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 چکیده 

پژوهش  باشد.یرابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی م هدف از انجام پژوهش بررسی

 حقیق شاملماری تباشد. جامعه آحاضر بر مبنای نوع، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی می

که تمام این افراد وده بنفر  181به تعداد و مناطق تابعه  ورش استان تهرانو کارشناسان اداره کل آموزش و پر رانیمدکلیه 

 ک گلدمناستراتژی ها از پرسشنامه استاندارد تفکرآوری دادهاند. برای جمعبه عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده

ابلیت اعتبار ه شده است. قاستفاد (2008)و نوآوری سازمانی جیمنز و همکارانش  (1998)، سرمایه فکری بونتیس (2001)

رسی و رونباخ برکآلفای  های روایی محتوا و روایی صوری و پایایی آنها با استفاده از ضریبپرسشنامه با استفاده از روش

 -لموگروفزمون کوآهای آمار استنباطی شامل ها و تحلیل فرضیات از آزمونتأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده

نشان  هال دادهتیودنت، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیاس Tاسمیرنوف، 

اس نتایج ناً بر اسند. ضمداد که تفکر استراتژیک و سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش به نوآوری سازمانی دار

 رانیدم انیمدر  ازمانیستأثیر بیشتری بر گرایش به نوآوری  تحقیق، توانایی تفکر استراتژیک در مقایسه با سرمایه فکری،

 ده، تمامیشانجام  هایهای گردآوری شده و تحلیلدارد. در مجموع با توجه به داده ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

 ها و در نتیجه مدل مفهومی تحقیق پذیرفته شدند.فرضیه

 

Investigating the relationship between strategic thinking and intellectual capital 

with an attitude towards organizational innovation among managers and 

experts in Tehran education areas 
2 Hamid Shafizadeh, 1 Mahdi NavidAdham

1 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran. 
2 Department of Educational Sciences, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.  

(Corresponding author) hshafizadeh@iau-garmsar.ac.ir 

 

ARTICLE INFORMATION 

Original Research Paper 

Received: 09 April 2019 

Accepted: 12 June 2019 

Keywords: 

Strategic Thinking 

Intellectual Capital 

Organizational Innovation 

 ABSTRACT 
The purpose of this study is the investigating the relationship between strategic thinking and 
intellectual capital with an orientation towards organizational innovation. The present study is based 

on the type of applied and based on the method, descriptive-analytic and correlation type. The 

statistical population of the study consisted of all the managers of the educational districts of Tehran 
in 181 people, all of whom were considered as sample size. For gathering data, three standard 

questionnaires include Goldman’s strategic thinking questionnaire (2001), Bontis’s intellectual 

capital questionnaire (1998) and Jimenez’s organizational innovation questionnaire (2008). Validity 
of the questionnaire was verified using content and face validity and reliability using Cronbach's 

alpha coefficient. In order to analyze the data and analyze the hypotheses, inferential statistics tests 
including Kolmogorov-Smirnov test, T-student, Pearson correlation and regression analysis were 

used. The results showed that strategic thinking and intellectual capital have a positive and 

significant effect on the orientation towards organizational innovation. In addition, according to the 
results of research, strategic thinking ability is more effective in orientation towards organizational 

innovation among Managers in Tehran Education Areas compared to the intellectual capital. In 

general, according to data collection and analysis of data, all hypotheses were accepted, and 
conceptual model is confirmed. 
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 مقدمه. 1

 انسانی تلقی منابع توسعه اصلی و مهم عنصرآموزش و پرورش 

از  متأثر این مدارس و مراکز آموزشی کنونی هایفعالیت شود.می

 علم است. پیشرفت و تخصص ها جامعه، افزایش هایپیچیدگی

و  استقاللآموزش و پرورش  در تحول ارکان از یکی

 را خود توانندتنها می نه پذیراست. مدارس انعطاف پذیریانعطاف

 نیز را آن به دهیتوانایی شکل بلکه دهند، تطبیق تحوالت با

 یک عنوان به دانش ونروزافز اهمیت داشت. از طرفی خواهند

 انباشت با توانمی را نوآوری در کنندهتعیین و عامل تولید عامل

های تکنولوژی از استفاده با و زمان طول در تکنیکی دائمی دانش

 قابل دسترس جهان سرتاسر در سرعت به را دانش که ارتباطات

 [. 1]کرد  تعیین است، ساخته

صاد مبتنی بر دانش یا از سویی دیگر در عصر حاضر با رشد اقت

آنها  سرمایه فکری های نامشهود شرکت ها ودارایی دانش محور،

پایدار هستند و به همین  کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی

دلیل توجه به اقالم نامشهود در زمینه های متعددی به طور 

مزیت رقابتی است که در   سریعی رشد یافته است. دانش یک

ای ها مورد توجه قرار می گیرد. به گونهاستراتژی تجاری سازمان

که ایجاد دانش موجب نوآوری مستمر و نوآوری مستمر منجر به 

رقابتی خواهد شد و این امر مستلزم تقویت و توجه ایجاد مزیت 

به پتانسیل ها و ظرفیت های منابع انسانی است تا سازمان ها 

بتوانند برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق عملکرد و بهبود 

مستمر، عکس العمل سریع به تغییرات محیط تجاری و شرایط 

 [.2] اقتصادی نشان دهند

هایی مانند خالقیت، اختراع و تغییر اژهنوآوری با وگرایش به 

. ارتباط مستقیم دارد اما با آنها هم معنی و مترادف نیست

پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالیکه  ، 1خالقیت

به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است. 2نوآوری

یت خالقیت الزمه نوآوری است و تحقق نوآوری وابسته به خالق

به معنی ایده یا ساخت تکنولوژی جدید است و ، 3است. اختراع

خلق محصول، خدمت یا فرآیندی جدید در هر سازمان را نوآوری 

نامند. اختراع بیشتر حالت اتفاقی دارد در حالی که نوآوری می

یک فرایند است. اختراعات بندرت به وجود می آید ولی هر 

جر می شود. تغییر به چندین نوآوری من اختراع معموالً

یعنی پذیرفتن یک عقیده یا نظر )ایده( یا رفتار جدید ، 4سازمانی

عبارت از ،  5نوآوری سازمانیگرایش به به وسیله یک سازمان، اما 

پذیرفتن یک عقیده یا رفتاری که برای محیط عمومی سازمان 

 بخش در تواند می سازمانی گرایش به نوآوری [.3]دارد تازگی 

 و کارکنان روانشناختی و رفتاری مطالعات انی،انس نیروی

 تکنولوژی، و فنی بخش در یا آنان هایتوانایی و هاارزش شناخت

ید و یا در بخش ساختار که شامل جد فنون و مدرنیزه تجهیزات،

ها، هنجارها و ضوابط می باشد، روی دهد. مجموعه قواعد، روش

چه به صورت به نوآوری،  معلمان و کارکنان اداریپرداختن 

مستقیم یعنی پیاده کردن ایده های نو در زمینه های اداری، 

فنی و تخصصی توسط خود آنان و چه به صورت غیرمستقیم 

 آموزش و پرورشفضای ها در یعنی استقبال و حمایت از نوآوری

می آورد که در آن روحیه انجام  ، فضایی به وجودو کالس

به رفتاری نوآورانه در کارهای یکنواخت و تکراری رفته رفته 

 [.4] گرددسطح آموزش و پرورش تبدیل می

 شیافزا ،یاز جمله بحران در منابع مال چالشهاییبا توجه به 

 نیبه ا دیبای اجتماع یتقاضاها شیو افزا کاریدانش آموختگان ب

 یتوان در نظام آموزش ینم یجزئ راتیینکته اشاره کرد که با تغ

 یاجتماع ینظام ها ندهیتوجه به آ با نیکرد، همچن جادیتحول ا

به  ییدر پاسخگو ینظام آموزش تیو نقش و مسئول یو اقتصاد

و  یدر نظام آموزش کیاستراتژ تفکر جامعه ضرورت یازهاین

مدیریت و نسبت به  یآموزش رانیشناخت و تسلط مد

 [.5]است  ریو اجتناب ناپذ یضرور یامر ک،یاستراتژ یزیربرنامه

ایی که بدون تفکر و برنامه استراتژیک پیش ه گروه بدیهی است

می روند همواره خود را در جستجوی فرصت های از دست رفته 

از دیگران هستند،  تربینند و لذا همیشه حداقل یک گام عقبمی

که داشتن یک تفکر و برنامه ریزی استراتژیک مزایای حالی در

و عملکرد  ودبهباز جمله مهترین آنها که  زیادی را به همراه دارد

. تفکر استراتژیک ارتباط [6]افزایش نوآوری سازمانی می باشد 

تفکر نزدیکی با تفکر سیستمی دارد. سنگه معتقد است 

و اداره امر  لیدر تحل یستمیاستفاده از روش س یعنی یستمیس

 یکل یبا تفکر گریکدیبر  یعوامل سازمان ریسازمان و توجه به تأث

 [.8] ,[7] ه و نه جزءنگرانهنگران

بر  بیشتری تأکید که هاییسازمان که دهدمی نشان هاپژوهش

 دیگر نسبت به دارند فکری هایارتقای تفکر استراتژیک و سرمایه

 چنین در که است دلیل بدان نوآورترند. این هاسازمان

 از استفاده و های فکری سرمایه وجود علت به هاییسازمان

 که باشدمی بیشتر نیز ادگیریی دانش و قابلیت تفکر استراتژیک،

 به طور و امور برای انجام جدید راهکارهای ارائه خود نوبه به این

 .[9] داشت خواهد پی در را نوآوری کلی

-مانند بسیاری از دیگر واژه استراتژیکتفکر تفکر استراتژیک: 

به تعبیر برخی از صاحبنظران،  .ها، دارای تعاریف مختلفی است

ست از اندیشیدن در باره ا عبارت رفاًص استراتژیکتفکر 

ای ، واژهاًصرف استراتژیکتفکر  برگ معتقد استتزاما مین ؛راهبرد
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گیرد جایگزین برای آنچه زیر چتر مدیریت راهبردی قرار می

های معین و قابل ای از تفکر با ویژگینیست، بلکه روش ویژه

       استراتژیکاستیسی نیز در تعریف تفکر  .[10]ت تمیز اس

ها و ست از بکارگیری قیاسا عبارت استراتژیکتفکر  می گوید:

های نو، خالق و طراحی های کیفی، برای پرورش ایدهمشابهت

 .  دراکر معتقد است تفکرهای نوینعملیات بر اساس آموخته

ها و نیازهای امروز و فردا توازن استراتژیک باید بتواند بین هدف

ای تخصیص گونهبع انسانی و مالی را بهو تعادل برقرار کند و منا

بنابراین با توجه  .[11] دهد که به نتایج اصلی و موردنظر بینجامد

شامل تفکر و  استراتژیکتوان گفت: تفکر به تعاریف فوق می

های عملی بالقوه عمل در قالب یک مجموعه فرضیه و جایگزین

های ها و جایگزینطور به چالش کشیدن فرضیهآنها و همین

های جدید جایگزین ها وطور بالقوه به فرضیهه موجود است که ب

 .[12] شودو مناسب منجر می

 ک درصاحبنظران ابعاد و عناصر مختلفی را برای تفکر استراتژی

مطالعات سایر  نظر گرفتن در با« گلدمن»اند. نظر گرفته

تفکر  عامل چهار از ترکیبی استراتژیک را محققان، تفکر

 داند.می و فرصت شناسی نگریآینده سیستمی، تفکر مفهومی،

 شناسایی وسیله به یک موقعیت درك توانایی مفهومی تفکر

 شامل مفهومی تفکر است. محوریمسئله دادن نشان و الگوها

 سبک این است. مفهومی چارچوب یک در عوامل و ادغام مسائل

 استقرایی، و استدالل تجارب، خالقیت از استفاده تفکر

 در را ضمنی دانش ویژه به دانش مدیریت و شهودی یندهایفرا

 هایگزینه و بالقوه هایحلراه یافتن به منجر گیرد کهمی بر

 اب ارتباطی هیچ صورت آشکار به است ممکن که شودمی پایداری

 .[13]نباشد  شناسائی قابل به راحتی یا و باشد نداشته یکدیگر

 مسئله است حل برای دمنحصر به فر رویکرد یک تفکر سیستمی

 هایاز سیستم بخشی به عنوان مشخص مسائل به آن در که

 چارچوب سیستمی تفکر دیگر، شود. به عبارتمی نگریسته کلی

مشکالت  بر تمرکز طریق از که است مسائل برای حل مفهومی

 از این روش در مسائل حل افتاد. خواهد اتفاق اجرا حین در

 به توجه و درك سازمانی یشافزا جهت الگویی یافتن طریق

 هب سیستمی تفکر از آمده شود. نتایج به دست می حاصل مسئله

 طرواب از سیستمی تفکر زیرا دارد، سیستم بستگی ایجاد نحوه

شود. تفکر  می ایجاد سیستم مختلف های بین قسمت موجود

 می آن جمله از که است متعددی های ویژگی شامل سیستمی

 نگری، سیستم، کل اجزای بین لمتقاب وابستگی به توان

 منفی، ها، آنتروپی ستاده به ها داده تبدیل هدف، جستجوی

  .[14] کرد اشاره افزاییو هم چندپایانی همپایانی، بازخور،

 و شده را شامل محیط به نسبت فرصت شناسی، هوشمندی

 ار آن از حاصل هایفرصت و کار و کسب فضای تحوالت به توجه

 شکار و هزینه شناسی کاهش فرصت کارکرد طلبد. مهمترینمی

توان گفت که نگری نیز میاست. در خصوص آینده هافرصت

 نگریآینده در اصلی بخش یک ریسک و اطمینان عدم مدیریت

 نآ و بسط حال داشتن نظر در و گذشته به است و بیانگر توجه

 .[15]آینده است  به

 استفاده ایبر از تالش عبارت فکری سرمایهسرمایه فکری: 

معتقد است  [16]دانش در مقابل اطالعات است. مار  از مؤثر

 یفتعر دانشی هایدارایی از گروهی صورت به فکری هایسرمایه

 طور به و شده محسوب سازمان آن هایویژگی جزء و شوندمی

 ذی برای افزوده ارزش سطح افزایش طریق از ای مالحظه قابل

 منجر سازمان رقابتی وضعیت بهبود به سازمان، کلیدی نفعان

 و جامع صورت به فکری سرمایه فراوان مطالعات از شوند. پسمی

 انسانی، هایشامل سرمایه فکری سرمایه گردید: تعریف فراگیر

 است.  ایسرمایه رابطه و ساختاری سرمایه

سازمان  در دانشی کارکنان سهم دهندهنشان انسانی: سرمایه

 یلتشک را سرمایه فکری اساس و ایهپ انسانی های سرمایه است.

 که جاآن شود. از اجرا تواندفکری نمی سرمایه آن، بدون و دهدمی

 نتوا می است، سازمان کارکنان به انسانی متعلق های سرمایه

 و نیست سازمان به متعلق سرمایه از نوع که این کرد ادعا

 سازمانز ا نیز سرمایه این سازمان، از کارکنان خروج بنابراین، با

 وجخر از دنبال جلوگیری به سازمان بنابراین، شود. می گرفته

 است. سرمایه انواع دیگر به آن تبدیل طریق از سرمایه

ر د موجود فرآیندهای و ساختارها به سرمایه ساختاری: اشاره

 از کرده و استفاده آنها از کارکنان که دارد سازمان یک درون

 .[17]گیرند  کار می به را هایشان مهارت و دانش آن طریق

 در موجود دانش ای،رابطه سرمایه ای: موضوع اصلیرابطه سرمایه

ای رابطه است. سرمایه ذینفعان سازمان با مسیرهای روابط

عوامل  سبب به سازمان یک بالقوه توانایی ی دهندهنشان

 .[18]است  بیرونی نامشهود

و جنجالی نوآوری پدیده ای واقعاً چشمگیر نوآوری سازمانی: 

ای که فقط در عده تنادر اس است. نوآوری عموماً پدیده ای

 نی تریدراکر اساس تریپ .[19] توان آن را سراغ گرفتخاص می

از آنکه  شیب ینماید. نوآور یم یمعرف یرا نوآور ینیشکل کارآفر

و  یعمل یا وهیباشد، ش یتیهوش سرشار و نبوغ شخص کی

دقت و تالش  ،ییتوانااست که الزمه اش دانش،  یکاربرد

از نبوغ و  یتواند ناش یم ینوآوردراکر اعتقاد دارد هدفمند است. 

 ینوآور ژهیها به و یاغلب نوآور کنیافراد باشد؛ ل حهیتراوشات قر
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 یهوشمندانه در فرصت ها یاز جستجو یموفق ناش یها

. از دیآ یخاص به دست م یها تینوآورانه است که تنها در موقع

حوزه  ایکه در یک سازمان  ینوآورانه ا یفرصت هاجمله منابع 

 یدادهایتوان به آن دست یافت شامل: رو یخاص از صنعت م یا

صنعت و  راتییو تغ یفرایند یازهایها، ن یناسازگار رمنتظره،یغ

که در خارج  ینوآورانه ا یبازار است و از جمله منابع فرصت ها

 رییتوان به: تغ یپیرامون وجود دارند م طیاز سازمان و در مح

 نیاشاره نمود. ا دینگرش و دانش جد رییتغ ت،یجمع یها یژگیو

گردند و عالوه  یمحسوب م یرنوآو یمنابع علت اکثر فرصت ها

 ،یرپذی سکیداشته، اما از منظر ر یبر آن که با هم همپوشان

زمان واحد،  کیمتفاوتند و در  گریکدیبا  یدگیچیو پ یدشوار

در نظر گرفته شود.  یتواند عامل نوآور یممورد آنها  کیاز  شیب

در  یرشته علم کیتواند به عنوان  یم ینوآوربه اعتقاد دراکر، 

 بندی فرصت ها قابل دسته نیشود. ا هتجرب ینوآور یفرصت ها

 راتییتوانند تغ یهوشمندانه آنها م یبا جستجو رانیبوده و مد

کشور به  سازمان و یو اجتماع یاقتصاد یها ییهدفدار در توانا

محسوب  نانیکارآفر یبرا ژهیو یا فهیوظ یوجود آورند. نوآور

و  یبه واسطه توسعه نوآور نیشود. به عبارت دیگر، کارآفر یم

جدید خلق کرده؛ ثروت  یتواند فرصت ها ینوآورانه م یایده ها

به کار  یبه دست آورده و منابع را با حداکثر بهره ور دیجد یها

 .[20] گیرد

 در مؤثر گیری تصمیم برای که است کرده طرحم [21]مان 

 اقتصاد و کار و کسب یک ایجاد و استراتژیک نقاط و مسائل

 در عملکرد بهبود راستای در نوآوری از گیریبهره تحول محور،

 فرآیند بهبود و بازارها فراسوی در رقابتی هایمزیت کسب

صاحبنظران علم مدیریت نوآوری را است.  ضروری تصمیم گیری

ها بندی تقسیم این از یکی درکنند. به طرق گوناگون تقسیم می

 شود:می تقسیم ذیل موارد شامل دسته سه به نوآوری

شود که با نوآوری تولید: این نوع از نوآوری به مواردی اطالق می

آن بتوان تغییری را در سازمان در زمینه تولید و ارائه محصوالت 

نوآوری در نتیجه استفاده از و خدمات به وجود آورد. این نوع 

یک ابزار، فن، شیوه و یا سیستم و ایجاد تغییرات در محصوالت 

 افتد. یا خدمات اتفاق می

نوآوری اداری: این نوع نوآوری عبارت است از تغییرات در 

ساختار سازمان و فرایندهای اداری مانند ارائه ایده جدید برای 

، تخصیص منابع، ساختار سیاستی تازه در مورد استخدام کارکنان

 .[22]وظایف و اختیارات 

پذیری نوآوری فرایندی: این نوع از نوآوری بر بهبود انعطاف

تر تولید و عرضه محصوالت و های پایینها، هزینهفعالیت

های محیطی داللت خدمات، بهبود شرایط کاری و کاهش زیان

 .[23]دارد 

موفق اند که با  یمدارس و مراکز آموزش هزاره سوم میالدی در

بهره گیری از آخرین یافته های دانش مدیریت به استقبال تغییر 

رفته و با توجه به شرایط موجود، خود را با روندهای ملی و بین 

المللی همراه سازند. برای رسیدن به این امر مهم مدیران 

دیگر قادر نیستند که با برنامه ریزی به شیوه سنتی به  شیآموز

پردازند و نیاز به برنامه ریزی استراتژیک دارند. حل مشکالت ب

 الزمه برنامه ریزی استراتژیک، داشتن تفکر استراتژیک است.

بدین ترتیب مدیران می توانند بر مسائل چالش های سازمان 

از . غلبه نمایند و به راه حل های درست و منطقی دست یابند

قیم در آنجا که داشتن تفکر استراتژیک پیامدی موثر و مست

ریزی آموزشی دارد و از طرفی از ارکان سیاستگذاری و برنامه

باشد، بنابراین در می وزارت آموزش و پرورشمهم و موثر 

از تفکر استراتژیک برخوردار مدیران و کارشناسان صورتیکه 

نقش  این نهاد مهمباشند، در تحقق اهداف و ارتقای عملکرد 

ه به نقش و تأثیر تفکر با توجموثر و سازنده خواهند داشت. 

استراتژیک، سرمایه فکری و نوآوری سازمانی بر موفقیت و 

پیشبرد اهداف سازمان و اهمیت درك روابط بین آنها، در تحقیق 

حاضر رابطه بین مفاهیم مذکور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 

 است.

در زمینه تفکر استراتژیک، سرمایه فکری، گرایش به نوآوری 

و روابط بین آنها مطالعاتی در داخل و خارج از کشور سازمانی 

 شود:است که به اختصار به برخی از آنها اشاره می گرفته انجام
ی در سرمایه فکرای به بررسی نقش در مطالعه [24] نِدجما

پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد  یسازمان ینوآور دستیابی به

ل سرمایه انسانی، ی و ابعاد سه گانه آن شامسرمایه فکرکه 

ای بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری ساختاری و رابطه

و  ینوآور نیبنیز رابطه  [25] دارند. مانوال و پاپوتیک پانتیک

های کوچک و متوسط کشور در بنگاه کیاستراتژ یزیربرنامه

صربستان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که 

ای مذکور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ال بین متغیره

گذاری در نیز در تحقیقی به بررسی تأثیر سرمایه [26]فَوایِر 

سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در یک شرکت صنعتی در 

کشور اردن پرداخت. نتایج تحقیق وی بیانگر آن بود که 

سعه گذاری در سرمایه فکری و توانایی در جذب، خلق، توسرمایه

و نگهداری سرمایه فکری و توانایی افزایش رضایت مشتری 

 ساز افزایش نوآوری سازمانی در شرکت شود.  تواند زمینهمی
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 گری فرهنگ سازمانی درارزیابی نقش تعدیلدر  [27]اسمعیلی 

ان دیرم بررسی رابطه میان تفکر استراتژیک و نوآوری سازمانی در

یک تفکر استراتژرسید که  به این نتیجه شعب بانک ملی تهران

 این ثیر داشته و فرهنگ سازمانی نیز درأت سازمانی بر نوآوری

فکر تررسی رابطه بین در ب [28]د. امامی گر دارمیان نقش تعدیل

در  استراتژیک و نوآوری سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش

 های صنعتی استان مازندرانشهركدر های فعال مدیران شرکت

انش مدیریت دو  تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانیکه  دریافت

داری های صنعتی استان مازندران تأثیر مثبت و معنیدر شهرك

ش به نق تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی با توجهضمناً دارد. 

های صنعتی استان گری مدیریت دانش در شهركمیانجی

ه در پژوهشی ب [29]د. باقریان داری دارمازندران تأثیر معنی

رس بررسی رابطه سرمایه فکری با نوآوری سازمانی مدیران مدا

 پرداخت و به این نتیجه رسید پرورش شهرستان اهر آموزش و

ری و ساختا انسانی،سرمایه ) ابعاد آن متغیر سرمایه فکری وکه 

 پرورش ای( با نوآوری سازمانی مدیران مدارس آموزش ورابطه

در [ 30] پورو ایرج نژاددیانتد. تقیم دارشهرستان اهر رابطه مس

 درنی ثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری سازماأبررسی تپژوهشی به 

 مدیران و معاونان اداره کلای موردی در بین قالب مطالعه

ن پرداخت. نتایج تحقیق آنها نشا آموزش و پرورش شهر قزوین

نج و پ است ثیرگذارأتفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی تداد که 

ی هوشمندانه، عزم شناس رکن تفکر سیستمی، فرصت

استراتژیک، پیشروی بر اساس رویکرد علمی و تفکر در طول 

 .زمان بر نوآوری سازمانی اثرگذار هستند

 وکری علیرغم اهمیت و تاثیر فراوان تفکر استراتژیک، سرمایه ف

نوآوری سازمانی بر موفقیت و پیشبرد اهداف سازمان، اما 

طالعات و تحقیقات به عمل آمده بیانگر آن است که اغلب م

 ها وها به این متغیرها توجه چندانی نداشته و برنامهسازمان

ضر یق حاکنند. لذا در تحقاقدامات کمی را در این زمینه اجرا می

 تغیرهاروابط این م کردهو سعی  دادهاین موضوع مورد توجه قرار 

 البمط به توجه قرار گیرد. با با یکدیگر مورد بررسی و تحلیل

 ای بینکه چه رابطه است حاضر این اصلی تحقیق سؤال مذکور

انی تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازم

 وجود دارد؟  ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رانیمددر 
 

 روش تحقیق. 2
فی پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصی

تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 

و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان  رانیمدکلیه 

که تمام این افراد به نفر بوده  181به تعداد و مناطق تابعه  تهران

آوری اند. برای جمععنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده

ه شرح ذیل استفاده شده اطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه ب

 است: 

برای سنجش این متغیر، از پرسشنامه  تفکر استراتژیک:

سؤال استفاده شده است که  40استاندارد گلدمن مشتمل بر 

فرصت شناسی  ؛بُعد: تصور آینده و تمرکز بر آن چهارشامل 

درك موقعیت بر مبنای  ؛هوشمندانه با دیدگاه سیستمی

سازی، گیری برمبنای فرضیهصمیمت ؛یادگیری و مفاهیم شناختی

ارای های پاسخ دباشد. گزینهخالقیت و الگوهای ذهنی متنوع می

 هرگز، به ندرت، بعضی»های ای شامل گزینهمقیاس چهارنقطه

گذاری ارزش 4تا  1 هستند و به ترتیب از« مواقع و تقریباً همیشه

 اند.شده

 پرسشنامه برای بررسی متغیر سرمایه فکری از سرمایه فکری:

 ی سهاستاندارد بونتیس  استفاده شده است. این پرسشنامه دارا

 42ای و بُعد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه

ای های پاسخ دارای مقیاس پنج نقطهباشد. گزینهسؤال می

ندی بطبقه (5)=تا کاماًل موافق  (1)=هستند و از کاماًل مخالف 

 اند.شده

برای بررسی متغیر گرایش به  نوآوری سازمانی:گرایش به 

ش  نوآوری سازمانی از پرسشنامه استاندارد جیمنز و همکاران

استفاده شده است. این پرسشنامه شامل سه بُعد نوآوری 

یف طباشد که بر مبنای سؤال می 17تولیدی، فرایندی و اداری و 

 (5=)افق تا کاماًل مو (1)=ای لیکرت از کاماًل مخالف درجهپنج

 بندی شده است. دسته

وا و روایی محت هایاز روش برای اطمینان از روایی پرسشنامه

 10در اختیار  روایی صوری استفاده شد. در این راستا پرسشنامه

د ته شنفر از خبرگان آموزش و پرورش قرار گرفت و از آنها خواس

توای محتک سؤاالت و تا نظر خود را در رابطه با شکل و فرم تک

ند. دهندگان بیان کنآنها از لحاظ قابل فهم بودن برای پاسخ

 های از نظرات اخذ شده در باب سؤاالت پرسشنامسپس مجموعه

د و در تحقیق نهایی ش آوری و پس از اعمال آنها، پرسشنامهجمع

 برگان،آماری تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظرات خ اختیار نمونه

زم های الالزم برای شناخت و کسب داده تحقیق توان پرسشنامه

 را دارا بوده و در نتیجه روایی آن تأیید گردید.

و  شد انجام مقدماتی برای آزمون پایایی پرسشنامه اجرای

نفره توزیع و مقدار آلفای  30پرسشنامه در یک نمونه آزمایشی 

محاسبه گردید که نتایج  SPSSکرونباخ آن با استفاده از نرم افزار 

طور که در جدول نشان داده شده است. همان 1صله در جدول حا
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ها نسبتاً باال و از شود، پایایی همه زیرمجموعهمذکور مالحظه می

بیشتر است. لذا پرسشنامه تحقیق از  0.7حد قابل قبول یعنی 

 پایایی مطلوبی برخوردار است.

مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق 1.جدول 
Table 1. Cronbach's Alpha Criterion of the Questionnaire

Variable Cronbach's alpha

Strategic thinking 0.81

Intellectual capital 0.82

Organizational innovation 0.86

های آمار ها و تحلیل فرضیات از آزمونبرای تجزیه و تحلیل داده

دنت، استیو Tاسمیرنوف،  -استنباطی شامل آزمون کولموگروف

همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. بدین 

بهره گرفته شده است. SPSSافزار آماری منظور از نرم

نتایج و بحث. 3
پژوهش به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق  این در

اسمیرنوف استفاده شد. بر اساس نتایج  -از آزمون کولموگروف

داری در مورد تمامی متغیرها، معنی( سطح 2این آزمون )جدول 

 95( بزرگتر است. بنابراین در سطح اطمینان 0.05از سطح خطا )

های مربوط به متغیرهای تحقیق از توان گفت که دادهدرصد می

باشد. توزیع نرمال برخوردار می

-در مورد توزیع داده اسمیرنوف -نتایج آزمون کولموگروف 2.جدول 

های نمونه آماری
Table 2. The results of the Kolmogrov-Smirnov test on the 

distribution of statistical sample data

Variable Strategic thinking 
Intellectual 

capital

Organizational 

innovation

Z 0.565 0.435 0.515

Sig 0.189 0.223 0.197

و باالتر بودن تعداد ها لذا با توجه به نرمال بودن توزیع داده

های توان از آزمون)بر اساس قضیه حد مرکزی( می 30ها از نمونه

 های تحقیق استفاده نمود.پارامتریک برای تحلیل فرضیه

منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق شامل تفکر در ادامه به

استراتژیک، سرمایه فکری و گرایش به نوآوری سازمانی در 

 Tاز آزمون آماری  ش و پرورش شهر تهرانادارات آموز رانیمد

 استیودنت استفاده شده است. 

استیودنت در مورد وضعیت متغیرهای  Tنتایج آزمون 3.جدول

تحقیق
Table 3. Student's T-test results on the status of the research 

variables

Variable Mean T Sig Mean 

difference

Confidence 

interval

Lower 

limit

Upper 

line

Strategic 

thinking

3.028 4.157 0.004 0.528 0.234 0.822

Intellectual 
capital

3.561 4.854 0.002 0.561 0.248 0.874

Organizational 
innovation

3.376 3.742 0.009 0.376 0.121 0.631

ای شود در مورد متغیرهمالحظه می 3طور که در جدول همان

تفکر استراتژیک، سرمایه فکری و گرایش به نوآوری سازمانی، 

داری ( بزرگتر و سطح معنی1.64( از مقدار بحرانی )tآماره آزمون )

( کوچکتر است. بنابراین با توجه به اینکه 0.05از سطح خطا )

های اعضای نمونه آماری به سؤاالت مرتبط با این میانگین پاسخ

باشد در سطح سط و میانگین میمتغیرها، بیشتر از حد و

توان گفت که متغیرهای تفکر استراتژیک، درصد می 95اطمینان 

 رانیمدسرمایه فکری و گرایش به نوآوری سازمانی در بین 

در وضعیت نسبتاً مطلوبی  ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

 د. دارنقرار 

فکری  در ادامه برای بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و سرمایه

ادارات آموزش و پرورش  رانیمدبا گرایش به نوآوری سازمانی در 

ابتدا از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که  شهر تهران

 نشان داده شده است.  4نتایج آن در جدول 

پیرسون در مورد رابطه بین متغیرهای  یهمبستگ ضرایب 4.جدول 

 اصلی تحقیق
Table 4. Pearson correlation coefficients on the relationship 

between the main variables of the research

Independent 

variable

Dependent 

variable
r sig

Error 

level

Test 

result

Strategic 

thinking

Organizational 

innovation

0.802 0.0001 0.05 Confirm 

Intellectual 
capital

Organizational 
innovation

0.456 0.0004 0.05 Confirm

داری شود، سطح معنیمالحظه می 4طور که در جدول همان

-می  درصد  95کوچکتر از سطح خطاست، لذا در سطح اطمینان 

توان گفت که رابطه خطی معناداری بین تفکر استراتژیک و 

ادارات  رانیمدسرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی در 

وجود دارد. عالمت مثبت ضرایب  پرورش شهر تهران آموزش و

دهنده ارتباط مستقیم بین متغیرها است. به همبستگی نشان
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طوری که با توجه به ضرایب همبستگی محاسبه شده، با افزایش 

، ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رانیمدتفکر استراتژیک 

-می  زایش اف 0.802گرایش به نوآوری سازمانی در آنها به میزان 

یابد. همچنین با افزایش سرمایه فکری در اعضای جامعه آماری، 

افزایش  0.456نیز گرایش به نوآوری سازمانی در آنها به میزان 

 کند. پیدا می

های مربوط به رابطه بین در ادامه به منظور تحلیل داده

وری بینی گرایش به نوآمتغیرهای تحقیق، مبنی بر قابلیت پیش

در  ز طریق توانایی تفکر استراتژیک و سرمایه فکریسازمانی ا

یون ، از آزمون رگرسادارات آموزش و پرورش شهر تهران رانیمد

یه شود. در این روش ابتدا متغیر سرماگام استفاده میبهگام

( در 2( و سپس متغیر تفکر استراتژیک )ردیف 1فکری )ردیف 

ه آزمون های مربوط بآماره 5مدل اضافه شده است. جدول 

 دهد.رگرسیون را نشان می

 
 مدل رگرسیونی تحقیق 5. جدول

Table 5. Research regression model 

Row r  

Adjusted 

coefficient of 

determination 

Rate error 

1 0.546 0.298 0.294 6.060 

2 0.827 0.684 0.68 4.080 

 

شود مقدار ضریب مالحظه می 5طور که در جدول همان

و سرمایه فکری و تفکر  0.546سرمایه فکری  (R)بستگی هم

دهد بین مجموعه باشد که نشان میمی 0.827استراتژیک 

ار متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی وجود دارد. مقد

و  0.294شده برای سرمایه فکری برابر است با ضریب تعیین تعدیل

باشد و این می 0.68برای سرمایه فکری و تفکر استراتژیک برابر با 

 درصد از کل تغییرات میزان گرایش به 68بدین معنا است که 

 ه بهوابست ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رانیمدنوآوری در 

ضرایب رگرسیونی  6این دو متغیر مستقل است. در جدول 

 متغیرهای تحقیق آورده شده است.

دار مق ندارد وبرای بررسی میزان رابطه بین متغیرها، ضرایب استا

مشاهده شده مورد بررسی قرار گرفته است.  tسطح معناداری 

 داردمدل دوم نشان می دهد که برای هر یک تغییر انحراف استان

فکری  از انحراف معیار متغیر سرمایه 0.228در گرایش به نوآوری، 

 غییرتکند. مدل دوم بیانگر آن است که با هر یک تغییر پیدا می

تغیر ماز انحراف معیار  0.698در گرایش به نوآوری انحراف معیار 

 کند. تفکر استراتژیک تغییر پیدا می

 ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای تحقیق 6.جدول 

Table 6. Coefficients of the regression model of the research 

variables 

Variables 

Not standardized 

coefficient 
Beta 

standardiz

ed 

coefficient 

T Sig 
B Estimation 

error 

Width from 

source 
24.224 1.284  18.886 0.000 

Intellectual 
capital 

0.099 0.012 0.546 8.266 0.000 

Width from 
source 

13.053 1.179  11.071 0.000 

Intellectual 

capital 
0.041 0.009 0.228 4.562 0.000 

Strategic 

thinking 
0.224 0.016 0.698 13.969 0.000 

 

 داری در مورد تمامی متغیرهابا توجه به اینکه سطح معنی

درصد  95کوچکتر از سطح خطاست، بنابراین در سطح اطمینان 

به  توان گفت که تفکر استراتژیک و سرمایه فکری بر گرایشمی

 رانادارات آموزش و پرورش شهر ته رانیمدنوآوری سازمانی در 

رای رگرسیون تأثیر معناداری دارند و هر دو متغیر دا در مدل

د. قابلیت پیش بینی تغییرات گرایش به نوآوری سازمانی هستن

شایان ذکر است با توجه به جدول فوق، جهت رابطه بین 

 متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مستقیم و مثبت است؛ به

ی آورکه با بهبود وضعیت متغیرهای مستقل، گرایش به نوطوری

نیز  ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رانیمدسازمانی در 

 یابد.بهبود می

( 0.698دهد که توانایی تفکر استراتژیک )با ضریب نتایج نشان می

ر ب( تأثیر بیشتری 0.228در مقایسه با سرمایه فکری )با ضریب 

رش ادارات آموزش و پرو رانیمدگرایش به نوآوری سازمانی در 

د وجو ارد. در مجموع نتایج حاصل از آزمون فوق، بهد شهر تهران

ری( رابطه بین متغیرهای مستقل )تفکر استراتژیک و سرمایه فک

ن ابرای. بنبا متغیر وابسته )گرایش به نوآوری سازمانی( داللت دارد

بینی گرایش به نوآوری سازمانی از طریق تفکر امکان پیش

 استراتژیک و سرمایه فکری وجود دارد.

 

 گیرینتیجه .4

طورکه اشاره شد تفکر استراتژیک، سرمایه فکری و نوآوری همان

سازمانی از جمله متغیرهایی هستند که در علم مدیریت امروز 

مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران مدیریت قرار گرفته و با 

توجه به ماهیت خود دارای تأثیرات قابل توجهی بر موفقیت و 

تند. لذا توجه همزمان به این متغیرها پیشبرد اهداف سازمان هس
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ریزی برای بهبود وضعیت آنها در سازمان از اهمیت و و برنامه

ضرورت فراوانی برخوردار است. در این راستا بررسی وضعیت و 

-رابطه متغیرهای مذکور با یکدیگر بسیار مهم بوده و در برنامه

د. لذا با تواند نقش مثبت و مفیدی ایفا کنهای سازمانی میریزی

توجه به نقش و جایگاه بی بدیل آموزش و پرورش در فرایند 

رشد و توسعه کشور در  این تحقیق رابطه بین تفکر استراتژیک و 

ادارات  رانیمدسرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی در 

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته  آموزش و پرورش شهر تهران

 است.

های تحقیق پیرامون رابطه بین دادهنتایج حاصل از تحلیل 

متغیرها نشان داد که تفکر استراتژیک و سرمایه فکری تأثیر 

مثبت و معناداری بر گرایش به نوآوری سازمانی دارند. در واقع 

ادارات  رانیمدهر چه تفکر استراتژیک و میزان سرمایه فکری در 

انی افزایش یابد، گرایش آنها به نوآوری سازمآموزش و پرورش 

تحقیق، توانایی تفکر  نتایجیابد. ضمناً بر اساس نیز افزایش می

استراتژیک در مقایسه با سرمایه فکری، تأثیر بیشتری بر گرایش 

 به نوآوری سازمانی دارد.

های اسمعیلی های تحقیق با نتایج پژوهششایان ذکر است یافته

، [17] ،  شهباززاده و همکارانش[29]، باقریان [28]، امامی [27]

هماهنگی و همخوانی  [19] و گرگانی و همکارانش [24]نِدجما 

کند. لذا به مدیران و مسئولین ذیربط در دارد و آنها را تأیید می

شود به منظور موفقیت و پیشبرد آموزش و پرورش توصیه می

اهداف به متغیرهای مذکور و روابط بین آنها توجه کافی داشته 

 باشند. 

تایج تحقیق، میانگین متغیرهای تفکر ضمناً بر اساس ن

استراتژیک، سرمایه فکری و گرایش به نوآوری سازمانی در 

از حد متوسط باالتر  ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رانیمد

د. از جمله دارنبوده و این متغیرها در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار 

و ها دالیل این امر، ماهیت و جایگاه شغلی معلم و ظرفیت

 باشد.  های ادراکی آنها میتوانمندی

 نتیجه و محصول و است محوردانش فرآیندی نوآوری، اساساً

 توانمی و فکری است هایسرمایه و توانایی های تفکر فرد، دانش

توانایی تفکر استراتژیک و  از مطلوبی سطح که هاییسازمان گفت

دراکر با تأکید  باشند.می نوآورتر نیز هستند، دارا را فکری سرمایه

دارد که هر سازمانی نیاز به یک توانایی و  یفراوان اظهار م

 است دلیل بدان این .[20] مهارت اساسی دارد و آن نوآوری است

و  فکری هایسرمایه وجود علت به هاییسازمان چنین در که

 پیونددمی وقوع به بیشتر نیز یادگیری توانایی تفکر استراتژیک،

 و بدیع ارائه راهکارهای مسئله، حل خود نوبه به این که

دارد.  پی در را نوآوری کلی طور به و امور انجام برای غیرتقلیدی

 به فکری سرمایه از باالیی سطوح با هاییسازمان عبارت دیگر به

 همواره که ای هستندیادگیرنده هایسازمان زیاد احتمال

 را منابع ذارند،گآزمایش می بوته به را امور انجام جدید هایروش

 گوناگون زوایای از را مسائل دهند،می تخصیص ای بهینهگونه به

 را جدید تکنولوژی و و دانش کنندمی تحلیل و تجزیه و بررسی

که  گیرندمی کار به و نمایدمی جذب هاسازمان سایر از ترسریع

 به توجه با بنابراین، پی دارند. در را سازمان در نوآوری خود اینها

در  ابزاری فکری توانایی تفکر استراتژیک و ارتقای سرمایه ینکها

 است مهم باشد،می آموزش و پرورش اهداف و ارزش تحقق جهت

 زمینه این در و ها را مدیریتها و توانمندیاین قابلیت مدیران که

و  سنجش و گذاریسرمایه ها،سرمایه نوع این شناسایی به اقدام

 .نمایند آنها گیریاندازه

طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده، ارتباط معنادار بین به

های لذا متغیرها و مؤلفه شود.متغیرهای تحقیق پذیرفته می

بایست مورد توجه مدیران آموزش و پرورش قرار تحقیق می

 گیرد. 

شرایط حاضر  انجام این پژوهش و استفاده از یافته های آن، در

جرای تحول بنیادین است، از که آموزش و پرورش درصدد ا

اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار می باشد. زیرا در آموزش و 

پرورش موجود که به شدت تمرکرگرا وانعطاف ناپذیراست، 

خالقیت و نوآوری به حداقل خود رسیده و کمترین استفاده از 

سرمایه های فکری سازمان به عمل می آید. سند تحول بنیادین 

وضع موجود و حرکت به سمت آموزش و درصدد برهم زدن 

پرورش پویا، اثربخش، خالق و تعالی بخش می باشد و مدیران، 

به ویژه مدیران ستادی و اجرایی که مسئولیت مدیریت تغییر و 

تحول آفرینی را بر عهده دارند، باید تفکر استراتژیک داشته و 

مهارت خلق فرصت های نوآوری و خالقیت را در سازمان خود و 

ر بین ذینفعان فراهم آورند. مدیران مثبت اندیش، خالق، د

ریسک پذیر، دارای تفکر و مهارت راهبردی، توانا در برقراری 

ارتباط مؤثر با ذینفعان و باورمند به رسالت خطیر آموزش و 

پرورش در رشد و توسعه کشور تا دستیابی به اهداف بلند انقالب 

و در زمره پیشگامان اسالمی، می توانند تحول آفرین باشند 

تحول قلمداد گردند و در نقطه مقابل، مدیران منفی گرا، فاقد 

مهارتهای ارتباطی و انسانی، حافظ وضع موجود و ناتوان در 

مدیریت تغییرات و تحوالت، نه تنها همراه و همگام تحول 

آفرینی نخواهند بلکه می توانند سد راه اجرای دقیق و جامع 

 شند.سند تحول بنیادین با
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 ل کهبا توجه به نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهاداتی به شرح ذی

های آموزشی می تواند توسط مدیران ستادی و سایر سازمان

 :شوددارای شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد ارائه می

 یتاین اهم بیانگر سازمانی نوآوری و فکری سرمایه بین ارتباط

 آموزش کار مؤسسات توردس در اساسی تحوالت باید که است

ن های فکری و تربیت مدیراسرمایه مدیریت با ارتباط در عالی

به تفکر  توجه پژوهش نتایج طبق بر گیرد. انجام شایسته

ش آموز برای را بیشتری نوآوری های فکری،سرمایه استراتژیک و

 از مناسب استفاده اساس این دارد. بر به همراه و پرورش

آموزش ضمن خدمت برای توانمندسازی و  و های بازآموزیکالس

ین ارتقای مهارت ها و شایستگی های مدیران و معلمان و همچن

رت توجه به جذب، تربیت و استخدام نیروهای بااستعداد و مها

ر باال و دارای نگرش مثبت و باورهای متعالی به رسالت خطی

 سرمایه افزایش در مؤثر عوامل از آموزش و پرورش معلمی و

آموزش و  مدیران است. سازمانی نوآوری آن به تبع و فکری

 اب رسمی غیر و ارتباطی رسمی هایکانال با ایجاد بایدپرورش 

و   .دانش آموزان، اولیاء، بخش صنعت و.. از جمله خود نفعانذی

و  کردهارتباط شفاف و دائمی با ایشان، درآنان حس اعتماد ایجاد

ئه ا اران، با دهند. عالوه بر ایسرمایه فکری و اجتماعی خود را ارتق

ط خدمات آموزشی و پرورشی برتر متناسب با اقتضائات و شرای

 زاتجاری خود  و آموزشی برند نمودن برجسته با ایران اسالمی،

 هایکنفرانس مانند برگزاری مجازی و واقعی فضای طریق

 و سایتوب روزرسانی به برگزاری نمایشگاه، تبلیغاتی، و آموزشی

 در اتکا قابل و معتبر نامی برای مخاطبین مفید مطالب ارائه

 زخوردبا دریافت با و نمایند ایجاد نفعانمیان ذی در رقابتی فضای

 نمایند.  برطرف را مندیموانع رضایت آنان

سمت  به را خود رویکرد بایدآموزش و پرورش مدیران 

 بر اتکا و دهند و استفاده بهینه از آنها تغییر نامشهود هایسرمایه

 هسرمای از استفاده نمایند. کم را فیزیکی و های مالیسرمایه

ساختاری،  سرمایه ایشان، تجربه و مهارت انسانی، دانش،

سرمایه  همچنین و داده هایپایگاه جدید، هایتکنولوژی

 نقش مهمی ایشان با مناسب ارتباط نفعان وذی درك ای،رابطه

آموزش و گردد می جبمو و دارد سازمانی نوآوری ایجاد در

 بیشتری کسب موفقیت علمی باالی هایرتبه کسب درپرورش 

 را علمی کشور و اقتصادی توسعه سرعت نهایت در و کنند

 را اندازسند چشم تحقق سمت به کشور حرکت و دهند افزایش

 نمایند.   تسریع

آموزش و با توجه به تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی در 

لذا مدیران باید به تغییر و تحوالت فضای سازمان و پرورش 

های حاصل از آن توجه داشته و در مواقع الزم ابتکار را به فرصت

های خالق کادر دست گرفته و اهداف را پیش ببرند و از ایده

آموزشی خود در راستای افزایش کیفیت آموزش و پژوهش 

موزشی تالش است که کادر آ استقبال کنند. در این راستا الزم

ها، به گیریتصمیم در علمی هایروش از کنند تا ضمن استفاده

استقراء را در  بر مبتنی های مختلف توان خالقیت و تفکرشیوه

تری را خود پرورش دهند تا بتوانند تصمیمات و اقدامات سنجیده

با توجه به شرایط داخلی و محیطی اتخاذ و اجرا نمایند. ضمناً 

های مدیریت استراتژیک در ابزارها و تکنیکشود پیشنهاد می

به کار گرفته شود تا با قرار دادن کسب آموزش و پرورش سطح 

انداز حال و آینده، موجبات نگرش جامع از وضعیت و چشم

 ارتقای تفکر استراتژیک در کادر آموزشی فراهم آید. 
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