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 چکیده

بسته به  هاشرکتی مهمی روبرو کرده است و تمامی هاچالشرا با  هاسازمان ،ی محیط امروزیفزایندهعدم اطمینان 

را  هاسازمان تواندمییی که هاروشکنند. یکی از موثرترین کمابیش با آن دست و پنجه نرم می ،فعالیتشان نوع محیط
های پویا های رشد قابلیتیکی از مهمترین زمینه .های پویا استرشد قابلیت ،یاری رساندبرای مقابله با این شرایط متغیر 

تا به بررسی  کندمی این تحقیق سعی باشد.میراهبردی  نگریآینده ،که در ادبیات مدیریت راهبردی نیز به آن اشاره شده

گر عدم گیری عقالیی با اثر تعدیلیمپذیری راهبردی و تصمی پویایِ انعطافهاقابلیتراهبردی در خلق  نگریآیندهنقش 
مخابرات و  ،فوتونیک ،الکترونیک ،بنیان تولیدی برقدانش شرکت ۵۱۱به این منظور تعداد  .بپردازد ،اطمینان محیطی

های این تحقیق با استفاده از داده .ی خودکار شهر تهران با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران انتخاب شدندهاسیستم

ی تحقیق هرهاوس و هاپرسشو  هاشاخصگیری از تصادفی ساده و پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیرینمونه روش
برای پایایی نیز از آلفای کرونباخ  .برای روایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شد .گردآوری شد لینینگ

که  دهدمینتایج نشان  .سه فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد تعیین شد. در این تحقیق 3۱9/۰استفاده و میزان آن 

گیری عقالیی موثر است و همچنین عدم پذیری راهبردی و تصمیمهای پویایِ انعطافراهبردی در خلق قابلیت نگریآینده
 کند.می گیری عقالیی را تعدیلراهبردی و تصمیم نگریآیندهاطمینان محیطی رابطه 
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  مقدمه .1

ی مختلف به ارمغان آورده است. هاسازمانی روزافزونی را برای هاچالش ،افزایش عدم اطمینان محیطی
ی هامدل ،همه جا گسترده شده است؛ ظهور جهانی شدن، وکارکسبامروزه عدم اطمینان محیطی در فضای 

 .است انداز رقابتی را افزایش دادهناپایداری و پیچیدگی چشم ،شدیدا مخرب و تغییرات سریع فناورانه وکارکسب
منتج  بینی،و غیر قابل پیش رفتارهای نوظهور اغلب به ،با محیط خود هاتنیدگیِ در حال رشد سازماندرهم

فقط باعث اثرگذاری روی  ،با عواقب قابل توجه ،نشده بینیپیشکه رخدادهای  بسیار بعید است .[۵۱] شودمی

[. مثال بارز این امر جهانگیری 9۱] یک شرکت به صورت مجزا شود و کل صنعت را تحت تاثیر قرار ندهد
باعث تاثیرگذاری روی اکثر صنایع مختلف شده  ،این رخداد .میالدی است ۲۰۲۵و  ۲۰۲۰ویروس کرونا در سال 

ها وکارکسباست تا بسیاری از  باعث شده ای مواجه کرده است. شیوع ویروس کروناو آنها را با مشکالت عدیده
  [.1] های صنایع مختلف شده استای در اکثر بخشسابقهتعطیل شوند که این امر منجر به اختالل بی

شدن موقت فضای هوایی اروپا  است که باعث تعطیل ۲۰۵۰در سال  شان ایسلندیفوران آتشف ،نمونه دیگر
به مدت شش روز و ضرر چندین میلیارد دالری برای صنعت هواپیمایی و همچنین سایر مشاغل وابسته به 

ی عدم قطعیت محیطی به وجود با توجه به پیچیدگی و ابهاماتی که به واسطه ،[. از این رو۵۱هواپیمایی شد ]
-جهت ادامه ،برای مقابله با افزایش درجات عدم قطعیت محیطی هاسازمانآید، جای تعجب نیست که توانایی می

دانشمندان و پژوهشگران مدیریت  ،در این زمینه .[93] بسیار مهم و ضروری باشد هاشرکتو  هاسازمانی حیات 
پیکربندی مجدد  ساخت و ،بنگاه در ادغام توانایی»یعنی  ،ی پویاهاقابلیتاند که راهبردی، استدالل کرده

نقش مهمی در مدیریت  ،«های در حال تغییر سریعبرای پرداختن به محیط ،های داخلی و خارجی خودشایستگی
تحلیل و  هایی مانند ادرک، گردآوری،ی ویژگیدر برگیرنده ،ی پویاهاقابلیت[. ۵۱] عدم اطمینان محیطی دارند
برای شکل  هاشرکتها و تهدیدهای محیطی است، در نتیجه باعث افزایش توانمندی واکنش به موقع به فرصت

 [. 91] شودمیی مطلوب خود با در نظر گرفتن عدم قطعیت محیطی دادن آینده
تا تغییرات اساسی در محیط را در  دهدمیبه یک شرکت اجازه  ،ی ادراکِ محیطیِ قویهاقابلیت ،برای مثال

ارمغان  های خارجی برای شرکت بهبنابراین زمان بیشتری را برای واکنش به شوک ،کند مراحل اولیه شناسایی
 و پیکربندی هافرصت ی بسیار مناسب برای استفاده ازهاظرفیتبرای یک شرکت با  ،به همین ترتیب .آوردمی

برای این کار  توانایی بیشتری ،ایجاد شود که اگر نیاز به سازگاری سریع با محیط رودمیانتظار  ،مجدد منابع
 ،ی پویاهاقابلیتدو بعد از ابعاد  ،[۵۱] ی هرهاس و لینینگبا توجه به مطالعه ،در این پژوهش .[9۱داشته باشد ]

با توجه به افزایش سرعت  .عقالیی مورد بررسی قرار خواهد گرفت گیریتصمیمپذیری راهبردی و یعنی انعطاف
ی موثر در تقویت هاشاخصها و نیاز به پژوهش بیشتر برای یافتن عوامل، ریشهتغییرات محیطی، محققان بر 

ی با هرا برای مواجه هاسازمانتوانایی  ،تا با شناخت و تقویت آن عوامل کنندمیی پویای سازمانی تاکید هاقابلیت
های تاثیر فعالیتدر حالی که مطالعات گذشته اغلب .محیط ناآرام و در حال تغییر امروزی بهبود ببخشند

دهند، یک مورد بررسی قرار می ،استراتژی یعملکرد شرکت یا توسعه و اجرا ،راهبردی را بر نوآوری نگریآینده
ی پویای هاقابلیتراهبردی بر  نگریآیندهجریان رو به رشد در ادبیات مدیریت راهبردی در حال بررسی تاثیر 

-فعالیت ،به طور خاص ،[9۲های رقابتی و نامطمئن امروزی است ]ط برای بقا و رشد در مواجهه با محی هاشرکت

ی در حال ظهور هافرصتی شناختی سازمان را برای درک هاقابلیتراهبردی،  نگریآیندهو  بینیپیشهای 
سازد از محیط متغیر خود آگاهی یابد و شرکت را قادر می کندمیتقویت  تهدیدهامحیطی و همچنین خطرات و 

[۲1].  
شده  ای از تحقیقات بررسیی پویای شرکتی توسط مجموعههاقابلیتراهبردی بر  نگریآیندهاگر چه تاثیر 

های راهبردی و توانمندی نگریآیندهتاریخچه موجود در رابطه بین  .اما شواهد تجربی هنوز محدود است ،است
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ن، مطالعاتی که شواهد کمّی در مورد تاثیر بر ایعالوه .پویای سازمانی، غالباً مبتنی بر مطالعات موردی است

محیطی را در  نقش عدم اطمینان ،دهندارائه می هاشرکتی پویای هاقابلیتراهبردی بر  نگریآیندهی هافعالیت
 شناخت جهتِ در کوچک چند هر گام یک که است این پژوهش این هدف[. ۲۱] اندی خود در نظر نگرفتههامدل
 یعنی ،پویا یهاقابلیت از متمایز نوع دو برراهبردی  نگریآینده تاثیر بررسی با ،مطالعاتی موضوع این بهتر

 نگریآینده تاثیر محیطی اطمینان عدم چگونه اینکه و ،عقالیی گیریتصمیم وراهبردی  پذیریانعطاف

نقش  این است که:. بنابرین سوال اصلی پژوهش بردارد ،کندمی تعدیل پویا یهاقابلیت بر را استراتژیک
 گر عدم اطمینانعقالیی با اثر تعدیل گیریتصمیمراهبردی و  پذیریانعطافراهبردی در خلق  نگریآینده

 محیطی به چه میزان است؟
 

                 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

های مدیریت نظریهمدیریت راهبردی و  پیشینهامروزه عدم اطمینان محیطی یکی از مفاهیم مرکزی و اصلی 
زمانی عدم اطمینان و قطعیتِ محیطی را احساس  ،[، مدیر یک سازمان۲9] سازمانی است. طبق نظر میلیکان

دقیق و صحیح آینده را نداشته باشد یا اینکه احساس کند  بینیپیشکه اطالعات کافی و الزم برای  کندمی
یطی را از اطالعات غیر مرتبط آن تفکیک کند، بنابراین های مرتبط با یک موضوعِ محاطالعات و داده تواندمین

پیرامون محیط  ،آوری کامل اطالعاتبرای جمع هاسازمانعدم اطمینان محیطی باعث ناتوانی مدیران ارشد 
. این ناتوانی، از پویایی و تغییرات شودمیو پردازش، فهم و درک این اطالعات  وتحلیلتجزیهسازمانی، به منظور 

یی را دارای ویژگی عدم هاسازمان در نتیجه .[۱۰گیرد ]حیطی و ابهامات ناشی از آن سرچشمه میمداوم م
قادر نباشند به صورت دقیق و صحیح، نحوه تغییرات  ها،سازمانگیر در آن که مسئولین تصمیم دانیممیاطمینان 

  .[۱۵] بینی کنندرا پیشهای فرهنگی و اجتماعی جریان،تغییرات فناوری محیطی که شامل رفتار رقبا،
 ی مدیریت سازمانی مانندهانظریههای اولیه پیرامون عدم اطمینان محیطی به مطالعات پیشگامان پژوهش

گردد. توماسون مقابله با عدم اطمینان محیطی را عنصر اصلی و عصاره فرایندهای مارچ، برمی نایتوسیرت و
یی هستند تا هاروشبیش از هر زمان دیگری در حال یافتن  ،امروزهمدیریتی اعالم کرد. محققان و پژوهشگران، 

این عالقه رو به رشد پژوهشگران  .[9بتوانند به صورت موثر و مفید با عدم اطمینان محیطی مقابله کنند ]
پیچیدگی و نرخ  ،دهنده عدم اطمینان محیطیتوانند نشأت گرفته از افزایش مداوم و فزاینده عوامل تشکیلمی
به سبب افزایش میزان عدم تجانس و همگونی عناصر محیط  ،که پیچیدگی[. در حالی۵۰ییرات خارجی باشد ]تغ

در حال افزایش است، نتیجه عواملی مانند جهانی شدن یا ظهور رقبای جدید، باعث شده تا نرخ و میزان  ،سازمانی

افتد به سبب نرخ باالی در محیط اتفاق میتغییرات خارجی افزایش یابد، زیرا تناوب و سرعت تغییرات مخربی که 
، در حال وکارکسبی هامدلی مداوم ، کوتاهتر شدن چرخه عمر محصوالت و تکامل و توسعهفناوریتغییرات 

. [۵۱] تا عدم اطمینان کلی افزایش یابد شوندمیدر مجموع تمام عواملی که ذکر شد باعث  .[۵9افزایش است ]
برای مقابله با این  ،و توانایی هایی پویا هاقابلیتیافتن به عدم اطمینان محیطی نیاز  ی افزایش فزایندهدر نتیجه

  .[9۰بیش از پیش در حال احساس شدن است ] ،چالشِ رو به رشد
امروزه مهمترین عامل برای بقا و حفظ رقابت پذیری  ،های موثر و کارا برای مقابله با عدم اطمیناناستراتژی

ی مرسوم مدیریتی، از هاروشها و الزم به ذکر است که تکنیک [.93] اآرام امروزی استیک شرکت در محیط ن
[. رویکردها و 9۱[ ]۲۲ظرفیت و توانایی محدودی برای مقابله با عدم اطمینان محیطی برخوردار هستند ]

ریزی بلندمدت، قادر نیستند تا بتوانند از عهده هایی مانند ساختارهای سلسله مراتبیِ فرمان و کنترل یا برنامهروش
عدم اطمینان و پیچیدگی محیطِ تجاری امروزی برآیند زیرا فعل و انفعاالت و تغییرات غیر خطی و اثرات 

 مبانی نظری[. ۵۱مدتِ مدیران ارشد شده است ]ج اقدامات بلند نتای بینیپیشبازخوردی، باعث غیرممکن شدن 
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توانند خود را برای می هاشرکتی متعددی برای اینکه چگونه هاروشها و موجودِ مرتبط با این موضوع، توصیه

  .فراهم کرده است ،عدم اطمینان و قطعیت باال، آماده کنند هایی با ویژگیدر محیط ءزیست و بقا
توانایی شرکت »یعنی،  پذیریانعطافکنند.  پذیریانعطافاقدام به ایجاد نوعی  دنتوانمی هاسازمانل برای مثا

تبدیل منابع زائد  ،های مرتبط با شرایط و موقعیتها و پاسخواکنش ،برای فراگیری موثر، بهبود و توسعه اقدامات
ی موثر یادگیری هاروشوار و قابل اعتماد، ایجاد های استگیر، افزایش پایداری سازمان از طریق رویه و پا و دست

 هایتوانند شرکت را در برابر تهدیدمی ،این اقدامات ، که«پذیرایجاد ساختاری انعطاف در نهایتسازمانی و 
   [.۲۰آوری را افزایش دهند ]ایمن کرده و تاب ،اندازندای که حیات سازمان را به خطر میبالقوه

    

ای از گستره ،ی پویا به صورت پرتکراریهاقابلیترویکرد  .ی پویاهاقابلیتعدم اطمینان محیطی و 
یکی از مفاهیم کلیدی مدیریت  ،[. رویکرد منابع محور99] تعریف شده است هاشرکتدر  ،بع محورارویکرد من
ی اصلی رویکردِ عصاره [.۲1] ستهاشرکتبرای فهمیدن چگونگی ایجاد و توسعه مزیت رقابتی توسط  راهبردی،

های محسوس و نامحسوس و ست که شامل داراییهاسازمانمنابع محور، تاکید شدید بر روی منابع متمایزِ 

ی عملیاتی )معمولی(، برای هاقابلیت[. در حالی که نیاز به 9۵] شودمی های عملیاتی مرتبط با این منابع،قابلیت
 ،[۱9] شودمی، حس شودمیجود، به صورتی موثر و کارآمد و بهینه به کار گرفته اطمینان یافتن از اینکه منابع مو

های آن، ها برای خلق، گسترش و اصالحِ هدفمند منابع و پایگاهی پویا به ظرفیت و توانایی شرکتهاقابلیت
اصلی و مرکزی خود های سازد تا شایستگیها را قادر میی پویا، شرکتهاقابلیتبنابر این  [.۵۱] شودمیمربوط 

که به منظور پاسخگویی  را دهند تا بتوانند از طریق آن، تغییرات راهبردی مناسبی ءرا اصالح کرده و آنها را ارتقا
 [. 1[، ]99به تغییرات محیطی نیاز دارند اجرایی و عملیاتی کنند ]

ی پویا هاقابلیتهای ایستای رویکرد منابع محور و در مقابل آن توجه و تمرکز رویکرد گیریبا توجه به جهت
پژوهشگران متعددی ضرورت تمیز قائل شدن بین این دو مفهوم را پیشنهاد کردند  ،بر روی تغییرات راهبردی

)غیر  ی معمولیهاقابلیتهایی با تغییرات سریع است در حالی که ی پویا مخصوص محیطهاقابلیت[. 99] و [9۱]
ی عدم اطمینان درسایه [.۵۱پویا( فقط ممکن است باعث ایجاد مزیت رقابتی تحت شرایط پایدارِ محیطی شوند. ]

مسیرِ توسعه مزیت رقابتی در  به امید هموارسازی ،ی پویا توجهات روبه رشدیهاقابلیتفزاینده محیطی، اخیراً 
یی که امید اصلی و محوری مدیریت راهبردی هاقابلیتلب کرده؛ به سوی خود ج محیط و شرایط در حال تغییر،

ها زیرا این قابلیت دهدمیبه خوبی نشان  ،های ناآرامبه ویژه اهمیت خود را در محیط ،ی پویاهاقابلیت[. 99است ]
درت ورزند و مجدد منابع داخلی و خارجی شرکت مبا ایجاد و پیکربندی ،سازد تا بتوانند به ادغامشرکت را قادر می

  [.9۱کنند ] ،که با سرعتی فزاینده در حال تغییر است دهی محیط تجاری خوداقدام به شکل
را برشمرد.  هافرصتو  تهدیدهاواکنش مناسب به و  گردآوری ی پویا، سه ویژگی، ادراک،هاقابلیتبرای  تیس

دیداری و ی کوچک و متوسط اروپایی فعال در صنعت هاشرکتای که پیرامون نالدی و همکاران در مطالعه
به  ،و گردآوری ی محیطی(تهدیدهاو  هافرصتانجام دادند، نشان دادند که هر دو ویژگی ادراک ) شنیداری

ی قویِ ادرک و سیستم هشدار اولیه هاقابلیتدهند. را افزایش می هاشرکتداری، عملکرد نوآوری صورت معنی
ی جدیدِ در حال ظهورِ محیطی را به موقع شناسایی هافرصتو  تهدیدهادهند تا جازه میها ابه شرکت ،مناسب

منابع اصلی خود را بسیج کنند تا  ها وظرفیت بتوانند هاشرکتتا  آورندکنند، بنابراین این فرصت را به وجود می
 شود،میزمانی که یک فرصت یا تهدید شناسایی  [.۵1] کنند مقابله ،تهدیدهااستفاده و با  ،هافرصتبتوانند از 

های مناسب، سریع و بی طرفانه راهبردی را گیریقوی دارند تا بتوانند جهت نیاز به قابلیت گردآوری هاشرکت
توانند می هافعالیتاین  ،توسعه داده، ارزیابی کرده و در نهایت بهترین استراتژی را برگزینند و اجرایی کنند

برای  هاشرکت در نهایت[. 9۱پیدا کنند ] تطبیققادر سازند تا با شرایط محیطی در حال تغییر خود ها را شرکت



 939  ییعقال یریگمیو تصم یراهبرد یریپذدر خلق انعطاف یراهبرد ینگرندهیآ

 

 

رسیدن به هدف رشد سودآورِ پایدار، نیاز به قابلیت پیکربندی مجدد دارند تا به واسطه آن بتوانند خود را با تغییرات 

منابع و ساختار سازمانی خود را اصالح  ،هاها و بازارفناوریو در کنار تغییرات مداوم  فزاینده محیطی سازگار کنند
 [.91کنند ]

یعنی  ،ی پویاهاقابلیتدو بعد از ابعاد  ،[۵۱] ی هرهاس و لینینگبا توجه به مطالعه ،در این پژوهش
واند تراهبردی می پذیریانعطاف .گیری عقالیی مورد بررسی قرار خواهد گرفتراهبردی و تصمیم پذیریانعطاف

برای شناسایی تغییرات عمده در محیط بیرونی سازمان به منظور بسیج به موقع منابع  هاسازمانبه عنوان قابلیت 
های متفاوتی نسبت به [. در حالی که نگاه9۱جهت واکنش مناسب به تغییرات محیطی تعریف شود ] ،و امکانات

دیدگاه گریول و  ،راهبردی پذیریانعطافنسبت به  ترین دیدگاهتثبیت شده ،پذیری راهبردی وجود داردانعطاف
ویژگی ها و  راهبردی می دانستند که دارای پذیریانعطافها سازمانی را دارای [ است که آن۵۱تانسوهاج ]

   .فعالیت زیر باشد
  ؛در حوزه های مختلف ،گذاریِ سازمانتقسیم توان سرمایه (۵
 ؛باال در سازمان به منظور واکنش سریع به تغییرات محیطیوجود منابع مالی با ویژگی نقدشوندگی  (۲ 
 .[۵۱یی که در محیط سازمان رخ می دهند ]هافرصتتوانایی باال برای استفاده حداکثری از ( 9 

های ارتباطی های رقابتی جدیدی به واسطه رشد و توسعه فناوریکه زمینه دنکنمی[ بیان 9۱شیمیزو و هیت ]
های نوین که این زمینه دنکنمیخاطرنشان  در حال ظهور است. هیت و همکاران ،ها وکارکسبو جهانی شدنِ 

 و مشکالتی مانند محو شدن مرزهای بین بازارها و صنایع مختلف هاچالشرا با  هاسازمان ،رقابتی در حال ظهور
با ابهام و عدم قطعیت و  هازمانسا[. در نتیجه ۵۱] کندروبرو می ،بروز رقابت بیش از حد در بازارهای مختلف و

ها برای بهبود و ارتقای توان نشان دادند که سازمان ولف و همکاران شوند.رو میاطمینان و پیچیدگی فزاینده روبه
راهبردی  پذیریانعطافهای ناآرام امروزی به قابلیت در محیط ءپاسخگویی و ابتکار خود به منظور مقاومت و بقا

از  ،ریزی رسمی راهبردیی سنتی مدیریتی مانند برنامههاروشکه  دنکنمیهیت و همکاران بیان [. ۵۱نیاز دارند ]
های ناآرام امروزی، برخوردار نیستند و به ها به جهت زیست در محیطتوانایی کافی برای قادر ساختن سازمان

و  ابزارها ریزی راهبردی( ونیاز برنامهها و اقدامات سنتی و ثابت )مورد ها باید بین فعالیتجای آن مدیران سازمان
  .[۵۱] ی غیر ثابت و پویا )مورد نیاز برای سازگاری با عدم اطمینان محیطی ( تعادل برقرار کنندهاروش

را  هاسازمانزیرا  کنند،میتعریف  ،راهبردی را یک قابلیتِ حیاتیِ پویا پذیریانعطاف ،پژوهشگران متعددی
کند و آن ها را برای شناخت هدایت می ،های رقابتیِ در حال ظهور، به صورتی کارا و موثربرای فعالیت در زمینه

[، ۱چن و همکاران ] [.۵۱ی سازمان یاری می رساند ]هاچالشبه مشکالت و  ،سریع و پاسخ دادن به موقع

ای پیکربندی مجدد و را بر هاسازمانکه  ،عنوان قابلیتی پویاپذیری راهبردی را بهپیشنهاد کردند که انعطاف
های متفاوتی برای پژوهشگران روش تعریف کنیم. کنند،میتقویت  ،های عملیاتیتوسعه و گسترش روال

-می ها،سازمانبه طور کلی  .راهبردی در ساختار نوین رقابتی امروزی پیشنهاد کردند پذیریانعطاف به یابیدست

اقدامات  ،[. هیت و همکاران۲و بهبود ساختار خود کسب کنند ]راهبردی را از طریق اصالح  پذیریانعطافتوانند 
 :کنندمیپیشنهاد  ،راهبردی پذیریانعطافزیر را برای دستیابی به 

 ؛ایجاد شایستگی های مرکزی پویا (۵

 ؛توسعه سرمایه انسانی (۲
 ؛های نویناستفاده موثر و بهینه از فناوری  (9
 ؛اتخاذ استراتژی های ارزشمند (۱

 ؛ساختار سازمانیتوسعه و بهبود  (۱
 .[۵۱توسعه و بهبود فرهنگ سازمانی ] (۱



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵9۲

 

دارای چشم انداز  بایستمی هاسازمانکه  کنندمیپیشنهاد  ،ی مدیریت راهبردیعالوه بر این محققین حوزه

 ،مدت و نیازهای بلندمدت خودیِ آینده نگرانه را دنبال کنند تا بین عملکردهای کوتاههافعالیتبلندمدت باشند و 
 ،راهبردی نگریآیندهرسد که منطقی به نظر می ،با توجه به مطالب و نکات اشاره شده [.۵۱ل ایجاد کنند ]تعاد

ایجاد  ،راهبردی نگریآینده باشد.می هاسازمانراهبردی در  پذیریانعطافابزارِ مفیدی برای رشد و گسترش 
رقابتی و پیچیده را به واسطه تقویت های چشم اندازی واضح و هموارسازی مسیر رسیدن به اهداف در محیط

 :شودمیسازی بنابراین این مطلب به صورت زیر فرضیه .آوردمیراهبردی برای شرکتها به ارمغان  پذیریانعطاف
 .است راهبردی موثر پذیریانعطافراهبردی در خلق  نگریآینده فرضیه اول:

های دادهآوریِ فرآیند جمع تواندمی گیری اشاره دارد،که به عقالنیت فرآیندهای تصمیم ،گیری عقالییتصمیم
گیری به عنوان فرایند از عقالنیت تصمیم ،ن متعددیا[. محقق۱] .تعریف شود ،آنها  وتحلیلتجزیهو  گیریتصمیم

به تمایل مدیران برای  ،همچنینگیری عقالنیت تصمیم .[۵] کنندمییاد  ،گردآوری و بررسی و ارزیابی اطالعات
مولر و . [۵۰های رویایی و کمال گرایانه اشاره دارد ]های منطقی و رضایت بخش به جای راه حلاتخاذ راه حل

برای حل چالش عدم اطمینانِ  ،گیری عقالیی را استفاده کاربردی از اطالعات[ تصمیم۲۲همکاران ]

اغلب  ،گیری عقالیی[ مطرح کردند که ضعف تصمیم۵۵البانا و چیلد ]در این ارتباط،  .تعریف کردند ،گیریتصمیم
میلر  است. ،خواهیم برای رفع شدن آن تصمیم بگیریمبه علت عدم وجود اطالعات کافی، پیرامون مشکلی که می

های بیشتری به منظور فعالیت و هزینه ،ی با عملکرد باال و ممتازهاسازمان[ اشاره کردند که ۲۵و فریسن ]
بیان  [۱] دین و شارفمن دهند.نسبت به سایر رقبا، انجام می ،گیریتصمیمفرایند  مورد نیاز هاداده گردآوری

سازد تا تمام زوایای پنهان مدیران را قادر می ،گیریتصمیمآوری گسترده اطالعات قبل از که جمع کنندمی
گیری عقالیی یم ممکن را اتخاذ نمایند. تصمیممرتبط با موضوع را به خوبی بررسی کنند و بتوانند بهترین تصم

 و رصد رفتار رقبا ،گردآوری اطالعات هایی مانندزیرا در فعالیت ،تواند به عنوان قابلیتی پویا در نظر گرفته شودمی

های )به عنوان یکی از ویژگی شناسایی تقاضای بازار که دقیقا شکل دهنده قابلیت و ظرفیت ادراک سازمانی
 [.۵۱های پویا ( هست، مشارکت دارد. ]لیتاصلی قاب

های جایگزینِ مناسبی برای رخدادهای کند که مدیران سازمانها باید فرضیات و برنامه[ بیان می۱کورنیش ]
 ،شودراهبردی مانند بررسی محیطی خلق می نگریآیندهی هافعالیتی آینده داشته باشند. دانشی که به واسطه

د که این امر سبب افزایش عقالنیت نگیرندگان فراهم آوربط مورد نیاز را برای تصمیمتوانند اطالعات مرتمی
ها و بینیتواند از طریق فراهم سازی انواع پیشسناریو نیز می ریزیبرنامههمچنین  .شودگیری میفرآیند تصمیم

 ،های ناآرام و پیچیده بسیار سودمند استگیری در محیطهای جایگزین به صورت همزمان که برای تصمیمبرنامه
 :شودمیبشود. بنابراین فرضیه زیر ایجاد  گیریتصمیمسبب تقویت عقالنیت 

 .است گیری عقالیی موثری در خلق تصمیمراهبرد نگریآینده فرضیه دوّم:
تواند سازد که عدم اطمینان محیطی میی پویا خاطرنشان میهاقابلیتهمچنین ادبیات موجود پیرامون 

[. در یک محیط ناآرام و ۵3ی پویا را تعدیل کند ]هاقابلیتو  هاشرکتی بین فعالیتهای خلق کننده ارزش رابطه

های منطقی و مناسبی پیرامون جریانات و رخدادهای آینده بینیتا قادر باشند پیش نیاز دارند هاشرکت ،پیچیده
ی آینده نگرانه راهبردی را به عنوان عامل مهم و ضروری هافعالیتکه این مهم ضرورت انجام  ،داشته باشند

ها به شرکت ،بینیدهد. همچنین در شرایط محیطی غیرقابل پیشها به خوبی نشان میخلق ارزش برای شرکت
گیری عقالیی نیاز دارند تا بتوانند نسبت به آینده راهبردی و تصمیم پذیریانعطافهای پویایی نظیر قابلیت
 :شودمیسازی بنابراین مطالب فوق به صورت زیر فرضیه دهند. نشان به نحو مناسبی واکنش ،نامعلوم

 پذیری راهبردی را تعدیلراهبردی و انعطاف نگریآیندهعدم اطمینان محیطی رابطه  فرضیه سوم:

 کند.می
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گیری عقالیی را راهبردی و تصمیم نگریآیندهعدم اطمینان محیطی رابطه  فرضیه چهارم:

  کند.می تعدیل
با این حال، به رغم اجماع کلیِ بین پژوهشگران مدیریت راهبردی مبنی بر اینکه برای مقابله با عدم اطمینان 

مورد انتقاد  ،های پویای موجود در ادبیات مدیریت راهبردیی پویا نیاز داریم، رویکرد قابلیتهالیتقابمحیطی، به 
[. 9۲[، ]۲۱] شودمیهای مفهوم قابلیت پویا در آن یافت ها و توسعهقرار گرفته زیرا اطالعات اندکی از ریشه

، افزایش اندی پویایِ راهبردی پرداختههایتقابلهای مفهوم های مختلفی که به ریشهاگرچه اخیراً تعداد پژوهش

های های بنیادینی که قابلیتتر از عملکردها و فعالیتارزیابی و شناسایی واضح به [، اما هنوز نیاز۵۱پیدا کرده]
ی جریاناتِ در های اولیهخصوصاً نقش دریافت و ادراکِ سیگنال ،[1] شودمیپویا را به ارمغان می آورند حس 

ارتباط  قابلیت تفسیر سازمانی و توانایی پاسخ دادن زود هنگام سازمانی به محیط رقابتی و ،محیطی حال ظهور
[. باتوجه به فقدان دانش، 9۰] ی پویای راهبردی، هنوز به میزان مناسبی بحث نشده استهاقابلیتآنها با 

[ پیشنهاد ادغام 9۰ذکر شد، ] های پویا در ادبیات مدیریت راهبردی که توضیح آنهای قابلیتپیرامون ریشه
 ،راهبردی را مطرح کردند. بعد از ترکیب این دو جریان مطالعاتی نگریآیندهی پویا و مفهوم هاقابلیتنظریه 

  . افزایش پیدا کرد ،های ناآرام با عدم قطعیت باال و رقابتیدر محیط ءدانش مدیریتی پیرامون چگونگی بقا

 ی پویا و عدم اطمینان محیطیاهقابلیتراهبردی،  نگریآینده 
گیری هایی با جهتی مقابله با سطوح فزاینده عدم اطمینان محیطی، باعث توسعه و بهبود تکنیکهاچالش

[. به عنوان مثال مدیران ارشد شرکت رویال ۲۱] راهبردی شده است گیریتصمیمبرای افزایش کیفیت  ،آینده
صحیح و  بینیپیشبینی خطی، برای ی رایج پیشهامدلاولین افرادی بودند که متوجه ضعف و ناتوانی  ،شل داچ

اقدام به  ۵3۱۱از سال  ،این مدیران ،در نتیجه [.9۰های ناآرام، پیچیده و در حال تغییر شدند ]منطقی، در محیط
های ادگی این شرکت در مقابل موقعیتسناریو کردند. این کار باعث شد که هوشیاری و آم ریزیبرنامهاجرای 

 [.۱۵دا کند ]یافزایش پ ۵3۱9بحرانی نظیر بحران نفتی سال 
های دلفی و بینی اقداماتی مانند بررسی محیطی، تکنیکهای پیشترین روشسناریو، رایج ریزیبرنامهغیر از 

ای آینده نگرانه دارند و در باال به هگیری[. امروزه چنین ابزارهایی که جهت9۱] ترسیم نقشه راه فناوری هستند
 .[۱۰استراتژی قرار گرفتند ] نگریآیندهتحت واژه  ،به صورت گروهی ،آنها اشاره شد

 نگریآیندههای [ در پژوهشی، از طریق مصاحبه با خبرگانی که در فعالیت۵۱و لینینگ ] هرهاس نیهمچن 
سناریو، خلق دانش از  ریزیبرنامهمحیطی،  شاخص بررسی ۱ی آلمانی مشارکت داشتند، هاشرکتراهبردی 

 راهبردی شناسایی کردند. نگریآیندهطریق خبرگان، فرهنگ سازمانی و سازمان رسمی را به عنوان ابعاد بنیادین 
کند: اکتساب و استفاده از اطالعات پیرامونِ رخ دادها، جریانها و [ بررسی محیطی را اینگونه تعریف می۱] چو

 ریزیبرنامهآنها برای به در محیط خارجی یک سازمان که با بهبود و افزایش آگاهی مدیران سازمان  ،ارتباطات
های تغییرات ها برای شناسایی و فهم محرکاین روش اغلب در سازمان رساند.یاری می ،اقدامات آتی سازمان

هایی کارا و موثر در برابر این واکنش ها بتوانندتا سازمان شودمیزیرا باعث  شود،میاستفاده  ،پیچیدگی محیطی
 ریزیبرنامهسناریو به قسمتی از  ریزیبرنامه ند.نپذیری خود را در آینده تضمین کمتغیرها نشان دهند و رقابت

یکی از  [.۲3کند که با ابزارها و روشهای مدیریت ِ عدم اطمینان محیطی مرتبط است ]راهبردی اشاره می
نیست اما احتمال بعضی از رخدادهای آن  بینیپیشسناریو این است که آینده قابل  ریزیبرنامههای اصلی فرضیه

-و ریسک تهدیدها( ۵بندند تا سناریو را به کار می ریزیبرنامه ،هابنابراین سازمان .را می توان از پیش تعیین کرد

ی در مقابل رخدادهای دیده نشدههای جاری خود را ( توانایی استراتژی۲ ؛های راهبردی خود را شناسایی کنند

های متناسب و موثر طراحی ( برای رخدادهای احتمالی آینده استراتژی9 ؛به بوته آزمایش بگذارند ،احتمالی آتی
در یک سو  راهبردی به دو صورت بیان شده است؛ نگریآینده[. در ادبیات مدیریت راهبردی، ۵۱کنند ]



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵9۱

 

 اندراهبردی را نوعی فرآیند و از سوی دیگر به عنوان یک قابلیت سازمانی قلمداد کرده نگریآینده ،پژوهشگران

ای بود که های برجستهاز اولین پژوهش ،سازی اهمیت تفسیر در سازمانهابرای مفهوم دفت و ویک پژوهش [.۵۱]
که تفسیر، فرایندی است که  کنندبیان می دفت و ویک کرد.اشاره می نگریآیندهبه اهمیت فرایندها برای توسعه 

شود. این نوع شوند و اقدامات الزم اتخاذ میهای گردآوری شده از محیط، بررسی میاز طریق آن اطالعات و داده
 تواندمیراهبردی که مبتنی بر نوعی منطق فرایندیِ خطی است، به علت اینکه ن نگریآیندهدیدگاه پیرامون 

به خوبی نشان دهد، مورد انتقاد قرار گرفته است  هاسازماناهبردی را در ر نگریآیندهچگونگی به کار بستن 
ها و اقداماتِ در حال پیشرفت به ای از روشبه عنوان مجموعه راهبردی را نگریآیندهها، [. در واقع سازمان۲1]

راهبردی را به  نگریهآیند [. بر این اساس، اسالوتر۲1] گیرندجای فرایندهایی با آغاز و پایان مشخص، به کار می
؛ به عنوان مثال کندمیکیفیت تعریف  های رو به جلوی منسجم و باعنوان توانایی خلق و حفظ عملکردها و روش

های شرکت و شکل دادن به استراتژی ،هامشیشناسایی شرایط مخالف و تهدیدکننده و اصالح و بهبود خط
 نگریآیندهمان طور که اشاره شد، در این پژوهش، ه [.۵۱] جستجوی بازارهای محصوالت و خدمات جدید

ها دهند و سازمانهای پویای سازمانی را افزایش میکه قابلیت ،هاها و فعالیتای از تکنیکراهبردی را مجموعه
 در این ارتباط میلر کنیم.تعریف می ،را قادر می سازند تا در محیط ناآرام و در حال تغییر امروزی مقاومت کنند

به جای محدود بودن توسط  ،ی مختلفهاروشکه توانایی استفاده و تصور آینده به  کندمی[ بیان ۲۲]
تغییرات و  ،سازد تا سرحدات ارتباطات محیط و سیستم را تشخیص دهندمدیران را قادر می ،های قطعیپیشگویی

های برای فهم شرایط و موقعیتهایی که تحوالت را در محیط در حال تغییر شناسایی کنند و درباره فرضیه
 ،که تخصص و دانش پیرامون آینده دهدمیتجدید نظر کنند. او عالوه بر این پیشنهاد  کنونی طراحی شده است،

های در محیط ءی آنها را برای بقاهاشرکتدهد و ظرفیت مدیران را برای اتخاذ تصمیمات ابتکاری افزایش می
تواند کمک کند تا راهبردی می نگریآیندهد. پژوهشگران دیگر باور دارند که رسانناآرام در حال تغییر یاری می

که از عدم اطمینان و پیچیدگی فزاینده محیطی  ،های آیندهها و فرصتتر از چالشچشم اندازی شفاف و واضح
ها و وان ریشهراهبردی به عن نگریآیندهاقدامات و ابزارهای  ،[. به طور خاص۵۱سرچشمه می گیرند، ایجاد شود ]

 شودمیرا در محیط نامطمئن خود تضمین کند، تعریف  هاسازمانکه ادامه حیات ،های پویاعللِ اصلی قابلیت
بلندمدت، اهمیت  ریزیبرنامهراهبردی در  نگریآیندهعنوان اجرای  ا[ در پژوهشی ب۵۱[. پیتر و جارات ]۱۰]

یجاد توانایی شناسایی و تفسیر تغییرات ناپیوسته محیطی )به به منظور ا را راهبردی نگریآیندهحیاتی و برجسته 
 به خوبی نشان دادند. پذیری خود در محیط نامطمئن و ناآرام(عنوان قابلیت کلیدی سازمان برای تضمین رقابت

ی پویا، توسط مطالعات متعددی نشان داده هاقابلیتراهبردی بر روی  نگریآیندههمانطور که اشاره کردیم اثر 

 نگریآیندههای عملیاتی هنوز محدود است. قصد ما این است که تاثیر اما پژوهش ،[93[ ]۲۱[ ]۲۱ده است ]ش
گیری راهبردی و تصمیم پذیریانعطافی پویای انتخاب شده در این پژوهش )هاقابلیتبر روی  را راهبردی

ظور عقالیی( ارزیابی کرده و چگونگی تاثیر عدم اطمینان محیطی را در این رابطه مشخص کنیم. بدین من
 .فرضیات زیر منظور گردیده است

 .راهبردی تاثیر دارد پذیریانعطافراهبردی در خلق  نگریآینده (۵

 .عقالیی تاثیر دارد گیریتصمیمراهبردی در خلق  نگریآینده (۲
 .کندمیعقالیی را تعدیل  گیریتصمیمراهبردی بر خلق  نگریآیندهتاثیر ،اثر عدم اطمینان محیطی (9
 .کندمیراهبردی را تعدیل  پذیریانعطافراهبردی بر خلق  نگریآیندهتاثیر  ،اثر عدم اطمینان محیطی (۱
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 (۲۰۲۰،مدل مفهومی پژوهش ) هرهاوس و لینینگ. ۵شکل 

 

 تحقیقتعاریف متغیر های 

 سازگار ،به جلو رو کیفیت با نگاه یک داری نگه و ایجاد توانایی ،راهبردی نگریآینده .راهبردی نگریآینده

 میزان افزایش بر عالوه تا ،است سازمان در راهبردی بینش این از بهینه استفاده توانایی و قابلیت و عملکردی و
 هماهنگ و سازگار رابطه یک ،جلو به رو اندازی چشم با بگذارد وتاثیر  مدیران گیریتصمیم بر آینده، از شناخت

 .[۵۱] سازد برقرار آینده با حال و گذشته و عوامل موارد مابین
 محیط کی در مداوم طور به شرایط که افتدمی اتفاق زمانی محیطی اطمینان عدم .محیطی اطمینان عدم

 علت به ،هاسازمان مدیران. (.سیاسی هایناآرامیو  جدید، رقبای ورود ،فناوری سریع تغییرات) کند تغییر تجاری
 فراهم خوبی به را گیریتصمیم فرآیند نیاز مورد اطالعات توانندنمی ،پیچیدگی و ابهام و اطمینان عدم همین

 .[۵۱] آوردند
تغییرات  با انطباق و واکنش برای هاشرکت توانایی راهبردی به پذیریانعطاف .راهبردی پذیریانعطاف

 سازمان، اختصاص بیرونی محیط عمده تغییرات شناسایی قابلیت ،راهبردی پذیریانعطاف .دارد اشاره محیطی
 پذیریانعطاف ،سانچز .[۵1] است محیطی تغییرات این به مناسب گوییپاسخ برای موقع به اقدام و منابع

 و راهبردها فرآیندها ،سازمانی منابع یدوباره پیکربندی و مجدد تخصیص برای یک شرکت توانایی راهبردی را

 .[۵1] کندمی تعریف محیطی تغییرات با برای مقابله
 آوریجمع شامل که گیریتصمیم فرآیند از قسمتی ،توانمی را عقالیی گیریتصمیم عقالیی. گیریتصمیم

 ،تواندمی منطقی گیریتصمیم. کرد تعریف ،است اطالعات این وتحلیلتجزیه و گیریتصمیم به مربوط اطالعات
 پیچیدگی و ابهام یسایه زیر ،خود اهداف به رسیدن برای ،موقع به و مناسب تصمیمات اتخاذ در را هاشرکت

 .[۵۱] رساند یاری محیطی،

 
 پژوهششناسی روش .3

 با ابتدا .است گرفته قرار وتحلیلتجزیه و بررسی مورد ،پژوهش متغیرهای راستای در ها، دادهبخشاین  در
 سن و تحصیالت میزان ،جنسیت مانند پژوهش شناختی جمعیت متغیرهای بررسی به یآمارتحلیل  از استفاده
 دادن نشان از بعد. است شده انجام پژوهش متغیرهای مابین همبستگی میزان سنجش سپس و شده پرداخته

 در. است شده انجام هاداده بودن نرمال آزمون و نمونه کفایت بررسی ،پژوهش متغیرهای میان مناسب همبستگی
 ارزیابی به ابتدا ساختاری معادالت مدلسازی در. است شده بسته کار به ساختاری معادالت مدلسازی بعدی، گام



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵9۱

 

 پایایی عاملی، بارهای ارزیابی یواسطه به (هایشانمعرف با مکنون متغیرهای یرابطه سنجش) گیریهانداز مدل

 برای ادامه در و شده پرداخته ،گیری اندازه مدل کیفیت آزمون و واگرا و همگرا روایی کرونباخ، آلفای مرکب،
 معنا و مسیر ضرایب ،تعیین ضریب( دیگر یک با مکنون متغیرهای رابطه بررسی) کل ساختاری مدل ارزیابی

 برازش نیکویی شاخص هم انتها در و است شده گذاشته آزمایش یبوته به بینپیش ارتباط شاخص و آنها داری
 از ساختاری معادالت مدلسازی و پژوهش هایفرضیه استنباطی ارزیابی برای تحقیق این در. است شده محاسبه

 .است شده استفاده SMART PLS 3 و  SPSS 26 افزارهای نرم

 گیریتصمیمراهبردی و  پذیریانعطافراهبردی در خلق  نگریآیندهتعیین نقش  ،هدف اصلی این پژوهش

این تحقیق از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر  باشد.میگر عدم اطمینان محیطی عقالیی با اثر تعدیل
و از منظر روابط بین متغیرهای تحقیق از نوع  باشدمیپیمایشی -ها یک تحقیق توصیفیماهیت گردآوری داده

تصادفی ساده و پرسشنامه محقق ساخته با  گیریونهنمهای این تحقیق با استفاده از روش داده همبستگی است.
برای روایی این  .( گردآوری شد۲۰۲۰) ی تحقیق هرهاوس و لینینگهاپرسشو  هاشاخصگیری از بهره

 3۱9/۰نیز از آلفای کرونباخ استفاده و میزان آن  برای پایایی .پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شد
استفاده شده است. در  smart plsو  spssهای این تحقیق از نرم افزارهای ابی فرضیهتعیین شد. جهت ارزی

 .شودمیاطالعات جمعیت شناسی پژوهش ارائه  ۵-9های جدول
 

 . توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان۵جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی جنسیت

 ۲/۱3 ۵۰1 مرد

 1/9۰ ۱1 زن

 ۵۰۰ ۵۱۱ کل

 
 فراوانی سن پاسخ دهندگان. توزیع ۲جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی سن

 ۲/۵۲ ۵3 سال 9۰تا  ۲۰

 ۵/۱1 ۱۱ سال ۱۰تا  9۰

 ۱/۲9 9۱ سال ۱۰تا  ۱۰

 ۵۱ ۲۱ سال ۱۰بیش از 

 ۵۰۰ ۵۱۱ کل

 
 فراوانی میزان تحصیالت پاسخ دهندگان .9جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی میزان تحصیالت

 ۲/9 ۱ دیپلم

 ۲/9 ۱ فوق دیپلم

 1/۱۱ ۱9 لیسانس

 ۱/9۱ ۱۱ فوق لیسانس

 ۲/۵۲ ۵3 دکتری

 ۵۰۰ ۵۱۱ کل
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آوری شده است. برای های جمعبررسی نرمال بودن داده ،نخستین گام در بررسی صحت فرضیات پژوهش

         .(۱)جدول  استفاده شده است اسمیرنوف-این منظور از روش آزمون کلموگروف
                         

 اسمیرنف-. آزمون کلوموگروف۱جدول 

 عقالیی گیریتصمیم راهبردی پذیریانعطاف عدم اطمینان محیطی راهبردی نگریآینده اسمیرنوف-کلوموگروف

 ۵۵۵/۰ ۰39/۰ ۵۵۱/۰ ۵۵۱/۰ آماره آزمون

 ۰۰۰/۰ ۰۲/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ سطح معناداری

 
ی این هاشاخصطور که در ردیف معناداری آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داده شده است، تمامی همان

می باشند که این بدان معنی است که فرض صفر ما رد شده و  ۰۱/۰پژوهش دارای سطح معناداری کمتر از 
    .باشندنرمال نمی دارای توزیع ،های این پرسشنامهداده

  .است شده ارائه بارتلت آزمون نتایج ۱جدول  در ،نمونه کفایت حجم از اطمینان کسب برای
همبستگی  حداقل بودنگیری است که نمونه حجم از کفایتحاکی  ،شاخص این.  ۲KMOشاخص  (۵

، پژوهشآیا واریانس متغیرهای  که سازدمی روشناین طریق  از و کندمیجزیی بین متغیرها را بررسی 
صفر تا  بازهشاخص در  این های پنهانی یا اساسی است یا خیر.برخی عاملتحت تاثیر واریانس مشترک 

های مد نظر برای انجام تحلیل آماری داده ،نزدیک به عدد یک باشدیک قرار دارد. اگر مقدار شاخص 
ی ما برای تحلیل عاملی هاداده ،( باشد۰.۱اگر این میزان )معموال کمتر از  ،مناسب است و در خالف آن

 .باشدمینمناسب 

 که آن دلیل به عاملی تحلیل در )ندارد جهت( است روابط کرویت آزمون ،بارتلت آزمون. 9آزمون بارتلت (۲

 کرویت یا تقارن باید نیز و بوده جهت دارای نباید بنابراین شودمی آزمون سواالت بین موجب همبستگی

 باشد. ۰۰۰/۰از کمتر آن sig مقدار و باشد معنادار باید شده گزارش اسکوئر کای ضریب .داشته باشد
 

 آزمون کفایت نمونه .۱جدول 

KMO ۴۰۹/۰ 

 آزمون بارتلت
 ۱3۱ درجه آزادی

 ۰۰۰/۰ سطح معنی داری

 
 باشدمیو نزدیک به یک  3۰۱/۰برابر با  KMOمیزان شاخص  شود،میمشاهده  ۱همان طور که در جدول 

که این دو مهم بیانگر مناسب بودن حجم نمونه  باشدمی ۰۱/۰و همچنین میزان معناداری آزمون بارتلت کمتر از 
 .باشدمیو همبستگی بین متغیر ها 

ضریب همبستگی مثبت به  .باشدمی +۵و  -۵ضریب همبستگی همواره عددی مابین  همبستگی.تحلیل 
اگر  .تر استرابطه قوی ، رقم مثبت به یک نزدیکتر باشده این معنای رابطه مستقیم بین متغیرهاست و هر چ

 -۵معکوس است هرچه این عدد منفی به  ،ضریب همبستگی منفی باشد به این معناست که رابطه بین دو متغیر
در این قسمت به دلیل عدم نرمال بودن متغیرهای  .تاس شدت بیشتر این رابطه معکوس بیانگر ،تر باشدنزدیک

   [۲۱]استفاده شده است. )ضریب همبستگی پیرسون( از آزمون ناپارامتریک این پژوهش،

                                                                                                                                      
Measure of sampling adequancy 2 Olkin-Meyer-Kaiser 

3 Test Bartlett 



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵91

 

 استراتژیک پذیریانعطافاستراتژیک و  نگریآینده .الف 

و این  است ۱۵۱/۰با متغیر برابر است بستگی بین دو میزان هم شود،میمشاهده  ۱همانطور که در جدول 
داری ضریب میزان معنی .باشدمی راهبردی پذیریانعطافو  راهبردی نگریآیندهعدد بیانگر رابطه مستقیم بین 

 .باشدمی است بیانگر تایید همبستگی میان این دو متغیر ۰۱/۰هم به علت اینکه کمتر از  اسپیرمن همبستگی

 
 راهبردی پذیریانعطافو  راهبردی نگریآیندهآزمون همبستگی .  ۱جدول

 راهبردی پذیریانعطاف راهبردی نگریآینده اسپیرمنآزمون همبستگی 

 راهبردی نگریآینده
 ۱۵۱/۰ ۵/۰ ضریب همبستگی

 ۰۰۰/۰ ۰ سطح معنی داری

 ۵۱۱ ۵۱۱ تعداد

 پذیریانعطاف

 راهبردی

 ۰۰۰/۵ ۱۵۱/۰ یهمبستگ بیضر

 ۰ ۰۰۰/۰ یدار یمعن سطح

 ۵۱۱ ۵۱۱ تعداد

 
 عقالیی گیریتصمیماستراتژیک و  نگریآینده ب.

و این عدد  است۱۱3/۰میزان همبستگی بین دو متغیر برابر است با  شود،میمشاهده  ۱همانطور که در جدول 

داری ضریب میزان معنی .باشدمیعقالیی  گیریتصمیمو  راهبردی نگریآیندهبیانگر رابطه مستقیم بین 
 .باشدمی است بیانگر تایید همبستگی میان این دو متغیر ۰۱/۰هم به علت اینکه کمتر از  پیرسونهمبستگی 

 
 عقالیی گیریتصمیمو  راهبردی نگریآیندهآزمون همبستگی  .۱جدول 

 عقالیی گیریتصمیم راهبردی نگریآینده اسپیرمنآزمون همبستگی 

 راهبردی نگریآینده

 ۱۱3/۰ ۰۰۰/۵ ضریب همبستگی

 ۰۰۰/۰ ۰ سطح معنی داری

 ۵۱۱ ۵۱۱ تعداد

 عقالیی گیریتصمیم
 ۰۰۰/۵ ۱۱3/۰ یهمبستگ بیضر

 ۰ ۰۰۰/۰ یدار یمعن سطح

 ۵۱۱ ۵۱۱ تعداد

 

از میانگین  ،از آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، و برای روایی ،ی گردآوری شدههادادهبه منظور ارزیابی پایایی  
 .(1)جدول  واریانس استخراج شده استفاده شده است

 
 . آلفای کرونباخ و پایایی مرکب1جدول 

 واریانس استخراج شدهمیانگین  پایایی مرکب آلفای کرونباخ متغیر

 ۱۲9/۰ 3۱9/۰ 3۱۱/۰ راهبردی نگریآینده

 ۱۱۰/۰ 1۲9/۰ ۱۱1/۰ یطیمح نانیعدم اطم

 ۱۰۱/۰ 1۱1/۰ 1۰۱/۰ راهبردی پذیریانعطاف

 ۱3۱/۰ 1۱۵/۰ ۱۱۱/۰ ییعقال گیریتصمیم

 
و روایی نیز به  ۱/۰از  هاشاخصبه علت بیشتر بودن پایایی نشان داده شده است،  1همانطور که در جدول 

 گردد.تایید می ،۱/۰ علت بیشتر بودن شاخصش از
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در یک مدل، ضریب مسیر همان ضریب بتای رگرسیون )تأثیر . ضرایب مسیر و سطح معناداری آنها

آیند. ضرایب های مسیر بین متغیرها به نمایش در میزاست که بر روی پیکانخالص یک متغیر بر متغیر( درون
 .باشدمی+ در نوسان است که بیانگر وضعیت رد یا تأیید فرضیه ۵تا  -۵مسیر بین 

 
 . ضرایب مسیر و سطح معناداری آنها3جدول 

 تیآماره  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل

 ۵۱۱/۱ ۱۵9/۰ راهبردی پذیریانعطاف راهبردی نگریآینده

 913/۵۰ ۱۱3/۰ ییعقال گیریتصمیم راهبردی نگریآینده

 

 %3۱سطح اطمینان  بنابرین در باشد،می 3۱/۵بیشتر از  تی به علت اینکه آماره ،3با توجه به نتایج جدول 

این  ،توان گفت که بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته رابطه وجود دارد و به علت مثبت بودن ضرایب مسیرمی

 .شودمیتایید ها مستقیم است. بنابرین فرض اول و دوم آماری این پژوهش رابطه

 
 ضرایب مسیر و سطح معنا داری آنها برای متغیر تعدیل کننده .۵۰جدول 

 تیآماره  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر تعدیل کننده

 ۵3۱/۲ ۵9۱/۰ راهبردی پذیریانعطاف عدم اطمینان محیطی

 1۱۱/۵ -۰3۰/۰ ییعقال گیریتصمیم عدم اطمینان محیطی

 
 بنابرین در باشد،می 3۱/۵بیشتر از  اثر تعدیل کننده اولی، تیبه علت اینکه آماره  ،۵۰با توجه به نتایج جدول 

ی بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته را تعدیل کننده، رابطهتوان گفت که متغیر تعدیلمی %3۱سطح اطمینان 
فرض سوم آماری این پژوهش ها مستقیم است. بنابرین این رابطه ،و به علت مثبت بودن ضریب مسیر آن کندمی

 .شودمیدر قسمت دوم، فرض چهارم آماری این پژوهش رد  تیاما به علت کمتر بودن آماره  .شودمیتایید 
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 داری مسیر(امدل گرافیکی تحقیق )معن .۲شکل 

 

 
 . مدل گرافیکی تحقیق با وجود متغیر تعدیل کننده )معناداری مسیر(9 شکل
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 وضعیت فرضیات تحقیق.خالصه تعیین ۵۵ جدول

شماره 

 فرضیه
 نتیجه تیآماره  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر تعدیل کننده متغیر مستقل

 × راهبردی نگریآینده ۵
 پذیریانعطاف

 راهبردی
 تایید ۵۱۱/۱ ۱۵9/۰

 × راهبردی نگریآینده ۲
 گیریتصمیم

 عقالیی
 تایید 913/۵۰ ۱۱3/۰

 راهبردی نگریآینده 9
 عدم اطمینان

 محیطی

 پذیریانعطاف

 راهبردی
 تایید ۵3۱/۲ ۵9۱/۰

 راهبردی نگریآینده ۱
عدم اطمینان 

 محیطی

 گیریتصمیم
 عقالیی

 رد 1۱۱/۵ -۰3۰/۰

فرضیه 
 اصلی

 راهبردی نگریآینده
عدم اطمینان 

 محیطی
 تایید عقالیی گیریتصمیم راهبردی و پذیریانعطاف

 

 بحث و نتیجه گیری .۹

استراتژی تاثیر  پذیریانعطافنگری راهبردی در خلق فرضیه اول این پژوهش حاکی از این است که آینده

 پذیریانعطافنگری راهبردی بر روی ی آیندههای آماری انجام شده رابطهطبق نتایج حاصل از آزمون .دارد
که در سطح معناداری  باشدیم ۵۱۱/۱و همچنین این شاخص دارای آماره  است ۱۵9/۰راهبردی دارای ضریب 

این نتیجه با  .راهبردی اثر دارد پذیریانعطافراهبردی بر روی خلق  نگریآیندهتوان گفت که درصد می 3۱
وجود رابطه معنادار و   بر مبنی [9۱[، وچیاتو ]۵۱هرهاوس و لینینگ] ،[۲های تحقیق بوهالب و اسمیدا ]یافته

 دارد. هم راستا بوده و مطابقت ،راهبردی پذیرینعطافاراهبردی و  نگریآیندهمستقیم بین 
بر اساس  باشد.میعقالیی  گیریتصمیمراهبردی در خلق  نگریآیندهدوم این پژوهش بیانگر تأثیر  فرضیه

عقالیی  گیریتصمیمراهبردی و  نگریآیندهضریب مسیر رابطه  ،های آماری انجام شده در فصل چهارمآزمون
درصد می  3۱. بنابراین در سطح اطمینان باشدمی 913/۵۰ ی این شاخص برابر باآماره باشد.می ۱۱3/۰برابر با 

های این تحقیق در راستای یافته .عقالیی تاثیر دارد گیریتصمیمنگری راهبردی در خلق توان گفت که آینده
راهبردی و  نگریآیندهین ب دارمعنا[ مبنی بر وجود رابطه مستقیم و ۵۱] نتایج تحقیق هرهاوس و لینینگ

                  دارند. و با هم مطابقت استعقالیی  گیریتصمیم
راهبردی را در خلق  نگریآیندهاثر عدم اطمینان محیطی  سوم این پژوهش حاکی از این است که فرضیه

بیانگر  ،ه در فصل چهارمهای آماری ارائه شدنتایج حاصله از انجام آزمون کند.میاستراتژی تعدیل  پذیریانعطاف
راهبردی  پذیریانعطافراهبردی و  نگریآیندهاین است که ضریب مسیر اثر عدم اطمینان محیطی بر روی رابطه 

توان درصد می 3۱بنابراین در سطح اطمینان  باشد.می ۵3۱/۲ی این شاخص برابر با است و آماره ۵9۱/۰برابر با 
این نتیجه  .کندراهبردی را تعدیل می پذیریانعطافراهبردی و  نگریندهآیگفت که عدم اطمینان محیطی رابطه 

 نگریآینده[ مبنی بر تعدیل کردن رابطه بین ۵۱] در راستای نتایج به دست آمده توسط هرهاوس و لینینگ
    دارند. و با هم مطابقت باشدمیراهبردی توسط عدم اطمینان محیطی  پذیریانعطافراهبردی و 
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راهبردی بر خلق  نگریآیندهفرضیه چهارم این پژوهش بیانگر این است که اثر عدم اطمینان محیطی تاثیر 

ضریب مسیر اثر  ،های آماری انجام شده بر اساس نتایج حاصل از آزمون .کندعقالیی را تعدیل می گیریتصمیم
و  باشدمی ۰3۰/۰عقالیی برابر با منفی  گیریتصمیمراهبردی و  نگریآیندهعدم اطمینان محیطی بر روی رابطه 

کننده معناداری در رابطه است که بیانگر این است که هیچگونه اثر تعدیل  1۱۱/۵ی آن برابر با همچنین آماره
این نتیجه با نتایج  .شودبنابراین فرضیه چهارم رد می .عقالیی وجود ندارد گیریتصمیمراهبردی و  نگریآینده

-آیندهکننده عدم اطمینان محیطی در رابطه با مبنی بر عدم وجود اثر تعدیل [۵۱] لینینگ تحقیقات هرهاوس و

این پژوهش  باشند. فرضیه اصلی عقالیی مطابقت دارد و در راستای هم می گیریتصمیمراهبردی و نگری 

 گیریتصمیمو راهبردی  پذیریانعطافی پویایِ هاقابلیتراهبردی بر خلق  نگریآیندهبیانگر این است که 
این فرضیه اصلی به علت تایید شدن اکثر  کند.عقالیی موثر است و عدم اطمینان محیطی این رابطه را تعدیل می

مبنی بر تاثیر  [۵۱] های پژوهش هرهاوس و لینینگاین نتیجه با یافته .شودمیتایید  ،فرضیه های فرعی
-عقالیی با نقش تعدیل گیریتصمیمراهبردی و  پذیریانعطافی پویایِ هاقابلیتراهبردی در خلق  نگریآینده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش  باشند.داشته و در یک راستا می مطابقت ،ی عدم اطمینان محیطیکننده
گر گیری عقالیی با اثر تعدیلپذیری راهبردی و تصمیمهای پویایِ انعطافراهبردی در خلق و قابلیت نگریآینده

ی هاسیستممخابرات و  ،فوتونیک ،الکترونیک ،تولیدیِ برق بنیاندانشهای م اطمینان محیطی در شرکتعد
های مناسب تایید دوم و سوم این پژوهش توسط ضرایب مسیر و آماره ،فرضیه اول باشد.میخودکار شهر تهران 

های آماری ، طبق آزمون .رد شد 3۱/۵ی آن از فرضیه چهارم این پژوهش به علت کمتر بودن میزان آماره .شد
 هایکه در راستای بهبود قابلیت باشدمیراهبردی  پذیریانعطافراهبردی و  نگریآیندهبیشترین همبستگی بین 

باشد. عدم اطمینان فزاینده  راهبردی وجود داشته پذیریانعطافبهتر است تمرکز بیشتری روی خلق  ،پویا
بسته به نوع محیطی که  ،هاشرکتو تمامی  باشدمیهای تجاری امروزی طجزء غیرقابل انکاری از محی ،محیطی

 ،های محیطیها و تنشبرای غلبه بر این ناآرامی کنند.میکمابیش با آن دست و پنجه نرم  کنندمیدر آن فعالیت 
مانند صدها  اینصورتدر غیر هر شرکتی مجبور است تا دست به اقداماتی بزند تا بتواند به حیات خود ادامه دهد 

نتوانستند به حیات خود ادامه  ،ای که بعد از رخ داد دادن اتفاقی غیر منتظره در محیط پیرامونشانشرکت برجسته
ی مقابله با این عدم هاروشترین و کارآمدترین دهند، از گردونه رقابت کنار گذاشته خواهند شد. یکی از مهم

-ی پویا نقش بسیار مهمی در خلق مزیتهاقابلیتاین  .ی پویا استهاتقابلیایجاد و تقویت  ،اطمینان محیطی

ی پویا را به ارمغان بیاورد و جزء نتایج این تحقیق نیز هاقابلیتتواند های رقابتی دارد. از اقدامات مهمی که می
بررسی محیطی  ،راهبردی نگریآیندهی هافعالیتاولین جز از  .راهبردی است نگریآیندهی هافعالیت ،باشدمی

بایست با تمام توان خود اقدام به شناسایی و بررسی و ارزیابی تغییرات و جریانات محیطی ها میشرکت باشد.می
این شرکت زمانی سردمدار تولید  باشد.میند تا ناگهان غافلگیر نشوند. شرکت نوکیا بهترین مثال در این زمینه نک

رسی مناسب محیطی و کشف نکردن گرایشات روزافزون مشتریان به های همراه بود ولی به علت عدم برتلفن
ی هافعالیتی اپل و سامسونگ واگذار کرد. دومین بخش از هاشرکترهبری بازار را به  ،های همراه هوشمندتلفن

بایست برای تمامی حاالت و رخدادهای ها می شرکت باشد.میسناریو  ریزیبرنامه ،آینده نگرانه راهبردی
 ،بتوانند به سرعت و با کمال دقت ،ریزی مناسبی تهیه و تدارک ببینند تا در صورت نیازبرنامه از قبل ،گونگونا

توانند در در صورتی که فقط یک برنامه و استراتژی مشخص داشته باشند، نمی هاشرکتپاسخ مناسبی دهند. 
-صورت حضوری به مشتریان خود خدمتهایی که فقط به مانند فروشگاه ،برابر تغییرات محیطی مقاومت کنند

ای روبرو شدند و فروششان به شدت کاهش یافت با مشکالت عدیده بعد از شیوع ویروس کرونا ،کردندرسانی می
توانستند  ،فراهم کرده بودند نیز بستر فروش آنالین را ،هایی که عالوه بر فروش حضوریاما در مقابل فروشگاه

برای اجرای هر استراتژی مناسبی  باشد.میادامه دهند. بخش بعدی خلق دانش به کسب درآمد و سودآوری خود 
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شرایط محیطی ناآرام با  های مناسبمی خواهند که استراتژی هاشرکتاگر  .نیاز به دانش مرتبط با آن وجود دارد

ی آخرین اجزای ساختار و فرهنگ سازمان .وزه مبادرت ورزندحمجبورند به خلق دانش پیرامون این  ،اتخاذ کنند
هر چقدر هم که  ،. اگر ساختار و فرهنگ سازمانی در تضاد با یک هدف خاصی باشدباشدمیراهبردی  نگریآینده

 هاشرکتبنابراین اگر  ،در انتها اتفاق خاصی نخواهد افتاد ،در راستای رسیدن به آن هدف تالش صورت پذیرد
ی آینده هافعالیتگرِ ایجاد ساختار و فرهنگ سازمانی مناسب و حمایتنیاز دارند تا با  ،طلبندی پویا را میهاقابلیت

    سازند. ی پویا مهیاهاقابلیتزمینه مناسبی برای رسیدن به  ،نگرانه راهبردی

                     فرضیه اول: یی بر اساس هاپیشنهاد 

 ؛راهبردی نگریآیندهایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب به منظور حمایت از فعالیتهای  (۵

 ؛راهبردی ی آینده نگرانههافعالیتاصالح ساختار سازمانی موجود به منظور هماهنگی هرچه بیشتر با  (۲

ها و قوانین مشورت با مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و کمک گرفتن از آنها در جهت شناخت برنامه (9

 ی؛آت

سناریو، خلق  ریزیبرنامه)بررسی محیطی،  راهبردی نگریآیندهگیری ی اندازههاشاخصبا استفاده از  (۱

اقدام به شناسایی وضعیت کنونی میزان انجام  پذیریانعطافبه منظور بهبود  دانش، فرهنگ و ساختار(

   .ی راهبردی کرده در صورت ضعف اقدام به تقویت آنها کنندی آینده نگرانههافعالیت

 :فرضیه دوم هایی برآمده ازپیشنهاد

استفاده از کارشناسان و خبرگان خارج از سازمان به منظور خلق هرچه بهتر دانش و بهبود فرایند  (۵

 ؛هادر سطح مدیریت شرکت گیریتصمیم

های های مناسبی از استراتژیبه منظور تهیه جایگزین هاشرکتسناریو در  ریزیبرنامهانجام و تقویت  (۲

 گیریتصمیمران ارشد که این امر سبب بهبود فرآیند شرکت و در اختیار قرار دادن آنها برای مدی

 ؛شودمی

 ؛استفاده از کارت امتیازی متوازن برای اجرای استراتژی و گرفتن بازخورد برای انجام اقدامات اصالحی (9

   .گیریتصمیمبهبود ساختار و فرهنگ سازمانی به جهت مشارکت حداکثری کارکنان در فرآیند  (۱

 فرضیه سوم: های برخواسته از پیشنهاد
های آتی و تغییر و تحوالت متغیر انجام هرچه بهتر فرایند بررسی محیطی به منظور شناخت جریان (۵

  ؛در برابر این تغییرات روز افزون هاشرکت پذیریانعطافمحیطی به منظور افزایش 

 ؛شناسایی مستمر رفتار رقبای شرکت (۲

های رقابتی جدید به منظور افزایش ی مزیتتمرکز روی مزیت رقابتی شرکت و همچنین توسعه (9
 ؛و مقابله با رقبا پذیریانعطاف

ها در یک سبد( به جهت افزایش مرغهای شرکت )نگذاشتن تخمایجاد تنوع مناسب در دارایی (۱
 پر تالطم. های ناآرام وشرکت در محیط پذیریانعطاف

به منظور  در مواقع ضروری های نوین() مانند استفاده از فناوری هایافتن راهکارهایی برای کاهش هزینه (۱

 ؛اطمینان یافتن از حفظ سودآوری شرکت در شرایط عدم اطمینان محیطی
 های آتیپیشنهاد برای پژوهش

 ؛ی پویاهاقابلیتراهبردی بر روی سایر  نگریآیندهبررسی اثر  (۵



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵۱۱

 

 ؛حاصل از پژوهشانجام تحقیق دریک جامعه آماری بزرگتر به منظور اطمینان یافتن از صحت نتایج  (۲

های مختلف به جهت اینکه شناخت و درک بهتر و سازی پژوهش در صنایع و شرکتاجرا و پیاده (9
 ؛تری از روابط میان این متغیر ها ایجاد شودمناسب

 ؛راهبردی نگریآیندهانجام تحقیق کیفی به منظور شناسایی ابعاد جدیدی از  (۱
 پویا. هایه تنهایی بر روی خلق قابلیتراهبردی ب نگریآیندهتک ابعاد بررسی نقش تک (۱
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