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بررسي تأثیر هوشمندي استراتژيک بر استراتژي سازي مبتني بر بداهه و 
عملکرد چابک در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات

عطاءاله هرندي1

چکیده
پژوهش حاضر به دنبال طراحي چارچوبي نظام مند باهدف بررس��ی تأثیر هوش��مندي اس��تراتژيک و 
استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک و در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات است و 
از اين طريق سعي دارد تا در توسعه دانش موجود در اين حوزه اقدام نمايد. اين تحقیق از نوع کاربردي 
با اس��تراتژی پیمايشي می باش��د. داده های موردنیاز  براي اين تحقیق توس��ط نمونه گیری تصادفي از 
ش��رکت های دانش بنیان فعال درزمینۀ فناوري اطالعات در کش��ور ايران و به وس��یله ابزار پرسشنامه 
جمع آوری ش��ده است. همچنین از روش معادالت س��اختاري به منظور تجزيه وتحلیل داده ها استفاده 
شده است. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که هوشمندي استراتژيک و استراتژی مبتنی بر بداهه 
بر عملکرد چابک شرکت های دانش حوزه فناوری اطالعات مؤثر می باشند. همچنین نقش میانجی گری 
اس��تراتژی مبتنی بر بداهه در اثرگذاری هوشمندي اس��تراتژيک بر عملکرد چابک شرکت های دانش 

بنیان ايراني نیز  تائید شد.
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1- مقدمه
دنیاي امروز کس��ب وکار، دنیايي سرش��ار از تغییر و تحوالت ش��تابان اس��ت. تغییراتي که به واس��طه 
پیچیدگی ه��ای موجود در محیط روي می دهند. ازاي��ن رو، می توان گفت پیچیدگی های محیطي جزء 
الينفک کسب وکارهاي امروزي است و سازمان ها همواره با چالش تغییرات محیطي ناشي از تالطم های 
بیروني روبرو بودند. علت و میزان س��طح پیچیدگي را می توان به موضوعاتي مانند توس��عه و پیشرفت 
فناوري، افزايش سرعت انتقال اطالعات، توانمندي تمامي ذينفعان سازماني، عوامل تأثیرگذار اجتماعي، 
سیاس��ي و اقتصادي، رقابتي شدن محیط های کس��ب وکار، و غیره نسبت داد. میزان پیچیدگي بر نوع 
روابط س��ازماني اثري قابل توجه دارد)دولی1، 2004(. يکي از روش هاي مطالعه بازار، مالحظه جريانات 
متالطم فرصت هاست. ممکن است فرصت ها در بازارهاي باثبات و بالغ به آهستگي شکل گرفته باشند، 
اما در بازارهاي بسیار پويا زودگذر بوده باشد، ممکن است شانس رهايي از ناکامي هرگز براي سازمان 
به وقوع نپیوندد. به همین دلیل، در اين محیط هاي رقابتي بي رحم، تنها عدم قطعیت پررنگ مي شود. 
عدم قطعیت محیطي يا چاالکي يک تس��هیلگر مهم درزمینۀ انطباق پذيري به ش��مار می رود اما کافي 
نیس��ت. س��ازمان ها بايد چاالکي را به اقدامات رقابتي تبديل کنند. به عبارتي، س��رعت عمل داش��ته 
باش��ند) سونها و س��ونها2، 2006(. از نش��انه هاي پیچیدگي در محیط مي توان به عدم قطعیت، ابهام، 
رقابت روزافزون و آش��وبناکي اش��اره کرد. امروزه با توجه به شرايط پیچیده محیط و توسعه و پیشرفت 
تکنولوژي در سازمان ها وجود مديران و رهبراني بامهارت تفکر استراتژيک براي پاسخگويي به اقتضائات 
محیط خارج و داخل سازمان و انتخاب استراتژی مناسب امري ضروري است. سازمان هايی که سريع تر 
تصمیم می گیرند از میزان فروش، س��ود و موقعیت رقابتي بهتري بهره مند می باشند و اين موضوع در 
ش��رکت های دانش بنیان بیش��تر حائز اهمیت است. اتخاذ تصمیمات مناس��ب و صحیح در کوتاه ترين 
زمان ممکن رمز بقا و موفقیت سازمان ها در دنیاي کسب وکار کنوني است. پژوهش های پیشین رابطه 
میان سرعت تصمیم گیری استراتژيک با عملکرد سازمان و تأثیر آن در محیط های متالطم را بر بهبود 
بهره وری با اثبات رسانیده اند)بائوم و والی3، 2003(. با کمک مديريت استراتژيک کالسیک نمی توان در 
محیط های پیچیده اقدام به تدوين استراتژي کرد. فرايند استراتژي سازي در محیط های پیچیده متمايز 
است و بجای فرايند گام به گام تدوين، اجرا و کنترل؛ فرايندي دائمي است که با توجه به بازخورد عوامل 
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پیرامون و درنتیجه تعامل با آن ها به يادگیري و عمل می پردازد. در چنین محیط هايی اس��تراتژی های 
پديدار ش��وند هستند)استیس��ی، 2011(. با توجه به محدوديت هاي برنامه ريزی در محیط های بسیار 
پويا، مديران در اتخاذ تصمیمات با مش��کالتي مواجه هس��تند. در اين شرايط، مديريت استراتژيک در 
زمان اتخاذ تصمیم های مبتنی بر بداهه در قالب قواعد ساده ظهور می يابد و از انحراف سازمان از مسیر 
خود جلوگیري مي کند. از ديدگاه تئوري پیچیدگي، اس��تراتژي هنر حفظ سازمان در شرايط آشوب و 
تالطم است، شرايطي که آزادي و اداره مسیر به کمک هم خروجی های خالقي ايجاد می کنند. از طرفي 
ش��رکت هاي دانش بنیان سازمان  هايي هستند که با بهره مندي از سرمايه دانشي، نوآوري و فرايندهاي 
خالقانه عوامل بسیار ارزشمندي در اقتصاد دانش محور امروزي به خصوص در کشورهاي درحال توسعه 
ازجمله ايران محسوب مي شوند. در اين نوع شرکت ها فرايندهاي کارآفريني، شامل نوآوري در طراحي 
و عرضه محصوالت و خدمات و راهبردها اس��ت که به واس��طه آن مي توان نیازها و تقاضاهاي جديد و 
پنهان مش��تريان را به بهترين ش��یوه شناس��ايي و تأمین کرد)هرندی، 1393(. يکي از عوامل کلیدي 
بقای سازمان هاي دانش بنیان، ارتقاءی پیوسته عملکرد نوآورانه و ارتقای هوشمندي رقابتي خود است. 
س��ازمان هاي دانش بنی��ان براي اينکه بتوانند در محیط رقابتي امروزي ب��ه حیات اقتصادي خود ادامه 
دهند، به ابزارهاي نويني به منظور تصمیم سازي و تدوين استراتژي نیازمندند. ازجمله اين ابزار ها، هوش 
رقابتي است که در سطح جهان و در بین شرکت ها به سرعت رو به رشد بوده و در حال تبديل شدن به 
معیاري اس��ت که بتواند مديران شرکت ها و سازمان ها را در اخذ تصمیم های هوشمندانه ياري رساند. 
ضرورت وجود هوشمندي رقابتي در کاهش عدم اطمینان و خطرپذيري در تصمیم گیري امري بديهي 
اس��ت. هوش رقابتي به دنبال دريافت، تجزيه وتحلیل اطالعات رقابتي به منظور دستیابي به نتايج بهتر 

در کسب وکار مي باشد.
 هرچه سرعت تصمیمات استراتژيک ارتقاء می يابد، از دقت و کیفیت اين تصمیمات کاسته می شود. 
اتخاذ اين گونه تصمیمات آگاهي مديران از محیط پیرامون و محیط دروني سازمان و تأثیرات آن ها بر 
عملکرد را می طلبد. تدوين اس��تراتژي مناسب و پیش بینی تأثرات تغییرات محیطي بر سازمان به طور 
عمیقي با آگاهي و تجزيه وتحلیل اطالعات از محیط دروني و بیروني در ارتباط اس��ت. به منظور ارتقاء 
کیفیت تصمیمات در کوتاه ترين زمان ممکن، می بايست اطالعات صحیح در کوتاه ترين زمان ممکن در 
دسترس باشد. بدين منظور می بايست محیط داخلي و خارجي سازمان همواره بررسی شود و سازمان 
به طور پیوس��ته نسبت به تالطم های محیطي حساس باش��د) مظلومي و هرندي، 1393(. هوشمندي 
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استراتژيک به مثابه داده های ورودي در اتخاذ استراتژی مبتنی بر بداهه در نظر گرفته می شوند و حائز 
اهمیت است که کسب وکارها به منظور دستیابي به رشد پايدار در محیط رقابتي، هوشمندي به موقع و 
مناس��بي از داده های در محیط تجاري داشته باشند. از طرفي شرکت های دانش بنیان به عنوان عناصر 
مهم در پیشرفت و به کارگیري تکنولوژي، با قرارگیري در فضاي متغیر و متالطم محیط بیروني سازمان 
با چالش هاي زيادي ازجمله کمبود اطالعات، پديده هاي ناش��ناخته، غافلگیری ها و مس��ائل نوظهور از 
سوي محیط مواجه مي ش��وند که به کارگیري استراتژي هاي برنامه ريزي شده و درنهايت تصمیم گیری 
را براي آن ها دش��وار می سازد. مسئله اصلي اين پژوهش آن است که در محیط های متالطم و پیچیده 
حوزه علم و فناوری با سرعت باالی تغییرات، با چه نوع استراتژی می توان چابکی سازمانی را حفظ کرد. 
بنابراين سؤال اين پژوهش عبارت است از اينکه آيا هوشمندي استراتژيک و استراتژی سازی مبتنی بر 

بداهه بر چابکی سازمانی مؤثر است؟ 
پژوهش حاضر به دنبال طراحي چارچوبي نظام مند در خصوص مفاهیم هوش��مندي اس��تراتژيک، 
اس��تراتژی مبتنی بر بداهه و عملکرد چابک در ارتباط باهم و در ش��رکت های دانش بنیان ايراني است. 
با توجه به مطالب عنوان ش��ده، اهمیت شرکت های دانش بنیان 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 محیط های پیچیده و 
نتايجي که از کاربرد آن براي مديران و کارآفرينان ش��رکت های دانش بنیان ايراني حاصل خواهد شد، 

ضرورت انجام مطالعه حاضر شکل گرفت.

2- مبانی نظری پژوهش

2-1 هوشمندی استراتژيک
هوشمندی استراتژيک از دو مقوله اصلی هوشمندی برون سازمانی و هوشمندی درون سازمانی تشکیل 

شده است که در ادامه به تشريح هر يک می پردازيم.

2-1-1 هوشمندي برون سازمانی
هوش�مندي رقابتي: يکي از ويژگی های بارز و مس��لط عصر حاضر، تغییرات فزاينده در دانش بشري 
و عرصه اي مختلف اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، سیاس��ي و فناورانه اس��ت. در چنین شرايطي يکي از 
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الزامات اساسي رقابت شناخت ماهیت تغییرات و پیش بینی روندهاي آتي بازار می باشد. هوش رقابتي1 
توانايي حاصل از فرايند منظم و سیس��تماتیک جمع آوري، بررس��ي و تحلیل اطالعات درباره محیط، 
رقبا، مش��تريان، عرضه کنن��دگان، روند صنعت و الگوهاي رفتاري آينده عناصر محیطي و بازار اس��ت. 
به بیاني می توان هوش رقابتي را هنر جذب و انتقال دانش از عناصر فراس��ازماني و محیط طي قواعد 
خ��اص به منظور حافظت از تهديدات رقابتي و ش��ناخت و بهره ب��رداری از فرصت های بالقوه محیطي 
دانس��ت)يولیا2، 2011(. در تعريفي ديگر هوش رقابتي، توانايي پیش بینی اقدامات در محیط رقابتي و 
کاهش عدم اطمینان در تصمیم گیری هاي مديريتي است. به منظور ارتقاء هوش رقابتي، سازمان نیازمند 
نظارت هدفمند و هماهنگ بر محیط اختصاصي خود و شناس��ايي چارچوب سیس��تماتیک به منظور 
ديده بان��ی محی��ط و دريافت اطالعات دقیق، به روز و متناس��ب با نیاز خود می باش��د)پامال3، 2010(. 
هوش��مندي رقابتي دربرگیرنده هوش��مندي بازار، هوشمندي رقبا، هوش��مندي فناورانه و هوشمندي 
اجتماعي راهبردي می باشد. وظیفه تهیه و عرضه روندهاي حال و آينده نیازها و ترجیحات مشتريان به 
بازارهاي جديد و همچنین ايجاد فرصت های و تغییرات اصلي در بازاريابي و توزيع رقبا تشکیل دهنده 
هوش��مندي بازار است. هوش��مندي رقبا نیز سبب مالحظه و بررسي مس��تمر و نظام مند تغییرات در 
ساختار رقبا، محصوالت و بررسي رقبا جديد می شود)روآج و سانتی، 2001(4. در هوشمندي فناورانه، 
هزين��ه و فايده فناوري هاي جديد و فعلي و پیش بینی در خصوص فناوراي هاي نوين آينده را بر عهده 
دارد. در انتها نیز بررسي محیط کالن، مقررات مالیاتي و دولتي، مباحث سیاسي و اجتماعي و موضوعات 
منابع انساني سبب ارتقاء هوشمندي اجتماعي راهبردي سازمان می شود)میشائیل و سايمون5، 2008(. 
هوش��مندي کالن محیطي: هوش��مندي کالن محیطي، اطالعات مناسبي را در خصوص محیط کالن 
سازمان فراهم آورده و آن را تجزيه وتحلیل می کندد)کاوالکانتی6، 2005(. تجزيه وتحلیل محیطي به مثابه 
فرايند شناسايي، گردآوري، پردازش و تفسیر اطالعات درباره عوامل بیروني مؤثر در سودمندي برنامه ها 
و تصمیم گیري هاي س��ازماني قلمداد می ش��ود)زهانگ و همکاران7، 2012(. بنابراين، در اين پژوهش 
هوش��مندي کالن محیطي شامل هوشمندي تکنولوژيکي، هوش��مندي سیاسي- قانوني، هوشمندي 
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زيست محیطی، هوشمندي اجتماعي و هوشمندي اقتصادي تبیین می شود.
هوش�مندي تکنولوژيکي: دربرگیرن��ده گردآوري اطالعات روز درزمین��ۀ تکنولوژي از مقاالت، 
نش��ريات، پژوهش ه��ای کاربردي و بنیادي، فرايندهاي صنعتي و واحدهاي تحقیق و توس��عه اس��ت. 
به منظور کس��ب هوشمندي تکنولوژيکي مي بايس��ت مزايا و هزينه هاي تکنولوژي هاي جديد و فعلي و 

ناپیوستگی های تکنولوژيکي آتي را مورد ارزيابي، تخمین و محاسبه قرار داد)آپريل و بسا1، 2006(. 
هوش�مندي اجتماعي: به بررس��ي روند رفتارهاي اجتماعي به منظور شناسايي مسائلي از قبیل 
تغییرات در قوانین، مسائل مالي و مالیاتي، سیاسي و اجتماعي و مباحث کالن منابع انساني و اجتماعي 

می پردازد.
هوش�مندي اقتصادي: بر کس��ب اطالعات در مورد مس��ائل اقتصادي مانند رکود، تورم و ساير 
شاخص هاي اقتصادي توجه دارد. همچنین به آگاهي سازمان از سیاستها و اطالعات اقتصادي، تجاري 

و دولتي به منظور بهره وری اقتصادي بیشتر تأکید می کند)جانسون و پوالنا، 2010(2.
هوش�مندي زيس�ت محیطی: توانايي تطبیق با محیط زيست پیرامون سازمان، فرصتي را فراهم 
می کند تا آموخته هاي حاصل از چگونگي تأثیر فعالیت های بشر بر روي اکوسیستم ها به طوری که زيان 
کمتري بر محیط وارد شود و پايداري زندگي و بقا در محیط زيست پیرامون حفظ گردد، به کار گرفته 

می شود) مظلومی و هرندی، 1393(.

2-1-2 هوشمندي درون سازمانی
 هوشمندي منابع سازماني: سیستم های برنامه ريزی منابع سازماني براي مديريت اطالعات عملیاتي 
س��ازماني به منظور برنامه ريزي منابع مالي، انس��اني، فیزيکي، تولید و مديري��ت زنجیره تأمین، به کار 
می روند)چو و همکاران3، 2005(. اگرچه اين سیستم ها مي توانند تمامي داده های عملیاتي کسب وکار 
را در پايگاه های اطالعاتي براي برنامه  ريزي س��ازمان ادغام کنند، اما اين سیستم ها براي تحلیل داده ها 
و فرايند پش��تیباني از تصمیم گیري مناسب نیست. بنابراين، لزوم يکپارچگي سیستم های برنامه ريزی 
منابع س��ازماني به همراه سیس��تم هاي هوشمند ضروري اس��ت. درنتیجه در ادامه به بیان مؤلفه هاي 

هوشمندي منابع سازماني می پردازيم.

1 . April & Bessa
2 . Johannesson and Palona
3 . Chou  et al
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هوشمندي منابع انساني: به تجزيه وتحلیل اطالعات درباره حوزه های تصمیم گیری منابع انساني 
مانند حوزه پاداش و مزايا، روابط کارکنان، انتخاب و استخدام و وضعیت نیروي انساني در محیط رقابتي 

اشاره دارد.
هوش�مندي مناب�ع مال�ي: تواناي��ي يکپارچه س��ازی و تجزيه وتحلی��ل تمامي اطالع��ات مالي، 
بودجه بن��دي، پیش بیني، شبیه س��ازي و مديريت ريس��ک را دربر می گیرد و نق��ش کلیدي در فرايند 
برنامه ريزی اس��تراتژيک س��ازمان ايفا مي کند. با ترکیب ابعاد هوشمندي مالي، سازمان می تواند دقت 
برنامه ها، بودجه ها و ادراک محرک های س��ود را ارتقاء داده و سیستم های تخصیص مالي را در سازمان 

کاراتر سازد)سابرين و همکاران، 2012(1.
هوش�مندي منابع فیزيکي: به تجزيه وتحلیل داده های مرتبط با منابع فیزيکي)مواد، تسهیالت 
و تجهی��زات(، موجودي انبارها، موجودي در گردش، زمان تهیه مواد و خريد و تولید مواد می پردازد و 

بر برنامه ريزي و استخراج گزارش هاي مناسب و مرتبط با منابع فیزيکي تأکید دارد)فاللتتا2، 2008(. 
هوشمندي اطالعاتي داخلي: هوشمندي اطالعاتي، فرايند گردآوري و سازماندهي، تجزيه وتحلیل، 
توزيع اطالعات درون س��ازمانی میان بخش های س��ازمان و مديريت و عمل به اطالعات با رعايت اصول 
اخالقي می باش��د. درنتیجه ضرورت وجود پايگاه های اطالعات داده و سیس��تم های تحلیل و پردازش 

داده ها در درون سازمان الزم و حیاتي است)سابرينا و همکاران3، 2012(. 
هوش�مندي فرايندهاي سازماني: هوشمندي فرايندهاي سازماني، دربرگیرنده حوزه وسیعي از 
کاربردها درزمینۀ نظارت و تجزيه وتحلیل فرايندها به منظور بهینه س��ازی، پیش بینی، بررسي همگوني 
و کش��ف فرايندهاي سازمان می باش��د. به عالوه، اين نوع هوشمندي به شناسايي گلوگاه ها و تنگناها و 
عل��ل آن ها می پردازد تا به س��ازمان ها درک بهتري از چگونگي اجراي فرايندهاي کس��ب وکار خود را 

بدهد)اوجینیو و کارترايت4، 2005(. 

2-2 استراتژي سازي مبتني بر بداهه
در يکي از تعاريفي که برلینر)1994(، براساس مضمون فرعي بداهه سازي بر آن تأکید کرده آمده است: 

»رفتار منعطف استراتژي هاي از قبل برنامه ريزي شده«.

1 . Sabrina and et al
2 . Falletta
3 . Sabrina  et al
4 . Evgeniou &  Cartwright
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ايزنهارت و تبريزي1 )1995( زماني که به منظور دستیابي به توسعه سريع محصول با تأمل از اين 
رويکرد استفاده مي کنند را »استراتژي فشرده سازي2« مي نامند.

هچ)1997( بداهه سازماني را »عمل هدايت شهودي بر چیزي به شیوه خود به خودي )خودانگیخته( 
اما به لحاظ تاريخي محتوايي« تعريف کرده اس��ت. در دهه گذش��ته، بداهه سازي قابلیت استراتژيکي 
ش��ناخته شد که از الزامات س��ازمان هاي قرن 21ام جهت تغییر، انطباق پذيري، پاسخ دهی به محیط، 

موانع سست و سلسله مراتب کمینه حمايت مي کرد.
ب��رون و ايزنه��ارت)1997( با قرض تعري��ف ماينر و مورمن)1995( بداهه س��ازي را اس��تراتژي 
س��ازمان دهي بر مبناي »شکل گیري آن زماني که شما مش��غول اجراي آن هستید« تعريف می کنند. 
بداهه سازي واقعي به دو مشخصه کلیدي بستگي دارد: )1( ارتباطات کارکنان در شرايط بالدرنگ بسیار 
زياد اس��ت، بااين حال )2( کارها در يک س��اختار محدود و با اصول ويژه انجام مي شود. ساختار محدود 
چارچوبي جامع را ايجاد مي کند که از آزادي زيادي برخوردار است. ارتباطات به کارکنان اجازه مي دهد 
با اين چارچوب هماهنگ شده و متقاباًل در آن تعديل يابند. ازاين رو، افراد مي توانند به صورت تطبیقي 

امور را حتي زماني که زمینه در حال تغییر است به انجام رسانند)براوون و ايزنهارت3، 1997(
عالوه بر اين، برون4 و ايزنهارت )1998( بداهه سازي را در مدل »رقابت در لبه« استراتژي موردتوجه 
قراردادند. آن ها معتقدند که در هر شرکت و صنعتي که تغییر براي چالش استراتژيک در آن ها حیاتي 
است، بداهه سازي چیزي است که مديران را قادر به تعديل تغییرات به صورت مستمر و خالق می سازد. 
بداهه سازي يعني ايجاد و خلق پاسخ های جديد بدون برنامه ريزی قبلي و بدون اطمینان از پیامدهاي 
آن؛ يعني کش��ف آينده ای که عمل ما آن را خلق مي کند.فلیش��ر و بنسوسان )2007(5 بداهه سازي را 
تفکر خلق بهترين چیزها تعريف می کنند 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 نمی يابند می توان 
بازگش��ت. بداهه س��ازي انحراف از تکنیک يا دانش موجود است که در شرايط بروز مشکل در سازمان 
روي مي دهد. ممکن اس��ت ش��رکت ها به منظور اصالح و تعديل مديريت بد، اش��تباه های کارکنان يا 

1 . Eisenhardt & Tabrizi
2 . Compression Strategy
3 . Brown & Eisenhardt
4 . Brown
5 . Fleisher and Bensoussan
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تغییرات سريع محیطي به بداهه سازي روی آورند. يا ممکن است مديريت به منظور ايجاد انعطاف پذيري 
بیش��تر و تصمیم گیري هاي خودانگیخته تر از بداهه س��ازي اس��تفاده کند. محققین معتقدند که بداهه 
زماني ش��کل مي گیرد که تدوين و اج��راي يک عمل در يک زمان همپوش��اني دارند. عوامل کلیدي، 
ماهیت خود به خودي بداهه س��ازي و به کارگیري منابع موجود )اصطالح بريکالژ( را ش��امل مي ش��ود. 
اين موقعیت س��ودگرايانه که بداهه سازان را وادار به استفاده از منابع موجود می کند بر شرايطي تأکید 
دارد که در آن اقدامات فاقد عمومیت، نتیجه اي از فشارهاي محیطي مي باشند. بداهه سازي برنامه ريزي 
نشده، بدون قصد قبلي، خود به خودي و في البداهه است و يک عامل زماني را به هم پیوند مي دهد که 
در آن افراد به موقعیت برحس��ب محرک لحظه ای و بدون پیش بینی مشکل احتمالي پاسخ مي دهند. 
س��ونها و همکارانش1 )1999( بداهه سازماني را مفهومي از عمل می دانند که توسط سازمان و افرادش 
با به کارگیري مواد موجود، منابع اجتماعي، ش��ناختي و اثربخش آش��کار مي گردد. آن ها معتقدند که 
بداهه س��ازي در جريان کار اتفاق مي افتد و فرد نمي تواند پاس��خگويي به چالش را به تأخیر انداخته و 
براي حل چالش به تفکر و برنامه ريزي بپردازد. در چنین شرايطي نمي توان در مورد درستي تصمیم از 
پیش قضاوت کرد و نتیجه تصمیمات پیش از عمل قابل ارزيابي نیست. ويک2 )2001( بداهه سازي را 
يک »استراتژي بهنگام« مي داند. همچنین او افسانه برنامه هاي استراتژيک و استراتژي هاي پیشنهادي 
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 به منظور درک بداهه سازي و يادگیري، نش��انه ي نگرانی های اجتماعي فزاينده درباره نحوه 
مواجهه با ناپیوس��تگي ها، تعهدات چندگانه، گسستگي ها و اهداف ناپايدار است که بدون آگاهي آن ها 
را حل می کند.  همچنین او بداهه س��ازي را فرايند خالقانه و الس��اعه تالش براي دستیابي به هدف به 
شیوه اي جديد می داند. وجه افتراق بداهه سازي با نوآوري و خالقیت نیز در همین ويژگي الساعه بودن 
بداهه س��ازي است و اين که نوآوري ها در ارتباط با خروجي ها هستند؛ درحالي که بداهه سازي معطوف 

به فرايندهاست(استیسی، 2011(3. 

1 . Cunha 
2 . Weick
3 . Stacey
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جدول )1( مفاهیم ارائه شده از بداهه سرايي

تعريفمحقق

رفتار منعطف استراتژی های از قبل برنامه ريزي شدهبرلینر، 1994

استراتژي فشرده سازيايزنهارت و تبريزی، 1995

عمل هدايت شهودي بر چیزي به شیوه اي خود به خودي يا برانگیختههچ، 1997

شکل گیري آن در زمان اجراي استراتژيبراون و ايزنهارت، 1997

ايجاد و خلق پاسخ هاي جديد بدون برنامه ريزي قبلي و بدون اطمینان از پیامدهاي آن هاباررلت، 1998

تدوين و اجراي هم زمان استراتژيمورمان و مینر، 1998

استراتژي بهنگامويک، 2001

2-3 عملکرد چابک
عملکرد سازماني مفهوم گسترده ای است که آنچه را شرکت تولید می کند و نیز حوزه هايی را که با آن ها 
در تعامل اس��ت دربر می گیرد. به عبارت ديگر، عملکرد سازماني به چگونگي انجام مأموريت ها وظايف و 
فعالیت های سازماني و نتايج حاصل از انجام آن ها اطالق می شود. به عبارتي، عملکرد سازماني عبارت 
است از دستیابي به اهداف سازماني و اجتماعي يا فراتر رفتن از آن ها و انجام مسئولیت هايی که سازمان 
به عهده دارد.پاکارت در مقاله خود،  عملکرد سازماني را شاخصي معرفي می کند که نحوه تحقق اهداف 
يک س��ازمان را اندازه گیری می کند. تحقیقات گوناگون نشان می دهد که عملکرد پديده ای چندبعدي 
و س��ازه ای اجتماعي اس��ت: عملکرد را می توان براس��اس تحقق اهداف، کارايي يا اثربخشي هزينه ها، 
اکتس��اب منابع کمیاب، انطباق پذيری با محیط، رضايت س��هامداران و ذينفع��ان و فرايندهاي داخلي 
)همانند يادگیري سازماني، روحیه کارکنان و فرهنگ سازماني( تعريف و ارزيابي کرد)پاکارت1، 2009). 
س��ونها )2006( در مقاله خود در رابطه با اس��تراتژی های بکار رفته در تئوري پیچیدگي از س��ه مؤلفه 
عملکرد چابک نام می برد: س��رعت پاس��خگويي محیطي، انعطاف پذيری و انطباق ساختاري و چاالکي 
فرايندها. اولین مؤلفه چابکي در اين تحقیق، سرعت پاسخگويي محیطي است؛ بداهه سازي به سازمان 
کمک مي کند با استفاده از منابع موجود نسبت به تغییرات پیش بیني نشده محیطي به سرعت واکنش 

1 . Packard
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نش��ان دهد و مانع اتالف وقت شود. با توجه به دومین مؤلفه، بداهه سازي مي تواند سازمان را منعطف 
س��اخته و به س��ازگاري آن با محیط پیچیده کمک کند و آمادگي سازمان را براي مقابله با بحران هاي 
احتمالي افزايش دهد. لذا، در پیامد عملکردي آخر روشن می شود که سرعت عمل و چاالکي سازمان 
در ش��رايط ع��دم قطعیت افزايش می يابد و به طور کلي بداهه از کند ش��دن روند س��ازمان در جريان 
تالطم های محیطي جلوگیري مي کند)زهیر و همکاران، 2008(1. استراتژيست ها سنسورهاي هوشیار 
و بداهه پردازان ماهري هس��تند که قادر به حل مس��ائل در زمان ظهورش��ان هستند. در زمان انطباق 
با فرايند اس��تراتژي مبتني بر پیچیدگي، مديران چش��م انداز اس��تراتژيک را احراز مي کنند و به منظور 
ايج��اد زيرس��اختي که بداهه انطباقي در آن رخ دهد به ص��ورت غیرمتمرکز تصمیم گیری می کنند. به 
سبب نیاز به هماهنگي سريع با تغییرات محیطي، سازمان ها بايد روش های چابک تر شدن را بیاموزند 
و بداهه س��ازي چنین فرصتي را در اختیار آن ها قرار می دهد که به سرعت وارد عمل شوند. به عبارتي، 
استراتژی مبتنی بر بداهه به پاسخگويي سريع نسبت به تغییرات در محیط رقابتي می انجامد. اثر اين 

قابلیت پويا به ويژه ازلحاظ ظرفیت بنگاه براي انطباق و انعطاف پذيری حائز اهمیت است.

2-4 پیشینه پژوهش
در جدول شماره 2 و 3 پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی ارائه شده است.

جدول شماره)2(: پیشینه پژوهش های داخلی

نتايجعنوان تحقیقمحقق، سالرديف

نوبری، 1
1388

تبیین الگوی رفتاری 
سازمان با استفاده 
از مفاهیم تئوری 

پیچیدگی

علم پیچیدگی امکان درک و مواجهه با شرايط پويا و بغرنج 
محیط سازمان را فراهم می آورد. با کسب شناخت نسبت به 
بی نظمی، عدم قطعیت و پیش بینی ناپذيری اتفاقات جامعه 

و سازمان پیچیده شناسايی می شود.

لشکربلوکی، 2
1390

طراحی مدل فرآيندی 
تدوين استراتژی پابرجا 
در شرايط عدم قطعیت

سازمان ها در برابر تغییرات محیطی با چالش های چالش 
زيادی مواجه می شوند. اين تغییرات به صورت عدم قطعیت 
محیطی خود را نشان می دهد. برای طراحی استراتژی در 

چنین شرايطی رويکردهای مختلفی وجود دارد.

1 .Zehir
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نتايجعنوان تحقیقمحقق، سالرديف

3
رحمانسرشت 
و آرزمجو، 

1389

ادراک مديران در بداهه 
سازی تصمیمات برای 

خروج از بحران

زمانی که برنامه ريزی و اجرای استراتژی به طور هم زمان انجام 
می شود و سازمان با استفاده از منابع موجود تصمیم گیری 

می کند پديده بداهه نوازی ظهور می يابد. در موارد مواجهه با 
چالش های چالش غیرقابل پیش بینی محیطی، تصمیمات 

فوری مدير بسیار حیاتی است و در اينجا نقش بداهه نوازی 
آشکار می شود.

جدول شماره)3(: پیشینه پژوهش های خارجی

نتايجعنوان تحقیقمحقق، سالرديف

سونها، 1
2006

حرکت به سوی تئوری 
پیچیدگی استراتژی

سیستم های بی نظم، سیستم های پويا و خالق هستند. 
بنابراين برای تعامل با آن ها بايد از قواعد ساده بهره برد و 

ساختار سازمان را به صورت مینیمالیستی شکل داد. در 
شرايط آشوبناک محیطی از تکامل هم زمان سازمان و محیط 

بداهه استراتژيک شکل می گیرد که استراتژی رقابتی است 
و به چاالکی و انعطاف پذيری سازمان کمک کرده و سرعت 

پاسخگويی به تالطم های را افزايش می دهد.

بداهه سازی، تفکری ويک،21998
برای تحلیل سازمانی

استفاده از استعاره بداهه نوازی جاز برای بهبود روش های 
بداهه سازی سازمانی

 بداهه سازی و اثر آنورا، 32009
 بر عملکرد

بررسی اثر بداهه سازی بر عملکرد سازمان
در محیط متغیر و آشفته، ساختارها به صورت مینیمالیستی 

و خودسازمان يافته هستند و مديران به دنبال استراتژی هايی 
جهت پاسخگويی به محیط اند. در چنین شرايطی بداهه 

سازی يک اقدام طبیعی است.

مکگان، 4
2005

مواجهه با رويدادهای 
برنامه ريزی نشده: 

پويايی های بداهه سازی 
در تکامل سیستم های 

اطالعاتی درون و امتداد 
مرزهای سازمان

رويدادهای برنامه ريزی نشده در محیط های پیچیده عامل 
شکل گیری بداهه سازمانی هستند که باعث ايجاد تعامل بین 

ساختار و انعطاف سازمانی است.
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نتايجعنوان تحقیقمحقق، سالرديف

ايزلی، 52004
بداهه سازی، برنامه ريزی 

و شگفتی ها در 
شرکت های کوچک

بررسی تعامل سطوح بداهه سازی و شرايط محیطی و 
پیامدهای ناشی از واکنش به غافلگیری های محیطی

بوير، 62009

بداهه سازمانی دريک 
مدل برنامه ريزی 

اپیزودی: يک ديدگاه 
سیستمی

تغییرات سازمانی مجموعه ای از قضاوت ها و تطابق های 
مداوم هستند. افراد درگیر در محیط های متغیر و پیچیده 

ناگزير به درک بداهه استراتژيک هستند.
گزينه »اين يا آن« بین استراتژی و بداهه سازی وجود ندارد.

3- تبیین مدل مفهومي پژوهش
مدلي مفهومي و محقق ساخته پژوهش به منظور بررسي تأثیر هوشمندي استراتژيک بر عملکرد چابک 
و اس��تراتژی مبتنی بر بداهه در شکل)1( ارائه شده اس��ت. در اين مدل هوشمندي استراتژيک متغیر 
مستقل، استراتژی مبتنی بر بداهه متغیر واسط و عملکرد چابک سازمان به مثابه  متغیر وابسته در نظر 
گرفته ش��ده اند. رويکرد اصلي در ارائه اين مدل قیاس��ي می باشد و با بررسي ادبیات موضوع و پیشینه 
تحقیقات در اين حوزه، مدلي نوآورانه را ارائه شده است. با بررسي مطالعات جوهانسون و پالونا1)2010(، 
به اين نتیجه می رس��یم که به منظور ارتقاء کیفیت اس��تراتژی های پديدار ش��ونده در کوتاه ترين زمان 
ممکن، می بايست اطالعات صحیح و مناسبي در دسترس باشد. بدين منظور می بايست محیط داخلي 
و خارجي س��ازمان همواره بررس��ي می ش��ود و سازمان به طور پیوسته نس��بت به تالطم های محیطي 
حساس باشد. هوشمندي استراتژيک ابزاري است که با ديده بانی محیط داخل و خارج اين حساسیت 
را براي س��ازمان به همراه می آورد. هوش��مندي استراتژيک تغییرات و تالطم های محیطي را تشخیص 
داده و داده ه��ای آن را به صورت صحیح و به موقع در اختیار تصمیم گیران اس��تراتژيک س��ازمان قرار 
می دهد. بنابراين س��ازمان های هوشمند با تکیه بر داده های به موقع و داراي اعتبار قادر خواهند بود تا 
اس��تراتژی های مبتنی بر بداهه را با س��رعت و کیفیت مناس��ب طراحي و اجرا کنند. همچنین زهیر و 
اوزساهین)2008(، در مطالعات خود بیان می دارند که استراتژی مبتنی بر بداهه مي تواند سبب بهبود 
عملکرد چابک در مقابل تغییرات سريع محیطي شود زيرا منجر به تطبیق سريع تر با محیط از طريق 
انطباق، چاالکي، انعطاف پذيری و پاسخ سريع می شوند. با تسريع در تصمیمات استراتژيک از فرصت های 

1 . Johannesson and Palona
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موجود در محیط به نحوه شايسته تری استفاده شده، تکنولوژی های جديد سريع تر شناسايي می شوند، 
محصوالت جديد و مدل های کسب مزيت رقابتي در زمان کوتاه تری توسعه می يابند و درنهايت مزيت 
رقابتي پايدار براي س��ازمان ايجاد و حفظ مي ش��ود. با توجه به بررس��ي ادبیات موضوع و نقش��ي که 
هوشمندي استراتژيک و استراتژی مبتنی بر بداهه هر يک به تنهايی می توانند بر عملکرد چابک داشته 
باشند و تأثیراتی که هوشمندي استراتژيک در ارتقاء عملکرد چابک ايفا مي کند، سه متغیر هوشمندي 
استراتژيک، استراتژی مبتنی بر بداهه و عملکرد چابک را به منظور مدلي سازي تئوريک انتخاب شدند.

شکل شماره)1(: مدل مفهومي پژوهش

هوش��مندي استراتژيک بر اس��تراتژی مبتنی بر بداهه در ش��رکت های دانش بنیان حوزه فناوری . 1
اطالعات کشور ايران مؤثر است.

هوش��مندي استراتژيک بر عملکرد چابک س��ازمان های دانش حوزه بنیان فناوری اطالعات کشور . 2
ايران مؤثر است.
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استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک سازمان های دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات کشور . 3
ايران مؤثر است.

هوشمندي استراتژيک از طريق استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک سازمان های دانش بنیان . 4
حوزه فناوری اطالعات کشور ايران مؤثر است. 

5- روش شناسی پژوهش
مطالع��ه حاض��ر از نوع تحقیقات کاربردي با ماهیت پیمايش��ي می باش��د. جامعه آم��اري اين تحقیق 
شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فناوري اطالعات کشور ايران می باشند و علت انتخاب اين است 
ک��ه ش��رکت های دانش بنیان و به خصوص در حوزه فناوري اطالع��ات داراي محیط پیچیده و متالطم 
می باش��ند. در اين پژوهش به منظور انتخاب ش��رکت هاي دانش بنیان روش نمونه گیری تصادفي ساده 
اس��تفاده ش��ده و به منظور تعیین حجم نمونه با توجه به آنکه حجم جامعه معلوم می باش��د، از جدول 
مورگان استفاده شده است. با استفاده از اين جدول حجم نمونه 265 به دست آمد. اطالعات موردنیاز از 
طريق توزيع پرسشنامه الکترونیکي جمع آوری گرديده است. پرسشنامه تحقیق حاضر را مديران عامل 
و اجرايي شرکت ها تکمیل نموده اند زيرا ايشان داراي اطالعات، اختیارات و مسئولیت موردنیاز به منظور 
اتخاذ تصمیمات استراتژيک در سازمان می باشند. بدين منظور در ابتدا اطالعات 400 شرکت با استفاده 
از اطالعات موجود در سايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، به دست آمد و در مرحله بعد 
به وس��یله ايمیل و تلفن با اين ش��رکت ها تماس گرفته و در خصوص همکاري در اين پژوهش با ايشان 
مکاتبه گرديد. در مرحله بعد پرسش��نامه پژوهش به صورت الکترونیکی برای اين شرکت ها ارسال شد 
و توس��ط مديران عالي و اجرايي دارای اختیار و مس��ئولیت در استراتژي سازي تکمیل گرديد و 200 
پرسشنامه صحیح و کامل دريافت شد که داده های آن در تجزيه وتحلیل هاي اين پژوهش استفاده شده 
است. پرسشنامه تحقیق پژوهش حاضر از دل ادبیات پژوهش توسط محققین و براساس طیف لیکرت 
طراحي و تدوين گش��ته است. به منظور 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 می گردد که ش��اخص های هر سازه با يکديگر 
همبس��تگي میانه ای داشته باشند. بدين منظور می بايس��ت میانگین واريانس های خروجي)AVE( از 
0/5 بیش��تر باشد. ضرايب AVE نشان مي دهند که چه درصدي از واريانس متغیر مدل، به وسیله يک 
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مؤلفه مجزا تش��ريح ش��ده است. نتايج خروجي از پي ال اس نش��ان می دهد که تمامي متغیرها داراي 
AVE باالتر از 0/5 می باشند. در اين صورت نتیجه گرفته می شود که مؤلفه ها مي توانند به اندازه کافي 

واريانس متغیرهاي مدل پژوهش را تش��ريح نمايند. بنابراين اب��زار اندازه گیری تحقیق حاضر از روايي 
مناس��بي برخوردار می باشد. جهت محاسبه ضريب پايايي پرسش��نامه و اطمینان از هماهنگي دروني 
ابزار اندازه گیري تحقیق از آزمون آلفاي کرونباخ اس��تفاده ش��د. آلفاي کرونباخ متغیرهاي پرسشنامه 

نشان دهنده پايا بودن پرسشنامه پژوهش حاضر می باشد.

جدول)4(: نتايج روايي و پايايي پرسشنامه

روايي همگراآلفاي کرونباخمتغیرها

0/88430/5007هوشمندي استراتژيک

0/91520/7690استراتژی مبتنی بر بداهه

0/81630/5433عملکرد چابک

در اي��ن پژوهش از مدل يابي معادالت س��اختاري1 و روش حداقل مربع��ات جزئي2 جهت آزمون 
فرضیات و برازندگي مدل استفاده شده است.

6- يافته های تحقیق 

6-1  سیماي آزمودنی ها
پژوهش حاضر بر روي 200 نفر از مديران عامل و اجرايي از 65 ش��رکت دانش بنیان در حوزه فناوري 

اطالعات کشور ايران به انجام رسیده است.

6-2 شاخص های برازندگي مدل
با آنکه انواع گوناگون آزمون ها که به گونه کلي، ش��اخص های برازندگي3 نامیده مي ش��وند پیوسته در 
حال مقايس��ه، توسعه و تکامل هس��تند اما هنوز در مورد حتي يک آزمون بهینه توافق همگاني وجود 

1 . Structural Equation Model )SEM(
2 . Partial Least Squares )PLS( path  modeling
3 .Fit Index
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ندارد. معیار کلي براي روش حداقل مربعات جزئي در نظر گرفته شد که اين معیار، جي اُ اف1 نام دارد. 
شاخص های اين معیار کراني از صفر تا يک را در بر دارند و به چهار شاخص مطلق، نسبي، مدل دروني 
و مدل بیروني تقسیم مي شوند. شاخص هاي مطلق و نسبي، شاخص های توصیفي و کیفي هستند بدين 
معنا که استنباطي مبتني بر قضاوت در مورد معناداري آماري از ارزش های آن ها وجود ندارد. مطالعات 
نشان می دهند که ارزش شاخص نیکويي برازش بیشتر از آنکه به مدل بیروني بستگي داشته باشد به 
مدل دروني وابسته است. همان طور که در جدول برازندگي مدل مالحظه می شود، مقادير شاخص هاي 

مدل نمايانگر برازندگي خوب مدل بوده و مدل تحقیق حاضر مورد تائید قرار می گیرد.

جدول شماره)5(: اطالعات جمعیت شناختی

درصدفراوانيويژگي جمعیت شناختي

جنسیت
16080مرد

4020زن

سن

30-257236

40-304020

50-406834

2010باالتر از 50

سطح تحصیالت

9447لیسانس

9648فوق لیسانس

105دکتري

جدول)6(:  شاخص های برازندگي مدل

مقدارشاخص های برازندگي مدل

0/574مطلق
0/765نسبي

0/987مدل بیروني
0/755مدل دروني

1 . Gof
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6-3 تحلیل مسیر

شکل شماره)2(: تحلیل مسیر

6-4 بررسي فرضیه های تحقیق

جدول شماره)7(: بررسي فرضیه های اول، دوم و سوم

مسیر مستقیم
ضريب 
مسیر

آماره آزمون
سطح خطا 
استاندارد

نتیجه

تائید فرضیه0/3565/6980/000هوشمندي استراتژيک  استراتژی مبتنی بر بداهه

تائید فرضیه0/1056/3250/000هوشمندي استراتژيک  عملکرد چابک

تائید فرضیه0/3515/6250/000استراتژی مبتنی بر بداهه  عملکرد چابک
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در فرضیه اول ضريب مس��یر 0/356 اس��ت و با توجه به سطح خطاي اس��تاندارد که برابر 0/000 
ش��ده است و کمتر از 0/05 می باشد می توان اعالم نمود که با احتمال 95% هوشمندي استراتژيک بر 
اس��تراتژی مبتنی بر بداهه مؤثر اس��ت و فرضیه اول مورد تائید قرار می گیرد. همچنین مسیر مستقیم 
تأثیر هوشمندي استراتژيک و استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک به ترتیب با ضريب مسیرهای 
0/105 و 0/351 در س��طح خط��اي اس��تاندارد معنادار بوده و با احتم��ال 95% می توان بیان نمود که 

هوشمندي استراتژيک و استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک سازمان مؤثر می باشند. 

جدول شماره)8(: بررسي فرضیه چهارم

نتیجهضريب مسیراز طريقمسیر غیرمستقیم

تائید 0/505استراتژی مبتنی بر بداهههوشمندي استراتژيک  عملکرد چابک
فرضیه

در فرضیه چهارم نقش واسط استراتژی مبتنی بر بداهه در تأثیر هوشمندي استراتژيک بر عملکرد 
چابک بررسي شده که برابر است با حاصل ضرب اثر مستقیم 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 به دس��ت آمده مشاهده می ش��ود که تأثیر هوشمندي استراتژيک به وسیله متغیر 
میانجي استراتژی مبتنی بر بداهه بر عملکرد چابک بیشتر از تأثیر مستقیم هوشمندي استراتژيک بر 
عملکرد چابک می باشد و بدين صورت نقش واسط استراتژی مبتنی بر بداهه و فرضیه چهارم نیز تائید 

می شود.

7- نتیجه گیری
همان گونه که مشاهده شد به دلیل خأل تئوريک درزمینۀ تأثیر هوشمندي استراتژيک بر بداهه سرايی 
اس��تراتژيک و عملکرد چابک س��ازمان و عوامل مؤثر بر اين اثرگذاری در شرکت های دانش بنیان، اين 
مقاله مدل توسعه يافته ای بدين منظور طراحي و به مرحله آزمون گذارد. يافته های تجربي به طور وسیع 
از مدل تئوريک پژوهش حاضر حمايت می کنند 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 نیز تائیدش��د. در تبیین نهايي مدل و 
بیان چرايي نتايج به دست آمده، می بايست عنوان نمود که هوشمندي استراتژيک سبب کشف فرصت 
به منظور عملکرد چابک در محیط می ش��ود و از طرف ديگر با فراهم آوردن داده موردنیاز فرايند خلق 
اس��تراتژی های پديدار شونده و تکويني را بهبود می بخش��د و با اتخاذ تصمیمات استراتژيک سريع بر 
مبناي داده های حاصل از هوش��مندي استراتژيک می توان به ارتقاء عملکرد چابک سازمان پرداخت و 
خود را با تالطم های محیطي منطبق نمود و با استفاده از مزاياي رقابتي حاصل از آن سازمان را در مسیر 
رشد و توسعه در محیط پیچیده هدايت کرد. يافته های تجربي حاصل از فرضیه اول تأثیر هوشمندي 
استراتژيک بر استراتژی مبتنی بر بداهه را تائید می نمايد. در جريان تالطم ها و پیچیدگی های محیطي، 
سازمان ها به منظور بهره برداری از فرصت ها و بهبود عملکرد ناگزير به اتخاذ تصمیمات فی البداهه و خلق 
استراتژي و تکوين آن حین عمل هستند. در اين شرايط می توان اذعان داشت که استراتژی مبتنی بر 
بداهه يک قابلیت پويا به ش��مار می رود که نقش مهمي در بهبود عملکرد س��ازمان ايفا می کند. در اين 
تحقیق مدلي از هوشمندي اس��تراتژيک به صورت هوشمندي درون سازمانی و برون سازمانی ارائه شد. 
هوشمندي برون سازمانی به بصیرت سازمان در شناسايي الگوها و گرايش های محیط بیروني اشاره دارد 
که از طريق هوشمندي رقابتي و هوش کالن محیطي اندازه گیری می شود. هوش برون سازمانی منجر به 
شناخت تغییرات سريع محیطي شده که به نوبه خود سبب ارتقاء سرعت عکس العمل در تطابق با محیط 
و ارتقاء سرعت استراتژی مبتنی بر بداهه می شود. هوش درون سازمانی از طريق هوشمندي اطالعاتي 
درون سازمانی، هوش��مندي فرايندهاي سازماني و هوشمندي منابع سازماني سنجیده می شود. هوش 
دروني س��ازماني از طريق تش��ويق مش��ارکت کارکنان به تولید و انتقال دانش در درون سازمان کمک 
می نمايد. با تسريع روند تولید دانش ضمني به دانش آشکار و انتقال آن در سطح سازمان، میزان قابلیت 
سازمان در دسترسی به اطالعات سريع و مطمئن ارتقاء يافته و از اين طريق تصمیمات استراتژيک با 
س��رعت بیشتري اتخاذ می ش��وند. نتايج حاصل از اين فرضیه با مطالعات جانسن و همکاران1)2013(، 
زهانگ و همکاران)2012(، بائوم و والي)2003( و آمپريل و بسا)2006( هم راستا می باشد. فرضیه دوم 
اين تحقیق پاسخ گويی يکي از مسائل اصلي اين تحقیق بود و تأثیر هوشمندي استراتژيک بر عملکرد 
چابک را تائید می کند. به وس��یله هوشمندي استراتژيک اطالعات ديده بانی از محیط داخل و خارج به 
روش هوش��مندانه ای جمع آوری و پردازش می شود، فرايند مديريت دانش در درون سازمان به حرکت 

1 . Jansen. and et al
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در می آي��د و ماحصل آن ارتقاء عملکرد خواهد بود که براي س��ازمان به ارمغان می آورد. هوش��مندي 
استراتژيک س��بب بهبود چابکي در مقابل تغییرات سريع محیطي می شود زيرا محیط به طور پیوسته 
ديده بانی ش��ده و منجر به اقدامات تطبیقي سازمان با محیط از طريق تولید محصوالت جديد و بهبود 
مدل های کسب مزيت رقابتي می شود و درنهايت عملکرد سازمان بهبود می يابد. همان گونه که فرضیه 
س��وم مشاهده می کنیم، اس��تراتژی مبتنی بر بداهه نیز بر عملکرد چابک سازمان تأثیرگذار می باشند. 
بین اس��تراتژی مبتنی بر بداهه با س��رعت پاس��خگويي محیطي، انعطاف پذيری و انطباق ساختاري و 
چاالکي فرايندها در محیط پیچیده رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. س��رعت پاسخگويي محیطي، 
انعطاف پذيری و انطباق س��اختاري و چاالکي فرايندها س��ه مؤلفه کلیدي عملکرد در سازمان به شمار 
می روند که استراتژی مبتنی بر بداهه در پیشبرد اهداف عملکردي به آن ها کمک می کند. به عبارتي، 
اين مؤلفه ها توانايي سازمان را در شناسايي تغییرات واکنش سريع به آن ها و بازگشت به حالت مطلوب 
سازمان بعد از واکنش به تغییرات باال می برند. تغییرات مداوم محیطي، سازمان ها را ناگزير به حرکت 
در مس��یر انعطاف پذيری نموده اس��ت. انعطاف پذيری به توانايي س��ازمان براي س��ازگاري و انطباق با 
تغییرات غیرقابل پیش بیني محیطي اطالق مي شود و نیازمند توانايي الزم براي واکنش سريع نسبت به 
محیط هس��ت که تأثیر بسیاري بر عملکرد سازمان دارد. يافته های اين بخش در راستاي پژوهش های 
زهیر و اوزس��اهین)2008( و جانس��ن و همکاران)2013( قرار دارد. درنهاي��ت ما در اين پژوهش اين 
فرضیه را تائید رس��انديم که هوشمندي استراتژيک می تواند از طريق ارتقاء استراتژی مبتنی بر بداهه 
منجر به ارتقاء عملکرد چابک س��ازمان گردد. يافته های حاصل از اين پژوهش بر لزوم هوشمند سازي 
سازمان های امروزي که در محیطي پیچیده در حال فعالیت می باشند، تأکید می نمايد. ابزار هوشمندي 
استراتژيک می تواند به عنوان ابزاري در خدمت استراتژي سازي و کنترل سازمان ها قرار گیرد تا به وسیله 
آن به طور پیوس��ته، مفروضات استراتژيک سازمان بازبیني و ارزيابي شود و براساس داده های حاصل از 
ناپیوستگی های محیطي، تصمیمات استراتژيک سريع اتخاذ شود و از اين طريق با عملکردي چابک در 

فضاي رقابتي و محیطي پرتالطم، سازمان به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهد.
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