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 چکیده 

شده البالغه انجامهای نهجمبنای آموزههای تفکر استراتژیک بر مؤلفه شناسایی و تعیینحاضر با هدف،  ۀمقال
( برداشت. ع)چند کوچک در جهت شناخت هر چه بیشتر تفکرات استراتژیک امام علی است تا بتوان گامی را هر

های تفکر مؤلفه اطالعات، آوریجمعپس از ای، و انجام مطالعات کتابخانه این پژوهش با استفاده از روش کیفی
محتوا با روش تحلیل  مفهوم 33البالغه در قالب های نهجها و حکمتها، نامهاساس خطبهاستراتژیک بر

پس از  تفکر استراتژیک سنجیده شد. ۀاساس نظر خبرگان حوزکه روایی و پایایی آن بر استخراج شد تلخیصی
بصیرت فردی، تفکر های اصلی با نامقالب شش تم های تفکر استراتژیک در مؤلفه طی مراحل تحقیق،

نتایج تحقیق نشان های اجتماعی شناسایی شد. نباطی، آموزش و یادگیری، قطعیت، وسعت دید و مهارتاست
برای به فعلیت رساندن  ها راهای خود را شناسایی و آنها و قابلیتدهد که یک متفکر استراتژیک باید تواناییمی

برخوردار باشد تا بتواند یک استراتژیست باالیی نیز های اجتماعی نماید و همچنین از وسعت دید و مهارت کشف
هایی مانند بصیرت و فهم، دوراندیشی و رود یک متفکر استراتژیست از مؤلفهحساب بیاید و انتظار میموفق به

نفس، عدالت و شناسی، یادگیری از تجربیات، شجاعت، اعتمادبهزمان پرسشگری، جویی،نگری، حقیقتآینده
 د.انصاف و ... برخوردار باش
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 دّمهمق. 1

ها و نیازها، عالیق و آمال بشر همراه است. اگرچه ها با تکامل خواستهمسیر توسعه و تکامل سازمان
اند ولی در دوره معاصر کارکرد های مختلف بودهها و مأموریتکننده نقش ها در طول زمان ایفاسازمان

ایش است و از عرصه زندگی، علم و طور مداوم رو به افزها بهها بسیار گسترده شده و انتظارات از آنآن
و  )سید نقوی های قبلی است رسیده استفکر فراتر رفته و به عرصه معنویت که روح همه عرصه

 میان در. است تهو پیوس دائمیو تحوالت  جهان امروز، جهان تغییراتاز سوی دیگر  .(22: 1331 فرهادی،
چار تحول اساسی و بنیادین گردیده که ویژگی و د هاسازمان جامع تفکر و اندیشیدن نحوۀ تحوالت، این

طور که همان (.01: 1331 )بشیر بنائم، است آن با مرتبط مبانی و تراتژیکاس صفت بارز آن توجه به تفکر
دانیم انجام اصول و مبانی هر کاری توسط انسان؛ اعم از خوب یا بد، درست یا غلط، تفکر او را شکل می
گیری درست یا نادرست و موفقیت یا تواند منجر به تصمیمها میتفکر انسان دهد. در حقیقت این روشمی

و  جلب کرده است معاصر به خود متغیر را در دنیای هاسازمان مدیران اصل ساده توجه این شکست شود.
 ایبنابراین، تفکر استراتژیک دارای اهمیت ویژه ؛توجهی مواجه کرده استقابل چالش ها را باآن همچنین

تفکر استراتژیک یک ویژگی مهم  (.21: 2113و همکاران،  میرآخوری) المللی استادبیات معاصر بین در

طور ها به تفکر استراتژیک بهکند که شرکتپورتر اشاره می. گذشته است ۀدر ادبیات استراتژیکی دو ده

ن اجرایی است، تفکر بااهمیتی نیاز دارند. عالوه بر این، چالش مهمی که پیش روی مدیران و رهبرا
 (.877: 2110، 1لیوپیس -استوالزا و سانچیس-)بنیتو باشدمی استراتژیک

ریزی استراتژیک مکمل هم بوده و هر دو جزء فرایند ذکر است که تفکر استراتژیک و برنامهقابل    
سازی و پیاده پردازد و برایروند. تفکر استراتژیک به خلق استراتژی میشمار میمدیریت استراتژیک به

بنابراین تفکر استراتژیک مسیر  شود؛ریزی استراتژیک، استفاده میهای برنامهها و روشتبیین آن از ابزار
شده، ریزی استراتژیک حرکت سازمان را در مسیر تعیینسازد و برنامهحرکت را برای سازمان مشخص می

استراتژیک  ریزیتفکر استراتژیک و برنامه کهدهد نشان می(. این 7: 1332زاده، )ولی نمایدتسهیل می
حفظ  که باید یکدیگر را برای مدیریت استراتژیک مؤثرتر فرآیندهایی مجزا، اما مرتبط و مکمل هم هستند

ی استراتژیک یا زیربرنامهیی مانند هاتیفعال هرحالبه(. 30: 2111و همکاران،  و حمایت نمایند. )منوریان
تنها باید یک . رهبر نهاندشدهی رهبر فرض هاتیولؤمسپیش از وظایف و  هاتمدتفکر استراتژیک، از 

طور به ها راریز استراتژیک خوب، بلکه باید یک متفکر استراتژیک خالق نیز باشد زیرا باید برنامهبرنامه
نویسی و هخاطر برنامتنها بهلذا مشکالت سازمانی نه (.81: 2111، 2و همکارانمکرر تغییر دهد )بوهالی 

، 3استین دهند )دوفور،ریزی استراتژیک ضعیف، بلکه به دلیل فقدان تفکر استراتژیک خالق رخ میبرنامه

                                                           
1  . Benito-Ostolaza & Sanchis-Llopis 

2. Bouhali, Mekdad, Lebsir, & Ferkha  

3. Dufour & Steane  
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 شامل آن ضروری است و دامنه سازمان بلندمدت برای موفقیت تفکر استراتژیک رو(. ازاین213: 2110
 (.11: 2111، 1و همکارانسلف ) باشدسازمان می بلندمدت عملیات کلیه

دهند از اسـت و نویــسندگان بسیاری تـرجیح می قرارگرفته موردتوجهبسیار حوزه در حال حاضر این     
ریزی استراتژیک دارای برنامه ۀواژ که نمودعنوان  (1330) 2پیش مینتزبرگبیش از یک دهه کنند.  آن یاد

محققان مختلف از  تنهانهامروزه  باشیم.نیازمند ایجاد درکی مشترك از این واژه می باشد ونوعی ابهام می
تر اسـتراتژیک موضـوع پیچیده تفکر ۀنماینـد بلکـه بـا معرفـی واژآن واژه به صور مختلـف اسـتفاده مـی

 تفکر استراتژیک یک مهارت حیاتی مدیریت(. در حقیقت 3: 1373)فرهنگی و دهقان نیری،  نیز شده است
سازمان  توانمندسازی ۀدر هزاره جدید است. مهارتی که الزم و یک رویکرد مناسب جهت راهبری سازمان

 (.2: 2113، علی احمدیو غفاریان )رقابتی امروز است  شدتبهبرای بقا و رشد در محیط 

 له. بیان مسأ1-1

های آن حوزه براساس شرایط محلی ها و نظریهای درگرو ارائه مدلموفقیت در جهان امروزی در هر زمینه
ها های اجتماعی و فرهنگ ملی آن کشور است و علم مدیریت هم یکی از این حوزهیویژگ و همچنین

مندی از این و خأل بهرهمدیریت  ۀدر حوز تفکر استراتژیکبا توجه به کاربرد رو به رشد مفهوم باشد لذا می
نگی های اجتماعی و فرهویژگی براساس شرایط محلی و همچنین ،هااین حوزه و سایر حوزه مفهوم در

البالغه های نهجهای تفکر استراتژیک براساس آموزهکشور ایران، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه
 های تفکر استراتژیک از منظرانجام شده است و سؤال اساسی این پژوهش عبارت است از: مؤلفه

 البالغه کدامند؟نهج

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-2

ابقه طوالنی دارد و اهمیت پرداختن به این سازه همچنان مورد توجه مطالعه در مورد تفکر استراتژیک س
آینده خود و محیطشان را تغییر دهند،  خواهندیمبرای رهبرانی که هاست. مدیریت و رهبران سازمان

است. در  اندازچشمتسلط بر تفکر استراتژیک بسیار مهم است. تفکر استراتژیک، نقطه آغازین ایجاد 
اما ؛ اندازی را بیافرینند و آن را تحقق بخشندرصت داشتند که تفکر کرده و یک چشمگذشته رهبران ف

بایست مجهز به تفکر های محیطی نبوده و مدیران میامروزه دیگر تفکرات خطی پاسخگوی چالش
غیرخطی باشند. تفکر استراتژیک مدیران امروزی نیز غیرخطی است بر این اساس پژوهش حاضر از سه 

دارای اهمیت است. نخست اینکه به لحاظ نظری تاکنون پژوهشی با  یشناسروش، عملی، و جنبه نظری
انجام نشده است و  البالغهنهج یهاآموزهتفکر استراتژیک بر اساس  یهامؤلفهعنوان بازیابی نشانگرها و 

ک تواند به کاهش شکاف دانش، نگرش و بینش در حوزه تفکر استراتژیک کمانجام این پژوهش می
های امروزی در کشورهای اسالمی، تجهیز مدیران به اصول شایانی نماید چرا که الزمه هدایت سازمان

                                                           
1  . Self, Self, Matuszek, & Schraeder 

2  . Mintzberg 
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ها و متون اسالمی است. بر این اساس طور ویژه تفکر استراتژیک براساس آموزهمدیریت اسالمی و به
استراتژیک با  تواند باعث پیشبرد حوزه دانش و ادبیات موضوعی تفکرپژوهش حاضر در نگاه اول می

تواند مورد استفاده مدیران و های پژوهش حاضر در عمل نیز میرویکرد اسالمی شود. در وهله دوم، یافته
های کشورهای اسالمی نیازمند پیشبرد اهداف سازمانی گذاران سازمان قرار گیرد چرا که سازمانسیاست

شناسی پژوهش در حوزه پیشبرد روش های اسالمی هستند. در نهایت پژوهش حاضر بهمنطبق بر آموزه
نماید. پژوهش حاضر با شیوه تحلیل محتوای تلخیصی )تحلیل تم( انجام مدیریت اسالمی نیز کمک می

های متغیرهای حوزه مدیریت در متون اسالمی با تحلیل تماتیک در نوع خود لفهؤشده است و واکاوی م
های یک متغیر را به بهترین نحو شناسایی نمود. هلفؤتوان نشانگرها و مبدیع است و از این طریق می

البالغه ترغیب نمود، پیشبرد نهج یهاآموزهضرورتی که پژوهش حاضر داشت که محققان را به واکاوی در 
-سازی ادبیات حوزه مدیریت اسالمی با توجه به نهجو غنی اهداف موضوعی مدیریت با رویکرد اسالمی

ون پژوهشی در خصوص موضوع پژوهش حاضر انجام نشده است و این باشد. همچنین تاکنالبالغه می
 علمی و با رعایت اصول اخالقی انجام گیرد. ۀضرورت احساس شد که پژوهشی به شیو

 تجربی و نظری پژوهش . پیشینۀ1-3

 تفکر استراتژیک مفهومنظری  ۀ. پیشین1-3-1

تفکر استراتژیک وجود  وافقی برای تعریفت دهد کهنشان می مدیریت استراتژیک، ادبیات مربوط به بررسی
استراتژیک و  ریزیاز قبیل برنامهی مفاهیم دیگر جایبهرا  تفکر استراتژیک، ندارد. تعدادی از نویسندگان

 استراتژیک فرایندهای مدیریت بر نیز دیگر نویسندگان اند.استفاده کرده مدیریت استراتژیک یا
تفکر  منجر به خوب استراتژیک ریزیبرنامهکه  اندهاعالم کرد احتصربه هاآنبرخی از  اند.متمرکزشده

 مدیریت استراتژیک سیستم اگرکه  کنندمیفرض تأکید  بر این ضمنی طوربهبرخی  و ؛شوداستراتژیک می
و همکاران،  )منوریان تسهیل کند در یک سازمان را تفکر استراتژیک تواندمی شده باشدطراحی خوبیبه

اگرچه مفهوم تفکر استراتژیک در ادبیات برای بیش از مدت یک ربع قرن است که پدید آمده  (.33: 2111
ریزی استراتژیک و برنامه های توسعۀ سازمانی مانند استراتژی، مدیریتجای جنبهاست، اما اغلب به

 تحلیل) استراتژیک تفکر های(. ریشه318: 2110استراتژیک مورداستفاده قرارگرفته است )منوریان، 
 بـوده موردتوجه بیستم، قرن اوایل از( آن مسیر آتی نمودن فرموله و سازمان جاری موقعیت سیستماتیک

 هـایاغلب تکنیـک که زمانی 1331 و 1331 هایالـس بـین استراتژیک تفکر کوفاییـشـ زمـان. اسـت
 ریزیبرنامه شامل رگبز اصلی ایده 11است.  بوده اند،یافته توسعه اسـتراتژیک مـدیریت اساسـی
 منـابع، تخـصیص هـایمـدل و سـناریو ریـزیبرنامـه و تیفیو ک اسـتراتژیک تحلیـل و بلندمدت
 استراتژیک تفکر گیریشکل سنگ بنای استراتژیک یفیردهم و گیریرهبـری، اندازه سـازمانی، فرهنـگ

تفکر استراتژیک یک »ار داشت که اظه( 1371) 1ساوث (.3: 1373اند )فرهنگی و دهقان نیری، بوده

                                                           
1. South  
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« یافته است ظهورنظامی  هایها پیش توسط سازمانبرای اولین بار از قرن احتماالً د ذهنی است کهفراین
 (.1337: 2113، 1نقل از مونبه )

است از ... استفاده از قیاس و شباهت کیفی برای ایجاد  (، تفکر استراتژیک عبارت1332) 2استیسی    
ریزی و این با برنامه باشد؛جدید و خالق ... و طراحی اقدامات براساس یادگیری جدید میهای ایده

(. 318: 2110باشد )منوریان، شده تمرکز دارد متفاوت میریزیرنامهـاستراتژیک که بر قوانین از پیش ب
هیم: تفکر، کند که توانایی تفکر استراتژیک نیاز به تعریف مفابیان می (1331) 3عالوه هنفوردبه

کند ( عنوان می1333) 0. از سوی دیگر هرمانداردهای تفکر های تفکر و تکنیکهای تفکر، سبکمهارت
ی که نیاز ها و ابعادظرافتکه تفکر استراتژیک، فرایندی است که تا حد زیادی به آینده، الگوها، روندها، 

 (.201: 2113، 1نتامانوپ، کورانن و همکارانپردازد )نوهای در حال ظهور دارند، میفرصت توانایی دركبه 
های مختلف برای مشکالت و در نظر گرفتن حلهای مانند پیدا کردن راهویژگی (2111) 3گریتز

( 2111) 8بن (.317: 2110نامد )منوریان، طور همزمان تفکر استراتژیک میبیرونی را به هایفرصت
 حل مشکالت استراتژیک که رویکرد منطقی و همگراراه»عنوان به را صورت منسجم تفکر استراتژیکبه
همچنین  (.1333: 2113)مون،  کرده است. تعریف ،«کندمی با روند تفکر خالق و متفاوت ترکیبرا 

( بیان نمودند که تفکر استراتژیک برای تدوین استراتژی و نیز مدیریت 2111) 7توکلی و الوتون
های محیط در کنند تا سازمان به چالشران استراتژیک کمک میاستراتژیک الزم و بااهمیت است و متفک

 (.201: 2113و همکاران،  ارش بهتر پاسخ دهد )نونتامانوپوکحال تغییر کسب
گیری دقیق و منطقی و همچنین درك مناسب و درستی ها به یک فرایند برای تصمیمامروزه سازمان    

تفکر »این روش  ۀ درك و فهم کارکنان خود نیاز دارند.منظور توسعاز مسائل و رویدادهای مربوط، به
در تعریفی دیگر تفکر استراتژیک توانایی (. 117: 2110 و همکاران، دارد )میرآخوری نام« استراتژیک

 باشدهای مدیریت خوب میترده است که از ویژگیـن داشتن ذهنی باز و گسـیادگیری از محیط در عی
که رویکرد منطقی و  استمشکالت استراتژیک  ی برایحلراهآن،  و (؛11 :1373)فرهنگی و دهقان نیری، 

 برای رقابت و ارائه ارزش جایگزین یهابرای پیدا کردن راه با روند تفکر خالق و متفاوترا  همگرا
و « کارگیری بصیرتبه»(. همچنین ترکیبی از دو فرآیند 1333: 2113)مون،  کندمی مشتری ترکیب

دیگر آن را عبارتشود یا بهانداز کالن شرکت منتهی مینهایت به چشم حاصل آن در است که« نوآوری»

                                                           
1  . Moon 

2. Stacey 

3. Hanford 

4. Hermann 

5. Nuntamanop, Kauranen, & Igel  

6. Graetz 

7. Bonn  

8. Tavakoli & Lawton 
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یا فرآیندهای  رهبران، تفکر استراتژیک (.10: 1332 لشکر بلوکی،) نامندمهارت معماری استراتژیک می
 (.20: 2111، 1)کالبرس و کوستا وکار هستندنوآوری کسب های شناختیپایه، ذهنی آنان

 موردهای اخیر چندان وسیع و عمـومی در ادبیـات اسـتراتژیک واژه تفکر استراتژیک در سال نهمچنی    
-است. بیشتر کـسانی کـه از آن استفاده می دادهازدستاست که گویی معنای خود را  گرفته قرار استفاده

 جایبهاستراتژی را  در مـورد کردن تفکرتوانند آن را تعریف کنند. این واژه بیـشتر مفهـوم نمایند نمی
نوعی تفکر در استراتژی که دارای مشخصاتی خاص است، به خـود گرفتـه است. ولی این تعاریف عام از 

)فرهنگی و دهقان نیری،  انـد نبوده استتفکر استراتژیک منظور کسانی کـه ایـن واژه را بیـان نمـوده
1373 :3.) 

 تجربی تفکر استراتژیک . پیشینۀ1-3-2

 به که هستند مقاالتی اول ۀدست. اندشدهای حوزه تفکر استراتژیک در سه محور کلی انجام هپژوهش
 ریزیبرنامه با را استراتژیک کنند تفکرمی سعی و کرده اشاره موردی صورتبه استراتژیک تفکر عناصر

اوشاناسی،  ؛2009؛ الرنس، 1337)هراکلیوس،  کنند ایجاد آنها بین ارتباطی و کرده مقایسه استراتژیک

 مانند پردازندیم استراتژیک تفکر هایتکنیک و ابزارها به یا که هستند مقاالتی دوم ۀدست .(2113
 تفکر است یا پرداخته استراتژیک تفکر برای ابزاری عنوانبه ریزی سناریوبرنامه به که (1331) شومیکر

 به که هستند مقاالتی نیز سوم ۀدست (.1331کنند )هارپر، می معرفی فرایند یک قالب در را استراتژیک
ليدکا، ) کنندارائه می هاییمدل و پردازندمی استراتژیک متفکر یک هایمشخصه به تریصریح شکل

 (.5002الوتون،  و ؛ توکلي5002، 5008؛ بون، 5002، 8991
 استراتژیک رتفک ۀساز ۀدهندتشکیل عناصر استخراج برای موجود ادبیات به توجه با ترتیب این هب    
 هایپژوهش از کنندمی معرفی را استراتژیک تفکر عناصر مستقیماً که هاییبر پژوهشعالوه بایستمی

بر این اساس  .نمود استخراج را عناصر نیز هاآن دل از و استفاده کرد نیز مفهومی تعاریف و فرایندمحور

 اند.زیر مورد بررسی قرار گرفتهصورت گرفته در داخل و خارج به شرح  یهاپژوهشای از مجموعه

 متون براساس استراتژیک تفکر برای مدلی ( در پژوهشی عنوان ارائه1331علیکرمی و عبدی )    
 درك بینش، ،یخداشناس هاینام با کریم لفه در قرآنؤم 1اسالمی انجام دادند. نتایج آنها نشان داد که 

 اند.ر استراتژیک شناسایی شدهتأمل برای تفکر و تفک و تفکر گیری،عبرت حقایق،
جامع تفکر استراتژیک  مدل های تفکر استراتژیک در( مؤلفه2113ای میرآخوری و دارایی )در مطالعه    

وتحلیل، بصیرت و قدرت تجزیه گرایی،آیندهسیستمی،  تفکر، انداز آیندهچشم، خالقیت: اند ازعبارت
 توانایی کارآمد، ارتباطات زمان، یادگیری مستمر، در تجربه، دانش توان هدف،بر  تمرکز، بینیدرون

 تفکر سنجش عنوان با پژوهش در (1332همکاران ) و معمایی تفکر مبتنی بر معنویت وساز،ساخت
تهران بر اساس مدل  درمانی بهداشتی و خدمات پزشکی علوم دانشگاه ستادی مدیران بین در استراتژیک

                                                           
1. Calabrese & Costa 
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 سیستمی، تفکر مفهومی، فکر استراتژیک دارای ابعادی از قبیل تفکرپرداختند و نشان دادند که ت گلدمن
 حد درها دانشگاه مدیران که نشان داد پژوهش نتایج. باشدمی نگریآینده و هوشمندانه طلبیفرصت
 و کمترین دارد سازمان این در را کاربرد باالترین سیستمی هستند. تفکر استراتژیک تفکر به پایبند خوبی
 .است هوشمندانه یطلبفرصت آن از کاربرد

های تفکر استراتژیک لفهؤبررسی م ( در پژوهشی با عنوان1330) پورصالح، امیرنژاد ،حمدانی ،سلطانی    
های تفکر استراتژیک لفهؤدریافتند که م مدلجین لیدکا لهیوسبهدر مدیران شرکت گاز استان خوزستان 

 الگوی ذهنی کامل از نظام خلق ارزش، )کل نگری(،سازمان و محیط آن  نسبت بهنگرش کلی شامل 
و تمرکز منابع  آن برانداز و تمرکز ها برای تفکر سیستمی، داشتن چشمگیرینقش فرد در تصمیم توجه به

 طلبی هوشمندانه،محیطی و نگرش مثبت به تغییرات برای فرصت ، هوشمندیهدف بربرای تمرکز 
یادگیری از زمان و تفکر به هنگام برای  محوری وضیه برای فرضیهسازی فرسازی خالقانه و آزمونفرضیه

 استراتژیک بر اساس دیدگاه تفکر مدل عنوان با ایمطالعه در (2110منوریان ). باشندیمتفکر در زمان 
 با مصاحبه طریق از ایرانیـ  اسالمی نظر از نقطه استراتژیکتفکر عناصر کشف هدف با ایرانی و اسالمی

 که یافت دست نتیجه این بودند به آشنا استراتژیک تفکر و استراتژیک مدیریت با که نخبگانی از نفر  21
خالقیت،  سیستمی، تفکر تحلیلی، دوراندیشی، توانایی و از بینش اندعبارت استراتژیک تفکر عناصر

  .مدرن علم با آشنایی و گراهدف اندازچشم آموزش،
ی سازمانی برای توسعۀ تفکر هاوهیش» در پژوهشی با عنوان (2111) 1گلدمن، اسکوت و فولدمن    

ۀ سازمان برای توسعۀ توانایی تفکر استراتژیک رهبران، شداستفادههای بررسی شیوه باهدف «استراتژیک
های توسعۀ ها طیف وسیعی از روشو سایر کارکنان، به این نتیجه دست یافتند که در سازمان مدیران

طور بهها و و بیشتر وقت شودطور محدودی استفاده میبه هاد دارد، اما از آنتفکر استراتژیک وجو
که اکثر  شود؛های عمومی رهبری، از توسعۀ تفکر استراتژیک حمایت میاز طریق برنامه غیرمستقیم

یار طور بسو روابط برای صالحیت مدل به ها تجربی و با تمرکز بر نخبگان هستند و از منابع، ارزیابیروش
 یک عنوان پژوهشی با ( در2113ایگل ) باربارا کورانن، ایلکا نونتامالوپ، بالبونگردد. محدودی استفاده می

 تفکر صالحیت از جدید مدلی و بینش ارائه هدف با استراتژیک که تفکر صالحیت از جدید مدل
 استراتژی، آثار ینتدو بر اساس را استراتژیک تفکر ویژگی هفت آن در بود، صورت گرفته استراتژیک

 تفکر توانایی نظری، تفکر مفهومی، تفکر توانایی :شامل که کار و کسب عملکرد و استراتژیک اقدامات
-پژوهش عالوه برکردند.  استخراج شدندمی یادگیری توانایی و خالقیت عینیت، ترکیب، توانایی تحلیلی،

های تفکر لفهؤهای متعددی از مبندیطور مشترك دستههای مختلفی بههای فوق در زیر پژوهش
 (.1اند )جدول استراتژیک را ارائه داده

 
 

                                                           
1. Goldman, Scott, & Follman 
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 های گذشتههای تفکر استراتژیک در پژوهشلفهؤ: بررسی م1جدول 

(، 1331(، گارات )2117(، پالماتیر )1331هارپر )
 و زهرا، (2113لی ) و واتکینز براون، اوکلی کافمن،

 (2112نامبیسان )

 بصیرت نگر، بینش، کل محیط، دید به توجه انداز،چشم

 مطلوب ۀآیند خلق، ارزش خلق (1333(، الرنس )1337کالینگو ) و تاکور

 منسجم اندازچشم خالقیت، شهود، ترکیب، (2113رایان ) و (، کوچرا1331مینتزبرگ )
(، اومی 1332(، موریسی )1331همل ) و پراهاالد

 (2111الوتون ) و (، توکلی1323)
 شکنی ساختار، هاناپیوستگی درك اف،اکتش خالقیت،

 ایدوحلقه یادگیری خالق، واگرا، تفکر ترکیبی، (1333هراکلیوس )

 (1333اولسون ) و برون
-برنامه نفعان، و ذی محیط مورد در تحقیق مبنای بر اطالعات آوری جمع

 مدیران ارشد دیگر با مشارکت ارتباطات، ریزی

 آینده تصویر مبتکرانه، شهودی، ق،خال واگرا، ترکیبی، (2112گرائتز )

 (2113اوشاناسی )
 تفکر عزم استراتژیک، مسئله، حل ،اندازچشم واگرا، ترکیبی، خالق، مولد،

 و خارجی داخلی نفعانیذ مشارکت زمان، طول در

 (2111لیدکا )
 فرضیه طلبی هوشمندانه،فرصت سیستمی، اندازچشم هدف، بر تمرکز
 شهود زمان، طول در تفکر بودن، محور

 دیالوگ، ارتباطات انداز،چشم سیستمی، تفکر ،گراعمل واگرا، خالق، (2111بون )

 (2117ساهای ) و آمیتا
 هایبه استراتژی توجه بلندمدت، ۀآیند سناریوهای تصویر خوب، رهبری

 آینده شهود، خلق محیطی، اشارات جستجوی نوظهور،

 تست سازی،مفهوم پرسش، اسکن، (2111کییسی ) و گلدمن

 (2111زند )
 و دهی مجددچارچوب خالق، هایگزینه خلق برای نافذ االتؤس طرح
 فرضیات گرفتن در نظر تعدیل، و مرور کردن پذیرامکان برای سازیساده

 پیشنهادات بررسی و جایگزین

 هاایده و اطالعات ارزیابی و تولید تفسیر، ،یآورجمع فرایند (2112کالرك )

 بازارگرا محور، اندازچشم خالق، سیستماتیک، (2112مون )

 (1330؛ فتحی دومیرانی، 1331؛ علیکرمی و عبدی، 1332نقل از آقاجانیان و رستمی، )
 

گرفته است، براساس مطالعه نونتامانوپ، کورانن و همکاران در میان مطالعات جدید و زیادی که انجام    
انایی تفکر مفهومی، تفکر نظری، توانایی تفکر تحلیلی، ( تفکر استراتژیک شامل هفت ویژگی: تو2113)

های ویژگی شودیمطور که مشاهده باشد. همانو توانایی یادگیری می توانایی ترکیب، عینیت، خالقیت
و ترکیبی از  تخیل، خالقیت :اند ازاند عبارتمشترك تفکر استراتژیک که توسط تعدادی از متون ذکرشده

 مند هستند.و نظام ذکر شده توسط برخی از متون: تحلیلی، مفهومی، واگرا هایدیگر ویژگیاین دو. 
هاى تحقیق به تحقیقات پیشین، نقد بررسی پیشینه تحقیق متصل کردن یافته سه دلیل عمدۀ    

یقات سابق و تحقیقات پیشین و شناخت کمبودها و اثبات ضرورت تحقیق کنونى؛ و شناخت خطاهاى تحق
توان اذعان های داخلی و خارجی میهاست. با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهشاز آنسعى در اجتناب 
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تفکر استراتژیک  یهامؤلفهصورت پیمایش و آزمون کار گرفته در اغلب موارد بهههای بداشت که روش
ها و وارد ابزارهای پژوهش در مکانـداری و عددی بوده است بدین معنا که در اغلب مـصورت مقبه
اند. هدف عمده این دسته از مطالعات اطمینان از میزان پایایی و های متفاوتی مجدد آزمون شدهانزم

بنابراین رویکرد اغلب این دسته از ؛ بومی بوده است ۀبرای رسیدن به یک سنج یریگاندازهروایی ابزار 
استقرایی را توأمان مطالعات قیاسی است. پژوهش حاضر ضمن رفع ایراد مطرح شده، دو رویکرد قیاسی و 

تفکر استراتژیک از رویکرد کیفی به شیوه  یهامؤلفهکه جهت احصاء  صورتنیبدبکار گرفته است 
 ها از شیوه قیاسی مدد جسته است.لفهؤاستقرایی استفاده کرده است و جهت اعتبار سنجی م

البالغه در نوع خود ی نهجهااستراتژیک براساس آموزه های تفکرلفهؤشناسایی، بازیابی و واکاوی م    
طور و با رویکرد اسالمی به طور خاصداخلی انجام شده با این رویکرد به یهاپژوهشبدیع است که در 
که  اندکردهاند. اغلب مطالعات انجام شده داخل از ابزارهای مطالعات خارجی استفاده عامل انجام نشده

های غربی در متون اسالمی لفهؤد هر چند که برخی از مباشنمتناسب با بافت و فرهنگ ایران اسالمی نمی
شود. بر این اساس پژوهش حاضر ضمن توجه به فرهنگ بومی ایرانی اسالمی، تالش نموده نیز دیده می

البالغه شناسایی، احصاء و اعتبارسنجی جنه یهاآموزههای تفکر استراتژیک را براساس لفهؤاست تا م
های گذشته را کاهش داده و به عبارتی پژوهش خالء موجود در پژوهش بنابراین انجام این؛ نماید

 نموده است. تریغنحوزه تفکر استراتژیک را  یهاپژوهش
های گذشته در توان اذعان داشت که شیوه سنجش متغیر تفکر استراتژیک در پژوهشدر نهایت می    

که پژوهش حاضر با رویکرد اکتشافی حالیررخ داده است. داکثر موارد کمی بوده و گاهاً تکرار مکررات 
 های جدیدی به ادبیات پژوهش اضافه نماید.لفهؤتالش نموده است م

 

 شناسی پژوهش. روش2

 کاوی()متن تحلیل محتوااست.  1با رویکرد تلخیصی تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا
کار های ارتباطی بهی محتوای آشکار پیامیک شیوه پژوهشی است که برای تشریح عینی، منظم و کم

-و مضامین همراه آن، آغاز می« کلمات کلیدی»در تحلیل محتوا با رویکرد تلخیصی، تحقیق با  رود.می

شوند. کلمات کلیدی مورد استفاده براساس مبانی نظری ها تعریف میشود که قبل یا در ضمن تحلیل داده
: 1331شوند )ایمان و نوشادی، اس عالقه محقق تعیین و تعریف می)ادبیات و پیشینه تحقیق( و یا براس

عنوان نقطه آغازین روش تلخیصی، عالوه بر فهم سازی کلمات و مضامین به(. شناسایی و کمیت28
گیرد که خود بیانگر معانی کلمات، با هدف کشف کاربرد کلمات شناسایی شده در متن نیز صورت می

 (.730: 1333زاده و نادری، است )حسین تحلیل محتوای واضح و مشخص
های این پژوهش از دادهۀ عمد. ای استآوری اطالعات در این پژوهش، مطالعات کتابخانهروش جمع    

تفکر استراتژیک  ۀا توجه به نوین بودن تحقیقات در زمیناست. ب آمدهدستبهای مطالعات کتابخانهطریق 

                                                           
1. Summative Content Analysis 
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-این تصمیمه شد که در این تحقیق از رویکرد اکتشافی استفاده شود. تصمیم گرفت ،البالغهاز نگاه نهج

الگوهایی  ۀبرای توسع های تفکر استراتژیکمؤلفهگیری به این دلیل بود که هدف تحقیق، شناسایی 
 لیوتحلهیتجزبرای . اساس نتایج حاصل از پژوهش کیفی بود، بریآت یتجربنظری برای تحقیقات 

تحلیل تِم روشی برای تعیین، تحلیل و بیان  استفاده شد. 1تم لیوتحلهیتجزروش اطالعات بدست آمده، از 
ها را سازماندهی و در قالب داده ،ها است. این روش در حداقل خودهها( موجود درون دادهای )تِمالگو

 سیر کندهای مختلف موضوع پژوهش را تفتواند از این فراتر رفته و جنبهاما می؛ کندجزئیات توصیف می
(. ابتدا موضوع پژوهش با عنوان بازیابی نشانگرها و 113: 1331)عابدی جعفری، تسلیمی و همکاران، 

ها و ابعاد مختلف آن های تفکر استراتژیک انتخاب شد و مصادیق تفکر استراتژیک به همراه مؤلفهمؤلفه
بررسی شد و با مطالعه کتاب در متون فارسی و التین )مخصوصاً تفکر استراتژیک با رویکرد اسالمی( 

دقیق  یهدر این روش، پس از مطالعمحققین به جستجو و واکاوی نشانگرهای آن پرداختند.  البالغهنهج
، مفاهیم حاصل از آن استخراج و به هر کدام یک کد اختصاص داده شد. سپس البالغهکتاب نهجمتن کل 

جهت  البالغهنهجمعیار انتخاب کتاب  عی تدوین شد.های فرها تممفاهیم مشابه، شناسایی و با ترکیب آن
تحلیل بدان جهت است که بازیابی مفاهیم مدیریت در متون اسالمی از طریق دو منبع اصلی قرآن و 

 البالغه در نظر گرفته شد.ها تمامی متن نهجالبالغه میسر است و جهت استخراج مفاهیم و پاالیش آننهج
-های فرعی اختصاصاز مفاهیم شناسایی شده در متن است. همچنین تم هایی، حاوی مثال1جدول     

هایی با مضامین مشابه، از است. در صورت وجود گویه مالحظهقابلجدول این یافته به این مفاهیم نیز در 
تری انجام کلی بندیهای فرعی شناسایی شده، دستهتمامی تم کدهای قبلی استفاده شد. سپس براساس

اسناد  یهمنظور پاسخ به سؤاالت تحقیق، از طریق مطالعسپس به. های اصلی شناسایی شدندگرفت و تم
-های تفکر استراتژیک از نگاه نهجمؤلفه ،تمتحلیل تجزیه و روش  ۀو همچنین تحلیل نتایج به وسیل

سعت های بصیرت فردی، تفکر استنباطی، آموزش و یادگیری، قطعیت، والبالغه در شش تم اصلی با نام
 بندی خواهند شد.های اجتماعی دستهدید و مهارت

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1. Thematic Analysis 
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 البالغهآمده از بررسی نهجدستهای به. مفاهیم و تم2جدول 

 یاصل یهاتم های فرعیتم مفاهیم ها )شاهد(نمونه

(: به خدا سوگند! از آگاهی الزم برخوردارم و هرگز 3)خطبه/
 (1/71/118)حکمت ( و 11)خطبه/ شوم؛ و همچنینغافلگیر نمی

 . علم و آگاهی1

)علم و  1و  20و  3و  1
 آگاهی، بصیرت و فهم، نگاه

 گویی(سخن ستجیده نافذ،

 و زیرکیذکاوت  .1

و  11
12 

ی(
اه

دآگ
خو

 و 
ی

ور
دبا

خو
(

 

ی
رد

ت ف
یر

ص
ب

 

 

و از عذاب آن  ها بر او آشکار شود(: کسی که عبرت13)خطبه/
-قوط در شبهات نگه میداری او را از سپند گیرد، تقوا و خویشتن

 131/  111/118/ 33/ 77/ 71/ 73/ 32دارد؛ و همچنین )خطبه/
 (.331/  73( و )حکمت 87/ 33/  31نامه /)(؛ 172/  183/ 

. یادگیری از 2
 تجربیات

کنند، اما آلودگی (: زاهدان در دنیا زندگی می231)خطبه/
و  کنندمی دنیاپرستان را ندارند، در دنیا با آگاهی و بصیرت عمل

/  0)خطبه  و همچنین گیرند؛ها از همه پیشی میدر ترك زشتی
 (.33/  13 و )نامه (72 / 1

 . بصیرت و فهم3

اندازه و از اموال دنیا به (: از امروز به فکر فردا باش21)نامه/
و زیادی را برای روز نیازمندیت در آخرت  کفاف خویش نگهدار

/  07)حکمت/  ؛(31/  13/  01)نامه/  پیش فرست؛ و همچنین
/  08/  21/  20/  13/  13و )خطبه/ ( 210/  171/ 113/  112

18  /30  /133 /108  /178.) 

. دوراندیشی/ 0
 نگریآینده

)صبر و  10و  21و  21
شکیبایی، پرهیز از 

 زدگی، تسلط بر خشم(شتاب

 بردباری .2

تو دربند تا آن را نگفته باشی،  (: سخن دربند توست371)حکمت/
ی خود را که طال و نقرهآن هستی، پس زبانت را نگهدار چنان

بسا سخنی که نعمتی را طرد یا نعمتی را داری، زیرا چهنگه می
/  011/  330/  332 / 372؛ و همچنین )حکمت/ !جلب کرد

/  31/  01/  2/  233/  233/  183/  138 / 78و )خطبه/ (033
81  /220.) 

. سخن سنجیده 1
 گفتن

و  برد(: کسی که از خود حساب کشد، سود می217)حکمت/
 (.33بیند؛ و همچنین )حکمت/ که از خود غفلت کند زیان میآن

 . محاسبه3

جویی، )حقیقت 18و  3
 صداقت(

 گراییحق .3

 3و  1
ی(

کاو
نج

 ک
ه و

سئل
ل م

 ح
ت

در
)ق

 

ی
اط

تنب
س

ر ا
فک

ت
 

داند، شرم نکند و و نمی (: اگر از یکی سؤال کردند72)حکمت/
داند شرم نکند؛ و و کسی در آموختن آنچه نمی دانمبگوید نمی

 (.382/  321/ 71حکمت ) همچنین
 . پرسشگری8

(: جویندۀ چیزی، یا به آن یا به برخی از آن خواهد 373)حکمت/
 (.111رسید؛ و همچنین )خطبه/ 

 . جستجوگری7

ان داده شد، هرگز در آن (: از روزی که حق به من نش0)خطبه/
 (.13همچنین )نامه/  و شک و تردید نکردم؛

 جویی. حقیقت3
شناسی، زمان) 11و  12

 ها(غنیمت دانستن فرصت

 مدیریت زمان .4

و اندوه به بار آورد  (: پیش از آنکه فرصت از دست برود31)نامه/
/  173/ 118/  110 ها استفاده کن؛ و همچنین )خطبه/از فرصت

/  211/  117/  21)حکمت/  و (201/ 238/  231/  210/ 133
271  /333). 

ها . قدر فرصت11
غنیمت ) را دانستن

 ها(دانستن فرصت

و در نادانی  (: دانا کسی است که قدر خود را بشناسد113)خطبه/
و  (31همچنین )نامه/  انسان این بس که ارزش خویش نداند؛ و

 (.013/  003/  103حکمت/ )

های خویش . ب11
 دانستن

 )عدالت و انصاف( 11

(: کار هرروز را در همان روز انجام ده، زیرا هرروزی کار 13)نامه/  حل مسئلهقدرت  .5
/  73/ 73/  30/  02مخصوص به خود دارد؛ و همچنین )خطبه/ 

30  /110.) 
 شناسی. زمان12
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(: پس اکنون به خاطر خودت، حساب خویش را 222)خطبه/ 

کن، زیرا دیگران حسابرسی غیر از تو دارند؛ و همچنین بررسی 
 (.01/ نامه) و (31/  10)خطبه/ 

 ن. ارزیابی کرد13
 )پرسشگری( 8

 کنجکاوی .6

و  1
10 

ت
بر

 ع
ی،

رک
 زی

ت و
کاو

)ذ
ی(

وز
آم

 

ش
وز

 آم
 و

ی
یر

دگ
یا

 

یافتی، بخشیدن او را، شکرانۀ اگر بر دشمنت دست (:11)حکمت/ 
 (.13نامه/ و همچنین ) پیروزی قرار ده؛

 متسلط بر خش. 10

)رازداری،  31و  23و  21
 مردمی بودن، مشورت کردن(

 مهارت ارتباطی مؤثر .7

کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای (: آن11)خطبه/ 
 (.038/  231/ 133و همچنین )حکمت/  تر است؛او سخت

و  عدالت. 11
 انصاف

که  در برابر مشکالت عادت ده (: خود را برای استقامت31/ )نامه
شکیبایی در راه حق عادتی پسندیده است؛ و همچنین 

 (.33خطبه/)

استقامت در . 13
 برابر مشکالت

ای از حق را نپوشاندم،...همانا (: به خدا سوگند! کلمه13)خطبه/ 
های بدرفتارند که سواران خود را عنان گناهان چون مرکب

 ند.اندازرهاشده در آتش دوزخ می
 تصداق. 18

)استقامت در  32و  30و  13
برابر مشکالت، 

پذیری، اهل عمل مسئولیت
 بودن(

 گراییعمل .8

های جهالت وسیلۀ ما از تاریکی(: شما مردم به0)خطبه/ 
قلبی که از ترس خدا لرزان است، همواره پایدار و  ...یافته ونجات

 (.138با اطمینان باد؛ و همچنین )خطبه/ 
 نفسمادبه. اعت17

بر کسی که شهوت خود را  پس رحمت خداوند (:183)خطبه /
مغلوب و هوای نفس را سرکوب کند، زیرا کار مشکل، باز داشتن 

نفس از شهوت بوده که پیوسته خواهان نافرمانی و معصیت 
 .(221/  211/ خطبه) و همچنین است؛

توانایی در . 13
 کنترل نفس

دهد، ، پیروزی را از دست نمیانسان شکیبا (:113)حکمت/ 
 (37 / 23/  3/ و همچنین )خطبه هرچند زمان آن طوالنی شود؛

 (.020/ 220/  211/ 218/ 183/ 113/  72/ )حکمت و

. صبر و 21
 شکیبایی

تالش و کوشش، ) 7و  31
 جستجوگری(

 پشتکار .9

) 3 و 7
مل

ع
ار(

تک
پش

ی، 
رای

گ
 

ت
عی

قط
 

و ازآنچه  دادند انجام دهید(: بنابراین آنچه فرمان 183)خطبه /
و در هیچ کاری تا روشن نشود شتاب  نهی کردند توقف کنید

زیرا در آنچه شما اکراه دارید توان تغییراتی داریم؛ و  نکنید،
 .(13نامه/ )( و 131همچنین )خطبه/ 

. پرهیز از 21
 زدگیشتاب

ترسم: (: ای مردم! همانا بر شما از دو چیز می02)خطبه /
اما پیروی از خواهش نفس انسان  ی و آرزوهای طوالنی؛هواپرست

 ؛ وبردمی و آرزوهای طوالنی، آخرت را از یاد داردرا از حق بازمی
/  73/ 73/  73/  72 / 33/ 11/  01/  32/ 27همچنین )خطبه/ 

 3نامه/ ) و (231 / 131 / 187/  113/  111/ 111/ 33/  78
/  82/ 33/ 30/ 13ت/ و )حکم (37/  13/  13/ 03 / 01/ 31/

113 /211 /233 /201 /281  /313.) 

. دل نبستن به 22
 آرزوهای دنیایی و
پرهیز از هوای 

 نفس

)داشتن هدف و  23
 گیری(نتیجه

 هدف مداری .11

و همچنین  ی همت اوست...؛اندازهارزش مرد به (:08)حکمت/ 
 (.23)خطبه/ 

 . بلندهمتی23

ها نفوذ ها آن است که در دل نیکیبیناترین چشم (:111)خطبه/ 
ها و تذکرات سودمند را در که پندها آنترین گوشو شنوا کند

/ 131 /110/ 113/ 133/ و همچنین )خطبه خود جای دهد؛
171.) 

 . نگاه نافذ20

 23و  27و  33و  17
 نفس، شجاعت و)اعتمادبه

دلیری، نقد خود و انتقادپذیری، 
 بلندهمتی(
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(: از رعیت آنان را که به دنبال عیوب دیگران بیشتر 13)نامه/ 
ها دانی زشتیکه میپس چندان...کند از خود دور کن جستجو می
تا آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند خدا بر  را بپوشان

 تو بپوشاند.

 . رازداری21

 

 خودباوری .11

و  0
و  11

11 
ت

اقب
 ع

ی،
دار

فم
هد

ن، 
زما

ت 
یری

مد
(

ی(
یش

اند
 

ت 
سع

و
ید

د
 

خود را برای پیش  قبل از فرارسیدن مرگ، (:131)خطبه/ 
زیرا مرگ پایان زندگی است و هدف  ...سازیدآمدهای آن آماده

 ( و137 /183/131/ و همچنین )خطبه نهایی، قیامت است؛
 .(000/  013/ 373/ 23/ )حکمت

. داشتن هدف و 23
 گیرینتیجه

که به ریا و آنعمل نیک انجام دهید بدون  (:23)خطبه/
(؛ 132/  113/  30و همچنین )خطبه/  خودنمایی مبتال شوید؛

 (.032/  010/  337/ 212)حکمت/  و (13نامه/ )

. پرهیز از غرور 28
 و تکبر

 31و  28 و 22و  13و  11
بهای خویش دانستن، توانایی )

و پرهیز از  در کنترل نفس
 هوای نفس، پرهیز از غرور و

هیز از پوشی و پرتکبر، عیب
 جویی(عیب

 خودآگاهی .12

جویی کس که در عیب خود بنگرد، از عیب(: آن303)حکمت/ 
 (13)نامه/  و( 213/  83/ 13 و همچنین )خطبه/ دیگران بازماند؛

 .(313)حکمت/  و

. نقد خود و 27
 انتقادپذیری

و اگر ...خو و مهربان باش،(: با مردم فروتن باش، نرم28)نامه/ 
( و )حکمت/ 23خطبه/ )و همچنین  بزرگواری اوست؛ببخشد از 

11.) 
 . مردمی بودن23

ای مردم خوشا به حال کسی که عیب شناسی  (:183)خطبه/ 
همواره به خویشتن ...جویی دیگران بازدارد،نفس، او را از عیب

و همچنین  خویش مشغول باشد و مردم از او در امان باشند؛
 .(210)خطبه/ 

پوشی و عیب. 31
پرهیز از 

 جوییعیب

(: هر کس خودرأی شد به هالکت رسید و هر 131)حکمت/ 
و  های آنان شریک شد؛کس با دیگران مشورت کرد، در عقل

 (.211/  183/ 10/113/131/ و )حکمت (13همچنین )نامه/ 
 مشورت کردن. 31

تر بود (: در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهسته38)خطبه /
/ 111 /3و همچنین )خطبه/  ل برتر و پیشتاز بودم؛اما در عم

/ و )حکمت (13 / 31/ (؛ )نامه233 / 133/ 181/ 123/ 111
83/37 /118 /128/111 /280 /333 /382  /017). 

. اهل عمل 32
 بودن

 متفاوت بودن() 33

و  8و  3و  2 . جذابیت13
13 

ق
 ح

ی،
بار

رد
)ب

ت(
ذابی

 ج
ثر،
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رتب

ت ا
هار
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ها
 

ای که به آب نزدیک (: مردم، همانند شتران تشنه10)خطبه/ 
وسیلۀ بعضی دیگر یا بعضی به ...و ساربان رهاشان کرده، شده

 گردند.میرند و پایمال میمی
 . متفاوت بودن33

 )یادگیری از تجربیات( 2

 آموزیعبرت .14
ه آنان (: مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی ب13)نامه/ 

که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترك  بازدارد
/ 13و همچنین )خطبه/  تر نخواهد بود؛های کوچکمسؤولیت

113 /113.) 

30 .
 پذیریمسئولیت

(: خداوند روزی شمارا ضمانت کرده و شما را به کار 110)خطبه/ 
 /113/ 111/ 13و همچنین )خطبه/  ؛...و تالش امر فرموده

 .(333/  273/ 203/ حکمت)( و 31)نامه  (؛238/  210/ 131

. تالش و 31
 کوشش

 13و  3و  0
نگری، )دوراندیشی/ آینده

 ارزیابی کردن( محاسبه،
 اندیشیعاقبت .15

ترسی، خود را در آن که از چیزی می(: هنگامی181)حکمت/ 
و  تر است؛بیفکن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی از خود آن سخت

 (.110/  33/ 11/  33/30/38/ 22همچنین )خطبه/ 

. شجاعت و 33
 دلیری
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البالغه، های نهجها و نشانگرهای تفکر استراتژیک بر مبنای آموزهجهت سنجش میزان اعتبار شاخص    
گذار( استفاده شد. این شاخص، میزان ص تکرارپذیری )توافق بین دو کدها از طریق شاخپایایی تم

ای اشاره دارد که دو یا سنجد. پایایی بین کدگذاران به درجهك یا معانی مشترك متن را میسازگاری در
که کدگذاران یک بندی و کدگذاری، در صورتیکنند. فرآیند مقولهگذار نتایج یکدیگر را تکرار میچندکد

همکار پژوهشی  شود. بدین منظور محقق از یکمتن را به یک شیوه کدگذاری کنند، تکرارپذیر خوانده می
کند تا از این طریق در تحقیق کیفی استفاده می یبندمقوله)کدگذار( آشنا و متخصص به کدگذاری و 

صورت تصادفی انتخاب و کدگذاری نماید. فرمول ( را بهالبالغهنهجبتواند برخی از متون اصلی )متون 
 ت:به شرح زیر اس کدگذاراصلی محاسبه پایایی به شیوه توافق بین دو 

 
 گزارش شده است. 2نتایج حاصل از کدگذاری افراد خبره به همراه پایایی در جدول     

 

 : محاسبه پایایی بین دو کدگذار2جدول 

 تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان ارزیاب ردیف
 تعداد 

 عدم توافق
 پایایی بین دو کدگذار

1 1M 131 13 23 31/1 

2 2M 70 38 11 77/1 

3 S 33 11 8 73/1 

 78/1 00 111 211 کل 0

 

شود، تعداد کل کدهای که محقق و همکار ارزیاب ثبت گونه که در جدول فوق مشاهده میهمان    
 00ا برابر ـهل عدم توافقـ، و تعداد ک111ها بین این کدها برابر ل توافقـ، تعداد ک211اند، برابر کرده
باشد که مقدار قابل می 78/1یایی بین کدگذارها برابر ار پاباشد. با استفاده از فرمول ذکر شده مقدمی

 قبولی برای نشانگرهای پژوهش حاضر است.
مدیریت  از گروهدر راستای تحقق روایی پژوهش کیفی از طریق راهبرد بررسی همکاران، سه استاد     

نتایج  هش انتخاب وهمکار پژو عنوانبهپژوهش کیفی تخصص باالیی دارند،  درزمینۀکه ایالم دانشگاه 
-کتاب نهجتحلیل محتوای  ۀکه فرم اولی ترتیباینبهاست.  شدهارائهها مراحل مختلف بخش کیفی به آن

این حوزه  نظرانصاحبنفر از  سههای آن در اختیار و مؤلفه تفکر استراتژیکتوجه به  از لحاظ البالغه
ها در فرایند پژوهش، آن مدنظرو اصالحات در این میان، نظرات  ،برای تغییر و اصالح قـرار گرفـت

ها فهرست وارسی تحلیل محتوای نهایی در کـه پـس از اعمال نظرات آن .دریافت و اعمال شده است
در این پژوهش، برای بررسی و تحلیل تهیه گردید. فرعـی  ۀمؤلفـ 11اصـلی و  ۀمؤلفـ شش قالب

از فهرست وارسی  های آن، همچنینتراتژیک و مؤلفهتفکر استوجه به  از نظر البالغهنهج محتوای کتاب
گیری شـده ، بهرهشدههای آن ساختهتفکر استراتژیک و مؤلفه نظریتحلیل محتوا که بر اساس مبانی 



 55           6931، تابستان هجدهمالبالغه، سال پنجم، شماره پژوهشنامه نهج

 

تفکر استراتژیک اسـاس تعریـف فرعی است که بر ۀمؤلف 33اصلی و  ۀمؤلف ششاسـت. ایـن ابزار دارای 
  .است شده ساخته های آنو مؤلفه

)ضریب نسبی روایی  CVRو نشانگرها از دو ضریب  یهامؤلفهدر نهایت جهت محاسبه روایی     
از متخصصان درخواست شد تا  CVR)شاخص روایی محتوا( استفاده شد. برای تعیین  CVIمحتوایی( و 

 هر آیتم را براساس طیف سه قسمتی )ضروری، مفید است ولی ضرورتی ندارد، ضرورتی ندارد( بررسی
نفر اختیار شده و با توجه به نتایج نظرات تمامی آنها،  11نمایند. تعداد متخصصان موردنظر در این مطالعه 

ها از روایی لفهؤاالت و مؤبرآورد شد. بر این اساس تمامی س 32/1ها بیشتر از تمامی آیتم CVRمقدار 
ه روش تعیین شاخص میانگین روش فوق، از روایی تشخیصی ب عالوه برحتوایی مناسبی برخوردارند. م

های پژوهش در جدول زیر لفهؤ( استفاده شده که نتایج آن برحسب مAVEواریانس استخراج شده )
 گزارش شده است.

 

 البالغهمحاسبه روایی محتوایی مقیاس تفکر استراتژیک براساس نهج :3جدول 

 ی اصلیهاتم های فرعیتم تعداد نشانگرها CVIمجموع  CVRمجموع  AVEمجموع 

 خودآگاهی 28 733/1 83/1 71/1
 بصیرت فردی

 خودباوری 11 333/1 81/1 87/1

 قدرت حل مسئله 12 7/1 33/1 87/1
 تفکر استنباطی

 کنجکاوی 0 333/1 30/1 83/1

آموزش و  ذکاوت و زیرکی 28 733/1 83/1 71/1
 آموزیعبرت 1 733/1 83/1 83/1 یادگیری

 ییگراعمل 3 7/1 37/1 78/1
 قطعیت

 پشتکار 10 77/1 33/1 733/1

 مدیریت زمان 13 333/1 71/1 7/1

 مداریهدف 33 733/1 87/1 77/1 وسعت دید

 اندیشیعاقبت 13 333/1 87/1 333/1

 بردباری 31 7/1 83/1 83/1

های مهارت
 اجتماعی

 گراییحق 7 733/1 71/1 71/1

 مهارت ارتباطی مؤثر 7 1 83/1 83/1

 جذابیت 13 7/1 72/1 78/1

 

 های پژوهش. یافته3
 تم 11تم اصلی و  ششدر قالب  های تفکر استراتژیکمؤلفه، شدهانجام هایوتحلیلتجزیهبا توجه به 

 .است مالحظهقابل 0فرعی در جدول 
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 های اصلیهای فرعی و تممفاهیم، تم: 4جدول 

 های اصلیتم های فرعیتم تعداد نشانگرها مفاهیم

بهای خویش دانستن، توانایی در کنترل نفس و پرهیز از هوای 
 جوییپوشی و پرهیز از عیبنفس، پرهیز از غرور و تکبر، عیب

28 
 خودآگاهی

 بصیرت فردی

 خودباوری 11 نفس، شجاعت و دلیری، نقد خود و انتقادپذیری، بلندهمتیاعتمادبه

 قدرت حل مسئله، 12 عدالت و انصاف
 تفکر استنباطی

 کنجکاوی 0 گریپرسش

 ذکاوت و زیرکی 28 علم و آگاهی، بصیرت و فهم، نگاه نافذ، سخن سنجیده گویی
 آموزش و یادگیری

 آموزیعبرت 1 یادگیری از تجربیات

 گراییعمل 3 پذیری، اهل عمل بودنولیتؤاستقامت در برابر مشکالت، مس
 قطعیت

 پشتکار 10 تالش و کوشش، جستجوگری

 مدیریت زمان 13 هاناسی، غنیمت دانستن فرصتشزمان

 مداریهدف 33 گیریداشتن هدف و نتیجه وسعت دید

 اندیشیعاقبت 13 نگری، محاسبه، ارزیابی کردندوراندیشی/ آینده

 بردباری 31 زدگی، تسلط بر خشمصبر و شکیبایی، پرهیز از شتاب

های مهارت
 اجتماعی

 یگرایحق 7 جویی، صداقتحقیقت

 مهارت ارتباطی مؤثر 7 رازداری، مردمی بودن، مشورت کردن

 جذابیت 13 متفاوت بودن

 

 . بحث 4
ۀ دست ششدر البالغه از نگاه نهجرا  های تفکر استراتژیکمؤلفه، شده. مشخص2که در جدول  طورهمان

بندی اجتماعی دستههای بصیرت فردی، تفکر استنباطی، آموزش و یادگیری، قطعیت، وسعت دید و مهارت
 ایم.توضیح داده هرکدام رادر ادامه  و کرده

بصیرت فردی شخص ، البالغهنهجاز  شدهاستخراج هایمؤلفهیکی از : بصیرت فردی؛ 1تم اصلی 
-در قالب دو تم فرعی با نام مؤلفهاشاره دارد. این هایش شناخت فرد از تواناییبه  و نسبت به خودش است

 اشاره دارد که اساساً آگاهی به خودشناسی فردخود. است شدهبندی دستهباوری ودآگاهی و خخودهای 
تواند خودکنترلی باشد که با توجه به این ویژگی میرا دارا الزم است یک متفکر استراتژیست این ویژگی 

ا آنجا که عقلش را زنده کرد و نفس خود را کشت ت»آمده است که:  221در خطبه مثال  طورداشته باشد به
-خودهای فرعی در این تم اصلی، یکی دیگر از تم «و خشونت اخالقش به نرمی گرایید. جسمش الغر

 های خودش را باور داشته باشد؛ شجاع و بلندهمت باشد،یک متفکر استراتژیک باید تواناییاست.  باوری
ود را در آن بیفکن، زیرا ترسی، خکه از چیزی میهنگامی»آمده است که:  181 حکمت درمثال،  طوربه

ارزش »نیز آمده است که:  08و همچنین در حکمت « تر است.گاهی ترسیدن از چیزی از خود آن سخت
 «... .اندازۀ همت اوستمرد به

البالغه، تفکر شده از نهجهای تفکر استراتژیک استخراجیکی از مؤلفه ؛: تفکر استنباطی2 اصلیتم 
باشند، باید توجه داشت قدرت حل مسئله و کنجکاوی زیرمجموعۀ آن می استنباطی است که دو تم فرعی
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ای کنجکاو و له را داشته و در هر زمینهأکه در این مؤلفه یک متفکر استراتژیک باید توانایی حل مس
برای فهمیدن بپرس، نه برای آزار دادن؛ نادان »آمده است:  321گر باشد برای مثال: در حکمت پرسش
 «جوست!انصاف چون نادان بهانهو همانا دانای، بی ه، همانند داناستگیرندآموزش

از  شدهراجـاستخ کر استراتژیکـتف مهمهای ؤلفهـماز  دیگر یکی ؛: آموزش و یادگیری3تم اصلی 
رود که از طریق آموزش و و از یک متفکر استراتژیک انتظار می باشد؛آموزش و یادگیری می، البالغهنهج

 آموزیذکاوت و زیرکی و عبرتتم فرعی  دودر قالب و این مؤلفه  رشد و تعالی دست یابد یادگیری به
ذکاوت و زیرکی علم و  ۀاست، زیرمجموع شدهمشخصکه در جدول  طورهمان. است بندی شدهدسته

آموزی یادگیری از تجربیات آگاهی، بصیرت و فهم، نگاه نافذ، سخن سنجیده گویی و زیرمجموعۀ عبرت
 ایم: آوردهها را در زیر برای مثال چند نمونه از شاهد است.

 ... .«نگرند که چگونه آفرینش آن را استحکام بخشید؟آیا به مخلوقات کوچک خدا نمی»(: 171)خطبه/ 
و باکسی که راه نیکو سخن  کس که تو را سخن آموخت به درشتی سخن مگوبا آن»(: 011 )حکمت/

 «مزن. به تو آموخت، الف بالغت گفتن
که مایۀ آبادانی و اصالح  و با حکیمان فراوان بحث کن با دانشمندان فراوان گفتگو کن»(: 13)نامه/ 

 «قراری نظم و قانونی است که در گذشته نیز وجود داشت.ها و برشهر
 «ات دهد.در چیزی اندیشه کن که یاری»(: 33ی/ )نامه

 «ای شفاف است.و اندیشه، آیینه رهای همیشه تازهو آداب، زیو بهادانش میراثی گران»(: 1)حکمت/ 
 «ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست.»(: 71)حکمت/ 

رود که در کارهایش بااراده از یک متفکر استراتژیک انتظار میدر این تم اصلی، ؛ : قطعیت4تم اصلی 
و  بندی شده است؛گرایی دستهبوده و قطعیت داشته باشد و این تم در قالب دو تم فرعی پشتکار و عمل

شده یک متفکر استراتژیک باید به کارها و سخنانش جامه عمل بپوشاند در برابر طور که مشخصهمان
 پذیر، اهل تالش و کوشش و جستجوگر باشد برای مثال:ولیتؤمشکالت مقاوم، مس

 «برتر و پیشتاز بودم.تر بود اما در عمل در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهسته»(: 38)خطبه/ 
چون روایتی را شنیدید، آن را بفهمید و عمل کنید، نه بشنوید و نقل کنید، زیرا راویان علم »(: 37)حکمت/ 

 «اند.کنندگان به آن اندكو عمل فراوان
که شکیبایی در راه حق عادتی پسندیده  خود را برای استقامت در برابر مشکالت عادت ده»(: 31ی/ )نامه
 «است.

که هرگز انجام کارهای فراوان و  مستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان بازداردمبادا سر»(: 13)نامه/ 
 «تر نخواهد بود.های کوچکمهم عذری برای ترك مسئولیت

 «خشنودی در انجام آن بکوشی.بهترین کارها آن است که با نا»(: 203)حکمت/ 
 «به برخی از آن خواهد رسید. جویندۀ چیزی، یا به آن یا»(: 373)حکمت/ 
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رود که این تم اصلی از کسی که متفکری استراتژیک است انتظار می در : وسعت دید؛5تم اصلی 
جانبه و کلی داشته باشد و در قالب سه تم و زمانی که در آن قرار دارد دیدی گسترده، همه نسبت به مکان

که زیرمجموعۀ تم فرعی مدیریت  شده استاندیشی تشکیلمداری و عاقبتفرعی مدیریت زمان، هدف
مداری داشتن هدف و هاست، زیرمجموعۀ تم فرعی هدفشناسی و غنیمت دانستن فرصتزمان، زمان

نگری، محاسبه و ارزیابی کردن اندیشی دوراندیشی/آیندهگیری است و زیرمجموعۀ تم فرعی عاقبتنتیجه
 شده است:باشد برای مثال چند شاهد ارائهمی
 «عقلی چون دوراندیشی نیست.»(: 113کمت/ )ح

 «و حاصل دوراندیشی، سالمت است. فکری، پشیمانیحاصل کوته»(: 171)حکمت/ 

 «گیر مباش.در زندگی حسابگر باش اما سخت»(: 33)حکمت/ 

 «خردی است.دست آوردن فرصت، از بیشتاب پیش از توانایی بر کار، سستی پس از به»(: 333)حکمت/ 

 «و فردا روز حسابرسی است نه روز عمل. امروز هنگام عمل است نه حسابرسی»(: 02)خطبه/ 

تالش کن تا هر کاری را در جای ...مبادا هرگز در کاری که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنی »(: 13)نامه/ 
 «و در زمان مخصوص خود انجام دهی. خود

کن، زیرا دیگران حسابرسی غیر از  پس اکنون به خاطر خودت، حساب خویش را بررسی»(: 222 )خطبه/
 «تو دارند.

 «رسد!جایی نمیهایش بهبینیها و پیشپردازد، نقشهکسی که به کارهای گوناگون می»(: 013)حکمت/ 
ازآنجاکه داشتن مهارت اجتماعی برای هر فرد موفقی در جامعه نیاز های اجتماعی؛ : مهارت6تم اصلی 

این مهارت را دارا باشد. این تم اصلی از چهار تم فرعی با  ک نیز بایداست بنابراین یک متفکر استراتژی
-شده است، در این تم انتظار میهای ارتباطی مؤثر و جذابیت تشکیلگرایی، مهارتهای بردباری، حقنام

داری، مشورت کردن، رازداری، هایی مانند متفاوت بودن، مردمرود که یک متفکر استراتژیک مؤلفه
 دارا باشد. برای مثال: یی، صداقت، تسلط بر خشم و...راجوحقیقت

 «یافتی، بخشیدن او را، شکرانۀ پیروزی قرار ده.اگر بر دشمنت دست»(: 11)حکمت/ 

 «بینی را رها کن، به یاد مرگ باش.فخرفروشی را کنار بگذار، تکبر و خودبزرگ»(: 337)حکمت/ 

 «و اگر ببخشد از بزرگواری اوست....ربان باش،خو و مهبا مردم فروتن باش، نرم»(: 28)نامه/ 

های هر کس خودرأی شد به هالکت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد، در عقل»(: 131)حکمت/ 
 «آنان شریک شد.

 

 گیرینتیجه. 5

باشد باید در که ایران یک کشور اسالمی میتوان نتیجه گرفت که با توجه به ایندر آخر از این تحقیق می
ای را شناسایی و هایش متناسب با فرهنگ اسالمی بودنش عناصر هر حوزهزه مدیریت و سایر حوزهحو
های مدیریتی این فرهنگ که در این میان تفکر استراتژیک نیز که یکی از مؤلفه رفتکار گها را بهآن



 56           6931، تابستان هجدهمالبالغه، سال پنجم، شماره پژوهشنامه نهج

 

یک جه رسیدیم که باشد که از این امر استثناناپذیر است و بر همین مبنا در این پژوهش به این نتیمی
هایی مانند بصیرت فردی، تفکر استنباطی، باید از مؤلفهبا توجه به فرهنگ کشورمان متفکر استراتژیک 

های اجتماعی در رفتار و کردارش برخوردار باشد تا بتواند آموزش و یادگیری، قطعیت، وسعت دید و مهارت
و یک برای به فعلیت رساندنشان کشف نماید  راها و آن های خود را شناسایی کردهو قابلیت هاتوانایی

هایی رود که یک متفکر استراتژیست مؤلفهحساب بیاید و همچنین انتظار میمتفکر استراتژیست موفق به
شناسی، یادگیری از زمان پرسشگری، جویی،نگری، حقیقتمانند بصیرت و فهم، دوراندیشی و آینده

 ت و انصاف و ... را نیز دارا باشد.نفس، عدالتجربیات، شجاعت، اعتمادبه
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