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Abstract 
The main purpose of this study is to design a thought model based on the 

Supreme Leader's views. To achieve this goal, data were collected in two qualitative 

and quantitative phases using mixed explorative method. Initially, having reviewed 

the literature, the researchers identified the key components of thinking as 85 key 

concepts, 15 sub-criteria, and 5 criteria through interviews by 11 experts selected by 

theoretical sampling method.  In the qualitative phase, using Delphi method, 20 

panelists reached a consensus on thought components after four rounds, and the 

research model was designed. The validity of qualitative part was confirmed by 

Kendall's coefficient (k = 0.89). A quantitative questionnaire was designed based on 

the findings of the qualitative phase. The face validity, content validity (Lawshe 

method), as well as construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis) 

were estimated to be as much as 0.93 by Cronbach's alpha by the participation of 

108 researchers at Imam Hussein Comprehensive University, 84 of whom were 

selected by random sampling method. The data analysis was performed in the 

quantitative phase through SPSS as well as LISREL software. The findings provided 

a thought model including the strategy of the bases of thinking, the view of Islam, 

the discourse of the leadership, and the outcome of thinking, of which highest score 

of Friedman's method was given to thinking (44.72), and the lowest score was given 

to strategies (40.65). Hence, it can be concluded that if organizations consider 

thinking paradigm, we may observe the emergence of learning and knowledge 

creating organizations. 
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:  مقام معظم رهبری  هایدیدگاه با محوریت  ورزیالگوی اندیشهارائه 
 رویکرد آمیخته 

 ( السالمعلیه دانشگاه جامع امام حسین:  نمونه پژوهش) 
  مقدم یحسنصادق ، یفارسان ییبابا ثمیم

 1398/ 15/12دریافت: تاریخ 
 07/02/1399تاریخ پذیرش: 

 چکیده
باشد. برای نیل به این می های مقام معظم رهبریبا محوریت دیدگاه  ورزیهدف اصلی پژوهش، ارائه الگوی اندیشه

مطالعه ضمن ، ابتداآوری شد. در جمع )کیفی و کمّی( ها در دو مرحلههدف، با استفاده از روش ترکیبی اکتشافی، داده 
های کلیدی گیری نظری انتخاب شدند، مؤلفهنفر از خبرگان که با روش نمونه 11ادبیات تحقیق، از طریق مصاحبه با 

در بخش کیفی، با استفاده از روش شناسایی گردید. معیار  5و  زیر معیار 15مفهوم کلیدی،  85 در قالب ورزیاندیشه
یافتند و مدل نظر دستورزی به اتفاقهای اندیشهچهار راند، در مورد مؤلفه، پس از هانفر از پانلیست 20دلفی، تعداد 

بر  تأیید قرار گرفت.مورد ( k=0.89) ضریب هماهنگی کندال از طریق  ،نیز اعتبار بخش کیفیو  تحقیق ارائه گردید
محتوا  ،طراحی شد که پس از سنجش روایی ظاهری یبخش کمّ نامههای حاصل از مرحله کیفی، پرسشمبنای یافته

پایایی آن با روش آلفای کرونباخ، مقدار آن  (،اکتشافی و تأییدی عاملیتحلیل و همچنین روایی سازه ) )روش الوشه(
گیری که با روش نمونه دانشگاه جامع امام حسین )ع( پژوهشگراننفر از  108از طریق مشارکت  و برآورد شد 93/0

افزار روش تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش کمّی، از طریق نرم. انتخاب شدند، اجرا گردید هانفر از آن 84 تصادفی
«SPSS» « و همچنینLisrel »باشد که شامل معیارهایی از میورزی اندیشه الگویارائه  ،های پژوهشیافته .اجرا شد

، که بیشترین امتیاز استورزی ورزی، دیدگاه اسالم، گفتمان رهبری و پیامدهای اندیشه، مبانی اندیشهراهبردقبیل: 
باشد؛ بر می 40.65با امتیاز  هاراهبردو کمترین امتیاز مربوط به  44.72با مقدار  ورزیمبانی اندیشهفریدمن مربوط به 

توان شاهد ورزی، میها به پارادایم اندیشهتوان به این نتیجه دست یافت، که در صورت توجه سازماناساس، میهمین 
 یادگیرنده بودن باشیم.  و آفرینیهای دانشهایی با ویژگیظهور سازمان

 روش گیری گروهی،انجمن خبرگی، تصمیم ،های مقام معظم رهبریدیدگاه ورزی، اندیشهالگوی :هاکلیدواژه 
 .آمیخته
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 مقدمه

ههها توان به این الگو کههه بههاالییکه در دنیای پیچیده و پر تغییر امروزی، نمی است معتقد 1پیتر سنگه

شههود ها عمل کنند، بسنده کرد؛ فکر و عمل بایههد در تمههامی سههطر یک ارچههه کنند و پائینیفکر می

وسههیله همه افراد را درگیر شناسایی و حههل مسههائل نمههود و بههدین (.80، 1382بیگی،فقیهی و رجب)

هایی، های خود افزود، چنین ویژگیهای جدیدی آموخت، امور را بهبود بخشید و بر تواناییتجربه

همانا حههل مسههأله اسههت،  آفرینهای دانشسازمان ارزش اصلی .دانش آفرین استمختص سازمان 

ریزی شههده بههود کههه کههارایی افههزایش یابههد. در سههازمان در حالی که سازمان سنتی بدان گونه طرح

باشند و این بدان معنی اسههت کههه کارکنان و اعضاء پیوسته درصدد شناسایی مسأله می آفریندانش

 (.965، 1388دفت،بود )رک نیازهای مشتری خواهند دد دآنان همواره درص

صههورتی فرآینههد تعامههل افکههار نخبگههان بههه کههه در آنهههایی در چنین سازمانی، یکی از تشههکل

مشخص و واضر به مدیران ارشد، ارائه  هایگیرد و نتیجه آن در قالب سیاستروشمند صورت می

را ورزی اندیشههه یهههاگروه ویههژه  بههدین ترتیههب کههار ورز اسههت.اندیشه یهاگروه ، تشکیل شودمی

پههردازان و نظریهورزی اندیشه یهاگروه سازی برای اتخاذ تصمیمات کالن دانست. تصمیم توانمی

های مدیریتی ها از تجربه و دانش خود برای گشودن گره تئوری گرانی هستند که با تسلط برتحلیل

( چهها  ریهه زفارسانی و همکاران، باباییکنند )ئه طریق می، اراس اه  در موضوعات مختلف مورد نیاز

 ورزی را در جامعهههمهها بایههد جوشههیدن فکههر و اندیشهههمقام معظم رهبری در همین زمینه فرمودنههد: » 

 (.10/9/1389، مقام معظم رهبرییانات «)بخودمان به یک حقیقت نمایان و واضر تبدیل کنیم

 موجههب  هیهه روحباید فکر کردن را در جامعه نهادینه کههرد. اگههر کسههى دارار تفکّههر بههود، ایههن » 

علم را هم کشف کند. اگر جوان ما، عالم ما، دانشمند ما متفکّر بار  مهم مسائلشود که او بتواند می

کنههد و جدید مطرح می لهأها و صدها مسدانشى که در اختیار او است، ده  آمده باشد، از آن ذخیره 
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(. 17/2/1393، مقام معظههم رهبههرییانات ب«)از علم با تفکّر ممکن است گیرد. پس استفاده پاسخ می

ههها ایههن -همان اتاق فکههر در مراکههز-فکری درست کنید  یک مجموعهفرمودند: »  لههمچنین معظم

فکههر اسههتفاده بنشههینند فکههر کننههد، فکرهههای عههالی بکننههد. از افههراد مطمههئن، خههاطرجمع و خههوش

 (. 31/2/1386، مقام معظم رهبرییانات ب«)کنید

اسههالمی  الگههوی پایهههانداز بیست ساله، با بررسی اسناد باالدستی راهبردی )سند چشماز طرفی، 

های کلی برنامه ششههم سیاستمدت )گام دوم انقالب( و همچنین اسناد میان بیانیهو  ایرانی پیشرفت

های اصههلی مقههام توان گفت: »یکی از دغدغهساز بسیج، میهای رویه( و در نهایت، سرفصلتوسعه

تشکیل وم پرداختن به علم و دانش و همچنین شود، لزمعظم رهبری که در تمامی اسناد مشاهده می

 است«. ورزاندیشه یهائتیه

های پیشرفت عرصهدر صورتی که بخواهیم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری  بر همین اساس،

نمههاییم و ایههن فکههر پیشههرفت  در عرصهههبایسههت مههیاول،  در درجههه نماییم،مشخص  ،طورکلیرا به

عنوان یک اولویت عنوان یک نیاز و بهکه بتوانیم محور تفکر را بهپیشرفت زمانی محقق خواهد شد  

 یهههاگروه توان به آن جامعههه عمههل پوشههاند، که می ییابزارهاها مطرح نمود که یکی از در سازمان

 اندیشههه،  نیههاز شههدید کشههور بههه فکههر وههها، که هدف از تشکیل آن ییهاگروه ورزی است، اندیشه

سازی و دنبال پیاده که بهاست و این مهم میسر نخواهد شد مگر این ییخصوص در مقوالت زیربناهب

 .سازی آن باشیمفرهنگ

خبههر آن بههی که امکههان دارد از هاسازمانشود که دانش ضمنی باعث می 1ورزاندیشه یهاگروه 

ههها حتههی در شناسههایی ایههن دانههش و ها و شرکتو منتقل شود. اکثر سازمان شناختهباشد، کشف، 

سههازد تهها ایههن ورز، بسههتری را فههراهم مههیاندیشه یهاگروه اندازی علوم ضمنی مشکل دارند؛ اما راه 

فارسههانی و بابههایی) شههودی« توسط کارکنان کشف و منتقههل فرآیند »خود مدیریت صورتبهها دانش

 
1- Collective Thinking Teams 
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تصمیمات صههحیر ها به اتخاذ و اجرای سریع موفقیت سازمان، سوی دیگراز (. چا  ریزهمکاران، 

کننههد. ههها گروهههی از مههدیران و خبرگههان اتخههاذ مههیبستگی دارد. چنههین تصههمیماتی را در سههازمان

ههها و رویکردهههای متفههاوت گیری گروهی سازوکاری برای تلفیق دانش، تخصص، مهههارتتصمیم

، 1390احمههدی و حسههینی، شههود )است که نتایج حاصل از آن به اتخاذ تصههمیماتی بهتههر منههتج مههی

111.) 

 یروش دلفهه  ورز، روش دلفههی اسههت.اندیشه یهاگروه  گروهی گیرییکی از ابزارهای تصمیم

مشههکل  کی بررسی منظوربه گروه از کارشناسان است کی انیدر م اجماعو  یارتباطساختار  کی

 (.991، 2016، 1آمیاو و همکاران) ده یچیپ

)هم به لحاظ محتوایی و  هیچ تحقیقیبا بررسی تحقیقاتی که در کشور ایران انجام شده است، 

انجام نشده است، بر همین اساس این  آمیختهورزی و با روش هم به لحاظ روشی( در حوزه اندیشه

  .تحقیقاتی را پوشش دهد این خأل ورزیاندیشه با ارائه مدلی در حوزه  داردتحقیق سعی 

ورزی را در جمههع اولین بار موضوع اندیشهکه مقام معظم رهبری برای از طرفی، با توجه به این

دارای  بسیجیان و س س در بدنه س اه پاسداران مطرح نمودنههد، از طرفههی، یکههی از مراکههز سهه اه کههه

ها از تجربه و دانش خود برای گشههودن تئوری که با تسلط بر باشدمیگرانی پردازان و تحلیلنظریه

، دانشگاه امههام حسههین کنند، ارائه طریق میس اه  های مدیریتی در موضوعات مختلف مورد نیازگره 

ورزی اسههت و این پههژوهش، نداشههتن مههدل بههرای حههوزه اندیشههه اصلی سؤال باشد؛ بنابراین)ع( می

ها توان این مؤلفهههاند؟ چگونه میکدامورزی حوزه اندیشههای کلیدی تأثیرگذار بر همچنین مؤلفه

بهها ورزی اندیشهههیک مههدل بههرای  ،هارهگذر شناخت این مؤلفهتوان از را احصاء کرد؟ چگونه می

ههها و معیارههها چههه اولههویتی و س س این مؤلفهههنمود؟  ارائه های مقام معظم رهبریدیدگاه  محوریت

  دارند؟

 
1- Ameyaw et al 
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 پژوهش  و پیشینه نظری  مبانی 

 های خبرگیانجمن

  ی هابه عبارت ساده، انجمنآمده است؛  وجود  به سال است که 25حدود  1خبرگی یهاانجمن ده یا

حساس   هایموضوع ای یواقع یکنند که به مشکالت زندگیاز افراد اشاره م ییهاگروه به  خبرگی

  ،گریکدطریق یمنظم با هم تعامل دارند تا با هم و از  طوربه ، اساس نیکنند و بر ایتوجه م و مهم

 (.2010، 2ونگر )  رند یبگ ادی

های مشترک اشاره دارد که  هویت و منافع حرفبه گروهی از افراد با خبرگی  ی هاانجمن

  ندینمامشارکت و ایجاد یک کانون همکاری و همفکری اقدام  نمایند تا نسبت بهتعهد می

که بدون فکر   کنندیاستدالل م( 2017) 3پیرکو و همکاران  (.1395پور، شاهقلیان و زرآبادی)

بر    یمبتن یداشته باشند. تفکر با هم از نظر مفهوم ود توانند وجینم  خبرگی یهاانجمن ،4کردن با هم 

-یم افراد کهیهنگام: نشات گرفته است کننده داخلینیروی فعالدر مورد ( 1962) 5ی پوالن ده یا

طور  به ق یطر نیکنند و از ا ییرا راهنما گریکدی، یله واقعأمس ک یدرک خود از  قیتوانند از طر

، تفکر در کنار هم امکان توسعه و نیبنابرا گذارند؛را به اشتراک می یدانش ضمن میستقمریغ

 کند.  یرا در طول زمان فراهم م رومندین یعمل اجتماع کی یداریپا

 اتاق فکر

« 6وجود آمده بودند که نمونه بارز آن مؤسسه »رند در ابتدای امر برای مشاوره نظامی به اتاق فکر

(.  59، 1389طبرسا و دهقان، است ) یافته جهان ای و ساختحرفهاست که اولین اتاق فکر 

کار مناسبی وساز (،24، 1396راهداری و نصر، ) قدرتپلی بین دانش و  عنوانبه  ههای فکهراتهاق

 
1. Communities of Practice (CoPs) 

2. Wenger 

3. Pyrko et al 

4. Thinking together 

5. Polanyi 

6. RAND 
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دانش در راستای خدمت به قدرت هستند و   کهارگیری فکهر، ایهده، علهم وبهرای بهه

های فکر با  گردانند. به هر حال اتاقمنتفع می گذاران را از نیروی دانش و خرد خهودسیاست

گیرندگان حکومتی و با  گذاران و تصمیماز سیاست ایمأموریت اصلی پشتیبانی فکری و مشهاوره 

ترین تعریف برای اتاق ساده  (.145، 1390آقاجانی و عسگری، )  شدندپژوهی متولد هدف سیاست

راهداری و  ) است روشمند  توان عنوان کرد که ساختاری برای تفکر جمعیگونه میفکر را این

 (.27، 1396نصر، 

 های تفکرهای فعالیت کانونحوزه

گیرندگان و به بند  گذاران و تصمیمای سیاستمشاوره مأموریت اصلی اتاق فکر، پشتیبانی فکری و 

(. راهداری  1، 1385ادیانی، )  استکشیدن فکر و ایده و دانش در جهت تحقق اهداف سازمانی 

 تواند در موارد ذیل کاربرد داشته باشد: ( معتقد است، اتاق فکر می1396)

 ایجاد مهارت فکری؛   -

 های فکری؛نقش اتاق فکر در تکانه-

 دعوت به استفاده از »سوپر ابرمهارتی« به نام »تفکر به تفکر«؛-

 اتاق فکر مکانی برای تفکر جمعی؛    -

 نقش اتاق فکر در انتقال دانش ضمنی.-

 ورزیورز و اندیشه، اندیشهاندیشه

ورزی )خردورزی،  رفته است و منظور از اندیشه کاربه اندیشه به معنای »تالش ذهنی برای شناخت« 

رسیدن به شناخت و معرفت   به رسمیت شناختن عقل بشری برای» (، گراییعقلرایی و خردگ

آموزد و این خرد انسانی است که مالک تمایز او با سایر و چگونه اندیشیدن را به انسان می «است

جانداران است و این اصالت عقل به معنای تکیه بر اصول عقلی و منطقی است و فرد خردورز،  

  حل  در جهتکه است عقالنی  یفعالیتورزی به عبارت دیگر، اندیشه؛ عاقل، آگاه و هوشیاریعنی 

های  از جمله فعالیت نماید، تالش می مشکالت و مسائل و با انگیزه نیاز به دانستن، توجیه و تبیین 
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ها و  یابی و حل مسأله؛ تولید فکر، اندیشه و دانش، انتقال دانشورز، مسألهاندیشه یهاگروه 

نگری و  پژوهی، آینده پراکنی، روندیابی با رویکرد آینده پردازی و ایده یابی، ایده تجربیات، ایده 

های دقیق و قابل اجرا و ارائه مشاوره  کارها و طرحخام به راه  یهاشنهاد یپنگاری، تبدیل آینده 

 (.1390زاده، سرتیپ)  باشدهای جدید می ها و مشکالت و ایجاد فرصت فکری برای گشودن گره 

 دیدگاه مقام معظم رهبری ورزی ازاندیشهجایگاه 

 ، بر لزوم جایگزین نمودن  ها در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه  مقام معظم رهبری

 نیازهای شما، یک مجموعه  از جمله »  ورزی به جای اتاق فکر تأکید نمودند و فرمودند:اندیشه

برداری از لغات خارجی را کمتر کنیم. متأسفانه  خواهد گرته ورز است. من دلم میاندیشه 

ای از انگلیسی است.  برداری کنیم. اتاق فکر، درست ترجمه های ما موجب شده که گرتهکاریکم

فکری درست   ای نیست. یک مجموعه اما چاره  ؛ کار ببرم»اتاق فکر« را به خواهد کلمهمن دلم نمی

ها بنشینند فکر کنند، فکرهای عالی بکنند. از افراد مطمئن،  این -زهمان اتاق فکر در مراک -کنید 

 (.31/02/1386 مقام معظم رهبری،یانات ب)«فکر استفاده کنیدخاطرجمع و خوش

به تبدیل نمودن جوشیدن فکر و   های راهبردیدر نخستین نشست اندیشه  له همچنین معظم

بایستی مشخص   ،کلیطورهای پیشرفت را بهعرصه ».... ورزی به حقیقت جامعه، فرمودند: اندیشه

متفکر  فکر است. ما بایستی جامعه را به سمت یک جامعه عرصهاول، پیشرفت در  در درجه ،کنیم

حرکت دهیم؛ این هم درس قرآنی است. شما ببینید در قرآن چقدر »لقوم یتفکّرون«، »لقوم  

ورزی را در جامعه  یعقلون«، »أفال یعقلون«، »أفال یتدبّرون« داریم. ما باید جوشیدن فکر و اندیشه 

نخبگان شروع خواهد   واضر تبدیل کنیم. البته این از مجموعه خودمان به یک حقیقت نمایان و 

ی دارد، الزاماتی دارد. ابزار کار،  یشد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم. البته این راهبردها

یانات  ب«)ها همه لحاظ شود و بیایدها اینریزیهاست؛ که باید در برنامه آموزش و پرورش و رسانه 

 (.10/09/1389مقام معظم رهبری،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664
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ورزی  اندیشه یهائت یهریزی دقیق و مبتنی بر تشکیل ای بر لزوم برنامهاهلل خامنهحضرت آیت

های  حضور پرقدرت و تأثیرگذار در عرصه منظوربه  ، های مختلف بسیجافزایی الیه برای هم

  یهائت یه تشکیل ها، تأکید کردند و پنج سرفصل را تعیین نمودند که یکی از آنگوناگون جامعه، 

ورز در  اندیشه یهائت یهوظیفه این  ایشان بوده است. در دو سطر رأس و بدنه بسیج ورزیاندیشه

و   نرم جنگو  سخت جنگهای مختلف اعم از طراحی برای مأموریت را های مختلف بسیج الیه

کیل این  که تشای با تأکید بر ایناهلل خامنهحضرت آیت دانستند. رسانیسازندگی و خدمات

شود،  ورز موجب پویایی و خردمندی و تأثیرگذاری بیشتر و پیشرو بودن بسیج میاندیشه یهائت یه

رصدگر نیز تشکیل شوند که مأموریت   یهائت یهورز، باید های اندیشهدر کنار مجموعه» افزودند: 

مقام  یانات ب )«سازمان بسیج است نگرفتن قرارها و مورد آسیب ویروس نکردن نفوذ ها مراقبت از آن

 .(03/09/1395معظم رهبری، 

 پیشینه پژوهش

های  شناسی نقش کانون نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان: »گونه پایان( در 1384الجوردی )

های تفکر را شامل مواردی از قبیل: های کانون ، دامنه فعالیتهای عمومی«مشیتفکر در عرصه خط

گذاری؛  سازی راهبردی در سیاستپژوهی؛ تصمیمپردازی در زمینه سیاستنظریهسازی و ایده 

های بنیادین و فکری کشور در زمینه سیاست، حکومت، علم و فناوری و ارائه  توسعه دانش

،  راهبردیسازی ها بر پایه حکومت و دولت در قالب تصمیمگیری سیاستراهبردی برای شکل

 داند.می

های  مدل ارزیابی عوامل موفقیت انجمن  ارائه  به ( در تحقیقی1395پور )زرآبادی و  شاهقلیان

در موفقیت   پانزده عامل  ،نشان دادتحقیق پرداختند. نتایج  انیبندانش های خبرگی در شرکت

عوامل  : بندی شدندبودند که در چهار گروه کلی به این ترتیب رتبه  رگذار یتأثهای خبرگی انجمن

 ی. و عوامل مالی و اقتصاد فنّاورانه عوامل سازمانی، عوامل فناوری و  مدیریتی و منابع انسانی،
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های خبرگی  های موفقیت و پویایی انجمن( در تحقیقی به بررسی شاخص2011) 1رتنا

و استفاده از   ی گذار، به اشتراکجادیتوانند ایمهای خبرگی انجمن که نشان داد ها افتهی پرداخت.

بگذارد.   ریآن تأث یینها عملکردو  اتی، عملراهبرد یو رو دکنن لیسازمان را تسه  کیدانش در 

  ارتقا  ، دانش یو اشتراک  یریادگ ی ی هاطی ارتقاء مح یرا برا های خبرگی انجمن که ی دیعوامل کل

 است.   یفرد زه ی، فرهنگ و انگیرهبر از: اند عبارت، دهدیم

های خبرگی برای اشتراک دانش در  ( در تحقیقی با عنوان انجمن2014) 2سای و همکاران

  یزمان یو نوآور یریادگآموزش عالی از طریق تئوری فعالیت، به این نتایج دست یافتند که ی

 . کنند و دانش را به اشتراک بگذارند یهمکار گری کدیبا  دانشجویانافتد که یاتفاق م

  ر یتأثهای خبرگی و انجمن تیعوامل موفق( در تحقیقی به شناسایی 2015) 3اخوان و همکاران

  :از اندعبارت های خبرگی انجمن تیموفق عواملنشان داد  جی نتاآن در ایجاد دانش پرداختند. 

  ن ی. ایسازمان یبانیو اهداف و پشت راهبرد ، یبانی، ابزار پشترساختیتعامل، ز یسازنهیسازمان، به

  دانش  خلق در شرفت یپ  یدر تالش برا یآموزش یهاکننده عوامل مؤثر در سازمانعوامل منعکس

 . را دارند ریتأث نیشتری و اهداف و سازمان ب راهبرد، تی عوامل موفق نی ا نیاست. از ب 

با سازمان با   های خبرگیانجمن ییهمسو ی برا یتجرب قیتحق ک( ی2015) 4جاسبی و همکاران 

توانند بر  یها ممطالعه نشان داد که چگونه سازمان ن یاند. نتایج دانجام دا  یفاز یدلفاستفاده از پانل 

  ی هابخش عنوانبه، های خبرگیانجمن بگذارند و برعکس چگونه  ریخود تأث های خبرگیانجمن

نشان داده شد که چگونه  همچنین . رندیقرار گها آن ریتوانند تحت تأثی، ماهسازمان ی جدا نشدن

کنند تا در اهداف و   ت یرا هدا اهبگذارند و آن  ریتأث های خبرگیانجمن توانند بر یها مسازمان

بهبود عملکرد در نظر گرفته   ی مهم برا ی ابزار عنوانبه که  یکنند، جوامع شرفتیخود پ یهاراهبرد

 .شوندیم

 
1. Retna 

2. Sie et al 

3. Akhavan 
4. Jassbi et al 
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اطالعات و ارتباطات در   یگروه و نقش فناور ییایپو (، در تحقیقی2016) 1پوجوال و پوسا 

  بودن  ملموسکه  های خبرگی را بررسی نمودند. نتایج نشان دادانجمن یچرخه زندگ لیتحل

کند و در  یم فا یا های خبرگیانجمن ییایدر عملکرد و پو ی، نقش اساسحل شود د یکه با ی امسئله

 نماید.می تبیین در روند را  اطالعات و ارتباطات یآورفن  ریینقش تغ  زین یبخش

های خبرگی چگونه  ( در تحقیقی با عنوان: »فکر کردن با هم، انجمن2017) 2پیرکو و همکاران 

 معرفی  های خبرگیبخش اصلی فعالیت انجمن عنوانبه کنند«، فکر کردن با هم را فعالیت می

متقابل یکدیگر را با درک خود از مشکالت مشابه در حوزه مورد  طور نماید که در آن افراد بهمی

مستقیم، دانش ضمنی را به  غیر صورتبه کنند و از این طریق عالقه مشترک خود راهنمایی می

. نتایج این تحقیق نشان داد، فرآیند یادگیری مشترک »فکر کردن با هم« همان  گذارندیماشتراک 

 آورد و نه برعکس.را به زندگی میهای خبرگی انجمنچیزی است که اساساً 

های خبرگی برای یادگیری ( در تحقیقی به بررسی نقش انجمن 2019) 3مک رسون و همکاران

، از  اهداف نییو تع های خبرگیانجمن  و شناسایی فیتواند با تعریم تیریمد. پرداختند راهبردی

داشته باشد   ازین ییهاوه یممکن است به ش  یی، شناساگرید یاز سویادگیری و تعامل پشتیبانی نماید. 

  ت یصالحبه  یابیدست یکند و اهداف را برا یبانیدر درازمدت پشت یکه از اهداف توسعه فرد

 کند.  یبانیپشت یشخص

 الگوی اند نتوانسته  تاکنون تحقیقات پیشین که نشان داد  تحقیق  ادبیات و پیشینه  بررسی

 و هامؤلفه کهآن بر عالوه  تا کندمی تالش تحقیق این ورزی ارائه دهند.از اندیشه اییک ارچه

 نماید، از ارائه علّی دریک چارچوب را هاآن نماید، شناسایی ورزی رااندیشه  با مرتبط متغیرهای

 باشد. می حوزه  این در بیشتری تحقیقاتبه  نیاز و بوده  ناکافی مذکور ادبیات جهت این
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2. Pyrko et al 
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ورزی«، »اتاق فکر« و »روش های »اندیشه، با کلید واژه شده انجام جوهای واز طرفی، طی جست

  2019عمل آمده است، تا پایان سال داک بهو همچنین پایگاه ایران 1دلفی« در سایت پروکوئست 

ورزی« در  دهنده آن است که نه تنها »اندیشهشانای با این عنوان انجام نشده است و این نهیچ رساله 

کشور ایران از لحاظ محتوایی و روشی )دلفی( موضوعی جدید بوده؛ بلکه در کل دنیا و خصوصاً  

شود؛ لذا نبود مدل در این حوزه، مورد مطالعه تحقیق حاضر موضوعی بدیع و جدید محسوب می

 نه ب ردازد. محقق را بر آن داشت تا به طراحی مدل در این زمی

 

 پژوهش  شناسی روش

راهبرد پژوهش استفاده شده است. برخی از   عنوانبه در این پژوهش از روش آمیخته اکتشافی، 

و برخی آن را سومین جنبش   3شناسیرا موج سوم روش 2های پژوهش آمیخته نظران، روشصاحب

های کمی پاسخ به محدودیت روش دانند و بر این باورند که ظهور این جنبش در شناختی میروش

 (.75، 2010، 4کرسول و پالنوکالرک گرفت )و کیفی شکل 

شود که در مورد وضعیتی که با آن رو به رو  اکتشافی انجام می صورتبه زمانی یک پژوهش 

هستیم، اطالعات و آگاهی زیادی نداریم، در حقیقت مطالعات اکتشافی برای درک بهتر ماهیت  

 منظور  های بسیار اندکی انجام شده است؛ بدینشود که در مود آن بررسییای انجام ممساله

آوردن اطالعاتی در مورد  دستهای وسیعی را با تعداد زیادی از افراد برای بهتوان مصاحبهمی

طور که ذکر  (. بنابراین، همان194، 1386فر و همکاران، داناییداد )های آن انجام وضعیت و پدیده 

 
1. Proqest 
2. Mixed research 

3. Methodology 

4. Creswell& Plano Clark 
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ها کشف نمود، بر همین  های تحقیق وجود ندارند و باید آنتحقیقات اکتشافی، گزاره شد در 

 باشد.اساس تحقیق حاضر از نوع اکتشافی می

های مفید  ها در مرحله کیفی مصاحبه است؛ مصاحبه، یکی از صورت ابزار گردآوری داده 

های  و ادراکات گروه ها های کیفی است؛ زیرا بررسی دیدگاه گردآوری اطالعات در میان روش 

ها پیوستاری  (. برای انوع مصاحبه 108، 1394هومن، سازد )مختلف و عموم مردم را ممکن می

ای از مصاحبه عمیق و بدون ساختار تا مصاحبه با ساختار است.  وجود دارد، که دارای دامنه

 (.113، همانبرند )می کاربه را   1های نیمه ساختاریافتهپژوهشگران کیفی عموماً مصاحبه

برای شروع کار با روش دلفی، اولین بخش، طراحی سؤاالت مصاحبه بود. برای این امر،  

که در زمینه  برخی از خبرگان، سؤاالت مصاحبه را  ه باپژوهشگر با بررسی ادبیات پژوهش و مشاور

طراحی نمود. سؤاالت  ورزی بود، پیامدهای اندیشه در نهایتها، دیدگاه اسالم و راهبردمبانی، 

ساختار یافته بوده و پژوهشگر در صورت لزوم در حین  مصاحبه نیمه صورتبه طراحی شده 

ها با  پس از انجام مصاحبه  .نمودمصاحبه سؤاالت دیگری را برای تشریر ابعاد سؤال مطرح می

  26( تعداد 4های جدول )رویکرد تحلیل محتوا، به کدگذاری مفاهیم پرداخته شد که بر اساس داده 

 مفهوم شناسایی گردید.

نامه  خبرگان، از پرسش نظراتفاقبندی و بررسی در مرحله بعد )دور دوم به بعد(، برای اولویت 

استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا از طریق مصاحبه با   کیفیاز مرحله  شده ساخته حاصل محقق

نامه  احصا گردید و پس از انجام مصاحبه، از طریق پرسش ورزیاندیشههای خبرگان، مؤلفه

ناء  غپس از رسیدن به ا در نهایتنظر خبرگان در راندهای بعد و شده به بررسی اتفاقحاصل

 ها اقدام شد.  بندی مؤلفه اولویتنامه نهایی نسبت به تئوریک، در پرسش

نفر( که از   11د، بخش اول خبرگانی )نباشبخش می چهارجامعه آماری تحقیق حاضر شامل 

بخش دوم  ، را معرفی نمودند )قبل از انجام دورهای دلفی( هامؤلفهطریق مصاحبه با ایشان، 

 
1. Semi-Structured interviews 
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، شامل  سومبخش  ، (1-3)جدول نفر( که در دورهای دلفی شرکت نمودند  20هایی )پانلیست 

ی الوشه را مورد سنجش قرار دادند و  نفر( که روایی محتوای 18خبرگان مطلع از موضوع تحقیق، ) 

 نفر( دانشگاه جامع امام حسین )ع(   108شامل پژوهشگران و کارکنان ) چهارم بخش  در نهایت 

ها توزیع گردید )جهت سنجش پایایی ابزار تحقیق و همچنین  تحقیق بین آن نامهپرسشکه  باشدمی

 . ورزی(ش اعتبار مدل اندیشه جسن

 (، هدف154، 1394کرسول، رود )می کاربه ، که در پژوهش کیفی 1گیری هدفمند در نمونه

 و  اطالعات باشد از  تحقیق، سرشار هدف به توجه با که است مواردی انتخاب  پژوهشگر

 (.9، 1392زادگان و همکاران، محبدهد ) یاریخود نظری مدل دادن شکل در پژوهشگر را

ها در این خصوص انباشته  کم مفاهیم و گزاره ها کمدر بخش اول، در فرآیند گردآوری داده 

ها محرز گردید  ها، اشباع نظری داده بندی و بررسی گزاره که از مصاحبه نهم، جمعشدند تا اینمی

گیری هدفمند است که پژوهشگر را در  نوعی نمونه گیری نظرینمونهذکر شد  که طورهمان و 

ها با نظریه در حال تکوین به اثبات رسیده خالل کشف نظریه یا مفاهیمی که ارتباط نظری آن 

ینان از این  ولی جهت اطمیابد؛ ها به اشباع نظری ادامه میکند و تا رسیدن مقوله است، یاری می

 ها تا مصاحبه یازدهم نیز ادامه یافت. های مفهومی مدل، مصاحبهموضوع و پر کردن حفره 

خصوصیت:   چههار بایست بهمیباشد، ها میدر بخش دوم، که مربوط به انتخاب پانلیست  

ارتبهاطی مهؤثر  ههای کهافی بهرای شهرکت و مههارت در موضهوع، تمایهل، زمهان تجربـه دانهش و 

، انهدازه پانهل و روش  اعضای پانلصالحیت  کلیههدی مطالعههه نیههز مولفه های و  دارنههد  نیهاز

اعضای  نفر از  20تعداد  (. بر همین اساس،177، 1387احمدی و همکاران، )  ههاست انتخهاب آن

دانشگاه جامع امام حسین )ع(  ورزی( که شامل پژوهشگران و کارکنان )آشنا با حوزه اندیشه پانل

 اند، انتخاب شدند. بوده 

 
1. Purposeful Sampling 
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نظر و خبره مرتبط با  نفر صاحب 18از مرحله کیفی، بین  شده حاصلنامه پرسشدر بخش سوم، 

ها  باشند، توزیع شد و از آن موضوع تحقیق، که متشکل از اساتید دانشگاهی )عرصه آکادمیک( می

ها، سازه اصلی مربوطه را مورد  یا هر کدام از گویه خواسته شده که به این سؤال پاسخ دهند، آ

 دهند یا خیر؟ سنجش قرار می

، تعداد افراد جامعه آماری تحقیق حاضر که شامل پژوهشگران و کارکنان چهارمدر بخش 

 از روش  بوده است که با استفاده نفر  108باشد، به تعداد دانشگاه جامع امام حسین )ع( می

 نفر محاسبه شد.   84حجم نمونه  تصادفیگیری نمونه

 حاصل از بررسی ادبیات و مصاحبه با خبرگان  و مدل مفهومی هامؤلفه

و همچنین   شاخص(  82) ورزیاندیشه پس از بررسی ادبیات تحقیق )داخلی و خارجی( مربوط به 

گفتمان   سازه شاخص در قالب پنج  108کلی  طوربه شاخص(،  26مصاحبه با یازده نفر از خبرگان )

  ورزیو پیامدهای اندیشه  ورزیمبانی اندیشه، ورزیدیدگاه اسالم در خصوص اندیشه، رهبری

 .نمونه ذکر شده است  عنوانبه ( سازه گفتمان رهبری 1جدول )شناسایی گردید که در 

 

  ادبیات تحقیق معیار گفتمان رهبری بر اساس ورزیهای اندیشه شاخص .1ل جدو

 شاخص با ذکر منبع زیرمعیار  معیار

گفتمان 

 رهبری

 رهنمودها

 (.10/09/1389، جوشیدن فکر )بیانات رهبری

 (.20/08/1394، علم الزم و نافع )بیانات رهبری

 (.17/02/1393، نهادینه کردن فکر در جامعه )بیانات رهبری

 (.17/02/1393، حل مسأله از نتایج تفکر سومند )بیانات رهبری

 (.31/02/1386 ،های فکری در مراکز )بیانات رهبریایجاد مجموعه

 (.20/04/1394 ،ترین ابزار پیشرفت و اقتدار ملی )بیانات رهبریعلم، مهم

 (.22/07/1397، )بیانات رهبری استعزّت و قدرت یک کشور  آشکارترین وسیله دانش،

 اندازچشم

 (.13/08/1382)ابالغ در تاریخ  1404جایگاه علم در سند 

 (.22/07/1397جایگاه علم و فکر در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت )ابالغ در تاریخ 

 (.09/04/1394پیشتازی در عرصه علم و فناوری در برنامه ششم توسعه )ابالغ در تاریخ 
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 (.22/11/1397های اصلی گام دوم )ابالغ در تاریخ سرفصل عنوانبهعلم و پژوهش 

 (.03/09/1395ورز در رأس و بدنه بسیج )ابالغ در تاریخ اندیشه یهائتیهلزوم تشکیل 

 در این پژوهش دلفی روش فرآیند

ورزی در دانشگاه جامع امام حسین )ع( تهران با  ارائه الگوی اندیشهله اصلی این پژوهش، أمس

با  بر این اساس، از طریق مطالعه مبانی نظری و همچنین مصاحبه باشد، میاستفاده از روش دلفی 

 نفر( که بر اساس روش   20های مورد نظر )شد. س س پانلیستها شناسایی شاخص ،خبرگان

   رساندند. سرانجام گیری هدفمند انتخاب شده بودند در چهار راند فرآیند دلفی را به نمونه

 ( تاریخ توزیع و  2آوری شد. جدول )حضوری توزیع و جمع صورتبه ها هر دور نامهپرسش

 دهد:ها نشان میهای هر دور را به همراه تعداد آن نامهآوری پرسشجمع

 

 هانامه تاریخ توزیع و گردآوری پرسش .2جدول 

 راند
 هانامهآوری پرسشجمع نامهتوزیع پرسش

 میانگین تعداد پیگیری از هر عضو
 درصد تعداد آخرین تاریخ تعداد تاریخ توزیع

 8 95 19 18/12/1397 20 15/11/1397 اول

 4 95 19 18/01/1398 20 22/12/1397 دوم

 3 85 17 15/02/1398 20 25/01/1398 سوم

 3 90 18 20/03/1398 20 30/02/1398 چهارم

 

 های راند اول دلفییافته

 نامه  پرسش 20دلفی که شامل دو بخش مجزا بود )بسته و باز( به تعداد  نامه دور اول پرسش

حضوری   صورتبه ها صورت حضوری و پست الکترونیک بین اعضای پانل )که قبل از این با آنبه
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توزیع گردید که پس از یک سه هفته، پیگیری برای دریافت  بودند ) صحبت شده و توجیه شده 

  95نفر از اعضاء )معادل  19طور متوسط بار تماس به 5پس از  در نهایت پاسخ آغاز گشت و 

گذار بر  های تأثیراز مؤلفه یفهرستنامه را تکمیل و عودت دادند. در این دور درصد( پرسش

ها استخراج شده بود، ارائه گردید. در بخش اول  ی پیشین و مصاحبههاکه از پژوهش  ورزی شهاندی

های ذکرشده با انتخاب یکی از  اهمیت مؤلفه درباره نامه یاد شده، پاسخگو باید نظر خود را پرسش

 ها در قالب طیف لیکرت و شامل:کرد. این گزینهها اعالم میهای موجود در مقابل آنگزینه

« و »اهمیت بسیار زیاد:  4«، »اهمیت زیاد: 3«، »اهمیت متوسط: 2«، »اهمیت کم: 1»اهمیت بسیار کم: 

کننده در فرآیند  درصد خبرگان شرکت 70( معتقد است که حداقل 1982« بوده است. گرین )5

(  2الگوریتم روش دلفی در شکل ) نظر باشند.های زیاد و خیلی زیاد( باید دارای اتفاقدلفی )گزینه

 ارائه شده است. 

بود،   5/0تر از ها پایینشاخص که درصد اجماع آن 30بر اساس آمار توصیفی راند اول، 

بود، در راند بعدی   7/0تر از ها پایینهایی که درصد اجماع آن حذف شدند و همچنین شاخص

ها  هایی که درصد اجماع آن اخص ش در نهایتشاخص( و  16مورد بررسی مجدد قرار گرفتند ) 

   شاخص(، مورد تأیید قرار گرفت. 62بود ) 7/0باالتر از 

نامه دور اول روش دلفی به ارائه عوامل مؤثری اختصاص داشت که در  بخش دوم پرسش

آمد. در این  دهندگان مهم و کلیدی به حساب میلیست بخش اول موجود نبود، اما از نظر پاسخ

ورزی را که در لیست  های مربوط به اندیشهشده بود که مؤلفه خواسته ان دهندگبخش از پاسخ

دهندگان در  باشد به همراه توضیحی کوتاه ارائه کنند. در این بخش، پاسخموجود نمی شده ارائه

  ینوعبه هایی که ها و حذف پاسخمؤلفه را مطرح کردند، که با ترکیب برخی از آن 35مجموع 

 مؤلفه باقی ماند. 24پوشانی با عوامل موجود یا پیشنهادی بودند، تعداد دارای هم
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 (.206، 1384مشایخی و همکاران، ) یدلف. الگوریتم روش 2شکل 

 تعریف موضوع پژوهش 

 ها بررسی نوشته

 های پیشین در حوزه موضوعشناسایی پژوهش-

 های پیشین شده در پژوهشاستخراج عوامل یافت-

 

 تعریف موضوع پژوهش 

 های مورد نیاز تعیین تخصص-
شناسایی نامزدهای واجد شرایط برای -

 عضویت در پانل 
مراجعه به نامزدهای عضویت در پانل و -

 هاگفتگو با آن
 نامزدهای نهایی عضویت در پانل انتخاب -

 دور اول روش دلفی

 ی پیشین و مصاحبه( هاشده )بر اساس پژوهشدریافت نظر اعضای پانل درباره میزان اهمیت عوامل یافت-
 ها اشاره نشده استهای اعضای پانل درباره عواملی که قبالً به آنگردآوری ایده-

 ور دوم روش دلفید

 تک اعضای پانل به تمام اعضا ارائه مجموعه عوامل جدید پیشنهادشده از طرف تک-
 دریافت نظر اعضای پانل درباره میزان اهمیت عوامل جدید پیشنهادشده دور اول -

 دور سوم روش دلفی 

 تر و کاهش تعداد عوامل به اندازه قابل قبول برای ادامه کارحذف عوامل با اهمیت متوسط و پایین-
 شده و نظر پیشین هر عضو بعالوه میانگین نظر اعضای پانل ارائه مجموعه عوامل انتخاب -
 شدهدریافت مجدد نظر اعضای پانل درباره میزان اهمیت عوامل انتخاب -

 دور چهارم روش دلفی 

 ارائه مجموعه عوامل و نظر هر عضو بعالوه میانگین نظر اعضای پانل در دور سوم-
 شدهدریافت مجدد نظر اعضای پانل درباره میزان اهمیت عوامل انتخاب  -
 نظر یابی به اتفاقدست-
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 های راند دوم دلفییافته

  عنوانبه کنندگان در دور اول از عوامل ارائه گردید که شرکت یفهرستدور دوم،  نامهدر پرسش

شاخص(. در این بخش، پاسخگو باید نظر خود را   24پیشنهاد کرده بودند ) ورزی اندیشههای مؤلفه

اعالم  ها های موجود در مقابل آنها، با انتخاب یکی از گزینه میزان اهمیت هر یک از آن درباره 

دهندگان در این دور،  درصد( دریافت شد. تمامی پاسخ 95نامه )پرسش 19کرد. به این ترتیب می

 در دور پیش نیز شرکت کرده بودند.

ها  شاخص که درصد اجماع آن 8، های توصیفی حاصل از راند دومته جهت تجزیه و تحلیل یاف

 7/0تر از ها پایین که درصد اجماع آنهایی بود، حذف شدند و همچنین شاخص 5/0تر از پایین

هایی که  شاخص در نهایت شاخص( و  3بود، در راند بعدی مورد بررسی مجدد قرار گرفتند )

 شاخص(، مورد تأیید قرار گرفت. 13بود ) 7/0ها باالتر از درصد اجماع آن

 های راند سوم دلفییافته

کنندگان در دو دور اول و  دید که شرکتعواملی ارائه گر مجموعهنامه دور سوم دلفی، در پرسش

تشخیص داده بودند. میانگین اهمیت این   ورزیاندیشه های پراهمیت عنوان مؤلفهها را بهدوم، آن 

به باال(. در مقابلِ هر عامل   4های دارای وزن « و »بسیار زیاد« ارزیابی شده بود )گویهزیاد عوامل » 

جداگانه درج   صورتبه های اعضای پانل در دورهای پیش و پاسخ هر فرد نیز نیز، میانگین پاسخ

 های  مؤلفه میزان اهمیت  درباره دهنده باید مجدداً نظر خود را شد. در این بخش، پاسخ

 کرد. ها اعالم میهای موجود در مقابل آن با انتخاب یکی از گزینه  ورزیاندیشه

ها  شاخص که درصد اجماع آن   9حاصل از راند سوم،  های توصیفیجهت تجزیه و تحلیل یافته

  85بود ) 7/0ها باالتر از هایی که درصد اجماع آنبود، حذف شدند و شاخص 5/0تر از پایین

 شاخص(، مورد تأیید قرار گرفت. 



 1399، بهار 8سال سوم، شماره ، مدیریت راهبردی دانش سازمانی نشریه علمی 

 

83 

 

 های راند چهارم دلفییافته

کنندگان، در دو دور اول، دوم  عواملی ارائه گردید که شرکت مجموعهنامه دور چهارم، در پرسش

بودند. میانگین اهمیت این   نموده  انتخاب ورزی اندیشه عواملِ کلیدیِ  عنوانبه ها را و سوم آن

های اعضای پانل در دور سوم  عوامل »زیاد« و »بسیار زیاد« بود. در مقابلِ هر عامل نیز میانگین پاسخ

دهنده باید مجدداً نظر خود را  جداگانه درج شد. در این بخش، پاسخ صورتبه و پاسخ هر فرد نیز 

ها اعالم  های موجود در مقابل آنمیزان اهمیت هر یک از عوامل با انتخاب یکی از گزینه درباره 

هایی که درصد  های توصیفی حاصل از راند چهارم، شاخصکرد. جهت تجزیه و تحلیل یافتهمی

 شاخص(، مورد تأیید قرار گرفتند.   85بود ) 7/0ر از ها باالتاجماع آن

 های توصیفی راندهای چهار گانه روش دلفییافته

مؤلفه از   20، هاراهبردمؤلفه از  17ها در راندهای چهارگانه روش دلفی، در طور کلی، پانلیستبه

  16 در نهایت ورزی و اندیشهمؤلفه از مبانی  19مؤلفه از گفتمان رهبری،  13سازه دیدگاه اسالم، 

 ( ارائه شده است. 4نظر دست یافتند که در جدول )ورزی، به اتفاقمؤلفه از سازه پیامدهای اندیشه
 

 ورزیشده و نهایی اندیشه شده، حذفهای احصاآمار توصیفی مؤلفه  .4جدول 

 ردیف
 هایسازه 

 ورزیاندیشه

شده از ادبیات، مصاحبه های حاصلمؤلفه

 راند اولو 

 شده های حذفمؤلفه

 اجماع

 مصاحبه ادبیات
بخش دوم 

 راند اول
 جمع

راند 

 اول

راند 

 دوم

راند 

 سوم
 جمع

 17 10 2 1 7 27 4 6 17 هاراهبرد 1

 20 6 0 0 6 26 3 5 18 دیدگاه اسالم 2

گفتمان  3

 یرهبر

12 6 6 24 5 2 4 11 13 

مبانی  4

 یورزشهیاند

15 5 6 26 5 2 0 7 19 

 16 13 3 3 7 29 5 4 20 پیامدها 5

 85 47 9 8 30 132 24 26 82 جمع
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 های کمّیدادهتجزیه و تحلیل روش 

تجزیه و تحلیل اطالعات عبارت است از روشی که از طریق آن، کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب  

(  2016) همکارانآمیاو و  (.244، 1391دالور، شود )مسأله تا دسترسی به یک نتیجه، هدایت می

های مورد استفاده  ، نوع آزمون2014تا  1996های طی سالدر یک فرامطالعه پیرامون روش دلفی، 

بر همین اساس، تحقیق  . است نموده ( ارائه 5در جدول ) را هاقات دلفی و فراوانی آن یدر تحق

استفاده نموده  دو حاضر جهت سنجش اجماع، از آزمون ضریب هماهنگی کندال و آزمون خی

 است.

 یدر مطالعات دلف شده استفاده  یآمار ل یو تحل ه یتجز یهاروش .5جدول 

 فراوانی نوع آزمون هدف

 سنجش اجماع

 16 انحراف معیار

 15 (wضریب هماهنگی کندال )

 3 (2χخی دو )

 یگروهدرون مقایسه 

 4 آزمون فریدمن

 1 آزمون ویلکاکسون

 1 آزمون کروسکال والیس

 12 ماتریس همبستگی پیرسون آنالیز همبستگی

 (ضریب هماهنگى کندالنظر در روش دلفی )معیار اتفاق

موافقت میان چندین دسته رتبه   ضریب هماهنگى کندال مقیاسى است برار تعیین درجه هماهنگى و

  Kار میان توان همبستگى رتبهدر حقیقت با کاربرد این مقیاس مى ،شیئى یا فرد N به  مربوط

مفیداست   «روایى میان داوران» ات مربوطه به عمطال ویژه درهیافت. چنین مقیاسى ب مجموعه رتبه را

( چگونگی تفسیر مقادیر گوناگون این ضریب را  6(. جدول )107، 2014زاده و همکاران، ملک)

 دهد: نشان می
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 (.41، 2015تفسیر مقادیر ضریب هماهنگی کندال )اصفهانی و همکاران،  .6جدول 

 w 1/0 3/0 5/0 7/0 9/0مقدار ضریب کندال 

 بسیار قوی قوی متوسط ضعیف بسیار ضعیف نظرتفسیر میزان اتفاق

 بسیار زیاد زیاد  متوسط کم وجود ندارد اطمینان نسبت به ترتیب عوامل
 

ها مرتب  اساس اهمیت آن که افرادر که چند مقوله را بر دهدنشان مى ضریب هماهنگى کندال 

کار  هها ببرار قضاوت درباره اهمیت هر یک از مقوله مشابهى را طور اساسى معیارهاراند، بهکرده 

مقدار این مقیاس هنگام هماهنگى یا موافقت کامل  . نظر دارنداند و از این نظر با یکدیگر اتفاقبرده 

. ضریب هماهنگی کندال از رابطه زیر  صفر است زمان نبود کامل هماهنگى برابر با  برابر با یک و در

 آید:می دستبه 

𝑤 =
𝑆

1
12

𝑘2 (𝑁2 − 𝑁)
 

 ها. Rj ی هاانحرافهای برابر است با حاصل جمع مربع  Sکه در آن:  

𝑆 = Ʃ⦋𝑅𝑗 −
Ʃ𝑅𝑗

𝑁
⦌ 

Rj : های مربوط به یک عامل؛مجموع رتبه 

K تعداد داوران(؛ ها های رتبه: تعداد مجموعه( 

N شده.بندی : تعداد عوامل رتبه 

 کندهار دلفى دو معیارآمارر ارائه مىگیرر درباره توقف یا ادامه دوره برار تصمیم «1اشمیت» 

نظرر قور میان هیات است که بر اساس مقدار ضریب هماهنگى کندال تعیین  اولین معیار، اتفاق

صورت نبود چنین اتفاق نظرر، ثابت ماندن این ضریب یا رشد ناچیز آن در دو دور   در شودمى

خواهى باید  دهد که افزایشى در توافق اعضا صورت نگرفته است و فرایند نظرمتوالى نشان مى

برار متوقف کردن فراید دلفى   Wدارر آمارر ضریب که معنا شایان ذکر است . متوقف شود

نیز   Wعضو حتى مقادیر بسیار کوچک  10بیشتر از  هار با تعداد یاتبرار ه .کندکفایت نمى

 
1- Schmitt 
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ضریب  (. الزم به ذکر است، آزمون 208، 1384مشایخی و همکاران، آیند )معنادار به حساب مى

  عنوان به ( 7است که بر اساس آن، در جدول ) قابل محاسبه SPSS افزارنرم توسط  هماهنگى کندال

 دو در راند چهارم ارائه شده است:نمونه، ضریب هماهنگی کندال و خی
 

میزان اجماع نظر خبرگان در راند چهارم دلفی با استفاده از ضریب هماهنگی کندال و  .7جدول 

 خی دو

 سازه ردیف 
تعداد  

 شاخص

تعداد  

 خبرگان

 آزمون خی دو  ضریب هماهنگی

ضریب 

 کندال 

سطر 

 معناداری 
 نتیجه

آماره 

 کای دو 

درجه 

 آزادی 

سطر 

 معناداری 
 نتیجه

 مطلوب 001/0 16 281.421 قوی 001/0 81/0 18 17 ها راهبرد 1

2 
دیدگاه 

 اسالم
 مطلوب 006/0 19 245.321 قوی 000/0 76/0 18 20

3 
  گفتمان

 رهبری 
 مطلوب 041/0 12 361.245 قوی 002/0 80/0 18 13

 مطلوب 036/0 18 159.113 بسیارقوی  000/0 86/0 18 19 مبانی 4

 مطلوب 001/0 15 260.321 قوی 000/0 82/0 18 16 پیامدها 5

 
  های طور که در جدول های استنباطی حاصل از راند چهارم نیز، همانجهت تجزیه و تحلیل یافته

ورزی بسیار قوی گزارش  شود، ضرایب هماهنگی )کندال( در مبانی اندیشه( مشاهده می14-4)

نیز ضریب  هاسازه باشد، در سایر ها میهماهنگی بسیار باالی بین پانلیست  دهنده نشان شده است که 

هماهنگی قوی گزارش شده است. از سوی دیگر، سطر معناداری برای ضریب هماهنگی کندال  

توان نتیجه گرفت ضرایب مذکور  ها نیز بیشتر از پنج صدم است؛ بنابراین میدر همه پارادایم

 باشند.معنادار می
 

 های حاصل از آزمون فریدمنیافته

بندی مطالعاتی که با  هایی که جهت رتبه (، یکی از آزمون2016) آمیاو و همکاران طبق تحقیقات

 روش دلفی انجام شده است، روش فریدمن است. 
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 ورزی با استفاده از آزمون فریدمنمعیارهای مدل اندیشه بندی اولویت .8جدول 

 اولویت امتیاز فریدمن تعداد شاخص معیار ردیف
 اول 44.72 19 یورزشهیاندمبانی  1
 دوم 44.47 13 یگفتمان رهبر 2
 سوم 43.88 16 یورزشهیاندپیامدهای  3
 چهارم 86/41 20 دیدگاه اسالم 4
 پنجم 65/40 17 هاراهبرد 5

    ** Sig=.000  
 

و   72/44« با مقدار یورزشه ی اندمبانی (، بیشترین رتبه فریدمن مربوط به معیار » 8بر اساس جدول )

باشد، اولویت  می 65/40ورزی« با مقدار های اندیشه راهبردمربوط به معیار » کمترین رتبه فریدمن 

 . ( ارائه شده است8سایر معیارها نیز در جدول )

 

 بندیمثلث -روایی ابزار تحقیق

در جهت بررسی به مهسأله روایهی و پاسهخگویی بهه آن، نقهش بهسیار کلیهدی   گیهریابهزار انهدازه 

گیری، سبب  افزایش اعتبار و روایی ابزار اندازه . نمایدهای مدیریتی ایفا میپژوهش جههت ارزیهابی

  های پژوههشیتحقیق و در نتیجه افزایش اعتماد به یافته  کسب اطمینهان از سهنجش دقیهق متغیرههای

  .بندی ریشه داردایده مثلث در ،یابی به هدف مزبوردست امها واقعیهت ایهن اسهت کهه ؛شهودمهی

  منظوربه یک رویکرد در بررسی سؤاالت پژوهشی  کهارگیری بهیش ازبندی گویای بههمثلث

بندی به تعمیق و گسترش شهناخت  این، مثلث برعالوه ، ههای تحقیهق اسهتافزایش اطمینان در یافته 

 بندی متدولوژیکیثلث بندی، مهای مثلثیکی از انواع روش . شهودپژوههشگر نیهز مربهوط مهی

مهرگان و زالی،  است )گردآوری داده  کهارگیری بهیش از یهک روش بهرای که گویای به تاس

که   بندی استفاده شده استبر همین اساس، در تحقیق حاضر، در قسمت روایی از مثلث(. 7، 1385

روایی منطقی )صوری و محتوایی الوشه( و روایی سازه )تحلیل عاملی  از:  اندعبارت های آن روش

 مختصر ارائه خواهند شد. صورتبه اکتشافی و تاییدی(؛ که 

کالین،  ) دیآمی دستبهعاملی  تحلیل طریق از که است سازه  اعتبار از صورتی عاملی اعتبار
 علوم در (، که16، 1385مهرگان و زالی، باشد )می داده  تقلیل فنون  از (. این فن، یکی5، 1393
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ها  آن در که هاییشاخه  در عاملی تحلیل از استفاده  حقیقت دارد. در فراوان  کاربرد انسانی
 (.5، 1393کالین،  است ) ضروری و الزم شود،می استفاده  نامهپرسش و آزمون

دارای پنج سازه گفتمان رهبری  نامه تحقیق کهسواالت پرسشنمودن روایی سازه   جهت مستند
در  ( و سؤال 20(، دیدگاه اسالم )سؤال 19) یورزشه یاند(، مبانی سؤال 17ها )راهبرد(، سؤال 13)

، از تحلیل عاملی اکتشافی به شیوه واریماکس باشدمی( سؤال 16ورزی )اندیشه  پیامدهای  نهایت
(sig=0/000 ,KMO=0/791 و تحلیل عاملی تأییدی ) استفاده شد  ( و معناداری )حالت استاندارد  

  1.96تر از نامه بزرگبرای کلیه سؤاالت پرسش t-valueکه مقدار ( 4)شکل نتایج نشان داد که 
 ای لیکرت بوده است. ها نیز طیف پنج گزینهنامه؛ در ضمن، مقیاس پاسخگویی پرسشباشدمی

هرچه بار عاملی  (. 23، 1393زاده،ابراهیم) ند یگو 1همبستگی هر متغیر با هر عامل را بار عاملی
تواند متغیر مستقل را تبیین  شده بهتر میتر باشد، یعنی متغیر مشاهده تر و به عدد یک نزدیکبزرگ

 نظر  باشد، رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف 0.3نماید. اگر بار عاملی کمتر از 
است  باشد خیلی مطلوب  0.6تر از قابل قبول است و اگر بزرگ 0.6تا  0.3شود. بار عاملی بین می

شود، بارهای عاملی  ( مشاهده می3طور که در شکل )(. همان71، 2017، 2یعقوبی و همکاران)
 برای سنجش که سؤاالتی بودن مربوطباشند و این مبین می 0.3ورزی باالی خروجی مدل اندیشه

 باشد.می اند،شده  گرفته نظر در عامل یا مؤلفه یک

از روایی منطقی   نامهپرسشجهت سنجش اعتبار  عالوه بر تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی،
روایی  دهند. قرار می دییتأنامه را مورد های پرسشاستفاده شده است که گویه )ظاهری و محتوا( 

تواند مفهوم مورد نظر ما را انعکاس  هایی که میکند که همه ابعاد و مؤلفه محتوا، ایجاد اطمینان می
های سنجش یکی از روش (.313، 1386فرد و همکاران، داناییدارد )دهند، در آن سنجه وجود 
( ارائه شد که از  2010) 1بوزی و همکارانباشد که توسط اونوگ می 3روایی محتوا، روش الوشه 

 آید:می دستبه طریق رابطه زیر 

 
1. Factor Loading 

2. Yaghoubi et al 
3. Lavshe 
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CVR =
𝑛𝑒−

𝑁

2
𝑁

2

(1)                                                                                                                                         

 که در این رابطه: 

CVR نسبت روایی محتوایی؛ : 

neاند؛ نامه را مناسب دانسته: تعداد متخصصانی که گویه مورد نظر در پرسش 

N : .تعداد کل متخصصان 

نامه اولیه را که از بخش کیفی  نامه تحقیق، ابتدا پرسشبرای تعیین روایی محتوایی پرسش

نظر و خبره مرتبط با موضوع  نفر صاحب 18باشد، بین گویه می 85آمده بود و شامل  دستبه 

ها  آنباشند، توزیع شد و از تحقیق، که متشکل از اساتید دانشگاهی )عرصه آکادمیک( می

  در نهایتاصلی مربوطه و  سازه ها، که به این سؤال پاسخ دهند، آیا هر کدام از گویه  شده خواسته 

 دهند یا خیر؟ موضوع رساله را مورد سنجش قرار می

نفر آن را تکمیل   12نامه ارسالی پرسش 18 ان یاز مها )نامهپرسش ی آورجمعپس از تکمیل و 

تحلیل اطالعات اولیه با استفاده از روش الوشه، نسبت روایی محتوا بر  و عودت دادند( و تجزیه و 

 ( مورد مقایسه قرار گرفت:9اساس جدول استاندارد )

اونوگ بوزی و همکاران، الوشه )حداقل مقدار و تعداد خبرگان در روایی محتوایی  .9جدول 

2010.) 
 CVRمقدار  تعداد خبرگان CVRمقدار  تعداد خبرگان

5 99/0 11 59/0 

6 99/0 12 56/0 

7 99/0 13 54/0 

8 78/0 14 51/0 

9 75/0 15 49/0 

 
1. Onwuegbuzie & et al 
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10 62/0 16 42/0 

 
نفر بودند و بر   12نامه را مورد بررسی قرار دادند، که تعداد خبرگانی که پرسشبا توجه به این 

همچنین، نسبت روایی محتوایی  باشد، می 56/0نفر  12اساس جدول باال، نسبت روایی محتوا برای 

از   دشده ییتأآمد؛ بنابراین این درصد  دستبه  62/0نامه نیز با استفاده از فرمول الوشه کل پرسش

 نامه از روایی مناسبی برخوردار است.  این مطلب است که پرسش دهنده نشان سوی کارشناسان، 

 پایایی ابزار تحقیق

دیگران تکرار   لهیوسبه توان های پژوهش را میآیا روشمقصود از پایایی در پژوهش آن است که 

های کمّی، ترین آزمون پایایی سازگاری درونی در پژوهش (. معمول55، 1394هومن، کرد )

جعفرپور شود )ها یا طبقات چند مقیاسی استفاده میباشد که برای سؤال می 1ضریب آلفای کرونباخ 

 (.113، 1392فارسانی، و بابایی

ها، ضریب آلفای کرونباخ  سانی درونی سؤالنامه و همپرسش بودن ایپااطمینان از  منظوربه 

نفر از   84نامه حاصل از پایان راند چهارم دلفی، در بین محاسبه شد. بدین ترتیب که پرسش

(  10در جدول ) نتایج آن کهتوزیع گردید  پژوهشگران و کارکنان دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 ارائه شده است: 

 ورزیهای مدل اندیشه سازه ضریب آلفای کرونباخ  .10جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت ورزیاندیشهمدل  هایسازه 

 79% 17 هاراهبرد

 77% 20 دیدگاه اسالم

 76% 13 رهبری گفتمان

 84% 19 یورزشهیاندمبانی 

 88% 16 یورزشهیاندپیامدهای 

 
1. Cronbach 
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 و برازش ارائه مدل 

در تحلیل عاملی تأییدی پژوهشگر بر اساس دانش نظری، تحقیق تجربی و مطالعات قبلی، فرض  

های بنیادی رابطه وجود دارد و س س به آزمون فرض  شده و عاملکند بین متغیرهای مشاهده می

های  شود داده که فرض میپردازد. در تحلیل عاملی تأییدی، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است می

کند. این مدل نیز مبتنی بر  اندک، توصیف یا تبیین می به نسبتتجربی را بر پایه چند پارامتر 

با توجه به  (. 125، 1394آباد، فیروزمقیمیهاست )تجربی درباره ساختار داده اطالعات پیش

ئه شده است، برازش مدل  ( ارا3) شکلکه در  )در حالت استاندارد( لیزرل افزارنرم خروجی

 .مناسب است

 
 استاندارد  در حالتحاصل از پژوهش ورزی اندیشه مدل  .3 شکل 
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دهد. اگر  نشان می %5شده را در سطر خطای های مشاهده همان معناداری همبستگی tمقدار آماره 

شده در حالت  دهد همبستگی مشاهده باشد، نشان می 1.96از  ترکوچکهر یک از مقادیر 

در   ورزی برای مدل اندیشه آمده دستبه طبق نتایج  (.74، 2015، 1ویرا ) ستیناستاندارد، معنادار 

 پذیرفته شده است. t-value، تمامی مقادیر (4شکل )

 
 ورزی حاصل از پژوهش در حالت معناداریمدل اندیشه  .4شکل 

 

 ( ارائه شده است و همچنین با توجه به  11لیزرل که در جدول ) افزارنرم با توجه به خروجی

باشد، برازش مدل مناسب  های استاندارد و معناداری میکه مربوط به حالت ( 4و  3)های شکل

 .است

 
1. Viera 
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 های برازش تحلیل عاملی تأییدی مدل مفهومی تحقیقبررسی شاخص. 11جدول 

 تفسیر میزان  مقدار استاندارد های برازش شاخص

df/(2χ) 3  81/1 برازش مطلوب 
P.value 05/0 095/0  برازش مطلوب 

GFI 9/0 93/0  برازش مطلوب 
AGFI 9/0 91/0  برازش مطلوب 
NFI 9/0 94/0  برازش مطلوب 
CFI 9/0 96/0  برازش مطلوب 

RMSEA 05/0 041/0  برازش مطلوب 

 

 پیشنهادها گیری و نتیجه
(، به  2004) 2( و همچنین سویلز و همکاران 2001) 1جمله لوین و همکاران برخی از محققین از 

ها، »بحث« در  اند. به عقیده آنارائه ساختاری برای نگارش بخش »بحث« در پژوهش پرداخته

 (.61، 2012فارسانی، نیکوپور و امینیباشد ) های علمی، متشکل از پنج گام به شرح زیر میپژوهش

 های مقاله اهداف و یافته دوباره بیان  -1

ورزی در دانشگاه جامع امام حسین )ع(  ارائه الگوی اندیشه، اصلی تحقیق بر اساس گام اول، هدف 

که این الگو شامل معیارهایی از قبیل: گفتمان رهبری،   باشد میتهران با استفاده از روش دلفی 

هدف فرعی ؛ همچنین باشدورزی میپیامدهای اندیشه در نهایت ها، مبانی، دیدگاه اسالم و راهبرد

ورزی با استفاده از روش دلفی بوده  های تأثیرگذار بر اندیشهبندی مؤلفهشناسایی و اولویت ، تحقیق

 معیار اصلی شناسایی گردید که از بین این پنج معیار، 5مؤلفه کلیدی و  85بر اساس آن،  است که

و کمترین امتیاز مربوط به   44.72ورزی با مقدار ه مبانی اندیشه بیشترین امتیاز فریدمن مربوط ب 

 باشد.می 40.65ها با امتیاز راهبرد

 
1. Lewin et al 

2. Swales et al 
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 های قبلی ارزیابی نتایج پژوهش با توجه با مطالعات )تحقیقات( پیشین و مقایسه با یافته  -2

ابعاد  که در تحقیق حاضر احصا گردید، ورزی معیارهای اصلی اندیشهبر اساس گام دوم، یکی از 

ورزی )آیات آفاقی، انفسی و  های اندیشه شامل: موضوع باشد، کهورزی از دیدگاه اسالم میاندیشه

ورزی )شنیدن، دیدن، مشاهدات قلبی و مطالعات متنی(؛ ملزومات کتاب خدا(؛ مراتب اندیشه

ورزی  های اندیشهکیه نفس(؛ روشجویی و تزورزی )داشتن علم و آگاهی، روح حقیقتاندیشه

ورزی )عجب و  گو و مباحثه( و آفات و موانع اندیشهوآموزی و گفت گویی، تمثیل، عبرت)قصه

با نتایج تحقیقات   باشد که خودپستی، تقلید کورکورانه، حب و بغض، خشم و غضب( می

 ( همخوانی دارد.1390زاده )سرتیپ

ورزی که در تحقیق حاضر احصا گردید، پیامدهای  یکی دیگر از معیارهای اصلی اندیشه

است که با نتایج  آفرین های دانشها به سازمانشدن سازمانباشد، که شامل: تبدیلورزی میاندیشه

شدن   یادگیرنده همخوانی دارد و همچنین  (2017)پیرکو و همکاران و  (2011تحقیقات رتنا )

 ریزفارسانی و همکاران )ا نتایج تحقیقات باباییباشد، که ببا دیدگاهی سیستمی می هاسازمان

ها می باشند که  راهبردورزی، همچنین یکی دیگر از معیارهای اصلی اندیشه  ( همخوانی دارد.چا 

همخوانی دارد و از معیارهای اصلی   (2015اخوان و همکاران )و  (2011حقیقات رتنا )با نتایج ت

(  2016پوجوال و پوسا )یابی است که با نتایج تحقیقات ، مسألهراهبردورزی در معیار اندیشه

 همخوانی دارد. 

 تحقیق 1بالقوه های  بیان محدودیت  -3

طور که ذکر شد،  باشد. همانتحقیق می بالقوه های گام سوم ساختار نگارش بحث، بیان محدودیت 

باشد؛ بر این اساس، یکی از  روایی میمشکالت  بهمربوط پژوهش  بالقوه های محدودیت

رغم استفاده از  دلیل ماهیت اکتشافی آن، این است که علی، به های تحقیق حاضرمحدودیت

  هایی وجود دارند که محقق در این تحقیق نتوانسته است جهت سنجش بندی، معیارها و مؤلفه مثلث

 ها را در معرض دید خبرگان قرار دهد. ، آنهامؤلفه اعتبار 

 
1. Potential Limitation 
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 تفسیر و یا توضیر نتایج  ارائه -4

طور که ذکر شد، در  باشد. همانتفسیر و یا توضیر نتایج می گام چهارم ساختار نگارش بحث، ارائه

ها و در نهایت  ن، شناسایی روابط موجود میان آآمده دستبه این گام، نویسنده باید به تحلیل نتایج 

 ها ب ردازد. تبیین آن

اند که اهمیت تفکر را بیان  در جامعه انسانی از خلقت آدم تا امروز، بزرگانی وجود داشته

. از دیدگاه قرآن کریم، اساس هدایت و رشد انسان  انداند و بر ارزش اندیشه صحه گذاشتهنموده 

فرمایند: مندی از آن است؛ حضرت علی )ع( نیز میدر گرو شکوفایی نیروی اندیشه و میزان بهره 

»انسان به خردش است«، در این عبارت کوتاه، شاخص انسان را خرد و قدرت اندیشه او عنوان  

  دارد.می

معنا که در فراگرد ارتباط و تعامل با همنوعان  اینت؛ بهاز طرفی، انسان موجودی اجتماعی اس

  قوکند. انسان این توان را دارد که از تطبیق با طبیعت حل می درخود، مسائل پیش روی را 

سوی هدف معین حرکت کند. این دیگران، به  هماهنگ کردنگیرد و با  همنوعان خود بهره 

، دمیدن روح جمعی در کالبد جامعه  نتیجه، در گرو کار تیمی است، که یکی از اهداف دین اسالم

های گروهی است. از آداب و مناسک حج گرفته تا مراسم آنان با فعالیت آشنا کردنمسلمانان و 

گرایی حکایت  گی از نوعی روحیه جمع نماز جمعه و جماعت و بسیاری از احکام دیگر که هم

 کند. پذیری گروهی تشویق مینظم  ینوعبه دارد و مسلمانان را  

کیفیت تصمیماتی بستگی دارد که در آن   به  گروه کیفیت و اعتبار یک از سوی دیگر، 

که در بادی امر مسأله تلقی شود، عنصری   کارآمد آنچه گروه شود. در یک مجموعه اتخاذ می

از رهگذر مدیریت مناسب، چالش به   شود و سازمانی تلقی می اهداف برای جهش به سوی 

گیری در فرآیندی بر اساس شود که تصمیممی شود. چنین وضعیتی زمانی حاصلفرصت تبدیل می

 . شود های عینی انجام نخبگان و مبتنی بر داده  انسجام 

  نظر جدی به مسأله های امعانهای جدید، در فرهنگ غنی اسالمی نیز زمینه دیدگاه گذشته از 

: فرمایدخطاب به مالک اشتر می )ع(  ها وجود دارد. حضرت علیگیری از اندیشهمشاوره و بهره 



 (: دانشگاه جامع امام حسین )ع(نمونه پژوهش) های مقام معظم رهبری: رویکرد آمیختهورزی با محوریت دیدگاه الگوی اندیشهارائه 

96 

  یابی کشور فراهم تا موجبات سامان ؛ و همدمی کن ینینشهم هر چه بیشتر با دانشمندان و فرزانگان » 

 (. 53البالغه، ج آید«)نه

با علماء و حکما به خاطر افزودن دامنه علم و حکمت   ی نینشهم به  موالی متقیان فارش س

گیری از اطالعات و وسعت دانش بیشتر برخوردار باشد و  تا در مواقع حساس تصمیم شخص است

 . باشدواقع تأکید بر ضرورت ارتباط دائمی با مراکز علم و دانش و فن می این کالم در 

توان به این الگو که  ژوهشگران نیز معتقدند که در دنیای پیچیده و پر تغییر امروزی، نمیپ

ها عمل کنند، بسنده کرد؛ فکر و عمل باید در تمامی سطر یک ارچه  و پائینی کنندمیها فکر باالیی

آموخت،  های جدیدی وسیله تجربهشود، همه افراد را درگیر شناسایی و حل مسائل نمود و بدین 

هایی، مختص سازمان یادگیرنده های خود افزود، چنین ویژگیامور را بهبود بخشید و بر توانایی

 است.  

آفرین( همانا حل مسأله است، در حالی که  های دانشارزش اصلی سازمان یادگیرنده )سازمان

انی کارکنان و  ریزی شده بود که کارآیی افزایش یابد. در چنین سازمگونه طرحسازمان سنتی بدان

باشند و این بدان معنی است که آنان همواره درصدد  اعضاء پیوسته درصدد شناسایی مسأله می

 رجوع و محیط خواهند بود. درک نیازهای ارباب

صورتی  فرآیند تعامل افکار نخبگان به  که در آنهایی یکی از تشکلدر چنین سازمانی، 

مشخص و واضر به مدیران ارشد، ارائه   هایقالب سیاستگیرد و نتیجه آن در روشمند صورت می

را  ورزی اندیشه  ی هاگروه  ژه یو کاربدین ترتیب  ورزی است. اندیشه  یهاگروه ، تشکیل شودمی

پردازان و  نظریهورزی اندیشه یهاگروه سازی برای اتخاذ تصمیمات کالن دانست. تصمیم توانمی

های مدیریتی  ها از تجربه و دانش خود برای گشودن گره تئوری گرانی هستند که با تسلط برتحلیل

 .کنند، ارائه طریق میس اه  در موضوعات مختلف مورد نیاز

اسالمی ایرانی   الگوی پایه انداز بیست ساله، با بررسی اسناد باالدستی راهبردی )سند چشم

(  های کلی برنامه ششم توسعه سیاست مدت )و بیانیه گام دوم انقالب( و همچنین اسناد میان پیشرفت

های اصلی مقام معظم توان گفت: »یکی از دغدغهساز بسیج، میهای رویهو در نهایت سرفصل
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تشکیل  شود، لزوم پرداختن به علم و دانش و همچنین رهبری که در تمامی اسناد مشاهده می

دوم، جایگاه علم و  های بیانیه گام که یکی از سرفصلهمچنان؛ است« ورزاندیشه یهائت یه

عزّت و قدرت  آشکارترین وسیله  دانش،له فرمودند: » باشد که در همین راستا معظمپژوهش، می

 «. یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است

  شناسی سازمانی با هدفکه ضمن آسیب  شودورز باعث میاندیشه یهاگروه ایجاد و تقویت 

، مسائل شناسایی شوند، س س از طریق  وضعیت مطلوب کم نمودن فاصله بین وضعیت موجود و

، میزگرد از  دلفی روشگروه اسمی،  روشهای متعامل، طوفان فکری، حل مساله )گروه  یهاروش

، در واقع، »اندیشیدن  ها ارائه شوندآفرین سازمانمنابع ارزش عنوانبه ها و خالقیتها راه دور(، ایده 

ترین وظایف سازمان  رود. یکی از مهممحور اصلی خالقیت به شمار می عنوانبه به خارج از کادر« 

های کارکنان و تدوین فرآیندهایی جهت  در این رابطه، ایجاد بستری مناسب جهت بروز ایده 

 های جدید است.گرا شدن ایده نتیجه

گرفتنی است و بنابراین   رفتهاری یاد تفکرتفکر است، از طرفی، جهت ایجاد ایده، نیاز به 

 فکر کردندر واقع،  شرایط قابل کنترل، متفکر و خالق بارآورد فراهم کردنتوان افراد را با می

اند، سریع و  گیری دست یافته های چشمشان به موفقیت ها که در زندگییک مهارت است و آن 

ورز  اندیشه  یهاگروه یکی از اهداف تشکیل  .اندگرفتهکاراند و بهآموخته ای این مهارت را حرفه

آشنا شوند، س س از طریق   فکر کردندر وهله اول با ترمینولوژی  گروه این است که اعضای 

گرا، شهودی و  های تفکر )منطقی، خالق، سیستمی، انتقادی، واگرا، همهایی که در حوزه آموزش

د، توانمند شوند و فرآیند آموزش تفکر را نیز فرا گیرند و از این طریق،  نماین(، طی میراهبردی

دست آورند  باشد را بهمی ورزیاندیشه ابزار الزم را جهت تولید اندیشه و فکر که خروجی جلسات

 سازمانی شوند.  حلراه ، تبدیل به جادشده یا یهاده یاهای ایجاد تفکر، این  و با روش

ورز، توسط دانشگاه امام حسین )ع(  اندیشه  یهاگروه همچنین در صورت توجه بیشتر به  

  تولید فکر، اندیشه و دانش؛ دستاوردهایی از قیبل، پاسخگویی به ابهامات و سؤاالت پژوهشی؛ 

گیری سیستمی  با تصمیم ییآشنا کننده مسائل؛حل ی هاگروه ایجاد  جمعی روشمند؛  تفکرایجاد 
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تبدیل دانش   آفرین؛تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده و سازمان دانش کاربردی؛صورت به

کسب، نشر و انتقال دانش و تجربیات بین کارکنان را به ارمغان  ضمنی سازمان به دانش صریر؛

 خواهد آورد. 

  همه افراد را درگیر شناسایی وورز در سازمانی که اندیشه یهاگروه به عبارت دیگر، با تشکیل 

بخشد و بر  آموزند، امور را بهبود میهای جدیدی مینماید و از طریق آن تجربه حل مسائل می

 وجود  کلی، راهی نوین برای اندیشیدن درباره سازمان بهطورافزاید و به های افراد میتوانایی

 ظهور برسد.های کاری )دانش ضمنی( به منصه ها، دیدگاه آورد و از آن طریق تجارب، مهارتمی

 انجام تحقیقات آینده؛  راجع بههادهایی نبیان پیش -5

های کیفی دیگری همچون تئوری داده بنیاد نیز احصا  ورزی با روشهای کلیدی اندیشهمؤلفه  -

  گردد و نتایج آن با روش دلفی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ها از طریق  تأثیرگذاری و تأثیرپذیری سازه ورزی و همچنین های مدل اندیشه بین سازه  روابط  -

 مورد بررسی قرار گیرد. روش دلفی
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