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 های پیچیدهبنیان در محیطهای دانشگرایی راهبردی شرکتبداهه
 

 **، وحید خاشعی*اعظم تبرایی1

 

 چکیده
گیری رو، تصمیمقطعیت و تغییر و تحول است. از این ها، عدممحیطی سرشار از تالطم ،هامحیط سازمان     

دلیل ریزی راهبردی بهای برای مدیران امری دشوار است و رویکردهای سنتی برنامهدر چنین شرایط پیچیده
این شرایط مدیران شوند. در ناپذیری آینده مورد استقبال مدیران واقع نمی بینی پذیری و پیشانعطاف فقدان

گرایی خود از رویکردی های بداههگیری شهودی و قابلیتهای تصمیماز مهارت استفادهها با سازمان راهبردی
گویی سریع به آمده شود و با پاسخ های پیشگیری سریع در برابر چالشکنند که منجر به تصمیمپیروی می

های جدید، بدون گرایی به معنای ایجاد و خلق پاسخبداهه تغییرات بیرونی به عملکرد بهتر سازمان کمک کند.
ریزی و اجرای برنامه ،گراییریزی قبلی و بدون اطمینان از پیامدهای آن است؛ به عبارت دیگر، بداههبرنامه
گرایی راهبردی بر عملکرد سازمان با توجه بررسی رابطه بین بداهه ،است. هدف این پژوهش راهبردزمان هم

یندها است. جامعه آپذیری و انطباق ساختاری و چاالکی فرگویی محیطی، انعطافمؤلفه سرعت پاسخبه سه 
وری دانشگاه تهران هستند. آبنیان مستقر در پارک علم و فنهای دانشآماری این پژوهش، مدیران شرکت

ها از ضریب همبستگی های پژوهش از طریق پرسشنامه استخراج شده است. برای تحلیل دادهاطالعات و داده
های دهد که با توجه به محدودیتپیرسون و آزمون معادالت ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می

توانند با اتخاذ تصمیمات بداهه در سازمان به عملکرد بهتر  های متالطم، مدیران میریزی در محیط برنامه
های محیطی را باالبرده، سبب انعطاف ویی به چالشگگرایی راهبردی قدرت پاسخسازمان کمک کنند. بداهه

 افزاید. و بر چابکی سازمان می شدهسازمان 
 

 .بنیانهای دانشگرایی راهبردی؛ محیط پیچیده؛ عملکرد؛ شرکتها: بداهه کلیدواژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 03/11/1394 ، تاریخ پذیرش مقاله:21/01/1394تاریخ دریافت مقاله: 
 .مسئول( یسنده)نو ییدانشگاه عالمه طباطبا ،کارشناس ارشد* 

E-mail: Tabarraie2013@Yahoo.com 

 یی.دانشگاه عالمه طباطبا یار،استاد** 

mailto:Tabarraie2013@Yahoo.com


 1395تابستان  ـ 26شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                 48

 مقدمه. 1

 علتبهسرشار از تغییر و تحوالت شتابان است. تغییراتی که  ،وکار دنیای امروز کسب     
های محیطی جزء رو، پیچیدگیدهند. از اینموجود در محیط روی می ناپذیراجتنابهای  پیچیدگی

ها همواره با چالش تغییرات محیطی ناشی از  وکارهای امروزی است و سازمان الینفک کسب
سعه توان به موضوعاتی مانند تواند. علت و میزان سطح پیچیدگی را میرو بودهههای بیرونی روب تالطم

عوامل نفعان سازمانی، وری، افزایش سرعت انتقال اطالعات، توانمندی تمامی ذیآو پیشرفت فن
نسبت داد. میزان کار وهای کسبتأثیرگذار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، رقابتی شدن محیط

های متغیر که به محیط . این محیط[21]توجه دارد  پیچیدگی بر نوع روابط سازمانی اثری قابل
هایی هستند که موانع ورود و خروج به آن اندک است، نوآوری نقش محیط ،اند معروف 1شومپیتری

 اند گرفته یندهای سخت انتخاب قرارآها تحت فرراهبردهای شرکت و کند و شایستگیمهمی ایفا می
[23]. 

 هاست متالطم فرصت هایهای مطالعه بازار از نگاه شومپیتری، مالحظه جریان یکی از روش     
اما در بازارهای  ؛گرفته باشند ها در بازارهای باثبات و بالغ به آهستگی شکل . ممکن است فرصت[20]

وقوع نپیوندد. به اند، ممکن است شانس رهایی از ناکامی هرگز برای سازمان بهبسیار پویا زودگذر بوده
شود. عدم قطعیت  قطعیت پررنگ میرحم، تنها عدم  های رقابتی بی همین دلیل، در این محیط

اما کافی نیست.  ؛رودشمار میپذیری به گر مهم در زمینه انطباقمحیطی یا چاالکی یک تسهیل
     .[17] عبارتی، سرعت عمل داشته باشندها باید چاالکی را به اقدامات رقابتی تبدیل کنند. به سازمان
توان به عدم قطعیت، ابهام، رقابت روزافزون و آشوبناکی اشاره  می ،های پیچیدگی در محیطاز نشانه
ها، وجود در سازمان آوریفن. امروزه با توجه به شرایط پیچیده محیط و توسعه و پیشرفت [6]کرد 

گویی به اقتضائات محیط خارج و داخل سازمان مدیران و رهبرانی بامهارت تفکر راهبردی برای پاسخ
 . [5]مناسب امری ضروری است  راهبردو انتخاب 

پیچیدگی  نظریهپیچیدگی ) نظریه دیدگاهاز  راهبردییند آبه فر پژوهشطور خالصه، در این به     
ها در ارتباط با محیط خارجی که سازمان حاصل شناختی است راهبرد( نگریسته شده است. این راهبرد

 نظریههای سنتی فاصله گرفته و به ایده هایدیگاهها از عبارت دیگر، آناند. بهدست آوردهخود آن را به
 ریزی و سپس اقدام در راستای آن، مدیریتجای برنامهپیچیدگی نزدیک شدند. در این حالت، به

نتیجه یند با جریان دائمی قلمداد شده که با توجه به بازخورد عوامل پیرامون در آیک فر راهبردی
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های بسیار  ریزی در محیطهای برنامهپردازد. با توجه به محدودیتها به یادگیری و عمل میتعامل با آن
در زمان  راهبردیپویا، مدیران در اتخاذ تصمیمات با مشکالتی مواجه هستند. در این شرایط، مدیریت 

یابد و از انحراف سازمان از مسیر خود جلوگیری اتخاذ تصمیمات بداهه در قالب قواعد ساده ظهور می
هنر حفظ سازمان در شرایط آشوب و تالطم است، شرایطی  راهبردپیچیدگی،  نظریهدگاه کند. از دیمی

افزایش مستمر  .[17]کنند های خالقی ایجاد میکه آزادی و اداره مسیر به کمک هم خروجی
کند. صورت بداهه میهای راهبردی بهها را وادار به اتخاذ تصمیمپیچیدگی سازمانی، مدیران سازمان

شوند که این تغییرات خود های متعددی مواجه میها در برابر تغییرات متنوع محیطی با چالش سازمان
گرایی بداهه هایروششوند با مدیران ناگزیر می ،بنابراین ؛دهندرا در عدم قطعیت محیطی بروز می

 راهبردی عملکرد سازمانی را در جهت مطلوب هدایت کنند.
عنوان جایگزینی گرایی بهمدیریت، گرایش زیادی به استفاده از بداهههای جدید سازمان و نظریه     

. این گرایش متأثر از فشارهای محیطی است که مدیریت [4]ریزی راهبردی عمومی دارند برای برنامه
گیری را ها و الگوهای سنتی تصمیم عملیاتی خود را بازنگری کرده و شیوه زوایایسازد را وادار می
 [.15] کنار بگذارند

بنیان مستقر در پارک علم و های دانشاین پژوهش اهمیت و ضرورت تصمیمات بداهه در شرکت     
پرداخته گرایی راهبردی با عملکرد سازمانی در شرایط پیچیده وری دانشگاه تهران و رابطه بداههآفن

، با قرارگیری آوری¬فنکارگیری  عنوان عناصر مهم در پیشرفت و بهبنیان بههای دانش شرکت است.
های زیادی از جمله کمبود اطالعات، در فضای متغیر و متالطم محیط بیرونی سازمان با چالش

کارگیری  شوند که به ها و مسائل نوظهور از سوی محیط مواجه میهای ناشناخته، غافلگیری پدیده
  کند.میها دشوار گیری را برای آنشده و تصمیم ریزی های برنامهراهبرد
های  دلیل گستردگی و پیچیدگیبنیان بههای دانش ریزی راهبردی در سازمان کارگیری برنامه به     

. پیشرفت و توسعه سریع در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی، زیادی دارددرون آن اهمیت 
تمادی اع ریزی بر کسی پوشیده نیست. بی آگاهی از تحوالت را ضروری ساخته است. نیاز به برنامه

ریزی را به ضرورتی انکارپذیر تبدیل کرده است  ناشی از تغییرات محیطی و کسب سود بیشتر برنامه
شود که این رویکرد راهبردی در مواجهه با آن  حدی زیاد میهای محیطی به اما گاهی پیچیدگی ؛[8]

 شوند. البداهه می شود. در نتیجه، مدیران راهبردی ناگزیر به اتخاذ تصمیمات سریع و فی ناکام می
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 پژوهشمبانی و چارچوب نظری . 2

تر، در  طور دقیقها یا بهسازمان نظریهپیچیدگی یک مفهوم با حضور تاریخی در  مفهوم پیچیدگی.
پیچیدگی در دهه  نظریهپس از ظهور نظریه آشوب و  .[19] آیدشمار میهای پیچیده بهسازمان نظریه
های طبیعی و بندی سیستمعنوان یکی از عوامل اصلی در طبقهمیالدی، مفهوم پیچیدگی به 60

 .[7]رود شمار میبه یمصنوع

های درهم رود. سیستمی که از بخشکار میهمفهوم پیچیدگی اغلب در مقابل بغرنجی و سادگی ب     
های آن غنی، پویا که تعامل بخششود، مگر اینفقط پیچیده محسوب می ،بسیاری تشکیل شده است

که چندین تعامل پویا به نقطه و غیرخطی باشد و در طی زمان به تغییرات سوق داده شود. زمانی
سیستم از سطح آستانه بین  ،رسند )نقطه اوج(سازمان یافته میحساسیت سیستم یا حساسیت خود

ن پیچیدگی تنها خودش را در یک مقیاس معین از مشاهده نشا ،بنابراین ؛گذردسادگی و پیچیدگی می
ها در یک اقتصاد که از اما تجمع تراکنش ؛یک تراکنش مالی خاص ممکن است ساده باشد ،دهدمی

( معتقد است 1998) 1شود. سیلیرزپیچیده در نظر گرفته می است، یک بازخورد غیرخطی ناشی شده
 .[35] که تمایز بین پیچیده و ساده تابعی از فاصله ما از سیستم است

هایی با عناصر زیاد هستند که آن عناصر در ساختاری های پیچیده، پدیدهدر مقام ادراک، سامانه     
اند. صفت پیچیده برای هر سیستم مبین این حقیقت است چندسطحی و سلسله مراتبی ساماندهی شده

یز در بیان های کیفی ن توان تنها به کمک روابط کمی بیان کرد و ارزشکه مسائل آن سیستم را نمی
 [.9]دارند  زیادیمسائل اهمیتی 

های اجتماعی پیچیده با تمرکز بر درک روابط میان افراد، پیچیدگی به مطالعه پدیده نظریه     
در  .[34،33] شود ها پرداخته و به رفتارها و پیامدهای اجتماعی منتج مییا سیستم ها وسازمان
خطی و نوظهور، همراه با جمعی بیشتر از بینی، غیر پیش غیرقابلهای پیچیده این پیامدها سیستم
توانند وضع موجود را دائمی ها میهای پیچیده همانند تمامی سیستماما سیستم ؛هایشان هستندبخش

یندی آپیچیدگی خودسازماندهی قرار دارد: فر نظریهظهوری شوند. در قلب سازند یا مانع نوآوری و نو
یک سیستم طبق اصول رفتار بومی خود بدون اظهار چیزی درباره نوع و  واملعکه به واسطه آن 

 . [32] پردازند نحوه انجام کار با یکدیگر به تعامل می
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ناپذیر آن است. دنیا در حال تغییر و تحولی برد که پیچیدگی جزء جداییسر میبشر در دورانی به     
. برای رویارویی با جهان امروز، شودشتابان است و هیچ نیرویی قادر نیست که مانع این تغییر و تحول 

ها  های مواجهه با آن را بدانیم. در چنین شرایطی تنها راه بقای سازمانباید پیچیدگی را بشناسیم و راه
 . [10]ت مطلوب است شدن و دگرگونی در جه متحول
کنند که دو عامل مهم ( بیان می2000( از قول بلت و باشور )1391حسینی و همکارانش )خداداد     

ریزی راهبردی قطعیت هستند. رویکردهای متعارف برنامههای راهبردی زمان و عدمریزیدر برنامه
تر و نرخ اما هر چه محیط آشفته ؛است راهبردبینی قطعی آینده و سپس اقدام به تدوین مبتنی بر پیش
این رویکردهای متعارف در  ،لذا ؛شودبینی پذیری کاسته میتر باشد، از احتمال پیشتغییرات سریع

 .[3]دهند  شرایط تغییرات محیطی کارایی خود را از دست می
ها برای سیل آنهای متالطم و پرشتاب پتان( ویژگی اصلی محیط1997) 1از نظر برون و ایزنهارت     

ناکامی  2. غافلگیری[13]کنند میشدت رقابت ها، رقبا به غافلگیری و ناپیوستگی است. در این محیط
( آن را ناکامی در آگاهی 2001) 3در تفسیر و اطالع از شرایط بغرنج پیش آمده است. ویک و سوتکلیف

گیرندگان  های اجتماعی به آسانی توسط تصمیمپیچیدگی سیستم ،به این معنا که ؛[39]شمارند برمی
     [.18] بینی هستند پیش و گاهی غیرقابل ناپذیرها اجتنابغافلگیری ،شود. همچنینمی گرفتهنادیده 

ها باید نشده منطبق شوند. آن بینی یط پیشسرعت با شراها باید به های غافلگیرشونده، سازماندر محیط
سازی عبارت دیگر، باید بداههبینانه، با منابع موجود وارد عمل شوند. بهداوطلبانه، اما غیرقابل پیش
های اساسی  تواند برخی جنبه ها می سازی گرایی است. تجمیع این بداههکنند و این ماهیت بداهه

 [.17]خوش تغییر و تحوالت سازد سازمان را دست
 

 شده از پیچیدگی مفاهیم ارائه .1 جدول

 تعریف محقق

Stacy, 1996 بینی، غیرخطی و نوظهور پیش وقوع پیامدهای غیرقابل 
Brown & 

Eisenhardt, 1997 
 غافلگیری و ناپیوستگی در محیط

Weick & Sutcliffe, 

2001 
 ناکامی در آگاهی از شرایط

Stacy a,b, 2003 هایا سیستم های اجتماعی پیچیده با تمرکز بر درک روابط میان سازمان و مطالعه پدیده 

Tredinnick, 2009 مفهوم پیچیدگی در مقابل بغرنجی و سادگی؛ تمایز بین پیچیده و ساده 
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  گرایی بازنویسی مواردی است که از قبل شکل( بداهه1994) 1برلینراز نظر گرایی راهبردی. بداهه
اند و ای که تحت شرایط خاص عملیاتی درک شده نشده بینی های پیشاند و در رابطه با ایده گرفته

[. یکی از 12شوند ] های منحصر طراحی میاند با افزودن ویژگیگرفته یا تغییر شکل داده سپس شکل
گرایی بر آن تاکید کرده است: رفتار منعطف تعاریفی که برلینر بر اساس مضمون فرعی بداهه

 [.38]است  شده ریزی های از قبل برنامهراهبرد

دستیابی به توسعه سـریع محصـول بـا تامـل از ایـن       برایکه ( زمانی1995) 2ایزنهارت و تبریزی     
 .[22] نامند یم 3یساز فشرده راهبردکنند را رویکرد استفاده می

ی را عمل هدایت شهودی بر چیزی به شیوه خودانگیخته امـا بـه لحـا     سازمان  بداهه( 1997هچ )     
گرایی یک قابلیت راهبـردی شـناخته   گذشته، بداهه. در دهه [24]تاریخی محتوایی تعریف کرده است 

ی، پاسـخدهی بـه محـیط، موانـع     ریپـذ  انطبـاق ام جهت تغییر، 21ی قرن ها سازمانشد که از الزامات 
 .  [25] کردمراتب کمینه حمایت میسست و سلسله

 راهبــردگرایــی را ( بداهــه1995( بــا قــرر تعریــف مــاینر و مــورمن )1997بــرون و ایزنهــارت )     
. [13]کننـد  که شما مشغول اجرای آن هستید تعریف مـی گیری آن زمانیی بر مبنای شکلده سازمان
بسـیار   فـوری ارتباطات کارکنان در شـرایط   .1گرایی واقعی به دو مشخصه کلیدی بستگی دارد: بداهه

. ساختار محـدود  شود یمکارها در یک ساختار محدود و با اصول ویژه انجام  .2، حال نیازیاد است، با 
با این چارچوب  دهد یم. ارتباطات به کارکنان اجازه داردکه آزادی زیادی  کند یمچارچوبی جامع ایجاد 

صـورت تطبیقـی امـور را حتـی     توانند بهرو، افراد میهماهنگ شده و متقابالً در آن تعدیل یابند. از این
 .[13]زمانی که زمینه در حال تغییر است به انجام رسانند 

مورد توجـه   راهبرد «رقابت در لبه»گرایی را در مدل ( بداهه1998و ایزنهارت ) 4این، برونبرعالوه     
حیـاتی   هـا نآمعتقدند که در هر شرکت و صنعتی که تغییر بـرای چـالش راهبـردی در     هاآنقرار دادند. 
 سازدمستمر و خالق می صورتبهگرایی چیزی است که مدیران را قادر به تعدیل تغییرات است، بداهه

[14.] 
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ریـزی قبلـی و   های جدید بدون برنامـه گرایی یعنی ایجاد و خلق پاسخ( بداهه1998) 1از نظر بارت     
 2. مونتـوری [11]کنـد  ای که عمل ما آن را خلق میبدون اطمینان از پیامدهای آن؛ یعنی کشف آینده

کند که منتظر بازگشت به روشی است کـه  تعریف میگرایی را تفکر خلق بهترین چیزها ( بداهه2003)
که امور طبق روشی کـه بایـد انجـام شـوند     گرایی یک استثنا است، زمانیامور باید انجام شوند. بداهه

 .[28]توان بازگشت یابند میتحقق نمی
 رخ، که در شرایط بروز مشکل در سازمان [31]یا دانش موجود است روشگرایی انحراف از بداهه     
های کارکنان یا تغییرات سریع اصالح و تعدیل مدیریت بد، اشتباه برایها دهد. ممکن است شرکت می

پذیری بیشتر و  منظور ایجاد انعطافیا ممکن است مدیریت به ؛[29] سازی روی آورندمحیطی به بداهه
 سازی استفاده کند.تر از بداهههای خودانگیختهگیریتصمیم
گیرد که تدوین و اجرای یک عمـل در  ( معتقدند که بداهه زمانی شکل می1998) 3مورمن و ماینر     

ی منابع موجود ریکارگ بهسازی و خودی بداههبهیک زمان همپوشانی دارند. عوامل کلیدی، ماهیت خود
سـازان را وادار بـه اسـتفاده از    بداهـه . این موقعیت سودگرایانه که شود یم)اصطالح بریکالژ( را شامل 

ی از فشـارهای  ا جـه ینتکند بر شرایطی تاکید دارد که در آن اقدامات فاقـد عمومیـت،   منابع موجود می
البداهه است و ریزی نشده، بدون قصد قبلی، خود به خودی، و فیگرایی برنامه. بداههباشند یممحیطی 

ای و بدون در آن افراد به موقعیت بر حسب محرک لحظه که دهد یمپیوند  به همیک عامل زمانی را 
 .  [29] دهندبینی مشکل احتمالی پاسخ میپیش
داننـد کـه توسـط سـازمان و     ی را مفهومی از عمل میسازمان  بداهه( 1999) 4سونها و همکارانش     

معتقدند که  هاآن. شود یمی مواد موجود، منابع اجتماعی، شناختی و اثربخش آشکار ریکارگ بهافرادش با 
گویی به چـالش را بـه تـأخیر انداختـه و     تواند پاسخافتد و فرد نمیسازی در جریان کار اتفاق میبداهه

توان در مورد درستی تصـمیم از  ریزی بپردازد. در چنین شرایطی نمیبرای حل چالش به تفکر و برنامه
 .[16]پیش قضاوت کرد و نتیجه تصمیمات پیش از عمل قابل ارزیابی نیست 
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هـای  او افسانه برنامه ،. همچنین[37] داند یمنگام هبه راهبردگرایی را یک ( بداههb1993) 1ویک     
قلمداد کرد و بر این باور است کـه  سازی های پیشنهادی را اقدامی در راستای بداههراهبردراهبردی و 

های اجتماعی نگرانی  نشانهسازی و یادگیری، منظور درک بداههضرورت جدید در مطالعات سازمانی به
و اهداف ناپایدار است کـه   ها یگسستگها، تعهدات چندگانه، فزاینده درباره نحوه مواجهه با ناپیوستگی

یند خالقانه و الساعه تالش برای آگرایی را فراو بداهه ،همچنین. [38] کندرا حل می هاآنبدون آگاهی 
سازی با نوآوری و خالقیت نیز در همین داند. وجه افتراق بداههای جدید میدستیابی به هدف به شیوه
 کـه  یدرحـال ها هسـتند؛  ها در ارتباط با خروجیسازی است و این که نوآوریویژگی الساعه بودن بداهه

 . [4]یندهاست آعطوف به فرسازی مبداهه
 

 ییسرا بداههمفاهیم  .2جدول 

 تعریف محقق

Berliner, 1994 شده یزیر برنامههای از قبل راهبرد رفتار منعطف 
Eisenhardt & 

Tabrizi, 1995 
 یساز فشرده راهبرد

Hatch, 1997  خودی یا برانگیختهبهی خودا وهیشعمل هدایت شهودی بر چیزی به 
Brown & Eisenhardt, 

1997 
 راهبردی آن در زمان اجرای ریگ شکل

Barrett, 1998  هاآنی قبلی و بدون اطمینان از پیامدهای زیر برنامهی جدید بدون ها پاسخایجاد و خلق 
Moorman & Miner, 

1998 
 راهبرد تدوین و اجرای همزمان

Weick, 2001 بهنگام راهبرد 

 
هایی را کند و نیز حوزهای است که آنچه را شرکت تولید میگستردهعملکرد سازمانی مفهوم عملکرد. 
عبارت دیگر، عملکرد سازمانی به چگونگی انجام گیرد. بهها در تعامل است در برمیکه با آن
عبارتی، عملکرد شود. بهها اطالق میانجام آنهای سازمانی و نتایج ها، وظایف و فعالیت مأموریت

ها و انجام نی و اجتماعی یا فراتر رفتن از آندستیابی به اهداف سازما سازمانی عبارت است از
 [.2عهده دارد ]هایی که سازمان بهمسئولیت
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کند که نحوه تحقق اهداف یک سازمان را عملکرد سازمانی را شاخصی معرفی می (2008) 1هو     
ای اجتماعی است چندبعدی و سازهای دهد که عملکرد پدیدهنشان میها پژوهشکند. گیری میاندازه

ها، اکتساب منابع کمیاب، توان بر اساس تحقق اهداف، کارایی یا اثربخشی هزینه: عملکرد را می[26]
یندهای داخلی )همانند یادگیری سازمانی، آنفعان و فرپذیری با محیط، رضایت سهامداران و ذیانطباق

 .[30] ارزیابی کردسازمانی( تعریف و   روحیه کارکنان و فرهنگ
پیچیدگی از سه  نظریهکار رفته در ههای براهبرد( در مقاله خود در رابطه با 2006سونها و سونها )     

پذیری و انطباق ساختاری و گویی محیطی، انعطاف: سرعت پاسخ[17] بردمؤلفه عملکرد نام می
گویی محیطی است؛ سرعت پاسخ، پژوهشیندها. اولین مؤلفه عملکرد سازمان در این آچاالکی فر

نشده  بینی کند بااستفاده از منابع موجود نسبت به تغییرات پیش گرایی به سازمان کمک میبداهه
 سرعت واکنش نشان دهد و مانع اتالف وقت شود.محیطی به

تواند سازمان را منعطف ساخته و به سازگاری آن با سازی میبا توجه به دومین مؤلفه، بداهه     
های احتمالی افزایش دهد. در حیط پیچیده کمک کند و آمادگی سازمان را برای مقابله با بحرانم

که سرعت عمل و چاالکی سازمان در شرایط عدم قطعیت افزایش شود پیامد عملکردی آخر روشن می
کند های محیطی جلوگیری میطور کلی بداهه از کند شدن روند سازمان در جریان تالطمیابد و بهمی
[17]. 

 گیرد:شکل می پژوهش فرضیه اول ،بر این اساس
گرایی راهبردی و عملکرد سازمانی در شرایط پیچیده رابطه مثبت و معناداری بین بداهه .1فرضیه 

 وجود دارد.
پردازان ماهری هستند که قادر به حل مسائل در هوشیار و بداهه راهبردی، اشخاصی اشخاص     

انداز مبتنی بر پیچیدگی، مدیران چشم راهبردیند آدر زمان انطباق با فرزمان ظهورشان هستند. 
صورت منظور ایجاد زیرساختی که بداهه انطباقی در آن رخ دهد بهکنند و بهرا احراز می راهبردی

ها باید کنند. به سبب نیاز به هماهنگی سریع با تغییرات محیطی، سازمانگیری میغیرمتمرکز تصمیم
دهد که به ها قرار میسازی چنین فرصتی را در اختیار آنتر شدن را بیاموزند و بداههابکهای چروش

گویی سریع نسبت به تغییرات گرایی راهبردی به پاسخ، بداههعبارت دیگر سرعت وارد عمل شوند. به
ظرفیت بنگاه گرایی راهبردی مخصوصاً از لحا  انجامد. اثر این قابلیت پویا بداههدر محیط رقابتی می
 .[17] پذیری حائز اهمیت استبرای انطباق و انعطاف
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اقتباس  ،های بسیار پویاهای موفق در محیطهای متمایز سازمانیکی از ویژگی. ساختارهای کمینه
بندی همان ساختار بخشد. این پیکرههایی است که سرعت عمل را تسهیل میبندی از عاملپیکره

روشن، تعدادی اصول ساده و آزادی زیاد فردی  راهبردیکمینه است. ساختارهای کمینه از طریق نیت 
 [.17]گیرند  شکل می

طور سیستماتیک از طریق ایجاد کنند بهمنظور تضمین هماهنگی و کارایی تالش میها به سازمان     
هایی از کنترل متمرکز از تغییرات و روشن و شکل های عملیاتی استاندارد، اهداف منطقی وشیوه
یابد یندهای سازمانی در صورتی بهبود میآ( فر1976های محیطی اجتناب ورزند. از نظر هدبرگ )ابهام

گیری تنوع در سازمان شده و  ای ایجاد کنند که سبب شکلریزان ساختارهای کمینهکه برنامه
 [.11]یکنواختی را به حداقل برساند 

کند که آزادی بداهه تنها در صورت وجود یک زمینه ( در این راستا نقل می1990ایزنهارت )     
دارد که ( اذعان می1993) 1ها ممکن است. میلر شده )و اغلب ساده( از اصول و نقشتعریف
 سازی در ارتباط است و در حالت محدودتر بر مضمون، فعالیت یا گرایی یا مینیمالیسم با ساده کمینه
  .[27] ای خاص متمرکز استمسئله
را اجتناب از طرح کلی و مشخص کردن تعداد کمی متغیر  3کمینه هایویژگی( 1997) 2مورگان     

کند. او معتقد است در مورد ایده قواعد ساده مسائل تعریف می ،کلیدی که باید مورد توجه قرار بگیرند
آورند  وجود میقواعد یا بستری که آن شکل را بهخاصی وجود دارند. اگر نیاز به شکل جدیدی است، 

هنوز موجود نیستند. اگر خودجوشی شدیداً به تغییرات کوچک وابسته است، از پیش هیچ راهی برای 
ها توان اطمینان یافت که همه آن نمیوجود ندارد.  ؟اند مشخص کردن این که آن تغییرات چیست

کند که این تغییرات کوچک یا مورگان پیشنهاد می ،چنیناند. همکشف یا به اندازه کافی سنجیده شده
 .[1]نقاط اهرمی را باید شناخت تا بتوان سیستم را متحول کرد 

های دیگر سازی در جنبهپذیری بداهه های تجربی امکانساختارهای کمینه زمینه انجام شیوه     
گرایی برای تقویت بداهه روشتوانند از این مدیران می. [37] سازدهای سازمانی را فراهم میتالش

 [.36]گیری راهبردی و ساختارهای کمینه را در سازمان عملی سازند ها باید جهتاستفاده کنند. آن
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 شده از ساختار کمینه مفاهیم ارائه .3جدول 

 تعریف محقق

Miller, 1993 ای خاص سازی؛ تمرکز بر مضمون، فعالیت یا مسئله ساده 

Eisenhardt, 1990 سازی ساختارهای پیچیده عامل افزایش خالقیت در سازمان؛ ساده 

Morgan, 1997 اجتناب از طرح کلی و مشخص کردن تعداد کمی متغیر کلیدی 
Kamoche & Cunha, 

2001 
 گرفته در سازمانهای صورت گرایی در سایر تالشپذیری بداهه های تجربی امکان انجام شیوه

 
 به صورت زیر است: پژوهش های بعدیفرضیه ،شده به مفاهیم تعریفبا توجه 
 بین محیط پیچیده و ساختارهای کمینه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.: 2فرضیه 
 گرایی راهبردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.: بین محیط پیچیده با بداهه3فرضیه 
راهبردی به واسطه متغیر میانجی ساختارهای کمینه رابطه گرایی : بین محیط پیچیده و بداهه4فرضیه 

 مثبت و معناداری وجود دارد.
 گویی محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.گرایی راهبردی با پاسخ: بین بداهه5فرضیه 

 پذیری و انطباق ساختاری رابطه مثبت و معناداری وجودگرایی راهبردی با انعطاف: بین بداهه6فرضیه 
 دارد.

 یندها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.آگرایی راهبردی با چاالکی فر: بین بداهه7فرضیه 
ارائه شده  ،دهدصورت شماتیک نشان میها را به ، مدل مفهومی پژوهش که فرضیه1در شکل      

های راهبردیند آاست و فر ”Cunha, M.P. & Cunha, J.V., 2006“یافته مدل است. این مدل تعدیل
ها و  یند نهایی تکامل همزمان سازمانآعنوان فربه راهبرددهد. در این مدل، پیچیده را نشان می

شده توسط  های ارائهگیرد که بر فرصت گرایی راهبردی مورد توجه قرار میمحیطشان به کمک بداهه
های پیچیده تحلیل اساس، ابتدا ماهیت و پیامدهای محیط کند. بر اینهای رقابتی داللت میراهبرد
که  شودمشخص می راهبردپیچیدگی  دیدگاهها از های اساسی سازمان شود و با تاکید بر ویژگیمی

. در ادامه با تاکید بر گذاشتها بر ساختار سازمان و اقدامات راهبردی اثر خواهند چگونه این محیط
های محیطی هستند شرایط الزم برای ظهور ها و پیچیدگی تالطم یدهئساختارهای کمینه که زا

گرایی و رابطه بداهه راهبرد. در نهایت، نتایج رویکرد پیچیدگی شودگرایی راهبردی فراهم می بداهه
پذیری و انطباق  گویی محیطی، انعطافراهبردی با عملکرد سازمانی به سه شکل )سرعت پاسخ

 ارائه خواهد شد.     یندها(آساختاری و چاالکی فر
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 ”Cunha, M.P. & Cunha, J.V., 2006“تعدیل یافته از  پژوهشچارچوب نظری  .1شکل 

 

های انحراف با توجه به شاخص. دهدنشان میرا  پژوهشابعاد اصلی  یآمار توصیف 4جدول      
پذیری و انطباق، انعطاف. داردسایر متغیرها  نسبت بهمعیار و واریانس، ساختار کمینه میزان باالتری 

گرایی و محیط پیچیده به ترتیب دوم تا هفتم گویی محیطی، عملکرد، چاالکی، بداههسرعت پاسخ
اند که  الزم به ذکر است که تمامی متغیرها چند سوال در پرسشنامه را به خود اختصاص دادههستند. 

های متغیرهای استخراج شده است. توصیف آماری شاخص هاسوالمقادیر آنها از میانگین مقادیر این 
 اند. نشان داده شده 5در جدول  پژوهش
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 پژوهشتوصیف آماری متغیرهای  .4جدول 

پژوهشمتغیرهای  میانگین انحراف معیار واریانس  

202/0  450/0  61/3  محیط پیچیده 

312/0  559/0  75/3  گراییبداهه 

749/0  865/0  92/3 کمینهساختار    

387/0  614/0  94/3  عملکرد 

427/0  654/0  83/3 گویی محیطیسرعت پاسخ   

689/0  830/0  88/3 پذیری و انطباقانعطاف   

337/0  581/0  15/4  چاالکی 

 
 پژوهشهای توصیف آماری شاخص .5جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین های پیچیدگیشاخص

 642/0 801/0 07/4 تنوع

 110/1 054/1 83/3 رقابت

 073/1 035/1 495/3 عدم قطعیت و ابهام

 177/1 072/1 386/3 تغییر مستمر

 927/0 954/0 735/3 ناپذیریبینیپیش

    گرایی راهبردیهای بداههشاخص

 076/1 034/1 83/3 خالقیت

 998/0 998/0 81/3 برانگیختگی

 329/1 143/1 29/3 نوظهوری

 741/0 857/0 976/3 سرعت

 354/0 595/0 88/3 انسجام و هماهنگی

    های ساختار کمینهشاخص

 019/1 007/1 8/3 سازیساده

 298/1 139/1 07/4 کاهش سلسله مراتب

 893/0 945/0 99/3 مرزهای آزاد

    عملکرد سازمان

 789/0 885/0 82/3 گویی محیطسرعت پاسخ

 143/1 069/1 87/3 پذیری و انطباق ساختاریانعطاف

 526/0 723/0 143/4 یندهاآچاالکی فر
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 پژوهششناسی روش. 3

های گرایی راهبردی با عملکرد سازمانی در شرایط پیچیده در شرکتبه رابطه بداهه پژوهشاین      
 آوریجمعپردازد. بر اساس نحوه میدانشگاه تهران وری آفنبنیان مستقر در پارک علم و دانش
های جامعه مورد نظر است ماهیت توزیع ویژگی ،از آنجاکه هدف .توصیفی است پژوهشها، این  داده

و گرایی راهبردی بداههپیمایشی دارد. چون در پژوهش حاضر رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته )
 آید. شمار میاز نوع همبستگی به شود،تحلیل می پژوهشعملکرد سازمانی( براساس هدف 

های مورد ریزان راهبردی شرکت، کارشناسان، مدیران، مشاوران و برنامهپژوهشجامعه آماری      
گیری کوکران  باشند. برای تعیین حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه از روش نمونهمطالعه می
 .شود استفاده می

سوالی بوده که پس از مطالعات  35اطالعات این پژوهش یک پرسشنامه  آوریجمعابزار اصلی      
گسترده و استفاده از نظرات اساتید و خبرگان طراحی و تنظیم شده است. این پرسشنامه بسته و در آن 

سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای  برایای لیکرت استفاده شده است. گزینه 5از طیف 
( محاسبه شد که 915/0این مقدار ) SPSS 19افزار بااستفاده از نرمکرونباخ استفاده شد که 

گیری است که کوچک  از کفایت نمونه شاخصی KMOدهنده پایایی ابزار سنجش است. ضریب  نشان
کند. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار  ی بین متغیرها را بررسی میئبودن همبستگی جز

های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت  باشد، دادهشاخص نزدیک به یک 
مقدار  ،کهاباشند. از آنج های مورد نظر چندان مناسب نمی ( نتایج تحلیل عاملی برای داده6/0)معموالً کمتر از 

گان( برای دهند است تعداد نمونه )در اینجا همان تعداد پاسخ 6/0در این پژوهش بیشتر از   KMOشاخص 
منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل سپس به باشد. تحلیل عاملی کافی می

شود تا از این طریق دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تاًییدی استفاده می تشکیل
 دارای بار هایی که هستند شناسایی شوند و شاخص 4/0هایی که دارای بار عاملی باالی  شاخص

دهد.  نیز برازش در این سطح را نشان می 4شوند. جدول  عاملی کمتر هستند از مدل حذف می
های انتخابی در محدوده سطح مطلوب هستند؛ بنابراین، برازش در این سطح نیز  شاخص ،ازآنجاکه
کلی رابطه های باقیمانده در مدل  وارد تحلیل عاملی مرتبه دوم شده تا شاخص ،. سپسشود تأیید می
 شوند.با عملکرد در شرایط پیچیده ارزیابی گرایی راهبردی بداهه
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 )تخمین استاندارد( پژوهشسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی  مدل .2شکل 

 

 
 )معناداری ضرایب( پژوهشسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی  مدل .3شکل 
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 های برازش مدل شاخص .6دول ج

X شاخص
2
/df NFI NNFI CFI AGFI GFI RMSEA 

 068/0 93/0 91/0 94/0 93/0 92/0 34/2 مقدار برازش

 
اند.  شده  های کلیدی برای هر یک از متغیرها مشخص شاخص 3و  2های  با توجه به نتایج شکل     

نیز مقدار  3داشته و بر اساس شکل  4/0ها، بار عاملی باالی  ، تمامی شاخص2با توجه به شکل 
 شود. ها تأیید می ( برای تمام شاخصtمعناداری )آماره 

 
 ها هیافتتحلیل . 4

گرایی راهبردی و عملکرد سازمانی در شرایط پیچیده رابطه بین بداهه .های آزمون فرضیه اولیافته
 .مثبت و معناداری وجود دارد

 
 (عملکرد سازمانیو ضریب تعیین )متغیر وابسته:  tضرایب مسیر، آماره  .7جدول 

 (𝑹𝟐ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) بینمتغیر پیش

 98/0 56/6** 99/0 راهبردیبداهه 

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 

 
توان گفت: در سطح اطمینان می 56/6به مقدار  tو همچنین آماره  99/0با توجه به ضریب مسیر      
فرضیه  ،و معناداری دارد؛ بنابراین گرایی راهبردی با عملکرد سازمانی رابطه مثبتبداههبین درصد  99

 شود.  می دییتأباشد و اول پژوهش معنادار می

بینی متغیر شده است. این ضریب توانایی پیش 98/0( برابر 𝑅2)مقدار ضریب تعیین چندگانه      
رفته  هم رویگرایی راهبردی بداهه متغیر ،کند. بر این اساسمیوابسته توسط متغیر مستقل را بررسی 

بنیان با های دانش بینی کند. در شرکترا پیشعملکرد سازمانی درصد از تغییرات  98توانسته است 
علت تغییرات پیوسته تکنولوژیکی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، ها به که این شرکتتوجه به این

های محیطی بسیار قرار دارند برای باال بردن سطح  و غیره در معرر تالطم رقابت شدید در بازار
درصد  99البداهه در شرایط را تمرین کنند. کسب سطح اطمینان  گیری فی عملکرد خود باید تصمیم

 کند. آزمون این فرضیه را تأیید می
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مثبت و معناداری بین محیط پیچیده و ساختارهای کمینه رابطه  .های آزمون فرضیه دوم یافته
 .وجود دارد

 
 (ساختارهای کمینهو ضریب تعیین )متغیر وابسته:  tضرایب مسیر، آماره  .8جدول 

 (𝑹𝟐ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) بینمتغیر پیش

 46/0 54/7** 68/0 محیط پیچیده

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 
 

توان گفت: در سطح اطمینان می 54/7به مقدار  tو همچنین آماره  68/0با توجه به ضریب مسیر      
فرضیه دوم  ،و معناداری دارد؛ بنابراین محیط پیچیده با ساختارهای کمینه رابطه مثبتبین درصد 99

 شود. می دییتأباشد و پژوهش معنادار می

بینی متغیر شده است. این ضریب توانایی پیش 46/0برابر ( 𝑅2)مقدار ضریب تعیین چندگانه      
رفته توانسته  هم رویمحیط پیچیده  متغیر ،کند. بر این اساسوابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می

بنیان به دلیل قرار های دانش شرکتبینی کند. را پیشساختارهای کمینه درصد از تغییرات  46است 
ها با ایجاد ساختارهای شوند. آن مند می این رویکرد بهرهمحیطی بسیار از  های گرفتن در معرر تالطم

های تحلیل فرضیه دوم نشان  دهند. یافته های ناشی از پیچیدگی محیط پاسخ می ساده به چالش
بنیان در رویارویی با های دانش ای که برای شرکت دهد که ساختارهای ساده به دلیل منافع ویژه می

درصد بین  99با کسب سطح اطمینان عبارتی، ها حائز اهمیت است. به ند برای شرکتها دار پیچیدگی
 شود. ای مثبت و معنادار وجود دارد و فرضیه مورد نظر تأیید می ساختار کمینه و محیط پیچیده رابطه

 
گرایی راهبردی رابطه مثبت و معناداری بین محیط پیچیده با بداهه. های آزمون فرضیه سوم یافته

 .وجود دارد
 

 (راهبردیبداهه و ضریب تعیین )متغیر وابسته:  tضرایب مسیر، آماره  .9 جدول

 (𝑹𝟐ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) بینمتغیر پیش

 55/0 33/5** 74/0 محیط پیچیده

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 



 1395تابستان  ـ 26شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                 64

توان گفت: در سطح اطمینان می 33/5به مقدار  tو همچنین آماره  74/0با توجه به ضریب مسیر      
فرضیه  ،و معناداری دارد؛ بنابراین گرایی راهبردی رابطه مثبتمحیط پیچیده با بداههبین درصد  99

 شود. می دییتأباشد و سوم پژوهش معنادار می

بینی متغیر شده است. این ضریب توانایی پیش 55/0( برابر 𝑅2)مقدار ضریب تعیین چندگانه      
رفته توانسته  هم رویمحیط پیچیده  متغیر ،کند. بر این اساسوابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می

بنیان در شرایط های دانش شرکتبینی کند. را پیشگرایی راهبردی بداههدرصد از تغییرات  55است 
و دانش( دائماً باید هوشیار بوده تا در  آوریفنمتغیر محیط )برای مثال، جریان تغییر پیوسته اطالعات، 

 99( در سطح اطمینان 33/5) tالعمل نشان دهند. مقدار آماره  صورت وقوع چنین رویدادی عکس
 توان ، میبنابراین ؛کند های پرسشنامه نیز این نظر را تأیید می و تحلیل داده بررسیدرصد در نتیجه 

 .پذیرفترا گرایی راهبردی بداههپیچیده و فرضیه وجود رابطه معنادار و مثبت بین محیط 
 

گرایی راهبردی به واسطه متغیر بین محیط پیچیده و بداهه .های آزمون فرضیه چهارم یافته
 .میانجی ساختارهای کمینه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 
 گرایی راهبردی(بداههاثر مستقیم و غیرمستقیم )متغیر وابسته:  .10جدول 

 شرح
 راهبردیبداهه 

 اثر غیرمستقیم اثر مستقیم

 19/0 74/0 محیط پیچیده

 - 28/0 ساختارهای کمینه

 
 74/0و اثـر مسـتقیم    19/0گرایی راهبـردی  بداههو محیط پیچیده اثر غیرمستقیم بین  ،از آنجاکه     
گفـت سـاختارهای   تـوان   باشد، پـس مـی  باشد، مقدار اثر غیرمستقیم کمتر از مقدار اثر مستقیم می می

هـای حاصـل از    کنـد. داده گـری نمـی  را میـانجی گرایی راهبـردی  محیط پیچیده و بداههرابطه  کمینه
دانشگاه تهران این فرضـیه   آوریفنبنیان پارک علم و های دانش شده در شرکت های توزیع پرسشنامه
ای مسـتقیم   ا با برقراری رابطـه هاند. آن رابطه را نفی کردهدهندگان این  درصد از پاسخ74کند.  را رد می

 کنند. اند و وجود میانجی را رد می و محیط پیچیده( موافق گرایی راهبردیبداههبین این دو متغیر )
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گرایی راهبردی با سرعت پاسخگویی محیطی رابطه بین بداهه .های آزمون فرضیه پنجم یافته
 .مثبت و معناداری وجود دارد

 
 (گویی محیطیسرعت پاسخو ضریب تعیین )متغیر وابسته:  tضرایب مسیر، آماره  .11جدول 

 (𝑹𝟐ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) بینمتغیر پیش

 92/0 43/7** 96/0 راهبردیبداهه 

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 

 
 توان گفت: در سطح اطمینان می 43/7به مقدار  tو همچنین آماره  96/0با توجه به ضریب مسیر      
و معناداری دارد؛  گویی محیطی رابطه مثبتگرایی راهبردی با سرعت پاسخبداههبین درصد 99

 شود. می دییتأباشد و فرضیه پنجم پژوهش معنادار می ،بنابراین

 بینی متغیرشده است. این ضریب توانایی پیش 92/0( برابر 𝑅2)مقدار ضریب تعیین چندگانه      
رفته  هم رویگرایی راهبردی بداهه متغیر ،کند. بر این اساسوابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می

های  شرکتبینی کند. را پیشگویی محیطی سرعت پاسخدرصد از تغییرات  92توانسته است 
در شرایط بغرنج از این ویژگی مهم عملکردی  راهبردیواسطه توانایی استفاده از بداهه بنیان به دانش

بنیان این های دانش هایش به شرکت واسطه پیچیدگیگویی به محیط بهبرخوردار هستند. توانایی پاسخ
در تحلیل  tهای محیطی غلبه کنند. آماره  دهد که بهتر عمل کنند و بتوانند بر چالش امکان را می

بنیان نیز با این فرضیه موافق هستند و تأیید های دانش دهد که شرکت نشان می پژوهشهای این  داده
 گویی محیطی وجود دارد.و پاسخگرایی راهبردی بداههای بین  کنند که رابطه می

 
پذیری و انطباق ساختاری  گرایی راهبردی با انعطافبین بداهه .های آزمون فرضیه ششم یافته

 .وجود داردرابطه مثبت و معناداری 

 
 (پذیری و انطباق ساختاری انعطافو ضریب تعیین )متغیر وابسته:  tضرایب مسیر، آماره  .12جدول 

 (𝑹𝟐ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) بینمتغیر پیش

 96/0 48/11** 98/0 راهبردیبداهه 

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 
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توان گفت: در سطح می 48/11به مقدار  tو همچنین آماره  98/0با توجه به ضریب مسیر      
و  پذیری و انطباق ساختاری رابطه مثبتگرایی راهبردی با انعطافبداههبین درصد 99اطمینان 

 شود. می دییتأباشد و فرضیه ششم پژوهش معنادار می ،معناداری دارد؛ بنابراین

بینی متغیر شده است. این ضریب توانایی پیش 96/0( برابر 𝑅2)مقدار ضریب تعیین چندگانه      
رفته  هم رویگرایی راهبردی بداهه متغیر ،کند. بر این اساسوابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می

اتخاذ بینی کند. را پیشپذیری و انطباق ساختاری انعطافدرصد از تغییرات  96توانسته است 
 ؛سازد ها مهیا میبرای آن پذیری را فرصت انعطاف ،بنیانهای دانش های بداهه به شرکت تصمیم

بنیان محسوس است. های دانش شده شرکت های تحلیل بنابراین، وجود رابطه بین این دو متغیر در داده
 کند. درصد این رابطه را تأیید می 99( با سطح اطمینان 48/11) tآماره 

 
یندها رابطه مثبت و آگرایی راهبردی با چاالکی فربین بداهه .های آزمون فرضیه هفتم یافته

 .معناداری وجود دارد
 

 (یندهاآچاالکی فرو ضریب تعیین )متغیر وابسته:  tضرایب مسیر، آماره  .13جدول 

 (𝑹𝟐ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) بینمتغیر پیش

 98/0 89/11** 99/0 راهبردیبداهه 

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 
 

توان گفت: در سطح می 89/11به مقدار   tو همچنین آماره  99/0با توجه به ضریب مسیر      
و معناداری دارد؛  یندها رابطه مثبتآگرایی راهبردی با چاالکی فربداههبین درصد  99اطمینان 
 شود. می دییتأو  استفرضیه هفتم پژوهش معنادار  ،بنابراین

بینی متغیر شده است. این ضریب توانایی پیش 98/0( برابر 𝑅2)مقدار ضریب تعیین چندگانه      
رفته  هم رویگرایی راهبردی بداهه متغیر ،کند. بر این اساسوابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می

واکنش سریع و فوری بینی کند. را پیشیندها آچاالکی فردرصد از تغییرات  98توانسته است 
ها در  که شرکتانجامد. زمانی بنیان به رویدادهای غیرمنتظره به چاالکی سازمان میهای دانش شرکت

 یعنی با چابکی به دنبال باال ؛کنند گرایی میهای محیط و برای حفظ بقای خود بداهه نتیجه پویایی
رابطه گرایی راهبردی بداهههای عملکردی است که با  بردن عملکرد خود هستند. چاالکی از مؤلفه

 کند. این فرر را تأیید می tعنوان آماره به 89/11های این پژوهش نیز با مقدار  دارد. یافته
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 گیری و پیشنهاد نتیجه. 5

با عملکرد  راهبردیها، در بررسی رابطه بین بداهه  وتحلیل پرسشنامهبررسیهای با توجه به یافته     
 دست آمد:در شرایط پیچیده نتایج زیر به

گرایی راهبردی و عملکرد سازمانی در شرایط پیچیده بین بداهه، 1های فرضیه بر مبنای یافته     
ها به منظور محیطی، سازمانهای ها و پیچیدگیرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در جریان تالطم

 ،البداهه هستند. در این شرایطها و بهبود عملکرد ناگزیر به اتخاذ تصمیمات فیبرداری از فرصتبهره
رود که نقش مهمی در شمار میگرایی راهبردی یک قابلیت پویا بهتوان اذعان داشت که بداههمی

سازی ساختار سازمان دهند که سادهنشان می 2های فرضیه کند. یافتهبهبود عملکرد سازمان ایفا می
گیرندگان در شرایط پیچیده و  عبارت دیگر، تصمیمکند. بهبه معنابخشی محیط پیچیده کمک می

کنند. در آشوبناک از این ساختارها برای درک محیط پیرامون خود و اطمینان از اعمال خود استفاده می
های کمینه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. طبق یافتهنتیجه، بین محیط پیچیده و ساختارهای 

محیط پیرامون سازمان پیچیده و عوامل محیطی دائماً در حال تغییر  ،که، در صورتی3آزمون فرضیه 
ها العمل سریع نسبت به آن بروز عکس های محیطی وباشند، مدیران سازمان برای غلبه بر پیچیدگی

ریزی وجود ندارد، هه هستند. در چنین شرایطی، چون امکان برنامهناگزیر به اتخاذ تصمیمات بدا
توان گفت که بین محیط پیچیده می ،روسازی مدیران راهبردی حائز اهمیت است. از اینتوانایی بداهه

، رابطه مثبت و 4های آزمون فرضیه گرایی راهبردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یافتهبا بداهه
های پرسشنامه حاکی از آن است وجود وتحلیل دادهبررسیکند. نتایج ین فرضیه را رد میمعناداری ا

گرایی راهبردی و محیط متغیر میانجی ساختار کمینه سبب ایجاد یک اثر غیرمستقیم بین بداهه
تأیید شد،  مبانی نظریاین فرضیه در  ،کهکاهد. در صورتیشود که از معناداری آن میپیچیده می

های پنجم، ششم و هفتم  های فرضیههای این پژوهش به نتیجه معکوسی دست یافت. یافتههیافت
پذیری و انطباق گویی محیطی، انعطافسرعت پاسخگرایی راهبردی با دهند که بین بداههنشان می

گویی یندها در محیط پیچیده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. سرعت پاسخآساختاری، و چاالکی فر
یندها سه مؤلفه کلیدی عملکرد در سازمان آپذیری و انطباق ساختاری، و چاالکی فرمحیطی، انعطاف

عبارتی، این کند. بهدر پیشبرد اهداف عملکردی کمک میگرایی راهبردی بداههروند که به شمار میبه
به حالت مطلوب ها و بازگشت اسایی تغییرات، واکنش سریع به آنها توانایی سازمان را در شن مؤلفه

ها را ناگزیر به حرکت  برند. تغییرات مداوم محیطی، سازمانسازمان بعد از واکنش به تغییرات باال می
پذیری به توانایی سازمان برای سازگاری و انطباق با است. انعطاف کردهپذیری در مسیر انعطاف
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الزم برای واکنش سریع نسبت به  شود و نیازمند توانایی بینی محیطی اطالق می پیش تغییرات غیرقابل
 محیط هست که تأثیر بسیاری بر عملکرد سازمان دارد.  

گرایی و رابطه آن با عملکرد سازمان در های این پژوهش بر اهمیت بداههیافته ،طور خالصهبه     
متالطم را های حاکم بر دنیای امروز، فضایی کند. تغییرات سریع و پیچیدگیشرایط پیچیده تاکید می

نظران معتقدند که  است. در این بین بسیاری از صاحب کردهوکارهای امروزی ایجاد برای کسب
های گیرد. شرکتهای این عصر قرار میدر صدر فهرست تغییر و تحول آوریفنهای تحول
های چالش، در این فضای متغیر با آوریفنکارگیری  عنوان عناصر مهم در پیشرفت و بهبهبنیان  دانش

گیری را شوند که تصمیممسائل نوظهور مواجه می های ناشناخته وزیادی مانند کمبود اطالعات، پدیده
از نیاز شرکت به  سازی یک قابلیت راهبردی است کهبداههسازد. ها بسیار دشوار میرای آنب

ین برای عنوان یک جایگزبه ،کند. همچنینگویی حمایت میپذیری، انطباق و پاسخ انعطاف
 گیرد.ریزی مورد توجه قرار می برنامه
اما این  ؛گرایی راهبردی در علم مدیریت گذشته استبداهه نظریهسال از معرفی  30قریب به      
های ایرانی است. با توجه به اهمیت مسئله و پیچیدگی  موضوعی ناآشنا برای مدیران سازمان نظریه

کارگیری آن  های بیشتر، آموزش و به شود که با انجام پژوهش روزافزون محیط سازمانی پیشنهاد می
گی های کاری در سازمان به انسجام و هماهنها به معرفی بیشتر آن پرداخت. تشکیل تیم در سازمان

های ریزی راهبردی در شرکتهای قوی در زمینه برنامهمدیران و کارکنان کمک کند. ایجاد تیم
ها را در مواجهه با مسائل های منسجم آمادگی شرکتبنیان و آموزش و توانمندسازی این تیمدانش
کار امروز و با توجه به حساسیت مسئله پیچیدگی در کسب ،برد. از سوی دیگرنشده باال میبینیپیش

. شودهای محیطی نیز بررسی  های درگیر با تالطم سازی در سایر سازمان شود که بداهه پیشنهاد می
، مسائل سیاسی و آوریفندلیل رویارویی با مسائلی چون تغییرات سریع بنیان بههای دانش شرکت

ررسی این موضوع در روند. بشمار میبه پژوهشاقتصادی و ظهور مسائل ناشناخته فراوان جامعه این 
 تواند به پیشبرد اهداف و کسب نتایج سودمند ختم شود. های متالطم دیگر می سازمان
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