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مقدمه

.درحقیقاتبااوجاودداردهااساازمانهماهطیدرمحا،بهطورفراگیرتیعدمقطعامروزه

فنااوریاتساریعرییتغووزافزوننیازهاومطالباتمشتریان،تغییررهاافزایشتعدادسازمان

 Schwarz)انادومبهمشادهدهیچیپ،نامطمئنا،یهاپوطیمح؛خدماتمحصوالتوینوآورو

et al. 2020:2 Vecchiato, 2015:257ازساؤاالتیكا(.بنابراینباتوجهبهشرایطپیشآمادهی

یرقاابتتیامزکیاهااباهساازمانچگونهاستکهنیایراهبردتیریمدنهیدرزمیاساس

دریساعمحققاانهاستکهتوانندآنراحفظکنند.مدتیابندوچگونهمیدستمیداریپا

وعادمیطیمحراتییهنگاممواجههباتغ،هاسازمانازیموضوعدارندکهچرابرخنیدرکا

هااساازمانبرخیکهی،درحالکنندمیشرفتیپیحتودهندخودادامهمییبهبقاتیقطع

یباراهاایپویااقابلیاتکاه،دورازذهننیسترونیازا(.Schwarz et al. 2020:2)توانندنمی

؛چراکاهشوددرنظرگرفتههایپویاامریضروریمحیطوسازگاریباتیمقابلهباعدمقطع

دارنادتاااجیااحتایاپویهااتیاهااباهقابلساازمان،ینایبشیپرقابلیغراتییتغشیباافزا

.راممكانساازدرقاباتتیاکسابمزیباراهادرمنابعسازمانرییوتغراتییتغینیبشیپ

پیكربنادیمجاددوجاادیا،یساازكپارچاهیساازماندرییتواناراایپویهاتیقابل،محققان

نقاشکهکنندتعریفمییمتغیرهاطیبامحییارویجهتروبیرونیودرونییهایستگیشا

حاال،نیابااا(.Teece & Leih, 2016:9)کنادیمافایاتیعدمقطعتیریدرمدیمهماریبس

یهااتیمستلزمقابلهادرسازمانتیسطحعدمقطعشیکهافزااندبیانکردهاگرچهمحققان

ماوردانتقاادقارارایاپویهااتیاقابلدگاهید(،اماHaarhaus & Liening, 2020:1) تپویایاس

یهااتیاقابلیورئکهتکنندیمشنهادیپ(2011)وهمكاران1بنابراین،روهربک.تهاستگرف

راداناشخلاقتواندیمانیهردوجرپیوندادغامکنند،چراکهنگاریراهبردیآیندهراباایپو

.دهدشیافزا2فرارقابتیویرقطعیغیهاطیهادرمحتالشسازمانیدرموردچگونگ

 von der Gracht) ینگاریراهبردیبرناوآورتأثیرآیندههایصورتگرفته،پووهشاکثر

et al., 2010،)راهباردییچاابك (Doz & Kosonen, 2008،)یریاگمیصامت (Derbyshire & 

Wright, 2017،)ساازمانی)عملكردRohrbeck & Kum, 2018،؛جنیادیجعفاریوهمكااران

.اکناونمطالعااتانادقاراردادهیرسراموردبر (Bootz et al., 2019(ومدیریتدانش)1528

ورشادبقاایباراهاسازمانیایپویهاتیراهبردیبرقابلنگاریآیندهتأثیریبررسجدیدبه

،نگااریآینادهیهااتیافعالاناد.ایکاردهتوجاهویاوهناامطمئنیهااطیدرمواجههبامحا
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کنادویمالیوخطراتتساهنوظهوریهافرصتدرکیبراراسازمانیشناختیهاتیقابل

(.Rhisiart et al., 2015:2گااهشاوند)خاودآتاازتغییراتمحیطایسازدراقادرمیهاسازمان

بارایمهمایزمیناهپایشنگااری،آینادههایقابلیتهاوروششودکه،استداللمیرونیازا

هنگااممواجهاهبااعادمرایریادگیاویپذیریساازمانانعطافهستند.زیراایپویهاتیقابل

کاهباهی،هنگامراهبردینگاریآیندهیها.بهعبارتیدیگر،قابلیتدهندمیشیافزاقطعیت

باهتوانادمایاشاعهشودفرهنگسازمانوساختارکلدرتیقابلکیعنوانوبهمستمرطور

کماکساتندینیرایجبااستفادهازمنطقجستجوكیکهقابلتشخیفیضععالئمییشناسا

(.1528:0 کند)قلیزادهزواشتیوهمكاران،

هاییکهباعدمقطعیتبااالییدرمحایطداخلایوبنابراینروشناستکهسازمان

خارجیخودمواجههستندبهدنباالراهكارهااییبارایرویااروییبااپویااییمحایطو

.خاودهساتندگذاریوسااختآینادهمطلاوبسیاستجهت5ریزیآیندهمحوربرنامه

باانگااهیگذاراستییکدستگاهحاکمیتیوسبهعنوانریزیوبرنامهتیریسازمانمد

ی،ریپاذبهانعطافازاینقاعدهمستثنینیست.ازطرفیاسنادباالدستینیزنگرانهندهیآ

.بادینترتیاببارایتوجهخاصاینماودهاساتیریگمیتصم،نظاممدیریتیونوآوری

کشورباتوجهبهتغییاراتیهااستانیزیروبرنامهتیریسازمانمدحصولبهاینمهم،

الزمراباااتكااباهتاوانناوآوریویهااوابزارهااپذیرفتهبایدقابلیاتصورتمحیطی

تابتوانددرزمانمناسبدرهنگاممواجههباعادماستعدادکشور،توسعهوعرضهنماید

.پاسخراارائهدهدنیبهترت،یقطع

تعادادیمحقاقتوساطهاسازمانیایپویهاتینگاریراهبردیبرقابلآیندهاگرچهتأثیر

وخاال اندکیدرایانحاوزهصاورتگرفتاهاساتعلمیمطالعات؛اماشدهاستییشناسا

هاایپویااقابلیتتوسعهدرجهتینگاریراهبرداثربخشازآیندهواستفادهیچارچوبنظر

قطعیاتنقاشعادمانجامشادهدرایانحاوزه،مطالعاتدر،نیبراعالوهشود.احساسمی

اصلیپووهشحاضارعباارتاساتازاینكاهدرحاوزهسؤاللذا.شودنمیمشاهدهمحیطی

ینگاارندهیآنقشمیشویمروبروی،هنگامیکهباشرایطعدمقطعیتمحیطیگذاراستیس

یراهباردیدرنگاارنادهیآچگونهاست؟وآیااهاسازمانیپویاهاتیقابلدرتوسعهراهبردی

توساعهراهبردهاایتنظیمویگذاراستیسیکهمسئولیتزیربرنامهیمدیریتوهاسازمان

دهد؟درهراستانرابهعهدهدارندقادراستقابلیتهایپویاراارتقا
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یهااتیاقابلموضاوعینخساتباهبررسا،دراینمقالهسعیشدهاستجهتبدین

یپویادرشرایطعادمقطعیاتهاتیقابلبراثرگذارمفهومعنوانبهیراهبردینگارندهیآ

یزیاربرناماهیمادیریتوهااساازمانپیشانهاداتیبارایساپسمحیطیاشارهشودو

 یکشورارائهشود.هااستان

نظریپژوهشمبانی

 هایآنهاوقابلیتی؛ظرفیتراهبردینگارندهیآ

افتاهیتكامال1210استکهدراواخردههدیرشتهنسبتاًجدکیراهبردینگاریآینده

در(.Diasa & Volkova, 2019:3)کاردهاساتدایپبسیاریتیمحبوبریاخیهاودردهه

خاورد،یباهچشاممافیدوگونهتعریدراهبرنگاریندهیمرتبطباآفیتعاربندیجمع

تیاقابلکیاعناوانآنراباهگاریدیوبرخانادیعنوانفرآازمحققانآنرابهیكسری

باشادیماینظرانصاحبرویپپووهشنیا(.Rohrbeck et al., 2015:2)دانندیمیسازمان

نگااریهااآینادهسازماندگاه،یدنیطبقا.انددانستهتیقابلراراهبردیینگارندهیکهآ

عناوانناهباهرنادیگیمستمردرنظرمیعملتیمجموعهفعالکیعنوانرابهراهبردی

خلاقویتواناائیراهباردینگارندهیآبرایناساس،مشخك.انیباشروعوپایندآیفر

ازیناشایهاانشیاواساتفادهازبیمنساجموعملكاردت،یافیباکیدورنماکیحفظ

یراهبردینگارندهیآیهاتیقابل (.Slaughter, 1997:287است)دیمفیسازمانیهاحلراه

یوساازماندهی،خلقدانش،فرهناگساازمانویسنارریزیبرنامه،یطیمحشیشاملپو

 ,Rohrbeck, 2010; Rohrbeck & Kum, 2018; Paliokaitė & Pačėsa)باشادیمایرسام

شود:ختصرتوضیحدادهمیهابهطورمدرادامهاینقابلیت.(2015

رونادهاورواباطدردادها،یازاطالعاتمربوطبهروستفادهکسبوا،یطیمحشیپو

ریازیدربرناماهتیریهااباهمادسازماناستکاهداناشحاصالازآنیخارجطیمح

ریازیساناریوبرناماه(.Choo, 2001: 72کناد)سازمانکمکمیندهیمجموعهاقداماتآ

جهاتهاایکهمربوطبهابزارهاوفناوریریزیراهبرداشارهداردبهآنقسمتازبرنامه

زعموندرهیدنبه(.Ringland & Schwartz, 1998:2است)ندهیآتیعدمقطعتیریمد

،کنادمایمیراترساممكانیهاندهیآویسناریزیربرنامه(1225وشومیكر)4(2001)

موجاودراباهچاالشتیووضاعتیاذهنوردیاگیمارادربرهانهیازگزیعیوسفیط
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 اساتنادهیآپرسشدربارهریزیبرامناسبیراهویسناریزیربرنامهبهعبارتی.کشدیم

(Barber, 2009)وکساباطالعااتبرایپاویشیسناریوزیرهامعموالًازبرنامه.سازمان

باردربرایفعلاهاایراهبارد1اساتواریآزماودن،هااهاوفرصاتدیتهدییشناساجهت

 کننادهااستفادهمیریزیوتوسعهراهبرددهیبهبرنامهوشكلنشدهینیبشیتحوالتپ

(Schwarz, 2006.)هاایشایوهرییا،تغیمادلذهنارییاباعا تغویساناریزیاربرناماه

(.Fergnani, 2020:31شود)میراهبردییریپذانعطافشیوافزاگیریتصمیم

داناشدرتعامالنیااستواندهینگاریاساساًبهدنبالخلقدانشدرموردآآینده

درعمالمحاورندهیخلقدانشآ(.Pouru et al., 2019:1)افتدافرادسازماناتفاقمینیب

سااختفراتارازیساازمانیهااتیاقابلیساازناهیکهباهدنباالبهاستیشاملدانش

اساتدهایهاوتهدفرصتاقدامبهوریتفس،یابیارز،ییشناسایبرایاصلیهایستگیشا

(Adegbile et al., 2018:13.)هااتیفعالرشیازپذتیدرحمایفرهنگنقشمهمتیقابل

نگارشباازنسابتباهتیابااتقوتیقابلنیکند.امیفایاینگاریراهبردآیندهجیونتا

جیودردساترسقاراردادننتاایوخاارجیداخلایهاشبكهجادیبهاقیتشورات،ییتغ

کنادتیاحماینگااریراهباردهمهافرادسازمان،ازآیندهینگاریبراآیندهیندهایفرآ

(Rastegari et al., 2020:128.)ییساازماندرشناسااییتوانادهیرسمی،سازمانقابلیت،

فیاتعرارینگآیندهاتیومكانعملتینظرازماهصرفندهیآیهانشیوانتشاربریتفس

(.Fergnani, 2020:13شود)یم

هاهایپویادرسازمانوقابلیتینگاریراهبردآینده

وهااواضاحازچاالشییدورنمااارائاهنگاریراهبردیبااکهعنوانشدآیندهطورهمان

درادامهباههایپویاباشد.بنابراین،آیندمهمیازقابلیتتواندپیشمیندهیآیهافرصت

نگااریهایپویامدنظردراینپاووهشونقاشکاربساتآینادهطورمختصربهقابلیت

شود:هایپویااشارهمیراهبردیبرقابلیت

شادهاساتفیتعرریپذانعطافراهبردیاقدامکیبهعنوانراهبردیپذیریانعطاف

یفعلایهاییداراگسترشردمستمرراتییتغقیدهدتاازطراجازهمیهاسازمانکهبه

ساازگارشاودیخارجطیمحقطعیت،بهطورفعاالنهباعدمیگذارهیسرمایهاراهبردو

(Yang & Gan, 2020:2همچنینمحققان.)کیاباهعناوانراراهباردیپاذیریانعطاف
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موجودرابهبودیاتیعملیمجددمنابعوراهبردهایكربندیپچون دانند،میایپوقابلیت

بارایهاافرصاتوکساباحساسی،عنیایپویهاتیقابلیالزاماتعملكردوبخشدیم

 ,.Chen et al) کنادیبارآوردهماایازاقداماتجدیدجهتپاساخباهتغییاراتمجموعه

2017:1; Zhou & Wu, 2010:549.)پاذیریراهباردیدرمحققاانبارایایجاادانعطااف

،یانساانهیتوساعهسارماباهتاوانیمااندکاههااقداماتمختلفیپیشنهاددادهسازمان

یجدیاداشاارهساازمانیساختارهافرهنگوتوسعه،دیهایجدیوراازفناستفادهمؤثر

انادازبلندمادتوچشامکیباایجادهاسازماناما،.(Haarhaus & Liening, 2020:5کرد)

بلندمادتیازهاینوعملكردکوتاهمدتبینتعادلیبرقرارینگاریبراآیندهاستفادهاز

باا.(Hitt et al., 1998:25)پاذیریراهباردیکماککننادتواننادباهارتقااانعطاافمای

نشااندهنادهراهباردینگاریرسدکهآیندهبهنظرمییفوق،منطقمطالببندیجمع

هااوروشچراکاههااسات،سازمانراهبردیپذیریارتقاانعطافیبرادیمفكردیروکی

یابیاارزوساازمانطیهایمحایوستگیناپییشناساراهبردیبانگاریآیندههایفعالیت

.کندکمکمیویادگیریپذیریبهانعطافسازمان،یبرابالقوهیامدهایپ

اشاارهداردیراهبردیریگمیتصمیندهایدرفرآتیبهعقالن،یریگمیتصمتیعقالن

لیاوتحلهیاوتجزمیاطالعااتمرباوطباهتصامیآورجماعمساتلزمکهتاحدزیادی

گیاریدرتصامیمتیعقالن(.Haarhaus & Liening, 2020, p.6تصمیماست)اطالعاتدر

میمرتبطباتصمتیحلعدمقطعیازاطالعاتبرایبهعنواناستفادهابزارپووهشنیا

 ,Elbanna & Child)یاساتهاایاطالعااتتیعمادتاًتاابعمحادودبكاررفتهاساتکاه

تیاظرفاست،زیاراایپوقابلیتکییریگمیتصمتیعقالنبهگفتهمحققان(.2007:567

باهاساتکاهایاهاایپوقابلیاتازایرمجموعاهیها،بهعنوانزسازماناحساسودرک

اماادرخصاو .(Naldi et al., 2014:66هاااشاارهدارد)فرصاتیابیوارزپاالیهییتوانا

ردمفروضااتیمادیرانبایادشاودگیریگفتهماینگاریوعقالنیتتصمیمیندهارتباطآ

(.باهCornish, 2004)دهنادارتقااگیریراتاعقالنیتتصمیمدرنظربگیرندآیندهمورد

عقالیایبكاارگیریمیتصمیندهاآیفردریاطالعاتورودنگاریبهعنوانآیندهعبارتی،

راملازمباهتساهیلمتخصصااننگااریآینده،گریطرفداز(.Miles, 2008:402)آیدمی

پراکنادگیویفراوانالیکهبهدلکندمیگیریتصمیمتیعقالنیبهدانشبرایدسترس

همچنایناز.(Haarhaus & Liening, 2020:6باشاد)اطالعاتموجودممكناستدشاوار
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جمعیاسات؛بادیننگاریمستلزممشارکتهایآیندهتضمینموفقیتفعالیتآنجاکه

کندواطالعاتالزمجهاتارتقاانگاریراهبردینقشیکمشاورراایفامیترتیبآینده

نماید.کیفیتوعقالنیتتصمیمرافراهممی

 استخراجیبهطاورهمزمااناسات.واکتشافییهایبهنوآوریابیدستسوتوانی،دو

،یریرپاذیی،تغدیاجدیاهاناهیگزیباراسازمانیجستجویشاملاکتشافهایفعالیت

،اساتفادهشیبرپاالیمبتنهایاستخراجی.فعالیتاستیپذیری،کشفونوآورانعطاف

کسابیهاابارایهاا،داناشوفنااوریساتگی،شاندهایمنابعموجود،فرآیسازنهیبهای

(.بسیاریازمحققاانPopadiuk et al., 2018:643) استیسازادهیدرپاثربخشیوییکارا

هاا،بحارانتیریبارماداند.اینقابلیاتدوسوتوانیرابهعنوانیکقابلیتپویاپنداشته

جهتافازایشساازگاریدرومنابعسازمانهامجددمهارتیكربندیوپیسازكپارچهی

دردوساوتوانی(.بادینترتیابPopadiuk et al., 2018:643)تأکیادداردهایپویامحیط

هاااجاازهشاودکاهباهساازمانایمنعكسمایپیچیدهیهاوروالماتیمجموعهتصم

هاارایایمجددداراكیتخصقیازطردیجدیهافرصتمندیازمزایایشناساییوبهره

نگااریباامارورادبیااتدرحاوزهآیناده(.عالوهبراین،ubeda-Garci, 2019:3) دهدمی

(باا1:کماککنادناوآوریبهرونادطریقچندازتواندمینگاریمشخكشدکهآینده

تقاضااوباافنااوریوعلامبیشترمیاانپیوند(با2نوآورییمشخطفراهمکردنابزار

پایگاااهیباارایعنااوانبااهاطالعااات(بااافااراهمکااردن5جامعااه،هااایاجتماااعینیاااز

وکااوشستمرمیریادگ(بافراهمکردنی1کار؛دستور(باتعیینروند4گیری،تصمیم

یناوآوریهاادهیایابیهاوارزهنگامخطرات،فرصتبشناسایی(درنهایتبا0ندهیدرآ

محصاوالتوناوآوریدرنتیجاهتوساعههاوکیفیتفرآینادهایمنجربهبهبودقابلیت

.(Warnke and Heimeriks, 2008:73; Adegbile et al., 2018:10) خدماتخواهدشد

هایپویادرشرایطعددمقطعیدتمحیطدیقابلیتنگاریراهبردیواهمیتآینده

هاسازمان

 شارایط در هااساازمان ومادیران مادیریت حاوزه محققاان هایدغدغه ترینمهم از یكی

 محیطی هایقطعیت باعدم مواجهه موقعدربهواکنشبه تواناییسازمان کنونی، پیچیده

منجارباههااساازمانطثبااتیمحایبای(.اینپیچیدگیوVecchiato, 2012:436است)
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درک،قاادرباهبنابراین،مدیران.شودمی"0محدودتیعقالن"طیتحتشراگیریتصمیم

ویخارجراتییتغییشناساودیجدیدادهایاطالعاتمربوطبهروآوریپردازشوجمع

بارایاناسااسدر(.Haarhaus & Liening, 2020هانیساتند)سازمانیآنبرایامدهایپ

بینایتحاوالتآینادهساازمانقاادرباهپایشهااسازمانرندگانیگمیتصمکهشرایطی

.دانستهمراهباعدمقطعیتسازمانراطیمحتواننباشند،می

نگاارییاول،انگیزهکاربستآیندهدروهله،شدسطورپیشینذکرطورکهدرهمان

دهادکاهیمطالعاتمختلفنشانما.استهامقابلهباعدمقطعیتراهبردیدرسازمان

هاینوظهاوراحساسفرصتیرابراسازمانیهایشناختییتواناراهبردی،نگاریآینده

دهادوساازمانراقاادرمایارتقاامختلافیایازراهكارهادرمجموعهندهیآمیوترس

ن،یاراعاالوهبا(.Rhisiart et al., 2015:2)خودساازگارشاودریمتغطیمحباسازدتامی

 ,Teece) ارزشامندهساتنداریبساناامطمئنویپویااهااطیدرمحاایاپویهااتیاقابل

خاودراباهطاوریاصالیهااتیاتااقابلساازدیراقادرمهاسازمان(؛چراکه2014:328

دراترییدرواکنشبهتغپذیریالزمراهبردیوانعطافراتییدهندتاتغرییهدفمندتغ

ضاامناً،(.Schilke et al., 2018:407 ; Linnenluecke, 2017:13) راآغااازکنناادطیمحاا

باهانادازهینایبشیوقابالپاداریاپایهااطیدرمحاینگاریراهبردآیندهیهاتیفعال

نیاالیدلباتوجهبهمطالبفوقبهطورخالصه، .ستندینامطمئنسودمندنیهاطیمح

بتواننددرماورددیهاباسازمانن،نسبتاًنامطمئطیمحکیاست:درریبهشرحزلیتعد

الزمنگاریراهباردیآیندهلیدلنیانجامدهند،بههمیمعقولینیبشیپ،ندهیتحوالتآ

بتواننادنكاهیایبراینیبشیپرقابلینسبتاًغطی،درشراهابهدلیلمشابهسازماناست.

پاذیریازجملهانعطاافییایهایپوتیپاسخوشكلدهند،بهقابلمعلومهایناندهیبهآ

.دارندازینودوسوتوانیگیریتصمیمتیوعقالنراهبردی

پیشینهتجربیپژوهش

یپاووهشحاضاررامفهاومهاییکهبرخیازروابطمادلادامهبهتعدادیازپیشینهدر

:شوندیمکننداشارهوبهطورخالصهبررسیتاییدمی

شناساییاصاولمناابعانساانیشابكهساازایبه(درمقاله1520فیضوگلشاهی)

پذیریراهبردیومؤثردرعملكردشرکتبرمبنایرویكردترکیبیتحلیلنقشانعطاف
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بیاانگرآناساتکاهاصاولمناابعهاآنعدمقطعیتمحیطیپرداختند.نتایجپووهش

هااییبااپاذیریراهباردیدرساازمانانسانیشبكهسازنقشقابلتوجهیبارانعطااف

هاادریراهبردیتاثیرزیادیبرعملكردسازمانریپذانعطافهایمتالطمدارندومحیط

هایپویادارد.وجهشباهتپووهشمذکوربااینپووهشدربررسینقشتعادیلمحیط

پذیریراهبردیاست.کنندگیعدمقطعیتمحیطیبرانعطاف

هاایقابلیاتترکیبازیریگبهرهباایمقالهدر(1400)همكارانوجعفریجنیدی

عملكاردبررسایباهناوآوریوشارکتینگااریهایآینادهقابلیتدانش،جذبظرفیت

هاایقابلیاتتاأثیربررسایباهمقالاهایاندر.پرداختنادایارانباانكینظاامسازمانی

اساتوحاضارپاووهشبامشترکنقاطازکهاستشدهپرداختهنوآوریبرنگاریآینده

.شودیمبهآنپرداخته یپویاکهبررسینشدهاستهاتیقابلسایر

یهااتیاتاأثیرقابلیتجربای(درتحقیاقخاودباهبررسا2011)وهمكاران1نیور

یریپاذبارانطبااقطیمحاییایاکننادهپولیباادرنظارگارفتناثارتعادینگارندهیآ

ادرواباطمحیطای،ایجاشی.نتایجمطالعهبیانگرآناستپاوپردازدیمحصول/خدماتم

ریتااثیانادازپاردازریازیوچشام،پویااییصانعتوبرناماهلیتحلوهی،تجزیاشبكه

هاایکوچاکومتوساطدرانطبااقراهباردیمحصاوالتوشرکتییمعناداریبرتوانا

خدماتخودبانیازهایمشتریوبازاردارند.

نگااریآینادهرابطاهمیاانبررسایباهپووهشایدر(2010)انصاریوطلبامنیت

درایانهاا.آنپردازنادمیدوسوتوانیمیانجیتأکیدبرنقشبارقابتیمزیتوراهبردی

وراهباردیانتخاابمحیطای،راهباردیراپاویشنگااریآینادهیهااقابلیاتپووهش

نگااریآینادهکاهدهادماینشاانهااآنپووهشنتایج.انددرنظرگرفتهیسازكپارچهی

تاأثیررقاابتیمزیاتبارخاودنوباهبهکهدارددوسوتوانیبرمیمستقیتأثیرراهبردی

دنباالباههردوگفتتوانیمحاضرپووهشباتحقیقاینارتباطخصو گذارد.درمی

اینمقالهبهبررسایساهناوعاز.استدوسوتوانیبرراهبردینگاریآیندهنقشبررسی

درحاالیکاهپاووهشحاضارپردازدیمیراهبردیبردوسوتوانینگارندهیآیهاتیقابل

دهد.یراموردبررسیقرارمینگارندهیآیهاتیقابلسایر

درهنگااممواجهاهنگااریوآینادهتیریمادبهبررسیدرپووهشی(2011وکیاتو)

پاردازد.درایانپاووهشباهایانپرداختاهشرکتباپویاییوعدمقطعیتمحیطیمی
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باهکماکنگااریریزیوآینادهبربرنامهیمبتنیكردهایرویطیدرچهشراشودکهمی

.دیاآیمایراهباردیریگمیتصمجهتارتقاعملكردسازمانیوهاسازمانپذیریانعطاف

نگااریباهیاادگیریویآینادههااتیافعالهااودهادروشنتایجاینپووهشنشانمی

کند.پذیریسازمانکمکمیانعطاف

ازدیادگاهمنادنظاامپاووهشخاودچاارچوبیجاامعو(در2018شیلكهوهمكااران)

هایپویااشااملدودساتههایپویاارائهکردند.طبقچارچوبارائهشدهنتایجقابلیتقابلیت

شودوبخاشعمكلاردشود.تغییرشاملیادگیریوتغییربنیادمنابعمیتغییروعملكردمی

گاریخااارجی،بقااا،رشااد،شاااملعملكااردسااطحشاارکت،عملكااردخااا فراینااد،ساااز

باشد.همچنینعواملمحیطیچونپویاییوشدترقابترابطاهپذیریونوآوریمیانعطاف

کند.وجهشباهتپووهشذکرشدهبااپاووهشهایپویاونتایجآنراتعدیلمیبینقابلیت

درباشاد.پذیریمایحاضر،بررسینقشتعدیلکنندگیعواملمحیطیبرنوآوریوانعطاف

پویااشاارهنشاده یهاتیقابلیبرایتوسعهازینشیپاینمقالهبهنقشآیندهنگاریبهعنوان

.سازدیماستکهپووهشحاضراینشكافنظریرامرتفع

نگااریآینادههاایینقاشقابلیاتبررسا(درپووهشایباه2012)ولوکوواواساید

هاایقابلیاتنیارتباطباپووهشنیاپردازد.میتیریدرمدینوآورندیدرفرآراهبردی

ساازدکاهکندومشخكمیمیییشناساراتیریدرمدیونوآورراهبردینگاریآینده

گیاریدرتصامیمینادهای،فرآایپویتیریمدقابلیتکیبهعنوانراهبردینگاریآینده

رتبااطخصو ادرشود.مییتیریمدیهایمنجربهنوآورکهدهدمیارتقاهاراسازمان

نگاریراازدیادگاهقابلیاتبررسایکهآیندهگفتتوانیحاضرمپووهشباقیتحقنیا

داناد.امااباهدیگارهااماینگاریراموجبارتقانوآوریدرساازمانکردهاستوآینده

توجهینكردهاست.هاسازمانیپویاوپویاییمحیطهاتیقابل

در.پاردازدمایشارکتینگااریساختارآیندهمعرفیایبهمقالهدر(2020)فرگنانی

یاکشودمیباع کهعواملیونتایجحدودیتاکهشودمیارائهجامعیمدلمقالهاین

مهمنتایجشرکتی،نگاریآینده.شودمشخكباشدداشتهاحتیاجنگاریآیندهبهشرکت

عاالوه.دهدمیقرارتأثیرتحتعملكردراونوآوریخالقیت،یادگیری،جملهازسازمانی

هساتندبیرونایعواملمحیط،پیچیدگیوپویاییکهشودمیبیانمقالهایندراین،بر

شادهذکرپووهششباهتوجه.استتأثیرگذارشرکتینگاریآیندهقابلیتایجاددرکه
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 دوسوتواني سازماني

 

 عدم قطعيت محيطي

 پذيري راهبرديانعطاف

 

 پويش محيطي

 

 ي رسميسازمانده

 

 فرهنگ سازماني

 

 خلق دانش

 

 ريزي سناريوبرنامه

 

 گيريعقالنيت تصميم

 نگاري راهبرديآينده

ازنگااریآینادهیریکاارگباهومحیطیقطعیتعدممتغیربهتوجهدرحاضرتحقیقبا

.استسازمانییهاقابلیتدیدگاه

نگااریراهباردیبار(درپووهشایباهبررسایآیناده2020هارهاوسولینیناگ)

پذیریراهباردیتحاتشارایطعادمگیریوانعطافهایپویایعقالنیتتصمیمقابلیت

مثباتتاأثیرنشاانگرآمادهازایانپاووهشدستبهپردازند.نتایجیمیطیمحقطعیت

ایانایان،برعالوه.استگیریتصمیمعقالنیتوپذیریراهبردیافانعطبرنگاریآینده

بارنگااریراآینادهمثباتتاأثیرمحیطایقطعیاتعادمکاهدهادماینشاانمطالعه

باهتاوانیمانقااطقاوتایانپاووهش.ازجملهکندمیتقویتراهبردیپذیریانعطاف

پویابالحاظنماودننقاشعادمهاییراهبردیبرایجادقابلیتنگارندهیآبررسینقش

 قطعیتمحیطیاشارهکردکهازایننظرباپووهشحاضرشباهتدارد.

استخراجمدلمفهومیپژوهش

یدرراساتاازیاموردنینظارنهیشایپ،ششدالتینظریدربخشمرورمبانیطورکلبه

پویاافعاالشادهتوساطآندرهاینگاریراهبردیوقابلیتهایآیندهییقابلیتشناسا

بااالباهآناشاارهمطالابتصااردرخاهکهبشرایطعدمقطعیتمحیطیمشخكشود

هایآنارائهشدهاست:درادامهمدلمفهومیمحققساختهوفرضیهاست.شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پژوهش)منبع:نویسندگان(مدلمفهومی(.1شکل)
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هایپژوهش:فرضیه

.داردیراهبردیریپذبرانعطافیمثبتومعناداررابطهیراهبردینگارندهی(آ1

.داردیریگمیتصمتیبرعقالنیمثبتومعناداررابطهیراهبردینگارندهی(آ2

.بردوسوتوانیسازمانیداردیمثبتومعناداررابطهیراهبردینگارندهی(آ5

یراهباردیریپاذوانعطافیراهبردینگارندهیآنیرابطهبیطیمحتی(عدمقطع4

.کندیملیراتعد

رایریاگمیتصمتیوعقالنیراهبردینگارندهیآنیرابطهبیطیمحتی(عدمقطع1

.کندیملیتعد

رایساازمانیودوساوتوانیراهباردینگارندهیآنیرابطهبیطیمحتیعدمقطع(0

کندیملیتعد

پژوهشروش

بعادهادفپاووهشازازآنجاکهپووهشحاضرتعیاینرواباطمیاانمتغیرهاااسات،ایان

بعادزماانمقطعایاسات)نیاومنوازیکااربردکننادهاساتفادهتوصیفی،ازبعدمخاطبو

یاست.واحدتحلیالهمبستگآزمونرابطه،وتحلیلپووهشهادادهیگردآوروهیش(.1524

.هساتندهاایکشاورریزیدراساتانسازمانمدیریتوبرنامهپووهشنیدراوجامعههدف

هاایریزیاساتانمانمدیریتوبرنامهگیریاینپووهشمدیرانوکارکنانسازعناصرنمونه

هادرپووهشحاضرازنوعتصادفیساادهاساتکاهگیریسازمان.روشنمونههستندکشور

هاذکرشادهاسات.درایانپاووهشبارایتعیاین(بهتفكیکاستان1جدول)نتایجآندر

یازقواعاد(استفادهشادکاهیكا1221وهمكاران)8حداقلحجمنمونهازرویكردبارکالی

بااتوجاهشناختهشدهبرایتعیینحداقلتعدادنمونهدرروشحداقلمربعاتجزئیاسات.

هایمتغیرهایپووهشوتعدادروابطمدلساختاری،ایانمقادارترینتعدادشاخكبهبیش

نفارازمادیران81نامهاینپووهششاملبهپرسشدهندگانپاسخنمونهتعیینشد.60برابر

وسانجشهااآوریدادهجماعباشاند.جهاتیمایپووهانادهیآکارکنانآشنابامفااهیمو

52یاساتاندارد(هااپرسشنامهبراساسمطالعاتپیشینوپرسشنامه)یپووهشازرهایمتغ

نگااریراهباردیدریشد.برایسانجشآینادهریگبهرهرتیكلیادرجهپنجیوطیفسؤال

10(وپالكویاتوپاکساا2011وهمكااران)2هجیساینکپویشمحیطایازپرسشاناممؤلفه
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خلقداناشمؤلفه(،2011ازپرسشنامهپالكویتوپاکسا)ویسناریزیربرنامهمؤلفه(،2011)

فرهنگوسازماندهیرسامیازپرسشانامه مؤلفه(،1220وهمكاران)11ازپرسشنامهکویین

پاذیریشدهاست.بارایانعطااف(استفاده2011(وروهربک)2011جیسینکوهمكاران)

گیاریعقالنیتتصامیموبرایسنجش(2001)12تانسوهاجووالیگرپرسشنامهراهبردیاز

(ودرآخربارایسانجشعادمقطعیاتمحیطایباا1225)15وشرفمننیدازپرسشنامه

پرسشانامهبهمنظوربارآوردروایای(اقتباسشد.1281)14اندکیتغییرازپرسشنامهمیلكین

یوپووهانادهیآازرواییمحتواییباتوجهبهنظراتاساتیددانشگاهی،متخصصانوخبرگان

سانجشهابااتكابررواییهمگراوواگراانجامشدهاست.درمرحلهبعادیبارایرواییسازه

ت.استفادهشدهاسیوبارهایعاملیبیترک،پایاییکرونباخآلفایروشهاازپایاییسازه

هایپووهشجهاتپاساخباههاوگویهباتوجهبهنوعتوزیعدادهدرپووهشحاضر

تعیینچگاونگییبهمنظورمختلفمعادالتساختاریكردهایرونیازبسوالپووهش،

اسامارتافزارنرمیوحداقلمربعاتجزئكردیازروهابریكدیگر،واندازهاثرگذاریسازه

فیاستفادهشد.اینروشواریانسمحورباودهوباهدنباالتوصانسخهسوم پیالاس

باهحجامنموناهتیعدمحساسوبهعلتوابستهومستقلاستیرهایمتغانیرابطهم

،یبایگیریترکاندازهیهاها،استفادهازمدلبودندادهنرمالریبهغتیکم،عدمحساس

توانمنادیهااازروشیكایبهعناوانتواندمیگرلیتعدیرهایازمتغیبانیپشتییتوانا

.(1521وهمكاران،ی)امانردیمورداستفادهقرارگلیتحل

آماریپژوهشجامعه(.1جدول)

هایکشورریزیاستانهایمدیریتوبرنامهازمانس
 سمنان شرقیآذربایجان

 وبلوچستانستانیسیغربجانیآذربا

 فارس اصفهان

 قزوین البرز

 کرمان یاریبختچهارمحالو

 مازندران  شمالیخراسان

 مرکزی خوزستان

 هرمزگان زنجان

 یزد سمنان

 قم راحمدیوبوهیلویکهگ
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هایپژوهشیافته

هادردوبخاشتوصایفیواساتنباطیقابالارائاهاسات.تحلیالتوصایفیتحلیلداده

 هاینمونهبهصورتزیربهنمایشدرآمدهاست.داده

هایتوصیفیپژوهشیافته(.2جدول)

سابقهخدمتدرسازمان
سالبهباال21سال21تا20سال20تا11سال11تا10سال10کمتراز
درصد(10)15درصد(4/28)25درصد(2/21)22درصد(1/18)11درصد(2/2)8

مدرکتحصیلی
دکتریدانشجویدکتریکارشناسیارشددانشجویکارشناسیارشدکارشناسی

درصد(1/52)20درصد(4/1)0درصد(1/15)45درصد(2/1)1درصد(2/0)1



اکثریت(دارایمدرککارشناسایافراد)درصد22نتایججدولفوقبیانگرآناستکه

اکثریات(دارایساابقهخادمتنمونه)درصدافراد11نیهمچن؛وارشدوباالترهستند

تاوانیمهاازاعتبارباالییبرخوردارهستندوبنابراینپاسخباشند،سالمی11بیشتراز

هااطمیناننمود.بهآن

پاووهشازاتیمدلوآزماونفرضایمنظوربررسبهدرتحلیلاستنباطیپووهش

وبارازشمادلیبارازشمادلسااختار،یریگبرازشمدلاندازه) یاسهمرحلهكردیرو

هایپایااییوروایایگیریازشاخكهایاندازهمدلبرازشهاست.درشداستفادهی(کل

معیاارپایاایی،ساههااساازهپایاییبررسی.جهتشودگیریاستفادهمیهایاندازهمدل

شاودهاایعااملی(اساتفادهمایباارها)گویهازیکهرییایپایکرونباخوآلفاترکیبی،

(Fornell & larcker, 1981پایااایی.)عاااملیبارهااایمجمااوعنساابتدرواقااعترکیباای

معیاارمكنونبهمجماوعبارهاایعااملیبعاالوهواریاانسخطاااسات.ایانمتغیرهای

باامطلق،بلكاهصورتبهنهراهاسازهپایاییکهاستکرونباخآلفایبهنسبتجدیدتری

،خکرونباایآلفااکناد.معیاارمایمحاسابهیكادیگرباهایشانسازههمبستگیبهتوجه

معیاریکالسیکبرایسنجشپایاییومقیاسیمناساببارایارزیاابیپایااییدرونای

0.1قبولبرایپایاییترکیبایوآلفاایکرونبااخبااالترازشود.مقادیرقابلمحسوبمی

(.Henseler et al., 2015ترازآنباهمعنایعادمپایااییالزماسات)بودهومقادیرپایین

نیانشااندادکاهمقادارا(1جادول)یوآلفایکرونبااخدربیرکتییایپایبررسجینتا
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شاد.دیاهاتائهیگویوآلفایکرونباخبیترکییایپانیوبنابرااست1/0 ازشتریشاخكب

اشااره،شادهمشاهدهازمتغیرهایهریکعاملیبارهایمقداربههاگویهازهریکپایایی

هساازآنساازهبااکیایهااشااخكیبهمحاسبهمقدارهمبساتگیعاملیبارهادارد

نیااگارا.مشااهدهاساتقابالمتغیرپنهانوریمتغنیقدرترابطهبانگریپردازدوبمی

.(hulland, 1991است)پایاییموردتأییدباشد4/0ازشتریبایمقداربرابر

(.نتایجپایاییپرسشنامه3جدول)

یبارعاملشاخكمتغیر
آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

بارعاملیشاخكمتغیر
آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

نگاریآینده
راهبردی

EV1 824/0 

121/0 808/0 
عقالنیت
گیریتصمیم

RD1 181/0
141/0811/0 EV2 802/0RD2 824/0

EV3 840/0RD3 851/0
EV4 084/0

یریپذانعطاف
راهبردی

SF1 121/0

811/0822/0 

SC1 151/0

112/0818/0 

SF2 142/0

SC2 804/0SF3 815/0
SC3 802/0SF4 022/0
SC4 110/0SF5 111/0

KN1 141/0

151/0 851/0 

SF6 101/0

KN2 112/0

دوسوتوانی

AM1 005/0

101/0 842/0 
KN3 150/0AM2 801/0
KN4 114/0AM3 051/0

CU1 181/0

180/0 812/0 

AM4 022/0

CU2 810/0AM5 181/0

CU3 151/0

عدمقطعیت
محیطی

UN1 840/0

842/0 888/0 

CU4 110/0UN2 810/0
FO1 144/0

821/0 882/0 

UN3 824/0

FO2 801/0UN4 141/0
FO3 842/0

UN5 084/0
FO4 850/0



اساتفادهشاد.روایایهمگارا،وواگارا11هاازدومعیاررواییهمگراسازهرواییسنجش

هاایخاودرانشاندهندهمیانگینواریانسبهاشتراکگذاشتهبینهرسازهباشااخك

باتوجاهبیانکردند.1/0مقداربحرانیاینمیعاررا (1281الرکر)دهد.فورنلنشانمی
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.هستندبرخورداریهمگرامطلوبییازرواریمقادیتمام،زیربهجدول

پژوهشیرهایمتغشدهاستخراجواریانسمتوسطنتایج.(4جدول)

(AVE) شدهاستخراجانسیمتوسطوارمتغیر

024/0 پویشمحیطی

 001/0ویسناریزیربرنامه

 112/0 خلقدانش

 005/0 فرهنگسازمانی

 011/0 سازماندهیرسمی

 101/0نگاریراهبردیآینده

 011/0 عدمقطعیتمحیطی

 180/0 پذیریراهبردیانعطاف

 005/0 گیریعقالنیتتصمیم

 118/0 دوسوتوانی



طبقآزمونفورنلالرکرمتوساطبازتابی،هایشاخكباهاسازهواگرا رواییارزیابیبرای

هااییسازهدیگروسازهبینیهاهمبستگیمجذورازتربزرگبایدتشریحشدهواریانس

شودرواییواگراموردتاییادکهدرجدولدیدهمیطورهمانسازند.رامیمدلکهباشد

شود.واقعمی

گیریاندازهمدلواگرارواییبررسی(.نتایج5جدول)

 811/0 گیریتصمیمتیعقالن
 184/0 115/0 عدمقطعیتمحیطی

 102/0 450/0 525/0 یراهبردیریپذانعطاف
 142/0 012/0 510/0 020/0 نگاریراهبردیآینده

120/0 022/0 140/0 418/0 421/0 دوسوتوانی



شاود.اساتفادهمایtوR2وQ2ریمقاادهایمعناداریدربرازشمدلساختاریازمعیار

هاای.اینمعیااربارایتماامیساازهکندبینیمدلرامشخكمیقدرتپیشQ2معیار

باهوابساتهساازهکیادرماورداریمعنیکهمقدارایدرحالتشود.وابستهمحاسبهمی

یبودنقادرتمتوسطوقوف،یضعانگریببیباشدبهترت51/0ایو02/0،11/0بیترت
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(،مقادیرمثبتبودهونشااناز0جدولآزمون)براساسنتایجایناست.بینیسازهپیش

مرباوطباهR2معیااربعادی،ضارایبیاریپاووهشدارد.گاندازهکیفیتمطلوبمدل

 ضاریب دهنده نشان معیار هایوابستهیامتغیرهایپنهاندرونزایمدلاست.اینسازه

درونازابرونزابریکساازه سازه میزانتأثیریکیاچند از نشان که باشدمی مسیر تعیین

کهبهترتیبنشانگرمقادیر01/0و12/0،55/0داردوحدودتعریفشدهآنعبارتنداز:

شود.ضعیف،متوسطوقویاست.باتوجهبهجدولزیربرازشمدلساختاریتاییدمی

Q2 بینیمدل(.مقادیرمحاسبهشدهمعیارقدرتپیش6جدول)

 Q² (=1-SSE/SSO) R2 هاسازه

 - 415/0 محیطیعدمقطعیت

 - 242/0 نگاریراهبردیآینده

 422/0 402/0 یراهبردیریپذانعطاف

 152/0 281/0 دوسوتوانی

 110/0 525/0 گیریعقالنیتتصمیم

 

 
(.مدلساختاریدرحالتتخمینضرایبمسیر2شکل)
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(.مدلساختاریدرحالتمعناداری3شکل)

معنااداری،بیضارا.اساتtیمعنااداراریاازمعیدربرازشمدلسااختارمعیاربعدی

.ساازدپووهشرامشخكمایهایهیفرضدیی/عدمتأدییوتأرهایمعناداربودنتأثیرمتغ

.باشادیمارهایمتغداراازتأثیرمعنیحاک21/0یدارادرسطحمعن20/1باالترازریمقاد

محاسبهشدهاست.ریمسبیضرایودهندهمدلحاشینمازیرشكل

باهدساتآمادهاز(5)شاكلتیوآماره(2)شكلاستانداردبیحالباتوجهبهضرا

داد.لیتشكتوانیرامهاهیفرضی،جدولبررسPLSافزارنرملیوتحلهیتجز
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(.نتایجبررسیروابطپژوهش7جدول)

 هافرضیهردیف
ضاااریب
مسیر

 tآماره
نتیجاااه
آزمون

تایید411/0128/1یریگمیتصمنگاریراهبردیبرعقالنیتتأثیرمثبتومعنادارآینده1

2
پاذیرینگااریراهباردیبارانعطاافتأثیرمثباتومعناادارآیناده

راهبردی
تایید150/0184/1

تایید101/0008/4نگاریراهبردیبردوسوتوانیتأثیرمثبتومعنادارآینده5

4
نگاریراهباردیگرعدمقطعیتمحیطیدررابطهآیندهتعدیلنقش

یریگمیتصمبرعقالنیت
تایید401/0521/4

1
نگااریراهباردیمحیطیدررابطهآیندهگرعدمقطعیتنقشتعدیل
پذیریراهبردیبرانعطاف

تایید281/0084/5

0
راهباردینگاریگرعدمقطعیتمحیطیدررابطهآیندهنقشتعدیل
بردوسوتوانی

تایید421/0011/1

شادهدرشانهادیپیمعناستکهدرچارچوبمدلمفهومنیمذکوربدیهاهیفرضدییتا

بااریراهبااردینگااارناادهی،آ5شاادهدرجاادولیریااگاناادازهیهاااوشاااخك1شااكل

.داردیمثبتومعنادارریتاثایپویهاتیقابل

(شااخك2008)مدلتننهاوسوهمكارانیبرازشکلییكویسنجشننییتعیبرا

GOFگیاریومادلمعیارارزیاابیمادلکلایشااملمادلانادازهنمودند.شنهادیراپ

بارازشبخاشیتوانادپاسازبررسامحقاقمایایانمعیاارتوسطشود.ساختاریمی

.دیاکنترلنمازیرانیپووهش،برازشبخشکلیمدلکلیگیریوبخشساختاراندازه

صاورتمجاذورشااخكباهنیااگردد.یدبرازشآن،بررسیبرازشمدلکاملمیباتای

محاسابهیصورتدستبهیاشتراکریمقادنیانگیومنییتعبیضرنیانگیضربمحاصل

بهترتیببهعناوان50/0و01/0،21/0(سهمقدار2002)10وتزلسوهمكاران.شودیم

اناد.دراداماهرابطاهمقادیرضعیف،متوسطوقویبرایبرازشکلیمدلمعرفیکارده

شود:ارائهمیبرازشکلیمدلمحاسبه

GoF=√  ̅̅̅̅              ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

کهحااکیازبارازشبسایار0/537برابراستباGOFبنابراینطبقجدولزیرارزش

ناسبمدلاست.م
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 (.نتایجبرازشمدلکلی8جدول)

 Communality R2 GOF هاسازه

- 101/0نگاریراهبردیآینده

- 011/0یطیمحتیعدمقطع

180/0422/0یپذیریراهبردانعطاف

005/0110/0گیریتصمیمتیعقالن

118/0118/0یدوسوتوان

422/0151/0 181/0میانگین

 یریگجهینتبحثو

هایمدیریتوتواندرسازمانمی آیا که است سؤال این به پاسخ اینپووهش اصلی هدف

پذیریراهبردی،عقالنیاتنگاریراهبردیبرتوسعهانعطافباکاربستآینده ریزیبرنامه

حاضربود؟پووهشرگذاریتأثگیریودوسوتوانیدرشرایطعدمقطعیتمحیطیتصمیم

هاایپویاانگاریراهباردیوقابلیاتهایپووهشآیندهیوتئورنظریتایادببهتوسعه

استفادهیکمقاتیتحقتوانددرهایپووهشحاضرمیعالوهبراین،یافته.کندیمکمک

ایانمقایساهیکمککند.ازلحاظاثرگذاربهاینشیقابلآزمایهاسازهتاباارائهشود

تاوانیمادارد،وجاودروش ازلحااظکههاییتفاوتبرعالوهمشابه،تحقیقاتباپووهش

هارهااوسولینیناگباه مرباوطمطالعاهدر.دادانجاامهاآنبینییهامقایسهوروابط

شاد، سانجیدهیمشابهیهامؤلفهباراهبردینگاریآیندهاگرچهپووهشاین(و2020)

درادامهبهبررسینتایجوموردانتظارمتفاوتهستند.جیقلمروونتا،روشازمنظریول

شود.مقایسهآنباسایرپووهشپرداختهمی

معناداریمثبتوتأثیرراهبردینگاریآیندههایپووهشحاکیازآناستکهیافته

هاییکهدرمحیطیبانرخسارعت)تغییار(زیراسازماندارد.راهبردیپذیریانعطافبر

بینیکنندوباآنسازگارشوندیابایابایدقادرباشندتغییرراپیشکنندفعالیتمی باال

نگااریراهباردیناهشوند؛بنابراینفرضبرایناستکهآینادهنابودیسریعمواجهمی

تواندموجابضعیفرادرموردتغییر،کشفوتفسیرکند،بلكهمیتنهاقادراستعالئم

ساازمانیاکمختلافهاایحاوزهدرریپاذانعطاافرطاوبهرامنابعالعملشودوعكس

وهااچاالشازداخلایذینفعاانباهدادنآگاهیباراهبردینگاریدهد.آیندهتخصیك
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تغییرات،سازگاریوتوانایییکساازمانبارایعادموابساتگیباهازناشیهایفرصت

موجاودیهاایوستگیروندهاوناپپویش عنوانمثالبهدهد.خا (راافزایشمی)ریمس

اریادراخترانیآفارتحاولهاایبارایشناسااییپیشارفت،اطالعاتمربوطهطیدرمح

توانادهاایبادیلمایترسیمآیندهباویسناریزیربرنامه.همچنیندهدقرارمیسازمان

بااپووهشاینازآمدهبدست.نتیجهراارتقادهدهاسازمانپذیریوانعطافییپاسخگو

.داردهمخوانی(2011)ووکیاتو(2020)لینینگوهارهاوسهایپووهش

مثبتومعنااداریتأثیرراهبردینگاریآیندهدهدکهنتایجتحلیلپووهشنشانمی

یهرچاهبهتارفعالیاتوریکاارگباهگیریدارد.باهبیاانیدیگارباابرعقالنیتتصمیم

باالترخواهادزینگیریتصمیمراهبردیدریکسازمانعقالنیتنگاریآیندههایقابلیت

قاراررانیماداریاختنگاریاطالعاتالزمرادرهایآیندهتوانبیاننمود،فعالیتمیبود.

رایریاگمیتصامتیاعقالنیباراضروریرابهطورکامالبهدانشیدهدودسترسمی

ی،دلفاایاویساناریزیارماننادبرناماهنگاریهایآینده.همچنینروشکندمیلیتسه

باانگااریآیندهیهابخشد.روشگیریرابهبودمیتصمیمتیوعقالنهاگفتمانتیفیک

رااجاازهایانهااساازماناطالعاتقابلاعتمادازغیرقابلاعتمادبهپاالیهادغامدانشو

هایباورپذیراتخاذکنناد.درآیندههاآنهایخودرابراساسموفقیتتصمیمدهدتامی

همخاوانی(2020)لینیناگوهارهااوسپاووهشباپووهشاینازآمدهبدستنتیجه

 .دارد

معنااداریبارمثباتونگااریراهباردیتاأثیرآینادههاایپاووهشبراساسیافته

باایوتوساعهناوآوروساتهیناپاترییتغییشناساقینگاریازطرآیندهدارد.دوسوتوانی

نگااریطورخالصهدرخصو نقاشآیناده.بهسازمانمرتبطاستیسازمانیدوسوتوان

کماککناد:یتواندبهروندناوآورمییدردوحالترانگندهیآگفتتوانیمدرنوآوری

جاامعازینشایباارائاهبنگاریاول،آیندهحالتدروبعدازخلقایده.دهیاخلققبلاز

ودنیالهاامبخشایبارایعنوانمفهاومبهوباکاربستپویشمحیطیتحوالتمحیطی

هاایایادهیابیاباهارز،درحالاتدوم.رودبهکارمایینوآوریبرادیهایجدایدهخلق

کاه توانگفاتمینیبنابراشود.تدریجیمیراتییتغکهمنجربهکندموجودکمکمی

اساتکاهنیاواعتقادبرایتاستعدمقطعکاهشنگاری،آیندهیفاساساهدایازكی

امنیت(،2020) پووهش،فرگنانیهاییافتهبانتایجاینکه؛داردیبرنوآوریتأثیرمثبت
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راستاست.یک(در2012)ولوکوواواساید(و2010طلبوانصاری)

نیدررابطاهبایطایمحقطعیاتکننادهعادماثارتعادیلپاووهشحااکیازجینتا

باهعباارتیساطح .اسات هایپویاذکرشدهدرپاووهشقابلیتوراهبردینگاریآینده

راهبردی،عقالنیتپذیریازانعطافییمنجربهسطحباالراهبردینگاریآیندهباالییاز

 قطعیتمحیطیاسات.بهعدمشودکهاینرابطهمشروطمی گیریودوسوتوانیتصمیم

راهباردینگااریباشدکهآینادهنیممكناستایاصللیدلپذیری،درخصو انعطاف

هااایظرفیااترایااارزشاامنداساات،زیباالسااتطاایمحقطعیااتکااهعاادمیطیدرشاارا

هااوریساکاساساییهنگاامرونادهابییشناسااهایقابلیتتیباع تقویرانگندهیآ

تغییراتمحیطیساازگارپذیریخودراباانعطافسازدتاراقادرمیهاشودوسازمانمی

ناگینیلهارهااوسو(؛2011اتو)وکیابامطالعاتموجاودهایاینپووهشیافته.کنند

کهبرایانمطابقتدارد(1396(وفیضوگلشاهی)2018) (،شیلكهوهمكاران2020)

تیاباهظرفوپویااهایناامطمئنتداومدرمحیطیهابراکهسازمانفرضاستواراست

ممكانیاصاللیادلگیاری.درارتباطباعقالنیتتصمیمدارندازینعیپذیریسرانطباق

باههایپویاوهمراهباعدمقطعیتیدرمحیطرانگندهیآیهاتیفعالباشدکهنیاستا

باادرنادهیآهایمعقولدرموردروندیهاینیبشیتوسعهپپردازشاطالعاتپیچیدهو

هاایکندکاهباایافتاهکمکمیهایبدیلبهطورهمزمانبهمدیراننظرگرفتنآینده

نیتضامیباراها(درتضاداست.درنهایتسازمان2020)نگینیلوهارهاوس مطالعات

درنادهیآدرراتییاتغباامنظورآمادهشادنرابهدیجدیهانهیگزدیبا،بلندمدتیبقا

جهاتهایمتغیرونامشاخكهادرمحیطسازمان.ضمناًقراردهندیموردبررسطیمح

زیارابادونساطح واساتخراجیدارناد؛نیازبهنوآوریاکتشاافیآمیزسازگاریموفقیت

.درچناینشارایطیپاذیرنخواهادباودقیاسازمانپویااوتطب،یازدوسوتوانیمناسب

هااییافتاهآید.نگاریبهکمکسازمانجهتخلقارزشونوآوریمییآیندهسازادهیپ

هام(2011) (ونیاوروهمكااران2018) شایلكهوهمكااراناینپووهشباامطالعاات

راستاست.

کنادکاهچگوناهفاراهمرانیمادیرابارایمهمایامدهایپتواندحاضرمی پووهش

آنیناشایازهااوچاالشیطایمحقطعیاتازعدمییتوانندبادرجهباالهامیسازمان

،یطایمحپاویش،نظاریدرایانپاووهشاتیاادبیباراسااسبررسا.مواجهاهشاوند
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نگااریوآینادهیحاامی،فرهناگساازمانرخبارهمحاودانشخلق،ویسناریزیربرنامه

نگااریهاایمهامآینادهقابلیاتعناواننگااریباههایآیندهفعالیتیرسمیسازمانده

وهااتیاظرفیفعلتیوضعیابیدرارزرانیتواندبهمدمیهاقابلیتاین.ییشدندشناسا

کارشناساانتوانادباههمچنینمیسازمانمربوطهکمککند.یرانگندهیآهایپتانسیل

كاردیکننادوروییراشناساراهبردینگاریبهبودابعادآیندهیهالیکندتاپتانسکمک

 .اتخاذکنندراهبردینگارینسبتبهآیندهیجامع

یراهباردی،قابلیاتنگاارنادهیآهاایهایپووهش،درمیانقابلیتباتوجهبهیافته

هخوداختصاا دادهاساتواز(راب801/0سازماندهیرسمیبیشترینضریبمسیر)

 زیاادی اهمیات از ینگاارنادهیآ یساازادهیپ مدیراندررویكردرسمیدر آنجاکهنقش

 باالی سطوح یدرنگارندهیآهایازفعالیت کافی حمایتشودیماست؛پیشنهاد برخوردار

در حماایتیازساویمادیریتارشاد جاوی بایاد باشد.بهعباارتی داشته وجود سازمان

 هاایجهاتتحقاقفعالیات در نیاز هاآن اقدام و تفكر شیوه و باشد وجودداشته سازمان

 در تحاول و تغییر ایجاد دنبال به که نمایند استفاده مدیریتی سبک از و باشد ینگارندهیآ

درقالابتوانادیمااکتفانكناد.ایانحمایات موجود وضع بهحفظ فقط و است سازمان

.سازمانیانجامگیردیهاوارزشتیمأمورآیندهدرگنجاندنمفاهیممرتبطبا

ضریبمسایریراهبردینگارندهیآهایهایپووهش،درمیانقابلیتبراساسیافته

است.ایانموضاوعبیاانگرآناساتدرهاتیقابل(کمترازسایر101/0پویشمحیطی)

هاایضاعیفنشاانهیتوجهکافیبهپویشوشناساییزیربرنامهیمدیریتوهاسازمان

تواننادیامااماشاود،یدادهنماتیهااهموبهآنشوندینمدهیکهاگرچهدییهانشانه)

رصادهااوهاا،پیشاران(،رونادباشاندندهیواتفاقاتبزرگدرآدادهایرونهینشانهوزم

یروهااتنهااکهایانساازمانشودیمومشاهدهشودینمهاهاونوآوریآخرینفناوری

دهیانادهایمختلافراحوزهدرسایراطالعاتکنندویازاطالعاتتمرکزمیانواعخاص

راییواحادهاریازییمادیریتوبرناماههااسازمانشودپیشنهادمینیبنابرا؛رندیگیم

زیرا است.سازمانطیدرمحفیضعهاینشانهمداومپویشهانکنندکههدفآسیتأس

برنادیبهارهماواطالعااتهاانشیبآوریجمعیبرامحیطیپویشکهازییهاسازمان

خواهنادایاوپودهیاچیهاایپدرمحیطتیعدمقطعشرایطدریباالتریاریسطحهوش

.داشت
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نقاشیانساننیرویشناختنوظهور،هایوروندهنگامظهورموضوعاتعالوهبراین،

وپاویشجساتجو؛شاودیباعا مابانااندهیازدیشبكهمنسجمجادیداشتهوایاتیح

هاایمادیریتوشاودساازمانبناابراینپیشانهادمایانجامشود.ترواثربخشترعیسر

لیباعا تساهرایازبپردازنداییكپارچهیوسامانهداخلیهاشبكهجادیایبهزیربرنامه

جازبخاشباهگاریکارکنااندیابیدساتوشاودیمایبهانواعمنابعاطالعااتیدسترس

.سازدمیریپذمرتبطاطالعاتامكانیهارابهمنابعوکانالینگارندهیآ

یكاییانسانیرویونیتوسعهفرهنگسازمان؛اولهیحاصلازفرضجیباتوجهبهنتا

یزیاروبرناماهتیریمدیهابهسازماننیاست.بنابرایراهبردیریپذازاقداماتانعطاف

کاردهوساپسنظاامیابیخودراارزیرهنگسازمانکهدرابتداقوتفشودیمشنهادیپ

وابتكااراتهااناماهکاهباهبرییهااکنناد.ساازمانیرابراساسآنطراحینگارندهیآ

یهاامؤلفاهیخاودرابارمبنااینگاارنادهینظاامآدیبادهند،یمتیکارکنانخوداهم

توجاهباهیبارایهاا؛آماادگبخاشنیاطالعااتبایگاذاربهاشتراکلی)تمایفرهنگ

باهآزماودنوباهچاالشلیاوتمانشیابیررسامیاشاعهغ؛یومنابعخارجباناندهید

.ندینماجادی(اسازمانهیمفروضاتپادنیکش

وکارکناانرانیمادعاالوهبارشودیمدومپیشنهاد فرضیه از حاصل نتایج به توجه با

ینگارندهیآیها روشدرخصویسازمانیواحدهانگری،بهسایرواحدتوسعهوآینده

بااخلاقها؛چراکهاینروشآموزشدادهشودیوروشدلفویسناریزیرهمچونبرنامه

بلندمدتباهارتقااعقالنیاتاندازهایبدیلوچشمهایآیندهازیامجموعهارائهدانش،

کند.گیریوشناختعدمقطعیتدرآیندهکمکمیتصمیم

ینگاارنادهیآرونادح مشارکتکارکناندردوم،بهیحاصلازفرضجینتابراساس

هااوتفاویضآنازنظراتکارکنان،مشورتبایریگدارد.ازاینروبهرهیاهمیتفراوان

ازیریاگاختیاردرجهتاتخاذتصمیماتامریاستکهبایدمدنظارقارارگیارد.بهاره

یمختلافهساتنددرهااهاافرادیکهدارایتخصكتخصصیکهدرآنهایچندگروه

،وقبلازتصمیم،تماماطالعاتمربوطبهآنرابررسیکننادکنندیکناریكدیگرکارم

هاابهارهببرناد.ازآنتواننادیمایزیاربرنامههایمدیریتوکهسازمانیاستراهبرد

یبارایریاگمیتصمگیریدرارتقاعقالنیتهایکمیتصمیمیروشریکارگبههمچنین

 ارشدحائزاهمیتاست.مدیران
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شانهادیپیزیروبرنامهتیریمدیهابهسازمانسوم،هیحاصلازفرضجینتابراساس

(یعلاوموفنااوریهاادادهگااهیپاو متنلیوتحلهیتجزی)ابزارهایکاوازدادهشودیم

یباراییکهمبناشود وتوسعهاستفادهقیوتحقینوآور،یفناوررانیمدیسازآگاهیبرا

ویریکاارگباهباااسات.ینگاشتفنااورمانندرهینگارندهیآیهاروشریاستفادهازسا

شودونگاریدانشبیناعضابهاشتراکگذاشتهمیهایآیندههاوروشیابزارسازادهیپ

دهدوازآنجاکاهدوساوتوانینیازمنادداناشویاادگیریمیانیادگیریرخمینیدرا

کند.؛بنابرایناینامرکمکشایانیبهارتقایدوسوتوانیمیباشدمی

هانوشتپی
1.Rohrbeck 2. hypercompetitive 
3.future-oriented planning 4. Van der Heijden 
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Abstract 
Today, due to the rapid advances in science and technology, the ever-changing 

needs and demands of customers, the environment of organizations has become 

more dynamic, uncertain and complex. In fact, these changes have led to an era 

called uncertainty. To cope with uncertainty and shape uncertain environments, 

researchers generally agree that organizations need dynamic capabilities. 

However, limited studies have been conducted to develop these capabilities so 

far.This study addresses this gap and introduces strategic foresight as an 

important antecedent for the development of dynamic capabilities and 

formulating long-term strategies and policies in conditions of environmental 

uncertainty.The present study is descriptive from purpose dimension, applied 

from audience dimension  and in terms of data collection method, is correlation.
The unit of analysis and the statistical population in the study are the 

Management and planning organizations of the country’s provinces, which were 

selected on a simple random sampling method. The collected data were 

analyzed using structural equation modeling and Smart PLS software. The 

results indicate that strategic foresight capabilities have a significant role in 

promoting and improving strategic flexibility, decision rationality and 

ambidexterity. In addition, the findings confirmed the moderating role of 

environmental uncertainty in relationship between strategic foresight and the 

mentioned dynamic capabilities. The study also found that the strategic foresight 

is the basic antecedent of dynamic capabilities and is one of the most effective 

fields of study for policy-making, dealing with uncertainties and the resulting 

challenges in organizations. 

Key words: Strategic foresight capabilities, dynamic capabilities, uncertainty. 
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