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بررسي تأثیر هوشمندي استراتژيک بر استراتژي سازي مبتني بر بداهه و
عملکرد چابک در شرکتهای دانشبنیان حوزه فناوری اطالعات

عطاءاله هرندي

1

چکيده
پژوهش حاضر به دنبال طراحي چارچوبي نظاممند باهدف بررس��ی تأثیر هوش��مندي اس��تراتژيک و
استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک و در شرکتهای دانشبنیان حوزه فناوری اطالعات است و
از اين طريق سعي دارد تا در توسعه دانش موجود در اين حوزه اقدام نمايد .اين تحقيق از نوع کاربردي
با اس��تراتژی پيمايشي میباش��د .دادههای موردنیاز براي اين تحقيق توس��ط نمونهگیری تصادفي از
ش��رکتهای دانشبنیان فعال درزمینۀ فناوري اطالعات در کش��ور ايران و بهوس��یله ابزار پرسشنامه
جمعآوری ش��ده است .همچنين از روش معادالت س��اختاري بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها استفاده
شده است .نتايج بهدستآمده حاکي از آن است که هوشمندي استراتژيک و استراتژی مبتنی بر بداهه
بر عملکرد چابک شرکتهای دانش حوزه فناوری اطالعات مؤثر میباشند .همچنين نقش میانجیگری
اس��تراتژی مبتنی بر بداهه در اثرگذاری هوشمندي اس��تراتژيک بر عملکرد چابک شرکتهای دانش
بنیان ايراني نيز تائید شد.
کلمات كليدي:
هوشمندي استراتژيک ،استراتژی مبتنی بر بداهه ،عملکرد چابک ،شرکتهای دانشبنیان.
 . 1مدرس دانشگاه ،پژوهشگر ،دکترای مدیریت استراتژیک ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
Harandi@atu.ac.ir
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 -1مقدمه
دنياي امروز کس��بوکار ،دنيايي سرش��ار از تغيير و تحوالت ش��تابان اس��ت .تغييراتي که بهواس��طه
پیچیدگیه��ای موجود در محيط روي میدهند .ازای��نرو ،میتوان گفت پیچیدگیهای محيطي جزء
الينفک کسبوکارهاي امروزي است و سازمانها همواره با چالش تغييرات محيطي ناشي از تالطمهای
بيروني روبرو بودند .علت و ميزان س��طح پيچيدگي را میتوان به موضوعاتي مانند توس��عه و پيشرفت
فناوري ،افزايش سرعت انتقال اطالعات ،توانمندي تمامي ذينفعان سازماني ،عوامل تأثيرگذار اجتماعي،
سياس��ي و اقتصادي ،رقابتي شدن محیطهای کس��بوکار ،و غيره نسبت داد .ميزان پيچيدگي بر نوع
روابط س��ازماني اثري قابلتوجه دارد(دولی .)2004 ،1يکي از روشهاي مطالعه بازار ،مالحظه جريانات
متالطم فرصتهاست .ممکن است فرصتها در بازارهاي باثبات و بالغ به آهستگي شکلگرفته باشند،
اما در بازارهاي بسيار پويا زودگذر بوده باشد ،ممکن است شانس رهايي از ناکامي هرگز براي سازمان
به وقوع نپيوندد .به همين دليل ،در اين محيطهاي رقابتي بيرحم ،تنها عدم قطعيت پررنگ ميشود.
عدم قطعيت محيطي يا چاالکي يک تس��هيلگر مهم درزمینۀ انطباقپذيري به ش��مار میرود اما کافي
نيس��ت .س��ازمانها بايد چاالکي را به اقدامات رقابتي تبديل کنند .به عبارتي ،س��رعت عمل داش��ته
باش��ند( سونها و س��ونها .)2006 ،2از نش��انههاي پيچيدگي در محيط ميتوان به عدم قطعيت ،ابهام،
رقابت روزافزون و آش��وبناکي اش��اره کرد .امروزه با توجه به شرايط پيچيده محيط و توسعه و پيشرفت
تکنولوژي در سازمانها وجود مديران و رهبراني بامهارت تفکر استراتژيک براي پاسخگويي به اقتضائات
محيط خارج و داخل سازمان و انتخاب استراتژی مناسب امري ضروري است .سازمانهایی که سریعتر
تصميم میگیرند از ميزان فروش ،س��ود و موقعيت رقابتي بهتري بهرهمند میباشند و اين موضوع در
ش��رکتهای دانشبنیان بيش��تر حائز اهميت است .اتخاذ تصميمات مناس��ب و صحيح در کوتاهترین
زمان ممکن رمز بقا و موفقيت سازمانها در دنياي کسبوکار کنوني است .پژوهشهای پيشين رابطه
ميان سرعت تصمیمگیری استراتژيک با عملکرد سازمان و تأثیر آن در محیطهای متالطم را بر بهبود
بهرهوری با اثبات رسانیدهاند(بائوم و والی .)2003 ،3با کمک مديريت استراتژيک کالسيک نمیتوان در
محیطهای پيچيده اقدام به تدوين استراتژي کرد .فرایند استراتژي سازي در محیطهای پيچيده متمايز
است و بجای فرایند گامبهگام تدوين ،اجرا و کنترل؛ فرایندي دائمي است که با توجه به بازخورد عوامل
1 . Dooley
2 .Cunha & cunha.
3 . Baum & Wally
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پيرامون و درنتیجه تعامل با آنها به يادگيري و عمل میپردازد .در چنين محیطهایی اس��تراتژیهای
پديدار ش��وند هستند(استیس��ی .)2011 ،با توجه به محدوديتهاي برنامهریزی در محیطهای بسيار
پويا ،مديران در اتخاذ تصميمات با مش��کالتي مواجه هس��تند .در اين شرايط ،مديريت استراتژيک در
زمان اتخاذ تصمیمهای مبتنی بر بداهه در قالب قواعد ساده ظهور مییابد و از انحراف سازمان از مسير
خود جلوگيري ميکند .از ديدگاه تئوري پيچيدگي ،اس��تراتژي هنر حفظ سازمان در شرايط آشوب و
تالطم است ،شرايطي که آزادي و اداره مسير به کمک هم خروجیهای خالقي ايجاد میکنند .از طرفي
ش��رکتهاي دانشبنيان سازمانهايي هستند که با بهرهمندي از سرمايه دانشي ،نوآوري و فرایندهاي
خالقانه عوامل بسيار ارزشمندي در اقتصاد دانشمحور امروزي بهخصوص در کشورهاي درحالتوسعه
ازجمله ايران محسوب ميشوند .در اين نوع شرکتها فرایندهاي کارآفريني ،شامل نوآوري در طراحي
و عرضه محصوالت و خدمات و راهبردها اس��ت که بهواس��طه آن ميتوان نيازها و تقاضاهاي جديد و
پنهان مش��تريان را به بهترين ش��يوه شناس��ايي و تأمين کرد(هرندی .)1393 ،يکي از عوامل کليدي
بقای سازمانهاي دانشبنيان ،ارتقاءی پيوسته عملکرد نوآورانه و ارتقای هوشمندي رقابتي خود است.
س��ازمانهاي دانشبني��ان براي اينکه بتوانند در محيط رقابتي امروزي ب��ه حيات اقتصادي خود ادامه
دهند ،به ابزارهاي نويني بهمنظور تصميمسازي و تدوين استراتژي نيازمندند .ازجمله اين ابزارها ،هوش
رقابتي است که در سطح جهان و در بين شرکتها بهسرعت رو به رشد بوده و در حال تبدیلشدن به
معياري اس��ت که بتواند مديران شرکتها و سازمانها را در اخذ تصميمهای هوشمندانه ياري رساند.
ضرورت وجود هوشمندي رقابتي در کاهش عدم اطمينان و خطرپذيري در تصميمگيري امري بديهي
اس��ت .هوش رقابتي به دنبال دريافت ،تجزیهوتحلیل اطالعات رقابتي بهمنظور دستيابي به نتايج بهتر
در کسبوکار ميباشد.
هرچه سرعت تصميمات استراتژيک ارتقاء مییابد ،از دقت و کيفيت اين تصميمات کاسته میشود.
اتخاذ اینگونه تصميمات آگاهي مديران از محيط پيرامون و محيط دروني سازمان و تأثیرات آنها بر
عملکرد را میطلبد .تدوين اس��تراتژي مناسب و پیشبینی تأثرات تغييرات محيطي بر سازمان بهطور
عميقي با آگاهي و تجزیهوتحلیل اطالعات از محيط دروني و بيروني در ارتباط اس��ت .بهمنظور ارتقاء
کيفيت تصميمات در کوتاهترین زمان ممکن ،میبایست اطالعات صحيح در کوتاهترین زمان ممکن در
دسترس باشد .بدين منظور میبایست محيط داخلي و خارجي سازمان همواره بررسی شود و سازمان
بهطور پيوس��ته نسبت به تالطمهای محيطي حساس باش��د( مظلومي و هرندي .)1393 ،هوشمندي
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استراتژيک بهمثابه دادههای ورودي در اتخاذ استراتژی مبتنی بر بداهه در نظر گرفته میشوند و حائز
اهميت است که کسبوکارها بهمنظور دستيابي به رشد پايدار در محيط رقابتي ،هوشمندي بهموقع و
مناس��بي از دادههای در محيط تجاري داشته باشند .از طرفي شرکتهای دانشبنیان بهعنوان عناصر
مهم در پيشرفت و بهکارگيري تکنولوژي ،با قرارگيري در فضاي متغير و متالطم محيط بيروني سازمان
با چالشهاي زيادي ازجمله کمبود اطالعات ،پديدههاي ناش��ناخته ،غافلگیریها و مس��ائل نوظهور از
سوي محيط مواجه ميش��وند که بهکارگيري استراتژيهاي برنامهريزيشده و درنهایت تصمیمگیری
را براي آنها دش��وار میسازد .مسئله اصلي اين پژوهش آن است که در محیطهای متالطم و پیچیده
حوزه علم و فناوری با سرعت باالی تغییرات ،با چه نوع استراتژی میتوان چابکی سازمانی را حفظ کرد.
بنابراین سؤال این پژوهش عبارت است از اینکه آیا هوشمندي استراتژيک و استراتژی سازی مبتنی بر
بداهه بر چابکی سازمانی مؤثر است؟
پژوهش حاضر به دنبال طراحي چارچوبي نظاممند در خصوص مفاهيم هوش��مندي اس��تراتژيک،
اس��تراتژی مبتنی بر بداهه و عملکرد چابک در ارتباط باهم و در ش��رکتهای دانشبنیان ايراني است.
با توجه به مطالب عنوانش��ده ،اهميت شرکتهای دانشبنیان در توسعه اقتصادي کشور ايران ،فقدان
مدل يکپارچه هوش��مندي استراتژيک ،خأل نظری بررسي تأثیرات هوشمندي استراتژيک بر استراتژی
مبتنی بر بداهه و عملکرد چابک سازمان ،خأل نظری موجود در استراتژي سازي محیطهای پيچيده و
نتايجي که از کاربرد آن براي مديران و کارآفرينان ش��رکتهای دانشبنیان ايراني حاصل خواهد شد،
ضرورت انجام مطالعه حاضر شکل گرفت.

 -2مبانی نظری پژوهش
 1-2هوشمندی استراتژیک
هوشمندی استراتژیک از دو مقوله اصلی هوشمندی برونسازمانی و هوشمندی درونسازمانی تشکیل
شده است که در ادامه به تشریح هر یک میپردازیم.
 1-1-2هوشمندي برونسازمانی

هوش�مندي رقابتي :يکي از ویژگیهای بارز و مس��لط عصر حاضر ،تغييرات فزاينده در دانش بشري

و عرصهاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،صنعتي ،سياس��ي و فناورانه اس��ت .در چنين شرايطي يکي از
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الزامات اساسي رقابت شناخت ماهيت تغييرات و پیشبینی روندهاي آتي بازار میباشد .هوش رقابتي

1

توانايي حاصل از فرایند منظم و سيس��تماتيک جمعآوري ،بررس��ي و تحليل اطالعات درباره محيط،
رقبا ،مش��تريان ،عرضهکنن��دگان ،روند صنعت و الگوهاي رفتاري آينده عناصر محيطي و بازار اس��ت.
به بياني میتوان هوش رقابتي را هنر جذب و انتقال دانش از عناصر فراس��ازماني و محيط طي قواعد
خ��اص بهمنظور حافظت از تهديدات رقابتي و ش��ناخت و بهرهب��رداری از فرصتهای بالقوه محيطي
دانس��ت(یولیا .)2011 ،2در تعريفي ديگر هوش رقابتي ،توانايي پیشبینی اقدامات در محيط رقابتي و
کاهش عدم اطمينان در تصمیمگیریهاي مديريتي است .بهمنظور ارتقاء هوش رقابتي ،سازمان نيازمند
نظارت هدفمند و هماهنگ بر محيط اختصاصي خود و شناس��ايي چارچوب سيس��تماتيک بهمنظور
دیدهبان��ی محي��ط و دريافت اطالعات دقيق ،بهروز و متناس��ب با نياز خود میباش��د(پامال.)2010 ،3
هوش��مندي رقابتي دربرگیرنده هوش��مندي بازار ،هوشمندي رقبا ،هوش��مندي فناورانه و هوشمندي
اجتماعي راهبردي میباشد .وظيفه تهيه و عرضه روندهاي حال و آينده نيازها و ترجيحات مشتريان به
بازارهاي جدید و همچنين ايجاد فرصتهای و تغييرات اصلي در بازاريابي و توزيع رقبا تشکیلدهنده
هوش��مندي بازار است .هوش��مندي رقبا نيز سبب مالحظه و بررسي مس��تمر و نظاممند تغييرات در
ساختار رقبا ،محصوالت و بررسي رقبا جدید میشود(روآج و سانتی .4)2001 ،در هوشمندي فناورانه،
هزين��ه و فايده فناوريهاي جديد و فعلي و پیشبینی در خصوص فناورايهاي نوين آينده را بر عهده
دارد .در انتها نيز بررسي محيط کالن ،مقررات مالياتي و دولتي ،مباحث سياسي و اجتماعي و موضوعات
منابع انساني سبب ارتقاء هوشمندي اجتماعي راهبردي سازمان میشود(میشائیل و سایمون.)2008 ،5
هوش��مندي کالن محيطي :هوش��مندي کالن محيطي ،اطالعات مناسبي را در خصوص محيط کالن
سازمان فراهم آورده و آن را تجزیهوتحلیل میکندد(کاوالکانتی .)2005 ،6تجزیهوتحلیل محيطي بهمثابه
فرایند شناسايي ،گردآوري ،پردازش و تفسير اطالعات درباره عوامل بيروني مؤثر در سودمندي برنامهها
و تصميمگيريهاي س��ازماني قلمداد میش��ود(زهانگ و همکاران .)2012 ،7بنابراين ،در اين پژوهش
هوش��مندي کالن محيطي شامل هوشمندي تکنولوژيکي ،هوش��مندي سياسي -قانوني ،هوشمندي
1 . Competitive Intelligence
2 . Yulia
3 . Pamela
4 . Rouach and Santi
5 . Michaeli & Simon
6 . Cavalcanti
7 . Zhang & et al
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زیستمحیطی ،هوشمندي اجتماعي و هوشمندي اقتصادي تبيين میشود.

هوش�مندي تکنولوژيکي :دربرگیرن��ده گردآوري اطالعات روز درزمین��ۀ تکنولوژي از مقاالت،

نش��ريات ،پژوهشه��ای کاربردي و بنيادي ،فرایندهاي صنعتي و واحدهاي تحقيق و توس��عه اس��ت.
بهمنظور کس��ب هوشمندي تکنولوژيکي ميبايس��ت مزايا و هزينههاي تکنولوژيهاي جديد و فعلي و
ناپیوستگیهای تکنولوژيکي آتي را مورد ارزيابي ،تخمين و محاسبه قرار داد(آپریل و بسا.)2006 ،1

هوش�مندي اجتماعي :به بررس��ي روند رفتارهاي اجتماعي بهمنظور شناسايي مسائلي از قبيل

تغييرات در قوانين ،مسائل مالي و مالياتي ،سياسي و اجتماعي و مباحث کالن منابع انساني و اجتماعي
میپردازد.

هوش�مندي اقتصادي :بر کس��ب اطالعات در مورد مس��ائل اقتصادي مانند رکود ،تورم و ساير

شاخصهاي اقتصادي توجه دارد .همچنين به آگاهي سازمان از سياستها و اطالعات اقتصادي ،تجاري
و دولتي بهمنظور بهرهوری اقتصادي بيشتر تأکید میکند(جانسون و پوالنا.2)2010 ،

هوش�مندي زیس�تمحیطی :توانايي تطبيق با محیطزیست پيرامون سازمان ،فرصتي را فراهم

میکند تا آموختههاي حاصل از چگونگي تأثیر فعالیتهای بشر بر روي اکوسیستمها بهطوریکه زيان
کمتري بر محيط وارد شود و پايداري زندگي و بقا در محیطزیست پيرامون حفظ گردد ،به کار گرفته
میشود( مظلومی و هرندی.)1393 ،
 2-1-2هوشمندي درونسازمانی

هوشمندي منابع سازماني :سیستمهای برنامهریزی منابع سازماني براي مديريت اطالعات عملياتي

س��ازماني بهمنظور برنامهريزي منابع مالي ،انس��اني ،فيزيکي ،توليد و مديري��ت زنجيره تأمین ،به کار
میروند(چو و همکاران .)2005 ،3اگرچه اين سیستمها ميتوانند تمامي دادههای عملياتي کسبوکار
را در پایگاههای اطالعاتي براي برنامهريزي س��ازمان ادغام کنند ،اما اين سیستمها براي تحليل دادهها
و فرایند پش��تيباني از تصمیمگيري مناسب نیست .بنابراين ،لزوم يکپارچگي سیستمهای برنامهریزی
منابع س��ازماني به همراه سيس��تمهاي هوشمند ضروري اس��ت .درنتیجه در ادامه به بيان مؤلفههاي
هوشمندي منابع سازماني میپردازیم.
1 . April & Bessa
2 . Johannesson and Palona
3 . Chou et al
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هوشمندي منابع انساني :به تجزیهوتحلیل اطالعات درباره حوزههای تصمیمگیری منابع انساني
مانند حوزه پاداش و مزايا ،روابط کارکنان ،انتخاب و استخدام و وضعيت نيروي انساني در محيط رقابتي
اشاره دارد.

هوش�مندي مناب�ع مال�ي :تواناي��ي یکپارچهس��ازی و تجزیهوتحلی��ل تمامي اطالع��ات مالي،

بودجهبن��دي ،پيشبيني ،شبيهس��ازي و مديريت ريس��ک را دربر میگیرد و نق��ش کليدي در فرایند
برنامهریزی اس��تراتژيک س��ازمان ايفا ميکند .با ترکيب ابعاد هوشمندي مالي ،سازمان میتواند دقت
برنامهها ،بودجهها و ادراک محرکهای س��ود را ارتقاء داده و سیستمهای تخصیص مالي را در سازمان
کاراتر سازد(سابرین و همکاران.1)2012 ،

هوش�مندي منابع فيزيکي :به تجزیهوتحلیل دادههای مرتبط با منابع فيزيکي(مواد ،تسهيالت

و تجهي��زات) ،موجودي انبارها ،موجودي در گردش ،زمان تهيه مواد و خريد و توليد مواد میپردازد و
بر برنامهريزي و استخراج گزارشهاي مناسب و مرتبط با منابع فيزيکي تأکید دارد(فاللتتا.)2008 ،2

هوشمندي اطالعاتي داخلي :هوشمندي اطالعاتي ،فرایند گردآوري و سازماندهي ،تجزیهوتحلیل،

توزيع اطالعات درونس��ازمانی ميان بخشهای س��ازمان و مديريت و عمل به اطالعات با رعايت اصول
اخالقي میباش��د .درنتیجه ضرورت وجود پایگاههای اطالعات داده و سیس��تمهای تحليل و پردازش
دادهها در درون سازمان الزم و حياتي است(سابرینا و همکاران.)2012 ،3

هوش�مندي فرایندهاي سازماني :هوشمندي فرایندهاي سازماني ،دربرگیرنده حوزه وسيعي از

کاربردها درزمینۀ نظارت و تجزیهوتحلیل فرایندها بهمنظور بهینهس��ازی ،پیشبینی ،بررسي همگوني
و کش��ف فرایندهاي سازمان میباش��د .بهعالوه ،اين نوع هوشمندي به شناسايي گلوگاهها و تنگناها و
عل��ل آنها میپردازد تا به س��ازمانها درک بهتري از چگونگي اجراي فرایندهاي کس��بوکار خود را
بدهد(اوجینیو و کارترایت.)2005 ،4
 2-2استراتژي سازي مبتني بر بداهه
در يکي از تعاريفي که برلينر( ،)1994براساس مضمون فرعي بداههسازي بر آن تأکید کرده آمده است:
«رفتار منعطف استراتژيهاي از قبل برنامهريزيشده».
1 . Sabrina and et al
2 . Falletta
3 . Sabrina et al
4 . Evgeniou & Cartwright
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ايزنهارت و تبريزي )1995( 1زماني که بهمنظور دستيابي به توسعه سريع محصول با تأمل از اين
رويکرد استفاده ميکنند را «استراتژي فشردهسازي »2مينامند.
هچ( )1997بداههسازماني را «عمل هدايت شهودي بر چيزي به شيوه خود به خودي (خودانگيخته)
اما به لحاظ تاريخي محتوايي» تعريف کرده اس��ت .در دهه گذش��ته ،بداهه سازي قابليت استراتژيکي
ش��ناخته شد که از الزامات س��ازمانهاي قرن 21ام جهت تغيير ،انطباقپذيري ،پاسخدهی به محيط،
موانع سست و سلسلهمراتب کمينه حمايت ميکرد.
ب��رون و ايزنه��ارت( )1997با قرض تعري��ف ماينر و مورمن( )1995بداهه س��ازي را اس��تراتژي
س��ازماندهي بر مبناي «شکلگيري آن زماني که شما مش��غول اجراي آن هستيد» تعريف میکنند.
بداهه سازي واقعي به دو مشخصه کليدي بستگي دارد )1( :ارتباطات کارکنان در شرايط بالدرنگ بسيار
زياد اس��ت ،بااینحال ( )2کارها در يک س��اختار محدود و با اصول ويژه انجام ميشود .ساختار محدود
چارچوبي جامع را ايجاد ميکند که از آزادي زيادي برخوردار است .ارتباطات به کارکنان اجازه ميدهد

با اين چارچوب هماهنگ شده و متقاب ً
ال در آن تعديل يابند .ازاینرو ،افراد ميتوانند بهصورت تطبيقي
امور را حتي زماني که زمينه در حال تغيير است به انجام رسانند(براوون و ایزنهارت)1997 ،3
عالوه بر اين ،برون 4و ايزنهارت ( )1998بداهه سازي را در مدل «رقابت در لبه» استراتژي موردتوجه
قراردادند .آنها معتقدند که در هر شرکت و صنعتي که تغيير براي چالش استراتژيک در آنها حياتي
است ،بداهه سازي چيزي است که مديران را قادر به تعديل تغييرات بهصورت مستمر و خالق میسازد.
بداههسازي يعني ايجاد و خلق پاسخهای جديد بدون برنامهریزی قبلي و بدون اطمينان از پيامدهاي
آن؛ يعني کش��ف آیندهای که عمل ما آن را خلق ميکند.فلیش��ر و بنسوسان ( 5)2007بداهه سازي را
تفکر خلق بهترين چيزها تعريف میکنند که منتظر بازگشت به روشي است که امور بايد انجام شوند.
بداهه سازي يک استثناء است ،زماني که امور طبق روشي که بايد انجام شوند تحقق نمییابند میتوان
بازگش��ت .بداهه س��ازي انحراف از تکنيک يا دانش موجود است که در شرايط بروز مشکل در سازمان
روي ميدهد .ممکن اس��ت ش��رکتها بهمنظور اصالح و تعديل مديريت بد ،اش��تباههای کارکنان يا
1 . Eisenhardt & Tabrizi
2 . Compression Strategy
3 . Brown & Eisenhardt
4 . Brown
5 . Fleisher and Bensoussan
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تغييرات سريع محيطي به بداههسازي رویآورند .يا ممکن است مديريت بهمنظور ايجاد انعطافپذيري
بيش��تر و تصميمگيريهاي خودانگيختهتر از بداههس��ازي اس��تفاده کند .محققین معتقدند که بداهه
زماني ش��کل ميگيرد که تدوين و اج��راي يک عمل در يک زمان همپوش��اني دارند .عوامل کليدي،
ماهيت خود به خودي بداههس��ازي و بهکارگيري منابع موجود (اصطالح بريکالژ) را ش��امل ميش��ود.
اين موقعيت س��ودگرايانه که بداههسازان را وادار به استفاده از منابع موجود میکند بر شرايطي تأکید
دارد که در آن اقدامات فاقد عموميت ،نتيجهاي از فشارهاي محيطي ميباشند .بداههسازي برنامهريزي
نشده ،بدون قصد قبلي ،خود به خودي و فيالبداهه است و يک عامل زماني را به هم پيوند ميدهد که
در آن افراد به موقعيت برحس��ب محرک لحظهای و بدون پیشبینی مشکل احتمالي پاسخ ميدهند.
س��ونها و همکارانش )1999( 1بداههسازماني را مفهومي از عمل میدانند که توسط سازمان و افرادش
با بهکارگيري مواد موجود ،منابع اجتماعي ،ش��ناختي و اثربخش آش��کار ميگردد .آنها معتقدند که
بداههس��ازي در جريان کار اتفاق ميافتد و فرد نميتواند پاس��خگويي به چالش را به تأخير انداخته و
براي حل چالش به تفکر و برنامهريزي بپردازد .در چنين شرايطي نميتوان در مورد درستي تصميم از
پيش قضاوت کرد و نتيجه تصميمات پيش از عمل قابل ارزيابي نيست .ويک )2001( 2بداهه سازي را
يک «استراتژي بهنگام» ميداند .همچنين او افسانه برنامههاي استراتژيک و استراتژيهاي پيشنهادي
را اقدام��ي در راس��تاي بداهه س��ازي قلمداد کرد و بر اين باور اس��ت که ض��رورت جديد در مطالعات
س��ازماني بهمنظور درک بداهه سازي و يادگيري ،نش��انهي نگرانیهای اجتماعي فزاينده درباره نحوه
مواجهه با ناپيوس��تگيها ،تعهدات چندگانه ،گسستگيها و اهداف ناپايدار است که بدون آگاهي آنها
را حل میکند .همچنين او بداههس��ازي را فرایند خالقانه و الس��اعه تالش براي دستيابي به هدف به
شيوهاي جديد میداند .وجه افتراق بداههسازي با نوآوري و خالقيت نيز در همين ويژگي الساعه بودن
بداهه س��ازي است و اینکه نوآوريها در ارتباط با خروجيها هستند؛ درحاليکه بداههسازي معطوف
به فرایندهاست)استیسی.3)2011 ،

1 . Cunha
2 . Weick
3 . Stacey
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جدول ( )1مفاهيم ارائهشده از بداههسرايي
محقق

تعريف

برلینر1994 ،

رفتار منعطف استراتژیهای از قبل برنامهريزيشده

ایزنهارت و تبریزی1995 ،

استراتژي فشردهسازي

هچ1997 ،

عمل هدايت شهودي بر چيزي به شيوهاي خود به خودي يا برانگيخته

براون و ایزنهارت1997 ،

شکلگيري آن در زمان اجراي استراتژي

باررلت1998 ،

ايجاد و خلق پاسخهاي جديد بدون برنامهريزي قبلي و بدون اطمينان از پيامدهاي آنها

مورمان و مینر1998 ،

تدوين و اجراي همزمان استراتژي

ویک2001 ،

استراتژي بهنگام

 3-2عملکرد چابک
عملكرد سازماني مفهوم گستردهای است كه آنچه را شركت توليد میکند و نيز حوزههایی را كه با آنها
در تعامل اس��ت دربر میگیرد .بهعبارتدیگر ،عملكرد سازماني به چگونگي انجام مأموریتها وظايف و
فعالیتهای سازماني و نتايج حاصل از انجام آنها اطالق میشود .به عبارتي ،عملكرد سازماني عبارت
است از دستيابي به اهداف سازماني و اجتماعي يا فراتر رفتن از آنها و انجام مسئولیتهایی كه سازمان
به عهده دارد.پاکارت در مقاله خود ،عملکرد سازماني را شاخصي معرفي میکند که نحوه تحقق اهداف
يک س��ازمان را اندازهگیری میکند .تحقيقات گوناگون نشان میدهد که عملکرد پدیدهای چندبعدي
و س��ازهای اجتماعي اس��ت :عملکرد را میتوان براس��اس تحقق اهداف ،کارايي يا اثربخشي هزینهها،
اکتس��اب منابع کمياب ،انطباقپذیری با محيط ،رضايت س��هامداران و ذينفع��ان و فرایندهاي داخلي
(همانند يادگيري سازماني ،روحيه کارکنان و فرهنگسازماني) تعريف و ارزيابي کرد(پاکارت.(2009 ،1
س��ونها ( )2006در مقاله خود در رابطه با اس��تراتژیهای بکار رفته در تئوري پيچيدگي از س��ه مؤلفه
عملکرد چابک نام میبرد :س��رعت پاس��خگويي محيطي ،انعطافپذیری و انطباق ساختاري و چاالکي
فرایندها .اولين مؤلفه چابکي در اين تحقيق ،سرعت پاسخگويي محيطي است؛ بداهه سازي به سازمان
کمک ميکند با استفاده از منابع موجود نسبت به تغييرات پيشبينينشده محيطي بهسرعت واکنش
1 . Packard
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نش��ان دهد و مانع اتالف وقت شود .با توجه به دومين مؤلفه ،بداهه سازي ميتواند سازمان را منعطف
س��اخته و به س��ازگاري آن با محيط پيچيده کمک کند و آمادگي سازمان را براي مقابله با بحرانهاي
احتمالي افزايش دهد .لذا ،در پيامد عملکردي آخر روشن میشود که سرعت عمل و چاالکي سازمان
در ش��رايط ع��دم قطعيت افزايش مییابد و بهطور کلي بداهه از کند ش��دن روند س��ازمان در جريان
تالطمهای محيطي جلوگيري ميکند(زهیر و همکاران .1)2008 ،استراتژيست ها سنسورهاي هوشيار
و بداههپردازان ماهري هس��تند که قادر به حل مس��ائل در زمان ظهورش��ان هستند .در زمان انطباق
با فرایند اس��تراتژي مبتني بر پيچيدگي ،مديران چش��مانداز اس��تراتژيک را احراز ميکنند و بهمنظور
ايج��اد زيرس��اختي که بداهه انطباقي در آن رخ دهد بهص��ورت غيرمتمرکز تصمیمگیری میکنند .به
سبب نياز به هماهنگي سريع با تغييرات محيطي ،سازمانها بايد روشهای چابکتر شدن را بياموزند
و بداههس��ازي چنين فرصتي را در اختيار آنها قرار میدهد که بهسرعت وارد عمل شوند .به عبارتي،
استراتژی مبتنی بر بداهه به پاسخگويي سريع نسبت به تغييرات در محيط رقابتي میانجامد .اثر اين
قابليت پويا بهویژه ازلحاظ ظرفيت بنگاه براي انطباق و انعطافپذیری حائز اهميت است.
 4-2پیشینه پژوهش
در جدول شماره  2و  3پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی ارائه شده است.
جدول شماره( :)2پیشینه پژوهشهای داخلی
ردیف محقق ،سال

1

2

نوبری،
1388

عنوان تحقیق

تبیین الگوی رفتاری
سازمان با استفاده
از مفاهیم تئوری
پیچیدگی

نتایج

علم پیچیدگی امکان درک و مواجهه با شرایط پویا و بغرنج
محیط سازمان را فراهم میآورد .با کسب شناخت نسبت به
بینظمی ،عدم قطعیت و پیشبینی ناپذیری اتفاقات جامعه
و سازمان پیچیده شناسایی میشود.

سازمانها در برابر تغییرات محیطی با چالشهای چالش
طراحی مدل فرآیندی
زیادی مواجه میشوند .این تغییرات بهصورت عدم قطعیت
لشکربلوکی،
تدوین استراتژی پابرجا
محیطی خود را نشان میدهد .برای طراحی استراتژی در
1390
در شرایط عدم قطعیت
چنین شرایطی رویکردهای مختلفی وجود دارد.

1 .Zehir
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ردیف محقق ،سال

3

عنوان تحقیق

نتایج

زمانی که برنامهریزی و اجرای استراتژی بهطور همزمان انجام
میشود و سازمان با استفاده از منابع موجود تصمیمگیری
رحمانسرشت ادراک مدیران در بداهه
میکند پدیده بداههنوازی ظهور مییابد .در موارد مواجهه با
و آرزمجو ،سازی تصمیمات برای
چالشهای چالش غیرقابل پیشبینی محیطی ،تصمیمات
خروج از بحران
1389
فوری مدیر بسیار حیاتی است و در اینجا نقش بداههنوازی
آشکار میشود.
جدول شماره( :)3پیشینه پژوهشهای خارجی

ردیف محقق ،سال

1

سونها،
2006

عنوان تحقیق

حرکت بهسوی تئوری
پیچیدگی استراتژی

نتایج

سیستمهای بینظم ،سیستمهای پویا و خالق هستند.
بنابراین برای تعامل با آنها باید از قواعد ساده بهره برد و
ساختار سازمان را بهصورت مینیمالیستی شکل داد .در
شرایط آشوبناک محیطی از تکامل همزمان سازمان و محیط
بداهه استراتژیک شکل میگیرد که استراتژی رقابتی است
و به چاالکی و انعطافپذیری سازمان کمک کرده و سرعت
پاسخگویی به تالطمهای را افزایش میدهد.

2

بداهه سازی ،تفکری
ویک1998،
برای تحلیل سازمانی

استفاده از استعاره بداههنوازی جاز برای بهبود روشهای
بداهه سازی سازمانی

3

بداهه سازی و اثر آن
ورا2009 ،
بر عملکرد

بررسی اثر بداهه سازی بر عملکرد سازمان
در محیط متغیر و آشفته ،ساختارها بهصورت مینیمالیستی
و خودسازمان یافته هستند و مدیران به دنبال استراتژیهایی
جهت پاسخگویی به محیطاند .در چنین شرایطی بداهه
سازی یک اقدام طبیعی است.

4

مکگان،
2005

مواجهه با رویدادهای
برنامهریزی نشده:
رویدادهای برنامهریزی نشده در محیطهای پیچیده عامل
پویاییهای بداهه سازی
شکلگیری بداههسازمانی هستند که باعث ایجاد تعامل بین
در تکامل سیستمهای
ساختار و انعطاف سازمانی است.
اطالعاتی درون و امتداد
مرزهای سازمان
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نتایج

5

بداهه سازی ،برنامهریزی
ایزلی 2004 ،و شگفتیها در
شرکتهای کوچک

بررسی تعامل سطوح بداهه سازی و شرایط محیطی و
پیامدهای ناشی از واکنش به غافلگیریهای محیطی

6

بداههسازمانی دریک
مدل برنامهریزی
بویر2009 ،
اپیزودی :یک دیدگاه
سیستمی

تغییرات سازمانی مجموعهای از قضاوتها و تطابقهای
مداوم هستند .افراد درگیر در محیطهای متغیر و پیچیده
ناگزیر به درک بداهه استراتژیک هستند.
گزینه «این یا آن» بین استراتژی و بداهه سازی وجود ندارد.

 -3تبیین مدل مفهومي پژوهش
مدلي مفهومي و محقق ساخته پژوهش بهمنظور بررسي تأثیر هوشمندي استراتژيک بر عملکرد چابک
و اس��تراتژی مبتنی بر بداهه در شکل( )1ارائه شده اس��ت .در اين مدل هوشمندي استراتژيک متغير
مستقل ،استراتژی مبتنی بر بداهه متغير واسط و عملکرد چابک سازمان بهمثابه متغير وابسته در نظر
گرفته ش��دهاند .رويکرد اصلي در ارائه اين مدل قياس��ي میباشد و با بررسي ادبيات موضوع و پيشينه
تحقيقات در اين حوزه ،مدلي نوآورانه را ارائه شده است .با بررسي مطالعات جوهانسون و پالونا،)2010(1
به اين نتيجه میرس��یم که بهمنظور ارتقاء کيفيت اس��تراتژیهای پديدار ش��ونده در کوتاهترین زمان
ممکن ،میبایست اطالعات صحيح و مناسبي در دسترس باشد .بدين منظور میبایست محيط داخلي
و خارجي س��ازمان همواره بررس��ي میش��ود و سازمان بهطور پيوسته نس��بت به تالطمهای محيطي
حساس باشد .هوشمندي استراتژيک ابزاري است که با دیدهبانی محيط داخل و خارج اين حساسيت
را براي س��ازمان به همراه میآورد .هوش��مندي استراتژيک تغييرات و تالطمهای محيطي را تشخيص
داده و دادهه��ای آن را بهصورت صحيح و بهموقع در اختيار تصميم گيران اس��تراتژيک س��ازمان قرار
میدهد .بنابراین س��ازمانهای هوشمند با تکيه بر دادههای بهموقع و داراي اعتبار قادر خواهند بود تا
اس��تراتژیهای مبتنی بر بداهه را با س��رعت و کيفيت مناس��ب طراحي و اجرا کنند .همچنين زهير و
اوزساهين( ،)2008در مطالعات خود بيان میدارند که استراتژی مبتنی بر بداهه ميتواند سبب بهبود
عملکرد چابک در مقابل تغييرات سريع محيطي شود زيرا منجر به تطبيق سریعتر با محيط از طريق
انطباق ،چاالکي ،انعطافپذیری و پاسخ سريع میشوند .با تسريع در تصميمات استراتژيک از فرصتهای
1 . Johannesson and Palona
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موجود در محيط به نحوه شایستهتری استفادهشده ،تکنولوژیهای جديد سریعتر شناسايي میشوند،
محصوالت جديد و مدلهای کسب مزيت رقابتي در زمان کوتاهتری توسعه مییابند و درنهایت مزيت
رقابتي پايدار براي س��ازمان ايجاد و حفظ ميش��ود .با توجه به بررس��ي ادبيات موضوع و نقش��ي که
هوشمندي استراتژيک و استراتژی مبتنی بر بداهه هر يک بهتنهایی میتوانند بر عملکرد چابک داشته
باشند و تأثیراتی که هوشمندي استراتژيک در ارتقاء عملکرد چابک ايفا ميکند ،سه متغير هوشمندي
استراتژيک ،استراتژی مبتنی بر بداهه و عملکرد چابک را بهمنظور مدلي سازي تئوريک انتخاب شدند.

شکل شماره( :)1مدل مفهومي پژوهش

1 .1هوش��مندي استراتژيک بر اس��تراتژی مبتنی بر بداهه در ش��رکتهای دانشبنیان حوزه فناوری
اطالعات کشور ایران مؤثر است.
2 .2هوش��مندي استراتژيک بر عملکرد چابک س��ازمانهای دانش حوزه بنیان فناوری اطالعات کشور
ایران مؤثر است.
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3 .3استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک سازمانهای دانشبنیان حوزه فناوری اطالعات کشور
ایران مؤثر است.
4 .4هوشمندي استراتژيک از طريق استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک سازمانهای دانشبنیان
حوزه فناوری اطالعات کشور ایران مؤثر است.
 -5روششناسی پژوهش
مطالع��ه حاض��ر از نوع تحقيقات کاربردي با ماهيت پيمايش��ي میباش��د .جامعه آم��اري اين تحقيق
شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه فناوري اطالعات کشور ايران میباشند و علت انتخاب اين است
ک��ه ش��رکتهای دانشبنیان و بهخصوص در حوزه فناوري اطالع��ات داراي محيط پيچيده و متالطم
میباش��ند .در اين پژوهش بهمنظور انتخاب ش��رکتهاي دانشبنیان روش نمونهگیری تصادفي ساده
اس��تفاده ش��ده و بهمنظور تعيين حجم نمونه با توجه به آنکه حجم جامعه معلوم میباش��د ،از جدول
مورگان استفاده شده است .با استفاده از اين جدول حجم نمونه  265بهدست آمد .اطالعات موردنیاز از
طريق توزيع پرسشنامه الکترونيکي جمعآوری گرديده است .پرسشنامه تحقيق حاضر را مديران عامل
و اجرايي شرکتها تکميل نمودهاند زيرا ايشان داراي اطالعات ،اختيارات و مسئوليت موردنیاز بهمنظور
اتخاذ تصميمات استراتژيک در سازمان میباشند .بدين منظور در ابتدا اطالعات  400شرکت با استفاده
از اطالعات موجود در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،به دست آمد و در مرحله بعد
بهوس��یله ايميل و تلفن با اين ش��رکتها تماس گرفته و در خصوص همکاري در اين پژوهش با ايشان
مکاتبه گرديد .در مرحله بعد پرسش��نامه پژوهش بهصورت الکترونیکی برای این شرکتها ارسال شد
و توس��ط مديران عالي و اجرايي دارای اختيار و مس��ئوليت در استراتژي سازي تکميل گرديد و 200
پرسشنامه صحیح و کامل دریافت شد که دادههای آن در تجزیهوتحلیلهاي اين پژوهش استفاده شده
است .پرسشنامه تحقيق پژوهش حاضر از دل ادبيات پژوهش توسط محققين و براساس طیف لیکرت
طراحي و تدوين گش��ته است .بهمنظور سنجش روايي پرسشنامه ،دو نوع روايي محتوا و روايي همگرا
در نظر گرفته ش��د .اعتبار محتواي پرسش��نامه با اتکا به نظر متخصصان و کارشناسان محترم تائید و
اصالحات الزم به عمل آمد .اعتبار همگرا به اين اصل بر میگردد که ش��اخصهای هر سازه با يکديگر
همبس��تگي میانهای داشته باشند .بدين منظور میبایس��ت ميانگين واریانسهای خروجي( )AVEاز
 0/5بيش��تر باشد .ضرايب  AVEنشان ميدهند که چه درصدي از واريانس متغير مدل ،بهوسیله يک
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مؤلفه مجزا تش��ريح ش��ده است .نتايج خروجي از پي ال اس نش��ان میدهد که تمامي متغيرها داراي
 AVEباالتر از  0/5میباشند .در اين صورت نتيجه گرفته میشود که مؤلفهها ميتوانند بهاندازه کافي
واريانس متغيرهاي مدل پژوهش را تش��ريح نمايند .بنابراين اب��زار اندازهگیری تحقيق حاضر از روايي
مناس��بي برخوردار میباشد .جهت محاسبه ضريب پايايي پرسش��نامه و اطمينان از هماهنگي دروني
ابزار اندازهگيري تحقيق از آزمون آلفاي کرونباخ اس��تفاده ش��د .آلفاي کرونباخ متغيرهاي پرسشنامه
نشاندهنده پايا بودن پرسشنامه پژوهش حاضر میباشد.
جدول( :)4نتايج روايي و پايايي پرسشنامه
متغيرها

آلفاي کرونباخ

روايي همگرا

هوشمندي استراتژيک

0/8843

0/5007

استراتژی مبتنی بر بداهه

0/9152

0/7690

عملکرد چابک

0/8163

0/5433

در اي��ن پژوهش از مدل يابي معادالت س��اختاري 1و روش حداقل مربع��ات جزئي 2جهت آزمون
فرضيات و برازندگي مدل استفاده شده است.
 -6یافتههای تحقيق
 1-6سيماي آزمودنیها
پژوهش حاضر بر روي  200نفر از مديران عامل و اجرايي از  65ش��رکت دانشبنیان در حوزه فناوري
اطالعات کشور ايران به انجام رسيده است.
 2-6شاخصهای برازندگي مدل
با آنکه انواع گوناگون آزمونها که به گونه کلي ،ش��اخصهای برازندگي 3ناميده ميش��وند پيوسته در
حال مقايس��ه ،توسعه و تکامل هس��تند اما هنوز در مورد حتي يک آزمون بهينه توافق همگاني وجود
)1 . Structural Equation Model (SEM
2 . Partial Least Squares (PLS) path modeling
3 .Fit Index
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ندارد .معيار کلي براي روش حداقل مربعات جزئي در نظر گرفته شد که اين معيار ،جي ا ُ اف 1نام دارد.
شاخصهای اين معيار کراني از صفر تا يک را در بر دارند و به چهار شاخص مطلق ،نسبي ،مدل دروني
و مدل بيروني تقسيم ميشوند .شاخصهاي مطلق و نسبي ،شاخصهای توصيفي و کيفي هستند بدين
معنا که استنباطي مبتني بر قضاوت در مورد معناداري آماري از ارزشهای آنها وجود ندارد .مطالعات
نشان میدهند که ارزش شاخص نيکويي برازش بيشتر از آنکه به مدل بيروني بستگي داشته باشد به
مدل دروني وابسته است .همانطور که در جدول برازندگي مدل مالحظه میشود ،مقادير شاخصهاي
مدل نمايانگر برازندگي خوب مدل بوده و مدل تحقيق حاضر مورد تائید قرار میگیرد.
جدول شماره( :)5اطالعات جمعیت شناختی
ويژگي جمعيت شناختي

جنسيت

سن

سطح تحصيالت

فراواني

درصد

مرد

160

80

زن

40

20

30-25

72

36

40-30

40

20

50-40

68

34

باالتر از 50

20

10

ليسانس

94

47

فوقلیسانس

96

48

دکتري

10

5

جدول( :)6شاخصهای برازندگي مدل
شاخصهای برازندگي مدل

مقدار

مطلق

0/574

نسبي

0/765

مدل بيروني

0/987

مدل دروني

0/755
1 . Gof
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 3-6تحليل مسير

شکل شماره( :)2تحليل مسير

 4-6بررسي فرضیههای تحقيق
جدول شماره( :)7بررسي فرضیههای اول ،دوم و سوم
مسير مستقيم

ضريب
مسير

سطح خطا
آماره آزمون
استاندارد

نتيجه

هوشمندي استراتژيک  استراتژی مبتنی بر بداهه 0/356

5/698

0/000

تائید فرضيه

هوشمندي استراتژيک  عملکرد چابک

0/105

6/325

0/000

تائید فرضيه

استراتژی مبتنی بر بداهه  عملکرد چابک

0/351

5/625

0/000

تائید فرضيه
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در فرضيه اول ضريب مس��ير  0/356اس��ت و با توجه به سطح خطاي اس��تاندارد که برابر 0/000
ش��ده است و کمتر از  0/05میباشد میتوان اعالم نمود که با احتمال  %95هوشمندي استراتژيک بر
اس��تراتژی مبتنی بر بداهه مؤثر اس��ت و فرضيه اول مورد تائید قرار میگیرد .همچنين مسير مستقيم
تأثیر هوشمندي استراتژيک و استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک به ترتيب با ضريب مسیرهای
 0/105و  0/351در س��طح خط��اي اس��تاندارد معنادار بوده و با احتم��ال  %95میتوان بيان نمود که
هوشمندي استراتژيک و استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک سازمان مؤثر میباشند.
جدول شماره( :)8بررسي فرضيه چهارم
مسير غیرمستقیم

هوشمندي استراتژيک  عملکرد چابک

از طريق

ضريب مسير

نتيجه

استراتژی مبتنی بر بداهه

0/505

تائید
فرضيه

در فرضيه چهارم نقش واسط استراتژی مبتنی بر بداهه در تأثیر هوشمندي استراتژيک بر عملکرد
چابک بررسي شده که برابر است با حاصلضرب اثر مستقيم هوشمندي استراتژيک بر استراتژی مبتنی
بر بداهه در اثر استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک:
0/356*0/351=0/124
با توجه به نتايج بهدس��ت آمده مشاهده میش��ود که تأثیر هوشمندي استراتژيک بهوسیله متغير
ميانجي استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک بيشتر از تأثیر مستقيم هوشمندي استراتژيک بر
عملکرد چابک میباشد و بدینصورت نقش واسط استراتژی مبتنی بر بداهه و فرضيه چهارم نيز تائید
میشود.
 -7نتیجهگیری
همانگونه که مشاهده شد به دلیل خأل تئوريک درزمینۀ تأثیر هوشمندي استراتژيک بر بداههسرایی
اس��تراتژيک و عملکرد چابک س��ازمان و عوامل مؤثر بر اين اثرگذاری در شرکتهای دانشبنیان ،اين
مقاله مدل توسعه یافتهای بدين منظور طراحي و به مرحله آزمون گذارد .یافتههای تجربي بهطور وسيع
از مدل تئوريک پژوهش حاضر حمايت میکنند و عالوه بر تائید اثرگذاری هوش��مندي استراتژيک بر
اس��تراتژي س��ازي مبتني بر بداهه و عملکرد چابک سازمان ،نقش واسط استراتژی مبتنی بر بداهه در
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تأثیرگذاری هوش��مندي اس��تراتژيک بر عملکرد چابک سازمان نيز تائیدش��د .در تبيين نهايي مدل و
بيان چرايي نتايج بهدست آمده ،میبایست عنوان نمود که هوشمندي استراتژيک سبب کشف فرصت
بهمنظور عملکرد چابک در محيط میش��ود و از طرف ديگر با فراهم آوردن داده موردنیاز فرایند خلق
اس��تراتژیهای پديدار شونده و تکويني را بهبود میبخش��د و با اتخاذ تصميمات استراتژيک سريع بر
مبناي دادههای حاصل از هوش��مندي استراتژيک میتوان به ارتقاء عملکرد چابک سازمان پرداخت و
خود را با تالطمهای محيطي منطبق نمود و با استفاده از مزاياي رقابتي حاصل از آن سازمان را در مسير
رشد و توسعه در محيط پيچيده هدايت کرد .یافتههای تجربي حاصل از فرضيه اول تأثیر هوشمندي
استراتژيک بر استراتژی مبتنی بر بداهه را تائید مینماید .در جريان تالطمها و پیچیدگیهای محيطي،
سازمانها بهمنظور بهرهبرداری از فرصتها و بهبود عملکرد ناگزير به اتخاذ تصميمات فیالبداهه و خلق
استراتژي و تکوين آن حين عمل هستند .در اين شرايط میتوان اذعان داشت که استراتژی مبتنی بر
بداهه يک قابليت پويا به ش��مار میرود که نقش مهمي در بهبود عملکرد س��ازمان ايفا میکند .در اين
تحقيق مدلي از هوشمندي اس��تراتژيک بهصورت هوشمندي درونسازمانی و برونسازمانی ارائه شد.
هوشمندي برونسازمانی به بصيرت سازمان در شناسايي الگوها و گرایشهای محيط بيروني اشاره دارد
که از طريق هوشمندي رقابتي و هوش کالن محيطي اندازهگیری میشود .هوش برونسازمانی منجر به
شناخت تغييرات سريع محيطي شده که بهنوبه خود سبب ارتقاء سرعت عکسالعمل در تطابق با محيط
و ارتقاء سرعت استراتژی مبتنی بر بداهه میشود .هوش درونسازمانی از طريق هوشمندي اطالعاتي
درونسازمانی ،هوش��مندي فرایندهاي سازماني و هوشمندي منابع سازماني سنجيده میشود .هوش
دروني س��ازماني از طريق تش��ويق مش��ارکت کارکنان به توليد و انتقال دانش در درون سازمان کمک
مینماید .با تسريع روند توليد دانش ضمني به دانش آشکار و انتقال آن در سطح سازمان ،ميزان قابليت
سازمان در دسترسی به اطالعات سريع و مطمئن ارتقاء يافته و از اين طريق تصميمات استراتژيک با
س��رعت بيشتري اتخاذ میش��وند .نتايج حاصل از اين فرضيه با مطالعات جانسن و همکاران،)2013(1
زهانگ و همکاران( ،)2012بائوم و والي( )2003و آمپريل و بسا( )2006همراستا میباشد .فرضيه دوم
اين تحقيق پاسخگویی يکي از مسائل اصلي اين تحقيق بود و تأثیر هوشمندي استراتژيک بر عملکرد
چابک را تائید میکند .بهوس��یله هوشمندي استراتژيک اطالعات دیدهبانی از محيط داخل و خارج به
روش هوش��مندانهای جمعآوری و پردازش میشود ،فرایند مديريت دانش در درون سازمان به حرکت
1 . Jansen. and et al
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در میآی��د و ماحصل آن ارتقاء عملکرد خواهد بود که براي س��ازمان به ارمغان میآورد .هوش��مندي
استراتژيک س��بب بهبود چابکي در مقابل تغييرات سريع محيطي میشود زيرا محيط بهطور پيوسته
دیدهبانی ش��ده و منجر به اقدامات تطبيقي سازمان با محيط از طريق توليد محصوالت جديد و بهبود
مدلهای کسب مزيت رقابتي میشود و درنهایت عملکرد سازمان بهبود مییابد .همانگونه که فرضيه
س��وم مشاهده میکنیم ،اس��تراتژی مبتنی بر بداهه نيز بر عملکرد چابک سازمان تأثیرگذار میباشند.
بين اس��تراتژی مبتنی بر بداهه با س��رعت پاس��خگويي محيطي ،انعطافپذیری و انطباق ساختاري و
چاالکي فرایندها در محيط پيچيده رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .س��رعت پاسخگويي محيطي،
انعطافپذیری و انطباق س��اختاري و چاالکي فرایندها س��ه مؤلفه کليدي عملکرد در سازمان به شمار
میروند که استراتژی مبتنی بر بداهه در پيشبرد اهداف عملکردي به آنها کمک میکند .به عبارتي،
اين مؤلفهها توانايي سازمان را در شناسايي تغييرات واکنش سريع به آنها و بازگشت به حالت مطلوب
سازمان بعد از واکنش به تغييرات باال میبرند .تغييرات مداوم محيطي ،سازمانها را ناگزير به حرکت
در مس��ير انعطافپذیری نموده اس��ت .انعطافپذیری به توانايي س��ازمان براي س��ازگاري و انطباق با
تغييرات غيرقابلپيشبيني محيطي اطالق ميشود و نيازمند توانايي الزم براي واکنش سريع نسبت به
محيط هس��ت که تأثير بسياري بر عملکرد سازمان دارد .یافتههای اين بخش در راستاي پژوهشهای
زهير و اوزس��اهين( )2008و جانس��ن و همکاران( )2013قرار دارد .درنهای��ت ما در اين پژوهش اين
فرضيه را تائید رس��انديم که هوشمندي استراتژيک میتواند از طريق ارتقاء استراتژی مبتنی بر بداهه
منجر به ارتقاء عملکرد چابک س��ازمان گردد .یافتههای حاصل از اين پژوهش بر لزوم هوشمند سازي
سازمانهای امروزي که در محيطي پيچيده در حال فعاليت میباشند ،تأکید مینماید .ابزار هوشمندي
استراتژيک میتواند بهعنوان ابزاري در خدمت استراتژي سازي و کنترل سازمانها قرار گيرد تا بهوسیله
آن بهطور پيوس��ته ،مفروضات استراتژيک سازمان بازبيني و ارزيابي شود و براساس دادههای حاصل از
ناپیوستگیهای محيطي ،تصميمات استراتژيک سريع اتخاذ شود و از اين طريق با عملکردي چابک در
فضاي رقابتي و محيطي پرتالطم ،سازمان به مسير رشد و توسعه خود ادامه دهد.
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