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 چکیده
ی استراتژيک وجود تفکر استراتژيک است و فقدان تفکر ها برنامهالزمه تدوين و اجرای 

ی ها فرصترود که امکان کشف  یمبه شمار  ها سازماناستراتژيک در مديران يک کمبود اساسی در 
مند و ارائه فرا ترکيبی از الگوهای نظری و  هدف مطالعه نظامکند. پژوهش حاضر با یمجديد را تضعيف 

شده صورت گرفت. روش بررسی اين پژوهش، کيفی و از نوع سنتز پژوهی است که  های انجام پژوهش
شده و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری  با روش تحليل محتوا به کمک فرا ترکيب انجام

های متعددی است که در سنوات اخير در  اطالعات، پژوهش ترين منابع گردآوری یاصل وپژوهش 
 73جلد کتاب و  60شده است. از مجموع  حوزه تفکر استراتژيک در داخل و خارج از ايران انجام

های معتبر داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفت، متناسب با ارتباط موضوعی  ای که از پايگاه مقاله
مفهوم  51مؤلفه پرتکرار شناسايی و در نهايت  62صورت هدفمند انتخاب،  نمونه به 16، تعداد ها داده

بندی اطالعاتی از  های نهايی استخراج شدند. در مراحل بعدی، کدگذاری و طبقه عنوان مؤلفه به
های نظری حوزه تفکر استراتژيک و مقوالت و  شده صورت گرفته و الگوها، پايه های انجام پژوهش

شدند. حاصل تحليل محتوای استقرايی و ترکيبی مقوالت و نتايج تحليل و  مضامين اصلی استخراج
سطح، فردی،  3ها، استخراج يک چهارچوب مفهومی در حوزه مطالعات تفکر استراتژيک حول  ترکيب

گروهی و سازمانی است. نتايج حاصله دال بر ارتباط تفکر استراتژيک مديران با ميزان موفقيت 
يک  يه پاکند که  یمسازی تفکر استراتژيک در سازمان قابليتی حياتی ايجاد  رچهها بوده و يکپا سازمان

 دهد و بر اين اساس الگوی مفهومی تفکر استراتژيک طراحی شد. یممزيت رقابتی پايدار را تشکيل 
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 مقدمه

بينی محيطی است و  پيش ها و تالطمات غيرقابل دنيای امروزه، دنيای تغييرات، پيچيدگی

سياسی دنيای  سرعت روزافزون هزاره سوم و تغييرات شديد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و

امروز، مستلزم نوع جديدی از تفکر به نام تفکر استراتژيک است، البته اين به معنای خط بطالن 

های نوين تفکر است.  ريزی استراتژيک نيست، بلکه اجازه ظهور به روش برنامه کشيدن بر روی

 تفکر به سپس و استراتژيک به مديريت استراتژيک ريزی طرح از استراتژی پارادايم تکامل

 اواسط در آن آغاز از که است و اجتماعی فناوری، اقتصادی، تغييرات از بازتابی استراتژيک،

 فرايند و گرفت اوج محيط، در ثباتی از بی باالتری سطوح با 6396از  هويژ به و بود 6350 دهه

، (Lashkar boloki, 2011, 169)رو کرد  روبه جديدی نيازهای با را ها سازمان در استراتژی

 یعملکرد سازمان عنوان بهرا  يکتفکر استراتژ ،سال گذشته 25در  يرانمد تمطالعاکه  نحوی به

 مجبور را هاسازمان ها چالش اين (.Borachalo & Heidari, 2016, 1)است  کرده يیشناسا

 به استراتژيک تفکر و ريزی برنامه داده با پاسخ ها چالش اين به شفاف دورنمای با که کند می

 خطرات و تهديدها از و کرده درک و شناسايی را ها گاه تکيه و ها فرصت تا بنگرند آينده

 عواملی چه بفهمد تا سازد می قادر را مدير استراتژيک تفکر .(AlZubi, 2016, 35)کنند  اجتناب

 ارزش مشتری برای مؤثر عوامل اين چگونه و است مؤثر موردنظر اهداف به دستيابی در

  (.Acur & Englyst, 2006, 69)آفريند  می

مشکل  ترين بزرگشرکت بزرگ استراليايی بر اين باورند که  35 ريزی برنامهمديران 

بر  .(Farhangi & Dehghan Nairi, 2010, 5) است ها آندر  کيقدان تفکر استراتژفها  سازمان

عنوان شاخصه اصلی  سال گذشته مطالعاتی روی فقدان تفکر استراتژيک به 25اين اساس در 

همه عوامل ها  در سازمانهرچند که  (.Goldman, 2012, 25) شده است عملکرد سازمانی انجام

در  وری کارکنان، شناخت رقبا و يادگيری( های سازمانی، بهره لويت)شناخت او موفقيتی کليد

 ها در اما سازمان ،(Nikoui & Mousavi, 2014, 2)شود  نمی کار گرفته بهيک استراتژ ريزی برنامه

 يکتفکر استراتژ باقابليت يرانیاز مد يدخالق با های استراتژی یطراحو  عملکردجهت ارتقاء 

 .(Clarke, 2012, 33) & (Poursadegh & Yazdani, 2011, 144)د باشن مند بهره

Kargin & Aktas, 2012 cited in Alzoubi, 2016, 35)) های تفکر استراتژيک را  قابليت

 شده  بينی دهی مجدد پيش عمدتاً شامل سه مزيت تفکر سيستماتيک سازمانی، بينش و سازمان
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ک را شامل تفکر سيستماتيک، تفکر خالقانه، چهار برتری تفکر استراتژي (Moon, 2013)دانسته و 

 (Aghajanian & Rostami, 2013, 59)داند  دورنمای تفکر محور و باالخره تفکر بازار محور می

شده و کاربرد آن در  نظمی از مباحث جديدی است که امروزه مطرح نظريه آشوب يا نظم در بی

های  از سوی ديگر در محيط (.Haji Karimi, 2010, 31)ها رو به گسترش است  تمامی زمينه

های خالق و يادگيرنده،  پيچيده و آشوب گونه نياز برای دگرگونی و حرکت به سمت سازمان

 (.Hadizadeh, Nekooeezadeh & Mirzadeh, 2010, 34)چالشی اساسی برای رهبران است 

با  يرانیوجود مد ،ها سازمان يرامونپ يطیمح تو تحوال ييرتغ يشبا توجه به افزانيز  يراندر ا

 ضروری است وتحليل به تصميمات درست برسند، امری يک که بر اساس تجزيهتفکر استراتژ

(Golmohammadi, Nekooeezadeh & Mansouri, 2017, 261Arayesh, ).  لذا تحقيق حاضر

را  ياتتعارضات موجود در ادب ها، پژوهی و تجميع و ترکيب يافته بنا دارد که از طريق سنتز

را  یموضوعات اصلو ضمن استخراج الگوی مناسب،  مشخص را يمتعم یحدومرزهارطرف، ب

 يد.مشخص نما يندهآ يقاتتحق یبرا

 

 پیشینه تحقیق
گيری در يک شرکت بوده که  ، الگوی تصميم((Andrews, 1980استراتژی از نگاه 

يت مشارکت کند و ممکن است ماه های اصولی برای دستيابی به اهداف را تعيين می سياست

 6379در سال  Henry Mintzberg (.Nicholas, 2016, 2)اقتصادی يا غيراقتصادی داشته باشد 

گيری تعريف کرد که در تقابل با رويکردی است که  استراتژی را الگويی در جريان تصميم

ی مديريت استراتژيک راهبرد (.Nicholas, 2016, 2)داند  ريزی می عنوان برنامه استراتژی را به

و  ها آنمناسب برای تحقق  های روش، ها گزينهانتخاب  کالن سازمان و های هدفمشتمل بر 

استراتژيک دستيابی به اهداف مذکور است. داشتن شيوه تفکر  تخصيص منابع الزم برای

 یتمرکز روی موضوعات کوتاه، به بررسی مباحث سازمان جای بهتا کند  میمديران را وادار 

 رقابتی برای سازمان است هدف نهايی، ايجاد يا کسب مزيت که همانابپردازند،  گسترده

((Arabshahi, 2008, 3 .Hyukok (2012, 4) شده از  ريزی استراتژيک را عملکردی تثبيت برنامه

که انديشه و طرز فکر استراتژيک نيازمند تحليل  گيری در سازمان می داند، درحالی تصميم

انه هنگام ايجاد يک ديدگاه است که متفاوت با ديدگاهی است های نوآورانه و خالق بيشتر نقش

تفکر استراتژيک مکمل  Amitabh and Sahay (2008) که در حال حاضر وجود دارد. به اعتقاد
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ريزی استراتژيک و مديريت استراتژيک است، با اين تفاوت که امکان واکنش خالقانه و  برنامه

ريزی  برنامه  Graetz (2002)(. به اعتقادGross, 2016, 26کند ) فراهم میتر را برای تغيير  سريع

، اما در مقابل تفکر استراتژيک استراتژيک منطقی، سيستماتيک، متعارف، تجويزی و همگراست

 .(Aghajanian & Rostami, 2013, 59-72)ترکيبی، واگرا، خالق، شهودی و ابتکاری است 

(Pisapia et al., 2009, 46) نشده،  ريزی برنامهو  مرتبط غير يعخدادها و وقار يرتفس يیتوانا

همان  درواقع ها توانايی ينا بوده و یکنونهای  سازمان يران موفقمد يتموفق هنشان ترين بزرگ

برای رساندن  یکمبود اساس يک دهنده نشانکه خود است  سازمان يکدر  يکتفکر استراتژ

 است. و توانمندسازی یسازمان به تعال يک

Zabih Nia and Imamgholizadeh (2015, 146) يک استراتژتفکر  يیتوانا معتقدند که

و کنترل  بينی پيش تشخيص، را درک، يندهآ يعبتوانند وقا تا يدکمک نما يرانبه مد تواند می

  .خود قرار دهند يرتحت تأث ی راآت ييرات، تغيرندقرار بگ ييراتتغ يرآنکه تحت تأث جای بهو  يندنما

Casey and Goldman (2010, 167) مدلی که ارائه نمودند بيان کردند که تفکر  در

ريزی استراتژيک سازمان را در  گيری مناسب سازمان را مشخص و برنامه استراتژيک جهت

برد. ايشان معتقدند که ابعاد تحليلی و عقاليی استراتژی با ابعاد  پيش می شده به جهت مشخص

 شود.  رويکرد قوی مديريتی حاصل میخالقانه و هنری آن پيوند خورده و يک 

Zabihi and Yaghoubi (2014, 138) مختلف بر اين اعتقادند که تفکر استراتژيک سطوح 

 و جديد های تغييرات را شناسايی، فرصت موج، هدايت اهداف تعيين در را سازمان مديريت

 کار و نيروی سرمايه هب نياز ارزيابی در را مديريت منطق، بينی و تحمل پيش پيش رو را تهديدات

سازد. و در بيان اهميت و جايگاه تفکر استراتژيک  می گيری تصميم و مديران را قادر به تقويت

ای اشاره نمودند  طی مطالعه (Sackett, Karrasch, Weyhrauch & Goldman, 1 ,2016(اينکه 

اتی خود را جهت های تحقيق تازگی يکی از خطوط برنامه که موسسه تحقيقاتی ارتش آمريکا به

 ارتقای تفکر استراتژيک ارتش اين کشور اختصاص داده است.
 

 زير است:  سؤاالتبا عنايت هدف اين تحقيق پاسخگويی به 

 کدامند؟ «فردی»ی اصلی تفکر استراتژيک مديران در سطح ها مؤلفه (6

 کدامند؟ «گروهی»ی اصلی تفکر استراتژيک مديران در سطح ها مؤلفه (2

 کدامند؟ «سازمانی»فکر استراتژيک مديران در سطح ی اصلی تها مؤلفه (3
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 شناسی تحقیق روش
کيفی و از نوع  شده گرفتهکاربردی، رويکرد به کار  -پژوهش حاضر از نوع هدف بنيادی

فراترکيب است که با انجام تحليل محتوای استقرايی و  مورداستفادهسنتز پژوهی و راهبرد 

همراه است. در اين تحقيق مقوالت و مضامين اصلی  شده انجامهای  يلتحلسپس فراترکيب از 

استخراج و بعد از کدگذاری و انتخاب مقوالت اصلی، ترکيبی از اين مقوالت انجام شد که 

 يک مديران گرديد. استراتژمنجر به طراحی يک چهارچوب مفهومی در حوزه تفکر 

 ينبود. در اژيک تفکر استراتشده در حوزه   انجام يقاتپژوهش شامل تحق یجامعه آمار

شده است.   استفاده یآمار نمونه حوزه در جامعه واين  داخلی و خارجی يقاتپژوهش از تحق

، 2يرکتدا ينس، سا6يکاند شامل ار شده  ها انتخاب مقاالت از آن ينکه ا یاطالعات های يگاهپا

، پايگاه 1یورعلوم و فنا یرسان اطالع یا مرکز منطقه، پايگاه 5، الزيور6، اسکوپوس3اسپرينگر

، پايگاه 9، پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی7اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

. معيار بود 66و سامانه نشريات کشور 60، پايگاه مجالت تخصصی نور3ی کشورها کنفرانسنشر 

 پژوهش بوده است. باهدفها در اين مطالعه مرتبط بودن  ورود پژوهش

يزی ر برنامه، 63مديريت استراتژيک ،62استراتژی برده شاملکار به های واژه يدکل

 60تعداد  مجموعاًدر جهت بررسی موضوع که بود  65، تفکر استراتژيک مديران66استراتژيک

 . قرار گرفت یبررس مورد مقاالت يدهچک و مقاله انتخاب مورد 73 جلد کتاب و

  درون: عدم اطالعات کافی به داليلی چ ها آن، تعدادی از شده انتخاباز مجموع تحقيقات 
 

                                                      
1-  Eric 
2-  Science Direct 
3-  Springer 
4-  Scopus 
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7-  sid.ir 
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يی که با عناوين و ها پژوهشها صرفاً در يک منطقه خاص،  ينه اهداف تحقيق، انجام بررسیزم

ی مناسب، برای ورود به شناخت روشهای فاقد الگوی  بودند و پژوهش شده انجاماهداف يکسان 

 پژوهش یها مالک به با توجهيت درنهاتحليل نهايی مناسب نبودند و از فرايند تحليل خارج و 

نمونه  16تعداد های موردنياز،  رسيدن داده اشباعو بررسی عناوين، چکيده و متن کامل و به 

 3های پژوهشی در  و نتايج يافته ها قرار گرفت.داده یبررس صورت هدفمند انتخاب و مورد به

 موردو منابع  ها هدادی و تحليل شدند. بند طبقهی )اصلی( ا هستهبعد مفاهيم، مقوالت و مقوالت 

در چند مرحله پااليش و استخراج و پس از تحليل و ترکيب نتايج، در يک چهارچوب  استفاده

 قرار گرفتند. مورداستفاده جانبه همهمفهومی جامع و 

 

 های پژوهش یافته
 برحسبدر اين پژوهش، مطالعات حوزه تفکر استراتژيک در داخل و خارج کشور 

ها به مرحله  داده که يیجا، تا ها آندسترسی نگارنده به محتوای اهميت، ارتباط موضوعی و 

های پژوهش نشان داد که هر يک  ها و يافته يشينهپاشباع رسيد مورد استناد قرار گرفتند. بررسی 

و هر يک از اين   يدهرسی بند جمعيی خاص، به ها شاخصبا  گرفته انجامی ها پژوهشاز 

قرار  مدنظرباشند به اين معنی که تنها بعدی خاص را  ینمشموليت کافی را دارا  ها شاخص

بر اساس مطالعات انجام شده،  (6شود. در جدول ) ینمداده و همه ابعاد در آن مقايسه ديده 

شود تا با تحليل اين  یمينه تفکر استراتژيک مديران نشان داده درزمی مدنظر محققان ها شاخص

 به ترکيبی جديد و کاربردی برسيم.بتوانيم  ی آنان در مراحل بعدبند مقولهو  ها شاخص
 

 شده .  عوامل مؤثر بر تفکر استراتژيک در تحقيقات انجام6جدول 
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6 
(Zabih Nia and 

Imamgholizadeh, 
2015) 

تفکر استراتژيک و 
 يت، يادگيریخالق رويکردهای آن

2 (Monavarian, 2014) 

مدلی برای تفکر 
انداز  استراتژيک، چشم

 ايرانی و اسالمی

انداز، بينش و دورانديشی )بالدرنگ(،  چشم
توانايی تحليلی، تفکر دستگاهی، خالقيت، 

 گرا و آشنايی بادانش روز آموزش، تصور هدف

3 Mirakhoori, Alireza 
et al. (2014) 

يک مدل تفکر استراتژ
 ايرانی اسالمی

اندازی برای آينده، تفکر  خالقيت، چشم
نگری، قدرت تحليل، بصيرت،  سيستمی، آينده

تمرکز بر هدف، تجربه پذيری، علم به زمان، 
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يادگيری مستمر،ارتباطات مؤثر، قابليت سازی، 
 انديشه مبتنی بر معنويت

6 (Aghajanian & 
Rostami, 2013) 

تعيين عناصر 
ی  ازهی س دهنده تشکيل

 تفکر استراتژيک

تفکر کارآفرينانه، توجه به ذينفعان، شهود 
کارآفرينانه، توجه به محيط، تفکر دستگاهی، 
توجه به ديالوگ و ارتباطات، حل مسئله، 

 فرضيه محور بودن

5 Moon (2013) 

پيشين و نتايج تفکر 
استراتژيک. مجله 
 تحقيقات بازاريابی

انداز محور،  سيستماتيک، خالق، چشم
 بازارگرا

1 Fiona Sto (2013) تجربه و مهارت در ارتباط با شغل تفکر استراتژيک 

7 
Nuntamanop, 
Polboon, Ilkka 

Kauranen, & Barbara 
Igel (2013) 

مدل جديد تفکر 
 استراتژيک

توانايی تفکر مفهومی، تفکر رؤيايی، توانايی 
سازی، عينی  تفکر تحليلی، توانايی ترکيب

 توانايی يادگيریبودن، خالقيت و 

9 Rishel (2013 
ريزی اجرايی در  برنامه

 پرستاری انکولوژی

های متعدد برای مسئله و  حل شناخت راه
بينی آينده، استفاده از  استفاده برای پيش

 دانش گذشته جهت اتخاذ تصميمات فعلی

3 Gothard & Austin 
(2013) 

ريزی جانشينی  برنامه
رهبری: پيامدهای 

دماتی های خ سازمان
 غيرانتفاعی

های متعدد برای مسئله، ايجاد  حل شناخت راه
های خالقانه  حل ها، شناخت راه تعامل بين ايده

های  جهت مزيت رقابتی، بازنگری مدل
های  حل شناختی، تفکر شهودی، يافتن راه
 جايگزين برای يک مسئله

60 Onuoha (2013) 

ريزی ضعيف  برنامه 
توسط کارآفرينان: مايه 

ها در  دی شرکتنابو
 جنوب شرق نيجريه.

ی  توجه به نتايج بلندمدت، تجسم آينده
های رقابتی، شناخت  مطلوب، کشف حوزه

اهداف ارزشی از ديد کارکنان، تعيين وضعيت 
 انداز آتی فرايندهای اصلی سازمان، خلق چشم

66 McCauley (2012) 
تفکر استراتژيک: ارائه 

 تعارض در وظايف شغلی مزيت رقابتی

62 Clark (2012) 

معرفی تفکر استراتژيک به 
يک سازمان غيرانتفاعی 

های  برای ايجاد جريان
 درآمدهای جايگزين

آوری، تفسير، توليد و ارزيابی  فرايند جمع
 ها اطالعات و ايده

63 Jen Feng Lane 
(2013) 

مطالعه موفقيت 
 ريزی پياپی برنامه

توجه به تاريخچه سازمان، برقراری ارتباط 
ن گذشته و حال و آينده، شناسايی بي

الگوهای تکرارشونده، توجه به وقايای 
 بينی آينده گذشته و استفاده برای پيش

66 Hosseini et al. 
(2013) 

ی مدلی برای سنجش  ارائه
 تفکر استراتژيک مديران

جويی هوشمندانه، درک  تصور آينده، فرصت
گيری منعطف، قابليت  موقعيت، تصميم

 ها تايجاد زيرساخ
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65 Zahra & Nambisan 
(2012) 

کارآفرينی و تفکر استراتژيک 
 های در اکوسيستم

 وکار کسب
 خالقيت، بينش و بصيرت

61 Gao Jay et al (2011) 
توسعه کارآفرينی در غنا از 

 ريزی اجرايی طريق برنامه

ی  توجه به نتايج بلندمدت، تجسم آينده
های رقابتی، شناخت  مطلوب، کشف حوزه

ارزشی از ديد کارکنان، تعيين  اهداف
وضعيت آتی فرايندهای اصلی سازمان، خلق 

 انداز چشم

67 Burneh H (2013) 

مديريت استعدادهای 
ريزی  درخشان و برنامه

های  اجرايی، استراتژی
منابع انسانی برای 

جلوگيری از ايجاد شکاف 
مهارت در طی يک 

 محدوده رکود اقتصادی.

69 Hatchell (2013) 
ريزی جانشينی،  امهبرن

 دوره بهبودی

63 Abrahiem, Talil 
Hanna, (2013) 

آموزش در مورد 
ريزی پيگيری و  برنامه
 گيری در سياست تصميم

ی ارزش،  ديدگاه سيستمی، توجه به زنجيره
شناسايی نقش افراد، شناخت روابط عمودی 

سيستم، شناخت تعامالت ميان 
های شرکت، شناخت ارتباطات  استراتژی

يان واحدها، تفکر فرايندی، شناخت م
های بزرگ، نگاه  جايگاه سازمان در سيستم

 عنوان اجزای مرتبط به سازمان به

20 
Kamangar, F, 

Rohani, R., Salavati, 
A., & Karimi, M. S. 

(2013). 

عناصر مؤثر بر تفکر 
 استراتژيک

تفکر سيستمی، خالقيت، مشاهده و فعاليت 
 يادگيری

26 
Monnavarian, 

Farmani & Yajam 
(2011) 

 تفکر استراتژيک در بنيتون

خالقيت و توجه به گذشته، حال و آينده، 
وتحليل  ساختار ارگانيک سازمان، تجزيه

محيطی، مديريت تعارض، هوشياری نسبت 
نگرانه، فراست، الگوی  به موقعيت، شيوه آينده

گويی، وضعيت سازمانی و  ذهنی متنوع، پاسخ
 ستمی و شيوه فرايندیهماهنگی، تفکر سي

22 David, Fred R. 
(2011) 

ها  درک وابستگی متقابل اعضا و تعامالت آن مديريت استراتژيک
 سيستم داخلی و خارجی در

23 Wootton & Horne 
(2010) 

تفکر استراتژيک: يک 
گام به  به رويکرد گام

 استراتژی و رهبری
 بينی قدرت پيش

26 Mesgarian (2010) 
ژيک، عملکرد تفکر استرات

 ها و چالش

طراحی فرايندهای تغيير، ساختار سازمانی 
های استراتژيک جهت  منعطف، نيازمندی

 طراحی ساختار سازمانی مناسب
25 Zand (2010)  چارچوب دهی مجدد، در نظر گرفتن فرايند تفکر دراکر، سه
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 ها فرضيات جايگزين و به بررسی پيشنهاد تکنيک اصلی

21 Casey & Goldman 
(2010) 

افزايش قابليت تفکر 
 سازی و آزمون اسکن، پرسش، مفهوم استراتژيک: يک مدل يادگيری

27 
Ghorbanpur, Mirzaei 

Chaboki & 
Nejadsani (2010) 

بندی  شناسايی و اولويت
عوامل مؤثر بر تفکر 
استراتژيک بر اساس 

رويکرد فرآيند 
 وتحليل شبکه فازی تجزيه

مانی، فرايندها ساز ساختار سازمانی، فرهنگ
ای، خالقيت،  ها، تعارض رابطه و دستگاه

تنوع مرتبط با شغل، تعارض مرتبط با 
وظيفه، مشارکت مديريت ميانی، تفکر 

انداز، تفکر در طول  سيستمی، ترسيم چشم
زمان، هوشياری محيطی، تفکر فرضيه 

ها و  محور، استفاده هوشمندانه از فرصت
 تنوع در الگوهای پردازش اطالعات

29 Palmatier (2008) 

ريزی استراتژيک:  برنامه
های اجرايی برای  کمک

تفکر استراتژيک، توسعه و 
 استقرار

 انداز خلق چشم

23 Amitabh & Sahay 
(2008) 

تفکر استراتژيک: رهبری 
پيوند گمشده: يک مطالعه 

 اکتشافی

رهبری خوب، تصوير سناريوهای آينده 
هور، های نوظ بلندمدت، توجه به استراتژی

 جستجوی اشارات محيطی، شهود، خلق آينده

30 Rigby and Barbara 
(2007) 

ابزارهای مديريت جهانی 
 ها و بررسی گرايش

درک محيط داخلی و خارجی سازمان، ارزيابی 
محيط داخلی و خارجی سازمان، شناخت 
موضوعات استراتژيک، تفسير و سازش با 

های خارجی،  ابهامات، توجه به فرصت
های  ها و فرصت رقبا، شناخت قوتشناخت 

های استراتژيک،  سازمان، درک اولويت
های اصلی سازمان، طراحی  شناخت حوزه

 ها فرضيات در مورد محيط کار آزمون آن

36 Sathe (2007) 

کارآفرينی شرکتی: مديران 
وکار  برتر و ايجاد کسب

 جديد

طلبی هوشمندانه،  ابتکار و خالقيت، فرصت
انداز و پيش  اشتن چشمتمرکز بر هدف و د

 فعال بودن و خلق محيط

32 Cantina Derry 
(2007) 

توسعه برای  محيط درحال
تشکيل استراتژی در 

 های کوچک محلی موقعيت

تغيير، فضای کاری آکنده از روحيه مثبت 
انديشی و صداقت، ايجاد فرهنگ همسو با 

 خالقيت و تغيير

33 Acur & Englyst 
(2006) 

استراتژی: ارزيابی ترکيب 
نحوه اطمينان از کيفيت 

 درروند و نتيجه

های  گيری اثربخش و منعطف،سيستم تصميم
جبران خدمات و پاداش شامل معيارهای 

بلندمدت کيفی، طراحی فرايندهای تغيير و 
 بهبود

36 Abraham 
aseton(2005) 

توسعه تفکر استراتژيک، 
 راهبری و رهبری

مانی طراحی فرايندهای بهبود، ساختار ساز
 های استراتژيک منعطف، نيازمندی
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35 Ravi & Shankar 
(2005) 

وتحليل تعامالت در  تجزيه
 استفاده از مفاهيم شناختی ميان موانع

31 Goldman (2005) 

شدن به متفکر  تبديل
استراتژيک متخصص: 
 يادگيری مديران ارشد

انداز  تشخيص، رهبری، خالقيت، چشم
 طلبی بلندمدت، فرصت

37 Tavakol & Lawton 
(2005) 

تفکر استراتژيک و 
 خالقيت، ساختارشکنی مديريت دانش

39 Bonn (2005) 
بهبود تفکر استراتژيک: 

 ای رويکرد چندمرحله
گرا، تفکر سيستمی،  خالق، واگرا، عمل

 انداز، ديالوگ، ارتباطات چشم

33 Grayson and Werder 
(2003) 

يادگيری سازمانی و 
 بازسازی استراتژيک

طلبی هوشمندانه،  کار و خالقيت، فرصتابت
انداز و پيش  تمرکز بر هدف و داشتن چشم

 فعال بودن و خلق محيط

60 Antoncic & Hisrich 
(2003) 

تعريف مفهوم درونی 
 کارآفرينی

طلبی هوشمندانه،  ابتکار و خالقيت، فرصت
انداز و پيش  تمرکز بر هدف و داشتن چشم

 فعال بودن و خلق محيط

66 
Heath, Ireland, 
Camp & Sexton 

(2002) 

کارآفرينی استراتژيک: 
انداز مديريت  ادغام چشم

 کارآفرينی و استراتژيک

طلبی هوشمندانه،  ابتکار و خالقيت، فرصت
انداز و پيش  تمرکز بر هدف و داشتن چشم

 فعال بودن و خلق محيط

62 O'Shannassy (2003) 

مديريت استراتژيک مدرن: 
تژيک و تعادل تفکر استرا

ريزی استراتژيک  برنامه
برای ذينفعان داخلی و 

 خارجی

انداز، حل  مولد، خالق، ترکيبی، واگرا، چشم
مسئله، عزم استراتژيک، تفکر در طول زمان، 

 مشارکت ذينفعان داخلی و خارجی

63 
Kaufman, Oakley-

Browne, Watkins & 
Leigh (2003) 

ريزی استراتژيک  برنامه
نگ برای موفقيت: هماه

کردن مردم، عملکرد و 
 وری بهره

 نگر انداز، ديد کل چشم

66 Graetz (2002) 

تفکر استراتژيک در مقابل 
ريزی استراتژيک:  برنامه

 درک مفاهيم

ترکيبی، واگرا، خالق، شهودی، مبتکرانه، 
 تصوير آينده

65 Collins., Lowe & 
Arnett. (2000) 

رهبری با کارايی باال در 
 سطح سازمان

فرايندهای تغيير و بهبود، ساختار  طراحی
های استراتژيک  سازمانی منعطف، نيازمندی

 جهت طراحی ساختار سازمانی مناسب

31 Brønn & Olson 
(1999) 

رديابی تفکر استراتژيک 
مديران روابط عمومی در 

 يک وضعيت بحرانی

آوری اطالعات بر مبنای تحقيق در  جمع
ريزی  نفعان، برنامه مورد محيط و ذی

 ارتباطات، مشارکت با ديگر مديران ارشد

67 Williamson (1999) 
عنوان انتخابی  استراتژی به

 ها، شناخت بازار توسعه قابليت در آينده
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69 Lawrence (1999) ی مطلوبخلق آينده تفکر استراتژيک 

63 Liedtka (1998) 

تفکر استراتژيک: آيا 
توان آن را تدريس  می

 کرد؟

انداز سيستمی،  متمرکز بر هدف، چش
طلبی هوشمندانه، فرضيه محور  فرصت

 بودن، تفکر در طول زمان، شهود

50 Heracleous (1998) 
تفکر استراتژيک يا 

 ای ترکيبی، واگرا، خالق، يادگيری دو حلقه ريزی استراتژيک؟ برنامه

56 Prahade & Hamel 
(1989) 

 ها خالقيت، اکتشاف، درک ناپيوستگی هدف استراتژيک

52 Goldsmith (1996) 
تفکر استراتژيک در توسعه 

 توانايی يادگيری از محيط المللی بين

53 Mintzberg (1994) 
باال و پايين تفکر 

 انداز منسجم ترکيب، شهود، خالقيت، چشم استراتژيک

56 Richmond (1993) 

های تفکر:  دستگاه
های تفکر انتقادی  مهارت

و  6330های  برای دهه
 فراتر از آن

تفکر پويا يا توجه به رفتار در طول زمان، 
تفکر حلقه بسته، تفکر جنگل يا توجه به 

تصوير کلی، تفکر ساختاری يا تفکر سيستم 
عنوان علت، تفکر عملياتی يا  )ساختار( به

شناسايی روابط علی، تفکر پيوسته و تفکر 
 علمی

55 Harper(1991) 
تفکر استراتژيک، نمايشی 

 دازان خلق چشم به آينده

51 Ohmae(1978) ابتکار ذهن استراتژيست 

57 
Pasalar & 

Shahbandarzadeh 
(2014) 

بررسی عناصر مؤثر بر 
 تفکر استراتژيک

انداز،  ديدگاه سيستمی، ترسيم چشم
خالقيت، افق زمانی تصميمات، شناخت 

ها، شناخت تفکر فرضيه محور،  فرصت
 الگوهای ذهنی متنوع، هوشياری محيطی

59 
Monavarian, 
Aghazadeh & 

Shahamat Nezhad, 
Mina (2012) 

بررسی رابطه حاکميت 
شرکتی و تفکر استراتژيک 

 های بازاريابی باقابليت

نگرش سيستمی، عزم استراتژيک و پيشروی 
 بر اساس رويکرد علمی

53 Lashkar boloki 
(2011) 

فنون و فرامين تفکر 
 گزينه سازی، پيشروی با فرضيه استراتژيک

10 Ghaffarian & Kiani 
(2010) 

پنج فرمان برای تفکر 
 استراتژيک

توانايی تعيين ارزشمندی اهداف ميانی 
 نسبت به اهداف نهايی

16 Moshbaki & 
Khazaee (2008) 

طراحی مدل عناصر تفکر 
های  استراتژيک در سازمان

 ايرانی

سازمانی، هوشمندی محيطی و  فرهنگ
 مشارکت مديران ميانی
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ی نزديک به هم در يک مقوله ها مقولهعات گردآوری و کدگذاری شده، از مجموع اطال

ی ها مؤلفهتوان گفت که بيشترين  یماول،  سؤالگيرند. در پاسخ به ی يا اصلی جای میا هسته

، هر ها شاخصگيرند. اين  یمای( جای  ها در سطح فردی )مقوله هسته يشينهپاز  شده استخراج

توانند مبنايی برای تفکر استراتژيک مديران باشند.  یمشوند که  یمهايی را شامل  يرشاخهزيک 

 .اند شده دادهنشان  2اين نتايج در جدول شماره 

 

ی محوری و فراترکيب مبانی نظری و پژوهشی جهت استخراج مقوالت مربوط به کدگذار  .2جدول 
 سطح فردی تفکر استراتژيک مديران

 مقوله منابع مقوله مفاهيم رديف

 ای هسته

6 

ابتکار، تفکر جانبی و شهودی، توانايی يادگيری، 
های متعدد و جايگزين برای  حل زمان راه يافتن هم

های شناختی،  مشکالت، توانايی بازنگری مدل
سازی  های خالقانه، توانايی ترکيب حل توسعه راه

 مفاهيم

 خالقيت
Bonn (2005) 
Bonn (2001) 

Graetz (2002) 

سطح فردی
 

2 

ربخش، توانايی تحليلی، تصور گيری اث تصميم
گرا، توجه به ارتباطات، فرضيه محور بودن،  هدف

شناخت روابط عمودی سيستم، شناسايی نقش 
افراد، توجه به زنجيره ارزش، نگاه به سازمان 

 عنوان اجزای مرتبط به

 تفکر

  Liedtka (1998) سيستمی

3 

بينش و دورانديشی، پيشروی بر اساس رويکرد 
های متعدد برای  حل زمان راه هميافتن  علمی،

مشکالت، تجسم آينده مطلوب، توجه به نتايج 
شناخت  های رقابتی، بلندمدت، کشف حوزه

اهداف ارزشی از ديد کارکنان، تعيين وضعيت آتی 
فرايندهای اصلی سازمان، تمرکز بر عزم 

 استراتژيک،

 ترسيم

 انداز چشم

Napier & Albert 
(1990) 

Liedtka  
(1998) 

 Bonn (2005) 
Collins, Lowe & 

Arnett (2000) 

6 
ها، الگوهای ذهنی متنوع، استفاده  فرصتشناخت 

سازی، بازنگری  از مفاهيم شناختی برای مفهوم
 ،شده ريزی های برنامه استراتژی

طلبی  فرصت
 هوشمندانه

Heracleous 
(1998) 

 Acur & Englyst 
(2006)  

Graetz (2002)  

5 

درک و ارزيابی محيط داخلی توجه به ذينفعان، 
و خارجی سازمان، شناخت موضوعات 

با ابهامات، درک استراتژيک، تفسير و سازش 
 های استراتژيک، اولويت

هوشياری 
 محيطی

Pasalar &  
Shahbandarzade

h (2014) 

1 

تفکر در طول زمان، توجه به تاريخچه سازمان 
کارگيری الگوهای مناسب، برقراری ارتباط  و به
ن گذشته، حال و آينده، شناسايی الگوهای ميا

ريزی برای آينده  تکرارشونده در وقايع، برنامه
با در نظر گرفتن گذشته، توجه به وقايای 

 بينی آينده گذشته جهت پيش

افق زمانی 
 تصميمات

Heracleous 
(1998) 

Acur & Englyst 
(2006) 

Napier & Albert 
(1990) 
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توان گفت که ابعاد تفکر استراتژيک در بعدی باالتر از سطح  یمدوم  سؤالدر پاسخ به 

ای و تعارض  يفهوظی است. در سطح گروهی، تنوع شغلی، تعارض بند طبقه قابلفردی نيز 

تفکر های محوری و فراترکيب سطح گروهی  یکدگذارگيرند که نتيجه  یمی جای ا رابطه

 است. شده دادهنشان  3شماره  يران استخراج مفاهيمی است که در جدولمد يکاستراتژ

 

ی محوری و فراترکيب مبانی نظری و پژوهشی جهت استخراج مقوالت مربوط به کدگذار.  3جدول 

 سطح گروهی تفکر استراتژيک مديران

 مقوله منبع مقوله مفاهیم ردیف
 ای هسته

6 
های مختلف  ها و ديدگاه دارا بودن تجربيات، مهارت
 اختی شغلهای شن در ارتباط با فعاليت

تنوع 
 شغلی

Bonn 
(2005) 

سطح 
 گروهی

2 
نظر در خصوص محتوا و اهداف  ابراز اختالف

 وظايف شغلی
تعارض 

 ای وظيفه
Bonn 

(2005) 

3 
وجود عدم انطباق و مشاجرات فردی ميان اعضای 

 گروه
تعارض 

 ای رابطه
Bonn 

(2005) 
 

 که آنهای  يرشاخهزی و های سازمان توان گفت، شاخص یمسوم پژوهش  سؤالدر پاسخ به 

 باشد. یم 6، به شرح جدول شماره شده حاصلاز فراترکيب پيشينه تحقيق 

 

ی محوری و فراترکيب مبانی نظری و پژوهشی جهت استخراج مقوالت مربوط به کدگذار.  6جدول 

 سطح سازمانی تفکر استراتژيک مديران

 مقوله منبع مقوله مفاهیم ردیف
 ای هسته

6 

سازمانی پشتيبان رفتار  رهنگايجاد و حفظ ف
اثربخش، مشارکت مديران ميانی، فضای کاری 
آکنده از روحيه مثبت انديشی و صداقت، ايجاد 

 فرهنگ همسو با خالقيت و تغيير

 فرهنگ

 سازمانی 

Bonn (2005) 
Napier & 

Albert 
(1990) 

 سطح

 سازمانی
2 

ساختار سازمانی منعطف و ارگانيک، تعيين افراد 
تراتژيک، طراحی ساختار سازمانی با تفکر اس

های  مشوق تغيير و بهبود، توجه به نيازمندی
استراتژيک و عملياتی جهت طراحی ساختار 

 سازمانی مناسب

 ساختار

 سازمانی

Bonn (2005) 
Collins, 
Lowe & 
Arnett. 
(2000) 

Bonn (2001) 

3 

طراحی فرايندها و مکانيزم های مشوق تغيير و 
بران خدمت و پاداش شامل های ج بهبود، سيستم

 گيری معيارهای بلندمدت و کيفی، تصميم
 از طريق فرايندهای منعطف و اثربخش

فرايندها 

و 

 ها سيستم

Bonn (2005) 
Acur & 
Englyst 
(2006) 
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تواند به بهبود مطالعات اين  یمالگوی مفهومی و چهارچوب نظری در تفکر استراتژيک مديران 

 شده انجامی قبلی ها پژوهشی نظری و ها چهارچوبفراترکيب  پس از حوزه کمک نمايد. بنابراين

يافت که دربرگيرنده سه سطح  دستتوان به الگوی مفهومی جديدی  یمدر حوزه تفکر استراتژيک، 

 است. شده  دادهنشان  3باشد.اين الگوی مفهومی در شکل  یم)فردی، گروهی و سازمانی( 

 
 ژيک مديران.  الگوی مفهومی تفکر استرات3شکل 

 

 گیری یجهو نتبحث 

ی اصلی اثربخش در تفکر ها شاخصو  ها مؤلفههدف اين پژوهش، ارائه فراترکيب از 

استراتژيک مديران بر اساس چارچوب نظری و مطالعات صورت گرفته در پيشينه پژوهشی 

جلد  60مقاله، حدود  16های  بوده است. در اين مطالعه فراترکيبی به ابزارها، نتايج و يافته

های موردنياز و مرتبط مراجعه شد و  ی مرتبط همراه با شواهد و دادهها پژوهشکتاب و يا 

های مقاله در قالب يک الگوی مفهومی ادغام و ارائه گرديد.  خروجی حاصل از فراترکيب يافته

ی بعد سهدر الگوی نظری مستخرج از فراترکيب اخير، الگوی  شده ارائهی نتايج بند طبقهدر 

يک مديران شامل سطوح فردی، گروهی و سازمانی در يک فرايند يکپارچه، جامع استراتژکر تف

 است. قرارگرفتهمورد شناسايی و ترکيب  مند نظامو با رويکردی 

 يرهای مؤثر بر تفکر استراتژيک متغمند  يری از يک مطالعه نظامگ بهرهدر اين تحقيق، با 
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ک توسعه داده شد که در اين بخش به بررسی ابعاد و شناسايی و الگوی مفهومی تفکر استراتژي

 شود: ی مدل در مقايسه با تحقيقات پيشين پرداخته میها مؤلفه

مقوله  3و در مرحله بعد اين مقوالت تبديل به  قرارگرفتهمقوله  62مفهوم در  51در تحقيق حاضر 

ها در يک  ا شاخصباشند. اين مقوالت ي های اصلی الگو می ای شدند که درواقع شاخص هسته

چهارچوب مفهومی مورد شناسايی و ترکيب قرار گرفتند. در پاسخ به سؤال اول، با استناد به اطالعات 

ها  شده و اين مؤلفه مقوله )مؤلفه( تشکيل 1توان گفت که سطح فردی از  می 2مندرج در جدول شماره 

ی جزء مفاهيمی هستند که در سطح اند که همگ شده نوبه خود از تعدادی زير مؤلفه تشکيل هرکدام به

  شود. ها نوعی کاستی در اين سطح محسوب می فردی تفکر استراتژيک نقش داشته و فقدان هر يک از آن

(Bonn, 2005; Graetz 2002; Collins, Lowe & Arnett 2000; Napier & Albert 1990; 
Acur & Englyst 2006; Liedtka 1998; Pasalar&shbandarzadeh 2014; Aghajanian & 

Rostami, 2013). 

يستمی و هوشياری محيطی را تفکر سطلبی هوشمندانه، افق زمانی، خالقيت،  انداز، فرصت چشم

در  (Boon, 2001, 39)اند.  داده  یجای( فردی ا هستهمؤثر بر تفکر استراتژيک و در سطح)مقوله 

يک را در دو سطح سازمانی و فردی تقسيم تحقيق خود با عنوان ارتقاء تفکر استراتژيک، تفکر استراتژ

نموده که تحقيق حاضر نيز اين دو گروه را در نظر گرفته و شايد بتوان گفت که در اين تحقيق سطوح 

در  شده ارائهالگوی  ، ليکن درقرارداديرگروه سطح فردی زتوان در  یمشهودی و ديد سيستمی را نيز 

کردن تفکر استراتژيک  تر اثربخششده است. برای يد تأکاين تحقيق بر نقش اين عوامل بيشتر 

و  ها دانشگاه، مؤسسات، ها سازمانمديران، الزم است که خصوصيات فردی کارکنان و اعضای 

يجه مديران بر اساس شايستگی و درنتقرار گيرند.  موردتوجهکسانی که در فرايند مديريت نقش دارند 

دوم، با  سؤالپاسخ به  در روابط شخصی و گروهی.شوند نه بر اساس  یمی انتخاب ا حرفهصالحيت 

توان گفت که سطح گروهی تفکر استراتژيک از سه  یم 2استناد به اطالعات مندرج در جدول شماره 

  اند. شده يلتشک مؤلفهخود از تعدادی زير  نوبه به هرکدام ها مؤلفهشده و اين  يلتشک( مؤلفهمقوله )

(Monavarian, Aghazadeh, & Shahamat Nezhad, 2012; Moshbaki & Khazaee, 2008;  
 

Ghorbanpur, Mirzaei Chaboki & Nejadsani, 2010).  

ی و تنوع شغلی را مؤثر بر تفکر استراتژيک و در ا رابطهای، تعارض  يفهوظتعارض 

ی به موضوع تفکر بعد تکاند. اکثر مطالعات قبلی نگاه  داده یجای( گروهی ا هستهسطح)مقوله 

ی سطح فردی بوده است. درک تفکر استراتژيک ها مؤلفهيد روی تأکاتژيک داشته و بيشتر استر

در يک محيط سازمانی مستلزم آن است که بتوانيم غير از افراد، موارد ديگری را نيز در نظر 
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ير آن را بر توانايی فردی تفکر استراتژيک بررسی کنيم. تأثبگيريم و با دقت زمينه گروه و 

ی و تنوع شغلی در ا رابطهای، تعارض  يفهوظير تعارض متغقويت هر يک از سه ين تبنابرا

 مديران سازمان با افزايش تغيير سازمانی همراه خواهد بود.

توان گفت که سطح  یم 2سوم، با استناد به اطالعات مندرج در جدول شماره  سؤالدر پاسخ به 

خود از  نوبه به هرکدام ها مؤلفهشده و اين  يلتشک( مؤلفهمقوله ) از سهسازمانی تفکر استراتژيک 

  ,Ghorbanpur, Mirzaei Chaboki & Nejadsani);2010 اند. شده يلتشک مؤلفهتعدادی زير 

Abrahiem, Talil Hanna, 2013;Khazaee, 2008;  &Monavarian et al., 2013; Moshbaki   
 

.2005) ,Abraham 1993; ,Richmond; Collins, Lowe & Arnett 2000; Mesgarian 2010 
 

ها را مؤثر بر تفکر استراتژيک و در  يستمسی، فرايندها و سازمان فرهنگساختار سازمانی، 

ارائه چارچوبی برای تفکر استراتژيک،  منظور بهاند.  داده یجای( سازمانی ا هستهمقوله )سطح 

اش ترکيب  ينهزمازمان و را با تمرکز کالن بر س ها گروهبايد تمرکز محدود و خرد بر افراد و 

ير تأثسازمانی و  ينهزمها و اعمال فردی را بر  يژگیوير تأثيگر بايد د عبارت بهنماييم. 

ی ها شکلمشابه فرايندها و  طور بهسازمانی بر تفکر و رفتار فردی را در نظر گرفت.  ينهزم

ر استراتژيک های مناسب فردی با تفک يژگیوساختار در سطوح گروه و سازمان باعث تقويت 

در تحقيق حاضر پاسخی در  شده ارائهالگوی  .(Amouzad Khalili et al., 2009, 5)شود  یم

تواند بينش و آگاهی الزم برای  یمجهت حل مشکل فقدان تفکر استراتژيک مديران است و 

يری از تفکر استراتژيک در مديران را فراهم ساخته، عملکرد واحدهای سازمانی را گ بهره

توانند با پيروی از الگوی  یمگيری مديران تغيير ايجاد کند.مديران  بی و در رويکرد تصميمارزيا

يری را پذ رقابتيافته،  دستدر محيط پيچيده و سراسر تغيير موجود به وضعيتی بهتر  شده ارائه

ا نقص و عاری از خط یبيقيناً  شده ارائهتسهيل و به نيازهای پنهان مشتريان جواب دهند. الگوی 

توان استفاده از يک الگوی واحد تفکر استراتژيک در همه شرايط و  ینمنيست و از سويی 

يک چارچوب مفهومی برای  عنوان بهرا  شده ارائهتوان الگوی  یمرا موفق دانست، اما  ها زمان

يش و افزادر جهت مديريت تغييرات  ها سازمانراهنمايی مطالعات بعدی ونيز الگويی برای 

شده در  يیشناسای ها سازهو  آمده دست به.عوامل قرارداد مورداستفادهيری پذ رقابتتوان مزيت 

پراکنده  صورت به درگذشتهی تحقيقاتی بوده که بند جمعاين تحقيق در راستای تکميل و 

 باشد.  آمده دست بهيهی بر اعتبار الگوی توجتواند  یمو اين امر  اند شده اشاره
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ت بيشتر و گسترش دامنه اطالعات، طراحی الگوی تفکر استراتژيک با انجام مطالعا ها: یشنهادپ

از  (ها سازمانی صنعت، آموزش عالی و ساير ها بخشبومی و خاص مديران هر حوزه )

يد بر ابعاد تأکباشد. طراحی الگوی تفکر استراتژيک مديران با  یمی تحقيقات آتی ها ضرورت

و ی تصميمات ساختاريافته و صرفاً عقالنی جا بهشهودی و سيستمی، توجه به تصميمات ذهنی 

تواند  یمشود، نيز  می ها سازمانی که منجر به ارتقاء عملکرد جزءنگری جا بهی نگر کليد بر تأک

ينکه در تحقيقات آتی بر روی توسعه و اهای تحقيقاتی در آينده باشد.  يتاولويکی ديگر از 

ين امر در هدايت ا يرازتری گذاشته شود، مؤثر بر تفکر استراتژيک وقت بيش و عوامل ها سازه

 باشد. یميزی استراتژيک ر از برنامهتر  يتبااهمبسيار  ها سازماناستراتژيک 
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