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  چکیده 

تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در مراکز آب و فاضـالب اسـتان    تأثیربا هدف بررسی این پژوهش 

همبسـتگی و   -ها توصیفیداده گردآوريیزد انجام شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردي، از نظر روش 

نفر از کارکنان خط مقدم و مدیران بودند که با استفاده از  190جامعۀ آماري شامل . استاز نظر نوع داده کمی 

 عنوان حجم نمونه در نظـر گرفتـه شـد. بـه    نفر به 123اي گیري تصادفی طبقهفرمول کوکران و روش نمونه

) 2009() و ظرفیـت تغییـر سـازمانی جـاج     1998ها از پرسشنامه تفکر استراتژیک لیدکا (داده گردآوريمنظور 

 و هـا از طریـق میـانگین، انحـراف معیـار     توصـیف داده هـا،  پرسشـنامه  يآورپـس از جمـع   بهره گرفته شـد. 

و بـه   يمعادالت سـاختار  يساز مدل طریقاز  هااستنباط آماري دادهو  SPSS افزار نرمدرصدفراوانی از طریق 

. در بخـش  یرفتانجـام پـذ   يو بخش ساختار یريگ در دو بخش مدل اندازه، Smart PLS2 افزار نرمکمک 

. در یـد گرد یبررسـ  PLSواگرا مخـتص   ییهمگرا و روا ییروا یایی،پرسشنامه شامل پا یفن يها یژگیاول و

پـژوهش مـورد اسـتفاده قـرار      يهایهفرض یبررس يبرا افزار نرم يمعنادارمسیر و ضرایب  یببخش دوم، ضرا

تفکـر  و مناسـب   پـژوهش  يهـا مدل ارائه شـده بـا توجـه بـه مؤلفـه      درجه تناسبها نشان داد، یافتهگرفتند. 

  تأثیر داشت. هاي آن بر ظرفیت تغییر سازمانییک از مولفه هراستراتژیک و 
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  مقدمه

 پویـایی  بـه  توجـه  بـا . اسـت  تغییر حال در سرعت به که دکن می زندگی دنیایی دربشر  امروزه

 اصـلی  بایـد  آن مـدیریت  و اسـت  گریزناپـذیر  اقـدامی  1تغییـر  سـازمانی،  برون و درون عوامل

 و انـد  مواجـه  تغییر ضرورت با متعددي هاي سازمان .شود قلمداد ها سازمان مدیریت در بنیادین

 مـوقعیتی،  چنـین  در. اسـت  شـده  ایجـاد  کارهـا  و کسـب  بـراي  ناپایـدار  شـدت  بـه  محیطـی 

 ,Destler( نیسـت  پـذیر  امکان همیشگی هاي دستورالعمل و قوانین چارچوب در گیري تصمیم

2016, 208.(  

 بـر  عـالوه  بایـد  سـازمانی  مـدیران  آینـده،  متنـوع  و پیچیـده  تغییـرات  بـا  همراهـی  بـراي 

 در نیـز  را هنگـام  بـه  تغییـرات  ایجـاد  جهـت  الزم هاي ظرفیت استراتژیک، تفکر از گیري بهره

 مفهـوم  .نماید حفظ پیچیده و بحرانی شرایط در را خود چابکی تا ،نمایند ایجاد خود سازمان

 و آمادگی براي سازمان یک کلی قابلیت عنوان به مدیریت ادبیات در 2سازمانی تغییر ظرفیت

 ظرفیـت  ایجـاد  ت.اس شده تعریف بینی پیش غیرقابل و متغیر شدت به محیطی شرایط به پاسخ

 کنـونی  عصـر  در آنـان  دوم بـازوي  عنـوان  بـه  و 21 قرن در مدیران کار دستور سازمانی تغییر

 شـوند  مجهز توانایی این به خود سازمان موفق مدیریت منظور به باید مدیران که ،شده قلمداد

)Judge, 2011,117.( 3استیسی )هنگـامی  اسـتراتژي  تـدوین  فرآینـد  ،کنـد  مـی  تأکیـد )، 1992 

 بـر  اقـدامات  طراحـی « پایـه  بـر » شـده  نوشـته  پـیش  از قوانین« تبعیت از جاي به که است موفق

  .)Stacey, 1992, 204( باشد» جدید هاي یادگیري اساس

 گیـري  بهـره  با ،اقدامات و تصمیمات بر که است شناختی فرآیند یک 4استراتژیک تفکر

 مقایسـه  ).Lawton, Judith & Tavakoli, 2005, 156( شود می مقدم ،استراتژیک دیدگاه از

 از صحیح برداشت وجود عدم. دهد می توسعه را جدید خالقانه هاي ایده کیفی، هاي شباهت و

 تفکـر  دسـتاوردهاي  بـه  دسـتیابی  از تا شود  می باعث مدیران میان در استراتژیک تفکر ماهیت

  ).Stacey, 1384, 389(بازمانند استراتژیک

 ظرفیـت  ایجـاد  ضـرورت  و استراتژیک تفکر از گیري بهره ضرورت ادبیات، در اینکه با

                                                                                                                                  
1. Change 

2. Organizational Capacity for Change 

3. Stacy 

4. Strategic thinking 
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 رهبـران  امـروزه  امـا  اسـت،  گرفتـه  قـرار  تأکیـد  مـورد  ،کنـونی  متغیر محیط در سازمانی تغییر

 بر  که ندا مواجه مدت کوتاه نتایج به دستیابی براي حدي بی فشارهاي با ها  سازمان استراتژیک

 برابـر  در سـریع  واکـنش  راه، تنهـا  کـه  انـد  رسـیده  بنـدي  جمـع  این به ایشان از بسیاري آن اثر

 ,Coghlan, Rashford & de Figueiredo( است مدت بلند تفکر کردن فراموش و مشکالت

 نتـایج  بـه  دسـتیابی  بـا  سـازمانی  هـاي  قابلیـت  ایجـاد  تعارض ادبیات، در چنینهم ).417 ,2015

 قـرار  اشـاره  مـورد  جـدي  چـالش  یـک  عنوان به هاسازمان فعلی مشکالت حل و مدت کوتاه

 ممکـن  سـنتی،  رویکردهـاي  بـا  اسـتراتژیک  تفکر رویکرد تمایز به توجه با لیکن ؛است گرفته

 مشـکالت  به پاسخگویی ضمن سازمانی، مسائل با مواجهه در رویکرد این اتخاذ با بتوان است

  ).Judge, 2011,111داد ( توسعه را آینده هايچالش بر غلبه براي سازمان ظرفیت روزمره،

 1371 سـال  در ،کشـور  فاضـالب  و آب مهندسی جامعه مورد مطالعه، شرکتبا توجه به 

 در جهـت  و کشـور  فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتصـادي،  توسعه سوم برنامه قانون 4 ماده استناد به

 بـر  و مصوب دولت تأهی در فاضالب و آب هايشرکت تشکیل قانون )17( ماده مفاد تحقق

، کشـور  فاضالب و آب مهندسی شرکت تخصصی اساسنامه مادر نیرو، وزارت پیشنهاد اساس

  رسید. دارائی و اقتصادي امور وزارت و کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان تأیید به

 و آب امـور  در نیـرو  وزارت تصـدي  هـاي  فعالیـت  ساماندهی شرکت، تشکیل هدف از 

 افـزایش  و راهبـري،  هـدایت  عملکـرد،  ارزیـابی  و نظـارت  صـحیح،  مدیریت شامل ،اضالبف

 چـارچوب  در زیرمجموعـه  هـاي  شـرکت  امکانـات  از مطلـوب  اسـتفاده  ،وري بهـره  و بـازدهی 

 تـدوین  و هـا  نظـارت  انجـام  بـراي  نیرو وزارت همچنین کارگزاري و نیرو وزارت هاي سیاست

پـژوهش   ایـن  ،مقـدمات  این به توجه با ). 199، 1394 و همکاران (دباغ بیان شده است ها برنامه

 رویکـرد  تمـایز  بـه  توجه با . لیکناست استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانیبه دنبال تأثیر تفکر 

 بـا  مواجهه در رویکرد این اتخاذ با بتوان است ممکن سنتی، رویکردهاي  با استراتژیک تفکر

 بـر  غلبـه  بـراي  سـازمان  ظرفیـت  روزمـره،  مشـکالت  بـه  ضـمن پاسـخگویی   سـازمانی،  مسـائل 

 ظرفیت بر استراتژیک تفکر سطح تأثیر بررسی جهت همین به توسعه داد. را آینده هاي چالش

    .است گرفته قرار بررسی مورد پژوهش این در که اهمیت دارد سازمان تغییر
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   مبانی نظري .1

 تفکر استراتژیک .1-1

 تفکـر  بـراي  پـذیري  همـه   و تعریف مشخص حوزه، این پژوهشگران از بسیاري نظر اساس بر 

 بـن،  ؛157، 2005 التـون،  و توکلی ؛65، 2011همکاران،  و (منوریان ندارد وجود استراتژیک

 از را آن نظران صاحب از یک ) و هر120، 1388خزاعی،  و مشبکی؛ 1389 فیض، ؛ 66، 2001

 دلیـل  بـه  آن شـناخت  شاید کنند؛ بنابراین می تعریف و دهند می قرار توجه مورد خاص بعدي

 و (غفاریـان  باشـد  کـم ثمـر   کـاري  نظـري،  تعریـف  بـا  عمیـق،  مفـاهیم  و گونـاگون  ابعـاد 

 ).29، 1383 احمدي، علی

 اي آینـده  خلـق  بـراي  عملـی  رویـایی  و آینـده  نظـر  مورد نتایج تصویر استراتژیک تفکر

 شـود  مـی  ارزش افـزایش  موجـب  کـه  اسـت  ،یـافتنی  دسـت  و شـده  تعیـین  نتـایج  بـا  مطلـوب 

)Kaufman & et al, 2003, 414.( اسـت و  »اسـتراتژیک معمـاري  «قابلیـت   اسـتراتژیک  تفکر 

 خلـق  بـه  کـه  اسـت  کـاري  و کسـب  هـاي  مـدل  یا و بقا هاي استراتژي شناسایی براي فرایندي

  ). Abraham, 2005, 6شوند ( منجر مشتري براي ارزش

 در و تحلیـل  ،بررسـی  بـراي  مختلـف  ذهنـی  هـاي  چارچوب از استفاده استراتژیک تفکر

 ارشـد  مـدیران  تـا ). Stacey, 2005, 16اسـت (  هـاي اسـتراتژیک   موقعیت گیري تصمیم نهایت

 تفکـر ). Garratt, 1995, 3شـوند(  ظـاهر  روزانـه  هـاي  بحران و فرایندها از برتر بتوانند اجرایی

 بـا  را همگـرا  و منطقـی  ي شـیوه  کـه  اسـتراتژیک  مسـائل  حـل  اسـت بـراي   راهـی  استراتژیک

 افـزایش  امکان و شده درك بهتر رخدادها، تا کند می ترکیب واگرا و تفکر خالق رایندهايف

 هـاي  ویژگـی  تـرین  مهـم  ). ازMintzberg, 1998, 241( گـردد  فراهم بقاي سازمانی و کارایی

 سیسـتم  کـه  ایـن  جاي به و کار است و کسب فضاي به آن نگر کلی نگرش استراتژیک تفکر

 و کسـب  از کلی تصویري کند، شده خالصه ساده تحلیلی الگوهاي قالب در را کار و کسب

 را آن )1998( 2لیـدکا  و سیسـتمی  را تفکـر  ) ایـن 1990(1 کنـد. سـنگه   مـی  ایجـاد  ذهن در کار

 .نامند می براي مشتري ارزش خلق نظام از کامل ذهنی الگوي

 شـدن  مشـخص  باعـث  کـه  اسـت  انداز چشم خلق استراتژیک، تفکر کارکرد ترین اصلی

 یـک  صورت به و بخشدمی جهت را سازمان حرکت شود،می سازمان مطلوب سوي و سمت

                                                                                                                                  
1. Senge 

2. Liedtka 
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 اسـت  ) معتقـد 1994( مینتزبـرگ  کنـد.  می انگیزه هم و پارچه یک را سازمان مشترك، آرمان

 یکپارچـه  اندازي چشم«خلق  براي خالقیت و شهود کارگیري به و ترکیب بر استراتژیک تفکر

 تمایزگرا را سازمان تفکر استراتژیک، از حاصل رفتار دیگر سوي از. دارد تأکید» بنگاه براي

   ). Graetz, 2002. 459کند ( خارج می آن هاي ارزش مجموعه از را دیگران از روي دنباله و

 استراتژیک تفکر هاي پیشینه و مدل .1-2

 ي حـوزه  در اسـتراتژیک  تفکـر   نظریـه  شـدن  مطـرح  از دهـه  دو از بـیش  کـه  ایـن  وجـود  بـا  

 ي توسـعه  بر و شده انجام نظري ي زمینه در تر بیش حوزه این هاي نوشته گذرد، می استراتژیک

  اسـت  گرفتـه  صـورت  حـوزه  ایـن  در انـدکی  تجربـی  هـاي  پـژوهش  و باشد می استوار مفاهیم

)Haines, 2016, 134 .(  

 تحت عنوان تفکر اسـتراتژیک و نظري، )، در پژوهشی 2015( 1آرماندو و رابرتابراي مثال 

 کـه نشـان داد تفکـر    ،مدلی تئوریکی از تفکـر اسـتراتژیک ارائـه کردنـد     ،وکار نوآوري کسب

 اسـتراتژیک  تفکـر  )، فراینـد 2005( 2زنـد همچنـین  فرآیندي شناختی است.  استراتژیک رهبران

 افـرادي  از نافـذ  هـاي  پرسـش  پرسیدن بر مبتنی الگویی و داد قرار بررسی مورد را 3دراکر پیتر

 کشـف  و هـا  دیـدگاه  مجـدد  سازي چارچوب کنند، می درك را آینده و رایج هاي واقعیت که

 بـا  افـراد  )، رابطـه 2002( گـریتس  .اسـت  کـرده  استخراج رایج هاي دیدگاه اساسی مفروضات

 و کسـب  در هـا  آن ترکیـب  و خـارجی  هاي دیدن، فرصت هاي قابلیت در را استراتژیک تفکر

 ارزیـابی  و تفسـیر  بـراي  مـبهم  و تـازه  مـوارد  در خصـوص  اقدام ، شهودي و جانبی تفکر ، کار

 هـم  هـاي  حالـت  سـاختن  و موارد شدن درك قابل براي ،نیاز مورد اقدام تشخیص و رخدادها

 اندیشـمندان  1 جـدول  در .است دانسته ها حالت از ي وسیعی محدوده در کار و چندگانه زمان

  .است شده درج تفکر استراتژیک درخصوص آنان نظرات از اي خالصه و

   

                                                                                                                                  
1. Armando & Roberta 

2. Zand 

3. Peter Drucker 
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  هاي تفکر استراتژیکمولفه -1جدول 

  تفکر استراتژیک ابعاد/ معیارهاي  پژوهشگران

 همکـاران  و منوریان

)2011(  

 مدیریت تحلیل محیطی، و تجزیه سازمان، ارگانیک ساختار آینده، و حال گذشته، به توجه و خالقیت

 ، گـویی  پاسخ متنوع، ذهنی ، الگوي فراست ، نگرانه آینده ي شیوه موقعیت، به نسبت هوشیاري تعارض،

  فرایندي ي و شیوه سیستمی تفکر ، هماهنگی و سازمانی وضعیت

 همکاران و پور قربان

)2010(  

 بـا  مرتبط خالقیت، تنوع هاي، رابط تعارض ها، سیستم و فرایندها سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار

 در تفکـر  ،انداز چشم سیستمی، ترسیم تفکر میانی، مدیریت مشارکت وظیفه، با مرتبط تعارض شغل،

 در تنـوع  و هـا  فرصـت  از هوشـمندانه  ي محور، استفاده فرضیه تفکر محیطی، هوشیاري زمان، طول

  اطالعات پردازش الگوهاي

 و خلیلــی عمــوزاد

  )2010( همکاران

 سیستم و سازمانی ساختار سازمانی، سازمانی (فرهنگ تعارض) و و (ناهمگونی گروهی فردي، سطح

  دستمزد) و حقوق

همکــاران  و پیسـاپیا 

)2008(  

  سیستمی تفکر و بازتاب مجدد، سازي چارچوب

ــاب ســاهایی  و آمیت

)2008(  

 توجـه بـه   زیسـتی،  و انطباقی هاي استراتژي تدوین آینده، بلندمدت سناریوهاي تصور خوب، رهبري

  خالقیت و شهودي تفکر محیطی، هاي نشانه

 1انگلیسـت  و اکـور 

)2006(  

 اسـتراتژیک  مشکالت به نسبت آگاهی ها، فرصت و قوت نقاط درك رقبا، و صنعت به نسبت آگاهی

 فراینـدهاي  کـارگیري  بـه  بـا  گیـري  تصـمیم  و ارشد مدیران استراتژیک هاي درك اولویت سازمان،

  و مؤثر منعطف

  )2005( بن

 بـا  مـرتبط  (تنـوع  ناهمگنی گروهی )، سطحانداز چشم و سیستمی، خالقیت (تفکر فردي هاي ویژگی

 سـازمانی  سـطح  اي)، رابطـه  تعـارض  و اي  وظیفـه  تعـارض  شـغلی،  شامل: تعارض و تعارض، شغل)

  جبران خدمت) و پاداش سیستم و سازمانی ساختار سازمانی، (فرهنگ

 همکـاران  و کـافمن 

)2003(  

 و اجتمـاعی، سـازمانی   سـطوح  داشـتن  نظـر  در ابـزار،  و نتایج بین شدن قائل تفاوت گفتمان، تغییر

 هاي تعریف کاستی و ،انداز چشم متهورانه، و گیري اندازه قابل اهداف نتایج، و ریزي برنامه در عملیاتی

  ها روش یا ابزار منابع،

 2بندهولـد  و لیندگرن

)2003(  

 اندیشـی،  زمـان  اندیشـی،  بداهـه  اندیشـی،  انداز چشم اندیشی، تناقض را استراتژیک تفکر اصل هفت

  اندیشی خطا و سعی عمراندیشی و ي چرخه اندیشی، منابع

  زمان در تفکر و محوري هوشمندانه، فرضیه جویی فرصت هدف، بر تمرکز سیستمی، دیدگاه  )1998لیدکا (

  ظرفیت تغییر سازمانی .1-3

 و گیـرد  مـی  شـکل  مـذاکره  از برآمده معناي با که است 3بنیاد اجتماع واقعیتی سازمانی، تغییر

 تبع به و سازمانی تغییر توصیف این با. است برتري و تفوق براي چالش و قدرت پیامد روابط

                                                                                                                                  
1. Acur & Englyst 

2. Lindgren & Bandhold 

3. Socially constructed reality 
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 کـاربري  یـا  و کند نقض را ها تعامل چگونگی بر حاکم هنجارهاي تواند می فرهنگ تغییر آن

   ). Diefenbach, 2007, 131( کند تضعیف را آنها

 اشـاره  سـازمان  بر مؤثر بیرونی و درونی نیروهاي تعامل از حاصل نتایج به سازمانی تغییر

 توجـه  کنـد،  مـی  فعالیت آن در که محیطی بر سازمان تأثیرگذاري به دیگر سوي و از کند می

 کـار  دنیـاي  در وسـیع  تغییرات زمان را یکم و بیست ). قرنDillard & et al, 2011, 17دارد (

 محیطـی،  متغیر و پیچیده وضعیت در ها ). سازمان30، 1390نوري،  و عریضی (براتی، نامند می

 و همکـاران  (رضاییان هستند سازمانی هاي تدوین استراتژي در نو نگرشی کارگیري به مستلزم

 طـور  بـه  بایـد  ها سازمان مدیران جهانی، رقابت وجود با است امروزه ذکر شایان ).110، 1388

 وجـود  بـه  تغییـري  اگـر  بپردازنـد.  آینـده  هاي افق و فرایند کارها نوگرایی و بازاندیشی به دائم

 سـوم،  هـزارة  در بنـابراین  مانـد.  می باقی اولیه و سنتی شکل به ها انسان زندگی، وضعیت نیاید،

 کـه  اسـت  اي مقولـه  سـازمانی  تغییـر  .اسـت  ناپـذیر  اجتنـاب  هـا امـري   سازمان براي تغییر ایجاد

 در نیز سازمانی تغییر دارد. ظرفیت را خود خاص رویکردهاي و اصول مفاهیم، ابعاد، ها، نظریه

 سـازمانی  و مـدیریتی  هـاي  از قابلیـت  ترکیبـی  بـه  سازمانی تغییر گنجد. ظرفیت می مقوله همین

 از حاصـل  شـدة  ایجاد با وضعیت کارآمدتر و تر سریع اي مؤسسه دهد می اجازه که دارد اشاره

  . (Judge & Douglas, 2010, 638)  کند پیدا انطباق تغییر،

 سـازمان  بـه  که است اي یافته تعمیم قابلیت سازمانی، تغییر ظرفیت )،2007( جاج باور به

 ها فرصت کارآمدتر آیندة براي و دهد نشان واکنش محیطی تغییرات برابر در دهد می توانایی

 اثربخشـی  سـاز  زمینـه  توانـد  مـی  سـازمانی  تغییر ظرفیت کند. وجود بینی پیش رقبا از تر را سریع

 و دانـش  باشـد. مـدیریت   سـازمانی  تعـالی  و نـوگرایی  آن، تبـع  به و تغییر سازمانی راهبردهاي

 کنـد  تقویـت  و پشـتیبانی  را سـازمانی  تغییـر  ظرفیـت  توانـد  مـی آن  مناسـب  هـاي  زیرسـاخت 

)Heckmann, Steger & Dowling, 2016, 779 .(  

 ها مقیاس سازمانی، ظرفیت تغییر مطالعۀ و سازي مفهوم براي پژوهشگران و نظران صاحب

 2گارمن و اروین ) و2009داگالس ( و جاج )،2009( 1بنو که اند کرده پیشنهاد مختلفی ابعاد و

  هستند. جمله آن از )2010(

 سازمانی مدیریتی، عناوین با عمده دستۀ سه در را سازمانی تغییر درونی عوامل پژوهشی

                                                                                                                                  
1. Buono 
2. Ervin & Garman 
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 یکـدیگر  بـر  متقـابلی  تـأثیر  اجـراي تغییـر   فراینـد  در ابعاد این .است کرده بندي گروه فردي و

 و (میرکمـالی  شـود  تغییـر مـی   برنامـۀ  موفـق  سـازي  پیـاده  موجـب  آنهـا  سـازندة  تعامل و دارند

  ).145، 1388پور،  زینلی

 سـازمانی  تغییـر  ظرفیت رابطه تحلیلاي تحت عنوان  )، در مقاله1394توکلی و همکاران (

 از دارنـد،  بـاالتري  اسـتراتژیک  تفکـر  سطح که هایی ازماندریافتند که س ،استراتژیک تفکر و

 و مثبـت  همبسـتگی  شـد  مشـخص  همچنـین . برخوردارنـد  نیـز  بـاالتري  سازمانی تغییر رفیتظ

 بـر  تمرکـز  ،1سیسـتمی  دیـد ( اسـتراتژیک  تفکـر  گانـه  پـنج  عناصـر  از یک هر میان داري معنی

 تغییـر  ظرفیـت  و) 5محـوري  فرضـیه  و 4زمـان  در تفکـر  ،3هوشـمندانه  جـویی  فرصـت  ،2هـدف 

 تفکـر  میـان  دار معنـی  و مثبـت  همبسـتگی  وجود پژوهش نتایج عالوهه ب. دارد وجود سازمانی

 سـازمانی  تغییر ظرفیت »اجتماعی هاي زیرساخت Lو »انسانی سرمایه« بعد دو هر و ستراتژیکا

 .  کرد تأیید را

 دانش مدیریت سازيپیاده هايزیرساخت اي تحت عنوان رابطۀ )، در مقاله1393جباري (

 کـه  دریافـت  تهران) شهر دولتی هاي دانشگاه از یکی موردي: (مطالعۀ سازمانی ظرفیت تغییر با

 وجـود  مثبتی و معنادار همبستگی تغییر سازمانی، ظرفیت و دانش مدیریت هاي زیرساخت میان

 مناسـب  مجمـوع  در سـازمانی  تغییـر  و ظرفیـت  دانش مدیریت هاي زیرساخت وضعیت و دارد

 مـدیریت  باشـد،  برخـوردار  دانـش  زیرساخت مناسـب  از دانشگاه اگر ها،یافته اساس بر است.

 مـؤثر  سـازمانی  تغییـر  ظرفیـت  بهبـود  بر تواند می دانش، کارآمد مدیریت و شده تسهیل دانش

  .باشد

 سـازمانی  تغییـر  ظرفیـت  خصوص در آنان نظرات از اي خالصه و اندیشمندان 2 جدول در

  .است درج شده

  

  

                                                                                                                                  
1. System thinking 

2. Intent-focused 

3. Intelligent opportunism 

4. Thinking in time 

5. Hypothesis-driven 
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  هاي ظرفیت تغییر سازمانیمولفه - 2جدول

  ابعاد/ معیارهاي ظرفیت تغییر سازمانی  پژوهشگران

  )2011( 1سپارنات

  کند؛ تسهیل می را تغییر فرایند که است منابعی و شرایط بر مشتمل جنبه اي: این زمینه بعدالف) 

 کند؛ می هدایت را تغییر اجراي که است اصولی فرایندي: شامل ب) بعد

 .کند می اشاره سازمان رشدیابندة درونی ظرفیت به بعد یادگیري: این ج) بعد

  )2010گارمن ( و اروین

 فردي، ارتباطات، منافع و تهدیدها احساس به مربوط مالحظات تغییر، پذیرش براي آمادگی پیش

 کارگزاران با ماهیت ارتباط و مدیریت سبک مدیریت، به اعتماد تغییر، در مشارکت فردي، ادراکات

  .تغییر

  )2009بنو (

 در خصوص توانایی و گرایش تقویت تغییر، به نسبت مختلف رویکردهاي خرد: درك سطح  -

 تغییر؛

 مناسب؛ منابع تأمین تضمین تغییر، ساز تسهیل هاي زیرساخت ایجاد میانی: سطح  -

 .سازي راهبرد تداوم ساز، تسهیل فرهنگ ساخت کالن: سطح  -

  )1388پور ( زینعلی

 دادن، سبک پاداش دادن، مشارکت پشتیبانی، توانمندسازي، ارتباطات، و رسانی اطالع آموزش دادن،

 سازمانی، برنامۀ جو سازمانی، عدالت سازمانی، فرهنگ منابع، گذاري، سیاست نظارت، رهبري،

 تغییر، نگرش به سازمانی، تعهد خودکفایتی، احساس مالکیت، احساس سازمانی، ساختار تغییر،

 .مدیران به اعتماد و تخصص و تجربه

  )2009داگالس ( و جاج

  )2005( 2جاج و الن کو

 معتمد، تفکر پیروان تغییر، قهرمانان مؤثر، ارتباطات میانی، مدیران مشارکت اعتمادساز، رهبري

 .سیستمی

  ها توسعه مدل و فرضیه .2

 بـا  تغییـر،  ظرفیـت  تقویت براي ها سازمان رهبران که است آن از حاکی سازمانی تغییر ادبیات

 بـه  منجـر  کـه  مـدت  کوتـاه  نتـایج  به دستیابی براي فشار: اند مواجه جدي اجرایی چالش یک

 چـالش  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  خـود  کتاب در جاج ویلیام. شود می بلندمدت اهداف گذاشتن کنار

 داشـته  بـازو  دو رهبري به رویکردشان در باید ها سازمان استراتژیک رهبران که کند می تأکید

 و جـاري  هـاي  فرصـت  و مشـکالت  بـه  سـریع  پاسـخگویی  میـان  تعـادل  اسـت  معتقـد  و باشند

 اهـداف  ها، سازمان در فعلی فشارهاي اغلب، که چرا ؛است چالشی بسیار آینده براي آمادگی

  ).  Judge, 2011, 170( زند می کنار را بلندمدت

 شـده  اشـاره  مذکور چالش تشدید و ایجاد دالیل به تنها سازمانی تغییر ادبیات در گرچه

 بـه  پاسـخگویی  منظـور  بـه  استراتژیک تفکر مفهوم استراتژیک، مدیریت ادبیات در اما ،است

                                                                                                                                  
1. Soparnot 

2. Judge & Elenkov 
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 .اسـت  یافتـه  توسـعه  اسـتراتژیک  ریـزي  برنامه سنتی مفهوم مقابل در و امروزي پرشتاب جهان

 اصـلی  عـامالن  اسـتراتژیک،  متفکران« که اند کرده بیان خود مقاله در )2005( 1الزیدي و دقیر

 در تغییـرات  شـتاب  کـه  کنـد  مـی  تأکیـد  خود کتاب در استیسی و» هستند سازمان هر در تغییر

 ریـزي  برنامـه  تجهیـز  بـدون  عمـالً  کـه  اسـت  زیـاد  چنـان  آن کـار  و کسب هاي حوزه از برخی

  ).91، 1384، استیسی( آورد دوام توان نمی استراتژیک تفکر سالح به سازمانی

 و مـدیریتی  هـاي  از قابلیـت  ترکیبـی  بـه  سـازمانی  تغییـر  ظرفیـت  )،2010( جـاج  بـاور  به

 ایجادشـدة  بـا وضـعیت   کارآمـدتر  و تر سریع اي مؤسسه دهد می اجازه که دارد اشاره سازمانی

 تفکـر  هـاي  ویژگـی  تـرین  مهـم  از) معتقد است 1998کند. لیدکا ( پیدا انطباق تغییر، از حاصل

 کسـب  سیسـتم  که این جاي به و کار است و کسب فضاي به آن نگر کلی نگرش استراتژیک

 در کار و کسب از کلی تصویري کند، شده خالصه ساده تحلیلی الگوهاي قالب در را کار و

    .نامند می براي مشتري ارزش خلق نظام از کامل ذهنی الگوي را آن کند و می ایجاد ذهن

 سـازمانی  تغییـر  ظرفیت رابطه تحلیلاي تحت عنوان  )، در مقاله1394توکلی و همکاران (

 از دارنـد،  بـاالتري  اسـتراتژیک  تفکـر  سطح که هایی ازماندریافتند که س ،استراتژیک تفکر و

 :ذیل قابل ارائه استمقدمات بیان  به توجه با .برخوردارند نیز باالتري سازمانی تغییر ظرفیت

 دارد. تأثیر سازمانی استراتژیک مدیران بر ظرفیت تغییر تفکر -

 تغییـر  ظرفیـت  و اسـتراتژیک  تفکـر  اجـزاي  از یـک  هـر  رابطـه  بررسـی  جهـت  همچنین

 بـر  تمرکـز  سیسـتمی،  دیـد  عناصـر  از یک هر تأثیر وجود مبنی بر فرعی فرضیه سازمانی، پنج

 در سـازمانی  تغییـر  ظرفیت بر محوري و فرضیه زمان در تفکر هوشمندانه، جویی هدف، فرصت

  داده نمـایش  1 در شـکل  پـژوهش  مفهـومی  مـدل  .است  گرفته قرار آزمون مورد این پژوهش

  :است دهش

   

                                                                                                                                  
1. Daghir & Al Zaydi 
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  )2009؛ ظرفیت تغییر سازمانی جاج، 1998مدل مفهومی پژوهش (تفکر استراتژیک لیدکا،  - 1شکل

  شناسی پژوهش روش .3

 تفکـر اسـتراتژیک بـر ظرفیـت تغییـر سـازمانی       تـأثیر با توجه به اینکه تحقیق حاضـر بـه بررسـی    

گـرا؛   پردازد، روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، گذشته نگر؛ برحسب نتیجه، تصمیم می

اجـراي   حسب هدف، کاربردي؛ بر حسب منطق اجرا، قیاسـی و اسـتقرایی؛ بـر حسـب زمـان      بر

برحسـب   اي؛پژوهش، مقطعی؛ بر حسب نوع داده، کمی؛ بر حسـب محـیط پـژوهش، کتابخانـه    

میـزان   همبسـتگی و برحسـب  -ها و یا ماهیـت و روش پـژوهش، توصـیفی   داده گردآوريروش 

  .استتمرکز بر پدیده مورد نظر پهنانگر 

 جامعه آماري شامل کلیه کارکنان خط مقدم و مدیران شرکت آب و فاضـالب شهرسـتان  

. بـراي دسترسـی بـه جامعـۀ آمـاري ابتـدا       ارزیابی شـد نفر  190ها برابر با که تعداد آن ه،یزد بود

مرکـز بـود. بـا     11هـا  واحدهاي سازمانی آب و فاضالب مشخص گردید که تعـداد آن  فهرست

عنـوان حجـم نمونـه    نفر بـه  123اي گیري تصادفی طبقهران و روش نمونهفرمول کوک استفاده از

گرفته شد. منظور از طبقات، واحـدهاي سـازمانی آب و فاضـالب اسـت کـه بـه نسـبت         در نظر
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 رهبري قابل اعتماد

 بینپیروان خوش

 قهرمانان توانمند

 مدیر میانی درگیر

 تفکر سیستمی

 فرهنگ پاسخگو

 فرهنگ نوآوري

 سیستم ارتباطی
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  صورت تصادفی انتخاب شد. جامعه هر طبقه (واحد) نمونه مورد نظر به حجم

 اده شد. پرسشنامه تحقیق از دواطالعات از پرسشنامه استف گردآوريدر این پژوهش براي 

 ،جنسـیت هـا نظیـر   بخش تشکیل شده است. یـک بخـش شـامل مشخصـات عمـومی آزمـودنی      

 هـاي مربـوط بـه دو   و بخـش دیگـر شـامل پرسـش    سـابقه کـار   ، سن، جایگاه شغلی، تحصیالت

اسـتاندارد   سؤال است. پرسشنامه 57ي تفکر استراتژیک و ظرفیت تغییر سازمانی که شامل  سازه

سـازمانی جـاج    سوالی ظرفیت تغییـر  28) و پرسشنامه 1998سوالی لیدکا ( 29ر استراتژیک تفک

 5بـوده و بـا طیـف     ) استفاده شد. شایان ذکر است که هر دو پرسشنامه از نوع بسته پاسخ2009(

  .شده است گیري اندازهاي لیکرت گزینه

افزارهـاي   هر دو دسته نـرم توان از هر دو پرسشنامه این پژوهش از نوع انعکاسی بوده و می

ــور (  ــانس مح ــور (  Amosو  Lisrelکواری ــانس مح ــرد،    )Smart-Plsو ...) و واری ــتفاده ک اس

کـه   CR ،ASV هـاي آلفـاي کرونبـاخ،   1ها آزمـون درضمن با توجه به انعکاسی بودن پرسشنامه

  باشد. هاي انعکاسی است قابل اجرا میمختص پرسشنامه

سـازه   و 3(ظـاهري)، محتـوایی   2به روایـی از روایـی صـوري   در این پژوهش به منظور محاسـ 

گـر، چنـد    پـژوهش  در این پژوهش قبل از توزیع پرسشنامه روایی ظاهري به کمک .استفاده شد

ایرادات ویرایشی، شکلی،  نفر از اعضاي نمونه، استاد راهنما بررسی و پرسشنامه نهایی به دور از

هـاي  قبـل از توزیـع پرسشـنامه از فـرم     روایی محتواییبراي بررسی  امالیی و .... تدوین گردید.

CVR  وCVI باشـد) شـامل   نفـر مـی   12تـا   8خبرگان بین  و به کمک ده نفر از خبرگان (تعداد

دانشـجویان دکتـري متخصـص در ایـن حـوزه،       اعضاي مصاحبه شونده، اساتید راهنما و مشاور،

 ،هر سوال از سـه نقطـه نظـر واضـح بـودن      CVI ها و .. استفاده شد. در فرم چند نفر از آزمودنی

مـورد بررسـی قـرار گرفـت. بـراي محاسـبه        ،ايطیف چهار گزینـه  مربوط بودن با و ساده بودن

اند به کل خبرگـان تقسـیم و اگـر میـزان     گزینه سه و چهار را زده تعداد کسانی که CVIضریب 

 باشد بیانگر واضح بودن، ساده بودن و یا مربوط بودن آن سوال است. 79/0 این ضریب باالتر از

 هاي متغیر تفکر استراتژیک و ظرفیت تغییر سازمانی از نقطـه نظـر  ها نشان داد که همه سوالیافته

  واضح بودن و مربوط بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند. ساده بودن،

                                                                                                                                  
1. Test 

2. Faced Validity 

3. Content Validity 
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گویـه در   ت و بیانگر این اسـت کـه کـدام   )، طراحی شده اس1986که توسط الوشه ( CVRفرم 

طیـف دو   شود. در این فرم براي هر سـوال یـک  ماند و کدام گویه حذف میپرسشنامه باقی می

خبـره   12 تـا  8شود. این فـرم را بـین   . سودمند نیست) در نظر گرفته می2. سودمند است 1تایی (

 تـک تـک  ضـریب بـراي    CVRو سپس با اسـتفاده از فرمـول    کرده(در این پژوهش ده نفر) پر 

نظـر   بر اساس تعداد خبرگان (ده نفـر) بـر اسـاس    CVR. حداقل مقدار شود محاسبه میسواالت 

بـه   62/0هـا بـاالي    همـه سـوال  بـراي   CVRاست. با توجه به اینکه مقدار  62/0)، 1986الوشه (

پژوهش در  سوال مربوط به هر دو متغیر 57دست آمد هیچ سوالی نیاز به حذف شدن نداشت و 

  میان نمونه آماري توزیع شد.

معادالت  سازي مدل هايافزار نرمها از داده آوري جمعبعد از  1براي بررسی روایی سازه

   در دو قسمت روایی همگرا و واگرا استفاده شد. PLSساختاري با رویکرد 

عاملی . همه بارهاي 1رود عبارتند از:  می هایی که براي سنجش روایی همگرا به کارتست

(میـانگین   AVE. 3/. باشد؛ 7این که باالي  /. باشد و بهتر5. بارهاي عاملی باالي 2معنادار باشد؛ 

پایـایی ترکیبـی بزرگتـر از میـانگین واریـانس       .4/. باشـد؛  5) بزرگتر از 2واریانس استخراج شده

بـود   58/2ر از معناداري تمام بارهاي عاملی بزرگت ها نشان داد ضرایباستخراج شده باشد. یافته

درصـد معنـادار بـود؛ همچنـین ضـرایب تمـام بارهـاي         99یعنی تمامی بارهاي عاملی با اطمینان 

بـود و   5/0هـا بـاالي   واریانس استخراج شده همـه مؤلفـه   بود. از طرفی میانگین /.7عاملی باالي 

  آن بود.تر از میانگین واریانس استخراج شده بزرگ هاطور پایایی ترکیبی همه مؤلفههمین

بهره برده » بار عرضی«و » فورنل و الرکر «به منظور بررسی روایی واگرا (تشخیصی) از دو آزمون 

یک متغیر پنهان در مقایسـه بـا سـایر متغیرهـاي پنهـان، بایـد        »فورنل و الرکر«آزمون شده است. طبق 

هاي خــود داشــته باشــد. جــذر میــانگین واریــانس پــذیر مشــاهدهپراکنــدگی بیشــتري را در بــین 

استخراج شده هر متغیر پنهان باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهـاي پنهـان   

 افـزار  نـرم مدل باشد. این آزمـون روایـی تشـخیص را در سـطح متغیرهـاي پنهـان بـا اسـتفاده از         

Smart-PLS میانگین واریانس استخراج شده هر سازه مقایسه ریشه دوم  3در جدول  سنجد. می

  ها آورده شده است.با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه

                                                                                                                                  
1. Construct Validity 

2. Average Variance Extracted 
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رود کـه بارهـاي عـاملی     انتظـار مـی   2بار عرضی )، طبق آزمون2005( 1به عقیده  جفن و استراب

گیري انعکاسی بیشتر از بارهـاي  مورد نظر در یک مدل اندازه پذیر مشاهدههرکدام از متغیرهاي 

گیري موجود در مدل ساختاري باشد. بـار عـاملی   هاي اندازهپذیرهاي دیگر مدل عاملی مشاهده

بیشـتر از بارهـاي عـاملی     1/0بر روي متغیر پنهـان متنـاظرش بایـد حـداقل      پذیر مشاهدههر متغیر 

بر متغیرهاي پنهان دیگر باشـد. آزمـون بارهـاي عرضـی روایـی واگـرا        پذیر مشاهدههمان متغیر 

هـا  سنجد. یافتـه می Smart-PLS افزار نرمتوسط  پذیر مشاهدهی) را در سطح متغیرهاي (تشخیص

هاي پـذیر  مشـاهده نشان داد، بارهاي عاملی هرکدام از متغیرهاي پژوهش بیشتر از بارهاي عاملی 

 پـذیر  مشـاهده باشد. همچنین بار عاملی هر متغیـر   موجود در مدل می گیري اندازههاي دیگر مدل

بـر   پـذیر  مشـاهده بیشتر از بارهـاي عـاملی همـان متغیـر      1/0غیرپنهان متناظرش حداقل بر روي مت

  باشد.متغیرهاي پنهان دیگر می

منظور محاسبه پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و در این پژوهش به همچنین

 ضـریب آلفـاي  اشتراکی بنا به ماهیـت پـژوهش بهـره گرفتـه شـد. پایـایی ترکیبـی، اشـتراکی و         

ایـن   دهنـده  نشـان  3مورد بررسی قرار گرفت. جدول  Smart-Pls افزار نرمکرونباخ با استفاده از 

باشـد، عـالوه بـر آن در ایـن جـدول      کننده کدام متغیرها می ینبینامه، تاست که سؤاالت پرسش

واریانس  ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ پیش تست و نهایی، پایایی ترکیبی و اشتراکی، میانگین

طور ضـرایب پایـایی ترکیبـی و     استخراج شده، مقایسه میانگین واریانس استخراج شده و همین

  سایر اطالعات مورد نیاز آورده شده است.

   

                                                                                                                                  
1. Gefen and Straub 

2. Cross Loadings 
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  سنجی ابزار هاي روانها براي هریک از متغیرهاي تحقیق و محاسبه ویژگیتوزیع پرسش - 3جدول

  مخفف  مؤلفه  بعد
تعداد 

  هاسوال

آلفاي کرونباخ 

  پیش تست

آلفاي 

کرونباخ 

  نهایی

میانگین 

واریانس 

  استخراج شده

پایایی 

  ترکیبی

پایایی 

  اشتراکی
  منبع

ک
ژی

رات
ست

ر ا
فک

ت
  

  did 6  84/0  824/0  743/0  896/0  743/0 دید سیستمی

ا (
دک

لی
19

98
(

  

تمرکز بر 

 هدف

tamarkoz  8  76/0  703/0  627/0  834/0  627/0  

جویی  فرصت

 هوشمندانه

forsatjooi  7  73/0  700/0  625/0  833/0  625/0  

تفکر در 

 زمان

tafakor  4  75/0  769/0  606/0  820/0  667/0  

فرضیه 

 محوري

farzie  4  
73/0  

827/0  743/0  896/0  744/0  

ی
مان

ساز
ر 

غیی
ت ت

رفی
ظ

  

رهبري قابل 

  اعتماد

rahbari  4  84./  733/0  550/0  781/0  550/0  

ج (
جا

20
09

(
  

پیروان خوش 

  بین

peyrovan  4  85/0  734/0  540/0  729/0  540/0  

قهرمانان 

  توانمند

ghahreman  3  78/0  861/0  519/0  775/0  519/0  

مدیر میانی 

  درگیر

modire  4  
74/0  

735/0  579/0  0,780  579/0  

تفکر 

  سیستمی

tafakore  5  
70/0  

750/0  667/0  857/0  606/0  

سیستم 

  ارتباطی

systeme  4  719/0  729/0  596/0  808/0  596/0  

فرهنگ 

  پاسخگو

f.pasokh  4  880/0  891/0  821/0  932/0  821/0  

فرهنگ 

  نوآوري

f.noavari  4  854/0  866/0  789/0  918/0  789/0  

طور که در جدول فوق قابل مشاهده است میزان ضریب آلفاي کرونباخ پیش تسـت  همان

) بـراي همـه   5/0) و پایـایی اشـتراکی (بـاالي    7/0)، پایـایی ترکیبـی (بـاالي    7/0(باالي  و نهایی

باشد؛ میزان میانگین واریانس اسـتخراج شـده همـه متغیرهـا بـاالي      ها در حد قابل قبول میمولفه

متغیرها بزرگتر از میانگین واریـانس اسـتخراج    هریکقرار دارد؛ ضریب پایایی ترکیبی در  5/0

مقایسـه ریشـه دوم میـانگین     4جـدول   طـور کـه گفتـه شـد، در    همـان  شده در همان متغیر است.

  ها آورده شده است.واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه
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مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین  -4جدول 

   الرکر) (تشخیصی) با استفاده از آزمون فورنل و (روایی واگرا هاسازه

  AVE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  هاسازه

                          86/0  743/0 . دید سیستمی1

                        79/0  61/0  627/0 . تمرکز بر هدف2

جــویی  . فرصــت3

 هوشمندانه
625/0  58/0  62/0  79/0                      

                    78/0  68/0  59/0  66/0  606/0 . تفکر در زمان4

                  86/0  71/0  72/0  65/0  64/0  743/0 . فرضیه محوري5

. رهبــري قابـــل  6

  اعتماد
550/0  57/0  53/0  55/0  57/0  60./  74/0                

ــوش  7 ــروان خ . پی

  بین
540/0  56/0  46/0  53/0  52/0  58/0  67/0  73/0              

            72/0  52/0  57/0  63/0  71/0  58/0  54/0  53/0  519/0  . قهرمانان توانمند8

ــانی 9 ــدیر میـ  . مـ

  درگیر
579/0  70/0  48/0  64/0  69/0  58/0  56/0  56/0  53/0  76/0          

        82/0  46/0  47/0  52/0  58/0  60/0  65/0  45/0  54/0  58/0  667/0  . تفکر سیستمی10

ــتم 11 . سیســــــ

  ارتباطی
596/0  66/0  61/0  54/0  71/0  65/0  62/0  55/0  49/0  50/0  61/0  77/0      

. فرهنـــــــگ  12

  پاسخگو
821/0  62/0  58/0  49/0  69/0  64/0  62/0  56/0  51/0  50/0  63/0  59/0  91/0    

. فرهنـــــــگ  13

  نوآوري
789/0  64/0  60/0  51/0  71/0  66/0  65/0  59/0  54/0  53/0  65/0  61/0  52/0  89/0  

اسـتخراج   طور که در جدول فوق قابل مشاهده است، مقادیر جذر میانگین واریـانس همان

وجـود روایـی    دهند کـه بیـانگر  بیشترین مقدار را نشان میدر سطر و ستونی که قرار دارند  شده

  واگرا در بین متغیرهاي پژوهش است.

هاي آماري به دو شـکل توصـیفی و اسـتنباطی در ایـن پـژوهش اسـتفاده شـد. در        از روش

نیـز  اسـتنباطی   درصد فراوانی استفاده شد. در بخش و بخش توصیفی از میانگین، انحراف معیار

اي، ضـریب همبسـتگی   هـاي تـی تـک نمونـه    پـژوهش بـا اسـتفاده از آزمـون    هاي آزمون فرضیه

-Smartو  SPSSهاي افزار نرمي) و با کمک تأییدپیرسون و معادالت ساختاري (تحلیل عاملی 

Pls  .افزار نرم انجام شد PlS  ها متغیرهـاي  است که در آن هاییپژوهشبهترین ابزار براي تحلیل

ي پنهـان  چنـین روابـط بـین متغیرهـا    گیـري هسـتند و هـم   انـدازه داراي خطاي ها) الؤس(آشکار 

هـا و یـا متغیرهـاي قابـل     سو دقت شـاخص  توان از یکیچیده است. با استفاده از این روش میپ

مشاهده را اندازه گرفت و از سوي دیگر روابط علی بین متغیرهاي نهفته و میزان واریانس تبیـین  

، کسـی بـود کـه حـداقل مربعـات      1هرمـان ولـد  ). 34، ص1388شده را بررسی کرد (کالنتري، 

                                                                                                                                  
1. Herman Wold 
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سازي معادالت سـاختاري بـه جـاي لیـزرل ارائـه کـرد.        را به عنوان جایگزینی براي مدل 1جزئی

مـدل بـا مالحظـه     2برآورد واریـانس سـاختارهاي درونـی    PLSسازي مسیر توسط  هدف از مدل

و رگرسـیون   3اجـزا اصـلی  هـایی از تحلیـل   متغیرهاي آشکار بیان شده است. این تکنیـک جنبـه  

دهـد. ایـن تکنیـک زمـانی مفیـد اسـت کـه احتیـاج بـه          کند و تعمیم مـی چندگانه را ترکیب می

ي بزرگ متغیرهـاي مسـتقل وجـود    بینی یک مجموعه از متغیرهاي وابسته از یک مجموعه پیش

سازي معادالت ساختاري واریانس محور است و به عنوان شـکلی   یک تکنیک مدل PLSدارد. 

 PlSمزایـاي اسـتفاده از   ). 2010و همکاران،  5شود (وینیزيتشخیص داده می 4الگوسازي نرم از

هـاي  افزار نـرم بـه عنـوان    Amos و Lisrelواریـانس محـور نسـبت بـه      افـزار  نـرم به عنـوان یـک   

عبارتند از عدم حساسیت به حجم نمونه کم؛ عدم حساسـیت بـه عـدم نرمـال      ،کواریانس محور

توانــایی اســتفاده از مــدل   ،گیــري ترکیبــیهــاي انــدازهاســتفاده از مــدل ،هــابــودن توزیــع داده

 ،گر به معناي واقعی سـاختاري  یابی متغیرهاي تعدیلتوانایی ریشه، تنها با یک سوال گیري اندازه

هـاي بسـیار   توسعه مدل جدید یا اجراي مدلی که محقق خود آن مـدل را سـاخته اسـت و مـدل    

ه افزار اسـتفاده شـد   پژوهش با توجه به پایین بودن حجم نمونه از این نرم پیچیده. بنابراین در این

  .است

  هاي پژوهشیافته .4

و در سـه حـوزه    Smart-Plsو  SPSSافـزار  هـا بـا اسـتفاده از نـرم    در این بخش به تحلیـل کمـی داده  

  شود.ها، تجزیه و تحلیل (توصیفی و استنباطی) و تفسیر نتایج پرداخته میپردازش داه پیش

  هاپیش پردازش داده. 4-1

هاي مفقـوده،  هاي الزم شامل شناسایی و جایگزینی دادهدر این پژوهش برخی از پیش پردازش

تفـاوت مـورد بررسـی قـرار     هـاي بـی  هاي پرت و  شناسایی آزمودنیشناسایی و جایگزینی داده

بـه دسـت آمـد کـه      KMO  ،88/0گرفت و اصالحات الزم صورت گرفت؛ همچنین شـاخص  

داد کـه حـاکی از کفایـت حجـم     بود و مقادیر تقریباً نزدیک به یک را نشان مـی  6/0بزرگتر از 
                                                                                                                                  
1. Partial Least Squares 
2. Endogenous Constructs 
3. Principal Component Analysis 
4. Soft Modeling 
5. Vinizi 
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داري هاي شناسایی شده براي تحلیل عاملی داشت؛ همچنین سطح معنـی نمونه بر اساس شاخص

و ود مناسب بودن متغیر پژوهش براي تحلیل عاملی بـ  دهنده نشانبراي آزمون بارتلت نیز  000/0

  فرض یکه بودن ماتریس همبستگی رد شد.

  هاي جمعیت شناختی و متغیرهاي پژوهشتوصیف آماري ویژگی .4-2

طـور توصـیف   در این بخش و در جدول زیر به توصـیف اطالعـات جمعیـت شـناختی و همـین     

ــاخص  ــر ش ــژوهش از منظ ــاي پ ــاخص  متغیره ــز، ش ــه مرک ــرایش ب ــاي گ ــدگی و ه ــاي پراکن ه

  شود.رداخته میهاي شکل توزیع پ شاخص

اطالعات جمعیت شناختی نمونه و توصیف متغیرها -5جدول   
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  585/3  658/3  426/3  439/3  738/2  744/3  301/2  240/2  535/2  252/2  267/2  264/2  817/2  میانگین

انحراف 

  معیار
680/0  602/0  656/0  010/1  785/0  752/0  771/0  994/0  563/0  760/0  859/0  937/0  776/0  

آماره 

  چولگی
66/0 52/0  39/0  68/0  69/0  52/1 11/1  88/0  93/0  52/0  45/0  73/0  74/0  

آماره 

  کشیدگی
38/0 43/0- 45/0- 39/0  40/0  38/3 78/1  06/3  58/3  32/2  50/0- 44/0  44/0  
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  ادامه اطالعات جمعیت شناختی نمونه و توصیف متغیرها -6جدول 

  درصد  فراوانی  طبقه  متغیر  درصد  فراوانی  طبقه  متغیر

ت
سی

جن
  6/92  114  مرد  

سابقه کار
  

  2/3  4  سال 5کمتر از 

  17/4  5  سال 10تا  5  4/7  9  زن

ت
ال

صی
ح

ح ت
سط

  

  13/21  26  سال 15تا  11  8/4  6  کمتر از کارشناسی

  6/62  77  سال 20تا  16  8/74  92  کارشناسی

  9/8  11  سال 20باالي   7/14  18  کارشناسی ارشد 

  7/5  7  دکتري
ن

س
  

  -  -  25کمتر از 

ی
جایگاه شغل

  7/9  12  35تا  25  3/72  89  کارکنان خط مقدم  

  8/57  71  45تا  36  4/15  19  میانی میران

  5/32  40  55تا  46  3/12  15  مدیران ارشد

جـدول   کننـدگان) کـه در  هاي شرکتهاي پژوهش در بخش آمار توصیفی (ویژگییافته

 ،درصـد)  6/92( فوق قابل مشـاهده اسـت، نشـان داد بیشـترین درصـد افـراد مـورد مطالعـه مـرد         

بیشترین مدرك تحصیلی مربـوط بـه کارشناسـی     ،درصد) 8/57سال ( 45-36بیشترین رده سنی 

  3/72درصد)؛ بیشتر فراوانی جایگاه شـغلی کارکنـان مربـوط بـه کارکنـان خـط مقـدم (        8/74(

درصـد) بـود. میـانگین و     6/62سـال (  20-16بیشترین فراوانی سابقه کاري مربوط بـه    ،درصد)

هاي حاصـل از جـدول قبـل نشـان داد،     تهها آورده شد؛ همچنین یافانحراف استاندارد همه مولفه

هـا از ایـن جنبـه نرمـال     باشد؛ یعنی توزیـع داده می -5،  5ها بین آماره کشیدگی در تمامی مولفه

هـا  طور آمـاره چـولگی در تمـامی مولفـه    همین .باشدبوده و شکل توزیع خیلی تخت یا بلند نمی

تـوان  ها از این جنبه نرمـال بـوده و مـی   ادهقرار دارد، یعنی توزیع د -2،  2و حتی بین  -3،  3بین 

تـوان نتیجـه گرفـت کـه     نهایـت مـی   گفت شکل توزیع داراي چولگی مثبت یا منفی نیسـت. در 

  باشد.ها نرمال میها براي تمام مولفهشکل توزیع داده

  هااستنباط آماري داده .4-3

بـا   هاي پژوهشاین بخش فرضیه دراي بود،  ها نرمال و مقیاس فاصلهبا توجه به اینکه توزیع داده

هـا،  اي بـراي بررسـی وضـعیت موجـود مولفـه     تـک نمونـه   هاي پارامتریک تیآزموناستفاده از 

سازي معـادالت سـاختاري    همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها و همچنین مدل
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 هردر ادامه به بررسی  .گیرد یارزیابی قرار مو  مورد بررسیمنظور بررسی روابط علی متغیرها به

  . شده استها پرداخته از فرضیه یک

  .»وضعیت موجود تفکر استراتژیک و ظرفیت تغییر سازمانی مطلوب است: «1فرضیه 

اي استفاده شد و با توجه به اینکه مقیـاس  براي بررسی فرضیه فوق از آزمون تی تک نمونه

. نتیجـه  گرفتـه شـد  در نظـر   3، ارزش عددي براي مقایسه با آمـاره تـی عـدد    استاي  پنج درجه

  اي در جدول زیر آورده شده است.آزمون تی تک نمونه

آزمون تی تک نمونه اي به منظور بررسی وضعیت موجود تفکر استراتژیک و ظرفیت تغییر سازمانی -7جدول   

 3ارزش آزمون= 

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادي

سطح معناداري 

 (دو دامنه)

اختالف 

 میانگین

درصد  95فاصله اطمینان 

 از اختالف

 حد باال حد پایین

 3403/0 1898/0 1505/0 000/0 309  456/3 تفکر استراتژیک

 1163/0 0503/0 03299/0 000/0 309 108/3 ازمانیسظرفیت تغییر 

تفکـر اسـتراتژیک   شود، سطح معناداري در متغیرهاي طور که در جدول مشاهده میهمان

تـوانیم بگـوییم بـین میـانگین     باشـد، بنـابراین مـی   و ظرفیت تغییر سازمانی کمتر از یک صدم می

مشاهده شده و میانگین مورد انتظار تفاوت وجود دارد؛ اما با توجـه بـه اینکـه حـد بـاال و پـایین       

مطلوبی قـرار   هاي پژوهش در وضعیتتوان گفت مولفهباشد، میفاصله اطمینان هر دو مثبت می

  دارند.

هــدف،  بــر تمرکــز سیســتمی، هــاي آن (دیــدتفکــر اســتراتژیک و مولفــه: «2فرضــیه 

محـوري) بـر ظرفیـت تغییـر سـازمانی تـأثیر        و فرضـیه  زمـان  در تفکر هوشمندانه، جویی فرصت

  .»دارد

سـازي معـادالت سـاختاري بـا رویکـرد حـداقل        براي دستیابی به پاسخ این سـوال از مـدل  

ی استفاده شد. آزمون تأثیرات متغیرهاي برونزا بر متغیرهاي درونزاي مدل براسـاس  مربعات جزئ

گیـري و   انـدازه  لدر دو بخـش مـد   2با رویکرد حداقل مربعات جزئـی  1مدل معادالت ساختاري

  ساختاري صورت گرفت. 

  

                                                                                                                                  
1. SEM 
2. PLS 
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  گیريالف: مدل اندازه

 7/0هـا بـاالي   همـه سـوال   ها نشـان داد، بارعـاملی  طور که در بخش روایی گفته شد، یافتههمان

ذف حگیرد و هیچ سوالی نیاز به قرار می تأییدها مورد است و بنابراین فرض همگن بودن سوال

 58/2توجه به اینکه ضـرایب معنـاداري همـه بارهـاي عـاملی بزرگتـر از        شدن ندارد. درضمن با

  ست.درصد معنادار ا 99توان گفت که تمامی بارهاي عاملی با اطمینان است، می
  

اسـتفاده   1براي این منظـور از شـاخص اشـتراك    :انعکاسی گیري اندازهآزمون کیفیت مدل 

متغیـر   از طریـق مقـادیر   پـذیر  مشـاهده شد. این شاخص توانایی مدل را در پیش بینـی متغیرهـاي   

کیفیـت مناسـب مـدل     دهنـده  نشـان  CV Comسنجد. مقادیر مثبت شاخص  میپنهان متناظرشان 

 15/0(ضـعیف)،   02/0سـه مقـدار    CV comباشـد. بـراي شـاخص     مـی انعکاسـی   گیـري  اندازه

. نتایج نشان داد میزان این شاخص براي همه متغیرهـاي  اند ه(قوي) معرفی کرد 35/0(متوسط) و 

کیفیـت مناسـب مـدل     دهنـده  نشـان هـا  پنهان در حد قوي قرار دارد. بـه عبـارت دیگـر شـاخص    

  باشد. میانعکاسی  گیري اندازه

  مدل ساختاريب: 

هـاي تفکـر   لفـه ؤم تـأثیر در شکل زیـر مـدل پـژوهش در حالـت ضـرایب اسـتاندارد بـه منظـور         

  استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی آورده شده است:
  

  

  
  

  
 
 

  
 
 
 

  هاي فرعی در حالت تخمین ضرایب استانداردمدل پژوهش با توجه به فرضیه - 2شکل 

                                                                                                                                  
1. CV Com 
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  آورده شده است. tدر شکل زیر نیز ضرایب معناداري 

 
 
  

  

  

  

  

  

 هاي فرعی در حالت ضرایب معناداري مدل پژوهش با توجه به فرضیه - 3شکل 

 هاي تفکر استراتژیک بـر ظرفیـت تغییـر سـازمانی داراي    اساس نتایج حاصل شده مولفه بر

سـازمانی   بینی ظرفیت تغییردرصد قابلیت پیش 82اثر مثبت و معنادار بوده و این عوامل به میزان 

را دارند. همچنین نتایج نشان داد تأثیر متغیرهـاي مـذکور بـر ظرفیـت تغییـر سـازمانی در سـطح        

بـه دسـت آمـد.     58/2مسـیرها بیشـتر از    بـراي ایـن   tزیـرا آمـاره    ؛درصد تأییـد شـد   99اطمینان 

تفکــر  تــأثیرهمچنــین در شــکل زیــر مــدل پــژوهش در حالــت ضــرایب اســتاندارد بــه منظــور   

  غییر سازمانی آورده شده است:استراتژیک بر ظرفیت ت

  

  

  

  

  

  

  

  مدل پژوهش با توجه به فرضیه اصلی در حالت تخمین ضرایب استاندارد - 4شکل 
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  آورده شده است. tدر شکل زیر نیز ضرایب معناداري 

  مدل پژوهش با توجه به فرضیه اصلی در حالت ضرایب معناداري - 5شکل 

ظرفیت تغییر سـازمانی داراي اثـر مثبـت و    اساس نتایج حاصل شده تفکر استراتژیک بر  بر

معنادار است. همچنین نتایج نشان داد تأثیر متغیـر مـذکور بـر ظرفیـت تغییـر سـازمانی در سـطح        

در  بـه دسـت آمـد.    58/2مسـیرها بیشـتر از    بـراي ایـن   t زیرا آماره ؛درصد تأیید شد 99اطمینان 

  کرد.توان مشاهده جدول زیر نتایج حاصل از آزمون مدل را می

  نتایج آزمون مدل پژوهش -8جدول 

ضرایب استاندارد   هابررسی فرضیه  

  شده

t-value  پذیرش/ رد

  ها فرضیه

  پذیرش  023/58  900/0  تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی  1

 پذیرش  795/6  247/0  تأثیر دید سیستمی بر ظرفیت تغییر سازمانی  1-1

 پذیرش  839/3  160/0  ظرفیت تغییر سازمانیتأثیر تمرکز بر هدف بر   1-2

جــویی هوشــمندانه بــر ظرفیــت تغییــر  تــأثیر فرصــت  1-3

  سازمانی

 پذیرش  069/8  342/0

 پذیرش  916/5  135/0  تأثیر تفکر در زمان بر ظرفیت تغییر سازمانی  1-4

  پذیرش  229/3  248/0  تأثیر فرضیه محوري بر ظرفیت تغییر سازمانی  1-5

یـک از متغیرهـاي شناسـایی شـده را بـر       توان نوع و میزان اثـر هـر  باال میاساس جدول  بر
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رفیت تغییر سازمانی در مراکز آب و فاضالب مشاهده کـرد کـه بـر ایـن اسـاس کلیـه عوامـل        ظ

درصـد معنـادار    99هاي تفکر اسـتراتژیک بـر ظرفیـت تغییـر سـازمانی در سـطح اطمینـان         مؤلفه

  هستند.

  ختاري انعکاسیهاي کیفیت مدل ساآزمون. 4-4

این شاخص معیار اصلی ارزیابی متغیرهاي مکنون درون زا در مدل مسیر  شاخص ضریب تعیین:

براي متغیرهاي مکنون درون زا به ترتیب قابل توجـه،   19/0و  33/0، 67/0یدي است. مقادیر یتأ

متوسط و ضعیف توصیف شده است. در این پژوهش ضریب تعیین سازه ظرفیت تغییر سـازمانی  

  توان گفت که ضریب تعیین در حد قابل توجهی قرار دارد.  دست آمد که تقریباً میبه 82/0
  

تـرین شـاخص    معـروف : )CV Red( شاخص افزونگـی یـا شـاخص کیفیـت مـدل سـاختاري      

صــفر  گایســلر اســت. مقــادیر بــاالي–گیــري کیفیــت مــدل ســاختاري، شــاخص اســتون  انــدازه

. )2009، 1هنسـلر و همکـاران  (بینی کردن است  توانایی باالي مدل ساختاري در پیش دهنده نشان

دست آمد که بیانگر این اسـت مـدل سـاختاري    به 39/0میزان شاخص افزونگی در این پژوهش 

  بینی کردن توانایی باالیی دارد. در پیش
  

کوهن براي تعیین شـدت رابطـه میـان متغیرهـاي پنهـان مـدل، ایـن معیـار را          شاخص اندازه اثر:

(قابل توجه) توصیف شـده اسـت.    35/0(متوسط) و  15/0(ضعیف)،  02/0معرفی نمود. مقادیر 

  .از متغیرهاي پژوهش آورده شده است یک هردر جدول زیر اندازه اثر 

   

                                                                                                                                  
1. Henseler et al 
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  اندازه اثر متغیرهاي پژوهش -9جدول 

  اثراندازه   مولفه

  40/0 دید سیستمی

  25/0 تمرکز بر هدف

  29/0 جویی هوشمندانه فرصت

  30/0 تفکر در زمان

  37/0 فرضیه محوري

  33/0  رهبري قابل اعتماد

  28/0  پیروان خوش بین

  25/0  قهرمانان توانمند

  34/0  مدیر میانی درگیر

  35/0  تفکر سیستمی

  42/0  سیستم ارتباطی

  26/0  فرهنگ پاسخگو

  30/0  فرهنگ نوآوري

طور که در جدول فوق قابل مشاهده است همه متغیرهاي پژوهش شاخص اندازه اثـر  همان

  در حد قابل توجهی قرار دارند.

درجـه تناسـب مـدل ارائـه شـده بـا توجـه بـه         آزمون کیفیت مدل ساختاري (. 4-5

 )پژوهش يها مؤلفه

کنـد. در  هـا را بـرآورد مـی   کواریانس ماندهها و ، بارهاي گویهPLS گیري در سطح مدل اندازه

سطح ساختاري نیز ضرایب مسـیر، همبسـتگی میـان متغیرهـاي مکنـون، واریـانس تبیـین شـده و         

بـراي هریـک از    tکنـد. آمـاره    مـی میانگین واریانس استخراج شده متغیرهاي مکنون را برآورد 

شـود.   مـی سـازي محاسـبه    ردانمسیرها و بارهاي عاملی با استفاده از روش برش متقاطع یا خودگ

شود که ضریب مسیر معنـادار بـوده، واریـانس تبیـین شـده      برازش مناسب مدل زمانی محقق می

مقـادیر قابـل   ها برقرار باشد.  یک از سازه براي هر 05/0قابل قبول باشد و همسانی درونی باالي 

نیـز   GOFشـاخص بـراین   عالوهباشند. برازش مناسب مدل می دهنده نشانقبول بارهاي عاملی نیز 

 ، /01 سـه مقـدار  باشد. زا میبینی متغیرهاي درونشاخصی براي بررسی برازش مدل جهت پیش

 انـد معرفـی شـده   GOFبه ترتیب به عنوان مقادیر ضـعیف، متوسـط و قـوي بـراي      36/0 و 25/0

  در جدول زیر اشتراکات آورده شده است. .)211، 1392(داوري و رضازاده، 
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  جدول اشتراکات - 10جدول 

  عوامل اشتراکات ضریب تعیین

 دید سیستمی  743/0 ---- - 

 تمرکز بر هدف  627/0 ---- - 

 جویی هوشمندانه فرصت  625/0 ---- - 

 تفکر در زمان  606/0 ---- - 

 فرضیه محوري  743/0  ---- - 

  تفکر استراتژیک  ---- --  ---- - 

  رهبري قابل اعتماد  550/0 ---- - 

  خوش بینپیروان   540/0 ---- - 

  قهرمانان توانمند  519/0 ---- - 

  مدیر میانی درگیر  579/0 ---- - 

  تفکر سیستمی  667/0 ---- - 

  سیستم ارتباطی  596/0 ---- -- - 

  فرهنگ پاسخگو  821/0  ---- - 

  فرهنگ نوآوري  789/0  ---- -- 

  ظرفیت تغییر سازمانی  ----   82/0

  میانگین  67/0  82/0

  

 ��� = ���������������������������������� 	× 	������ 	= √0.82 ∗ 0.67 = 74/0  

مـدل   دسـت آمـده، نشـان از کیفیـت    به 36/0بزرگتر از  GOFشده  که مقادیر محاسبهاز آنجایی

واریـانس تبیـین شـده قابـل قبـول و       و معنادار بـوده  هایب مسیراضر چنین کلیهپژوهش دارد، هم

  بود. 05/0باالي  هاسازه همسانی درونی

  گیري و پیشنهادهانتیجه .5

از  گیـري  بهـره  بر عالوه باید سازمانی مدیران آینده، متنوع و پیچیده تغییرات با همراهی براي

 خـود  سـازمان  در نیـز  را هنگـام  بـه  تغییـرات  ایجاد جهت الزم هاي ظرفیت استراتژیک، تفکر

 دسـت هـاي بـه  یافتـه  .نمایـد  حفـظ  پیچیده و بحرانی شرایط در را خود چابکی تا ایجاد نمایند

 ظرفیت تغییر سـازمانی را مشـخص کـرد بـر    بر  تفکر استراتژیکتأثیر آمده در بخش قبل میزان 

 درصـد معنـادار بـوده و    99بر ظرفیت تغییر سازمانی در سطح اطمینان  این اساس کلیه پیشایندها

 دیـد از  یـک  هـر روشـن شـد کـه     بخـش قبـل  هـا در   داده لیـ تحل همچنـین  و  یبا بررسـ در واقع 

 ظرفیت بر جویی هوشمندانه، تفکر در زمان و فرضیه محوري سیستمی، تمرکز بر هدف، فرصت

 اسـتراتژیک  کرتف ارتقاء که گرفت نتیجه توان دارد. با توجه به این نتایج میتأثیر  تغییر سازمانی
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 همـراه  سـازمانی  تغییـرات  موفـق  اجـراي  بـراي  سـازمان  افزایش ظرفیت با سازمانی مدیران در

 کـه  امروزي هاي سازمان و کارها و کسب بر حاکم فضاياین موضوع با توجه به  .بود خواهد

 اسـتراتژیک  تفکـر  تقویت و پرداختن اهمیت نشانگر شده است، ها آن ناپذیر جدایی جزء تغییر

 تفکـر  رویکـرد  اتخـاذ  کـه  نمـود  ادعـا  تـوان  مـی  همچنـین . باشـد  می سازمانی مدیران میان در

 متوجـه  آینـده  در کـه  تغییراتـی  و هـا  چالش با در مواجهه را ما سازمانی مسائل در استراتژیک

 توسـعه  تغییـرات  موفـق  اجـراي  بـراي  را ظرفیـت سـازمان   و رسـاند  مـی  یـاري  شود می سازمان

 مـدت،  کوتـاه  نتـایج  بـه  دسـتیابی  چنـان بـراي   آن کـه  عـاملی  مدیران دیگر عبارت دهد. به می

 فشـار  تحـت  محیطـی  هـاي  و محـدودیت  رکـود  بر غلبه رسمی، غیر انتظارات ساختن برآورده

 خـود  روي پـیش  بلندمـدت  تفکـر  فرامـوش کـردن   جز ) راهی2011جاج ( تعبیر به که هستند

 اتخـاذ  بـا  تواننـد  مـی  یابنـد،  نمـی  بلندمـدت  و اسـتراتژیک  ریزي برنامه براي مجالی و بینند نمی

 سـازمانی  قابلیت این تقویت و هاي خود گیري تصمیم و ها تحلیل در استراتژیک تفکر رویکرد

 بلندمـدت،  اهـداف  کـردن  ضمن دنبـال  سازمان، مدیریتی تیم و خود در آن سازنده عناصر و

  .)2011بخشند (جاج،  نیز افزایش آتی هاي چالش با مواجهه براي را خود سازمان ظرفیت

 از یـک  هـر  میـان  دار معنـی  و مثبت پژوهش و تأثیر هاي هفرضی تأیید به توجه با همچنین

 کـه  کـرد  گیـري  نتیجـه  تـوان  می )،5(جدول  سازمانی تغییر ظرفیت با تفکر استراتژیک عناصر

 تفکـر  جـویی هوشـمندانه،   فرصت هدف، بر تمرکز سیستمی، دید متغیر از پنج یک هر تقویت

 همـراه  سـازمانی  تغییـر  ظرفیـت  افـزایش  با سازمان مدیریتی تیم در فرضیه محوري و زمان در

 ضـریب  جویی هوشمندانه بیشترین تأثیر را با ظرفیت تغییر سازمانی بـا  عنصر فرصت .بود خواهد

  قرار گرفت. در جایگاه بعدي 248/0 را نشان داد و بعد از آن فرضیه محوري با ضریب  342/0

 آنهـا  بـه  جدیدي کـه  تجربه به نسبت بودن باز هوشمندانه مدیران به معنايجویی  فرصت 

 تناسب سازمان تغییر حال در محیط با است که ممکن مختلفی هاي استراتژي از دهد می اجازه

 و سـازي  فرضـیه  قابلیـت  معنـاي  بـه  مـدیران  محـوري  فرضـیه  کسب مزیت کنند و دارد بیشتري

 مـدیریتی  هـاي  نقش ایفاي در عملی روشی کارگیري به از انعکاسی که است ها فرضیه آزمون

 بـراي  سـازمان  ظرفیـت  توسـعه  بـراي  کـه  است آن از حاکی پژوهش این نتایج باشد. می آنان

 از بـیش  محـوري  فرضـیه  و جـویی هوشـمندانه   فرصت بر باید آینده، در تغییرات اجراي موفق

 تـیم  در هـا  آن تقویـت  بـراي  سـازوکارهایی  و نمـود  تأکیـد  تفکـر اسـتراتژیک   عناصـر  دیگـر 

  .طراحی کرد سازمان مدیریتی
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 و اسـتراتژي  حـوزه  اندیشـمندان  نظریـات  بـر  تأییـدي  توان می را پژوهش این از حاصل نتایج

 در اسـتراتژیک  تفکـر  اسـتقرار  نتایج توصیف در لیدکا جین مثال براي دانست. سازمانی تغییر

 منبـع  خلـق  موجـب  سـازمان  مدیران در استراتژیک تفکر عناصر تقویت که کرد بیان سازمان

 ). همچنـین 1998شـود (لیـدکا،    می تغییر با سازمان بیشتر سازگاري و رقابتی مزیت از جدیدي

 موجـب  سـازمانی  و فـردي  سـطح  در اسـتراتژیک  تفکـر  اسـتقرار  اسـت  معتقـد  بـن  اینگریـد 

 محـیط  در کنـد  می کمک سازمان به و شده تغییر با سازمان بیشتر سازگاري و پذیري انعطاف

 ابعـاد  بـا  رابطه در ضرایب مشاهده با عالوهه ). ب2001باشد (بن،  پایدار و موفق کنونی متالطم

 حـد  بـی  فشـارهاي  کـه  امروز کار و کسب فضاي در گفت، توان می تغییر ظرفیت زیرساختی

 مـدیران  توجـه  مرکـز  از و زده کنـار  را مدت بلند اهداف مدت، کوتاه نتایج به براي دستیابی

 را خـود  توجه و رفته فراتر روزانه هاي بحران و فرآیندها از استراتژیک متفکران کند، می دور

 پاسـخگویی  بـراي  مناسـب  اجتمـاعی  هـاي  زیرسـاخت  ویژه ایجـاد  به سازمان ظرفیت بر توسعه

 .دارند می معطوف محیطی هاي اطمینان به عدم موثر

 تعمیم براي مناسبی مبناي تواند نمی و بوده پژوهش محدود این در آماري نمونه اینکه با

 مـورد  هـاي  سازمان از شده آوري جمع هاي داده لیکن تحلیل باشد، ها سازمان سایر به آن نتایج

    .ادبیات است در شده ارائههاي  هنظری مؤید مطالعه،
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