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 .1مقدمه

شرایط مح حی امر ز ،پ شب نی بر رد دق ق ینده را بس ار دشیار سایته است در ایا شـرایط
مکاتب هالس ک راهبرد هه برمبنای پ شب نی ر ود ینـده اسـتیار اسـت ارربخشـی یـید را از دسـت
میدهند مح ط ایده ل بروامهریزی راهبردی و ز یک مح ط پایدار ،در تعادل قابـل فمـگ اسـت در
حالیهه مح ط اقعی امر ز ه چ یک از ایا یژییهـا را وـدارد؛ در چنـ ا شـرایحی تفکـر راهبـردی
ر یکردی مناسب برای یگق راهبرد در مح ط هسب هار امر ز است .ایا ر یکـرد در شـرایط رقـابتی
شدید ،مایی هه رفتار بازار غ رقابل پ شب نی است یک مزیت بیماییزیا به شمار می ید.
بروامهریزی ،اساس فر یندی فکری است .ریشه بروامهریزی ضـع ف غ ردق ـق ،وداشـتا تفکـر
راهبردی ایدهپردازاوه است .بنابرایا وباید به بروامهریزی به نیان فر یندی هنترلی ویاه هرد .چرا هه
بروامهریزی در اقع وی ی فر یند یادی ری پییاست .ش یهای است تا سازمان یاد بی رد راه پـ ش ر ی
یید را چییوه طی هرده از طریق اتخاذ تصم گهای مناسب ،به وحیی مؤررتر ،رقابت هند .ه ف ـت
ارریذاری هر بروامه راهبردی ،به مید ر یکرد مبتنـی بـر یـادی ری ابسـته اسـت .راهبـرد ،مسـتگز
پ ادهسازی تفکر در صحنه مل است هگ از ایار  ،بخش محیری فر یند تبـدیل ایـده بـه مـل
اقع ت است .صیرتبندی راهبرد ،مستگز داشتا تفکرهاربردی در یصیص یالق ـت حـل مسـئگه
است .بروامهریزی راهبردی یعنی فر یند تفکر درباره وچه هـه سـازمان و ـاز دارد تـا ب ـامیزد .بروامـه
راهبردی مجمز به مؤلفۀ یادی ری هه یکی از یصیص ات تفکر راهبردی است ،ر شی ارـربخش اسـت
هه سازمان میتیاود قییتر ،یالقتر در وت جه وی راوهتر مـل هنـد [ .]6مـدیراوی هـه دارای تفکـر
راهبردی هستند دائماً افکار اودیشه های مدید را در سازمان ماری هاربری می ومایند از ایا بابت
می تیاوند سازمان را سرپا ویه داشته تا بمتر بتیاوند در دو ای پر رقابت ادامه ح ـات بدهنـد .در ابتـدای
هرهار فعال ت وی ر ،یالق هار فریا هم شه وی ی دید بگندمدت م ق مید دارد ایـا در هـر
ویع فعال ت بازسازی ،ویسازی سازودیی زودیی هاری یا اوساوی سازماوی دیده می شـید .هـر مـدیر
هار فریا هه اد ای تیاومندی راهبردیی دارد باید بتیاود ایا دید یید را در چند ممگه بییید یا بنییس د
[.]92
سازمان ها در مس ر تحب ق یید با تغ رات ،وایزیر از تقییت فر یندهای وی ری یالق ت اود؛ زیـرا
سازمان های غ ریالق غ روی ر به مر ر زمان ،از د ر یارج می شیود یا مجبیر می شیود س ستگ یـید
را اصالح هنند .با وقش اهم تی هه وی ری در فر یند رشد تیسعه هشیرها دارد ،امر زه بسترسـازی
مناسب برای ایجاد پر رش وی ری از اهم ت ضر رت ح اتی برییردار شـده اسـت .بـییژه ن هـه
امر زه با مماوی شدن اقتصاد صنعت ،سر ت وی ری ارائه محصیالت مدید به قدری سریع یشته
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هه تغ رات ،ابتکارات بمبیدها در بازارهای تیل د فر ش به امری ادی مبدل شده اسـت .در ایـا
شرایط شرهت ها یا باید به وی ری بپردازود یا اینکه محکی به فنـا هسـتند .یکـی از یامـل بسـ ار
مممی هه بستر زم نه ایجاد رشد وی ری را فـــراهگ می رد ،ارزش ها فگسفه مدیریت م ـزان
حمایت مدیریت ارشد سازمان ها از افراد ریسک پذیر وی ر است .مدیران می تیاوند مح ط های هـاری
مدید را به ییوه ای طراحی هنند هه محرک وی ری ها مریان مستمر ارائـه فکرهـای مدیـد باشـند.
می تیاوند به ییوه ای مل هنند هه فکرهای وی ،در فر یندهای هاری ظمیر یابند ،اصـالح شـیود بـه
امرا در یند [.]5
یامل بس اری بر وی ری سازمان مؤرر بیده با ن در ارتباط می باشد .در تحق ـق حاضـر سـعی
یردیده است تیر ر تفکرراهبردی مدیران بر وی ری سازماوی در سـازمان تـیم ا امتمـا ی ذربایجـان
غربی میرد بررسی قرار ی رد .شرایط مح حی امر ز ،پ ش ب نی بر رد دق ـق ینـده را بسـ ار دشـیار
سایته است در ایا شرایط مکاتب هالس ک راهبردی هه برمبنای پ شب نی ر ود ینده استیار اسـت
ارربخشی یید را از دست می دهند مح ط ایده ل بروامه ریزی راهبـردی و ـز یـک محـ ط پایـدار در
تعادل قابل فمگ است در حالیهه مح ط اقعی امر ز ه چ یک از ایا یژیی هـا را وـدارد؛ در چنـ ا
شرایحی تفکرراهبردی ر یکردی مناسب برای یگق راهبرد در مح ط هسـب هـار امـر ز اسـت .ایـا
ر یکرد در شرایط رقابتی شدید ،مایی هه رفتار بازار غ رقابل پ ش ب نی است یک مزیت بـی مـاییزیا
به شمار می ید .تفکر راهبردی به نیان یک نصر بس ار ممگ در مدیریتهای هالن در سازمانهـا
س ستگ های هسب هار محرح است .از دیدیاه هگی ،تفکر راهبردی یک «بص رت فمـگ از ضـع ت
میمید بمرهبرداری از فرصتها» است.
برای ارزبابی تفکرراهبردی مدیران تـیر ر ن بـر وـی ری سـازماوی ،سـازمان تـیم ا امتمـا ی
ذربایجان غربی ،تفکرراهبردی بر اساس وظریه ی گی یس در سه بعد زیر؛
 .9تفکر راهبردی مدیران :در ایا بعد به بررسی شایص هـایی ماونـد شناسـایی یامـل یـا ر وـدهای
هگ دی ،بررسی الییهای به ظاهر وامتجاوس ،ارائه ایده یالق غ ره پردایته میشید.
 .2ارزیابی ممارتهای اقدا راهبردی در رهبری :ایـا بعـد شـامل قـاطع بـیدن در میاممـه بـا ـد
اطم نان ،مدیریت تنش م ان ظایف ر زاوه بگندمدت ،بررسی اشتباهات غ ره میباشد.
 .3بررسی ارریذاری وفیذ راهبردی :در ایا بعد یامگی مثل ارزیابی دق ق چشگ اوداز س اسـی ،ایجـاد
اشت اق درک و ازها غ ره میرد بررسی قرار می ی رد [ ]25م زان وی ری سازماوی براساس وظریه
د رابجی همکاران تعریف یردیده است [.]25
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 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

تفکر راهبردی ،تمرهز ر ی شناسایی تیسعۀ فرصتها بـا هـدف یگـق ارزش ،از طریـق ایجـاد
مح ط یفت ییی یالق م ان افرادی است هه میتیاوند در ممتی ـریهـای اصـگی سـازمان مـؤرر
باشند .از وظر هنری م نتزبرگ تفکر راهبردی یک فر یند تحگ گی ذهنی است هه از طریق یالق ـت
شمید ،ومای یکپارچهای را از هسب هار در ذها ایجاد میهند [ .]91تفکر راهبـردی در پـای اتـریا
سح یید تابع تغ رات مح حی در باالتریا سح یـید هـه سـححی یـالق اسـت ،پدیـد روـده
تغ رات ارزشهای مدید در مح ط است .تفکر راهبردی فر یند تد یا بررسی فرض ات مربیط بـه
ینده است .ایا فرض ات ،زیربنای رسالت ،اهداف راهبردهـای سـازمان را تشـک ل مـیدهنـد [.]32
مدیراوی هه تفکر راهبردی دارود قادروـد سـازمان یـید را در پرتـی ر وـدها ر یـدادهای ییوـایین
ر زافز ن ایا دو ای در حال تغ ر بب نند یامل اصگی ممگ را تشخ ص دهنـد [ .]1تفکرراهبـردی
یک پدیده چند بعدی است هه از تعامل یامل تشک لدهنده ،ن تفکرمناسب هار فریا راهبردی به
مید می ید .تفکر راهبردی ،پ شب نی ینده و ست ،بگکه تشخ ص به میقع یصیص ات م دان رقابـت
دیدن فرصتهایی است هه رقبا وسبت به نها غافل هستند .تفکرراهبردی در مقابل قیا د سـاده
م ق ظاهر میشید .ایا قیا د مدل ذهنی یاصی را ایجاد هرده مبنای تصم گی ریهای ر زاوه تـا
ممت ی ری هگی سازمان ییاهد بید [ .]92بهطیرهگی میتیان یفـت هـه تفکرراهبـردی در بری روـده
فکرهردن ملهردن تحت شرایط مشخص ،به چالش هش دن فرض هها یزینههای مگی میمـید
درومایت ،ارائه فرض هها یزینههای مدیـد مناسـب مـیباشـد [ .]23سـن بنـای ایجـاد تفکـر
راهبردی احساس و از است .تا زماوی هه در سازمان با تما مید و از به تفکر راهبردی احساس وشید،
صحبت در میرد تفکر راهبردی بیمعنا است .قتی و از به تفکر راهبـردی احسـاس همـهی ـر شـد
یامل اصگی تفکر راهبردی شکل میی رد .وقحه شر ع تفکر راهبردی ،تقییت درک شمیدی مـدیران
هارهنان است هه به دوبال ن ه ف تهای یندهویری هلیرایی ،تغ ر وـی ری تقییـت بـر ارـر
تعامل نها تفکر راهبردی در سازمان استقرار یافته از میاهب ن سازمان هارهنان میی رود [.]92
تفکر راهبردی باید در د سح متفا ت لی مرتبط به هگ میرد تیمه قراری رد :سح فـردی سـح
سازماوی .یکپارچهسازی تفکرراهبردی در ایا د سح  ،قابگ تی ح اتی در سازمان ایجاد مـیهنـد هـه
پایه یک مزیت رقابتی پایدار را شکل میدهـد [ .]95وچـه اوسـانهـای میفـق را از سـایریا متمـایز
میسازد ،اودیشه برتر وان است .ظمیر امپراتیریهای صنعتی ریشه در تفکر هساوی دارد هه با نـیان
راهبر ،شرهتهای بزرگ ممان را به سمت ارائه محصـیالت یـدمات بمتـر بـه مشـتریان رهنمـین
هردهاود .تفکر راهبردی ،مدیران را در تد یا راهبرد مناسب ممت بقاء هسب میفق ت یاری میهنـد.
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راهبراوی هه از تفکرراهبردی برییردارود با یژییهـایی ماونـد تشـخ ص رهبـری ،یالق ـت ،ویـرش
س ستمی ،دید بگندمدت ،فرصتطگبی بس اری از قابگ تهای ذهنی شنایتی دییر میتیاونـد سـازمان
را به یندهای بمتر برساوند .ایا قابگ تهای ذهنی همان چ زی است هه امر زه از ن به نـیان تفکـر
راهبردی یاد میشید [ .]23رفتار میفق مدیران راهبردی سرشار از تیمه به مح ط ،تشخ ص به میقـع
فرصتها ،شکار نها قبل از رقبا ممتی ری صح در بمـرهبـرداری از نهاسـت .تیاوـایی تفکـر
راهبردی برای رقابتی ماودن سازمانهـا در محـ ط مـتالطگ همـراه بـا تحـیالت چالشـی تغ ـرات
غ ریحی تکرارواپذیر ح اتی است [ .]95ضر رت تفکرراهبردی را میتیان به صـیرت ذیـل یالصـه
هرد .9 :پییایی پ چ دیی مح ط :امر زه پ چ دیی مح ط بر تنیع پدیدههای سازمان تیر ر مییـذارد.
درک ،فمگ شنایت ایا پ چ دیی و ازمند تفکر راهبردی است .2 .د قاطع ت حاهگ برسـازمانهـا:
در زمان حاضر هه بیرباتی د قاطع ت براغگب سازمانها حاهگ است ،تفکر راهبردی میتیاود مای
تفکر سادهساز تقگ لیرا را بی رد .تفکر د می در حالت شرایط ربات هه امکـان پـ شب نـی مـید
دارد ،میتیاود مف د باشد لی در شرایط د قحع ت چن ا فرضی مای تردیـد دارد .3 .ممـاوی شـدن
پدیدهها :هما رد طگبی با چالشهایی هه ابعاد مماوی دارد ،و ازمند تفکر پ چ ده است .تفکـر راهبـردی
از طریق تشخ ص تقییت فعال تهایی هه ارزشهای منحصر بـه فـردی بــــرای مشـتری ایجـاد
میهند ،مزیت رقابتی می فریند [ .]91تفکر راهبردی درقالب قیا د «ساده م ق» ظـاهر مـیشـید.
ایا قیا د مدل ذهنی یاصی را ایجاد هرده مبنای تصم گی ریهای ر زاوـه تـا ممـتی ـری هگـی
سازمان ییاهد بید .تفکرراهبردی برای سازمان ذیوفعان ن اوی زه تعمد ایجاد میهند .ایا اوی زه
تعمد از طریق قدرتی به مید می ید هه در «حق قت» ساده در ا حال مذاب است .وچه یـک
راهبرد را ارربخش میهند ر ش به هار یرفته شده و ست بگکه ایا بص رت وسبت بـه یامـل هسـب
هار است هه میتیاود یک راهبرد را قیی ارزش فریا سازد .بص رت وسبت بــه بازار ،مبنـای فمـگ
م ق قیا د بازی چییویی به هاری ری نهاست .ایده مدید ،محصیل وی راوـه یـا شـ یه مدیـد
هسب هار تنما چناوچه از ایا در نمایه شنایتی برییردار باشند میتیاوند مبنـای یگـق ارزش بـرای
مشتری مزیت رقابتی برای سازمان قرار ی رود .ایا بص رت چییوه ایجاد میشید؟ پاسخ ایا سـیال
در یک بارت؛ یادی ری از مح ط هسـب هـار اسـت [ .]91تفـا ت تفکـر راهبـردی بروامـهریـزی
راهبردی در ایا است هه در بروامهریزی راهبردی ،هار براساس دادههای مح حـی شـکل مـیی ـرد،
بد ن اینکه بررسی شید هه ایا دادهها تا چه اودازه معتبر قابل تک ه هستند .در شرایط پ چ ده هسب
هامـل محـ ط ،هـاری دشـیار در بعضـی مـیارد وـاممکا اسـت .اسـاس
هار امر ز فمگ صح
بروامهریزیهای راهبردی پ شب نی ر ود امیر است ،لی تغ رات واپ یسته ماوند تحیالت تکنیلیژیک،
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امتما ی یا س اسی قابل پ شب نی و ستند .بروامهریزیهای راهبردی وـی ی مـدلسـازی از دو ـای
اقعی است .قابگ ت ما در پ شب نی ینده محد د است ،زیرا حتی یک تغ ر هیچک در پدیدههـای بـه
ظاهر بیارتباط ،میتیاود به تغ رات مدهای در هل س ستگ منجـر شـید .چییوـه هنیـامی هـه دو ـا
درحال تغ رات سریع غ رقابل پ شب نی است هنترلی بر منـابع ح ـاتی مـیرد و ـاز مـید وـدارد،
سازمانها میتیاوند راهبرد را فرمیله پ اده هنند .اساس بروامهریزیهای راهبردی تحگ ل دادههاست
ایا ر ش تفکر (تفکر همیرا) فاقد قدرت الز برای «یالق ت» (تفکر ایـرا) بـه نـیان در ومایـه
اصگی راهبردهای تحیل بخش است .م نتزبرگ در مقاالت یید مدا به ایا اقع ت اشـاره دارد هـه
بروامهریزیهای راهبردی به دل ل ماه ت تحگ گی یید «بروامه» ایجاد میهنند وـه راهبـرد وچـه
راهبردها را ارربخش میسازد سنتز یالقاوه است .لی تفکر راهبردی ر یکردی است هـه مبتنـی بـر
اصیل راهبرد ،تفکر ایرا یالقاوه را برای یگق یـک راهبـرد ارزش فـریا تیصـ ه مـیهنـد .تفکـر
راهبردی ب ش از منبههای فر یندی متد لیژیک به راهبرد به نیان یک هنـر ویـاه مـیهنـد [.]26
بروامهریزی راهبردی مز مکتب «طرحریزی» است هه در مح ط قابل شـنایت قابـل پـ شب نـی
ارربخش است درحالیهه تفکر راهبردی با مکتب «یادی ری» تعریف میشید هه برای مح ط غ رقابل
درک پ شب نی مناسب است «تفکرراهبردی» در مح ط پرتحیل غ رقابـل پـ ش ب نـی امـر ز در
ر یکردهای مناسب «راهبری» سازمان شمرده میشید .ر یکردی هه میتیاود سـازمان را وسـبت بـه
رق ب برتری بخشد سمگ ب شتری از منافع بازار را وص ب ن سازد .از ایا ر ی زماویهه در مح حی
بیربات واپایدار با متغ رهای غ ریحی هست گ هه پی درپی در حال تغ ر میباشند ،و ـاز بـه ر شـی
داریگ هه بتیاود مس ر حرهت سازمان را مشخص وماید .ایا طرح همان تفکر راهبردی میباشد [.]21
برای تفکر راهبردی الییهای متعددی ارائه شده است .تیه د الییی یگ امسین بـر تیاومندسـازی
سازمان از طریق تیسعه ممارتها شنایت بازار است ،یری هامل ایجـاد اوی ـزه تـازه در سـازمان را
برای یگق دیدیاههای مدید راهبردی تیص ه میهند ل دها تمرهز سازمان بر اهداف را امری ح ـاتی
میداود .تحق قات هگ نس پیراس وشان میدهد ،شرهتهایی با شگ قیی وسبت به چشگاوداز هدف
در بازار بس ار میفقتر بیدهاود .رهبران در ایا شرهتها با درک م ق یید ،مامیریت یید را تغ ر داده
راه هیتاهتری برای رس دن به اهداف یید طی میهنند .الییی پـنجیاوـه تفکرراهبـردی بـر مبنـای
اصیل زیر پایهریزی مییردد:
 .9تفکر س ستمی :یک متفکرراهبردی الیییی از تمامی س سـتگ یگـق ارزش (از ابتـدا تـا اوتمـا) را در
ذها دارد .الزمه ایا الیی شنایت ناصر زوج رۀ ارزش ارتباط نها با یکدییر اسـت .ایـا الیـیی
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ذهنی یامل دایگی یارمی را شامل میشید به اوسان وشان میدهد هه دو ای صنعت چییوه بـه
نیان یک س ستگ هارمیهند.
 .2تمرهز بر اهداف :اهداف راهبردی باید در راستای ارزشهای سازمان شـکل ی ـرد .ایـا یژیـی از
پراهنده هاری حرهتهای زییزایی مگیی ری میهند .ایا تمرهز تا تحقق اهداف باید باقی بماود.
 .3فرصتمییی هیشمنداوه :استقبال از ایدهها تجرب ات مدید و ز یک ر یکرد ارزشمند برای هشـف
فرصتهای راهبردی است .باید همیاره یزینههای ارربخش راهبردی متناسـب بـا شـرایط سـازمان را
شنایت دوبالهرد.
 .4تفکر در زمان :ینده یذشته مدای از هگ و ستند .ینده برمبنای یذشته شکل مـیی ـرد .شـرایط
«حال» وقحه شر ع ینده است .فرصتهای ینده زای دۀ تیاومندیهای امر ز ییاهد بید .بـرای یگـق
ینده باید مکرراً مس رهای یذشته ،حال ینده را مر ر هرد.
 .1پ شر ی با فرض ه :در دو ای پ چ ده سـریعتـریا راه فمـگ قیا ـد بـازی ،فرضـ هسـازی زمـین
وماست .سایت فرض ه یک هاریالقاوه زمین ن یک فر یند تحگ گی است.
یالق ت به هاری ری تیاواییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفمی مدید اسـت .یالق ـت بـه
معنای تیاوایی تره ب ایدهها در یک ر ش منحصر به فرد یا ایجاد پ یستیی م ان ایدهها اسـت [.]96
یالق ت بریگق چ ز وی داللت دارد .یالق ت یک فر یند اوساوی است هه بـه وت جـۀ وـی مف ـد (حـل
مشکل فعگی یا بر رده سایتا یک و از) میاوجامد .وی ری بـه هـاری ری ایـدههـای وـییا واشـی از
یالق ت است هه میتیاود یک محصیل مدید ،یدمت مدید یا راهحل مدید اوجا هارهـا باشـد [.]99
وی ری بارت است از مگی هاربردی سایتا افکار اودیشههای ویواشـی از یالق ـت [ .]92تغ ـر
ایجاد هر چ زی است هه با یذشته تفا ت داشته باشد اما وی ری اتخـاذ ایـدههـایی اسـت هـه بـرای
سازمان مدید است .بنابرایا تما وی ریها منعکسهننده یک تغ رود اما تما تغ رها وی ری و ستند
[ .]4پ تردراهر وی ری را هماوند هر فعال ت نی در هنـار وبـیو اسـتعداد ،و ازمنـد داوـش ،تیمـه
سخت هیشی همه دستاودرهاران میداود .ا معتقد است وچه در م ان هار فرینان مشترک یـافتگ وـه
ییوه یاصی از شخص ت بگکه تعمد س ستمات ک به وی ری بیده است .بهطیر یالصه میتـیان چنـ ا
وت جه یرفت وی ری به نیان هر ایده مدیدی است هه دربری روده تیسعه یک محصـیل ،یـدمات یـا
فر یند مییردد هه ممکا است وسبت به یک سازمان ،یک صنعت یـا مگـت یـا ممـان باشـد ایـا
وی ریها به تغ ر اوحباق بمتر سازمان با ایدههای مدید منجر میشید [.]1
هاوتر در تعریف یید از وی ری برفر یند ن تیه د هرده وی ری را فر یند یرد ری هر ویع ایـده
مدید مف د برای حل مسیله میییاود معتقد است هه وی ری سازماوی شامل شـکل یـرفتا ایـده،
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پذیرش امرای ایدههای مدید در فر یند ،محصیالت یدمات است [ ]31وی ری فر ینـد ایـذ ایـدۀ
یالق تبدیل ن به محصیل ،یدمات ر شهای مدید مگ ات است [ .]99میزف شیمپ تر اقتصـاد
دان بزرگ اتریشی«وی ری سازماوی» را چن ا تعریف هرده است :ایجاد هسب هار مدید با استفاده از
یکی از میارد  .9میادیا قحعات مدید  .2ارائه فر یندهای مدید  .3ایجاد بازارهای مدید  .4بههـاری ری
تشکلهای سازماوی مدید تعریف میهند بر اساس ایا تعریف ،وی ریها تره ب د مقیله به وا هـای
مقیله تجارت مقیله فنی هستند .هنیامیهه تغ ری در تکنیلیژی تحقق یابد ،شیمپ تر ن را ایتـراع
میوامد هنیامی هه ایا تغ ر به ممان تجارت ارد میشید ،وی ری اتفاق میافتد [ .)]1سـا فـیرد
در تعریف یید به وقش فرد سازمان تیه د دارد وی ری سازماوی را تیسعه امرای ایدههای مدیـد
تیسط افرادی میداود هه هه در یک زم نه ومادی با هگ در ارتباط متقابل میباشـند .بنـابرایا از وظـر
ن د ن یک ایده مدید ممکا است از وظر افراد دری ر با ن مدید تگقی شید ایرچه در مای دییری
میرد استفاده قرار یرفته باشد .بریی از وییسندیان وی ری سازماوی را در رابحه با بازار تعریف میهنند
ماوند وی ری ارائه ایده مدید مف د سریع به بازار به هار بردن ایده مدید در سازمان بـرای تیل ـد
ارزانتر بمتر محصیالت یا هسب حمایت مؤرر مشتریان یا استفاده میفق ت م ز تجـاری از ایتـراع
تگقی میهنند .هیی ا وی ری را ا ل ا تحییل تبدیل یک ایده به یک فرهن تعریف میهنـد .دایـره
المعارف رفتار سازماوی ،وی ری را یگق بههاری ری ایده مدید تعریف میهند .ایا ایده مدید ممکـا
است مربیط به وی ری در زم نه تکنیلیژی یا فر یند هار باشد .ایده ممکـا اسـت تره ـب مدیـدی از
ایدههای قدیمی یا طرحی باشد هه وظگ فعگی را زیر سؤال برده فرمیل یـا دیـدیاه وـی مدیـدی را
ارائه دهد .فار ست وی ری را معرفی هاربرد ایده تیل د محصـیالت مدیـد تیسـط فـرد ،یـر ه
سازمان به احد مرتبط ممت مرح تعدیل طراحی به وحیی هه برای فرد ،یر ه ،سـازمان یامامعـه
مف د باشد ،میداوند .ماب ل وی ری سازماوی را پ اده هردن امرای میفق ت م ز ایـدههـای یـالق در
سازمان تعریف میهند [.]9
س ر تحیل وی ری را میتیان در  1مرحگه ب ان هرد میج ا ل :دیدیاه شیمپ تر :شیمپتر ،وی ری را
معرفی یک تره ب مدید از یامل تیل د حالتهای مختگف یک وظا یا به بارتی یافتا یـک تـابع
تیل د مدید میداود .یامل ایا وظا  ،شنایت یک محصیل مدید ،یافتا یک فر ینـد تیل ـدی مدیـد،
دست ابی به بازار مدید ،بههاری ری منابع مدید ومایتاً طراحی یک سـازمان مدیـد اسـت [ .]94مـیج
د  :وی ری تکنیلیژیک :وی ری تکنیلـیژیکی بـ ا سـالهـای 9112 -9162محـرح شـده اسـت
داوشمندان متفکران مختگفی در ایا زم نه اظمار وظر ومیدهاود هـه بـه د میضـیع تیل ـد فر ینـد
وی راوه تیمه ب شتری داشتهاود .در ایا مرحگه ابداع ایتراع به مرحگه تجاریسازی منجر شده تیر ر
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بسزایی در رشد اقتصـادی هشـیرها داشـته اسـت ،پـس از ایـا مرحگـه بـه وـی ری س سـتمات ک
فر یندیرایی تیمه ب شتری شده است .به ییوهای هه دییید ویرث در سال  ،9119اد ا مـیهننـد هـه
تغ رات س ستمات ک رشد اقتصادی امریکا ،از ایا مرحگه شر ع میشـید [ .]9مـیج سـی  :وـی ری
صنعتی :ویرش وی ری صنعتی از سیی فریما ،سال های 9112 -9152محرح یردید .مشخصات ایا
ویرش اوجا تحق قات پایه ،ایتراع ،تیسعه وی ری است .فریما از ممگه یژییهای وی ری در ایا
د ره را ،فزاینده بیدن ن ا ال میدارد هه ایا میضیع به دل ل امکاوات تیل د بمتر در د ران صـنعتی،
فرصتهای ب شتری برای یگق ایدههای مدید و ازهای فزاینده میامع بشری ایجاد مـیومایـد [.]94
میج چمار  :وظا وی ری :در سالهای  9111 -9151بر وظا های وی ری تیه د ب شتری شده اسـت،
به ییوهای هه فریما وظا وی ری را ،شبکههایی از سازمانها برای تحقق تکنیلیژی معرفی میوماید
در سال  OECD ،9112وی ری تکنیلیژی را تیل د فر یند مدید تغ رات چشـگی ـر در وـی ری
شامل مجمیعهای از فعال تهای گمی ،تکنیلیژی ،سازماوی ،مـالی تجـاری ،تعریـف مـیومایـد در
مرحگه بعـد در سـال  OECD ،9111وـی ری را شـامل فعال ـتهـای ،R&Dهسـب داوـش ،هسـب
تجم زات ،تدارهات تیل د بازاریابی میداود ن را به سه ویع وی ری فنـی تکنیلـیژیکی ،وـی ری
غ ـر تکنیلــیژیکی ،وــی ری صــنعتی تقس ـ گ مــیومایــد .در ای ـا تقس ـ گبنــدی منظــیر از وــی ری
غ رتکنیلیژیک ،وی ری سازماوی وی ری مدیریتی است [ .]22مـیج پـنجگ :وـی ری گمـی :9113
وی ری گمی بارت است از ایجاد ،ارزیابی ،مبادله هاربرد ایدههای مدید به منظـیر برتـری یـافتا
بنیاههای اقتصادی در بازار هاال یدمات ،هه منجر به شـکیفایی اقتصـاد مگـی تیسـعه امتمـا ی
میشید [.]94
اویاع وی ری از دیدیاه سازمان شامل  .9وی ری بن ـادی :ایـا وـی ری بن ـادی منجـر بـه یگـق
بازارهای مدید میشید .2 .وی ری تیسعه مگکرد (محصیل) :قتی وـی ری در محصـیلی بـه مـید
می ید ،شرهتها تالش میهنند هه هاربرد ایا محصیل مدیـد را افـزایش دهنـد .3.وـی ری تجدیـد
سایت تکنیلیژی :تجدید سایت تکنیلیژی مستگز اردهردن میاد یا تجم زاتـی از دییـر حـیزههـای
صنعت برای تیل د هر محصیل مدید میباشد .4.وی ری وا یذاری در تبگ غ برچسب هاال :وی ری در
برچسب هاال ،ایجاد تمایل به یرید یک محصـیل یـاص را در بـر مـیی ـرد .1 .وـی ری در فر ینـد:
وی ری در فر یند تیل د با ث میشید هه شرهت ،مزیتهایی بـر رقبـا بـه دسـت رد .6 .وـی ری در
طراحی :یکی از مسائل ممگ در طراحی ،قابگ ت اوعحاف است به ایا معنی هه هاال با تیمه به شـرایط
بازار تغ ر الئق مصرفهنندیان ،قابگ ت تعدیل داشته باشد .1 .وـی ری در زم نـۀ تجدیـد فرمـیل
سازی :تجدید فرمیل سازی شامل تغ ر در سایتار محصیل فعگی بد ن تغ ر در امزاء ن میباشد.5 .
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وی ری در ارائه یدمات :محالعات وشان میدهد هه هزینۀ مگب یک مشتری هفت برابر هزینـه حفـ
ن میباشد ،بنابرایا وی ری در یدمات یکی از مسائل ممگ در رقابت محسیب میشید .1 .وی ری در
بسته بندی :تغ ر بستهبندی میماً با ث تغ ر م زان یرید هاال یا م زان استفاده از ن در یک د رۀ
زماوی بازشدن بازارهای مدید بر ر ی ن هاال میشید [.]32
از یژییهای سازمانهای وی ر میتیان به ایا میارد اشاره هرد .9 :سایتار سازماوی یالق :یکـی
از مممتریا یامل تسم ل تقییـت یالق ـت وـی ری در سـازمان سـایتار مناسـب تشـک الت
متناسب با اهداف است .سایتار سازمان ،س گهای است هه مـدیریت مـیتیاوـد بـا اسـتفاده از ن بـه
هدفهای یید دست یابد .از وجاهه راهبرد هگی سازمان تع اهننده هدفها است ،بنابرایا ،باید م ان
راهبرد سایتار ،رابطهای وزدیک مید داشته باشد .برای افزایش یالق ـت وـی ری ،معقـیل ایـا
است هه سازمانها راهبرد مبتنی بر وی ری (تنیع) را اتخاذ هنند .راهبرد مبتنی بر وـی ری ،بـه ابتکـار
مل یالق تی منحصر به فرد استیار است .ایا ویع راهبرد برای ایجاد بازار رضه هاالی منحصر
به فرد ،از راه تنیع بخش دن به محصیل تالش مـیهنـد [ .2 .]3فرهنـ سـازماوی یـالق :فرهنـ
سازماوی را میتیان مجمی های از با رها ارزشهای همیاوی مشترک هه براودیشه رفتار ا ضای
یک سازمان ،ارر مییذارد با ث اتحاد نها مـیشـید ،تعریـف هـرد .فرهنـ سـازماوی مـیتیاوـد
سرچشمهای برای حرهت پییایی ،یالق ت وی ری یا ماوعی در راه پ شرفت نها به شمار ید .از
ایا ر  ،میتیان یفت هه فرهن در یک سازمان ،هماوند شخص ت در یک اوسـان اسـت .قتـیهـه
سازماوی دارای فرهن قیی باشد ،افراد را به سازمان هدفهای ن به ییوهای متمایل میهنـد هـه
وما یید را مزیی از سازمان بداوند [ .]21در فرهن قیی تیه د اصگی بر ر ح ه هـار فرینی تقییـت
زم نههای مناسب ،برای پر رش یالق ت وی ری اسـت .سـازمانهـای یـالق از فرهنـ قـیی
تشییقهننده ،برییردار هستند از ایار  ،در رشد تیسعه یالق ت پ شـیا هسـتند [ .3 .]92محـ ط
یالق :اصیالً یالق ت وی ری قادر به تبگیر در مح ط وامناسـب وـامحگیب وخیاهـد بـید .یکـی از
ر شهای ممگ متبگیرهردن یالق ت ،به مید ردن فضای محرک ،متعدد بهطیر هگی یالق است.
بهطیر هگی ،برای ایجاد مح ط مناسب در سازمان برای یالق ت وی ری بایـد محـ ط هـاری را
صم می را فراهگ هرد ،هدفها را بهطیر مشخص تع ا ومید ،به وی ری یالق ت امت از مناسب داد،
از تعصب هاری حمایت هرد افراد را برای تغ ر ماده سایت [ .4 .]22س سـتگ پـاداش :بایسـتی بـه
ییوهای باشد هه افراد با مگکرد مناسب میرد تحسـ ا تقـدیر قـرار ی روـد بتیاونـد ر ی هارهـا
ایدههای میرد القه یید فعال ت هنند ،با داشتا وقش ب شتر در پ شبرد فعال تهـای یر هـی پـاداش
ب شتری دریافت هنند [ .]92برای ایجاد یالق ت وی ری در سازمان بایـد شـرایط مح حـی مناسـب
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فراهگ شید برای ایجاد ایا شرایط مدیران باید وکاتی را مـیرد تیمـه قـرار دهنـد .9 :تحمـلهـردن
شکست  .2فراهگ هردن مح ط هار را غ ررسمی  .3دادن امت از مناسب به وی ران  .4تشییقهردن
رقابت  .1حمایتهردن از تعصب هاری  .6تع ا هدفها بهطیر مشخص  .1مادهسازی برای تغ ـر .5
به مید ردن فضای یالق [.]91
مفـری همکـاراوش ( )2221در مقالــهای تحـت نـیان تفکـر راهبـردی مـدیریت داوــش در
سازمانهای اقع در هشیر مریکا ،تعدادی از ناصر هگ دی را معرفی میهنند .نها تاه د میهنند هه
تجزیه تحگ ل ب شتر ،میقع تهایی هه میتیاوند قابگ ت تفکر راهبردی در افـراد را بـاال ببروـد ،معگـی
میسازد سازمانها میتیاوند از ایا میقع تها برای تیسعه مدیران بمبـید شـغلهایشـان اسـتفاده
هنند .ایا مقاله بهطیر یالصه در میرد ر ابط ب ا تفکر راهبـردی ،بروامـهریـزی راهبـردی راهبـرد
ابتکاری بحث میهند پ شنماد میهند هه تفکر راهبردی مؤرر مناسب میتیاود بـهطـیر مـؤرر بـه
تغ رات مح ط تجاری امر ز پاسخ دهد .همچن ا مدیریت داوش را بـه نـیان یـک امـل ممـگ در
افزایش بمبید تفکر راهبردی از طریق باال بردن تجربه بص رت وسبت به احدهای سازمان وقاط
تصم گی ری ،می داود .هاوتر در یـک برسـی تحـت نـیان «تغ ـر مـده در وـی ری فر ینـد تیل ـد
اتحادیههای ایالت متحده مریکا» در سال  2221به ایا وت جه رس د هـه بـرای وجـات شـرهتهـای
بزرگ در ایاالت متحده از بحران اقتصادی افزایش استخدا و ر ی هـار بایـد تغ ـرات مـدهای در
وی ری سازماوی ایا شرهتها صیرت ی رد ایا ممگ ابتدا از طریق سایتار سازمان سپس از طریق
فرهن سازماوی امکانپذیر است .هاوتر نیان می هند هه اقتصاد امریکا بد ن دیرییوی سـایتاری در
ن شکگی وازیبا زشت برای مامعه مح ط زیست به دوبال ییاهـد داشـت .بنـابرایا یـک وـی ری
امر زی برای وجات اقتصاد ب مار ،مامعه مح ط زیست الز ضر ری است .سا هارس ل ال زابـت
مک م الن ( )2225در تحق قی با نیان وی ری در سازمانهایی بـا س سـتگهـای پ چ ـده بـه ارزش
االی وی ری در تیسعه پ شرفت تیه د هردهاود .طبق وتایج وان ادب ات وی ری به معنای راهبردیی
ن از سال  9119به ایا طرف فرق هرده است ایر بخیاه گ در یک اصـحالح هیتـاه ن را تیصـ ف
هن گ ن؛ یک فعال ت سازماوی منیط به فرهن سـازماوی اسـت .هارسـ ل مـک مـ الن بـا اوجـا
پ مایشی م ان چند شرهت صنعتی بزرگ فرهن پذیرای یالق ـت در سـازمان را ممـگتـریا امـل
همکاران ( )2293در محالعه یید با نیان سـیابق
وی ری یالق ت در سازمان می داوند .بی ییو
وتایج تفکر راهبردی ،با بررسی یامل مؤرر بر تفکـر راهبـردی در سـح سـازماوی در زم نـههـای
ییوایین مدیریت از ممگه راهبرد بازاریابی ،مدیریتراهبردی مدیریت منابع اوساوی وشان دادوـد هـه
وت جه شفتیی بازار تالطگ فا ری ،تر یج تفکر راهبردی در سح سـازماوی اسـت یـک رابحـه
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مثبت ب ا تفکر راهبردی مگکرد بازاریابی مید دارد .وص ری احد ( )9356در تحق قـی بـا نـیان
ارتباط راهبردی مؤرر بر وی ری سازماوی در شرهت تیل دی تراوسفیرماتیر اوجا داده اسـت بـه ایـا
وت جه دست یافت هه در ایا سازمان وی ری سازماوی ارتباط راهبردی در حد همتر از متیسط مـید
دارد ،لذا ضر ری است هه تیمه یژه به نها شـید در تصـم گی ـریهـا مـدوظر قـرار ی ـرد [.]24
سم عی وصر ( )9351در مقالهای پژ هشی تحت نیان تفکر راهبـردی بمـرهبـرداری از فرصـتهـا
تب ا هرده است هه تفکـر راهبـردی یـک «بصـ رت فمـگ از ضـع ت میمـید بمـرهبـرداری از
فرصتها» است .ایشان معتقد است هه تفکر راهبردی مدیر را قادر میسازد تا بفممد چـه ـیامگی در
دستیابی به اهداف میرد وظر مؤرر است چییوه ایا یامل مؤرر برای مشـتری ارزش مـی فرینـد؟
ایا تفکر از طریق فمگ صح قیا د بازار پاسخیییی یالقاوه به ن صیرت میپذیرد هه در محـ ط
واپایدار متحیل هسب هار امر ز بس ار حائز اهم ت است .زیرا بد ن ایا تفکر ،تالشهـای سـازمان
برای دست ابی به راهبردهای تد یا شده ارربخش وخیاهد بید [ .]93بدالکریمی ( )9351در مقالـهای
تحت نیان مدیریت داوش -فا ری -یالق ت وقش نها در بمبید هـارایی ،و ـاز فـا ریهـای
شیرف را ممگ مگیه داده همچن ا مدیران را به اوجا پ شرفتهای مدا در هگ ه ابعاد هسب هـار
فرا میییاود تاه د میهند هه رس دن به ایا اهداف مستگز مدیریتی اقعیرا غ ـر احساسـی در
احال ر شافکر است در بخش پایاوی مقاله وت جه میی رد هه در مـیاقعی هـه پـای وـی ری در
م ان است مید یک بروامهریزی راهبردی به همراه مدیریت فعال هه دارای تفکرراهبردی مـیباشـد،
محرح میباشد [ .]96زاد ارشدی ( )9355با هدف بررسی تیر ر فرهن سازماوی بر درک حمایـت از
وی ری دریافتند هه م ان د متغ ر پشت باوی از وی ری با درک حمایت ،اوسجا  ،س سـتگهـای پـاداش
سازماوی اوصاف رابحه مستق گ مید دارد پ شنماد هاربردی نها ایـا اسـت هـه سـازمان ضـما
حمایت از افراد ،ر ح ه ت می میی صم ماوه را در سازمان یسترش داده فضا مح حی باز را برای
ایجاد ارتباط ب ا هارهنان به مید رود با س ستگ پاداش سازماوی مناسب مـیتیاونـد مشـیقهـای
مناسبی را برای شکیفایی وی ری به مید رود [ .]2س د احمد هاشمی همکاران ( )9312پژ هشـی
با هدف بررسی ارتباط م ان اویاع سبک تفکر یالق ـت وـی ری مـدیران مـدارس اسـت .در ایـا
تحق ق از د ابزار اودازهی ری ،پرسشـنامۀ ،سـبک تفکـر هریسـین برامسـین )9111( ،پرسشـنامه
مق اس وی ری سازماوی (زار ی )9351 ،استفاده شد .ضریب پایایی نها با استفاده از ر ش باز زمـایی
با فاصگۀ زماوی د هفته ،به ترت ب برابر  %61 %13به دست مد هه درسح هـامالً  %9معنـادار بـید
وتایج وشان داد هه افراد ومیوه ،ب شتر سبکهای تفکر تحگ لیرا رمانیرا را تـرم داده همتـر از
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سایر سبکها استفاده هردهاود .همچن ا م ان سبکتفکر مدیران مدارس با وـی ری رابحـۀ معنـاداری
مید دارد سبکتفکر ملیرا ب شتریا پ شب نی هننده وی ری سازماوی است [.]39
فرضیههای پژوهش
 .9سح تفکر راهبردی مدیران در سازمان تـیم ا امتمـا ی ذربایجـان غربـی در حـد بـاالتر از حـد
متیسط است.
 .2تفکر راهبردی مدیران بر م زان وی ری سازماوی در سازمان تیم ا امتما ی ذربایجان غربی مـؤرر
است.
ـ بعد تفکرراهبردی مدیران بر م زان وی ری سازماوی در سازمان تـیم ا امتمـا ی ذربایجـان غربـی
مؤرر است.
ـ بعد ارزیابی ممارتهای اقدامات راهبـردی تفکـر راهبـردی مـدیران برم ـزان وـی ری سـازماوی در
سازمان تیم ا امتما ی ذربایجان غربی مؤرر است.
ـ بعد بررسی ارریذاری وفیذ راهبردی تفکر راهبردی مدیران بر م زان وی ری سـازماوی در سـازمان
تیم ا امتما ی ذربایجان غربی مؤرر است.
 .3روششناسی پژوهش

تحق ق حاضر از وظر هدف ،هاربردی از ح ث ر ش تیص فی همبسـتیی اسـت .مامعـۀ ماری
تحق ق حاضر مدیران معا وان سازمان تیم ا امتما ی ذربایجان غربی اسـت هـه تعـداد نهـا 15
وفرمیباشد .ابزار ممع ری اطال ات ،د پرسشنامه؛ پرسشـنامه تفکرراهبـردی مـدیران ی گی ـیس
پرسشنامه وی ری سازماوی د رابجی همکاران میباشـد بـرای تجزیـه تحگ ـل دادههـای مـاری از
ر شهای ماری تیص فی استنباطی استفاده شده است .بدیا ترت ب هه برای طبقهبندی ،تگخ ص
تیص ف دادههای ماری از ر ش ماری تیص فی در سح استنباطی برای زمین فرض ههای تحق ق
از زمینهای  tتک یر هی ،هگمییر ف -اسـم روف r ،پ رسـین ،ریرسـ ین د متغ ـره ریرسـ ین
چندیاوه استفاده یردیده است.
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 .4تحلیل یافتهها

بر اساس اطال ات به دست مده از مد لهای  2 9مالحظه مـیشـید هـه 15/2درصـد ومیوـۀ
ماری را مرد  9/1درصد ن را زن تشک ل داده است 2 .درصد ومیوه ماری را مجرد  922درصد ن
را متیهل تشک ل داده است .همچن ا  2درصد ومیوۀ ماری را افراد ب ا  31-21سال 32/2 ،درصـد را
 41-36سال 62/2 ،درصد را  11-46سال  2درصد ن را باالتر از  11سـال تشـک ل داده اسـت .از
طرفی  94/6درصد ومیوۀ ماری را افراد دارای تحص الت دیپگگ 2 ،درصد را فیق دیپگگ92/3 ،درصد را
ل ساوس 31/1 ،درصد را فیق ل ساوس باالتر تشک ل داده است .همچن ا  9/1درصد همتر از  1سال
سابقه هار 9/1 ،درصد را  92-1سال 5/1 ،درصد را  91-99سال91/3 ،درصد را  22-96سـال 45/3
درصد را 21-22سال 21/9درصد ن را ب ش از  21سال سابقۀ هار تشک ل داده است .از طرفـی21/6
درصد افراد همتر از  1سال سابقۀ مدیریت 21/1 ،درصد را  92-1سال 21/6 ،درصد را  91-99سـال،
 92/9درصد را  22-96سـال  6/1درصـد را  21-22سـال .درصـد ن را بـ ش از  21سـال سـابقۀ
مدیریت تشک ل داده است
مد ل  .9تیزیع پاسخ به سؤالهای منس ت
جنسیت
هم ت پاسخ
تیهل

هم ت پاسخ

مرد
فرا اوی درصد
15/3
11
مجرد
فرا اوی درصد
3/3
2

زن
فرا اوی درصد
9/1
9
متیهل
فرا اوی درصد
922
15

ضع ت تیهل
جمع
فرا اوی درصد
922
15
ممع
فرا اوی درصد
922
15

مد ل  .2تیزیع فرا اوی درصد پاسخهای ومیوۀ ماری به سؤالهای (سا ،سح تحص الت ،سابقه هار سابقه مدیریت)
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یافتههای بدست مده از پرسشنامههای ممع ری شده ،برای متغ رهای تفکر راهبردی بر م زان
وی ری سازماوی به صیرت مد ل شماره  3میباشد.
مد ل  .3مارههای تیص فی مربیط به متغ رهای تفکر راهبردی بر م زان وی ری سازماوی
نوآوری

اثرگااری و

مهارتهای اقدامات

سازمانی

نفو راهبردی

راهبردی

15
2
2/22
2/96
2/53
2/694
2/315

11
9
2/34
2/32
2/25
2/132
2/259

15
2
2/95
2/95
3
2/111
2/311

2/53

2/53

2

2/93

9
3/53

9/39
3/61

9/93
3/93

9/21
3/35

تفکرراهبردی

تفکرراهبردی

11
9
2/215
2
2
2/191
2/256

15
2
2/22
2/23
9/11
2/439
2/956

تعداد
بد ن پاسخ
م اوی ا
م اوه
مد
اوحراف مع ار
اریاوس

9/13

رتبه

9/32
3/23

حداقل
حداهثر

در بررسی مد ل شماره  ،3فرا اوی درصد تیزیع پاسخهای داده شده به سؤاالت تفکر راهبـردی
م اوی ا برابر 2/22سؤاالت بعد تفکر راهبردی م اوی ا برابر  2/215سؤاالت ممارتهای اقـدامات
راهبردی م اوی ا برابر  2/95سؤاالت ارریذاری وفـیذ راهبـردی م ـاوی ا برابـر 2/34سـؤاالت
وی ری سازماوی م اوی ا برابر 2/22دارد .برای زمین فرض ۀ  9از  tتک یر هی استفاده شـد .فـر
صفر یالف بارتاود از:

H0 =M  µ
H1 =M >µ


مد ل  .4مار تیص فی مربیط به تار ر تفکر راهبردی بر وی ری سازمان
خطای انحراف از

انحراف

میانگین

استاندارد

/25292

/62229

میانگین

تعداد نمونه

متغیر

2/2219

15

وی ری
سازماوی
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مد ل  .1مار  tتک یر هی مربیط تار ر تفکر راهبردی بر وی ری سازمان
 = 3تست ارزش
فاصگه اطم نان  % 11ایتالف
Upper

Lower

-/6923

-/1314

ایتالف
م اوی ا

Sig. (2)tailed
سح معناداری

Df
درمه
زادی

-/11451

/222

12

t
-1/431

متغ ر
وی ری
سازماوی

وتایج مد ل  1وشان میدهد  tمشاهده شده در سح لفای  1درصد معنادار و ست فر صـفر
تیی د میشید .به بارتی م اوی ا مشاهده شده ( )2/2219م اوی ا میرد اوتظار ( )3تفا ت معنـاداری
مشاهده میشید به طیری هه م اوی ا مشاهده شده از م اوی ا میرد اوتظار پای اتـر اسـت در وت جـه
میتیان یفت تفکر راهبردی مدیران در تغ ر وی ری سازمان مؤرر ومیباشد.
با استفاده از زمین هیلمییر ف اسم روف ورمال بیدن دادهها را میتیان بررسـی هـرد هـه مـا در
ایاما ایا زمین را برای هل دادهها و ز تکتک متغ رها اوجا دادهایـگ هـه وتـایج ن بـه صـیرت
مد ل  6وشان داده شده است .ایا زمین در سح اطم نان  %11اوجا میی ـرد بـه بـارتی سـح
معناداری ما  ∝= 0/05میباشد.
مد ل .6زمین  rپ رسین برای تع ا همبستیی تفکرراهبردی با وی ری سازماوی
متغیر همبسته با تفکر راهبردی

N

Sig
)(1-tailed

Correlation.
Pearson

مدیران و ابعاد آن

15

2/291

2/346

تفکرراهبردی مدیران

فرض ه9

15

2/229

2/321

بعد تفکر راهبردی مدیران

فرض ه9-9

15

2/216

2/321

ممارتهای اقدامات راهبردی

فرض ه2-9

15

2/293

2/333

ارریذاری وفیذ راهبردی مدیران

فرض ه3-9

α =0/05

مد ل  6یالصه وتایج زمین فرض ههای  3-2 ،2-2 ،9-2 ،2را وشان میدهد ،برای هر یـک از
فرض ههای  3-2،2-2 ،2در سح معناداری یک دامنهای ،سح معناداری زمین  rپ رسین از حداقل
سح معناداری  2/21هیچکتر بیده همچن ا برای فرض ه  2-2سح معناداری زمین  rپ رسـین
از حداقل سح معناداری  2/92هیچکتر بیده و ز با تیمه به اینکه مقدار  rمحاسبه شده برای هـر
یک از فرض هها هه از مقدار بحراوی پ رسین با درمه زادی  11هه  2/231است ،بزریتـر مـیباشـد،

616

ارزیابی تفکر راهبردی مدیران و تأثیر آن بر نوآوری سازمانی

مید رابحه ب ا د متغ ر مذهیر میرد تیی د قرارمیی رد میتیان ب ان هرد ب ا تفکر راهبردی مـدیران
م زان وی ری سازماوی در سازمان تیم ا امتما ی ذربایجان غربی رابحه معناداری مید دارد.
مد ل  .1تحگ ل تفکر راهبردی با وی ری سازماوی اریاوس فرض ههای مربیط به مدل ریرس یوی تیر ر

برای زمین تیر ر هر متغ ر مستقل بر متغ ر ابسته ایا فرض هها از زمین ریرس ین استفاده شـده
است .مد ل شماره  1وتایج ایا تحگ ل را وشان میدهد .با تیمه به اینکه ضـریب تشـخ ص  R2هـه
بارت از وسبت تغ رات تیض داده شده تیسط متغ ر Xبه تغ رات هل است .میتیان ب ان ومید هه
به ترت ب حد د  96 ،6 ،91 95درصد تغ رات م زان وی ری سازماوی ،با تغ رات در تفکر راهبـردی
مدیران ،بعد تفکر راهبردی ،ممارتهای اقدامات راهبردی ،ارریذاری وفیذ راهبردی مدیران با تب ـ ا
مییردد.
مد ل  .5ضرایب پارامتر فرض ههای تیر ر تفکر راهبردی با وی ری سازماوی
سطح معناداری

 tمحاسبه شده

 βشیب خط

عنوان متغیر

رد فر

H0

2/224

2/32

2/425

تفکرراهبردی مدیران

رد فر

H0

2/229

2/32

2/332

تفکرراهبردی مدیران

رد فر

H0

2/261

1/252

2/241

ممارتهای اقدامات راهبردی

رد فر

H0

2/224

2/32

2/916

ارریذاری وفیذ راهبردی مدیران

نتیجه آزمون

مد لهای شماره  1 5ضرایب پارامتر رابحه ریاضی ب ا تفکر راهبردی با وـی ری سـازماوی
ابعاد ن را وشان میدهد .ایا ر ابط م ـزان تغ ـر در متغ ـر وـی ری سـازماوی بـه ازای تغ ـر تفکـر
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راهبردی مدیران ،بعد تفکر راهبردی ،ممارتهای اقدامات راهبردی ،ارریذاری وفیذ راهبردی مدیران
تع ا میهند.
مد ل  .1رابحه ریاضی تار ر تفکر راهبردی ابعاد ن بر وی ری سازماوی
متغیرهای مستقل

رابطه ریاضی

تفکر راهبردی مدیران

Y = 9/922 + 2/425 X 9

تفکر راهبردی مدیران

Y = 9/232 + 2/332 X 9

ممارتهای اقدامات راهبردی

Y = 9/626 +2/241 X 9

ارریذاری وفیذ راهبردی مدیران

Y = 9/329 + 2/916 X 9

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

بر پایۀ یافتههای ایا تحق ق با تیمه به پ ش نه تحق ق یافتههای پژ هشهای دییر ،وتـایجی
هه از ایا پژ هش حاصل میشید به شرح زیر میباشد:
مد ل شماره  6یالصه وتایج زمین فرض ههـای  3-2 ،2-2 ،9-2 ،2را وشـان مـیدهـد ،رابحـه
معناداری م ان تفکر راهبردی مدیران ابعاد ن با م زان وی ری سازماوی در سازمان تیم ا امتمـا ی
ذربایجان غربی مید دارد .برای زمین تیر ر هر متغ ر مستقل بر متغ ر ابسته ایا فرض هها از زمین
ریرس ین استفاده شده است .برای زمین تیر ر هر متغ ر مستقل بر متغ ر ابسـته ایـا فرضـ ههـا از
زمین ریرس ین استفاده شده است .وتایج حاصل از مد ل شماره  1میدهد .با تیمه به اینکه ضـریب
تشخ ص  R2هه بارت از وسبت تغ رات تیض داده شده با متغ ر  Xبه تغ رات هل است .میتیان
یفت هه یک احد افزایش م زان وی ری سازماوی بـه ترت ـب حـد د  96 ،6 ،91 ،95درصـد ،تیسـط
تغ رات در تفکر راهبردی مدیران ،بعد تفکرراهبردی ،ممارتهای اقدامات راهبردی ،ارریذاری وفـیذ
راهبردی مدیران تب ا دار مییردد .با تیمه به مد ل شماره ،6مقادیر بتاهای مربیط به متغ ـر تفکـر
راهبردی مدیران ابعاد ن در رابحه با متغ ر وی ری سازمان ،م زان تغ ر در رشد متغ ر م زان وی ری
سازماوی به ازای تغ ر در متغ ر تفکرراهبردی هر یک از ابعاد ن تع ا میشید .بـدیا ترت ـب هـه
یک احد تغ ر مثبت در تفکرراهبردی ،بعد تفکر راهبردی ،ممارتهای تفکـر راهبـردی ارریـذاری
وفیذ راهبردی به ترت ب با ث  2/211 2/269 ،2/216 ،2/392احد رشد در م ـزان وـی ری مـدیران
سازمان تیم ا امتما ی استان ذربایجانغربی میشید .مد لهای شماره  1 5ضرایب پارامتر رابحه
ریاضی م ان تفکر راهبردی با وی ری سازماوی ابعاد ن را وشان میدهد .ایا ر ابط م زان تغ ـر در
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متغ ر وی ری سازماوی به ازای تغ ر تفکر راهبردی مدیران ،بعد تفکر راهبردی ،ممارتهـای اقـدامات
راهبردی ،ارریذاری وفیذ راهبردی مدیران تع ا میهند .میتیان یفت هه یک احد افزایش م زان
وی ری سـازماوی بـه ترت ـب حـد د 2/425 ،2/241 ،2/332 ،2/916درصـد ،احـد افـزایش در تفکـر
راهبردی مدیران ،بعد تفکر راهبردی ،ممارتهای اقدامات راهبردی ،ارریذاری وفیذ راهبردی مدیران
مییردد.
پ ش نه تحق ق و ز وشاویر تیر ریذاری تفکرراهبردی مدیران ابعاد ن بر م زان وـی ری سـازمان
است به بارتی تفکر راهبردی مدیران ابعاد ن در ارتقاء م زان وی ری سازمان است مؤرر است .ایر
یک سازمان بتیاود به میقع تی دست یابد هه اهثر مدیران هارهنان ن صاحب تفکر راهبردی شیود
به مساله وی ری و ز بهطیر راهبردی بنیرود ،در ایا صیرت همیاره ضع ت میمید را میرد سؤال قرار
ییاهند داد تا به میقع تها راهحلهای مدیدتر بمتری دست یابند در ا حال هه یید دست به
ایا هار میزوند از هساوی هه به یر ه وان مگحق شید ،حمایت ومیده نها را هدایت ییاهند هرد .با
ایا ر ود ،افراد چشگاودازی محگیب برای سازمان یید در ینده در وظر ییاهند داشت در قالب ن،
شنایتی بمتر از هل سازمان محـ ط فعــــا ل ـت ن بـهدسـت ییاهنـد رد بـرای دسـت ابی بـه
چشگاوداز محگیب تحب ق سازمان با مح ط دست به یالق ـت وـی ری ییاهنـد زد [ .]21مـدیران
دارای تفکرراهبردی دائماً راهبرد تیل د میهنند هر راهبرد یک وی ری است هه وت جه تصیرات یک
فرد است ،چه به صیرت مقاصدی برای وظگ بخش دن به یک رفتار پ ش از قیع ن ،چه به صیرت
الییهای ق اسی برای تیص ف رفتاری هه از پ ش رخ داده است [.]29
با تیمه به ایاهه وتایج تحق ق وشان میدهد تفکرراهبردی مدیران ابعاد ن (تفکـر راهبـردی
ارریذاری وفیذپذیری راهبردی) بر م زان وی ری سازماوی در سـازمان تـیم ا امتمـا ی ذربایجـان
غربی مـؤرر اسـت .لـذا بـرای بمبـید تفکرراهبـردی مـدیران در ممـت افـزایش وـی ری سـازماوی،
پ شنمادهای زیر ارائه مییردد:
ـ میزش تقییت تفکر راهبردی مدیران برای ارائه ایدههای یالق وی راوه.
ـ شناسایی تعصبها مماوعت از ارریذاری نها بر ایدههای یالق وی راوه استراژیهای سازمان.
ـ شناسایی یامل هگ دی ممتدهی وما در راستای دستیابی به اهداف چشگاوداز سازمان.
ـ بریذاری یاریاههای ،مگسات ،همایشها برای تقییت ممارتهـای تفکـر راهبـردی مـدیران ممـت
برییرد با شرایط د اطم نان.
ـ مدیریت تنش ب ا اهداف بگندمدت هیتاهمدت ،اتخاذ تصـم ماتی همسـی سـازیار بـا راهبـردی
سازمان
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ـ ارتباط با افراد ریسکپذیر سازمان یافتا ر شهایی ممت پاداش داد بـه ریسـکپـذیری مناسـب
افراد.
ـ ایجاد س ستگ اطال اتی برای ارزیابی ارریذاری وفیذ راهبردی مدیران بر منابع اوساوی ،چشـگاوـداز
سازمان سازمان.
باتیمه به وتایج تحق ق به محققان تی پ شنماد میشید هه:
 .9با تیمه به اینکه در تحق ق حاضر ،مدیران سازمان تام ا امتما ی استان ذربایجان غربی در وظر
یرفتهشده است ،پ شنماد مییردد ،محققان بعدی چن ا بررسی را در مدیران سازمان تام ا امتما ی
سایر استانها اوجا دهند ،تا با مقایسه وتایج حاصل از تحق قات مختگف در ایا زم نه ،اطم نان
ا تماد ب شتر در بههاری ری وتایج ،حاصل یردد.
 .2با تیمه به اینکه در تحق ق حاضر متغ ر تفکر راهبردی مدیران براساس وظریه یـک ی گی ـیس
متغ ر وی ری سازماوی براساس وظریه د رابجی همکاران تعریف مگ اتی یردیـده اسـت ،لـذا بـه
محققان تی پ شنماد مییردد ایا متغ رها را بـر اسـاس وظریـات دییـر از ممگـه یگ امسـین ،بـان،
میریسی ،زار ی میرد بررسی قرار دهند.
 .3به محققان تی پ شـنماد مـییـردد هـه تـیر ر تفکـر راهبـردی را بـر متغ رهـای دییـر از ممگـه
سنارییپردازی ،یادی ری ،مزیت رقابتی ،اوی زش تار ر سایر متغ رها را بر وی ری سازماوی از ممگـه
دالت سازماوی ،سازمان یادی روده ه ف ت زودیی هاری میرد بررسی قرار دهند.
محد دیتهای تحق ق به صیرت زیر میباشد:
 .9در تحق ق حاضر تفکرراهبردی مدیران بر اساس وظریه یگی یس تعریف مگ اتی یردیده است.
 .2در تحق ق حاضر وی ری سازماوی بر اساس وظریه د رابجی همکاران است.
 .3با تیمه به اینکه پرسشنامههای تحق ق حاضر میبایسـت م ـان ر سـای احـدها سـازمان تـیم ا
امتما ی ذربایجان غربی معا وان محتر شان تیزیع مییردید .حضیر در مگسـات میمیریـتهـا از
یامگی بیدود هه همکاری زمیدویها را با قفه میامه میسایت.
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