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 چکیده
مبتنی بر نظریه داده  یشناسروشاز نوع آمیخته و به روش اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی از پژوهش    

در  ی آماریپیمایشی بوده است. جامعه -بنیاد استفاده گردیده است. در بخش کمی روش پژوهش توصیفی

ند انتخاب و هدفم یاحتمالیرغ یریگنمونهکه با روش  بوده خبرگان در حوزه مدیریت مدرسهبخش کیفی 

شماری تمام یریگنمونهدر این بخش از روش بخش کمی مدیران مدارس شهرستان سنقر بودند.  شدند و در

ساخته بود. اریافته و در بخش کمی مقیاس محقق. ابزار در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاستفاده گردید

 محتوایی کمی، رواییبخش د بررسی و در روایی و پایایی ابزار در بخش کیفی با معیار مقبولیت و قابلیت تأیی

کرونباخ بررسی و آلفایبخش ابزار با نظر اساتید تأیید گردید. روایی سازه طی تحلیل عاملی و پایایی ابزار با 

 .تحلیل عاملی اکتشافی بود ،یمکدر بخش و بنیاد در بخش کیفی، روش داده هادادهروش تحلیل شد.  ییدتأ

ل بخش کیفی منجر به شناسایی هفت مقوله اصلی در رابطه با تفکر استراتژیک حاصل از تحلی هاییافته

آماری در بخش کمی ارائه و تحلیل عاملی گردید.  یای به جامعهگویه 14مقیاسی  صورتبهمدیران گردید و 

 ینتبی را مقیاس به مربوط هایگویه واریانس از درصد 86هفت عامل حدود نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 

 .نمایندیم
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 مقدمه

 و است محیطی بینییشپ غیرقابل تالطمات و هایچیدگیپ تغییرات، دنیای امروزه، دنیای   

 دنیای سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، شدید تغییرات و سوم روزافزون هزاره سرعت

 ,Kamari, Nourian) است کاستراتژی تفکر نام به از تفکر جدیدی نوع لزممست امروز،

Soleimani & Masoudi Nadushan, 2018 .)با  هاسازمان گرددیم تفکر استراتژیک سبب

 تا بنگرند آینده به که دهدیم را این امکان هاآن به و داده پاسخ هاچالش به شفاف دورنمای

-Al) کنند اجتناب خطرات و تهدیدها از و کرده و درک ناساییش را هاگاهیهتک و هافرصت

Zu'bi, 2016.) مورد نیاز برای مدیران یهامهارتتحقیقی که با هدف شناسایی  نتایج بر اساس 

به عنوان  دهندگانپاسخ انجام شده است، تفکر استراتژیک از سوی تمامی کشورهای آسیایی

عملکرد مدیران شناسایی شده است ی ی بهبودمهارت مورد نیاز برا دومین یا اولین و
(Moshabaki, & Khazaei, 2008.) 

 Talaei)در مدیریت مدارس نیز تفکر استراتژیک به عنوان یک نیاز مطرح گردیده است 

Zavareh, 2009 ) جایگاه مدیران مدارس در نظام آموزشی کشور و نیز تهدیدات و یتاهمو 

 ش روی مؤسسات آموزشی، لزوم نهادینه شدن تفکرمخاطرات ناشی از تغییرات محیطی پی

مطرح  عنوان ضرورتی انکارناپذیر در جهت تحقق اهداف نظام آموزش و پرورشاستراتژیک را به

آینده را  به مدیران کمک نماید که بتوانند وقایع تواندیماین توانایی راهبردی  .ساخته است

قرار بگیرند،  آنکه تحت تأثیر تغییرات یو کنترل نمایند و به جا بینیپیش، تشخیص، کدر

 & Golmohammadi, Mohammadi)تغییرات آتی را تحت تأثیر خود قرار دهند 

Boromandan, 2014). 
و این سخن معروف، کسی که  نمایندیمایفا  یابرجستهمدیران مدارس در این عرصه نقش  

و مسؤولیت  مدرسهو اهمیت مدیریت  ، بیانگر ارزشکندیمکشور را اداره  کندیممدرسه را اداره 

بر این  عموما  آموزش و پرورش  نظرانصاحب (.Arefnezahd, 2017) بسیار خطیر مدیران است

و  شاخص سطح کفایت ینترمهمآموزشی،  هاییتفعالهستند که کیفیت مدیریت  عقیده

 بر یریگشمچ ریتأث مدارس رانیمد (.Niknami, 2011) آموزشی است یهابرنامه کل اثربخشی

 شرفتیپ بر اثرگذار عامل نیدوم عنوان به هاآن از نقش هک یااندازه به دارند، مدرسه یامدهایپ

 اساس این بر (.Zainabadi & Abdolhosseini, 2017)شده است  ادی آموزان دانش یلیتحص

 امری برسند، درست تصمیمات به و تحلیل تجزیه اساس بر که استراتژیک تفکر با مدیرانی وجود

 (.Arayesh, Golmohammadi, Nekooeezadeh & Mansouri, 2017) است ضروری
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از مدرسه و  یلک یبه دست آوردن نگرش ییر استراتژیک، تواناکتف یاصل یژگیودر واقع، 

مجموعه  یکدن مدرسه به صورت یر جهت از دییتغ یکبا  استراتژیکر کط آن است. تفیمح

ه هر ک کندیمدا یمعنا پ نگریکلستم یس یکنان( به صورت کارک)و  هابخشر ینده از ساکپرا

 ی. به دست آوردن نگرشبخشدیمل سازمان آموزش و پرورش، انسجام کبخش را با توجه به 

ن موضوع است یا کدر ییروزانه و توانا یاتیدن از مسائل عملیگز یدور یی، مستلزم توانانگرکل

 .کندیمدا یژه ارتباط پیات ویزئدادها و جیبا رو یلک یالگو یکه چگونه مسائل و مباحث به ک

ت مدرسه در جایگاه آموزشی متمایز از سایر یموقع قرار گرفتنو  هاارزشجاد یر به اکتف ینا

بررسی ادبیات حوزه تفکر استراتژیک نشان  (.Talaei Zavareh, 2009) گرددیممراکز منجر 

و اوایل  4861 ر این حوزه در اواخر دههدهد که اکثر تحقیقات و مطالعات صورت گرفته دمی

ه صورت نظری به بررسی تعاریف، وجوه اشتراک و افتراق تفکر استراتژیک و ب 4881دهه

 Kaviani, Shokohyar)ریزی استراتژیک متمرکز بوده است هایی چون مدیریت و برنامهمقوله

& Fathabadi, 2018.) رد توجه قرار داده و نظران آن را از بُعدی خاص موهر یک از صاحب

تفکر استراتژیک را به معنای درک و تحلیل  Goldman & Casey (2010) اند.تعریف کرده

اند که منجر به تدوین ها تعریف کردهموقعیت بیرونی و درونی سازمان و ترکیب بهینه بین آن

از  توانیم که از طریق تفکر استراتژیک بهتر دارندیها اذعان م. آنگرددیراهبرد مناسب م

محیطی جهت کسب مزیت رقابتی استفاده و تهدیدات محیطی را تبدیل به فرصت  یهافرصت

 نمود.

 که تعریف کرده استراتژیک مشکالت برای یحلراه Moon (2013)را تفکر استراتژیک 

 رقابت جایگزین یهاراه کردن پیدا برای و متفاوت خالق تفکر روند با را و همگرا منطقی رویکرد

 تفکر  Iranzadeh, Sabahi & Amari (2008) .کندیم ترکیب برای مشتری ارزش ارائه و

 تفکرات با فرد یعنی اینکه ،دانندیم هایآشفتگ به دادن نظام و دادن شکل ،را استراتژیک

انسجام  را تفکرش و آورد به وجود هماهنگی و نظم خود ذهن بود در قادر خواهد استراتژیک

 در سازمان یندهفزا یبه نیازها پاسخیرا  استراتژیک تفکر Lashkar Blocki (2011) .بخشد

 و آشوبناکی ،روزافزون عدم قطعیت، ابهام، رقابت ویژگی: پنج یدارا که داندیم محیطی با تطابق

  .است سرعت

 برای فرایند یک به هاسازمانMirakhori, Daraei & Salamzadeh  (2014) به اعتقاد

 مربوط، و رویدادهای مسائل درستی از و مناسب کدر همچنین و منطقی و دقیق گیرییمتصم

 تفکر تفکر استراتژیک نام دارد. ،روش این دارند. نیاز خود کارکنان فهم و کدر توسعه منظور به

 میان متقابل از وابستگی درست درکی اهداف، بر تمرکز با ،نگرکل دیدگاهی از استراتژیک
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 ظهور یهافرصت از استفاده هوشمندانه، تفکر توانایی محوری، یهفرض آینده، و گذشته، حال

 & Abbas) بردیم بهره خالقیت و ینوآور مستقیم، کدر اصالح، انشعاب، توانایی و یافته

Khali, 2016 .)وجود اختالف رغمیعلفوق واضح است که  شده در ارد اشارهبا در نظر گرفتن مو 

تفکر  عنوان نمود که توانیماندیشمندان این حوزه  اندر مورد تفکر استراتژیک در می نظر

انسانی  مدیران بوده و نیازمند شهود و خالقیت ک نشأت گرفته از قوه تفکر و تخیلاستراتژی

نظران غالبا  بر شناسایی ، پژوهشگران و صاحبیردر دو دهه اخ (.Monavarian, 2015)است 

ی صنعتی و هاسازمانرای مدیران ارشد برخی از به طور کلی و یا ب تفکر استراتژیک ناصری ازع

یری از مطالعات گبهره، با Monavarian, Farmani & Yajam (2011). اندنمودهتجاری اقدام 

مختلف، عناصر تفکر استراتژیک را شامل خالقیت و توجه به گذشته، حال و آینده، ساختار 

نگری، هوشمندی، یندهآشناسی، تیموقعسازمانی ارگانیک، ارزیابی محیط، مدیریت تعارض، 

پذیری، جو سازمانی و هماهنگی، دیدگاه سیستمی و رویکرد یتمسئولتنوع در الگوهای ذهنی، 

دهنده تفکر استراتژیک را یلتشکی هامؤلفهابعاد و  ، Soltani(2007). اندکردهفرایندی معرفی 

بینش اجتماعی، درون گری، یی، گراکلنگری، یندهآشامل آینده سازی، خالقیت و نوآوری، 

تحلیل ذهنی، درک و شهود، بینش علمی و تحقیقی، تعمق، صبر و شکیبایی، نقادی استنباط 

ی فکری و قدرت تشخیص دانسته ذوقخوشیری، منطقی بودن، اندیشه زایی، پذانعطافابهام، 

تفکر  تدهنده قابلییلتشکعناصر  Hosseini, Behjati Ardakani & Rahmani ( 2012) است.

ای یندهآ نمودند: تصور زیر تبیین هاییتقابلو  مفاهیم شکل به و بررسیرا  مدیر یک استراتژیک

مبنای  بر دیدگاه سیستمی، درک موقعیت با هوشمندانه ییجوفرصتآن،  بر تمرکز و آرمانی

 الگوهای و سازی، خالقیتیهفرض مبنای منعطف بر گیرییمتصمشناختی،  مفاهیم و یادگیری

 های سازمانی.یرساختز ایجاد هنی متنوع، قابلیتذ

 یریکارگ به باRangriz, Naveh Ebrahim, Arasteh & Soltanieh  (2017)در پژوهشی 

تفکر استراتژیک، پیشرفت جمعی و بری استراتژیک را دارای سه مؤلفه تحلیل مضمون، ره

ذکر  رتیبا بص و یاستراتژ لفعا مؤلفه دو یرا دارا یکاستراتژ رکو تف دانندیمکاریزماتیک 

از عناصر  یاخالصهبا مطالعه نظرات مختلف،  Aghajanyan & Rostami (2013). کنندیم

 هاآنبه اعتقاد که  انددادهمطرح شده توسط پژوهشگران مختلف حوزه تفکر استراتژیک را ارائه 

از:  اندعبارت اندگرفتهر قرا تأکیدعناصر کلیدی سازه تفکر استراتژیک که در ادبیات بیشتر مورد 

، تفکر نگرکل، شهود، تفکر سیستمی، دید اندازچشمابتکار و خالقیت، تمرکز بر هدف و داشتن 

 یطلبفرصت، توجه به دیالوگ و ارتباطات، نفعانیذدر طول زمان، توجه به محیط، توجه به 
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 ,Monavarian)هوشمندانه، فرضیه محور بودن، حل مسئله، پیش فعال بودن و خلق محیط 

ها دارد هیچ یک رغم وسعتی که دامنه شمول آنیعلکه  آن استمرور این عناصر بیانگر  (.2015

. در حالی که پرداختن به مسئله تفکر استراتژیک اندنپرداختهها به حوزه مدیریت مدارس از آن

 این از تثنامس توانندینم مدیران مدارس نیزیر دارد و ناپذاجتنابمدیران مدارس ضرورتی 

بدون شک تفکر استراتژیک مدیران در مدارس باعث توانمندی مدیران،  باشند. موضوع

صحیح و فراهم نمودن بستر الزم برای بسط بینش و افزایش سطح دانش آنان را  یهاآموزش

و  گذارییاست. از آنجا که داشتن تفکر استراتژیک پیامدی مؤثر و مستقیم در سسازدیفراهم م

آموزشی دارد و از طرفی از ارکان مهم و مؤثر آموزش و پرورش است، بنابراین در  یزیربرنامه

صورتی که مدیران مدارس از تفکر استراتژیک برخوردار باشند، در تحقق اهداف و ارتقای 

عملکرد مدارس نقش مؤثر و سازنده خواهند داشت. در این دستگاه تفکر باید استراتژیک شود و 

کنار گذاشت چرا که برای داشتن نگاهی اقتصادی به آینده نیاز به طرح، را  هایروزمرگ

 (.Keramati, Goodarzi & Hosseini, 2016) ریزی و تفکر خواهیم داشتبرنامه

 خأل و مدیریت حوزهتفکر استراتژیک در  رشد مفهوم به رو کاربرد به توجه با بنابراین

 طریق از که است این دنبال به حاضر س، تحقیقمدیریت مدار حوزه در مفهوم این از یمندبهره

در مدیران  استراتژیک تفکر یهامؤلفه ،نظرانصاحبو استفاده از نظرات  یاکتابخانهمطالعه 

 .گردد ارائهمدیران مدارس  در تفکر استراتژیک مقیاسی برای سنجش شناسایی گردد و مدارس

استراتژیک مدیران مدارس  سنجش تفکر یهامؤلفه پژوهش این است که این اساسی مسئلهلذا، 

 ؟اندکدم

 

 یشناسروش

 این در طرح تدوین ابزار( از نوع متوالی است.) 4پژوهش بر اساس طرح اکتشافیاین  مبنای

 شده است. استفادهکمی و کیفی  هایروش از تلفیق تحقیق ماهیت و هدف به توجه با پژوهش

اصلی سنجش تفکر  یهامؤلفهو  هاشاخصابتدا نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه  بر اساس

اعتبار سنجی این  استراتژیک مدیران مدارس شناسایی و سپس از طریق روش کمی به

رویکرد بر  رویکرد برآینده بود. بر اساسرویکرد تحلیل در هر دو مرحله  .پرداخته شد هاشاخص

کدگذاری ( 2کدگذاری باز ( 4گام،  سهو در طی  یکدگذارمرحله اصلی  دوآینده )گلیزری(، با 

 ت پذیرفت.صور کدگذاری گزینشی( 3 محوری

                                                             
1. Exploratory Mixed-method 
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تعداد  به یکنندگانشرکتبا  را پژوهش موضوع کیفی لحاظ به پژوهشگر ابتدا طرح، این در

 ینترمهمبنیاد  دادهنیمه ساختاریافته و با رویکرد  یهامصاحبهو از طریق  بررسی نمود محدود

کیفی به  هاییافته. سپس از گردیدشناسایی  مدارسبه مدیران  عناصر تفکر استراتژیک مربوط

و ابزار پیمایش در بخش کّمی استفاده و ابزار را به صورت  هاپرسشعنوان راهنما جهت تدوین 

از نظر وزن دهی نیز به صورت یکسان و به لحاظ چگونگی  کمّی اجرا و رواسازی نموده است.

کیفی منجر به  یهاداده، به طوری که هاستدادهاتصال  کیفی و کمّی به صورت هایروشتلفیق 

در و  خبرگان رسته مدیریت مدرسه ،جامعه آماری در بخش کیفی کمّی گردیده است. یهاداده

، تعداد مدیران 4388-89شهرستان سنقر بودند. در سال تحصیلی  بخش کمّی، مدیران مدارس

با روش که نفر  42ری در بخش کیفی، نمونه آماه است. بود نفر 291شهرستان  مدارس این

تحقیق  نمونه حجم تعداد تعیین هدفمند انتخاب شدند. از آنجایی که و یاحتمال یرغ گیرینمونه

 ادامه یافت. نظری اشباع مرحله به رسیدن زمان تا کار این میسر نبود، از ابتدا در بخش کیفی

 .یدتمام شماری استفاده گرد گیرینمونهاز روش  کمی در بخش

که با مشارکت مدیران  بود یافتهساختاردر بخش کیفی، مصاحبه نیمه  هادادهابزار گردآوری 

 استفاده با اد،یبن داده هینظر روش بر اساس هاداده تحلیل مرحله نی، اولاین بخشدر  .اجرا شد

 یدگذارک باز، یدگذارک مرحله سه شامل ینظر یدگذارک شده است. انجام ینظر یدگذارک از

 به طور جداگانه با هامصاحبهاز  حاصل یهامتن پس از اتمام، .بود وری و کدگذاری گزینشیمح

مورد بررسی قرار  مدارسدر رابطه با تفکر استراتژیک مدیران  موردنظربر نکات مهم و  تأکید

کنار هم قرار گرفتند و . سپس کدهای باز در باز از منظر خبرگان، شناسایی شد هایکد گرفت و

 هاآنشدند و در قالب کدهای محوری تقلیل یافتند و سپس کدهای انتخابی از بین بندی دسته

 بودن تکراری لحاظ به مصاحبه دوازدهم، از کدهای احصا شده تحلیل از پستدوین گردید. 

به اشباع  دوازدهم مصاحبه در کدها لذا کند. جدیدی را استخراج مقوله محقق نتوانست کدها

 حاصل گردید. رینظ کفایت رسیدند و

 کنندگانشرکت سوی از بازنگری هایروش از مقبولیت افزایش منظور بهدر این پژوهش، 

. کردند تأیید را اولیه هاییکدگذار اولیه مصاحبه شوندگان از نفر ن پنجهمچنی و شد استفاده

 اولیه انمشارکت کنندگ از نفر سه به آمده دست به طبقات پایانی مرحله در تأیید، قابلیت برای

 گردید. اعمال پیشنهادی نکات و شد برگردانده تأیید و بازبینی منظور به

از  موردنظردر بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه  هادادهابزار گردآوری 

لیکرت و  حاصل از تحلیل بخش کیفی در چارچوب طیف یهامقولهگویه به  14اختصاص 
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تنظیم  (4( و خیلی کم )2(، کم )3(، تا حدی )1(، زیاد )5یاد )مشتمل بر پنج گزینه از خیلی ز

سپس برای بررسی روایی محتوایی و صوری در اختیار چند تن از اساتید گروه علوم گردید. 

 پایایی اولیه، ارزیابی منظور به تربیتی و دانشجویان دوره دکتری مدیریت آموزشی قرار گرفت.

مدیران مدارس  نفری از 35مقدماتی  نمونهاختیار  در ترسدس در گیرینمونهبا روش  پرسشنامه

 قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای نمونه مقدماتی گویای پایایی مناسب

نفر از  291سپس برای اجرای اصلی در بین  (.88/1 تا 69/1آن بود ) یهامؤلفهمقیاس و 

و وارد فاز تحلیل عاملی  یآورجمعنامه پرسش 284مدیران مدارس توزیع شد. در نهایت تعداد 

 پژوهش گردید.

در بخش کیفی، استفاده از روش تحلیل داده بنیاد بود که  هادادهروش تجزیه و تحلیل 

بندی و در نهایت تحلیل شد. در طبقه Maxqda افزارنرم 44مراحل و فرایند آن با کمک نسخه 

کیزر، میر و الکین، آزمون  گیرینمونهکفایت از شاخص  هاداده، برای تجزیه و تحلیل یمکبخش 

 و ضریب همبستگی پیرسون نمودار اسکری، اصلی به شیوه واریماکس یهامؤلفهبارتلت، تحلیل 

 استفاده گردید. 23نسخه  SPSSدر قالب نرم افزار 

 

 

 پژوهش هاییافته

 در رابطه با تفکر ظرموردنبر نکات مهم و  تأکیدبا  هامصاحبه از حاصل یهادادهدر این پژوهش 

 که ازکد(  496)از کدهای باز  یامجموعهو  ندمورد بررسی قرار گرفت مدارساستراتژیک مدیران 

 کدگذاری محوری، مرحلهدر  سپس ی گردید.عنوان شده بود، شناسای مصاحبه شوندگانمنظر 

و  دهاک به طوری که گرفتند. قرار هم کنار در معنایی اشتراکات و هم بر اساس مفاهیم

 ادغام ضمن و مقایسه یکدیگر با ه بودندایجاد شد باز کدگذاری ضمن اولیه که یهادسته

 شدندیم مربوط یکدیگر به که ییهادسته بودند و مشابه یکدیگر با مفهومی نظر از که کدهایی

ند که در جدول محوری شناسایی شد کدهای طبقات اولیه ازو  گرفتند قرار مشترکی محور حول

 رائه گردیده است.( ا4)
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 . کدهای محوری اختصاص یافته به کدهای باز1جدول 

 از کدهای باز ییهانمونه کدهای محوری ردیف

 
 اندازچشمداشتن  4

 ایده آل

فراتر رفتن اندیشه مدیر  -درک جامعی از آینده آموزش و پرورش
گذاری  هدف -محور بودن مدارس در آینده -از عملیات روزمره

توانایی ایجاد یک  -یت هر چه بهتر دانش آموزانجهت موفق

 اجتماعی، هدایت کننده مدرسه در بعد فرهنگی اندازچشم

 
و  هاچالشدرک  2

 تهدیدات

فرهنگی و اجتماعی ناشی از شرایط  هاییبآس بینیپیشتوان 
توانایی درک زودهنگام خطرات و هشدارهای پیش روی  -نوین

 -تعدد پیش روی مدرسهم یهاچالشتوانایی درک  -مدرسه

 شناخت مشکالت بالقوه دانش آموزان

 

3 
تجسم تأثیرات 

 فناوری ٔ  یندهآ

مدارس با توجه به نقش هر چه بیشتر فناوری در مدارس  یزتجه

درک عمیق از اینکه چگونه فناوری در حال تغییر شغل  -آینده
داشتن تصویری از وضعیت  -مدرسه است رهبری و مدیریت

نیازهای معلمان در زمینه  بینیپیش -دگیریآینده فناوری یا

 نوظهور هاییفناوراز  یریگبهره

 
1 

شناسایی نیازهای 

 متناسب با آینده

 -برای مدرسه در آینده یازموردنشناسایی منابع و مصارف 
شناسایی موقعیت آینده آموزش و پرورش در ساختار رشد و 

مدرسه در منبع یابی و تخصیص منابع الزم برای  -توسعه کشور

شناخت نیازهای آینده دانش آموزان با توجه به تغییرات  -آینده

 مختلف محیطی

 

شناسایی الگوهای  5

 تکرار شونده

روندها و اتفاقاتی که در محیط آموزشی تکرار  بینیپیشتوانایی 

توانایی تحلیل وضعیت اقتصادی موسسه آموزشی  -خواهند شد

مناسب برای برخورد با  ریزیبرنامه -با توجه به وضعیت فعلی

 دهندیماتفاقاتی که در محیط آموزشی به صورت مکرر رخ 

 

انعطاف ذهنی و  8

عملی برای عدم 

 قطعیت آینده

 یهاراهشناخت  -آینده اقتصادی آموزش و پرورش یرسازیتصو

اعتقاد به ایجاد  -آموزش و پرورش در آینده هاییتظرفتوسعه 

توانایی  -آن با هدف هاییتمأمورانعطاف در ساختار مدرسه و 

فراهم  -تحلیل وضعیت اجتماعی و فرهنگی موسسه آموزشی
 آینده دانش آموزان یهانقشنمودن الگوهایی از 

 

9 
درک رسالت 

 مؤسسه آموزشی

توانایی به دست آوردن نگرش کلی نسبت به مدرسه و محیط و 

نده آی اندازچشمتوانایی ایجاد اشتیاق و درک درباره  -رسالت آن 

افراد درون مدرسه و  هاییزهانگدرک نیازها و  -مدرسه در قلب

 یدرک صحیح از رسالت موسسه آموزش -برقراری ارتباط مناسب
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درک روابط بین  6

 هایدهپد

و دانش  هایتصالحفردی گوناگون،  یهامهارتدرک کامل 
توانایی کشف شهودی و زوایای  -موجود معلمان و دانش آموزان

توانایی بالقوه ذهنی  -سهارتباطات درونی و بیرونی مدرناشناخته 

 هاآنو روابط موجود بین  هایدهپددر درک و شناخت 

 
8 

به چالش کشیدن 
 مفروضات قبلی

به  -مفید و سازنده اییوهشجهت بحث کردن به  ییهاروشایجاد 
 -جدید یهاحلراهچالش کشیدن مفروضات قبلی و پدید آوردن 

 به رسم و عادت و داشتن استقالل فکری محدود نکردن خود

 

جستجوی مستمر  41

 بدیع یهاراه

کنجکاو بودن  -چالش برانگیز یهاپاسخلذت بردن از پیدا کردن 

جویا شدن  -نسبت به مسائل غیر معمول و مفاهیم تازه و بدیع

باور به  -با ذهن باز مسئلهطیف وسیعی از نظرات و پرداختن به 
 یافت توانیممتفاوتی  یهاحلراهمشکالت اینکه برای مسائل و 

 

 یریپذانعطاف 44

 ذهنی

 -و مسائل هایدهپدتوانایی تولید اندیشه و افکار و نگاه کنجکاو به 

توانایی به  -و نامشخص بینیپیشعالقه به امور غیرقابل 

داشتن  -میانبر در مسیر حرکت به سوی هدف یهاراهکارگیری 
 سیال میان مسائل انعطاف در برقراری ارتباط

 

 

 استقالل فکری 42

توانایی تلفیق اطالعات گوناگون جهت استفاده بهینه و مناسب از 

توانایی  -توانایی به کارگیری فراگردهای فکری و عملی -هاآن

از موضوعات  یاگستردهدانش خود برای طیف  یریکارگبه
توانایی پذیرش اشتباهات خود و پذیرش انتقادات و  -مختلف

 ظرات منطقی دیگرانن

 

43 
ایجاد و تقویت 

سیستم اطالعاتی 
 مدیریت

در جهت تحقق اهداف  فنّاورانهاستفاده بهینه از امکانات و توان 

ایجاد ساختار نرم افزاری، سخت افزاری و بستر مناسب  -مدیریت
تالش در جهت ایجاد و تقویت سیستم  -رشد فناوری در مدرسه

 اطالعاتی مدیریت در مدرسه

 

41 
فراهم سازی زمینه 

تقویت روحیه 
 پژوهشگری

آموزش عمومی و تخصصی برای معلمان  هایینهزمفراهم سازی 

فراهم سازی زمینه تقویت روحیه پژوهشگری معلمان  -و کارکنان

تشویق دانش آموزان و دبیران برای استفاده از  -و دانش آموزان
 فناوری اطالعات به منظور پژوهش

 

ند چدرک نیاز به  45

 هارسانه

برای  هاآنها و ضرورت استفاده از  یاچندرسانهدرک نیاز به 

از ابزارها و تجهیزات  یریگبهرهآگاه بودن از مزایای  -معلمان

باال به منظور  یفنّاورمجرب با  کارکناندعوت از  -الکترونیکی
 پیشرفت فناوری اطالعات

 

 یهافرصتیافتن  48

 جدید

برای مشتریان مدرسه  ینآفرفرصت یهاارزشتوجه به ایجاد 

در  یهامشارکتفراهم نمودن بستر  -)والدین، دانش آموزان(

اعتقاد به اینکه چیزهای بیشتری  -مدرسه و حمایت از مدرسه
 برای یادگیری وجود دارد
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بهسازی نیروی  49

 انسانی

داشتن عالقه نسبت به ارتقاء سطح دانش و تحصیالت کارکنان 
اعضای مدرسه برای  پذیرییتمسئولفزایش توانایی ا -مدرسه

اصالح خطای کارکنان و معلمان از  -اداره مشارکتی مدرسه

 یرمستقیمغطریق 

 

توجه و اهمیت به  46
 نظرات

استفاده از سبک مدیریت تساوی گرا، عدالت محور و دموکراتیک 

و دادن پاداش و اجرای نظرات و  ییجومصلحت -در مدرسه
 هاییهروازه به اعضای مدرسه جهت نقد دادن اج -هایشنهادپ

 پذیرفته شده

 

48 
 تحلیل ذینفعان

موجود در محیط مدرسه و منطقه  هاییتینارضااطالع از 

که حول مؤسسه آموزشی  نفعیذ یهاگروهپاسخ به  -آموزشی
اطالع از موارد درخواست دانش آموزان و اولیاء آنان از  -هستند

 محیط مدرسه

 

رد توجه به عملک 21
 رقبا

بررسی  -اطالع از امکانات موجود سایر مدارس و منطقه آموزشی

بر رقابتی بودن مدرسه  تواندیمو شناخت نیروهای موجود که 
و تهدیدات محیطی نسبت به  هافرصتشناسایی  -باشند مؤثر

 مدرسه

 

تبادل نظر با  24
 مدارس موفق

جامع در  طراحی، اجرا، ارزشیابی، اصالح و بازآفرینی یک برنامه

اطالعاتی  یهابانکاستفاده از  -مدرسه با هماهنگی سایر مدارس
و  ارتباط با مدارس موفق -تجربه مجدد هایینههزبرای کاهش 

 تعامل با رقبا

 

دیدن ابعاد مثبت  22

 مواضع مختلف

داشتن  -به تفکرات  یدهجهتآگاهی نسبت به تفکر خود و 

و همکاری در  نگرش مثبت نسبت به کار و روحیه مساعدت

دیدن ابعاد مثبت مواضع مختلف و پاسخگویی مؤثر به  -مدرسه
 اطالعات جدید درکل

 

23 
توانایی درک عوامل 

در روابط  مؤثر
 یادگیری و تربیتی

توانایی  -توانایی درک عوامل مؤثر در روابط یادگیری و تربیتی

و نظرات معلمان، اولیاء و دانش آموزان در  هایدهاتطبیق 

اهمیت دادن به مراجعین درون و برون موسسه آموزشی  -مجموع
 هاگیرییمتصمدر 

 

21 
درک تمام 

مدرسه  یهابخش

 یکدیگردر ارتباط با 

اهمیت دادن به موسسه آموزشی تحت مدیریت خود به عنوان 

 یامجموعهتوانایی دیدن مدرسه به صورت  -از کل سیستم یجزئ

که قبال  مجزا از هم تصور توانایی ارتباط دادن اموری  -یکپارچه 
 اندشدهیم

 

کدهای  نشان داد که از میان و محورینتایج حاصل از کدگذاری باز (، 4جدول )با توجه به 

 .استاستخراج قابل  محوریکد  21باز اولیه تعداد 
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روابط به دست آمده، مفاهیم حاصل از کدگذاری باز و محوری در  بر اساسدر مرحله بعد، 

( کدهای انتخابی مرتبط با 2در جدول ) ی انتخابی به یکدیگر پیوند داده شدند.کدگذار مرحله

 کدهای محوری آورده شده است.

 
 انتخابیحاصل از کدگذاری  هاییافته. 2جدول 

 محوریکدهای  )مقوالت( انتخابیکدهای 

 نگرییندهآ

 ایده آل اندازچشمداشتن 

 و تهدیدات هاچالشدرک 

 فناوری یهیندآتجسم تأثیرات 

 شناسایی نیازهای متناسب با آینده

 شناسایی الگوهای تکرار شونده

 انعطاف ذهنی و عملی برای عدم قطعیت آینده

 هوشمندی محیطی

 تحلیل ذینفعان

 توجه به عملکرد رقبا

 تبادل نظر با مدارس موفق

 تفکر خالق

 به چالش کشیدن مفروضات قبلی

 دیعب یهاراهجستجوی مستمر 

 ذهنی یریپذانعطاف

 استقالل فکری

 تفکر فناورانه

 ایجاد و تقویت سیستم اطالعاتی مدیریت

 فراهم سازی زمینه تقویت روحیه پژوهشگری

 ها یاچندرسانهدرک نیاز به 

 هوشمندانه ییفرصت گرا

 توجه و اهمیت به نظرات

 بهسازی نیروی انسانی

 جدید یهافرصتیافتن 

 دیتفکر شهو
 درک رسالت موسسه آموزشی

 هایدهپددرک روابط بین 

 تفکر سیستمی

 دیدن ابعاد مثبت مواضع مختلف

 در روابط یادگیری و تربیتی مؤثرتوانایی درک عوامل 

 مدرسه در ارتباط با یکدیگر یهابخشدرک تمام 
 

فت مقوله نتایج حاصل از کدگذاری گزینشی ه بر اساس، گرددیمکه مالحظه  طورهمان

. تفکر خالق )با چهار مفهوم 4از:  اندعبارتکد محوری اختصاص یافت که  21اصلی در ارتباط با 
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)با شش مفهوم  نگرییندهآ. 3. فرصت گرایی هوشمندانه )با سه مفهوم محوری(، 2محوری(، 

. تفکر فناورانه )با سه مفهوم 5. هوشمندی محیطی )با سه مفهوم محوری(، 1محوری(، 

 . تفکر شهودی )با دو مفهوم محوری(.9. تفکر سیستمی )با سه مفهوم محوری(، 8ی(، محور

 .دهدیمرا نشان  Maxqdaمدل حاصل از خروجی نرم افزار  4شکل 

 

 
 

 تفکر استراتژیک مدیران مدارس یهامؤلفهالگوی  .1شکل 

 

ز این اصلی تفکر استراتژیک در بخش کیفی برای هر یک ا یهامقولهپس از شناسایی 

گویه برای هفت مقوله اصلی( و مقیاسی  14تعدادی گویه در نظر گرفته شد )تعداد  هامقوله

چون در نظر گرفتن پشتوانه تئوریک، در  یهامالکتدوین و تنظیم گردید. برای ایجاد گویه ها، 

 مفید، ساده و کوتاه بودن، به یک موضوع اختصاص داشتن، اجتناب هاییتمآنظر گرفتن حداقل 

کلی در نظر گرفته شد. پس از حصول اطمینان از روایی محتوایی و پایایی  هاییتمآاز طرح 

وارد فاز تحلیل عاملی  یآورجمعاولیه در اختیار مدیران مدارس قرار گرفت و پس از تکمیل و 

 اکتشافی گردید.
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 تیفاک یداریمعن و گیرینمونه تیفاک از نانیاطم منظور به ،یعامل لیتحل انجام از قبل

قرار گرفت. نتایج این  آزمون مورد 2بارتلت آزمون و (KMO) 4نکیال -ریم -زرکی ریمقاد ،هاداده

 ارائه شده است. 3دو آزمون در جدول 

 
 بارتلت آزمون کرویت شاخص کفایت نمونه برداری و نتیجهمقدار  .3جدول 

 831/1 الکین -میر -کیزر گیرینمونهشاخص کفایت 

 

 آزمون بارتلت

 181/8384 مجذور کای دو

 621 درجات آزادی

 111/1 سطح معناداری

 

 ن،ی، بنابرااست 831/1برابر با  KMOمقدار  است، مشخص (3) جدول در هک طورهمان

 114/1در سطح  بارتلت آزمون مقدار ن،یهمچن. هست مناسب یعامل لیتحل یبرا نمونه اندازه

(، تعداد 1جدول ). استفراهم  یعامل لیتحل انجام یابر الزم شرط اساس، نیا بر .است داریمعن

 .دهدیمشناسایی شده و میزان تبیین واریانس برای هر کدام از عوامل را نشان عوامل 

 
 شناخت سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس گویه ها .4جدول 

 

 هاعامل

 چرخش یافتهمجموع مجذور بارهای عاملی  ویژه اولیه مقدار

درصد  کل
 واریانس

 تبیینی

واریانس درصد 
 تراکمی

درصد  کل
 واریانس

 تبیینی

واریانس درصد 
 تراکمی

4 223/48 665/18 665/18 129/6 598/48 598/48 

2 128/2 823/5 616/52 842/1 218/44 626/31 

3 138/4 544/3 348/58 615/3 399/8 215/11 

1 399/4 358/3 896/58 936/3 446/8 323/18 

5 286/4 485/3 613/82 866/2 269/9 841/58 

8 411/4 861/2 529/85 866/2 269/9 841/58 

9 131/4 522/2 116/86 458/2 289/5 116/86 

 

                                                             
1. Kaiser- Meyer - Olkin 

2. Bartlett 
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 تربزرگ 4، هفت عامل دارای ارزش )بردار( ویژهگرددیم( مشاهده 1که در جدول ) طورهمان

گویه  14در تبیین  هاعاملم عامل ساخت و سه 9 توانیمگویه  14بنابراین از کل ؛ هستند 4از 

( و 223/48درصد با مقدار ویژه  598/48)به صورت نزولی است یعنی عامل اول بیشترین سهم 

 9را دارند. در مجموع تمامی  (131/4درصد با مقدار ویژه  289/5عامل هفتم کمترین سهم )

از واریانس گویه های  صددر 116/86حدود  اندتوانسته، اندداشته 4عامل که ارزش ویژه باالتر از 

 مربوط به مقیاس را تبیین نمایند.

. در این دهدیمرا نشان  3به روش واریمکس 2(، ماتریس چرخش یافته عاملی5جدول )

 .شودیمماتریس مشخص شده که کدام متغیر )گویه( به کدام عامل مربوط 

 
 مقیاس )به شیوه واریماکس( یافتهماتریس چرخش  .5جدول 

 هالعام گویه ها

 9عامل  8عامل  5عامل  1عامل  3عامل  2 عامل 4 عامل

4 396/1 313/1 828/1 493/1 183/1 225/1 436/1 

2 234/1 283/1 812/1 419/1 162/1 481/1 411/1 

3 158/1 223/1 841/1 221/1 491/1 151/1 468/1 

1 398/1 222/1 581/1 425/1 183/1 458/1 323/1 

5 458/1 152/1- 852/1 491/1 112/1 248/1 312/1 

8 288/1 484/1 914/1 458/1 114/1 499/1 218/1 

9 352/1 221/1 449/1 489/1 838/1 413/1 421/1 

6 343/1 493/1 451/1 433/1 811/1 261/1 231/1 

8 381/1 221/1 282/1 429/1 824/1 134/1 416/1 

41 248/1 633/1 368/1 458/1 369/1 114/1- 151/1- 

44 485/1 166/1 458/1 932/1 129/1 284/1 189/1 

42 323/1 943/1 218/1 488/1 438/1 426/1 181/1 

43 341/1 949/1 285/1 124/1 413/1 438/1 485/1 

41 231/1 911/1 489/1 198/1 183/1 416/1 495/1 

45 298/1 949/1 135/1 166/1 496/1 189/1 452/1 

48 213/1 181/1 435/1 253/1 488/1 422/1 948/1 

49 211/1 341/1 285/1 216/1 198/1 485/1 913/1 

                                                             
1. Eigenvalues 

2. Component Rotated Matrix 

3. Varimax 
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46 211/1 218/1 261/1 258/1 219/1 262/1 935/1 

48 221/1 491/1 312/1 468/1 413/1 839/1 283/1 

21 926/1 442/1 429/1 481/1 298/1 169/1 139/1 

24 933/1 453/1 486/1 488/1 431/1 129/1 126/1 

22 893/1 183/1 219/1 418/1 242/1 431/1 313/1 

23 943/1 243/1 324/1 449/1 298/1 118/1 283/1 

21 934/1 255/1 291/1 168/1 488/1 411/1 432/1 

25 924/1 261/1 219/1 211/1 488/1 458/1 183/1 

28 998/1 215/1 556/1 414/1 411/1 431/1 121/1 

29 889/1 481/1 365/1 231/1 422/1 213/1 168/1 

26 923/1 486/1 298/1 438/1 429/1 483/1 181/1 

28 915/1 324/1 481/1 468/1 458/1 221/1 199/1 

31 926/1 285/1 244/1 412/1 494/1 213/1 114/1 

34 949/1 313/1 114/1- 456/1 293/1 489/1 213/1 

32 952/1 259/1 461/1 468/1 216/1 234/1 489/1 

33 391/1 486/1 218/1 389/1 835/1 218/1 428/1 

31 445/1 489/1 464/1 111/1 418/1 859/1 484/1 

35 288/1 188/1 461/1 168/1 122/1 811/1 149/1 

38 215/1 431/1 188/1 116/1- 228/1 896/1 215/1 

39 284/1 418/1 418/1 459/1 318/1 311/1 861/1 

36 194/1 485/1 489/1 888/1 463/1 149/1- 183/1 

38 255/1 449/1 189/1 898/1 113/1 121/1 288/1 

11 282/1 156/1 418/1 882/1 188/1 126/1- 143/1 

14 414/1 136/1 429/1 818/1 491/1 416/1 416/1 

 

بیشتر از  هاعاملگویه مربوط به  14، همبستگی هر دهدیم( نشان 5جدول ) هاییافته

مربوطه  هایفرضیشپار عاملی و روایی واگرای مقیاس با قبول بنابراین اعتب؛ است 51/1مقدار 

مناسب است. همچنین هر کدام از گویه های مقیاس با عاملی که در آن قرار گرفته دارای 

 کدامیچهاست و  51/1دیگر دارای همبستگی کمتر از  یهاعاملو با  51/1همبستگی بیشتر از 

همبستگی باالیی ندارند. این نتایج بیانگر روایی واگرای با بیش از یک عامل  زمانهماز گویه ها 

(، ضرایب همسانی درونی گویه ها و عوامل تشکیل دهنده مقیاس را با 8مقیاس است. جدول )

 .دهدیماستفاده از آلفای کرونباخ نشان 
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 محاسبه ضرایب همسانی درونی مقیاس با آلفای کرونباخ .6جدول 
 مقدار آلفا تعداد گویه ها هاعامل

 68/1 8 عامل سوم: تفکر خالق

 96/1 1 هوشمندانه ییجوفرصتعامل پنجم: 

 68/1 5 عامل دوم: تفکر شهودی

 64/1 1 عامل هفتم: هوشمندی محیطی

 81/1 43 نگرییندهآعامل اول: 

 65/1 5 عامل چهارم: تفکر سیستمی

 63/1 1 عامل ششم: تفکر فناورانه

 81/1 14 کل مقیاس

 
و همچنین  هامؤلفهضرایب پایایی محاسبه شده برای تمامی ، شودیم مشاهده هک گونهانهم

گویه  یهمسان و ی( که حاکی از همگون91/1در سطح رضایت بخشی بوده )باالی کل مقیاس 

محاسبه شد که بیانگر  81/1است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس نیز  های مقیاس

 .استاستراتژیک مدیران مدارس  پایایی مناسب مقیاس تفکر

 

 گیرییجهبحث و نت
پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس تفکر استراتژیک مدیران مدارس صورت 

نیمه ساختاریافته با مشارکت مدیران مدارس انجام و سپس  یهامصاحبهپذیرفت. بدین منظور، 

 کدگذاری گزینشی( 3 ذاری محوریکدگ( 2کدگذاری باز ( 4در قالب سه گام:  هامصاحبهمتن 

کد گزینشی استخراج شد. این هفت  9کد محوری و  21کد باز،  496تحلیل گردید و به ترتیب 

، تفکر فناورانه، فرصت گرایی هوشمندانه، نگرییندهآمفهوم اصلی عبارت بودند از: تفکر خالق، 

م، گویه هایی برای هر تفکر شهودی، هوشمندی محیطی، تفکر سیستمی. پس از شناسایی مفاهی

به جامعه آماری در بخش کمی ارائه  یاپرسشنامهیک از مفاهیم در نظر گرفته شد و به صورت 

گردید و تحلیل عاملی شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که زیربنای مقیاس مورد نظر از هفت 

ط به مقیاس درصد واریانس گویه های مربو 86عامل اشباع شده است و این هفت عامل حدود 

 .نمایندیمرا تبیین 

شناسایی شده در رابطه با تفکر استراتژیک مدیران آموزشی  یهامقولهیکی از  نگرییندهآ

 اندداشتهاظهار Goldman & Scott  (2016)، نگریآیندهدر تبیین اهمیت عنصر  مدارس بود.

به ارمغان خواهد آورد که  مختلف، مدیری توانا را هاییتموقعکه برخورد با مشکالت سازمان در 
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 و تالطم از با آگاهی که اندموفق. مدیرانی استراتژیک، آینده را برای سازمان ترسیم نماید با تفکر

 دقیقی در مورد آن به هایبینیپیشبزنند و  حدس را آینده کار بتوانند محیط هاییچیدگیپ

باشد،  ش نداشتهیخو ازمانس یبرا درخشان اییندهآ تصور تیقابل یریمد اگرآورند.  عمل

ن یشیپ هاییتفعالتوسعه  یپ در ینانهبخوش اریبس یلکش در و روزمره یارهاک ریدرگ همواره

 (.Hosseini, Behjati Ardakani & Rahmani, 2012) بود خواهد

مدیران آموزشی قادر خواهند بود که از وضعیت آینده فناوری یادگیری و تأثیر  نگریآیندهبا 

بنابراین، درک صحیح اثرات ؛ آموزشی و پرورشی تصویر درستی داشته باشند هاییتالفعآن بر 

آموزشی سبب  هاییتفعالفناوری بر فضای یادگیری و محیط مدارس و شناخت تأثیرات آن بر 

 آموزشی اتخاذ گردد. مؤسساتروش و راهکارهای اثربخشی برای آموزش و یادگیری در  شودیم

ن از گذشته و توجه به اینکه در آینده دانش آموزان چه نیازهایی دارند و و فارغ شد نگریآینده

 ینترمهمذینفع مدارس چه انتظاری از مدرسه و فرایندهای آموزشی خواهند داشت از  یهاگروه

برای  یازموردنهمچنین شناسایی منابع و مصارف است.  نگریآیندهمدیران با تفکر  هاییژگیو

یابی و تخصیص منابع الزم برای مدرسه در آینده و شناخت نیازهای  مدرسه در آینده، منبع

بودن مدیر  نگریندهآ هاییژگیوآینده دانش آموزان با توجه به تغییرات مختلف محیطی از دیگر 

مرکزی  هستهخالقیت به عنوان دومین مقوله شناسایی شده، تفکر خالق بود.  .استمدرسه 

 & Graetz, 2005; Bonn, 2005)محققان مطرح شده استتفکر استراتژیک از نظر برخی از 

Mintzberg, 1994). 
 روشی با قبلی هاییدها مجدد یریکارگبه یا جدید، هاییدها ارائه Bonn  (2001) خالقیت را

  (2002) (.Golmohammadi, Mohammadi & Boromandan, 2014)متفاوت دانسته است 

Graetzافتی یافراد در تریشب یطور عاد به هک است یمهارت ر استراتژیککتف هکعتقد است م 

 دنبال به باید یراهبرد متفکران، Bonn  (2005) اعتقاد به هستند.توانا  و خالق هک شودیم

 دیگر عبارت به باشند دادن کارها انجام یبرا بهتر یهاراه و جدید یهانگرش و رویکردها

 نظام در .(Kaviani, Shokohyar & Fathabadi, 2018)باشند  خالق باید استراتژیک متفکران

 ییتوانا به روانیپ آن داشتن با رایز است یضرور یامؤلفه ران مدارسیمد یبرا تیخالق یآموزش

این  هاییافتهمطابق با (. Styhre & Sundgren, 2005)داشت  خواهند املک باور مدیران

ی مدارس به جای دنبال کردن گام مدیران آموزش رودیمپژوهش، در شاخص تفکر خالق انتظار 

و احتماالت در زمان حل  هاحلراهو قواعد به جستجوی آزاد تمام امکانات،  هاروشبه گام 

و مفاهیم تازه و بدیع به جای مفاهیم و  یرمعمولغمسائل و مشکالت بپردازند، نسبت به مسائل 

خالقانه در  سازییهفرضدر  مچنینه عالقه داشته و کنجکاو باشند. یرپذامکانعقاید قابل اجرا و 
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توانایی  هاآندر تلفیق اطالعات گوناگون جهت استفاده بهینه و مناسب از و  محیط مدرسه

محدود ، جدید یهاحلراهچالش کشیدن مفروضات قبلی و پدید آوردن باالیی داشته باشند. به 

، یرمعمولغت به مسائل کنجکاو بودن نسب، نکردن خود به رسم و عادت و داشتن استقالل فکری

توانایی به کارگیری ، با ذهن بازائل جویا شدن طیف وسیعی از نظرات و پرداختن به مس

 .استمدیران مدارس در زمینه تفکر خالق  هایییتوانااز دیگر  فراگردهای فکری و عملی

هوشمندی محیطی یعنی داشتن سومین مقوله شناسایی شده، هوشمندی محیطی بود. 

الزم برای مدیریت آن در بعد داخلی سازمان  هاییاستراتژایی تهدیدات و ارائه قدرت شناس

به فرصت نیازمند هوشمندی  هاآن)مدرسه( و محیط پیرامونی آن. شناسایی تهدیدات و تبدیل 

 و ازین شیپ هوشمندی محیطی (.Hosseinzadeh & Tusi, 2015) محیطی و تقویت آن است.

 و طیمح در خصوص ات مناسبیطرح فرض یی)توانا محور هیفرض رکتف یبرا برنده شیپ عامل

 افتنی و ن(یشیپ اتیاز تجرب )استفاده زمان در طول رکتف (،هاآن آزمون جهت اطالعات یگردآور

 (.Moshabaki & Khazaei, 2008) هاستفرصتاز  نهیبه استفاده جهت خالقانه یارهاکراه

 یمشخطفاهیم محیطی از قبیل حفظ محیط، هوشمندی محیطی، ادراک کلی یک فرد درباره م

 (.Emari, Vazifehdoust & Nikoomaram, 2018)محیط، مدیریت محیط و غیره است 

از طریق هوشمندی محیطی، مدیران آموزشی مدارس قادر خواهند بود که نیروهای موجود 

مایند، توانایی بگذارد را شناسایی ن یرتأثبر رقابتی بودن مدرسه  تواندیمدر محیط مدرسه که 

را  هاآنیادگیری از محیط و مخاطبان مدارس )دانش آموزان، اولیاء و ...( به جای اطالع گیری از 

در خود تقویت نمایند، با مدارس موفق تعامل و ارتباط نزدیکی برقرار نموده و برای رفع موانع و 

برای  گیرییممتصمشکالت مدرسه خود تبادل نظر نمایند، به عملکرد مدارس همسو جهت 

مدرسه تحت مدیریت خود آگاه بوده و توجه نمایند، از موارد درخواست دانش آموزان و اولیاء 

موجود در محیط  هاییتینارضاآنان از محیط مدرسه و منطقه آموزشی، از امکانات موجود و 

غییرات دریافت، تعبیر و تفسیر تحوالت و تمدرسه و منطقه آموزشی اطالع کافی داشته باشند. 

مبهم با  هاییطمحمحیط داخلی و خارجی مدرسه همراه با داشتن تجربه کافی در برخورد با 

که پیش  اییرمنتظرهغتعداد متغیرهای زیاد و همچنین توانایی در تعبیر، تفسیر و ارزیابی وقایع 

از  و ادراک عمیقی یندیشدبروی مدرسه وجود دارد، نیازمند مدیری است که به صورت راهبردی 

 محیط آموزشی داشته باشد.

 یهامشخصهتفکر شهودی یکی دیگر از مقوالت استخراج شده بود. شهود به عنوان یکی از 

 ;Zavala-Vinces, 2007) اندنمودهتفکر استراتژیک است که متخصصان به کرّات به آن اشاره 
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Graetz, 2002; Liedtka, 1998).  (2016)در تحقیق یانگ  Youngعنوان یکی از  از شهود به

، اشاره شده است. استو قابل توسعه  یریگاندازهاستراتژیک که قابل برجسته متفکر  هاییژگیو

 از اییکپارچه نمای شهود، از طریق است که ذهنی فرایند یک استراتژیک، تفکر در واقع

 دقیق هاییریزبرنامه بیش از راهبردی تفکر . درکندیم ایجاد مدیر ذهن سازمان در هاییتفعال

  (2009)(. Labbafi & Abooyee, 2016) است نیاز تصمیمات مدیریتی برای شهودی تفکر به

Liu & Song که دنیای امروز آکنده از رقابت، عوامل محیطی نامطمئن و رواج  دارندیمبیان

 بینیپیشکه پویایی، غیرقابل  دهدیمبرتر است. همه این تغییرات فضایی را شکل  هاییفناور

 گونهیناآن است. در  هاییژگیوسریع و در زمان محدود از جمله  گیرییمتصمبودن و نیاز به 

بنابراین تفکر شهودی به عنوان یک ؛ منطقی، ناکارا و زمان بر است هایگیرییمتصم هایتموقع

که  دارندیماذعان Miller & Ireland  (2005) گیرد.یمابزار مدیریتی مورد استفاده قرار 

استراتژیک استفاده  گیریتصمیمعدادی از مدیران از شهود به عنوان یک نگرش اثربخش در ت

بر مبنای شهود در حال افزایش است، چرا که  گیریتصمیمامروزی،  یهاحرفه. در کنندیم

 شودیمتعداد کمی از تصمیمات استراتژیک بر مبنای اطالعات به موقع، صحیح و کامل اتخاذ 
(Forozandeh Dehkordi, Mahmoodi Meimand, Abesi & Haddad Zadeh, 2015.) 

معتقدند که استفاده از شهود  Elbanna, Child & Dayan (2013) ی شهوددر زمینه

شکاف موجود در تحلیل عقالنی که از عدم قطعیت و فقدان اطالعات مرتبط در  تواندیم

تفکر شهودی را بخشی از  Khatri & Ng( 2000) را تکمیل کند. شودیمناشی  گیریتصمیم

تحلیلی را  -منطقی هایروش توانینم گاهیچه، دارندیماذعان  هاآن. دانندیمتمام تصمیمات 

با عدم قطعیت و مجهوالت همراه است  بینیپیشبه طور اختصاصی به کار گرفت. به طور ذاتی 

کنیم. هراندازه هم که با  یریگهاندازتنها آنچه معلوم است را محاسبه نماییم یا  توانیمیمو ما 

، گیرندهیمتصمموضوع به صورت استداللی و محاسباتی برخورد شود، باالخره در مرحله آخر، 

استفاده نمایند.  بینیپیشدر راستای  هادادهو یکپارچه نمودن  یآورجمعباید از شهود برای 

بررسی کنند، حجم انبوهی از که موقعیت را  سازدیمشهود در شرایط تغییر، مدیران را قادر 

را ترکیب و ادغام نمایند تا بتوانند با اطالعات ناقص مقابله نمایند و بدین طریق کیفیت  هاداده

که با درک بهتر  گیردیمدر تحقیقات خود نتیجه  Henden (2004)را ارتقاء دهند.  گیریتصمیم

 تراثربخش، کاراتر و تریقالنعتفکر شهودی و نحوه اعمال آن، تفکر استراتژیک و تصمیمات 

به ویژه از نوع غیرمعمول آن  گیریتصمیمکه  کنندیمبیان  Dane & Pratt (2007)خواهد شد. 

به تفکر  اتکاو این عدم اطمینان سبب افزایش  گیردیمدر شرایط عدم اطمینان محیطی صورت 

 .گرددیمشهودی 
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مدارس، توانایی ایجاد یک  که مدیران آموزشی شودیمتوانایی تفکر شهودی سبب 

هدایت کننده مدرسه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را داشته باشند.  اندازچشم

درک  از نیروهای حسی، ذهنی و بینشی یریگبهرهکه مدیران با  گرددیماین نوع تفکر سبب 

فردی گوناگون،  یهامهارتبر روابط یادگیری و تربیت داشته باشند.  مؤثرمناسبی از عوامل 

و دانش موجود معلمان و سایر اعضای مدرسه را درک نمایند. نگرش عمیقی نسبت  هایتصالح

را افراد درون مدرسه  هاییزهانگنیازها و  به ابعاد انسانی موجود در محیط آموزشی داشته باشند.

مدرسه و  نگرش کلی نسبت بهی و از رسالت موسسه آموزش یدرک صحیح بهتر درک نمایند،

 سه را شناسایی نمایند.زوایای ناشناخته ارتباطات درونی و بیرونی مدرآن داشته باشند و  محیط

 بر مبتنی شناخت فرآیند سیستمی به عنوان یکی دیگر از مقوالت شناسایی شده، تفکر

 محیط در یک موضوع جامع و به درک کامل دستیابی جهت در ترکیب و (تجزیه) تحلیل

 (.Kamari Nourian, Soleimani & Masoudi Nadushan, 2018) است خویش پیرامون

آن، روابط بین اجزاء و کل که از طریق آن کل سیستم و اجزاء  تفکر سیستمی نظام فکری است

 ,Mirakhori Daraei & Salamzadeh) شودیمو روابط بین کل با محیط آن درک و فهم 

 کندیمرا برای مدیر فراهم  هاآنروابط متقابل  دیدن الگوها وتفکر سیستمی توانایی  (.2014

(Azar Poor, Abooii Ardakan & Gholipour, 2015.) یرکتفکه  یکاستراتژ رکمتف 

 را هاآن نیب ارتباط و ندک یابیارز زمانهم طور به را مختلف عوامل تواندیم دارد؛ سیستمی

 .(Ghaffarian & Kiani, 2004) دهد صیتشخ

مدارس در خصوص برخورد با مسائل علمی، انضباطی، اجتماعی، اقتصادی، مدیران آموزشی 

 توانندیم ترجامعبا تفکر سیستمی بهتر و  کارکنانفرهنگی مدرسه، معلمان، شاگردان و دیگر 

یک مسئله یا مشکل را فقط به یک  هاآنتصمیماتی اتخاذ نمایند و مسائل را بهتر حل کنند. 

، گردندیمو در پی یافتن علل مختلف آن  کنندینمدود مشخصی مح گهگاهدلیل خاص و 

و دنبال راهکارهای  کندینمهمچنین برای حل آن به یک راهکار ساده، سریع و آشکار بسنده 

از کل  یجزئبه موسسه آموزشی تحت مدیریت خود به عنوان  این مدیران .باشندیممتعدد آن 

 را دارند. یکپارچه یامجموعهصورت  توانایی دیدن مدرسه بهو  دهندیماهمیت  سیستم

به  هوشمندانه از دیگر مفاهیم شناسایی شده در این پژوهش بود. این مقوله ییجوفرصت

 ,Monavvarian) ذکر شده استر استراتژیک توسط محققان کتف یاصل هاییتقابلاز  یکیعنوان 

Aghazade & ShahamatNejad, 2012; Moshabaki, & Khazaei, 2008; Ghaffarian & Kiani, 

2004; Graetz, 2002; Liedtka, 1998) .و تجارب از استفاده با آن از یریگبهره و هافرصت شفک 

 در هکآن یبرا یکاستراتژ رانکمتف. است یکاستراتژ رکتف در مهم اصل یک مناسب طیشرا کدر
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 به دنیرس یابر هاآن. هستند ییباال یاریهوش یدارا باشند، انکم نیبهتر در مناسب زمان

 هاگیریتصمیم در و کنندیم را استفاده تینها آمده دست به یهافرصت از نظر، مورد مقصود

 .بود هافرصت دنبال به شهیهم دیبا یکاستراتژ رکتف در .دهندیم صورت را یمناسب انتخاب

 عناصریا  عنصر هک آیدیم در فعل به یزمان اما دارد، وجود همه یبرا بالقوه صورت به فرصت

و  هایتظرف مدارسدرون  در (.Ghasemi & Feyzi, 2016) شوند اضافه موجود عناصر به پنهان

 تبدیل منفعت و به مزیت را هاآن توانندیممدیران  که دارد وجود ییهافرصت مدارس بیرون در

 را مندعالقهو  مستعد جوان، معلمان و کارکنان گیریتصمیمو  مشارکت کنند. همچنین امکان

سرشار از  مدیر مدرسه موفق دارای رفتاری مربوط به مدرسه فراهم سازند. یک هاییتفعالدر 

این  از یریگبهره یراستا در یریگجهتمحیطی و  یهافرصت موقعبه صیتشخ ط،یمح به توجه

برای  اییلهوسمثبتی نسبت به تغییرات به عنوان  یهانگرشمدیران مدارس، باید  .هاستفرصت

برای نظرات والدین، معلمان و دانش آموزان در  نوظهور را داشته باشند، یهاتفرصکشف 

 یهامشارکتجذب  یهاراهمدرسه اهمیت قائل بوده؛ در زمینه شناسایی  هایگیریتصمیم

مدرسه اطالع کافی داشته و برای اداره مشارکتی مدرسه  هایینههز ینتأمدر  یامنطقهمحلی و 

گفت که مدیران  توانیمای مدرسه بدهند. با توجه به این نکته مسئولیت بیشتری به اعض

آموزشی دانش و تجربیات معلمان و سایر کارکنان را به عنوان فرصت تلقی نموده و به صورت 

و اکتساب تجربیات کارکنان و امکان مبادله  سازییرهذخفضای یادگیری،  یاهوشمندانه

 .تجربیات را بین اعضاء مدرسه فراهم سازند

هفتمین مقوله اصلی که در رابطه با تفکر استراتژیک مدیران آموزشی مدارس شناسایی 

استفاده از ابزارها در  هاییوهش. تفکر فناورانه آگاهی از فرایندها و استگردید، تفکر فناورانه 

بر  تأکیدجهت مقاصد آموزشی در مدرسه به منظور برآوردن نیازها و رفع مشکالت آموزشی با 

مدیر با  (.Sarmadi & Seif, 2013) استنوین  هاییفناورد بیشتر ابزارهای جاری و دیگر کاربر

و عاریت گرفتن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری برای مدرسه و  ینتأمتفکر فناورانه اقدام به 

سنتی و معلم محور در فرایندهای  هایروشبر  تأکیدو به جای  کندیمدرس  یهاکالس

. همچنین این مدیران کندیم تأکیدنوین و فراگیر محور و فرایند محور  هایروشیادگیری به 

یادگیری در  -را برای بازسازی و بازنگری منطقی تمامی اجزای فرایندهای یاددهی هایفناور

. سازندیمو موجبات تحول و دگرگونی مدرسه را فراهم  کنندیمکالس و ساماندهی آن استفاده 

ران مدارس الزم است با معلمان به گفتگو بپردازند تا عقاید خود را درباره دانش برای این امر مدی

در  موردنظرآموزان و فرایند یادگیری و چگونگی ایجاد تسهیالتی که فناوری در پیشبرد اهداف 

 (.Barnt, 2003)، آشکار سازند کندیم ینتأمکالس 
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 فنّاورانهاستفاده بهینه از امکانات و توان از قبیل  هایییژگیواذعان نمود که  توانیمبنابراین 

ایجاد ساختار نرم افزاری، سخت افزاری و بستر مناسب رشد  ،در جهت تحقق اهداف مدیریت

، تالش در جهت ایجاد و تقویت سیستم اطالعاتی مدیریت در مدرسه ،فناوری در مدرسه

زمینه  یسازفراهم، انآموزش عمومی و تخصصی برای معلمان و کارکن هایینهزم یسازفراهم

برای استفاده  معلمانتشویق دانش آموزان و ، تقویت روحیه پژوهشگری معلمان و دانش آموزان

 هاآنها و ضرورت استفاده از  یاچندرسانهدرک نیاز به ، از فناوری اطالعات به منظور پژوهش

دعوت از و  کترونیکیاز ابزارها و تجهیزات ال یریگبهرهآگاه بودن از مزایای ، برای معلمان

یک مدیر در زمینه  هایییتوانادر مدرسه به عنوان  فناوری توسعهمجرب به منظور  کارکنان

 .رودیمتفکر فناورانه به شمار 

با وظائف  هاآناز نکات برجسته مفاهیم استخراج شده در این مطالعه، مرتبط بودن مستقیم 

مصاحبه با افرادی بوده است که خود حرفه تخصصی مدیریت مدارس است و این به واسطه 

 کمک نماید. نهیزم نیا در آتی قاتیتحق رشد به تواندیمو  اندبودهدارای تجربه مدیریت مدرسه 

 بندیجمع و تکمیل راستای در پژوهش این در شده ییشناسا یهاسازهاز سویی برخی 

 نظام مسئوالن .اندشده اشاره اهآناز  یاپارهبه  موضوع ادبیات در و قرار گرفته گذشته تحقیقات

 رانیمد یتوانمندساز و یبهساز آموزش، جهت در شناسایی شده یهامؤلفه با توانندیم آموزشی

الخصوص مدارس زیرا این امر در هدایت استراتژیک مؤسسات آموزشی علی؛ نمایند اقدام مدارس

 یهامؤلفهرا به عنوان  هامؤلفهاین  توانیمریزی استراتژیک است. تر از برنامهبسیار بااهمیت

تفکر استراتژیک مدیران در بافت مدرسه پیشنهاد نمود و به عنوان ابزاری برای ارزیابی تفکر 

توان با توجه به بنابراین می؛ استراتژیک مدیران مدارس مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیرد

های طراحی ل نمود که با مؤلفهنبود مقیاسی در زمینه تفکر استراتژیک مدیران مدارس استدال

نسبت به سنجش تفکر استراتژیک مدیران مدارس اقدام نمود و  قبولعنوان معیار قابل  به شده

ها، وضعیت موجود تفکّر استراتژیک مدیران را های زمانی معین بر مبنای این مؤلفهدر فاصله

د و مطلوب آن در مورد سنجش قرارداد و در خصوص مقایسه و تحلیل شکاف وضعیت موجو

و راهکارهایی برای آموزش، تغییر  هاروشها، مدارس اقدام نمود و در صورت وجود فاصله، برنامه

 و اصالح را پیشنهاد نمود.
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