
 مطالعات مدیریت راهبردی                                                                                            
 3131 زمستان ـ 02شماره                                                                                    

 303ـ  341ص  ص                                                                                  
 

بر  تأکیددر عملکرد نوآورانه: با  راهبردیتبیین نقش هوشمندی 

 راهبردی گیری تصمیمنقش میانجی سرعت 
 

 **ی، عطاءاله هرند*نادر مظلومی1
 دهیچک
. در استوسته عملکرد نوآورانه سازمان یپ ارتقاء بنیان دانش های سازمانبقای  یدیاز عوامل کل یکیامروزه      

خلق  ی. از طرفگردد می یسازمان توسعهو رشد و  یت رقابتیدر عملکرد سبب حفظ مز ینوآور ها سازمانن یا
حاصل از هوشمندی  های دادهاطالعات و  پایهبر  راهبردیسریع  های تصمیمعملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ 

و اطالعات محیط  ها دادههستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از  موفق هایی سازمان .است راهبردی
 به دنبالداشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. پژوهش حاضر  خودآگاهیدرونی و بیرونی 

و  راهبردیهای گیری تصمیم، سرعت راهبردیم هوشمندی یدر خصوص مفاه مند نظام یچارچوب یطراح
دارد تا در  یق سعین طریو از ا است یرانیا بنیان دانش های شرکتو در  باهمورانه در ارتباط عملکرد نوآ

. است یشیمایت پیبا ماه یق از نوع کاربردین تحقید. این حوزه اقدام نمایدانش موجود در ا یگسترش مرزها
 یفناور زمینه درفعال  انبنی دانش های شرکتاز  یتصادف گیری نمونهبا ق ین تحقیا یبرا موردنیاز های داده

 ین از روش معادالت ساختاریاست. همچن شده  آوری جمعابزار پرسشنامه  وسیله بهران و یاطالعات در کشور ا
 دست بهج یده است. نتایاستفاده گرد ها داده وتحلیل تجزیه منظور به 0اس آل یاسمارت پ افزار نرمبا استفاده از 

بر عملکرد نوآورانه  راهبردی گیری تصمیمو سرعت  راهبردی از آن است که هوشمندی یحاک آمده 
در  راهبردی گیری تصمیمسرعت  گری میانجین نقش ی. همچنباشند می مؤثر یرانیا بنیان دانش های شرکت

 قرار گرفت. تأییدز مورد ین یرانینان ایدانش ب های شرکتبر عملکرد نوآورانه  راهبردیهوشمندی  اثرگذاری

؛ عملکرد راهبردی گیری تصمیم؛ هوش رقابتی؛ سرعت راهبردیوشمندی : هها کلیدواژه

 .بنیان دانش های شرکتنوآورانه؛ 
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 مقدمه. 1

و  ی، نوآوریه دانشیاز سرما مندی بهرهکه با  باشند می هایی سازمان بنیان دانش های شرکت     
 یخصوص در کشورها هب یامروز محور دانشدر اقتصاد  یار ارزشمندیخالقانه عوامل بس یندهایفرآ
شامل  ینیکارآفر یندهایفرآ ها شرکتن نوع ی. در اشوند میران محسوب یا جمله از توسعه  حال در

ازها و ین توان میآن  که استو عرضه محصوالت و خدمات و راهبردهایی  یدر طراح ینوآور
 یدیاز عوامل کل یکینمود.  تأمینو  ییوه شناساین شیان را به بهترید و پنهان مشتریجد یتقاضاها

در  ینوآور ها سازمانن ی. در ااستوسته عملکرد نوآورانه سازمان یپ ارتقاء بنیان دانش های سازمانبقا 
ر شاهد رشد یاخ های سال. در گردد می سازمانی توسعهو رشد و  یت رقابتیعملکرد سبب حفظ مز

و  یه دانشیبر سرما تأکیدبا  ها شرکتن ی. اایم بودهران یدر کشور ا بنیان دانش های شرکت روزافزون
را در رشد و توسعه  اهمیتی بابرتر، نقش  های فناوریبر  متکیارائه محصوالت و خدمات نوآورانه 

بر  یمتک وکار کسبط یدر مح یدانش های سازمانت ی. تداوم فعالنمایند میفا یکشور ا یاقتصاد
عوامل  ازجمله. استدانه و نوآورانه هوشمن های روشو  ها فنو استفاده از  یت منابع انسانیخالق

چابکی سازمانی و پاسخ نوآورانه به محیط  بنیان دانش های شرکتنوآورانه  های فعالیتدر  یدیکل
دانش بینای حائز اهمیت بوده و  یها شرکتعملکرد نوآورانه برای  ینبنابرا. [02] است پرتالطم

سبب کمک به بهبود موقعیت رقابتی  یها سازمانعملکرد نوآورانه این  ارتقاءدر  مؤثرشناسایی عوامل 
، سبب فنّاوریرشد و توسعه  همراه بهجهانی و محلی  نیروهای. گردد یماین آنان  یور بهره ارتقاءو 

را مجبور به اتخاذ  ها سازمانافزایش رقابت و تالطمات بسیار در محیطی پویا شده است که 
پیوسته بر  بایست میامروزی  های سازمانموده است. رشد و بقا ن منظور  بهی سریع هاگیری تصمیم

روی موج تغییرات محیطی حرکت نموده و با عملکردی نوآورانه خود را با این تغییرات تطبیق دهند. 
. استعالوه بر اهمیت نوآوری در عملکرد، عامل سرعت در تغییر و نوآوری نیز بسیار حائز اهمیت 

سبب بهبود عملکرد رقابتی در مقابل تغییرات سریع محیطی  تواند می راهبردی گیری تصمیمسرعت 
با محیط از طریق تولید  تر سریعسریع منجر به تطبیق  راهبردی هایگیریتصمیمشود زیرا 

های گیریتصمیم. با تسریع در شود میکسب مزیت رقابتی  های مدلمحصوالت جدید و بهبود 
جدید  های فنّاوری، شده  استفاده تری ایستهشموجود در محیط به نحوه  های فرصتاز  راهبردی

 تری کوتاهکسب مزیت رقابتی در زمان  های مدل، محصوالت جدید و شوند میشناسایی  تر سریع
 تر یعسرکه  ییها سازمان. [0] یابد می ارتقاءنوآورانه سازمان  عملکرد نهایت درو  یابند میتوسعه 
و این موضوع در  باشند یم مند بهرهت رقابتی بهتری از میزان فروش، سود و موقعی گیرند یمتصمیم 
مناسب و صحیح در  هاگیریتصمیماتخاذ  .[01] بیشتر حائز اهمیت است یانبن دانش یها شرکت
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 های پژوهشکنونی است.  وکار کسبدر دنیای  ها سازمانزمان ممکن رمز بقا و موفقیت  ترین کوتاه
متالطم  های محیطآن در  تأثیربا عملکرد سازمان و  دیراهبر گیری تصمیمپیشین رابطه میان سرعت 

 گیری تصمیمتحقیقات بسیار سنجش سرعت  باوجود. [1] اند رسانیدهبا اثبات  وری بهرهرا بر بهبود 
 هاگیریتصمیمبر عملکرد کلی سازمان، اما مطالعات تجربی از طرفی هرچه سرعت  راهبردی
 گونه این. اتخاذ شود میکاسته  هاگیریتصمیمت این ، از دقت و کیفییابد می ارتقاء راهبردی

بر عملکرد را  ها آن تأثیراتآگاهی مدیران از محیط پیرامون و محیط درونی سازمان و  هاگیری تصمیم
عمیقی با  طور بهتغییرات محیطی بر سازمان  تأثرات بینی پیش. تدوین استراتژی مناسب و طلبد می

کیفیت  ارتقاء منظور بهت از محیط درونی و بیرونی در ارتباط است. اطالعا وتحلیل تجزیهآگاهی و 
زمان ممکن در  ترین کوتاهاطالعات صحیح در  بایست میزمان ممکن،  ترین کوتاهدر  هاگیریتصمیم

قرار داشته  بررسی موردمحیط داخلی و خارجی سازمان همواره  بایست میدسترس باشد. بدین منظور 
 عنوان بههوشمند  های یتفعال. [1] محیطی حساس باشد تالطمتسته نسبت به پیو طور بهو سازمان 

که  استو حائز اهمیت  شوند یمدر نظر گرفته  راهبردی هاگیریتصمیمورودی در اتخاذ  یها داده
و مناسبی از  موقع بهدستیابی به رشد پایدار در محیط رقابتی، هوشمندی  منظور به وکارها کسب

 تجاری داشته باشند. در محیط یها داده
 ،گردد یمتئوریکی موجود که از مرور و بررسی تحقیقات در این حوزه استنباط  خألبا توجه به      

ا یکه آ استن یم ایهست ها آن یبرا یعلم یافتن پاسخی به دنبالن پژوهش یکه در ا یمسائل اصل
نوآورانه  عملکردو  یراهبرد هایگیریتصمیمسرعت  ارتقاءدر  تواند می راهبردیهوشمندی 

ا سرعت یباشد؟ و آ تأثیرگذار یرانیاطالعات ا یفناور زمینه درفعال  بنیان دانش های شرکت
 ر؟یا خیباشد  گری میانجینقش  یدارا اثرگذارین یدر ا تواند می راهبردی های گیری تصمیم

، راهبردیم هوشمندی یدر خصوص مفاه مند نظام یچارچوب یطراح به دنبالپژوهش حاضر      
 بنیان دانش های شرکتو در  باهمو عملکرد نوآورانه در ارتباط  راهبردی هایگیریتصمیمسرعت 

. با توجه به نماید مین حوزه کمک یدانش موجود در ا یق به گسترش مرزهاین طریو از ا است یرانیا
مدل  فقدان ران،یکشور ا یاقتصاد ۀدر توسع بنیان دانش های شرکتت ی، اهمشده عنوانمطالب 

بر سرعت  راهبردیهوشمندی  میزانتئوریکی بررسی  خأل، راهبردییکپارچه هوشمندی 
 گیری تصمیمسرعت  میزانتئوریک موجود در بررسی  خألو عملکرد نوآورانه،  راهبردی گیری تصمیم

ران و یمد یکه از کاربرد آن برا یجیق و نتایموضوع تحق ینوآور بر عملکرد نوآورانه، راهبردی
حاصل خواهد شد، ضرورت انجام مطالعه حاضر شکل  یرانیا بنیان دانش های شرکتنان یارآفرک

 گرفت.
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 تحقیق نظری و چارچوب مبانی. 2

 عنوان به. هوشمندی شود میبه دو شکل فرآیند و محصول بیان  3مفهوم هوشمندی .هوشمندی
، شده تحلیلکه این اطالعات  اطالعات اشاره دارد وتحلیل تجزیهفرآیند، به نیازسنجی، گردآوری و 

از سوی دیگر،  .[33] گیرد میمناسب در اختیار اعضای سازمان قرار  هاگیریتصمیمبرای اتخاذ 
. کند میرا فراهم  وکاری کسبهر  موردنیازاز انواع اطالعات  بندی طبقهمحصول،  عنوان بههوشمندی 

و مرتبط با اهداف خود  تر مهمهوشمندی نخست به عوامل  تواند میدر این نوع از هوشمندی، سازمان 

 وکار کسبدر محیط  .قرار دهد مدنظراهمیت کمتر را  ۀتوجه نموده و سپس عوامل هوشمندی با درج
 خودآگاهیو اطالعات محیط درونی و بیرونی  ها دادههوشمند هستند که بتوانند از  هایی سازمانامروز، 

 بنامفهوم هوشمندی بر محوریت اطالعات  اگرچهند. را به دانش و هوش تبدیل نمای ها آنداشته و 
، هوشمندی دیگر  بیان  به. گردد نمیهر نوع اطالعاتی هوشمندی تلقی  وجود  این بااست،  شده

، اطالعات ضمنی برای ارزیابی، ها ارزشترکیبی از تجربه،  صورت بهاست که  ای شده  تحلیلاطالعات 
هوشمندی را از ، در همین راستا، پژوهشگران .[4] رود می ترکیب اطالعات و تجربیات جدید به کار

نوع هوشمندی،  ترین مهم. دهند میمختلفی قرار  بندی طبقه، در وکار کسبمنظر نوع اطالعات 
 تفصیل بهکه در ادامه  گیرد می برکه سایر انواع هوشمندی در سازمان را در  است راهبردیهوشمندی 

 .[04] به آن خواهیم پرداخت
 

نده در دانش یرات فزاییبارز و مسلط عصر حاضر، تغ های ویژگیاز  یکی .راهبردیاع هوشمندی انو
 یطین شرایو فناورانه است. در چن یاسی، سی، صنعتی، اقتصادیمختلف اجتماع ای عرصهو  یبشر

. هوش استبازار  یآت یروندها بینی پیشرات و ییت تغیرقابت شناخت ماه یاز الزامات اساس یکی
ط، یل اطالعات درباره محیو تحل ی، بررسآوری جمع سامانمندند منظم و یحاصل از فرا ییتوانا 0یرقابت

و بازار است. به  یطینده عناصر محیآ یرفتار ی، روند صنعت و الگوهاکنندگان عرضهان، یرقبا، مشتر
قواعد  یط طیو مح سازمانی فرارا هنر جذب و انتقال دانش از عناصر  یهوش رقابت توان می یانیب

 یطیبالقوه مح های فرصتاز  برداری بهرهو شناخت و  یدات رقابتیاز تهدحفاظت  منظور بهخاص 
و کاهش  یط رقابتیاقدامات در مح بینی پیش یی، توانایگر هوش رقابتید یفیدر تعر .[02] دانست

ازمند ین، سازمان یهوش رقابت ارتقاء منظور به. است یتیریمد های گیری تصمیمنان در یعدم اطم
 بانی دیده منظور به سامانمندچارچوب  ییخود و شناسا یط اختصاصینظارت هدفمند و هماهنگ بر مح
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 یرقابت یهوشمند .[33] استاز خود یو متناسب با ن روز بهق، یافت اطالعات دقیط و دریمح
. است یدراهبر یاجتماع یفناورانه و هوشمند یرقبا، هوشمند یبازار، هوشمند یهوشمند دربرگیرنده

ن یو همچن جدید یان به بازارهایمشتر هایحیازها و ترجینده نیحال و آ یه و عرضه روندهایته وظیفه
. استبازار  یهوشمند ۀدهند تشکیلع رقبا یو توز یابیدر بازار یرات اصلییو تغ های فرصتجاد یا

رقبا، محصوالت و  رات در ساختارییتغ مند نظاممستمر و  یو بررس ز سبب مالحظهیرقبا ن یهوشمند
و  ید و فعلیجد های فناوری ۀدینه و فایفناورانه، هز ی. در هوشمندگردد می جدیدرقبا  یبررس
ط کالن، یمح یز بررسینده را بر عهده دارد. در انتها نین آینو های فناوریدر خصوص  بینی پیش

 یهوشمند ارتقاءسبب  یو موضوعات منابع انسان یو اجتماع یاسی، مباحث سیو دولت یاتیمقررات مال
 .[31] گردد میسازمان  یراهبرد یاجتماع

 
هوشمندی کالن محیطی، اطالعات مناسبی را در خصوص محیط کالن  .کالن محیطی هوشمندی

(، 0224) 3هاف و وایت ازنظر .[6] دهد میقرار  وتحلیل تجزیهمورد  را آنسازمان فراهم آورده و 
شناسایی، گردآوری، پردازش و تفسیر اطالعات درباره عوامل  فرآیند عنوان بهمحیطی  وتحلیل تجزیه

بنابراین، در این  .[12] شود میسازمانی قلمداد  های گیری تصمیمو  ها برنامهدر سودمندی  مؤثربیرونی 
قانونی، هوشمندی -، هوشمندی سیاسیفنّاورانهپژوهش هوشمندی کالن محیطی شامل هوشمندی 

 .گردد میو هوشمندی اقتصادی تبیین  ، هوشمندی اجتماعیمحیطی زیست
 

از مقاالت، نشریات،  فنّاوری زمینه درگردآوری اطالعات روز  دربرگیرنده .فنّاورانههوشمندی 

کسب  منظور به. استکاربردی و بنیادی، فرآیندهای صنعتی و واحدهای تحقیق و توسعه  های پژوهش
 فنّاورانه های ناپیوستگیجدید و فعلی و  های وریفنّا های هزینهمزایا و  بایست می فنّاورانههوشمندی 

 .[1] قراردادآتی را مورد ارزیابی، تخمین و محاسبه 
 

شناسایی مسائلی از قبیل  منظور بهبه بررسی روند رفتارهای اجتماعی  .هوشمندی اجتماعی

نی و اجتماعی تغییرات در قوانین، مسائل مالی و مالیاتی، سیاسی و اجتماعی و مباحث کالن منابع انسا
 .[00] پردازد می

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Hough and White 
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بر کسب اطالعات در مورد مسائل اقتصادی مانند رکود، تورم و سایر  .هوشمندی اقتصادی

و اطالعات اقتصادی،  ها سیاستهمچنین به آگاهی سازمان از  اقتصادی توجه دارد. های شاخص
 .[03] کند می تأکیداقتصادی بیشتر  وری بهره منظور بهتجاری و دولتی 

 

پیرامون سازمان، فرصتی را فراهم  زیست محیطتوانایی تطبیق با  .محیطی  زیستهوشمندی 

زیان  که طوری به ها اکوسیستمبشر بر روی  های فعالیت تأثیرحاصل از چگونگی  های آموختهتا  کند می
رفته پیرامون حفظ گردد، به کار گ زیست  محیطکمتری بر محیط وارد شود و پایداری زندگی و بقا در 

 .[30] شود می
 

 سازمانی درونهوشمندی 

منابع سازمانی برای مدیریت اطالعات عملیاتی  ریزی برنامه های نظام .هوشمندی منابع سازمانی
 کار به، تأمین همنابع مالی، انسانی، فیزیکی، تولید و مدیریت زنجیر ریزی برنامه منظور بهسازمانی 

 های پایگاهرا در  وکار کسبعملیاتی  های دادهتمامی  نندتوا می ها نظاماین  اگرچه .[2] روند می
و فرآیند پشتیبانی  ها دادهبرای تحلیل  ها نظامسازمان ادغام کنند، اما این  ریزی برنامهاطالعاتی برای 

منابع سازمانی به  ریزی برنامه های نظام. بنابراین، لزوم یکپارچگی باشند نمیمناسب  گیری تصمیماز 
هوشمندی منابع سازمانی  های مؤلفهدر ادامه به بیان  درنتیجههوشمند ضروری است.  ایه نظامهمراه 

 .پردازیم می
 

منابع انسانی  گیری تصمیم های حوزهاطالعات درباره  وتحلیل تجزیهبه  .هوشمندی منابع انسانی

در محیط پاداش و مزایا، روابط کارکنان، انتخاب و استخدام و وضعیت نیروی انسانی  حوزهمانند 
 رقابتی اشاره دارد.

 

، بندی بودجهتمامی اطالعات مالی،  وتحلیل تجزیهو  سازی یکپارچهتوانایی  .هوشمندی منابع مالی

 ریزی برنامهو نقش کلیدی در فرآیند  گیرد برمیو مدیریت ریسک را در  سازی شبیه، بینی پیش
 ها بودجه، ها برنامهدقت  تواند میسازمان  . با ترکیب ابعاد هوشمندی مالی،کند میسازمان ایفا  راهبردی
 سازد. کاراترمالی را در سازمان  تخصیص های نظامداده و  ارتقاءسود را  های محرکو ادراک 
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مواد، تسهیالت و ) فیزیکیمرتبط با منابع  های داده وتحلیل تجزیهبه  .فیزیکی هوشمندی منابع

و بر  پردازد میان تهیه مواد و خرید و تولید مواد ، زمگردش درتجهیزات(، موجودی انبارها، موجودی 
 .[32] دارد تأکیدمناسب و مرتبط با منابع فیزیکی  های گزارشو استخراج  ریزی برنامه

 
، وتحلیل تجزیه، دهی سازمانهوشمندی اطالعاتی، فرآیند گردآوری و  .اطالعاتی داخلی هوشمندی

مان و مدیریت و عمل به اطالعات با رعایت اصول ساز های بخشمیان  سازمانی درونتوزیع اطالعات 
 ها دادهتحلیل و پردازش  های نظاماطالعات داده و  های پایگاهضرورت وجود  درنتیجه. استاخالقی 

 .[01] در درون سازمان الزم و حیاتی است
 

حوزه وسیعی از  دربرگیرندههوشمندی فرآیندهای سازمانی،  .فرآیندهای سازمانی هوشمندی
، بررسی همگونی و بینی پیش، سازی بهینه منظور به فرآیندها وتحلیل تجزیهنظارت و  زمینه دردها کاربر

و تنگناها و  ها گلوگاه، این نوع هوشمندی به شناسایی عالوه به. [31] استکشف فرآیندهای سازمان 
خود را  کارو کسبدرک بهتری از چگونگی اجرای فرآیندهای  ها سازمانتا به  پردازد می ها آنعلل 
 .[3] بدهد

 
 گیری تصمیمو فرآیند  گیری تصمیم، راهبردیمفاهیم تصمیم  .راهبردی گیری تصمیمسرعت 
 های تصمیم. باشند میبسیار حائز اهمیت  راهبردی گیری تصمیمدرک سرعت  منظور به راهبردی
مهم  های حیطمجهت کلی سازمان بوده و از طریق ادراک و فهم تغییرات در  کننده تعیین راهبردی

نیازمند  نشده بوده و ریزی برنامه ها تصمیم. این گردد میآن  های فعالیتاطراف سازمان سبب ادامه 
از میان سایر  ها فعالیتانتخاب سطحی از  دربرگیرنده گیری تصمیم. باشند میتعهد کلیه منابع سازمان 

. استجهان در حال تغییر  توسط ایجادشدهمناسب برای مشکل  حل راهیافتن  منظور به ها گزینه
 .[34] است وکار کسباجرایی در  های فعالیتقلب  مثابه به گیری تصمیم طورکلی به

اتخاذ  منظور بهنمودند و  پیشنهادرا  راهبردی گیری تصمیم(، مدل فرآیند 0224) گر هانویلن و      
 :[06] اند کردهقوی هشت گام را پیشنهاد  راهبردی هاگیریتصمیم
 ل: ارزیابی عملکرد فعلیگام او

 گام دوم: بررسی حاکمیت شرکتی
 گام سوم: بررسی و ارزیابی محیط داخلی
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 عوامل خارجی وتحلیل تجزیهگام چهارم: 
 راهبردیعوامل  وتحلیل تجزیهگام پنجم: 

 راهبردگام ششم: تولید، ارزیابی و انتخاب بهترین 
 شده انتخاب راهبردگام هفتم: اجرای 

 بازخورد های نظاماجراشده از طریق  راهبردبی گام هشتم: ارزیا
 راهبردی گیری تصمیمشده در فرآیند زمان صرف عنوان به راهبردی گیری تصمیمسرعت      

در حال تغییر است و چرخه عمر  سرعت بهکه در آن بازار  ای دورهبا توجه به  .[3] است شده تعریف
 .[32] استدر حال رشد  راهبردی گیری تصمیم سرعت به روزافزونشده، توجه  تر کوتاهمحصوالت 

اتخاذ  منظور بهگذشته در این حوزه بیانگر آن است که تسریع در فرآیند شناخت  های پژوهش
منجر به بهبود عملکرد  تواند میمطمئن و سریع در محیطی با سرعت تغییرات باال  هاگیری تصمیم

بسته است به فرد و یا افرادی که تصمیم را وا راهبردی گیری تصمیمسازمانی گردد. سرعت فرآیند 
و محیطی که سازمان در آن مشغول به  شود می، سازمانی که تصمیم در آن اتخاذ نمایند میاتخاذ 

 محیطیمشارکت و استقالل( و عوامل ) سازمانیفعالیت است. در این مطالعه تمرکز با بر روی عوامل 
 .است راهبردی گیری تصمیمسایی سرعت شنا منظور بهو رقابت صنعت(  فنّاوریتوسعه )

 مورد(، 0221) والیبر مبنای مطالعات بائوم و  راهبردی های تصمیمدر این پژوهش سرعت      
 گیری تصمیمبه زمان  راهبردی های تصمیمسنجش سرعت  منظور بهاست. ایشان  گرفته قرار سنجش

 فنّاوریمحصوالت جدید و خرید و نصب ، خرید مواد اولیه، معرفی نشده  بینی پیشدر خصوص اتفاقات 
 .[1] نمایند می تأکیدجدید 

 

 پیشینه تحقیق
پیشین رابطه  های پژوهش .در عملکرد نوآورانه راهبردی گیری تصمیمبررسی نقش سرعت 

متالطم را بر بهبود  های محیطآن در  تأثیربا عملکرد سازمان و  راهبردی گیری تصمیممیان سرعت 
 راهبردی گیری تصمیمسنجش سرعت  ،بسیار های پژوهش باوجود. [1] اند رسانیدهبا اثبات  وری بهره

نوآورانه به انجام  عملکردآن بر  تأثیربر عملکرد کلی سازمان، اما مطالعات تجربی اندکی در خصوص 
سبب بهبود عملکرد رقابتی در مقابل تغییرات  تواند می راهبردی گیری تصمیمرسیده است. سرعت 

با محیط از طریق تولید  تر سریعسریع منجر به تطبیق  راهبردی های تصمیمشود زیرا  سریع محیطی
از  راهبردی های تصمیم. با تسریع در شود میکسب مزیت رقابتی  های مدلمحصوالت جدید و بهبود 
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شناسایی  تر سریعجدید  های فنّاوری، شده  استفاده تری شایسته نحوهموجود در محیط به  های فرصت
و  یابند میتوسعه  تری کوتاهکسب مزیت رقابتی در زمان  های مدل، محصوالت جدید و وندش می

 .یابد می ارتقاءنوآورانه سازمان  عملکرد درنهایت
جدید، وسیله جدید،  ۀاز اید برداری بهرهعملکرد نوآورانه انعکاسی از توانایی سازمان در دستیابی و      

 استبرای محصول و خدمت جدید برای اولین بار  ریزی برنامهد تازه، سیستم نوین و فرآین فنّاوری
های زیر در قالب پرسشنامه سنجش عملکرد نوآورانه سازمان در این پژوهش از گویه منظور به .[0]

 است: شده استفادهمحقق ساخته 
 نرخ تولید محصوالت جدید سازمانـ 

 بهبود کیفیت محصوالت فعلی سازمانـ 

 به محصوالت نوآورانه سازمان واکنش مثبت بازارـ 

 میزان محبوبت و شهرت سازمان در ارائه محصوالت نوآورانه در بازارـ 

 نرخ تغییر در طراحی محصوالتـ 

 
خصوصی یا تعاونی  مؤسسات، شرکت یا یانبن دانش مؤسساتو  ها شرکت .بنیان دانش های شرکت

، تحقق اهداف علمی و محور دانشاد اقتص توسعهعلم و ثروت،  ییافزا هم منظور بهکه  باشند یم
شامل توسعه )نتایج تحقیق و  سازی یتجارشامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و ) یاقتصاد

. اند شده  یلتشکافزوده فراوان  باارزشبرتر و  های یفناور حوزهطراحی و تولید کاال و خدمات( در 
و کاربردی نمودن  یشکوفاسازختراعات و و نوآوری و حمایت از ا سازی یتجارکمک به  منظور به

، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از بررسی و یانبن دانش یها شرکتدانش فنی توسط 
، تسهیالتی را شوند یممختلف علم و فناوری ارائه  یها حوزهکه در  یانیبن دانش یها طرحداوری 

زیده اختصاص داده و به حمایت معنوی منتخب و برگ یها طرحبرای  الحسنه قرضکمک یا  صورت به
کسب  یانبن دانش یها شرکتدر بقای  مؤثر. یکی از عوامل بسیار پردازد یم وکارها کسباین نوع از 

 تواند یمکه در این مسیر حمایت دولت  است نوآورانهمزیت رقابتی از طریق ارائه محصوالت و خدمات 
 .تلقی گردد یرگذارتأثعاملی 

 
 قیقشناسی تح. روش3

 تأثیر یبررس منظور بهو محقق ساخته،  یمفهوم ین بخش مدلیدر ا .قیتحق یتبیین مدل مفهوم
 راهبردی گیری تصمیمسرعت  گری میانجیبر نقش  تأکیدبر عملکرد نوآورانه با  راهبردیهوشمندی 
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ت و با بررسی ادبیا استدر ارائه این مدل قیاسی  اناست. رویکرد محقق شده  ارائه( 3) شکلدر 
است. با بررسی مطالعات  شده  ارائهدر این حوزه، مدلی نوآورانه را  ها پژوهش پیشینهموضوع و 

 ترین کوتاهدر  ها تصمیمکیفیت  ارتقاء منظور بهکه  رسیم می(، به این نتیجه 0232) پالوناجوهانسون و 
بدین منظور زمان ممکن در دسترس باشد.  ترین کوتاهاطالعات صحیح در  بایست میزمان ممکن، 

پیوسته  طور بهقرار داشته و سازمان  بررسی موردمحیط داخلی و خارجی سازمان همواره  بایست می
محیط  بانی دیدهابزاری است که با  راهبردیمحیطی حساس باشد و هوشمندی  های تالطمنسبت به 

ییرات و تغ راهبردی. هوشمندی آورد می همراه بهداخل و خارج این حساسیت را برای سازمان 
در اختیار  موقع بهصحیح و  صورت بهآن را  های دادهمحیطی را تشخیص داده و  های تالطم
 موقع به های داده بر تکیههوشمند با  های سازمان بنابراین. دهد میسازمان قرار  راهبردیگیران  تصمیم

 ناسب اتخاذ نمایندم کیفیتبا سرعت و  راهبردی هاگیریتصمیمو دارای اعتبار قادر خواهند بود تا 
 گیری تصمیمسرعت که  دارند یم(، در مطالعات خود بیان 0221) یناوزساهزهیر و  همچنین. [31]

سبب بهبود عملکرد رقابتی در مقابل تغییرات سریع محیطی شود زیرا  تواند می راهبردی
الت جدید و با محیط از طریق تولید محصو تر سریعسریع منجر به تطبیق  راهبردی ها گیری تصمیم
 های فرصتاز  راهبردی هاگیریتصمیم. با تسریع در شود میکسب مزیت رقابتی  های مدلبهبود 

، شوند میشناسایی  تر سریعجدید  های فنّاوری، شده  استفاده تری شایسته نحوهموجود در محیط به 
 نهایت درو  یابند میتوسعه  تری کوتاهکسب مزیت رقابتی در زمان  های مدلمحصوالت جدید و 

. با توجه به بررسی ادبیات موضوع و نقشی که هوشمندی [01] یابد می ارتقاءنوآورانه سازمان  عملکرد
بر عملکرد نوآورانه داشته باشند  توانند یم ییتنها بههر یک  راهبردی گیری یمتصمو سرعت  راهبردی

سه متغیر  محققان، کند یمعملکرد نوآورانه ایفا  ارتقاءدر  راهبردیکه هوشمندی  یراتیتأثو 
سازی تئوریک مدلی منظور بهو عملکرد نوآورانه را  راهبردی گیری یمتصم، سرعت راهبردیهوشمندی 

 انتخاب نمودند.
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 مدل مفهومی تحقیق .3 شکل

 
 قیتحق های فرضیه

 است. مؤثر راهبردی گیری تصمیمبر سرعت  راهبردیهوشمندی ـ 

 است. مؤثرکرد نوآورانه سازمان بر عمل راهبردیهوشمندی ـ 

 است. مؤثربر عملکرد نوآورانه سازمان  راهبردی گیری تصمیمسرعت ـ 

 است. مؤثربر عملکرد نوآورانه سازمان  راهبردی گیری تصمیماز طریق سرعت  راهبردیهوشمندی ـ 

ق ین تحقیا یآمار جامعه. است یشیمایت پیبا ماه یکاربرد های پژوهشمطالعه حاضر از نوع      
ن یاست. در ا شده  گرفتهران در نظر یاطالعات کشور ا یفناور حوزهفعال در  بنیان دانش های شرکت

 منظور بهو  شده  استفاده یتصادف گیری نمونهروش  بنیان دانش های شرکتانتخاب  منظور بهپژوهش 
و فناوری ریاست ت معاونت علمی ین حجم نمونه با توجه به حجم جامعه که اطالعات آن از ساییتع

 نمونهن جدول حجم یاست. با استفاده از ا شده  استفادهده، از جدول مورگان یجمهوری استخراج گرد
ده است. یگرد آوری جمع یکیع پرسشنامه الکترونیق توزیاز طر نیاز موردآمد. اطالعات  دست به 061

زیرا ایشان دارای اختیار  اند نمودهتکمیل  ها شرکتتحقیق حاضر را مدیران عامل و اجرایی ۀ پرسشنام
. بدین منظور در باشند میدر سازمان  راهبردی هاگیریتصمیماتخاذ  منظور به نیاز موردو مسئولیت 
تماس  ها شرکتایمیل و تلفن با این  وسیله بهو در مرحله بعد  شده  انتخابشرکت  422ابتدا تعداد 
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شرکت  61تنها  نهایت درکاتبه گردید. گرفته و در خصوص همکاری در این پژوهش با ایشان م
عدد پرسشنامه از  022بعد تعداد  مرحلههمکاری در این پژوهش اعالم آمادگی نمودند. در  منظور به

 ها شرکتدر این  راهبردی های تصمیماختیار و مسئولیت در اتخاذ  دارایمدیران عالی و اجرایی 
 های داده( تکمیل گردید و Google Doc وسیله به) الکترونیکالکترونیکی و از طریق پست  صورت به

ق پژوهش حاضر از یپرسشنامه تحققرار گرفت.  استفاده مورداین پژوهش  های وتحلیل تجزیهآن در 
پرسشنامه،  ییسنجش روا منظور بهطراحی و تدوین گشته است.  محققان وسیلهبه  دل ادبیات پژوهش

به نظر  اتکاپرسشنامه با  یفته شد. اعتبار محتواهمگرا در نظر گر ییمحتوا و روا ییدو نوع روا
ن اصل یو اصالحات الزم به عمل آمد. اعتبار همگرا به ا تأییدمتخصصان و کارشناسان محترم 

ن منظور یداشته باشند. بد ای میانه یگر همبستگیکدیهر سازه با  های شاخصکه  گردد برمی
 دهند مینشان  AVEب یشتر باشد. ضرایب 1/2از  (AVE) خروجی های واریانسن یانگیم بایست می

از  یج خروجیح شده است. نتایمجزا تشر مؤلفهک ی ۀوسیل بهر مدل، یانس متغیاز وار یکه چه درصد
ن صورت ی. در اباشند می 1/2باالتر از  AVE یرها دارایمتغ یکه تمام دهد میاس نشان  آل یپ
ح یمدل پژوهش را تشر یرهایانس متغیوار یکافۀ ازاند  به توانند می ها مؤلفهکه  شود میجه گرفته ینت

ب یجهت محاسبه ضر .استبرخوردار  یمناسب ییق حاضر از روایتحق گیری اندازهن ابزار یند. بنابراینما
کرونباخ  یق از آزمون آلفایتحق گیری اندازهابزار  یدرون ینان از هماهنگیپرسشنامه و اطم ییایپا

 .است حاضرپژوهش  ۀا بودن پرسشنامیپا ۀدهند نشانپرسشنامه  یرهایکرونباخ متغ یاستفاده شد. آلفا

 
 پرسشنامه ییایو پا ییج رواینتا .3 جدول

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 روایی همگرا آلفای کرونباخ رهایمتغ

 1222/2 1141/2 راهبردیهوشمندی 

 2632/2 2233/2 راهبردی یریگ میتصمسرعت 

 1411/2 2620/2 عملکرد نوآورانه
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 هایافته لیتحل. 4

جهت آزمون  0یو روش حداقل مربعات جزئ 3یمعادالت ساختار یابی مدلن پژوهش از یدر ا     
 ۀاز رابط یکه هدف، آزمون مدل خاص یقاتیدر تحق است. شده  استفادهمدل  یو برازندگیه هارفرض
 یاختارمعادالت س یابی مدل. شود میاستفاده  یل مدل معادالت ساختاریرهاست از تحلیمتغ میان

 ی، بسط مدل خطتر دقیقان یو به ب یریون چند متغیرومند از خانواده رگرسیو ن یار کلیبس فنک ی
همزمان  ای گونه بهون را یاز معادالت رگرس ای مجموعه دهد میاست که به محقق امکان  1یعموم

 یرهایمتغدرباره روابط  ها فرضیهآزمون  یکرد جامع برایک روین مدل یمورد آزمون قرار دهد. ا
 .آل.یپ اسمارت افزار نرماز  ها داده وتحلیل تجزیه منظور بهق ین تحقیدر ا. و مکنون است شده مشاهده

ل یتحل ی( برا3333) 4اند هالتوسط  شده پیشنهاد یحداقل مربعات جزئ ای دومرحلهو روش  اس
 یر برایل مسیوم از تحلو در گام د یدیتائ یل عاملیاست که در گام اول از تحل شده  استفاده ها داده
 های حوزهدر  یبه کمک روش حداقل مربعات جزئ یابیمدل. برد میبهره  ها سازهن یل روابط بیتحل

 های نگرشاز  یزرل دو نمونه اصلیاس و ل آل یپ .[01] کاربرد دارد یمنابع انسان ازجملهمتنوع 
بر  یمبتن یاس نگرش آل یپ .[36] مکنون هستند یرهایروابط متغ یجهت بررس یمعادالت ساختار

از به یزرل و آموس نیهمچون ل یمشابه معادالت ساختار های فنسه با یانس است که در مقایوار
 یکاربردها یبرا اس .آل.یر پیمس یابیمدلزرل، یمثال، برخالف ل طور به .[01] دارد یشروط کمتر

 .خواهند بود تر مطلوبن نگرش یز اهستند ا تر پیچیده ها مدل که هنگامی ویژه به است تر مناسب یواقع
از ینۀ از نمون یزرل به تعداد کمترینسبت به ل یابیمدلن نوع ین است که ایآن در ا یت اصلیالبته مز

آشکار با  یرهایکه ارتباط متغ یرونی: مدل بکند می یاس همزمان دو مدل را بررس آل یپ .دارد
گر یآشکار د یرهایآشکار با متغ یرهایارتباط متغکه  یو مدل درون کند می یپنهان را بررس یرهایمتغ
رها، یمس یون استاندارد را برایب رگرسیضرا توان می اس .آل.یق پی. از طرکند می گیری اندازهرا 

ن یا .آورد دست به یمدل مفهوم یرا برا ها شاخص ۀو انداز یدرون یرهایمتغ ین را براییب تعیضرا
ع یکم است و توز گیری اندازه های گویهو  ها نمونهکه تعداد  یطیقدرتمند در شرا یروش عنوان بهروش 

 کوواریانسح یتشر های روش یمناسب برا ینیگزی. لذا، جاشود می، مطرح استن یرها نامعیمتغ
 .[03] استزرل و آموس یهمچون ل

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Structural Equation Model (SEM) 

2. Partial Least Squares (PLS) path modeling 

3. General Linear Model (GLM) 
4. Hulland, J. 
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 قیتحق های یافته

شرکت  61 نفر از مدیران عامل و اجرایی از 022پژوهش حاضر بر روی  .ها آزمودنی یمایس
 فناوری اطالعات کشور ایران به انجام رسیده است.0ۀ در حوز بنیان دانش

 
 نتایج آمار توصیفی .0جدول 

 درصد یفراوان یشناختتیجمع یژگیو

 تیجنس

 12 362 مرد

 02 42 زن

01-12 20 16 

 سن

12-42 42 02 

42-12 61 14 

 32 02 12باالتر از 

 التیسطح تحص

 42 34 سانسیل

 41 36 لیسانس فوق

 1 32 یدکتر

 
 های شاخص، یکه به گونه کل ها آزمونانواع گوناگون  باآنکه .مدل یبرازندگ های شاخص

ک ی یسه، توسعه و تکامل هستند اما هنوز در مورد حتیوسته در حال مقایپ شوند میده ینام 3یبرازندگ
در نظر گرفته شد  یحداقل مربعات جزئ روش یبرا یار کلیمع .وجود ندارد ینه توافق همگانیآزمون به

و به چهار  بردارندک را در یاز صفر تا  یار کرانین معیا های شاخصنام دارد.  0اف-اُ-یار، جین معیکه ا
، یمطلق و نسب های شاخص. [03] شوند میم یتقس یرونیو مدل ب ی، مدل درونیشاخص مطلق، نسب

 یبر قضاوت در مورد معنادار یمبتن یستنباطن معنا که ایهستند بد کیفی و یفیتوص های شاخص
شتر یبرازش ب ییکویکه ارزش شاخص ن دهند میوجود ندارد. مطالعات نشان  ها آن های ارزشاز  یآمار

که در جدول  طور همانوابسته است.  یداشته باشد به مدل درون یبستگ یرونیاز آنکه به مدل ب
خوب مدل بوده و مدل  یانگر برازندگیمدل نما های شاخصر ی، مقادشود میمدل مالحظه  یبرازندگ

 .گیرد میقرار  تأییدق حاضر مورد یتحق
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Fit Index 
2. Gof 
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مدل یبرازندگ های شاخص .1 جدول  

مدل یبرازندگ های شاخص  مقدار 

613/2 مطلق  

ینسب  141/2  

یرونیمدل ب  311/2  

یمدل درون  120/2  

 
 ریل مسیتحل

 . تحلیل مسیر0شکل 
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 قیتحق های فرضیه یبررس

 
 اول، دوم و سوم یها هیفرض یبررس .4دول ج

 
 222/2استاندارد که برابر  یاست و با توجه به سطح خطا 231/2ر یب مسیاول ضر فرضیهدر      

بر  راهبردی% هوشمندی 31اعالم نمود که با احتمال  توان می است 21/2شده است و کمتر از 
ر ین مسی. همچنگیرد میقرار  تأییداول مورد  فرضیهاست و  مؤثر راهبردی گیری تصمیمسرعت 

ب با یبر عملکرد نوآورانه به ترت راهبردی گیری تصمیمو سرعت  راهبردیهوشمندی  تأثیرم یمستق
 توان می% 31استاندارد معنادار بوده و با احتمال  یدر سطح خطا 611/2و  123/2 مسیرهایب یضر

 مؤثربر عملکرد نوآورانه سازمان  دیراهبر گیری تصمیمو سرعت  راهبردیان نمود که هوشمندی یب
 .باشند می

 ه چهارمیفرض یبررس .1جدول 

 
 راهبردیهوشمندی  ریتأثدر  راهبردی یریگ میتصمسرعت  یگر یانجیمچهارم نقش  هیفرضدر      

مشاهده  آمده  دست بهج یاست. با توجه به نتا قرارگرفته یبررس موردبر عملکرد نوآورانه سازمان 
بر عملکرد  راهبردی یریگ میتصمسرعت  یانجیر میمتغ لهیوس به راهبردیهوشمندی  ریأثتکه  شود یم

و  استسازمان  نوآورانهبر عملکرد  راهبردیم هوشمندی یمستق ریتأثشتر از ینوآورانه سازمان ب
قرار  دییتأز مورد یچهارم ن هیفرضو  راهبردی یریگ میتصمسرعت  یگر یانجیمنقش  صورت نیبد
 .ردیگ یم
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 و پیشنهاد گیری نتیجه. 5

بر سرعت  راهبردیهوشمندی  تأثیر زمینه درتئوریک  خأل دلیل بهد یکه مشاهده گرد گونه همان     
ن مقاله مدل ی، ااثرگذارین یبر ا مؤثرو عملکرد نوآورانه سازمان و عوامل  راهبردی گیری تصمیم
ع از مدل یوس طور به یتجرب های یافتهرد. و به مرحله آزمون گذا ین منظور طراحیبد ای یافته  توسعه

بر سرعت  راهبردیهوشمندی  اثرگذاری تأییدو عالوه بر  کنند میت یک پژوهش حاضر حمایتئور
 راهبردی گیری تصمیمسرعت  گری میانجیو عملکرد نوآورانه سازمان، نقش  راهبردی گیری تصمیم

در  .دهند میقرار  تأییدز مورد یزمان را نبر عملکرد نوآورانه سا راهبردیهوشمندی  تأثیرگذاریدر 
عملکرد  منظور بهسبب کشف فرصت  راهبردیعنوان نمود که هوشمندی  بایست یمتبیین نهایی مدل 

 های یمتصمسرعت  یازن موردو از طرف دیگر با فراهم آوردن داده  گردد یمنوآورانه در محیط 
حاصل از  یها دادهسریع بر مبنای  هبردیرا های یمتصمو با اتخاذ  بخشد یمرا بهبود  راهبردی

 یها تالطمعملکرد نوآورانه سازمان پرداخت و خود را با  ارتقاءبه  توان یم راهبردیهوشمندی 
محیطی منطبق نمود و با استفاده از مزایای رقابتی حاصل از آن سازمان را در مسیر رشد و توسعه در 

 محیط پیچیده هدایت کرد.
 گیری یمتصمبر سرعت  راهبردیهوشمندی  یرتأثاول  یهفرضی حاصل از تجرب های یافته     

هوشمندی  صورت به راهبردی. در این تحقیق مدلی از هوشمندی نماید یم ییدتأرا  راهبردی
به بصیرت سازمان در شناسایی  یسازمان برونارائه گردید. هوشمندی  یسازمان برونو  یسازمان درون

رونی اشاره دارد که از طریق هوشمندی رقابتی و هوش کالن محیطی محیط بی های یشگراالگوها و 
خود  نوبه بهمنجر به شناخت تغییرات سریع محیطی شده که  یسازمان برون. هوش شود یم یریگ اندازه

. گردد یم راهبردی گیری یمتصمسرعت  ارتقاءدر تطابق با محیط و  العمل عکسسرعت  ارتقاءسبب 
، هوشمندی فرآیندهای سازمانی و یسازمان درونق هوشمندی اطالعاتی از طری یسازمان درونهوش 

. هوش درونی سازمانی از طریق تشویق مشارکت کارکنان شود یمهوشمندی منابع سازمانی سنجیده 
. با تسریع روند تولید دانش ضمنی به دانش نماید یمبه تولید و انتقال دانش در درون سازمان کمک 

به اطالعات سریع و مطمئن  یدسترسسطح سازمان، میزان قابلیت سازمان در آشکار و انتقال آن در 
. نتایج حاصل از این گردند یمبا سرعت بیشتری اتخاذ  راهبردی های یمتصمو از این طریق  یافتهارتقاء

( و 0221) یوال(، بائوم و 0230همکاران )(، زهانگ و 0231همکاران )ن و وفرضیه با مطالعات جانس
یکی از مسائل اصلی این  ییگو پاسخدوم این تحقیق  یهفرض. است راستا هم( 0226بسا )آمپریل و 

 یلهوس به. دهد یمقرار  ییدتأبر عملکرد نوآورانه را مورد  راهبردیهوشمندی  یرتأثتحقیق بود و 
و  یآور جمع یا هوشمندانهاز محیط داخل و خارج به روش  بانی یدهداطالعات  راهبردیهوشمندی 
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 ارتقاءو ماحصل آن  آید یدرم، فرآیند مدیریت دانش در درون سازمان به حرکت شود یمش پرداز
سبب بهبود  راهبردی. هوشمندی آورد یمعملکرد نوآورانه خواهد بود که برای سازمان به ارمغان 

شده و منجر  بانی دیدهپیوسته  طور بهعملکرد رقابتی در مقابل تغییرات سریع محیطی شود زیرا محیط 
کسب مزیت  های مدلبا محیط از طریق تولید محصوالت جدید و بهبود  به اقدامات تطبیقی سازمان

سوم مشاهده  فرضیهکه  گونه همان. یابد مینوآورانه سازمان بهبود  عملکرد درنهایتو  شود میرقابتی 
. با باشند می تأثیرگذارنیز بر عملکرد نوآورانه سازمان  راهبردی های گیریتصمیم، سرعت کنیم می

 تری شایستهموجود در محیط به نحوه  های فرصتاز  راهبردی های گیریتصمیمتسریع در 
کسب مزیت  های مدل، محصوالت جدید و شوند میشناسایی  تر سریعجدید  های فنّاوری، شده استفاده

 های یافته. یابد یم ارتقاءنوآورانه سازمان  عملکرد درنهایتو  یابند میتوسعه  تری کوتاهرقابتی در زمان 
 ( قرار دارد.0231) همکارانن و وجانس ( و0221) اوزساهینزهیر و  های پژوهشاین بخش در راستای 

سرعت  ارتقاءاز طریق  تواند می راهبردیکه هوشمندی  ثابت کردیمما در این پژوهش  درنهایت
حاصل از این پژوهش  های هیافتعملکرد نوآورانه سازمان گردد.  ارتقاءمنجر به  راهبردی گیری تصمیم

 تأکید، باشند میامروزی که در محیطی پیچیده در حال فعالیت  های سازمانبر لزوم هوشمندسازی 
قرار  ها سازمان راهبردیابزاری در خدمت کنترل  عنوان به تواند می راهبردی. ابزار هوشمندی ورزد می

و بر  قرارگرفتهازمان مورد بازبینی و ارزیابی س راهبردی های فرضیه پیوسته طور بهآن  وسیله بهگیرد تا 
سریع اتخاذ گردد و از این  راهبردی های تصمیممحیطی،  های ناپیوستگیحاصل از  های دادهاساس 

طریق با عملکردی نوآورانه در فضای رقابتی و محیطی پرتالطم، سازمان به مسیر رشد و توسعه خود 
 ادامه دهد.
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