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Abstract 
The aim of this study was to design future studies model based on strategic thinking 
approach in Farhangian University. This research is an applied research in terms of purpose 
and a qualitative research in terms of method, done by Delphi technique. The statistical 
population was consisted of experts, professionals and faculty members of North, South 
and Razavi provinces of Farhangian University. 25 of who were selected by purpose-based. 
They have responded to questionnaires in four stages, confirmed face, and content validity. 
Cronbach's alpha coefficient as reliability estimate of final questionnaire was calculated 
0.91. Kendal coefficient of concordance in four stages has been 0.728. Considering that the 
agreement, it can be said that the experts have reached a high consensus on the dimensions 
of the components. Results of Delphi's technique showed 6 dimensions in future research 
(foresight, environmental awareness, creativity and innovation, limiters, regulators, 
leadership) and 31 components and 5 dimensions in strategic thinking (individual, group, 
organizational, Intuitive and systematic) and 17 components. Findings showed that the 
research model has an acceptable level and is consistent with the research background. 
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 پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک  طراحی مدل کیفی آینده

 در دانشگاه فرهنگیان

 4، احسان ارمز3، الهام فریبرزی2، نازیا سادات ناصری1اسداله امانیان

 یران، مشهد، ای، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمیتیعلوم تربگروه  .1

 مشهد، ایران آزاد اسالمی، دانشگاه، واحد مشهد، یتیگروه علوم ترب. 2

 دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران، واحد مشهد، یتیگروه علوم ترب. 3

 دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران، واحد مشهد، آمار ریاضی وگروه . 4

 (42/30/9011: ؛ تاریخ پذیرش42/30/9011: تاریخ دریافت)

 چکیده

ایت  پتژوها ا    . در دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته استت  فکر استراتژیکی با رویکرد تپژوه ندهیآرای طراحی مدل کیفی حاضر ب یقتحق
ی پتژوها بررگتان،   آمتار  ةجامعت نظر هدف کاربردی و ا  نظر روش، کیفی است که بتا استتفاده ا  تکنیتک د فتی انجتام ستده استت؛        

 انتختا  هدفمنتد   یریگ نمونه به روش نفر ا  آنان 42ی براسان بودند که ها استاندانشگاه فرهنگیان  یعلم  ئتیهی و اعضاان متخصص
ا  استتفاده   یی پرسشنامة نهتایی نیتب بتا   ایپا .روایی صوری و محتوایی آن تأیید سد پرسشنامة پژوها در چهار مرحله پاسخ داده و. سدند 

دهنتده   رگان رسید، که نشانبه اجماع بر( 847/3برابر با ) کندال ها با ضریب توافق مؤ فه ابعاد و. به دست آمد 19/3آ فای کرونراخ  بیضر
ی، هوستیاری  نگر ندهیآ)بعد  0پژوهی براساس نتایج اجرای تکنیک د فی، برای متغیر آینده. درصد توافق باالی بررگان ای  پژوها است

ی، گروهتی،  فترد )بعد  2و برای متغیر تفکر استراتژیک  مؤ فه 09و ( ها، رهرری سونده ها، تنظیم محیطی، بالقیت و نوآوری، محدودکننده
استت   بربورداراعترار قابل قرو ی  ا  سطحنتایج پژوها نشان داد مدل پژوها . سد ییسناسا مؤ فه 98و ( سا مانی، سهودی و سیستمی

 .و نتایج با پیشینة پژوها سا گاری داست

 . نگری، تفکر استراتژیک ی، آیندهپژوه ندهیآ: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ی تعامل جهانی ریکارگ به با، ی روشنا ندهیآی به سمت ا ندهیفزا طور هبدر سراسر جهان  ها دانشگاه

شتابان و شگرف  راتییتغ (.2 ، ص0202،  بوکنر) ندنک یمشدن حرکت  یالملل نیبو در قالب 

محیطی زندگی بشر در  های مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فناورانه و زیست حوزه

ترین  ت و افزایش سطح خطرپذیری از سوی دیگر، از مهمسو و عدم قطعی عصر حاضر از یک

های مناسب در  گیرندگان در سطوح سازمانی و ملی برای اتخاذ تصمیم ها و موانع تصمیم دشواری

ربیت معلمان نسل ها، ت تفاوت اساسی دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه .های مختلف است حوزه

یاز به پویا، ن ةجامع .رود به شمار میگاه نوپای فرهنگیان مأموریتی بزرگ برای دانشاست که آینده 

تربیت ؛ است ضروریمعلمانی متبحر و فکور  داشتنپویا برای تربیت نسل و  داردپویا نسل 

پژوهی سبب  آینده؛ گام برداردآینده در مسیر تحول  که انجام شود دانشگاهی اید درمعلمان فکور ب

ترین و کارآمدترین ابزارهای ساخت بلندمدت و تدوین  این دانشگاه به یکی از مهم شود می

های آموزشی، فرهنگی،  های سازمانی و ملی برای دستیابی به اهداف مختلف در حوزه سیاست

 .شود  تبدیل... اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و

توانند با ترسیم آیندة آرمانی و توصیف جزئیات مطلوب، روند ترسیم و  مسئوالن هر جامعه می

هایی از تصویر  قسمت داشتن نگهپنهان . صویرپردازی جامعه از آینده را تحت تأثیر قرار دهندت

وند،  پدرام و جاللی)گرفتن از رقیبان تلقی شود  تواند سالحی نرم برای پیشی آیندظ مطلوب، می

 (.90، ص930 

ای بره دـینآ یها یژگیو ویط ارـی شـسربرو ه ـمطالعای بررا هی فرصتی وپژ هیندکه آ آنجا از

 (.76، ص931 اوجاقی، ) دشو یمتوسعه تلقی ای بری بستر، کند یمهم افر رانیگ میتصم

  علم، فناوری، محیط و جامعه به پژوهی تالش سیستماتیک برای بررسی درازمدت آیندة آینده

ی زیربنایی تحقیقات استراتژیک است که بیشترین ها حوزهی نوظهور و ها دهیپدمنظور شناسایی 

                                                           
1. Buckner 
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رو، به همگان اجازه داده است تا بدانند  از این  .نافع اجتماعی و اقتصادی را در پی خواهد داشتم

و از چه  (ی هنجاریها ندهیآ)، به کجا باید بروند (ی اکتشافیها ندهیآ)بروند  توانند یمکه به کجاها 

ای معطوف به راهبرده)ی مطلوب خود برسند ها ندهیآبا سهولت بیشتری به  توانند یممسیرهایی 

 (.76، ص 93 نیا،  گیالنی)( سازی آینده

  کپارچهیمنظر یک  نیو تدوی بند چارچوببرای و ی است پژوه ندهیبستر آتفکر استراتژیک 

 .شود یمقرار دهد، استفاده  ة خودسرلوح دیباآنچه یک سازمان  بارةدر 0یکپارچه انداز چشمیا 

تفکر  آنچه ازسعی دارد تا  است و 7ساختارشکن و  ، تجربی9مبتکرانه کیتفکر استراتژتحلیل 

فراتر رود؛ زیرا اطالعات دربارة آیندة بالقوه ناکامل است و  دهد یممنطقی و عقالیی به ما اطالعات 

از این (. 00، ص937 ی و خوشحال، قائداحمدی، )تفکر استراتژیک پاسخگوی نیاز عملی است 

عناصر ورودی برای تدوین استراتژی و  عنوان  بهیج آن ی، تفکر استراتژیک و نتاپژوه ندهیآمنظر به 

و اجرایی را برای آیندة  کیستراتژا یزیر برنامهکه سعی دارد  شود یمی نگریسته گذار استیس

ی در دانشگاه فرهنگیان پژوه ندهیآ، نیب  نیا در (.71، ص936 زاده،  کرامت)ی کند ده جهتمطلوب 

قرار  تأکیدی آینده مورد ها دانشگاهی در دورنماآتی آن  راتییتغبا رویکرد تفکر استراتژیک و 

ی اندکی که در آن انجام ها ژوهشپ وجود بایی است که ها حوزهموضوع از  نیا .گرفته است

 . ستی اختصاصی اشناس روش، فاقد یک (07، ص936 جمشیدی، یادبروقی و رضایی، ) شود یم

نایی پاسخگویی به نیازهای جامعه در توا پرورش و  آموزشدهد  شرایط حال حاضر نشان می

ی بلند انقالب را نداشته و در تربیت نیروی انسانی در طراز جمهوری ها آرمانراستای اهداف و 

ی ها یناکارآمدو  ها یکاسترهایی از . است رو روبهاسالمی با مشکالت نظری و عملی فراوانی 

ی در ا شهیرش، نیازمند تحول عمیق و پویا، موفق و اثربخ پرورش و  آموزشی به ابیدستموجود و 

                                                           
1. Integrated perspective 

2. Integrated vision 

3. Intuitive 

4. Experimental 

5. Disruptive 
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پیدا و پنهان این  مؤثربا بازخوانی و بازتولید تمام عوامل  است تا ساز سرنوشتاین نهاد گسترده و 

خنیفر، ) دنک، منابع و امکانات، تحقق اهداف را تسهیل و تسریع ها فرصتنظام، بتواند با استفاده از 

 (.7 ، ص913 

 دانشگاهو جو در دانشگاه فرهنگیان در آینده، سیر صعودی دارد با توجه به اینکه جذب دانش

ملی، با هویتِ  ةای است در گسترسسهؤم،  2  انداز  سند راهبردی در افق چشمدر فرهنگیان 

 برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی نظام آموزشاین دانشگاه ای؛ گرای حرفه تیمأمور

تعلیم و تربیت اسالمی و منطبق بر سند تحول بنیادین  ةنی بر فلسفپرورش رسمی و عمومی مبت و 

 ةبا استفاده از هم باید بتواندنظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران؛ 

، ضرورت دارد که بیترت  نیا  به. دارد بری گام الملل نیو ب یا محلی، ملی، منطقه یها تیظرف

ی راهبردی بر اساس زیر برنامهموجود انجام شود و بتواند در یی با بررسی وضعیت ها پژوهش

 .در دانشگاه فرهنگیان ایفای نقش کند نیآفر تحولتفکر 

 بهی پژوه ندهیآدادن مطالعات  شناسانه منسجم برای انجام با این مقدمه، کمبود یک الگوی روش

ی آموزش عالی زیر هبرناممؤسسه پژوهش و )ناپذیر است انکار پژوهشی جدی،  خألیک  عنوان 

پژوهی در دانشگاه فرهنگیان در  ، و از طرفی، وجود اولویت پژوهشی مطالعات آینده(939 کشور، 

. دهندة ضرورت پژوهش در این موضوع است ، نشان936 فهرست نیازهای پژوهشی سال 

ی و اسناد باالدستبنابراین، پژوهش حاضر به این پرسش اساسی پاسخ خواهد داد که در راستای 

 در دانشگاه کیتفکر استراتژی با رویکرد پژوه ندهیآ مدل دانشگاه فرهنگیان؛ بهترینانداز  چشم

 فرهنگیان با رویکرد کیفی کدام است؟

ی بردار بهرهی چهار مؤلفة مهم شامل نوآوریِ فرصت، عمل به نوآوری، الملل نیببنیاد نوآوری 

نتایج  .( 0، ص0202همکاران،  و  فرودی) کند یمی آینده مشخص ها راهبرای  ارزشها و  فرصت

 یالملل نیب یها تیدر فعال دانشجویان مشارکت نشان داد (3 02) و همکاران 0مطالعات روی

                                                           
1. Foroudi 

2. Roy 
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، آونهانجو .کند یمبلندمدت را مهیا  یالملل نیب یها برنامه ینگر ندهیآی ها تیفعال، زمینة مدت کوتاه

. کند یمی نیب شیپ روزمرة وی را رفتار آیندهسان از ان یآگاه نشان دادند( 1 02)  مینکینن و اللوت

ید عقا .0ی؛ انداز زمان چشم . : بعدی را د رنظر گرفتند که ابعاد آن عبارت بود ازپنج ایشان مدلی 

یگران، و ششمین د ینگران .7ادراک؛  یستمس . یگزین؛ جا یها نهیگز رایب یگشودگ .9سازمان؛ 

 .بعد را خالقیت معرفی کردند

 یدانداز نسبتاً جد عنوان چشمبه را  یشناس ندهیآ ةمطالعدر پژوهشی ( 6 02) 0و سینگ سینگ

پژوهش  جینتا. نددادنشان  یرهو غ یوسنار یزیر ، برنامهاتفاقات آینده ینیب شیدر قالب پ، ها رشته

وان به عن زیوهش حاضر نژکه در پرا نشان داد،  یپژوه ندهیآ ریدر متغ ینگر ندهیبعد آ ریثأت آنان

 .بعد در نظر گرفته شده است نیاول

 نیتر مهم، از «ی ایجاد تغییر در آیندهها یدگیچیپ»معتقدند (   02) 9گرتز و اسمیت

پژوهی را به یک مسابقة شطرنج، یک  و این عامل، آینده رود پژوهی به شمار می آینده یها یدشوار

(   02)  بل. ن تشبیه کرده استبازی فکری، یک ماشین پیچیده، یک مسئله نظامی یا یک ساختما

بینی علوم انسانی در آینده باید آینده را خودمان شکل  پیش هدف بای پژوهش جا  به دارد اعتقاد

استفاده  یگزینجا یها ندهیآ ةمطالع یفتوص یکه برا نشان داد اصطالحی( 2 02) 7سردار. دهیم

« یشیدوراند»و « یشناس ندهیآ» یلاز قب یمقاله اصطالحات یندر ا. مهم است شود، بسیار  یم

 ریثأت دؤیم پژوهشسه  نیا جینتا .ده استشتأکید  ندهیآ تعدد و تنوع مطالعهلزوم و بر  شده یبررس

 .است یپژوه ندهیدر مدل آ ینگر ندهیبعد آ

است  یندهآ یها یاز آگاه یبردار  و بهره یمفهوم یشترب ةتوسع یبرا ییمبناهای یادشده  پژوهش

 .فراهم کنددانشگاه فرهنگیان  یتجرب های پژوهشاستفاده از آن را در مکان ا تواند یکه م

                                                           
1. Ahvenharju, Minkkinen & Lalot 

2. Singh & Singh 

3. Graetz & Smith 

4. Bell 

5. Sardar 



  01                                                      در دانشگاه فرهنگیان پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک طراحی مدل کیفی آینده 

   

 یپژوه ندهیمطالعات آ گفت توان یم یپژوه ندهیآ ةنیدر زم یمطالعات خارج یبا بررسدر نتیجه، 

ابعاد و  یساز یبوم یاز طرف، ندهیمعلمان آ تیو ترب انیدر دانشگاه فرهنگ یزیر کمک به برنامه یبرا

 میترسی است و ضرور ایدن شرویپ یها دانشگا ریو حرکت در مس یمرز برون یها مدل یها مؤلفه

نظام  نفعان یجامعه و ذ یازهایبه ن ییگو پاسخی، ساز ندهیآ یبرا یپرداز دهیا، ندهیانداز آ چشم

 یاتیح ریمس نیدر ا کیدر قالب تفکر استراتژ ندهیدر آ رییتغ جادیا یها یدگیچیپی و آموزش عال

 .است

ها اشاره  شده است که در ادامه به آن انجام  شیب و  کمی پژوه ندهیآر ایران نیز مطالعات د

 .شود یم

نظام  ةمنظور ترسیم آیند  گیری استراتژیک به جهتهدف  با( 931 ) و همکاران ریحانی

( 317 )  گیری از مدل مایکل پورتر با بهره؛ آنان اند هایی انجام داده پژوهشمدیریت منابع انسانی 

های نوین،  مندی از تکنولوژی نگرانه و بهره گذاران با نگاه آینده که سیاست به این نتیجه رسیدند

بعد  ریثأبه ت زین پژوهش نیا جینتا .کنند اقدام ذینفعانفرد به   به نسبت به بهبود خدمات منحصر

( 931 )عیوضی و  یبافرانعرب  .دارد دیکأت یتکنولوژی عنی ةلفؤم نیدوم خصوصاً ینگر ندهیآ

. داند یم ضعف دارایآن  یا رشته نیبه دلیل تازگی، بداعت و خصلت ب ی راپژوه ندهیآ یشناس روش

 روش یابیبرای شناسایی و معرفی معیارهای انتخاب و ارز ییها پژوهش سبب انجاماین ضعف 

جمشیدی،  .استفاده استقابل کاربردی و ، پژوهان ندهیها برای آ که نتایج آن ستشده ا  انجام

 تغییرات، باید از استفاده و ها دانشگاه مدیریت بهینة برایاند نشان داد( 936 ) یادبروقی و رضایی

های آینده را به  سناریوهای دانشگاه  شکل . درک شود ها دانشگاه بر را آن آثار و تغییرات نوع

 .دهدصورت کلی نمایش می

 

 

                                                           
1. Michael  E. Porter  
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 (52، ص1931جمشیدی، یادبروقی و رضایی، ) دهدانشگاه در آینسناریوهای مطرح  .1شکل 

محیط،  های مؤلفه افتندیدر یپژوهشدر ( 936 ) عسگری، فراهانی و صالحی امیری

 و تحصیلی و مدارک سالمتی، شناخت اجتماعی، آموزش، دانش ت، طبقةامکانابودن،  دموکراتیک

( 937 )هیمی و همکاران ابرا .شبکة جهانی در اولویت هستند و اطالعات به و دسترسی یا حرفه

 کرمی شاه .ندکرد بندی طبقه سازمانی و مشارکتی، راهبردی دستة را در سه یپژوه ندهیآ یها افتیره

 این پژوهی آینده نوپای دستاورد دانش ترین بزرگ نشان دادند در پژوهشی (937 )فیض جوادیان و 

ی، قمیان و واعظ .کرد را پیشگویی نآ بتوان که است آن از تر دهیچیپآینده،  تکامل فرایند که است

 نیتر عنوان مهم  ، بهرا های رفتار انسان و موانع شناخت انسان پیچیدگیی ا مقاله در( 937 ) وقفی

تحقق  در این مقاله. اند یی کردهشناسا یپژوه ندهیآمالحظات اثرگذار علوم انسانی بر فرایند 

دستاوردهای تعامل  نیتر ، مهمیپژوه ندهیدانش آنظر و ارتقای  مورد ة، رسیدن به آیندها ینیب شیپ

، همچنین. شده است  و مدیریت دانش حوزه علوم انسانی تشخیص داده یپژوه ندهیآ هیدوسو

ناشی از  آثار نیتر آینده، ایجاد تغییرات مطلوب در آینده و شناسایی عوامل تغییر، مهم ینیب شیپ

بعد  ریثأبه ت پژوهش یادشدهسه نتایج  .ه استدشبر علوم انسانی قلمداد  یپژوه ندهیفرایند آ

 .دارند دیکأت یپژوه ندهیدر مدل آ یطیمح یاریهوش

 ةلفؤم) یانسان منابع ژهیها به و بعد محدودکننده ریثأبه ت شیدر پژوه( 937 )و هرندی  فاضل

 ملتعا دستاوردهایی را برای( 937 ) کندلوسی االسالم خیشو  صناعی. کردنداشاره ( حاضر پژوهش

 کاربرد(  93 ) همکاران و یزدی ییتقوا .ندارائه داد دانش مدیریت پژوهی آینده یةدوسو

 بازار در ماندن برای ها سازمان دادن کردند و نشان یرا بررس استراتژیک نوآوری در پژوهی آینده
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 به توجه با باید امر ایناند که  هستند و تأکید کرده خالقیت و نوآوری مستلزم حیات ادامة و رقابت

، تیاهم، ها هینظری، مفاهیم، مبان ای در مقاله ( 93 )قاسمی  و قجری .گیرد صورت آینده شناخت

 .ندرا نقد کرد استراتژیک تفکر بر پژوهی آینده ریو تأث پژوهی را بررسی آینده رویکردهای و نقش

 یزیر برنامه ةحوز در مدت انیم های پژوهی آینده برای ییالگو(  93 ) بیدختِ، رستگار و نامنی نیام

 .داده، و الگویی توسعه دادند ارائهمحتوا  ی، تحلیلپردازویسنار فن از یقیتلف با یآموزش

 انیدر م کیتفکر استراتژ کردیبا رو ینگر ندهیموضوع آ تیاهم دهندة نشان زین های یادشده پژوهش

 یها در سازمان یپژوه یندهمدل آ ینبا هدف تدو(  93 )جاللیان . استشته ذگ های پژوهش

 .دست یافته است یطیمح یاریهوش و ینگر یندهآبه دو بعد گرا،  یندهآ

، این حوزة اند شده متمرکزی پژوه ندهیآکه بر یک فن خاص یی ها پژوهشعالوه بر 

ی مختلف ها حوزهی اختصاصی در ها روشی در سالیان اخیر شاهد توسعة الگوها و ا رشته انیم

ی در حوزة مدیریت پژوه ندهیآو الگوهای  ها روش( 0221)  شوارتس، مثالبرای . علمی بوده است

ی حوزة پژوه ندهیآیی دربارة ها هیتوصبه ( 7 02) 0بایمنووا، بکووا و سائول. را ارزیابی کرده است

 یپرداز ویو سنار یساز هیبه کاربرد تکنیک شب( 937 ) و همکاران هرامیب. اند پرداختهشناسی  روان

ی ارائه ساز هیشبی در حوزة پژوه ندهیآیی برای مطالعات شنهادهایپ پرداختند و یپژوه ندهیدر آ

. اند ی اسالمی را بررسی کردهپژوه ندهیآبرای   یشناخت روش(  93 )؛ عیوضی و پدرام اند داده

 روش دریی گرا به شکلی افراطی به تخصص پژوهشگرانی، برخی ا رشتههمچنین، از نگاه فرا

 (. 1 ، ص2 02، 9پایا و شرکا)د ان هپژوهش توجه کرد

ها  حوزه در روش نیا میبه مفاه یپژوه ندهی، مطالعات آگفت توان یم یمطالعات داخل یبا بررس

 استپرداخته  (بانک ریتجارت و بازار و سازمان خاص نظ، یرانیخانواده ا) یخاص یآمار ةجامع و

مطالعات  یبرا ژهیو یها د و مؤلفهابعا اندباشد و بتو ندهیآ یکه در پ یمناسب یها کیو از تکن

                                                           
1. Schwartz 

2. Baimenova, Bekova & Saule 
3. Paya & Shoraka  
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در صدر  یبان دهید. بوده است بهره یبکند، ارائه  انیو دانشگاه فرهنگ یدر آموزش عال یپژوه ندهیآ

بر  یپژوه ندهیکشور مستلزم آ شرفتیتوسعه و پ ریدر مس رگذاریتأث یحرکت یبرا ینظام آموزش عال

 یاریدانش و هوش تیریمجدد، مد یمهندس ،یابیارزت، یو خالق ینوآور رینظ ییها یژگیاساس و

گرایی مانند دانشگاه فرهنگیان که وظیفة تأمین  شک دانشگاه مأموریت بی. است یدرون یطیمح

ها نیازمند  نیروی متخصص برای دستگاه تعلیم و تربیت کشور را دارد، حتی بیش از سایر دانشگاه

تگان این دانشگاه افرادی هستند که آثار آموخ زیرا دانش. نگرانه و راهبردی است مطالعات آینده

از توان تا حدودی با این توصیف می. تصاعدی و عمیقی در پرورش نسل فردای جامعه دارند

از  و نخبگانی متخصصان ریگ و بهرهچارچوب مفهومی برای مطالعات  عنوان به شده  ارائهی الگوها

فرهنگیان  در دانشگاهیکرد تفکر استراتژیک ی با روپژوه ندهیآی مدل در طراحی آن ها مؤلفهابعاد و 

 .استفاده کرد

 :ها است بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش

 پرسش اصلی پژوهش 

 است؟ کدام انیفرهنگپژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک دانشگاه  کیفی آینده مدل -

 های فرعی پژوهش پرسش

 . اند؟ تفکر استراتژیک دانشگاه فرهنگیان کدامپژوهی با رویکرد  ابعاد مدل کیفی آینده 

 اند؟ پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک دانشگاه فرهنگیان کدام ی مدل آیندهها مؤلفه .0

 اند؟ ابعاد تفکر استراتژیک دانشگاه فرهنگیان کدام .9

 اند؟ ی مدل کیفی تفکر استراتژیک دانشگاه فرهنگیان کدام کدامها مؤلفه . 

 ی پژوهششناس روش

مبانی  اول، با استفاده از بخش در .است شده  موازی انجام بخش دو به اجرای پژوهش حاضر فرایند

 و استخراج شد؛ به دلیل نوبودن مطالعه کیاستراتژی و تفکر پژوه ندهیآی ها مؤلفهنظری، ابعاد و 

از  نفر 07 ساختاریافته با ی جدید، به مصاحبة نیمهها مؤلفهبرای تأیید یا پیشنهاد ابعاد و  موضوع
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برخوردار بودند  کافی دانش و تخصص ازموضوع پژوهش  بارةافراد دراین  .خبرگان انجام گرفت

بعد و    ابعاد پیشنهادی مشتمل بر  .شدند  هدفمند انتخاب ی وتصادفریغ یریگ نمونهبر اساس  و

کاهش  مؤلفه 67بعد و    ی از تیم دلفی به نظرخواهی اولیه و شیاند همدر  بود که مؤلفه    

 از پس. دلفی صورت گرفت پانل تشکیل و ییشناساپژوهش،  انجام دوم، فرایند بخش در. یافت

 گزینش. شناسایی شد نظر موردی ها مؤلفهدلفی، ابعاد و  انجام چهار دور و دلفی پانل تشکیل

 راعتبا ، زیرادیآ یم حساب  به روش این مراحل نیتر مهم از دلفی برای پانل شرایط واجد اعضای

 :از اند عبارتی اعضای پانل دلفی ها یژگیو. افراد دارد این دانش و شایستگی به بستگی کار نتایج

 ی اعضای پانل دلفیعموم شرایط

از مراکز  یکی هفت سال در یباال یکار ةسابق یدارا و ارشد یحداقل مدرک کارشناس یدارا

 .فرهنگیان دانشگاهعلوم و  وزارت ییدمورد تأ یآموزش عال

 یط اختصاصی اعضای پانل دلفیشرا

 های تحصیلی در زمینة  های دانشگاهی و پروژه نامه  استاد راهنما، مشاور، داور یا ناظر پایان

های تحقیقاتی و  آموزش عالی، مجری یا همکار پروژهپژوهی و تفکر استراتژیک در  آینده

 ر استراتژیک درپژوهی و تفک آینده ریزی مطالعاتی در زمینة مدیریت آموزشی و برنامه

 .آموزش عالی

  دارای کتاب یا مقاله در زمینة موضوع پژوهش که در مجالت علمی پژوهشی معتبر چاپ

 .شده باشد

  دانشگاه فرهنگیان استان خراسان با ( رؤسا، معاونین و کارشناس مسئوالن)مدیران ارشد

تادی سازمان های س ها یا کمیسیون داشتن حداقل پنج سال سابقة مدیریتی و عضو کمیته

 .مرکزی و استان
  بیان  شناختی اعضای پانل دلفی در جدول  ی جمعیتها یژگیوبا توجه به شرایط ذکرشده 

 :است شده
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  شناختی پانل خبرگان تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت .1جدول 

 سن گروه علمی علمی ةرتب جنسیت تحصیالت متغیر

 سطوح
  فوق

 سانسیل
 استاد انشیارد ستادیارا زن مرد دکتری

 ئتیهغیر 

 میعل 

علوم 

 انسانی

علوم 

 بایه 

تا  13

 سال 04

تا  03

 سال 04

از  شتریب

 سال 04

 1 2  6 0 09 2      2  1 6   0   فراوانی

درصد 

 یفراوان
% 7 %1  %71 %90 % 2 % 7 %  % 2 %30 %1 %01 % 2 %90 

و  دارند تحصیالت دکتریدرصد از خبرگان   1 دهد ینشان م  توصیفی در جدول  یها افتهی

 7 درصد استادیار و  2 از میان خبرگان ، همچنین. دهند یدرصد از آنان را مردان تشکیل م 71

درصد  2  (.درصد 30)اند  شده  از گروه علمی علوم انسانی انتخاب اغلباند و  درصد دانشیار بوده

 ئتیهغیر ) ان استان خراساندانشگاه فرهنگی (کارشناس مسئوالنو  ین، معاونؤسار)ارشد  یرانمد

 درصد 01سال و  72تا    درصد بین  2 سال،  72درصد خبرگان بیش از  90، نیو همچن( یعلم 

چنین استنباط نمود که اعضای پانل  توان یمبر این اساس، . اند سال سن داشته 2 کمتر از  خبرگان

 .دلفی دارای تخصص و تجربة کافی در این زمینه بودند

برای . ساخته با رویکرد دلفی بوده است ی محققها پرسشنامهپژوهش، مصاحبه و ابزار این 

نفر از اعضای خبرگان پانل دلفی  07مدل برای  یها مؤلفه ابعاد و پژوهشروایی تعیین اعتبار 

. شدمختلف تکنیک دلفی سنجش و پایش  ةمرحل چهار از متغیرها در یکارسال شد و روایی هر 

متخصص و  تادانها نیز به رؤیت اس مرحله و پرسشنامه چهار های هر یافته مراحل کار، همةالبته 

 ةپرسشنام) ر پژوهش؛ روایی ابزاشدطراحی هر مرحله نهایی  ةها پرسشنام و با نظر آن مرتبط رسید

ارزیابی صورت روایی صوری و محتوایی  به( پژوهی و تفکر استراتژیک آینده هایابعاد و مؤلفه

 اول احلمقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه در مر، 0با توجه به جدول ررسی پایایی برای ب .تأیید شد

 دهد ینشان م که آمد به دست 2/2 3و  170/2، 616/2، 677/2 ، برابر بابیدلفی به ترت تا چهارم

آلفای  با توجه به اینکه. است افتهی  شیدلفی افزا چهارم ةاول تا مرحل ةپایایی پرسشنامه از مرحل

قابل  پیشنهادی از پایایی یها ابعاد و مؤلفه، است 6/2دلفی بیشتر از  ةمرحل چهار برایاخ کرونب

 .ندبرخوردار قبولی
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 ة پژوهشآلفای کرونباخ پرسشنام. 5جدول 

 مراحل دلفی
 موضوع

 مرحلة چهارم مرحلة سوم مرحلة دوم مرحلة اول

 1  62 67     تعداد گویه

 2/2 3 170/2 616/2 677/2 آلفای کرونباخ

 مراحل دلفی

و  (مؤلفه  3بعد و  7)پژوهی  آیندههای  یعنی ابعاد و مؤلفه، ها گزاره فهرستی از، 9مطابق با جدول 

نظران معروف  دیدگاه صاحببا استفاده از روش مصاحبه، که ( مؤلفه 72بعد و 7)تفکر استراتژیک 

خارجی  داخلی و ةشد انجام های و پژوهش (اختصاصی پانل دلفی دارای شرایط عمومی و) دانشگاه

در این مرحله در ، همچنین. کنند استخراج شده بود، در اختیار اعضا قرار گرفت تا نظر خود را بیان

نظر به »: بندی شده بود اضافه شد که به صورت زیر عبارت پرسش بخش انتهایی پرسشنامه، یک

 «د؟وجود دار فکر استراتژیکتو پژوهی  آینده های دیگری در رابطه با شما چه ابعاد و مؤلفه

 فهرستها و نظرات پیشنهادی و حذف موارد تکراری،  بررسی ایده وسرانجام پس از دریافت 

 .استخراج شد هانهایی ابعاد و مؤلفه
 

 

 1 پژوهششده از پیشینة  پژوهی و تفکر استراتژیک استخراج های نهایی آینده ابعاد و مؤلفه. 9جدول 

 نظران صاحب بعد

 گرین آینده

؛ هایدک،   02؛ باژ، 0222؛ هنکا و هاوکینز، 0227؛ میتچیچ،  93 ؛ حاجیانی،  96 ؛ طیبی، 916 زاده،  ممی
؛ تقی  93 ؛ سیاح مفضلی و همکاران، 337 ؛ بل، 936 ؛ جمشیدی و همکاران، 0 02؛ چمکر، 0226

 و؛ ناظمی 932 انی، ؛ غفاریان و کی0229؛ کافمن، 0222، گری هامل؛ 0 02؛ وبلتشیر، 930 پورکران، 
؛ 936 همکاران، و  ؛ کمری937 ان، رهمکا ؛ تقوایی یزدی و336 ، ؛ مکینلی و کیلروی913 جعفریانی، 

زاده،  ؛ ایران937 ران، ا؛ میرسپاسی و همک937 ؛ مشبکی و همکاران، 939 ؛ قهرمانی، 937 کالسنگیانی، 
؛ 0 02؛ اهرسمان، 937 ؛ احمدی و همکاران، 937 کرمی،  شاه؛ 930 اران، آبادی و همک ؛ رضائی دولت916 

 . 93 نیا،  ؛ گیالنی 93 خزائی، 

                                                           

و ها در فهرست منابع خودداری شد، و در قسمت منابع رساله ارائه شده،  به دلیل کثرت منابع درون جدول، از ذکر آن.  

  .قابل مشاهده است
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 نظران صاحب بعد

هوشیاری 
 محیطی

؛ 0227؛ پرومیتچیچ، 0222کهارد، ؛ ب 37 ؛ هاریسون براون،  91 ؛ محمودی و عباسی، 331 جین لیدکا، 
 .937 ؛ بورقانی فرحانی و همکاران، 930 فراستخواه، ؛ 2 02رهبرک، 

خالقیت 
 و نوآوری

؛ هوک، 7 02؛ پوالرد و  موالرس، 930 ؛ گودرزی و محمدی، 930 و همکاران، ؛ سلیمی937 شماعی، 
تقوایی ؛ 930 ؛ پدرام جاللیوند،  93 نیا،  ؛ گیالنی917 فر و همکاران،  ؛ ملکی 91 ؛ محمود و عباسی، 0226

؛ بن،  022پیتر ویلیامسون،  ؛932 ؛ غفاریان و کیانی، 939 سرشت و کفچه،  رحمان؛  93 یزدی و همکاران، 
 .0227؛ جین لیدکا، 0227

محدودکن
 نده

؛ 939 سرشت وکفچه،  ؛ رحمان937 ؛ مشبکی و همکاران، 331 ؛ جین لیدکا،  93 طباطباییان و یداللهی، 
فاضل و همکاران، ؛ 332 ناپرو آلبرت، ؛ 0 02؛ اهرسمان، 932 وند،  پدرام جاللی؛ 0227؛ بن، 936 سلطانی، 

؛ نجفی و همکاران،  91 ؛ اشکاوندی و همکاران،  2  سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق   ؛937 
 .0227بن، ؛ 937 ؛ احمدی و همکاران، 939 

شون میتنظ
 ده

؛ عسگری و 937 ؛ ابراهیمی و همکاران،  93 ؛ سیاح مفضلی و همکاران، 937 بورقانی فرحانی و همکاران، 
؛ جمشیدی و همکاران، 930 وند،  ؛ پدرام جاللی937 ؛ مشبکی و همکاران، 0229؛ کافمن، 936 همکاران، 

؛ ناظمی 937 ؛ میرسپاسی و همکاران، 0227بن، ، 937 ؛ سیاح مفضلی و همکاران، 331 ؛ جین لیدکا، 936 
 .0220؛ تسوکاس و کینو دسن، 913 جعفریانی، 

 .به پیشنهاد خبرگان و متخصصان تدوین شد رهبری

 یفرد

 یگر؛ 336 ی، نلیو مک یلرویک؛ 337 ی، سیمور جرج؛ 337 ، نتزبرگیم؛ 337 ، هندفورد؛ 310 ی اومی، ایچ
؛ 0229، تمنیوا؛ 0229، یسیاست رالف؛  022، ندگریو ل باندهولد؛  022، امسونیلیو تر؛ پی 022، هامل

و  سرشت رحمان ؛ 937 همکاران،  و ؛ مشبکی0223، و هورون ووتون؛ 0227، گلدمن؛ 022، دبنینگریا
؛ تقوایی یزدی 0227؛ بن، 913 ؛ ناظمی و جعفریانی، 936 ؛ سلطانی، 337 ؛ کیم برلی پله گرینو 916 ، کفچه

؛ جین لیدکا، 0227؛ گلدمن، 932 ؛ غفاریان و کیانی، 337 ؛ مینتزبرگ،  936 ؛ سلطانی، 937 و همکاران، 
 .937 ؛ احمدی و همکاران، 331 

 . 93 ؛  اشکاوندی، 0227؛ بن، 939 چه، سرشت و کف رحمان یگروه

 سازمانی
؛ 916 ؛ مشبکی و خزائی، 339 ؛ استیسی، 0227؛ بن، 0220باند هولد ولیند گرین، ؛ 937 فاضل و همکاران، 

؛ 917 ، یسلطان؛ 939 قهرمانی، ؛ 916 سرشت و کفچه،  ؛ رحمان332 ؛ تایپر والبرت، 331 جین لیدکا، 
 .337 ؛ استیسی، 0223تون، ؛ سیمون و وو936 ، یسلطان

 شهودی
؛ 917 ؛ غفاریان وکیانی، 932 ، یزدانی پورصادق و؛ 0222؛ کالینز و همکاران، 0227؛ بن، 331 جین لیدکا، 

 . 0229، یسیستاا رالف؛  022، ندگریو ل باندهولد؛  022، امسونیلیو تری

 سیستمی
؛ 932 ؛ آخوندزاده، 912 وکی، ؛ بل7 02الس، ؛ پوالرد و مور0227؛ گلدمن، 0227؛ بن، 331 جین لیدکا، 

 .913 حقانی، 
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 مصاحبه و ی و تفکر استراتژیک از طریق پرسشنامهپژوه ندهیآدلفی ابعاد مدل  اول دوردر 

موافقت خود را در مورد  زانیو از خبرگان خواسته شد تا م توسط پانل خبرگان نظرخواهی انجام

 ابعادیا ادغام  (موافق یا مخالف) موجود یها نهیگزاز  یکیاب مدل با انتخی ها مؤلفهاصلی و ابعاد 

 72 حداقل اگر معموالً یدلف ةمطالع در. استفاده شد یا نمونه تک تیاز آزمون . اعالم کنند ها مؤلفه و

 است اجماع برخوردار موضوع از آن شود یم گفتهموضوع باشند؛  یکموافق  دهندگان پاسخ درصد

 (. 3 ، ص931 یفر و مسلمی، خن)

مدل با ی ها مؤلفه بارةموافقت خود را در زانیاز خبرگان خواسته شد مدر دور دوم دلفی، 

 تیآزمون  و مانند مرحلة اول کنند اعالم (موافق یا مخالف) موجود یها نهیگزاز  یکیانتخاب 

 .شد اجرا یا نمونه تک

در قالب ی ا پرسشنامه در ها مؤلفه، دلفی دور دومة مؤلف 00 از حذفپس  در دور سوم دلفی

 و ة تیشاخص میانگین، آمار، سپس .بین خبرگان توزیع شد( 7تا   ) یا ینهگز طیف لیکرت پنج

درصد  62از سطح برش  یی کهها نمرات مؤلفه یانگینم .شدسطح معناداری در هر مؤلفه محاسبه 

تأیید  مؤلفهآن بیشتر شد، ( شود یم 7/9ای عدد  ینهگز درصد در طیف لیکرت پنج 62سطح برش )

 .شد

در قالب طیف ی ا در پرسشنامه مؤلفه 1 دلفی ة دور سوم مؤلف 00 از حذفدور چهارم پس در 

 .تحلیل نتایج مانند دور سوم حاصل شد. بین خبرگان توزیع شد( 7تا   ) یا ینهگز لیکرت پنج

  9یک، تراتژتفکر اس ةمؤلف 72 یاناز م ینمؤلفه و همچن 91پژوهی،  یندهآ ةمؤلف  3 یاناز م

 ةمؤلف  با توجه به  .(است یشترب 7/2از سطح برش  یانگینم)شد  تأیید دور اول دلفیمؤلفه آن در 

بعد  یکه خبرگان برا( یو مالحظات فرد یذهن یببخش، ترغ الهام یزشانگی، آرمان نفوذ) یدجد

 یبرا یکر استراتژو تفک پژوهی یندهمؤلفه در قالب دو بعد آ 67در نظر گرفته بودند جمعاً  یرهبر

 .تأیید شد یدوم دلف دورپرسشنامه  یطراح
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 (6/0: دور اول دلفی، سطح برش) پژوهی یندهآ ابعاد بررسینتایج . 4 جدول

 یپژوه ندهیآ یها مؤلفه ردیف
 تعداد

 ها پاسخ

 میانگین

 ها پاسخ

انحراف 

 معیار

ة آمار

 تی

 سطح معناداری

 دامنه کی
 نتیجه

 تأیید 2/  2 7/0  2/   1/2 07 ینگر ندهیآ 3

 تأیید 2/ 22  /00 99/2 11/2 07 هوشیاری محیطی 2

 تأیید 220/2 9/ 0 96/2 2/ 1 07 خالقیت و نوآوری 1

 تأیید 2/ 22  /00 99/2 11/2 07 ها محدودکننده 0

 تأیید 2/ 22 61/7 01/2 30/2 07 ها شونده تنظیم 0

 

 (6/0: ر اول دلفی، سطح برشدو) کیتفکر استراتژ ابعاد بررسینتایج . 2ل جدو

 یپژوه ندهیآ یها مؤلفه ردیف
 تعداد

 ها پاسخ

 میانگین

 ها پاسخ

انحراف 

 معیار

 ةآمار

 تی

 سطح معناداری

 دامنه یک
 نتیجه

 تأیید 2/ 22 22/3 0/2 37/2 07 فردی 6

 تأیید 2/ 22  /00 99/2 11/2 07 گروهی 7

 تأیید 2/ 22 61/7 01/2 30/2 07 سازمانی 8

 تأیید 2/ 22 22/3 0/2 37/2 07 دیشهو 9

 تأیید 2/ 22 61/7 01/2 30/2 07 سیستمی 34

و تفکر  یپژوه ندهیآ ةمؤلف 67از  دهد که مینشان  طرفه کیزمون آ یها افتهیدر دور دوم دلفی، 

 یافق زمان»، «ها فرصت ییشناسا»، «یطمح»، «یگذار ارزش»، «یندهاز آ ینگران» یرمتغ 7یک، استراتژ

ها از  مؤلفه ینا یانگینم)خبرگان قرار نگرفت  دأییت وردم« و بلندمدت یفیپاداش ک»و  «ها یمتصم

 ینا یانگینم) تأیید شدنظر خبرگان  ها از مؤلفه یرسا دادنشان  یجنتا(. کمتر است 7/2حد برش 

 .شوند یم یسوم دلف دورپرسشنامه وارد  یطراح یقو از طر( است یشترب 7/2ها از حد برش  مؤلفه

مؤلفه حذف  00این ، ؛ بنابراینبه دست آمد 7/9کمتر از در دور سوم مؤلفه  00میانگین اهمیت 

بنابراین، این . است، ولی معنادار نیست 7/9برابر با « یادگیری سازمانی»ة مؤلفمیانگین . شود یم

وارد ، ر داردخبرگان قرا تأییدها مورد  که اهمیت آن ماندهیباق یها ؛ و مؤلفهشود یمنیز حذف  مؤلفه

 .شود یچهارم دلفی م دور
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چهارم که در اختیار  دور ةشنامسموجود در پر ةمؤلف 1  ی دور چهارم دلفی نشان دادها افتهی

میانگین )درصد  62سطح برش ها از  مؤلفه ةو میزان اهمیت هم ، تأیید شدندگرفتقرار خبرگان 

 دورهایاختالف میانگین نظر خبرگان در همچنین،  .شدحذف ن یا شد و هیچ مؤلفه بیشتر (7/9

دلفی نتایج یکسانی  احلتکرار مر دهد یاین نتیجه نشان مبود که  2/ سوم و چهارم دلفی کمتر از 

ضریب توافق  7در جدول . چهارم به ثبات رسیده است دورو نظرات خبرگان در  کند یرا ایجاد م

 .استشده   دلفی گزارش دورهایکندال 
 

 دلفی چهار دور ضریب توافق کندال در .6جدول 

 چهارم دور سوم دور دوم دور اول دور دورهای دلفی

 (قوی) 601/2 (متوسط) 37/2  (ضعیف) 997/2 (متوسط) 737/2 ضریب کندال
 

 افتهی  شیافزا مراحل قبلچهارم نسبت به  دورضرایب توافق ، 7همچنین، بر اساس جدول 

گفت خبرگان  توان یم، شده است 601/2چهارم  دور ینکه ضریب توافق دربا توجه به ا. است

بررسی کلی میزان اجماع نظرات . اند دهیاتفاق نظر باالیی رس  چهارم به های دور بارة مؤلفهدر

ها اجماع  ابعاد و مؤلفه همةدر مورد  دهد ینشان م( 601/2)خبرگان با استفاده از ضریب کندال 

و  ، اختالف میانگین ناچیز در دو مرحلة آخرشده توجه به اجماع حاصلبا . صورت گرفته است

مؤلفه در قالب  1 مجموع  در. ، شرط توقف فراهم شددر مرحله آخر ها مؤلفه یا حذف عدم اضافه

بر  .های حاصل از این دور برای انجام مراحل بعدی پژوهش استفاده شد از مؤلفه. تأیید شدبعد    

ی با نخبگان و دور دلفچهار  طیشود که  پژوهش پاسخ داده می این اساس، پرسش اصلی

، مدل 0در شکل . شدها تبیین  آن یها مؤلفه 1 ی توسط خوب  بعد به   مشخص شد  متخصصان

 .کیفی پژوهش نشان داده شده است

پژوهی ، نشان داد متغیر آینده6 جدولدر ی چهار دور دلفی ها افتهیپاسخ به پرسش فرعی اول، 

 ، وها شونده میتنظ، ها محدودکنندهو نوآوری،  تیخالقی محیطی، اریهوشی، نگر ندهیآ)بعد  7با 

نهایی  (ی و سیستمیشهودی، سازمانی، گروهفردی، )بعد  7تفکر استراتژیک با  ریو متغ( یرهبر

 .شد
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ی مطابق دور دلفچهار  یجو نتا یشنهادیمدل پطراحی پس از در پاسخ به پرسش فرعی دوم، 

 .نهایی شد مؤلفه  9با پژوهی آینده ریمتغ، 6 با جدول
 

 (دور چهارم دلفی) یپژوه یندهآ یها تحلیل آماری مؤلفه .1 جدول

 یپژوه ندهیآ یها مؤلفه ردیف ابعاد
 تعداد
 ها پاسخ

 میانگین
 ها پاسخ

انحراف 
 معیار

آمارة 
 تی

سطح 
 معناداری

 دامنه تک
 نتیجه

 ینگر ندهیآ

 تأیید 2/ 22 70/9 11/2  /0  07 آینده یزیر برنامه  

 تأیید 2/ 22 36/7 77/2  /  07 تکنولوژی 0

 تأیید 2/ 22  /7  19/2  / 0 07 استراتژی 9

 تأیید 2/ 22  /37 2/ 6  /0 07 نظام ارزیابی و مهندسی مجدد  

 تأیید 2/ 22 7/   60/2  / 0 07 سازمان یها تیظرف 7

 تأیید 227/2 0/ 6 2/ 3   07 مشارکت 7

 تأیید 2/ 22 67/7 71/2  /01 07 مطلوب یاندازها تدوین چشم 6

 تأیید 2/ 22  /37 2/ 6  /0 07 مدیریت دانش 1

هوشیاری 

 محیطی

 تأیید 2/ 22 97/7 2/ 6  /  07 هوشیاری محیط درونی 3

 تأیید 2/ 22 97/9 17/2  /21 07 هوشیاری محیط بیرونی 2 

 تأیید 2/ 22 7/ 3 73/2  /90 07 هوشیاری محیط جهانی   

 تأیید 2/ 22  /71 67/2  /0 07 حسگرهای محیطی 0 

خالقیت و 

 نوآوری

 تأیید 2/ 22 36/7 77/2  /  07 نوظهور یها یفناور 9 

 تأیید 2/ 22 7/ 3 73/2  /90 07 عوامل محتوایی   

 تأیید 2/ 22 7/   60/2  / 0 07 شدن بر موانع اجرای نوآوری چیره 7 

 تأیید 2/ 22 00/6 77/2  /   07 نو و خالقانه یها دهیا ةتوسع 7 

 تأیید 2/ 22  /6  2/ 3  /01 07 نو و خالقانه یها دهیحمایت از ا 6 

 تأیید 2/ 22 7/ 6 2/ 7  /97 07 یور بهره 1 

 تأیید 2/ 22 36/7 77/2  /  07 (تشویق) یشوق یادگیری سازمان 3 

 ها محدودکننده

 تأیید 2/ 22 7/1  77/2  /77 07 مورد انتظارنتایج  02

 تأیید 2/ 22  /39 63/2  /01 07 فرهنگ  0

 تأیید 2/ 22 71/7 67/2  /97 07 منابع انسانی 00

 تأیید 2/ 22  /39 63/2  /01 07 یجوسازمان 09

 تأیید 2/ 22 71/7 67/2  /97 07 ها روش  0 ها شونده تنظیم
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 یپژوه ندهیآ یها مؤلفه ردیف ابعاد
 تعداد
 ها پاسخ

 میانگین
 ها پاسخ

انحراف 
 معیار

آمارة 
 تی

سطح 
 معناداری

 دامنه تک
 نتیجه

 تأیید 2/ 22 23/3 71/2  /77 07 رسمی یها یخروج 07

 تأیید 2/  2 7/0  39/2 37/9 07 سازمان و مدیریت 07

 تأیید 2/ 22 36/9 61/2  /0  07 یساختار سازمان 06

 رهبری

 تأیید 2/ 22 0/9  63/2  / 2 07 نفوذ آرمانی 01

 تأیید 2/ 22 36/9 61/2  /0  07 بخش انگیزش الهام 03

 تأیید 2/ 22 76/9 2/ 1  /21 07 ترغیب ذهنی 92

 تأیید 220/2 9/ 0 2/ 1  / 2 07 مالحظات فردی  9

، نشان داد متغیر تفکر استراتژیک 1ی جدول دور دلفدر پاسخ به پرسش فرعی سوم، در چهار 

.ی، گروهی، سازمانی، شهودی و سیستمی نهایی شدفردبعد،  7با 

 ریمتغ، 1 ر دور دلفی مطابق با جدولهای چها در پاسخ به پرسش چهار فرعی، بر اساس یافته

 .شد ییمؤلفه نها 6 با  کیتفکر استراتژ
 

 (چهارم دلفی دور) یکتفکر استراتژ یها تحلیل آماری مؤلفه .8 جدول

 ردیف ابعاد
تفکر  یها مؤلفه

 استراتژیک

 تعداد

 ها پاسخ

 میانگین

 ها پاسخ

انحراف 

 معیار

ة آمار

 تی

سطح 

 معناداری

 دامنه تک

 نتیجه

 فردی

 تأیید 2/  2 7/0  39/2 37/9 07 تفکر  

 تأیید 227/2 0/ 6 2/ 3   07 یریپذ سکیر 0

 تأیید 2/ 22  /67 61/2  / 0 07 هوشمندانه یطلب فرصت 9

 تأیید 2/ 22 7/9 2/ 3  /7  07 خالقیت  

 تأیید 20/2 6/0   /27 37/9 07 آموزش 7

 گروهی

 ییدتأ 221/2 0/ 7 37/2   07 مدیریت تضاد 7

 تأیید 2/ 2 72/0     07 ها مدیریت تفاوت 6

 تأیید 229/2 9/ 2 37/2  /21 07 مدیریت بحران 1

 تأیید 2/  2 7/0  39/2 37/9 07 مدیریت منابع انسانی 3 سازمانی
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 ردیف ابعاد
تفکر  یها مؤلفه

 استراتژیک

 تعداد

 ها پاسخ

 میانگین

 ها پاسخ

انحراف 

 معیار

ة آمار

 تی

سطح 

 معناداری

 دامنه تک

 نتیجه

 تأیید 227/2 0/ 6 2/ 3   07 یریپذ مشارکت 2 

 تأیید 2/  2 7/0  39/2 37/9 07 یسازمان  فرهنگ   

 تأیید 2/ 22 13/0 39/2  / 2 07 دیریت تغییرم 0 

 شهودی
 تأیید 2/ 22 0/ 3    /21 07 انداز خلق چشم 9 

 تأیید 2/ 22 76/9 3/2  /7  07 تفکر   

 سیستمی

 تأیید 2/  2 7/0   /   / 2 07 اثربخش یریگ میتصم 7 

 تأیید 223/2 77/0  /27  / 2 07 تمرکز بر هدف 7 

 تأیید 2/ 22 22/7 17/2  /97 07 یمیخودتنظ 6 
 

 یریگ جهینتبحث و 

 های پژوهش با نتایجان، یدر دانشگاه فرهنگ یپژوه ندهیپژوهش در طراحی مدل آ نیهای ا یافته

 یاریو هوش ینگر ندهیبه آ دیبا دهد یهمخوانی دارد و نشان م(  93 ) انیتوسط جالل گرفته انجام

پژوهش  جینتا. شود یگرا توجه جد ندهیسازمان آ کیبه عنوان  انیدر دانشگاه فرهنگ یطیمح

 و، (930 )همکاران  و ییمعما، ینوآور و تیهمسوبودن بعد خالق (0202) همکاران و یودفر

 دأییرا ت یپژوه ندهیآ یها روش ریبر سا یروش دلف تیارجح( 1 02)و اللت  نکننیآونهانجو، م

 سردار، و (  02) بل، (6 02)گ سین و نگیس، (3 02)ی و همکاران مطالعات رو. کند یم

از  یحاک یفیبخش ک جینتا. است ها پژوهش نیابا  ینگر ندهیهمسوبودن بعد آ دهندة نشان (2 02)

ها و  محدودکننده، یو نوآور تیخالق، یطیمح یاریهوش، ینگر ندهیآن است که توجه به آ

بدان  دیبا انیدر دانشگاه فرهنگ یپژوه ندهیآ یاست که برا ییندهایآافر نیتر ها از مهم شونده میتنظ

 ینیب شیدانشگاه به درک و پ لیو تما تیحساس ةنشان شگاهدان نیدر ا ینگر ندهیآ. توجه کرد

تحقق  ندهیاست که در آ ییها تیاز وضع یریبه دست آوردن تصو یو به معنا ندهیآ یدادهایرو

 .ابدیدست  تیضرورت دارد که بدان وضع ایخواهد کرد  دایپ

که  یآن اشاره نشده است در حال یها و مؤلفه یشده به رهبر انجام یها از پژوهش کی چیه در
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نسبت  یاریدانشگاه و هوش طیمح راتییتوجه به تغ، نیهمچن. اکثر خبرگان بود دیبعد مورد تائ نیا

آمده از بخش  دست  به جینتا. رود یاز ابعاد مهم به شمار م ینگر ندهیقدرت آ تیها جهت تقو به آن

و  یشهود، یسازمان، یگروه، یبر ابعاد فرد انیدر دانشگاه فرهنگ کیتفکر استراتژ کردیرو یفیک

 .دارد دیکأت یستمیس

ب توافق یضررا با  ی مدل پژوهشها مؤلفهگروه دلفی، ابعاد و  خبرگانی پژوهش، ها افتهی

پژوهی تغیر آیندهو برای م شد دأییبعد ت   مؤلفه در قالب  1 ، مجموع در. کند می دیأیترا  601/2

( ، رهبریها شونده ، تنظیمها محدودکنندهی محیطی، خالقیت و نوآوری، اریهوشی، نگر ندهیآ)بعد  7

و ( فردی، گروهی، سازمانی، شهودی و سیستمی)بعد  7متغیر تفکر استراتژیک ای بر و مؤلفه  9 و

لی برخوردار بوده و با مدل پژوهش از سطح قابل قبو دهد نتایج نشان می .شناسایی شد مؤلفه 1 

 .شود کار گرفته می بهبرای طراحی پرسشنامه بخش کمی پژوهش  و پیشینة پژوهش سازگاری دارد

 یها ییایپو و ها یدگیچیپ شناسایی ۀ هر دو دربار یپژوه ندهیمفهوم مدیریت استراتژیک و آ

ر چنین محیطی بحث د یریگ میمدیران برای تصم یها یازمندیو ن دانشگاهی یها طیز محا برخاسته

از بین سه زمان  .زیادی دارد اهمیت و ابعاد آن یپژوه ندهی، آیریگ میدر طراحی و تصم. کنند یم

 ی در دانشگاه فرهنگیانپژوه ندهیآ .تر است ها مهم آن ةگذشته، حال و آینده، زمان آینده از هم

آن باید همة مسئوالن برای  یها بیشتر بر مبانی علمی استوار شود و در جهت بهبود روش تواند یم

 .شوندترغیب توجه به این مهم توجیه و 

 پژوهانه ندهیاستراتژیک دارابودن ذهنی خالق و آ یزیر که یکی از ارکان اصلی برنامه آنجا از

تفکر  های مؤلفه دستیابی به یها ، راهیپژوه ندهیآی ها مؤلفهابعاد و  شدتالش  پژوهشاست، در این 

 .شوند مشخص یپژوه ندهیاصول آاستراتژیک بر اساس 

 :شود بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر بیان می

 پژوهی و با تشکیل میزهای آینده یپژوه ندهیاز الگوی آ یریگ با بهره فرهنگیان دانشگاه( الف

افزایش ها،  در همة حوزه یپژوه ندهیرا از طریق آ یور به بهره منجر اثربخشی و کارایی تواند یم

 .دهد

بسیاری از نیازهای  که شود یموجب م یپژوه ندهیفقدان الگوی مناسب در خصوص آ (ب
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آموزش، عملیات و  ةدر حوز دانشگاه فرهنگیان یها تیاجرای مؤثر مأمور برایمربوط به آینده در 

ها، شرایط الزم برای  تالش همةرغم  به که ی نحو به، دباشطور شفاف مشخص ن تحقیقات به

باالیی  یها نهینظر هز مورد یها ها فراهم نشود یا اینکه در جهت تأمین خواسته ستهدستیابی به خوا

 یساز ادهیالزم برای پ یها شده تا حدودی ترتیب توالی برنامه ارائه بنابراین، مدل. دکنرا متحمل 

 .کرده استرا تبیین ن راهبردهای آ

و  کنداهی از آینده فراهم امکاناتی را برای افزایش آگ شود تالش می یپژوه ندهیدر آ (پ

آینده در راستای  ةدهند توان و ظرفیت عوامل شکل همةد و نانتظارات از آینده را شناسایی ک

عنوان  شده تغییرات محیطی به ارائه مدل در. شوند یده بدیل آینده جهت نیتر تحقیق مطلوب

با اجرای دقیق این . تده اسشلحاظ  دانشگاه فرهنگیان یپژوه ندهیآ ةبرونگر در حوز یها مؤلفه

رقبا مطلع خواهد  یها فناوری از حرکت یها شرفتیبا رصد تغییرات و پ دانشگاه فرهنگیانالگو، 

مدیریت و پیگیری  یخوب قابل را در قالب الگوی مفهومی بهتشد و ترتیب توالی تدابیر و اقدامات م

یری در برابر تحوالت آینده از این رویکرد، احتمال غافلگ یمند در صورت عدم بهره. دکرخواهد 

 .خواهد داشتوجود 
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 منابع

 نیتدو (.937 ) داریوش، مرادی، و مسعود، بنده حاج، زهرا، کالشمی قاطعی، سعید، براهیمیا

-61، (   )01، مدیریت یپژوه ندهیآ .ندر شهرداری اصفها یپژوه ندهیساختار مناسب آ

76. 

ها،  مفاهیم، روش یپژوه ندهیآ (.937 )والفضل اب، و خوشحال، نبیز، قائدی، دیام، احمدی

 .یانتشارات جهاد دانشگاه: تهران. کاربردها

تغییرات رویکردی  یپژوه ندهیآ. ( 93 )احمد ، نامنی ، وعباسعلی، رستگار، اکبر یعل، بیدختیامین 

پژوهش . 2   انسانی کشور؛ سناریویی محتمل برای افق  ةسرمای ةآموزش عالی در توسع
 . 9-77، ( 0) 0، در آموزش عالی یزیر مهو برنا

پژوهی در ارتش جمهوری اسالمی ایران با رویکرد  الگوی بومی آینده (.931 )اوجاقی، علی 

 .79- 1، (0 ) ، دفاعی یپژوه ندهیآ. یندافر

 یساز هیکاربرد تکنیک شب (.937 ) دیسع، نهایی دیوح ، ونژادزی، پروایپر، صمدی، محسن، هرامیب

انجمن تحقیق در عملیات  یالملل نیدهمین کنفرانس ب .یپژوه ندهیدر آ یردازپویو سنار
 .بابلسر، انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتایران، 

جلد دوم،  .پژوهی ای بر آینده ی، مقدمهشناس روش (.930 )عباس ، وند یجاللپدرام، عبدالرحیم، و 

 .انتشارات مؤسسة آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی: تهران

 یپژوه ندهیکاربرد آ (. 93 )قاسم ی، و صادق، ضحی، عمویی، اهلل حجت، بیات، مریم، وایی یزدیتق

، انسانی مدیریت و اقتصاد و علوم یالملل نیدومین کنفرانس بدر نوآوری استراتژیک، 

 . 93 تهران، 

 یکردا با روگر یندهآ یها در سازمان یپژوه یندهآ یها ابعاد و مؤلفه یبررس .( 93 )یان، نجمه جالل

در قرن  یریتمد یالملل ینکنفرانس ب یندوم. یزدشهرستان  یدولت یها در دانشگاه یبیترک
 . یراو یتختپرداز پا یدها یرانسسه مدؤم :تهران،  0

تغییرات آتی آموزش عالی و . (936 )جواد یی، رضا، و محسن، یادبروقی، رسول، جمشیدی

 .07-97، (0)  ، موزش در علوم پزشکیراهبردهای آ. های آینده دورنمای دانشگاه
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ة شورای عالی رخانیدب: تهران .پرورش و  آموزشمبانی تحول بنیادین نظام (. 913 ) نیحسخنیفر، 

 .پرورش و  آموزش

 .0 و  لدهای ج. یفیکی پژوهش ها روشی و مبان اصول (.936 ) دیناهی، و مسلم، نیحسخنیفر، 

 .نگاه روشن انتشارات :تهران

 یزاده اشرفی، عل یمهد، و طبری، مجتبی، آقاجانی، حسنعلی، مجیبی، تورج، حمدرضاریحانی، م

 ةمنظور ترسیم آیند گیری استراتژیک به کار و جهت و  های کسب تبیین استراتژی(. 931 )

ی پژوه ندهیآ (.صادرات ایران ةبانک توسع: موردی ةمطالع)نظام مدیریت منابع انسانی 

 ..73 -17 ، (7  )92، مدیریت

نخستین و مدیریت استراتژیک،  یپژوه ندهیآ (.937 )سیدحامد ، و فیض جوادیان، کرمی، جواد شاه

 .، دانشگاه کردستانحسابداری و مدیریت یالملل نیکنفرانس ب

در مدیریت  یپژوه ندهیدستاوردهای آ(. 937 )کندلوسی، نادر  االسالم خیش، و صناعی، فریناز

 .70-61( 1)0، انیپویش در آموزش علوم انس .دانش

ارزیابی و انتخاب  یها شاخص ةمطالع (.931 ) میمحمدرحعرب بافرانی، محمدرضا، و عیوضی، 

 .09-91، (9)9، ی مدیریتپژوه ندهیآی، پژوه ندهیآ یها روش در پژوهش

فرهنگی  ةسرمای یپژوه ندهیآ(. 931 )عسکری، پیمانه، فراهانی، فاطمه، و صالحی امیری، سیدرضا 

 .29 -3  ، (   )03 ،پژوهی مدیریت آینده. یساز ایرانی به روش مدل ةددر خانوا

در آموزش و بالندگی مدیریت  یپژوه ندهیآالگوی  یطراح (.937 )آزین ، و هرندی، امیر، فاضل

، قم، دانشگاه نخستین همایش ملی علوم اسالمی حقوق و مدیریتمنابع انسانی اسالمی، 

 .جامع علمی کاربردی استانداری قم

نقش آن در تفکر  و یپژوه ندهیمدیریت آ مروری بر (. 93 ) و قاسمی، محمدرضا، قجری، سمیه

، ینوین در مدیریت، اقتصاد و حسابدار یها پژوهش یالملل نیکنفرانس ب .استراتژیک
 .پرداز مدیران ایده ةسسؤاستانبول، م

شـش کشـور،  یپژوه ندهیآ یها تطبیقی و ترازیابی در نظام یبررس (.936 ) دیزاده، عبدالمج کرامت

بنیـان  ةانتشارات مؤسسـ: تهران .در ایـران ینگار ندهیپیشـنهاد نظـام مناسب برای آ

 .علوم و فناوری دفاعی یپژوه ندهیپژوهان گـروه مطالعـات فنـاوری رصـد مرکـز آ دانش
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 حمدرضابزرگی، م و جان، مشایخ، حسین، امینی، محمدتقی، درگاهی، محمد، معمایی، هاجر

سنجش تفکر استراتژیک در بین مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات (. 930 )

 .69- 1، (79)7 ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ةمجل .بهداشتی درمانی تهران

در علوم انسانی  یپژوه ندهیآ(. 937 )وقفی، سید حسام  ی، وقمیان، محمدمهد، واعظی، سید کمال

، های دولتی مدیریت سازمان. ش؛ مالحظات، دستاوردها و اثراتبا رویکرد مدیریت دان

7(79) ، 7-9 . 
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