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تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت   قابلیت تأثیر
  هاي کوچک و متوسط  شرکت

  
  1**، بهرنگ یزدانی*ناصر پورصادق

 چکیده
 جدید هاي فرصت از ريگی از بهره را ها آن ،ها سازمان و ها بنگاه ارشد مدیران استراتژیک تفکر ضعف     

 نظر به حیاتی و ضروري هاي استراتژیک، به قابلیت ارشد مدیران شدن مجهز لذا سازد می محروم
بر موفقیت  قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد تأثیر تحقیق حاضر به دنبال بررسی .رسد می

 بر و کاربردي هدف، نظر از ،رو ازاین باشد. می ي کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقیها شرکت
تفکر استراتژیک هاي  شاخص .استها و ماهیت آن توصیفی همبستگی  روش گردآوري داده اساس

شده استفاده  متوالیرشد فروش سه سال از  ،عامل تهیه و براي ارزیابی موفقیت پنج در قالب مدیران
و رگرسیون تحلیل روش به  ها فرضیهباشد.  می کرونباخ آلفايبر مبناي  نامهپایایی پرسش است.

ي کوچک و ها شرکتقابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت  تأثیرتا همبستگی  آزمون شد 
ارشد بر  راتژیک مدیرانقابلیت تفکر است که نتایج نشان داد .متوسط استان آذربایجان شرقی بررسی گردد

هر چند که در عمل چندان از آن بهره  بسزایی دارد تأثیري کوچک و متوسط ها شرکتموفقیت 
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  مقدمه. 1
 نیز کشور بازارهاي و اقتصاد بلکه ت،اس تحولحال در خارجی محیط و جهان تنها نه هامروز     

 و رود مـی  بـین  از گذشـته  هـاي  فرصـت  از بسـیاري  ،شـرایط  ایـن  در دارد. قرار گذار حالت در
 يهـا  سازمان و ها بنگاه ارشد مدیران در استراتژیک تفکر فقدان. شود می ایجاد  تازه هاي فرصت

 شـدن  مجهـز  . لـذا ازدسـ  می محروم جدید هاي فرصت از برداري از بهره را ما ،اثر گذار حکومتی
  .رسد می نظر به حیاتی بلکه و ضروري رویکرد استراتژي، به ارشد مدیران

 تحـوالت  خطـی،  غیـر  و پیچیدهیی همچون تغییرات ها ویژگیمحیط کسب و کار امروز با      
 تعریـف  قابـل  ،بندي حیطه بدون رقابت و زوایاي فکري پیوسته در تغییرات جهشی، و ناپیوسته

 مبناي .دنکن می تضعیف شدت به را آینده محیط براي بینی پیش صحت ،خصوصیات این و ستا
 که بین مواردي در و است آینده )تهدیدات و ها فرصت( محیط بینی پیش استراتژیک، ریزي برنامه
 باشـد،  داشـته  وجـود  زیـادي  تفـاوت  )اجـرا  زمان در( واقعیت و )ریزي برنامه زمان در( بینی  پیش

 تغییرات با عواملی متعادل پایدار، محیطی به استراتژیک ریزي برنامه. ]5[ درو می بین از اثربخشی
 از چنـین شـرایطی   فقدان در و دارد نیاز بینی پیش قابل و فهم قابل واکنش و کنش و پیوسته،
 ریـزي  برنامـه  اسـتفاده از  صـرفاً  براي امروز کار و کسب محیط شرایط. ماند می باز ثرمؤ کارکرد

  . است شده پیشنهاد »تفکر استراتژیک« ،،بلکه براي تقویت آن نیست مناسب ،راتژیکاست
 برآن  تأثیرقابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد و  روشن نبودن وضعیت ،این تحقیق مسئله     

اهمیـت   داراي سـه جهـت  مطالعـه حاضـر از    ،در واقع باشد. ي مورد مطالعه میها شرکتموفقیت 
ه در ایـن  در حالی ک اختصاص دارد،ر مطالعات به شناسایی عوامل تفکر استراتژیک اکث اوالً. است

اسـت کـه    بررسـی شـده  موفقیت  در ارتباط باقابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد  تأثیرتحقیق 
  .باشد می سازمانترین اهداف یک بنگاه یا  از اصلی عملکرد فوق

را تشویق به  ها آن، بلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشدموفقیت شرکت و ارتباط آن با قا ،ثانیاً     
و صـنایع کوچـک و    هـا  بنگـاه  بیشتر ساز موفقیت نماید تا زمینه تقویت این نوع تفکر در خود می

  .شود آن هم به نوبه خود موجب تقویت و پیشرفت کشور می کهمتوسط گردد 
ریـزي اسـتراتژیک    مقابل بـا برنامـه   رویکرد تفکر دراین تحقیق در راستاي کاربردي کردن اً، ثثال

   .باشد می براي میل به موفقیت
  
  
  
  
  



  
  

۱۴۵  تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد ...

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق. 2
رویکردهاست، ولی  و مفاهیم معرفی براي ابزاري »تعریف«. و کارکرد آن استراتژیک تفکر

 پیچیدگی ،امر این علت .است ثمر کم کاري ،آن طریق تعریف از »استراتژیک تفکر«معرفی
 به یک هر اند، شده ارائه استراتژیک تفکر براي که متعددي تعاریف. است رویکرد این میمفهو
در حالی . ندارند بر در را ابعاد تمامی یک هیچ هرچند اند، داشته توجه رویکرد این از هایی جنبه
 لیکندارد.  تنگاتنگی ارتباط مستمر و پیوسته هم به فرآیندهاي با عملدر  استراتژیک تفکرکه 

 تغییرات حین در ،دیگر مواقع در. نماید هدایت را و آن باشد مقدم برکنش تفکر باید گاهی
  کنش باید تفکر را دربر گیرد. انتظار، قابل غیر تغییرات وقوع از بعد دقیقاً یا محیط در منتظرهغیر
 تفکر هاي کارکرد و ها ویژگی ،ماهیت به تعاریف، جاي به است بهتر شرایطی در چنین     

  .تصویرگردد رویکرد این از صحیحی نماي تا شود تالش و شود پرداخته استراتژیک

 
   استراتژیک تفکرهاي  قابلیت  .1شکل 

  
 در تا کند می کمک بصیرت این .فهیم و بصیر شدن است نشانگر استراتژیک ماهیت تفکر     

  :کار و کسب شرایط پیچیده
 .شود ناختهش درستی به آن قواعد و بازار هاي واقعیت .1
 .گردد کشف دیگران از زودتر بازار جدید يها ویژگی .2
 .شود درك کار و کسب)هاي ناپیوستگی( هاي جهش .3
 .شود خلق آفرین ارزش و بدیع راهکارهاي ،شرایط این به پاسخگویی براي .4

 نظر وردم اهداف به دستیابی در عواملی چه بفهمد تا سازد می قادر را مدیر ،استراتژیک تفکر     
این  ؟آفریند می ارزش مشتري براي مؤثر عوامل چگونهچرا.  و ندنیست ثرمؤ چه عواملی و ثرندمؤ

این  بدون. کند می ایجاد تشخیص قدرت ارزش، خلق در گذارتأثیر عوامل به نسبت بصیرت
خواهد  حاصل بی ،موفقیت به دستیابی براي سازمان )مادي غیر و مادي(منابع  صرف تشخیص،

 موضوعات اگر " :دارد می اظهار "استراتژیست یک تفکر" درکتاب "اومی کن ایچی". بود
کنید  وارد فیزیکی و روحی فشار کارمندانتان و خود به هم قدر هر ندهید، تشخیص را اساسی

  . "نخواهد شد حاصل شکست و سردرگمی جز اي نتیجه سرانجام
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انداز و دورنمـاي طراحـی راهبـران     و با چشم استیندي خالقانه و واگرا اتفکر استراتژیک، فر     
با هـدف   ،مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره ،. این امر]5[ مرتبط است سازمان

ـ  فعالیـت  ،اسـت. تفکـر اسـتراتژیک    ،مدت کسب و کارندتمرکز بر قصد استراتژیک بل ایی چـون  ه
ـ بحـث و ت  گردآوري اطالعات، تحلیل،  بـا   سـازمان رایط حـاکم بـر   ادل نظـر در خصـوص شـ   ب

را شـامل   سـازمان  هـاي  سـبد دارایـی  هاي متنوع، پاسخگویی به سؤاالت اساسی در مورد  فعالیت
هـاي کسـب و    هاي قابل اطمینان مدل تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژي "هاماآبر"شود.  می

بـراي یـافتن    داند که به خلق ارزش براي مشتري منجر شوند. او معتقد است جسـتجو  کاري می
نقش تفکر استراتژیک را تالش براي نوآوري و تجسـم   "گرتس" .هاي استراتژیک مناسب گزینه
دانـد کـه ممکـن اسـت بـه تعریـف مجـدد         مـی  سـازمان اي جدید و بسیار متفـاوت بـراي    آینده

زاده  حمیـدي  .بینجامـد  کنـد  هاي اصلی و یا حتی صنعتی که شرکت در آن فعالیت مـی  استراتژي
دانـد کـه    فکر استراتژیک را پیامد خودورزي، ساز و کارهاي ذهن و معماري تـدبیر مـی  ) ت1390(

  .]6[ شود مدیران نمایان میجلوه حرکت آفرینی آن پس از تعبیرگري روح و دل 
 تحـوالت رفع ابهام و معنـا بخشـیدن بـه     ،یند مداوم است که هدف آنافر ،تفکر استراتژیک     

تجزیه و تحلیل موقعیت و ترکیب خالقانه نتایج تحلیل در قالب  ،محیط پیچیده است. این فرآیند
  ]. 5و17[ گیرد آمیز را در بر می یک برنامه استراتژیک موفقیت

  
 .انداز است چشم خلق ،استراتژیک گرایی اندیشه تفکر اصلی کارکرد. استراتژیک تفکر کارکرد

 راستاي در استراتژي. ندک می مشخص را سازمانحرکت  براي مطلوب سوي و سمت ،ندازا چشم
 تعامـل  از انـداز  چشـم  آورد. مـی  در حرکت به آن سوي به را سازمان و گیرد شکل می انداز چشم

 صورت به همچنین و گیرد می شکل ها آن به ییپاسخگو چگونگی و و کار کسب در مؤثر عوامل
ـ  خلق ،کار حاصل سازد. می انگیزه هم و یکپارچه را سازمان ،مشترك آرمان یک  ارزش االترینب
 .)2رقباست (شکل  از تمایز و سازمان براي مزیت رقابتی مشتري، براي

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

۱۴۷  تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد ...

  
  ]10:55[ تفکر استراتژیک مدو پیا کارکرد. 2شکل 

  
  شود: ها در چهار زمینه زیر معرفی می . این خصیصهاستراتژیک متفکر یک خصوصیات

 که باشد می دقیق ریزي برنامه گري،ن آینده براي مؤثر هاي روش از یکی :بودن نگر آینده .1
 طرز تا کند کمک می مدیران به روش این. دارد یادگیري یل بهن و ها آموزش به امکانات، احتیاج

 ]. 25[ دهند تغییر مستقیماً را خود فکر
 با مشتري چه- محصوالت و تجربیات گذاشتن شراکت به عبارتست از همفکري :همفکري .2
 کردن بایستد، فکر از نباید گاه هیچ آن تولید خط و شرکت یک -دیگر يها شرکت با چه و

 ]. 21[ جدید باشد محصوالت براي جدید هاي طرح طراحی حال در و زنده وا پوی باید همواره
 موفقیت نکات مهم براي از یکی، کردن بازي متفاوت :به شیوه متفاوت بودن موفق .3

طی کنند،  را پروژه یک یا روند یک سود نآورد دسته ب براي رقبا اگر. ستاین ا ها شرکت
 ]. 24[ نتیجه بگیرد مؤثر و متفاوت تبلیغاتی آگهی یک یا و جدید محصول یک باید از شرکت

 درباره سؤال با جدید محصوالت ها برايپیشنهاد از بسیاري :جدید هاي فرصت یافتن .4
 هر در نیاز مورد حمایت ایشافز .گیرد می شکل ها مشتري جدید احتیاجات یا و جزئیات اطالعات

 خط انداختن  به راه براي جدید شغلی هاي پروژه در بیشتر وقت تخصیص مثل ،از پیشرفت مرحله
 ]. 22[ باشد مؤثر می ،جدید تولید
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 يها بنگاهبراي ارزیابی موفقیت  مختلفی هايمعیار در جوامع مختلف،. موفقیت و معیارهاي آن
مناسبی براي سنجش  هايهاي مالی، معیار ، شاخصاقتصاد صنعتیارائه شده است. در جوامعی با 

 از. نخستین انتقاد هستندبا انتقادهایی نیز روبرو  د، هرچند،نآی به شمار می ها شرکتموفقیت 
هاي  منحصر به دارایی ،سازمانآفرین یک  هاي ارزش هاي مالی این است که فعالیت شاخص

 کنندگان، رابطه با مشتریان و تأمین، کنانرد دانش کاتوسعه ابعاد مهمی ماننمشهود آن نیست. 
دستاوردهاي به مراتب ارزشمندتري از افزایش  ی،سازمانخدمات و فرهنگ  کیفیت محصول،

  .]14[ آیند هاي فیزیکی به شمار می دارایی
ولی بدون  ابعاد مختلفی برخوردارند از ها شرکتارزیابی موفقیت  گوناگونچند الگوهاي  هر     
 د.نآی شمار میه تمامی این الگوها ب در هاي مالی از معیارهاي اصلی و مورد اتفاق شاخص ،شک

ابی به اطالعات واقعی پیچیدگی دستی، داشت اما آنچه که ما را از به کارگیري این الگوها باز می
 مؤثري را به کار بگیریم؛ ،بود. در نهایت تصمیم گرفتیم معیار ساده و در عین حال ها شرکت

همبستگی معنادار  تغییرات آن با میزان موفقیت بنگاه، باشد و معیاري که به راحتی قابل دسترس
پایداري این شاخص در طول زمان  میزان رشد فروش انتخاب شد. ،براي این منظور داشته باشد.

رشد  دلیلبه همین  ساخت. تصادفی بودن عملکرد را مرتفع می در مورد نیز اهمیت داشت و تردید
آنچه از " در کتاب .شدي موفق ها شرکتشاخص انتخاب  ،پیاپیستمر فروش در سه سال م

 ها شرکتوفا غفاریان نیز از این شاخص براي ارزیابی موفقیت  نوشته"ي موفق آموختیمها شرکت
  ]. 5و 14[ استفاده شده است

  
بسیار  ،مختلفدر کشورهاي  SMEs تعریف  .SMEs(1(ي کوچک و متوسطها شرکت

اي از توسعه اقتصادي قرار  بستگی به این دارد که کشورها در چه مرحله عمدتاً و ت استمتفاو
 نیز هاي حمایتی و مدیریتی سیستم و هاالبته شرایط اقتصادي و سیاسی حاکم بر کشور .دارند

بندي  دستهي کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا این گونه ها بنگاه. باشد میگذار تأثیربسیار 
  شوند: می

  نفر نیروي کار 9 تا 1ي خرد: ها بنگاه .1
  نفر نیروي کار 49 تا10ي کوچک: ها بنگاه .2
 .]4:14[ نیروي کار  نفر 249 تا 50ي متوسط: ها بنگاه .3
  
  

  

 
1. Small & Medium-sized Enterprises  



  
  

۱۴۹  تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد ...

در  )Arun Sahay(با همکاري اریون  )Manu Amitabh(که مانو  در تحقیقی. پیشینه تحقیق
ي یک گروهی از متفکر ها ویژگیاي تعیین مطالعات متمرکزي بر دارندانجام  2004سال 

اساس توسعه نتایج و  این گروه شامل مدیران ارشد خلبان است که بر استراتژیک انجام شد.
شده  ها صفات اصلی یک متفکر استراتژیک شامل شش صفت مرکب جدا تجزیه و تحلیل داده

شکل گسترده  .3آینده  تجسم طوالنی مدت سناریوهاي .2رهبر خوب . 1 یک متفکر یعنی
هاي زیست محیطی براي  دنبال کردن نشانه .4استراتژي و اجازه دادن به جزئیات به ظاهر باهم 

قوانین بازي است که بازنویسی  .6ها براساس تفکر شهودي شناسایی الگو. 5 توسعه آنچه باشد
  ]22:40[ باشد از تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط رهبري می حاصلترین عامل  مهم
و  ندکر راهبردي و عملکرد پرداختبه بررسی ارتباط تف )1389(ناظمی، مرتضوي و جعفریان      
 ،در اولین قدم ها آن را مطالعه نمودند.  ارتباط این ی برسازمانر یادگیري ه متغیکنند تعدیل تأثیر

و سپس با روش پیمایشی / تحلیلی  نداستنتاج و طراحی کرد براي تفکر راهبرديمدل جامعی 
در بورس مراجعه  فعالي ها شرکتبه  ها شرکتانتخاب  براي ها آن. )3(شکل  ون نمودندآزم
نتیجه  .نمودند ها دادهآوري  به جمع اقداممدیران ارشد و میانی  میانو با توزیع پرسشنامه  ندکرد

ولی یادگیري  ،پیدا شدي مورد بررسی ها شرکتبین تفکر راهبردي و عملکرد  ارتباط مستقیم
  . ]25و 1[ کردرابطه تفکر راهبردي و عملکرد را تعدیل ن ،یسازمان

  

  
  یسازمانگر یادگیري مدل جامع تفکر راهبردي با متغیر تعدیل .3شکل 

  
این تحقیق که از طریق  .دادندانجام  1387خزاعی و مشبکی در سال  راکه  تحقیق دیگري     

سازي ساختاري  گیري از مدل با بهره ها آنیک و روابط میان شناسایی عناصر تفکر استراتژ
پرسشنامه  ،ها دادهآوري  ابزار جمع مدل عناصر تفکر استراتژیک را طراحی کرده است. تفسیري،

شناسایی  وایرانی  يها سازمان در استراتژیک تفکر عناصر تعیین ،تحقیق این هدف بوده است.
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 اساس بر و سطح چهار در استراتژیک تفکر عناصر ،ها آن مدل در. بود ها آن تعامالت و روابط
 ،دارند قرار باالتر که ناصري. عندشد بندي دسته برندگیپیش قدرت همچنین و وابستگی میزان
 برندگی بیشترشپی قدرت داراي ،دارند قرار تر پایین که عناصري و می باشند پیرو ماهیت داراي

است ایرانی  يها سازمان در استراتژیک تفکر ظرفیت زیابیار براي مبنایی ،شده ارائه مدل. هستند
 بندي یتاولو خصوص در مدیریتی هاي گیري تصمیم در تواند می عوامل نديب سطح طریق از که

 بیشتر اثربخشی به منجر و اشدب راهگشا بسیار  یسازمان هاي آموزش بهبود و اقدامات
  ]. 17[ رددگ ها سازمان ملموس غیر و ملموس هاي گذاري سرمایه

) مدلی را براي تفکر راهبردي ارائه دادند که آن را بتوان در 1387( سرشت کفچه و رحمان     
بیانگر مشارکت افراد گوناگون در سطوح  ،این مدل عرضه کرده و آزمایش نمود. سازمانسطح 
مدل  ست.این سطح از مشارکت ا گذار بر فکر راهبردي و عوامل گوناگون اثری در فرایند تسازمان

  .]5و7[ تحقیق حاضر به شکل زیر است مفهومی
  

  
 سازمانمدل مفهومی تفکر راهبردي در سطح . 4شکل 

  



  
  

۱۵۱  تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد ...

فرضیه ارائه  20،براي تفکر استراتژیکمدل تحقیق با استفاده از ابعاد  ،مذکوردر تحقیق      
جامعه . دبه کار رفتنها  در فرضیه و ندتعدادي  گزینش شدکه از آن عوامل محیطی  ندگردید

  .بودشرکت  393 شاملنمونه آماري  ل در صنایع غذایی.ي فعاها شرکت آماري این تحقیق
. این ابعاد پایه ) ابعاد تفکر استراتژیک را به صورت زیر بیان کرده است1385سلطانی (     

  . هاي این تحقیق است فرضیه
در وجدان  افزایی موجب همکه  ترکیب استعدادهاي مادي و معنوي راه زاافزایی  همایجاد  .1

  . شود میتفکر  جویی و ، صرفهکاري، مدیریت، اخالق
  . بینی آینده استفاده از گذشته و حال براي پیشریزي براي آینده:  تفکر و برنامه .2
  . ي بلند مدتها آنتحقق آرم براي نگرش فلسفی قوي .3
  . هاي جدید اندیشهبا افکار و  سازماننگاه داشتن  خالقیت و کارآفرینی: سرپا .4
  . ]1[ سازمانطلبی براي خود و براي  يروحیه برتر .5
  
 داراي مدیر. کنند می تولید افزایی هم ،سازمان معنوي و مادي استعدادهاي ترکیب از

 نیروزایی بازار، هم. کند می استفاده نیروزایی هم از ،است امکانپذیر که آنجا تا ،استراتژیک تفکر
  ]3:20[ دارند نقش سازمان سالمت و استراتژیک تفکر در مدیریت، و وريافن ها، هزینه

ي ها ویژگیاز ترکیب استعدادهاي مادي و معنوي از  هبا استفاد افزایی همایجاد : فرضیه اول
و متوسط استان  ي کوچکها شرکتتفکر استراتژیک بر موفقیت  قابلیت با مدیران ارشد

  دارد. تأثیرآذربایجان شرقی 
 که کسانی تعداد نسبت به کار دادن انجام زمان تنها نه افزایی هم، استراتژي تفکر سایه در     
 طرح یک یا کار یک در کنندگان شرکت کار کیفیت بهبود اثرات بلکه یابد می کاهش کند می کار
 به ،صورت هر در،افزایی هم کند. می تأمین آن هاي هاندیش ساختن بارور و دادن سازمان بهتر با را

 در کاري را است ممکن نفر دو ،نباشد کار در توافق این گر. ادارد بستگی مشترك قصدم و هدف
  .]23و  19[ نرسانند پایان به را آن هرگز دهند یا انجام مشخصی ساعت

  
 پیشنگري بعضی یا محاسبه ،نگري آینده از هدف. یندنما می ریزي برنامه و فکر آینده براي

 و کند درك خوبی به را آینده شرایط تا کند می کمک مدیر به و است آتی شرایط با رویدادها
 از استفاده با که است هنري علم و، نگري آینده .نماید اندیشی چاره آینده مشکالت براي

  .]9[ دهد می قرار تحلیل مورد را آینده کیفی، و یکم هاي شیوه و تاریخی اطالعات
ي مدیران ارشد داراي قابلیت تفکر ها ژگیویریزي براي آینده از  تفکر و برنامه: فرضیه دوم

  دارد. تأثیرو متوسط استان آذربایجان شرقی  ي کوچکها شرکتاستراتژیک بر موفقیت 



  1390پاییز  - 7شماره  -مطالعات مدیریت راهبردي                                                                                      
 

152

 و تر قوي بسیار ،معمولی مدیران با مقایسه در ،استراتژیک تفکر داراي مدیران در فراگرد این
 در مقایسه با را آینده تصویر که -محیط ناپیداي روندهاي ،استراتژیک تفکر در .است کارسازتر

  .]127:1[ کنند ایفاي نقش می -کرد دنخواه دگرگون گذشته
  

 بینش از، هستند استراتژیک تفکر داراي که مدیرانی .هستند قوي فلسفی نگرش داراي
 و کار در گرا اندیشه مدیران زیرا ،برند می بهره فراوانی مدت بلند آرمان تحققبراي  فلسفی
 براي .هستند مادي اهداف و سود از فراتر ییها آنداراي آرم ،شان سازمان امور اداره و تجارت
 هاي فلسفه و ها رسالت اهداف، تحقق سنگري براي ،کار محیط مدیریت ،گرا اندیشه مدیران

 سازمان یک امور اداره در که هستند کسانی مدیراناین  .ستها آن اجتماعی و انسانی ،الهی
 در آن بخش اقتصادي و دارند اقتصادي و اجتماعی ،انسانی اهدافی اوالً عمل می کنند:چنین 
 را آفرین تحول رهبري شیوه امور، مدیریت یندافر در ثانیاً .است اجتماعی و انسانی اهداف جهت
 هدایت شده  تعیین اهداف سوي به را سازمان ها انسان پرورش و رشد با و کنند می اتخاذ

  .]15[ کنند می
قابلیت تفکر استراتژیک بر  باي مدیران ارشد ها ویژگیش فلسفی قوي از نگر: فرضیه سوم

  دارد. تأثیري کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی ها شرکتموفقیت 
  

 هاي اندیشه همواره ،هستند استراتژیک تفکر داراي که مدیرانی .هستند کارآفرین و خالق
 توانند می به این ترتیب ها آن گیرند. میرا به کار  ها آن و دهند می جاي سازمان در را جدید

 کار هر ابتداي در .حیات بدهند ادامه رقابت پر دنیاي در بتوانند بهتر تا رنددا نگه سرپا را سازمان
 در دید این و وجود دارد عمیق و بلندمدت دید نوعی همیشه کارآفرین و خالق ،نوآور فعالیت و

 .شود می دیده )یسازمان و انسانی یا کاري زندگی گیسازند و نوسازي ،بازسازي( فعالیت نوع هر
جمله  چند در را خود دید این بتواند باید ،دارد استراتژیکی توانمندي ادعاي که مدیرکارآفرین هر

  .]20و  16[ بگوید یا بنویسد
قابلیت تفکر استراتژیک بر  باي مدیران ارشد ها ویژگیخالقیت و کارآفرینی از : فرضیه چهارم

  دارد. تأثیري کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی ها شرکت موفقیت
  

 هم ،مختلف هاي زمینه در استراتژیک تفکر داراي مدیران. هستند طلبی برتري روحیه داراي
 خواستار شخصی نظر از یعنی ،هستند طلب برتري ،یسازمان نظر از هم و شخصی نظر از

. زنند می رقم نشان سازمان و براي خود ار طلبی برتري هاي چالش همواره وهستند  پیشرفت
 تالشی به منجر بهتر، روحیهکنند. داشتن  خود را درك می جایگاه و نقش رگراتفک مدیران



  
  

۱۵۳  تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد ...

 ترغیب و ایده زاییده طلبی، برتري فرهنگ. شود می سازمان هاي خواسته براي پیگیري جسورانه
 در نوین هاي لح ه را خلق و نوآوريقابلیت  توسعه بر مبتنی خود که است بودن بهتر تفکر دایمی

  .]16[ باشد می سازمان لئمسا با برخورد
تفکر استراتژیک بر قابلیت  باي مدیران ارشد ها ویژگیاز  طلبی روحیه برتري: فرضیه پنجم

  دارد. تأثیراستان آذربایجان شرقی  ي کوچک و متوسطها شرکتموفقیت 
  
  شناسی تحقیق روش. 3

. باشد می میدانی ،ها گردآوري داده از حیث روش و کاربردي ،ر هدفنظ از ،حاضر تحقیق     
تشکیل متوسط استان آذربایجان شرقی ي کوچک و ها شرکتمدیران ارشد  ،آن را آماري جامعه

ي موجود در ها شرکتمدیران ارشد  هاي عملی و اجرایی، ، به دلیل محدودیتدر این بین .دهد می
 ،بر اساس تعریف شدند.شیر به عنوان نمونه در نظر گرفته  ي بناب و مراغه و عجبها آنشهرست
با این  هستندکوچک و متوسط   باشد نفر می 250 تا 10 ها آنکارکنان  ارمش یی کهها شرکت
   دهد. میتشکیل شرکت، نمونه آماري تحقیق را  128 ،توصیف

  
ز جمله روند : اوجود داردبسیاري  هاي شاخص ،سازمانبراي بررسی موفقیت . شاخص موفقیت

، ، رشد تعداد مشتریانرشد تعداد محصوالت ،عداد کارکنان، رشد فروش، رشد تگذاري سرمایه
رشد مستمر  "،ي موفق آموختیمها شرکتآنچه از  "ولی در این تحقیق بر اساس کتاب لیکن

   .]14[ شدعنوان شاخص موفقیت شرکت انتخاب ه ب پیاپیسه سال  در فروش
و  هستندمرد  ،جامعهمدیران  صد صددر دهد: نمونه آماري نشان می تحلیل جهت شناختی     

 .سال و   کمترین مربوط به کمتر از سی سال بود 40 تا 30بیشترین فراوانی سنی مربوط به 
مربوط به دیپلم و کمترین آن مربوط به فوق  ،از لحاظ سواد ،مدیرانهمچنین بیشترین فراوانی 

 .داشتند سابقه کمتر از ده سال ها آن بیشتر ،ظر سابقه کار در صنعتاز ن .باشد لیسانس و باالتر می
     .دارندنفر  50الی 10کارکنانی بین ،آماري نمونهي ها شرکت از بیشترین درصد

  
انجام شد و براي ارزیابی  1389دوم  در نیمه زمانی ورقلماز نظر  این تحقیق. قلمرو زمانی

  .مد نظر بوده است )1386و  1387 و1388 (سه سال اخیر  هاي داده ،موفقیت
  

ابزارهاي "سلطانی در کتاب نامهراي سنجش تفکر استراتژیک از پرسشب .ها داده گردآوري ابزار
فروش  رشد، میزان شد و براي ارزیابی موفقیتاستفاده  "ارزیابی در مدیریت منابع انسانی -خود

نامه از روش آلفاي یی پرسشپایا براي محصوالت در سه سال اخیر مورد بررسی قرار گرفت.
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از تحلیل  ،ها داده و توصیف تحلیل در. به دست آمد/. 736کرونباخ استفاده شد که عدد 
  .استفاده شد spssبه کمک رگرسیون  همبستگی و

  
  ها داده و توصیف تحلیل. 4

  دهد: ها نتایج زیر را نشان می هاي مدل و نیز آزمون فرضیه تحلیل داده
 افزایی همایجاد  ،نتیجه در پذیرفته می شود، H0رد  و  H1 ،05/0 داريمعنا سطح با: فرضیه اول 
تفکر استراتژیک بر  باهاي مدیران ارشد  ترکیب استعدادهاي مادي و معنوي از قابلیت راه از

ی ضریب همبستگنیست.   مؤثري کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی ها شرکتموفقیت 
 از افزایی همایجاد  تأثیرتحت  ،از تغییرات موفقیت %4/1است که  باشد که بیانگر این می 014/0

هاي مدیران ارشد داراي تفکر استراتژیک  از قابلیتترکیب استعدادهاي مادي و معنوي  راه
  .باشد می

 %  95 با اطمینان لذا شود رد می H0قبول  و H1 ،05/0کمتر از  داري سطح معنا با: فرضیه دوم
تفکر  باهاي مدیران ارشد  ریزي براي آینده از قابلیت برنامهتفکر و توان نتیجه گرفت  می

ضریب . است مؤثرشرقی  ي کوچک و متوسط استان آذربایجانها شرکتاستراتژیک بر موفقیت 
ریزي  تفکر و برنامه تأثیرتحت  ،از تغییرات موفقیت %7/20بیانگر این است که  207/0  همبستگی

  .باشد تفکر استراتژیک می بادیران ارشد هاي م از قابلیت ،براي آینده
در این صورت  .شود میرد  H0قبول  و  H1 کمتر، 0/ 05 از کمتر داري سطح معنا با :فرضیه سوم

ي ها شرکتاستراتژیک بر موفقیت  تفکر باهاي مدیران ارشد  قابلیتنگرش فلسفی قوي از 
که  دهد نشان می 138/0 گیضریب همبستاست.   مؤثرشرقی  کوچک و متوسط استان آذربایجان

تفکر  بامدیران ارشد  هاي از قابلیت ،نگرش فلسفی قوي تأثیرتحت  ،از تغییرات موفقیت 8/13%
  .باشد استراتژیک می

که  ،بنابراین .شود  میرد  H0قبول  و  H1 ،05/0از  کمتر داري سطح معنا با :فرضیه چهارم
ي ها شرکتتفکر استراتژیک بر موفقیت  باخالقیت و کارآفرینی از قابلیت هاي مدیران ارشد 

توان اظهار  می 095/0 ضریب همبستگیبا است.  مؤثرشرقی  کوچک و متوسط استان آذربایجان
مدیران  هاي قابلیتاز  ،خالقیت و کارآفرینی تأثیرتحت  ،از تغییرات موفقیت %5/9که  داشت

  .باشد میارشد داراي تفکر استراتژیک 
توان نتیجه گرفت  می لذاشود  مید ر H0قبول  و  H1 ،05/0از  داري نامعسطح  با: فرضیه پنجم

ي ها شرکتتفکر استراتژیک بر موفقیت  باهاي مدیران ارشد  از قابلیت طلبی برتريکه روحیه 
که  دهد نشان می 127/0 ضریب همبستگیاست.  مؤثرشرقی  کوچک و متوسط استان آذربایجان



  
  

۱۵۵  تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد ...

تفکر  باهاي مدیران ارشد  قابلیتاز   ،طلبی برتريروحیه  ثیرتأتحت  ،از تغییرات موفقیت 7/12%
  باشد. میاستراتژیک 

  
  هاي تحقیق نتایج آزمون فرضیه .1جدول 

 نتیجه ضریب همبستگی داري معنا سطح فرضیه

 رد 014/0 393/0 اول

 قبول 207/0 001/0 دوم

 قبول 138/0 006/0 سوم

 قبول 095/0 025/0 چهارم

 قبول 318/0 009/0 پنجم

  
رد  H0قبـول  و   )H1( فرضـیه اصـلی   ،05/0از کمتر  داريمعناسطح  بای. بررسی فرضیه اصل

تفکر استراتژیک مدیران بر موفقیـت  نتیجه گرفت که قابلیت  توان می% 95 شود و با اطمینان می
 138/0  ضـریب همبسـتگی   .اسـت  مـؤثر شـرقی   ي کوچک و متوسط استان آذربایجانها شرکت

قابلیـت تفکـر    تـأثیر تحـت   ،از تغییرات موفقیـت  %8/31بیانگر این مطلب است که باشد که  می
  .باشد میي کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی ها شرکتاستراتژیک مدیران ارشد 

  
  نتایج آزمون فرضیه اصلی .2جدول 

 نتیجه ضریب همبستگی داريسطح معنا فرضیه

 قبول 318/0 002/0 اصلی

  
هـاي دوم تـا پـنجم پذیرفتـه      ، فرضـیه اول رد و فرضـیه  هاي فرعی فرضیهتایج با توجه به ن     
یـر  یکجا بر متغ تمامی متغیرهاي مستقل تأثیرن در آزمون رگرسیون چندگانه که همچنی .شود می

قابلیت تفکر اسـتراتژیک مـدیران    تأثیرر گرفته در واقع فرضیه اصلی که وابسته مورد بررسی قرا
  شود. شرقی قبول می ي کوچک و متوسط استان آذربایجانها شرکتارشد بر موفقیت 

 
  و پیشنهادها گیري نتیجه. 5

موفقیـت   ووجـود رابطـه بـین تفکـر اسـتراتژیک مـدیران ارشـد         ،در ایـن مقالـه  از آنجا که      
گـردد کـه    پیشنهاد مـی  ها شرکتبراي افزایش موفقیت  .ید شد.أیي کوچک و متوسط تها شرکت
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در راسـتا و   هاي این تحقیق یافته ،در واقع.ا به تفکر استراتژیک مجهز نمایندخود ر ،مدیران ارشد
  .باشد میرد فرضیه اول  ،این تحقیق در ست. نکته جالب توجهموید تحقیقات قبلی ا

بـه   لذا .وجود دارد رابطه و موفقیت آنفکر استراتژیک مدیران ارشد شرکت که بین ت به هر حال،
با تفکر اسـتراتژیک بـاال    مدیران ، باموفقیت چشمگیر باد که شرکتی توان پی بر میاین واقعیت 

و رکود و عدم  شود می کاستهموفقیت  از میزان ،با کاهش تفکر استراتژیک ،به همین نسبت .دارد
پیشـنهادهاي زیـر ارائـه    راتژیک مدیران ارشد تفکر است شود. براي تقویت ارمغان آن میموفقیت 

  شود: می
  مدیران عمومی هاي توانمنديیت شناسایی و تقو. 1

 زمینـه  که فردي هر .بگیرد شکل فرد ايه توانمندي مجموعه روند از باید استراتژیک تفکر     
 و هـا  ظرفیـت  تقویـت  و شـناخت  کـافی اسـت بـراي    .دارد را اسـتراتژیک  به تفکـر  شدن مجهز

  . گیرد کار هب و دهد پرورش را ها آن بتواند تا نماید نشده تالش استفاده استعدادهاي
  مدیران در مطلوب طلبی برتري و رقابت روحیه پرورش و القاء. 2

روحیه  تقویت ،شاندک می استراتژیک تفکر سمت به را مدیران که هایی راه از یکی     
 از گرفتن پیشی براي ،شد تقویت مدیران در خصیصه این وقتی. ستها آن در لبیط توفیق

  . پردازند یم جویانه رقابت تفکر به ،دیگران
  سازمان در استراتژیک ریزي برنامه و طراحی. 3

 از یکیو  دکن می هدایت را ها انسان تفکر که است یندهاییافر جمله از ،ریزي برنامه     
 و مدیران ریزي استراتژیک، برنامه اجراي براي .است استراتژیک تفکر تقویت و راهکارهاي ایجاد

 ،استراتژیک ریزي برنامه ماهیت اساساً شوند مجهز استراتژیک تفکر به مجبورند سازمان کارکنان
 سازمانکارکنان  و مدیران به را زیر هاي کمک ،استراتژیک ریزي رنامه. بباشد می تفکرساز

  .نماید می
  چند سویه؛ شکل به اندیشیدن -
  ؛آینده گیري جهت تشخیص -
  ؛صمیماتت آینده هاي بازتاب و نتایج پرتو در امروز تصمیمات اتخاذ -
 ؛گیري تصمیم براي دفاع قابل و جامع مبنایی توسعه و تدوین -
  و تحول راستقبال از تغیی .4

 امر این .گرایی ریز شروع کنید الزم است از تفکرات تحول تر اساسی و تر بزرگ تغییرات براي     
 خاطر به که دنکن می ترغیب را خود پیروان گرا تحول رهبران .سازد می گرا تحول رهبران شما از

  .باشند داشته خود پیروان بر عمیق نفوذي قادرند و بگذرند خود از عالیق سازمان
  .کنید دنبال مشخص طور به را زیر کارهاي ،استراتژیک تفکر به شدن مجهز براي، کلی طور به
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 ؛باشید خود سازمان و زندگی مشکالت شناسایی دنبال به همیشه - 
  ؛کنید استقبال آن حل تا کار یا مسأله یک روي بر تمرکز از  -

 ؛کنید فکر ،ساده چند هر ،کاري هر از قبل - 
 ؛دهید نشان به حوادث مناسب واکنش - 
 ؛کنید عملی را خود فکر  -
  ؛باشید اوضاع بهبود فکر به همیشه  -
 ]13و  12، 11، 10[ نکنید مقاومت دیگران نو افکار مقابل در دلیل بدون  -
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