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شرکت با تبیین نقش  راهبردبینی مدیریتی و رابطه نزدیک

 مندی محیطسخاوت

 
 **یانپورمقدس یاپو، *حامد دهقانان1

 
 چکیده

های جدید و کشف فرصت شناختی، موجب ناتوانی مدیران از -عنوان یک خطای ادراکیبینی بهنزدیک     
 پژوهشاجتناب از آن برای مدیران ضرورت دارد. هدف  بنابراین ؛شودکسب مزیت رقابتی برای سازمان می

وجه به شرکت، با ت راهبردای با تداوم و تطابق بینی فاصلهبینی زمانی و نزدیکحاضر، بررسی رابطه نزدیک
های کوچک و متوسط نفر از مدیران شرکت 138برای این منظور، مندی محیط است. گر سخاوتنقش تعدیل

 از طریقها داده آوریجمعشمار مورد بررسی قرار گرفتند. اهواز، به روش تمام 2واقع در شهرک صنعتی شماره 
ها و آزمون و تحلیل داده بررسیو پایایی پرسشنامه بر مبنای آلفای کرونباخ بررسی شد.  انجام شدپرسشنامه 

انجام شد. نتایج تحلیل نشان داد که   SPSSافزارها از طریق روش رگرسیون سلسله مراتبی و نرمفرضیه
وسط رابطه مثبت های کوچک و متهای شرکتراهبردای مدیران، با تداوم و تطابق بینی زمانی و فاصلهنزدیک

 کند.مندی محیط، این رابطه را تعدیل میدارد و ادراک مدیران از سخاوت
 

؛ راهبکرد ؛ تطکاب   راهبکرد تکداو    بینکی ممکانی؛  ای؛ نزدیکک بینی فاصلهها: نزدیککلیدواژه

 مندی محیط.سخاوت
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 . مقدمه1

همواره عقالیی عمل  راهبردی،گیران که تصمیم دهندمی، نشان یراهبردحوزه  هایپژوهش     
 ؛[32] دهندانجام می« واقعیات اجتماعی»را در بستر راهبردو مدیران، تعیین و اجرای  [39] کنندنمی

 ها را رقم خواهد زدگی نگرش و تفسیر مدیران از واقعیات اجتماعی، تفاوت میان شرکتنلذا چگو
 [. 20] اند اثرگذار بوده راهبردیریت دو رویکرد اقتصادی و رفتاری بر تحقیقات مدی ،طورکلی[. به34]

( با تاکید بر رویکرد رفتاری، معتقدند این رویکرد مواردی مانند فرآیندها و 2007) 1چن و همکاران     
 ؛کندخطاهای شناختی مدیران و چگونگی ادراکی آنان از وضعیت رقبا و عناصر محیطی را تبیین می

 [. 16] توجه بوده استمسائل بی گونهکه رویکرد اقتصادی به ایندر حالی
تاثیر قرار عنوان یک خطای شناختی، ادراک مدیران را از محیط رقابتی تحتبینی، بهنزدیک     
کنونی اصرار و پافشاری  راهبردبین بیشتر تمایل دارند که بر مدیران نزدیک ،[. در نتیجه26] دهد می

شرکت با استانداردهای صنعت و  راهبرد کنند و با محدود کردن کنکاش محیطی، موجب تطابق
 [. 27] شوندریزی در بلندمدت می کاهش برنامه

های اساسی که کشور ما در حال حاضر برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی گامبا توجه به این     
گـری  سازی و کاهش تصـدی خصوصی از جمله حذف تدریجی انحصار، ترویج رویکرد رقابتی در بازار،

 [.4] دولت را در پیش دارد
اندکـه بقـا در آن، سـازوکارها و    های ایرانی را با فضای رقابتی مواجه سـاخته این فرآیندها شرکت     

[. در چنین شرایطی، طرز تفکر و فرآینـدهای شـناختی مـدیران،    3] طلبدهای خاص خود را میراهبرد
[ و خطاهای ادراکی مـدیران،  1] استهای کوچک و متوسط، بسیار حائز اهمیت برای موفقیت شرکت

مدیرانی که از فراگرد ادراکی و  ،[. در نتیجه5] شوندمحسوب می راهبردیک مانع مهم در اجرای موثر 
کـه  بینی به دلیل این بنابراین مطالعه نزدیک [.2] اند از یک مزیت رقابتی برخوردارندپیامدهای آن آگاه

 [.20] کندشود، ضرورت پیدا میرقابتی منجر میبه تفسیر و آگاهی محدود از محیط 

 راهبـرد بینـی مـدیران و   که تاکنون در کشور  تحقیقی در رابطه با خطـای نزدیـک  با توجه به این     
هـای کوچـک و متوسـط واقـع در     ، این تحقیق با مطالعه مدیران شـرکت صورت نگرفته استشرکت 

نش و نگرش صحیح برای مـدیران خواهـد شـد.    منجر به ایجاد دا نخستشهرک صنعتی شهر اهواز، 
به مدیران کمک خواهد کرد تا از این خطا و تعصـب ادراکـی    راهبردبینی با بررسی رابطه نزدیک دوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Chen et al 



 41                                                                              ...نقش یینو راهبرد شرکت با تب یریتیمد بینییکرابطه نزد

ها و صنایع کوچک و متوسـط و بـه   ساز موفقیت بیشتر بنگاهاجتناب کنند و این امر به نوبه خود زمینه
 تبع آن موفقیت و پیشرفت کشور خواهد شد.

 
 پژوهشمبانی و چارچوب نظری . 2

عقالنیت محدود و سوء یادگیری مرتبط اسـت، بـه    نظریهبینی که با نزدیک. 1بینی مدیریتینزدیک

هـای انتخـاب را بـرای    معنای تمایل به رد اطالعات ناآشنا و منفی و طرز تفکـری اسـت کـه گزینـه    
 [.37] کندگیران، محدود می تصمیم

[، 35] هـای سـازمان و نیروهـای محیطـی    ایجاد نگرشی محدود نسبت به تواناییبینی با نزدیک      
[ و با کـاهش تـوان   24] کند ، دچار محدودیت میراهبردها و تدوین گیران را در شناخت فرصتتصمیم

شـود  می راهبردیریزی ها، موجب بروز خطاهایی در فرآیند برنامهبرداری از فرصتخطرپذیری و بهره
[26  .] 

گیری و بینی مدیریتی، مدیران ارشد سازمان را به جای تاکید بر نتایج بلندمدت، به تصمیمنزدیک     
 [. 25] دهدمدت سوق میسودآوری در کوتاه

گرفتن نتایج کنند که موجب نادیدهبینی اشاره میای از نزدیکگونه( به1993)2الوینثال و مارچ      
شود بر بینی زمانی نامیده میبینی،که نزدیکاین نوع نزدیکشود. بلندمدت از سوی مدیران می

جای کنند و برای بهمدت تاکید میهای زمانی کوتاهگیرانی داللت دارد که بر دورهتصمیم
 کنند های حسابداری تاکید میهای آتی، بیشتر بر عملکرد مالی و سیستمگذاری بر فرصت سرمایه

گیری را تنها به معنای بینی زمانی دچار هستند، تصمیمبه نزدیک مدیرانی که ،عبارت دیگر[. به18]
گذاری بر منابعی که ممکن است در بلندمدت دانند و به سرمایهمدت مییافتن به نتایج کوتاهدست
گذاری بر بینی زمانی به دلیل عدم سرمایهنزدیک ،روتوجه هستند. از اینآفرین باشند، بیارزش

 [.20] شودگیری میمشکالت در فرآیند تصمیم ها باعث بروز فرصت
ای را به معنای بینی فاصلهبینی، نزدیک( در اشاره به نوع دیگری از نزدیک1993الوینثال و مارچ )     

ای بینی فاصلهکنند. مدیرانی که تعصب نزدیکهای ناشناخته و ناآشنا مطرح میگرفتن فرصتنادیده
بینی باعث کنند. این نوع نزدیکشده تمرکز میهای آشنا و شناختهوریآدارند، فقط بر بازارها و فن

 شود که خارج از محدوده شناخت مدیر قرار دارند. ها و فرآیندهای حیاتی میآوریفنعدم آگاهی از 
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شود و مدیران ارشد گیری میهای تصمیمای، موجب محدود شدن گزینهبینی فاصلهنزدیک ،رواز این
ای با بینی فاصله[. نزدیک31] کندشده و آشنا میهای شناختهها و رویهآوریفنوجه را صرفا مت

های آوریفنها، بازارهای جدید و گرفتن فرصتمحدود کردن کنکاش محیطی موجب نادیده
مدیران فروشگاهی که تفکر  ،شود. برای مثالکارگرفته شده در صنایع و درک محدود از رقبا می به

هایی را که از لحاظ جغرافیایی به آنها نزدیک ای دارند، تمایل دارند صرفا فروشگاهفاصله بینینزدیک
 [.20] اندغافل ،عنوان رقیب درک کنند و از آنهایی که از لحاظ جغرافیایی دورتر هستندبه ،هستند

 
 داردای بر جذابیت محیطی فزایندهتاکید  راهبردیمدیریت  مبانی نظری .مندی محیطسخاوت

مندی محیط بر اساس ادراک مدیران از دو شاخص ثبات و نرخ رشد ، سخاوتپژوهش[. در این 11]
بینی ، این دو شاخص هم با نزدیکشدهمحیط مشخص شده است. چراکه بر اساس تحقیقات انجام 

 پژوهشگرانعنوان شاخص تعیین جذابیت صنعت، مورد توافق اکثر مدیریتی در ارتباط بوده و هم به
 راهبردی[. ثبات و نرخ رشد محیط در طیف وسیعی از ادبیات مالی و مدیریت 30اند]قرار گرفته

چرخه  نظریه[ و مورد تاکید 6] عنوان شاخص تعیین شرایط مطلوب و دلخواه محیطی، مطرح شده به
 [.8] اندزندگی قرار گرفته

نرخ رشد و ثبات محیط، یک معیار روشن و بدون ابهام از جذابیت صنعت، سودآوری و فشار      
[. ادراک 22] هستندبسیار با معنا  مندی محیط[ و برای تعریف سخاوت28] دهندرقابتی ارائه می

ها و تهدیدات تاثیرگذار است و با کاستن از عدم گاهی مدیران از فرصتآمندی محیط بر سخاوت
 [.40] دهدبینی مدیران در سازمان را کاهش مینان، اثر خطاهای نزدیکاطمی
 

های مالی و بینی زمانی بر پایه پژوهشمفهوم نزدیک راهبرد.بینی ممانی و تداو  نزدیک
مدت اقتصادی ارتباط دارد. تفکر اقتصادی، مدیران های کوتاهحسابداری بنا شده است و بیشتر با دوره

[ و سیستم پاداش 25] کندهای حسابداری تشویق میمدت کمی و تاکید بر مدلکوتاه ارشد را به نتایج
 [.23] مدت شودتواند باعث تاکید بر افق زمانی کوتاهشرکت هم می

داند که مدیران را صرفا به ارائه گزارش های حسابداری را در آن می ( ضعف سیستم1984) کاپالن     
کند. به همین جهت یکی سالمت اقتصادی بلندمدت شرکت غافل میدهد و آنان را از سود سوق می

گذاری مدت مالی و سرمایههای کوتاهبینی زمانی تاکید صرف بر نتایج و برنامه های نزدیکاز مشخصه
 مدت است.با افق زمانی کوتاه
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ت تمرکز مدهای زمانی کوتاهشوند بر دورهبینی زمانی دچار میگیرانی که به نزدیکتصمیم     
 ،[. در نتیجه26] شوندهای آتی و رشد اقتصادی بلندمدت، غافل میکنند و از کشف فرصت می

های راهبردهای انتخاب مدیران، منجر به تداوم بینی زمانی با محدود کردن افق زمانی و گزینه نزدیک
 [. 20] شرکت خواهد شد

گیرانی که برای ارزیابی نتایج یک گزینه، (، بر خالف تصمیم1997) به عقیده ثالر و همکاران     
گیرانی که دچار  کنند، تصمیمکنند و گزینه چالشی و جذابی را انتخاب میزمان طوالنی را صرف می

ها را خیلی سریع انجام دهند و عواقب بلندمدت بینی زمانی هستند، تمایل دارند تا ارزیابی گزینهنزدیک
مدیران  [.17] کنندهای کنونی تمرکز میراهبردبیشتر بر  ،همین دلیل گیرند. بهها را در نظر نمیگزینه

مدت با ریسک بیشتر و احتمال کسب نتایج ضعیف در کوتاه راهبردبین، به دلیل آنکه تغییر نزدیک
 های کنونی را که از ریسک کمتری برخوردارند، تدوام بخشندراهبرددهند [، ترجیح می9] همراه است

[29.] 
دهند تا های کنونی را ادمه میراهبردبینی زمانی دچار هستند، گیرندگانی که به نزدیکمتصمی     

بینی زمانی به دلیل [. بنابراین نزدیک17] صرفا بتوانند مقدار کمی گزارش شده را باال ببرند
 [.20] کنونی شرکت خواهد شد راهبردمدت، باعث تداوم گریزی و تاکید بر نتایج کوتاه ریسک

 

شواهد مهمی وجود دارد مبنی بر این  راهبرد.مندی محیط ، تداو  بینی ممانی، سخاوتنزدیک
[. در 7] گذاردگیری آنها تاثیر میکه نحوه ی ادراک مدیران از محیط خارجی بر چگونگی تصمیم

ها منابع گونه محیط[ و این13] تر استیابی به منابع آسانهای با ثبات و با نرخ رشد باال، دستمحیط
 [.38] کنندگذاری و تغییر در ساختار ایجاد میالزم را جهت نوآوری، سرمایه

ای از منابع احتیاطی و قدرت انتخاب را برای مدیران ارشد فراهم مند، گسترههای سخاوتمحیط     
 خواهند شد[ و موجب اتخاذ تصمیمات غیرمتمرکز، ساختار باز و فعالیت بیشتر در سازمان 16] کنندمی

بینی مند، با تشویق مدیران به تغییر، موجب کاهش اثر نزدیکهای سخاوت[. در نتیجه، محیط38]
های خصمانه، رقابت شدید، حاشیه سود و [. در مقابل، محیط20] گیری خواهند شدزمانی بر تصمیم

نسبت به تغییرات کارانه منابع اندکی دارند و با ایجاد عدم انعطاف و اتخاذ رویکردهای محافظه
 .[43] کنندایجاد می راهبردیهای رسمی و متمرکزی را در تصمیمات [، رویه16]راهبردی 

بینی در های خصمانه با نرخ رشد کم و بازارهای اشباع شده، باعث تقویت خطای نزدیکمحیط     
مدت خواهند شد. در چنین مدیران ارشد و تمایل آنها به اجتناب از ریسک و تمرکز بر نتایج کوتاه

شرایطی مدیران، تمرکزشان را صرفا بر مدیریت هزینه قرار خواهند داد و از ریسک کردن و تغییر 
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ها افزایش پیدا گیریکه تمرکز و رسمیت در تصمیم[ و زمانی42کنند ]در ساختار اجتناب می راهبردی
 [.43] بینی زمانی تشدید خواهد شدنزدیک ،کند

 
اندکی انجام شده  هایپژوهشای بینی فاصلهدرباره نزدیک راهبرد.ای و تطاب  فاصله بینینزدیک

ها، بازارها، وریآای را به معنای تمرکز بر فنبینی فاصله( نزدیک1993) [. الوینثال و مارچ36] است
نرکار اند. روسنکوف و پوشی از اطالعات ناآشنا تعریف کردهها و فرآیندهای کنونی و چشممشتری

های در دسترس و آشنا و تمرکز بر وجو در حوزهای را به معنای جستبینی فاصله( نزدیک2001)
گی منجر کنند که در نهایت به دام شایستها، بازارها، مشتریان و دانش موجود تعریف میوریآ فن
 شود.  می

ها و ساختار اداری فعلی آوریفنهمچنین به معنای تمرکز شدید بر بازارها، ، ایبینی فاصلهنزدیک     
گیرندگان از طریق کنکاش [. تصمیم31] های خارجی، تعریف شده استو عدم آگاهی از فرصت

ها خواهند برداری از فرصت، قادر به کشف و بهرهراهبردیهای محیطی و شناسایی و ارزیابی گزینه
های نع از درنظر گرفتن گزینهای با محدود کردن کنکاش محیطی، مابینی فاصلهبود، ولی نزدیک
 [.19] شودها میگیری از فرصتمتنوع برای بهره

های شرکت اثرگذار است راهبردای با محدود کردن کنکاش محیط خارجی، بر بینی فاصلهنزدیک     
دهد. تمرکز صرف بر بازارهای کنونی و های کنونی در بازار، سوق میو سازمان را به انطباق با گرایش

رقبا در  راهبردهای شرکت با راهبردها و راهکارها، در نهایت موجب تطابق توجه به دیگر گزینه عدم
 [. 20شود ]صنعت می

 
ای با تطابق بینی فاصله نزدیک .مندی محیطو سخاوت راهبردای، تطاب  بینی فاصلهنزدیک
ای و بینی فاصلهرابطه نزدیکمندی محیط، بینی زمانی، سخاوترابطه دارد و همانند نزدیک راهبرد
ای به معنای تمرکز بر یک حیطه محدود بینی فاصلهه نزدیکککند. از آنجارا تعدیل می راهبردتطابق 

وجوی خارج از های فراوان، جستمند با داشتن  فرصتهای سخاوتشده است، محیطو شناخته
های بالقوه موجود در [ و فرصت26] کنندپذیر میگیران امکانهای فعلی را برای تصمیم حوزه

 [. 33] کندهای با ریسک و زیان کمتر را فراهم میمند، توانایی کشف گزینههای سخاوت محیط
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 پـژوهش هـا و مـدل مفهـومی    بر اساس مبانی نظری، فرضـیه  پژوهش.ها و مدل مفهومی فرضیه
 شود:صورت زیر مطرح می به

 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش .1 شکل

 
 دارد. ، رابطه مثبت و معنادارراهبردبینی زمانی با تداوم فرضیه اول: نزدیک
 ، رابطه مثبت و معنادار دارد.راهبردای با تطابق بینی فاصلهفرضیه دوم: نزدیک

 کند.تعدیل می راهبردبینی زمانی را با تداوم مندی محیط، رابطه نزدیکفرضیه سوم: سخاوت
 کند.تعدیل می راهبردای را با تطابق بینی فاصلهمحیط، رابطه نزدیکمندی سخاوت :فرضیه چهارم

 
 پژوهششناسی . روش3

پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری  –توصیفی نظر روش، کاربردی و از، این پژوهش     
باشد. شهر اهواز می 2های کوچک و متوسط واقع در شهرک صنعتی شماره مدیران شرکتشامل 
مدیر به روش تمام شمار برای این تحقیق بررسی شد. برای اطمینان از گویایی و صحت  138تعداد 

سوال  33شد و سواالت پرسشنامه از  آوریجمعپرسشنامه توزیع و  40سواالت پرسشنامه، ابتدا تعداد
آلفای  ، از ضریببررسی پایایی پرسشنامه مورد استفاده در پژوهشمنظور سوال تقلیل یافت. به 26به 

جهت بررسی روایی  ،قرار گرفتند. همچنین 7/0 استفاده شد که همگی باالتر از حد مطلوبکرونباخ 
تحقیق اخذ شد و اصالحات تکمیلی در نظر اساتید و خبرگان درباره پرسشنامه ، هاداده آوریجمعابزار 

  .شد آوریجمعلیکرت انه گ 5 پیوستاراطالعات هر سوال از طریق و  متن پرسشنامه صورت گرفت
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 ها. تحلیل یافته4

استفاده  SPSSافزار ، از روش رگرسیون سلسله مراتبی و نرمهای پژوهش به منظور تحلیل فرضیه     
 نشان داده شده است، 1 اطالعات مربوط به پرسشنامه در جدول .ه استشد

. 
 های مختلف پرسشنامه اطالعات بخش .1 جدول

 

 :نداارائه شده 2 شده در این پژوهش در جدولگیریتوصیفی متغیرهای اندازههای شاخص
 

 نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش .2 جدول

 
 

همبستگی بر اساس آن دهد که را نشان میماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  ،3 دولج     
بینی نزدیک»متغیر و همبستگی  25/0برابر « راهبردتطابق »متغیر با  «ایاصلهبینی فنزدیک»متغیر 
بینی نزدیک»متغیر  همبستگی ،همچنین باشد.می 28/0برابر  «راهبردتداوم »متغیر با  «زمانی

با  «بینی زمانینزدیک»متغیر  و همبستگی 31/0برابر  «محیطمندی سخاوت»متغیر با  «ای اصلهف
معنادار  01/0متغیرها در سطح همبستگی تمام . باشدمی 28/0برابر  «مندی محیطسخاوت»متغیر 
 است. 

 

 

 

 آلفای کرونباخ ماخذ سواالت تعداد سواالت متغیرها

 79/0 (2011هربیناک و همکاران ) 5 ایبینی فاصلهنزدیک

 88/0 (2014جیسون و همکاران ) 6 بینی زمانینزدیک

 81/0 (2010تانگ ) 4 مندی محیطسخاوت

 84/0 (2012النت و همکاران ) 6 تداوم راهبرد

 76/0 (2012النت و همکاران ) 5 تطابق با راهبرد
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 متغیرهای پژوهشماتریس همبستگی  .3 جدول

 متغیرها 1 2 3 4 5

 ایفاصلهنی بینزدیک .1 -    

   - 
 بینی زمانینزدیک .2 34/0**

  - 
 محیط مندیسخاوت .3 31/0** 28/0**

 - **17/0 
**28/0 

 راهبرد تداوم  .4 24/0**

 راهبرد تطابق .5 25/0** 32/0** 23/0** 28/0** -

 
در « بینی زمانینزدیک» مستقل از طریق متغیر «راهبرد تداوم»متغیر وابسته بینی منظور پیشبه     

رگرسیون روش از در فرضیه سوم  «محیط مندیسخاوت»متغیر  گرتعدیلو آزمون نقش اول  فرضیه
 .گزارش شده است 4سلسله مراتبی استفاده شد که خالصه نتایج مربوط به آن در جدول 

 
 مندی محیطبینی زمانی و سخاوتبر اساس نزدیک راهبردضرایب استاندارد مدل رگرسیون سلسله مراتبی متغیر تداوم  .4جدول 

 

 083/0به تنهایی در مرتبه اول  «بینی زمانینزدیک»مستقل  دهد که متغیرنشان می 4 جدول     
بینی نزدیک»متغیر مستقل را تبیین و در مرتبه دوم  «راهبرد تداوم»متغیر وابسته درصد واریانس 

متغیر وابسته  درصد واریانس 093/0در مجموع  «محیط مندیسخاوت»گر متغیر تعدیلو  «زمانی
ضریب ، به معادله رگرسیون «محیط مندیسخاوت»متغیرکنند. ورود را تبیین می «راهبرد تداوم»

 «راهبرد تداوم»متغیر ضریب رگرسیون  دهد. در مرتبه اولدرصد افزایش می 01/0تعیین را به میزان 
. در نتیجه فرضیه (28/0Β: ،01/0>P) مثبت و معنادار است «بینی زمانینزدیک»بر اساس متغیر 

به تحلیل،  «محیط مندیسخاوت»گر تعدیل. در گام دوم با ورود متغیر شوداول پژوهش، تایید می
و به این  (25/0Β: ،01/0>P) کندپیدا میاما معنادار جزئی کاهش مرحله این ضریب رگرسیون در 

 .شودترتیب فرضیه سوم پژوهش تایید می
بینی نزدیک»مستقل از طریق متغیر  «راهبردتطابق »متغیر وابسته بینی پیشنتایج  5 جدول     

فرضیه چهارم، در را  «محیط مندیسخاوت»گر متغیر تعدیلنقش آزمون و در فرضیه دوم  «ایاصلهف
 .دهدنشان می
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 مندیسخاوتو  ایاصلهبینی ف نزدیک بر اساس راهبرد تطابقضرایب استاندارد مدل رگرسیون سلسله مراتبی  .5جدول 
 محیط

 
 

 063/0تنهایی در مرتبه اول به «ایاصلهبینی فنزدیک»مستقل دهد که متغیر نشان می 5 جدول     
بینی نزدیک» متغیر مستقلرا تبیین و در مرتبه دوم  «راهبردتطابق »متغیر وابسته درصد واریانس 

متغیر وابسته درصد واریانس  093/0در مجموع  «محیط مندیسخاوت» گر متغیر تعدیلو  «ایاصلهف
به معادله رگرسیون ضریب  «محیط مندیسخاوت»متغیر کنند. ورود را تبیین می «راهبردتطابق »

 دهد.درصد افزایش می 03/0میزان تعیین را به
مثبت و  «ایاصلهبینی فنزدیک»متغیر  با« راهبردتطابق »متغیر در مرتبه اول، ضریب رگرسیون      

در گام دوم با شود. پژوهش تایید می دومو به این ترتیب، فرضیه  (.25/0Β: ،01/0>P)  معنادار است
اما معناداری جزئی  کاهشبه تحلیل، ضریب رگرسیون  «محیط مندیسخاوت»گر تعدیلورود متغیر 

 شود.. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش تایید می(20/0Β: ،01/0>P) کندپیدا می
 

 گیری و پیشنهاد. نتیجه5

بینی مدیریتی سعی شد با استفاده از روش رگرسیون سلسله مراتبی، رابطه نزدیک پژوهشدر این      
 پژوهشگر بخشندگی محیطی بررسی شود. در این شرکت با توجه به نقش تعدیل راهبردو 

بینی در نظر گرفته شدند و رابطه عنوان دو گونه از نزدیکبینی زمانی بهای و نزدیکبینی فاصله نزدیک
 بررسی شد.  راهبردو تطابق  راهبردتداوم یرهای آنها با متغ

رابطه مثبت دارد. این  راهبردای با تطابق بینی فاصلهنتایج در این تحقیق نشان داد که نزدیک     
( است. 2014) ( و جیسون و همکاران1983راستای نتایج پژوهش دی مگیو و پاول )نتیجه هم

ای از طریق ایجاد نگرش و درک محدود از واقعیات اجتماعی و محیط رقابتی بینی فاصله نزدیک
بینی که مدیران به نزدیکاز سوی مدیران اثرگذار است و زمانی راهبردسازمان، بر چگونگی اتخاذ 

ها و اطالعات ناآشنا را مشابه شرکت، گزینه راهبردیهای شوند، با تاکید بر گزینهای دچار میفاصله
های به مطابقت با روندها و گرایش راهبردیگیرند و همین عامل، سازمان را از لحاظ می نادیده

 دهد.  صنعت، سوق می
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بینی زمانی ( این پژوهش نشان داد که نزدیک1990) های آونی و مک میالنمطابق با یافته     
کنونی سوق خواهد داد و  راهبردگذاری مدیران در بلندمدت، سازمان را به تداوم دلیل عدم سرمایه به

بینی زمانی هستند، هایی که مدیران ارشد آنها دچار نزدیکدر سازمان راهبرداصالح و تغییر  ،روازاین
 بسیار محدود است. 

بینی مدیریتی و مندی محیط در رابطه نزدیکگر سخاوتاین پژوهش همچنین به نقش تعدیل     
های های فراوان موجود در محیطشرکت، پی برد. نرخ رشد، ثبات محیطی و فرصت راهبرد

گیرندگان قادر به شوند و در نتیجه تصمیمهای جدید میها و فرصتمند، موجب کشف گزینه سخاوت
های ینهزمیزان باالی منابع و گ ،هایی متفاوت با گرایش صنعت خواهند بود. در واقعراهبرداتخاذ 

دهد. بر خالف پژوهش جیسون و بینی را کاهش میوجوی مرتبط با نزدیکدودیت جستموجود، مح
های مورد بررسی در این دلیل عدم تجانس و ناهمگونی شرایط محیطی شرکت( به2014) همکاران
 مندی محیط در این تحقیق بسیار جزئی است. کنندگی متغیر سخاوت، میزان تعدیلپژوهش

های کوچک و متوسط پیشنهاد های زیر به مدیران شرکتی پژوهش، توصیههابر مبنای یافته     
 شوند: می
 طلبی مطلوب در مدیرانالقا و پرورش روحیه رقابت و برتریـ 
 اندیشیدن به شکل چند سویهـ 
 گیری آیندهتشخیص جهتـ 
 استقبال از تغییر و تحولـ 
 تالش برای شناسایی مشکالت سازمان ـ 

های کوچک، متوسط و ناهمگون واقع در شهرک صنعتی در سطح شرکت پژوهشاز آنجاکه این      
های پژوهشی در این حوزه و شهر اهواز انجام گرفته است، برای گسترش فعالیت 2شماره 

متجانس و مناطق  یهاکه تحقیقات آتی در شرکت شود، توصیه میپژوهشپذیری بیشتر این  تعمیم
 ام شود و نتایج را با نتایج این تحقیق مقایسه کرد. انج دیگری از کشور
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