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 چکیده

فکر استراتژیک در سازمان تأمین هدف از این مقاله، بررسی روابط علّی عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ ت
کمی( از نوع -)کیفی 5اجتماعی است. روش تحقیق این پژوهش کاربردی و برحسب نوع داده آمیخته

ها یا ماهیت و روش اکتشافی است. ازنظر زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گردآوری داده
افراد آگاه در زمینه تفکر استراتژیک پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و 

اجتماعی( و جامعه آماری بخش کمی شامل تمام )اساتید دانشگاه و مدیران سطوح عالی و میانی تأمین
ای مدیران و کارکنان ستاد مرکزی تأمین اجتماعی تهران بود. مرحله کمّی پژوهش شامل پرسشنامه

ساخته تفکر استراتژیک مدیران است. امه محققشناختی و پرسشنمتشکل از دو بخش اطالعات جمعیت
ای لیکرت است که با مرور مبانی نظری و نیز نتایج گزینه 5گویه با طیف  27پرسشنامه شامل 

شده است. در بخش  های اکتشافی )کدگذاری باز و محوری متون مصاحبه اکتشافی(، تدوین مصاحبه
همبستگی پیرسون، آزمون تی نظیر یی هااستنباطی برای پاسخ به سؤاالت پژوهش از آزمون

)تحلیل عاملی تأییدی( و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده  6سازی معادالت ساختاری های، مدل تکنمون
با توجه به نتایج، از میان  نیز بهره گرفته شد. Lisrel-v8.8و  SPSS-v21 ،Smart Pls-v3افزارهای  از نرم

تژیک )نگرش فلسفی، تفکر سیستمی و مفهومی، دوراندیشی و عوامل اثرگذار بر فرهنگ تفکر استرا
های رفتاری، عوامل انگیزشی، عوامل ساختاری، محیط پیرامونی، محیط سازمان، نگری، ویژگیآینده

پروری(، گیری هوشمندانه، اصالح ساختارهای سازمانی و استعدادیابی و شایستهتعارض سازمانی، تصمیم
 ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند. در وضعیت متوسط و سایر مؤلفه نگرش فلسفی و محیط سازمان

 : تفکر استراتژیک، سازمان تأمین اجتماعی، معادالت ساختاریواژگان کلیدی
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 مقدمه و بیان مسئله پژوهش

های بهتر و استفاده از ابزارهای  حل ها، نیاز به ارائه راه با افزایش مشکالت و پیچیده شدن سازمان

کند چراکه مدیران با تفکر استراتژیک، با فهم  ریزی استراتژیک، خودنمایی می از برنامهقدرتمندتر 

توان گفت فرهنگ ریزی استراتژیک، عملکرد مؤثرتری خواهند داشت و میو درک بهتر از برنامه

تواند در جهت شود و میریزی استراتژیک شمرده میعنوان زیربنای برنامه تفکر استراتژیک به

ها، تخصیص بهینه منابع کمیاب و دستیابی به نتایج سیستماتیک با معضالت، درک فرصت مقابله

برداری از گیری فرهنگ مناسب تفکر استراتژیک، سازمان را از بهرهموردنظر کمک کند. عدم شکل

اجتماعی از سند برنامه رغم برخورداری سازمان تامینکند. بههای جدید محروم میفرصت

خوبی نهادینه  دهد که تفکر استراتژیک در این سازمان به شاهدات محقق نشان میاستراتژیک، م

تواند ناشی از نقص تفکر استراتژیک، آموزش ناکافی جهت اشراف مدیران و  نشده است. این امر می

کارکنان سطوح میانی و عملیاتی بر مفاهیم تفکر استراتژیک، ضعف فرهنگ تفکر سیستمی و کار 

های تخصصی و اولویت دادن جویانه معاونتها، نگاه برتریدوین و اجرای استراتژیگروهی در امر ت

ای و ... باشد که منجر به مسائل و مشکالت عدیده شده و این سازمان به اهداف خود، تفکر جزیره

عنوان یک  دهد فقدان تفکر استراتژیک بهها نشان میرا در شرایط بحران قرار داده است. بررسی

کند و این نوع تفکر بر موفقیت سازمان تأثیر  ها خودنمایی میاصلی در عملکرد سازمانکمبود 

 (.062، 7101، 0زیادی دارد )کیسی و گلدمن

های سازمان ها، الزم است فرهنگ سازمانی با نوع استراتژیبرای اجرای موفق استراتژی

یح مرزهای فرهنگی سازمان را ریزی صح توانند با برنامهسازی شود. مدیران توانمند میمتناسب

های سازمان شکل  دلخواه و متناسب با استراتژی از جامعه جدا کرده و فرهنگ سازمانی را به

 (.0322دهند )رسولی، صالحی، 

دهد.  توجهی افزایش می های سازمان را به میزان قابل فرهنگ سازمانی قوی، کارایی فعالیت

گیری و کنترل  تعهد اعضاء، دشوار کردن تصمیم ضعف در فرهنگ سازمانی با کاهش همکاری و

دهد )پیرس و  های سازمان را کاهش می و همچنین اختالل در ارتباطات، کارایی فعالیت

 (.0322رابینسون، 

تنها محیط جهانی در حال تحول و تغییرات سریع است، بلکه اقتصاد، بازارها و  امروزه نه

لت تغییر و گذار قرار دارد. در این شرایط، بسیاری نهادهای گوناگون در داخل کشور نیز در حا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-شود. فقدان فرهنگ تقویت های تازه ایجاد می رود و فرصت های گذشته از بین می از فرصت

های حکومتی اثرگذار، ما را از  ها و سازمان کننده تفکر استراتژیک در مدیران ارشد بنگاه

ترین  عنوان بزرگ اجتماعی بهزمان تامینکند. سا های جدید محروم می برداری از فرصت بهره

دهنده ی، بدون تردید نیازمند فرهنگ رشدسازمان اجتماعی برای مواجهه با تالطمات محیط

تفکر استراتژیک است، لذا مجهز شدن مدیران ارشد این نهاد عمومی به رویکردی استراتژیک، 

هایی همچون تغییرات  ویژگیوکار امروز با  رسد. محیط کسب ضروری و بلکه حیاتی به نظر می

ناپیوسته و جهشی، تغییرات پیوسته در زوایای فکری و رقابت  پیچیده و غیرخطی، تحوالت

بینی برای محیط آینده را  تعریف است و این خصوصیات، صحت پیش بندی، قابل بدون حیطه

و ها  بینی محیط )فرصت ریزی استراتژیک، پیش برنامه مبنای کنند. شدت تضعیف می به

 (.0331تهدیدات( آینده است )معین، 

ها است. این  برداری از فرصت یک بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره 0تفکر استراتژیک

توان بیان  موقع شناخته شود. می درستی و به های بازار و قواعد آن به کند تا واقعیت بصیرت کمک می

یابی است و در دنیای امروز از  فرصت داشت که فلسفه تفکر استراتژیک، توسعه و ترویج روحیه

های سیستم برای دستیابی به  ای برخوردار است زیرا بدون این تفکر، تالش اهمیت ویژه

خواهیم به آن بپردازیم در حقیقت بیان یک  شده اثربخش نخواهد بود. آنچه می های تدوین استراتژی

تفکری به آن اهمیت بیشتری  سری قوانین و متغیرهایی است که در موقع تفکر از یک الگوی

گویند این تفکر یک نوع تفکر استراتژیک است و  ای که می گونه گیریم به دهیم و آن را مدنظر می می

از رنگ و بوی استراتژی مدارانه برخوردار است. معنای تفکر استراتژیک در خود کلمه تفکر و 

 (.73، 0335ستراتژیک است )عالمی، استراتژیک نهفته است و مبنای این مفهوم نیز در بطن کلمه ا

ریزی راهبردی در جهت جذب  هاست و برنامه ترین منبع راهبردی سازمان منابع انسانی مهم

ها برخوردار است )ابوه و  و نگهداری کارکنانی توانمند و متخصص از اولویت خاصی در سازمان

ویژه در بخش  ها بهاندر سازم 3(. امروزه نقش مدیریت استراتژیک071، 7102، 7اجیبو الد

کنند که بیش از هر زمان  ها و مؤسسات ادعا می ها بسیار پررنگ است و سازمان مدیریت آن

(. 773، 7105، 0کنند )لون، ایوانز و کریدجدیگر وجوهی را صرف کارکنان و بهبود آنان می

های  و ایدهشود نیروی انسانی در هر سازمان کلید اصلی دستیابی به اهداف سازمان تلقی می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Strategic Thinking 
2 Oboh & Ajibolade 

3 Strategic management thinking 
4 Loon, Evans & Kerridge 
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کند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی،  جدید را برای نوآوری و شکوفایی در تولیدات فراهم می

وری نیز  دهد و ضمن ایجاد مزیت رقابتی مستمر، در افزایش بهره عملکرد سازمان را افزایش می

آیند و  مار میها به ش ترین منبع راهبردی سازماننقش اساسی دارد. زمانی که منابع انسانی مهم

در شرایطی که سایر منابع سازمان و حتى فناوری پیشرفته بدون حضور منابع انسانی فرهیخته 

های مختلف  ها و تخصص ها در جذب و نگهداری کارکنانی با قابلیت شود، سازمان ناتوان تلقی می

رین دغدغه اکثر ت (. با توجه به اینکه مهم76، 0336های فراوانی مواجه هستند )غالمی،  با چالش

سازی راهبردهایی است که موفقیت و بقای سازمان را در شرایط  ها تدوین و پیاده سازمان

شود )الیوى،  متحول و پیچیده تضمین نماید، لذا لزوم توجه به مدیریت استراتژیک مشخص می

از (. تفکر استراتژیک موضوعی است که در بیش 00، 7102، 0ال ساید، اکبار، هادی و الراشد

های اصلی  یک دهه گذشته در حوزه مدیریت استراتژیک مورد توجه بوده و یکی از قابلیت

(. استراتژی شامل 37، 7102، 7مدیران دارای عملکرد برجسته است )پانتیلیس و کندی

انداز است و تفکر استراتژیک مدیران را در تدوین  ریزی، اجرا، الگو، موقعیت و چشم برنامه

، 3استوالزا و سانچیز لیو پیز -دهد )بنیتو  هت بقا و کسب موفقیت یاری میاستراتژی مناسب ج

(. تفکر استراتژیک یک فرایند مداوم است که هدف آن رفع ابهام و معنا بخشیدن 216، 7100

وتحلیل موقعیت و همچنین ترکیب خالقانه نتایج  به یک محیط پیچیده است. این فرایند، تجزیه

 (.215، 7105، 0گیرد )سیموث آمیز را در برمی ه استراتژیک موفقیتتحلیل در قالب یک برنام

گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش  سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه

صورت  صورت اجباری( و صاحبان حرف و مشاغل آزاد )به بگیر )به کارگران مزد و حقوق

شده که بین عملکرد آن  ان به نحوی تنظیمگری این سازم اختیاری( است. اصول و مبانی بیمه

سو رونق  با اهداف و تغییرات کالن نظام اقتصادی کشور همبستگی کامل وجود دارد. از یک

های تولیدی و صنعتی موجب افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه و تقویت منابع مالی  فعالیت

ش اطمینان خاطر، ایجاد ای کارگران به افزای شود و از سوی دیگر پوشش بیمه این سازمان می

وری  امنیت روحی و سالمت جسمی در دوران اشتغال و بازنشستگی و درنهایت ارتقاء بهره

های اقتصادی، صنعتی و حتی  گردد. همچنین همه عواملی که فعالیت نیروی کار منجر می

 سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد، بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار است.
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3 Benito-Ostolaza & Sanchis-Liopis 
4 Simuth 
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های  ثباتی در فعالیت توان به بحران بیکاری، افزایش نرخ سالمندی، بی ازجمله این عوامل می

های درمان، تصمیمات و  اقتصادی، افزایش حوادث و سوانح در کشور و رشد روزافزون هزینه

سازمان تأمین  .ستایانه اشاره کردنگری و بعضاً توده های بدون مطالعه و آینده سیاستگذاری

ها و خیل عظیمی از مراجعین، عی نهادی عمومی و غیردولتی با حجم انبوهی از فعالیتاجتما

ها و حتی نیازمند اصالح و بهبود فرآیندهای کاری است. این پژوهش با این ادراک که موفقیت

بقاء سازمان تأمین اجتماعی منوط به داشتن فرهنگ پویا و منعطف برای عملکرد استراتژیک در 

 دهد.م محیطی است، تفکر استراتژیک مدیران و کارکنان را مورد توجه قرار میفضای پرتالط

های مؤثر در تفکر استراتژیک  شود براساس پیشینه، مؤلفه در این پژوهش تالش می

بندی شوند. با توجه به آنچه گفته شد، سؤال اصلی در صورت منسجم شناسایی و رتبه به

امل تأثیرگذار بر فرهنگ تفکر استراتژیک در سازمان روابط علی عو پژوهش حاضر این است که

 اجتماعی به چه صورت است؟تامین

 ادبیات و پیشینه پژوهش

یطی ه محـبن یدـا بخشـمعنم و اـبهافع ف آن رست که هداوم ایند مدآتژیک یک فراستراتفکر 

یج تحلیل اـه نتـب خالقانـین ترکیـهمچنو ت ـموقعیوتحلیل  ، تجزیهیندآین فره است. اپیچید

 (.336، 7115، 0گیرد )بن آمیز را در برمی موفقیتتژیک استراقالب یک برنامه در 

-برداری از فرصتطورکلی تفکر استراتژیک یک بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره به

های بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته کند تا واقعیت هاست و این بصیرت کمک می

پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزشمندی خلق شود. همچنین تفکر شود و برای 

استراتژیک یک مهارت حیاتی مدیریت در هزاره جدید است، مهارتی که الزمه توانمندسازی 

(. تفکر 332، 7105، 7سازمان برای بقا و رشد در محیط به شدت رقابتی است )عثمان و کاسیم

ها و  های کالن در سازمانبسیار مهم و ارزشمند در مدیریت عنوان یک عنصراستراتژیک به

وکار مطرح است و برای بقا و رشد سازمان در محیط پررقابت امروز امری  های کسب سیستم

خواهند آینده خود و محیطشان را تغییر دهند،  ناپذیر خواهد بود. برای رهبرانی که میاجتناب

تر از فهم ر، هیچ ادراکی مهم. برای یک مدیتسلط بر تفکر استراتژیک بسیار مهم است

گیری و توسعه این ادراک را  وکار نیست. فکر استراتژیک رویکردی است که زمینه شکل کسب
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1 Bonn 
2- Osman & Kassim 
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کارگیری آن وکار و بهسوی یادگیری سریع از محیط کسب سازد و مدیران را بهفراهم می

استراتژیک که در پژوهش حاضر  های تفکرمؤلفه(. 0335خواند )کارآموزیان و همکاران،  فرامی

 اند از: پردازیم عبارتها می به بررسی روابط علّی آن

های یک ارگانیسم در شرایط مشاهده، مطالعه و ثبت پاسخهای رفتاری: رفتار یعنی ویژگی

های رفتاری، واکنشی است که در برابر یک عمل درواقع ویژگی .مشخص به یک محرک بیرونی

تر از سایر موجودات است.  زند. این رفتار در انسان پیچیده سر می موجود زندهیا کنش بیرونی از 

رفته  هم روی فرورفته انسان است که دلیل این پیچیدگی، فرایندهای ذهنی گسترده و درهم

تواند بدون به کار بردن هیچ کالمی و  دهد. انسان می را تشکیل می روانشناسیموضوع دانش 

سئله از فرایندهای طی شده در ذهن او نشأت صرفاً با زبان بدن مفهومی را منتقل کند و این م

 (.030، 0330گیرد )براهنی و همکاران،  می

: انگیزش علّت رفتار است. انگیزش به عوامل موجود در یک فرد اشاره دارد عوامل انگیزشی

 .(57، 0313سازند )الوانی،  فعال می هدفکه رفتار را در جهت یک 

عواملی از سازمان که تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، عوامل ساختاری: 

گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم  آوری و اندازه سازمان قرار می فن

های  کنند. ساختار سازمانی سازمان های اعضاء سازمان آن را ایجاد می هنگی فعالیتو هما

کنند،  ها دنبال می اند زیرا شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان مختلف با هم متفاوت

شده برای روابط میان اعضاء یک سازمان  با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین

آورند )قاسمی و  طور رسمی آن را پدید می به مدیران ارشدامی رسمی بوده زیرا است و نظ

 .(000، 0330فیضی، 

ها اشاره  ترین آن یادی به بررسی تفکر استراتژیک پرداختند که به مهمهای نسبتاً ز پژوهش

( ضمن بررسی تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی گزارش 7106) 0شود. ابراهیم و الوماه می

های نیجریه رابطه مثبت و معنادار کردند که بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی شرکت

( ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در 7103) 7نوجود دارد. در پژوهشی دیگر مو

سطح سازمانی به این نتیجه رسید که بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی رابطه معناداری 

( ضمن پژوهشی گزارش کردند که تفکر استراتژیک مدیران 7107) 3وجود دارد. پانگ و پیساپیا
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1 Ibrahim & Elumah 
2 Moon 
3 Pang & Pisapia 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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بینی کننده اثربخشی  ترین پیش گرفته و قوی کنگ پیرامون تفکر سیستمی شکل مدارس هنگ

( ضمن بررسی تفکر استراتژیک و عملکرد مدیران به این نتیجه 0335مدیران است. درینی )

 های تفکر استراتژیک تبیین شد. درصد عملکرد مدیران توسط مؤلفه 32رسید که 

پژوهی با  طراحی مدل کیفی آینده(، در پژوهشی تحت عنوان 0011امانیان و همکاران )

ها با ضریب توافق  دریافتند که ابعاد و مؤلفه رویکرد تفکر استراتژیک در دانشگاه فرهنگیان

دهنده درصد توافق باالی خبرگان  ( به اجماع خبرگان رسید، که نشان271/1کندال )برابر با 

بعد  6پژوهی  آیندهاین پژوهش است. براساس نتایج اجرای تکنیک دلفی، برای متغیر 

ها، رهبری( و  شونده ها، تنظیم نگری، هوشیاری محیطی، خالقیت و نوآوری، محدودکننده )آینده

بعد )فردی، گروهی، سازمانی، شهودی و سیستمی(  5مؤلفه و برای متغیر تفکر استراتژیک  30

ی دارد و نتایج شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد مدل پژوهش اعتبار قابل قبول مؤلفه  02و 

رابطه بین »(، در پژوهشی با نام 0333با پیشینه پژوهش سازگاری داشت. قهرمان نوهسی )

دریافت که « هوش سازمانی با تفکر استراتژیک مدیران شرکت سیستم اندیشان فاخر آرمان

های  های تفکر استراتژیک نقش دارد ولی نقش آن در مؤلفه هوش سازمانی روی همه مؤلفه

جویی  های تفکر در زمان، فرصت تر از مؤلفه پیشروی با فرضیه و تمرکز بر هدف بیشتر و اثربخش

(، در پژوهشی تحت عنوان تأثیر 0333مندانه و نگرش سیستمی است. سعادت و همکاران )هوش

های ورزشی شهر کرج دریافتند که تفکر  تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات در باشگاه

آمده  دست استراتژیک بر کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج به

های ورزشی با باال بردن سطوح تفکر استراتژیک در  د که مدیران باشگاهتوان بیان نمو می

های ورزشی  شده را در باشگاه توانند ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارائه مدیریت خود می

(، در پژوهشی تحت عنوان 0333بیاضی طهرابند و همکاران ) .تحت مدیریت خود بهبود بخشند

دریافتند که ضمن تبیین  ها، عناصر و پیامدها طراحی مدل یکپارچه تفکر استراتژیک: پیشران

، «محوری ذینفع»، «محور  انداز دوراندیشی چشم»های  تفکر استراتژیک در قالب ویژگی

؛ «گیری هوشمندانه تصمیم»و « الگویابی»، «مند جویی نظام حل راه»، «گرایی خالقانه تحول»

ین نوع از تفکر را در سه گروه عوامل سازمانی، عوامل فردی و عوامل محیطی های ا پیشران

توسعه »ها منجر به  دهد حاکمیت تفکر استراتژیک در سازمان فرموله نموده و نشان می

خواهد « بهبود جایگاه سازمان در محیط»و « کسب نتایج مالی پایدار»، «های سازمان ظرفیت 

جامع »، «فهم بودن قابل»تبار نتایج و ارزیابی مدل از منظر شد. همچنین به منظور تعیین اع

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1770504/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1770504/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1750998/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1750998/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1750998/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1730821/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7
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؛ در مرحله مجزایی به نظرسنجی از خبرگان پرداخته شد «نوآوری»و « کاربردی بودن»، «بودن

شدن مدل با توجه به چهار معیار مذکور  که نتایج آن نشان از اعتبار نتایج و مناسب ارزیابی

های ذهنی  بررسی مدل(، در پژوهشی تحت عنوان 0332ابویی اردکان و همکاران ) .دارد

دریافتند که مـدیران یـک شرکت از مدل ذهنی مشترکی در  مدیران در فرایند تفکر استراتژیک

تواند به دلیل ارتباطات و تجربه  شباهت مـیکنند که این  فرایند تفکر استراتژیک استفاده می

عالوه با مقایسه مدل ذهنی مشترک در دو شرکت، شباهت  ها باشد. به کاری مشترک آن

معناداری در فرایند تفکر آنان پیـدا نشـد، اما میان سـاختارهای ذهنی مدیران دو شرکت 

کنندگی  ن تأثیر تعدیل(، در پژوهشی تحت عنوا7170) 0بانی هانیهایی وجود دارد.  شباهت

تفکر استراتژیک مدیران بر تأثیر مدیریت استعداد بر صالحیت اصلی سازمان دریافت که افزایش 

ها برای دستیابی به  تواند منجر به افزایش فرصت بیمارستان تفکر استراتژیک مدیران می

بطه بین مدیریت درنتیجه، را های مدیریت استعداد شود. های اصلی با استفاده از شیوه صالحیت

 استعداد و صالحیت اصلی و همچنین رابطه بین تفکر استراتژیک و صالحیت اصلی، مثبت بود.

عنوان یک متغیر  توان نتیجه گرفت که تفکر استراتژیک )به با توجه به این روابط، می

 تواند تأثیر مثبتی بر رابطه بین مدیریت استعداد و شایستگی اصلی داشته کننده( می تعدیل

عنوان نقش تفکر استراتژیک در بهبود (، در پژوهشی تحت7171) 7ابراهیم و مصطفی باشد.

وری ادراک رهبران اداری در شرکت نفت میسان دریافتند بین تفکر استراتژیک و  کارایی بهره

 وری تولید از دیدگاه رهبران اداری در شرکت نفت میسان رابطه مثبت وجود دارد. بهبود بهره

تأثیر رهبری استراتژیک و تفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی »(، در پژوهش 7171) 3عادلکان

داری بر  دریافتند که رهبری استراتژیک و تفکر استراتژیک هر دو تأثیر مثبت و معنی« ها شرکت

تأثیر ترکیبی رهبری استراتژیک و تفکر  مزیت رقابتی کاالهای مصرفی سریع در نیجریه دارند.

طور مساوی اثر ترکیبی مثبت و معناداری  زیت رقابتی کاالهای مصرفی سریع، بهاستراتژیک بر م

این مطالعه همچنین نشان داد که رهبری استراتژیک و تفکر استراتژیک دارای یک  را نشان داد.

دهد تنوع  هستند که نشان می 17023شده(  تنظیم R2) شده ضریب تعیین ترکیبی تنظیم

های مصرفی سریع، توسط رهبری استراتژیک و تفکر استراتژیک در مزیت رقابتی کاال 0273٪

دهد که رهبری استراتژیک و تفکر  های تجربی این مطالعه نشان می یافته شود. محاسبه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bani-Hani 
2 Abraheem & Mustafa 
3 Adelekan 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1373537/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1373537/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9


 07 لّی عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ تفکر استراتژیک در  ...بررسی روابط ع 

 

 

 کنند، افزایش دهند. توانند مزیت رقابتی کاالهای مصرفی را که سریع حرکت می استراتژیک می

شناختی مغز رهبران سازمانی در  بررسی عصب (، در پژوهشی به7103و همکاران ) 0شیرزاد

توان وظایف شناختی را برای یک روش مبتنی بر  فعالیت تفکر استراتژیک: چگونه می

دهد که تغییرات در شدت  طراحی کرد؟ پرداختند. نتایج نشان می الکتروانسفالوگرافی کمی

بود. در طول روز که بیدار  توجه های مغزی قابل امواج آلفا در مقایسه با تغییرات در سایر موج

هستیم، تصویربرداری مغز توسط الکتروانسفالوگرافی انواع مختلف امواج الکتریکی مغز را 

موج( تا باالترین فرکانس  دهد. این امواج از کمترین فرکانس )باالترین طول همزمان نشان می

شوند. امواج آلفا در  بندی می هموج( به ترتیب به دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما طبق ترین طول )کوتاه

هرتز( در سه تکلیف  07هرتز هستند و همچنین تغییرات شدت امواج آلفا ) 03تا  1محدوده 

)تفکر درباره یک پرسش مرتبط با تفکر  TT)تصاویر مرتبط با تفکر استراتژیک(،  PTشناختی 

مقایسه شد. نتایج  ژیک(،)بیان نتیجه تفکر درباره پرسش مرتبط با تفکر استرات STاستراتژیک(، 

طور به  برای مطالعه تفکر استراتژیک مناسب نیست. این PT دهد که تکلیف شناختی نشان می

تر  مناسب EEG برای مطالعه تفکر استراتژیک در زمینه TT رسد که تکلیف شناختی نظر می

دو تکلیف  باشد، زیرا تغییرات شدت امواج آلفا حین انجام این تکلیف شناختی در مقایسه با

(، در پژوهشی تحت عنوان تفکر 7101) 7زرلو .داد شناختی دیگر، افزایش بیشتری را نشان می

گیری  استراتژیک و ابعاد رهبری مؤثر، دریافت که تفکر استراتژیک جرئت مدیران را برای تصمیم

، های حل مسئله و توانایی دیدن تصویر کالن و شناسایی تهدیدها صحیح، سهولت کسب مهارت

در این مطالعه، هدف آن است که رابطه بین تفکر استراتژیک و رهبری را بررسی  کند. فراهم می

درک است که  این قابل کند و مناطق تعامل را با توجه به ابعاد اساسی هر دو مفهوم آشکار کند.

 طور متقابل مکمل یکدیگر هستند و ظرفیت ابعاد فرعی متغیرهای تفکر استراتژیک و رهبری به

های  ها و ارزیابی توان از طریق تعامل دو متغیر در چارچوب یافته تفکر استراتژیک سازمان را می

 .شده در مطالعه هدایت کرد نشان داده

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Shirzad 
2 Zorlu 
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 شده در حوزه تفکر استراتژیک های انجام مرور پژوهش 1-1جدول 

 نتیجه پژوهش پژوهشگر سال ردیف

 هانی-بانی 7170 0

ها  تواند منجر به افزایش فرصت بیمارستان ران میافزایش تفکر استراتژیک مدی

های مدیریت  های اصلی از طریق استفاده از شیوه برای دستیابی به صالحیت

 استعداد شود.

7 7171 
ابراهیم و 

 مصطفی

وری تولید از دیدگاه رهبران اداری در شرکت  بین تفکر استراتژیک و بهبود بهره

 نفت میسان رابطه مثبت وجود دارد.

 عادلکان 7171 3
داری بر مزیت  رهبری استراتژیک و تفکر استراتژیک هر دو تأثیر مثبت و معنی

 رقابتی کاالهای مصرفی سریع دارند.

0 7103 
شیرزاد و 

 همکاران

)تصاویر مرتبط با تفکر  PTتغییرات شدت امواج آلفا در سه تکلیف شناختی 

)بیان  STفکر استراتژیک(، )تفکر درباره یک پرسش مرتبط با ت TTاستراتژیک(، 

مقایسه شد. نتایج نشان  نتیجه تفکر درباره پرسش مرتبط با تفکر استراتژیک(،

برای مطالعه تفکر استراتژیک مناسب نیست.  PT دهد که تکلیف شناختی می

برای مطالعه تفکر استراتژیک در  TT رسد که تکلیف شناختی طور به نظر می این

زیرا تغییرات شدت امواج آلفا حین انجام این تکلیف  تر باشد، مناسب EEG زمینه

 داد. شناختی در مقایسه با دو تکلیف شناختی دیگر، افزایش بیشتری را نشان می

 زرلو 7101 5

گیری صحیح، سهولت کسب  تفکر استراتژیک جرئت مدیران را برای تصمیم

ها، فراهم های حل مسئله و توانایی دیدن تصویر کالن و شناسایی تهدید مهارت

 کند. می

6 7106 
ابراهیم و 

 الوماه

های نیجریه رابطه مثبت و  بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی شرکت

 معنادار وجود دارد.

2 7105 
عثمان و 

 کاسیم

تفکر استراتژیک یک مهارت حیاتی مدیریت در هزاره جدید است، مهارتی که 

 ر محیط به شدت رقابتی است.الزمه توانمندسازی سازمان برای بقا و رشد د

 بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. مون 7103 1

3 7107 
پانگ و 

 پیساپیا

گرفته  کنگ پیرامون تفکر سیستمی شکل تفکر استراتژیک مدیران مدارس هنگ

 ترین پیشبینیکننده اثربخشی مدیران است. و قوی

01 0333 
قهرمان نوه 

 سی

های تفکر استراتژیک نقش دارد ولی نقش آن  هوش سازمانی روی همه مؤلفه

تر از  های پیشروی با فرضیه و تمرکز بر هدف بیشتر و اثربخش در مؤلفه

 جویی هوشمندانه و نگرش سیستمی است. های تفکر در زمان، فرصت مؤلفه

00 0333 
سعادت و 

 همکاران
 بت و معناداری دارد.تفکر استراتژیک بر کیفیت خدمات تأثیر مث

07 0333 

بیاضی 

طهراوند و 

 همکاران

، «های سازمان ظرفیت توسعه »ها منجر به  حاکمیت تفکر استراتژیک در سازمان

 خواهد شد.« بهبود جایگاه سازمان در محیط»و « کسب نتایج مالی پایدار»
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 نتیجه پژوهش پژوهشگر سال ردیف

03 0332 

ابویی 

اردکان و 

 همکاران

در فرایند تفکر استراتژیک  مـدیران یـک شرکت از مدل ذهنی مشترکی

تواند به دلیل ارتباطات و تجربه کاری  کنند که این شباهت مـی استفاده می

 ها باشد. مشترک آن

 شود. های تفکر استراتژیک تبیین می درصد عملکرد مدیران توسط مؤلفه 32 درینی 0335 00

05 0335 
کارآموزیان 

 و همکاران

سوی یادگیری سریع از محیط  ران را بهفکر استراتژیک رویکردی است که مدی

 خواند. کارگیری آن فرامی وکار و به کسب

 شناسی پژوهش روش

کمی( از نوع -)کیفی 0روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی برحسب نوع داده، آمیخته

ها و یا ماهیت و  اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گرداوری داده

ایشی است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی در روش پژوهش، پیم

 شود: ادامه تشریح می

جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان و افراد آگاه در زمینه تفکر استراتژیک؛ 

اساتید دانشگاه پیام نور، تربیت مدرس و تهران و مدیران سطوح عالی و میانی تأمین اجتماعی؛ 

گیری غیرتصادفی  های این پژوهش و تعیین گروه خبرگان از روش نمونه تعیین نمونه بود. برای

شونده با توجه به اصل اشباع در نظر گرفته  عنوان مصاحبه نفر به 71استفاده و تعداد  7هدفمند

شد. جامعه آماری بخش کمی، شامل تمام مدیران و کارکنان ستاد مرکزی سازمان تأمین 

های سازمان تأمین اجتماعی، نفر بود. با توجه به ماهیت متفاوت بخش 0311اجتماعی به تعداد 

-نفر به 736ای،  گیری طبقه (، در ابتدا با نمونه0321با استفاده از جدول کرجسی و مورگان )

پذیری بیشتر و جلوگیری از  منظور تعمیم ذکر است که به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. الزم به 

پرسشنامه  75ها توزیع و از این میان  پرسشنامه در میان آزمودنی 371ریزش حجم نمونه 

آزمودنی صورت گرفت.  735بدلیل ناقص بودن کنار گذاشته شد و عملیات آماری بر روی 

های سازمان، ای )برحسب بخش گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه طورکلی روش نمونه به

 د.مدیران و کارکنان( برای تعیین حجم نمونه بو

شده است. در بخش کیفی  ای و میدانی استفاده آوری اطالعات از دو روش کتابخانه برای جمع

های انفرادی با  های نیمه ساختاریافته استفاده و در مصاحبه این پژوهش از مصاحبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Mixed 
2  Goal oriented 
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های  شوندگان، جهت بررسی مقدماتی، هفت سؤال مطرح شد. پژوهشگر پس از هماهنگی مصاحبه

صوت و با کسب اجازه از  شونده حضور یافته و با استفاده از ضبط مصاحبهالزم در محل کار 

منظور استخراج کدها، ضبط کرد. این عمل بعد از هر بار  شونده مکالمات مصاحبه را به مصاحبه

دریافت که کد جدیدی به کدهای قبلی  06و  05صورت گرفته و پژوهشگر در مصاحبه   مصاحبه

غیراز پژوهشگر  شوندگان بعدی ادامه نداد. به یند مصاحبه را با مصاحبهاضافه نشده و بنابراین فرا

یک متخصص آمار و یکی از اساتید دانشگاه درباره کدها نظر دادند. در حین مصاحبه نظرات در 

آوری و عوامل اصلی و فرعی موردنظر،  های مناسب تفکر استراتژیک مدیران، جمع مورد شاخص

 دقیقه بود. 31تا  31ن انجام هر مصاحبه بین زما بررسی و نهایی شد. مدت

منظور اطمینان خاطر از  برای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و به

ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان  دقیق بودن یافته

طور همزمان از  مچنین بهدانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. ه

 ها کمک گرفته شد. کنندگان در تحلیل و تفسیر داده مشارکت

در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی 

 گرفته استفاده شد. های انجام مصاحبه

زمانی و  گرفته توسط محقق در دو فاصله های انجام روش محاسبه پایایی بین کدگذاری

 بدین ترتیب بوده است:

  درصد پایایی
7 (تعدادتوافقات)

تعداد کل کدها
 011 

درصد به دست آمد که  23شده  های انجام در این پژوهش ضریب پایایی بین کدگذاری

  قبول بودن آن است. بیانگر قابل

شده  سبهمحاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی با استفاده از فرمول زیر محا

 است:

درصدتوافق درونی  
7 (تعدادتوافقات)

تعداد کل کدها
 011 

درصد به دست  25725ترتیب پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات زیر  این به

 آمد:
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درصدتوافق درونی  
7 25 

031
 011  25 25 

ی و ای متشکل از دو بخش اطالعات جمعیت شناخت مرحله کمّی پژوهش شامل پرسشنامه

 5گویه با طیف  27پرسشنامه محقق ساخته تفکر استراتژیک مدیران است. پرسشنامه شامل 

های اکتشافی )کدگذاری باز و  ای لیکرت است که با مرور مبانی نظری و نیز نتایج مصاحبه گزینه

های جمعیت شناختی  شده است. برای توصیف ویژگی محوری متون مصاحبه اکتشافی(، تدوین

های پژوهش از  استفاده شد. در بخش استنباطی برای پاسخ به سؤال Spss-21ار افز از نرم

 0سازی معادالت ساختاری ای، مدل نظیر همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونههایی  آزمون

 SPSS-v21 ،Smartافزارهای  )تحلیل عاملی تأییدی( و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم

Pls-v3  وLisrel-v8.8 .نیز بهره گرفته شد 

استفاده شد. در  0و سازه 3، محتوایی7منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری به

پژوهشگر، چند نفر از اعضاء نمونه و برخی ها قبل از توزیع توسط  روایی ظاهری پرسشنامه

کمک در روایی محتوایی در قالب روش دلفی و با  خبرگان دانشگاهی موردبررسی قرار گرفت.

شونده، خبرگان  و به کمک ده نفر از خبرگان شامل اعضاء مصاحبه CVIو  CVRهای  فرم

محتوای پرسشنامه ازنظر سؤاالت اضافی و یا اصالح  ها و... دانشگاهی، چند نفر از آزمودنی

نظر  نشان داد که سؤاالت تفکر استراتژیک از نقطه CVIها موردبررسی قرار گرفت. فرم  سؤال

واضح بودن و مربوط بودن، از وضعیت مناسبی برخوردارند )میزان این ضریب برای  ساده بودن،

ها  برای همه سؤال CVRبود(؛ همچنین با توجه به اینکه مقدار  1723ها باالتر از  هر یک از سؤال

. در مورد روایی سازه نیز از دو به دست آمد هیچ سؤالی نیاز به حذف شدن نداشت 1767باالی 

استفاده شد. در بررسی روایی همگرا  Smart-Pls 2افزار  همگرا و واگرا با کمک نرمنوع روایی 

بود )آماره تی( یعنی  7751تر از  ها نشان داد ضرایب معناداری تمام بارهای عاملی بزرگ یافته

درصد معنادار بود؛ مقادیر تمام بارهای عاملی نیز باالی  33تمامی بارهای عاملی با اطمینان 

ها  ( همه مؤلفهAVE) 5شده )رابطه متغیر آشکار و پنهان(؛ میانگین واریانس استخراج بود 175

تر از میانگین واریانس  ها بزرگ طور پایایی ترکیبی همه مؤلفه بود و همین 175باالی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Structural Equation Modeling (SEM) 

2  Faced Validity 

3  Content Validity 

4   Construct Validity 

5  Average Variance Extracted 
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شوند. در  های مدل تائید می روایی همگرای سازهتوان گفت که  شده آن بود؛ لذا می استخراج

این آزمون روایی واگرا )تشخیصی( را در سطح ) آزمون فورنل و الرکرا نیز از بررسی روایی واگر

و سنجد(  تعریف شده می Smart-Pls 2افزار  متغیرهای پنهان با استفاده از ماژولی که در نرم

پذیر توسط ماژولی که  این آزمون روایی واگرا را در سطح متغیرهای مشاهده) 0آزمون بار عرضی

ها شد. در آزمون فورنل و الرکر یافتهاستفاده  سنجد(تعریف شده می Smart- Pls2افزار  در نرم

نشان داد، جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر همبستگی آن 

متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل بود؛ همچنین نتایج آزمون بار عرضی نشان داد، بارهای 

های  ای دیگر مدل متغیرهای پژوهش بیشتر از بارهای عاملی مشاهده پذیرهعاملی هرکدام از 

پذیر بر روی متغیر  گیری موجود در مدل بود و از طرف دیگر بار عاملی هر متغیر مشاهده اندازه

پذیر بر متغیرهای  بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر مشاهده 170پنهان متناظرش حداقل 

 ین نتایج این دو آزمون بیانگر روایی واگرا بود.پنهان دیگر بود؛ بنابرا

شود.  محاسبه می 7در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

دهنده پایا  به دست آمد که نشان 2/1باالی مقادیر این دو ضریب برای همه متغیرهای پژوهش 

 گیری بود. بودن ابزار اندازه

 سشنامه و محاسبه روایی و پایایی ابزاراطالعات پر -2-1جدول 

 متغیرها
آلفای 

 کرونباخ

ضریب پایایی مرکب 

(CR) 

ضریب میانگین واریانس استخراج 

 (AVEشده )

مقوله 

 اصلی

نگرش 

 فلسفی
17101 17213 17536 

نگرش 

سیستمی و 

 مفهومی

17100 17102 17520 

دوراندیشی و 

 نگری آینده
17226 17210 17650 

شرایط 

 علّی

های  ویژگی

 رفتاری
17162 17100 17612 

عوامل 

 انگیزشی
17311 1713 17657 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Cross Loadings 
2  Composite Reliability (CR) 
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 متغیرها
آلفای 

 کرونباخ

ضریب پایایی مرکب 

(CR) 

ضریب میانگین واریانس استخراج 

 (AVEشده )

عوامل 

 ساختاری
17375 17131 17567 

محیط 

 پیرامونی
17333 17267 17530 

محیط 

 سازمان
17135 17212 17615 

تعارض 

 سازمانی
17115 17137 1763 

گیری  تصمیم

 هوشمندانه
17267 17317 17512 

اصالح 

رهای ساختا

 سازمانی

17270 17126 17533 

استعدادیابی 

و شایسته 

 پروری

17177 17161 17637 

 پیامدها

طراحی 

های  استراتژی

 خالقانه

17230 17103 17620 

پرورش 

مدیران 

 استراتژیست

17277 17213 17536 

یادگیری 

 سازمانی
17263 17203 17611 

ایجاد مزیت 

 رقابتی
17376 17136 17513 

 سبمتنا

سازی  

 ها تکنولوژی

17111 17117 17612 

 

با توجه به جدول فوق میتوان گفت: پایایی ابعاد مورد تائید است زیرا آلفای کرونباخ و 

است. روایی همگرا مورد تائید  AVE>0.5و همچنین  است 172ضریب پایایی ترکیبی باالی 
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نیز مورد تائید است  و همینطور روایی واگرا AVE>0.5؛  CR>AVE؛ CR>0.7است، زیرا 

0زیرا
MSV < AVE  7و

ASV < AVE. 

 های تحقیقیافته

 ها در بخش کیفی تحلیل داده

های انفرادی های نیمه ساختاریافته استفاده شد. در مصاحبهدر بخش کیفی پژوهش از مصاحبه

 ها برگرفته از شوندگان برای بررسی مقدماتی هفت سؤال استفاده شد که این سؤال با مصاحبه

 3از روش تحلیل مضمون کیفی هایداده تحلیل برای موضوع، مدل و اهداف پژوهش بود.

 شده است. استفاده

های بندی محوری کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه کدگذاری و دسته -3-1جدول 

 نیمه ساختاریافته

 کد شاخص کدگذاری محوری

 نگرش فلسفی
 S1 شکاکیت فلسفی

 S1 اندیشه زایی

 نگرش سیستمی و مفهومی

ای از اجزاء مرتبط جهت  عنوان مجموعه تغییر نگرش مدیران به سازمان به

 دستیابی به هدفی ویژه
S2 

 S2 باور به پویایی و متغیر بودن محیط

 S2 در جایگاه سازمان در فضای رقابتی

 S2 هماهنگی اجزای سازمان برای کسب ارزش

 S2 درون سازمان در مسیری مشخصتوجه به روابط بین واحدهای 

 نگری دوراندیشی و آینده

 S3 تر به آینده رشد ذهنیت فلسفی در مدیران جهت ایجاد دیدگاهی وسیع

 S3 تجسم آینده روشن و واضح

 S3 در نظر گرفتن منابع بلندمدت

 S3 درک جایگاه فعالی

 S3 های داخلی و خارجی سازمان وتحلیل ارزش تجزیه

ی رفتاریها ویژگی  

 S4 طلب و بلندپرواز کارکنانی جاه

 S4 پذیر در کارکنان رفتارهای انعطاف

 S4 رفتار درست در مواجه با مشکالت

 S4 پذیری ریسک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Maximum Shared Squared Variance (MSV) 

2 Average Shared Squared Variance (ASV) 

3 Thematic Analysis 
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 کد شاخص کدگذاری محوری

 S4 هدفمند و دارای دید بلندمدت

 عوامل انگیزشی

 S5 های جبران خدمات و انگیزشی سیستم

 S5 احترام به کارکنان

 S5 ها گیری میممشارکت کارکنان در تص

 عوامل ساختاری
 

 S6 مند مباحث استراتژیک آموزش نظام

 S6 استراتژیک بودن جو سازمان

 محیط پیرامونی
 S7 پویایی محیطی

 S7 رقابتی بودن محیط

 S8 حاکمیت فرهنگ مشارکتی محیط سازمان

 اصالح ساختارهای سازمانی
 S9 ها حمایت مدیریت ارشد از اهداف و نگرش

 S9 ص منابع مالیتخصی

استعدادیابی و شایسته 

 پروری

 S10 استعدادسنجی

 S10 تسهیل فرایند جذب استعدادها

های  طراحی استراتژی

 خالقانه

 S11 های قدیمی به شیوهای جدید های جدید و یا استفاده از روش ابداع روش

 S11 ارائه ایده و کارهای جدید در مشکالت

 S11 ها اجرای آندرک واضح از تفکر خالق و 

پرورش مدیران 

 استراتژیست

 S12 استفاده بهینه از منابع مالی

 S12 استفاده حداکثری از ظرفیت بالقوه سازمان

 S12 تأکید مدیران بر تفکر و اعمال استراتژیک

 یادگیری سازمانی

 S13 توسعه و توانمندسازی منابع انسانی

 S13 افزایش میزان دانش در دسترس کارکنان

 S13 صورت آگاهانه ها به ها و نارسایی پرهیز از کاستی

 ایجاد مزیت رقابتی

 S14 بهبود جایگاه استراتژیک سازمان

 S14 پذیری افزایش سطح رقابت

 S14 تحقق اهداف مالی سازمانی

 S14 همسویی سازمان با محیط

ها سازی تکنولوژی متناسب  

 S15 های مورد استفاده توسعه در تکنولوژی

 S15 همگامی با تغییرات تکنولوژی

 S15 ها نوسازی تکنولوژی

مؤلفه  02شاخص )گویه( موجود،  27دهد که از میان  نتایج حاصل از بخش کیفی نشان می

ها و ابعاد در  های موجود، این مؤلفه شناسایی است. براساس ادبیات، پیشینه و نظریه اصلی قابل

 اند. گذاری شده جدول زیر نام
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 های نهایی تحقیق ها و شاخص مؤلفه -3-2دول ج

 شاخص بعد سازه

 

مقوله 

 اصلی

 نگرش فلسفی

 وجود تفکر قیاسی

 توانایی پرسشگری

 شکاکیت فلسفی

 اندیشه زایی

 تفکر انتقادی

نگرش سیستمی و 

 مفهومی

ای از اجزاء مرتبط  عنوان مجموعه تغییر نگرش مدیران به سازمان به

 ی به هدفی ویژهجهت دستیاب

 باور به پویایی و متغیر بودن محیط

 در جایگاه سازمان در فضای رقابتی

 هماهنگی اجزای سازمان برای کسب ارزش

 توجه به روابط بین واحدهای درون سازمان در مسیری مشخص

 نگری دوراندیشی و آینده

 به آیندهتر  رشد ذهنیت فلسفی در مدیران جهت ایجاد دیدگاهی وسیع

 تجسم آینده روشن و واضح

 در نظر گرفتن منابع بلندمدت

 درک جایگاه فعالی

 های داخلی و خارجی سازمان وتحلیل ارزش تجزیه

شرایط 

 علّی

های رفتاری ویژگی  

 طلب و بلندپرواز کارکنانی جاه

 پذیر در کارکنان رفتارهای انعطاف

 رفتار درست در مواجه با مشکالت

 پذیری ریسک

 هدفمند و دارای دید بلندمدت

 یادگیرنده و یاددهنده مستمر

 ساختارشکنی

 عوامل انگیزشی

 های جبران خدمات و انگیزشی سیستم

 دسترس قابل مشـخص و اهـداف تنظیم و تعیین

 احترام به کارکنان

 ها گیری مشارکت کارکنان در تصمیم

 

 

 

 مند مباحث استراتژیک آموزش نظام

 ارگانیک بودن ساختار سازمانی

 استراتژیک بودن جو سازمان
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 شاخص بعد سازه

 عوامل ساختاری
 

 جبران مؤثر خدمات استراتژیک

 های مشوق تغییر و بهبودطراحی فرآیندها و مکانیزم

 محیط پیرامونی

 پویایی محیطی

 رقابتی بودن محیط

 ها با نگرش جامعه عدم تطابق برنامه

 مقررات و قوانین دولتی

 محیط سازمان

 سازی افراد عدم وجود امکانات آموزشی و آماده

 مدیریت متضاد با تفکر استراتژیک

 کننده در سازمان فرهنگ منع

 حاکمیت فرهنگ مشارکتی

 تعارض سازمانی

 نظر در خصوص محتوا و اهداف وظایف شغلی ابراز اختالف

 مشاجرات فردی میان اعضاء گروه وجود عدم انطباق و

های مختلف در ارتباط با فعالیت  ها و دیدگاه دارا بودن تجربیات، مهارت

 شناختی شغل

گیری هوشمندانه تصمیم  

 منبع محوری

 نگرش چندبعدی

 گیری داده بنیان تصمیم

 پویشگری محیطی

اصالح ساختارهای 

 سازمانی

 تانداردهای اس قوانین و مقررات نظام

 ها حمایت مدیریت ارشد از اهداف و نگرش

 تخصیص منابع مالی

استعدادیابی و شایسته 

 پروری

 استعدادسنجی

 تسهیل فرایند جذب استعدادها

 های نوین جذب استفاده از شیوه

 پیامدها

های  طراحی استراتژی

 خالقانه

به شیوهای های قدیمی  های جدید و یا استفاده از روش ابداع روش

 جدید

 ارائه ایده و کارهای جدید در مشکالت

 ها درک واضح از تفکر خالق و اجرای آن

پرورش مدیران 

 استراتژیست

 استفاده بهینه از منابع مالی

 استفاده حداکثری از ظرفیت بالقوه سازمان

 تأکید مدیران بر تفکر و اعمال استراتژیک
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 شاخص بعد سازه

 ها یرساختگذاری در توسعه ز سرمایه

 های خالق حمایت از ایده

 یادگیری سازمانی

 توسعه و توانمندسازی منابع انسانی

 افزایش میزان دانش در دسترس کارکنان

 صورت آگاهانه ها به ها و نارسایی پرهیز از کاستی

 صورت تیمی انجام کارها به

 ایجاد مزیت رقابتی

 بهبود جایگاه استراتژیک سازمان

 پذیری افزایش سطح رقابت

 تحقق اهداف مالی سازمانی

 همسویی سازمان با محیط

 تداوم بقا در محیط رقابتی

سازی  متناسب

ها تکنولوژی  

 های مورد استفاده توسعه در تکنولوژی

 همگامی با تغییرات تکنولوژی

 ها نوسازی تکنولوژی

 ها در بخش کمی تحلیل داده

هایی همچون میانگین، انحراف معیار، چولگی  ف متغیرهای تحقیق، از شاخصدر راستای توصی

 های جدول شده است که نتایج به شرح جدول زیر است. براساس یافته  و کشیدگی بهره گرفته

 -7و  7توان نتیجه گرفت که میزان چولگی و کشیدگی برای تمامی متغیرها در بازه  ( می0)

 کنند. ها از توزیع نرمالی پیروی می است که دادهدهنده این  قرار دارد که نشان

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق-3-3جدول 

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

-17010 17516 17507 17236 37015 مقوله اصلی  

-17300 17010 17102 17371 77137 نگرش فلسفی  

-17605 17753 17233 17131 37061 نگرش سیستمی و مفهومی  

نگری دوراندیشی و آینده  37555 17653 17072 17063 17055-  

-17000 17566 17611 17211 37705 شرایط علی  

های رفتاری ویژگی  37015 17237 17536 17011 17033-  

-17010 17326 17331 17335 37102 عوامل انگیزشی  
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 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

-17032 17105 17165 17331 37305 عوامل ساختاری  

پیرامونی محیط  37101 07117 07110 17353 17015-  

-17570 17306 17307 17321 77313 محیط سازمان  

-17103 17112 17137 17300 37763 تعارض سازمانی  

گیری هوشمندانه تصمیم  37062 17135 17631 17300 17330-  

-17012 17070 17650 37203 اصالح ساختارهای سازمانی  17370 

ایسته پروریاستعدادیابی و ش  37112 17100 17667 17673 17030-  

-17511 17573 17523 17260 37303 پیامدها  

های خالقانه طراحی استراتژی  37763 17300 17137 17112 17103-  

-17731 17003 17511 17260 37720 پرورش مدیران استراتژیست  

-17531 17767 17556 17205 37511 یادگیری سازمانی  

ت رقابتیایجاد مزی  37301 17307 17111 17101 17736-  

ها سازی تکنولوژی متناسب  37075 17321 17301 17701 17022-  

عالوه بر چولگی و کشیدگی، در این تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نیز برای 

 شده است. با توجه به اینکه میزان آماره آزمون کلموگروف  ها استفادهسنجش نرمال بودن داده

ها توان گفت دادهمحاسبه شده است، در نتیجه می 1715اسمیرنوف برای تمامی متغیرها باالی 

 ها استفاده کرد. های پارامتریک برای تجزیه و تحلیل دادهتوان از آزموننرمال هستند و می

شود که این ها با متغیر با استفاده از بار عاملی سنجیده میمیزان شدت رابطه میان گویه

باشد تا شدت رابطه معقول ارزیابی شود در غیر اینصورت از گویه مورد  3/1دار باید بیشتر از مق

 شود. نظر صرفنظر می

و  36/0شود که این عدد باید خارج از بازه محاسبه می t-valueهمچنین معناداری روابط با  

 باشد تا بتوان رابطه را معنادار اعالم کرد.  -36/0

 ( است.0( تا )0های )تاییدی برای شرایط علّی به شرح شکل نتایج تحلیل عاملی
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 (1میزان بار عاملی شرایط علّی ) 3-1شکل 

 
 (1میزان معناداری شرایط علی ) -3-2شکل 
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 (1شاخص های نیکویی برازش شرایط علی ) -3-4جدول 

 های برازندگی شاخص بازه قابل قبول شده مقدار محاسبه

 (RMSEA) 5/1کمتر از  106/1

 (X2/df) 3و  0بین  12/0

 (GFI) 3/1بیشتر از  30/1

 (AGFI) 3/1بیشتر از  30/1

 (NFI) 3/1بیشتر از  30/1

 (IFI) 0و  1بین  36/1

RMSEAشاخص 
: شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد است. این شاخص باید 0

 باشد تا بتوان به برازش مدل اعتماد کرد. 0/1عددی کمتر از 

دو بر درجه آزادی مدل -دو بهنجار )نسبی(: این شاخص از تقسیم خی-خص خیشا

 اند. در نظر گرفته 3و  0شود. بیشتر تحقیقات بازه نرمال این عدد را بین  محاسبه می

GFIشاخص 
برای ارزیابی برازش مدل  GFIطور سنتی از شاخص نیکوئی برازش  : به7

 باشد. 3/1تر از  ر یا بزرگباید براب GFIمقدار  شده است. استفاده می

AGFIشاخص 
نام دارد. مقدار قابل قبول این  AGFIیافته یا  : شاخص نیکوئی برازش تعدیل3

 باشد. 3/1تر از  شاخص باید برابر یا بزرگ

0شاخص 
NFI برای این شاخص نشان دهنده برازش مدل است.  3/1: مقداری باالی 

IFIشاخص 
 3/1ام دارد که باید مقداری باالتر از : این شاخص، شاخص برازش افزایشی ن5

 داشته باشد تا بتوان بر برازش مدل اعتماد کرد. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Root Mean Square Error of Approximation 

2 Goodness of fit index 
3 Adjusted goodness of fit index 
4 Normed Fit Index 
5 Incremental Fit Index 
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 (2میزان بار عاملی شرایط علّی ) -3-3شکل 

 

 
 (2میزان معناداری شرایط علی ) -3-4شکل 
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 (2های نیکویی برازش شرایط علی )شاخص -3-7جدول 

 ازندگیهای بر شاخص بازه قابل قبول شده مقدار محاسبه

 (RMSEA) 5/1کمتر از  137/1

 (X2/df) 3و  0بین  21/0

 (GFI) 3/1بیشتر از  37/1

 (AGFI) 3/1بیشتر از  33/1

 (NFI) 3/1بیشتر از  30/1

 (IFI) 0و  1بین  32/1

 گیریبحث و نتیجه

ها برای ایجاد رفاه تحوالت گسترده کمی و کیفی جمعیتی به همراه افزایش وظایف دولت

ریزی گذاری و برنامهسو و از سویی دیگر کمبود منابع و ضرورت سیاست اعی از یکاجتم

های استراتژیک برای استفاده بهینه از منابع مادی و غیرمادی برای پاسخگویی به نیازهای نسل

های رفاهی را امروز و فردا، توسعه فرهنگ برای افزایش کارآمدی و اثربخشی بیشتر سازمان

ترین  کرده است. بر این اساس، توجه به فرهنگ سازمانی و ذینفعان در اصلیناپذیر اجتناب

سازمان حمایت اجتماعی، الزامی است. ایجاد و تقویت فرهنگ رفتار استراتژیک، نیازمند تمرکز 

 بر تفکر استراتژیک و عوامل اثرگذار بر آن است. 

های رفتاری، اند از: ویژگیدرنتیجه این تحقیق، عوامل اثرگذار بر تفکر استراتژیک عبارت

عوامل انگیزشی، عوامل ساختاری، محیط پیرامونی، محیط سازمان، تعارض سازمانی، 

گیری هوشمندانه، اصالح ساختارهای سازمانی و استعدادیابی و شایسته پروری که  تصمیم

ها، نگرش فلسفی و محیط سازمان در وضعیت  دهد از میان این مؤلفه ها نشان می بررسی

 ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند. وسط و سایر مؤلفهمت

دهد که سازمان تأمین اجتماعی نیازمند وجود نگرش فلسفی و محیط  این امر نشان می 

سازمانی استراتژیک محور است. باوجوداینکه این عوامل در سازمان در حد متوسط قرار دارد، اما 

وه جهت تقویت این عوامل را دارد. درنتیجه با شده که این سازمان پتانسیل و توانایی بالق دیده

بر ابعادی همچون وجود تفکر قیاسی، توانایی پرسشگری، شکاکیت فلسفی، اندیشه زایی و  تکیه

سازی افراد، مدیریت موافق با تفکر  تفکر انتقادی و همچنین وجود امکانات آموزش و آماده

توان به این  فرهنگ مشارکتی میکننده در سازمان و حاکمیت  استراتژیک، فرهنگ حمایت

 یافت.  عوامل در سطح مطلوبی دست
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برای اینکه مدیران نهادهای اجتماعی بتوانند استراتژی مناسب را طراحی و اجرا نمایند، 

دهد که  بایست از فرهنگی مبتنی بر تفکر استراتژیک برخوردار باشند. این مطالعه نشان می می

 های رفتاری خاصی هستند: ند ویژگیمدیران با تفکر استراتژیک نیازم

طلبی و بلندپروازی برخوردار باشند تا بتوانند در راستای  این افراد باید از فرهنگ جاه 

 های بلند و محکم بردارند.  دستیابی به اهداف خود قدم

پذیر با کارکنان و سایر افراد  مدیران با تفکر استراتژیک دارای فرهنگی با رفتارهای انعطاف

پذیری است. در غیر این صورت افراد و  د. الزمه تطابق با تغییرات، داشتن روحیه انعطافهستن

به نابودی هستند. این افراد باید رفتار درست  های پرتالطم امروزی محکوم ها در محیط سازمان

 گیری درست و صحیح داشته باشند.  در مواجه با مشکالت داشته باشند تا بتوانند تصمیم

های مدیران استراتژیک است که  ترین ویژگی پذیری یکی از مهم ه ریسکداشتن روحی

 های مهم بزنند.  بتوانند در شرایط سخت، دست به انتخاب

مدیران همچنین باید هدفمند بوده و از فرهنگ بلندمدت نگری برخوردار باشند تا بتوانند 

 ریزی کنند.  نگر خود برنامه براساس نگرش آینده

ن عوامل داشتن فرهنگ آموزش پذیری و ارتقا طلبی است. مدیران باید تری یکی از مهم 

 آموزش را در اولویت کاری خود قرار داده و مدام به یادگیری و آموزش بپردازند. 

شکنی داشته باشند و براساس تغییرات صورت گرفته به درنهایت مدیران باید روحیه شالوده

( نیز در 0332رایط بپردازند. کمری و همکاران )اصالح و تغییر ساختارها جهت مطابقت با ش

 اند.  پژوهش خود بر این ابعاد تأکید کرده

 کنند: از دیگر عوامل اثرگذار بر تفکر استراتژیک عوامل انگیزشی هستند که بیان می

تواند نقش مهمی در ایجاد  های جبران خدمات و انگیزشی می عواملی همچون وجود سیستم

 باشند.  تغییرات مثبت داشته

 دسترس را تنظیم و تعیین کنند.  مدیران باید همچنین اهـداف مشـخص و قابل

باید به فرهنگ احترام به کارکنان پایبند باشند و با فرهنگ مشارکتجویانه، کارکنان را در 

 ها ایجاد انگیزه کنند.  ها مشارکت دهند تا در آن گیری تصمیم

 راستا عاملی مهم است. همچنین ساختار متناسب سازمانی در این 

 ها آموزش داده شوند.  مند در سازمان صورت نظام مباحث استراتژیک باید به

 ساختار سازمانی باید ارگانیک باشد و جو سازمان کامالً استراتژیک محور. 
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 جهت ایجاد تغییرات، الزم است تا ساختار سازمان به نحوی اصالح شود. 

 در راستای عوامل محیطی: 

هایی موفق  شود زیرا تنها سازمان محیطی منجر به ایجاد رقابتی بودن محیط میپویایی 

 هستند که بتوانند با تغییرات، تغییر کنند. 

ریزی استراتژیک عالوه بر توجه به فرهنگ سازمانی، توجه و مطابقت با نگرش  در برنامه

ند باید با نگرش ک هایی که سازمان طراحی می ذینفعان در جامعه، ضروری است لذا برنامه

 جامعه مطابقت داشته باشد.

کننده داشته باشد. امانیان و  تواند در این راستا نقش حمایت مقررات و قوانین دولتی می

 اند.  کرده ( نیز در تحقیق خود بر ابعاد محیطی اشاره0011همکاران )

 در محیط داخلی سازمان:

 نظام راهبردی نقش مهمی دارد. سازی افراد برای ایجاد  امکانات آموزشی جهت آماده

سازی مدیران در تمامی سطوح سازمانی در جهت حمایت از تفکر استراتژیک،  فرهنگ

 الزامی است. 

فرهنگ سازمان باید حامی ایجاد تفکر استراتژیک باشد و فرهنگ مشارکتی در سازمان 

 حاکم شود. 

 همچنین سازمان باید با تعارضات موجود مقابله کند. 

 های فناورانه است.  گیری هوشمندانه، وجود فرهنگ داده محور و بررسی صمیمالزمه ت

ها باید با استفاده از شایسته پروری و مدیریت استعدادها، از افراد توانمند و خبره  سازمان

( در تحقیق خود، 0333( و بیاضی طهرابند و همکاران )0333استفاده کنند. وشنی و همکاران )

عنوان عاملی مهم در تفکر استراتژیک مدیران معرفی  هوشمندانه را بهگیری و تفکر  تصمیم

( بر خالقیت و محیط تکنولوژی و 0332( و درتاج و همکاران )0336کردند. کاشانی و شکاری )

 عنوان عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک تأکید کردند.  هوشمند و همچنین محیط سازمان به

شود پویش تفکر استراتژیک در سازمان  پیشنهاد می جهت ایجاد فرهنگ تفکر استراتژیک،

ها و سطوح مختلف سازمان  تأمین اجتماعی ایجاد شود. در این پویش باید مدیرانی از رشته

صورت مکرر مورد ارزیابی قرار بگیرند. در این راستا  حضورداشته باشند و در یک دوره زمانی به

شند و بتوانند فرایندهای سازمان را تحلیل و نگر با شوند باید آینده افرادی که انتخاب می

 انداز آتی سازمان را طراحی کنند.  چشم
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سازی شده است،  شده در این تحقیق، در سازمان تأمین اجتماعی، بومی ازآنجاکه الگوی ارائه

 شود: موارد زیر جهت تحقیقات آتی پیشنهاد می

 و غیرانتفاعی( ها )انتفاعی  توسعه مدل تفکر استراتژیک در سایر سازمان

 های انتفاعی و غیرانتفاعی سنجش میزان تحقق تفکر استراتژیک در سازمان

گر بر ابعاد محتوایی و راهبردی تفکر استراتژیک در  تبیین و بررسی اثرات متغیرهای مداخله

 های انتفاعی و غیرانتفاعی سازمان

 منابع

 دیران در بررسی مدلهای ذهنی م (.0332. )قلیپور، ارین؛ رهندافی، طاه؛ ابویی اردکان، محمد
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