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 .1مقدمه

پژوهشهای حوزه راهبردی ،نشان میدهند که تصمیمگیران راهبردی ،همواره عقالیی عمل
نمیکنند [ ]39و مدیران ،تعیین و اجرای راهبرد را در بستر«واقعیات اجتماعی» انجام میدهند []32؛
لذا چگونگی نگرش و تفسیر مدیران از واقعیات اجتماعی ،تفاوت میان شرکتها را رقم خواهد زد
[ .]34بهطورکلی ،دو رویکرد اقتصادی و رفتاری بر تحقیقات مدیریت راهبردی اثرگذار بودهاند [.]20
چن و همکاران )2007( 1با تاکید بر رویکرد رفتاری ،معتقدند این رویکرد مواردی مانند فرآیندها و
خطاهای شناختی مدیران و چگونگی ادراکی آنان از وضعیت رقبا و عناصر محیطی را تبیین میکند؛
در حالیکه رویکرد اقتصادی به اینگونه مسائل بیتوجه بوده است [.]16
نزدیکبینی ،بهعنوان یک خطای شناختی ،ادراک مدیران را از محیط رقابتی تحتتاثیر قرار
میدهد [ .]26در نتیجه ،مدیران نزدیکبین بیشتر تمایل دارند که بر راهبرد کنونی اصرار و پافشاری
کنند و با محدود کردن کنکاش محیطی ،موجب تطابق راهبرد شرکت با استانداردهای صنعت و
کاهش برنامهریزی در بلندمدت میشوند [.]27
با توجه به اینکه کشور ما در حال حاضر برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی گامهای اساسی
از جمله حذف تدریجی انحصار ،ترویج رویکرد رقابتی در بازار ،خصوصیسازی و کاهش تصـدیگـری
دولت را در پیش دارد [.]4
این فرآیندها شرکتهای ایرانی را با فضای رقابتی مواجه سـاختهاندکـه بقـا در آن ،سـازوکارها و
راهبردهای خاص خود را میطلبد [ .]3در چنین شرایطی ،طرز تفکر و فرآینـدهای شـناختی مـدیران،
برای موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط ،بسیار حائز اهمیت است [ ]1و خطاهای ادراکی مـدیران،
یک مانع مهم در اجرای موثر راهبرد محسوب میشوند [ .]5در نتیجه ،مدیرانی که از فراگرد ادراکی و
پیامدهای آن آگاهاند از یک مزیت رقابتی برخوردارند [ .]2بنابراین مطالعه نزدیکبینی به دلیل اینکـه
به تفسیر و آگاهی محدود از محیط رقابتی منجر میشود ،ضرورت پیدا میکند [.]20
با توجه به اینکه تاکنون در کشور تحقیقی در رابطه با خطـای نزدیـکبینـی مـدیران و راهبـرد
شرکت صورت نگرفته است ،این تحقیق با مطالعه مدیران شـرکتهـای کوچـک و متوسـط واقـع در
شهرک صنعتی شهر اهواز ،نخست منجر به ایجاد دانش و نگرش صحیح برای مـدیران خواهـد شـد.
دوم بررسی رابطه نزدیکبینی با راهبرد به مدیران کمک خواهد کرد تا از این خطا و تعصـب ادراکـی
1. Chen et al
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اجتناب کنند و این امر به نوبه خود زمینهساز موفقیت بیشتر بنگاهها و صنایع کوچک و متوسـط و بـه
تبع آن موفقیت و پیشرفت کشور خواهد شد.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

نزدیکبینی مدیریتی .1نزدیکبینی که با نظریه عقالنیت محدود و سوء یادگیری مرتبط اسـت ،بـه
معنای تمایل به رد اطالعات ناآشنا و منفی و طرز تفکـری اسـت کـه گزینـههـای انتخـاب را بـرای
تصمیمگیران ،محدود میکند [.]37
نزدیکبینی با ایجاد نگرشی محدود نسبت به تواناییهـای سـازمان و نیروهـای محیطـی [،]35
تصمیمگیران را در شناخت فرصتها و تدوین راهبرد ،دچار محدودیت میکند [ ]24و با کـاهش تـوان
خطرپذیری و بهرهبرداری از فرصتها ،موجب بروز خطاهایی در فرآیند برنامهریزی راهبردی میشـود
[.]26
نزدیک بینی مدیریتی ،مدیران ارشد سازمان را به جای تاکید بر نتایج بلندمدت ،به تصمیمگیری و
سودآوری در کوتاهمدت سوق میدهد [.]25
الوینثال و مارچ  )1993(2بهگونهای از نزدیکبینی اشاره میکنند که موجب نادیدهگرفتن نتایج
بلندمدت از سوی مدیران میشود .این نوع نزدیکبینی،که نزدیکبینی زمانی نامیده میشود بر
تصمیمگیرانی داللت دارد که بر دورههای زمانی کوتاهمدت تاکید میکنند و برای بهجای
سرمایهگذاری بر فرصتهای آتی ،بیشتر بر عملکرد مالی و سیستمهای حسابداری تاکید میکنند
[ .]18بهعبارت دیگر ،مدیرانی که به نزدیکبینی زمانی دچار هستند ،تصمیمگیری را تنها به معنای
دستیافتن به نتایج کوتاهمدت میدانند و به سرمایهگذاری بر منابعی که ممکن است در بلندمدت
ارزشآفرین باشند ،بیتوجه هستند .از اینرو ،نزدیکبینی زمانی به دلیل عدم سرمایهگذاری بر
فرصتها باعث بروز مشکالت در فرآیند تصمیمگیری میشود [.]20
الوینثال و مارچ ( )1993در اشاره به نوع دیگری از نزدیکبینی ،نزدیکبینی فاصلهای را به معنای
نادیدهگرفتن فرصتهای ناشناخته و ناآشنا مطرح میکنند .مدیرانی که تعصب نزدیکبینی فاصلهای
دارند ،فقط بر بازارها و فنآوریهای آشنا و شناختهشده تمرکز میکنند .این نوع نزدیکبینی باعث
عدم آگاهی از فنآوریها و فرآیندهای حیاتی میشود که خارج از محدوده شناخت مدیر قرار دارند.
1. Managerial Myopia
2. Levinthal and March
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از اینرو ،نزدیکبینی فاصلهای ،موجب محدود شدن گزینههای تصمیمگیری میشود و مدیران ارشد
را صرفا متوجه فنآوریها و رویههای شناختهشده و آشنا میکند [ .]31نزدیکبینی فاصلهای با
محدود کردن کنکاش محیطی موجب نادیدهگرفتن فرصتها ،بازارهای جدید و فنآوریهای
بهکارگرفته شده در صنایع و درک محدود از رقبا میشود .برای مثال ،مدیران فروشگاهی که تفکر
نزدیکبینی فاصلهای دارند ،تمایل دارند صرفا فروشگاههایی را که از لحاظ جغرافیایی به آنها نزدیک
هستند ،بهعنوان رقیب درک کنند و از آنهایی که از لحاظ جغرافیایی دورتر هستند ،غافلاند [.]20
سخاوتمندی محیط .مبانی نظری مدیریت راهبردی تاکید فزایندهای بر جذابیت محیطی دارد
[ .]11در این پژوهش ،سخاوتمندی محیط بر اساس ادراک مدیران از دو شاخص ثبات و نرخ رشد
محیط مشخص شده است .چراکه بر اساس تحقیقات انجام شده ،این دو شاخص هم با نزدیکبینی
مدیریتی در ارتباط بوده و هم بهعنوان شاخص تعیین جذابیت صنعت ،مورد توافق اکثر پژوهشگران
قرار گرفتهاند[ .]30ثبات و نرخ رشد محیط در طیف وسیعی از ادبیات مالی و مدیریت راهبردی
بهعنوان شاخص تعیین شرایط مطلوب و دلخواه محیطی ،مطرح شده [ ]6و مورد تاکید نظریه چرخه
زندگی قرار گرفتهاند [.]8
نرخ رشد و ثبات محیط ،یک معیار روشن و بدون ابهام از جذابیت صنعت ،سودآوری و فشار
رقابتی ارائه میدهند [ ]28و برای تعریف سخاوتمندی محیط بسیار با معنا هستند [ .]22ادراک
سخاوتمندی محیط بر آگاهی مدیران از فرصتها و تهدیدات تاثیرگذار است و با کاستن از عدم
اطمینان ،اثر خطاهای نزدیکبینی مدیران در سازمان را کاهش میدهد [.]40
نزدیکبینی ممانی و تداو راهبرد .مفهوم نزدیکبینی زمانی بر پایه پژوهشهای مالی و
حسابداری بنا شده است و بیشتر با دورههای کوتاهمدت اقتصادی ارتباط دارد .تفکر اقتصادی ،مدیران
ارشد را به نتایج کوتاهمدت کمی و تاکید بر مدلهای حسابداری تشویق میکند [ ]25و سیستم پاداش
شرکت هم میتواند باعث تاکید بر افق زمانی کوتاهمدت شود [.]23
کاپالن ( )1984ضعف سیستمهای حسابداری را در آن میداند که مدیران را صرفا به ارائه گزارش
سود سوق میدهد و آنان را از سالمت اقتصادی بلندمدت شرکت غافل میکند .به همین جهت یکی
از مشخصههای نزدیکبینی زمانی تاکید صرف بر نتایج و برنامههای کوتاهمدت مالی و سرمایهگذاری
با افق زمانی کوتاهمدت است.
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تصمیمگیرانی که به نزدیکبینی زمانی دچار میشوند بر دورههای زمانی کوتاهمدت تمرکز
میکنند و از کشف فرصتهای آتی و رشد اقتصادی بلندمدت ،غافل میشوند [ .]26در نتیجه،
نزدیکبینی زمانی با محدود کردن افق زمانی و گزینههای انتخاب مدیران ،منجر به تداوم راهبردهای
شرکت خواهد شد [.]20
به عقیده ثالر و همکاران ( ،)1997بر خالف تصمیمگیرانی که برای ارزیابی نتایج یک گزینه،
زمان طوالنی را صرف میکنند و گزینه چالشی و جذابی را انتخاب میکنند ،تصمیمگیرانی که دچار
نزدیکبینی زمانی هستند ،تمایل دارند تا ارزیابی گزینهها را خیلی سریع انجام دهند و عواقب بلندمدت
گزینهها را در نظر نمیگیرند .به همین دلیل ،بیشتر بر راهبردهای کنونی تمرکز میکنند [ .]17مدیران
نزدیکبین ،به دلیل آنکه تغییر راهبرد با ریسک بیشتر و احتمال کسب نتایج ضعیف در کوتاهمدت
همراه است [ ،]9ترجیح میدهند راهبردهای کنونی را که از ریسک کمتری برخوردارند ،تدوام بخشند
[.]29
تصمیمگیرندگانی که به نزدیکبینی زمانی دچار هستند ،راهبردهای کنونی را ادمه میدهند تا
صرفا بتوانند مقدار کمی گزارش شده را باال ببرند [ .]17بنابراین نزدیکبینی زمانی به دلیل
ریسکگریزی و تاکید بر نتایج کوتاهمدت ،باعث تداوم راهبرد کنونی شرکت خواهد شد [.]20
نزدیکبینی ممانی ،سخاوتمندی محیط  ،تداو راهبرد .شواهد مهمی وجود دارد مبنی بر این
که نحوه ی ادراک مدیران از محیط خارجی بر چگونگی تصمیمگیری آنها تاثیر میگذارد [ .]7در
محیطهای با ثبات و با نرخ رشد باال ،دستیابی به منابع آسانتر است [ ]13و اینگونه محیطها منابع
الزم را جهت نوآوری ،سرمایهگذاری و تغییر در ساختار ایجاد میکنند [.]38
محیطهای سخاوتمند ،گسترهای از منابع احتیاطی و قدرت انتخاب را برای مدیران ارشد فراهم
میکنند [ ]16و موجب اتخاذ تصمیمات غیرمتمرکز ،ساختار باز و فعالیت بیشتر در سازمان خواهند شد
[ .]38در نتیجه ،محیطهای سخاوتمند ،با تشویق مدیران به تغییر ،موجب کاهش اثر نزدیکبینی
زمانی بر تصمیمگیری خواهند شد [ .]20در مقابل ،محیطهای خصمانه ،رقابت شدید ،حاشیه سود و
منابع اندکی دارند و با ایجاد عدم انعطاف و اتخاذ رویکردهای محافظهکارانه نسبت به تغییرات
راهبردی [ ،]16رویههای رسمی و متمرکزی را در تصمیمات راهبردی ایجاد میکنند [.]43
محیطهای خصمانه با نرخ رشد کم و بازارهای اشباع شده ،باعث تقویت خطای نزدیکبینی در
مدیران ارشد و تمایل آنها به اجتناب از ریسک و تمرکز بر نتایج کوتاهمدت خواهند شد .در چنین
شرایطی مدیران ،تمرکزشان را صرفا بر مدیریت هزینه قرار خواهند داد و از ریسک کردن و تغییر
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راهبردی در ساختار اجتناب میکنند [ ]42و زمانیکه تمرکز و رسمیت در تصمیمگیریها افزایش پیدا
کند ،نزدیکبینی زمانی تشدید خواهد شد [.]43
نزدیکبینی فاصلهای و تطاب راهبرد .درباره نزدیکبینی فاصلهای پژوهشهای اندکی انجام شده
است [ .]36الوینثال و مارچ ( )1993نزدیکبینی فاصلهای را به معنای تمرکز بر فنآوریها ،بازارها،
مشتریها و فرآیندهای کنونی و چشمپوشی از اطالعات ناآشنا تعریف کردهاند .روسنکوف و نرکار
( )2001نزدیکبینی فاصلهای را به معنای جستوجو در حوزههای در دسترس و آشنا و تمرکز بر
فنآوریها ،بازارها ،مشتریان و دانش موجود تعریف میکنند که در نهایت به دام شایستگی منجر
میشود.
نزدیکبینی فاصلهای ،همچنین به معنای تمرکز شدید بر بازارها ،فنآوریها و ساختار اداری فعلی
و عدم آگاهی از فرصتهای خارجی ،تعریف شده است [ .]31تصمیمگیرندگان از طریق کنکاش
محیطی و شناسایی و ارزیابی گزینههای راهبردی ،قادر به کشف و بهرهبرداری از فرصتها خواهند
بود ،ولی نزدیکبینی فاصلهای با محدود کردن کنکاش محیطی ،مانع از درنظر گرفتن گزینههای
متنوع برای بهرهگیری از فرصتها میشود [.]19
نزدیکبینی فاصلهای با محدود کردن کنکاش محیط خارجی ،بر راهبردهای شرکت اثرگذار است
و سازمان را به انطباق با گرایشهای کنونی در بازار ،سوق میدهد .تمرکز صرف بر بازارهای کنونی و
عدم توجه به دیگر گزینهها و راهکارها ،در نهایت موجب تطابق راهبردهای شرکت با راهبرد رقبا در
صنعت میشود [.]20
نزدیکبینی فاصلهای ،تطاب راهبرد و سخاوتمندی محیط .نزدیکبینی فاصلهای با تطابق
راهبرد رابطه دارد و همانند نزدیکبینی زمانی ،سخاوتمندی محیط ،رابطه نزدیکبینی فاصلهای و
تطابق راهبرد را تعدیل میکند .از آنجاکه نزدیکبینی فاصلهای به معنای تمرکز بر یک حیطه محدود
و شناختهشده است ،محیطهای سخاوتمند با داشتن فرصتهای فراوان ،جستوجوی خارج از
حوزههای فعلی را برای تصمیمگیران امکانپذیر میکنند [ ]26و فرصتهای بالقوه موجود در
محیطهای سخاوتمند ،توانایی کشف گزینههای با ریسک و زیان کمتر را فراهم میکند [.]33
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فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش .بر اساس مبانی نظری ،فرضـیههـا و مـدل مفهـومی پـژوهش
بهصورت زیر مطرح میشود:

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

فرضیه اول :نزدیکبینی زمانی با تداوم راهبرد ،رابطه مثبت و معنادار دارد.
فرضیه دوم :نزدیکبینی فاصلهای با تطابق راهبرد ،رابطه مثبت و معنادار دارد.
فرضیه سوم :سخاوتمندی محیط ،رابطه نزدیکبینی زمانی را با تداوم راهبرد تعدیل میکند.
فرضیه چهارم :سخاوتمندی محیط ،رابطه نزدیکبینی فاصلهای را با تطابق راهبرد تعدیل میکند.
 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی– پیمایشی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری
شامل مدیران شرکتهای کوچک و متوسط واقع در شهرک صنعتی شماره  2شهر اهواز میباشد.
تعداد  138مدیر به روش تمام شمار برای این تحقیق بررسی شد .برای اطمینان از گویایی و صحت
سواالت پرسشنامه ،ابتدا تعداد 40پرسشنامه توزیع و جمعآوری شد و سواالت پرسشنامه از  33سوال
به  26سوال تقلیل یافت .بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش ،از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد که همگی باالتر از حد مطلوب  0/7قرار گرفتند .همچنین ،جهت بررسی روایی
ابزار جمعآوری دادهها ،نظر اساتید و خبرگان درباره پرسشنامه تحقیق اخذ شد و اصالحات تکمیلی در
متن پرسشنامه صورت گرفت و اطالعات هر سوال از طریق پیوستار  5گانه لیکرت جمعآوری شد.
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 .4تحلیل یافتهها

به منظور تحلیل فرضیههای پژوهش ،از روش رگرسیون سلسله مراتبی و نرمافزار  SPSSاستفاده
شده است .اطالعات مربوط به پرسشنامه در جدول  ،1نشان داده شده است
.
جدول  .1اطالعات بخشهای مختلف پرسشنامه
متغیرها

ماخذ سواالت

آلفای کرونباخ

هربیناک و همکاران ()2011
جیسون و همکاران ()2014
تانگ ()2010
النت و همکاران ()2012
النت و همکاران ()2012

0/79
0/88
0/81
0/84
0/76

شاخصهای توصیفی متغیرهای اندازهگیریشده در این پژوهش در جدول 2

ارائه شدهاند:

نزدیکبینی فاصلهای
نزدیکبینی زمانی
سخاوتمندی محیط
تداوم راهبرد
تطابق با راهبرد

تعداد سواالت
5
6
4
6
5

جدول  .2نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش

جدول  ،3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که بر اساس آن همبستگی
متغیر «نزدیکبینی فاصلهای» با متغیر «تطابق راهبرد» برابر  0/25و همبستگی متغیر «نزدیکبینی
زمانی» با متغیر «تداوم راهبرد» برابر  0/28میباشد .همچنین ،همبستگی متغیر «نزدیکبینی
فاصلهای» با متغیر «سخاوتمندی محیط» برابر  0/31و همبستگی متغیر «نزدیکبینی زمانی» با
متغیر «سخاوتمندی محیط» برابر  0/28میباشد .همبستگی تمام متغیرها در سطح  0/01معنادار
است.
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جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
 .1نزدیکبینی فاصلهای
 .2نزدیکبینی زمانی
 .3سخاوتمندی محیط
 .4تداوم راهبرد
 .5تطابق راهبرد

1

2

**0/34
**0/31
**0/24
**0/25

**0/28
**0/28
**0/32

3

**0/17
**0/23

4

**0/28

5

-

بهمنظور پیشبینی متغیر وابسته «تداوم راهبرد» از طریق متغیر مستقل «نزدیکبینی زمانی» در
فرضیه اول و آزمون نقش تعدیلگر متغیر «سخاوتمندی محیط» در فرضیه سوم از روش رگرسیون
سلسله مراتبی استفاده شد که خالصه نتایج مربوط به آن در جدول  4گزارش شده است.
جدول  .4ضرایب استاندارد مدل رگرسیون سلسله مراتبی متغیر تداوم راهبرد بر اساس نزدیکبینی زمانی و سخاوتمندی محیط

جدول  4نشان میدهد که متغیر مستقل «نزدیکبینی زمانی» به تنهایی در مرتبه اول 0/083
درصد واریانس متغیر وابسته «تداوم راهبرد» را تبیین و در مرتبه دوم متغیر مستقل «نزدیکبینی
زمانی» و متغیر تعدیلگر «سخاوتمندی محیط» در مجموع  0/093درصد واریانس متغیر وابسته
«تداوم راهبرد» را تبیین میکنند .ورود متغیر«سخاوتمندی محیط» به معادله رگرسیون ،ضریب
تعیین را به میزان  0/01درصد افزایش میدهد .در مرتبه اول ضریب رگرسیون متغیر «تداوم راهبرد»
بر اساس متغیر «نزدیکبینی زمانی» مثبت و معنادار است ( .)P>0/01 ،Β:0/28در نتیجه فرضیه
اول پژوهش ،تایید میشود .در گام دوم با ورود متغیر تعدیلگر «سخاوتمندی محیط» به تحلیل،
ضریب رگرسیون در این مرحله کاهش جزئی اما معنادار پیدا میکند ( )P>0/01 ،Β:0/25و به این
ترتیب فرضیه سوم پژوهش تایید میشود.
جدول  5نتایج پیشبینی متغیر وابسته «تطابق راهبرد» از طریق متغیر مستقل «نزدیکبینی
فاصلهای» در فرضیه دوم و آزمون نقش تعدیلگر متغیر «سخاوتمندی محیط» را در فرضیه چهارم،
نشان میدهد.
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جدول  .5ضرایب استاندارد مدل رگرسیون سلسله مراتبی تطابق راهبرد بر اساس نزدیکبینی فاصلهای و سخاوتمندی
محیط

جدول  5نشان میدهد که متغیر مستقل «نزدیکبینی فاصلهای» بهتنهایی در مرتبه اول 0/063
درصد واریانس متغیر وابسته «تطابق راهبرد» را تبیین و در مرتبه دوم متغیر مستقل« نزدیکبینی
فاصلهای» و متغیر تعدیلگر « سخاوتمندی محیط» در مجموع  0/093درصد واریانس متغیر وابسته
«تطابق راهبرد» را تبیین میکنند .ورود متغیر «سخاوتمندی محیط» به معادله رگرسیون ضریب
تعیین را بهمیزان  0/03درصد افزایش میدهد.
در مرتبه اول ،ضریب رگرسیون متغیر «تطابق راهبرد» با متغیر «نزدیکبینی فاصلهای» مثبت و
معنادار است (  .)P>0/01 ،Β:0/25و به این ترتیب ،فرضیه دوم پژوهش تایید میشود .در گام دوم با
ورود متغیر تعدیلگر «سخاوتمندی محیط» به تحلیل ،ضریب رگرسیون کاهش جزئی اما معناداری
پیدا میکند ( .)P>0/01 ،Β:0/20بنابراین فرضیه چهارم پژوهش تایید میشود.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

در این پژوهش سعی شد با استفاده از روش رگرسیون سلسله مراتبی ،رابطه نزدیکبینی مدیریتی
و راهبرد شرکت با توجه به نقش تعدیلگر بخشندگی محیطی بررسی شود .در این پژوهش
نزدیکبینی فاصلهای و نزدیکبینی زمانی بهعنوان دو گونه از نزدیکبینی در نظر گرفته شدند و رابطه
آنها با متغیرهای تداوم راهبرد و تطابق راهبرد بررسی شد.
نتایج در این تحقیق نشان داد که نزدیکبینی فاصلهای با تطابق راهبرد رابطه مثبت دارد .این
نتیجه همراستای نتایج پژوهش دی مگیو و پاول ( )1983و جیسون و همکاران ( )2014است.
نزدیکبینی فاصلهای از طریق ایجاد نگرش و درک محدود از واقعیات اجتماعی و محیط رقابتی
سازمان ،بر چگونگی اتخاذ راهبرد از سوی مدیران اثرگذار است و زمانیکه مدیران به نزدیکبینی
فاصلهای دچار میشوند ،با تاکید بر گزینههای راهبردی مشابه شرکت ،گزینهها و اطالعات ناآشنا را
نادیده میگیرند و همین عامل ،سازمان را از لحاظ راهبردی به مطابقت با روندها و گرایشهای
صنعت ،سوق میدهد.
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مطابق با یافتههای آونی و مک میالن ( )1990این پژوهش نشان داد که نزدیکبینی زمانی
بهدلیل عدم سرمایهگذاری مدیران در بلندمدت ،سازمان را به تداوم راهبرد کنونی سوق خواهد داد و
ازاینرو ،اصالح و تغییر راهبرد در سازمانهایی که مدیران ارشد آنها دچار نزدیکبینی زمانی هستند،
بسیار محدود است.
این پژوهش همچنین به نقش تعدیلگر سخاوتمندی محیط در رابطه نزدیکبینی مدیریتی و
راهبرد شرکت ،پی برد .نرخ رشد ،ثبات محیطی و فرصتهای فراوان موجود در محیطهای
سخاوتمند ،موجب کشف گزینهها و فرصتهای جدید میشوند و در نتیجه تصمیمگیرندگان قادر به
اتخاذ راهبردهایی متفاوت با گرایش صنعت خواهند بود .در واقع ،میزان باالی منابع و گزینههای
موجود ،محدودیت جستوجوی مرتبط با نزدیکبینی را کاهش میدهد .بر خالف پژوهش جیسون و
همکاران ( )2014بهدلیل عدم تجانس و ناهمگونی شرایط محیطی شرکتهای مورد بررسی در این
پژوهش ،میزان تعدیلکنندگی متغیر سخاوتمندی محیط در این تحقیق بسیار جزئی است.
بر مبنای یافتههای پژوهش ،توصیههای زیر به مدیران شرکتهای کوچک و متوسط پیشنهاد
میشوند:
ـ القا و پرورش روحیه رقابت و برتریطلبی مطلوب در مدیران
ـ اندیشیدن به شکل چند سویه
ـ تشخیص جهتگیری آینده
ـ استقبال از تغییر و تحول
ـ تالش برای شناسایی مشکالت سازمان
از آنجاکه این پژوهش در سطح شرکتهای کوچک ،متوسط و ناهمگون واقع در شهرک صنعتی
شماره  2شهر اهواز انجام گرفته است ،برای گسترش فعالیتهای پژوهشی در این حوزه و
تعمیمپذیری بیشتر این پژوهش ،توصیه میشود که تحقیقات آتی در شرکتهای متجانس و مناطق
دیگری از کشور انجام شود و نتایج را با نتایج این تحقیق مقایسه کرد.
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