
 

 

 

 

 
 

3اکبر قاسم پور -2يزینژاد پار رانیا يمهد -1خانی مرتضی موسی
 

 چکیده 6

هاي  اثر بخش در مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد کیتفکر استراتژ یابیحاضر به ارز قیتحق

اثر بخش در سطوح  کیتفکر استراتژ زانیم یپژوهش بررس نیا یهدف اصلنفتی ایران پرداخته است. 

از  رحاض قیباشد. تحق می نفتی ایرانهاي  شرکت مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد یتیریمد

اطالعات، پرسشنامه و  يباشد. ابزار جمع آور یم یلیتحل یفیو از نظر روش، توص ينظر هدف، کاربرد

 ي. برادیمدل جین لیدکا مطرح گرد يبر مبنا قیتحق یاصل هیرك بوده است. فرضمطالعه اسناد و مدا

 ییایپا زانینان از میاحراز اطم يپرسشنامه محقق ساخته به کار گرفته شده است. برا رها،یمتغ یابیارز

 0,798برابر با  رانیپرسشنامه مد يآلفا بیکرونباخ استفاده شده است. ضر يآلفا بیپرسشنامه از ضر

رقم  نیکه ا دیمحاسبه گرد 0,811پرسشنامه نظرات خبرگان برابر با  يآلفا بیو ضر دیمحاسبه گرد

 ،يمحدود بودن جامعه آمار بهدهد. باتوجه  یپرسشنامه را نشان م ي) باالییای(پا اعتبار زانیم

از آماره آزمون  قیتحق اتیآزمون فرض ي. برادیگرد عیتوز يجامعه آمار نیشده درب یپرسشنامه طراح

نشان  قیتحق جیدهد. نتا یقرار م دییرا مورد تا قیتحقهاي  هیفرض قیتحق جی) استفاده شده است. نتا�(

هوشمندانه، تفکر در زمان، عامل  یطلب صتفر ک،یعزم استراتژ ،یستمیدهد که عوامل نگرش س یم

 باشند. یم دییتا مورد کیتفکر استراتژ یبه عنوان عوامل اصل هیبا فرض يشرویپ

 

 .یاثربخش ک،یاستراتژ تیریمد ک،یتفکر استراتژ ک،یاستراتژ يزیر برنامه: واژگان کلیدي

 .قاتیواحد علوم تحقاسالمی زاد آدانشگاه دانشیار . 1

   .قاتیواحد علوم تحقاسالمی زاد آدانشگاه استادیار . 2

� مسئول:. نویسنده قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،ییاجرا تیری. کارشناس ارشد مد3 � � � � � � � � 	 
 � �  � � 	 � � � � � � 	 �
 

 اثر بخش کیتفکر استراتژ یابیارز

 مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش  در

هاي نفتی ایرانهفرآورد

16/02/1393 :پذیرشتاریخ 29/11/1392 تاریخ دریافت:
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 مقدمه

 یست، بلکه شرط بقاء و حضور در بازار جهانیک انتخاب نیگر ی، ديتوان رقابت تجار
ازمند ی، نير تجاریط به شدت متغیو رقابت موفق در مح یاست. تحقق اهداف سازمان

ژه یها به و ها و بنگاه روز افزون شرکت رشد. ق استیمناسب و دقهاي  ين استراتژیتدو
ات و داشتن سهم یتداوم ح يو رقابت تنگاتنگ آنان برا ین المللیدر حوزه کسب و کار ب

ران یمد يریم گیتصم يبرا یار سختیده و بسیچیپ يجاد فضایاز بازار باعث ا يشتریب
ران یده مدیم نادرست و نسنجیا تصمیاشتباه  کیکه  یین فضایشده است. در چن

بخصوص  يآنها منجر شود، داشتن استراتژ یها ممکن است به شکست دائم بنگاه
رشد ، یرقابت ين است که در فضایت ایر است. واقعیاجتناب ناپذ يامر یرقابت ياستراتژ
ت یها مز سازمان يبرا بتواند که يکردیاست و رو یت رقابتیها مستلزم داشتن مز شرکت

 �تفکر استراتژیک است ،خلق کند یرقابت
ها  بصیـــرت و فهم از وضعیت موجود و بهره برداري از فرصت تفکر استراتژیک یک 

بازار و قواعد آن به درستی و به موقع هاي  کند تا واقعیت می است. این بصیرت کمک
و ارزش آفرینی خلق  شناخته شود و براي پاسخگویی به این شرایط راهکارهاي بدیع

سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف  می شود. تفکر استراتژیک مدیر را قادر
آفریند؟ این تفکر از  می موردنظر موثر است و چگونه این عوامل موثر براي مشتري ارزش
پذیرد که در محیط  می طریق فهم صحیح قواعد بازار و پاسخگویی خالقانه به آن صورت

هاي  پایدار و متحول کسب و کار امروز بسیار حائز اهمیت است. زیرا بدون این تفکر، تالشنا
. از این رو تفکر تدوین شده اثربخش نخواهد بودهاي  سازمان براي دستیابی به استراتژي

ان و یباشد (غفار می سازمانمناسب راهبرياز رویکردهايیکیعنوانبهاستراتژیک
مطرحسنتیاستراتژیکریزيدر رفع ابهامات برنامهتفکراستراتژیک).34، ص1384،یانیک

درآندرگیرشدنچگونگیوعناصرفرآیند،مورددراندکیبسیارتحقیقاتلیکن�استشده
برنامه ریزي انجام شده است فرآیند

�
 120 � 1988 � � � � � � � � � � 

باشد.  می بر اقتصاد کشور ما یطیرگذار محین عوامل تأثیاز مهمتر یکی یم نفتیتحر 
 يزیر توان لزوم پرداختن به برنامه یرا م ینفت يها مین گام در مواجهه با تحریلذا نخست

 يزیر ند برنامهید توجه داشت که هر فرآیان نمود. بایمنسجم ب یک به صورتیاستراتژ
رت کمک کند که به صو یرندگان اصلیگ میبا ارزش است که به تصم یک زمانیاستراتژ
نکه کشور براي انجام یر اینظ یند. پاسخ به سواالتیک تفکر نموده و عمل نمایاستراتژ

ست ساله در یانداز ب به اهداف خود در راستاي سند چشم یابیت و دستیرسالت و مأمور
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موجود قابل ها  و قوتها  یین چشم انداز، توانایتی قرار داشته و براي تحقق ایچه وضع
، سیاسی و اقتصادي با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، یبعد داخل باشند؟ از می اتکا چه

فنون و ابزارهاي تولید کاال و خدمات)، درکشور با چه ناتوانی   ها، ر روشیتکنولوژیک (نظ
در  یت آن گشته است؟ از بعد خارجیم که مانع موفقیا مواجه یها و مشکالت ها، ضعف
و چه  يدار توان از آنها بهره یکه م ی وجود داردیها الملل، چه فرصت نیجامعه ب

نکه بتواند آنها را به یا اید از آنها فاصله گرفته، یی وجود دارد که کشور بایدهایتهد
ه و یل و به تبع آن تجزین تحلیا يمناسب برمبنا ين استراتژییل کند؟ تعیفرصت تبد

بلندمدت و مدت و  انیدر م یعوامل خارج ینیب شینانه و پیل صادقانه و واقع بیتحل
 يط حساس، بر ضرورت برخورداریعبور از شرا يآن برااي  ن کنندهیینقش تع

گذارد.  می ک صحهیگذاران کشور از تفکر استراتژ استیس
ن عناصر اثر گذار بر برنامه یتر یاز اساس یکیتوان به جرات گفت که  می حال 

مات یتصمباشند که در سطوح مختلف بخش صنعت نفت  ی میرانیک، مدیاستراتژ
ت یوضع یاز به بررسیق نین تحقین رو در ایند، از اینما می را اتخاذ یاتیحساس و ح

ق براساس ین تحقیشود. لذا ا می اً احساسیران قویمد ين نوع تفکر از سویا يریبکارگ
هاي  مدل جین لیدکا، سطح تفکر استراتژیک مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد

داده و از سوي دیگر عملکرد آنها را بررسی نموده و با جش قرارنفتی ایران را مورد سن
 نماید. می توجه به نتایج، تاثیر تفکر استراتژیک را بر اثر بخشی عملکرد آنها مشخص

ق بررسی تفکر استراتژیک اثر بخش در مدیران شرکت ملی پاالیش یتحق یهدف اصل 
 -1که عبارتند از:  یچند هدف فرعکه در قالب باشد.  می و پخش فرآوردهاي نفتی ایران 

 -4هوشمندانه،  فرصت طلبی  -3تمرکز بر هدف  -2بررسی اثربخشی نگرش سیستمی، 
تاً عامل پیشروي با فرضیه درعملکرد مدیران شرکت ملی یویژگی تفکر در زمان و نها

 رد.یگ می قرار ینفتی ایران مورد بررسهاي  پاالیش و پخش فرآورد
 

 قینه تحقیشیپ

ق یاست که از طر یند سنتز ذهنیک فرایک ی)، تفکر استراتژ1994نتزبرگ (ید میاز د
، يکند. هندر می جادیاز کسب و کار را در ذهن ااي  کپارچهی يت و شهود، نمایخالق

1وتنیجانسون و ن
ی معرف یشناخت يندیک را به عنوان فرآیتفکر استراتژ): «1993( 

� گسترش يدرك شده و استراتژ یطیحق آن سازمانها و عوامل میکند که از طر می �  ! " # $ % & ' ( ) * + " ( " # , ! - . + "
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دن، یخالقانه از تفکر، شکل بخش يندیک را فرای): تفکر استراتژ1994( 1ابد. نادلری می
کند: تفکر  می عنوان یسیرالف است». داند ي میدر موارد استراتژ يریادگیعمل کردن و 

خالق، و هاي  دهیجاد ایا يبرا یاس هائیو ق یتشابهات کم يریک به کارگیاستراتژ
 د است. یجد يریادگیتها بر اساس یاقدامات و فعال یطراح

متعددي ارائه شده است. الگوي پیتر ویلیامسون  يبراي تفکر استراتژیک الگوها  
)/ � 0 � 1 � 2 2 � � 3 4 5 6 7 ( )، الگوي جین لیدکا2001

8 � � � � � � � � 7 ) و الگوي گري هامل  1998
 از شناخته شده ترین این الگوها هستند. 

2دکاین لیج – استراتژیکتفکر مدل 

، دانش یستمی، تفکر سیرقابت يب هوشمندیک را ترکیدکا، تفکر استراتژین لیج
 يهوشمند يداند. به نظر و ی میجامه نگر، تفکر در زمان و تفکر آرمان یذهن يمدلها
ک یاز تفکر استراتژ ید، بخشیهوشمندانه و استقبال از تجارب جد یی، فرصت جویرقابت

 ل مطرحیرا به شرح ذ یک پنج رکن اساسیتفکر استراتژ ين الگو برایر ادکا دیاست. ل
 کند: می

یستمیالف) نگرش س
3

 

ره ارزش یک مدل جامع از زنجی یستیبا می کیک متفکر استراتژیدکا، ین لیبنا بر نظرج
درك کند.  یآن را به درست ين اجزایاز ابتدا تا انتها را در ذهن داشته باشد و روابط ب

خود لحاظ کرده و به  يسازمان را در جا یو خارج یتمام عوامل داخل یذهن ين الگویا
 يدیکلهاي  یستگین الگو شایدهد. در ا می سم کارکرد کسب و کار را نشانیمکان ینوع

م شده و مفهوم یترس ین عوامل را به درستین ایدات و رابطه بیسازمان، فرصتها و تهد
 ردد.گ ی میاز کسب کار را تداعاي  کپارچهی

 4تمرکز بر هدفب)

استوار داشته باشند و  ید عزمیبه اهداف و آرمان سازمان با یابیدست ين اساس برایبر ا
�ن رکن، یدر اند. یک نمایبه هدف استراتژ یابیخود را در دراز مدت صرف دست يانرژ � , ( # 9 ! $: � ' � ; < ! # . ( => � ? % * . ! @ A ! $ * B ! C . < D !E � F " . ! " # G + C H *
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ن منابع، امکانات یشود. ا می هیبه هدف توص یابیدست يتمرکز منابع سازمان در راستا
را شامل بوده و  یروان یروح يک و انرژیتکنولوژهاي  ي، توانمندی، منابع انسانیکیزیف

ک مورد یاهداف استراتژ يشبرد سازمان به سوید صرف پیباها  نیشود همه ا می دیتاک
 نظر گردد. 

 1هوشمندانه ییفرصت جوج) 

ک متفکر یط اشاره دارد. یک نسبت به محیمتفکر استراتژ يارین رکن به هوشیا
 يد به تحوالت فضایسازمان با یاصول يریک عالوه بر چشم انداز و جهت گیاستراتژ

 حاصل از آن توجه داشته باشد.هاي  کسب وکار و فرصت
 ین کار گشودگیک بود، الزمه ایبهتر استراتژهاي  نهید همه جا به دنبال گزیبا-

 است. يفکر
 ه داد.د استقبال کرد و به آن هافرصت تجربیجدهاي  دهید از ایبا-
 نوظهور دنبال کرد.هاي  د تحوالت را با نگرش مثبت و با هدف کشف فرصتیبا-

 2تفکر در زماند)

ن گذشته سازمان یکند، بلکه ا ینم یدگاه سازمان صرفاً در زمان حال زندگین دیدر ا
 یاز به احساسیما ن"د: یگو ي میراند. چارلز هند می ندهیاست که او را از حال به زمان آ

م که ما را از یاز دارین يگریما با گذشته را حفظ کند و به احساس د یوستگیکه پم یدار

 انهین میب است که ما در این ترتینده متوجه سازد و فقط بدیزمان حال به سمت آ

نده از هم جدا یحال و آ،.گذشته"میرات را داریی(زمان حال) احساس کنترل بر تغ

 ط حال است.یرد و نقطه آغاز آن شرایگ می گذشته شکل ينده بر مبنایستند. آین

ز ینده نیت در آیموفق يروز سازمان است. برایدهاي  يامروز حاصل توانمندهاي  تیموفق

 ).64، ص 1380، یانیان، کیکرد (غفار يه گذارید امروز پایبا

 3هیبا فرض يشرویپح)

 یلیتحلهاي  الگو يش از توانمندیکار به مراتب ب یدگیچیکه پ یطین روش را در شرایا

Iن یبر ا يداند. و می ار موثریو حرکت محدود است، بس يریم گیتصم ياست و زمان برا J K L M N O P Q N L M R S S T U M V L P W XY J Z [ P L \ P L Q K L Z P X N] J ^ _ S T M [ N W P W ` U P a N L
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کند و مدبرانه  يه سازید قادر باشد خالقانه فرضیک بایک متفکر استراتژیباور است که 

اموزد. یده و تحوالت آن بیچیپط یمح ب ازین ترتیآن را در معرض آزمون قرار دهد و بد

وند برقرار شود و راه یل) پیت) و تفکر همگرا(تحلین تفکر واگرا(خالقیب بیتن تریبد

 گردد. می ده کسب و کار گشودهیچیفهم قواعد پ يبرا يدیجد

تفکر  ياده سازیپ« ارشد خود با عنوان  یان نامه کارشناسی)در پا1388آبده گاه ( 

، »آن يازاده سیدکا)در شرکت بهنوش گچساران و اثرات پین لیج يک(الگویاستراتژ

 يرامون استراتژیم پیگر مفاهید عنوان یک ابزار واگرا و زیر بناییک را بیتفکر استراتژ

عنصر تفکر  يارهایاهداف و مع دکا،یل يان پنج عنصر الگویعنوان کرده است و از م

د کرده و با استفاده از ابزار ین عناصر قین ایتر ین و اصلیرا بعنوان مهمتر یستمیس

ده است که یجه رسین تیاقدام نموده و به ا یستمیتفکر س یابیبه ارزپرسشنامه نسبت 

 يو عمود یافق ياز نما یستمیعنصر تفکر س ياده سازیشرکت بهنوش گچساران در پ

  عمل کرده است. یبه نحو خوب

و  ين تفکر راهبردیارتباط ب« با عنوان  ی) در پژوهش1389( یو ناظم یانیجعفر 

ت در شرکتها یو عملکرد، بعنوان شاخص موفق ين راهبردیب ارتباط ی، به بررس»عملکرد

 ين تفکر راهبردیبر ارتباط ب یسازمان يریادگیر ییمتغ یل کنندگیر تعدین تاثیو همچن

ات یبر ادب یمبتن يتفکر راهبرد يبرا ین منظور ابتدا مدل جامعیپردازد. بد می و عملکرد

 یلی/تحلیشیمایق پیاز روش تحق ده و سپس با استفادهیگرد یموضوع استنتاج و طراح

رفته شده در بورس یپذ يق، شرکتهایتحق يرد. جامعه آماریگ می در معرض آزمون

ران ین مدیب يهستند که در شهر مشهد مستقرند. پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهرد

هاي  ع شده و دادهیتوز یانیران مین مدیب یسازمان يریادگیارشد و پرسشنامه استاندارد 

موجود در بورس  یمال يشرکتها، از صورتهاها بعنوان عملکرد ییاز بازده دارا یناش

 يو عملکرد در شرکتها ين تفکر راهبردیدهد که بیج نشان میاستخراج شده است. نتا

و  ين تفکر راهبردیرابطه ب یسازمان يریادگیوجود دارد اما  یمیارتباط مستق یمورد بررس

 کند. یل نمیعملکرد را تعد

ن رابطه مهارت تفکر ییتع«با عنوان  ی) در پژوهش1384(یران زاده و صادقیا 

در » چند گانه هاوارد گاردنر) هاي  بر هوش یچند گانه(مبتنهاي  ک و هوشیاستراتژ

دند یجه رسین نتیبه ا يخراسان رضو ییایطه جغرافیو فروش در ح یران بازرگانین مدیب

اد شده است و شامل یگاردنر از آنها  هیچند گانه که در نظرهاي  ن هوشیکه از ب

ان ی، مییایقی، موسیی/فضاي، بصری/جنبشی، بدنیاضی/ری، منطقی/کالمیزبانهاي  هوش
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، یاضی/ریباشند، رابطه سه هوش منطق یی میعت گرایو طبیدرون فرد ،يفرد

د قرار گرفته است. و ییک مورد تایبا قدرت تفکر استراتژ يان فردی، میی/فضايبصر

هستند از قدرت تفکر  ییذکر شده در سطح بالهاي  ک از هوشیکه در هر یرانیمد

 ز برخوردارند.ین ییک باالیاستراتژ

ک یمدل عناصر تفکر استراتژ یطراح«باعنوان  ی) در پژوهش1387(یو مشبک یخزاع 

ان آنها و یک و روابط میعناصر تفکر استراتژ ییق شناسایاز طر» یرانیاهاي  در سازمان

ک را ی، مدل عناصر تفکر استراتژيریساختار تفس يمدلساز ياز متدولوژ يریبا بهرگ

ان عوامل یم ان عناصر،یش روابط مینموده اند. مدل حاصل شده عالوه بر نما یطراح

ن تر مدل قرار دارند به ییشود. عوامل که در سطوح  پا می لیز تفاوت قایرو نیو پ  يهاد

که در  یو عوامل يبه عنوان عوامل هادشتر یب یش برندگیل دارا بودن قدرت پیدل

ن یشوند. در ا می رو محسوبی، پيعوامل هاد یل وابستگیسطوح باالتر قرار دارند به دل

ک یت تفکر استراتژین عامل موثر بر ظرفیتراي  شهیبه عنوان ر یپژوهش فرهنگ سازمان

 سازمان شناخته شده است.

عوامل موثر بر تفکر « ن ) در تحقیقی با عنوا1389فرهنگی و دهقان نیري( 

تأثیر گذار بر تفکر استراتژیک پرداخته اند. هاي  به بررسی و تعیین مولفه» استراتژیک 

ایشان چهار عامل فردي، سازمانی، شهودي و نگرش سیستمی را به عنوان اجزاء تفکر 

کنند و با بررسی و آزمون عناصر تشکیل دهنده هر یک از این  می استراتژیک شناسایی

گیرند که  عوامل شهودي و فردي بیش از دو عامل دیگر در تفکر  می زاء، نتیجهاج

 استراتژیک موثرند.

 انی، بیت اصلیک صالحیک یبا عنوان توسعه تفکر استراتژ ی) در پژوهش2001( ونب 

ک کمبود عمده در یران ارشد بعنوان یک در مدیکند که فقدان تفکر استراتژ می

 ارائه یچارچوب یت و روانشناسیریم مدیمفاه يریبه کارگ شناخته است وهاي  سازمانه

کند  می رد. او استداللیت مورد استفاده قرار بگین وضعیاصالح ا يتواند برایکند که م می

رد، سطح یمتفاوت اما مرتبط با هم مورد توجه قرار گد در دو سطح یک بایتفکر استراتژ

 یاتیح یتین دو سطح صالحیک در ایژتفکر استرات يکپارچه سازی. یو سطح سازمان يفرد

 دهد. می دار را شکلیپا یت رقابتیک مزیکند که اساس  می جادیدر سازمان ا

ک یاستراتژ يزیل برنامه ریک در مقایبا عنوان تفکر استراتژ یقی) در تحق2002گرتز( 

باشد تفکر  می آنهاي  یژگیر از وییو تغ یدگیچیکه پ یطیدارد در محیان میب

به  یت رقابتیخلق مز يهمگرا بعنوان هسته مرکز يزیشتر از برنامه ریواگرا بک یاستراتژ
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است که در آن بطور همزمان از  يو ابزاریبر اساس سنار يزید. برنامه ریآ می حساب

بر اساس  يزیبرنامه ر شود. در می استفاده يو چپ مغز يتفکر راست مغزهاي  سبک

زا هنگام یرد. زیگ می مکره مغز خود بهرهیهر دو ن ییر بطور همزمان از توانایو مدیسنار

شود.  می مکره راست مغز استفادهیک از نیمکره چپ و در تفکر استراتژیاز ن يزیبرنامه ر

ن هوش یب يدار یم و معنیده است که رابطه مستقیجه رسین نتیق به این تحقیاو در ا

 .ن وجود داردرایک در مدیتفکر استراتژ ییمکره راست) و توانای(ن یجانیه

ک در یتفکر استراتژ يریبا عنوان اندازه گ یقی)در تحق2005( دیر و ال زایداگ 

دارد که تفکر  می انیب یکرد شاختیعراق با رو یدولتهاي  ران ارشد سازمانهیمد

با توسعه مدل جانگ  کرد. يریاندازه گ یتوان با توجه به شناخت منطقیک را میاستراتژ

است و  يم که متشکل از پنج نوع تفکر بشریرا بدست اور يدیم مدل جدیتوان می ما

ت ین انتخاب با توجه به واقعیا رد.یگ می ن مدل قراریا يک در بخش مرکزیتفکر استراتژ

ک متفکر یضرورت دارد، صورت گرفته است.  ير امروزیهر مد ين نوع تفکر برایکه ا

ک یبه فکر کردن بعنوان  یکرد شناختیر در هر سازمان است. روییک عامل تغیاستراتژ

از تفکر است. رفتار شناسان  یمیرفتار بازتاب مستق کند. می ط و رفتار نگاهین محیپل ب

ند تفکر یط و محرك آن است. فرایک عکس العمل از محین فقط یمعتقدند که ا

باشد. با  می موثر یشتر از شناخت حسیار بیبس یک منطبق بر شناخت منطقیاستراتژ

ق باشد مگر یتواند بطور کامل دق یجه نمین نتین باورند که این بر این محققیوجود ا

 ادعا را ثابت کند.اي  يشتریقات بینکه تحقیا

به  یکرد چند سطحیک رویک یبا عنوان تفکر استراتژ يا ) در مطالعه2005بون ( 

ک ی، به یقبلهاي  ک از ادغام پژوهشیدرباره تفکر استراتژ يک چارچوب نظریح یتشر

ک یتفکر استراتژ ين چارچوب برایپردازد. ا می کیجامع تر از تفکر استراتژ هینظر

 يسطح کالن روهاي  با تمرکزهاي  افراد و گروه يسطح خرد رو يازمند ادغام تمرکزهاین

 يفرد داراهاي  یژگیکه و يق عالوه بر سطح فردین تحقیسازمان و بافت آنهاست. در ا

حاکم بر فرد  یندها سازمانیکه فرا یو سطح سازمان ییک را شناسایت تفکر استراتژیقابل

موثر بر  یتعامالت گروه یز با هدف بررسیرا ن یدهد، سطح سوم می قرار یرا مورد بررس

ده ید درك بهتر پدین چارچوب کلیرد و معتقد است ایگ می ک را در نظریتفکر استراتژ

 کند. می فراهمرا  یسازمان يت عملکرد بهتر و بقایو در نها یر سازمانییتغ
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 ق:یتحق یمدل مفهوم

ده است . ین گردیدکا تدویق حاضر بر اساس مدل شناخته شده لیدر تحق یمدل مفهوم

خاص از تفکر که شامل  یک را بعنوان روشین محقق تفکر استراتژینکه ایبا توجه به ا

رنده یک در برگی، تفکر استراتژيه ویکند. بر اساس نظر می فین است تعریپنج عنصر مع

ت متمرکز است، شامل تفکر در زمان است، از یاست، بر قصد و ن یستمیدگاه سیک دی

 ين عناصر مشخصه افراد دارایفرصت است. ا یشود و هوشمندانه در پ می ه مشتقیفرض

ک در یاستراتژ يزیک و برنامه ریتفکر استراتژ يباشد. از نظر و می کیتفکر استراتژ

 ).1998ن،یدکا،جیک با هم تفاوت دارند (لیت استراتژیریاز ابعاد مد یبرخ

 

 

 

 

 

                

 

 

 
 

 

 

 قیتحق یمدل مفهوم .1 شکل

 قیتحق يرهایمتغ یاتیف عملیتعر

  نگرش سیستمی:·

هاي  نگرش سیستمی بر این اصل استوار است که تا چه حد استراتژي در این پژوهش

عملیاتی در نگرش هاي  شاخص. مدیریت شرکت داراي رویکرد کلی نگرو یکپارچه است 

 سیستمی عبارتند از:

ü.نقش واحد تحت مدیریت مدیر در خلق ارزش 

üهاي شرکت.نقش عوامل داخلی  و بیرونی در تحقق ارزش 

üا و تهدیدهاي محیط. همیزان شاخت فرصت 

نگرش سیستمی

پیشروي با فرضیه

تفکر در زمان

شمندانههو جوییفرصت

تمرکز بر هدف
 

استراتژیک  تفکر

اثربخش 
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üگیریها.میزان توجه به نظرات مشتریان درتصمیم 

تمرکز بر هدف: ·

استوار داشته باشند و  ید عزمیبه اهداف و آرمان سازمان با یابیدست ين اساس برایبر ا
هاي  شاخص ند.یک نمایبه هدف استراتژ یابیخود را در دراز مدت صرف دست يانرژ

 عبارتند از: تمرکز بر هدفعملیاتی در 
ü.میزان تبادل نظر با سایر واحدهاي سازمانی براي رفع موانع و مشکالت 
ü میزان استفاده از امکانات فیزیکی، توان تکنولوژیکی و توان منابع انسانی در

 جهت تحقق اهداف سازمانی.

فرصت طلبی هوشمندانه: ·

د به تحوالت ین باسازما یاصول يریک عالوه بر چشم انداز و جهت گیک متفکر استراتژی
عملیاتی در هاي  .شاخصحاصل از آن توجه داشته باشدهاي  کسب وکار و فرصت يفضا

 فرصت طلبی هوشمندانه عبارتند از:
üهاي فرصت آفرین براي مشتریان.ضرورت تالش براي ایجاد ارزش 
üهاي نوظهور براي مشتریان.نگرش مثبت به تغییرات براي کشف فرصت 
üهاي کارکنان در سازمان.ار گیري ایدهقابل رویت بودن به ک 

 تفکر در زمان:·

ن یکند، بلکه ا ینم یسازمان صرفاً در زمان حال زندگ باشند که یهدگاید يران دارایمد
هاي  شاخص .دینما می تیهدانده یگذشته سازمان است که او را از حال به زمان آ

 عملیاتی در تفکر در زمان عبارتند از:
üانداز.حال و آینده براي خلق چشم ،ارتباط بین گذشته 
üي شرکت.ارتباط میان تقاط قوت و ضعف فعلی با عملکرد گذشته 

 پیشروي با فرضیه:·

کند و  يه سازید قادر باشد خالقانه فرضیک بایاستراتژ ریباشد که مد ی میمعن نیبد
 عملیاتی در پیشروي با فرضیههاي  . شاخصمدبرانه آن را در معرض آزمون قرار دهد

 عبارتند از:
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ü .امکان فرضیه سازي خالقانه در محیط کار 
üهاي زمانی قدرت به کارگیري خالقیت در حین تصمیم گیري در فرصت

 محدود.
üهاي علمی در واحد تحت مدیریت مدیر.تصمیم گیري با استفاده از روش 

 قیتحقهاي  هیفرض

سیستمی نفتی ایران نگرش هاي  در مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد-1
وجود دارد.

تمرکز در هدف نفتی ایران هاي  در مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد-2
 وجود دارد.

فرصت طلبی هاي نفتی ایران  در مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد-3
 هوشمندانه وجود دارد.

تفکر در زمان نفتی ایران هاي  در مدیران شرکت  ملی پاالیش و پخش فرآورد-4
 رد.وجود دا

نفتی ایران پیشروي با فرضیه هاي  مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورددر -5
 وجود دارد.

 

 قیتحق یروش شناس

ق حاضر با هدف ارزیابی تفکر استراتژیک اثربخش مدیران شرکت ملی پاالیش و یتحق
ق ینفتی ایران براساس مدل جین لیدکا انجام گرفته است. طرح تحقهاي  فرآوردپخش
 یطراح یبر اساس مدل مفهوماي  پرسشنامهها  داده يباشد. جهت جمع آور می يکاربرد

رامون یو در بخش دوم سواالت پ یت شناختیو در بخش نخست آن سواالت جمع
 5 ه،یگو 30سواالت تخصصی پرسشنامۀ که توسط  ده استیق مطرح گردیموضوع تحق

تفکر در زمان و  ، فرصت طلبی هوشمندانه،تمرکز در هدفمؤلفه (نگرش سیستمی، 
دهد.  می مورد سنجش قراررا در تفکر استراتژیک مدیران شرکت  پیشروي با فرضیه)

اسمیرنوف استفاده  -ق از آزمون کالموگروفیتحق يرهایبراي بررسی نرمال بودن متغ
 د شود. ییتا يشده تا نرمال بودن جامعه آمار
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 رنوفیج آزمون کالموگروف اسمینتا .1جدول 

آماره پژوهش يرهایمتغ
b

هیجه فرضینتيسطح معنادار

نرمال است272/0 998/0 یسمتی)نگرش س1(

نرمال است491/0 833/0)تمرکز در هدف2(

نرمال است 468/0 848/0هوشمندانه یفرصت طلب )3(

 نرمال است 177/0 101/1 )تفکر در زمان4(

نرمال است180/0 097/1 هیبا فرض يشروی) پ5(

نرمال است 587/0 774/0 کیاستراتژتفکر 
 

 رها مطابق جدول حاصل شده است عبارتند از :یمتغ ییایب پایج ضرینتا

 قیتحق يرهاین متغیس همبستگی بیماتر کرونباح و يب آلفایضرا. 2جدول 

 )54(اندازه نمونه = 

 )5( )4()3( )2()1(پژوهش يرهایمتغ
 يآلفا

 کرونباخ

 761/0     1 )تفکر در زمان1(

777/01704/0**کی)عزم استراتژ2(

 ی)فرصت طلب3(
هوشمندانه

**706/0**669/01708/0 

با  يشروی) پ4(
 هیفرض

**459/0**445/0*307/01716/0 

427/01744/0**723/0**696/0**690/0** یسمتی)نگرش س5(

846/0838/0**717/0**797/0**861/0**852/0** کیتفکر استراتژ
 باشند. می درصد 95نان یدر سطح اطم يدرصد. * معنادار99نان یدر سطح اطم ي** معنادار

  

باشد،  ) با توجه به اینکه ضریب همبستگی مثبت نشانه رابطه ي مستقیم می2(جدولدر  
باشند. ستون  ي مثبت و معنادار می توان گفت بین تمامی متغرهاي تحقیق رابطه بنابراین می

این جدول ضرایب آلفاي کرونباخ براي متغیرها نشان داده شده است که تمامی این آخر 
باشد.  باشند و نشان از پایایی و اعتبار باالي ابزار اندازه گیري می باالتر می 7/0ضرایب از مقدار 

و آلفاي  798/0) سوال برابر با 30در این تحقیق ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه مدیران(
هاي  برآورد شد.آلفاي کرونباخ بخش 811/0) سوال برابر با 5رسشنامه خبرگان(کرونباخ پ

 اند. مختلف پرسشنامه نیز آزمون شده است و در جدول زیر خالصه شده
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 کرونباخ يب آلفایضرا .3جدول

 کرونباخ يآلفاپژوهش يرهایمتغ

744/0 یسمتی)نگرش س1(

704/0)تمرکز در هدف2(

 708/0هوشمندانه ی)فرصت طلب3(

 761/0 )تفکر در زمان4(

 716/0 هیبا فرض يشروی) پ5(
 

 
و  ییایباشند، نشان دهنده پا می باالتر 7/0ب از مقدار ین ضرایا یکه تمامییاز آنجا 

-یفیق توصیق، نوع تحقیباشد. با توجه به هدف تحق ي میریابزار اندازه گ ياعتبار باال
ران، معاونان، یق محدود به مدین تحقیا يآمارباشد. جامعه  می ه)ی(آزمون فرضیلیتحل

 )شرکت مذکور22باالتر از ( يکارمندهاي  واحدها و کارشناسان ارشد با رتبه يروسا
نفتی هاي  فرآوردشرکت ملی پاالیش و پخشقلمرو مکانی و زمانی تحقیق  باشد. می

 انجام گرفت. 1390سال  یایران و در بازه زمان
 

 داده ها یلیه و تحلیتجز

 (به همراه نمودار) یت شناختیل جمعیتحل

جمعیت شناختی در مورد مشخصات هاي  ل ویژگییج تحلیق نتایبا توجه به اهداف تحق
 ي%آنها دارا4 باشند. می زن ی%افراد مرد و الباق89شود:  نمونه آماري مورد نظر ارائه می

 يد دارا% افرا35 سانس دارند.ی% ل41سانس و ی% فوق ل55، يدکتر یلیمدرك تحص
 باشد. می ری%سا44نفت و  ی% مهندس8، ی%علوم انسان13ت، یریمد یلیمدرك تحص

و  55-46 ی% در فاصله سن44، 45-35% در محدوده 22سال،  35%افراد سن کمتر از 4
 سن دارند. 55باالتر از  یالباق
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 قیات تحقیل آزمون فرضیتحل

ق  یه اول تحقیدهند که با توجه به فرض می ق نشانیتحق يآمارهاي  هیج آزمون فرضینتا
 :ل مورد آزمون قرار گرفته استیق مطابق با جدول ذیتحق یفرعهاي  هیفرض

  قیتحقهاي  هیفرض ج آزمونینتا .4جدول

آماره  ار  یانحراف مع نیانگیم قیتحق يرهایمتغ
cd e f

 هیفرض ي جهینت

 شود ید مییتا 001/0 096/8 08/0 644/3 نگرش سیستمی

 شود ید مییتا 001/0 834/5 060/0 351/3 تمرکز در هدف

 شود ید مییتا 001/0 882/5 07/0 399/3 فرصت طلبی هوشمندانه

 شود ید مییتا 001/0 162/4 079/0 328/3  تفکر در زمان

 شود ید مییتا 081/0 779/1 179/0 319/3 هیبا فرض يشرویپ

 شود ید مییتا 001/0 080/8 068/0 415/3 کیتفکر استراتژ

 

آماره ر یادتوجه به اینکه مقبا  
g
 ناحیه رد فرضاول تا چهارم در  یفرعهاي  هیفرضدر   

یعنی اینکه مقدار آماره  است،قرار گرفته  صفر
g

است و مقدار  شده+ 96/1 بزرگتر از 

( يسطح معنادار
h i j

هاي  هیتوان گفت فرض می نیدرصد شده است، بنابرا 5) کمتر از 

دار توجه به اینکه مقگردد، و با  می دیی% تا99نان یاول تا چهارم در سطح اطم یفرع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            14 / 20

http://iieshrm.ir/article-1-34-fa.html


 

... هاي فرآوردهاثر بخش در مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش  کیتفکر استراتژ یابیارز 

1394 پاییز/ 25/ شماره هفتمسال 

139

آماره 
g
یعنی اینکه  است،قرار گرفته  صفر رد فرض عدم ناحیهپنجم در  یه فرعیفرضدر   

مقدار آماره 
g

( ياست و مقدار سطح معنادار نشده+ 96/1 بزرگتر از 
h i j

 5شتر از ی) ب

مورد آزمون قرارگرفته  1/0کمتر از  يدر سطح معنا داره ین فرضیدرصد شده است لذا ا

 ده است. ید گردیی% تا90نان یو در سطح اطم

  ران و نظرات خبرگانینمونه مد یسربر يمستقل برا  ج آزمونینتا .5جدول 

آمارهقیتحق يرهایمتغ
k

 يسطح معنادار

 617/1110/0 یسمتی)نگرش س1(

 09/0929/0)تمرکز در هدف2(

 616/3001/0هوشمندانه ی)فرصت طلب3(

 261/5001/0 )تفکر در زمان4(

 516/2014/0 هیبا فرض يشروی) پ5(

 001/0 01/4 کی)تفکر استراتژ6(

 

آزمون  جینتا 
g

ن است یانگر ایران و نظرات خبرگان بینمونه مد یسربر يمستقل برا 

مقدار آماره  که 
g
lو هم چنین مقدار(   i j

در ناحیه دوم و پنجم  یفرعهاي  هیفرض) در 

عدم رد فرض صفر قرار گرفته اند یعنی اینکه مقدار آماره 
g
+ قرار 96/1و  -96/1در بازه  

lگرفته است و هم چنین مقدار  i j
شده است بنابراین دلیلی براي رد  05/0بیشتر از  

 خبرگان وهاي  پذیریم که تفاوت معناداري بین دیدگاه می نیبنابرا ،فرض صفر نداریم

 .وجود نداردها  هین فرضیادر مورد  رانیمد

اما مقدار آماره  
g

 يشرویهوشمندانه، پ یتفکر در زمان، فرصت طلبهاي  هیفرض يبرا 

درصد معنادار شده است( مقدار  95نان یه درسطح اطمیبا فرض
h i j

درصد  5کمتر از  

در  رانیخبرگان و مدهاي  تفاوت معناداري بین دیدگاهن است که یانگر ایشده است)و ب

رها مثبت شده است و نشان از ین متغیا ي. مقدار آماره براوجود دارد رهاین متغیامورد 

  اند. ران پاسخ دادهیرها را معنادارتر از گروه مدین متغیا یدهد که خبرگان اثربخش می نیا

 و بحث  يریجه گینت

مدیران شرکت ملی پاالیش و مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تفکر استراتژیک اثربخش 

انجام شده است، و پس از طی نفتی ایران براساس مدل جین لیدکاهاي  پخش فرآورد
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ات آن تدوین گردید، سپس اطالعات مورد یات پژوهش، فرضیمراحل مقدماتی و مرور ادب

آوري و با استفاده  محقق ساخته جمعنیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه

ن و یانگیهاي آمار توصیفی مانند جداول دو بعدي توزیع فراوانی، درصد، م کاز تکنی

آمار استنباطی آزمون هاي  انحراف استاندارد و روش
g
مورد بررسی قرار گرفت و به نتایج  

 م:یزیر دست یافته ا

  قیاول تحق یه اصلیفرض

ملی پخش  جه گرفت که مدیران شرکتیتوان نت می د شده ویی% تأ99نان یدر سطح اطم
 دارند.  ییو پاالیش تفکر استراتژیک باال

جه گرفت که در یتوان نت می د شده ویی% تأ99نان یدر سطح اطم 1 یه فرعیفرض
 يک با سطح معناداریجاد تفکر استراتژیجهت ا 644/3 ين آماریانگیران با میان مدیم

 وجود دارد. یمستی% نگرش س99
جه گرفت که در یتوان نت می د شده ویی% تأ99نان یدر سطح اطم 2 یه فرعیفرض

 يک با سطح معناداریجاد تفکر استراتژیجهت ا 351/3 ين آماریانگیران با میان مدیم
 وجود دارد. تمرکز در هدف%  99

جه گرفت که در یتوان نت می د شده ویی% تأ99نان یدر سطح اطم 3 یه فرعیفرض
 يک با سطح معناداریفکر استراتژجاد تیجهت ا 399/3 ين آماریانگیران با میان مدیم

 %  فرصت طلبی هوشمندانه وجود دارد.99
جه گرفت که در یتوان نت می د شده ویی% تأ99نان یدر سطح اطم 4 یه فرعیفرض

 يک با سطح معناداریجاد تفکر استراتژیجهت ا 328/3 ين آماریانگیران با میان مدیم
 %  تفکر در زمان وجود دارد.99

جه گرفت که در یتوان نت می د شده ویی% تأ99نان یدر سطح اطم 5 یه فرعیفرض
 يک با سطح معناداریجاد تفکر استراتژیجهت ا 319/3 ين آماریانگیران با میان مدیم

 .ه وجود داردیبا فرض يشروی%  پ99

 ق یدوم تحق یه اصلیفرض

بین که تفاوت معناداري جه گرفت یتوان نت می د شده ویی% تأ99نان یدر سطح اطم
که مقدار یی. اما از آنجاوجود ندارد رهاین متغیادر مورد  رانیخبرگان و مدهاي  دیدگاه
ه و یبا فرض يشرویهوشمندانه، پ یتفکر در زمان، فرصت طلب يرهایمتغ يبرا mآماره 
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 درصد معنادار شده است و نشان 95نان یک در سطح اطمیتفکر استراتژ یر اصلیمتغ
وجود  رهاین متغیادر مورد  رانیخبرگان و مدهاي  ن دیدگاهتفاوت معناداري بیدهد  می

دهد که خبرگان  می نیرها مثبت شده است و نشان از این متغیا ي. مقدار آماره برادارد
 ران پاسخ داده اند.یرها را معنادارتر از گروه مدین متغیا یاثربخش

 :يشنهادات کاربردیپ

عوامل موثر بر تقویت تفکر  با توجه به ترتیب بدست آمده درخصوص اهمیت -
فرصت طلبی  -2نگرش سیستمی   -1استراتژیک اثر بخش مدیران، الزم است به ترتیب 

ران یه در مدیبا فرض يشرویپ -5تفکر در زمان   -4در هدف   تمرکز -3هوشمندانه  
 ت شود.یتقو

 شنهاد نمود: یتوان پ می د آنییه اول و تایبا توجه به فرض·

د یتول يندها و تکنولوژی، فرآیمال يستمهایکارکنان، س یر کارائینظ یعوامل داخل - 
 يمات جدیجهت بهبود آنها تصمدارند،  يادیز يریشرکت تاث يو... که درتحقق ارزشها

 گردد.  ذاتخا
در حوزه  يریم گیتصم يمطالعه عملکرد رقبا برا« ت شاخص یبا توجه به اهم - 

ت به افق چشم انداز شرکت در حوزه یعناز با یو ن ییاز سو» رانیت مدیریتحت مد
ز ین ران ویمد يت موضوع براین اهمیید که با تبینما می جابیا گر،ید ییصادرات از سو

نش و ینه گسترش بیزم مختلف از عملکرد رقبا، یقاتیج تحقیار قراردادن نتایبا در اخت
از نحوه  یهرسد آگا می به نظر ن راستا فراهم گردد.یران را در ایش دانش مدیافزا

 د.ینما می زیتر ن یتر و منطق یرا واقع يریم گیر رقبا تصمیعملکرد سا
ک جزء از کل یت خود را به عنوان یریت واحد تحت مدیران اهمیاز آنجا که مد - 

ت ین اهمییگردد در جهت تب می شنهادینموده اند پ یابیکم ارز يریم گیستم تصمیس
تحت  يت واحدهایبا القاء اهمها  يریم گیبه اهداف و تصم یابیسازمان در دست ياجزا
 ران گام موثر برداشته شود.یمد یستمیت نگرش سیتقو يران در راستایت مدیریمد

 شنهاد نمود: یتوان پ می د آنییو تا دومه یبا توجه به فرض·

امکانات فیزیکی، توان تکنولوژیکی و توان منابع استفاده از « ران در خصوصیمد - 
ده، با یگرد یابیران کم ارزیمد يکه از سو» انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی
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هر  يک برایمهم و استراتژهاي  از اهرم یکی ینکه موضوع منابع انسانیت به ایعنا
از کاهش  يریران و جلوگیدر مد تمرکز بر هدف شاخصتحقق  يبرا؛ باشد می سازمان

ت ارشد یریمد ياز سو يجدهاي  د نظریجدت ن کارکنان،یمثبت موجود در ب يزهایانگ
 رد.یصورت پذ ،شرکتموجود  یانسان یرونینهاي  لیاز پتانس يریبکارگ در خصوص

ت ارشد شرکت یریمد یدر پ یرات پییتغ مهم،ن یابروز ل یاز دال یکیان ذکر است یشا
 ان شده است.یب

 شنهاد نمود: یتوان پ می د آنییو تا سومه یبا توجه به فرض·

هاي  بر توجه کمتر سازمان به نظرات و خواسته یران مبنیتوجه به اعتقاد مدبا  - 
جاد نگرش یتحقق ا يان برایضرورت توجه به مشتر لیبه دلگردد  می شنهادیان پیمشتر

ران یمد يک هدف بلند مدت شرکت براین ضرورت به عنوان یا ران،یدر مد یستمیس
ن سمت یران بدیمات مدیتصم یجهت دهرد تا ید قرار گیت آن مورد تاکین و اهمییتب

 سوق داده شود.
از » هاي نوظهور نگرش مثبت به تغییرات براي کشف فرصت «که شاخص ییاز انجا - 
 یمطالعات يجاد گروههایبا ا رسدیبه نظر مشده است  یابیف ارزیران ضعیمد يسو

و  یاجتماع، یاسی، سياقتصاد يهایشناخت از فرصتها و تهد يبرادر شرکت  یتخصص
در  ران،یو ارائه آنها بطور متناوب در جلسات مداي  دورههاي  ه گزارشی، با تهیفرهنگ

در  یران حتین روش مدیرد. در ایآنها در جلسات بحث تبادل نظر صورت پذ خصوص
عمل آمده با شناخت قات بیج تحقیع نتاامطالعه، با استم يبرا یصورت عدم فرصت کاف

 ند.ینما يریم گیو تصم يزیبرنامه ر يروشنتر يدر فضا ،طیاز مح يبهتر

شنهاد نمود: یتوان پ می د آنییو تا چهارمه یبا توجه به فرض·

» ي شرکتقاط قوت و ضعف فعلی با عملکرد گذشتهنارتباط میان  «که شاخص ییاز انجا
 یتخصص يجاد کار گروههایرسد با ایبه نظر مشده است  یابیف ارزیران ضعیمد ياز سو

ق ارتباط یکشف دق ين خصوص برایدر اهاي  ن شاخصییموضوع و تب یبررس يبرا
ران از موضوع یمتفاوت مد يبرداشتها ،يموضوع با عملکرد گذشته شرکت، با شفاف ساز

 را کاهش داد.
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 شنهاد نمود: یتوان پ می د آنییو تا پنجمه یبا توجه به فرض·

ران یک مدیت تفکر استراتژیتقوران از جمله عوامل مهم در یت مدیخالق يریبکارگ - 
ران یمد يه از سویبا فرض يشرویمرتبط با پهاي  ز در شاخصین امر نیاست که در ا

ران یشود که مد می نگونه استنباطیج بدست آمده ایده است.از نتایگرد یابیف ارزیضع
لذا بنظر  ستند.یآن ن يریند اما قادر به بکارگینما می دییت را در خود تایوجود خالق

 يران مواردیکار مد يت در فضاینه بروز خالقیرسد الزم در خصوص زمیم
بروز  يدادن وقت برا«، »کارکنان يد و نو از سویده جدیگوش فرا دادن به هر ا«همچون

جهت بروز و  گرفته ورا مد نظر قرار »تیت استعداد و خالقیریستم مدیس«، »تیخالق
 گردد.  ذشرکت اتخات ارشد یریمد ياز سو يمات جدیظهور آن تصم

 محققین آتی به يشنهادهایپ

 :گردد می شنهادیر پیموضوعات ز یق حاضر بررسیج تحقیبا توجه به نتا
موجود و  ير الگوهایران شرکت با استفاده از سایک در مدیتفکر استراتژ یابیارز-

 ق حاضر.یج حاصله با تحقیسه نتایمقا
ت تفکر یخصوص تقوک شرکت در ین برنامه استراتژینقش تدو یبررس-

 ران شرکت.یک در مدیاستراتژ
 يران شرکت در راستایخصوصاً مد یمختلف شغلهاي  آموزش رده یاز سنجین-

 ک آنها.یت تفکر استراتژیتقو
ران به عنوان یک مدیت تفکر استراتژیل ضرورت پرداختن به تقویدال یبررس-

 ک شرکت.ین برنامه استراتژینه تدویش زمیپ
 یران به موضوعات تفکر در زمان، فرصت طلبیمد یجه کافل عدم تویدال یبررس-

 ران شرکت.یک مدیه در بحث تفکر اثربخش استراتژیبا فرض يشرویهوشمندانه، پ
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