
 مطالعات مدیریت راهبردی                                                                                            
 9314 زمستان ـ 24شماره                                                                                   

 941 ـ 961ص  ص                                                                                            
 

 یر آن بر نوآوری سازمانیمدیران و تأث راهبردی ارزیابی تفکر
 

 **، فریبا سلطانی*زاد بیکجعفر 1

 
 چکیده

در سـازمان تـیم ا امتمـا ی     سـازماوی  مـدیران   تـیر ر بـر وـی  ری      راهبردی تفکر ارزیابی مقاله،هدف      
  وـی  ری سـازماوی    مدیران براساس وظریـه ی گی ـیس   راهبردیتفکر است. برای ایا منظیر غربی ذربایجان 

فر ـی تنظـ گ یردیـده     ۀفرض  3اصگی    ۀفرض  2براساس وظریه د رابجی   همکاران تعریف   درایا راستا 
سازمان تیم ا امتما ی  ذربایجان غربی اسـت هـه تعـداد     ان  معا و تحق ق حاضر مدیران مامعۀ ماریاست. 

 مـاری در وظـر یرفتـه شـده      ۀومیو  نیان به  نهل  مامعۀ ماری،است. با تیمه به محد د بیدن  وفر 15 ها  ن
وی  ری  پرسشنامه   مدیران ی گی یس راهبردیتفکر مهپرسشنا اطال ات، د  پرسشنامه؛   ری ممعابزار  است.

 ومیوـۀ سنجش ر ایی   پایـایی   اطم نـان از  ن، در ایت ـار     هه پس از باشد میسازماوی د رابجی   همکاران 
 ماری تیص فی   استنباطی استفاده شـده اسـت.    های ر ش ماری از  های دادهتحگ ل یرفت. برای  قرار  ماری

  در سـح  اسـتنباطی    تیص ف  مـاری  ماری از  های دادهبندی، تگخ ص   تیص ف بدیا ترت ب هه برای طبقه
د  ریرسـ ین  پ رسین،  rاسم روف،  -، هگمییر فتک یر هیt  های  زمینتحق ق از  های فرض هبرای  زمین 

از حد  تر پای امدیران در حد  راهبردی تفکر بر اساسج یاستفاده یردیده است. وتا  ریرس ین چندیاوه   متغ ره 
مـدیران   ابعـاد  ن بـر م ـزان وـی  ری سـازماوی درسـازمان تـیم ا امتمـا ی           راهبردی تفکرمتیسط است   

  ذربایجان غربی مؤرر است. 
 

 ؛راهبدردی اثرگدااری و نفدو     ؛راهبدردی اقددامات   های مهارت ؛راهبردیتفکر :ها کلیدواژه

 .نوآوری سازمانی ؛نوآوری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 22/21/9314 ، تاریخ پذیرش مقاله:21/22/9314اریخ دریافت مقاله: ت
  .* استادیار، داوشیاه  زاد اسالمی

 .)وییسنده مسئیل( ** هارشناس ارشد، داوشیاه  زاد اسالمی

E-mail: soda.soltani@yahoo.com 



 6314زمستان  ـ 44شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               641

 . مقدمه1

  بر  رد دق ق  ینده را بس ار دشیار سایته است   در ایا شـرایط   ب نی پ ششرایط مح حی امر ز،      
ر ود  ینـده اسـتیار اسـت ارربخشـی یـید را از دسـت        ب نی پ ش یهه برمبنا راهبردمکاتب هالس ک 

 و ز یک مح ط پایدار، در تعادل   قابـل فمـگ اسـت در    راهبردی ریزی بروامه  ل ایده  مح ط  دهند می
 راهبـردی  را وـدارد؛ در چنـ ا شـرایحی تفکـر     هـا   یژییهه مح ط  اقعی امر ز ه چ یک از ایا حالی

در مح ط هسب  هار امر ز است. ایا ر یکـرد در شـرایط رقـابتی     راهبردیگق  یمناسب برا یر یکرد
  . ید میبه شمار  ماییزیا بیاست یک مزیت  ب نی پ شهه رفتار بازار غ رقابل  شدید، مایی

 ضـع ف   غ ردق ـق، وداشـتا تفکـر     ریزی بروامهی فکری است. ریشه فر یند، اساس ریزی بروامه     
ی هنترلی ویاه هرد. چرا هه فر یند نیان به ریزی بروامهاست. بنابرایا وباید به  پردازاوه ایده   راهبردی

است تا سازمان یاد بی رد راه پـ ش ر ی   ای ش یهیادی ری پییاست.  فر ینددر  اقع وی ی  ریزی بروامه
مناسب، به وحیی مؤررتر، رقابت هند. ه ف ـت     های تصم گیید را چییوه طی هرده   از طریق اتخاذ 

، مسـتگز   راهبـرد بـر یـادی ری  ابسـته اسـت.     ، به  مید ر یکرد مبتنـی  راهبردیارریذاری هر بروامه 
تبـدیل ایـده بـه  مـل        فر یندر ، بخش محیری سازی تفکر در صحنه  مل است   هگ از ایا پ اده

، مستگز  داشتا تفکرهاربردی در یصیص یالق ـت   حـل مسـئگه    راهبرد بندی صیرت اقع ت است. 
تفکر درباره  وچه هـه سـازمان و ـاز دارد تـا ب ـامیزد. بروامـه        فر یندیعنی  راهبردی ریزی بروامهاست. 

، ر شی ارـربخش اسـت   است راهبردی هه یکی از یصیص ات تفکر یادی ری ۀمجمز به مؤلف راهبردی
 رکـ تف یدارا ههـ  یراویمـد  [.6]  مـل هنـد   تر وی  راوه در وت جه  تر یالق، تر قیی تیاود میهه سازمان 

 بابت ایا از   ومایند می یاربره   یمار سازمان در را دیمد های اودیشه   ارکاف دائماً هستند راهبردی
ـ ح ادامه رقابت پر یا دو در بتیاوند بمتر تا داشته ویه سرپا را سازمان تیاوند می  یابتـدا  در. ات بدهنـد  
ـ ا    مید دارد ق  م   بگندمدت دید یوی  شه هم ایار فره   یالق وی  ر، ت فعال   ارههر  هـر  در ای
 ریمـد  هـر . شـید  می دهید یسازماو   یاوساو ای یاره یزودی یسازودی   یویساز ،یبازساز ت فعال ویع

د  سیبنی ای دیممگه بیی چند در را یید دید ایا بتیاود دیبا دارد یراهبردی یتیاومند یاد ا هه ایار فره
[92.] 

ـ ز اود؛ ت یالق   یوی  ر یهافر یند تیتقی از ریوایز رات،  تغ با یید ق تحب ر مس در ها سازمان       رای
 یـید  ستگ س شیود یم مجبیر ای شیود یم یارج د ر از زمان، مر ر به روی  ر غ   ریالق غ یها سازمان

 بسترسـازی  امر زه دارد، هشیرها تیسعه   رشد فر یند در یوی  ر هه یاهم ت   وقش با. ننده اصالح را
 هـه   ن بـییژه . اسـت  شـده  برییردار یح ات ضر رت   اهم ت از یوی  ر پر رش   ایجاد یبرا مناسب
 یشته سریع یقدر به مدید محصیالت ارائه   یوی  ر سر ت صنعت،   اقتصاد شدن یمماو با امر زه
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 ایـا  در. اسـت  شده مبدل ی اد یامر به فر ش   تیل د یبازارها در بمبیدها   ابتکارات تغ  رات، هه
 بسـ ار   یامـل  از ییکـ  هسـتند.  فنـا  به محکی  اینکه یا   بپردازود یوی  ر به باید یا ها شرهت شرایط

 م ـزان    مدیریت فگسفه   ها ارزش ،  رد می فـــراهگ را یوی  ر رشد   ایجاد زم نه   بستر هه یممم
 یارهـ  یها ط مح تیاوند یم رانیمد. است وی  ر   پذیر ریسک افراد از ها سازمان ارشد مدیریت حمایت

. باشـند  دیـ مد یرهـا کف ارائـه  مستمر انیمر   ها یوی  ر کمحر هه ننده یطراح یا ییوه به را دیمد
 بـه    شـیود  اصـالح  ابند،ی ظمیر یاره یهافر یند در وی، یرهاکف هه ننده  مل یا ییوه به تیاوند یم

 [.5]ند یدر  امرا
 سـعی  حاضـر  تحق ـق  در. باشد می ارتباط در  ن با   بیدهمؤرر  سازمان وی  ری بر بس اری  یامل     

  ذربایجـان  امتمـا ی  تـیم ا  سـازمان  در سازماوی وی  ری بر مدیران راهبردیتفکر تیر ر است یردیده
 دشـیار  بسـ ار  را  ینـده  دق ـق  بر  رد   ب نی پ ش امر ز، مح حی شرایط .ی رد قرار بررسی میرد غربی

 اسـت  استیار  ینده ر ود ب نی پ ش یبرمبنا هه یراهبرد هالس ک مکاتب شرایط ایا در   است  سایته
 در پایـدار  محـ ط  یـک  ی و ـز راهبـرد  ریزی بروامه  لایده مح ط   دهند می دست از را یید ارربخشی

 چنـ ا  در وـدارد؛  را هـا   یژیی ایا از یک ه چ امر ز  اقعی مح ط ههحالی در است فمگ قابل   تعادل
 ایـا . اسـت  امـر ز   هـار  هسـب  مح ط در راهبرد یگق یبرا مناسب یر یکرد راهبردیتفکر شرایحی
 مـاییزیا  بـی  مزیت یک است ب نی پ ش غ رقابل بازار رفتار هه مایی شدید، رقابتی شرایط در ر یکرد

   هـا  سازمان در هالن های مدیریت در ممگ بس ار  نصر یک  نیان به راهبردی تفکر.  ید می شمار به
 ت  ضـع  از فمـگ    رت بص» یک راهبردی رکتف ،یهگ دیاهید از. است محرح  هار هسب های س ستگ
       است. «ها فرصت از یبردار بمره   میمید

 امتمـا ی  تـیم ا  سـازمان  سـازماوی،  وـی  ری    تـیر ر  ن بـر   مدیران راهبردیتفکر ارزبابی برای     
 زیر؛ بعد سه در ی گی یس وظریه اساس بر راهبردیتفکر غربی،  ذربایجان

 ر وـدهای  یـا   یامـل  شناسـایی  ماونـد  هـایی  شایص بررسی به بعد ایا در: مدیران راهبردی تفکر .9
 .  شید می پردایته غ ره   یالق ایده ارائه وامتجاوس، ظاهر به الییهای بررسی هگ دی،

  ـد   بـا  میاممـه  در بـیدن  قـاطع  شـامل  بعـد  ایـا : رهبری در راهبردی اقدا  های ممارت ارزیابی .2
 .        باشد می غ ره   اشتباهات بررسی بگندمدت،   ر زاوه  ظایف م ان تنش مدیریت اطم نان،

 ایجـاد  ،س اسـی  اوداز چشگ دق ق ارزیابی مثل  یامگی بعد ایا در: راهبردی وفیذ   ارریذاری بررسی .3
  م زان وی  ری سازماوی براساس وظریه  [25] ی رد می قرار بررسی میرد غ ره   و ازها درک   اشت اق

 [.25]است  یردیده همکاران تعریف د رابجی  
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 پژوهشو چارچوب نظری . مبانی 2

ـ بـا هـدف یگـق ارزش، از طر    ها فرصتۀ   تیسع ییشناسا یز ر هتمر ،راهبردی رکتف      جـاد  یق ای
سـازمان مـؤرر    یاصـگ  هـای  ی ـری  ممتدر  تیاوند میه ه است یافراد م انیالق  ییی ط یفت مح

ت    ـ ق یالقیه از طرهاست  یذهن یگ تحگ فر یند یک راهبردی رکتفنتزبرگ  م یباشند. از وظر هنر
ا یتـر ای در پـا  راهبـردی  رکتف [.91] هند میجاد یار در ذها اهسب  هرا از  ای یکپارچه یشمید، وما

د   روـده  یـ یـالق اسـت، پد   یه سـحح هـ  ا سح  یـید ی  در باالتر یح رات مح  سح  یید تابع تغ
ات مربیط بـه   فرض یا   بررسیتد  فر یند راهبردی رکط است. تف محد در یمد های ارزشرات     تغ
 [.32] دهنـد  مـی ل ک سـازمان را تشـ   هـای  راهبردرسالت، اهداف    یربنایات، ز ا فرضینده است. ای 

ـ دارود قادروـد سـازمان یـید را در پرتـی ر وـدها   ر       راهبردی رکه تفه یراویمد ییوـایین     یدادهای
 راهبـردی رکتف [.1]ص دهنـد     ممگ را تشخ ینند    یامل اصگ ر بب  در حال تغ یا ا دویر زافز ن ا

به  راهبردیا یار فرهرمناسب   کدهنده،  ن تفلک ه از تعامل  یامل تشهاست  یده چند بعدیپد یک
دان رقابـت   ات م ص به میقع یصیص ه تشخکست، بگ نده وی  ب نی پ ش، راهبردی رک. تف ید می مید 

در مقابل قیا د سـاده     راهبردیرکغافل هستند. تف ها  نه رقبا وسبت به هاست  هایی فرصتدن ی  د
 تـا ر زاوه  های ی ری تصم گ مبنایرده   هجاد یرا ا ییاص یا قیا د مدل ذهنیا .شید میق ظاهر   م

روـده   در بری راهبـردی رکه تفهـ یفـت   تیان می یگهطیربه [.92]سازمان ییاهد بید  یگه ی ری ممت
میمـید   ی مگ های یزینه   ها فرض هدن  شهط مشخص، به چالش یتحت شرا هردن  ملردن   هرکف

 رکـ جـاد تف یا یسـن  بنـا   [.23] باشـد  مـی د   مناسـب  یـ مد های یزینه   ها فرض هت، ارائه ی  دروما
احساس وشید،  راهبردی رکاز به تف ه در سازمان با تما   مید وه یزماو تا .از است احساس و راهبردی

شـد   ی ـر  همـه احسـاس     راهبـردی  رکاز به تف و ی قت. معنا استیب راهبردی رکمیرد تف صحبت در
ران یمـد  یشمید کت دری، تقیراهبردی رک. وقحه شر ع تفی رد میل کش راهبردی رکتف ی یامل اصگ

ـ تقی یر   وـی  ر   ، تغیییراله یویرندهی  های ه ف ته به دوبال  ن هنان است هاره   ت   بـر ارـر   ی
 [.92] ی رود مینان هارهافته   از میاهب  ن سازمان   یدر سازمان استقرار  راهبردی رکتف ها  نتعامل 

  سـح    یرد: سح  فـرد  مرتبط به هگ میرد تیمه قراری ید در د  سح  متفا ت  لیبا راهبردی رکتف
ه هـ  هنـد  مـی جاد یدر سازمان ا یات ح یت ا د  سح ، قابگیدر ا راهبردیرکتف سازی یکپارچه. یسازماو

ز یا متمـا یریمیفـق را از سـا   هـای  اوسـان .  وچـه  [95] دهـد  میل کدار را شیپا یت رقابتیمز یکه یپا
ه با  نـیان  هدارد  یساوهر کشه در تفیر یصنعت های امپراتیریشه برتر  وان است. ظمیر ی، اودسازد می

ان رهنمـین  یبزرگ ممان را به سمت ارائه محصـیالت  یـدمات بمتـر بـه مشـتر      های شرهت راهبر،
  . هنـد  می یاریت  سب میفقهمناسب ممت بقاء    راهبردا یران را در تد ی، مدراهبردی رک. تفاود هرده
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ـ ، یالقیص رهبـر  ماونـد تشـخ   هـایی   یژییبرییردارود با  راهبردیرکه از تفه اویراهبر ت، ویـرش   
سـازمان   تیاونـد  مییر ید یشنایت یذهن های قابگ تاز  یار   بس یطگببگندمدت، فرصتد ی، دیستم س

 رکـ ه امر زه از  ن به  نـیان تف هاست  یز همان چ یذهن های قابگ تا یبمتر برساوند. ا ای  یندهرا به 
ص به میقـع   ط، تشخ سرشار از تیمه به مح راهبردیران یرفتار میفق مد [.23] شید میاد ی راهبردی

 رکـ تف یی. تیاوـا هاسـت   ناز  بـرداری  بمـره   در  صح ی ری ممتقبل از رقبا    ها  نار ک، شها فرصت
ـ   تغ یط مـتالطگ همـراه بـا تحـیالت چالشـ      در محـ  هـا  سازمانماودن  یرقابت یبرا راهبردی رات   

به صـیرت ذیـل یالصـه     تیان میرا  راهبردیضر رت تفکر [.95]است  یات ر حیرارواپذک  ت یریح غ
. یـذارد  میسازمان تیر ر  های پدیدهتنیع  مح ط: امر زه پ چ دیی مح ط بر پ چ دیی    پییایی. 9هرد: 

: هـا  برسـازمان .  د  قاطع ت حاهگ 2است.  راهبردی ، فمگ   شنایت ایا پ چ دیی و ازمند تفکرکدر
 یما تیاود می راهبردی گ است، تفکرحاه ها سازمان  د  قاطع ت براغگب  رباتی بیدر زمان حاضر هه 

ب نـی  مـید   را بی رد. تفکر د می در حالت   شرایط ربات هه امکـان پـ ش   یرا تقگ لساز   ساده تفکر
. ممـاوی شـدن   3تردیـد دارد.   یمف د باشد  لی در شرایط  د  قحع ت چن ا فرضی ما تیاود میدارد، 
 راهبـردی  تفکـر . اوی دارد، و ازمند تفکر پ چ ده استهه ابعاد مم هایی چالش: هما رد طگبی با ها پدیده
جـاد  یا یمشـتر  یبــــرا  یمنحصر بـه فـرد   های ارزشه ه هایی فعال تت یص   تقی ق تشخیاز طر

شـید.   یظـاهر مـ  « ق ساده    م»درقالب قیا د  راهبردی رکتف [.91] ندی فر یم یت رقابتیند، مزه یم
ـ ی ر زاوـه تـا ممـت    های ی ری تصم گ یمبنا رده  هجاد یرا ا ییاص یا قیا د مدل ذهنیا ـ ه یر   یگ

زه  ا اوییند. اه یجاد میزه   تعمد ا وفعان  ن اوییسازمان   ذ یبرا راهبردیرکبید. تف سازمان ییاهد
 یـک ا حال مذاب است.  وچه  ساده   در  « قت حق»ه در هد ی  یبه  مید م یق قدرتی  تعمد از طر

سـب  هرت وسبت بـه  یامـل    ا بصیه اکست بگ ار یرفته شده وهند ر ش به ه یرا ارربخش م راهبرد
فمـگ   یرت وسبت بــه بازار، مبنـا  ا سازد. بصی فر   ارزش یرا قی راهبرد یکتیاود  یه مهار است ه 

ـ د، محصیل وی  راوـه    یده مدی. اهاست  ن یر اریهبه  ی  چییوی یق قیا د باز  م ـ یه مد ا شـ ی د ی
 ییگـق ارزش بـرا   یتیاوند مبنـا  یبرییردار باشند م یه شنایتیما ا در نیچناوچه از اار تنما هسب  ه

ا سـیال  یشید؟ پاسخ ا یجاد میرت چییوه ا ا بصیرود. ا سازمان قرار ی یبرا یت رقابتی  مز یمشتر
  ریـزی  بروامـه    راهبـردی  تفکـر تفـا ت   [.91]ار اسـت  هـ سـب   هط  از مح یر ادیی بارت؛  یکدر 

 ،ی ـرد  مـی  شـکل  مح حـی  های داده براساس هار ،راهبردی ریزی بروامه درهه  ایا است در راهبردی
 هسب پ چ ده شرایط در هستند. تک ه قابل   معتبر اودازه چه تا ها داده هه ایا شید بررسی اینکه بد ن

 اسـاس  .اسـت  وـاممکا  مـیارد  بعضـی  در   دشـیار  محـ ط، هـاری   هامـل    صح   فمگ امر ز  هار

 تحیالت تکنیلیژیک، ماوند واپ یسته تغ  رات  لی است، امیر ر ود ب نیپ ش راهبردی های ریزی بروامه
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 از دو ـای  سـازی مـدل  وـی ی  راهبردی های ریزی بروامه و ستند. ب نیپ ش قابل س اسی یا   امتما ی

 بـه  هـای  پدیده در هیچک تغ  ر یک حتی زیرا است، محد د  ینده ب نیپ ش در ما قابگ ت است.  اقعی

 دو ـا  هـه  هنیـامی  چییوـه  شـید.  منجـر  س ستگ هل در ای  مده تغ  رات به تیاود می ،ارتباط بیظاهر 

 وـدارد،   مـید  مـیرد و ـاز   ح ـاتی  منـابع  بر هنترلی   است ب نی پ ش   غ رقابل سریع تغ  رات درحال

 هاست داده تحگ ل راهبردی های ریزی بروامه هنند. اساس پ اده فرمیله   را راهبرد تیاوند می ها سازمان

 در ومایـه   نـیان  بـه   ایـرا(  )تفکر« یالق ت»برای  الز  قدرت فاقد همیرا( تفکر )تفکر ر ش ایا  

 هـه  دارد اشـاره   اقع ت ایا به دا  م یید مقاالت در م نتزبرگ است. بخش تحیل های راهبرد اصگی

  وچـه    راهبـرد  وـه    هنند می ایجاد« بروامه»یید  تحگ گی ماه ت دل ل به راهبردی های ریزی بروامه

 بـر  مبتنـی  هـه  است ر یکردی راهبردی تفکر  لی .است یالقاوه سنتز سازد می ارربخش را ها راهبرد

 تفکـر  .هنـد  مـی  تیصـ ه   فـریا ارزش راهبـرد  یـک  یگق برای را یالقاوه    ایرا تفکر ،راهبرد اصیل
. [26] هنـد  مـی  ویـاه  هنـر  یک  نیان به راهبرد به متد لیژیک   یفر یند های منبه از ب ش راهبردی

 ب نـی  پـ ش  قابـل    شـنایت  قابل مح ط در هه است« ریزی طرح»مکتب  مز  راهبردی ریزی بروامه

 غ رقابل مح ط هه برای شید میتعریف  «یادی ری» مکتب با راهبردی تفکر ههاست درحالی ارربخش

 در امـر ز  ب نـی  پـ ش  غ رقابـل    پرتحیل مح ط در «راهبردیتفکر» مناسب است ب نی پ ش   درک

 بـه  وسـبت  را سـازمان  تیاود می هه ر یکردی. شید می شمرده سازمان «راهبری»مناسب  ر یکردهای

 مح حی در هه زماوی ر ی ایا از .سازد  ن وص ب را منافع بازار از ب شتری سمگ   بخشد برتری رق ب

 ر شـی  بـه  و ـاز  ،باشند می تغ  ر حال در درپی پی هه هست گ غ ریحی متغ رهای با   واپایدار ربات بی

 [.21] باشد می راهبردی تفکر همان طرح ایا وماید. مشخص را سازمان حرهت مس ر بتیاود هه داریگ

بـر تیاومندسـازی     یگ امسین  الیییالییهای متعددی ارائه شده است. تیه د  راهبردی برای تفکر     
  شنایت بازار است، یری هامل ایجـاد اوی ـزه تـازه در سـازمان را      ها ممارتطریق تیسعه  سازمان از

  ل دها تمرهز سازمان بر اهداف را امری ح ـاتی   هند میتیص ه  راهبردیمدید  های دیدیاهبرای یگق 
   هدف اوداز چشگبا شگ قیی وسبت به  هایی شرهت، دهد می. تحق قات هگ نس   پیراس وشان داود می

با درک  م ق یید، مامیریت یید را تغ  ر داده  ها شرهت. رهبران در ایا اود بیده تر میفقدر بازار بس ار 
 یبـر مبنـا   راهبـردی رکتف یاوـه  پـنج  ی. الییهنند میبرای رس دن به اهداف یید طی  تری هیتاه  راه 

 :یردد می ریزی پایهر یاصیل ز

الیییی از تمامی س سـتگ یگـق ارزش )از ابتـدا تـا اوتمـا( را در       راهبردی: یک متفکریر س ستمک. تف9
با یکدییر اسـت. ایـا الیـیی     ها  نارزش   ارتباط  ۀذها دارد. الزمه ایا الیی شنایت  ناصر زوج ر



 656                                                                                   یسازمان یآن بر نوآور یرو تأث یرانمد یتفکر راهبرد یابیارز

هه دو ای صنعت چییوه بـه   دهد می  به اوسان وشان  شید میذهنی  یامل دایگی   یارمی را شامل 
 .دهن هارمی نیان یک س ستگ 

سازمان شـکل ی ـرد. ایـا  یژیـی از      های ارزشباید در راستای  راهبردی. تمرهز بر اهداف: اهداف 2
 . ایا تمرهز تا تحقق اهداف باید باقی بماود.هند میزییزایی مگیی ری  های حرهتپراهنده هاری   

مند برای هشـف    تجرب ات مدید و ز یک ر یکرد ارزش ها ایده: استقبال از هیشمنداوه  مییی فرصت. 3
متناسـب بـا شـرایط سـازمان را      راهبردیارربخش  های یزینهاست. باید همیاره  راهبردی های فرصت

 .هرد دوبالشنایت   
. شـرایط  ی ـرد  مـی . تفکر در زمان:  ینده   یذشته مدای از هگ و ستند.  ینده برمبنای یذشته شکل 4
امر ز ییاهد بید. بـرای یگـق    های تیاومندیۀ  ینده زای د های فرصتوقحه شر ع  ینده است. « حال»

  ینده باید مکرراً مس رهای یذشته، حال    ینده را مر ر هرد.
   زمـین   سـازی  فرضـ ه راه فمـگ قیا ـد بـازی،     تـریا  سـریع . پ شر ی با فرض ه: در دو ای پ چ ده 1

 تحگ گی است. فر یند وماست. سایت فرض ه یک هاریالقاوه    زمین  ن یک 
ـ د اسـت. یالق یا مفمی  مدیر کف یکجاد یا یبرا یذهن های تیاوایی یر اریهت به  یالق      ت بـه   
. [96]اسـت   ها ایدهم ان  ییستی جاد پیا ایر ش منحصر به فرد  یکدر  ها ایدهب ه تر ییتیاوا یمعنا

ـ مف   جـۀ وـی   ه بـه وت هاست  یاوساو فر یند یکت  ز وی داللت دارد. یالق ت بریگق چ یالق )حـل  د  
از  یا واشـ یوـی  هـای  ایـده  یر اریهـ بـه   ی. وی  راوجامد میاز(  و یکا بر  رده سایتا ی یل فعگکمش

. [99]ارهـا باشـد   هد اوجا  یحل مدا راهید ید، یدمت مدیمحصیل مد یک تیاود میه هت است  یالق
تغ  ـر   [.92] یالق ـت  ویواشـی از  های اودیشهسایتا افکار    ی بارت است از  مگی   هاربرد یوی  ر

 یاسـت هـه بـرا    هـایی  ایـده اتخـاذ   یاست هه با یذشته تفا ت داشته باشد اما وی  ر یچ ز ایجاد هر
و ستند  یهننده یک تغ  رود اما تما  تغ  رها وی  رمنعکس ها وی  ریسازمان مدید است. بنابرایا تما  

سـتعداد، و ازمنـد داوـش، تیمـه       را هماوند هر فعال ت   نی در هنـار وبـیو   ا   ی. پ تردراهر وی  ر[4]
یـافتگ وـه    ک. ا  معتقد است  وچه در م ان هار فرینان مشترداود میاودرهاران همه دست هیشی سخت

چنـ ا   تـیان  میطیر یالصه بیده است. به یییوه یاصی از شخص ت بگکه تعمد س ستمات ک به وی  ر
است هه دربری روده تیسعه یک محصـیل، یـدمات یـا     ی نیان هر ایده مدیدبه یوت جه یرفت وی  ر

هه ممکا است وسبت به یک سازمان، یک صنعت یـا مگـت   یـا ممـان باشـد ایـا        یردد می فر یند
 .[1] شید میمدید منجر  های ایدهبه تغ  ر   اوحباق بمتر سازمان با  ها وی  ری

ـ هر ویع ا ییرد  ر فر یندرا  یوی  ر رده  هد ه  ن تی فر یندبر یف یید از وی  ریاوتر در تعره      ده ی
ده، یـ ل یـرفتا ا کسازماوی شامل شـ  یه وی  ره  معتقد است  ییاود میحل مسیله  ید برا د   مفیمد
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ـ ایـذ ا  فر ینـد  یوی  ر [31]، محصیالت   یدمات است فر یندد در یمد های ایده یرش   امرایپذ دۀ ی
تر اقتصـاد   . میزف شیمپ[99]ات است   مگ دیمد های  ر شل  ن به محصیل، یدمات ییالق   تبد

د با استفاده از یار مدهسب  هجاد یرده است: اهف یا تعر را چن« سازماوی یوی  ر»یشیدان بزرگ اتر
 یر اریهـ ه. ب4د یمد یجاد بازارهای. ا3 دیمد یهافر یند. ارائه 2 دیا قحعات مدی. میاد9از میارد  یکی

 هـای  وا ب د  مقیله به ه تر ها وی  ریف، یا تعریبر اساس ا هند میتعریف  دیمد یسازماو های تشکل
تر  ن را ایتـراع   ابد، شیمپیتحقق  ینیلیژکت در یر  ه تغهیهستند. هنیام یمقیله تجارت   مقیله فن

(. سـا فـیرد   [1] افتد میاتفاق  ی، وی  رشید میر به ممان تجارت  ارد   ا تغیه اه ی  هنیام وامد می
د یـ مد های ایده یسازماوی را تیسعه   امرا ید دارد   وی  ره یید به وقش فرد   سازمان تیف یدر تعر

ا از وظـر  ی. بنـابرا باشـند  میبا هگ در ارتباط متقابل  ینه وماد زم یکه در هه ه داود می یتیسط افراد
 ییرید یشید ایرچه در ما ید تگقیر با  ن مد ا است از وظر افراد دریکد ممیده مدیا یک ن د  ن 

 هنند میف یسازماوی را در رابحه با بازار تعر یسندیان وی  ریاز وی یمیرد استفاده قرار یرفته باشد. بری
ـ تیل ید در سازمان بـرا یده مدیار بردن اهه ع به بازار   بید   سر د   مفیده مدیارائه ا یماوند وی  ر د  

از ایتـراع   یز تجـار   مت ا استفاده میفقیان   یت مؤرر مشتریسب حماها یمحصیالت  تر   بمترارزان
ـ . داهنـد  میف یفرهن  تعر یکده به یا یکل یل  تبدیا تحی را ا ل یا وی  ری یه. هنند می یتگق ره ی

ا کـ د ممیده مدیا ای. اهند میف ید تعریده مدیا یر اریههرا یگق   ب ی، وی  ریالمعارف رفتار سازماو
از  یدیـ ب مده ـ ا اسـت تر کـ ده ممیار باشد. اه فر یندا ی ینیلیژکنه ت در زم یاست مربیط به وی  ر

ـ ر سؤال برده فرمیل یرا ز یه وظگ فعگهباشد  یا طرحی   یمیقد های ایده ـ ا دی ـ دیاه وـی   مد ی را  یدی
ـ د محصـیالت مد  ده   تیلیاربرد اه   یرا معرف یارائه دهد. فار  ست وی  ر د تیسـط فـرد، یـر ه      ی

امامعـه  یفرد، یر ه، سـازمان   یه براه یبه وحی یل   طراحی  تعدسازمان به  احد مرتبط ممت مرح 
یـالق در   هـای  ایـده ز   مت میفق یردن   امراهاده  را پ یسازماو یل وی  ر .  مابداوند مید باشد،  مف

 .   [9] هند میف یسازمان تعر
را  یشیمپتر، وی  ر تر: دیاه شیمپیمرحگه ب ان هرد میج ا ل: د 1در  تیان میرا  یر تحیل وی  ر س     
تـابع   یـک افتا ی یا به  بارتیوظا   یکمختگف  های حالت  د  د از  یامل تیلیب مده تر یک یمعرف

ـ تیل فر ینـد  یکافتا ید، یمحصیل مد یکا وظا ، شنایت ی.  یامل اداود مید ید مد تیل د، یـ مد ید 
ـ سـازمان مد  یک یتاً طراحید   ومایمنابع مد هاری ریبهد، یبه بازار مد یاب دست مـیج   .[94]د اسـت  ی

ـ  یکینیلـیژ کت یوی  ر :یکنیلیژکت ید  : وی  ر محـرح شـده اسـت      9112 -9162 هـای  سـال ا  ب
ـ ه بـه د  میضـیع تیل  هـ  اود ومیدهنه اظمار وظر  ا زمیدر ا یمختگف متفکرانداوشمندان     فر ینـد د    

ر  منجر شده   تیر سازی تجاریا مرحگه ابداع   ایتراع به مرحگه ی. در ااود داشته یشتر وی  راوه تیمه ب
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    کسـتمات  س یا مرحگـه بـه وـی  ر   یـ شـیرها داشـته اسـت، پـس از ا    ه یدر رشد اقتصـاد  ییبسزا
ه هـ  هننـد  مـی ، اد ا 9119د  ویرث در سال یییه ده ای ییوهشده است. به  یشتر تیمه ب یییرافر یند

 یمـیج سـی : وـی  ر   . [9] شـید  میا مرحگه شر ع یا، از ایکامر ی  رشد اقتصاد  کستمات رات س  تغ
ا ید. مشخصات ایمحرح یرد9112 -9152 های سال ،مایفراز سیی  یصنعت یویرش وی  ر :یصنعت

ا یدر ا یوی  ر های  یژییما از ممگه یاست. فر یه، ایتراع، تیسعه   وی  ریقات پا ویرش اوجا  تحق
، ید بمتر در د ران صـنعت  اوات تیلکل ام ا میضیع به دلیه اه دارد مینده بیدن  ن ا ال  ید ره را، فزا

. [94] ومایـد  مـی جاد یا ینده میامع بشریفزا یازها د   ویمد های ایدهیگق  یبرا یشتر ب های فرصت
شده اسـت،   یشتر د به تی یوی  ر یهابر وظا  9111 -9151 های سالدر  :یچمار : وظا  وی  ر میج
 وماید می یمعرف ینیلیژکتحقق ت یبرا ها سازماناز  یهای هشبکرا،  یما وظا  وی  ریه فره ای ییوهبه 

 یدر وـی  ر  ی ـر  چشـگ رات   د   تغیمد فر یندد    را تیل ینیلیژکت یوی  ر OECD ،9112  در سال 
ـ ، تعری  تجـار  ی، مـال ی، سازماوینیلیژک، تی گم های فعال تاز  های مجمیعشامل  در  ومایـد  مـی ف ی

سـب  هسـب داوـش،   ه، R&Dهـای  فعال ـت را شـامل   یوـی  ر  OECD، 9111مرحگه بعـد در سـال   
 ی، وـی  ر یکینیلـیژ ک  ت یفنـ  ی   ن را به سه ویع وی  ر داود می یابید   بازار ات تیلهزات، تدار تجم

ــیژکر ت ــغ ــی  ریکینیل ــ. در اومایــد مــیگ  تقســ یصــنعت ی، و ــی  ر یبنــدگ ا تقســی  یمنظــیر از و
 :9113 ی گمـ  یمـیج پـنجگ: وـی  ر   . [22]است  یتیریمد ی  وی  ر سازماوی ی، وی  ریکنیلیژکرت غ

ـ  ید به منظـیر برتـر  یمد های ایدهاربرد ه، مبادله   یابیجاد، ارزی بارت است از ا ی گم یوی  ر افتا ی
ـ   یییفاکه منجر به شـ هاال   یدمات، هدر بازار  یاقتصاد های بنیاه  ی  تیسـعه امتمـا    یاقتصـاد مگ

 [.94] شید می

ـ بن ی. وی  ر9شامل  دیاه سازمانیاز د یاویاع وی  ر      ـ : ایاد  ـ بن یا وـی  ر ی منجـر بـه یگـق     یاد 
بـه  مـید    یدر محصـیل  یوـی  ر  یرد )محصیل(:  قتکتیسعه  مگ ی. وی  ر2. شید مید یمد یبازارها

ـ تجد ی. وـی  ر 3ش دهنـد. ید را افـزا یـ محصیل مدا یاربرد اهه ه هنند میها تالش ته، شر ید می د ی
ـ  ا تجمیردن میاد همستگز   ارد ینیلیژکد سایت تی: تجدینیلیژکسایت ت  یهـا یـر حـیزه  یاز د یزات

در  یاال: وی  رهغ برچسب    در تبگ یذاری وا  ی. وی  ر4.باشد مید ید هر محصیل مد تیل یصنعت برا
: فر ینـد در  ی. وـی  ر 1. ی ـرد  مـی محصـیل یـاص را در بـر     یکد یل به یریجاد تمایاال، اهبرچسب 

در  ی. وـی  ر 6بـر رقبـا بـه دسـت   رد.      هایی مزیتت، هه شره شید مید با ث  تیل فر ینددر  یوی  ر
ط یاال با تیمه به شـرا هه ه یا معنیت اوعحاف است به ا ، قابگیاز مسائل ممگ در طراح یکی: یطراح

ـ  در زم ی. وـی  ر 1ل داشته باشد. یت تعد نندیان، قابگهر  الئق مصرف  بازار   تغ ـ تجد ۀن د فرمـیل  ی
. 5. باشد میر در امزاء  ن   بد ن تغ یر در سایتار محصیل فعگ  شامل تغ ید فرمیل سازی: تجدیساز



 6314زمستان  ـ 44شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               654

نـه حفـ    یهفت برابر هز یمشتر یکمگب  ۀنیه هزه دهد میدر ارائه یدمات: محالعات وشان  یوی  ر
در  ی. وی  ر1. شید میاز مسائل ممگ در رقابت محسیب  یکیدر یدمات  یا وی  ریاباشد، بنابری ن م

 ۀد ر یکزان استفاده از  ن در  ا میاال   هد یزان یر ر م   میماً با ث تغ یبندر بسته  : تغیبسته بند
 [.32] شید میاال ه ن  ید بر ر یمد ی  بازشدن بازارها یزماو
 یکـی  یالق: ی. سایتار سازماو9به ایا میارد اشاره هرد:  تیان میوی  ر  های سازمان های  یژییاز      

الت ک در سـازمان سـایتار مناسـب   تشـ     یت   وـی  ر  ـ ت یالقیـ ل   تقی ا  یامل تسمیاز مممتر
بـا اسـتفاده از  ن بـه     تیاوـد  مـی ت یریه مـد هاست  ای  س گهمتناسب با اهداف است. سایتار سازمان، 

 م اند یا، بایاست، بنابرا ها هدف هننده تع  اسازمان  یگه راهبرده هاز  وجا ابد.ییید دست  های هدف
ـ ، معقـیل ا یت   وـی  ر  ـ ش یالقیافزا ی مید داشته باشد. برا یکوزد های رابط  سایتار،  راهبرد ا ی
 ارکـ ، بـه ابت یبر وـی  ر  یمبتن راهبردنند. ه)تنیع( را اتخاذ  یبر وی  ر یمبتن راهبرد ها سازمانه هاست 

منحصر  یاالهجاد بازار    رضه یا یبرا راهبردا ویع یمنحصر به فرد استیار است. ا یت  مل   یالق
فرهنـ   یـالق:   ی. فرهنـ  سـازماو  2 [.3] هنـد  مـی دن به محصیل تالش  به فرد، از راه تنیع بخش

 یرفتار ا ضاشه   یه براوده ک  مشتر یهمیاو های ارزشاز با رها    یامجمی ه تیان میرا  یسازماو
ـ ، تعرشـید  مـی  ها  ن  با ث اتحاد  یذارد میسازمان، ارر  یک  تیاوـد  مـی  یرد. فرهنـ  سـازماو  هـ ف ی

د. از یبه شمار   ها  نشرفت  در راه پ یا ماوعی   یت   وی  ر ، یالقییایت   پیهحر یبرا ای سرچشمه
ـ    یکت در  سازمان، هماوند شخص یکه فرهن  در هیفت  تیان میا ر ، یا ه هـ یاوسـان اسـت.  قت

ه هـ  هنـد  میل یمتما ای ییوه ن به  های هدفباشد، افراد را به سازمان    یفرهن  قی یدارا یسازماو
ـ   تقی ینیار فرهـ ه  بر ر ح ید اصگه تی ی. در فرهن  قی[21]از سازمان بداوند  یی وما یید را مز ت ی

   ییـالق از فرهنـ  قـی    هـای  سـازمان اسـت.   یت   وی  ر پر رش یالق یمناسب، برا های زم نه
ط  . محـ 3. [92]شـیا  هسـتند    ت پ ر ، در رشد   تیسعه یالقایننده، برییردار هستند   از اهقیتشی

از  یکـی ط وامناسـب   وـامحگیب وخیاهـد بـید.      قادر به تبگیر در مح یت   وی  ر اصیالً یالقیالق: 
یالق است.  یگهطیر ، متعدد   بهکمحر یفضات، به  مید   ردن  ردن یالقهممگ متبگیر های ر ش

ـ با یت   وی  ر یالق یط مناسب در سازمان برا جاد محیا ی، برایگهطیر به  را     یارهـ ط  د محـ ی
از مناسب داد،  ت امت   یالق یا ومید، به وی  ر  طیر مشخص تعرا به ها هدفرد، هرا فراهگ  یم صم

بـه   یسـت یباسـتگ پـاداش:    . س4 .[22]ر  ماده سایت   تغ یرد   افراد را براهت یحما یارهاز تعصب 
ارهـا    ه یبتیاونـد ر     روـد  ر قـرار ی یا   تقـد  رد مناسب میرد تحسـ ک مگ باه افراد هباشد  ای ییوه
پـاداش   ییر هـ  هـای  فعال تشبرد  شتر در پ داشتا وقش ب انند، بهت  میرد  القه یید فعال های ایده

در سازمان بایـد شـرایط مح حـی مناسـب      یایجاد یالق ت   وی  ر یبرا. [92]نند هافت یدر یشتر ب



 655                                                                                   یسازمان یآن بر نوآور یرو تأث یرانمد یتفکر راهبرد یابیارز

 هـردن  تحمـل . 9ایجاد ایا شرایط مدیران باید وکاتی را مـیرد تیمـه قـرار دهنـد:      یبرا  فراهگ شید 
 هردن تشییق. 4. دادن امت از مناسب به وی  ران 3. فراهگ هردن مح ط هار  را    غ ررسمی 2 شکست

. 5تغ  ـر   یبرا یساز.  ماده1 طیر مشخصبه ها هدف. تع  ا 6 یاز تعصب هار هردن حمایت. 1 رقابت
 .[91]یالق  ی مید   ردن فضابه

ت داوــش در یری  مـد  راهبـردی  رکــتحـت  نـیان تف   ای مقالــه در( 2221اراوش )کـ   هم یمفـر      
ه ه هنند مید ه تا ها  ن. هنند می یرا معرف ید گهاز  ناصر  یا، تعدادیک مر شیره  اقع در های سازمان

در افـراد را بـاال ببروـد، معگـی       راهبردی رکت تف قابگ تیاوند میه ه هایی میقع تشتر،  ل ب  تحگهیتجز
اسـتفاده   هایشـان  شـغل ران   بمبـید  یتیسعه مد یبرا ها میقع تا یاز ا تیاوند می ها سازمان   سازد می

 راهبـرد    راهبـردی  ریـزی  بروامـه ، راهبـردی  رکتف ا طیر یالصه در میرد ر ابط با مقاله بهینند. اه
بـه  مـؤرر  طـیر  بـه  تیاود می  مناسب مؤرر  راهبردی رکه تفه هند میشنماد    پ هند میبحث  یارکابت
 امـل ممـگ در    یـک ت داوش را بـه  نـیان   یریا مد امر ز پاسخ دهد. همچن یط تجار رات مح  تغ

سازمان   وقاط  یرت وسبت به  احدها بردن تجربه   بصق باال یاز طر راهبردیر کش   بمبید تفیافزا
ـ  تغ»  نـیان  تحـت  یبرسـ  یـک  در اوتره. داود می، یر یگ تصم ـ تیل فر ینـد  یوـی  ر  در  مـده  ر   د 
 هـای  شـرهت  وجـات  یبـرا  ههـ  د رس جه وت ایا به 2221 سال در «ایک مر الت متحدهیا یها هیاتحاد
ـ با ارهـ  یر  و استخدا  شیافزا   یاقتصاد بحران از متحده ایاالت در بزرگ ـ تغ دی  در یا مـده  رات  
ق یطر از سپس   سازمان سایتار قیطر از ابتدا ممگ ایا   رد ی صیرت ها شرهت ایا یسازماو یوی  ر

 در یسـایتار  یدیرییو بد ن ایکامر اقتصاد هه هند می  نیان اوتره. است ریپذانکام یسازماو فرهن 
 یوـی  ر  یـک  ایبنـابرا  .داشـت  ییاهـد  دوبال به ستیز ط مح   مامعه یبرا زشت   بایواز یگکش  ن

 زابـت  ال   ل ارسه است. سا یضر ر   الز  ستیز ط مح   مامعه مار، ب اقتصاد وجات یبرا یامر ز
 ارزش بـه  ده ـ چ پ هـای  س سـتگ بـا   هایی سازمان در یوی  ر  نیان با یق تحق در( 2225) الن م کم

 یراهبردی یمعنا به یوی  ر ات ادب ج  وانیوتا طبق. اودردهه ده تی شرفت پ   تیسعه در یوی  ر ی اال
 ف تیصـ  را  ن یتـاه ه اصـحالح  یک در گ بخیاه ایر   است ردهه فرق طرف ایا به 9119 سال از  ن
اوجـا    بـا  الن مـ  کمـ    ل ارسـ ه. اسـت  یسـازماو  به فرهن  منیط یسازماو ت فعال یک  ن؛ گ نه
  امـل  ایتـر ممـگ  را سـازمان  در ت ـ یالق یرایپذ بزرگ فرهن  یصنعت تهشر چند ان م یشیما پ

( در محالعه یید با  نیان سـیابق  2293) همکاران   ییو . بی داوند می سازمان در ت یالق   یوی  ر
هـای   در سـح  سـازماوی در زم نـه    راهبـردی  ، با بررسی  یامل مؤرر بر تفکـر راهبردی   وتایج تفکر

دادوـد هـه    وشان  مدیریت منابع اوساوی  راهبردی مدیریتبازاریابی،  راهبردییوایین مدیریت از ممگه 
در سح  سـازماوی اسـت   یـک رابحـه      راهبردی تفکر، تر یج   ری فاوت جه  شفتیی بازار   تالطگ 
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بـا  نـیان    یقـ  ( در تحق9356 احد ) یر وص.    مگکرد بازاریابی  مید دارد راهبردی مثبت ب ا تفکر
ـ تراوسفیرماتیر اوجا  داده اسـت   بـه ا   ید ت تیلهدر شر یسازماو یمؤرر بر وی  ر راهبردیارتباط  ا ی

متر از متیسط  مـید  هدر حد  راهبردی  ارتباط  یسازماو یا سازمان وی  ریه در اهافت یجه دست  وت
ـ مـدوظر قـرار ی   هـا  ی ـری  تصـم گ شـید   در   ها  نژه به یه تیمه  هاست  یدارد، لذا ضر ر . [24]رد  

 هـا  فرصـت از  بـرداری  بمـره    راهبـردی  رکتحت  نیان تف یپژ هش ای مقاله( در 9351وصر ) یع سم
از  بـرداری  بمـره ت میمـید     رت   فمـگ از  ضـع   بصـ » یـک  راهبـردی  رکـ ه تفه است  هردها   تب

 در یتا بفممد چـه  ـیامگ   سازد میر را قادر یمد راهبردی رکه تفهشان معتقد است یاست. ا« ها فرصت
؟  فرینـد  مـی ارزش  یمشـتر  یا  یامل مؤرر برایبه اهداف میرد وظر مؤرر است   چییوه ا یابی دست

ط  ه در محـ ه پذیرد مییالقاوه به  ن صیرت  یییی پاسخ  قیا د بازار    ق فمگ صحیر از طرکا تفیا
سـازمان   هـای  تالشر، کا تفیرا بد ن ایت است. ز ار حائز اهم امر ز بسار هسب  هدار   متحیل یواپا
 ای مقالـه ( در 9351) یمیرک.  بدال[93]ا شده ارربخش وخیاهد بید یتد  یهاراهبردبه  یاب دست یبرا

ـ ، وییاراهـ در بمبید  ها  نت   وقش  یالق -ی  رفا -ت داوشیریتحت  نیان مد  هـای    ری فـا از  
ار هـ سب  هه ابعاد  گهمدا   در  های پ شرفتران را به اوجا  یا مد شیرف را ممگ مگیه داده   همچن

ـ   غ یرا  اقع یتیریا اهداف مستگز  مدیدن به ا ه رسه هند مید ه   تا ییاود میفرا    در  یر احساسـ  
در  یوـی  ر  یپـا ه هـ  یه در مـیاقع ه ی رد میجه  مقاله وت یاویاست   در بخش پا فکر ر شا حال   ا

، باشـد  مـی  راهبردیرکتف یه داراهت فعال یریبه همراه مد راهبردی ریزی بروامه یکان است  مید  م
حمایـت از   کبر در یتیر ر فرهن  سازماو ی( با هدف بررس9355ارشدی ) .  زاد  [96] باشد میمحرح 

پـاداش   هـای  س سـتگ حمایت، اوسجا ،  کاز وی  ری با در ید  متغ ر پشت باو م انوی  ری دریافتند هه 
ایـا اسـت هـه سـازمان ضـما       ها  نهاربردی    اوصاف رابحه مستق گ  مید دارد   پ شنماد یسازماو

باز را برای  ی  میی صم ماوه را در سازمان یسترش داده   فضا   مح ح یحمایت از افراد، ر ح ه ت م
 هـای  مشـیق  تیاونـد  مـی مناسب  یایجاد ارتباط ب ا هارهنان به  مید   رود   با س ستگ پاداش سازماو

( پژ هشـی  9312  همکاران ) ید احمد هاشم . س[2] مید   رود ه وی  ری ب یرا برای شکیفای یمناسب
ـ ر   یالقکتف کاویاع سب م انارتباط  یبا هدف بررس ـ ا دارس اسـت. در ران مـ یمـد  یت   وـی  ر   ا ی

(   پرسشـنامه  9111سـین   برامسـین، )  یر هرکـ تف ک، پرسشـنامۀ، سـب  ی ری اودازهق از د ابزار  تحق
 ییبا استفاده از ر ش باز زمـا  ها  ن ییایب پایاستفاده شد. ضر (9351، ی)زار  یسازماو یاس وی  ر مق

بـید   % معنـادار 9امالً هـ ه درسح  هبه دست  مد  %61%  13ب برابر  د  هفته، به ترت یبا فاصگۀ زماو
متـر از  ه  داده    یرا را تـرم  رمان   یرا تحگ لر کتف های سبکشتر  ه افراد ومیوه، بهج وشان داد یوتا
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 یرابحـۀ معنـادار   یران مدارس با وـی  ر یمد رکتفکسب م انا  اود. همچنردههها استفاده کر سبیسا
 .[39]است  یسازماو یوی  ر نندهه ین بش ا پیشتر یرا بر  ملکتفک مید دارد   سب

 

 پژوهشهای فرضیه
در حـد بـاالتر از حـد     مدیران در سازمان تـیم ا امتمـا ی  ذربایجـان غربـی     راهبردی سح  تفکر .9

 متیسط است.

مـؤرر  مدیران بر م زان وی  ری سازماوی در سازمان تیم ا امتما ی  ذربایجان غربی  راهبردی . تفکر2
 است.

مدیران بر م زان وی  ری سازماوی در سازمان تـیم ا امتمـا ی  ذربایجـان غربـی      راهبردیبعد تفکر ـ
 مؤرر است.

مـدیران برم ـزان وـی  ری سـازماوی در      راهبـردی  تفکـر  راهبـردی های اقدامات بعد ارزیابی ممارت ـ
 سازمان تیم ا امتما ی  ذربایجان غربی مؤرر است.

مدیران بر م زان وی  ری سـازماوی در سـازمان    راهبردی تفکر راهبردیبعد بررسی ارریذاری   وفیذ  ـ
 تیم ا امتما ی  ذربایجان غربی مؤرر است.

 
 پژوهش شناسی. روش3

 مامعـۀ ماری  .تحق ق حاضر از وظر هدف، هاربردی   از ح ث ر ش تیص فی   همبسـتیی اسـت       
 15هـا  سازمان تیم ا امتما ی  ذربایجان غربی اسـت هـه تعـداد  ن    معا وان   تحق ق حاضر مدیران

   مـدیران ی گی ـیس   راهبـردی تفکر پرسشـنامه    ری اطال ات، د  پرسشنامه؛ابزار ممع باشد.وفرمی
هـای  مـاری از   تحگ ـل داده  بـرای تجزیـه  باشـد  وی  ری سازماوی د رابجی   همکاران می پرسشنامه

بندی، تگخ ص     استنباطی استفاده شده است. بدیا ترت ب هه برای طبقههای  ماری تیص فی ر ش
های تحق ق های  ماری از ر ش  ماری تیص فی   در سح  استنباطی برای  زمین فرض هتیص ف داده

  ریرسـ ین  د  متغ ـره  ریرسـ ین  پ رسـین،   rاسـم روف،   -هگمییر ف تک یر هی، tهای از  زمین
 است. چندیاوه استفاده یردیده

 
 
 

 



 6314زمستان  ـ 44شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               651

 هاهیافتتحلیل  .4
ـ  درصـد  2/15شـید هـه  مالحظه مـی  2   9 هایمد لاطال ات به دست  مده از  اساس بر       ۀومیو
  ن درصد 922  ردجم را ی مار ومیوه درصد 2 .است داده لک تش زن را  ن درصد 1/9  مرد را ی مار

 را درصـد  2/32 ،سال 31-21 افراد ب ا را ی مار ۀومیو درصد 2 چن اهم .است داده لک تش متیهل را
از  .اسـت  داده لک تشـ  سـال  11درصد  ن را باالتر از  2   سال 11-46 را درصد 2/62، سال 36-41

 را درصد3/92 ،پگگید فیق را درصد 2ا افراد دارای تحص الت دیپگگ، ر ی مار ۀومیو درصد 6/94 طرفی
 سال 1 از همتر درصد 1/9 چن اهم .است داده لک تش التراب   ساوس ل فیق را درصد 1/31 ،ساوس ل

 3/45   سـال  22-96 را درصد3/91 سال، 91-99 را درصد 1/5 ،سال 92-1 را درصد 1/9 هار، سابقه
 6/21از طرفـی  .است داده لک تش هار ۀسابق سال 21 از ش ب را  ن درصد9/21سال   21-22را درصد
 سـال،  91-99 را درصد 6/21 ،سال 92-1 را درصد 1/21 مدیریت، ۀسابق سال 1 از همترافراد  درصد

ـ  را  ن درصـد . سـال  21-22 را درصـد  1/6   سـال  22-96 را درصد 9/92  ۀسـابق  سـال  21 از ش ب
 است داده لک تش تیریمد

 

 های منس ت    ضع ت تیهلالؤتیزیع پاسخ به س. 9مد ل 

 جنسیت
 جمع زن مرد

 درصد فرا اوی درصد فرا اوی درصد فرا اوی
3/15 11 هم ت پاسخ  9 1/9  15 922 

 تیهل
 ممع متیهل مجرد

 درصد فرا اوی درصد فرا اوی درصد فرا اوی
3/3 2 هم ت پاسخ  15 922 15 922 

 

 )سا، سح  تحص الت، سابقه هار   سابقه مدیریت( هایالؤبه س ومیوۀ ماریهای تیزیع فرا اوی   درصد پاسخ .2مد ل 
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م زان  بر راهبردی متغ رهای تفکر یشده، برا ی  رممع یها مده از پرسشنامهبدست یهایافته     
 باشد.یم 3وی  ری سازماوی به صیرت مد ل شماره 

 
 بر م زان وی  ری سازماوی راهبردی مربیط به متغ رهای تفکر یف تیص یها ماره .3مد ل 

نوآوری  

 سازمانی

اثرگااری و 

 راهبردینفو  

های اقدامات مهارت

 راهبردی
 راهبردیتفکر راهبردیتفکر

 

 تعداد 15 11 15 11 15

 بد ن پاسخ 2 9 2 9 2

 ا اوی م 22/2 215/2 95/2 34/2 22/2

 اوه م 23/2 2 95/2 32/2 96/2

 مد 11/9 2 3 25/2 53/2

 ار اوحراف مع 439/2 191/2 111/2 132/2 694/2

 اوسی ار 956/2 256/2 311/2 259/2 315/2

 رتبه 13/9 93/2 2 53/2 53/2

 حداقل 32/9 21/9 93/9 39/9 9

 ثرهحدا 23/3 35/3 93/3 61/3 53/3

 
 راهبـردی تفکر  سؤاالتهای داده شده به ، فرا اوی   درصد تیزیع پاسخ3در بررسی مد ل شماره      

های اقـدامات  ممارت سؤاالت   215/2 م اوی ا برابر راهبردی بعد تفکر سؤاالت   22/2م اوی ا برابر
 سـؤاالت    34/2م ـاوی ا برابـر   راهبـردی  ارریذاری   وفـیذ  سؤاالت   95/2 م اوی ا برابر راهبردی

 فـر  . شـد  تک یر هی استفاده tاز  9 ۀفرض   زمین یبرا. دارد 22/2وی  ری سازماوی م اوی ا برابر
 از: ودا بارت یالف   صفر

H0 =M  µ 

H1 =M >µ


بر وی  ری سازمان راهبردیتفکر  تار ر به مربیط تیص فی  مار .4 مد ل   

نمونه تعداد متغیر  میانگین 
انحراف 

 استاندارد

خطای انحراف از 

 میانگین

وی  ری 
 سازماوی

15 2/2219 /62229 /25292 
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سازمان وی  ری بر راهبردی تفکر تار ر مربیط تک یر هی  t مد ل 1.  مار 

 متغ ر

 3 = تست ارزش

t 

Df 

درمه 
  زادی

Sig. (2-

tailed) 

 یدارعنام سح 

ایتالف 
 م اوی ا

 % ایتالف 11 اطم نان فاصگه

Lower Upper 

وی  ری 
 سازماوی

431/1-  12 222/  11451/-  1314/-  6923/-  

 
 صـفر  فر    و ست معنادار درصد 1 ی لفا سح  در شده مشاهدهt دهد می وشان 1 مد ل وتایج     
 یمعنـادار  تفا ت( 3) اوتظار م اوی ا میرد  ( 2219/2شده ) مشاهده م اوی ا  بارتی به. شیدمی تیی د

 وت جـه  در اسـت  تـر پای ا اوتظار م اوی ا میرد از شده مشاهده م اوی ا هه یطیر به شیدمی مشاهده
 .باشدمؤرر ومی وی  ری سازمان تغ ر در مدیران راهبردی تفکر یفت تیانمی

تیان بررسـی هـرد هـه مـا در     ها را میهیلمییر ف اسم روف ورمال بیدن دادهبا استفاده از  زمین      
ایـگ هـه وتـایج  ن بـه صـیرت      تک متغ رها اوجا  دادهها   و ز تکما ایا  زمین را برای هل دادهایا

ی ـرد بـه  بـارتی سـح      % اوجا  می11وشان داده شده است. ایا  زمین در سح  اطم نان  6مد ل 
=∝معناداری ما    باشد.می 0/05

 
 با وی  ری سازماوی راهبردیتفکر یهمبستی ا  تع یبرا رسین پ r  زمین .6مد ل

N 
Sig 

(1-tailed) 

Correlation. 

Pearson 

 راهبردی تفکر با همبسته ریمتغ

 آن ابعاد مدیران و
α =0/05 

 9ه فرض مدیران راهبردیتفکر 346/2 291/2 15

 9-9ه فرض مدیران راهبردیبعد تفکر  321/2 229/2 15

 2-9ه فرض راهبردیهای اقدامات ممارت 321/2 216/2 15

 3-9ه فرض مدیران راهبردیارریذاری   وفیذ  333/2 293/2 15

 
 از یـک  هر یبرادهد، یرا وشان م 3-2، 2-2، 9-2، 2 یهاه فرض  زمین جیوتا یالصه 6مد ل      

از حداقل  رسین پ r  زمین یدارامعن سح  ،یادامنه یک یدارامعن سح  در 3-2،2-2، 2 یهاه فرض
 رسـین  پ r  زمین یدارامعن سح  2-2 ه فرض یبراتر بیده   همچن ا هیچک 21/2داری سح  معنا

 هـر  یبرا شده محاسبه r مقدار به اینکه تیمه باتر بیده   و ز هیچک 92/2داری از حداقل سح  معنا

  باشـد،  است، بزریتـر مـی   231/2هه  11 ی زاد درمه با رسین پ یبحراو مقدار از هه هاه فرض از یک
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مـدیران   راهبردی تیان ب ان هرد ب ا تفکررد می یقرارمی تیی دیر میرد هر مذ ا د  متغ  مید رابحه ب
 داری  مید دارد.متما ی  ذربایجان غربی رابحه معنا  م زان وی  ری سازماوی در سازمان تیم ا ا

 
 ر تیر ییو ریرس مدل به مربیط یهاه فرض اوسیبا وی  ری سازماوی  ار راهبردی تفکر ل تحگ .1 مد ل

 
 

شـده   استفاده ین ریرس  زمین از هاه فرض ایا  ابسته ر متغ بر مستقل ر متغ هر ر تیر  زمین یبرا     

 ههـ R2 ص  تشـخ  بیاینکه ضـر  به تیمه با دهد.یم وشان را ل تحگ ایا جیوتا 1 شماره مد ل .است
 هه ومید ان ب تیانیاست. م له رات  تغ به Xر متغ تیسط شده داده   تیض رات  تغ وسبت  بارت از

 راهبـردی  تفکر درتغ  رات  ، بام زان وی  ری سازماویدرصد تغ  رات  96، 6، 91   95ب حد د  به ترت
ا  ـ  مدیران با تب راهبردی، ارریذاری   وفیذ راهبردیهای اقدامات ، ممارتراهبردی مدیران، بعد تفکر

 یردد.یم
 

 با وی  ری سازماوی راهبردی ر تفکر تیر یهاه ب پارامتر فرضی. ضرا5مد ل 

 
   با وـی  ری سـازماوی   راهبردی تفکر ا ب یاضیر رابحه   پارامتر بیضرا 1  5 شماره یهامد ل     
ـ م ر ابط ایا دهد.یم وشان را  ن ابعاد ـ تغ زان  ـ متغ در ر   ـ تغ یازا ر وـی  ری سـازماوی بـه      تفکـر  ر  

 عنوان متغیر شیب خط β محاسبه شده t داریاسطح معن نتیجه آزمون

 مدیران راهبردیتفکر H0 224/2 32/2 425/2رد فر  

 مدیران راهبردیتفکر H0 229/2 32/2 332/2رد فر  

 راهبردیهای اقدامات ممارت H0 261/2 252/1 241/2رد فر  

 مدیران راهبردیارریذاری   وفیذ  H0 224/2 32/2 916/2رد فر  
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مدیران  راهبردی، ارریذاری   وفیذ راهبردیهای اقدامات ، ممارتراهبردی مدیران، بعد تفکر راهبردی

   .ندهیم ا  تع

 
 وی  ری سازماوی ابعاد  ن بر   راهبردی تفکر ر تار یاضیر رابحه .1 مد ل

 یاضیر رابطه مستقل یرهایمتغ

 X 425/2  +922/9  =Y 9 مدیران راهبردی تفکر

 X 332/2  +232/9   =Y 9 مدیران راهبردی تفکر

 X 241/2 +626/9  =Y 9 راهبردیهای اقدامات ممارت

 X 916/2  +329/9   =Y 9 مدیران راهبردیارریذاری   وفیذ 

 
 و پیشنهاد یریگجهینت. 5

 یجییر، وتـا ید یهاپژ هش یهاافتهی   ق تحق نه ش پ به تیمه با   ق تحق ایا یهاافتهیۀ یپا بر     

    :باشدیم ریز شرح به شیدیم حاصل پژ هش ایا از هه

رابحـه  دهـد،  یرا وشـان مـ   3-2، 2-2، 9-2، 2 یهـا ه فرض  زمین جیوتا یالصه 6مد ل شماره      
مدیران   ابعاد  ن با م زان وی  ری سازماوی در سازمان تیم ا امتمـا ی   راهبردی تفکر م انداری معنا

  زمین از هاه فرض ایا  ابسته ر متغ بر مستقل ر متغ هر ر تیر  زمین ی ذربایجان غربی  مید دارد. برا

ـ ا  ابسـته  ر متغ بر ر مستقل متغ هر ر ریت  زمین یبرا .شده است استفاده ین ریرس  از هـا ه فرضـ  ای

 بیاینکه ضـر  به تیمه با دهد.یم 1 شماره از مد ل حاصل جیوتا است. شده استفاده ین ریرس  زمین
 تیانیاست. م له رات  تغ به X ر متغ با شده داده   تیض رات  تغ وسبت  بارت از هه R2 ص  تشخ

ـ م زان وی  ری سازماوی بـه ترت  شیافزا  احد یک ههیفت  درصـد، تیسـط    96، 6، 91، 95ب حـد د   
، ارریذاری   وفـیذ  راهبردیهای اقدامات ، ممارتراهبردیمدیران، بعد تفکر راهبردی تفکر درتغ  رات 

 مربیط به متغ ـر تفکـر   یر بتاهای، مقاد6با تیمه به مد ل شماره .یرددیم ا دار  مدیران تب راهبردی
م زان تغ  ر در رشد متغ ر م زان وی  ری ر وی  ری سازمان،  مدیران   ابعاد  ن در رابحه با متغ راهبردی

ه هـ ب  ـ ا ترتیشید. بـد   هر یک از ابعاد  ن تع  ا می راهبردیسازماوی به ازای تغ  ر در متغ ر تفکر
  ارریـذاری    راهبـردی  های تفکـر ، ممارتراهبردی تفکر ، بعدراهبردیر مثبت در تفکر  یک  احد تغ

 احد رشد در م ـزان وـی  ری مـدیران     211/2  269/2، 216/2، 392/2ب با ث  به ترت راهبردیوفیذ 
 رابحه   پارامتر بیضرا 1  5 شماره یهاشید. مد لغربی میسازمان تیم ا امتما ی استان  ذربایجان

ـ تغ زان م ر ابط ایا دهد.یم وشان را  ن ابعاد   با وی  ری سازماوی راهبردی تفکر م ان یاضیر  در ر  
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هـای اقـدامات   ، ممارتراهبردی مدیران، بعد تفکر راهبردی تفکر ر  تغ یازا ر وی  ری سازماوی به متغ

م زان  شیافزا  احد یک هه یفت تیانیم .ندهیم ا  مدیران تع راهبردی، ارریذاری   وفیذ راهبردی
ـ وی  ری سـازماوی بـه ترت    تفکـر  در شیافـزا   احـد درصـد،  425/2، 241/2، 332/2، 916/2 ب حـد د  

مدیران  راهبردی، ارریذاری   وفیذ راهبردیهای اقدامات ، ممارتراهبردی مدیران، بعد تفکر راهبردی

 .یرددیم

مدیران   ابعاد  ن بر م زان وـی  ری سـازمان    راهبردیتفکر ییذارر تیر وشاویرز  ق و تحق پ ش نه     
مدیران   ابعاد  ن در ارتقاء م زان وی  ری سازمان است مؤرر است. ایر  راهبردی تفکر یاست به  بارت

شیود    راهبردی یک سازمان بتیاود به میقع تی دست یابد هه اهثر مدیران   هارهنان  ن صاحب تفکر
بنیرود، در ایا صیرت همیاره  ضع ت میمید را میرد سؤال قرار  راهبردیطیر به مساله وی  ری و ز به

های مدیدتر   بمتری دست یابند   در   ا حال هه یید دست به حلها   راهداد تا به میقع ت ییاهند
ها را هدایت ییاهند هرد. با زوند از هساوی هه به یر ه  وان مگحق شید، حمایت ومیده    نایا هار می

شت   در قالب  ن، اودازی محگیب برای سازمان   یید در  ینده در وظر ییاهند داایا ر ود، افراد چشگ
ـ     دسـت ییاهنـد   رد   بـرای دسـت ابی بـه      هشنایتی بمتر از هل سازمان   محـ ط فعــــا ل ـت  ن ب

ران ی. مـد [21]اوداز محگیب   تحب ق سازمان با مح ط دست به یالق ـت   وـی  ری ییاهنـد زد     چشگ
 یکجه تصیرات  ه وته است یوی  ر یک راهبردنند   هر هید م تیل راهبردماً ئدا راهبردیرکتف یدارا

ش از  قیع  ن،   چه به صیرت  رفتار پ یکدن به  وظگ بخش یبرا یفرد است، چه به صیرت مقاصد
 .[29]ش رخ داده است  ه از په یف رفتار تیص یبرا یاس ق یالییها

   راهبـردی  تفکـر ) مدیران   ابعاد  ن راهبردیدهد تفکرهه وتایج تحق ق وشان میبا تیمه به ایا     
ـ بر م زان وی  ری سازماوی در سـازمان   (راهبردی   وفیذپذیری ارریذاری  یجـان  ذربا یامتمـا    امیت

مـدیران در ممـت افـزایش وـی  ری سـازماوی،       راهبـردی ی مـؤرر اسـت. لـذا بـرای بمبـید تفکر     غرب
 :یرددپ شنمادهای زیر ارائه می

 های یالق   وی  راوه. مدیران برای ارائه ایده راهبردی  میزش   تقییت تفکر ـ
 های سازمان.های یالق   وی  راوه   استراژیها بر ایدهها   مماوعت از ارریذاری  نشناسایی تعصب ـ
 اوداز سازمان.یابی به اهداف  چشگدهی  وما در راستای دستشناسایی  یامل هگ دی   ممت ـ
مـدیران ممـت    راهبـردی  هـای تفکـر  ها برای تقییت ممارتهای، مگسات، همایشبریذاری یاریاه ـ

 برییرد با شرایط  د  اطم نان.
 راهبـردی بـا     سـازیار  همسـی  تصـم ماتی  مدت، اتخاذمدیریت تنش ب ا اهداف بگندمدت   هیتاه ـ

 سازمان 
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مناسـب   پـذیری ریسـک  بـه  داد پاداش ممت هاییر ش یافتا پذیر سازمان  ارتباط با افراد ریسک ـ
  افراد.

اوـداز  مدیران بر منابع اوساوی، چشـگ  راهبردیایجاد س ستگ اطال اتی برای ارزیابی ارریذاری   وفیذ  ـ
 سازمان سازمان.

 شید هه:باتیمه به وتایج تحق ق به محققان  تی پ شنماد می

 وظر در غربی  ذربایجان استان امتما ی تام ا سازمان مدیران حاضر، تحق ق در اینکه به تیمه با. 9
 امتما ی تام ا سازمان مدیران در را بررسی چن ا یبعد محققان یردد،می پ شنماد است، شدهیرفته
   اطم نان زم نه، ایا در مختگف تحق قات از حاصل وتایج مقایسه با تا دهند، ها اوجا استان سایر

 .حاصل یردد وتایج، هاری ریبه در ب شتر ا تماد
    یـک ی گی ـیس   وظریه براساس مدیران راهبردی تفکر متغ ر حاضر تحق ق در اینکه به تیمه با. 2

 بـه  لـذا  اسـت،  یردیـده   مگ اتی   تعریف همکاران   د رابجی وظریه براساس سازماوی یوی  ر متغ ر
 بـان،   یگ امسـین،  ممگـه  از دییـر  وظریـات  اسـاس  بـر  را متغ رها ایا یرددمی  تی پ شنماد محققان

 .دهند قرار میرد بررسی زار ی میریسی،
 ممگـه  از دییـر  یمتغ رهـا  بـر  را راهبـردی  تفکـر  تـیر ر  هـه  یـردد مـی  پ شـنماد   تی محققان به. 3

 ممگـه  از سازماوی یوی  ر بر را متغ رها سایر تار ر   اوی زش رقابتی، مزیت   ،ی، یادی ریسنارییپرداز
 .دهند قرار بررسی میرد یهار زودیی ه ف ت   یادی روده سازماوی، سازمان  دالت

 باشد:تحق ق به صیرت زیر می یهامحد دیت
 .است یردیده  مگ اتی تعریف یگی یس وظریه اساس بر مدیران راهبردیتفکر حاضر تحق ق در. 9
 .است همکاران   د رابجی وظریه اساس بر سازماوی یوی  ر حاضر تحق ق در. 2
 تـیم ا  سـازمان   احـدها  یر سـا  م ـان  بایسـت می حاضر تحق ق یهاپرسشنامه اینکه به تیمه با. 3

 از هـا یریـت میم   مگسـات  در حضیر .یردیدمی تیزیع شانمحتر  معا وان   غربی امتما ی  ذربایجان
 .سایتمی میامه  قفه با را ها زمیدوی یهه همکار بیدود  یامگی
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