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 چکیده

و  ایپو قیوجود سال زیموجود و ن یها و ساختارهادر سازمان دیشد راتییو تغ طیمح یدگیچیبا توجّه به پ

 تیترب یبرا یزیربه برنامه تواندیم یعوامل تفکّر راهبرد یبندتیو اولو ییامر، شناسا نیمؤثر بر ا یرخطیغ

 ۀاست که در سه حوز یعوامل ییشناسا ،. هدف از پژوهشدیکمک نما ینظام یهادانشگاه رانیفرماندهان و مد

که در بخش  باشدیم یبیمؤثر است. روش پژوهش به صورت ترک یبر تفکّر راهبرد یو فرد یسازمان ،یطیمح

مضمون انجام شده است. در بخش  لیآن به روش تحل لیاستخراج شده و تحل میبا انجام مصاحبه، مفاه یفیک

انجام شده است. در  متلید کیآن با تکن لیاستفاده شده و تحل مهعوامل، از پرسشنا یبندتیجهت اولو یکم

علم، حضور در جمع افراد  ،یشهود یهایژگیو ،یتیشخص یهایژگیشامل: و یدیعامل کل زدهیس جهینت

مهارت حل مسئله، تعادل در تعارضات و  رت،یبص ،یمانو ساز یطیمح یهاتیمحدود ،یهوش سازمان ،یراهبرد

به عنوان عوامل  یو عوامل قانون تیمأمور یدانیم ۀپرتالطم، عرص طیهوشمندانه، مح یطلبگروه، فرصت یهمگن

اثر را از منظر روابط  ترینبیشکه  یعامل 3به دست آمده،  جیشدند. بر اساس نتا ییشناسا یمؤثر بر تفکّر راهبرد

افراد  انیو حضور در م یشهود یهایژگیو ،یتیشخص یهایژگیاز: و اندعبارت بیدارد به ترت یمعلول - یعلّ
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 مقدمه

انسان  تا کندمی کمک بصیرت این. است فهم و بصیرت یک راهبردی ماهیت، تفکّر منظر از

. نیست مؤثر یککدام و است موفقیت، مؤثر به دستیابی در عوامل از یککدام دهد تشخیص

و  غفاریان) داشت نخواهد سازمان موفقیت در را ثمری هیچ منابع صِرف تشخیص این بدون

 اقدام برای دانش از برخوردار افراد کنندۀ تربیت مراکز عنوان بهها دانشگاه (.33: 1331کیانی، 

 ترکیب را عمل و ، تفکّرراهبردی چراکه تفکّر نیازمندند؛ راهبردی تفکّر به عمل عرصۀ در

 جامعهای برنامه تدوین برایها دانشگاه محرّک عوامل از یکی گفت بتوان شاید کند ومی

 .باشد ضرورت همین راهبردی

 محور)ع( که  حسین امام جامع دانشگاه و اسالمی انقالب پاسداران سپاه چون نهادی در

 و باشدمی شده تعیین پیش ازهای مطلوب و شده تعریفهای اندازچشم ،هافعالیت همه

 از خود حرکت سیر برای همچنین ،کندمی ایفا را اساسی سازمان، نقش در موجود هایارزش

 آینده این خود و نمایدمی تدوین را مهم، راهبرد این برای و است قائل را رسالتی آینده به حال

 ترسیم را آینده باشند فرآیند، قادر این شناخت ضمن که دارد مدیرانی به زند، نیازمی رقم را

فکری،  محیطی، مبانی فکری، بصیرت مهارت کنار در راهبردی تحلیلهای نیاز از یکی. نمایند

 کلی نگرش آوردن راهبردی، به دست تفکّر اصلی ویژگی. باشدمی راهبردی تفکّر عوامل مؤثر بر

، 2پرهاالد و 1است. هامل شده ارائه آن برای متعددی تعاریف. است آن کلی محیط و سازمان از

 معماری مهارت را آن توانمی که دانندمی اندیشیدن برای خاصی شیوه را راهبردی تفکّر

از دیدگاه ماهوی تفکّر راهبردی یک بصیرت و فهم  .(1310دانست )غفاریان و کیانی،  راهبردها

محیط و  یهاتیسازمان واقعکند تا در شرایط پیچیده رقابت در این بصیرت کمک می. است

های جدید رقابت زودتر از دیگران کشف قواعد حاکم بر آن به درستی شناخته شوند و ویژگی

ند و برای پاسخگویی به این شرایط، ها( محیط درک شوناپیوستگی) هایبه عالوه جهش. گردند

 .آفرین خلق گرددراهکارهای بدیع و ارزش

 عمل عرصۀ در اقدام دانش، برای از برخوردار افراد کنندۀ تربیت مراکز عنوان بهها دانشگاه
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 را عمل و ، تفکّرراهبردی ( تفکّر1115) 1عقیده برایسون به چراکه نیازمندند؛ راهبردی تفکّر به

های برنامه تدوین برایها دانشگاه محرّک عوامل از یکی گفت بتوان شاید کند ومی ترکیب

 پدیدۀ یک اثربخش راهبرد (،1113) مینتزبرگ نظر از. باشد ضرورت همین راهبردی جامع

 برای و ریزیبرنامه فرآیندهای هستند، نه آن سازندۀ( سازمان اعضای) هاانسان که است خالقانه

شناخت  امّا. پرداخت راهبردی تفکّر شناسایی عوامل مؤثر بر به ریزیبرنامه جای به باید امر این

 عوامل این اثر درک و آن بر( سازمانی و محیطی) ایزمینه عوامل اثر شناخت گرو در این عوامل

 کهیی هاسازمان( 2001) 2بُن عقیده به چنینهم. است آن بهبود منظور به سازمانی عملکرد بر

 و داده توسعه سازمانی و فردی وابسته هم به سطوح در را راهبردی اند تفکّرتوانسته موفقیت با

 کنند؛ ایجاد سازمانشان رقابتی مزیّت برای محوری شایستگی توانند، میبخشند انسجام

 .دارد سازمان آتی حیات و سالمت در محوری نقش سازمان سطح در راهبردی بنابراین، تفکّر

 و فرماندهان به نیاز خود عالی اهداف به رسیدن ی)ع( برا حسین امام جامع دانشگاه

 ،یطی)مح سطحیاساس، نگاه سه  نیبر هم .هستند راهبردی تفکر دارای که دارد مدیرانی

عد ل، بُعد اوّنظر گرفته شده است. بُاین پژوهش در  یستمیس کردی( با رویسازمان ،یفرد

سازمان  رانیمد یر راهبردتفکّ جادیا یک و اثرگذار براعنوان عنصر محرّ است که به یطیمح

 یارابطه طیبا مح دیبا یو تعال شرفتیبقا و پ یباز هستند برا یهاستمیها ساست. سازمان

ل است؛ که باعث و تحوّ یاز عوامل دگرگون یکیسازمان  یرونیب ۀنیداشته باشد. زم یتعامل

تطابق و  یدر تالش برا رانیجهت مد نی. در اشودیم رانیدر مد یر راهبردکّتف ۀتوسع بیترغ

 یر راهبردتفکّ تیاست که به تقو ییهااستفاده از مهارت ازمندین یرونیب طیبا مح یسازگار

در  دیبا یر راهبردو نگرش نسبت به تفکّ انشاست که د یعد فردم، بُعد دوّ. بُشودیمنجر م

ر تفکّ تیو پرورش و تثب تیتقو یاست که برا یعد سازمانم، بُعد سوّگردد. بُ جادیا رانیمد

 این موضوع توسط محقق عبارت است از: بنابراین دالیل انتخاب است. یضرور رانیمد یراهبرد

 ها و ساختارهای موجود؛ضروری بودن تفکر راهبردی در سازمان 

 ظامی به ویژه های نضرورت تبیین و تحلیل امر تفکر راهبردی در بین سازمان

 های وابسته؛دانشگاه
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 بندی ریزی برای تربیت شایسته فرماندهان با شناسایی و اولویتکمک به برنامه

 عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی؛

  تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران دانشگاه  ۀنیدرزمکمبود تحقیق و پژوهش

 .)ع( جامع امام حسین

 مدیران راهبردی تفکّرهای مؤلفه مفهوم و یک سو از راهبردی تفکّر بررسی و مطالعه از پس

 قرار بررسی مورد پژوهش دیگر، سؤاالت سوی از )ع( حسین امام جامع دانشگاه فرماندهان و

 راهبردی تفکر بر عواملی چه :این سؤاالت است که به پژوهش، پاسخ این در. گیردمی

 بر مؤثر عوامل بندیاست؟ و اولویت)ع( مؤثر  حسین امام جامع دانشگاه مدیران و فرماندهان

 چگونه یکدیگر به)ع( نسبت  حسین امام جامع دانشگاه مدیران و فرماندهان راهبردی تفکّر

 است؟

شده و تالش شده است  زیپره کیو توجه به عوامل تئور یپژوهش، از نگاه انتزاع نیدر ا

 هاآنه به رو، توجّ شیفق پموجود و اُ طیشرا بهه که با توجّ رندیه قرار گمورد توجّ یعوامل

 پژوهش همچنین این هدف داشته باشد. یآمار ۀجامع یر راهبردمؤثری در تفکّ جینتا تواندمی

 و فرماندهان راهبردی تفکّر عوامل مؤثر بر مورد در جدیدی نظریۀ تواندمی علمی لحاظ از

 و محققان مورد استفاده و دهد ارائه سازمانی هایمؤلفه )ع( و حسین امام جامع دانشگاه مدیران

 انقالبی های سازمانی و همچنین نهادهاینظامی و دانشگاه هایسازمان سازمانی، پژوهشگران

 .گیرد قرار

 پژوهش ۀنیشیو پ ینظر یمبان

 راهبرد

، علم یگردد. استراتژیباز م یبه امور نظامریزی راهبردی راهبرد و برنامه خچهیتار

 نیبهتر افتنیو  صیکالن، با هدف تشخ اسیبزرگ در مق ینظام اتیعمل تیو هدا یزریبرنامه

المعارف رهیدا. (3 :1310 روس،یبا دشمن است )س یواقع یریقبل از شروع درگ تیموقع

 یمعرف اتیعمل تیو هدا یزریهنر برنامه ریبا تعب ینظام دیرا از د یاستراتژ فیتعر کایتانیبر

 یدوره زمان ،یاتیعمل شتریگسترده ب یژگیسه و کیساختن آن با تاکت زیمتما یکرده و برا

 (.133۱ کند )برادران شرکاء،یم دیرا ق روهایانبوه ن ییجاجابهبلندتر و 

و تحول  ریدوم و حاصل س یاز جنگ جهان مربوط به بعد ی،به مفهوم امروز یاما استراتژ

به  دنیاست که مقصد کجاست و رس بارهنیدرا یرگیمیشامل تصم یاستراتژ است. یزریبرنامه
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و  میانجام ده میآنچه دوست دار یعنیاست،  تیقصد و ن انیب یآن چگونه خواهد بود. استراتژ

 ،کندیم فیاهداف بلند مدت را تعر ی. استراتژمیچگونه آن را به انجام برسان میقصد دار نکهیا

ارزش  جادیو ابزار ا لهیوس یاهداف است. استراتژ نیتحقق ا یآن بر چگونگ تأکیدعمدتاً  یول

 (.32: 1310 است )آرمسترانگ،

مدیریت راهبردی در سازمان، مستلزم فراهم بودن منابعی به عنوان  یسازادهیپطراحی و 

 (:1333از )دیوید،  اندعبارتباشد که ورودی فرآیند تدوین راهبرد می

 رسالت: ماهیت وجودی سازمان 

 یگاه و دورنمایی که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد.انداز: جاچشم 

 ها )بایدها و نبایدهای سازمان(ها: رهنمودها، مقررات و رویهسیاست 

 اهداف: شکستن استراتژی به اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت 

 مأموریت: طرح اقدام در راستای تحقق اهداف 

 رت خاص در نیروهای مسلح جمهوری تحلیل اسناد: بیانات رهبران جامعه )به صو

(، قوانین کشور، و فرماندهی کل قوا یمقام معظم رهبر نیو فرام ریتداباسالمی: 

 اسناد باالدستی سازمان و ...

 تحلیل محیطی: شناسایی نقاط قوت و ضعف 

 یتفکر راهبرد

 هامل و 2، لیدکا1ویلیامسون الگوی که است شده ارائه متعددی الگوهای راهبردی تفکر برای

 از سازمان توانمندسازی بر ویلیامسون تأکید. هستند الگوها این ترینشدهشناخته ، از(2005)

 برای را سازمان در تازه شوق و شور هامل ایجاد. است بازار شناخت و هاقابلیت توسعۀ طریق

تفکّر راهبردی را صرفاً فکر کردن  3ویلسون. کندتوصیه می راهبردی جدیدهای دیدگاه خَلق

(. مینتزبرگ تفکّر راهبردی 20: 1331)ناظمی و جعفریان، کند میدربارۀ مسائل راهبردی تلقّی 

گردد و آن را در ذهن می وکارکسبداند که منجر به ایجاد یک نمای یکپارچه از را جریانی می

ن یک دید یکپارچه نسبت به سازمان فرآیندی مرکّب از شَم و خالقیت تلقّی کرده که خروجی آ
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آن را معماری هنرمندانه راهبرد، بر مبنای  هامل(. 23: 1331ناظمی و جعفریان، ) باشدمی

 شامل تفکّر (. این51: 1331کیانی، ) کندتوصیف می وکارکسبهای خالقیت و فهم ناپیوستگی

 حالت به نیل برای و روش راه تعیین و موجود شرایط مطلوب، ارزیابی وضعیت شناخت توانایی

 (.10: 1311بابایی و مؤمنی، ) باشدمی مطلوب

 انگیزه، ر واگرا، باهای چون مخترع، تفکّر استراتژیک را دارای ویژگیاسمیت یک متفکّ گلد

 د وداند، همچنین تعهّعمال تغییرات میکرۀ راست مغز و پیشگام در اِنیم مدیریت در توانمند

آبراهام (. 111۱، 1گلد اسمیت) داندها میجدید را نیز از جمله ضرورتهای اسیت به ایدهسح

های جدید، تالش برای کارآفرینی، یافتن فرصت :ر استراتژیک را شاملتفکّ ءعوامل مؤثر بر ارتقا

جاری  داند. منظور از متفاوت بودن، انجام کارهایگرایی، همکاری و متفاوت بودن میآینده

 (.2005، 2)آبراهام دباشز میسازمان به طرقی متمای

 اکتساب) رئالیسم و( بهتر جهان تصوّر) ایدئالیسم از ایآمیخته عنوان به تفکّر راهبردی

 باشدمی راهبردی ریزیبرنامه برای مکمّلی( بهتر جهان به رسیدن برای ... وها منابع، مهارت

 تخصیصها، فرصت درک، معضالت با مندنظام مقابلۀ جهت در تواندمی ( که2: 201۱، 3بتز)

. این (1313، فیضی و قاسمی) نماید کمک مورد نظر نتایج به دستیابی و کمیاب بهینۀ منابع

 تواناییباشند: ( شامل هفت توانایی و مهارت زیر می2013) 3ابعاد و عوامل به اعتقاد پولبون

از و یادگیری.  خالقیت، ییگراعینیت، سنتزسازی، تحلیلی رؤیایی، تفکّر تفکّر ،مفهومی تفکّر

 از که باشد( میسازمانی و فردی) ( درک این عوامل نیازمند رویکردی دوگانه2001دیدگاه بُن )

 و فرآیند دیگر سوی از و کرده شناسایی راهبردی را تفکّر قابلیت دارای فرد هایویژگی سو یک

سیستمی،  تفکّر وی اعتقاد به. دهدقرار می بررسی مورد را فرد بر حاکم سازمانی بسترهای

 برای باید که باشندمی فردی سطح راهبردی در تفکّر اصلی عناصر انداز گراییچشم و خالقیت

 را ایجاد و تقویت نماید.  فرآیندهایی و ساختارها سازمانی سطح در هاآن تقویت

                                                                                                                                       

1. Goldsmith 

2. Abraham 
3. Betz 
4. Polbon 
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های محیط از های استراتژیک( از تشخیص محیط201۱) و همکاران 1همچنین ساکت

 ارزیابی نتایج از گیرینیز بهره و استعدادها مدیریت، مشترک (زبان) واژگان عملیاتی، ایجاد

های ( از ویژگی2012) 2و یانگها تصمیم انتخابات، انسانی منابع مدیریت در راهبردی تفکّر

بنابراین، دیدگاه  اند؛شخصیتی و فرهنگی به عنوان عوامل مؤثر بر تفکّر راهبردی یاد نموده

 اندیشمندان در بررسی عوامل مؤثر بر تفکّر راهبردی به اختصار زیر عبارت است از:
 یساکت و همکاران در عوامل تفکر راهبرد انگ،یبون،  یهادگاهید سهیمقا: 1 شمارۀجدول 

 )محقق ساخته(

گیری از شهود و خالقیت است یند ترکیبی همراه با بهرهآفر یر راهبردپژوهش تفکّ نیدر ا

های تحلیل راهبردی در کنار نوعی نگاه یکپارچه به سازمان است. یکی از نیاز هاآنآورد که ره

تفکّر راهبردی باشد. می ر راهبردیتفکّ ۀمهارت فکری، بصیرت محیطی، مبانی فکری، توسع

 شود.گیری نمیمتغیّر وابسته و مکنون این پژوهش به شمار آمده و مستقیماً اندازه

 ی تفکر راهبرد یهایژگیو

 شرایط در. است وکارکسب فضای به نگرتمام راهبردی، نگرش تفکّر ویژگی ترینمهم

 کننده گمراه تواندمی شده ساده الگوهای مبنای بر قضاوت که غیرخطی تغییرات با پیچیده

 دو آن، یادگیری دیگر مهم ویژگی. بود خواهد موضوع، مؤثرتر از کاملی نمای برهیتکباشد، 

                                                                                                                                       

1. Sackett 
2. Young 

 (2016) ساکت و همکاران (2017) یانگ (2001دیدگاه بون )

عوامل مؤثر بر تفکر 

 فردی: راهبردی در حوزه

 سیستمی تفکر -

 خالقیت -

 انداز گراییچشم -

 

عوامل مؤثر بر تفکر 

راهبردی در حوزه 

 فردی و سازمانی:

 های شخصیتیویژگی -

 های فرهنگیویژگی -

 

عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی در حوزه فردی، 

 محیطی و سازمانی:

های محیط از های استراتژیکتشخیص محیط -

 عملیاتی

 مشترک( زبان) واژگان ایجاد -

 استعدادها مدیریت -

 مدیریت در راهبردی تفکر ارزیابی نتایج از گیریبهره -

 انسانی منابع
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 در و بازخور نظام از گیریبهره با سازمانی معمول، یادگیری رویکردهای در. است ایحلقه

 پژوهش در( 1113)لیدکا  .(1332همکاران،  و ربیعی) شودمی حاصل حاکم قواعد چارچوب

انداز هدف، چشم بر تمرکز: از اندعبارت که نموده بیان راهبردی تفکّر برای را عنصر پنج خود

 .زمان طول در بودن، تفکّر محور هوشمندانه، فرضیه طلبیسیستمی، فرصت

 
 (1998 دکا،ی)ل یعناصر تفکّر راهبرد: 1شکل شمارۀ 

 یابعاد تفکر راهبرد

اند. ابعاد در الگوها تکرار شده ریاز سا شیب یابیو فرصت یستمی، ابعاد تفکر س2در جدول 

 یفراوان ترینبیش یدارا یو شهود ینگرندهیآ ،یدو، ابعاد تفکر خالق، تفکر مفهوم نیبعد از ا

 .باشندیم

 (45: 1389 ،یانیو جعفر ی)ناظم یتفکّر راهبرد یالگوها ۀسیمقا :2 شمارۀجدول 

 الگوی گلدمن الگوی لیدکا الگوی کیم برلی الگوی مینتزبرگ ابعاد
الگوی ن.م. 

 آمریکا

 *     شناخت

    * * تفکّر شهودی

 * * *   تفکّر سیستمی

    *  انتقادیتفکّر 

    * * تفکّر خلّاق

     * تفکّر استقرایی

     * تفکّر جانبی

   *   تفکّر در زمان

تفکر 
استراتژیک

چشم انداز  
سیستمی

تفکر در زمان

فرضیه مداری
فرصت طلب  
هوشمندانه

تمرکز بر  
هدف
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 الگوی گلدمن الگوی لیدکا الگوی کیم برلی الگوی مینتزبرگ ابعاد
الگوی ن.م. 

 آمریکا

 * *    تفکّر مفهومی

    *  تفکّر مستقل

   *   محور تفکّر هدف

 * *    نگرتفکّر آینده

 *     گراتفکّر تحول

تفکّر 

 پذیریریسک
 *    

   *   سازیتفکّر فرصت

 * * *   یابیتفکّر فرصت

 یراهبرد یهایریگمیتصم

ها و ها، دیدگاهکه شامل گزینه دارد وجود اساسی عامل اثربخش، سه گیریتصمیم یک برای

باشد. هدف نهایی، دستیابی به کمترین هزینه فرصت است. برای دستیابی به این می هاتیقابل

با یکدیگر نیز  هاآنهدف، نه تنها توسعه عوامل مذکور حائز اهمیت است، بلکه نحوه مشارکت 

گیری روزمره گیری اثربخش، رویکردی برای تصمیمآید. تصمیمبه شمار می کنندهنییتع

گیری متدولوژیک متفاوت دانست. در این رویکرد های تصمیماز روش مدیران است و باید آن را

بیش از آنکه روش کار و اجرای گام به گام آن مورد نظر باشد، درک عمیق مفاهیم مؤثر در 

رفتار »ی یک سوبهرا  رندهیگمیتصماثربخشی تصمیم، مورد نظر است. درک این مفاهیم، 

کند. طبیعت ثانویه وی تجلی می صورتبهآن  دهد و آثارسوق می« گیری اثربخشتصمیم

ای است که عالوه بر فهم پذیر است؟ ایجاد طبیعت ثانویه، کار پیچیدهچگونه این امر امکان

عمیق موضوع، به ممارست و مراقبت رفتاری نیاز دارد. در اینجا باز هم همه چیز به انسان باز 

فکری وی برای اثربخشی تصمیم وجود  های رفتاری وگردد و هیچ ضمانتی به جز مهارتمی

ندارد، ولی به هر صورت، اولین گام درک مفاهیم است. در این الگو برای هر تصمیم سه مرحله 

اجرا پیشنهاد شده است. هر سه این مراحل مهم  -گیری جتصمیم -سازی بمقدمه -الف

فرایند شامل اقدامات انجام مرحله بعد است. این  ازینشیپهستند و اجرای اثربخش هر کدام، 

 :(1310ان، یو غفار یانی)ک زیر است
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 (188:1390 ان،یو غفار یانی)ک یراهبرد یریگمیتصم یالگو: 2شکل شمارۀ 

در  یدنبال شود. با تفکر راهبرد یو گروه یمؤثر است که فرد یوقت یتفکر راهبرد

که  یموضوع د؛یشویآگاه م دهیچیو پ یاتیافراد درباره مسائل ح ریاز نگاه سا، یکار هایگروه

خاص خودش را  دیدر سازمان، د یریمهم است. هر مد اریامروز بس یچالش یهاوکارکسب یبرا

 یراتییتغ دهیچیپ یامدهایاز پ یترعیوس دید گرانید یدارد. افراد با همکار ماناز نحوه کار ساز

کمک خواهد کرد تا درک شما از  عیوس دید نیخواهند کرد. ا دایپ شوندیکه کوچک شمرده م

 (.1312س، ی)کال دیریبگ یراهبرد ماتیو تصم تیتقو تانیکارها تأثیرنحوه 

 پژوهش ۀنیشیپ

 راهبردی تفکر بر مدیران به اعتماد اثر"در پژوهشی با عنوان ( 1311) کوشازاده و همکاران

 به ،"عالی آموزش بستر در سازمانی تعهد راه از سازمانی عملکرد بهبود در هاآن نقص و سازمانی
 به اعتماد گرفتن نظر در با سازمان عملکرد بهبود بر سازمانی راهبردی تفکر اثر شناسایی

 1310 سال در مشهد فردوسی دانشگاه اداری بخش در پیشایند یک عنوان به ارشد مدیران

 ساختاری معادالت یابی مدل مشخص گونه به و همبستگی پرداختند. این پژوهش با روش
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 تفکر تغییرات از 06۱2 تواندمی ارشد مدیران به اعتماد مسیر نشان داد تحلیل بر مبتنی

 تغییرات از 065۱ و سازمانی تعهد تغییرات از 0630 سازمانی راهبردی تفکر سازمانی، راهبردی

 بینیپیش را سازمان عملکرد بهبود تغییرات از 0621 سازمانی تعهد و سازمان، عملکرد بهبود

 .کند

 بانک ارشد مدیران راهبردی تفکر یتوسعه الگوی"در پژوهش ( 131۱) شوقی و همکاران

 روش از استفاده با کاربردی بود، هدف، به لحاظ و( هنجاری) تجویزی که پژوهشی "انصار

 طریق از آوری نمودند وجمع هایداده استخراج و اعتبارسنجی، نتایج و ارزیابی میدانی

 از استفاده با pls3 و spss افزارنرم طریق از و 06313 کرونباخ ضریب با استاندارد پرسشنامۀ

در این پژوهش  وتحلیل کردند.را تجزیه هاداده استنباطی، و توصیفی آماری هایروش

 تأیید را انصار بانک ارشد مدیران راهبردی تفکر توسعۀ الگوی سؤاالت، با مرتبط هایتحلیل

 .کرد

 تفکر بر مؤثر سازمانی و فردی عوامل"در پژوهش خود با عنوان ( 1315) عامری و داوودی

 و هامؤلفه به نشان دادند که توجه "انتظامی نیروی مدیران و فرماندهان دیدگاه از راهبردی

 شامل فردی عوامل ترتیب به ناجا مدیران و روسا فرماندهان، توسط راهبردی تفکر هایشاخص

 زمان، در تفکر اهداف، بر تمرکز محوری، فرضیه نگری،آینده به توجه می،سیست تفکر)

 همچنین و( مشارکتی مدیریت سبک نهایت در و نوآوری و خالقیت هوشمندانه، طلبیفرصت

 سازمانی فرهنگ منعطف، و پویا سازمانی ساختار وجود) شامل ترتیب به سازمانی عوامل وجود

 بین در راهبردی تفکر ایاغن موجب( سازمانی مطلوب فرایندهای و هاسیستم و مشوق

 .شد خواهند ناجا مدیران و روسا فرماندهان،

 مؤثر ایزمینه عوامل تبیین و شناسایی"در پژوهشی با عنوان ( 131۱) کاویانی و همکاران

فرضیه به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر  12 "پتروشیمی صنعت در راهبردی تفکر بر

 بین در فرضیات بررسی به سؤال 35 شامل ایپرسشنامه از استفاده را تدوین و باراهبردی 

پتروشیمی  حوزه در فعال شرکت سه کارشناسان و ارشد مدیران مجموعه از نفر 12۱ تعداد

 تفکر وابسته متغیر با مستقل متغیر 3 دارمعنی همبستگی تأیید از پرداختند. این پژوهش پس

 سازمانی پویایی و مدیران هایویژگی محیطی، عوامل شامل مدلی قالب در راهبردی،

 بر و فازی اعداد مجموعه و موزون میانگین انتگرال روش از استفاده با سپس و دهیسازمان

 بر مؤثر متغیرهای و عوامل اهمیت ضرایب تحقیق حوزه خبرگان از نفر 2 تعداد نظریات اساس
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 .گردید تعین راهبردی تفکر

 "استراتژیک تفکر بر مؤثر عوامل" در پژوهش خود با عنوان (1331) نیری فرهنگی و دهقان

 اصلی بعد چهار در را استراتژیک تفکر بر مؤثر کلیدی متغیر 1۱ تحقیق این انجام داده که نتایج

. شهودی و سازمانی عوامل فردی، عوامل سیستمی، دید از اندعبارت که نمایدمی پیشنهاد

 به اساس بر این توانمی لذا باشد.می مؤثر استراتژیک تفکر یافتن تحقق در ابعاد این از هریک

 .پرداخت سازمان در استراتژیک تفکر ارتقا و بهبود

 مدیران استراتژیک تفکر قابلیت تأثیر"نیز پژوهشی با عنوان ( 1310) یزدانی پورصادق و

 دنبال پژوهش خود بهانجام دادند. ایشان در  "متوسط و کوچک هایشرکت موفقیت بر ارشد

 متوسط و کوچک هایشرکت موفقیت بر ارشد مدیران استراتژیک تفکر قابلیت تأثیر بررسی

 مدیران استراتژیک تفکر قابلیت که داد نشان نتایج در ایان راستا .بودند شرقی آذربایجان استان

 از چندان عمل در که چند هر دارد بسزایی تأثیر متوسط و کوچک هایشرکت موفقیت بر ارشد

 .گیرندنمی بهره آن

های حاصل تفکر راهبردی و بررسی عوامل این موضوع، مورد توجه مدیران و پژوهش

کنند با ارزیابی عملکرد و بررسی نتایج کاری شرکت/موسسه مسئولین بوده و این قشر سعی می

ا با این حال ام خود به بهبود شرایط کاری کارکنان و اهداف شرکت/موسسه خود کمک نمایند؛

 تفکر بر مؤثر عوامل ۀزمین در کم تحقیقات و مطالعات بررسی این عوامل با خألهایی از جمله،

مدیران به ویژه  و فرماندهان بین در راهبردی تفکر ۀزمین در مقاله و تحقیق راهبردی، کمبود

 راهبردی تفکر امر تحلیل و تبیین نیز نبودن توجه کافی به )ع( و حسین امام جامع دانشگاه در

 مواجه است. هاآن به وابسته هاینظامی و دانشگاه هایسازمان بین در

های انجام شده درباره عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی، جنبه نوآوری با بررسی پیشینه پژوهش

 توان در عوامل زیر برشمرد:ها را میپژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش

 مدیران؛ و فرماندهان بین در بردیراه تفکر بر مؤثر عوامل شناسایی 

 مدیران در و فرماندهان بین در راهبردی تفکر بر مؤثر عوامل بندیاولویت 

 ؛)ع( حسین امام جامع دانشگاه

 در پژوهش؛ دیمتل تکنیک و مضمون تحلیل روش استفاده از 

 های ذکر شده؛آماری نسبت به پژوهش جامعه نیز و روش در پژوهش تفاوت 

 و شناسایی هدف با سازمانی و محیطی فردی، بعد سه در مفهومی بررسی 
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 دانشگاه؛ مدیران و فرماندهان برای راهبردی تفکر بر مؤثر عوامل بندیاولویت

 سازمانی در عملکرد و ریزیبرنامه سطح ارتقاء و نتیجه پژوهش که با هدف بهبود 

 باشد.ی)ع( م حسین امام جامع دانشگاه

 پژوهش یشناسروش

از  1پژوهش با توجه به هدف و ماهیت پژوهش از روش پژوهش ترکیبی یا آمیختهدر این 

های کیفی و کمی استفاده شده است. از منظر طرح تحقیق، مطالعه حاضر طریق تلفیق روش

های مجهول و شود؛ چراکه محقق به دنبال شناسایی جنبهیک پژوهش اکتشافی محسوب می

راهبردی فرماندهان و مدیران است. هدف از انجام این مبهم عوامل مؤثر بر موضوع تفکر 

 پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران دانشگاه جامع امام حسین

 باشد.ی)ع( م

 ؛200۱، 3و کلرک 2براند )نتحقیقات کیفی در علوم اجتماعی رشد چشمگیری دار

رآمد تحلیل کیفی، تحلیل مضمون است. های ساده و کا(. یکی از روش2001، 3استرلینگ

بگیرند. این  باید یاد، تحلیل مضمون، اولین روش تحلیل کیفی است که پژوهشگران درواقع

؛ 5هالویکند )های کیفی را فراهم میهای اساسی مورد نیاز برای بسیاری از تحلیلروش، مهارت

ش الگوهای موجود در (. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزار2003، ۱تدرس

های پراکنده و های متنی است و دادههای کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل دادهداده

مضمون،  لیتحل. (200۱بران و کلرک، کند. )هایی غنی و تفصیلی تبدیل میمتنوع را به داده

ی کیفی به کار هاتواند در اکثر روشصرفاً روش کیفی خاصی نیست بلکه فرایندی است که می

برداشت و درک مناسب از  ،دیدن متن کلی، تحلیل مضمون، روشی است برای طوربهرود. 

مند شخص، تعامل، گروه، مشاهده نظام، تحلیل اطالعات کیفی ،اطالعات ظاهراً نامرتبط

تمامی  دهیسازمان. پس از تنظیم و (3: 1113، 2بیاتزیسموقعیت، سازمان و یا فرهنگ؛ )

                                                                                                                                       

1. Mixed Method 

2. Braun 

3. Clarke 

4. Attride-Stirling 

5. Holloway 

6. Todres 

7. Boyatzis 
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ای حاصل از جلسات مصاحبه، تمامی متون خط به خط بررسی و به جمالت و هیادداشت

شوند. سپس همه عبارات های اولیه یا نشانه تلقی میهمان داده درواقععباراتی تجزیه شدند که 

شده به صورت پیوسته، مقایسه و در قالب جمالت و عبارات مشابه و جمالت استخراج

ها و ثبات معنایی که ها، تفاوتها، تحلیلگر را با شباهتهبندی شد. مقایسه مستمر نشانگروه

(. 1312فرد و همکاران، کند )داناییشود، مواجه میمنجر به ساخت یک مفهوم و ابعاد آن می

برای اطمینان از اینکه تمام مفاهیم اشاره شده، استخراج شدند چندین بار از آغاز تا انتها همه 

سه شدند. در بخش کیفی پژوهش حاضر، محقق تعدادی از عبارات و جمالت بررسی و مقای

ای در خصوص موضوع مصاحبه هاآنخبرگان مرتبط با موضوع را شناخته و با هر یک از 

ساختاریافته برگزار شده و موارد مستخرج از این  ها به صورت نیمهپژوهش انجام داد. مصاحبه

بندی شدند. مفاهیم و تحلیل شده و دستهها با استفاده از روش تحلیل مضمون، تجزیه مصاحبه

ای بین اعضای جامعه آماری توزیع شده و بعد از اصلی شناسایی شده در قالب پرسشنامه

بندی انجام و اولویت هاآنآوری با استفاده از تکنیک دیمتل تجزیه و تحلیل الزم روی جمع

نوع کاربردی است، به دلیل  نسبت به یکدیگر شناسایی شد. این تحقیق از نظر هدف، از هاآن

آنکه نتایج حاصل از آن در راستای تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران دانشگاه جامع امام 

 کارگیری است.، قابل به)ع( حسین

فرماندهان و مدیران دانشگاه جامع امام  هیکل قیتحق نیا یآمار جامعهدر بخش کمی 

باشد. همچنین برای اد تقریبی سیصد نفر میبه باال به تعد 12جایگاه خدمتی  )ع( با حسین

نامه با توجه به آن که در تکنیک دیمتل بین ده گویی به پرسشتعیین حجم نمونه جهت پاسخ

تا سی پرسشنامه از کفایت الزم برخوردار است پرسشنامه برای سی نفر از جامعه آماری ارسال 

ارائه شد.  1121سال در تکنیک آوری شد. این پرسشنامه جمع وپنجستیبشد و در نهایت 

 شدت تکنیک اینهدف تکنیک دیمتل شناسایی الگوی روابط علی میان یک دسته معیار است. 

 را هاآن اهمیت با توأم بازخوردها داده، قرار بررسی مورد امتیازدهی صورتبه را ارتباطات

سازی این تکنیک در گام نخست برای پیاده .پذیردمی را ناپذیر انتقال روابط و نموده تجسس

را تشکیل داد. بعد از آن نوبت به نرمال کردن ماتریس ارتباط  ماتریس ارتباط مستقیمباید 

رسد. بر مبنای این ماتریس، ماتریس ارتباط کامل محاسبه و نمودار علی ایجاد مستقیم می

ر بخش نخست گردید. نهایتاً نیز نقشه روابط ترسیم شد. همچنین حجم نمونه تحقیق، د

نفر  3پذیرد. به همین منظور با )مصاحبه( تا سرحد دستیابی به اشباع نظری صورت می
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 مصاحبه شد تا با اشباع نظری رسید.

 اطالعات یگردآور ابزارِ

 مهیدر مرحله اول، مصاحبه بوده است که به صورت ن ق،یتحق نیاطالعات در ا یابزار گردآور

 زدهیفاز نخست پروژه در س یخروج یپرسشنامه، بر مبنا نیا یهاانجام شد. مؤلفه افتهیساختار

 ،یعلم، حضور در جمع افراد راهبرد ،یشهود یهایژگیو ،یتیشخص یهایژگیعامل شامل و

مهارت حل مسئله، تعادل در  رت،یبص ،یو سازمان یطیمح یهاتیمحدود ،یهوش سازمان

و  تیمأمور یدانیپرتالطم، عرصه م طیهوشمندانه، مح طلبیگروه، فرصت یتعارضات و همگن

 زدهیشده بود س هیته سی.در پرسشنامه مورد استفاده که به صورت ماترباشدیم یعوامل قانون

دهندگان خواسته شده بود قرار گرفتند و از پاسخ سیماتر هایعامل مزبور در سطرها و ستون

 زانیمندرج در سطور جدول، م هاینهیاز گز کیدر مقابل هر  5صفر تا  نیب که با درج عددی

هر  یمقابل آن مشخص کنند. معادل زبان هایمندرج در ستون هاینهیفوق را بر گز نهیگز تأثیر

 .باشدیم 3از اعداد به شرح جدول  کی
 معادل زبانی هر یک از اعداد مورد استفاده در پرسشنامه دیمتل: 3 شمارۀجدول 

 قیابزار تحق ییایو پا ییروا

های کمی، به ابزارهای خاص نظیر کیفی نیز مانند روش های پژوهشاگرچه در ارزیابی روش

بر های کمی های کیفی، روایی و پایایی مانند روشروایی و پایایی نیاز است، اما در پژوهش

اصول مشخصی استوار نیست. البته این به زیربنا و منطق درونی پژوهش کیفی و جنبه تفسیری 

ای از محققان کیفی احراز روایی و پایایی را برای گردد؛ چنانچه حتی عدهو تأویلی آن برمی

فایده گران بیهای متفاوت رفتارها و گفتارها از سوی مشاهدهپژوهش کیفی به دلیل برداشت

ای دیگر از پژوهشگران هم با توجه به ویژگی متمایز و متفاوت دانند اما در مقابل عدهمی

پژوهش کیفی از کمی به جای روایی و پایایی، به ابداع مفاهیمی نو همچون تأییدپذیری، 

 (.1311اند )منوریان و همکاران، پذیری و غیره اقدام نمودهانتقال

های عملی استفاده شده که ت اعتبار، از تکنیکدر پژوهش حاضر، برای رسیدن به قابلی

 عبارت است از: هاآنبرخی از 

 بسیار زیاد تأثیر زیاد تأثیر متوسط تأثیر کم تأثیر کمبسیار  تأثیر تأثیربدون 

0 1 2 3 3 5 
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 های متعدد های تحقیقی با استفاده از روشای، یافتههای تثلیث: در تثلیث دادهتکنیک

آوری شده و ای، جمعنظیر مصاحبه، بررسی اسناد و مدارک و مطالعات کتابخانه

اشخاص مختلف، غنی شده است. این موارد به ای از نظر زمان، مکان و تحلیل داده

 انجامد.افزایش قابلیت اعتبار می

 ای و نتایج های دادهی تحلیلتکنیک کسب اطالعات دقیق موازی نظیر نمایش و ارائه

 شود.آن به متخصصان مرتبط با موضوع که موجب غنای قابلیت اعتبار می

 ای و نتایج آن به پاسخگویان ی دادههای تحلیلهای اعضا از طریق ارائهتکنیک کنترل

 ها آگاهی حاصل آید.ی گزارش نوشتههای آنان در مرحلهتا از واکنش

 رود، به پذیری که جایگزین روایی بیرونی حوزه کمی به شمار می: انتقال1قابلیت انتقال

(. در 11۱5هاست )آندرس، ها و زمینهمعنای قابلیت تعمیم نتایج به سایر حوزه

های عملی زیر استفاده شده حاضر، برای رسیدن به قابلیت انتقال از تکنیکپژوهش 

 است:

 ی مورد نظر در طول های مطالعهتوسعه و توصیف غنی از مجموعه داده

 ها؛ی گردآوری دادهمرحله

 ها و سایر موارد ی کدگذاری و تحلیل نمادها، نشانههای ویژهاستفاده از رویه

 ی تحلیل داده.در مرحله

  تأییدپذیری به معنای کوشش در جهت احراز شاخص عینیت در 2تأییدقابلیت :

 تأثیرهای کمی به معنی پرهیز محقق از پژوهش است. هرچند این مفهوم در پژوهش

ها در تحقیق است، در پژوهش کیفی این امر بیشتر به ها و ارزش داوریسوگیری

(. در این 1315)حریری،  هاستنآ تأییدها و میزان معنای قدرت تحلیل و دقت داده

آوری و تحلیل داده در طول پژوهش برای رسیدن به قابلیت تأییدپذیری، در طی جمع

ها انجام پذیرفت. همچنین های خام، تفسیرها و پیشنهادها و یافتهتحقیق، بررسی داده

عدی های بها، اسناد و مدارک ضبط شده برای بازبینیی یادداشتهای خام و کلیهداده

                                                                                                                                       

1. Transferability 

2. Confirmability 
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 داری شده است.در صورت لزوم نگه

 امر این با شده یاد مفهوم است. گیریاندازه ابزار هایویژگی از یکی پایایی یا اعتماد قابلیت

 آورد.می دست به یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط در گیریاندازه ابزار که دارد سروکار

ارزیابی تحقیق کمی است، اما این مفهوم در هر نوع هرچند که پایایی مفهومی برای بررسی و 

(. در پژوهش حاضر برای 1311منوریان و همکاران، ) تواند کاربرد داشته باشدتحقیقی می

 رسیدن به پایایی، راهکارهای زیر به کار رفته است:

 های همگرا،یافته از مصاحبهاستفاده از فرایندهای ساخت 

 ها؛فته برای ثبت، نوشتن و تفسیر دادهیافرایندهای ساخت دهیسازمان 

 پژوهش یهاافتهی

 شناختیاطالعات جمعیت

مشاهده  کیفی در بخش مطالعه دهندگانپاسخ اطالعات جمعیت شناختی زیر در جدول

 گردد.می

 دهندگانمشخصات پاسخ: 4 شمارۀ جدول

 درصد فراوانی فراوانی دهندگانسن پاسخ

 0 0 سال 30کمتر از  1

 32 3 سال 35 تا 30 2

 23 2 سال 30تا  3۱ 3

 23 ۱ سال 50تا  31 3

 12 3 سال 50باالتر از  5

 100 25 مجموع

 درصد فراوانی فراوانی دهندگان در دانشگاهسابقه مسئولیت پاسخ

 1۱ 3 سال 1کمتر از  1

 32 3 سال 3تا  1 2

 33 12 سال 5تا  3 3

 3 1 سال 10تا  ۱ 3
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ها، مقوالت محتوایی موجود در عوامل مؤثر بر توسعه کدگذاری داده در این بخش با کمک

شود. در کدگذاری باز پژوهشگر با تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران دانشگاه شناسایی می

آورد. بندی اطالعات، طبقات اطالعاتی خاصی را درباره پدیده تحت مطالعه به وجود میبخش

کند و برای نشان دادن ابعاد آن بقه فرعی را مشخص میدرون هر طبقه چندین خصوصیت یا ط

 (.10: 131۱فرد، دانایی) پردازدخصوصیات، به گردآوری اطالعات می

 نمونه مصاحبه انجام شده: 5 شمارۀجدول 

 کدهای اولیه استخراج شده متن مصاحبه

ها طرازان خود در سازمانتعامل فرماندهان و مدیران راهبردی با هم

گیری تفکر راهبردی مؤثر است. همچنین نگاه عمیق مدیر به شکلدر 

ریزی بر اساس نگاه کالن نیز در این امر مؤثر اهداف سازمان و برنامه

 خواهد بود.

تعامل با فرماندهان و مدیران، 

راهبردی،  تفکر دارای افراد با حشرونشر

 نگریاندیشی، کالنژرف

در سازمان محل خدمت فرد رشد  باید بتواند بلوغ فردی را این عوامل

و توسعه بدهد. به عالوه فرد نباید منتظر دستور و ابالغ از مقام باال باشد 

 رشد و توسعه بلوغ فردی، عرصه

روندگی، پیش برندگی، آفرینی، پیش

 0 0 سال 10باالتر از  5

 100 25 مجموع

 درصد فراوانی فراوانی دهندگانمقطع تحصیلی پاسخ

 0 0 ترکاردانی و پایین 1

 3 2 کارشناسی 2

 32 3 کارشناسی ارشد 3

 ۱0 15 دکتری 3

 100 25 مجموع

 درصد فراوانی فراوانی جایگاه خدمتی

1 12 12 ۱3 

2 13 3 32 

3 11 0 0 

 100 25 مجموع
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 کدهای اولیه استخراج شده متن مصاحبه

. 1رونده و پیش برنده سازمان خود باشدخود با روحیه جهادی باید پیش

پذیری از عوامل مؤثر بر تفکر روحیه معنوی همراه با شجاعت و ریسک

های مختلف بر سلط فرد در جنبهآید. میزان تراهبردی به شمار می

 سازمان خود، از عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران است.

پرهیز از روحیه بوروکراسی، روحیه 

پذیری، آشنایی معنوی، شجاعت، ریسک

 و تسلط بر سازمان،

محیطی که در آنجا به دنیا آمده، رشد کرده و  شناخت فرد نسبت به

به استخدام درآمده، در رشد و توسعه تفکر راهبردی مؤثر است. به عنوان 

مثال فردی که در شرایط جنگی و ناامنی بوده و در مقطعی مدیریت 

بخشی را به عهده داشته است با فردی که این شرایط را تجربه یا مدیریت 

نیستند. همچنین اقتضائات محیطی یک سازمان نکرده است با هم یکسان 

از  هاآندر نحوه پذیرش اشتباهات فرماندهان و مدیران و نحوه برخورد با 

 .استعوامل مؤثر بر تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران 

-قومی تنوع) محیطی پیچیدگی

محیطی، شناخت  ، پویایی(مذهبی

 محیطی، تجربه محیطی، فرهنگ

 ، موانع(اجتماعی فرا-اجتماع) محیطی

 محیطی، محیط پر تالطم

 گردد.در ادامه، جدول تمامی کدهای مستخرج از مصاحبه مشاهده می

 یعوامل مؤثر بر تفکر راهبرد یاحصا یها براداده یکدگذار: 6 شمارۀجدول 

                                                                                                                                       

منظور از این جمله، بیان تقویت روحیه داوطلبانه و جهادی ذکر این نکته الزم و ضروری است که  .1

باشد. لذا این مطلب تجویز اقدامات خودسرانه و نادیده گرفتن سلسله مراتب و ضوابط موجود می

ای های نظامی نمی باشد. هر آنچه که در این بخش مدنظر است، زمینه و محدودهخصوصاً در سازمان

 یگاه افراد قرار دارد.است که در حوزه اختیارات و جا

مضامین 

 فراگیر

 

 

 نظرانصاحب مضامین پایه دهندهمضامین سازمان

 حوزه فردی

 های شخصیتیویژگی

 3 و 3 و 1 گراییکمال

 3 و 3 و 2 هوش

 ۱ و 2 و 1 محیط خانوادگی و تربیت

 3 و 5 و 2 سعه صدر

 ۱ و 3 و 3 تحمل ابهام

 های شهودیویژگی

 2 و 3 و 2 و 1 تفکر انتزاعی

 و 5 و 3 و 3 و 2 و 1 خالقیت

 5 و 3 مدل ذهنی 3 و 2 و ۱
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 2 و ۱ و 3 و 2 تفکر سیستمی

 ۱ و 5 و 3 و 1 تفکر انتقادی

 علم

دانش نظری )تحصیالت( اعم از طولی 

 و عرضی

 2 و ۱ و 5 و 3 و 1

 3 و 3 و 2 و 1 تجربه

 3 و 2 و 5 و 2 های مرتبطگذراندن دوره

 ۱ و 3 و 2 و 1 حضور در جمع افراد راهبردی حضور در جمع افراد راهبردی

 بصیرت

 2 و ۱ و 3 و 2 های کلیدیشناخت ارزش

 3 و ۱ و 3 و 1 اندیشیژرف

 3 و ۱ صبر

 2 و ۱ و 3 و 1 هضم و تحلیل درست مسائل

 3 و 2 و ۱ هوشیاری در امور

 3 و 5 و 1 بینی صحیح حرکت رقیبپیش

 3 و 5 و 3 و 2 و 1 ایمان و تقوای الهی

 مهارت حل مسئله

 و 2 و ۱ و 5 و 3 و 1 های جدیدخلق ایده

 2 و 3 و 3 و 2 و 1 تبیین اهداف 3

 ۱ و 5 و 3 و 2 ریزی مناسبطرح

 3 و 2 و 1 سازیگیری و پیادهقدرت تصمیم

 3 و 5 و 2 سازیمذاکره و اقناع

 5 و 3 و 3 و 1 کار سپاری

 3 و 2 و 1 شناخت قوانین و مقررات

 ۱ و 3 و 2 هاآناحصاء مسائل و درک ارتباط 

 

 

 سازمانیحوزه 

 

 

 و محیطی هایمحدودیت

 سازمانی

 5 و 3 و 3 و 2 منابع مالی

 5 و 3 و 1 کمبود منابع

 3 و 2 و 3 و 3 و 2 ساختار

 2 و 5 و 3 و 3 و 1 میزان رسمیت

تعادل در تعارضات و همگنی 

 گروه

 5 و 3 و 1 استفاده از نظام پیشنهادها

 2 و ۱ و 3 و 2 وجود دید بلندمدت در سازمان

 و 3 و 3 و 1 بسیج افکار
 3 و 3 و 2 توجه به مدیریت تعارض

 2 و ۱ و 3 وجود فضای تضارب آرا
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 هر میان ارتباط میزان آن، در که گردید طراحی ایها، پرسشنامهپس از تحلیل مصاحبه

 پرسشنامه این. گرفت قرار سنجش مورد دیگر مستقل متغیرهای با مستقل، متغیرهای از کدام

 دیگر با متغیرها از هرکدام ارتباط میزان به تا شد خواسته هاآن از و توزیع نمونه گروه میان در

 میان ارتباطی هیچ اگر و دهند امتیاز( اثرگذار بسیار) 5 عدد تا( ناچیز تأثیر) 1 عدد از متغیرها،

 تکنیک با استفاده از هاپرسشنامه این نهایت در. دهند قرار را صفر عدد ندارد، وجود متغیرها

 5 و 3 و 2 مدیریت اقناعی

 طلبی هوشمندانهفرصت

تشخیص امور مهم و کلیدی در هر 

 مقطع

 2 و ۱ و 3 و 1

 3 و ۱ و 3 و 2 مندی از تفکر خطی و غیرخطیبهره

 3 و 2 و 1 شجاعتصراحت و 

 3 و 2 و 5 و 3 تفکر به موقع

 ۱ و 3 و 3 و 2 پویایی

 3 و 5 و 2 و 1 پذیریریسک

 5 و 3 و 2 ابتکار عمل

 2 و ۱ و 5 و 2 یابیفرصت

 حوزه محیطی

 محیط پرتالطم

 2 و ۱ و 3 و 2 و 1 تغییرات محیطی

 3 و 3 و 2 و 1 سیمای استراتژیک

 2 و ۱ و 5 و 2 محیطیمیزان تعادل 

متغیرهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 

 و اجتماعی

 و 5 و 3 و 3 و 2 و 1

 5 و 3 و 2 ظرفیت محیط 3

 5 و 3 و 1 استراتژی تهاجمی

 عرصه میدانی مأموریت

 3 و 5 و 2 تعامل باال با محیط

 3 و 3 و 2 هامأموریتغور استراتژیک در 

 2 و 3 و 1 مأموریت رصد و پایش مستمر محیط

 3 و 2 و ۱ و 3 و 1 اشراف به محیط مأموریت

 3 و 5 و 3 و 2 کار سپاری مأموریت

 2 و ۱ و 3 و 1 آفرینشناخت عوامل تهدیدزا و فرصت

 عوامل قانونی

 5 و 3 و 2 و 1 ضوابط داخلی

 3 و ۱ و 3 و 2 ضوابط ابالغی سپاه

های قوانین و مقررات ملی و ابالغیه

 ستاد کل

 5 و 3 و 3

 3 و 2 و 5 و 2 و 1 های قانونیچالش
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 .اندگرفته قرار ارزیابی و تحلیل مورد دیمتل

 متغیرهای مورد مطالعه: 7 شمارۀجدول 

شماره 

 عامل
 عامل

شماره 

 عامل
 عامل

 مسئله حل هایمهارت 3 شخصیتی هایویژگی 1

 گروه همگنی و تعارضات در تعادل 1 شهودی هایویژگی 2

 هوشمندانه طلبیفرصت 10 علم 3

 تالطم پر محیط 11 راهبردی افراد جمع در حضور 3

 مأموریت میدانی عرصه 12 سازمانی هوش 5

۱ 
 و محیطی هایمحدودیت

 سازمانی
 قانونی عوامل 13

   بصیرت 2

ماتریس ارتباط مستقیم پرداخت. در این بخش، جمع  یسازنرمالدر این مرحله، باید به 

ها محاسبه شده و در نهایت، بیشتر مقدار را انتخاب کرده و تمام عناصر تمامی سطر و ستون

، مجموع سطر و 3کنیم. در جدول ماتریس ارتباط مستقیم را بر آن عدد ماکزیمم تقسیم می

 :ارتباط مستقیم محاسبه شده استستون هرکدام از متغیرهای مستقل، بر مبنای ماتریس 

 میارتباط مستق سیماتر یهامجموع سطر و ستون: 8 شمارۀجدول 

 13 12 11 10 1 3 2 ۱ 5 3 3 2 1 عوامل

جمع 

 هاستون
۱25 ۱۱3 201 213 321 ۱33 235 321 331 333 ۱13 ۱20 3۱3 

جمع 

 سطرها
333 322 233 253 223 ۱۱1 233 211 ۱3۱ ۱33 ۱30 222 503 

است که  321ها، مجموع سطر و ستون ممیطور که در جدول فوق مشخص است، ماکزهمان

نرمال کردن  یحل مسئله( است. حال برا یهاها در عامل )مهارتمربوط به جمع ستون

نرمال  سی. ماترمیینما میتقس 321عناصر آن را بر عدد  یتمام دیبا م،یارتباط مستق سیماتر

(Nدر جدول ز ،)گرددیارائه م ری: 
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 میارتباط مستق سینرمال شده ماتر سیماتر: 9 شمارۀجدول 

شود. برای این کار ابتدا ( پرداخته میT) 1در گام بعدی، به محاسبه ماتریس ارتباط کامل

دهیم، سپس این ماتریس مستقل( تشکیل می)به تعداد متغیرهای  13*13یک ماتریس همانی 

معکوس  راکنیم. در نهایت، ماتریس حاصل شده ( میNمنهای ماتریس نرمال ) را( Iهمانی )

نماییم. در رابطه زیر، نحوه محاسبه ماتریس کامل نمایش کرده و در ماتریس نرمال ضرب می

 داده شده است:

 
1-N)-T = N * (I 

 

                                                                                                                                       

1. Total Relation Matrix 

 
1 2 3 3 5 ۱ 2 3 1 10 11 12 13 

1 06000 06011 06033 06011 06010 060۱1 06033 06103 06100 06101 06050 06050 06033 

2 06022 06000 0603۱ 0603۱ 06012 06051 06011 06110 06013 06013 06050 06052 06033 

3 060۱2 06021 06000 06033 06030 06053 06031 06013 060۱1 06023 06033 06050 06052 

3 06031 060۱2 06035 06000 06010 060۱0 06033 0603۱ 06030 06033 06031 06052 06030 

5 060۱0 06053 060۱3 0603۱ 06000 060۱2 0602۱ 0601۱ 06011 06013 060۱3 060۱3 06051 

۱ 06022 06051 060۱5 06023 060۱1 06000 06052 060۱3 060۱0 060۱1 060۱5 060۱1 06053 

2 06022 06023 06023 06022 06022 06032 06000 0601۱ 06010 06013 06055 06055 06031 

3 060۱0 060۱1 06021 060۱5 06033 06031 06025 06000 0601۱ 06031 060۱2 060۱0 06032 

1 060۱1 06031 06033 06021 06033 06055 06055 06022 06000 060۱1 060۱3 0605۱ 06053 

10 06050 06053 06053 06013 06033 06052 060۱1 0602۱ 06022 06000 06053 060۱2 06033 

11 060۱5 060۱3 06051 06052 06021 060۱1 060۱1 06023 060۱3 060۱3 06000 06032 0603۱ 

12 060۱1 060۱5 060۱3 060۱1 06023 06022 06022 06031 06021 060۱1 0602۱ 06000 06033 

13 06031 06033 06032 06033 06051 06023 06032 06033 06053 06033 060۱0 06051 06000 
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 (T: ماتریس کامل )10 شمارۀجدول 

شود. در این ماتریس، شدت پرداخته می 1در این مرحله، به محاسبه ماتریس روابط داخلی

گردد. نحوه محاسبه این ماتریس ارتباط میان هرکدام از متغیرهای مستقل مشخص می

گردد )این شاخص برابر است با محاسبه می 2گونه است که ابتدا شاخص ارزش آستانهبدین

ارزش آستانه با  میانگین تمامی عناصر موجود در ماتریس ارتباط کامل(، سپس به مقایسه این

پردازیم. اگر مقدار این عناصر کمتر از ارزش آستانه عناصر موجود در ماتریس ارتباط کامل می

دهیم و اگر مقدار این عناصر بیشتر از ارزش آستانه باشد، باشد، به جای آن عدد صفر را قرار می

ط داخلی شکل صورت ماتریس روابدهیم. بدینمقدار همان عناصر را در ماتریس قرار می

گیرد. با توجه به ماتریس ارتباط کامل، میانگین عناصر موجود در آن برابر است با می

                                                                                                                                       

1. Inner Independence Matrix 

2. Threshold 

 
1 2 3 3 5 ۱ 2 3 1 10 11 12 13 

1 06311 0630۱ 06303 063۱۱ 06323 06351 06331 06502 06333 0633۱ 06332 06330 06251 

2 06333 06303 06301 0633۱ 063۱5 06335 0633۱ 06503 06320 06323 06330 06335 06253 

3 06331 06331 06233 06305 06313 06311 06310 0633۱ 06302 06311 06213 06303 06233 

3 063۱3 06333 06322 06331 06333 06322 06313 06353 06323 0633۱ 06303 06313 06231 

5 06332 06332 063۱3 06320 06353 06331 06312 063۱2 06330 06333 06323 06331 06251 

۱ 06322 06303 06323 06322 06325 0623۱ 06332 06331 063۱1 06321 06212 06212 06223 

2 0633۱ 06333 0635۱ 06300 06303 06213 06310 06331 0632۱ 06330 06305 06303 06232 

3 06321 06322 0633۱ 06331 06301 06213 06321 06352 06322 06312 06310 06302 06231 

1 06303 06231 06210 06353 06322 06221 06323 06333 06301 063۱2 06232 06221 0622۱ 

10 06301 06313 06321 06313 06315 06215 06353 06303 06312 06321 06212 06303 06215 

11 06311 06315 06323 06352 06331 06303 06333 06303 06322 06323 0623۱ 06313 06223 

12 06332 06332 06332 06330 06302 06325 06321 0633۱ 06302 06302 06320 06253 06223 

13 06231 06225 06232 062۱۱ 06232 06232 06232 06230 06233 06230 06232 0622۱ 06133 
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ماتریس روابط  11(. در جدول 06333553بنابراین، ارزش آستانه برابر است با ) (؛06333553)

 داخلی نمایش داده شده است.

 یروابط داخل سیماتر: 11 شمارۀجدول 

طور که در جدول فوق مشخص است، متغیرهایی که با یکدیگر ارتباط ندارند، با عدد همان

اند. در گام آخر، میزان اثرگذاری و اثرپذیری هرکدام از متغیرها مشخص شدهصفر مشخص

دهنده گردد. برای این کار، مجموع عناصر هرکدام از سطرها در ماتریس روابط داخلی، نشانمی

ها شود. مجموع هرکدام از ستوننشان داده می Dی یک متغیر است که با حرف میزان اثرگذار

شود. نشان داده می Rدهنده میزان اثرپذیری هرکدام از متغیرهاست که با حرف نیز نشان

نیز قدرت  D-Rدهد و هرکدام از متغیرها را نشان می تأثرو  تأثیر، میزان D+Rهمچنین، 

دهد. میزان اثرگذاری و اثرپذیری هرکدام از اثرگذاری خالص هرکدام از متغیرها را گزارش می

 شود.نمایش داده می 12متغیرها، در جدول شماره 

 

  1 2 3 3 5 ۱ 2 3 1 10 11 12 13 

1 06000 0630۱ 06303 063۱۱ 06323 06351 06331 06502 06333 0633۱ 06000 06000 06000 

2 06333 06000 06301 0633۱ 063۱5 06000 0633۱ 06503 06320 06323 06000 06000 06000 

3 06000 06000 06000 06305 06313 06000 06310 0633۱ 06302 06311 06000 06000 06000 

3 063۱3 06333 06322 06000 06333 06000 06313 06353 06323 0633۱ 06000 06000 06000 

5 06332 06000 063۱3 06320 06353 06000 06312 063۱2 06330 06333 06000 06000 06000 

۱ 06000 06000 06000 06322 06325 06000 06000 06331 063۱1 06321 06000 06000 06000 

2 0633۱ 06000 0635۱ 06300 06303 06000 06000 06331 0632۱ 06330 06000 06000 06000 

3 06000 06000 0633۱ 06331 06301 06000 06321 06352 06322 06312 06000 06000 06000 

1 06000 06000 06000 06353 06322 06000 06000 06333 06000 063۱2 06000 06000 06000 

10 06000 06000 06000 06313 06315 06000 06353 06303 06312 06000 06000 06000 06000 

1 06000 06000 06000 06352 06331 06000 06000 06303 06322 06323 06000 06000 06000 

12 06000 06000 06332 06330 06302 06000 06321 0633۱ 06302 06302 06000 06000 06000 

13 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 
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 مستقل یرهایمتغ یریو اثرپذ یاثرگذار زانیم: 12 شمارۀجدول 

 

 

 

 

 

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

آوری پرسشنامه مقایسات زوجی بین نفر و توزیع و جمع 3 این تحقیق از طریق مصاحبه با

نفر صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه در قالب شبکه مضامین زیر قابل  25

 گردد.مشاهده است که در ادامه توضیحات آن ارائه می

 
 ،یدر سه حوزه فرد یعوامل مؤثر بر توسعه تفکر راهبرد نیشبکه مضام: 3شکل شمارۀ 

 یو سازمان یطیمح

 D R D+R D-R Rank (D) Rank (R) عوامل

1 360121 163321 563500 265232 1 3 

2 3652۱3 062533 363303 263220 2 1 

3 263223 265131 560201 -061253 3 2 

3 3623۱1 36321۱ 26۱03۱ -161332 3 5 

5 362221 363120 361131 -16۱200 3 2 

۱ 163253 063512 262220 16523۱ 11 10 

2 263133 361322 5615۱5 -063221 5 ۱ 

3 26۱121 561132 263113 -263122 2 1 

1 163332 36۱132 ۱61023 -361330 12 3 

10 161321 36۱155 ۱65525 -26۱233 1 3 

11 163153 060000 163153 163153 10 11 

12 262353 060000 262353 262353 ۱ 11 

13 060000 060000 060000 060000 13 11 
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گرایی، هوش، محیط خانوادگی و های شخصیتی مصادیقی همچون کمالدر خصوص ویژگی

دهندگان قرار گرفته است. همچنین در حوزه تربیت، سعه صدر، تحمل ابهام مورد اشاره پاسخ

ستمی، تفکر های شهودی مواردی همچون تفکر انتزاعی، خالقیت، مدل ذهنی، تفکر سیویژگی

انتقادی و در حوزه علم، عواملی از قبیل دانش نظری )تحصیالت( اعم از طولی و عرضی، تجربه، 

 قرار گرفته است. تأکیدهای مرتبط مورد اشاره و گذراندن دوره

های محیطی و سازمانی، تعادل در تعارضات و همگنی در مورد عوامل محیطی، محدودیت

ه عنوان عوامل سازمانی مؤثر بر تفکر راهبردی جامعه هدف طلبی هوشمندانه بگروه، فرصت

پژوهش شناسایی شدند. منابع مالی، کمبود منابع، ساختار، میزان رسمیت به عنوان مصادیق 

بخشی به تعارضات و همگنی، استفاده اند. در حوزه تعادلهای سازمانی برشمرده شدهمحدودیت

سازمان، بسیج افکار و... مورد اشاره قرار گرفته است.  از نظام پیشنهادها، وجود دید بلندمدت در

طلبی هوشمندانه نیز با عواملی همچون تشخیص امور مهم و کلیدی در هر مقطع، فرصت

 صراحت و شجاعت، تفکر به موقع، پویایی و... توصیف شده است.

زمانی همچنین محیط پرتالطم، عرصه میدانی مأموریت و عوامل قانونی به عنوان عوامل سا

مؤثر بر تفکر راهبردی جامعه هدف پژوهش شناسایی شدند. در حوزه محیط پرتالطم، تغییرات 

قرار داده  مصاحبه شوندگانمحیطی، سیمای استراتژیک، میزان تعادل محیطی و... مورد اشاره 

، هامأموریتشده است. در حوزه عرصه میدانی مأموریت تعامل باال با محیط، غور استراتژیک در 

رصد و پایش مستمر محیط مأموریت و... و سرانجام در حوزه عوامل قانونی، مواردی از قبیل 

های های ستاد کل، چالشضوابط داخلی، ضوابط ابالغی سپاه، قوانین و مقررات ملی و ابالغیه

 قرار گرفته است. مصاحبه شوندهقانونی مورد اشاره خبرگان 

ها بر روی خروجی 1مکان انجام تحلیل حساسیتهای اصلی تکنیک دیمتل، ایکی از ویژگی

ها بر یکدیگر شناسایی شوند. در این معلولی عامل –شود تا شدت روابط علی است که سبب می

ترین عناصر اثرگذار بر تفکر راهبردی در میان فرماندهان و عامل به عنوان مهم 13پژوهش، 

 شدهییعوامل شناسا 13در جدول  گردیدند.یی )ع( شناسا مدیران دانشگاه جامع امام حسین

 .اندو ارائه شده بندیدسته قیتحق نیدر ا

                                                                                                                                       

1. Sensitivity Analysis 



 1311 پائیز، 3سال بیستم، شمارۀ مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 28

 

 های شناسایی شدهمؤلفه: 13 شمارۀجدول 

 

 

 مصادیق هامقوله ردیف

1 
های ویژگی

 شخصیتی
 گرایی، هوش، محیط خانوادگی و تربیت، سعه صدر، تحمل ابهامکمال

 بصیرت 2
اندیشی، صبر، هضم و تحلیل درست مسائل، های کلیدی، ژرفشناخت ارزش

 بینی صحیح حرکت رقیب، ایمان و تقوای الهیهوشیاری در امور، پیش

 های مرتبطدانش نظری )تحصیالت( اعم از طولی و عرضی، تجربه، گذراندن دوره علم 3

 مهارت حل مسئله 3

-گیری و پیادهریزی مناسب، قدرت تصمیمهای جدید، تبیین اهداف، طرحخلق ایده

سازی، کار سپاری، شناخت قوانین و مقررات، احصاء مسائل و سازی، مذاکره و اقناع

 هاآندرک ارتباط 

5 
های محدودیت

 محیطی و سازمانی
 منابع مالی، کمبود منابع، ساختار، میزان رسمیت

 انتقادیتفکر انتزاعی، خالقیت، مدل ذهنی، تفکر سیستمی، تفکر  های شهودیویژگی ۱

2 
تعادل در تعارضات 

 و همگنی گروه

استفاده از نظام پیشنهادها، وجود دید بلندمدت در سازمان، بسیج افکار، توجه به 

 مدیریت تعارض، وجود فضای تضارب آرا، مدیریت اقناعی

3 
طلبی فرصت

 هوشمندانه

مندی از تفکر خطی و غیرخطی، تشخیص امور مهم و کلیدی در هر مقطع، بهره

 یابی،پذیری، ابتکار عمل، فرصتصراحت و شجاعت، تفکر به موقع، پویایی، ریسک

1 
عرصه میدانی 

 مأموریت

، رصد و پایش مستمر محیط هامأموریتتعامل باال با محیط، غور استراتژیک در 

مأموریت، اشراف به محیط مأموریت، کار سپاری مأموریت، شناخت عوامل تهدیدزا و 

 آفرینفرصت

 محیط پرتالطم 10
تغییرات محیطی، سیمای استراتژیک، میزان تعادل محیطی، متغیرهای اقتصادی، 

 سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت محیط، استراتژی تهاجمی

11 
حضور در جمع 

 افراد راهبردی
 حضور در جمع افراد راهبردی

 عوامل قانونی 12
های ستاد کل، ملی و ابالغیهضوابط داخلی، ضوابط ابالغی سپاه، قوانین و مقررات 

 های قانونیچالش
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اثر را بر سایر عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی  ترینبیشعاملی که  3همچنین مشخص شد 

از  اندعبارت، به ترتیب اهمیت )ع( دارد فرماندهان و مدیران دانشگاه جامع امام حسین

 13های شهودی و حضور در میان افراد راهبردی که در جدول های شخصیتی، ویژگیویژگی

 .نشان داده شده است

 بندی عوامل مؤثر بر توسعه تفکر راهبردیاولویت: 13 شمارۀجدول 

 های پژوهشپیشنهاد

)ع(  های این پژوهش به مسئوالن عالی دانشگاه جامع امام حسینمبتنی بر نتایج و یافته

 شود:ی زیر ارائه میشنهادهایپ

با توجه به اهمیت باالی عوامل فردی و تنوع آن، در فرآیند جذب و گزینش  -1
وامل فردی ها به دانشگاه، عکارکنان و همچنین قبول انتقال کارکنان سایر رده

مؤثر بر تفکر راهبردی به عنوان یکی از معیارهای پذیرش، مورد سنجش قرار 
 گیرد.

ای نظیر کوچینگ و منتورینگ، های آموزشی و فرآیندهای مداخلهبا برگزاری دوره -2
اند در های فردی مؤثر بر تفکر راهبردی که در این پژوهش شناسایی شدهویژگی

 دانشگاه تقویت شوند.بین مدیران و فرماندهان 

هایی را با با دعوت از افراد راهبردی از سطح ملی، سپاه و دانشگاه، سلسله نشست -3
این موضوع در دانشگاه برگزار کرده و فضای تضارب مؤثر آراء را در این جلسات 

 فراهم کنند.

 فضای گفتگوهای راهبردی بین کارکنان و مدیران را تقویت کنند. -3

های رصد و محیط مأموریتی آن را از طریق تشکیل کمیته تعامل بین دانشگاه و -5
 ارزیابی شدت بخشند.

های سازی دانشی و تجربی از طریق پیوند فرماندهان و مدیران با ردهبه شبکه -۱
 های علمی کشور توجه کنند.مختلف سپاه و محیط

 ترتیب درجه اولویت عوامل

 1 های شخصیتیویژگی

 2 های شهودیویژگی

 3 حضور در جمع افراد راهبردی
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 ها و مسائل راهبردی دانشگاه را به موقع شناسایی و اطالعات مربوط به آنفرصت -2
بندی مناسب در اختیار مسئوالن مختلف قرار داده و از آگاهی را با تحلیل و دسته

 اطمینان الزم را کسب کنند. هاآنیافتن 

شوند آن دسته از ضوابط داخلی را که مانعی بر سر راه تفکر راهبردی مسئوالن می -3
م شناسایی و اصالح نموده و در خصوص سایر ضوابط هم در حد امکان پیگیری الز

 صالح به عمل آورند.را از مراجع ذی

اختالف نظر در بین مسئوالن مختلف را به رسمیت شناخته و در عین حال برای  -1
 بخشی را ایجاد کنند.تعادل سازوکاردستیابی به تصمیم مناسب 

 نظام دریافت و پایش پیشنهادها را در دانشگاه مستقر کنند. -10

 ر کارکنان تقویت کنند.های مختلف شناسایی و حل مسئله را دمهارت -11

های منابع محدود خود را صرف امور استراتژیک کنند و این پارادایم را در محیط -12
 مختلف دانشگاه ترویج کنند.

 های بعدیپیشنهاد برای پژوهش
 های احصا شده در این های کمی در قالب آزمون فرض اثرات مؤلفهانجام پژوهش

ریت عملکرد، بهبود و تعالی سازمان و پژوهش بر ابعاد مختلف سازمان همچون مدی
... 

 های تفکر راهبردی مدیران و فرماندهان آینده مبتنی بر بررسی و مطالعه مؤلفه
نگاری با توجه ویژه بر مفاهیم نوینی همچون پژوهی و آیندهرویکرد آینده

 دیجد یهایفناور و نوظهور یهاجنگ

 از فرماندهان و مدیران دانشگاه های راهبردی مورد انتظاررخ شایستگیترسیم نیم 

  سنجش سطح تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران دانشگاه و شناسایی میزان قوت
 و ضعف در آن

 ارزیابی کمی عوامل شناسایی شده و تحلیل عاملی آن 

  شناختی و نوع استخدام بر شدت عواملمتغیرهای جمعیت تأثیرارزیابی 

  تغییر عوامل شناسایی قابل مطالعه بر تفکر  رتأثیانجام مطالعات آزمایشی و بررسی
 راهبردی

 تحلیل معادالت ساختاری عوامل شناسایی شده 

 سازی ساختاری تفسیریبندی عوامل شناسایی شده با استفاده از مدلاولویت 
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  شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی سایر کارکنان دانشگاه و مقایسه نتایج آن با
 پژوهش حاضر

 راد توانمند دارای تفکر راهبردی قوی در دانشگاه و مطالعه موردی شناسایی اف
 هاآنشخصیت 

 های مختلف دانشگاه از طریق ارزیابی تجارب و بررسی نقش مقایسه عملکرد رده
 هاآنها در نتایج عملکرد تفاوت در سطح تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران رده
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