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طراحی مدل ساختارمندی تفكر استراتژيك مديران آموزش 
 عالی 

 9دیمحمدرضا شاهرو، 0*یمیکر بای، فر1فائزه خلج

 02/92/99تاریخ پذیرش:  20/20/99تاریخ دریافت: 

 چکیده
 .ی مبتنی بر ساختارمندی استآموزش عال مدیران تفکر استراتژیک یالگو نیهدف از پژوهش حاضر، تدو

 و از نوع روش پژوهش ترکیبی کند.در حفظ نظم و نیل به اهداف، نقش مهمی ایفا میساختار هر سازمان 
ی مبتنی آموزش عال مدیران تفکر استراتژیکانجام شد. ابتدا مضامین  8291اکتشافی بود و در سال تحصیلی 

شامل پژوهش که  ضمون استقرایی و بر اساس کل حوزهبا استفاده از روش تحلیل مبر ساختارمندی 
دست ه بود، شناسایی گردید. جهت بو کتب مرتبط با تفکر استراتژیک های داده قوالت مندرج در پایگاهم

 ،شدهده از تکنیک بردی مضامین شناساییآوردن پایایی از روش هولستی استفاده گردید. در ادامه با استفا
مضامین  دارای ساختارمندیمضمون فراگیر ت نهای مورد همجواری و مقایسه قرار گرفتند و در

. در ادامه با توجه به فرایندمحور بود -4ارزیابی و  -2 بندی،اولویت -0گیری، تصمیم -8 دهنده:سازمان
گویه طراحی گردید که با استفاده از آلفای  81ای جهت اعتباریابی مدل با شده پرسشنامهمضامین شناسایی

 0182با تعداد  آموزش عالیمدیران  ،بخش کمیبدست آمد. جامعه پژوهش در  950/2کرونباخ پایانی آن 
نفر نمونه تعیین گردید. جهت اعتباریابی  221 ای بود که تعداد مرحلهگیری تصادفی چندبود. روش نمونه

یید قرار أییدی استفاده گردید. همه مضامین با بار عاملی باال مورد تأمدل پژوهش از روش تحلیل عاملی ت
 باالی مدل بود. گرفتند که نشان از اعتبار
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 مقدمه
 است و یمحیط یبینپیشها و تالطمات غیرقابلیتغییرات، پیچیدگ یامروزه، دنیا یدنیا

ی دنیا یو سیاس یفرهنگ ،یاجتماع ،یروزافزون هزاره سوم و تغییرات شدید اقتصاد سرعت
خط  یاز تفکر به نام تفکر استراتژیک است، البته این به معنا ینوع جدیدمستلزم  امروز،
نوین  یهااستراتژیک نیست، بلکه اجازه ظهور به روشی ریزبرنامه یبر رو کشیدن بطالن

استراتژیک به مدیریت استراتژیک و  یریزاز طرح یپارادایم استراتژ تکامل .تفکر است
است که از  یو اجتماع یفناور ،یز تغییرات اقتصادا یبازتاب استراتژیک، سپس به تفکر

در  یثباتیاز ب یبا سطوح باالتر 8914 بود و به ویژه از 8952 دهه آغاز آن در اواسط
. رو کردروبه یجدید یها را با نیازهادر سازمان یاستراتژ محیط، اوج گرفت و فرایند

ل گذشته، تفکر استراتژیک سا 05که مطالعات مدیران در  ینحو به( 0288)لشکربلوکی، 
این (. 0282و حیدری،  بوراچالو ت )کرده اس یشناسایی را به عنوان عملکرد سازمان

با  و ها پاسخ دادهشفاف به این چالش یکند که با دورنمایم ها را مجبورها سازمانچالش
و  یناسایها را شگاهها و تکیهبنگرند تا فرصت آینده و تفکر استراتژیک به یریزبرنامه

تفکر استراتژیک (. 0282، 8ذوبی-)ال کنند اجتناب درک کرده و از تهدیدها و خطرات
به اهداف موردنظر مؤثر است و  یدستیاب دری سازد تا بفهمد چه عواملیمدیر را قادر م

 مدیران (.0222، 0)اکر و انگلست آفریندیم ارزش یمشتر یچگونه این عوامل مؤثر برا
ها سازمان ترین مشکلبر این باورند که بزرگ یشرکت بزرگ استرالیای 25 یریزبرنامه

اساس در  این بر(. 0282)فرهنگی و دهقان نیری،  ها استفقدان تفکر استراتژیک در آن
 عملکردی فقدان تفکر استراتژیک به عنوان شاخصه اصل یرو یسال گذشته مطالعات 05

 یکلید ها همه عواملند که در سازمانهرچ(. 0280، 2)گلدمن انجام شده است یسازمان
 دری( کارکنان، شناخت رقبا و یادگیر یوربهره ،یسازمان یهاشناخت اولویت)موفقیت 

 ها دراما سازمان(. 0284)نیکویی و موسوی،  شودیاستراتژیک به کار گرفته نم یریزبرنامه
باقابلیت تفکر  یخالق باید از مدیران یهایاستراتژ یارتقاء عملکرد و طراح جهت

 (.0280 ،4( و )کالرک0288)پورصادق و یزدانی، مند باشندبهره استراتژیک
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 ،یشامل سه مزیت تفکر سیستماتیک سازمان عمدتاً تفکر استراتژیک را یهاقابلیت
 تفکر برتری ( چهار0282) 8و مون دانسته شدهیبینمجدد پیش یدهبینش و سازمان

 باالخره و محور تفکر خالقانه، دورنمای تفکر تیک،سیستما تفکر شامل را استراتژیک

 از نظمیبی در نظم یا آشوب (. نظریه0282داند )آقاجانیان و رستمی، می محور بازار تفکر

 به رو هازمینه در تمامی آن کاربرد و شده مطرح امروزه که است جدیدی مباحث

 و پیچیدههای محیط در دیگر، سوی (. از0282است )حاجی کریمی،  گسترش

یادگیرنده،  و خالق هایسازمان سمت به حرکت و دگرگونی برای نیاز گونهآشوب
 به توجه با نیز (. در ایران0282است )هادیزاده و همکاران،  رهبران برای اساسی چالشی

 که استراتژیک با تفکر مدیرانی وجود ها،سازمان پیرامون محیطی تحوالت و تغییر افزایش

است )آرایش و  ضروری برسند امری درست تصمیمات به تحلیلو تجزیه اساس بر
 (.0280همکاران، 

 به رو متغیر و پویا هایمحیط با رویارویی در هاسازمان ارشد مدیران هاینگرانی

 بر تغییر، پیامدهای بودن بینیپیشغیرقابل و آن کردن دنبال تغییر، تشخیص است. افزایش

 در هاسازمان اینکه (. برای0،0288هیوم و هوات وارن، پتواست )است افزوده آنها کار سختی

 باید دهند، پاسخ خود اصلی مشتریان نیاز به و بمانند پایدار و موفق محیطی چنین

 برتری و متمایز هاییاستراتژی خود رقیبان به نسبت و کنند ایجاد آینده از اندازیچشم

 سازمان مدیران استراتژیک تفکر شتندا به مناسب رقابتی استراتژی باشند. داشتن داشته

رز،  و اروی است )ماالن، گرفته شکل آنان ذهنی هایمدل توسط که تفکری دارد، نیاز
 تفکر شناختی مبانی جمله از که ذهنی هایمدل طریق از توانندمی (. مدیران0229

 و استراتژیک هایمحیط درک برای تفکر این که مکانیزمی کمک به هستند، استراتژیک
 دهند. هدف پاسخ استراتژیک هایپرسش به دهد،می ارائه استراتژیک هایبینش شناسایی

 به تا بیابد را هاپرسش این پاسخ رقبا از بهتر و ترسریع که است این استراتژیک تفکر از

 (. تفکر0284، 2کند )موور ایجاد رقبا با پایدار و مشخص هایفاصل وسیله این

 دلیل به تفکر، این انواع همزمان است. انجام تحلیلی و نقادانه انه،خالق تفکری استراتژیک،

 به درست که زمانی و است دشوار انداخت، تعویق به را مهم هایتصمیم اتخاذ باید اینکه
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 از و کرده شناسایی درستی به را الگوها و روابط توانندمی سازمان رهبران شود، برده کار

 و لین هی، پنگ، کنند )پیساپیا، استفاده خود هایمیمتص در شهود و تحلیل قدرت دو هر
 با آنها هستند. مندبهره خوبی ادراکی هایمهارت از استراتژیک (. متفکران8،0229موریس

 پازل یک هایقطعه به مثابة را متفاوت اطالعات هستند قادر کمی تالش و زمان صرف

 متفکران، کنند. این استنباط ایهپیوست و منسجم اطالعات آن، از و بگذارند یکدیگر کنار

 سپس و شنوندمی دقت به را خود همکاران مختلف هایاستدالل و ادراک مفاهیم،

 گروم است )والترز، بهتر آنها همکاران مجموع پیشنهادهای از که دهندمی ارائه پیشنهادی

 هایتفعالی کنند، فکر استراتژیک صورت (. مدیرانی که قادر هستند به0282 هیندز، و

 برای بیشتری اولویت که دهندمی اختصاص تصمیمی یا موضوع به را خود شناختی

یابد  دست ممکن بهترین نتایج به موضوع این که است الزم یا دارند درک و شناسایی
 هستند مطالعات از بسیاری استراتژیک تفکر ادبیات مرور (. با0282، 0همکاران و )والترز

 محتوای یا اند،پرداخته استراتژیک تفکر شناختی فرایندهای سنجش و شناسایی به یا که

 تفکر یعنی یکدیگر، مکمل شناختیِ فرایند سه پیساپیا نمونه، برای اند.کرده بررسی را آن

است  کرده معرفی را هستند، استراتژیک تفکر با مرتبط تعمق، که و بازاندیشی سیستمی،
 استراتژیک تفکر مفهوم به بسیاری محققان پیا،پیسا بر (. عالوه0229همکاران،  و )پیساپیا

 قابل و شفاف اصلی، اجزای طریق معرفی از را مفهوم این که کردند تالش و پرداختند

 جزء پنج شامل که داندمی فکرکردن نوعی را تفکر این لیدکا مثال طور به کنند. درک

 طلبیفرصت ومحوری فرضیه زمان، در تفکر اهداف، بر تمرکز سیستمی، نگاه اصلی

 ابعاد از برخی ارزیابی برای ابزارهایی اینکه وجود (. با89912است )لیدکا،  هوشمندانه

 )مقیاس نقادانه تفکر تورنس( یا خالق تفکر خالق )آزمون تفکر مانند استراتژیک تفکر

 رهبری پرسشنامة مثل تریجامع ابزار یا شده، گالسر( ارائه_واتسون انتقادی تفکر ارزیابی

( 0282همکاران،  و است )والترز تفکر استراتژیک سنجش مختص پیساپیا که راتژیکاست
 کمک استراتژیک تفکر محتوای و فرایندوجود این ابزارها به فهم ما از  در دست است،

 هاسازمان مدیران است الزم مهارتی که چند یا یک ارزیابی یا تأیید به فقط و کنندنمی

 گیریشکل نحوة شناخت برای بنابراین کنند.می کمک باشند، داشته تفکر این برای
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 را خود ذهنی هایمدل چگونه وی که کنیم درک باید استراتژیست، ذهن در استراتژی

 تصویر به برای مناسب راهی را ذهنی هایمدل ترسیم روشهای هاف، است. چنانکه ساخته

 (.0229 ،8داند )کیممی استراتژیک تفکر فرایند و محتوا کشیدن
 جتماعیا یهادنهاو  هانمازسا شکستو  موفقیت هتعیینکنند عامل مهمترین انمدیر

را  نمازسا افهدو ا دهبو دخو محیط زسرنوشتسا دخو یشایستگیها بر تکیه با که ،هستند
و  مغااد هشیو بهترینو  تعیین نمازسارا در  ملاعو یگراز د دهستفاو ا ندزسایمحقق م

، 0تلرماداشته) نمازسادر  مضاعف تأثیر یکو  کنندیم بنتخارا ا ملاعوآن  هماهنگی
 تأثیر نمازسا یهاتیفعال چگونگی بر دیفر سطحدر  تنها نه ترتیب ینا به(؛ 8910

 دیقتصاو ا جتماعیا افهدا تحققدر  ثرؤم عامل مهمترین نکال سطحدر  بلکه ،ندارمیگذ
 رابطه هکننددیجاا انمدیر یگرد یسو(؛ از 8802 ،2برینکرت)هستند کشورها  سیاسیو 

 ایرز ؛هستند نسانیا وینیر دعملکرو  مانیزسا ثربخشیا دی،قتصاا پیشرفت نمیا حیاتی
 وینیر شتال کیفیتو  دعملکر بر یسو یکاز  هاآن مدیریت سبکو  انمدیر دعملکر

 هردر  دموجو نسانیا وینیر کیفیت یگرد یسوو از  ،(0220، 4)رای اردگذیم تأثیر نسانیا
 دشویم بمحسو نمازساآن  یفعالیتها ثربخشیا هتعیینکنند عامل نمهمتری نمازسا

 بمحسو رکشو هر عالی سطح نسانیا منابع رشمادر  انمدیررو  یناز ا .(0220، 5سهورمو)
 رکشو هر طبقه یاحرفه مشاغل ءجز شدار انمدیر سطحدر  هیژو به هاآن حرفهو  میشوند

 .(0222 ،2اوانگر)ست ا هیددگر یبندطبقه
آموزش  رانیمد کیتفکر استراتژ طراحی مدل ساختارمندی: ی پژوهشاصل هدف

 یعال
 :قیتحق سؤاالت

 کدامند؟ یآموزش عال رانیمد کیتفکر استراتژساختارمندی  تغیرهایم (8
 توانیم یآموزش عال رانیمد کیتفکر استراتژساختارمندی  یرا برا یچه مدل (0

 نمود؟ هیارا

                                                           

1  . Kim 

2. Martell & Dougherty 

3. Brinkert 

4. Rai 

5. Moorhouse 

6. Gravan 



 

00 

 

 89 ، تابستان02، شماره پنجمفصلنامه سال 

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 باشد؟می میزان چه به نظراناحبشده از نظر صارایه اعتبار مدل (2
 (:یاتیو عمل ی)به صورت مفهوم یها و اصطالحات فنی و تخصصواژه تعریف

 هاواژه یمفهوم فیتعار
 یمداوم تلق یریادگیو  یمراحل آموزش رسم نی: از جمله مهمتریعال آموزش

و  فیاست که وظا رانیآموزش در نظام آموزش ا یاز ارکان اصل یکیشود و یم
، 8298و نصر،  ینی)حس خود برعهده گرفته است خیرا در طول تار یمتعدد یهاترسال
82). 

را  توان آنیاست که م دنیشیخاص اند وهیش کیتفکر استراتژ :استراتژیک تفکر

 یسازادهیپ یبرا یابزار زین کیاستراتژ یزیربرنامه ،دانست یاستراتژ یمهارت معمار
 کیتفکر استراتژ لیتسه نیو همچن کیر استراتژتفک قیشده از طرخلق یهایاستراتژ

 صیطرز نگرش است که اساس آن بر تشخ کیبلکه  ستیبرنامه ن کی یداند استراتژیم
 یبرا کیو محقق ساختن منافع نهفته درآن قراردارد تفکر استراتژ یاصل یهافرصت

انداز چشم نیا یتا در راستا دینمایکمک م رانیو به مد ندیآفریسازمان چشم انداز م
 که ما را ستا یراهکار کی. استفاده از تفکر استراتژندیرا اتخاذ نما یحیصح ماتیتصم

 دهند.یم یاریاز عمل  شیپ حیصح یریگمیدر تصم
 هاواژه یاتیعمل فیتعار

 یکشور هستند که در راستا عالی آموزش مراکز و ها: منظور دانشگاهیعال آموزش
 پردازند.یبه ارائه خدمت م انیوو دانشج دیارائه خدمت به اسات

دهنده مضمون فراگیری که شامل مضامین سازمان ی تفکر استراتژیک:ساختارمند
 باشدمی ندمحوریفرا ،یابیارز ،یبندتیاولو ،یریگمیتصم

 نیآن روابط ب یاست که بر مبنا یمنظور از مدل، ساختار قیتحق نی: در امدل
شود. مدل یم ییبازنما ک،یتفکر استراتژساختارمندی  یموردنظر برا یهامؤلفه

ارائه شده توسط  یو رهنمودها یآموزش عال رانیمد کیتفکر استراتژ ساختارمندی
 کیاستراتژمطلوب چارچوب تفکر  یطراح یبرا ینقشه کل کیپژوهش حاضر به عنوان 

 باشد.یم یآموزش عال رانیمد ساختارمند برای
یث محتوا و روش و منابع مورد استفاده پژوهش حاضر با خصوصیات مورد نظر از ح

هیچ پیشینه مشابهی ندارد.  اما با این وجود تحقیقات نسبتاً مفصلی که با موضوع 



 04   ...تفكر استراتژیك یمدل ساختارمند یطراح

تواند به نوعی پیشینه عام پژوهش حاضر ساختارمندی تفکر استراتژیک صورت گرفته می
ای زیاد، گزیدهتلقی گردد. بر این پایه گزارشی کوتاه بدون یادکرد از این تحقیقات بسیار 

 از یافته های آن ارائه گردید. 
 یبررس"( از مقاله خود با عنوان 0202) 8ریظیسانج و کیش لیسه بیاکهدف 

از  افتهیساختار یبررس کیانجام ، "سازمان کی کیثر بر تفکر استراتژؤعوامل م یلیفراتحل
و  هیمطالعه با تجز نی. ابودسازمان  کی کیثر بر تفکر استراتژؤدر مورد عوامل م اتیادب

 لیتحل و هیرا با تجز ینظر یهانشیاز ب ی، برخاتیانجام شده در ادب یمطالعات تجرب لیتحل
 یبرا یروش تجرب کی د.اارائه د عوامل نیدر مورد ا سندگانیمشابه نو اینظرات واگرا 

 یمطالعه اتخاذ شد. چارچوب متدولوژ نیدر ا افتهیساخت اتیادب یبررس کیانجام 
 یمطالعات تجرب لیو تحل هیتجز یاست که برا ییهاروش لیو فراتحل هیه نظرمشخص

نسبت به همان  سندگانیشباهت نظرات نو ایتنوع  نییو تع اتیمختلف انجام شده در ادب
 یهمگن لیو تحل هیتجز یمطالعه فقط برا نیاشود. یعامل بر اساس اندازه اثر آنها استفاده م

 نیا یهاافتهی. بودمحدود  یدر سطح سازمان کیفکر استراتژثر بر تؤعوامل م یناهمگن ای
سازمان را مشخص  کیدر  کیعوامل مؤثر بر تفکر استراتژ یناهمگن ای یمطالعه همگن

عوامل متمرکز شود، که ممکن  نیا یکند تا بر رویکمک م یعال تیریبه مد نی. انمود
بهتر  یریگر به شکلکند، منج جادیرا در سازمان ا کیتفکر استراتژ تیاست ماه

 کند. یسازادهیدر مشاغل خود پ تیها شود و آنها را با موفقیاستراتژ

رابطه  یتجرب یبررس"( در مقاله خود با عنوان 0202) 0و همکاران واستاوایسر ساوراب
محققان  راًیاخ بیان کرده است که "جذب سازمان تیو ظرف یتیریمد کیتفکر استراتژ نیب

 یبرا یادیبه عنوان عناصر خرد بن یتیریمد یهاتیبه عنوان قابل را که یتوجه محدود
 یهاییتوانا نیاز چن یکی کیاند. تفکر استراتژجذب وجود داشته است برجسته کرده

کند. هدف یم ییراهنما یسازمان یهاییرا در طول توسعه توانا رانیاست که مد یتیریمد
 جذب است. تیدر توسعه ظرف یتیریمد کیتفکر استراتژ ریتأث یتجرب یبررس لهمقا نیا

با هر  نیجذب و همچن تیبا ظرف یتیریمد کیدهد که تفکر استراتژیمطالعه نشان م جینتا
 مطالعه ارتباط مثبت دارد. یبردارکسب، جذب، تحول و بهره آن مؤلفهاز چهار  کی

 یسازمان یهاییتوانا میکند و به توسعه و تنظیخرد استفاده م یادهایبن دگاهیحاضر از د
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جذب  تیو ظرف یتیریمد کیتفکر استراتژ نیب یارابطه قیتحق نیمطالعه اول نیپردازد. ایم
 تیدست ظرف نییکه پا ییهادهیآن بر پد ریجذب بر تأث تیدر مورد ظرف یقبل اتیاست. ادب
 نیو عملکرد شرکت. ا دی، توسعه محصول جدیمتمرکز شده است. نوآور ستندجذب ه

 دهی، پدیتیریمد کیجذب و تفکر استراتژ تیظرف نیدر مورد رابطه ب یدیدج نشیب قیتحق
اند که تفکر را مطرح کرده هینظر نیدهد. محققان ایتاکنون کشف نشده ارائه م یباالدست
کند و آن را به یم یباز یتیریمد یهایریگمیدر تصم یاساس ینقش یتیریمد کیاستراتژ
سازمان در نظر گرفته است.  کیجذب  تیدر توسعه ظرف یاتیعامل ح کیعنوان 

را ارائه  یارزشمند یهانشیشده بزهیرابطه تئور یمعتقدند که شواهد تجرب سندگانینو
 کند.یکمک م یسازمان یهاییدر مورد توانا یعلم قاتیدهد که به تحقیم

پژوهش خود را با عنوان از  هدف( 0202) 8دریک ای دسوزا و ساوراب سریواستاوا
 ایکه آ بود نیا یبررسیی، اقتضا کردیرو کی: یسازمان ییتوانا ییهمسو یالگوها یبررس

 یترازبند ینیبشیقابل پ یالگو ایاست  کسانیبا سازمان  یسازمان یهاییتوانا نیب ییهمسو
تفکر  نیب ییکه همسوبود  نیاز ا یحاک جینتا است. ییشناسا ها قابلسازمان نیدر ب

نوع جستجوگر در  کیاستراتژ شیبا گرا ییهاسازمان یاجذب بر تیو ظرف کیاستراتژ
 کیاستراتژ یهایریگ( جهتلگرانی)مدافعان و تحلر گیبا انواع د ییهابا سازمان سهیمقا

هر بعد از  یبرا یترازهم یدهد که الگوینشان م نیمطالعه همچن نیمتفاوت است. ا
 ییسه نوع توانا نیب ییدر مورد همسو یمحدود قاتیتحق جذب وجود دارد. تیظرف

فراتر  ییهاممکن است از استدالل نی( وجود دارد. ایو معمول ای، پویکیزی)متافیسازمان
قابل  ییانتظار داشت که از الگو دیهستند، نبا کسانیواقعاً  یسازمان یهاییرود که اگر توانا

مطالعه  نی، اسندگانی. از نظر دانش نوکنند یرویها پدر سازمان ییهمسو یبرا ینیبشیپ
 نیب یید که همسوادیارائه م یو شواهد یبررس یبار است که به صورت تجرب نیاول یبرا

به  دیها امافتهی نیسازمان ها است. ا کیاستراتژ یریمنوط به جهت گ یسازمان یهاییتوانا
ها را فراهم در سازمان نسازما ییتوانا ییدر مورد همسو میقابل تعم یاهیتوسعه نظر

 کند.یم

با عملکرد  یکار یهاوهیش ( در مقاله خود با عنوان0289) 0و همکاران التیآالتا ماهر
 ومفهوم  ایکند که آیم یبررس لیتعد دگاهی: دکیو تفکر استراتژ یباال، عملکرد سازمان
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مشخص  شرفتهیپ یبا عملکرد باال، همانطور که در کشورها یکار یعملکردها یمحتوا
 کیدر  یدر صنعت بانکدار کیاثرات تفکر استراتژ تیتقو یتواند برایشده است، م

هوشمند، تفکر  ی، قصد متمرکز، فرصت طلبجینتا طبق. کشور در حال توسعه استفاده شود
از منظر  نکهیبر عملکرد سازمان دارند، مگر ا یمثبت راتیمحور تأثهیفرض لیدر زمان و تحل

قصد  نیبا عملکرد باال فقط رابطه ب یرکا ی، عملکردهاجهیدر نظر گرفته شود. در نت ستمیس
 کند.یم لیرا تعد یهوشمند، تفکر در زمان و عملکرد سازمان یطلبمتمرکز، فرصت

 یهاوهیش لینقش تعد قیرا از طر یبر عملکرد سازمان کیتفکر استراتژ ریتأث سندگانینو
 کردند.  یبا عملکرد باال بررس یکار

نقش تفکر  یبررس"له خود با عنوان ( هدف از مقا0289ی و اسکندری )ارشاد
عالوه ، را "یسازمان یکننده فراموشلی: نقش تعدیسازمان یمدل تعال جادیدر ا کیاستراتژ
 ی،سازمان یمدل تعال یبر اجرا کیتفکر استراتژ ریدر تأث یسازمان ینقش فراموش یبر بررس
بیان هستند،  یازمانس یمدل تعال یاجرا تیدر موفق یاصل راتیتأث یکه دارا یعواملبررسی 

 زیهستند ن یسازمان یمدل تعال کی ی، که دو بخش اصلجیاست. توانمندسازها و نتا نموده
بر  کیتفکر استراتژ یینها ریدر تأث یسازمان یفراموش یانجینقش م اند.در نظر گرفته شده

اده از است. عدم استف فتهقرار گر دییمورد تأ یابه طور گسترده یسازمان یمدل تعال یاجرا
دانش و عدم  یو مستندساز یشرکت در کدگذار کی ی، ناتوانیریادگیدانش حاصل از 

 ها هستند.دانش در شرکت یعوامل فراموش نیبه اشتراک گذاشتن آن مهمتر یبرا زهیانگ
 یریادگی قیاز طر رانیکارکنان و تجربه مد ییتوانا شی، افزادیجد اتیاز تجرب استفاده
 یهاروش نیتری، اصلیسازمان یاستراتژ یابیو ارز یتیرینان و مدکارک یابی، ارزیسازمان

  است. یسازمان یتعال یهامدل یدر روند اجرا یسازمان یدر نظر گرفتن فراموش یبرا یعمل

، سانجای ظهیر و کیتفکر استراتژ یریگاندازه اسیو توسعه مق فیتعردر مقاله 
گذشته و بحث و گفتگو با  قاتیتحق یافق لیو تحل هیبا استفاده از تجز( 0281) 8همکاران

شامل سه  قیتحق طرح .آوردیبدست م کیاز تفکر استراتژ یحیصح فیمتخصصان، تعر
 .اسیمق یسنجروان اتیخصوص یابیو ارز اسیمورد، توسعه مق دیمرحله گسترده است: تول

را  اسیکاربرد مق یریپذو سن انعطاف تیدر مشاغل، مذاهب، جنس یالتقاط بیترک برش
دهد و انتظار یرا نشان م یقو یسنجروان یهایژگیآمده وبدست اسیکند. مقیم تیتقو
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تفکر  اسیاز مق استفاده. باشد دیمف زیها ن، پزشکان و سازمانانیدانشگاه یرود برایم
ها را در یاز استراتژ یترعیسازد تا دامنه وسیرا قادر م کی، متفکران استراتژکیاستراتژ

عملکرد  شیباالتر، افزا تیفیبا ک یهاهیباعث رو نیعالوه بر ا نیکنند. ا میسهمه سطوح تر
 یریگمیتصم یضرور ازینشیپ کیمطالعه به عنوان  نیا. شودیم شتریب یرقابت تیو مز

معتبر  رییتغ یهایدرک بهتر شگفت یبرا یدیشود و ممکن است کلیشناخته م کیاستراتژ
 .آخر باشد یو بقا

چرخه "تا  یسازمان یاز چرخه زندگ"( در مقاله 0281) 8و همکارانور دوف وانیهدف ا
 یکربندیپ کردیساختن رو "کیتفکر استراتژ یبرا یکربندیپ کردیرو کی "یطیمحستیز

 یدرک چرخه زندگ شبردیپ یبرا "یچرخه چرخش"با چارچوب  کیتفکر استراتژ
به  یسازمان یرخه زندگچ ییایدر پو یدیجد نشی، بکپارچهی کردیرو نیاست. ا یسازمان

 یمربوط به چرخه زندگ اتیادب لیو تحل هیبر تجز یچارچوب مبتن نیا. آوردیوجود م
چارچوب  نیا. است یبازرگان رانیو مشاوره گسترده و تجربه آموزش با مد یسازمان

 فیط کی نیکند. ایها را برجسته مدر سازمان یریگمیتفکر و تصم ایو پو دهیچیپ تیماه
با  یسازگار یبرا یاستراتژ رایدهد، زیمختلف تفکر در طول زمان را نشان م یهااز روش

با ادغام عوامل و  "ecocycle" چارچوب .کندیم رییهر سازمان تغ زیبرانگچالش طیمح
 ی، درک چرخه زندگیبیتر و ترکواحدتر، جامع کردیرو کیمتنوع در  یهایژگیو

را  یسازمان یچرخه زندگ یخط یمتوال دگاهید چارچوب نیدهد. ایم شرفتیرا پ یسازمان
 یهانهیگز ایاز اشکال مستقل  یدهد روند توسعه استراتژیکشد، و نشان میبه چالش م

ها را با مراحل مختلف سازمان یمختلف تجار یهاوهینشده است، بلکه ش لیتشک نیگزیجا
 .کندیهماهنگ م کیچرخه تفکر استراتژ

 یریگمیدر تصم ویسنار یزیربرنامه"مقاله ( 0281) 0و همکاران تسیروویم لیدان
و  ایشرکت، مزا یازهاین یبررسبا هدف  "اهو مهارکننده ای، مزاازهای: نکیاستراتژ

 نیا .را بیان کرده است کیاستراتژ یریگمیدر تصم ویسنار یزیربرنامه یهامهارکننده
 یبرا یجنوب یقایآفر نهیدر زم رانیبا مد یمطالعه مورد 85از  یامقاله بر اساس نمونه

 نیا از است. ویسنار یزیربرنامه یهاو مهارکننده ایشرکت، مزا یازهایآشکار کردن ن
را  ویسنار یزیربرنامه یموارد، مشهود است که عوامل مرتبط با صنعت، سازمان و رهبر
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آشکار  کیاستراتژ یریگمیها در تصمو بازدارنده ای، مزاازهایکنند. نیمهار م ایممکن 
امکان  یبرا یتیحما یهایآورابزارها و فن نییتع یبرا شتریب قاتیتحق شوند.یم

و  ای، مزاازهایدر مورد ن نشیمقاله ب نیا است. ازیمورد ن نهیزم نیدر چند ویسنار یزیربرنامه
توجه  با دهد.یرا گسترش م کیاستراتژ یریگمیدر تصم ویسنار یزیربرنامه یهامهارکننده

 شتریب دیارائه شده و تأک ویاز تفکر سنار یکسب و کار، چارچوب یفضا ندهیفزا یدگیچیپبه 
 هیرا توص یسازمان یو چابک تیذهن ریی، تغکیاستراتژ یریگمیتصم تیبر توسعه صالح

 کند.یم

کننده چالشی که در جوامع مختلف، وضعیت مدیران را نگران 8به نظر دیویس
. آنها توانایی تالش و یافتن داننددانند که نمیاز مدیران، نمینماید، آن است که بسیاری می
کارهای مختلف را دارند ولی توانایی آنها زمانی مفید خواهد بود که آنها از راه

توانند عملکرد موجود را های خود، آگاهی داشته باشند. در وضعیت فعلی، آنها نمیندانسته
های مربوط به تفکر قع شود، باید مهارتبهبود دهند. اگر یک مدیر بخواهد مؤثر وا

استراتژیک خود را بهبود بخشد. تفکر استراتژیک ابزاری است که به مدیران کمک 
های ریزی نموده و فرصتکند تا با تغییرات روبرو شده و برای ایجاد تحول، برنامهمی

ک تأثیر حیاتی ریزی و مدیریت استراتژیجدید را تجسم نمایند. تفکر استراتژیک بر برنامه
های ها و تهدیدات، نقاط قوت و ضعف و استراتژیدارد، چرا که شناخت متغیرهای فرصت

های یک سازمان بوده و از طرفی، اجرای منتج از آنها تحت تأثیر قدرت فکر استراتژیست
فر، )گلکار و ناصحیاستراتژی نیز بدون تفکر استراتژیک، بدرستی انجام نخواهد شد 

8218.) 
کند که مدیران ب( تفکر استراتژیک را به عنوان فرایندی تعریف می8995) گرت

ها و فرایندهای مدیریتی روزانه بیندیشند تا توانند فراتر از بحرانارشد از آن طریق می
( ادعا 8994نگرشی متفاوت از سازمان و محیط متغیر آن به دست آورند. مینتزبرگ )

فرایندی است که باید بعد از تفکر استراتژیک اتفاق ریزی استراتژیک کند که برنامهمی
ژیک برای رقابتی ماندن در یک محیط متالطم و جهانی، حیاتی بیفتد. توانایی تفکر استرات

ها است. فقدان تفکر استراتژیک در مدیـران عالی به عنوان یک کمبــود اساسی در سازمان

                                                           

1. Stanley Davis 

2. Effective                 

3. Strategic Thinking    
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های تحقیقی که با هدف شناسایی مهارت (. بر اساس نتایج8212رود )آقازاده، به شمار می
مدیریتی مورد نیاز برای مدیران کشورهای آسیایی انجام شده است، تفکر استراتژیک از 

دهندگان به عنوان اولین و یا دومین مهارت مورد نیاز برای بهبود عملکرد سوی تمامی پاسخ
 شناسایی شده است.مدیران 

تهیه  طریق از سازمان یک برای رسالت و اریسازگ انداز،چشم ایجاد برای استراتژی
 را استراتژیک اقدام که اندازهاییچشم و سازمان مناصب الگوها، ها،تاکتیک ها،طرح

گوید: مینتزبرگ می هنری (.8991 ،8)هیوز گیردمی قرار استفاده مورد کنند،هدایت می
 نمای مشهود، و طریق خالقیت از که است ذهنی سنتز فرایند یک استراتژیک تفکر

 الگویی، ارائه با همچنین مینتزبرگ کند.می ایجاد ذهن در را کار کسب و از یکپارچه

 که مدعی هستند بسیاری"گوید: می و کرده مفهوم دیدن ذکر به را استراتژیک تفکر

 استعاره شاید سنگ، معدن در الماس پیدا کردن ."است دیدن باال از استراتژیک، تفکر

شان سازمان در تحول باعث که را ایده یک گوهر باید استراتژیک کرینباشد. متف بهتری
 حاصل آشفته نابسامان معدن یک در سخت کندوکاو با فقط این و کنند پیدا شود،می

پردازند، اکثر اندیشمندانی که در زمینه تفکر استراتژیک به مطالعه و پژوهش می شود.می
قبیل برابر انواع دیگر تفکر از  اندیشیدن، در ای ازاین نوع تفکر را به عنوان سبک جداگانه

تفکر  (42: 8211؛ زادهرانای)کنند می مطرح… و ، شهودی، تحلیلیتفکر سیستمی
استراتژیک یک قدرت ذهنی است. در این روش، سازمان موردنظر به عنوان یک کلیت 

 (.8990، 0ای از اجزاء تشکیل شده است )ایچی اومیشود که از مجموعهدیده می
ریزی استراتژیک هر دو تفکر استراتژیک و طرح کند که( اظهار می8991هراکلیوس )

 ضروری است و هیچ یک بدون دیگری کافی نیست. 
 آل آن،فیلمی که پایان و نتایج ایده تفکر استراتژیک، مشابه ساختن یک فیلم است.

 موقعبه تشخیص تژیکاترسر ا(. تفک8218فر، )گلکار و ناصحی قابل تجسم و دستیابی است
 ستندـه لـغاف آن به نسبت قبار که ستا هاییصتفر نیدد و قابتر انمید تخصوصیا

(. از دید مینتزبرگ، تفکر استراتژیک یک فرآیند سنتز ذهنی است که 8210)سمیعی نصر، 
کند ای از کسب و کار را در ذهن ایجاد میاز طریق خالقیت و شهود، نمای یکپارچه

                                                           

1. Hughes 

2. K.Ohmae 
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. گارات تفکر استراتژیک را به عنوان فرآیندی که به واسطه آن، (8994، 8مینتزبرگ)
ها و فرآیندهای روزانه مدیریتی، دیدگاه متفاوتی از مدیران با نگریستن از باال به بحران

 (. تفکر0228، 0کنند، تعریف کرده است )بونسازمان و محیط متغیر آن کسب می
 و مزیت برتر موقعیت خلق برای هاو بحران هاموقعیت از استفاده هنر یعنی استراتژیک

ای برای ( هیچ تصویر بزرگ آماده8210سازمان )غفاریان و علی احمدی،  برای رقابتی
 (.8991دیدن وجود ندارد و هر استراتژیستی باید خودش آن را بسازد )مینتزبرگ، 

 روش
 نظری مشارکت یکی اشد؛بمی نوآوری گونه دو دارای آن، هدف نظر از حاضر پژوهش

 دیگری و ساختارمندی بر تفکر استراتژیک مبتنی حوزه در دانش توسعه مرزهای و

ساختارمندی مدیران  بر تفکر استراتژیک مبتنی ایجاد و بهبود حوزه عملی در مشارکت
تفکر  اکتشافی ترکیبی طرح از استفاده با پژوهش این باشد. درآموزش عالی کشور می

 استخراج آن فرآیند مدل، یک قالب در و پردازیمفهوم ساختارمندی بر تنیاستراتژیک مب

 موضوع زمینه در تجربی و نظری پیشینه کمبود روش، از این استفاده گردید. دلیل تبیین و

 نتایج که است ای ایندومرحله ترکیبی)آمیخته( اکتشافی طرح اصلی بود. هدف پژوهش

 ها،طرح نوع این در .کند کمک کمی روش هیدشکل و ایجاد به روش کیفی از حاصل

 از حاصل کشفیات براساس بعد مرحله در و شوندگردآوری می های کیفیداده ابتدا

 نوع این آغاز در که کیفی هایشوند. دادهگردآوری می کمی هایداده کیفی، هایداده

 کشف را همطالع مورد پدید  تا کندمی پژوهشگر کمک به شوندمی گردآوری پژوهش از

 را پدیده این کمی اجزای رابطه بین کمی هایداده گردآوری با سپس و کند شناسایی و

 (. 0282نمود )رضوی و همکاران،  تبیین
 از است عبارت گرفت. حوزه پژوهش، صورت متون تحلیل پژوهش، کیفی بخش در

 سالهای از که استراتژیک تفکر حوزه در معتبر هایسایتوب و هاپایگاه در مقاالت کلیه
 مطالعه آماری جامعه کمی، بخش در .اندنمایه شده داده هایپایگاه در که 0281 تا 8990

 شرق، جنوب، خوشه شمال، پنج در که های سراسر کشور بوددانشگاه مدیران کلیه شامل

 در آماری بود که نمونه نفر  0182آماری  بودند. حجم جامعه شاغل کشور مرکز و غرب

                                                           

1. Mintzberg 

2. Bonn 
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 در گیرینمونه گردید. نحوه تعیین نفر 021جدول مورگان تعداد  اساس بر کمی بخش

 از اطالعات گردآوری جهت حاضر پژوهش در .بود ایمرحله چند تصادفی مرحله، این

 مقاالت، ای )مطالعهکتابخانه روش که سه صورت شد. بدین استفاده سازیمثلث روش

 ثانویه هایداده جهت گردآوریاینترنت(  در موجود مطالب ها ونامهپایان کتب،

 روش ادبیات پژوهش، و نظری مبانی تدوین منظور اند( بهشده تولید قبالً که هایی)داده

قالب مضامین  و مضامین استخراج جهت اکتشافی استقرایی رویکرد با مضمون تحلیل
جهت  نیز پرسشنامه و پژوهش کیفی بخش اند( درنداشته وجود قبل از که هایی)داده
 استفاده مورد پژوهش کمی بخش در مدل اعتباریابی برای صاحبنظران نظرات آوریجمع

 از کردن ممیزی"روش از کیفی، بخش در پژوهش روایی سنجش برای .قرار گرفت

 .شد استفاده" داور سوی

 بر تفکر استراتژیک مبتنی متون از شده استخراج مضامین به مربوط قسمت

 آزاد اسالمی واحد اصفهان دانشگاه و دانشگاه تهران ساتیداز ا تن دو توسط ساختارمندی،

 قسمت در شد. استفاده 8هولستی روش از کیفی بخش در پایایی گردید. جهت انجام

 شده محاسبه ضرایب ساختارمندی، کلیه بر تفکر استراتژیک مبتنی مستخرج از مضامین

 تأیید مورد محتوایی روایی لحاظ از سواالت است، لذا کلیه بیشتر 49/2از  ها گویه برای

 هستند.
 ساختهمحقق هایپرسشنامه طریق از پژوهش کمی بخش در هاداده گردآوری

 و هامؤلفه نظری ادبیات به توجه با هاپرسشنامه هایگویه و گرفت. سؤاالت صورت

 ساختارمندی بر تفکر استراتژیک مبتنی نهایی قالب مضامین دهنده،سازمان مضامین

گردید.  استفاده سازه روایی و محتوایی روایی از پرسشنامه روایی دید. جهتاستخراج گر
 قرار بررسی نفر( مورد متخصصان )پانزده نظرات طریق از محتوایی پرسشنامه روایی

 گویه نهایی 81با  ساختارمندی بر تفکر استراتژیک مبتنی منظور پرسشنامه گرفت. بدین

دهنده سازمان و فراگیر مضامین سنجش، هایابزار عاملی اعتبار بررسی گردید. جهت
 ساختاری معادله سازیمدل تکنیک و تحلیل عاملی رویکرد پژوهش از اصلی مفهوم

 کرونباخ آلفای از پرسشنامه سنجش پایایی منظور گردید. به استفاده محور کوواریانس

                                                           

1. Holsti 
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فایت و ک 950/2ضریب آلفای کرونباخ  SPSSافزار  نرم از استفاده شد. با استفاده
 .گردید محاسبه 924/2گیری نمونه

 هایافته
اکتشافی  استقرایی رویکرد با مضمون تحلیل روش از هاداده تحلیل برای کیفی، بخش در

 خام، هایداده کلی مطالعه با نمود سعی پژوهشگر ابتدا منظور شد. بدین استفاده

به  توجه با تم هر ش،پژوه این نماید. در تعیین را متن در های( موجود)تم هایمضمون
 معنای یک دارای که است جمالتی از ایمجموعه آن، شدهدرک معنای و موضوع

 ساختارمندی با عنوان فراگیر تفکر استراتژیک تحت باشد. مضمونمی خود به مخصوص

 شد؛ ارزیابی و فرایندمحور شناسایی بندی،گیری، اولویتتصمیم دهنده؛سازمان مضامین

 طراحی جهت .گردید استخراج دهندهسازمان مضمون 4 و پایه ضمونم 81 مجموعاً که

 یکی بردی، .گردید بردی استفاده تکنیک از تفکر استراتژیک مدیران آموزش عالی، مدل

بر  تطبیقی، پرورش و آموزش هایروش درباره که است تربیت و تعلیم محققان از
 تکنیک .ورزدمی تأکید مطالعات در متداول هایشیوه به آگاهی و شناخت ضرورت

 به باید پژوهنده بردی اعتقاد به توصیف، مرحله -8باشد: می مرحله دارای چهار بردی

 وارسی شامل مرحله این تفسیر، مرحله -0بپردازد.  تحقیق تربیتی مورد هایپدیده توصیف

 0و  8مراحل  در که اطالعاتی مرحله این مرحله همجواری: طی -2است.  اطالعاتی
 مقایسه، مرحله -4گیرند. می قرار یکدیگر کنار و در شوندمی بندیطبقه اند،شده بررسی

 آن از همجواری مرحله در خصوص به مراحل قبلی، در که تحقیق مسئله مرحله، این در

 (.0220گیرد )آقازاده، می قرار نهایی ترکیب و مقایسه مورد است، گذشته
تفکر  از مستخرج مضامین بردی تکنیک از استفاده با پژوهش این در رو این از

 در و قرار گرفتند همجواری و تبیین توصیف، مورد ساختارمندی بر استراتژیک مبتنی

 مبتنی تفکر استراتژیک نهایی مضامین قالب حذف  شد و یکدیگر با مشابه مضامین نهایت

و  مضامین گرفت. قالب شکل سراسر کشور هایدانشگاه برای مدیران ساختارمندی بر
 شده داده جداول زیر نشان ساختارمندی در بر الگوی مفهومی تفکر استراتژیک مبتنی

 است.
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 هاي توصیفی. توصیف مضمون ساختارمندي با استفاده از شاخص1جدول 

 شاخص 

 واریانس انحراف معیار میانگین 

 کشیدگی کجی

ضریب 
 کجی

خطای 
 استاندارد

ضریب 
 کشیدگی

خطای 
 استاندارد

 025/2 542/5 822/2 004/0 120/9 84804/2 1498/2 گیریتصمیم

 025/2 402/2 822/2 422/0 515/2 19209/8 9948/2 بندیاولویت

 025/2 884/4 822/2 291/0 050/80 52292/2 9840/2 ارزیابی

 025/2 042/0 822/2 201/0 840/9 20255/2 5082/2 فرایندمحور

 استراتژیک مبتنی بر ساختارمنديشده از تفکر . مضامین استخراج2جدول 
مضمون 

 فراگیر
 مضامین

 دهندهسازمان
 مضامین پایه)معرف( 

ی)
ند

رم
ختا

سا
4)

 

8-
یم

صم
ت

ی)
گیر

5) 

T1  یریگمیقدرت تصمافزایش 

T2 اثربخش گیریتصمیم 

T3 عمل نحوه مورد در گیریتصمیم و هاانتخاب به دادن وزن 

T4 تژیکریزی استراکننده برنامهتنظیم 

T5 گیریتشخیص مناسب بودن جهت 
0-

ت
وی

اول
ی)

ند
ب

2) 

T6 بندیشفافیت در اولویت 

T7 انتخاب یک مسیر و حذف باقی مسیرها 

T8 سازمانی هایاولویت شناخت 

2- 
ی)

زیاب
ار

5) 

T9 وری بوسیله ارزیابی فکورانه مسائلافزایش بهره 

T10 دهشریزیبرنامه هایبازنگری استراتژی 

T11 ارزیابی مستقل و دقیق موقعیت 

T12 شناختی هایمدل بازنگری توانایی 

T13 داخلی سازمان محیط ارزیابی و درک 

4-
ر)

حو
دم

راین
ف

5) 

T14 فرایند مداوم 

T15 یکپارچگی و انسجام 

T16 پیدرفکر پی 

T17 اندازگیری از حرکت در مسیر تحقق چشمنیازمند به بهره 

T18 راهبری سازمان 
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مراتبی )مرتبه دوم( تدوین به صورت سلسله "ساختارمندی"مدل عاملی مضمون فراگیر 
های اعتبار و پایایی و بارهای عاملی گردید. برآوردهای مربوط به این مدل؛ شامل شاخص

 دهنده و پایه در شکل و جدول زیر گزارش شده است.مضامین سازمان

 
 2در جدول شماره   T18تا   T1هاي ساختارمندي )نام مؤلفه بر ستراتژیک مبتنی. الگوي تفکر ا1شکل 

 ذکر گردیده است(
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 هاي ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش مضمون ساختارمندي. شاخص3جدول 

مضمون 
 فراگیر

 کفایت
 گیرینمونه

 پایایی
)آلفای 
 کرونباخ(

برازش 
هنجارشده 

 بونت-بنتلر

برازش 
 افزایشی

 برازش
 تطبیقی

ریشه دوم میانگین 
 مربعات خطای برآورد

 295/2 922/2 922/2 982/2 950/2 924/2 ساختارمندی

های برازش هنجارشده و افزایشی و تطبیقی و برحسب مقادیر جدول باال: شاخص
دارند. و  "ساختارمندی"دهنده گیری داللت بر داشتن اعتبار مضامین سازمانکفایت نمونه

گیری باالی ابزار سنجش ضریب آلفای کرونباخ گویای دقت اندازه همچنین مقادیر
دهنده این مضمون فراگیر و به عبارت دیگر پایا بودن ابزار مربوط به این مضامین سازمان

  مضامین است.

 . مقادیر بارهاي عاملی مضمون ساختارمندي4جدول 

مضمون 
 فراگیر

 مضامین
 دهندهسازمان

 پایایی
)آلفای 
 کرونباخ(

ار ب
 عاملی

نسبت 
 بحرانی

سطح 
 معناداری

مضامین 
 پایه

بار 
 عاملی

نسبت 
 بحرانی

سطح 
 معناداری

ی)
ند

رم
ختا

سا
4)

 

8-
یم

صم
ت

ی)
گیر

5) 

922/2  98/2  402/80  228/2  

T1 19/2  - 228/2  

T2 94/2  210/02  228/2 

T3 12/2  920/81  228/2 

T4 28/2  208/80  228/2 

T5 22/2  294/48  228/2 

0- ت
وی

اول
ی)

ند
ب

2) 

180/2  92/2  090/82  228/2  

T6 12/2  - 228/2 

T7 22/2  252/80  228/2 

T8 92/2  208/89  228/2 

2- 
ی)

زیاب
ار

5) 

190/2  10/2  244/88  228/2  

T9 20/2  - 228/2 

T10 22/2  205/82  228/2 

T11 22/2  948/88  228/2 

T12 12/2  002/80  228/2 

T13 19/2  241/80  228/2 
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4-
ر)

حو
دم

راین
ف

5) 

194/2  95/2  489/84  228/2  

T14 52/2  158/88  

228/2 

T15 02/2  - 228/2 

T16 04/2  522/82  228/2 

T17 92/2  244/80  228/2 

T18 14/2  252/85  228/2 

لی، مقادیر بحرانی و سطح معناداری( مقادیر برآوردشده در جدول باال )بارهای عام
دهنده و پایه بیانگر این است که بارهای عاملی مربوط به همه مضامین سازمان

دارای وضعیت مطلوبی هستند، به عبارت دیگر همبستگی این مضمون با  "ساختارمندی"
قل دهنده و پایه مربوط به آن از اعتبار عاملی الزم برخوردار است. حدامضامین سازمان

 (.8290در نظر گرفته شده است )قاسمی،  2/2بارعاملی مورد قبول 

 گیریبحث و نتیجه
ژیک بر مدیران آموزش عالی، انجام تحقیقات و بررسی با توجه به نقش تفکر استرات

های ساختارمندی تفکر استراتژیک اهمیت بسزایی دارد. در پژوهش حاضر، مضمون مؤلفه
ها در نظر گرفته شده است که تراتژیک برای مدیران دانشگاهفراگیر ساختارمندی تفکر اس

ها ترویج تواند در قالب چارچوب الگوی تفکر استراتژیک ساختارمند مدیران دانشگاهمی
ای را تشکیل و گسترش یابد. از آنجا که مؤسسات آموزش عالی بدنه اصلی هر جامعه

ها را ان این مؤسسات، همواره آندهد باید گفت که تفکر استراتژیک ساختارمند مدیرمی
دهد. رعایت ساختارمندی تفکر در جایگاه الگوی نقش مناسب بر اعضای سازمان قرار می

گردد و به عنوان استراتژیک مدیران آموزش عالی یک موضوع مهم برای دانشگاه تلقی می
 شود. ساختارمند بودن تفکر استراتژیک بااهداف متعالی آموزش عالی تعریف می

 بندی، ارزیابی و فرایندمحوری میسر خواهد بود.اولویتگیری مناسب و صحیح، تصمیم
ی، ریگمیقدرت تصم شیافزا -8 :هیپا نیشامل مضام یریگمتصمی دهندهمضمون سازمان

، در مورد نحوه عمل یریگمیها و تصموزن دادن به انتخاب -2، اثربخش یگیرتصمیم -0
باشد. یم یریگبودن جهتمناسب صیتشخ -5 ،کیاستراتژ یزیرکننده برنامهمیتنظ -4
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اتخاذ  یدر خصوص استراتژ یفیضع ماتیمکه تص یهنگام دهدیها نشان مپژوهش
از  شیبه طور متوسط تا ب فیشود عملکرد ضعیم یو سازمان دچار افت درآمد گرددیم

ساله  05دوره  در یمورد ورشکستگ 052ها در خصوص پژوهش .کندیم دایده سال ادامه پ
بد بوده است. مضمون  یها استراتژیورشکستگ نیا ینشان دادند که عامل اصل

  .راستا است کی( در 0221) 8یپژوهش کارل و مو جیبا نتا یریگمیتصم
ی، بندتیدر اولو تیشفاف -8: هیپا نیشامل مضام یبندتاولوی دهندهسازمان مضمون

باشد. یم یسازمان یهاشناخت اولویت -2 ،رهایمس یو حذف باق ریمس کیانتخاب  -0
و حذف  یبندتیدر اولو تیبر داشتن شفاف ی( مبن0229)0چیمطالعات هورواث ر جینتا

 .باشدیپژوهش م نیحاصل از ا جنتای با راستاارتباط با سازمان همیو ب دیزا یهاتیفعال
 یابیارز لهیبوس یروبهره شیافزا -8: هیپا نیشامل مضام یابارزی دهندهسازمان مضمون

 قیمستقل و دق یابیارز -2، شدهیریزبرنامه یهایاستراتژ یبازنگر -0، فکورانه مسائل
سازمان  یمحیط داخل یدرک و ارزیاب -5 ی،شناخت یهامدل یبازنگر یتوانای -4، تیموقع

 یفرد نشیآمده و ب رونیب تیموقع قیمستقل و دق یابیک ارزیخوب از  یباشد. استراتژیم
بد به دنبال عامه   یدهد. استراتژیکه به دقت ساخته شده است قرار م یا تحت کنترل هدفر

با پژوهش  یابیمضمون ارز .کندیم دایپ نیگزیمحبوب را جا یو شعارها رودیمردم م
 .دارد یی( همسو8295) 2یچاردپیر

 -0 ،مداوم ندیفرا -8: هیپا نیشامل مضام ندمحورفرای دهندهنسازما مضمون
تحقق  ریاز حرکت در مس یریگبه بهره ازمندین -4 ی،پدریتفکر پ -2 ،و انسجام یپارچگکی

 ک،ی( تفکر استراتژ8991) 4دکایل قاتیراهبری سازمان است. بر اساس تحق -5 ،اندازچشم
 دهیچیپ طیبه تحوالت مح دنیو معنا بخش ابهاماست که هدف آن، رفع  یمداوم ندیفرا

 باشد.یراستا م کیهمسو و در  دکایل قاتیتحق جیا نتاب ندمحوریاست. مضمون فرا
 پیشنهادها

تواند مبنای عملکرد و سنجش تفکر استراتژیک مدیران های پژوهش مییافته
های ها قرار بگیرد. در این راستا آگاهی دادن مدیران آموزش عالی نسبت به مؤلفهدانشگاه

                                                           

1. Carl and Mooy 

2. Horwath, Rich 

3. Richardpay 

4. Liedtka 
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توان تحول و های آن، میو زیرمجموعهها نسبت به ابعاد تفکر استراتژیک و آشناسازی آن
ها و مراکز آموزش عالی کشور بیش از پیش بوجود آورد. تفکر پیشرفت را در دانشگاه

استراتژیک ساختارمند برای مدیران آموزش عالی وسعت دید و بصیرت مضاعفی را 
یل به فرصت ها بیشترین بهره را برده و تهدیدها را تبدنماید تا بتوانند از فرصتپدیدار می

شود عالوه بر مدیران آموزش عالی، مدیران کنند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می
ها با آگاهی و شناخت و تقویت تفکر آموزش و پرورش و همچنین مدیران دیگر سازمان

استراتژیک ساختارمند در خود باعث پیشرفت و ارتقای خود و سازمان شوند. امروزه افراد 
دهند در سازمانی کار کنند که فرایندمحور و قابل ارزیابی باشد و با تصمیمات یترجیح م

تواند با شناخت و موقع و صحیح توسط مدیر مواجه شوند. مسلماً مدیر آموزش عالی میبه
های سازمان را مرتفع نموده و شرایط تقویت تفکر استراتژیک ساختارمند در خود، ارزش

ارا و مؤثر را فراهم نماید و باعث معنا بخشیدن به تحوالت برقراری سازمانی شفاف و ک
 محیط پیچیده شود.

وری تفکر اعضای آن افزایش موفقیت و پیشرفت و توسعه هر سازمان با افزایش بهره
وری بیشتر تفکر اعضای هر سازمان نیاز به داشتن ساختارمندی تفکر یابد و برای بهرهمی

گردد د. لذا مدیران آموزش عالی و همچنین پیشنهاد میباشاستراتژیک واضح و مبرهن می
های ساختارمندی تفکر ها با تقویت و عملیاتی کردن مؤلفهکه مدیران دیگر سازمان

استراتژیک عالوه بر پیشبرد اهداف سازمان باعث رشد و توسعه سازمان شوند. 
یر موضوع مهمی بندی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی توسط مدگیری و اولویتتصمیم

است که با بهسازی و توانمندسازی مدیرآموزش عالی در جهت ایجاد و تقویت 
های فرایندمحور و ریزیتوان دانشگاه را به سمت نیل به اهداف و برنامهساختارمندی می

قابل ارزیابی رهنمون نمود و موجبات حل مشکالت آموزش عالی را فراهم کرد. در واقع 
ر از سوی مدیران دانشگاهی، آنها را در تربیت دانشجویان توانمندتر بکارگیری سبک مزبو

های آموزشی معرفت افزایی برای مدیران گردد دورهیاری خواهد نمود. پیشنهاد می
گردد معیارهای ساختارمندی تفکر آموزش عالی برگزار گردد. و همچنین پیشنهاد می

 مدیران دانشگاهی داشته باشد.استراتژیک، ضریب باالیی را در انتخاب و انتصاب 
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