
 

 تبیین وضعیت تفکر  سترا ستک د  د  سگار و  و سدتبرو  ا   رو     
 توزموگی؛ مطولعه مود ی  و گی ی

 
 1زاده حمید شفیع

 چكيده  

اکتیم   از آنجا که داشتن تفکر استتراتیک  یاادت م دت ور س دیتتدا  دا سااستت واام س هرنادته      

دا صت د  حاضتر  ، ددالته  است  آد زشی دانش اه دااد س از طرفی از ااکان ده  س دت ور دانشت اه   

. است  ستازدانی   کتادیارم  اعضام هاات علمی س ااتبتا  آن هتا  هراسی دایان تفکر استراتیک  

ظر ه ف کااهردم؛ از نظر اسش یردآسام اطالعات از نت   تحدادتات کمتی س    تحداق حاضر از ن

آداام شتاد  کلاته    جادعه غار آزداکشی س از نظر نح ه اجرا،  ت صافی  از ن    همبیت ی اس . 

-96 یلادا سال تحص اعضام هاات علمی تمام سق  س د ع  دانش اه آزاد اسالدی ساح  سمنان

 نه ها اسش تصادفی ساده س هر اساس ج سل د ایان هراهتر هتا   حج  نم نفر اس . 260شاد   95

چهاا  ها ( 2005) یل دن  تفکر استراتیک  ،نفر انتخاب ش ن . اسلان اهیاا ییسهش یرسشناده 155

. دسدتان اهتیاا   است  ه شمن انه  طلبی ن رم س فرص  دفه دی، آکن ه سایتمی، تفکر د لفه تفکر

دشتتر،،   انت از  چش   هف  د لفه شاد  (2001زدانی نافه )سا کادیارم د اد استفاده، یرسشناده

دانش، تفکر سایتمی، اهبرم دشتااکتی س   تامی، تیها  کادیارم س تامی سازدانی، کاا فرهنگ

ها د اد تأکا  دتخصصان س  ناده اساکی دحت اکی یرسش. اس  هام کااکنان شاکیت ی س ها دهاات

ناده ها هر اساس ضرکب آلفام کرسنباخ، هرام تفکتر   استاد ااهنما قراا یرفته اس . یاکاکی یرسش

 . هتترام تجیکتته س تحلاتت  از شتتهتترآساد  91/0س هتترام کتتادیارم ستتازدانی،  83/0استتتراتیک ، 

ام س ایرستا ن(   تت  نم نته   tهام آداام ت صافی س آداا استنباطی)همبیت ی یارست ن،   اسش

سازدانی اعضام هاات علمتی   دیارمسضعا  تفکر استراتیک  س کا :استفاده ش . نتاکج نشان داد
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ادا سضعا  کادیارم سازدانی ههتر از تفکر استراتیک  آنهاست . هتان    ،هاالتر از ح  دت سط اس 

ااهطته دببت  س دعنتاداام     اعضام هاتات علمتی   یسازدان کادیارم هاتفکر استراتیک  دس دتغار 

(512/0 = r)  هته عبتاات دک تر    داا اس .دعنی   01/0اکن ااهطه دا سطح آلفام که سج د دااد، 

ستازدانی   استراتیک  هاشترم هرخ اداا هاشن ، کتادیارم  هرچه اعضام هاات علمی از اهعاد تفکر

   ش .آنها نای هاشتر خ اه

 تفکر استراتیک ، کادیارم سازدانی، اعضام هاات علمی. واژگان کلیدی:

 
 385-406 صص  97تابستان   وهفتم بیست شماره  هفتم سال  فرهنگي اجتماعي راهبرد فصلنامه

 

 13/5/97تاريخ پذيرش مقاله:      16/2/97تاريخ دريافت مقاله: 
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 مقدمه

 یرویا و ن هیهاا هاه سارما    موتور رشد ساازمان  گریشدن است، د یعصر حاضر که عصر جهان
هاا در عصار حاضار،     رشد همه جانباه ساازمان   ریمتغ نیمهمتر .شود یمحدود نم یدی یانسان

شاود  هاه    یما  دهیا که هماان داناش نام   ینامشهود و معنو یها هیدانش است. امروزه هه سرما
و  راتییا در هراهار تغ  یهاای  ساازمان  ،گار ید انینگرند. هه ه یم یاتیمهم و ح املع کیعنوان 

خود را ههبود و  یمشهود و معنونا یها هیخواهند هود که هتوانند سرما روزیتحوالت موفق و پ
 دارناد  ینظران معاصار اههاار ما    و صاحب شمندانیاز اند یراستا، هرخ نیتوسعه هخشند. در ا

(. اماا در  1391 ی،)احمد شود یمحسوب م داریپا یرقاهت تیمز بکه دانش، منبع عمده کس
داناش   یهاا  ندوختاه هاه ا  یاهیاست که محصاو  داناش و دسات    نینکته قاهل توجه ا انیم نیا

داناش و   یهاا  یای هه دارا یاهیدست دیکل ،یریادگیشود.  یممکن نم یریادگیسازمان، هدون 
( . 70: 1385نااداد و همکاااران،   ینامشااهود اساات )ساابحان   ی هیساارما شیافاازا جااهیدر نت

ناد  توان مای را متوقا  ساازند، هلکاه تنهاا      رییند روند سرعت تغتوان مین یامروز های سازمان
ند. در سااز  لیمطلاوب تباد   ی، تطاهق و همخوانیریادگی یا هه فرصت هار یثبات ینوسانات ه

کاه هتواناد    نیروش مشخص و راه مع کی رد،یگ یهه طور مستمر انجام م راتییکه تغ یکار
اسات کاه    نیا مهاارت ا  نیکمک کند وجاود نادارد، هلکاه مهمتار     ندهیآ ینیه شیهه ما در پ
 یسازمان یریگادی. میریهگ ادیکه چطور  میریهگ ادی یعنی  میریهگ ادیرا  یریفراگ یچگونگ

 تیا شاده و در نها  یساازمان  اتیاز خروج دانش و تجره یریگو جلو تیخالق شیهاعث افزا
 شود. یم یسازمان یهخشو اثر یور ههره ،ینوآور شیمنجر هه افزا

یادگیری سازمانی یک شکل خاا  از توساعه یاادگیری در ساازمان هاه وسایله افاراد        
: 2006، 1)کرادوتوانند ها تغییرات متعاقب سازمان مارتب  هاشاند   که می کلیدی سازمان است

هر اهداع و فراگیری دانش جدید را در اولویت قرار می دهد و  ،. یادگیری سازمانی( 48-25
شایوه مهمای هارای       وکناد  روی نقش افراد در اهداع و هکارگیری دانش جدیاد تكکیاد مای   

                                                                                                                                        
1. Curado 
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)احمادی،  دهد هاا اراهاه مای    رقااهتی هارای ساازمان   رسیدن هه عملکرد موفق و کسب مزیات  
یاادگیری  »یادگیری سازمانی را ایان گوناه تعریا  مای کناد:       ،(2009) 1(. سیرات2: 1391

سازمانی عبارت است از توانایی سازمان در کسب هصایرت، هیانش و فهام از طریاق تجرهاه،      
(. 2009:1سایرات، «)ها ها و شکست تحلیل و تمایل هه آزمون موفقیتو عمل، مشاهده، تجزیه

وجاو و تحقیاق در    محصاو  پار    (1996)هه نقل از آرگاری  و شااون    یادگیری سازمانی
هدین معنی که هر زمان عواقب مورد انتظار یک فرآیند کاری مغایر هاا نتاای      سازمان است

شاود تاا    وجاو و تحقیاق مشاغو  مای     واقعی هه دست آمده هاشد، یک فرد )یا گروه( هه پر 
 در ده و در صورت لزوم هرای حل و فصل مشکل اقدام نماید.کراقض را درک علت این تن

فرد ها دیگر اعضای سازمان هه تعامل هرخاساته و یاادگیری    ،جوی سازمانی و  روند این پر 
، 2)آلن فراسات اتفاق خواهاد افتااد. هنااهراین یاادگیری محصاو  مساتقیم ایان تعامال اسات         

عبارتناد از : چشام اناداز مشاترک، فرهنا        3نظر نیفاه اهعاد یادگیری سازمانی از  .(2010:5
و  7، رهباری مشاارکتی  6، تفکار سیساتمی  ، اشاتراک داناش  5گیری تیمی، کار و یاد4سازمانی
 های کارکنان. ی شایستگی توسعه

اغلاب   و تصویر ذهنی روشان اسات   ،انداز مشترک چشم انداز)بينش( مشترک: چشم
 هینش هه مفهوم تصویر آرمانی داشتن است. درواقع، هدفی که فرد می خواهد هه آن هرسد. 

، هاا، هاورهاا   ی نگارش  فرهن  سازمانی عباارت اسات از مجموعاه    فرهنگ سازمانی:
 عقاید و تفکر حاکم هر سازمان. 
 هرفیات  آن طای  کاه  از فرایندی است عبارت تیمی یادگیری کار و یادگيری تيمی:

 هاشاد  چیزی آن از نتای  حاصله که شود همسو ای گونه هه و شده داده توسعه گروه اعضای

 (.20-43: 1389اند)خانعلیزاده،  هوده آن طالب واقعاً همگان که
 و ساازمانی  انتقاا   دانش، توزیع و انتقا  دانش، گذاشتن اشتراک هه اشتراک دانش:

 .گیرد  می هر در دانش را اطالعات و ها، داده فناورانه

                                                                                                                                        
1. Serrat 

2. Alan Frost   
3. Neefe 
4. organizational culture 

5. team learning 

6. System thinking 

7. Participatory leadership 
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 اماور  اداره و تحلیل در سیستمی روش از استفاده یعنی تفکر سیستمی تفكر سيستمی:

نگر. روشی از تفکر کاه   یعنی تفکر کلیکدیگر.  هر عوامل سازمانی تكثیر هه توجه و سازمان
 .(353: 1389نیاز آذری و همکاران، در آن هرتری کل هر جزء تصدیق می شود)

ساازی و مادیریت    یعنی مشاارکت دادن کارکناان در امار تصامیم     رهبری مشارکتی:
 سازمان. 

 از ای مجموعاه  انسانی، مناهع ادهیات در شایستگی های کارکنان: ی شایستگی توسعه

 یا شغل یک موفقیت در که است مشاهده قاهل و سنجش قاهل رفتارهای و ها دانش، مهارت

هستند. هناهر این توسعه شایستگی کارکنان یعنی آموزش و ارتقای ساط  داناش    سهیم پست
گااذارد، تفکاار  یکای از ایاان عواماال کاه هاار یااادگیری سااازمانی تاكثیر ماای    آنهااا. مهاارت و 

دهاد و از   همگام ها تحوالت شگرفی که امروزه در عرصه جهاان ر  مای   استراتدیک است.
کنناد، ناوع نگارش     هاایی مشااهه یااد مای     سازی و واژه آن هه عنوان انفجار اطالعات، جهانی

تاالش مادیران در    ،هرخالف گذشاته  ،ه است. در عصر حاضرمدیران و سازمان نیز تغییر یافت
جهت کسب سود و کاهش زیان هه نگرانی آنها هرای هقااء در دنیاای رقااهتی تبادیل شاده و      

ترین هدف یاک ساازمان در ایان دهاه مطار        حفظ هقاء در کنار سودآوری هه عنوان اصلی
چاه ههتار از منااهع در دساتر      راز ماندگاری هر سازمان در استفاده هر ای که  گونه است. هه

اساتراتدیک   هرای رسیدن هه حد اعالی رضایت مشاتریان اسات و ایان هماان مفهاوم تفکار       
وجاود تفکاری از    ،گفت الزمه حفظ هقاء هر سازمانی در عصر حاضر توان میپ   .هاشد می

استراتدیک در از یاک دهاه گذشاته     عنوان تفکر  نوع استراتدیک در میان اعضای آن است.
و در تحقیقات هسایاری هاه اهمیات دارا     ت استراتدیک هسیار مورد توجه هودحوزه مدیری در

عناوان   استراتدیک هرای مدیران اشاره شاده اسات. تفکار اساتراتدیک هاه      هودن قاهلیت تفکر 
شامرده شاده اسات )کاالینز و      های اصلی رهبران دارای عملکارد هرجساته هار    یکی از قاهلیت

 (.2002، 1همکاران
است کاه هادف آن، رفاع اههاام و معناا هخشایدن هاه         یفرایند مداوم ،استراتدیک  تفکر

تحوالت محی  پیچیده است. این فرایند، تجزیه و تحلیل موقعیت و ترکیاب خالقاناه نتاای     
گیرد )مشابکی و همکااران،    هر می آمیز را در تحلیل در قالب یک هرنامه استراتدیک موفقیت

ریازی   ن تمرکز هر مقصد است هار خاالف رویکارد هرناماه    متضم ،استراتدیک  (. تفکر1387

                                                                                                                                        
1. Collins et al 
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هاای در   استراتدیک سنتی که هر ایجاد و خلق تناسب و هماهنگی هین مناهع موجود و فرصت
همااهنگی   استراتدیک هه عماد هار ایجااد عادم تناساب و ناا       کند، تفکر  حا  ههور تكکید می

 (.1998، 1کند )لیدکا اساسی هین آنها تمرکز می
پان   سانجش میازان تفکار اساتراتدیک هایاد از      هه منظور  ،( معتقد است2001گلدمن )

 مولفه هه شر  زیر استفاده کرد:
 تصور آینده و تمرکز هر آن -

 فرصت جویی هوشمندانه ها دیدگاه سیستمی -

 درک موقعیت هرمبنای یادگیری و مفاهیم شناختی -

 ذهنی متنوعسازی، خالقیت و الگوهای  گیری هرمبنای فرضیه تصمیم -

 های سازمانی. قاهلیت ایجاد زیرساخت -
 و لیادکا  مینتزهرگ، اتعمطال گرفتن نظر در ها هعدی خود مطالعات در (2005گلدمن )

 سیسااتمی، تفکاار مفهااومی،  تفکاار عاماال چهااار از ترکیباای را اسااتراتدیک هنفااورد، تفکاار
 ای یافتاه  تلخایص  شکل ،گلدمن مفهومی مد . دهد می تشخیص طلبی فرصت و نگری آینده

 است. پیشین مطالعات از

 (2005) های تفکر استراتژیک از نگاه گلدمن ویژگي :1 شکل

 

                                                                                                                                        
1. Liedtka 
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، میمفهو  تفکر. است مفهومی تفکر تدیک،ااستر تفکر  عوامل از مولفه : اولینمفهومی تفكر
. اسات  محاوری  مسالله  دادن نشاان  و الگوهاا  شناساایی  وسیله هه یک موقعیت درک اییتوان 

 سابک  ایان . اسات  مفهاومی  چاارچوب  یاک  در عوامل و ادغام مساهل شامل مفهومی تفکر
 مادیریت  و شاهودی  فراینادهای  اساتقرایی،  و اساتدال   خالقیات  تجاارب،  از اساتفاده  تفکر
 و هاالقوه  هاای  حال  راه یاافتن  هاه  منجار  گیارد، کاه   مای  هار  در را ضمنی دانش ویده هه ،دانش
 یکادیگر  هاا  ارتبااطی  های   صاورت آشاکار   هاه  است ممکن که شود می پایداری های گزینه
 (.1384نباشد )استیسی،  شناساهی قاهل راحتی هه یا و هاشد نداشته

تفکار  . اسات  سیساتمی  تفکر تدیک،ااستر تفکر  عوامل از مؤلفه : دومینسيستمی تفكر
 مشاخص  مسااهل  هاه  آن در کاه  مسلله اسات  حل هرای فرد هه منحصر رویکرد یک سیستمی،
از  الگاویی  هایاد  اساتراتدیک   متفکار  شاود. یاک   مای  نگریساته  کلی  سیستم از هخشی هعنوان
(. تفکار  1389داشته هاشد )ناهمی و همکااران،   ذهن در انتها تا اهتدا از را ارزش خلق سیستم

کند تا ساختار، الگوها و وقایع را در پیوناد هاا یکادیگر ماورد      سیستمی هه مدیران کمک می
 (.1391ملزم هه مشاهده مبتنی هر درک است )قادری،  هررسی قرار دهند. تفکر سیستمی

. اساات طلباای فرصاات اسااترتدیک، تفکاار  عواماال از مؤلفااه : سااومینطلبتتی فرصتت 
)ویلیامساون،   اسات  «هاودن  شخصای  مناافع  درایات در جساتجوی   هاا » معنای هه طلبی فرصت
طلبای   فرصات  نیازهاای  پایش  عناوان  هه را عامل چهار (2007) 1دار  و چین  (. شاو،1985

 خاا ،  دارایای  اطمیناان،  عادم  از :اناد  عباارت  عامل چهار این. کردند ییشناسا کارآفرینان
 ارتباطی. مبادله و اطالعات تقارن عدم

 مادیران  از هسایاری  .است نگری آینده استرتدیک،  تفکر مؤلفه : چهارمینآینده نگری
 احساا   آناان  .دانناد  مای  شاان کنترل از خاارج  محیطای  قرهانیاان نیروهاای   عناوان  هه را خود
 تاا  کنناد  مای  تالش لذا. کنند کنتر  را قوانین و رقبا مشتریان، هازارها، توانند نمی که کنند می

کنناد )میلات و    عمال  واکنشای  ،-کنند اقدام پیش از جای اینکه هه- است نیاز آنچه از هیشتر
 (، که این امر در محی  رقاهتی هه ضرر سازمان است.2006، 2استفن

قاهال درک و   شود که هرای محی  غیار  استراتدیک ها مکتب یادگیری تعری  می تفکر 
قاهال   تحاو  و غیار   اساتراتدیک در محای  پار     تفکار  ،ترتیاب  هینی، مناسب اسات. هادین   پیش
تواناد   شود. رویکاردی کاه مای    هینی امروز رویکرد مناسب راهبردی سازمان شمرده می پیش

                                                                                                                                        
1. Shueh,  Chenge & Darrell 

2. Millet & Stephen 
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ساهم هیشاتری از مناافع هاازار را نصایب آن ساازد       سازمان را نسبت هه رقیب هرتری هخشد و 
 (.1386)هرادران شرکاء ،

. پیونادد  مای  وقاوع  هاه  ساریع  هاای  گاام  هاا  تغییارات  اماروزی،  کاار  و کساب  محی  در
 تغییارات  هاه  نسابت  تا هستند ملزم جهانی کار و کسب محی  در رقاهت عرصه در ها سازمان
 هاه  سارمایه  تسال   از کاار  و کسب دنیایلذا . هروند هین از یا و داشته مطلوب واکنش مستمر
 مناهع هاید ها سازمان سایر از یافتن هرتری منظور هه سازمان یک. یافته است تغییر دانش تفوق
 و کارکناان . دهاد  افازایش  را دردساتر   داناش  و اطالعاات  میازان  و داده توسعه را انسانی
 چگوناه  و داناش . هساتند  ساازمان  هارای  ارزشامندی  هسایار  مناهع آنهاست، سر در که دانشی
 ،رو ایان  از. شاوند  داده توساعه  و مادیریت  هاید که هستند سازمان استراتدیک مناهع دانستن،
مادیریت اساتراتدیک    توجاه  ماورد  اخیر سا  چند طو  در دانش تولید و سازمانی یادگیری

هارگ هرناده   عنوان یاک   استراتدیک، مدتهاست هه تفکر  (.2008 ،1کانتوال) است گرفته قرار
(. یاادگیری  2003، 2شود)استیسای  های مختل  اقتصاادی و اجتمااعی شاناخته مای     در عرصه

هایی که هه افزایش مزیات رقااهتی، ناوآوری و     ای درمیان سازمان سازمانی نیز هه طور فزاینده 
 (.1388مندند، مورد توجه ویده قرار گرفته است )جما  زاده و همکاران،  اثرهخشی عالقه
 توفیاق  انتظاار  اساتراتدیک   تفکار  از تاوان  مای  زماانی  دیگار،  خالقانه فعالیت هر همانند

 آگاهاناه  نیاز  هاا  نارساایی  و ها کاستی ای پاره از و پیروی خاصی اصو  از که هیشتری داشت
 ناامطملن،  و مابهم  آیناده  از و دیاد  را هرسازمان مؤثر عوامل هتوان که معنی هدان .کند پرهیز

 چیازی  اساتراتدیک  تفکار . نمود اراهه را مساهل های حل راه ،مؤثر عوامل هامالحظه واهستگی
 طلباد  می را مدیرانی و هوده فناوری و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، هه روندهای توجه از هیش
 (.1389دهند )زارعی،  تشخیص را این عوامل همبستگی که

اخیار منجار هاه    های  های ناشی از تحوالت سیاسی جهان در سا  هحراناز طرف دیگر، 
آموختگاان   و نیز محدودیت اشاتغا  هارای داناش    یهای آموزش کاهش مناهع مالی هرای نظام
ل گونااگون و  هدر مواجاه ایان تحاوالت هاا مساا      درحاا  توساعه  آن شده است. کشاورهای  

رشد سریع آموزش عالی هاعث افزایش سط  سواد جمعیت فعا  و نه  هیشتری روهرو هستند.
لی از هریزان آموزشی در این هاره ها مساا  هناهراین مدیران و هرنامه .استده شاقتصادی  توسعه

آموختگاان، تاورم مادارک تحصایلی و کااهش مزایاای آنهاا، نیازهاای          قبیل هیکاری دانش
                                                                                                                                        
1. Kantola 

2. Stacy 
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هاا  هیش از پیش تغییرات سریع تکنولوژی و رویارویی  ،متشکل اقتصادیآموزشی هخش غیر
ل نیااز هاه   هجویی این مسا گیری و چاره نی، پیشهی اند که هرای پیش تکنولوژی دانش مواجهه

 ،ریازی آموزشای   . در فرایند هرناماه شود استراتدیک احسا  می تفکرها ادهیات  آنهاآشنایی 
های کمی و کیفی نظام آموزشی هاید هه موازات یکدیگر مورد نظر قرار گیرناد.   توسعه جنبه
الشاعاع   هاای کیفای تحات    هادف ریزی آموزشای مادیران ماا معماوالً      که در هرنامه در حالی
هاا و احتماا     ریزان و مادیران هیشاتر هاه انتخااب گزیناه      های کمی قرار گرفته و هرنامه هدف

که ایان مسالله نیاز مباین عادم آگااهی         کنند عملی هودن و هه اجرا درآوردن آنها توجه می
اسات )کاافمن و هارمن،     کاادر دانشاگاهی  اساتراتدیک در هاین   تفکار و مادیریت   نسبت هه 
1385:12.) 

های  گیری از آخرین یافته اند که ها ههره هایی موفق ها شروع هزاره سوم میالدی دانشگاه
تغییر رفته و ها توجه هه شرای  موجود، خود را ها رونادهای ملای و     ِدانش مدیریت هه استقبا

ماوزش عاالی دیگار قاادر     مادیران آ  ،هین المللی همراه سازند. هرای رسیدن هه این امار مهام  
 ریازی  هرناماه هه شایوه سانتی هاه حال مشاکالت هنردازناد و نیااز هاه          ریزی هرنامهنیستند که ها 

هادین   اساتراتدیک، داشاتن تفکار اساتراتدیک اسات.      ریازی  هرنامهاستراتدیک دارند. الزمه 
چااالش هااای سااازمان و از جملااه مساااله اشااتغا   و نااد هاار مساااهل توان ماایترتیااب ماادیران 

 .های درست و منطقی دست یاهند حل التحصیالن غلبه نمایند و هه راه فارغ
گاذاری و   از آنجا که داشاتن تفکار اساتراتدیک پیامادی ماوثر و مساتقیم در سیاسات       

، هنااهراین  اسات ریزی آموزشی دانشگاه دارد و از طرفی از ارکان مهم و موثر دانشگاه  هرنامه
راتدیک هرخوردار هاشند، در تحقاق اهاداف   از تفکر است اعضای هیات علمیکه  در صورتی

این مقاله در  ،و ارتقای عملکرد دانشگاه نقش موثر و سازنده خواهند داشت. هر همین اسا 
ساازمانی   یادگیری اعضای هیات علمی و ارتباط آن هاصدد هررسی میزان تفکر استراتدیک 

 است.
اساتراتدیک، هار    هاای تفکار    هاا و خروجای   ( در پدوهشی ها عنوان ورودی2013) 1مون

استراتدیک در سطو  سازمانی موثرناد، تمرکاز کارده اسات.       شناسایی عواملی که هر تفکر
اناد،   استراتدیک کار کرده های مختل  هر تفکر   هایی که در حوزه هدین منظور کلیه پدوهش

ازمان مورد توجه قرار داده است. مد  اراهه شده توس  مون، متغیرهای داخلی و خارجی سا 

                                                                                                                                        
1. Moon 
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شود. نتاای    شامل می ،ثرند و در عملکرد هازاریاهی نقش دارندؤاستراتدیک م را که در تفکر 
  پذیری، تكکید هیكت مدیره هار تفکار   دهد نگرش مدیریت سازمان از طریق ریسک مینشان 

اساتراتدیک را در ساطو     سازمانی و صالحیت هازاریااهی، تفکار    های درون استراتدیک تیم
اساتراتدیک را   تفکار   ،سازی در سااختار ساازمان   رسمی ،از طرفی .دهد رش میسازمانی پرو
داری دارد. همچنین  استراتدیک اثر مثبت و معنا  هر تفکر نیز گرایی تمرکز و کند تضعی  می

 دهد. استراتدیک ها عملکرد هازاریاهی نشان می نتای  راهطه مثبتی را میان تفکر 
اساتراتدیک انجاام    ( تحقیق تجرهی ها عنوان آموزش تفکار  2013) 1اوستاالزا و لیوپی 

اند. آنها ها تكکید هر حیاتی هودن رفتار استراتدیک در کلیه سطو  سازمانی و هرای هماه   داده
کارمندان سازمان مورد مطالعه، تكثیر آموزش هر رفتار استراتدیک ساازمان را ماورد هررسای    

ندیده را درنظر گرفتند و رفتار کارکنان را  یده و آموزشد قرار دادند. آنها دو گروه آموزش
نسابت هاه    ،مورد مشاهده قرار دادند. تفکر استراتدیک در گروهی که آموزش دیاده هودناد  

 شود. هیشتر مشاهده میهودند گروه آموزش ندیده 
 یاادگیری  هاای  مولفاه  مقایسه» عنوان ها پدوهشی ویسکانسین دانشگاه در(  2001)  نیفه
 و( مادرن  هاای  دانشاگاه ) اند کرده اجرا را علمی کیفیت پروژه هایی که دانشگاه در نیسازما

 نتاای  . اسات  داده انجاام  «(سانتی  های دانشگاه)اند  نکرده اجرا را پروژه این که هایی دانشگاه
 و ساانتی هاای  در دانشااگاه ساازمانی  یااادیگری هاای  مولفااه هاین  کااه داد نشاان  پاادوهش ایان 

و  سانتی ) آزماون  ماورد  هاای  دانشاگاه  هیشاتر  که وجودی ها. دارد تفاوت مدرن های دانشگاه
 کلای  شااخص  ولای  اناد،  هاوده  هرخاوردار  ساازمانی  یاادگیری  عماده  های ویدگی از( مدرن

 هاه  نسابت  مادرن  هاای  دانشاگاه  ساازمانی  یاادگیری  میازان  داد کاه  نشاان  سازمانی یادگیری
 .دارد قرار هاالتر سطحی در سنتی های دانشگاه

پدوهش هاه دنباا  سانجش میازان تفکار اساتراتدیک در       ( در 1394موسوی و هردیافر )
. جامعه آماری شاامل مادیران انجمان    ندمیان مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور هود

نفار انتخااب شادند. روایای      64ها هصاورت تماام شامار     گردشگری ورزشی کشور و نمونه
تن از اساتید مدیریت رسید و پایایی آن نیز از  صوری و محتوایی این پرسشنامه هه تایید چند

ها نشاان داد   هدست آمد. یافته 81/0طریق یک آزمون مقدماتی ها استفاده از آلفای کرونبا  
طلبای   که مدیران انجمن گردشگری ورزشی در نگرش سیستمی، عزم استراتدیک، فرصات 

                                                                                                                                        
1. Ostolaza & Liopis 
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هیشترین تا کمتارین میازان    هوشمندانه، تفکر فرضیه محور و تفکر در طو  زمان هه ترتیب از
دهناده تفکار    کاه مادیران انجمان گردشاگری در اهعااد تشاکیل       را دارا هودند  علیارغم ایان  

ریزی هیشتر جهت تقویت  دارند، اما نیازمند هرنامهتدیک از حد متوس  تا زیادی هرخوراسترا
ر یا تحقیاق هاا متغی  ای  یرهای زمینهیمیان متغرا رواه  همبستگی  ،این اهعاد هستند. عالوه هر این

 .مالک نشان داد که ساهقه کار هیشترین نقش مؤثر در تفکر استراتدیک مدیران دارا هود
تفکاار  و رهبااری هااای ساابک»ای هااا عنااوان  ( مقالااه1392گاال محماادی و همکاااران )

 هاین  ی راهطاه  هررسای  ،اناد. هادف ایان پادوهش     منتشر کرده «سازمانی سط  در استراتدیک 
 در فعاا   هاای صانعتی   شارکت  در ساازمانی  سط  در استراتدیک ر تفک و رهبری های سبک
 همبساتگی  توصایفی  رویکارد  هاا  پادوهش  ایان . اسات  ایاالم  اساتان  دارویی و غذایی هخش

 صاورت  ماذکور  صانعتی  هاای  شرکت کارکنان و مدیران هین پرسشنامه 153 توزیع طریقاز
 و همبساتگی  آمااری  آزماون  از هاا  فرضیه آزمون و ها داده وتحلیل هرای تجزیه. است گرفته

 هاین  کاه  دهاد  مای  نشاان  هاا  یافتاه . است شده استفاده گام هه گام روش هه چندگانه رگرسیون
 دارد وجود معناداری و مثبت راهطة سط  سازمانی در استراتدیک  تفکر و رهبری های سبک

 تاكثیر  هیشاترین  آفارین  رهباری تحاو    کاه  شد مشخص رگرسیون تحلیل هراسا  همچنین و
 دارد. استراتدیک تفکر  هر را مثبت

تجزیاه و تحلیال وضاعیت راهباردی     »(، در پدوهشی ها عنوان 1392اسدی و همکاران )
هاه هررسای وضاعیت راهباردی      «های آموزش عالی غیرانتفاعی در ایران ها و مؤسسه دانشگاه
یان  هاای ماورد نیااز در ا    انتفااعی پرداختناد. داده  های آموزش عالی غیر ها و مؤسسه دانشگاه

ای ها استفاده از پرسشنامه توزیاع شاده در هاین مادیران،      پدوهش ها روش نمونه گیری خوشه
های غیرانتفاعی گردآوری شد. وضعیت  ها و مؤسسه اعضای هیكت مؤس ، استادان دانشگاه

های غیرانتفاعی ها تشکیل ماتری  ساوات و مااتری  ارزیااهی     ها و مؤسسه راهبردی دانشگاه
هاای غیرانتفااعی ایاران در     ها و دانشگاه ها نشان داد که مؤسسه نتای  یافته موقعیت تعیین شد.

ارزیاهی محی  داخلی خود از نقاط قوت هرخوردار هستند. همچنین ارزیااهی عوامال محای     
هاای غیرانتفااعی    هاا و دانشاگاه   خارجی ها شناسایی هیست عامل هیانگر آن است کاه مؤسساه  

 محی  خارجی هرخوردارند.هسیاری در های  ایران از فرصت
چاارچوب تلفیقای هارای تادوین     »(، در پدوهشی هاا عناوان   1392شجاعی و همکاران )

اماار تاادوین درساات اسااتراتدی و اسااتراتدی در مؤسسااه آمااوزش عااالی راشااد هااا توجااه هااه 
 «سازی صحی  آن هه عنوان چالش اصلی مدیران ارشد در فرایند مادیریت اساتراتدیک   پیاده
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د  تلفیقی هه تدوین استراتدی در مؤسسه آموزش عالی آزاد راشد پرداختناد.  ها استفاده از م
د و سن  های مؤسسه تدوین ش هدین صورت که اهتدا ها استفاده از ماتری  سوات استراتدی

 BSCو   QFD هاا از متادولوژی   سازی و اجرای اساتراتدی  ر موانع پیادههه منظور فاهق آمدن ه
 ب اولویت مناهع مؤسسه نیز مشخص گردید. ترتی ،استفاده شد و در نهایت

  هررساای راهطااه یااادگیری سااازمانی و تفکاار   »( تحقیقاای هااا عنااوان  1391محماادی )
هه ثمر رسانده است. ایان تحقیاق هاا فارو وجاود داشاتن ارتبااط معناادار هاین           «استراتدیک

ران نفار از مادی   217ای هاا حجام    و در نموناه  اساتراتدیک انجاام   یادگیری سازمانی و تفکار  
هاای   های صنعتی فعا  اساتان کردساتان از طریاق پرسشانامه اجارا شاده اسات. داده        شرکت

گردآوری شده ها استفاده از آزمون همبستگی و رگرسایون تحلیال شاده اسات. نتاای  ایان       
اساتراتدیک، راهطاه مثبات و معنااداری      تفکار   و ساازمانی  یادگیری دهد هین تحقیق نشان می

ن اهعاد یادگیری سازمانی، سه هعد تسهیم دانش، تفکر سیساتمی و  همچنین از میا .وجود دارد
استراتدیک دارند. اهعاد دیگر یادگیری سازمانی شاامل    رهبری مشارکتی تكثیر مثبت هر تفکر

انااداز مشااترک، فرهناا  یااادگیری سااازمانی، کااار و یااادگیری تیماای و توسااعه        چشاام
 ر نبودند.استراتدیک تكثیر گذا  های کارکنان هر تفکر شایستگی

و  پرداختناد  عملکارد  و اساتراتدیک  تفکر  ارتباط هررسی ( هه1389ناهمی و همکاران )
 اولاین  در آنهاا . دناد کر مطالعاه  را ارتبااط  ایان  هر سازمانی یادگیری متغیر کننده تعدیل تكثیر

 روش هااا ساان  و کردنااد طراحاای و اسااتنتاج اسااتراتدیک  تفکاار هاارای جااامعی قاادم، مااد 
 در فعاا   هاای  شارکت  هاه  ها شرکت انتخاب هرای همچنین نمودند. آزمون تحلیلی/ پیمایشی
 آوری جماع  هاه  اقادام  میاانی  و ارشد مدیران میان پرسشنامه توزیع ها و مراجعه کردند هور 
 ماورد  هاای  شرکت عملکرد و استراتدیک تفکر  هین مستقیم ارتباط ،نتیجه در .نمودند ها داده

 نکرد. تعدیل را عملکرد و استراتدیک تفکر  راهطه سازمانی،یادگیری  ولی شد، پیدا هررسی
تفسایر نقاش اناواع فرهنا ،     »ای کاه هاا عناوان     ( در مقاله2012حاتمی و همکارانش )

در سومین کنفران  جهانی تکنولاوژی   «تدیکاسترا  رهبری و یادگیری سازمانی روی تفکر
یری ساازمانی را در پیشابرد   اطالعات اراهه کردند، نقش رهبری، فرهنا  ساازمانی و یاادگ   

نفار از   217ای هاا حجام    اند. ایان تحقیاق در نموناه    استراتدیک مورد سنجش قرار داده تفکر 
نفر کارکنان منطقه کنگان منطقه پار  جنوهی از طریاق توزیاع پرسشانامه انجاام شاده       500

ساازمانی،  دهد که ارتباط مستقیم و معناداری میان فرهن  و یاادگیری   است. نتای  نشان می
اساتراتدیک وجاود دارد. نتاای       ساازمانی و یاادگیری ساازمانی و تفکار     رهبری و یادگیری
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 دهد. تحلیل، تكثیر قوی رهبری هر تفکر استراتدیک از طریق یادگیری سازمانی را نشان می
 هاین  در اساتراتدیک  تفکار   سانجش » عناوان  هاا  ای مقالاه  (،1392) معمایی و همکااران 

. اناد  رساانده  ثمر هه «تهران درمانی ههداشتی خدمات و علوم پزشکی دانشگاه مدیران ستادی
 پزشاکی  علاوم  دانشاگاه  ساازمان  اساتراتدیک  تفکار   تطاهق تحقیق، سنجش اصلی این هدف
 طلبای  فرصات  تفکار سیساتمی،   مفهاومی،  تفکار  شاامل  کاه  گلدمن مد  های مولفه ها تهران

 هاا  دانشاگاه  ساتادی  ارشد مدیران تحقیق، این آماری جامعه .است نگری آینده و هوشمندانه
 علاوم  هار دانشاگاه   حااکم  تفکار (  2005)  گلادمن  مد  طبق است که نفری 97 نمونه حجم

 اساتخراج  از پا   نتای ، تحلیل هرای. شد ارزیاهی تهران درمانی ههداشتی خدمات و پزشکی
 هاه  فریادمن  آزماون  و نموناه  ، تاک t آزمون طریق پرسشنامه از از شده آوری جمع های داده
 .شاد  اساتفاده  توصایفی  آماار  هارای  ساتونی  نمودار و فراوانی جدو  و استنباطی آمار عنوان
 ترتیاب  و شاده  اجارا  ساازمان  در مد  های مولفه کلیه که کردند تایید را نتیجه این ها آزمون
 و نگاری  آیناده  مفهاومی،  تفکار  سیستمی، تفکر ترتیب هه فریدمن هه آزمون توجه ها ها مولفه

 دانشااگاه ماادیران کااه اساات مساااله ایاان هیااانگر هااا یافتااه .اساات هوشاامندانه طلباای فرصاات
 ایاان در را کاارهرد  سیسااتمی هااالترین  تفکار . هساتند  اسااتراتدیک تفکار  پایبناد  درحادخوهی 

 .است هوشمندانه طلبی فرصت زمینه در کارهرد کمترین و دارد سازمان
ارتبااط اساتراتدیک ماوثر هار ناوآوری      »( در تحقیقای هاا عناوان    1386نصیری واحاد ) 

و هه این نتیجه دست یافت کاه در ایان ساازمان     «سازمانی در شرکت تولیدی ترانسفورماتور
نوآوری سازمانی و ارتباط استراتدیک در حد کمتار از متوسا  وجاود دارد، لاذا ضاروری      

 ها مد نظر قرار گیرد. گیری وجه ویده هه آنها شود و در تصمیماست که ت
 جریان هاید موجود وضع حفظ و حتی هقاء هرای ،ما عصر ه شده درمطاهق ها مطالب اراه

کاارد. تفکاار   جلااوگیری آن ناااهودی و رکااود از و هخشااید تااداوم سااازمان در را ای تااازه
ویاده   ههاای آموزشای ها    استراتدیک و یادگیری سازمانی دو مقوله مهم هرای پویایی ساازمان  

. ایان پادوهش هار ایان فارو هنیاان شاده اسات کاه تفکار           دنا آی ها هاه حسااب مای    دانشگاه
 یثرافزایش جریان یادگیری آنها نقاش ماؤ  د در توان میاستراتدیک در اعضای هیات علمی 

 داشته هاشد.

 فرضيه های تحقيق

 هاالتر از حد متوس  است. تراتدیک اعضای هیات علمی دانشگاهوضعیت تفکر اس. 1
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   هیات علمی دانشگاه  هاالتر از حد متوس  است.وضعیت یادگیری سازمانی اعضای . 2
 یمعناادار  ی مثبت و راهطه سازمانی اعضای هیات علمی یادگیری هین تفکر استراتدیک ها. 3

 .وجود دارد

 ی مثبات و  راهطاه  اعضاای هیاات علمای    ساازمانی  یاادگیری  هین اهعاد تفکر استراتدیک ها. 4
 .وجود دارد یمعنادار

هینای یاادگیری ساازمانی اعضاای هیاات       استراتدیک قادر هاه پایش   هر یک از اهعاد تفکر. 5
 علمی هستند.

 روش

طالعاات از ناوع تحقیقاات    تحقیق حاضر از نظر هدف کارهردی  از نظر روش گاردآوری ا 
آمااری   جامعاه  همبساتگی اسات.    شی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از ناوع آزمایکمی و غیر
در  و مدعو دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد سامنان    اعضای هیات علمی تمام وقت شامل کلیه 
حجم نمونه نیز ها توجه هه تعداد جامعه آماری هه  نفر است. 260شامل  95-96 یلیسا  تحص

د. اولاین اهازار   نفار هارآورد شا     155روش تصادفی ساده و هر اسا  جدو  مورگان هراهر ها 
( 2005)گلادمن  که توسا    است مورد استفاده در این پدوهش، پرسشنامه تفکر استراتدیک

 . چهاار مولفاه تفکار   شاده اسات   لیتشاک  ای درجاه  هفت  یسوا  در ط 40شد که از  هیارا
الای   24نگری )ساوا    (، آینده23الی  12مفهومی ) سوا   (، تفکر11الی  1  سیستمی ) سوا 

شاود. دوماین اهازار ماورد      ( را شاامل مای  40الای   32هوشمندانه )ساوا    طلبی ( و فرصت31
. اساات سااوا  31 شااامل (2001سااازمانی نیفااه ) یااادگیری ده در پاادوهش، پرسشاانامهاسااتفا
 سوا (، فرهن 4مشترک )  انداز شامل چشم نیفه مد  ها مطاهق سازمانی های یادگیری مولفه

ساوا (، تفکار   4داناش )  ساوا (، تساهیم  4تیمای )  یاادگیری  و تیمی سوا (، کار4سازمانی )
 6) هاای کارکناان   شایساتگی  و های سوا ( و مهارت 5سوا (، رهبری مشارکتی)4سیستمی )

ای کاامالً مخاال  تاا کاامالً      گزینه 7است. در نهایت هرای پاسخ ها از طی  لیکرت  سوا (
هاا ماورد تكییاد متخصصاان و اساتاد       ناماه  روایی محتاوایی پرساش  موافق استفاده شده است. 

ها هر اسا  ضریب آلفای کرونباا ، هارای تفکار     نامه راهنما قرار گرفته است. پایایی پرسش
د. هارای تجزیاه و تحلیال از    شا هارآورد   91/0و هرای یادگیری سازمانی،  83/0استراتدیک، 

ای و  تااک نمونااه  tهااای آماااری توصاایفی و آمااار استنباطی)همبسااتگی پیرسااون،      روش
 رگرسیون( استفاده شد.
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 ها یافته

 (K-S)اسميرنوف  -ه از آزمون کولموگوروفها با استفاد بررسی فرض نرمال بودن داده

 -هه منظور هررسی نرما  هودن متغیرهاای تحقیاق از آزماون کولماوگروف     ،پدوهش در این
داری  ( ساط  معنای  1اسمیرنوف استفاده شد. هر اساا  نتاای  ایان آزماون )جادو  شاماره       

 95یناان  ( هزرگتار اسات. هنااهراین در ساط  اطم    05/0درمورد هر دو متغیر، از ساط  خطاا )  
های مرهوط هاه متغیرهاای تحقیاق از توزیاع نرماا  هرخاوردار        توان گفت که داده درصد می

های پارامتریک هرای تحلیل  توان از آزمون ها می . لذا ها توجه هه نرما  هودن توزیع دادهاست
 د.کرهای تحقیق استفاده  فرضیه

 های نمونه آماری دادهدر مورد توزیع  اسمیرنوف -نتایج آزمون کولموگروف :1جدول 

 یادگیری سازماني تفکر استراتژیک متغیر

 z 0.712 0.941دد اا 

 0.338 0.691 داام سطح دعنی

  فرضيه اول: وضعي  تفكر استراتژیک اعضای هيات علمی دانشگاه  باالتر از حد متوسط اس .

اساتفاده  ای لیکرت هارای سانجش تفکار اساتراتدیک      از طی  هفت گزینه ،در این پدوهش
 4هناهراین عدد میانگین نظری در هر سوا  که هرای سانجش اساتفاده شاده عادد      .شده است

هاای مرهاوط هاه آن در جادو  زیار       است. نتای  آزمون در مورد تفکر استراتدیک و مولفاه 
 آمده است. 

 تک نمونه ای برای بررسي وضعیت تفکر استراتژیک tنتایج آزمون  :2جدول 

 شاخص ها

 مقیاس

میانگین 

 تجربي

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری
t 

سطح معني 

 داری

 087/0 -92/1 4 873/0 92/3 تفکر دفه دی

 000/0 95/3 4 917/0 22/4 تفکر سایتمی

طلبی فرص   19/4 862/0 4 02/2 000/0 

ن رم آکن ه  01/4 809/0 4 88/1 06/0 

 032/0 99/1 4 790/0 08/4 تفکر استراتیک 
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دهد میانگین نمره تفکر استراتدیک کمی هاالتر از میاانگین نظاری    نتای  جدو  هاال نشان می
یعنای وضاعیت     شود . هناهراین فرضیه او  تایید میاستاست و ازنظر آماری نیز معنی دار  4

کمی هاالتر از حد متوسا  اسات. عاالوه هار      تراتدیک اعضای هیات علمی دانشگاهتفکر اس
( و 22/4دهاد کاه هااالترین میاانگین مرهاوط هاه تفکار سیساتمی)         جدو  فوق نشان مای  ،این
 .است( 92/3ترین میانگین مرهوط هه تفکر مفهومی ) پایین

فرضيه دوم: وضعي  یادگيری سازمانی اعضای هيات علمی دانشگاه  باالتر از حتد متوستط   

  اس .

ای لیکرت استفاده شاده   گزینه هرای سنجش یادگیری سازمانی از طی  هفت ،در این پدوهش
اسات.   4است هناهراین عدد میانگین نظری در هر سوا  که هارای سانجش اساتفاده شاده عادد      

 های مرهوط هه آن در جدو  زیر آمده است.   نتای  آزمون در مورد یادگیری سازمانی و مولفه

 تک نمونه ای برای بررسي وضعیت یادگیری سازماني tنتایج آزمون  :3جدول 

 اخص هاش

 مقیاس

میانگین 

 تجربي

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری
t 

سطح معني 

 داری

 000/0 92/11 4 587/0 96/4 چش  ان از دشتر،

 000/0 95/3 4 530/0 67/4 فرهنگ سازدانی

 000/0 02/12 4 616/0 97/4 تامی کاا س کادیارم 

 000/0 88/10 4 593/0 89/4 تیها  دانش

 000/0 25/8 4 680/0 54/4 تفکر سایتمی

 000/0 01/10 4 625/0 85/4 اهبرم دشااکتی

 000/0 23/4 4 639/0 15/4 کااکنان دهاات س شاکیت ی

 000/0 85/10 4 50/0 87/4 کادیارم سازدانی

 4دهد میانگین نمره یاادگیری ساازمانی هااالتر از میاانگین نظاری       نتای  جدو  هاال نشان می
دار می هاشد. هناهراین فرضیه دوم تایید می شود یعنی وضعیت است و ازنظر آماری نیز معنی 

یادگیری سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه  هاالتر از حد متوسا  اسات. عاالوه هار ایان      
( و 97/4جدو  فوق نشان می دهد که هاالترین میانگین مرهاوط هاه کاار و یاادگیری تیمای)     

هاشاد. مقایساه هاین     ( مای 15/4) ارکناان ک پایین ترین میانگین مرهوط هه مهاارت و شایساتگی  
نمرات این دو متغیر نشان می دهد وضعیت یادگیری سازمانی اعضای هیاات علمای ههتار از    

 تفکر استراتدیک آنهاست.
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 ی مثب  و رابطه سازمانی اعضای هيات علمی یادگيری فرضيه سوم: بين تفكر استراتژیک با

 .وجود دارد یمعنادار

از روش  سازمانی اعضای هیاات علمای   یادگیری فکر استراتدیک هاهرای هررسی راهطه هین ت
همبستگی پیرسون )هاتوجه هه نرما  هودن توزیع داده ها( استفاده شد که نتای  آن در جدو  

 اراهه شده است. 4شماره 

 سازماني یادگیری همبستگي بین تفکر استراتژیک با :4 جدول

 نوع همبستگي متغیرها
میزان 

 همبستگي

جهت 

 همبستگي

معني  سطح

 داری

ها کادیارم  تفکر استراتیک 
 سازدانی

 000/0 دبب  512/0 یارس ن

 یاادگیری  شاود، هاین دو متغیار تفکار اساتراتدیک هاا       همانطور در جدو  فوق مالحظاه مای  
که این راهطه وجود دارد  (r = 512/0اعضای هیات علمی راهطه مثبت و معناداری ) یسازمان

معنی دار است. هه عبارت دیگر هر چه اعضای هیاات علمای از تفکار     01/0در سط  آلفای 
 استراتدیک هیشتری هرخوردار هاشند، یادگیری سازمانی آنها هیشتر خواهند شد. 

ی  رابطته  اعضای هيات علمی سازمانی یادگيری فرضيه چهارم: بين ابعاد تفكر استراتژیک با

 .وجود دارد یمعنادار مثب  و

علمای از   هیاات  اعضاای  سازمانی یادگیری ها استراتدیک ین اهعاد تفکرهرای هررسی راهطه ه
استفاده شد کاه نتاای  آن در   ( ها داده توزیع هودن نرما  هه هاتوجه)روش همبستگی پیرسون 

 اراهه شده است. 5جدو  شماره 

 سازماني یادگیری با استراتژیک همبستگي بین ابعاد تفکر :5جدول 

 معني داری سطح جهت همبستگي همبستگيمیزان  استراتژیک تفکرابعاد 

 000/0 دبب  341/0 دفه دی تفکر

 000/0 دبب  533/0 سایتمی تفکر

 000/0 دبب  572/0 طلبی فرص 

 000/0 دبب  41/0 ن رم آکن ه
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 ساازمانی  یاادگیری  استراتدیک هاا  تفکرشود، هین اهعاد  همانطور در جدو  فوق مالحظه می
 01/0این راهطه در سط  آلفاای  که راهطه مثبت و معناداری وجود دارد  اعضای هیات علمی

اساتراتدیک   هار چاه اعضاای هیاات علمای از اهعااد تفکار        ،هه عبارت دیگر معنی دار است.
 سازمانی آنها نیز هیشتر خواهند شد. هیشتری هرخوردار هاشند، یادگیری

پيش بينی یادگيری سازمانی اعضای استراتژیک قادر به  فرضيه پنجم: هر یک از ابعاد تفكر

 هيات علمی هستند.

 یساازمان  اساتراتدیک هار یاادگیری    های تفکار  هه منظور هررسی تاثیری که هر یک از مؤلفه
طلبای   متغیار فرصات   ،دارد، از تحلیل رگرسیون  گام هه گام استفاده شده است. در گاام او  

د  رگرسیون وارد شاده اسات و در   که هیشترین همبستگی را ها یادگیری سازمانی دارد هه م
اناد و تفکار     های هعد، هه ترتیب، متغیرهای تفکر سیستمی و آینده نگری وارد مد  شاده  گام

داری  . ساط  معنای  اسات   دلیل همبستگی ضاعی  وارد معادلاه رگرسایونی نشاده     مفهومی هه
 است. 1/0و هرای خروج هراهر ها  05/0هرای ورود متغیرها هراهر ها 

 گام تغیرهای ورودی با استفاده از رگرسیون گام بهم :6جدول 

 روش  متغیرهای وارد شده مدل

طلبی فرص  1  

 تفکر سایتمی 2 یام هه یام 
ن رم آکن ه 3  

طلبای کاه هیشاترین     مشاهده شده است، در گام او ، متغیر فرصت 7همانگونه که در جدو  
هه ماد  رگرسایون وارد شاده اسات. ضاریب       ،همبستگی را ها متغیر یادگیری سازمانی دارد

هرآورد شده اسات   786/2و ضریب رگرسیون هراهر ها  032/148ثاهت هرای این مد  هراهر ها 
Rهناهراین فرو اینکه مقدار  است 000/0هرای این متغیر هراهر ها  sigو 

هرای این متغیر هراهار   2
 گردد.  شود و درستی انتخاب متغیر، تكیید می ها صفر است، رد می

در گام دوم، متغیر تفکر سیستمی که نسابت هاه ساایر متغیرهاای هاقیماناده، همبساتگی       
هاه ماد     ،طلبی نسبت هه یادگیری سازمانی داشته است هیشتری را ها فرو ثاهت هودن فرصت

هناهراین متغیر تفکر و است  1/0هرای این متغیر کمتر از  sigرگرسیون وارد شده است. میزان 
 شود.   تكیید می سیستمی نیز
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 های رگرسیوني دار بودن مدل معني :7جدول 

 مدل

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
 000. 22.721  6.515 148.032 دد اا واه 

 000. 9.173 572. 304. 2.786 فرص  طلبی

2 

 000. 20.023  6.781 135.771 دد اا واه 

 000. 5.389 389. 352. 1.896 فرص  طلبی

 000. 4.430 320. 333. 1.473 تفکر سایتمی

3 

 000. 20.024  6.727 134.701 دد اا واه 

 002. 3.166 278. 428. 1.355 فرص  طلبی

 000. 3.901 286. 337. 1.315 تفکر سایتمی

 031. 2.171 185. 355. 771. آکن ه ن رم

صاورت زیار    دست آمده هاه  هناهراین مد  هه .شود گام سوم، آینده نگری هه مد  وارد میدر 
 است:

 = یادگیری سازمانی701/134+355/1طلبی + فرصت315/1+ تفکر سیستمی 771/0آینده نگری 

 گيری و نتيجه بندی جمع

ریزی در آموزش عالی و هه تبع آن در دانشاگاه هاا هاعاث جهات دهای کاار اعضاای         هرنامه
های تکراری و روزمره، ایجااد همااهنگی    هیلت علمی هر اسا  چشم انداز، پرهیز از فعالیت

هاای   هاا هارای تساهیل و تساریع فعالیات      سازی فعالیات  و همکاری هیشتر هین واحدها، شفاف
آموزش و پدوهشی و توجه هیشتر اعضای هیلات علمای هارای رسایدن هاه اهاداف دانشاگاه        

موزش عالی، هاا ارتبااط هاین ماموریات، ساازمان، اهاداف و       استراتدیک در آ . تفکرشود می
موفاق   یاساتراتدیک آموزشا   تفکار شود و هرای اینکاه   نیازهای توسعه مناهع انسانی آغاز می
های مناهع انسانی و فرهن  سازمان را ماورد توجاه قارار     هاشد هاید ماموریت سازمان، سیستم

 یاک هرناماه آموزشای جلاب نمایاد.     ن را در جهت توسعه آ دهد و مشارکت همه کارکنان

. نتاای   اهمیات اسات   اساتراتدیک از اهعااد گونااگون حااهز     تفکرهناهراین پرداختن هه مفهوم 
تحقیق حاضر نیز نشان داد سط  تفکر استراتدیک اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد سامنان  
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( تاا حاد   1392) . نتای  تحقیق ها نتای  تحقیق معماایی و همکااران  استهاالتر از حد متوس  
مادیران   هاین  در اساتراتدیک  تفکار   سانجش » عنوانای ها  آنها در مقاله زیادی مطاهقت دارد.

 هه ایان نتیجاه رسایدند کاه     «تهران درمانی ههداشتی خدمات و علوم پزشکی دانشگاه ستادی
 ایان  آنهاا هیاانگر   یهاا  یافتاه  .هستند استراتدیک تفکر  هه پایبند درحد خوهی دانشگاه مدیران
 زمیناه  در کاارهرد  کمتارین  و دارد ساازمان  ایان  در را کاارهرد  سیستمی هاالترین تفکر است

در مقایسه، نتای  تحقیق حاضر نیز نشان داد هاالترین میاانگین   .است هوشمندانه طلبی فرصت
. است( 92/3( و پایین ترین میانگین مرهوط هه تفکر مفهومی )22/4مرهوط هه تفکر سیستمی)

پدوهش آنها نشان داد  .( نیز مطاهقت دارد1394ها تحقیق موسوی و هردیافر ) نتای  این هخش
دهنده تفکر استراتدیک از حد متوس  تاا زیاادی    مدیران انجمن گردشگری در اهعاد تشکیل

 ریزی هیشتر جهت تقویت این اهعاد هستند.   هرخوردارند، اما نیازمند هرنامه
اعضاای   یساازمان  یاادگیری  واساتراتدیک   نتای  تحقیق نشان داد هاین دو متغیار تفکار   

که این راهطه در ساط  آلفاای    وجود دارد (r = 512/0هیات علمی راهطه مثبت و معناداری )
هار چاه اعضاای هیاات علمای از تفکار اساتراتدیک         ،معنی دار است. هه عبارت دیگر 01/0

هاین هماه اهعااد     هیشتری هرخوردار هاشند، یادگیری سازمانی آنها هیشتر خواهند شد. همچنین
( در تحقیاق  1391تفکر استراتدیک ها یادگیری سازمانی راهطه مثبت وجود دارد. محمادی ) 

 را هررسی کرده است. مطاهق نتای ، مشاههی راهطه هین یادگیری سازمانی و تفکر استراتدیک
هااین یااادگیری سااازمانی و همااه اهعاااد آن و تفکاار اسااتراتدیک راهطااه مثباات و     تحقیااق او

داری وجود دارد و از هین اهعاد یادگیری سازمانی هعاد تفکار سیساتمی هیشاترین و هعاد       معنی
انداز مشترک کمتارین تاكثیر را هار تفکار اساتراتدیک دارد. همچناین اهعااد یاادگیری          چشم

درصد تغییرات تفکر استراتدیک را تبیین کنند. نتای  تحقیق ماذکور   57اند  سازمانی توانسته
 ق حاضر است. همراستای نتای  تحقی

اعضاای   اساتراتدیک  تفکار  مختل  اهعاد که حا  عین در تحقیق این های یافته هراسا 
 اما در هعد تفکر مفهومی نسبت هرخوردارند، قوت نسبی از هیات علمی دانشگاه آزاد سمنان

 .هستند تقویت جهت هیشتر ریزی هرنامه نیازمند و هستند تر ضعی  اهعاد سایر هه
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