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 چکيده
بررسی میزان تاثیر پذیری تصمیمات مدیران ارشد شرکتهای کوچک از  پژوهش حاضر با هدف

صنعت نمونه موردی  AHPعوامل مختلف موثر برتفکر استراتژیک مبتنی بر روش سلسله مراتبی 

روش گردآوری انجام شده است که از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی، از نظر  در تهران یلبن

داده ها از نوع توصیفی به صورت خبره سنجی است. جامعه هدف مورد استفاده در این پژوهش 

را مدیران ارشد خبره شرکت های کوچک صنعت لبنی در تهران تشکیل می دهند که در زمینه 

موضوع این پژوهش خبره می باشند. حجم نمونه با توجه به اینکه روش خبره سنجی است پانزده 

فر اتخاذ شده است. سپس پرسشنامه ای زوجی جهت بررسی میزان تاثیر پذیری عوامل موثر بر ن

تفکر استراتژیک و  با استفاده روش نمونه گیری هدفمند توزیع گردید. و اعتبار محتوای پرسشنامه 

 به منظور بررسی AHPتوسط استادان خبره تأیید گردید و همچنین از آمار استنباطی، تکنیک 

ن استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشا ن تاثیر عوامل مختلف موثر بر تفکر استراتژیکمیزا

می دهد که از میان عوامل مختلف موثر بر تفکر استراتژیک، عوامل فردی بیشترین تاثیر را دارد 

و مهمترین عامل محرک تفکر استراتژیک می باشد. از میان عناصر عوامل فردی، تحمل ریسک 

ن تاثیر و باالترین رتبه را دارا است و از بین عناصر دید سیستمی، فرضیه گرایی مهمترین بیشتری

و پر اهمیت ترین عنصر می باشد. همچنین از میان عناصر عوامل شهودی، خالقیت دارای باالترین 

  رتبه بوده و از میان عناصر عوامل سازمانی، سیستم پاداش دارای باالترین تاثیر است.

 .AHPتفکر استراتژیک، روش سلسله مراتبی، تکنیک  :يديکل واژگان
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 2 ، حسام داودي 1 اکبر بهمنی

 .، دانشگاه ازاد ساوهاستادیار، دانشکده مدیریت 1
 .انشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه ازاد ساوهد 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 حسام داودي

بررسی ميزان تاثيرپذیري تصميمات مدیران ارشد شرکتهاي کوچک از 

ل مختلف موثر بر تفکر استراتژیک مبتنی بر روش سلسله مراتبی عوام

AHP  در تهران یصنعت لبننمونه موردي 
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 مقدمه
با افزایش میزان رقابت بین صنایع امروزی، اهمیت تحقیقات مرتبط با توسعه، تدوین و اجرای استراتژی ها به عنوان یک مزیت رقابتی، 

لیدی منجر به توجه بیشتر به تدوین استراتژی  و مدیریت افزوده شده است. افزایش نرخ تغییر در محیط درونی و بیرونی سازمان های تو

رند واستراتژیک در این سازمان ها شده است. چون سازمان های تولیدی نیازمند رقابت موثر در محل، منطقه و بازارهای جهانی می باشند، لذا مجب

، 1وین و اجرا نمایند، تا رشد و بقای خود را حفظ نمایند )کیتاولویت های استراتژیک خود را تعیین و بر این اساس، استراتژی های مناسبی را تد

)تفکر  «خالقیت»داده هاست و این شیوه تفکر )تفکر همگرا( فاقد قدرت الزم برای « تحلیل»(. مبنای برنامه ریزی های استراتژیک 402: 2002

له خود به این واقعیت اشاره دارد که برنامه ریزی های استراتژی واگرا( به عنوان دورنمایه اصلی استراتژی های تحول بخش است. مینتزبرگ در مقا

ایجاد می کنند و نه استراتژی و آنچه استراتژی ها را اثربخش می سازد سنتز خالقانه است « برنامه اجرایی»به دلیل ماهیت تحلیلی خود 

آینده محدود است، هنگامی که دنیا در حال تغییرات سریع و (. ترنز نیز بیان داشته است که قابلیت ما در پیش بینی 112: 1442، 2)مینتزبرگ

: 1441، 3رنغیرقابل پیش بینی است و کنترلی بر منابع حیاتی مورد نیاز وجود ندارد، سازمان ها نمی توانند استراتژی را فرموله و پیاده نمایند )تر

ه می سازمان شمرد« راهبری»ز به عنوان یکی از رویکردهای مناسب در محیط پر تحول و غیرقابل پیش بینی امرو« تفکر استراتژیک»(. لذا 102

تفکر استراتژیک شامل تجزیه و تحلیل محیط استراتژیک شرکت است که چشم اندازی از آینده ی شرکت را مشخص  (.32: 1312شود )غفاریان، 

ی تجاری اشاره دارد اگر چه شرکت های بسیاری در برنامه  می کند. برنامه ریزی استراتژیک به استفاده از چنین ایده هایی برای تنظیم برنامه

له ئریزی استراتژیک فوق العاده عمل می کنند، تعداد بسیار ناچیزی از آنها منابع کافی به تفکر استراتژیک اختصاص می دهند بطوری که این مس

طور مکرر استراتژی های مشابه ای را بکار می گیرند( منجر به جنون استراتژیک )به عبارت دیگر، شرکت ها با داشتن انتظار نتایج مختلف، به 

می شود برای پرورش محیط استراتژیک در داخل یک شرکت، مدیران شرکت ها و دیگر کارکنان باید تمایل به مشارکت فعال در تصمیمات 

نین شرکت های بسیار فاقد برنامه های استراتژیک شرکت داشته باشند. با وجود این، هر کسی از چنین مهارت هایی برخوردار نیست، همچ

آموزشی برای نیروی کار هستند. مطالعه و بررسی حاضر به طور تجربی نشان می دهد که چگونه رفتار استراتژیک شرکت متأثر از چنین آموزش 

ی ی از گروه ها پیش از  بازی رفتارهایهایی است. دو گروه از افراد با شرایط یکسان به عنوان نقطه ی شروع در نظر گرفته می شود. تنها اعضای یک

را که متضمن پروسه ی آموزش و یادگیری است دریافت گرده اند. هدف چنین رفتارهای آموزشی پرورش تفکر استراتژیک است. نتایج به دست 

ترل است، گروه کنترل )یا آمده افزایش معناداری در تعداد تصمیمات استراتژیک گروه آزمایش نشان می دهد که در تضاد شدیدی با گروه کن

 (.2012، 2گروه شاهد( فرضیه ی اولیه را )به عبارت دیگر، تأثیر مثبت آموزش( تأیید می کند )لیوپیس، استوالزا

تفکر استراتژیک در روشن تر شدن رویکرد پذیرفته شده برنامه ریزی استراتژیک سنتی، و رفع ایرادات وارد شده به آن مطرح شده است 

(. برای 120: 1411، 5ت بسیار اندکی در مورد فرآیند و عناصر و چگونگی درگیر شدن آن فرآیند برنامه ریزی انجام شده است )لیدکالیکن تحقیقا

به اهمیت حیاتی تفکر مدیریت اشاره نموده ولی از پرداختن به عناصر موجود در تصمیم گیری استراتژیک چشم پوشی نموده  6مثال استوبارت

از آنجا که مدیریت استراتژیک به مطالعه فعالیت های مدیران می پردازد و از آنجا که مدیران باید مورد استراتژی فکر "وده که است. او بیان نم

ت . همچنین گارات نیاز به تحقیقات بیشتری را با اهمی"کنند، چرا محققان تحقیقات بیشتری را به مطالعه نحوه تفکر مدیران تخصیص نمی دهند

نموده است که مطالعات تفکر استراتژیک کم ارزش تلقی شده اند. گروهی از خبرگان )نویسندگان کنفرانس( در ایاالت متحده،  شمرده و بیان

 (.13: 1441، 7تفکر استراتژیک را به عنوان یکی از ده موضوع مهم و بحرانی تحقیقات آتی مدیریت معرفی نمودند )زهرا و نیل

اشاره نموده  1نیاز به تحقیقات بیشتر در زمینه تفکر استراتژیک را تایید نموده اند. به عنوان مثال گاراتدر این راستا تحقیقات تجربی نیز 

هیچگونه استدالل، منطق و یا آموزشی را برای کسب شایستگی هدایت کسب و کار خود "است که اکثر مدیران و معاونان انجمن مدیران لندن 

تولید کننده بزرگ استرالیا، نبود تفکر استراتژیک را مسأله اصلی  100شرکت از  35کثریت مدیران ارشد ندیده اند. همچنین بون نشان داد که ا

 (.63: 2001، 4سازمان خود می دانند )بون

مرور فوق خاطر نشان می کند که علیرغم معرفی شدن واژه تفکر استراتژیک در سال های اخیر تحقیقات اندکی به آن پرداخته اند و نیاز 

انجام تحقیقات بیشتر جهت درک بهتر این مفهوم ضروری می باشد. چنین درکی حلقه گمشده مهمی در تحقیقات مدیریت استراتژیک را به 
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دیریت م ارائه می نماید و ما را در ایجاد تصویر واقعی تری از تصمیم گیری استراتژیک و تصمیم گیران استراتژیک یاری می نماید. عالوه بر آن به

ر توسعه استراتژی هایی جهت ارتقا تفکر استراتژیک در سازمان کمک می نماید. از آنجا که بدون درک و تعریف نمودن مفهوم تفکر اجرایی د

رتبط ماستراتژیک بمانند برنامه ریزی استراتژیک، مار ریسک معرفی واژه های جدید به فرهنگ لغات مدیریت استراتژیک را که به مدیران اجرایی نا

(. 120: 1411ذیرفته ایم، لذا تالش در راستای تشریح و تبیین تفکر استراتژیک امری الزم برای محققان این حوزه می باشد )لیدکا، می باشد پ

عمده تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت استراتژیک به بعد مفهوم تصمیم گیری، که به چگونگی تفکر تصمیم گیران استراتژیک می پردازد، 

( لذا اهمیت انجام تحقیقاتی این چنینی در راستای ارتقای سطح توانمندی تصمیم گیری های استراتژیک 336: 2005ه اند )بون، اشاره ای نکرد

واضح می باشد. این پژوهش براساس کارهای پیشین روی تصمیم گیری استراتژیک، می کوشد به بررسی اهمیت و رتبه بندی عوامل موثر بر 

 شد شرکتهای کوچک )صنعت لبنی در تهران( بپردازد.تفکر استراتژیک مدیران ار

 

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش
های دیگران هر محقق برای کسب شناخت اطالعات کافی در زمینه عنوان و موضوع پژوهش خود، نیاز به مطالعه و بررسی منابع و پژوهش

تر نصیب محقق خواهد شد. از این رو ابطه با پژوهش بیشتر و مطلوبهای قبلی در ردارد. درعین حال هر اندازه دسترسی به اطالعات و پژوهش

به این دو  مربوط و مدل مفهومی تحقیقشینه یپپردازیم و نهایتا تفکر استراتژیک می متغیر در مورد مرور ادبیات تحقیق ابتدا بهدر این فصل 

 .کنیممتغیر را بررسی می

 

 تفکر استراتژیک
خالقانه و واگرا بوده و با چشم انداز و دور نمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است. این امر  تفکر استراتژیک، به فرآیندی

ر کمستلزم فراتر رفتن  اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و ثبت استراتژیک بلندمدت مورد نظر برای کسب و کار است. تف

وری اطالعات، تحلیل و بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط حاکم بر سازمان و در شرکت های دارای استراتژیک یک فعالیتهایی چون گردآ

فعالیت های متنوع، پاسخگویی به سواالت اساسی در مورد پورتفوی سازمان را شامل می شود آبراهام لینکلن تفکر استراتژیک را شناسایی 

ری می داند که به خلق ارزش برای مشتری منجر شوند، او معتقد است جستجو برای استراتژی های قابل اطمینان و یا  مدل های کسب و کا

یافتن گزینه های استراتژیک مناسب، که معموالً به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک انجام می گیرد. در واقع  نتیجه عملی تفکر 

اتژیک را تالش برای نوآوری و تجسم آینده ای جدید و بسیار متفاوت (، گرتس نیز نقش تفکر استر1317استراتژیک است )مشبکی و خزاعی، 

برای سازمان می داند که ممکن است منجر به تعریف مجدد استراتژی های اصلی و یا حتی صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند شود 

شف یک نیاز نهیفته به معنای کشف یک فرصت (. تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که دیگران نمی بینند، ک1317)مشبکی و خزاعی، 

جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب و کار به شمار می آید منافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط 

راتژیک عبارت است از: استفاده از (. تفکر است1317را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید )غفاریان و کیانی، 

 ؛چهارچوبهای مختلف ذهنی، که هنوز بسیاری از آنها برای بررسی و تحلیل ودر نهایت تصمیم گیری موقعیتهای استراتژیک ناشناخته اند )ستیسی

 (. 1441)لیدکا، (. تفکر استراتژیک به صورت یک فعالیت فردی شناخته شده است که در درون افراد نفوذ و جای کرده است 1317

تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر مؤثر است و کدامیک مؤثر نیست و چرا و 

 چگونه عوامل مؤثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ این بصیرت نسبت به عوامل تأثیرگذار در خلق ارزش، قدرت تشخیص ایجاد می کند. بدون

 (.1312این تشخیص صرف منابع )مادی و غیرمادی( سازمان برای دستیابی به موفقیت بی حاصل خواهد بود )غفاریان و احمدی، 

بین آموزش استراتژیک و آموزش سنتی باید تمایز قائل شد که در آن آموزش منحصر به بهبود عملکرد فعلی افراد می شد. آموزش 

ست و به همین دلیل تمایز بین آنها براساس نتایج آموزش پایه گذاری می شود. آموزش استراتژیک یک استراتژیک یک نوعی آموزش هدفمند ا

تالشی دارد تا دانش و مهارت فعلی مدیران و کارمندان را گسترش دهد تا باعث حصول شرکت به اهداف استراتژیک گردد. در حالی که آموزش 

ال حاضر مدیران و کارمندان بدانها نیازمند هستند. رات ول و کازانس اعالم می کنند که تفاوتهای سنتی به آن دسته از نیازها می پردازد که در ح

 اساسی بین توسعه منابع انسانی سنتی و استراتژیک وجود دارد در نتیجه بین ماهیت و حوزه عمل آنها نیز تفاوت وجود دارد. آموزش سنتی به

و روندهای  مورد نظر روبه رو شوند و بر روی شکاف های موجود فعلی در سازمان از لحاظ عملکردی افراد آموزش می دهد که چگونه با سیاستهای 

تأکید دارد. در حالی که آموزش استراتژیک نوعی سیستم تطبیقی است چرا که مدیران و کارمندان را برای شرایطی که احتمال وقوع آنها در 

 وزد که چگونه با تغییرات شرایط هماهنگ شوند. آینده وجود دارد آماده می کند و به آنها می آم
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گری هامل یکی از سرشناس ترین نظریه پردازان رویکردهای نوین استراتژی است وی الگویی را برای تفکر استراتژیک ارائه داده است که 

تریان و خلق ثروت های جدید برای درون مایه اصلی آن نوآوری است. هامل نوآوری استراتژی را با دو مشخصه خلق ارزش های جدید برای مش

د رسهامداران تعریف می کند و آن را شرط بقاء و رشد بنگاه ها در محیط پر تحول و ناپیوسته امروز می داند هامل تأکید می کند که این رویک

 (.1317فاریان، به مفهوم راهکارهای پیچیده نیست، برعکس در محیط های پیچیده نظم از قواعد ساده ولی عمیق بر می خیزد )غ

 -گستردگی حوزه مورد توجه فرد به هنگام تفکر در خصوص مسائل سازمانی، ب -آلبرت سه جنبه برای تفکر استراتژیک قائل هستند: الف

ی اافراد کلیدی در سازمان از قابلیت تفکر استراتژیک بهره مند هستند و هچنین میزان استفاده آنها درسیستم ه -افق زمانی در تصمیمات، پ

رسمی برنامه ریزی، گراتس معتقد است که عناصر تفکر در سمت راست مغز، از جمله خالقیت جستجوگری و کارآفرینی، اجزا طراحی استراتژی 

 تو یا به عبارتی تفکر استراتژیک هستند. آگور و انگلیست در تحقیق خود تفکر استراتژیک را با استفاده از عناصری چون آگاهی نسبت به صنع

باء نقد خود، آگاهی نسبت به مشکالت اصلی شرکت و یادگیری از تجربیات  گذشته تعریف می کنند. محققان مذکور همگی تفکر استراتژیک و رق

 هو عناصر آن را در سطح فردی مطالعه نموده اند، اما گروه دیگر از محققان در کنار عناصر سطح فردی ستر و محیط سازمان را نیز مورد تجرب

اگر چه گروه اخیر نیز بیشتر در عناصر فردی تأکید داشته اند، لیدکا، پنج عامل را به عنوان مشخصه های تفکر استراتژیک برمی شمارد،  داده اند،

این عوامل عبارتند از دیدگاه سیستمی؛ تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک، فرصت طلبی هوشمندانه در تفکر در طول زمان و تفکر فرضیه محور 

ن اشاره می کند اگر چه تفکر استراتژی  از افراد آغاز می شود اما افراد به این منظور نیازمند بهره مندی از بستر سازمانی حامی تفکر او همچنی

و گفتمان استراتژیک در فضای سازمان هستند بن معتقد است درک مفهوم تفکر استراتژیک نیازمند رویکردی دوگانه است که از یک سو ویژگی 

دارای قابلیت تفکر  استراتژیک را شناسا کرده و از سوی دیگر فرایندها و بسترهای سازمانی حاکم بر فرد را مورد بررسی قرار دهد او در های فرد 

 (.1317تحقیقات بعدی خود سطح سومی را تیز با هدف بررسی تعامالت گروهی مؤثر بر تفکر استراتژیک در نظر می گیرد )مشبکی و خزاعی، 

تژیک می تواند یک مهارت اکتسابیی و بر پایه ساختار برنامه ریزی استراتژیک، مرتب و به روز شود تا بتواند جهت ارتقاء مدیریت تفکر استرا

ن تفکر ویک سازمان به کار برده شود. تفکر و برنامه ریزی استراتژیک شامل کاربرد استراتژیک در کنار آن تفکر استراتژیک الزامی بوده و هرگز بد

(. برنامه های 2006، 10تژیک امکان پذیر نخواهد بود از طرف دیگر برنامه ریزی استراتژیک همواره شامل ارزیابی عملکرد است )هورواتاسترا

 هاستراتژیک به نیازهای بلندمدت می پردازند و جهات عملیاتی جامعهی را برای کل سازمان  یا واحدهای فرعی عمده، تعیین می کنند. اینها ب

جهت دستیابی به نتایج بلندمدت ممکن، کمک می کنند که وجه تشابه آن نیز با تفکر استراتژیک نیز در همین امر   می باشد. تفکر  مدیران در

هر کس در هر سازمانی در دنیای واقعی و پویای امروز همواره به طرف جستجوی کارهایی جهت توسعه خالقیت و نوآوری است. در این راستا 

یک همواره مبداء کسب نوآوری بوده و پس از آن جهت کسب اهداف با برنامه ریزی استراتژیک ترکیب می گردد. یک نمونه از نیز تفکر استراتژ

تیازی ماین نوع فرآیند برنامه ریزی که دربردارنده تفکر استراتژیک است در یک یا چند گروه از سیستم های برنامه ریزی استراتژیک مانند کارت ا

گردد انتقاد اصلی که بر دیدگاه سنتی وارد است این می باشد که همواره به طور عمده بر روی تصویرسازی و اندازه گیری اهداف متوازن یافت می 

ه کمورد نظر در سازمان را شامل می گردد که فاقد هر گونه تفکر استراتژیک بوده و از آن غفلت و قصور نماید و این خود نیز دلیلی بر آنست 

ریزی استراتژیک سنتی متخصصان و محافل دانشگاهی به انتقاد گرفته شده استو. به طور مشابه کسانی که همواره بیان می کنند  همواره برنامه

 که برنامه ریزی استراتژیک فقط  درخدمت عوامل ثابت بوده و تنها به طور حاشیه ای اهداف را درسازمان تحت تأثیر قرار می دهد که سخت در

حالی است که این گونه افراد می خواهند از به کارگیری برنامه ریزی استراتژیک در جوار تفکر استراتژیک خودداری بورزند  اشتباهندو این در

 درصورتی که یکی از جنبه های برنامه ریزی استراتژیک که خود یک بخش الیتغیر و جداناپذیر از تفکر استراتژیک است )ایران نژاد و صادقی،

1317.) 

 

 هشپيشينه پژو
تاثیر مولفه های تفکر استراتژیک بر تمایل به یادگیری سازمانی در سازمان "( در پژوهشی با عنوان 1342جابری، گودرزی و سجادی )

نفره از کارکنان ادارات ورزش و جوانان و هیئت های  131که با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری بر روی یک نمونه  "های ورزشی

ن فارس انجام شده بود، دریافتند که تمامی مولفه های تفکر استراتژیک )تفکر در زمان، تفکر سیستمی، فرصت طلبی هوشمندانه، ورزشی استا

شی زعزم استراتژیک و پیشروی بر اساس رویکرد علمی( دارای تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به یادگیری سازمانی در میان کارکنان ادارات ور

تعیین عناصر تشکیل "( در پژوهشی تحت عنوان 1342ئت های ورزشی استان فارس بوده است. همچنین آقاجانیان و رستمی )و جوانان و هی

، با مرور ادبیات حوزه تفکر استراتژیک و استخراج مولفه های مرتبط، مدل جامعی از عناصر تفکر استراتژیک "دهنده ی سازه ی تفکر استراتژیک

اند مبنایی برای طراحی یک معیار سنجش جامع برای مدیران و برنامه ریزی برای آموزش آنان باشد، بر اساس این تحقیق ارائه داده اند که می تو
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که به روش مروری و مطالعات کتابخانه ای و به صورت تحلیلی انجام گرفته، عناصر اصلی تفکر استراتژیک شامل موارد زیر می باشد: تفکر 

به دیالوگ و ارتباطات، توجه به محیط، حل مسئله، شهود کارآفرینانه، فرضیه محور بودن، توجه به ذی نفعان،  کل نگر(، توجه-سیستمی )پویا

 تفکر کار آفرینانه )تمرکز بر هدف و داشتن چشم انداز، فرصت طلبی هوشمندانه، پیش فعال بودن و خلق محیط، ابتکار و خالقیت(. یافته های

 در شرکت آبفای استان قم، "تعیین میزان انطباق تفکر مدیران با مولفه های تفکر استراتژیک"( با عنوان 1342تحقیق بهرامی و طاهری فرد )

بیانگر وجود تفکر به میزان متوسط در مدیران آن شرکت است. همچنین یافته ها نشان می دهد که میانگین متغیر تفکر استراتژیک در نمونه 

اشد که بیانگر وجود تفکر استراتژیک به میزان متوسط در مدیران شرکت است. همچنین یافته های تحقیق می ب 07/3آماری مورد مطالعه برابر با 

 نشان می دهد مولفه تفکر در زمان دارای بشترین میانگین و مولفه چشم انداز دارای کمترین میانگین می باشند.

ی که بر رو "ک بر اساس مدل جین لیدکا با رویکرد سیستمیسنجش تفکر استراتژی"( در پژوهش خود با عنوان 1342فرزین آبده گاه )

مدیران شرکت بهموش گچساران انجام داد، گزارش کرد که مدیران این واحد صنعتی از تفکر استراتژیک در حد مطلوب استفاده می کنند. در 

قی و دیگری منظر و دورنمای عمودی استفاده شده سوال در دو قالب، یکی سواالت مربوط به منظر و دورنمای اف 26این تحقیق از پرسشنامه با 

ه با بیان می کند ک "پیاده سازی تفکر استراتژیک در مدذیریت زنجیره تامین"( در مقاله ای تحلیلی و مروری تحت عنوان 1341است. احمدی )

 تفکر استراتژیک و مقایسه آن ها باهم و همسوسازیایجاد یک روند جدید در ساختار اقتصادی جهان، و با تکیه بر مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک و 

و  11آن ها جهت ایجاد یک ابزار رقابتی قدرتمند، تفکر استراتژیک در مقوله مدیریت زنجیره تامین باید مورد توجه جدی قرار گیرد. بی یونگ

ه موثر بر تفکر استراتژیک در سطح سازمانی در زمینبا بررسی عوامل  "سوابق و نتایج تفکر استراتژیک"( در مطالعه خود با عنوان 2015همکاران )

فن  مهای گوناگون مدیریت از جمله استراتژی بازاریابی، مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی نشان دادند که نتیجه آشفتگی بازار و تالط

ات ک و عملکرد بازاریابی وجود دارد. نتایج تحقیقآوری، ترویج تفکر استراتژیک در سطح سازمانی است و یک رابطه مثبت بین تفکر استراتژی

گروه استراتژیک از مدیران عالی، شهرداران و مدیران عالی مربوط به انجمنی تازه تاسیس در کوئینزلند کشور  4( که بر روی 2012) 12ماالن

 سعه استراتژی های سازمانی بهره می برند. یافته هایاسترالیا انجام دادند، نشان داد که اعضای گروه استراتژیک از تفکر استراتژیک در فرایند تو

ستراتژیک ااین تحقیق تفکر درباره مزایای رقابتی پایدار، جامع نگری، تفکر خالقانه و تفکر دراز مدت را از ارکان تفکر استراتژیک در اعضای گروه 

 معرفی کرده است.

، تعدادی "اتژیک و مدیریت دانش در سازمان های واقع در کشور آمریکاتفکر استر"( در مقاله ای تحت عنوان 2012و همکارانش ) 13جفری

کاری تاز عناصر کلیدی را معرفی می کنند. این مقاله به طور خالصه در مورد روابط بین تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک و استراتژی اب

تواند به طور موثر به تغییرات محیط تجاری امروز پاسخ دهد. همچنین بحث می کند و پیشنهاد می کند که تفکر استراتژیک موثر و مناسب می 

 مدیریت دانش را به عنوان یک عامل مهم در افزایش و بهبود تفکر استراتژیک از طریق باال بردن تجربه و بصیرت نسبت به واحدهای سازمان و

 دریافت که تفکر استراتژیک به "توسعه ی تفکر استراتژیک"نوان (، در یک مطالعه ی تحلیلی با ع2012) 12نقاط تصمیم گیری، می داند. استان

عنوان یک فرایند جاری در سازمان مورد توجه قرار گرفته شود. وی معتقد است که متفاوت بودن، یافتن فرصت های جدید، آینده گرا بودن و 

ه عنوان ایج تحقیق نشان داد که تفکر استراتژیک نباید تنها بفعالیت مشارکتی می تواند به توسعه ی تفکر استراتژیک در سازمان ها کمک کند. نت

 یک برنامه ساالنه مورد توجه باشد بلکه باید تفکر استراتژیک را به عنوان یک فرایند دراز مدت مورد توجه قرار داد.

 

 15(AHP)روش تحليل سلسله مراتبی 
 سیستمهای ترین جامع از یکی که مطرح شد ساعتی ال توماس توسط 1410 سال در بار اولین برای که مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 می فراهم مراتبی سلسله صورت به را مسئله کردن فرموله امکان تکنیک این زیرا گانه است چند معیارهای با گیری تصمیم برای شده طراحی

 گیری تصمیم در را مختلف های فرآیند گزینه این دارد. مسئله در را کیفی و کمی مختلف معیارهای گرفتن نظر در امکان و همچنین کند

و  قضاوت که شده نهاده بنا زوجی مقایسه مبنای بر این بر عالوه دارد. را معیارها و زیر معیارها روی حساسیت تحلیل امکان و داده دخالت

 گیری تصمیم در تکنیک این ممتاز ایمزای از دهد. که می نشان را تصمیم ناسازگاری و سازگاری میزان همچنین کند. می تسهیل را محاسبات

 بیان این به ادامه در که است شده نهاده بنا بدیهی اصول اساس بر و بوده برخوردار قوی مبنای تئوریک یک از عالوه به باشد. می معیاره چند

 .پردازیم می اصول

 

                                                           
11- B yeong 
12- Malan 
13- Jeffrey 
14- Stan 
15- Analytic Hierachy Process 

http://www.joas.ir/


 93 -24، ص  1931، پاییز  11پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 اصول فرآیند تحليل سلسله مراتبی
 ، محاسبات کلیه و نموده بیان مراتبی تحلیل سلسله فرآیند اصول عنوان به را رزی اصل )بنیان گذار این روش( چهار 16توماس ساعتی

 از: عبارتند اصول است. این نهاده بنا اصول این بر را مقررات و قوانین

برابر  Aبر عنصر  Bباشد، ترجیح عنصر  nبرابر  Bبر عنصر  A، اگر ترجیح عنصر 17: شرط معکوس1اصل 
1

𝑛
 خواهد بود. 

نمی تواند بی نهایت یا  Bبر عنصر  Aباید همگن و قابل مقایسه باشد. به بیان دیگر برتری عنصر  Bبا عنصر  A، عنصر 11گنی: هم2اصل 

 صفر باشد.

، هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح باالتر خود می تواند وابسته باشد و به صورت خطی ابن وابستگی تا باالترین 14: وابستگی3اصل 

 ادامه داشته باشد.سطح می تواند 

 ، هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ می دهد، فرآیند ارزیابی باید مجددا انجام گیرد.20: انتظارات2اصل

 

 محاسبه وزن

 آنها وزن و شده مقایسه زوجی صورت باالتر به سطح در خود مربوطه عنصر به نسبت سطح هر عناصر مراتبی سلسله تحلیل فرآیند در

وزن  را آن که گردد می مشخص گزینه هر نهایی وزن ، نسبی وزنهای تلفیق با سپس می نامیم. نسبی وزن را وزنها این که گردد؛ یم محاسبه

 نامیم. می مطلق

سه  Bاهمیت داشته باشد، و  Bدو برابر  Aسازگاری بپردازیم. اگر  و تبیین تعریف به که است الزم ، شویم بحث این وارد که این از قبل 

 تصمیمات که گونه نیست این عمل در گوییم. می سازگار را قضاوت این اهمیت داشته باشد آنگاه Cشش برابر  Aمهم باشد، چنانچه  Cابر بر

 می ناسازگار را قضاوت نباشد، برقرار زوجی مقایسات در عناصر بین تمام باال رابطه که صورتی باشد. در سازگار همواره انسان قضاوت های و

 نامیم.

 که کند می پیشنهاد ساعتی ال توماس حالت کلی در اما دارد بستگی گیرنده تصمیم به سیستم هر در ناسازگاری قبول قابل حدودهم

 گیری ناسازگاری اندازه روشهای درباره کند. نظر تجدید خود قضاوت های در گیرنده تصمیم بهتر است باشد 1/0 بیشتراز تصمیم ناسازگاری اگر

 .شد خواهد بحث ادامه در ماتریس

 ویژه بردار و مربعات حداقل و تفریبی روش های که است شده بیان متعددی روشهای ناسازگار ماتریسهای در نسبی وزن محاسبه برای

 هستند که روش های تقریبی به چند روش مختلف تقسیم می شود: ها روش این جمله از

 مجموع سطری -1

 مجموع ستونی -2

 میانگین حسابی -3

 میانگین هندسی  -2

 در این پژوهش از روش میانگین حسابی برای محاسبه وزن عوامل موثر استفاده شده است.

 دست به وزن بردار تا شوند می محاسبه سطری عناصر میانگین سپس و شده نرمالیزه ستون هر ابتدا روش این روش میانگین حسابی: در

 . آید

 (.I.R)نحوه محاسبه نرخ سازگاری 

.I                                  (           1-3معادله ) R. =
𝐼.𝐼.

𝐼.𝐼.𝑅
 

I.I.یعنی شاخص ناسازگاری : 

𝐼. 𝐼. =
𝛾𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
 (                                          2-3معادله )  

nبعد ماتریس : 

:میانگین بزرگترین مقدار ویژه  𝛾𝑚𝑎𝑥 

I.I.Rشاخص ناسازگاری تصادفی : 

                                                           
16- Saaty 
17- Reciprocal Condition 
18- Homogeneity 
19- Dependency 
20- Expectations 
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 : شاخص ناسازگاري ماتریسهاي تصادفیError! No text of specified style in document.-1 جدول
 

10 4 1 7 6 5 2 3 2 1 n 

25/1 25/1 21/1 32/1 22/1 12/1 4/0 51/0 0 0 I.I.R 
 (1832منبع: )قدسی پور، 

 

 روش پژوهش
ظر هدف کاربردی، هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.  و همچنین این تحقیق نوع این تحقیق از ن

میدانی است، زیرا داده های تحقیق با حضور در جامعه و یا نمونه آماری و با ابزار پرسشنامه گردآوری می شود و از  -از نوع تحقیقات اکتشافی

و از نوع تحلیل سلسله مراتبی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمام مدیران ارشد خبره شرکت های لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی 

کوچک صنعت لبنی در تهران تشکیل می دهد. که در زمینه موضوع این پژوهش خبره می باشند. در این پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند 

( شامل ماتریس های مقایسات زوجی انتخاب AHPرسشنامه تکنیک فرایند سلسله مراتبی )افرادی از مدیران ارشد شرکت ها برای پر کردن پ

گردید. همچنین در تکنیک سلسله مراتبی ماتریس های مقایسات زوجی می بایست سازگار باشند، به این منظور نرخ سازگاری ماتریس ها را 

عدد باشد نیازی به محاسبه نرخ سازگاری نیست و در مجموع  15نمونه بیش از باشد. اگر تعداد  1/0محاسبه می کنند که این نرخ نباید بیش از 

ماتریس ها سازگار خواهند بود، از آنجایی که روش این پژوهش خبره سنجی هست به این منظور تعداد نمونه ها برای نمونه گیری هدفمند را 

ی مدیریت در صنعت یا شرکت مورد مطالعه، بعنوان رای چندین سال سابقهنفر اتخاذ شد. در مطالعات تفکر استراتژیک، اغلب، کارشناسانِ دا 15

اند. در این پژوهش سعی شده است تا از طریق مشورت با واحد منابع انسانی شرکت های صنایع غذایی، مدیران ارشد مرتبط خبره شناسایی شده

نفر از  15ها بین ترتیب، پرسشنامههستند، شناسایی گردند. به این تفکر استراتژیکهای مرتبط با سال در زمینه 5ی بیش از که دارای تجربه

 ی این موضوع معرفی شدند، توزیع گردیدمدیران ارشد، که بعنوان خبره

 

 ابزار جمع آوري اطالعات 
اده و نیز اینترنت استفبرای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش از منابع کتابخانه ای، مقاالت، کتابهای مورد نیاز 

برای تسهیل شده است. جهت گردآوری اطالعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات پژوهش از پرسشنامه استفاده گردیده است. 

 ه مراتبیتحلیل سلسلفرآیند  روشزوجی استاندارد  اتجداول مقایسها در قالب جویی در زمان، پرسشها و صرفهخبره کسب دانش و قضاوت

اگر اهمیت عامل سمت راست بیشتر از عاملی است که در سمت چپ جدول قرار  ها،پرسش به پاسخ برایها خواسته شد طراحی شد و از خبره

دارد، بر اساس سطح اهمیت آن عامل، در سمت راست جدول عالمت بزنند. به همین ترتیب اگر اهمیت عاملی در مقایسه با عامل سمت چپ 

 است، در سمت چپ جدول عالمت بزنند. مانند نمونه زیر: جدول کمتر

 در تفکر استراتژیک، عامل )الف( در مقایسه با عامل )ب( خیلی مهمتر است. -
 

 زوجی يي مقایسه: نمونه پرسشنامهError! No text of specified style in document.-2جدول 
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ها از عوامل مورد مطالعه، چارچوب روایی این پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده است. همچنین، برای افزایش درک خبره

 وش ساعتیهای مقایسه زوجی به رمفهومی پژوهش و تعریف مختصری از عناصر آن به پرسشنامه پیوست خواهد شد. نرخ ناسازگاری ماتریس

 محاسبه شده است.
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 یافته هاي پژوهش
 محاسبه وزن و رتبه عوامل موثر بر تفکر استراتژیک

 گام اول: ساختن مدل و ساختار بندی مسأله

 سطوح در و مسئله کلی هدف آن راس در که .باشد می مسئله از گرافیکی نمایش یک ایجاد ، مراتب سلسله تحلیل فرآیند در قدم اولین

 تا اند سعی نموده افراد برخی اما ، ندارد وجود مراتبی سلسله رسم برای قطعی و ثابت قاعده یک چند هر .دارند قرار ها گزینه و رهامعیا بعدی

  کنند. بیان زمینه این در کلی قواعد سری یک

 

 درخت سلسله مراتبی عوامل موثر بر تفکر استراتژیک 

 

 

 

 

 

 معیار ها زیر معیارها

 ازخورارائه ب

 دید سیستمی
 فرضیه گرایی

 تفکر چرخه ای

 کل گرایی

 توانایی شهودی

 عوامل شهودی
 تفکر انتزاعی

 خالقیت

 چشم انداز

 ساختار سازمانی

 عوامل سازمانی
 سیستم پاداش

 همگنی گروه

 تعارض گروه

 سیستم ادراکی

 عوامل فردی

 تحمل ریسک

 تحمل ابهام

 بلند اندیشی

 رصت طلبیف

 هدفمندی

 (1831به اتخاذ از پژوهش فرهنگی و دهقان نيري ) منبع:

 

 گام دوم: مقایسات زوجی 

پس ار طراحی چارچوب سلسله مراتبی مدل و شناسایی ارتباط میان اجزای رتبه بندی، حال ماتریس مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارها  

ا توجه به هدف ایجاد شد. نتایج مقایسات زوجی در این مرحله از میانگین نظرات ارائه شده ب 4تا  1براساس ارزش بین  AHPهمانند مدل 

 انجام شده است.  SuperDecisionsخبرگان و با استفاده از نرم افزار 

 

 

 

 عوامل موثر بر تفکر استراتژیک

 عوامل سازمانی عوامل فردی عوامل شهودی دید سیستمی

http://www.joas.ir/


 93 -24، ص  1931، پاییز  11پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 ات زوجی معيارها ميانگين نظرات خبرگان: مقایسError! No text of specified style in document.-8جدول 
 

 دید سیستمی عوامل شهودی عوامل فردی عوامل سازمانی معیارها

 2 2 2/1 1 عوامل سازمانی

 3 2 1 2 عوامل فردی

 1 1 2/1 2/1 عوامل شهودی

 1 1 3/1 2/1 دید سیستمی

 

 گام سوم: محاسبه وزن

 عوامل رو محاسبه می کنیم. با استفاده از روش میانگین حسابی وزن هر کدام از

 ابتدا هر ستون را نرمالیزه می کنیم.
 

 : مقایسات زوجی نرماليزه شدهError! No text of specified style in document.-4جدول 
 

 دید سیستمی عوامل شهودی عوامل فردی عوامل سازمانی معیارها

 مانیعوامل ساز
𝟏

𝟏 + 𝟐 + 𝟏/𝟐 + 𝟏/𝟐
 

𝟏/𝟐

𝟏/𝟐 + 𝟏 + 𝟏/𝟐 + 𝟏/𝟑
 

𝟐

𝟐 + 𝟐 + 𝟏 + 𝟏
 

𝟐

𝟐 + 𝟑 + 𝟏 + 𝟏
 

 عوامل فردی
𝟐

𝟏 + 𝟐 + 𝟏/𝟐 + 𝟏/𝟐
 

𝟏

𝟏/𝟐 + 𝟏 + 𝟏/𝟐 + 𝟏/𝟑
 

𝟐

𝟐 + 𝟐 + 𝟏 + 𝟏
 

𝟑

𝟐 + 𝟑 + 𝟏 + 𝟏
 

 عوامل شهودی
𝟏/𝟐

𝟏 + 𝟐 + 𝟏/𝟐 + 𝟏/𝟐
 

𝟏/𝟐

𝟏/𝟐 + 𝟏 + 1/𝟐 + 𝟏/𝟑
 

𝟏

𝟐 + 𝟐 + 𝟏 + 𝟏
 

𝟏

𝟐 + 𝟑 + 𝟏 + 𝟏
 

 دید سیستمی
𝟏/𝟐

𝟏 + 𝟐 + 𝟏/𝟐 + 𝟏/𝟐
 

𝟏/𝟑

𝟏/𝟐 + 𝟏 + 𝟏/𝟐 + 𝟏/𝟑
 

𝟏

𝟐 + 𝟐 + 𝟏 + 𝟏
 

𝟏

𝟐 + 𝟑 + 𝟏 + 𝟏
 

 

 بعد از انجام محاسبات جدول زیر حاصل می شود.
 

 : محاسبات حاصل مقایسات زوجی نرماليزه شدهError! No text of specified style in document.-5جدول 
 

 دید سیستمی عوامل شهودی عوامل فردی عوامل سازمانی معیارها

 21/0 33/0 21/0 25/0 عوامل سازمانی

 23/0 33/0 23/0 50/0 عوامل فردی

 12/0 17/0 21/0 12/0 عوامل شهودی

 12/0 17/0 12/0 12/0 دید سیستمی

 

 برای هر یک از عوامل میانگین سطری می گیریم. نتایج به صورت زیر می باشد: سپس
 

 : اوزان عوامل تفکر استراتژیکError! No text of specified style in document.-6جدول 
 

 اوزان نهایی اوزان معیارها

 27/0 2700/0 عوامل سازمانی

 22/0 2220/0 وامل فردیع

 16/0 1630/0 عوامل شهودی

 15/0 1250/0 دید سیستمی

 

همانطور که مشاهده می شود عوامل فردی بیشترین وزن را دارد سپس به ترتیب عوامل سازمانی، عوامل شهودی و دید سیستمی بیشترین 

 وزن را دارا می باشد.

http://www.joas.ir/


 93 -24، ص  1931، پاییز  11پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 موثر بر تفکر استراتژیک:محاسبه نرخ ناسازگاری برای مقایسات زوجی عوامل 

 

A=

[
 
 
 
 
 𝟏    

𝟏

𝟐
     𝟐    𝟐

𝟐     𝟏     𝟐    𝟑
𝟏

𝟐
    

𝟏

𝟐
     𝟏     𝟏

𝟏

𝟐
     

𝟏

𝟑
     𝟏    𝟏]

 
 
 
 
 

 

 

A×W= =

[
 
 
 
 
 𝟏    

𝟏

𝟐
     𝟐    𝟐

𝟐     𝟏     𝟐    𝟑
𝟏

𝟐
    

𝟏

𝟐
     𝟏     𝟏

𝟏

𝟐
     

𝟏

𝟑
     𝟏    𝟏]

 
 
 
 
 

×[

𝟎/𝟐𝟕𝟎𝟎
𝟎/𝟒𝟐𝟐𝟎
𝟎/𝟏𝟔𝟑𝟎
𝟎/𝟏𝟒𝟓𝟎

]= [

𝟏/𝟎𝟗𝟕𝟎
𝟏/𝟕𝟐𝟑𝟎
𝟎/𝟔𝟓𝟒𝟎
𝟎/𝟓𝟖𝟐𝟑

] 

 

𝜸𝟏 =
𝟏. 𝟎𝟗𝟕𝟎

𝟎. 𝟐𝟕𝟎𝟎
= 𝟒. 𝟎𝟔𝟑 

𝜸𝟐 =
𝟏. 𝟕𝟐𝟑𝟎

𝟎. 𝟒𝟐𝟐𝟎
= 𝟒. 𝟎𝟖𝟐 

𝜸𝟑 =
𝟎. 𝟔𝟓𝟒𝟎

𝟎. 𝟏𝟔𝟑𝟎
= 𝟒. 𝟎𝟏𝟐 

𝜸𝟑 =
𝟎. 𝟓𝟖𝟐𝟑

𝟎. 𝟏𝟒𝟓𝟎
= 𝟒. 𝟎𝟏𝟔 

 

𝜸𝒎𝒂𝒙 =
𝟒. 𝟎𝟔𝟑 + 𝟒. 𝟎𝟖𝟐 + 𝟒. 𝟎𝟏𝟐 + 𝟒. 𝟎𝟏𝟔

𝟒
= 𝟒. 𝟎𝟒𝟑 

𝑰. 𝑰. =
𝟒.𝟎𝟒𝟑−𝟒

𝟒−𝟏
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟒 (                                                                             1طبق رابطه )  

𝐈. 𝐑.=
𝟎.𝟎𝟏𝟒

𝟎.𝟗
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟔 (                                                                              2طبق رابطه )  

 

 است، بنابراین ناسازگاری آن مورد قبول است. 1/0چنانچه مالحظه می شود نرخ ناسازگاری این ماتریس کمتر از 

موثر بر تفکر استراتژیک به همین صورت می باشد و خروجی نرم افزار به صورت زیر  همچنین برای تمام زیر مولفه های مربوط به عوامل

 می باشد:

 رتبه بندی عناصر عوامل سازمانی
 

 : اوزان عناصر عوامل سازمانیError! No text of specified style in document.-7جدول 
 

 هاییاوزان ن عناصر

 36/0 سیستم پاداش

 32/0 همگنی گروه

 16/0 تعارض گروه

 16/0 ساختار سازمانی

 

همانطور که مشاهده می شود سیستم پاداش بیشترین وزن را دارد سپس به ترتیب عناصر همگنی گروه، تعارض گروه و ساختار سازمانی 

است، بنابراین ناسازگاری آن مورد قبول  1/0می باشد که کمتر از  013/0س بیشترین وزن را دارا می باشند. همچنین نرخ ناسازگاری این ماتری

 است.
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 رتبه بندی عناصر عوامل فردی
 

 : اوزان عناصر عوامل فرديError! No text of specified style in document.-3جدول 
 

 اوزان نهایی عناصر

 21/0 تحمل ریسک

 27/0 بلند اندیشی

 15/0 هدفمندی

 13/0 فرصت طلبی

 04/0 سیستم ادراکی

 01/0 تحمل ابهام

 

همانطور که مشاهده می شود تحمل ریسک بیشترین وزن را دارد سپس به ترتیب عناصر بلند اندیشی، هدفمندی، فرصت طلبی، سیستم 

است، بنابراین  1/0می باشد که کمتر از  013/0مچنین نرخ ناسازگاری این ماتریس ادراکی و تحمل ابهام بیشترین وزن را دارا می باشند. ه

 ناسازگاری آن مورد قبول است.

 رتبه بندی عناصر عوامل شهودی
 

 : اوزان عناصر عوامل شهوديError! No text of specified style in document.-1جدول 
 

 اوزان نهایی عناصر

 32/0 خالقیت

 21/0 توانایی شهودی

 21/0 چشم انداز

 17/0 تفکر انتزاعی

 

همانطور که مشاهده می شود خالقیت بیشترین وزن را دارد سپس به ترتیب عناصر توانایی شهودی، چشم انداز و تفکر انتزاعی بیشترین 

 است، بنابراین ناسازگاری آن مورد قبول است. 1/0می باشد که کمتر از  023/0اتریس وزن را دارا می باشند. همچنین نرخ ناسازگاری این م

 رتبه بندی عناصر دید سیستمی
 

 : اوزان عناصر دید سيستمیError! No text of specified style in document.-11جدول 
 

 اوزان نهایی عناصر

 36/0 گراییفرضیه 

 33/0 کل گرایی

 17/0 ارائه بازخور

 15/0 تفکر چرخه ای

 

همانطور که مشاهده می شود فرضیه گرایی بیشترین وزن را دارد سپس به ترتیب عناصر کل گرایی، ارائه بازخور و تفکر چرخه ای بیشترین 

 است، بنابراین ناسازگاری آن مورد قبول است. 1/0که کمتر از می باشد  001/0وزن را دارا می باشند. همچنین نرخ ناسازگاری این ماتریس 
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 بحث و نتيجه گيري
 AHPرتبه بندی عوامل موثر بر تفکر استراتژیک مدیران ارشد شرکت های کوچک با روش سلسله مراتبی "در این پژوهش که با عنوان 

 مفهومی الگوی اساس بر که پرسش بوده 2دارای شده انجام پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. "نمونه موردی صنعت لبنی در تهران

 نیز و مجالت، مقاالت، کتب، شامل کتابخانه ای مطالعات روش های از استفاده با حاضر پژوهش در الزم بودند. اطالعات شده تدوین پژوهش

 از پرسشنامه مقایسات زوجی جمع آوری شد. همچنین اینترنت، از استفاده

به اولویت  AHPدر سطح تجزیه و تحلیل استنباطی با استفاده از تکنیک  پرسشنامه طریق از شده جمع آوری داده های یلتحل و تجزیه

عوامل موثر بر تفکر استراتژیک پرداخته شد. در گام نخست با توجه به یافته های پژوهش های پیشین و نظر استاد عوامل موثر بر تفکر   بندی

به اولویت بندی عوامل موثر پرداخته شد.  همانطور که مشاهده نمودید عوامل  AHPو در ادامه با استفاده از تکنیک استراتژیک شناسایی شدند 

فردی بیشترین اهمیت را بر تفکر استراتژیک مدیران ارشد شرکت های کوچک در صنعت لبنی تهران دارد سپس به ترتیب عوامل سازمانی، 

 وزن و اهمیت را دارا می باشند.عوامل شهودی و دید سیستمی بیشترین 

همچنین از میان عوامل سازمانی، مولفه سیستم پاداش دارای باالترین رتبه و از میان عوامل فردی، مولفه تحمل ریسک، و از میان عوامل 

 رتبه می باشند. شهودی، مولفه خالقیت و همچنین از میان عوامل دید سیستمی مولفه فرضیه گرایی دارای بیشترین اهمیت و باالترین 

 

 پيشنهادها

  به مدیران پیشنهاد می شود با در نظر گرفتن مدل توسعه یافته و اهمیت متغیرهای آن به گونه ای به طراحی فضای کسب و کار

چنین مبپردازند که محرک تحقق تفکر استراتژیک در سازمان شود و بدین طریق استمرار بقای خود در محیط متالطم امروز را تضمین کنند. ه

 الزم است در سیستم جذب سازمانی بر عوامل فردی و شهودی و سیستمی داوطلبین استخدام در راستای جذب کارکنان توانمند، تاکید شود.

  به مدیران پیشنهاد می شود جهت تقویت محرک تفکر استراتژیک در کارکنان، ساختار سازمانی مناسب برای نحوه ارتباطات افراد در

پاداش مناسب و ارتباط پاداش ها با مجموعه وظایف و فعالیت های فرانقشی، ترکیب افراد در درون گروه ها و تیم های تشکیل سازمان، سیستم 

 شده در سازمان جهت همگنی گروه، و کاهش تعارضات گروهی اقدام نمایند.

 نه ای را فراهم سازند که موجب افزایشبه مدیران پیشنهاد می شود جهت تقویت محرک تفکر استراتژیک در کارکنان، سعی کنند زمی 

سیستم ادراکی کارکنان یعنی نحوه ادراک و برداشت افراد از دنیای اطراف خود، افزایش توانایی تحمل ریسک در گرفتن تصمیمات و افزایش 

 .توانایی تحمل ابهام ناشی از عدم اطمینان ها، ایجاد بلند اندیشی، فرصت طلبی و هدفمندی  در کارکنان شود

  به مدیران پیشنهاد می شود جهت تقویت محرک تفکر استراتژیک در کارکنان، سعی کنند زمینه ای را فراهم سازند که موجب توانایی

وانایی ت ارائه بازخور کارکنان یعنی انعکاس نتایج رفتار و تصمیم افراد، افزایش توانایی فرضیه گرایی یعنی داشتن متدولوژی تحقیق علمی در ذهن،

چرخه ای یعنی فرآیند دیدن امور و تالش برای پیمودن مسیر فرآیند، افزایش توانایی کل گرایی یعنی توانایی دیدن سیستم ها به صورت  تفکر

 کلی فراتر از تمامی اجزا در کارکنان شود.

  یش سازند که موجب افزابه مدیران پیشنهاد می شود جهت تقویت محرک تفکر استراتژیک در کارکنان، سعی کنند زمینه ای را فراهم

نداز اتوانایی شهودی یعنی توانایی های ذهنی و متافیزیکی، ایجاد تفکر انتزاعی  یعنی توانایی اندیشیدن مجرد از ماده، افزایش خالقیت و چشم 

 در کارکنان شود.
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