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Abstract: The present study examines the philosophical foundations of the strategic 

thinking model of Sistan and Baluchestan University managers. This research is 

applied in terms of purpose and in terms of the nature of data collection, it is a 

descriptive survey that uses a mixed-methods (qualitative and quantitative) approach. 

The statistical population in the qualitative phase includes 14 expert faculty members 

with the scientific rank of associate professor and full professor working at the 

University of Sistan and Baluchestan. The participants were purposefully selected 

using snowball technique. In the quantitative phase, the statistical population involved 

369 faculty members from 12 faculties of Sistan and Baluchestan University with the 

academic rank of instructor, assistant professor, associate professor, and full professor. 

According to Krejcie and Morgan table, 188 faculty members were selected based on 

their faculty and academic rank using random sampling method. The data collection 

tool was semi-structured interview in the qualitative phase and a researcher-made 

questionnaire in the quantitative phase. According to the results, the philosophical 

foundations of the strategic thinking model of managers at Sistan and Baluchestan 

University included the following 18 main components: philosophical attitude, 

systemic and conceptual attitude, foresight, behavioral characteristics, structural 

factors, academic culture, organizational learning, critical thinking, surrounding 

environment, organizational conflict, intelligent decision making, organizational 

structure reform, talent and competency identification, creative strategy design, training 

of strategic managers, and creating competitive advantage. The results showed that 

university administrators should have a general understanding of the university 

environment, and they should be creative and have vision for the future of the 

organization.  
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 مقدمه

 فکففر  زیربناهففا  فلسفف   هففا پارادایم و فلسفف        

 ففار  فلس  ، آموختن دلیل همین ب  سازند،م  را هاانسان

 ده شفکل در مهم  نقش افراد، تخصص و کار  حیط  از

 )جاللف  دارد انسفان اسفتدل  قفدر  و فکفر  تفوان ب 

مف  راهرفرد  هفا را در برناامروزه عملکرد سازمان(. 1394

کننففد. راهرردهففا  قففو ، مففدیران آن جسففو وجففو مفف 

هفا را از سازند و راهرردها  ضعیف سازمانها را م سازمان

را  هفا  اساسف  بفبرند. لذا، ضرور  اسو مهار بین م 

)سفلیمان  و  خلق راهرردهفا  ارفربخش شناسفای  شفوند

 فهفم و بصیر  یک راهررد  ت کر(. 1397 عدل  و مهران

 ایفن .هاسفوفرصفو از بفردار  بهفره و موجود وضعیو از

 بف  آن قواعفد و بفازار ها واقعیو تا کندم  کمک بصیر 

توان بیان داشفو کف  م  .شود شناخت  موقع ب  و درست 

یفاب  ، توسع  و ترویج روحی  فرصفوراهررد فلس   ت کر 

ا  برخفوردار اسفو و و دردنیا  امروز از اهمیو ویفههاس

ها  سیستم برا  دسفتیاب  بف  زیرا بدون این ت کر، تالش

-ه ارربخش نخواهد بود. آنچ  ک  م ها  تدوین شدراهررد

خواهیم ب  آن بپردازیم در حقیقو بیان یک سر  قفوانین 

گو  ت کفر  ک  در موقع ت کر از یک ال و متغیرهای  اسو

گیفریم دهیم و آن را مد نظر م ب  آن اهمیو بیشتر  م 

 راهرفرد گویند این ت کر یک نوع ت کر ا  ک  م ب  گون 

 مدارانف  برخفوردار اسفو. راهرفرداسو و از رنف  و بفو  

نه ت   راهررد در خود کلم  ت کر و  راهررد معنا  ت کر 

 اسو راهررد هوم نیز در بطن کلم  اسو و مرنا  این م 

 (.1395 )عالم 

 توانفدمف  اسو، مطالعات  رشتۀ یک اینک  بر عالوه فلس  

 جهفو، ایفن از. نماید ت کر ارائ  برا  را روش  و چارچوب

 و دهففد گسفترش را ت کفر هفا توانفای  اسو قادر فلس  

 چنفین،هفم. آورد وجففود بفف  یگفانگ  عمفل فکفرو بفین

 دارد عهده بر را سلیم عقل ها فرض منظم بررس  فلس  

 ایفن ودر باشفدمف  عمل فکفرو اسفاس خفود، ایفنهفا کف 

 بفففرا  عملففف  نظریففۀ نففوع  توانففدمفف  فلسفف   صففور ،

 ).2004 لیرهم و رونفا) شود محسوب اشفخاص

 ( بیان نمودند ک  شرکتها 2006و ویک یلد ) کاول  مک

 درگیفر را خود استعدادها، ب  دستیاب  برا  جهان سراسر

 بایفد کسف  وکارهفا رو ایفن از .یابندم  دیگران با رقابو

 ب  لزم آموزش ها  ارائ  استعداد، با افراد شناخو توانای 

 را بلندمد  برا  ارزش با کارکنان نگهدار  و ح ظ و آنها

 عنوان ب  خالق و استراتهیک ت کر رو این باشند. از داشت 

 برجسفت  عملکفرد دارا  رهرران اصل ، قابلیو دو از یک 

بنقل از  2014 ک  مک و استارم ،اتواتر فلینر، د ،) اسو

 (.1397 درتاج و همکاران

داشففتن ت کففر دارد کفف  بیففان مفف  (1397شفف یع زاده ) 

و مسففتقیم در سیاسففتگذار  و  مففرررپیامففد   راهرففرد 

و از طرف  از ارکان مهم  ریز  آموزش  دانشگاه داردبرنام 

( 1392معمففای  و همکففاران ) .دانشففگاه اسففو مففرررو 

در استمرار بقفا و پیشفرفو در  راهررد ت کر معتغدند ک  

مروز  نقش بسیار مهمف  را بفاز  محیط متغیر و پویا  ا

ابزار  اسو ک  ب  مدیران کمفک  راهررد نماید. ت کر م 

پورصفادق و  ها  جدید را خلفق نماینفد.کند تا فرصوم 

اسفتراتهیک  ضعف ت کر( عنوان نمودند ک  1390)  زدانی

گیفر  از ها را از بهرهها، آنها و سازمانمدیران ارشد بنگاه

مجهز شدن مفدیران  سازد لذاها  جدید محروم م فرصو

راتهیک، ضرور  و حیات  بف  نظفر ها  استارشد ب  قابلیو

( انسان موجود  مت کر 1395از نظر ماهروزاده ) .رسدم 

-ا  و گ تارش از اندیشف  سرچشفم  مف هم  اعماسو و 

لک  هر ایفده ب ،رویدا  از خال نم گیرد. هیچ فکر و اندیش 

تر  بف  نفام نهفن ریشف  تر و وسیعو فکر  از زمین  کل 

ا  کف  بف  آن و ب  تدریج در بستر فرهنف  جامعف  گرفت 

و دیگفران تطفابق یافتف  و تعلق دارد با رشت  افکفار خفود 

بف  زیسفت  هفر کف  را در قالف  شود تفا تجرمنسجم م 

نیفز  ها  وجود و  شکل دهد. با این نگفاه نظریف نهنیو

یافتف  اسفو و مرفان  یک چهارچوب فکفر  کلف  و نظفام

ت کففر نظریفف  پففردازان را  فکففر  و فلسفف   اسففاس و پایفف 

 .دهدتشکیل م 

عنفوان  هفا بف نظری  دانشگاه (2009)بنوکروس  و دارایو 

جفا   اند. در ایفن نظریف ، بف را طرح کردهواحد راهررد  
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هفا ها  اقتصفاد  کف  بفا طریعفو دانشفگاهتکی  بر نظری 

سففازگار نیسففتنده راهرففرد دانشففگاه را بففر اسففاس م ففاهیم 

ها در تعریف راهرفرد دانشفگاه دهند. آنعموم  توضیح م 

راهرففرد دانشففگاه، الگففو نویهففور پیکربنففد  معتقدنففد 

هفا  نسفرتا  گیفر ب  تصمیم بروندادها  دانشگاه اسو ک 

مستقل دانشگاه وابست  اسفو و بفا ترکیف  مناسف  درون 

بر این اساس، راهرردها  » .شوددادها یا منابع حمایو م 

-شفده و پفیش دانشگاه نویهور هستند ن  از پیش تعیفین

 یاب  منابع در فضفا  چنفدواسط  موقعیو شده و ب  بین 

شففوند. ت کففر مفف تعریففف و  گیففر بعففد  بیرونفف  انففدازه

راهرففرد  دانشففگاه، ت کففر  بلندمففد  و تففا حففدود  بففا 

یاب  شفده در فضفا  بیرونف  ناپذیر منابع موقعیوبرگشو

همراه اسو و تشفخیص احتمفال  بهتفرین کفاربرد منفابع 

موجود در ط  زمان اسو. دانشگاه، باید ب  عوامل بیرونف  

نظیر اجتماعا  علم  یا تقاضا برا  آمفوزش عفال  پاسف  

 (.1397 . )سلیمان  و عدل  و مهراندهد

راهررد  دانشگاه هفا، از جملف  ( اداره 2014)استوکالیوا  

ویایف مدیران سطح عال  اسو. این مدیران سطح عفال ، 

هدف ها و راهرردها را تعیین و تدوین م  کننفد و برنامف  

ریز  جامع را طراح  و عملکرد کل  واحدها  مختلف را 

کنند و بیشفتر وقفو خفود را بفا اففراد خفارج  ارزیاب  م 

پفهوهش (. 1388ففتح اللهف  کننفد )سازمان سپر  مف  

در حفوزه  راهرفرد  ت کفر فلسف   مران  ب  مطالع  حاضر

 و بفا نظام آموزش عال  ب  ویهه مدیران دانشگاه  پرداخت 

 فلسف   مرفان  خررگفان، نظرا  و موضوع ادبیا  بررس 

 هیئففوو اعضففا   صففاحرنظران نظففر را از راهرففرد  ت کففر

و بففا  اسففتخراج بلوچسففتان، و سیسففتان علمفف  دانشففگاه

 الگفو  فلسف   اساسف  مرفان  هفا  مرل ف دستیاب  بف  

 چفارچوب یفک دانشگاه ، مدیران راهررد  ت کر پرورش

 کند. م  معرف  آن برا  شده ادغام

اعتراریاب  آزمفون ت کفر »( ب  1399صادق  و حسن پور )

ها  جامعیفو فکفر ، راهررد  مدیران بفر اسفاس مرل ف 

حلیفل پرداختنفد. ت پذیر  شناخت تواضع فکر  و انعطاف

اعتمادیان ه دادقرار  تأییدمورد  را س  هرها  پهوهش داده

تحلیفل تجربیفا  »ب   (1399ر )و پرهیزکار و امین  و سال

در  بف  روش دیکلمفن راهرفرد پدیدار شناس  بُعد ت کفر 

ها  پهوهش یافت  پرداختند. «گمرک راهررد ریز  برنام 

 راهرفرد با است اده از روش تحلیل دیکلمن و مد  ت کفر 

بند  شدند. ایفن م فاهیم م هوم اساس  طرق  5لیدکا در 

، پیشفرو  بفر راهرفرد عرارتند از: نگرش سیستم ، عزم 

و ت کفر در  اساس رویکرد علم ، فرصو طلر  هوشمندان 

نشان دهنده آن اسو ک  ت کفر  آنها پهوهش پیامدها .زمان

ریز  عنصر اصل  در تدوین اجرا و کنتر  برنامف  راهررد 

 و نوروزونففد و گندیشففمین طلفف  رزم هاسففو راهرففرد 

 و راهرففرد  ت کففر تففأریر بررسفف » بفف ( 1399) رخشففان 

. پرداختنفد «سازمان  ور  بهره بر سازمان  دانش مدیریو

 و دانش مدیریو بین ک  اسو آن از حاک  تحقیق پیامدها

 ،راهرففرد  عفزم سیسففتم ، ت کفر) راهرففرد  ت کفر ابعفاد

 هوشفمندان  طلر  فرصو علم ، رویکرد براساس پیشرو 

 کمیتف  کفل اداره سفازمان  ور  بهفره با( زمان در ت کر و

ه دارد وجفود معنفادار  مثرفو رابطف  اردبیل استان امداد

در »( در تحقیقفف  بففا عنففوان 1397کمففر  و همکففاران )

مدیران دانشگاه جامع علم   راهررد طراح  الگو  ت کر 

یک الگو  م هفوم  در حفوزه مطالعفا   ،«کاربرد  کشور

بعفد ففرد ، سفازمان ،  بفا چهفارمفدیران  راهرفرد ت کر 

( 1397) همکففاراندرتففاج و ه ارایفف  نمففودشففهود  و دیففد 

و  راهرفرد طراح  مد  پرورش ت کفر »تحقیق  با عنوان 

خالق در مدیران شرکو مل  ن و ایران بر اساس رویکفرد 

دهنده کی   تحقیفق نشفان پیامدها .انجام دادند« آمیخت 

کف  در  م هوم بفود 99مقول  فرع  و  24مقول  اصل  و  11

قال  مد  پارادایم  پرورش ت کفر استراتهیسفو و خفالق 

)عوامففل فففرد ، عوامففل سففازمان  و  علّفف شففامل: شففرایط 

و خفالق  راهرفرد   مرکز  ت کفر گ تمان ساز (، مقول 

نگر  و نگففرش )دیففد سیسففتم ، ت کففر م هففوم ، آینففده

سفازمان ، گر محیط  برون و درونفلس  (، عوامل مداخل 

  )بستر فرهنگ ، زمینف  یفادگیر ، عوامفل اعوامل زمین 

شففففناخت  و اسففففتقال  سففففازمان (، راهرردهففففا  روان

استعدادیاب  و جذب و نگهداشفو و پیامفد پفرورش ت کفر 

http://icssjournal.ir/article-1-1098-fa.pdf
http://icssjournal.ir/article-1-1098-fa.pdf
http://icssjournal.ir/article-1-1098-fa.pdf
http://icssjournal.ir/article-1-1098-fa.pdf
http://icssjournal.ir/article-1-1098-fa.pdf
http://icssjournal.ir/article-1-1098-fa.pdf
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و خفالق،  راهرفرد و خالق شامل: توسع  ت کفر  راهررد 

بان  و فراهم نمودن زمین  طراحف  و اسفتقرار نظفام دیفده

بین ابعاد مختلف آن خالقیو در شرکو مل  ن و و روابط 

( 1397کریففر  پففور و سففلطان  وعرففدالله  )ه را نشففان داد

تریین م هوم ت کفر راهرفرد  از منظفر »تحقیق  با عنوان 

ترتیف  تحقیفق، بف  پیامفدهابر اساس  انجام دادند،« اسالم

هفا  الهف ، بصفیر ، اولویو، محورها ِ توجف  بف  سفنو

تففدبیر و اتصففا ِ  خففواه ، دوراندیشفف ، حکمففوآرمففان

ه کنندة م هوم ت کر راهررد  از منظفر اسفالم اسفوتریین

طراحف  »( در تحقیق  با عنوان 1397رحمان  و همکاران )

ب  عنوان شایسفتگ   راهررد و تریین مد  یکپارچ  ت کر 

  تحقیفق ها افت انجام دادند. ی« شرکو مل  گاز ایران در

 کیفبف  عنفوان   زمفان راهرفرد ت کفر  ک بیانگر آن بود 

در  راهرفرد  رانیک  مد ابدی  یهور م  سازمان  ستگیشا

از اقتضفائا   ن،یهمچون سفازمان کفارآفر  سازمان طیمح

  یخود را بر پا ر یبص افت ،ی  و ضرور  آن آگاه  طیمح

را   فکفر  ت کر واگرا توسع  داده و راهرردهفا  ها وهیش

مطلوب   امدهایتا پ رندیبکارگ  سازمان افاهد  در راستا

ه قل  پفور و نفداف  و ابفوی  اردکفان حاصل گردد  سازمان

بررس  مد  ها  نهن  مدیران در فرایند ت کر ( ب  1397)

هفا  اخیفر  در سفا پرداخت  اند. آنها معتغدنفد  راهررد 

 جنرف بفف   راهرردتوج  بسیار  از محققان برا  شناخو 

ه شناخت  و ساختارها  نهن  مدیران معطوف شده اسفو

( در تحقیقفف  بففا عنففوان 1394ردول  و خففادم زاده )چهففا

بیفان « اسفالم دگاهیاز د  راهررد ویریمد  فلس   مران»

معاصفر   راهررد ویریانسان در مکات  مد ریتصو نمودند،

  انسففان دارا  ابیففویموقع ، زیربرنامفف  ، مکتفف  طراحفف

آگاهان  بفا اسفت اده از اطالعفا    زیرقدر  تعقل و برنام 

 نیادیفو اصفو  بن  فلس   مران  ریگج یموجود اسو. نت

  هفا هگیاز و  رفیواقفع ترکدر  اسالم  راهررد ویریمد

معاصففر و   راهرففرد ویریاز مکاتفف  مففد شففدهانتخاب

خفاص   نیباسو ک  از جهفان  فردب منحصر  ها هگیو

 اند.استنتاج شده  نید

 و موجفود وضفعیو از فهفم و بصفیر  یک راهررد  ت کر

 تا کندم  کمک بصیر  این اسو هافرصو از بردار  بهره

 شناخت  موقع ب  و درست  ب  آن قواعد و بازار ها واقعیو

، توسع  راهررد توان بیان داشو ک  فلس   ت کر م  شود.

یففاب  اسففو و دردنیففا  امففروز از و تففرویج روحیفف  فرصففو

-برخوردار اسو زیرا بدون این ت کر، تالشا  اهمیو ویهه

هفا  تفدوین شفده راهرفردها  سیستم برا  دستیاب  ب  

 شده، ارائ  مطال  ب  توج  با بنابراین ارربخش نخواهد بود.

 فلسف   ضفرور  پهوهشف  در رابطف  بفا مرفان  و اهمیو

 از هفدف لفذا. اسفو مشهود راهررد  ت کر پرورش الگو 

 ت کففر پففرورش الگففو  فلسفف   مرففان  حاضففر، پففهوهش

 بلوچستان اسو. و سیستان دانشگاه مدیران راهررد 

 کاروش ر

و از لحاظ ماهیفو   کاربرد این پهوهش از نظر هدف،     

کف  از  گردآور  اطالعا ، توصی   از نوع پیمایش  اسفو

، بف  عرفارت  رویکفرد شفداست اده  کمّ دو روش کی   و 

هفا  علفوم پهوهشدر  پهوهش حاضر روش آمیخت  اسو.

رفتار  ب  طور اخص، انتخفاب رویکفرد پفهوهش بفر پایف  

گیفر  جهوحاضر درپهوهش  .دیدگاه فلس   استوار اسو

فلس   در بخش کی   ب  شیوه ت سیرگرای  اسفو، بفدین 

و تحلیفل محتفوا  کی ف  بفرا   منظور از روش مصفاحر 

 و سیسفتان دانشفگاه مدیران راهررد  شناسای  ابعاد ت کر

، روش پفهوهش کمّف در بخفش  بلوچستان اسفت اده شفد.

اسو. در ایفن بخفش بفر اسفاس  توصی   از نوع پیمایش 

اطالعا  حاصل از بخش کی  ، برا  جمع آور ها  یافت 

-آن بر اساس دادهها  ک  گوی  ساخت از پرسشنام  محقق

وا  کی ف  تنطفیم ها  حاصل از مصاحر  و تحلیفل محتف

 .شد، است اده شده

ز اسفاتید ن فر ا 14جامع  آمار  در بخفش کی ف  شفامل 

  علمف  دانشفیار و اسفتاد کف  خرره و برجست  بفا مرترف 

 گفروه( ریمفد )معاون، مدیر سفتاد ، دارا  سابق  مدیریو

روش بفا  ک  بودندبلوچستان شاغل  و در دانشگاه سیستان

صور  هدفمند انتخاب شفدنده و در بخفش   گلول  برف  ب

علم   هیئواز اعضا   ن ر 369جامع  آمار  شامل  کمّ 
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بلوچستان با مرتر  علم   و سیستان دانشگاهدانشکده  12

بفر اسفاس جفدو   ک بود استادیار، دانشیار و استاد  مرب ،

گیفر  ن ر با روش نمون  188ن ب  تعداد کرجس  و مورگا

اعضفا   ا  بر حس  دانشکده و مرتر  علم تصادف  طرق 

 بلوچسففتان و سیسففتان دانشففگاه انتخففاب علمفف  هیئففو

کی فف  جمففع آور  اطالعففا  در بخففش  ابففزار گردیدنففد.

پرسشففنام   کمّفف بخففش  و در مصففاحر  نیمفف  سففاختار 

 .بودمحقق ساخت  

. تعریفف 1عرارتنفد از: ها  مصاحر  با خررگفان سرالسرا 

 شما از مران  فلس   چیسو؟

، جایگففاه ت کففر راهرففرد . در مففدیریو و برنففاه ریففز  2

 را بیان نمایید راهررد 

 را تعریف کنید؟ راهررد . ت کر 3

را بففرا  مففدیران  راهرففرد  ضففرور  کففاربرد ت کففر. 4

 دانشگاه  بیان نمایید.

 چ  ویهگ  های  دارد؟ راهررد  نظر شما ت کر  ب. 5

را در  راهرفرد  . مصادیق هر یک از ویهگ  هفا  ت کفر6

 بیان نمایید.بلوچستان  و سیستان دانشگاه

 مصاحر  شونده با مشور  با او  فرد مصاحر  اتمام از پ 

 14 پیفاده سفاز  و انجام از پ  ،رفت  بعد  سرا  ن ر ب 

 متوقفف مصاحر  ها و رسیدند اشراع ب  داده ها ،مصاحر 

 هفامصفاحر    رکدگفذا بف  اقدام پهوهشگر ادام  شد. در

 الگفو  فلسف   مران  ها کدگذار  اساس بر سپ  .نمود

سفرا   آن اساس بر و شد استخراج راهررد  ت کر پرورش

 تنظیم  کمّ داده ها  گردآور  ب  منظور پرسشنام  ها 

 جمعیو شناخت  اطالعا  همراه ب  پرسشنام  شدند. این

 کمّف در بخش   .شد اجرا نمون  آمار  ن ر 188 در میان 

کف  گویف  ا   62، از پرسشفنام  هفاجهو گفردآور  داده

مطالعفا  عمیفق در ادبیفا  و پیشفین  پفهوهش، ماحصل 

م اهیم و مقول  ها  مستخرج از کدگفذار  مصفاحر  هفا 

، از روایف  در ارتراط با روای  پرسشفنام  بود، است اده شد.

نهفای   CVRو  CVIمحتوای  است اده شد ک  باتوج  ب  

(، 10تفا  1هفا  )گویف  مقول  اصل  در بعد هاتمام  سازه

-شرایط زمین (، بعد 22تا  11ها  )گوی شرایط علّ  بعد 

-ا  )گویف (، بعد شرایط مداخلف 32تا  23ها  )گوی ا  

( و بعفد 52تا  43ها  (، بعد راهررد )گوی 42تا  33ها  

خررگفان قفرار  تأییفدمفورد ( 62تفا  53هفا  پیامد )گوی 

از لحفاظ پایفای   انفد. همچنفین پایفای  پرسشفنام گرفت 

کرونرفا،، ضفری  پایفای    ) آل فامرک  در هر س  معیار 

( و ضری  میانگین واریفان  اسفتخراج شفده CRمرک  )

(AVE  دارا  وضعیو مناس  و قابل قرول  بودند. بفرا )

  سفرالها از آمار توصفی   و بفرا  بررسف  توصیف داده

-  ب  کمک نفرمتأییدپهوهش از تحلیل عامل  اکتشاف  و 

 د.ش نجاما AMOSو  SPSSافزارها  

 در مرحل  کی   پهوهش ها داده و تحلیلتجزی  بنابراین 

بف   کمّف ( و در مرحل  GTب  روش کی   گرندد تئور  )

 گرفو ( انجامSEMمعادل  ساختار  ) کمّ روش 

 رضفایو اخفذ شفامل اخالقف  مفوازین حاضر پهوهش در 

. شفد رعایفو رازدار  و خصوصف  حفریم تضمین آگاهان ،

 بف  تأکیفد ضفمن هفا پرسشفنام  تکمیفل زمفان همچنین

 خفروج مفورد در کنندگان شرکو ها، سرا  تمام  تکمیل

 بودنفد مختار فرد  اطالعا  ارائ  و زمان هر در پهوهش از

 مانفد م  محرمان  اطالعا  ک  شد داده اطمینان آنها ب  و

 اخالق کد با حاضر پهوهش. شد رعایو کامال  نیز امر این و

IR.IAU.TMU.REC.1399.701 شد ررو. 

 هایافته

تجزیف    کمّ و کی   بخش دو در پهوهش داده ها       

 بر اساس یافت  ها  بخفش کی ف ، مرفان  شدند، تحلیل و

 و سیسفتان دانشفگاه راهررد  ت کر پرورش الگو  فلس  

مقول  اصل  برا   بر توج  ب  رویکرد داده بنیاد، بلوچستان

 10ا  )گوی (، شرایط زمین  12) علّ شرایط گوی (،  10)

گویف ( و  10گوی (، راهررد ) 10ا  )گوی (، شرایط مداخل 

 گویف  ا  62  پرسشفنام و  تنظفیم گویف ( 10پیامدها )

ن فر قفرار  188تعفداد  بف  پاسفخگویانبفین  ک  تهی  شد

اکتشاف  ب  بررس   گرفو. ابتدا با است اده از تحلیل عامل 

هدف از تحلیل عامل  اکتشفاف ،    شدپرداختاین موضوع 

کشف ابعاد اصل  سازه طراح  شده برا  سفنجش متغیفر 

مسفئل  کف  تعفداد  برا  تشخیص ایفن باشد.مورد نظر م 
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تحلیل عامل  مناس  هسفتند یفا  ها  مورد نظر برا داده

ک  بفا  اولکین -یرام -یزراکتناس  آزمون  ؟ از شاخصخیر

و آزمففون  مشففخص شففده  (KMO) عالمففو اختصففار 

 اولکین -مایر –. آزمون تناس  کایزربارتلو است اده گردید

کوچفک بفودن  گیفر  اسفو کف شاخص  از ک ایو نمون 

کنفد. ایفن رستگ  جزئ  بین متغیرهفا را بررسف  مف مه

شاخص در دامنۀ ص ر و یک قرار دارد. اگر مقدار شفاخص 

بفرا  تحلیفل عفامل   ها ب  یک باشد، اندازه نمون  نزدیک

( 5/0معمفول  کمتفر از )و در غیر این صور   اسومناس  

 هفا  مفورد نظفر چنفدانتحلیل عامل  بفرا  داده پیامدها

 ،باشد 69/0تا  5/0باشند و اگر مقدار آن بین مناس  نم 

هفا بایفد بفا احتیفاط بیشفتر   ها متوسط بوده و دادهداده

  نشفان دهنفده 7/0استخراج شوند و مقفادیر بزرگتفر از 

  مناس  بودن حجم نمون  اسو.

)ک ایو نمون  KMO مقدار ،دهدنشان م  1جدو  

، 881/0)برابر ها  نکر شده ب  ترتی  برا  مقول بردار ( 

سطح  ( و805/0و  872/0و  821/0، 870/0، 832/0

اسو.  0002/0معنادار  آزمون کرویو بارتلو برابر 

اجرا  تحلیل  ،بردار  بنابراین، عالوه بر ک ایو نمون 

عامل  بر پای  ماتری  همرستگ  مورد مطالع  نیز قابل 

 توجی  خواهد بود.

 سازه های پژوهشعوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده  .1جدول 

Table 1. Extracted factors and specified variance percentage of research constructs 

 ویژه اولیهمقادیر  
مجموع توان دوم بارهای عاملی استخراج 

 شده

مجموع توان دوم بارهای عاملی بعد از 

 چرخش واریماکس

 

 هامؤلفه

 

 کل

در صد از 

 واریانس

درصد از 

واریانس 

 تجمعی

 

 کل

در صد از 

 واریانس

درصد از 

واریانس 

 تجمعی

 

 کل

در صد از 

 واریانس

درصد از 

واریانس 

 تجمعی

 4 82/3 33/24 21/34 82/3 33/24 21/34 62/2 66/23 34/29 

 34/39 43/27 08/2 21/51 15/14 55/3 21/51 15/14 55/3 5 مقوله اصلی

 6 78/2 54/11 10/60 78/2 54/11 10/60 67/2 34/19 12/49 

 علّیشرایط 

1 03/3 45/21 89/26 03/3 45/21 89/26 50/2 53/21 43/21 

2 88/1 56/24 44/40 88/1 56/24 44/40 77/2 22/19 76/39 

3 61/1 23/12 09/51 61/1 23/12 09/51 20/2 32/16 87/49 

-زمینهشرایط 

 ای

10 90/4 01/35 12/40 90/4 01/35 12/40 51/2 45/21 23/32 

11 08/3 09/13 18/48 08/3 09/13 18/48 00/2 32/23 56/41 

12 56/1 98/9 01/55 56/1 98/9 01/55 56/2 15/17 13/57 

شرایط 

 ایمداخله

7 29/4 04/34 43/34 29/4 04/34 43/34 67/2 54/19 73/21 

8 22/2 41/24 03/43 22/2 41/24 03/43 43/3 01/18 28/39 

9 78/1 93/12 44/54 78/1 93/12 44/54 32/2 65/20 45/57 

 

 هاراهبرد

16 75/3 56/12 40/39 75/3 56/12 40/39 43/3 59/23 43/27 

17 55/2 33/15 42/49 55/2 33/15 42/49 41/3 34/26 32/47 

18 11/2 02/11 22/59 11/2 02/11 22/59 89/2 35/19 87/59 

 پیامدها

13 32/2 32/27 35/39 32/2 32/27 35/39 12/3 27/25 23/27 

14 40/1 34/14 23/46 40/1 34/14 23/46 87/2 99/24 43/46 

15 23/1 44/23 94/59 33/3 44/23 94/59 212 54/21 90/61 

تحلیفل عفامل   پیامفدها 1با توج  بف  داده هفا  جفدو  

هفا  اکتشاف  و تعیین میزان بارعامل  هفر یفک از مرل ف 

 شففرایطا ، زمینفف  شففرایط، علّفف شففرایط ، اصففل مقولفف  

ک  با روش عوامفل اصفل  و  پیامدهاو  هاا ، راهرردمداخل 

در سفرال  مربفوط بف   و با دوران واریماک  پرداخت  شد

 50/0هریک از ابعاد، سرالت  ک  نسفرو اشفتراک آنهفا از 
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ک  این سرال  ب  خوب  با بقی   آن بودندد، بیانگر بوکمتر 

. سفپ  ک ایفو نددحذف شف لذا اند،سرال  منطرق نشده

، بفا در حالفو ضفرای  اسفتاندارد هاگیر  سازهمد  اندازه

و نسفرو  RMSEAمقفدار ، CFI ،GFIمقادیر  توج  ب 

  طراحف  هفاکف  سفازه داد کا  دو ب  درج  آزاد  نشان

ا ، ، زمینف علّف شفرایط  مقول  اصل ، شده جهو سنجش

بف   د.نرسفنظر م   مناس  ب پیامدهاا ، راهررد و مداخل 

از س  شاخص  هاپایای  سازه روای  همگرا و منظور بررس 

واریان  استخراج شده و بار عامل  میانگین پایای  مرک ، 

(. شرط برقرار  پایای  1981)فورنل و لرکر  شداست اده 

 6/0( از CRسازه ایفن اسفو کف  انفدازة پایفای  مرکف  )

( از AVEبزرگتر و اندازة متوسط واریان  استخراج شده )

 (.1981رکر بزرگتر باشد )فورنل و ل 4/0

 هفا  اسفتخراج میفانگین واریفان  پیامفدهاب  طور کل  

AVE  گیفر  هفا در مفد  انفدازهمرل ف تمام   ،دادنشان

کف   بفودبزرگتر  5/0آن از حد معیار  آمده ب  دسومقدار 

نشان دهنده روایف  از نفوع همگراسفو، همچنفین پایفای  

ب    آن اسو ک  مقادیر مرک  )پایای  سازه( نشان دهنده

، باشفدبیشفتر مف  7/0ها از حد معیار مرل  آمده از  دسو

ضفری  پایفای  پرسشفنام  از  پایفای  درونف برا  تعیفین 

 نشان 75/0مقادیر بیشتر از  .است اده شد )آل ا  کرونرا،(

بنفابراین ه باشفدپایفای  قابفل قرفو  و مناسف  مف  دهنده

و آل فا   CRو  AVEآمفده از  بف  دسفوموضوع مقادیر 

 .شد تأییدپرسشنام  کرونرا، 

شفرایط  مقول  اصفل ،گردد، سازه همانطور ک  مالحظ  م 

از لحففاظ  پیامففدهاا ، راهرففرد و ا ، مداخلفف ، زمینفف علّفف 

دارا  وضعیو قابل ها  تعیین شده پایای  مرک  در معیار

 .هستندقرول  

 تحلیل عفامل  مرترف  دومبا است اده از    بعد مرحل در 

، علّ شرایط  ،مقول  اصل تریین کنندگ  هر یک از عوامل 

 پیامفدهاو  هفاا ، راهرردمداخلف شرایط ا ، زمین شرایط 

هفر یفک از متغیرهفا  و  تفأریربفرا  تعیفین . بررس  شد

ضرای  اهمیو آنها از تحلیل عامل  مرترف  دوم و ضفرای  

اسفت اده شفده اسفو. جهفو بررسف   tاستاندارد و مقادیر 

ها  کفا  دو، شفاخص بفرازش مد  نیز از شاخصک ایو 

هنجار شده، شفاخص بفرازش تطریقف ، شفاخص نیکفوی  

برازش، ریشف  مربعفا  خطفا  بفرآورد، شفاخص نیکفوی  

برازش تعدیل شده، شاخص برازندگ  افزایشف  و شفاخص 

 است اده شده اسو. ،برازش هنجار نشده

و مقدار  t ، مقادیراستاندارد عامل  ضری  با توج  ب  نتایج،

P-Value  05/0تفر از م  باشد، کم 0003/0ک  برابر با 

هفا  نگفرش ، متغیرپاسفخگویاناز دیفدگاه  نیبنابرا اسو.

فلس  ، نگرش سیستم  و م هوم ، دوراندیشف  و آینفده 

و بفا توجف  ضفرای   مفرررنگر  در تریفین مقولف  اصفل  

استاندارد تحلیل عامل  مرتر  دوم ب  ترتی  نکر شفده در 

ها  ویهگف  هفا  متغیرالویو او ، دوم و سوم قرار دارنده 

انگیزشفف  در تریففین  عوامففل سففاختار ، عوامففل رفتففار ،

و با توج  ضرای  استاندارد تحلیل عامل   مرررشرایط علّ  

او ، دوم و سفوم مرتر  دوم ب  ترتی  نکر شده در الویفو 

ها  یفادگیر  سفازمان ، ت کفر انتقفاد ، متغیرقرار دارنده 

 مفرررا  در تریفین شفرایط زمینف  زین فرهن  دانشگاه ،

بوده و با توج  ضرای  استاندارد تحلیل عامل  مرترف  دوم 

ب  ترتی  نکر شده در الویو او ، دوم و سوم قفرار دارنفده 

 محففیط  ،هففا  محففیط سففازمان، تعففارض سففازمانمتغیر

و بفا توجف   مفرررا  پیرامون  در تریفین شفرایط مداخلف 

ضرای  استاندارد تحلیل عامل  مرتر  دوم ب  ترتیف  نکفر 

هففا  متغیرشففده در الویففو او ، دوم و سففوم قففرار دارنففده 

گیفر  هوشفمندان ،  میتصفم اصالح ساختارها  سازمان ،

و ند مررراستعدادیاب  و شایست  پرور  در تریین راهرردها 

با توج  ضرای  اسفتاندارد تحلیفل عفامل  مرترف  دوم بف  

 گیرنفدهترتی  نکر شده در الویو او ، دوم و سوم قرار م 

ها  طراح  استراته  ها  خالقان ، پرورش مدیران متغیر

 مفررراستراتهیسو، ایجاد مزیو رقابت  در تریین پیامفدها 

هستند و با توج  ضرای  استاندارد تحلیفل عفامل  مرترف  

دوم ب  ترتی  نکر شفده در الویفو او ، دوم و سفوم قفرار 

  گیرند.م 
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ه چگفونگ  روابفط بفین با است اده از تحلیل مسیر در ادام 

 راهرفرد  ت کفر پفرورش الگفو  فلس   مران   هامرل  

 شود.م  ، بررس  بلوچستان و سیستان دانشگاه

 تحلیل مسیر مدل اصلی پژوهش. 2 جدول

Table 2. Path analysis of the main research model 
 پیامدها t P-Valueمقادیر  ضرایب استاندارد مسیرها

 ستادار معنی 0003/0 045/7 88/0 بر مقوله اصلی علّیشرایط 

 ستادار معنی 0003/0 415/7 49/0 مقوله اصلی بر راهبردها

 ستادار معنی 0003/0 221/6 37/0 شرایط زمینه ای بر راهبردها

 ستادار معنی 0003/0 230/7 68/0 شرایط مداخله ای بر راهبردها

 ستادار معنی 0003/0 742/7 71/0 پیامدهاراهبردها بر 

و  tمقفدار مسفتقیم، اسفتاندارد  مسفیرضفری  با توج  ب  

تفوان نتیجف  مف اسفو.  05/0تفر از کم P-Valueمقدار 

 علّ پهوهش شرایط در  گویان حاضرپاس از دیدگاه گرفو 

ا  شرایط زمینف ، بر مقول  اصل ، مقول  اصل  بر راهرردها

و راهرردهفا بفر  ا  بر راهرردهاشرایط مداخل ، بر راهرردها

سفپ  روابفط غیرمسفتقیم ه دار دارنفدمعن  تأریر پیامدها

بر پیامدها بررس  شد، برا  همین منظور با اسفت اده  مررر

 بف  دسفو پیامفدهااست اده شد کف   اپربو  است از روش

نشفان داده ارفرا  غیفر مسفتقیم تمفام   3آمده از جدو  

با توج  ب  روش  پیامدهامتغیرها  مکنون اصل  بر متغیر 

 باشد.دار م بو  استراپ معن 

 تحلیل مسیرهای غیر مستقیم مدل اصلی پژوهش به روش بوت استراپ .3 جدول

Table 3. Analysis of indirect paths of the main research model by bootstrap method 

 پیامدها t P-Valueمقادیر  ضرایب استاندارد مسیرها

 ستادار معنی 001/0 045/7 346/0 پیامدهاشرایط علّی بر 

 ستادار معنی 001/0 415/7 390/0 پیامدهامقوله اصلی بر 

 ستادار معنی 001/0 221/6 315/0 پیامدهاشرایط زمینه ای بر 

 ستادار معنی 001/0 230/7 429/0 پیامدهاشرایط مداخله ای بر 

 ستادار معنی 001/0 742/7 346/0 پیامدهاشرایط علّی بر 

 ت کفر پفرورش الگفو  برا  تریین درج  تناسف  سرانجام

ب  بررس  ک ایفو  بلوچستان و سیستان دانشگاه راهررد 

 (GOFک  ب  آن نیکوی  بفرازش ) پرداخت  م  شودمد  

  و تحلیفل تأییفدها  تحلیفل عفامل  گویند، در مد م 

هفا  فراوانف  در مسیر برا  بررس  این موضفوع شفاخص

مقال  و مراجع معتیر آمار  نکر شده ک  تقریرفا همگف  

لرت  در اشوند. گیر  م براساس باقیمانده ها  مد  اندازه

تمفام  ایفن  تأییفدبیشتر منفابع معترفر هفیچ لزومف  بف  

جود نداشفت  و صفرفا برقفرار  چنفد مفورد از ها وشاخص

ها حکفم بف  نیکفوی  بفرازش مفد  مهمترین این شاخص

، 024/5121دو در مفد     کفا ، مقدار آمارهواهد دادخ

اسفو کف  حاصفل  2411درجۀ آزاد  مد  نیفز برابفر بفا 

کف  مقفدار قابفل قرفول  اسفو  834/1نسرو آنها برابر با 

اصفل  نفدگ  الگفو هفا  برازاسو. از طرف  دیگر شفاخص

همگ  در حد قابل قرو  و مناس  قفرار  IFIو  CFI مانند

 اسو. 132/0نیز  SRMRدارند و شاخص 

مدل اصلی پژوهشهای برازش شاخص .4جدول   

Table 4. Fit indicators of the main research model 
 مطلوبیت وهشژیافته پمقدار  قابل قبولمقدار  هاشاخص 

کای دو )
2مدل تأیید 024/5121 - کای (مجذور 

P-Value - 000/0  مدل تأییدعدم 
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Df )0 )درجه آزادیdf 2411 مدل تأیید 

df

2

 
3

2


df



 
 مدل تأیید 843/1

RMSEA 0.1RMSEA  059/0 مدل تأیید 

NFI 0.8NFI  776/0  مدل تأییدعدم 

AGFI 0.8AGFI  859/0  مدل تأییدعدم 

GFI 0.8GFI  796/0  مدل تأییدعدم 

CFI 0.8CFI  791/0 مدل تأیید 

IFI 0.8IFI  664/0 مدل تأیید 

SRMR .مدل تأیید 132/0 هرچه به صفر نزدیکتر باشد 

 

 گیریبحث و نتیجه

داده هفا براسفاس رویکفرد داده  کمّف تحلیل کی   و      

 ت کفر پفرورش الگفو مرفان  فلسف   بنیاد نشان داد کف  

نگفرش فلسف  ، )  اصفلمفدیران شفامل: مقولف   راهررد 

نگرش سیستم  و م هوم ، دوراندیشف  و آینفده نگفر (ه 

انگیزش ، عوامفل  عوامل ویهگ  ها  رفتار ،)  علشرایط 

 ، یادگیر  زمین  ا  )فرهن  دانشگاه شرایط ساختار (ه

مداخلفف  ا  )محففیط شففرایط سففازمان ، ت کففر انتقففاد (ه 

پیرامون ، محفیط سفازمان، تعفارض سفازمان (ه راهرردهفا 

)تصمیم گیر  هوشمندان ، اصالح سفاختارها  سفازمان ، 

 راهرفرداستعدادیاب  و شایست  پرور (ه پیامدها )طراحف  

ها  خالقان ، پرورش مدیران استراتهیسفو، ایجفاد مزیفو 

 .بت ( م  باشدرقا

مرنف  بفر ت کفر ( 2013) مفووناین نتفایج بفا تحقیقفا  

سیسففتم  و ت کففر خففالق و ت کففر چشففم انففدازه گلففدمن 

( مرنفف  بففر م هففوم  بففودن، سیسففتم  بففودن، 2008)

( مرن  بفر ت کفر 2005هدفمند  و فرصو طلر ه بورن )

سیسففتم ، خالقیففو، داشففتن چشففم انففدازه تامپسففون و 

( مرن  بر تحلیل  بودن، م هوم  بودن 1996استریکلند )

مرن  بفر ت کفر  ( 1971اندرو )نه و چشم انداز محور بود

 ( مرن  بفر1399صادق  و حسن پور )ه م هوم  و تحلیل 

اعتراریففاب  آزمففون ت کففر راهرففرد  مففدیران بففر اسففاس 

پفذیر  ها  جامعیو فکر ، تواضع فکفر  و انعطافمرل  

 همچنفین ( و1399) ارانخادم عراسف  و همکفه شناخت 

 مد  ت کر  تأیید مرن  بر( 1399) و همکاران طل  رزم

 

م هوم اساسف  نگفرش سیسفتم ،  پنجلیدکا در  راهررد 

، پیشرو  بر اساس رویکفرد علمف ، فرصفو راهررد عزم 

 همسوی  دارد. ،و ت کر در زمان طلر  هوشمندان 

پهوهش حایر با پهوهش ها  فتح همچنین نتایج تحقیق 

(، جع فر  و 1396(، حسفینپور و همکفاران)1388الله )

 (، همسوی  ندارد.1394رحیم )

بصفیرت  فراتفر از وضفعیو  راهرفرد ب  طور کل ، ت کفر  

ها اسو. این بصیر  کمفک بردار  از فرصوموجود و بهره

کنففد تففا در شففرایط پیچیففده، راهکارهففا  بففدیع و مفف 

ز  اقداما  ریطرح راهررد ت کر  .آفرین  خلق شودارزش

ها  جدید از رونفدها  پیچیفده اسفو. بر اساس یادگیر 

فرآیند  مداوم اسو ک  هدف آن رفع ابهام  راهررد ت کر 

باشفد. ایفن و معنا بخشیدن بف  یفک محفیط پیچیفده م 

وتحلیل موقعیو و همچنین ترکی  خالقان  فرآیند تجزی  

 .دگیرنتایج تحلیل در قال  یک طرح یا تصمیم را در برم 

مفدیران  کف داده ها  پفهوهش نشفان داد  تجزی  وتحلیل

باشند،  دانشگاه، باید دارا  درک  کل  از محیط دانشگاه 

آنها باید خالق بفوده و دارا  چشفم انفداز  بفرا  آینفده 

 سازمان باشند.

توان ب  موارد مقابل اشفاره  از محدودیو ها  پهوهش م 

 . محدوده2بلوچستان.  و سیستان دانشگاه مدیران .1کرد: 

بلوچسفتان  و سیسفتان اسفتان بف  ک  پهوهش جغرافیای 

 از برخف  بفا ارتراط برقرار  مشکل . 3 .اسو شده محدود

 . 4 .مصاحر  انجام برا  لزم زمان تعیین و دانشگاه مدیران

 .مدیران از برخ  ضعیف همکار 

http://icssjournal.ir/article-1-1098-fa.pdf
http://icssjournal.ir/article-1-1098-fa.pdf
http://icssjournal.ir/article-1-1098-fa.pdf
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از جمل  نقاط ضعف پهوهش م  تفوان بف  محفدود بفودن 

اشفاره کفرد. بلوچستان  و سیستان استانجامع  آمار  ب  

همچنین موضوع جامع و کاربرد  پهوهش را مف  تفوان از 

 نقاط قو  پهوهش دانسو.
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 ایران. نکا، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسالم ، گروه علوم تربیت ،عضو هیئو علم ،  :*محمد حاجی زاد

 ، ایران.سار  ، ، دانشگاه آزاد اسالمسار واحد  ، تیگروه علوم تربعضو هیئو علم ،  :الدن سلیمی 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران. نکا، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسالم ، گروه علوم تربیت ،عضو هیئو علم ،  مسؤول: سندهینو*

 

          Email: hajizad@iauneka.ac.ir

 

 و سیسفتان دانشفگاه راهرفرد  ت کفر پفرورش الگفو  فلسف   پهوهش حاضر ب  بررسف  مرفان  چکیده:

و از لحاظ ماهیو گردآور  اطالعفا ، توصفی   از   کاربرد این پهوهش از نظر هدف، پردازد.بلوچستان م 

 14جامع  آمار  در بخش کی   شفامل  .انجام شد (کمّ )کی   و  روش آمیخت ب  ک   نوع پیمایش  اسو

-بلوچسفتان مف  و ن ر از اساتید خرره و برجست  با مرتر  علم  دانشیار و استاد شاغل در دانشگاه سیستان

 369شفامل جامع  آمفار   کمّ ه و در بخش شدندبصور  هدفمند انتخاب با تکنیک گلول  برف   ک  باشد.

 استادیار، دانشیار مرب ، بلوچستان با مرتر  علم  و سیستان دانشگاه دانشکده 12علم  هیئون ر از اعضا  

گیفر  تصفادف  نمونف  بفا روشن ر  188ک  بر اساس جدو  کرجس  و مورگان ب  تعداد  دنباشو استاد م 

آور  اطالعفا  در بخفش کی ف  ابفزار جمفع انتخفاب گردیدنفد. بر حس  دانشکده و مرتر  علم  ا طرق 

مرفان  فلسف   نشفان داد ها  یافت  .بودپرسشنام  محقق ساخت   کمّ بخش  و در نیم  ساختار مصاحر  

نگرش فلسف  ،  اصل  مرل   18 شاملبلوچستان  و سیستان دانشگاهمدیران  راهررد  ت کر پرورش الگو 

عوامفل انگیزشف ، عوامفل  ،هفا  رفتفار ویهگف ، نگرش سیستم  و م هوم ، دوراندیش  و آینفده نگفر 

محیط پیرامون ، محفیط سفازمان، تعفارض ، فرهن  دانشگاه ، یادگیر  سازمان ، ت کر انتقاد ، ساختار 

طراحف  ، گیر  هوشمندان ، اصالح ساختارها  سازمان ، اسفتعدادیاب  و شایسفت  پفرور تصمیم، سازمان 

 داد نشفان پفهوهش نتایج باشد.م  سو، ایجاد مزیو رقابت ها  خالقان ، پرورش مدیران استراتهیاستراته 

 چشفم دارا  و بفوده خفالق باید آنها باشند، دانشگاه محیط از کل  درک  دارا  باید دانشگاه ، مدیران ک 

 .باشند سازمان آینده برا  انداز 

 

 .هوشمندان  گیر  تصمیم، راهررد  ت کر ،ت کر پرورش کلیدی: واژگان

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


