضاء به سؤاالت پاسخ داده و  12دادند . پس از طی حدود  درجه به سؤاالت پاسخ می 7لیکرت 

بودن مقدار میانگین  مفهوم  به علت پایین 15مفهوم دور دوم ،  82پرسشنامه را عودت دادند. از مجموع 
 مفهوم در پرسشنامه دور سوم قرار گرفتند.  67حذف و درنهایت 

Test Statistics 

N 20 

Kendall's Wa 0/406 

Chi-Square 24/36 

df 3 

Asymp. Sig. 0 

Kendall’s Coefficient of Concordancea 
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نظران بر اساس محاسبه ضریب کندال یا ضریب توافق بر اساس جدول  نتایج تحلیل نظرات گروه صاحب
 است. 3شماره 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی تحقیق در دور سوم دلفی -(3جدول شماره )

 انحراف معیار میانگین تعداد مفاهیم  

 0/38 6/08 18 20 فردی

 0/38 5/90 18 20 سازمانی

 0/49 5/96 16 20 شهودی

 15 20 دید سیستمی
5/53 0/51 

 ضریب توافق متغیرهای اصلی در دور سوم دلفی -(4جدول شماره )

 
Test Statistics 

N 20 
Kendall's Wa 0/501 
Chi-Square 30/07 

df 3 

Asymp. Sig. 0.000 

  

Kendall’s Coefficient of Concordancea 

بوده است.  5، میانگین امتیازات ابعاد تفکر استراتژیک  باالتر از 4و  3با توجه به نتایج جداول شماره 
 بوده است.  0/501شده  همچنین ضریب کندال محاسبه

 : راند چهارم دلفی

صورت حضوری و پست الکترونیک برای همه  های قبلی به چهارم که مشابه پرسشنامههای دور  پرسشنامه
اعضای پنل که تماما در مراحل اول ، دوم و سوم به پرسشنامه پاسخ داده بودند ارسال گردید و پس از حدود 

 ها عودت داده شد. هفته پیگیری پرسشنامه 2
 61یین بودن مقدار میانگین حذف شدند و درنهایت مفهوم  به علت پا 6مفهوم دور سوم ،  67از مجموع  

 مفهوم در پرسشنامه دور چهارم قرار گرفتند. 
نظران بر اساس محاسبه ضریب کندال یا ضریب توافق بر اساس جدول  نتایج تحلیل نظرات گروه صاحب
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 است. 5شماره 
 رم دلفیمیانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی تحقیق در دور چها -(5جدول شماره )

 انحراف معیار میانگین تعداد مفاهیم تعداد نمونه ابعاد

 0/36 5/77 18 20 فردی

 0/32 5/36 16 20 سازمانی

 0/48 5/97 16 20 شهودی

 11 20 دید سیستمی
5/90 0/30 

 
ضریب توافق متغیرهای اصلی در دور چهارم دلفی -(6جدول شماره )  

Test Statistics 

N 20 

Kendall's Wa 
0/751 

Chi-Square 
45/060 

df 3 

Asymp. Sig. 
0.000 

Kendall’s Coefficient of oncordancea 

بوده است.  5، میانگین امتیازات ابعاد تفکر استراتژیک  باالتر از 6و  5با توجه به نتایج جداول شماره 
 بوده است. 751/0شده   همچنین ضریب کندال محاسبه

مرحله انحراف معیار و همچنین رسیدن درجه توافق  به وافق،  کاهش مرحلهروند افزایش تدریجی ضریب ت

 .به سطح مطلوب، به منزله رسیدن به درجه اشباع تلقی شده، لذا از ادامه روند دلفی صرف نظر شد

 های تحقیق: یافته
 اند؟ کدم «فردی»های اصلی تفکر استراتژیک مدیران در بعد  پاسخ سوال اول : مفاهیم و مؤلفه

مفهوم بود که با اجرای مراحل دلفی ،  19مفاهیم مربوط به بعد فردی استخراج شده در مرحله اول دلفی، 
مفهوم حذف و در مراحل سوم و چهارم دلفی ، هیچ مولفه  یا مفهومی حذف نشده و نهایتا  1در مرحله دوم 

 مفهوم تایید شد. 18تعداد 
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 ی تفکر استراتژیک مدیرانهای نهایی بعد فرد (:  مفاهیم و مؤلفه7جدول )

 بعد مولفه مفاهیم ردیف 

 توجه به ذینفعان 1

 هوشیاری محیطی

 بعد فردی

 درک محیط داخل و خارجی سازمان 2

 تفسیر و سازش با ابهامات 3

 توجه به فرصت های خارجی 4

 ارزیابی محیط داخلی و خارجی 5

 هوشیار بودن نسبت به محیط 6

 فرصت طلبی 7

 مشاهده 8

 بینش و دوراندیشی 9

 افق زمانی تصمیمات

 دور نمای ذهنی 10

 شناخت رقبا 11

 پیشروی بر اساس رویکرد علمی 12

 پاسخگویی 13

 عینی بودن 14

 توانایی یادگیری 15

 آموزش

 آموزش راهبردها 16

 آشنایی با دانش روز 17

 شغل  تجربه و مهارت در ارتباط با 18

 

 3توان گفت که بعد فردی از  یم 7اول، با استناد به اطالعات مندرج در جدول شماره  سؤالدر پاسخ به 
ها همگی در بعد فردی تفکر استراتژیک نقش داشته و  شده که این مفاهیم و مؤلفه یلتشکمفهوم  18مؤلفه و 

 شود. یمها نوعی کاستی در این سطح محسوب  فقدان هر یک از آن
( آکور و 1990(، ناپیر و آلبرت )2000(، کالینز و همکاران )2002( ،گرتس ) 2005،2002،2001بن ) 

و  یانآقاجانو  (1393(، پاساالر، شاهبندرزاده )2002، 1998) یدکال( ، 2006(، انگلیست )2005انگلیست)
یستمی و هوشیاری ستفکر طلبی هوشمندانه ، افق زمانی ، خالقیت ،  انداز ، فرصت چشم (1392) یرستم

( در تحقیق خود با 39؛ ص2001اند. بون) داده یجامحیطی را مؤثر بر تفکر استراتژیک و در سطح فردی 
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عنوان ارتقاء تفکر استراتژیک، به بررسی تفکر استراتژیک در دو سطح فردی و سازمانی پرداخته اند، که 
 تحقیق حاضر نیز این دو گروه را در نظر گرفته است.

 اند؟ کدم «سازمانی»ی اصلی تفکر استراتژیک مدیران در بعد ها مؤلفهوال دوم : پاسخ س
 

مفهوم بود که با اجرای مراحل دلفی ، در مرحله  20مفاهیم بعد سازمانی استخراج شده در مرحله اول دلفی، 
حذف نشده مفهوم حذف و در مراحله چهارم دلفی ، هیچ مولفه  یا مفهومی  2مفهوم و در مرحله سوم  2دوم 

 مفهوم تایید شد. 16و نهایتا تعداد 
 

 نهایی بعد سازمانی تفکر استراتژیک مدیران های و مؤلفه(:  مفاهیم 8جدول )

 بعد مولفه مفاهیم ردیف 

 طراحی فرایندهای تغییر و بهبود 1

 ساختار سازمانی منعطف

 بعد سازمانی

 تعیین افراد با تفکر استراتژیک 2

 بودمشوق تغییر و به 3

 تنوع مرتبط با شغل 4

 ساختار سازمانی پویا و انعطاف پذیر 5

 توجه به استراتژی های نو ظهور 6

 مشارکت مدیریت میانی 7

 فرهنگ سازمانی

8 
فضای کاری آکنده از روحیه مثبت اندیشی 

 و صداقت

 تعارض رابطه ای 9

 تعارض مرتبط با وظیفه 10

 ازمانفرهنگ حاکم بر س 11

 تمرکز بر هدف 12

 رهبری خوب 13

 سیستم های جبران خدمت و پاداش 14

 روابط و فرایندها  15  فرایند ها و سیستم ها

 حل مسئله 16



52  1397 بهار، سوم، شماره نهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 
 

توان گفت که بعد سازمانی تفکر  یم 8دوم، با استناد به اطالعات مندرج در جدول شماره  سؤالدر پاسخ به 
خود در بعد سازمانی  نوبه به هرکدامها  فاهیم و مؤلفهمشده و این  یلتشکمؤلفه  3و مفهوم  16استراتژیک از 

 شود.  یمها نوعی کاستی در این بعد محسوب  تفکر استراتژیک نقش داشته و فقدان هر یک از آن
(، طلیل حنا، 2008، مشبکی و خزایی)(2013(، نوران و همکاران )2010قربان پور و همکاران )

ساختار  (2005آبراهام استن ) ( و1993(، ریچموند)2000(، کالینز و همکاران)2010(، مسگریان)2011ابراهیم)
 اند. داده یجاها را مؤثر بر تفکر استراتژیک و در سطح سازمانی  یستمسی ، فرایندها و سازمان فرهنگسازمانی ، 

 اند؟ کدم «شهودی»ی اصلی تفکر استراتژیک مدیران در بعد ها مؤلفهپاسخ سوال سوم: 
 

مفهوم بود که با اجرای مراحل دلفی ، در مرحله  25مفاهیم بعد شهودی استخراج شده در مرحله اول دلفی، 
مفهوم  16مفهوم حذف و در مراحل سوم و چهارم هیچ مولفه یا مفهومی حذف نشده و نهایتا تعداد  9دوم 

 تایید شد.
 کر استراتژیک مدیرانهای نهایی بعد شهودی تف (:  مفاهیم و مؤلفه9جدول )

 بعد مولفه مفاهیم ردیف 

 تفکر انتزاعی 1

 خالقیت

 بعد شهودی

 یافتن راه حل های جایگزین برای حل یک مسئله 2

 توانایی ترکیب سازی 3

 خالق بودن 4

 ساختارشکنی 5

 توجه به نتایج بلند مدت 6

 
 خلق چشم انداز

 کشف حوزه های رقابتی 7

 ت ها و فرصت های سازمانشناخت قو 8

 تعیین وضعیت آتی فرایندهای سازمان 9

 توانایی ایجادچشم انداز 10

 تمرکز بر عزم استراتژیک 11

 شیوه آینده نگرانه 12

 ایجاد فرهنگ همسو با خالقیت و تغییر 13

درک اولویت های 
 استراتژیک

 شناخت موضوعات استراتژیک 14

 راهبردهااولویت بندی  15

 مدیریت تعارض   16
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توان گفت که بعد شهودی  یم 9سوم،  با استناد به اطالعات مندرج در جدول شماره  سؤالدر پاسخ به 
خود در بعد  نوبه به هرکدامها  فاهیم و مؤلفهمشده و این  یلتشکمؤلفه  3مفهوم و  16تفکر استراتژیک از 

 شود.  یمها نوعی کاستی در این بعد محسوب  ان هر یک از آنشهودی تفکر استراتژیک نقش داشته و فقد
 اند؟ کدم «دید سیستمی»ی اصلی تفکر استراتژیک مدیران در بعد ها مؤلفهپاسخ سوال چهارم: 

مفهوم بود که با اجرای مراحل دلفی ، در  18مفاهیم بعد دید سیستمی استخراج شده در مرحله اول دلفی، 
مفهوم حذف و در مرحله چهارم هیچ مولفه یا مفهومی حذف نشده و  4رحله سوم مفهوم و در م 3مرحله دوم 
 مفهوم تایید شد. 11نهایتا تعداد 

 یستمی تفکر استراتژیک مدیرانس یددها و مفاهیم نهایی بعد  (:  مؤلفه10)جدول

 بعد مولفه مفاهیم ردیف 

 توانایی تحلیلی 1

 تصمیم گیری اثربخش

بعد دید 

 سیستمی

 ه زنجیره ارزشتوجه ب 2

 شناسایی نقش افراد 3

 نگاه به سازمان به عنوان اجزای مرتبط به هم 4

 تصمیم گیری موثر 5

 تفکر عملیاتی یا شناسایی روابط علی 6

 شناخت تفکر فرضیه محور 7

 تفکر کارآفرینانه

 الگوهای ذهنی متنوع 8

 توانایی تفکر مفهومی 9

 وجه به رفتار در طول زمانتفکر پویا با ت 10

 توانایی تفکر ابداعی 11

 
توان گفت که بعد سیستمی  یم 10چهارم،  با استناد به اطالعات مندرج در جدول شماره  سؤالدر پاسخ به 

خود در بعد  نوبه به هرکدامها  فاهیم و مؤلفهمشده و این  یلتشکمؤلفه  2مفهوم و  11تفکر استراتژیک از 
 شود.  یمها نوعی کاستی در این بعد محسوب  ر استراتژیک نقش داشته و فقدان هر یک از آنسیستمی تفک

پس از برسی ادبیات نظری پژوهش در حوزه تفکر استراتژیک، انجام مصاحبه، برگزاری نشست های پنل 
برای خبرگان و اجرای تکنیک دلفی در چهار مرحله، در حوزه تفکر استراتژیک به الگوی مفهومی جدیدی 

یرنده چهار بعد فردی ، سازمانی، شهودی و دید دربرگیافتیم که  دستمدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی 
 است. شده دادهسیستمی است که این الگوی مفهومی در شکل زیر نشان 

پس از برسی ادبیات نظری پژوهش در حوزه تفکر استراتژیک، انجام مصاحبه، برگزاری نشست های پنل 
و اجرای تکنیک دلفی در چهار مرحله، در حوزه تفکر استراتژیک به مدل مفهومی جدیدی برای خبرگان 
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یرنده چهار بعد فردی ، سازمانی، شهودی و دید دربرگیافتیم که  دستمدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی 
 است. شده دادهسیستمی است که این مدل مفهومی در شکل زیر نشان 

 

 الگوی مفهومی تفکر استراتژیک -(1شکل)

 

 گیری: یجهو نتبحث 
رسد که ارائه  یمها، به نظر  نفعان سازمان یذبا توجه به تغییرات روز افزون جوامع بشری و تغییر انتظارات 

ها و مؤسسات آموزشی و  تواند برای تمامی سازمان یک نسخه واحد از الگوی تفکر استراتژیک نمی
تواند تا حد زیادی  گیری از یک الگوی بومی می خصوص کشورها پاسخگو باشد و در این میان بهرهال یعل

یک مدیران استراتژتفکر  بعد یرنده چهار دربرگخالءهای موجود را پر کند.الگوی استخراجی در این مقاله 
تواند  و می شده دادهنشان  1شامل بعد فردی ، سازمانی، شهودی و دید سیستمی است که در شکل شماره 

تفکر 

 استراتژیک

افق زمانی 

 تصمیمات

هوشیار

ی 

 محیطی

تفکر 

 کارآفرینی

 خلق

چشم 

 انداز

 خالقیت

فرایندها و 

 سیستم ها

فرهنگ 

 سازمانی

رفتار سازمانی 

 منعطف

تصمیم 

گیری 

 آموزش  ربخشاث

بعد 

 شهودی

 بعد فردی

 بعد سازمانی

 دید سیستمی

 درک

اولویت های 

 استراتژیک
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در این مقاله قادر است  شده ارائهالگوی نسبتا جامعی برای مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی باشد. الگوی 
را قادر سازد تا ضمن  ها آنکه زمینه را جهت توسعه تفکر استراتژیک مدیران دانشگاه فراهم نموده و 

و موقعیت خود را در  آورده به عملی را ا توسعهامات و اقد ها طرحشناسی جامع سیستم مدیریتی حاکم،  یبآس
فرایند تغییرات محیطی مورد ارزیابی و قرار دهد. این الگو ضمن برخورداری از انسجام و دارا بودن پشتوانه 

مفهوم تفکر  15نظری مناسب ازنظر خبرگان نیز مورد پاالیش قرارگرفته است. در مرحله دوم دلفی 
مفهوم حذف و در مرحله چهارم هیچ کدام از مفاهیم  6حذف، در مرحله سوم  شده ارهاشبعد  4استراتژیک در 

مرحله انحراف معیار و همچنین رسیدن  به حذف نشده و روند افزایش تدریجی ضریب توافق،  کاهش مرحله
صرف درجه توافق به سطح مطلوب، به منزله رسیدن به درجه اشباع تلقی شده است، لذا از ادامه روند دلفی 

مفهوم مورد تایید قرار  61مؤلفه و  11، چهار بعدنهایتا الگوی نهایی تفکر استراتژیک مدیران دانشگاه در  نظر
پذیری آنان در مقابل  تواند عملکرد مدیران دانشگاه را ارتقاء داده و قدرت انعطاف گرفت. الگوی مذکور می

 محیط سراسر تغییر و پیچیده را باال ببرد.
ی موجود مانع ها تفاوت، اما اندک قراردادیرگروه بعد فردی زن بعد شهودی و دید سیستمی را توا یمهرچند 

کردن تفکر استراتژیک مدیران، الزم است که خصوصیات فردی  تر اثربخشی شد. در جهت بند دستهاز این 
قرار  موردتوجهرند و کسانی که در فرایند مدیریت نقش دا ها دانشگاه،  مؤسسات، ها سازمانکارکنان و اعضای 

شوند نه بر اساس روابط شخصی  یمی انتخاب ا حرفهیجه مدیران بر اساس شایستگی و صالحیت درنتگیرد. 
 و گروهی.

از سوی دیگر درک تفکر استراتژیک در یک محیط سازمانی مستلزم آن است که بتوانیم غیر از افراد ، 
آن را بر توانایی فردی تفکر استراتژیک  تأثیرگروه و موارد دیگری را نیز در نظر بگیریم و با دقت زمینه 

ی ، تنوع شغلی و....در مدیران ا رابطهای، تعارض  یفهوظیرهایی چون تعارض متغین تقویت بنابرابررسی کنیم. 
 سازمان با افزایش تغییر سازمانی همراه خواهد بود.

را با  ها گروهکز محدود و خرد بر افراد و ارائه چارچوبی برای تفکر استراتژیک، باید تمر منظور بههمچنین 
ها و اعمال فردی را بر  یژگیو تأثیریگر باید د عبارت بهاش ترکیب نماییم.  ینهزمتمرکز کالن بر سازمان و 

های  یژگیوسازمانی بر تفکر و رفتار فردی را در نظر گرفت. واضح است که  ینهزم تأثیرسازمانی و  ینهزم
کننده در دو سطح  یتحماشود که ساختارها و فرایندهای  یمزمانی ارزش محسوب  متفکران استراتژیک تنها

ی ساختار در سطوح گروه و سازمان ها شکلمشابه فرایندها و  طور بههمکاری کنند.  باهمگروه و سازمان 
 .(5، ص 1388شود )عموزاد خلیلی و همکاران،  یمهای مناسب فردی با تفکر استراتژیک  یژگیوباعث تقویت 

( تحت عنوان عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک انجام شد، از 1389در تحقیقی که توسط فرهنگی و نیری)
یک یادشده است. تقویت هوش هیجانی به استراتژعنوان ابعاد اصلی تفکر  تفکر شهودی و دید سیستمی به

ی شناختی خود را که ها شپردازدهد که با شناخت ادراک و تنظیم و کنترل هیجانها ،  فرد این امکان را می
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 (.325، ص1391های اوست مدیریت و بهبود ببخشد.)تابش، زارع،  گیری یمتصمو  ها قضاوتشامل 
گیری صورت گرفته، لذا این  های تصمیم تحقیقات کمی در مورد اثربخشی تفکر شهودی بر شیوه ازآنجاکه

 گیری مؤثر داشته است. معنوان عامل مؤثر بر تصمی پژوهش تاکید ویژه ای بر بعد شهودی به
گرفته است و همین مسئله قدرت درک بسیاری  امروز دانش بشر به طور عمده بر مبنای عقل جزءنگر شکل

را نیز مشکل کرده است، به دلیل اینکه « مفاهمه»از مسائل را از او سلب کرده است. همچنین این موضوع 
در این شرایط است که  ((.1364خلدون، عبدالرحمن) توان ابزار مفاهمه تولید کرد)ابن باعقل جزءنگر، نمی

 تواند راه جدیدی پیش روی ما بگشاید. تفکر سیستمی می
تفکر سیستمی، فرآیند شناخت مبتنی بر تحلیل )تجزیه( و ترکیب در جهت دستیابی به درک کامل و جامع 

و اجزای آن، روابط بین یک موضوع در محیط پیرامون خویش است. این نوع تفکر درصدد فهم کل )سیستم( 
 اجزاء و کل و روابط بین کل با محیط آن )فراسیستم( است.

در تحقیق حاضر پاسخی در جهت حل مشکل فقدان تفکر استراتژیک مدیران است و  شده ارائهالگوی 
یری از تفکر استراتژیک در مدیران را فراهم ساخته ، عملکرد گ بهرهتواند بینش و آگاهی الزم برای  یم
توانند با پیروی از  یمگیری مدیران تغییر ایجاد کند.مدیران  حدهای سازمانی را ارزیابی و در رویکرد تصمیموا

یری را تسهیل و پذ رقابتیافته،  دستدر محیط پیچیده و سراسر تغییر موجود به وضعیتی بهتر  شده ارائهالگوی 
نقص و عاری از خطا نیست و از سویی  یباً یقین شده ارائهبه نیازهای پنهان مشتریان جواب دهند. الگوی 

توان  یمرا موفق دانست، اما  ها زمانتوان استفاده از یک الگوی واحد تفکر استراتژیک در همه شرایط و  ینم
 ها سازمانیک چارچوب مفهومی برای راهنمایی مطالعات بعدی ونیز الگویی برای  عنوان بهرا  شده ارائهالگوی 

 . قرارداد مورداستفادهیری پذ رقابتیش توان مزیت و افزاات در جهت مدیریت تغییر

 پیشنهادات :
ها  ، سازمان ها بخش،  ها حوزهتواند در تمامی  شده نمی یطراحمحققین از  توجه به این نکته که یک الگوی 

ها  و مؤسسات آموزش عالی پاسخگو باشد ، غافل نشده و الگوهای موجود را متناسب با شرایط سازمان
 سازی نمایند .  یومب

نه بدر طراحی الگوهای مربوط به تفکر استراتژیک، ابعاد شهودی و سیستمی ، اهمیت به تصمیمات ذهنی 
ها  نگری که موجبات توسعه سازمان کل بهی جزءنگرحرکت از سمت و جای تصمیمات ساختاریافته و عقالنی 

 را به همراه دارد را سرلوحه تحقیقات آتی خود قرار دهند. 
در این تحقیق بایستی در تحقیقات آتی از طریق کمی و تحلیل معادالت ساختاری  شده ارائهمدل مفهومی 

که الزمه آن داشتن تفکر  ها سازماندرنهایت فراموش نکنیم که هدایت استراتژیک و اعتباربخشی شود. 
 یزی استراتژیک است.ر از برنامهتر  یتبااهماستراتژیک مناسب است به مراتب 
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