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 چکيده
و  یدر مراکز آموزش عال کیعوامل موثر برتفکر استراتژعیین تهدف این پژوهش 

و از لحاظ می باشد  اسنادی حاضر روش پژوهشاست.  خبرگان دگاهیدانشگاهها از د

در مراکز  کیموثر برتفکر استراتژ ملعوااین پژوهش به بررسی . هدف کاربردی می باشد

پرداخته است. نتایج نشان پژوهش های قبلی  براساس نتایج و دانشگاهها  یآموزش عال

تفکر سیستمی، آینده نگری، فرصت طلبی هوشمندانه، درک موقعیت عوامل  کهمی دهد 

در آموزش مدیران بر مبنای یادگیری، عوامل فردی و عوامل سازمانی بر تفکر استراتژیک 

 د.نباشمی عالی و دانشگاه ها موثر 

 .نمدیرا ،یآموزش عال، کیتفکر استراتژ اژگان کليدي:و 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
وم

س
)

 

ره 
ما

ش
11  /

ییز
پا

  6
13

9
 

ص
 /

 851- 
521

  

 2 بهنام طالبی،  1 الهام هاشم پور
 .گروه علوم تربیتی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران دانشجوی دکتری 1
 .اسالمی، تبریز، ایران واحد تبریز، دانشگاه آزاداستادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی وتربیتی، 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 هاشم پور الهام

 مراکز درمدیران  کیثر برتفکر استراتژؤعوامل م ییشناسا

 خبرگان دگاهیها از د دانشگاه و یعال آموزش
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 مقدمه
در  رییتغ رشیاست و پذ یو دگرگون رییبا آن روبرو هستند، مسئله تغ مراکز آموزش عالی و دانشگاه هاکه امروزه  یبزرگ لیاز مسا یکی

 نرایمد یبرا یمهارت اساس کی کیو متحول امروز، تفکر استراتژ یرقابت طیسازمانهاست. در مح یعوامل دوام و بقا نیاز بزرگتر یکنون یایدن

اکتفا  کیاستراتژ یزیتوان به برنامه ر یباالست که نم یبه قدر طیدر مح رییدارند سرعت تغ دهیاست. صاحب نظران عقمراکز آموزش عالی 

که  سازد یآشکار م شتریمهارت را ب نیا رانیمد کیبرخوردار باشند. نوع تفکر استراتژ کیاز مهارت تفکر استراتژ دیآن افراد با ینمود و بجا

 یزندگ یبلکه برا ،یشغل طیمح یمهارت، نه تنها برا نیعکس العمل مناسب را نشان دهند. ا طیمح راتییغنند هر لحظه در مقابل تبتوا

مطلوب آن، منوط به توجه  پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک و دستیابی به نتایج .(1392و ذبیهی،  درخشان فر)است دیمف زیآنان ن یشخص

تفکر استراتژیک در . تفکر استراتژیک است. تفکر استراتژیک جوهره اصلی و جانمایه برنامه ریزی استراتژیک است بنام دقیق به بحث جدیدی

تفکر استراتژیک ابزاری است که به مدیران کمک . ازی می نمایدباستمرار بقا و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی نقش بسیار مهمی را 

بقا و کسب موفقیت یاری  حفظ، در تدوین استراتژی مناسب جهت تفکر استراتژیک، مدیران را. را خلق نمایند می کند تا فرصت های جدید

تفکر استراتژیک در محیط پرتحول و غیرقابل پیش بینی امروز، رویکرد مناسب راهبری سازمان شمرده (. 1392و همکاران،  معمایی)می دهد

تفکر واگرا و خالقانه را برای خلق یک استراتژی  رویکردی است مبتنی بر اصول استراتژی، کهتفکر استراتژیک . (2010، 1)مینگرزمی دهد

، غفاریان)نگرد می های فرآیندی و متدولوژیک به استراتژی به عنوان یک هنر بیش از جنبه ارزش آفرین توصیه می کند. تفکر استراتژیک

1382.) 

ریزی، سازماندهی هکه برخی از صاحب نظران معتقدند انجام وظایفی چون برنام استراتژیک به حدی است و تفکر گیریاهمیت تصمیم

امروزه با  .(   1389باشد)فرهنگی و دهگان نیرینمینجام این فعالیت ها اگیری درباره نحوه و چگونگی و یا کنترل در واقع کاری جز تصمیم

کمک  تیدر موفق رهبران را تواندی و نگرش م رییگ میاز تصم مناسب ایهه ویش سازمانی طیدر مح روزافزون راتییو تغ هایدگیچیپ شیافزا

از قدرت  رییگ رهخود، با به ییاجرا و ستادینقشهای  فاییبتوانند در ضمن ا دیبا کنندی م تیفعال ایهای پو طیمح در که یرانیکند. مد

نها مجبورند در کنار سازمامدیران حال حاضر در . قدام کنندموجود ا یینظام اجرا هاییژگیو اهداف و رییو تغ حیو نوآوری، برای تصح صیتشخ

 را کیستراتژا تیریمد ندهاییجهت اجرای آن، فرا گریخود قرار دهند و از طرف د کار سرلوحه زیرا ن کیتفکر استراتژ ،سبکهای رهبری

 یو حت کیستراتژا زییر برنامه و سرپا نگاه دارند، ایپو تا بهتر بتوانند سازمان را از دورن و برون ندینما تیریمد یو معمول یقبل وهیش نیگزیجا

که  است سازمان در کیژاسترات زییر برنامه دارییدوام و پا رسدیراستا دشوار به نظر م نیآنچه در ا ستین دشواری ادینمودن آن کار ز ادهیپ

در خلق ارزش  رگذارییثأت زانیبر مبنای م سازمانیدد تا عوامل متع کندی کمک م کیتفکر استراتژنیازمند تفکر استراتژیک مدیران می باشد. 

 تیاهم ژهیو انیمشتر متمرکز شود. آنچه در خلق ارزش برای رگذاریثأت یصرفا بر روی عوامل اصل سازمان بندی شده و منابع برای مشتری رده

. به دهندیم لیکتش را ستیاستراتژ کی یاصلبه همراه انسجام و نظم فکری ابزار  کیتفکر استراتژ. بودن است ژهیو و صیدارد احساس تشخ

برای مرتفع  یروش یبرای طراح ستیاستراتژ از،یهای مورد ن تخصص و اطالعات نیمأت نهیهمکاران در زم ریابزار و با اتکا به سا نیمدد ا

مشکل  (.1392ی و همکارن، سعادت)نهدی را به دشواری مبتال ساخته است به صحنه عمل گام م سازمانکه  هاییدگیچیپ ساختن تنگناها و

رایند برنامه ریزی فپیچیدگی  باشد. به دلیل وجود برنامه استراتژیک و یا عدم موفقیت در تدوین و اجرای آن می اصلی برخی سازمانها عدم

ذا این امر نیازمند ل نمی توان یک بهترین روش را برای این فرایند مهم پیشنهاد کرد استراتژیک و وجود موقعیت های خاص برای هر سازمان،

 (.1388و همکاران،  حقیقیوجود تفکر استراتژیک مدیران سازمان ها می باشد)

در  رییتغ رشیت و پذاس یو دگرگون رییبا آن روبرو هستند، مسئله تغ مراکز آموزش عالی و دانشگاه هاکه امروزه  یبزرگ لیاز مسا یکی

 رانیمد یبرا یت اساسمهار کی کیو متحول امروز، تفکر استراتژ یرقابت طینهاست. در محسازما یعوامل دوام و بقا نیاز بزرگتر یکنون یایدن

اکتفا  کیستراتژا یزیتوان به برنامه ر یباالست که نم یبه قدر طیدر مح رییدارند سرعت تغ دهیاست. صاحب نظران عقمراکز آموزش عالی 

که  سازد یآشکار م شتریمهارت را ب نیا رانیمد کیدار باشند. نوع تفکر استراتژبرخور کیاز مهارت تفکر استراتژ دیآن افراد با ینمود و بجا

 یزندگ یه برابلک ،یشغل طیمح یمهارت، نه تنها برا نیعکس العمل مناسب را نشان دهند. ا طیمح راتییغبتوانند هر لحظه در مقابل ت

 .(1392و ذبیهی،  درخشان فر)است دیمف زیآنان ن یشخص

ریزی استراتژیک، این تعریف از تفکر استراتژیک به عنوان حالتی توسعه یافته از برنامهاستراتژی،  یعنی اندیشیدن دربارهک تفکر استراتژی

ادبیات موجود در مدیریت استراتژیک، تفکر (. 1390شود. )لشکر بلوکی، منجر به سردرگمی در روشن شدن مفهوم تفکر استراتژیک می

دانند و این ایده ی اولیه در حوزه ی مدیریت استراتژیک شکل گرفته که یزی استراتژیک، خالق استراتژی میراستراتژیک را به جای برنامه

ظرفیت رهبران مدیریت برای اینکه به طور  .(2015)منظمی و لطیفیان، مدیران موفق مدیرانی هستند که از تفکر استراتژیک بهره می گیرند

                                                           
1 - Mingers 
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از دید مینتزبرگ، تفکر استراتژیک یک  (.2015باشد)کاظمی و نارانویا، سطوح عملکردی باال می استراتژیک تفکر کنند، کلید دستیابی به

کند)نقل از ایران زاده، صباحی و فرآیند سنتز ذهنی است که از طریق خالقیت و شهود، نمای یکپارچه ای از کسب و کار را در ذهن ایجاد می

است که به مدیران کمک می کند تا برنامه ها و فرصت های جدیدرا توسعه دهند )معمایی  (. تفکر استراتژیک وسیله ای25، ص 1387عماری، 

 (.1392و همکاران، 

 ( تفکر استراتژیک را از دو بعد مورد توجه قرار داده است: 1996) 2ریموند

 استراتژی به عنوان ماشین هوشمند )رویکرد مبتنی بر پردازش داده و اطالعات( 

 تصویری خالق از محیط فعالیت سازمان استراتژی به عنوان 

ریزی استراتژیک است درحالی که رویکرد باشد. این رویکرد همان برنامهرویکرد اول مبتنی بر پردازش داده ها به شیوه ای تحلیلی می

و تفکر استراتژیک، مهارت کند ریزی میدوم به تفکر استراتژیک توجه دارد که نوعی انعطاف پذیری ذهنی است و خالقیت را چاشنی برنامه 

 (.1389یا فضیلت ذهنی معماری استراتژیک یک سازمان است)ناظمی و جعفریانی، 

وجه به چگونگی تبزرگتر ، یعنی سازمان و محیط رقابتی ان و همچنین تفکر استراتژیک به معنای انتخاب بلند مدت ومشاهده تصویر 

  اجتهادی و همکاران)باشدمی  کیسطوح استراتژی و تنظیم استراتژی برای تفکر استراتژ مفهوم استراتژی ،تطابق انها با یکدیگر است. درک 

،1389). 

 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک رانیمد نیدر ب کیژسنجش تفکر استرات( در تحقیقی به 1394یی )عمادر این مورد 

مدل مورد نظر در  یمولفه ها هیکرد که کل دییرا تا جهینت نیا ق،یاالت تحقمرتبط با سو یها لیآزمون و تحل پرداخته است. نتایج تهران

 یو فرصت طلب ینگر ندهیآ ،یتفکر مفهوم ،یستمیتفکر س بیبه ترت دمنیلفه ها با توجه به آزمون فرؤمسازمان مربوطه اجرا شده است و 

 بندیپا یتهران درحدخوب یدرمان یو خدمات بهداشت یوم پزشکدانشگاه عل رانیدهد که مد یپژوهش نشان م یها افتهیباشد.  یهوشمندانه م

ی و همکاران محمد شود. یم ادهیسازمان پ نیدر ا یستمیاز همه تفکر س شیمدل ب یها لفهؤم انیهستند اما در م کیبه تفکر استراتژ

 ریتأث یسازمان یریادگیکه  دهدی نشان م ها افتهپرداخته است. ی کیبر تفکر استراتژ یسازمان یریادگی ریثأت یبررس( در پژوهشی به 1392)

 ریتاث یمشارکت یو رهبر یستمیدانش، تفکرس میسه بعد تسه یسازمان یریادگیابعاد  انیم دارد. از کیبر تفکراستراتژ یداری مثبت و معن

شامل چشم انداز  یسازمان یریادگیابعاد  گریکه د دهدی نشان م وهشپژ یها افتهی نیدارند. همچن کیاستراتژ را بر تفکر یدار یمثبت و معن

( در 1392)خلج .نداشت ریتأث کیاستراتژ بر تفکر مدیران یها یستگیو توسعه شا یگروه یریادگیکار و  ،یسازمان یریادگیمشترک، فرهنگ 

دهد  ینشان م یعامل لیتحل جینتای پرداخته است. دانشگاه آزاد اسالم 3منطقه  یعلم تأیه یاعضا کیمدل تفکر استراتژ یطراحتحقیقی به 

همگان  راتییمدل با لحاظ نمودن تغ نیاو  رددا یازده عامل اساسی یدانشگاه آزاد اسالم 3منطقه  یعلم تأیه یاعضا کیمدل تفکر استراتژ

به  رانینگرش مد یبررسبه  ی( در تحقیق1392ی )حیذب و درخشان فر .باشد یم کیاستراتژ تیریمد ندیدر فرا شرفتیساز پ نهیبا تحوالت زم

 رانیبه دست آوردن نقطه نظرات مد یبراپرداخته اند.  مشهد یرانتفاعیمدارس غ رانیمد درآن ها  کیو رابطه آن با نوع تفکر استراتژ رییتغ

 یبه دست آمده حاک یها افتهی. شده است عیتوز نمونه نیو ب یطراح ی بر اساس متغییرهایمشهد، پرسشنامه ا یرانتفاعیمدارس غ نیبزرگتر

دارند، بر نوع تفکر  یسازمان رییتغ ندیکه نسبت به فرا یدارند و نگرش یواقع یدادهایاز رو مدارس رانیکه مد یریز آن است که نوع تعبا

در آموزش  ( در پژوهشی با عنوان تفکر استراتژیک، کارکردها وچالش ها1391مسگریان ) باشد. یم ریثأت ی( آنها، بدی، نوپد ینی)تع یکیاستراتژ

ثر است و چگونه این عوامل ؤظر مسازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردندریافت که تفکر استراتژیک مدیر را قادر می عالی

می توان به نوعی قدرت درونی وذهنی درمدیر تعبیرنمود  تفکراستراتژیک رایافته ها نشان می دهد که  .آفریندثر برای مشتری ارزش میؤم

ری ازآن ضمن درنظرداشتن شرایط محیط وتحوالت محیط ناپایدار جهانی اقدام به اخذ تصمیم وبرنامه ریزی نموده واستراتژی یکه بابهره گ

ارائه مدلی برای ( در تحقیقی به 1391حسینی و همکاران ) .های سازمان خود را درمحیط کسب وکار ناپایدار ومتحول امروز طراحی می نماید

پژوهش تالش پرداخته اند. در این  با رویکرد مدل سازی معادالت ساختاریایران یران صنعت کاشی و سرامیک سنجش تفکر استراتژیک مد

تفکر استراتژیک مدیران ارائه گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که  بلیتشد بر اساس پژوهش های نظری، مدلی مفهومی برای سنجش قا

ه تصور آینده آرمانی و تمرکز بر آن، فرصت جویی هوشمندانه با دیدگاه سیستمی، درک موقعیت لفؤتفکر استراتژیک یک مدیر با پنج مقابلیت 

زیرساخت های سازمانی به عنوان متغیرهای و قابلیت ایجاد  یمبنای فرضیه سازبر مبنای یادگیری و مفاهیم شناختی، تصمیم گیری منعطف بر 

لیت ایجاد زیرساخت های مثبت از آینده بر دو متغیر فرصت جویی هوشمندانه و نیز قاب مشاهده پذیر قابل اندازه گیری است. هم چنین تجسم

مدیران از دیدگاه صاحب نظران پرداخته اند.  ثر برتفکر استراتژیکؤعوامل م( در تحقیقی به 1389فرهنگی و نیری ) ثیر مثبت دارد.أسازمانی ت

 کمک به دلفی تکنیک از استفاده با آنها اصالح و تکمیل و تحقیق ادبیات از تراتژیکتفکراس بر ثرؤم عوامل استخراج به ابتدادر این تحقیق 
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 شده بندی گروه اکتشافی، عاملی تحلیل تکنیک از استفاده با شده شناخته عناصر سپس ه استشد پرداخته حوزه این صاحبنظران از تعدادی

عوامل  1 دید سیستمی،. یافته ها نشان داد که است شده بررسی تأییدی، عاملی تحلیل تکنیک از استفاده با حاصل مفهومی مدل نهایت در و

شامل؛ ساختار سازمانی  عوامل سازمانی 2 ،شامل؛ سیستم ادراکی ،تحمل ریسک ،تحمل ابهام ،بلنداندیشی ، فرصت طلبی ،هدفمندی  فردی

در تحقق  ودی ، تفکر انتزاعی ، خالقیت ، چشم انداز ،شامل ؛توانایی شه شهودیعوامل  3و  ،سیستم پاداش ،همگنی گروه ، تعارض گروه ،

عوامل موثر بر تفکر  یبند تیو اولو ییشناسا( در پژوهشی به 1388و همکاران )قربان پور . ثر می باشدؤم مدیران یافتن تفکر استراتژیک

 لیتحل ندیفرا کردیرو یبر مبنا یشنهادیپ مدل کیاز  پژوهش نیدرای پرداخته اند. فاز یشبکه ا لیتحل ندیفرا کردیرو یریبا بکارگ کیاستراتژ

شامل  یشنهادیمدل پ نیاستفاده شده است امدیران  کیثر بر تفکر استراتژؤم یارهایمع یبند تیو اولو ییبه منظور شناسا یفاز یشبکه ا

گروه ها،  نیاز ا کیکرده که هر یند( دسته بیو سازمان ی، گروهیرا در سه گروه )فرد کیشش مرحله بوده که عوامل موثر بر تفکر استراتژ

ساختار  اریمع ریشده دو ز ییشناسا اریمع ریپانزده ز نیب هد که ازدی به دست آمده نشان م جیباشند نتا یم ییارهایرمعیشامل ز زیخود ن

نتایج و بق اسوان با عنود وخ تحقیق( در 2013) 3یونگبی .باشند یم کیتفکر استراتژ یبررو ریتاث یشتریب یدارا یو فرهنگ سازمان یسازمان

مدیریت ی، تژاستراجمله از مدیریت ن گوناگو یمینههادر زمانی زسطح سادر تژیک استرامل موثر بر تفکر اسی عوربا بر، تژیکاستراتفکر

 درتژیک استرار یج تفکوترآوری، تالطم فن و  محیط شفتگیآند که نتیجه ن دادنشا پرداخته اند. یافته ها نسانیامدیریت منابعو تژیک استرا

با وجود گذشت . با توجه به مرور پیشینه تحقیق و دارد دجوو سازمان د عملکرو تژیک استرابطه مثبت بین تفکر رایک و ست امانی زسطح سا

یت برای سنجش قابل جامع ، مدلیدانشگاه هابیش از دو دهه از معرفی تفکر استراتژیک و بیش از یک دهه از احساس لزوم توجه به آن در 

بر اساس پژوهش های نظری، مدلی مفهومی برای سنجش قابلیت تفکر  ه کهتفکر استراتژیک وجود ندارد. بنابراین در این پژوهش تالش شد

  گردد. شناسایی و از دیدگاه خبرگان بررسی و دانشگاهها یمراکز عال دراستراتژیک 

 

 مفهومی پژوهشمدل 
اه های با اهمیتی مطالعات اخیر دیدگ ترین زمینه ها در مدیریت استراتژیک بوده است. تصمیم گیری استراتژیک همواره یکی از جذاب

وادث در تصمیم حمحدود، نقش قدرت و سیاست و اهمیت شانس و همراستایی اتفاقی  را در زمینه فرآیندهای تصمیم گیری عقالیی و عقالیی

م گیران استراتژیک به بعد مفهومی تصمیم گیری، که به چگونگی تفکر تصمیاستراتژیک را ارائه نموده اند، لیکن عمده این تحقیقات  گیری

تخاذ تصمیمات وابسته به ادر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و و مسئوالن آموزش عالی که نقش مدیران  آنجا. می پردازد، اشاره ای نکرده اند

وش شناسی مدیران رپاسخشان مبتنی بر  فراهم کننده سواالتی است کهتفکرشان می باشد و چارچوب های برنامه ریزی استراتژیک تنها  نحوه

باشد. این نوع  ردار میمدلهای برنامه ریزی استراتژیک از اهمیت بیشتری برخو لذا تفکر افراد در مقابل .و تفکر ایشان در تصمیم گیری است

امروزی بازی  موزشیآ متغیر و پویای ر بقا و پیشرفت در محیطتفکر استراتژیک نام گرفته است نقش بسیار مهمی را در استمرا از تفکر، که

وامل تفکر سیستمی، آینده مرور پیشینه تحقیقات قبلی عبا توجه به . لذا باشد می می نماید که این امر نشانی بر اهمیت تحقیقات مرتبط با آن

ی تواند بر تفکر مامل سازمانی را می توان نام برد که نگری، فرصت طلبی هوشمندانه، درک موقعیت بر مبنای یادگیری، عوامل فردی و عو

 استراتژیک در آموزش عالی و دانشگاه ها موثر باشد.

 

 روش پژوهش
مل موثر برتفکر عواروش پژوهش حاضر کتابخانه ای است بطوریکه برای تدوین آن از کتب، مقاالت و کنفرانسها برگزار شده پیرامون 

ابزار خته شده است. آن پردا ، و بحث و نتیجه گیریاستفاده شده است و سپس به بررسی و نقدو دانشگاهها  یدر مراکز آموزش عال کیاستراتژ

 اصلی مورد استفاده در این پژوهش فیش برداری از مطالعات قبلی بوده است.
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 نتيجه گيريبحث و 
گیری، دانه، درک موقعیت بر مبنای یادمل تفکر سیستمی، آینده نگری، فرصت طلبی هوشمنعوادر مطالعه حاضر مشخص شد که 

( 1394یی )عماا یافته های در این راست د.ند بر تفکر استراتژیک در آموزش عالی و دانشگاه ها موثر باشنمی توان مل سازمانی عوامل فردی و عوا

همچنین  .ندموثر می باش یستمیتفکر س برهوشمندانه  یو فرصت طلب ینگر ندهیآ ،یتفکر مفهوم ،یستمیتفکر سنشان می دهد که عوامل 

و  یگروه یریادگیکار و  ،یسازمان یریادگیفرهنگ ، دانش میتسه( نشان می دهد که 1392)خلج( و 1392ی و همکاران )محمدیافته های 

می دهد ( نشان 1389( و فرهنگی و نیری )1391نتایج تحقیقات حسینی و همکاران )، ثر می باشندؤم یستمیتفکر سبر  ها یستگیتوسعه شا

ری و مفاهیم شناختی، لفه تصور آینده آرمانی و تمرکز بر آن، فرصت جویی هوشمندانه با دیدگاه سیستمی، درک موقعیت بر مبنای یادگیؤمکه 

عوامل مانی و عوامل ساز دید سیستمی، عوامل فردی،، زیرساخت های سازمانیو قابلیت ایجاد  یمبنای فرضیه سازتصمیم گیری منعطف بر 

یز از نگرش سایر نگرش متفاوت و متما داشتن تفکر استراتژیک . ثر می باشندمؤ یستمیتفکر سی بر و سازمان ی، گروهیفرد، عوامل دیشهو

ردد متفکر استراتژیک امر سبب می گ این   در جامعه و صنعت می باشد که  و جریانات حادث شده  پدیده ها و اتفاقات به   افراد صنعت نسبت

راتژیک در مدیران عالی داشتن تفکر است از دیدن آنها عاجزند.ر آموزش عالی محیطی باشد که سایر رقبا حاضر دفرصتهای بالقوه قادر به درک 

ین معنا که اگر در بد سازمان و کارکنان رده باالی سازمان جهت متمایز سازی و ایجاد یک مزیت رقابتی به نظر امری ضروری و حیاتی است،

 دانشگاه های آموزش عالی و .ناگهانی و خلق الساعه می باشد نونی که تغییرات و تحوالت آن بیش از گذشته سریع،این محیط پیچیده ک

اشند اما جهت می ب مهم ترین عوامل آناز  و کارکنانمدیران  بوده واقتصادی کشور  عوامل اجتماعی، سیاسی و که شاهرگ و نبض ،کشور

د که آن هم مستلزم بسیار قوی مثل تفکر استراتژیک آشنا کر تفکرن  می بایست  آنان  را به  یک بهبود و افزایش عملکرد و بهره وری شا

گیری، عوامل تفکر سیستمی، آینده نگری، فرصت طلبی هوشمندانه، درک موقعیت بر مبنای یاد درگیری شان با یکسری از موضوعات مثل:

 می باشد. فردی و عوامل سازمانی
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 مراجعمنابع و 
جهت انتخاب دل م ارائه. (1389)جعفری پریوش، طالبی بهنام  ر قلی،قورچیان ناد، بافنده زنده علیرضا، یاجتهادی  مصطف [1]

 .7_28ص. ص. 1389، پاییز 11شماره  _سال سومرؤسای واحدها در دانشگاه ازاد اسالمی براساس منطق فازی، 
 ران چاپ اول ، ته فرهنگی نص، و ، موسسه علمیفرامین و فنون تفکر استراتژیک(. 1392) مجتبی لشکر بلوکی، [2]

مدیران  ارائه مدلی برای سنجش تفکر استراتژیک(. 1391) سحر ،رحمانی، بابک ،بهجتی اردکانی ،سیدیعقوبحسینی  [3]

، 7شماره   ،4دوره ، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، با رویکرد مدل سازی معادالت ساختاریایران صنعت کاشی و سرامیک 

 .13-36صص 

 نیدهم ،یمدانشگاه آزاد اسال 3منطقه  یعلم اتیه یاعضا کیتفکر استراتژ یمدل خودسنج یطراح(. 1392) هفائز ،خلج [4]

 ران،یا یراهبرد تیریانجمن مد :تهران ک،یاستراتژ تیریمد یالملل نیکنفرانس ب

-21، صص 9همارش، مدیریت بازاریابی مجله، عوامل موثر برتفکر استراتژیک( 1389فرهنگی، علی اکبر، نیری، محمود ) [5]

1. 

بر تفکر  عوامل موثر یبند تیو اولو ییشناسا(. 1388) عباس ی،نژادثان ،محسن ی،چابک ییرزایم ،احمد، قربان پور [6]

تهران،  ک،یراتژاست تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم ،یفاز یشبکه ا لیتحل ندیفرا کردیرو یریبا بکارگ کیاستراتژ

 نا،یگروه ناب، گروه پرتوب

آن ها  کیتراتژو رابطه آن با نوع تفکر اس رییبه تغ رانینگرش مد یبررس(. 1392) محمدرضا ی،حیذب ،نگار ،ن فردرخشا [7]

 ،یعه اقتصادو توس ینیکارآفر ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب نیدوم مشهد(، یرانتفاعیمدارس غ رانیمد ی)مطالعه مورد

 نور، امیقم، دانشگاه پ

 نیدهم ک،یتژبر تفکر استرا یسازمان یریادگی ریتاث یبررس(. 1392) کفچه ،زیپرو ،هسلطان پنا ،رشیه ،نشاط ی،محمد [8]

 نرایا یراهبرد تیریتهران، انجمن مد ،کیاستراتژ تیریمد یالملل نیکنفرانس ب

 .ستراتژیک، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ا تفکر استراتژیک، کارکردها وچالش ها .(1391مسگریان، هومن ،) [9]

سنجش تفکر (. 1394)محمد ،جانبزرگی ،محمدرضا ،مشایخ ،حسین ،درگاهی ،محمدتقی فامینی ،هاجر ،معمایی [10]

، 15ماره ش، مدیریت سالمت، پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران استراتژیک در بین مدیران ستادی دانشگاه علوم

 .73-84صص 
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