
  

 

 مطالعات مدیریت راهبردی
 83۹1 پاییز ـ 3۹شماره     

 56-11ص ص
 

توسعه  بر و تفکر استراتژیک نیآفرتحول یرهبرنقش  یبررس

 دیمحصوالت جد
 

 ، ** یآقبالغ یطهماسبداریوش  ،*غالمرضا سلیمی 

 1***یفراهان ینیفرمه امیرحسین

 چکیده

 ها با افزایش فشار بر توسـههمحصول شرکتزندگی  و کاهش چرخه اورانهفنبا شدت یافتن تغییرات 
ی نوینی برای توسهه محصوالت خـو  هاروشنیازمند  هاسازمانرو  ینا از. اندشدهمحصول جدید مواجه 

 پژوهش حاضر قابل قبولی از موفقیت قرار  هند.  ر سطحرا  ر کوران رقابت با رقبای خو   هاآنهستند تا 
 استراتژیک تفکر میانجی نقش به توجه با جدید محصوالت توسهه بر نیآفرتحول رهبری نقش بررسی به

پژوهش از نوع جامهه جامهه آماری  و است  همبستگی -توصیفیاین پژوهش یک مطالهه  پر اخته است.
نمونـه آمـاری و  اسـتصنهت فـرش کاشـان  و کارشناسانمدیران نفر از  8811محدو  است که حدو  

میدانی و  ها ا هگر آوری  روش انتخاب شد.  ر  سترس یریگنمونهبه روش  نفر516متشکل از 
ید گر یده است أیت قبول قابلمحتوا و صوری  ر حد  روایی آن با روش .استپرسشنامه   گیریابزار اندازه

 هـا ا ه لیوتحلهیتجز ید شده است.أیت (۹45/1) آلفای کرونباخ از طریق فرمول گیری،و پایایی ابزار اندازه
 لیـتحل و هیـتجزنتـای  لیزرل صورت پذیرفته اسـت.  افزارنرممها الت ساختاری  یسازمدلا استفا ه از ب

 مهنـا اری و نیـز نقـشاسـتراتژیک  تفکر  ر نیآفرتحول نقش مهنا اری رهبریکه   هدیمنشان  ها ا ه
 توسـهه  ر نیآفرلتحو رهبری مهنا اری نقشاما  ،شد دیأیت جدید محصوالت توسهه  ر استراتژیک تفکر

 نشد.  دیأیت جدید محصوالت

 
 .جدید محصوالت توسعه ؛نیآفرتحول رهبری ؛استراتژیک تفکر :هادواژهیکل
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 مقدمه .1

فزایش فشار بر ها با ازندگی محصول شرکت و کاهش چرخه اورانهفنبا شدت یافتن تغییرات 
نوینی برای  یهاروشنیازمند  هاسازمان رو ینا از [.84] اندشدهمواجه  5محصول جدید توسهه

قابل قبولی از   ر سطحرا  ر کوران رقابت با رقبای خو   هاآنتوسهه محصوالت خو  هستند تا 
برای اینکه محصوالتشان را از محصوالت رقبایشان  هاشرکتبسیاری از [. 8] موفقیت قرار  هند

از  یاعمدهازند، بخش س هایشانیمشتر یهاخواستهرا مناسب احتیاجات و  هاآنمتمایز و 
تجاری باید  یهاشرکت ،بنابراین . هندبه توسهه محصوالتشان اختصاص میرا  شانبو جه

محصوالتی طراحی کنند که نیازهای مشتریان را برطرف ساز ، زیرا این اقدام مهیاری اساسی 
  یگر را یهاشرکتبرای کسب مشتری و سو  بیشتر است و توانایی رقابت یک شرکت با 

بحث  توجه متخصصان را جلب کر ، هاسالیکی از مسائلی که طی این  [.5]  هدیمافزایش 
توانایی سازمان  ر پاسخگویی به نیازهای رو به رشد و متغیر [. 51] تفکر استراتژیک است

با ارتقاء عملکر   توانیممحیطی و افزایش قابلیت آن  ر هماهنگی  رونی و سازگاری بیرونی را 
که منجر به خلق و ایجا   یاگونهبهیند مدیریت استراتژیک آن  ر فرآ یریکارگ بهو کارکنان 

 بینیپیش یرقابلغو  پر تحولتفکر استراتژیک  ر محیط . جستجو کر  ،تفکر استراتژیک گر  
موضوع رهبری  ر  نیای  ،. از سوی  یگرشو یمامروز، رویکر  مناسب راهبری سازمان شمر ه 

برخور ار شده تا به نیازهای روحی و روانی انسان  ر سازمان پاسخ  هد.  اییژهوت امروز از اهمی
مختلف آن، به رهبری و سرپرستی کارکنان خو   یهابخشمدیران، اعم از نوع سازمان و   همه

را  ر جهت استفا ه از  هاسازمانامروز  تغییرات و تحوالت مداوم  ر  نیای[. 58] پر ازندیم
 [.53]  ا ه است ن مدیریتی برای مدیریت تحوالت سوقنوی یهاسبک

  است، یدو عوامل مؤثر بر توسهه محصوالت جد هاشرطیشیکی از پین، آفررهبری تحول
تنها  ر  این رهبران نه[. 85] مند و مشتاق هستندانرژی، عالقهعموماً پر ینآفررهبران تحول

روی این است که به  یگر افرا  گروه کمک کنند  شوند، بلکه تمرکزشانهای کار  رگیر مییندآفر
این توانایی را  یتشانها نیز  ر کارهایشان موفق باشند. با استفا ه از قدرت بصیرت و شخصنتا آ

ها را برای انجام کار و های آنان باشند و انتظارات،  رک و انگیزهنشبخش زیر ستاکه الهام ، ارند
لیل پیشرفت علم و فناوری و تغییرات سریع  ر بازار، چرخه به   رسیدن به اهداف تغییر  هند.

طور مستمر نوآور بو ه و به دها بایتر شده است. شرکتعمر محصوالت نسبت به گذشته کوتاه
 هند و محصوالتی را انتخاب نمایند که متناسب  یبترت ید ر زمینه محصوالت جد ییهاپژوهش
بر تهدیدات از جانب رقبا فائق  ینچنمشتریان بو ه و هم جدید و مطابق با نیازهای هاییبا فناور

آید. حال  ر چنین شرایطی ضروری است بدانیم، کدام عوامل منجر به موفقیت مستمر توسهه 
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 ر  ستیابی به موفقیت باالتر برای توسهه  ،تواندی. تفکر استراتژیک مشوندیحصول جدید مم
ت  فرش از صنایهی است که همواره  ر آن رقابت صنه ها یاری رساند.محصول جدید به سازمان

صنهت  یهابخش ینو قدرتمندتر ینرتمو نوآوری مهنا ار بو ه است. فرش ماشینی یکی از مه
صنهت  یها ر چند سال گذشته توانسته فاصله خو  با سایر بخش یژهونساجی ایران است که به

فرآیند توسهه  اتی نساجی قرار  هد.خو  را  ر رتبه اول کاالی صا ر کر ه و یا ترنساجی ز
 .شو یتولیدی اکنون مزیت رقابتی محسوب م یهامحصول جدید برای انواع مختلف سازمان

ها کمک خواهد کر  تا موقهیت رقابتی و انحصاری خو  را  ر توسهه محصوالت جدید به سازمان
ها به ارائه محصوالت  رصد سو آوری شرکت 31بازار رقابت حفظ نمایند.  طبق آمارها حداقل 

با نوآوری و تولید محصوالت جدید به  تواندیصنهت فرش ماشینی هم م جدید بستگی  ار .
جایگاه رقابتی  ست یابد.  نظر به اهمیت مسئله توسهه محصول جدید برای مدیران این صنهت و 

بل یرقاضرورت  اشتن  رک صحیح از تفکر استراتژیک برای کسب موفقیت  ر این عرصه غ
 ست بزنند.  یازن های بحرانی و مور ها مجبورند فقط به پژوهشاست. امروزه بیشتر شرکت انکار

تر خریدن ها، و امکان بیشتر و راحتارتباطات جهانی، همگانی شدن بسیاری از علوم و  انش
 ه جدید را از بین بر یهاها و ایجا   انش ر پژوهش یکار انش از صاحبان آن، لزوم  وباره

فرآیند توسهه و نوآوری، از  انش  کهی.  رحالشو یاست. برای تولید  انش، پول هزینه م
صنهت فرش جهت  .شو یو اقتصا  م فناوریو منجر به توسهه  آفریندی، پول و ثروت میدشدهتول

 ها به  نوآوری و توسههای جز اندیشیدن و تبدیل ایدهانداز، چارهرسیدن به اهداف بلندمدت چشم
و توسهه  نیآفرتحول یرابطه رهبر یتوجه به موضوع پژوهش که به بررس محصوالت ندار . با

کر  پژوهش  مطرحباید  .پر از یم کیتفکر استراتژ یانجیبا توجه به نقش م دیوالت جدصمح
شده است.  وضوح مشخص بسیار بدیع و کاربر ی است. این مهم  ر پیشینه پژوهش به

صورت گرفته که به کرار  ر مطالهات  کیپیرامون تفکر استراتژ ه غالباًصورت گرفت یهاپژوهش
ی اثر بررس مور . با اذعان به اینکه تاکنون  ر ایران پژوهشی  ر خور یصورت گرفته به چشم م

نشده متغیرهای مستقل و میانجی مذکور بر همدیگر و بر متغیر وابسته  ر قالب مدل کلی انجام 
و  ینآفررابطه رهبری تحول که:  هدیسؤال اصلی پاسخ ماین ژوهش به این پبنابراین  .است

 توسهه محصوالت جدید با توجه به نقش میانجی تفکر استراتژیک چگونه است؟
 پژوهش پیشینهمبانی نظری و  .2

 مبانی نظری

 اگرچه. بر کار ه ( ب8۹93) بار  انتون نیاول رااصطالح  نیا. نیآفرتحولرهبری سبک  
 3باس [.89] کار نبر ند، مشهور نشده نز آن را ببر لهیوس به هاکیکالسکه  یتا زمان اصطالح نیا
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 جا یرا ا گراتحول یمفهوم رهبر کیرا توسهه  ا ند و  یمور  رهبر  ر 4برنز دهیمفهوم و ا ویآول و
 چهار ویژگی نفوذ آرمانی، ترغیب بر اساس بس بر طبق مدل برنار  نیآفرتحولنمو ند. رهبری 

  .ابدییمفر ی تحقق  و مالحظات بخشالهام هنی، انگیزشذ
کنند. می هایی قوی برای پیروان عملمدل عنوانبهکه   هدیمنفوذ آرمانی: رهبرانی را شرح 

پیروان خو   احترام، تحسین و وفا اری را  ر میان رهبرتحول آفرین باشد، حس چنانچه یک
کید خواهد أسازمان ت هایرسیدن به رسالت وی جهت اشتن تههد ق ایجا  خواهد کر  و بر اهمیت

 کشیدن افکار و ذهنی جهت به چالش ترغیب ذهنی: رهبران تحول آفرین از ترغیب. نمو 
تشویق  که رهبران  ر عین کنند. این امر مستلزم آن استپیروان استفا ه می تصورات و خالقیت

بررسی مجد   ارها، آنها را به سمتپیروان به ارائه رویکر های جدید و خالق برای انجام ک
-رو  و روشال میؤزیر س چنین حالتی، وضع موجو   ر .های سنتی حل مسائل سوق  هندروش

 انگیزش الهام[. 55] گر ندها بیان میهای نو برای توسهه سازمان و به تحقق رساندن رسالت
-یروان  ر ترسیم چشمپ کننده رهبرانی است که ازطریق مشارکت  ا نبخش: این عامل توصیف

مالحظات فر ی: این عامل زمانی . نمایندمی  ا ه و ایجا  انگیزه انداز آینده تههد آنها را افزایش
کند و رسیدن به نیازهای مطلوبشان خدمت می به پیروان خو   ر راستای  هد که رهبررخ می

 [.81] نمایدمی جهت توسهه توان بالقوه افرا  تالش
-گذاری محسوب میتوسهه محصول جهش بزرگی  ر سرمایه .دیدتوسعه محصوالت ج

های محصول جدید صورت بگیر ،  ر آینده به شرکت چه اشتباهی  ر برآور  هزینهشو  و چنان
شو  که ایده محصول را یخسارات زیا ی وار  خواهد آمد.  ر مرحله توسهه محصول مشخص م

د و توسهه، یک یا چن پژوهش قسمت نه. توان به محصول فیزیکی و تجاری تبدیل کر  یامی
 .[8۹] ساز نمونه فیزیکی از محصول می

مرحله یا ایستگاه کاری  محصول جدید به تهدا ی فرآیند توسهه ؛فرآیند توسهه محصول جدید
مرحله یک  رگاه کنترل کیفیت قرار  ار  که اگر نتیجه مرحله یا ایستگاه  شو . بین هرتقسیم می

صورت واقع اقالم تحویل شدنی هر مرحله به  ر ت، آن را اصالح کند.قبل اشکاالتی  اش
شوند که  ر این  رگاه این مالحظات با استاندار ها ی از عوامل کیفی  ر نظر گرفته میمالحظات

نوآوری  ر سازمان ها نیز می توانند  فرآیندهای تطابق  ا ه می شوند و  رصورت عدم تطابق بار
محصول جدید را به سه  یدگاه کلی می توان فرآیند توسههند. از یک  مور  استفا ه قرار گیر

 [.81] مرحله عمومی زیر تقسیم کر 
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ق ایده و پیش توسهه: این مرحله  ر واقع از مرحله فرصت شناسی  ر بازار تا خل مرحله .8
 ل تولید نشده و فقط پروژه توسههشو .  ر این مرحله محصوارزشیابی آن را شامل می

  ار .می ید  ر راستای ارزشیابی ایده گام برمحصول جد
شو  که  ر توسهه: این مرحله  ر واقع مرحله توسهه محصول جدید را شامل می مرحله .5

خلق شده و فرصت  صول فیزیکی  ر راستای ایدهآن پروژه به  نبال ساخت یک مح
رصت رهنمون بر اری حداکثر از این ف بازار است تا سازمان را به بهره شناسایی شده  ر

 کند.
زا ها ارزشت که هر محصول جدیدی برای سازمانمرحله تجاری سازی: بدیهی اس .3

زمان بتواند  ر آید که سا  مطلوب از محصول جدید به  ست مینبو ه و زمانی سو
مالحظات تجاری این مرحله عالوه بر . سازی محصول جدید گام بر ار راستای تجاری

های پیشبر ی مدنظر قرار گیر ، مجموعه فهالیت یدمحصول با که  ر زمان توسهه
 .شو فروش سازمان برای حداکثر کر ن سو  حاصل از محصول جدید را شامل می

آوری، تفسیر، تولید کاترین بیتی تفکر استراتژیک را جمع و 6ریچار  هیوز .تفکر استراتژیک
کنند. ، تهریف می هندرا شکل می هایی که مزیت رقابتی پایدار سازمانو ارزیابی اطالعات و ایده

اساس  رک عمیقی از پایین کل سازمان است. این نما براین نمای تصویر بزرگ باال به 
 وکار شما است، که  ر رابطه با انجام کارهای  رست، به جای انجام  رست کارها استکسب

ها سهی  ر است. آنانشگاهی یک کار  ر جریان تهریف تفکر استراتژیک هنوز  ر ا بیات  [. 53]
های اولیه تر تفکر استراتژیک  ارند. تالشریزی استراتژیک رای  از تهریف کلیتفکیک برنامه

هایی مانند تفکر مفهومی، جستجوی اطالعات، برای تهریف اصطالحی شامل ترکیب چنین ایده
توان  را می تفکر استراتژیک .های پیچیده و یا گیری از تجربه هستندها و وضهیتتشخیص  ا ه

ثیرات خارجی روی یک سازمان از های مؤثری را که تأشایستگی رهبری که استراتژیبه صورت 
ریزی استراتژیک را کند، تهریف کر . مشکالت مقرراتی و برنامه یدگاه ملی و جهانی فرموله می

ی را نتیجه ا هند که بینش سازمانی متقاعدکنندهبا یک  یدگاه  رازمدت مور  آزمایش قرار می
ایرنه [. 4] ساز ها را تهیین کر ه و بر اساس قدرت میمقاصد را مهین ساخته و اولویت  هد.می

ا شامل تجزیه اطالعات برای ر تژیک و علوم جدید، تفکر استراتژیک، نویسنده تفکر استرا5سندرز
و ضهف سازمان   اند. این تجزیه شهو ، قضاوت، خالقیتشناسایی مسائل، ارتباطات و الگوها می

مدت، تفکر استراتژیک مستلزم نگاه گیر .  ر کوتاهبیش از اقدامات قابل سنجش را  ر بر می
ها و تهدیدات به  هنده فرصتها نشان ر حال ظهور، تشخیص اینکه آیا آ کر ن به فرآیندهای

                                                                                                                                        
6 Richard Hughes and Katherine Beatty 

5 Irene Sanders 
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ش تهدید گیری از فرصت بالقوه یا کاهسازمان هستند، و توسهه یک پاسخ سازمانی برای بهره
تر و مؤثرتر این کار از  یگران به سازمان یک مزیت رقابتی است. توانایی انجام سریع

 [.53] هدمی

( تفکر استراتژیک را  ر تمام سطوح سازمانی 8۹۹1)9لینکو ؛سازی تفکر استراتژیکمدل
 هد که نیروهای محیطی بی امان خواستار صالحیت استراتژیک کند و نشان میتوصیه می

، استخراج، بندی، اسکنر ه هستند. او از شایستگی تفکر استراتژیک به عنوان تجدید قابگست
های تفکر مهارت (8۹۹1) 1گانز بر .گزاری نام میبینی، القا و ارزشتفکر چند متغیره، پیش
بینی متمرکز بر پیش  هد، مزایایمی های فکری یک سازمان ارتباطاستراتژیک را به سرمایه

های ذهنی منحصر به فر ، غیر سلسله مراتبی و زیرک بو ن را توضیح ایجا  مدلانایی بو ن، تو
ن تدوین استراتژی یک کنند که جایی که  ر آ( اظهار می5116) و پراهالد ۹هامل  هد. می

خالق نیز  شوار است. برای یک چیز، به اندازه کافی  گرا است، تولید استراتژی واقهاًفهالیت نخبه
ریزی شرکتی یا خصوصی برای به چالش کشیدن عقل های برنامه یدگاه  ر بخش عنوان و

 تفکر سیستمی، تفکر تفکر استراتژیک شامل؛ هایمؤلفه گلدمن مدل طبق. متهارف وجو  ندار 

 [.1] است نگریآینده و طلبی هوشمندانهفرصت مفهومی،
ور سنتی  ر حوزه رهبران ط تفکر استراتژیک به .و تفکر استراتژیک تحول آفرین رهبری

 81سازمانی که مسئولیت اصلی توسهه و اجرای طرح استراتژیک را  ارند، قرار  اشت. ابراهیم
یک شرکت به  کند که تفکر استراتژیک جنبه قابل توجهی از کار هر رهبر است:( بیان می5116)

یک طرح کارش را انجام  تواند به سا گی بامی ندار  اگر مجبور به رقابت نباشد،استراتژی نیازی 
یند یافتن با  ار . یهنی تفکر استراتژیک فرآ ستی از رق هد. اما استراتژی  اللت بر رقابت و پیش

 توان بهارائه ارزش به مشتریان است. بنابراین تفکر استراتژیک را  می های جایگزین رقابت وراه
وکاری که ارزش مشتری  ارند، بهای کسعنوان شناسایی استراتژی مناسب جایگزین و یا مدل

های متفاوت  ر تفکر استراتژیک ممکن است که بحث راجع به  یدگاه رحالی [.88]تهریف نمو  
همچنان  ر ا بیات ا امه  اشته باشد، اهمیت توسهه استراتژی مؤثر و اجرا برای رهبری غیرقابل 

ن است که گروه و سازمان  ر کند که آزمون نهایی رهبری ای( ا عا می8۹۹9)88بحث است. چمرز
کنند. ارتباط بین تفکر استراتژیک انجام وظایف مربوط به مأموریت سازمانی چقدر خوب عمل می

                                                                                                                                        
9 Linkow 

1 Guns 

۹ Hamel and Prahalad   
81 Abraham 
88 Chemers 
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اگیر و تشکیل هدف های جهت فر(  رزمینه5111) و پوسنر85های رهبری برای کوزس و شیوه
  گی رهبریترین شایستمهم استراتژیک، تفکر استراتژیک را سسه تفکرمشهو  هستند. مؤ

کند. رهبران باید زمینه را برای یا گیری و توسهه  ر میان تمام اعضا مهیا کنند و برجسته می
های سازمانی قرار  هند و خو  را از عقب افتا ن از رقبای شایستگی استراتژیک را  ر زیرساخت

ایه فکری  ر اهرم جدید سرم ،های استراتژیکند، صالحیتمی اظهار (8۹۹1)83گانز. مجهز نمایند
، و ه استهای قدیمی زمین، سرمایه و نیروی کار بکه  ر میان اهرمشو . بندی می ستهسازمانی 

انداز طور مؤثری قا ر به مذاکره اهرم سرمایه فکری برای افزایش ارزش چشمیک رهبر باید به
ریف سهم که تفکر استراتژیک را  ر یک تههای خو  باشد. هنگامیتر خو  از  اراییسنتی

گیریم، تأکید به طور طبیهی به تشویق این نوع تفکر  ر تمام سطوح شهو ی و خالق  ر نظر می
های تفکر استراتژیک  ر ها و مسئولیتشو . لیدکا برای گسترش وسیع مهارتسازمان منتقل می

آن  -کند.  پری به سهم باارزش آماتورها تر از مدیریت  ر سازمان استدالل میسطوح پایین
 سته از اعضای پرشور و متههد یک سازمان که غافلگیری مفید و یا  یدگاه غیرمهمولی را 

 و یمزکا [.88] کنداشاره می -الها ه زیبا تولید کند حلی فوقکنند که ممکن است راهپیشنها  می
ها دهیاز ا تی رحما نیآفرتحول تیریو مد کیتفکر استراتژ یسازکپارچهی ر  (5185) همکاران

 یهنی یصنهت یاتیسه حوزه عمل انی ر مبه این نتیجه رسیدند که  دی ر توسهه محصوالت جد
 و جفری .ه وجو   ار محصول را ب دیجد دهیا دیتول ندیآو فر کیتفکر استراتژ نیآفرتحول یرهبر

آمریکا  های ر سازمان  انش مدیریت و استراتژیک به  بررسی تفکر 5119 ر سال  همکاران
 و تجزیه که کید آنهامهرفی و تأ و کلیدی عناصر از ند و نتای  حاصل بررسی تهدا یپر اخت
 مهلوم ببرند، را باال افرا   ر استراتژیک تفکر قابلیت توانندمی که هاییموقهیت بیشتر، تحلیل

 هاستفا  هایشانبهبو  شغل و مدیران توسهه برای هاموقهیت این از توانندمی هاسازمان و ساز می
 استراتژی و استراتژیک ریزیاستراتژیک، برنامه تفکر بین روابط مور  پژوهش  ر این. کنند

 ثرؤبه طور م تواندثر و مناسب میؤکند که تفکر استراتژیک مپیشنها  می وکند می بحث ابتکاری
به تغییرات محیط تجاری امروز پاسخ  هد. همچنین مدیریت  انش را یک عامل مهم  ر افزایش 

به واحدهای سازمان و نقاط  بهبو  تفکر استراتژیک از طریق باال بر ن تجربه و بصیرت نسبت و
 .استبر این اساس فرض اول پژوهش یه شرح ذیل  .اندکر ه یمهرف گیری،تصمیم

  ار . کیتفکر استراتژرهبری تحول آفرین نقش مهنا  اری  ر : 1فرضیه اصلی
مهتقدند که  (5118) ویباس و آول .دیدو توسعه محصوالت جرهبری تحول آفرین 

 یکه رهبر عالئق کارکنانش را ارتقا و توسهه بخشد، آگاه ر یگیشکل م یگرا زمانتحول یرهبر

                                                                                                                                        
85 Kouzes and Barry Posner 
83 Guns 
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 شیمنافع خو یفراسو دنیکند و کارکنان را به   جا یو مقصد گروه را ا تیمورأم یبرا رشیو پذ
 و وظایف از ایمجموعهجدید  محصول از طرف  یگر توسهه [.58] زاندیمنافع گروه برانگ یبرا
 خام هایایده پیوسته به طور تواندسازمان می آن طریق از کهاست  تهریف شده و منظم هایگام
 فرآیند یک محصول جدید توسهه کند. تبدیل فروش قابل خدمات و محصوالت به را اولیه و

 اقدامات تولید و توسهه، به و شده آغاز بازار  ر فرصت یک وجو  از آگاهی با که است تکرارشونده

برای توسهه  ،بنابراین [.54] شو می منتهی صورت گرفته ابداع تجاری موفقیت برای بازاریابی
زمینه ایجا  ارائه  تواندوشیاری تمام میتا با ه استگر حصوالت جدید نیازمند رهبران تحولم

و عملکر   یحافظه سازمان رسیبر  ر (5189)  همکاران و یلرا فراهم نمایند. محصوالت جدید 
 یهاپاسخ لیو تحل هیتجزی به سازمان یتوان سو نقش مفهوم  و ی: بررسدیتوسهه محصول جد

 هد که کل مقدار اکتشاف و ینشان م یاکره یها ر شرکت Cسطح  رانیاز مد ینظرسنج کی
 شیافزا یبرا یزمانبهتر از حافظه سا یبر ارتواند به شرکت  ر استفا ه و بهرهیم یبر اربهره

و  یسازمان ینوآور نی هد که تهامل بینشان م  یکند. نتا کمک دیعملکر  توسهه محصول جد
تواند به حفظ ی هد، اما نم شیرا افزا یبر ارتواند مقدار کل اکتشاف و بهرهیم یحافظه سازمان

به  یسازمان هافظو ح یکیتکنولوژ یهایآشفتگ نی و کمک کند. برعکس، تهامل ب نیا نیتها ل ب
 شیکند، اما تالش کل اختصاص  ا ه شده به آنها را افزایکمک م یریا گی تیتها ل  و فهال

و عملکر   ینوآور ی، نوعنوآور یترابطه قابلبه  5189و هووای  ر سال  راجاپاسرین  هد.ینم
 یرتأث  یانسازم ینوآور یرو بر ینوآور هاییتقابلپر اخته و به این نتیجه رسیدند که  شرکت

 ینوآور هاییتقابل مثبت  ار . یرتأث  یندفرآ ینوآور یرو بر ینوآور هاییتقابل مثبت  ار .
 یربازار تأث ینوآور یرو بر ینوآور هاییتقابل مثبت  ار . یرمحصول /خدمات تأث ینوآور یبررو

 یبر رو یندفرآ ینوآور مثبت  ار . یرعملکر  نوآورانه  تأث یبر رو یسازمان ینوآور مثبت  ار .
مثبت  یرعملکر  نوآورانه تأث یخدمات بر رویا محصول   ینوآور مثبت  ار . یرتأث عملکر  نوآورانه

عملکر  بازار  یبر رو عملکر  نوآورانه مثبت  ار . یرعملکر  نوآورانه تأث یبازار بر رو ینوآور  ار .
بر این اساس فرض  وم  .مثبت  ار  یرتأث یلعملکر  ما یعملکر  بازار بر رو مثبت  ار . یرتأث

 .استه شرح ذیل پژوهش ب

  ار . دیتوسهه محصوالت جد ر  ی ارنقش مهناآفرین لرهبری تحو :2فرضیه اصلی
 ها  ربا توجه به اینکه امروزه سازمان. تفکر استراتژیک و توسعه محصوالت جدید

 و توسهه محصوالت جدید  ر بقا ، الزمهکنندتحول فهالیت می و از تغییر پر و های پویامحیط

رهبری و مدیریت، نقش اساسی  چنین شرایطی ایجا  تغییرات و تحوالت مستمر سازمانی است و
بررسی نقش تفکر استراتژیک  ر ( به 5186) همکاران باج کار و[. 5]  ر این تغییر و تحوالت  ار 

 هد. که رهبر سازمانی نشان می 5۹5اصل از های رهبری پر اخته و نتای  حبینی سبکپیش
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کننده بینیطور مستقیم پیشفکر استراتژیک بهگرا  ر تگرا، با فرآیندهای هماستراتژی تفکر
-ا توسط فرآیندهای سبک رهبری مر مگرهای رفتاراستراتژی. گرا استهای رهبری وظیفهسبک

ندهای شناختی، انگیزشی ی هد که نقش حیاتی فرآهای نشان میاین پژوهش شو .گرا تهیین می
نتای  ارائه است.  ثرگرا و همکاری با پیروان مؤر رهبری، به ویژه  ر تحقق رهبریو رفتاری  

تواند رفتار مهمولی از رهبران سازمانی  ر زمینه تهیین تفکر استراتژیک برای شده  ر آنچه که می
 هند ها نشان میآن .وشن استمدیریت منابع انسانی  ر نظر گرفته و کار اثربخشی  ر سازمان ر

مهم  سازی  ر سازمان بسیارطی فرآیندهای پیا ه ، اقدام ذهنیسازیکه فرآیندهای عملیات
و رابطه آن با  ارزیابی میزان حاکمیت تفکر استراتژیک ر  (83۹5) و همکاران زا هحمیدیهستند. 

حاکمیت استراتژیک  ر  یانگینمبه این نتیجه رسیدند که  لدینگ تاپیکوعملکر  سازمانی ه
. همچنین بین حاکمیت تفکر استراتژیک است های مور  مطالهه  ر محدو ه کم تا متوسطشرکت

ای  ر مقاله (83۹4همکاران ) و انیمنور. و عملکر  سازمانی رابطه قوی مثبت و مهنا ار وجو   ار 
ی به اجتماع نیمأمان تساز رانیمد کیو تفکر استراتژ یهوش سازمان نیرابطه ب یبررسبا عنوان 

 یاجتماع نیمأ ر سازمان ت رانیمد کیو تفکر استراتژ یسازمان هوش نیباین نتیجه رسیدند که 
هوش  یهالفهؤ ا  م نشان ونیآزمون رگرس  ینتا نی ار وجو   ار . همچنیرابطه مثبت مهن

 ر سازمان  رانیمد کیتفکر استراتژ ینیبشیمشترک، قا ر به پ انسی رصد وار 9۹/4با  یسازمان
 .استپژوهش یه شرح ذیل  سومبر این اساس فرض  .هستند یاجتماع نیمأت

  ار . دیتوسهه محصوالت جد اری  ر نقش مهنا تفکر استراتژیک: 3فرضیه اصلی
 استخراج پژوهش پیشینهکه از  هد یمرا نشان متغیرهای اصلی این پژوهش ابها   ،8جدول 

 شو .یمارائه ، 8شرح شکل مدل مفهومی به  نیزو  اندشده
 

 ابها  متغیرهای پژوهش .8جدول 

 /شاخصابعاد متغیرهای پژوهش

 رهبری تجول آفرین

 مالحظات شخصی -

 انگیزش الهامی -

 تحریک ذهنی -

 نفوذ مطلوب -

 - توسعه محصوالت جدید

 تفکر استراتژیک

 تفکر سیستمی -

 گراییفرضیه -

 جویی هوشمنداانهفرصت -

 تفکر  ر طول زمان -
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 [.85] پژوهشمدل مفهومی  .8شکل 

 

 شناسی پژوهشروش .3

کاربر ی است. چرا که هدف آن توسهه یک  انش کاربر ی  ،حاضر از  یدگاه هدف پژوهش
ک پژوهش توصیفی به توان این پژوهش را یبر حسب روش پژوهش می ر صنهت فرش است. 

 -توصیفیتوان این پژوهش را یک پژوهش نیز میوع پژوهش چنین بر اساس نشمار آور . هم
این  روش پرسشنامه استفا ه شده است.  ر ها ازآوری  ا هبرای جمع لذا[. 85]  انست همبستگی

برای  .استفا ه شده است (5185)  همکاران می وزبرای طراحی پرسشنامه از مقاله کا پژوهش
 حاضر جامهه پژوهش ر  ،شده استاز مقیاس لیکرت استفا ه  پژوهشسنجش پرسشنامه این 

این  گیری  رروش نمونه. استکارشناسان صنهت فرش کاشان  آماری شامل کلیه مدیران و
انجام و پرسشنامه  ر بین افرا  جامهه، به طور تصا فی انتخابی توزیع  است سترس   ر، پژوهش

رهبری تحول  
 آفرین  

توسهه 
محصوالت 

 دیجد

 کیتفکر استراتژ

مالحظات 
 یشخص

 زشیانگ
 یالهام

 نفوذ مطلوب 
تحریک 
 ذهنی

جویی فرصت
 هوشمندانه 

فرضیه 
 گرایی
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 ر نظر گرفته  نفر(8811)حدو ا  هه مد نظر نامهلومکه جام جااز آن پژوهش.  ر این شده است
طبق جدول  از جدول مورگان استفا ه شده است. جهت محاسبه حجم نمونه ،شده است بنابراین

پرسشنامه استاندار  بر  حاضر با توجه به اینکه از پژوهش.  ر استنفر  516حجم نمونه آماری 
بر طی الوه، عپژوهشجهت تهیین روایی ابزار  .پیشین استفا ه شده است هایپژوهشز گرفته ا

-ه، بر اساس مستندات موجو   ر روشنمو ن مراحل تبیین یک مدل نظری جهت تهیه پرسشنام

سشنامه علمی، ابتدا آزمون مقدماتی  ر مور  پرسشنامه به عمل آمد. بدین منظور پر پژوهشهای 
برای  د.مشاور  قرار  ا ه ش اساتید راهنما و مدیران و کارشناسان ونفر از  81اولیه  راختیار 

هداف ، پس از طراحی سواالت پرسشنامه با توجه به مبانی نظری و ا ستیابی به روایی محتوا
 هندگان آزمایش شده است و براساس نفری از پاسخ 56پرسشنامه روی یک گروه  ،پژوهش

االتی که قابل شناسایی، گر یده و آن  سته از سؤ مرتبطنگ و غیرنظرات آنها سواالت مبهم، گ
برای محاسبه ضریب  تند، ویرایش مجد  شده و  ر پرسشنامه نهایی تدوین شده است.اصالح هس

روش آلفای  هاآن شو . که یکی ازهای مختلفی به کار بر ه میگیری، شیوهپایایی ابزار اندازه
ها  ر پرسشنامه  ر چه حدی  هد که ارتباط  رونی گزینهآلفای کرونباخ نشان میکرونباخ است. 

بدین  . ست آور ن پایایی پرسشنامه این پژوهش از این روش استفا ه شده استی به. برااست
توزیع  است واالت مور  بررسی قرار گرفته پرسشنامه پایایی سؤ 31وزیع اولیه ت ترتیب که با

پایایی یک آزمون به مهنای ثابت بو ن نتیجه آزمون  ر صورت تکرار  .نهایی صورت گرفته است
هایی که از طیف  ر تست ها و قابلیت اعتما  آن مخصوصاًابزار گر آوری  ا هاست، پایایی  آن

ت که آلفای  ر نظر  اش باید شو .توسط آلفای کرونباخ سنجیده می برند مهموالًلیکرت بهره می
باشد تا پایایی  91/1که  ر این خصوص باید حداقل  است 8تا  1گیری بین کرونباخ ابزار اندازه

آمده  5 ر این مور   ر جدول  SPSSخروجی استخراج شده از نرم افزار  ته باشد.الزم را  اش
 .است

 
 محاسبه آلفای کرونباخ .5جدول 

 تعداد سؤاالت هاتعداد نمونه شاخص آلفای کرونباخ بخش مورد بررسی

 84 516 196/1 رهبری تحول آفرین

 88 516 155/1 تفکر استراتژیک

 9 516 166/1 توسهه محصوالت جدید

 35 516 ۹45/1 کل آلفای کرونباخ
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 ۹45/1نیز مشخص است، مقدار شاخص آلفای کرونباخ کل ، 5همانطور که  ر جدول 
قابل پذیرش است، لذا پرسشنامه   رصد 91باشد، با توجه به اینکه ضریب آلفای بیش از می

-آوری  پرسشنامهز جمعپس ا. و از حد قابل قبولی برخور ار است است ارای پایایی بسیار باالیی 

 شوند و سپس توصیف وجداول و نمو ارهای آماری تهیه میافزارهای آماری ، با استفا ه از نرمها
  LISERLافزار ا الت ساختاری با استفا ه از نرمتحلیل اطالعات با استفا ه از مدل مه تجزیه و

ها ارزیابی آنکشف روابط میان  ثیرات و روابط میان متغیرها از طریقگیر  تا میزان تأانجام می
شو ، سیله ضرایب بتا و گاما برآور  میگیری، ارتباط بین متغیرهای مکنون بوشو .  ر مدل اندازه

شو ، سپس با رایب رگرسیون چند گانه محاسبه می ر حقیقت با این کار به طور همزمان کلیه ض
افزار لیزرل مها الت مده و برآن اساس نرم ست آه اری ضرایب بتا و گاما بمهنا tاستفا ه از تست 

  ، نظر جنسیت  هنده ازوضهیت افرا  پاسخ کند.اختاری بین متغیرها را محاسبه میگیری و ساندازه
 رصد( را زنان تشکیل  1/1نفر ) 56  رصد( از گروه نمونه آماری را مر ان و 5/۹8) نفر 551
 5/38) سال 34-56 رصد(، بین  5/3) سال 54-51،  هنده ازنظر سنوضهیت افرا  پاسخ .اند ا ه

 سال 66 رصد( و بیشتر از  5/54) سال 64-46 رصد(، بین  1/35) سال 44-36 رصد(، بین 
 8/83) ،  یپلم و فوق  یپلمتحصیالت نظر  هنده ازوضهیت افرا  پاسخ. است رصد(  5/4)

  رصد( است. 5/54) باالتر لیسانس وفوق  رصد( و  8/55)  رصد(، لیسانس
 

 هاها و یافتهتحلیل داده .4

  هد.وصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میهای تشاخص 3جدول 
 

 پژوهششاخصهای توصیفی متغیرهای  .3جدول 
 چولگی کشیدگی میانگین حداکثر حداقل عوامل

 599/1 - 355/1 64/5 41/4 11/8 رهبری تحول آفرین

 455/1 145/1 41/5 11/6 11/8 تفکر استراتژیک

 563/1 - 3۹6/1 44/5 41/4 11/8 توسعه محصوالت جدید

 
 .است رهبری تحول آفرینباالترین میانگین مربوط به  هد، نشان می 3 که جدول طورهمان

های پژوهش  ارای توزیع  هند که  ا ههای چولگی و کشیدگی نیز نشان میهمچنین شاخص
 .هستندنرمال 
ضرایب  و پژوهشهای الجداول زیر اعتبار عاملی سؤ  ر ؛گیری مدلرزیابی بخش اندازها

-حاصل از تحلیل عاملی به کمک نرم نتای  اند.مشخص شده هاالهر کدام از سؤ tمقدار  مسیر و

 برخور ار هستند 3/1باالی  از بار عاملی مناسب و هاال هد که تمام سؤنشان می SPSSافزار 
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با استفا ه از  پژوهشهمچنین  ر این  شده است(ضمیمه  پیوست )نتای  کامل این آزمون  ر
ها استخراج گر یده البارتلت( برای سؤ -آزمون کامئو) تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول

ها آیا  ا ه ، هدویژه تحلیل عاملی اکتشافی است و نشان می KMO)شاخص کفایت نمونه  است
هدف تحلیل عاملی اکتشافی  ،(ست یا خیربرای انجام محاسبات تحلیل عاملی اکتشافی کافی ا

آن است که پژوهشگر تهدا  زیا ی گویه )متغیر قابل مشاهده( گر آوری کر ه است و حال 
بندی کند. هر خوشه یا عامل شامل ها  ر قالب چندین خوشه مشابه  ستهخواهد این گویهمی

ها همبستگی سایر خوشه ته و بای  اشباهم همبستگی باالی ی خواهد بو  کهیهامجموعه گویه
افزار نرم )برای اینکه  ر توانند حذف شوندهایی با یک یا  و عنصر نیز میین  ارند. خوشهپای

ه  ست آمد. مقدار بهشو (ته باشند این آزمون توصیه میها باهم همبستگی نداشلیزرل گویه
۹8۹/1 KMO ست آمده برای هی بهامر است که تهدا  نمونه و  ا هاین عد  بیانگر این ا و 

  هد.بارتلت را نشان می -مقا یر آزمون کامئو 4جدول مناسب است.  پژوهشبررسی متغیرهای 
 

 بارتلت -مقا یر آزمون کامئو .4جدول

 و عدد آزمون بارتلت  KMOعدد  تحلیل عاملی اکتشافی

 

۹8۹/1 =KMO  
 بارتلت = ۹۹۹/4

Sig = 111/1  

 رای تحلیل عاملی را  ارند.شرایط مور  نیاز برای اج ها ا ه

 
گیری مدل محقق باید به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهـای  ر ارزیابی بخش اندازه

 اند. ر مشخص شدهیب مسضرای و tمقا یر  6 ر جدول  آشکار مدل بپر از .
 

 گیری. مقیاس سنجش متغیرهای اندازه6جدول 
 tمقدار  مسیر ضریب اهانواع متغیر 

 38/85 91/1 فوذ مطلوب )آرمانی(ن

 13/89 ۹1/1 انگیزش الهامی

 99/85 95/1 تحریک ذهنی

 59/۹ 61/1 مالحظات شخصی

 --- 64/1 تفکر استراتژیک

 5۹/6 31/1 تفکر استراتژیک

 11/5 65/1 تفکر استراتژیک

 6۹/6 41/1 تفکر استراتژیک
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 tمقدار  مسیر ضریب اهانواع متغیر 

 19/4 34/1 تفکر استراتژیک

 59/5 61/1 تفکر استراتژیک

 38/1 91/1 تفکر استراتژیک

 98/1 95/1 تفکر استراتژیک

 1۹/1 11/1 تفکر استراتژیک

 68/1 93/1 تفکر استراتژیک

 68/1 93/1 تفکر استراتژیک

 ---- 96/1 توسهه محصوالت جدید

 56/9 41/1 توسهه محصوالت جدید

 14/81 55/1 توسهه محصوالت جدید

 14/۹ 58/1 توسهه محصوالت جدید

 31/85 96/1 سهه محصوالت جدیدتو

 63/83 15/1 توسهه محصوالت جدید

 43/81 56/1 توسهه محصوالت جدید

 
 . هدزندگی مدل پژوهش حاضر را نشان میهای براشاخص 5جدول 

 
 شاخص های برازندگی مدل پژوهش. 5جدول

 شاخص برازش Macro مقادیراستاندارد مقادیر برآورد شده

515 -------- Degrees of Freedom رجه آزا ی  

19/1  16/1  RMSEA  ریشه میانگین مربهات خطای برآور 

14/1  ۹1/1  NFI شاخص برازش هنجار شده 

16/1  ۹1/1  NNFI شاخص برازش هنجار نشده 

15/1  ۹1/1  CFI ای یا تطبیقیشاخص برازش مقایسه 

14/1  ۹1/1  GFI نیکویی برازش 

15/1  ۹1/1  AGFI  شدهنیکویی برازش اصالح 

 
( GFIشو ، شاخص میزان انطباق یا نیکویی برازش )مالحظه می 5گونه که  ر جدول همان
و ریشه میانگین  15/1 ( برابر باAGFIو شاخص نیکویی برازش اصالح شده ) 14/1برابر با 

( برابر با CFIای )و شاخص برازش مقایسه 19/1( برابر با RMSEAمربهات خطای برآور  )
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ی مدل را برا t مقا یر 8شکل قابل قبولی قرار  ارند.  همه  ر سطح نسبتاًکه  ،است 15/1
مقا یر ضریب مسیر را  5شکل   هد.گیری )پرسشنامه( نشان میساختاری و متغیرهای اندازه

  هد.)پرسشنامه( نشان می گیریی مدل ساختاری و متغیرهای اندازهبرا
 

 
 مدل ساختاری tمقا یر. 8شکل 

 
 یر ضرایب مسیر برای مدل ساختاریمقا  .5 شکل

 
ررسی فرضیات پژوهش پس از  هد که نتای  حاصل از بخالصه نشان می طوربه 9 ر جدول 

 بارهای عاملی آمده است. شده استاندار و ضرایب  Zضرایب مهنا اری  محاسبه
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 های پژوهشسازی مها الت ساختاری  ر آزمون فرضیههای حاصل از مدل. یافته9جدول 

 نتایج tآماره  ضرایب برآورد شده فرضیات

 ر تفکر  ی ارنقش مهنا نیتحول آفر یرهبر -8
  ار  کیاستراتژ

 تأیید فرضیه 6۹/1 1۹/1

رهبری تحول آفرین نقش مهنا اری  ر  -5
 توسهه محصوالت جدید  ار 

 ر  فرضیه 56/8 86/1

تفکر استراتژیک  نقش مهنا اری  ر توسهه  -3
 محصوالت جدید  ار 

 تأیید فرضیه 55/6 14/1

 

 گیری و پیشنهادنتیجه .5

که با تهامل مستمر با  ،گرا و مانند فکر پویا استتفکر استراتژیک یک تفکر واگرا و عمل
که  ،یابد و  ر واقع یک فرآیند مستمر و مداوم استیط و تجزیه آن و خالقیت توسهه میمح

ر یک مدیر یا رهبر بخواهد هدف آن رفع ابهام و مهنی بخشیدن به یک محیط پیچیده است. اگ
های تفکر استراتژیک را  ر خو  بهبو  ه طور مفید و مؤثر نقش ایفا کند باید مهارت ر سازمان ب

توان یک روش حل مسائل استراتژیک سازمان  انست که  ر واقع تفکر استراتژیک را می ببخشد.
تفکر استراتژیک  کند.  رییب مگرا را با فرآیند تفکر خالق و واگرا ترکرویکر  منطقی و هم

شو  و رمز و راز سازی آنان تالش می،  ر سا هآنکه سا ه تلقی شوند بدون مسائل پیچیده
-انگاری و تالش خستگیبینی به  ور از سا هاندیشی، خوشوفقیت آن  ر امید به آینده، مثبتم

 های رشدرصتاز هر تجارت است و ف یبخش مهم دیتوسهه محصول جد ناپذیر و مستمر است.
و  پژوهشنظری  یبا مبان مطابق نی. همچنکندیها فراهم مرا برای شرکت یرقابت تیمز و

محصول  توسهه برای ریضرورت انکارناپذ کی محصوالتنوآوری  ،فوق آزمون جهینت نیهمچن
 به، نیآفرتحول یرهبر دیشده مشخص گر  انجام مطالهات مطابق با گری. از طرف  است دیجد

-شرکتلذا  ،است و خلق ایده توسط کارکناننوآوری  خلق ندیاجزای فرآ نیتراز مهم یکیعنوان 

 ر بازار  نوآوری نیو همچن دیمقوله توسهه محصول جد تیاهم به با توجهکننده فرش های تولید
 و بهبو  آن  ا ه و  ر راستای ارتقا ایژهیو تیاهم کیاستراتژ به تفکر یستیوکار امروزی باکسب

های مدیریتی مور  ی که با هدف شناسایی مهارتپژوهشبر اساس نتای   مان گام بر ارند.ساز  ر
نیاز برای مدیران کشورهای آسیایی انجام شده است، تفکر استراتژیک از سوی تمامی 

اولین و یا  ومین مهارت مور  نیاز برای بهبو  عملکر  مدیران شناسایی شده  که هندگان پاسخ
شو . های بهتر منجر می، تقویت تفکر استراتژیک به تدوین استراتژیژوهشگرانپاست. از  یدگاه 

قا رند سایر کارکنان را به یافتن  ،مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر استراتژیک هستند
-گونهها سازمان را به سازمان ترغیب کنند. آن دیتوسهه محصوالت جدراهکارهای خالقانه برای 
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توان تفکر استراتژیک را ای که هست. به این ترتیب مینگرند و نه به گونهمی ،ای که باید باشد
پیش  رآمدی بر طراحی آینده سازمان  انست. بر این اساس توانایی تفکر استراتژیک برای 

هایی که رو شناخت چالشرقابتی ماندن  ر یک محیط متالطم و جهانی، حیاتی است. از این
از اهمیت  ،ها وجو   ار ریزی برای رفع این چالشنی و برنامهاروی مدیران  رحوزه سازمپیش
 .که باید بدان توجه بسیار شو  ،ای برخور ار استالها هفوق

 براساسبینی تفکر استراتژیک  ار . آفرین نقش مهنا اری  ر پیشرهبری تحول :1فرضیه 
مسیری که  .استواحد  1۹/1 کیتفکر استراتژو  نیآفرتحول یرهبر بین، ارتباط نتای  پژوهش
 ۹5/8از  t( چون مقدار =t 6۹/1) است ار مهنیو  ثبت،م ساز را به هم مربوط می این  و متغیر
 ینیبشی ر پ نیآفرتحول یرهبرنقش مبنی بر  رصد ۹6با اطمینان  فرضیه محقق بزرگتراست.
یر نوع رابطه مستقیم ن ضریب مسبه  لیل مثبت بو  و گیر .قرار میمور  تأیید  ،کیتفکر استراتژ

تفکر خوانی  ار . ( هم5185) . بنابراین نتای  این پژوهش با نتای  پژوهش کازمی و همکاراناست
 هد. یسازمان قرار م توجه ساز  و آن را  ر کانونیم مشخص سازمان را رییگجهت کیاستراتژ

بر  .جهت صرف کنند نیا ر  انرژی خو  را ی هد تا تمامیتمرکز به سازمان و افرا  اجازه م نیا
 ،ها باید از منبع محوری فاصله گرفته و به سوی هدف محور بو ن حرکت کننداین اساس شرکت

اتژیک شکوفا شده و باعث ها آثار تفکر استر ر چنین شرایطی است که  ر محیط این شرکت
توانند می های فرشبنابراین مدیران شرکت ها خواهد شد.های رقابتی برای شرکتکسب مزیت

گروهی استفا ه الزم را  های نیروی انسانی از تجربیات فر ی وتوانایی با تمرکز بر اهداف اصلی و
گروهی با  ،کارهای تیمی و  شغلی بسترهای الزم فراهم نباشدافزایش عملکر ، اگر براینمایند

و کسانی که های نیروهای انسانی  رون سازمان مشکل مواجه خواهند شد و این امر به همکاری
 هد ها نشان میپژوهشهای جدید آگاهی  ارند بستگی بسیاری  ار .  از  انش و تجربه و مهارت

کنند قابلیت و تبحر الزم را احساس می ،ها را  اشته باشندایی استفا ه از فرصتوقتی افرا  توان
بلکه احساس  ،کنندایستگی مینه تنها احساس شاین افرا  برای انجام موفقیت آمیز کار  ارند. 

 هند. آنان احساس برتری شخصی  توانند کار را با کفایت و شایستگی انجاممی کننداطمینان می
افرا  وقتی . های تازه بیاموزند و رشد کنندتوانند برای رویارویی با چالشکنند و مهتقدند که میمی

شوند و با اطمینان فهالیت می  انند،  رگیرها میخو  را  ارای قابلیت سامان  ا ن به موقهیت
 از شو  مدیراند مؤثر باشند. بنابراین توصیه میهای جدیتوانند  ر خلق ایدهو می .کنندرفتار می

مناسب  طیتوان  رک شرا ی هوشمندانهجویو فرصت ،آفرینطریق اتخاذ سبک رهبری تحول
 باالتر سطح  ر خو  وظایف انجام یبرا کارکنان را  اشته باشند و از توانایی استراتژی رییبرای تغ

 استفا ه نمایند تا بتوانند به افزایش عملکر  خو  کمک نمایند. ی محیطیهافرصت و
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 براساس  ار . دی ر توسهه محصوالت جد ی ارنقش مهناآفرین رهبری تحول :2فرضیه 
 تاسواحد  86/1و توسهه محصوالت جدید  نیآفرتحول یرهبر بین، ارتباط نتای  پژوهش

( چون  =t 8/ 56) است ار مهنیثبت و م ،ساز را به هم مربوط می مسیری که این  و متغیر
 ر توسهه  نیآفرتحول یمبنی بر ارتباط رهبر فرضیه محققاست.  ترکوچک ۹5/8از  tمقدار 

( 5189) بنابراین نتای  این پژوهش با نتای  پژوهش لی و همکاران .شو ر  می دیمحصوالت جد
 شانروانیکه پ کسانی هستند آفرینتحول ان رهبر ،توان گفت لیل این امر را می ،ی ندار خوانهم

ها را  هد و آنیم زهیاز انتظاراتشان انگ فراتر ها  ر جهت عملکر د و به آننسازیرا توانمند م
نقش  پژوهش ر این  .دینمایم یمنافع شخصجای به  یجمهاز اهداف  سته یرویبه پ قیتشو
توان گفت مدیران و پس می ر  شده است. دی ر توسهه محصوالت جد نیآفرتحول یرهبر

 رشیپذ یبرارا شانروانیپ آفرینرهبران تحولرهبران  ر صنهت فرش تحول آفرین نیستند. 
زیر ستان به  یرهبران نیسازند. چنیانداز توانمند مبه چشم یابیمنظور  ستبه ت،یمسئول شتریب

 کنند که تمامیکار منگرش  نیها با اآن روانی هند. پیا  رس منهکر ه و به آ کمک خو 
رهبران قا ر  نیا .ابندیکامل خو  توسهه اهداف به  یابیتا مرحله  ست یستیبایسازمان م یاعضا

ها توجه نمو ه و آن روانیپ یازهایبه تک تک ن توسههی هاتیمشخصه حما قیخواهند بو  از طر
 نیآفرتحول یمشخصه از رهبر نیرو  ایانتظار م رو، نیاز ا ند؛ینما تیو هدا ییرا راهنما

به عبارتی  د.نفراهم آور سازمان را  ر شغلی و رضایت شغلی کارکنان عملکر  تیموجبات تقو
 کیبخش، تحر الهام زشی، انگیچون نفوذ آرمان یاز عوامل یمندبا بهره گرارهبران تحول

ها و  ر نگرش نیا یبن راتیی ر خواهند بو  موجبات تغگرا قاتوسهه یهاتیو حما یختگیفره
سازمان را  قی ر جهت توف ازیمور  ن یهاتیقابل قیطر نیو از ابهبو  بخشند ا راکات کارکنان را 

 ر صنایع فرش از سبک رهبری  توان بیان نمو با توجه به مطالب بیان شده می .ارتقاء  هند
یتی مدیران توجه های شخصبه ویژگی ،شو ین توصیه میشو . بنابراآفرین استفا ه نمیتحول

ها و مهارت توان وظایف محوله را مطابق با توانمندیهای آنها مینمو  چون با شناخت وپژگی
  وری سازمان را افزایش  ا .نظرگرفت و با این کارعملکر  و بهره آنها  ر

نتای   براساس  ار . دیت جد ر توسهه محصوال ی ارنقش مهنا  کیتفکر استراتژ :3فرضیه 
مسیری که این  استواحد  14/1تفکر استراتژیک و توسهه محصوالت جدید  بین، ارتباط پژوهش
 ۹5/8از  t( چون مقدار  =t 6 /55) است ار امهنو  ثبت،م ساز را به هم مربوط می  و متغیر

 ر توسهه  کیراتژمبنی بر ارتباط تفکر است رصد  ۹6با اطمینان  فرضیه محقق است. بزرگتر
و به  لیل مثبت بو ن ضریب مسیر نوع رابطه مستقیم  گیر قرار میمور  تأیید  ،دیمحصوالت جد

خوانی  ار  ( هم83۹5) زا ه و همکارانبنابراین نتای  این پژوهش با نتای  پژوهش حمیدی .است
 . هدمی پیوند هم را به آینده و حال گذشته، که است سازمان طول  ر تفکری استراتژیک، تفکر
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 استراتژیک باید  ر تفکر است. مطلوب( )وضع آینده و موجو ( )وضع حال بین پلی نیز استراتژی

شک بی .کر  خلق سازمان است( گذشته  ستاور های )که امروز هایتوانمندی مبنای بر را آینده
دن به اهداف برای رسی دیتفکر  ر طول سازمان یکی از ابزارهای مهم  ر توسهه محصوالت جد

 توانند از طریق تفکر صحیح بر توسهه و نوآوری محصوالتزیرا مدیران می .سازمانی است
را تحت کنترل  هاتیگذارند و موانع و محدو  ریثأافتد تیبر آنچه اتفاق م و  اشته باشند نظارت
 بایستمی کتفکر استراتژیریزی طراحی و برنامه و تفکر صحیح هایشیوه بنابراین. آورندخو   ر

 فرش کاشان مدیران تولیدکننده شو صیه میتو پژوهشباشد. با توجه به نتای   و واضح مشخص
 ر جهت  ها و نظرات کارکنانایدهباید به  دیمحصوالت جدتوسهه  و برای افزایش نوآوری

سیستم ارائه پیشنها ات و شناخت نقاط ضهف و قوت و عوامل محیطی و تولیدی توجه نمایند و 
ها، نظرات خو  به  ور از محافظه کاری تا کارکنان بدون ترس و  لهره و نندتقا ات را تقویت کان
مطرح کنند. ارائه راهکارهای جدید از طرف کارکنان هم برای سازمان و هم   ر حیطه نوآوری را

 . این مزایا برای سازمان و کارکنان تبیین شوند دخو  کارکنان مزایایی  ار  بای برای
 کی ر تفکر استراتژ نیآفرتحول یرهبر ی ارنقش مهنااس فرضیه اول پژوهش که به براس

 توان پیشنها های ذیل را ارئه  ا :پر از  میمی
خلـق  و های گذشـته بـرای تـدوین اهـدافاز فرصتمدیران باید برای تفکر استراتژیک باید  -8

 استفا ه نمایند. ارزش

اهـداف و رسـالت  عملکـر  گذشـته وسازمان  ونقاط ضهف نقاط قوتمدیران باید با توجه به  -5
 شرکت را مشخص نمایند.

هـای زمـانی فرصـت هـا وگیریتصمیم ر  خالقیتمدیران شرکت و کارشناسان باید از هنر  -3
 استفا ه کنند. محدو 

گیری نمایند تصمیمشرایط محیط کار با توجه به  سازی خالقانه فرضیهمدیران شرکت باید با  -4
 به اهداف سازمانی  ست یابند. تا

نگـرش مثبـت بـه  جدیـد بایـدهـای برای کشف فرصتهای مختلف شرکت مدیران  بخش -6
 حمایت کنند.های کارکنان ایده اشته باشند و از تغییرات 

آفرین  ر توسهه محصوالت رهبری تحول ی ارنقش مهنابراساس فرضیه  وم پژوهش که به 
 نها های ذیل را ارئه  ا :توان پیشمی پر از جدید می

 دیتوسهه محصوالت جد ندیآ ر فر بهتر یریگمیامکانات جهت تصم منابع و از حیصح استفا ه -8
-دهیاز ا یبانک اطالعات کیکه  گر  یم شنها یپ سازمانی  جهت نوآوری هادهیبرای توسهه ا -5

 نیاشـته شـو  و همچنـگذ اشـتراک بـه یبانک اطالعات نیگر   و  ر سطح سازمان ا لیتشک ها
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 ر  هـانوآوری خصوص نظر  ر مختلف شرکت برای تهامل و تبا ل احدهایو نیب هاهجلسات  ور
 برگزار گر  .جهت توسهه محصول 

 گـذاریهـای تهامـل جمهـی و بـه اشـتراکتوانند با توجه نظر بـه مهـارتمی عیصنامدیران  -3
 ا ن  ، تخصـیص بو جـه بـه نـوآوری،اطالعات،  ر جهت توجه ویژه به بخش تحقیق و توسـهه

ع ممکـن و توزیـی هـاتای نوآوری، نفوذ  ر تمامی کانـال ر راس هاهالیتهای متناسب با فپا اش
 .سو با شرایط متغیر قدم بر ارندهای خو ، همیندآبهبو  محصوالت و فر

و  تیـقکـار باعـث خال نیـا ،کننـد قیکارکنان را به فکر کر ن با ذهن باز تشـو دیبا رانیمد -4
 .شو ی ر محصول م ینوآور تیو  ر نها سازمان  ر ینوآور

اتژیک  ر توسهه محصوالت تفکر استر ی ارنقش مهنابراساس فرضیه سوم پژوهش که به 
 ئه  ا :اتوان پیشنها های ذیل را ارمی پر از جدید می

توسـهه  ی سـت آور ن  انـش بـرابـه یرا بـرا یینـدهایفرآکننـده فـرش بایـد صنایع تولید -8
 نماید. جا یا دیمحصوالت و خدمات جد

 و انیبه  ست آور ن  انش  ر مـور  مشـتر یبرا را ییندهایفرآباید  کننده فرشدیصنایع تول -5
  .توسهه  هد بهبو  و نمو ه و جا یا رقبای خو 

محصـوالت جدیـد بـا تأکیـد بـر  ینـدها وآهـا، فرارائـه شـیوه باید باکننده فرش دیصنایع تول -3
ــآفر ــروژهین ــتمر و پ ــو  مس ــد  فدهای بهب ــی مج ــای مهندس ــدها آره ــت ین ــوآور ر جه  ین
 گام بر ارند. /خدماتتمحصوال ر
 ر حـال  قیانتظارات و سال نیو تنوع محصوالت و همچن یتکنولوژ یهاشرفتیبا توجه به پ -4
 باال بپر ازند. یو با نوآور دیمحصوالت جد دیبه تول باید فرش عیصنا ان،یمشتر رییتغ

همچون فروش کل، سهم بازار،  یابیبازار عملکر  نهیبرتر  ر زم یهابه شاخص یابی ست یبرا -6
 نییتهی هابا استفا ه از شاخص یسطح نوآور یبه ارتقا یرقابت تیموقه و بهبو  انیمشتر تیرضا

بـه  دیـو خـدمات جد محصوالتی مهرف یبرا ییمثل توانا یکننده عملکر  نوآور فیکننده و تهر
 دیـشده و مقدار سهم محصوالت جد یمهرف دیجد خدمات محصوالت و تیفیاز رقبا، ک شیپبازار 

 کنند.  یشتریموجو  توجه ب یکاال  ر سبد

 و ر یگیم قرار یبهد یهاپژوهش یربنایز پژوهش هر یهاتیمحدو  رفع که است یهیبد
 از ستین یمستثن هاتیمحدو  نیا از زین حاضر پژوهش .گر  یم علم ییشکوفا موجب امر نیا

بهضی از  نهیو جامع  ر زم یعلم هایپژوهش تیمحدو  .کر  اشاره ریز موار  به توانیم جمله
 رفتهیانجام نپذ کشور ر یمقطه چی ره و رهبری( دیتوسهه محصوالت جد) پژوهشمتغیرهای 

محقق  اند بنابراینمطالهه را بررسی نمو ه اغلب یک جنبه از متغیرهای مور  هاپژوهش و است
آوری محدو  به  وره زمانی جمع پژوهشهای یافته ای مناسب انجام  هد.نتوانسته مقایسه
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عدم  ،پژوهش یهایتاز محدو  یابند.یر شرایط و زمان، نتای  تغییر میاطالعات است و با تغی
 های نوآورشرکت ازمندین ،پژوهش یبرا نیاست. همچن پژوهش ر  عیصنا از یبرخ یهمکار

به پژوهشگران آتی باشند.  برخور اری کاف یاز آگاه دیتوسهه محصوالت جد هنی ر زم هک میبو 
 ،ساختار سازمانی، انواع نوآوریثیر متغیرهای میانجی مانند أبررسی تشو  که به پیشنها  می

 مالی و سازمانی بپر ازند. و عملکر  ینوآور ،دیتوسهه محصوالت جد براندازه سازمان  ،فرهنگ
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