
بررسی رابطه ابعاد تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی
در سازمان های دولتی و غیر دولتی شهرستان سبزوار

زینب نصراله زاده1

چکیده
ابعاد تفکر استراتژیک و کارآفریني سازماني مدیران سازمان های  رابطه  این پژوهش بررسی   هدف اصلی 
دولتی و غیر دولتی شهرستان سبزوار بود.200 نفر از مدیران سازمان ها به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته 
شد.دراین پژوهش توصیفی – همبستگی، نمونه ای به حجم 132 نفر به روش مورگان با استفاده از نمونه گیری 
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.ابزار پژوهش، شامل کتب و مجالت و پرسشنامه محقق ساخته تفکر استراتژیک 
و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی مدل لیکرت بود.جهت ارزیابی و بررسی فرضیه های تحقیق که شامل 
یک فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی است،در آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصدها میانگین ها و انحراف 
معیار و در آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون وآنووا برای آزمون فرض های تحقیق استفاده شد. یافته ها 
رابطه معناداری وجود  با کارآفرینی سازمانی  با فرضیه  بر هدف و پیش روی  ابعاد تمرکز  بین  نشان می دهد 
ابعاد تفکر سیستمی و فرصت جویی هوشمندانه و تمرکز در زمان با کار آفرینی سازمانی رابطه  دارد.اما بین 
معناداری دیده نمی شود.همچنین نیز فرضیه ششم این پژوهش رد می شود. مدیرانی که تفکر سیستمی دارند، 
تاثیر بیشتری بر کارآفرینی ندارند، نسبت به مدیرانی که فرضیه مدار هستند. کار آفریني هدف بیشتر سازمان 
ها، گروه ها و افراد و از جمله سازمان های دولتی و غیر دولتی است که تابع عوامل مختلفی می باشد. مطابق 
یافته های به دست آمده در این تحقیق یکي از راه هاي افزایش کار آفرینی در سازمان افزایش نگرش سیستمی 

و فرضیه مداری مدیران است.
كلیدواژه: استراتژی،تفکر استراتژیک،كارآفرینی،كارآفرینی سازمانی
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مقدمه
موضوع تفکر استراتژیک در بیش از یک دهه گذشته در حوزه مدیریت استراتژیک بسیار مورد توجه بوده و در 
تحقیقات بسیاری به اهمیت دارا بودن قابلیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره شده است. تفکر استراتژیک 

به عنوان یکی از دو قابلیت اصلی رهبران دارای عملکرد برجسته شمرده شده است. )9( 
ترتیب می توان تفکر  این  به   .)8( نه آن گونه که هست  باشد می بینند،  باید  را آن گونه که  آن ها سازمان 

استراتژیک را پیش درآمدی برای طراحی آینده سازمان دانست. )15(
براساس نتایج تحقیقی که با هدف شناسایی مهارت های مدیریتی مورد نیاز برای مدیران کشورهای آسیایی 
انجام شده است، تفکر استراتژیک از سوی تمامی پاسخ دهندگان به عنوان اولین و یا دومین مهارت مورد نیاز 

برای بهبود عملکرد مدیران شناسایی شده است. )17(
تفکراستراتژیک فرآیند تدوین و بررسی فرضیات مربوط به آینده است. فرضیاتی که زیر بنای رسالت،اهداف 
و استراتژی سازمان را تشکیل میدهند، این فرآیند طیف وسیعی از موضوعاتی را در برمیگیرد و به همین خاطر 

اگر به مشکلی ساختار یافته انجام نشود، ممکن است به فعالیتی بی ثمر و زمان بر تبدیل شود. )4(
امروزه بر ا ین نکته تأکید فراوان می شود که مدیران ارشد برای کارآمد شدن،باید به ابزار ساده و مهمی به 
نام تفکر استراتژیک مجهز شوند. تفکر استراتژیک مدت ها ست که به عنوان یک برگ برنده در عرصه های 
مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته می شود. این مهارت معمواًل در نگاه اول برای بسیاری از مدیران ابهام 
برانگیز است. گرچه می دانند که راه موفقیت در کسب و کار از شناسایی آن می گذرد. برای آن که این مهارت را 
بتوان آگاهانه ارتقاء داد، باید در شناخت آن کوشید. ارتقاء در این توانایی ما در تصمیم گیری ها یاری می دهد. به 
خصوص در موقعیت های استراتژیک که سردرگمی در نگاه مدیران موج می زند،برای شناخت کامل این مهارت 
تالشی فراوانی الزم است. با این حال می توان با شناخت مرزهای تفکر استراتژیک یا حداقل تالش در این 

جهت به یک شمای کلی دست یافت.)3( 
از هر چیز برای تغییر و تحول مستمر،اهمیت قائل است.  دانش مدیریت نوین در طلیعه قرن جدید بیش 
سازمانی که خود را با امواج بی پایان تغییر همراه نسازد، محکوم به فناست. در طوفان تغییر تنها استراتژی 
مناسب است که بقای سازمان را تضمین می کند. تفکر استراتژیک مدیران را در تدوین استراتژی مناسب و 

سپس موفقیت یاری می دهد. 
تفکر استراتژیک با ابزارهای خود،مدیران را در هماهنگی با تغییرات محیطی )درونی و بیرونی(یاری میدهد. 
مدیران هنگامی که در شرایط غیر قابل پیش بینی و ناپایدار قرار می گیرند،تالش خود را برای یافتن راه حل های 
طالیی مضاعف می نماید.بازار امروز کامال ناپایدار است. ورود هر محصول جدید می تواند به معنای بحران تازه 
برای شرکت های ضعیف باشد.در بعضی از حوزه های کسب و کار نیز آنقدر شتاب تحوالت زیاد است که عمال 
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بدون تجهیز برنامه ریزی به سالح تفکر استراتژیک نمی توان دوام آورد.در شرایط غیر عادی و بحرانی،دیگر 
دستورالعمل ها وروش های ساده وهمیشه کارآمد نیستند. در شرایط استراتژیک باید راه حلی یافت که خاص 
همان شرایط است.کارشناسان مسائل استراتژیک معتقدند در شرایط استراتژیک هیچ تضمینی برای موفقیت 
قوانین و دستورالعمل- های از پیش فرض شده وجود ندارد.مدیران باید تشخیص دهند که چه وقت و چگونه 

باید قوانین همیشگی را نقض کرد و از شیوه های جدید استفاده نمود.
یکی از موضوعاتی که بر اساس تحقیقات انجام شده در پنج دهه گذشته همواره در رأس مطالب چالشی و 

مورد عالقه ادبیات مدیریت مطرح بوده، مقوله استراتژی است.)5(
استراتژیست های اثر بخش دارای تفکر استراتژیک قوی بوده و وضعیت موجود رادر بستر مقاصد مورد نظر 
نگاه می کنند. نشان دادن واکنش های مثبت و سازننده در برابر مشکالت،الهام بخش بودن و ایجاد انگیزه در 

افراد و مهارت در برقراری ارتباط از جمله ویژگی های تفکر استراتژیک است.)4(
باز  ا بتکاری و نو است که می تواند قواعد بازی رقابتی را  از تفکر استراتژیک خلق استراتژی های  مقصود 

نویسی کرده و چشم انداز آینده بالقوه ای را ترسیم نماید،که به طور قابل توجهی متفاوت از حال باشد.)1(
و  پارچه  یک  برنامه های  از  آینده،استفاده  چالش های  با  رویارویی  برای  مدیران  متداول  روش   60 دهه  در 
شرکت ها  از  بسیاری  دوره  این  در  می شد.  یاد  استراتژیک  ریزی  برنامه  عنوان  با  آن ها  از  که  بود  درازمدت 
هزینه های سرسام آوری را برای برنامه ریزی خرج می کردند،اما با وجود هزینه های گزاف،این برنامه های کارایی 
الزم را نداشتند. این برنامه ها را معمواًل مشاوران حرفه ای برنامه ریزی تدوین می کردند و گاهی مدیران صف 
نیز در فرایند برنامه ریزی مشارکت می کردند. در این برنامه ها،اهداف مالی و سلسله اقداماتی که برای دستیابی 
به این اهداف نیاز بود، مطرح می شدند. پس از شروع کار،با بررسی مداوم بازخورها و پیش بینی آینده جهت 
گیری الزم صورت می گرفت. با وجود همه تالش ها برای برنامه ریزی موفق،ناتوانی در پیش بینی دقیق آینده 

و متعاقبًا اتخاذ سیاست صحیح منجر به شکست بسیاری از برنامه ها شد. )3( 
در دهه 70 بخش های برنامه ریزی چه از لحاظ اندازه و چه از لحاظ قدرت نفوذ در تصمیم گیری سازمانی،دچار 
افت شدند و مسئولیت تدوین استراتژی،به عهده مدیران صف نهاده شد. در وضعیت جدید،نظر مدیران صف 
اولویت داشت و گاهی اوقات نیز از نظریات کارکنان رده پایین و کارشناسان مسائل استراتژیک استفاده می شد. 
دیگر از بخش های مشاوره و برنامه ریزی عظیم خبری نبود و مدیرانی که زمام فعالیت های اجرایی را در دست 

داشتند،در هنگام عمل،به تنهایی تصمیم گیری می کردند. 
استراتژی  پیاده سازی  و  اجرا  با شیوه  تقابل فرهنگ سازمانی  به  نگرانی خاصی نسبت  در خالل دهه 80 
به وجود آمد. شرکت ها برای دستیابی به اهداف خود باید از استراتژی هایی استفاده می کردند که با فرهنگ 
سنتی سازمان ها که به مرور زمان شکل گرفته بود، مغایرت داشت. بعضی از سازمان ها در تدوین استراتژی 
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خود به فرهنگ سازمانی توجه الزم را نداشتند،همین مسأله منجر به بروز مشکالت فراوان در امر پیاده سازی 
استراتژی می شد. بعضی شرکت ها هم با توجه به مقوله فرهنگ سازمانی،در امر مدیریت تحول فرهنگ سازمانی 

دچارمشکل می شدند. 
به مرور زمان و با توسعه روش های برنامه ریزی،بحث بررسی ساختار بازار و قابلیت های سازمان برای تسخیر 
بازار به میان آمد و بسیاری از شرکت های معروف اروپایی از شیوه جدید برنامه ریزی استفاده کردند. در راستای 
حذف موانع فرهنگی و اخالقی درون سازمان،برنامه های جامع دگرگونی فرهنگی را اجرا کردند. این برنامه های 
اجرای  برای  مناسبی  بستر  به  که  می کردند  تصحیح  گونه ای  به  را  سازمانی  حالت،فرهنگ  بهترین  جامع،در 
استراتژی در سازمان فراهم می شد. اما تجربه دهه 80 نشان داد که تغییر فرهنگ به آسانی امکان پذیر نیست 
و در صورت وقوع نیز بسیاری از مشکالت پابرجا خواهند ماند، چرا که معمواًل برنامه های تصحیح فرهنگی 
بدون تأمل عمیق طراحی می شدند و اندیشه ای ژرف را به عنوان پشتوانه به همراه نداشتند. در واقع فقدان تفکر 

استراتژیک به صورت مدون منجر به عقیم ماندن برنامه های یاد شده می شد. 
ریزی  برنامه  در  موفقیت  برای  که  یابیم  درمی  استراتژیک  ریزی  برنامه  اهمیت  و  فوق  نکات  درک  با 
حوزه  در  قدیمی  تحلیل های  و  دستورالعمل ها  پرداخت.  استراتژیک  تفکر  توانایی  توسعه  به  استراتژیک،باید 
شده  ثابت  لیکن  باشد.  نداشته  علمی  کاربرد  امروز  فشرده  رقابتی  فضای  در  دیگر  استراتژیک،شاید  مدیریت 
است که همین ابزارهای ساده و پیش پا افتاده،ما را در تفکر استراتژیک یاری می دهند. مدیرانی که به تفکر 

استراتژیک می پردازند،به نوعی آمادگی،برای رویارویی با مشکالت آینده دست می یابند.
گرتز نیز نقش تفکر استراتژیک را تالش برای نوآوری و تجسم آینده ای جدید و بسیار متفاوت برای سازمان 
می داند که ممکن است منجر به تعریف مجدد استراتژی های اصلی ویا حتی صنعتی که شرکت در آن فعالیت 

می کند شود.)11( 
گری هامل تفکر استراتژیک را چنین معرفی می کند: تفکر استراتژیک تدوین هنرمندانه استراتژی بر مبنای 

خالقیت،کشف و فهم عوامل ارزش ساز در کسب و کار است.)14(
مهم ترین خصوصیت تفکر استراتژیک نگرش تمام نگر به فضای کسب و کار است.این نوع نگرش بدون 
این که سیستم کسب و کار را در یک قالب،الگوها ی تحلیلی ساده شده خالصه کند،یک تصویر کلی از کسب و 
کار را در ذهن ایجاد می نماید،هر چند این تصویر کلی غیر دقیق ودر برخی موارد حتی غیر قابل بیان است،ولی 
مفاهیم آن در قالب یک ساختار مفهومی،زیر بنای تشخیص و تصمیمگیریهای سازمانی قرار می گیرد و از این 

طریق سازمان را در مسیر صحیح هدایت می کند.
کننده  گمراه  می تواند  شده  ساده  الگوهای  مبنای  بر  متفاوت  که  خطی  غیر  تغییرات  با  پیچیده  شرایط  در 
باشد،تکیه بر نمایی کامل از موضوع هر چند هم که غیر دقیق باشدموثر تر خواهد بود.جین لیدکا این خصوصیت 
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تفکر استراتژیک را نمای یک پارچه از کسب و کار می نامد وآن را به صورت یک الگوی ذهنی کامل از نظام 
خلق ارزش برای مشتری تعریف می کند.

خصوصیت مهم دیگر تفکر استراتژیک در یادگیری »دو حلقه ای« آن است.
در رویکردهای معمول،یادگیری سازمانی با بهره گیری از نظام باز خور و در چهارچوب قواعد حاکم حاصل 
می شود.در تفکر استراتژیک خود قواعد نیز در یک چرخه یادگیری تکامل پیدا می کند)حلقه بازخور دوم(. این 
ویژگی تفکر استراتژیک اثر بخشی آن را در تحوالت عمیق محیطی )قواعد( حفظ می کند.با یک حلقه بازخور 
قواعد و چهار چوب فکری حفظ وبه بهینگی سیستم پرداخته می شود. برای مثال روش ها و تکنیک های بهبود و 
مستمر آلودگی موتورهای بنزینی خودرو از این سیستم هستند،ولی یادگیری با دو حلقه بازخور دستگاه فکری را 
تغییر داده و قواعد راعوض می کند،که در آن مسئله به نحو بسیار موثری پاسخگو می شود)مانند ابداع موتورهای 
هیدروژنی خودرو وبا آلودگی صفر(این تغییر پارادایم به همراه خود فرصت های جدید را به همراه داشته و مولد 

استراتژی های تحول آفرین و اثر بخش است.)12(
اینگا جیمز در تحقیق تفکر استراتژیک کارفرمایان در سازمان های غیر انتفاعی در سال 2010 به 9 مشخصه 
مهم در مورد تفکر استراتژیک موفق اشاره کرده است.1- خط سازمانی2- محوریت هدف 3-برنامه ریزی بر 
قابل  تفکر گسترده5- تمرکز 6-توافق 7- درگیر شدن 8- هماهنگ شدن 9-  اساس وقایع 4- روش های 
اجرا. رهبران در سازمان های خصوصی می توانند با توجه به ترکیب این 9 مشخصه های فرهنگی به الهام تفکر 
استراتژیکی پیوسته بپردازند که شانس آن ها را با توجه به زمان و واکنش های مفید به محیط متغیر باال می برد. 
با تاکید بیشتر بر تفکر استراتژیکی و حرکت به بیرون پاسخ به بحران های سازمان های خصوصی توانایی بهبود 

نتایج سازمانی،افزایش وفاداری و آسایش مشتریان دارند.
ریشه واژه کارآفرینی از ریشه فرانسوی Entreprendre است که مفهوم تعهد کردن کاری را در برمی 

گیرد.)2( 
این واژه در طول زمان همراه با تحول شیوه های تولید و ارزش های اجتماعی دچار دگرگونی و افزایش مفاهیم 

در بر گیرنده شده است.
واژه کارآفرینی کمتر از دو قرن است که در ادبیات مدیریت و اقتصاد وارد شده است و به مانند سایر واژه ها 
تغییرات زیادی را به خود گرفته و از رشد تکاملی برخوردار بوده است. سیر تکامل فعالیت های اقتصادی و یا 
کارآفرینان نشان می دهدکه این پدیده در نظریه های اقتصادی تبلور یافته و به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت 

یا موجد ارزش اقتصادی قرار داشته است.
کارآفرینی در دو قالب فردی و سازمانی قابل توجه و تحلیل است .کارآفرینی فردی راه و ورود نیروهای تازه 

و فکر تازه به بازار ا ست و کارآفرینی سازمانی راهی برای بازآفرینی قابلیتهای سازمان به شمار می آید. 
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اخیراً کارافرینی سازمانی به دلیل نقشی که در تقویت موقعیت رقابتی سازمانها ایفا می کند،توجه مدیران و 
صاحب نظران بسیاری را در عرصه مدیریت معطوف ساخته و سازمانهای موفق بسیاری نیز آن را به عنوان 
امور جوامع  اداره  اخیر نقش سازمانهای غیر دولتی در  اند. دردهه های  به کار گرفته  رقابت  برای  ابزارمؤثری 
افزایش یافته و فعالیت این سازمان ها به طور روزافزونی تشدید شده است. یکی از دالئل پیدایش سازمان های 
غیر دولتی،ناکارآمدی سازمان های دولتی در انجام برخی از امور جوامع بوده است. از آن جا که محدودیت منابع و 
بی انتها بودن نیازهای بشر،ایجاب می کند که کارایی مصرف منابع موجود به طور مداوم بهبود یابد،سازمان های 
خصوصی و سپس دولتی در سال های اخیر به طور چشمگیری برای کارآمد شدن هر چه بیشتر به کارآفرینی 

سازمانی روی آورده و موجبات توسعه پایدار جوامع را فراهم کرده اند )7( 
به طور خالصه کارآفرینی سازمانی شامل پرورش رفتارهای کارآفرینانه در یک سازمانی که قبال تأسیس 
شده می باشد و کارآفرینی سازمانی به این معنی است که سازمان ها می توانند نوآوری های مفیدی را به وسیله 
آزادی و  برنامه هایشان  تعقیب  برای  آن ها  به  و  توسعه دهند  کارآفرینان(  )همانند  برای فکر کردن  کارکنان 

انعطاف پذیری بدهند، بدون این که آن ها را در باتالق بروکراتیک قرار دهند.
دو حوزه مدیریت استراتژیک و کارآفرینی مستقل از یکدیگر رشد بسیار کرده اند. تاکید در هر دو حوزه بر 
چگونگی تطبیق سازمان با تغییرات محیطی و استفاده از فرصت ها برای افزایش سود آوری است. بسیاری از 
اندیشمندان و صاحب نظران اخیرا به ادغام و یک پارچه سازی مبا حث استراتژیک با تفکر کار آفرینی پرداخته 
اند. به اعتقاد میر و هپارد )2000(،کار آفرینی ومدیریت استراتژیک جدایی ناپذیرند و شناخت یکی بدون آگاهی 

و شناخت دیگری دشوار است. 
ونکاتارمن و ساراسواتی با استفاده از استعاره رومئو و ژولیت شکسپیر،اعتقاد دارند رویکرد مدیریت استراتژیک 
بدون هماهنگی با رویکرد کارآفرینی مثل بالکن بدون رومئو و کارآفرینی بدون رویکرد استراتژیک مثل رومئو 

بدون بالکن است.)16( 
رویکرد استراتژیک به کارآفرینی باعث می شود تعادل بین فرصت آفرینی و مزیت آفرینی با تمرکز بر نوآوری 
حفظ شود. نمودار ذیل رابطه بین کارآفرینی و استراتژی و شکل گیری مفهوم کارآفرینی استراتژیک را نشان 
می دهد. بر این اساس،استراتژی مسیر توسعه بلند مدت سازمان و تصمیم گیری درباره حیطه فعالیت،کسب و 
مدیریت منابع و ایجاد و توسعه مزیت رقابتی است. کارآفرینی نیز خلق تازه هاست و شامل ایجاد بخش های 
سازمانی جدید یا بازآفرینی و تجدید ساختار است. کارآفرینی استراتژیک مجموعه فعالیت هایی است که شرکت 
با هدف بهره برداری از ابداعات و تشویق خالقیت و نوآوری انجام می دهد. توانایی پاسخ مناسب به تغییرات 
محیطی از طریق تمرکز بر نوآوری و خالقیت و ترکیب کارایی و اثر بخشی به همراه تحقیق مزیت رقابتی پایدار 

و سودآوری از پیامدهای موثر و مهم رویکرد استراتژیک به کارآفرینی است.)13(
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از سویی دیگر،به نظر می رسد نگرش استراتژیک در کارآفرینی یک منطق مدیریت است که مستلزم هماهنگی 
استراتژی با فعالیت هایی است که با امور استراتژیک یا هدف های سازمانی رابطه تنگاتنگ دارند. تئوری های 
استراتژیک میان دو مفهوم عینیت و ذهنیت تفاهم و وحدت ایجاد می کنند. در واقع،نگرش استراتژیک ارتباط 
بین ذهن و عین را برقرار می کند. در این نگرش مسائل به دو سطح استراتژیک و عملیات تقسیم می شوند. 
سطح استراتژیک )مفهومی( مربوط به مسائل ذهنی و سطح عملیات )مصداق( مسائل عینی را تحت پوشش 
قرار می دهد. به طور کلی بر اساس رویکرد کل نگر،مدیریت استراتژیک کارآفرینی در سه مرحله قابل بررسی 

است: برنامه ریزی،اجرا و کنترل. 

مهم ترین نتیجه کارآفرینی سازمانی در بلندمدت حاصل می شود؛ یعنی سازمانی که بهتر می تواند خود را با 
شرایط وفق داده و به حیات خود ادامه دهد. این نتیجه بلندمدت،موضوعی بسیار مهم در دنیای بی ثبات و به 
شدت متغیر امروز است. سازمان های کارآفرین بهتر از سازمان های قدیمی برای رقابت تجهیز شده اند. آن ها 
می توانند سریع تر و به شکلی کارآمدتر به تغییرات محیط بیرونی واکنش نشان دهند. تغییر در محیط منشأ های 
گوناگونی دارد که عبارتند از رقبا،مشتریان،عرضه کنندگان، فناوری های نوین، نهادهای دولتی،نهادهای سیاسی 
و کل جامعه هر بخشی از سازمان باید بتواند به هنگام وجود عوامل مختلف تغییر در سازمان،به شکلی مناسب 
واکنش نشان دهد. عالوه بر نتایج بلندمدت سازگاری و بقاء سه مزیت دیگر نیز برای کارآفرینی متصور است. 
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نخست این که،روابط با مشتریان توسعه می یابد از آن جایی که مشتریان یکی از مهم ترین منابع اطالعاتی 
هستند،توجه بیشتری به نیازها،عالئق و عقاید آن ها معطوف می گردد. نتیجه این کار،وجود مشتریان راضی تر 
و عمومًا بهتر است. دوم این که،شرایط کاری بهتری برای کار کردن در سازمان فراهم می شود؛ این امر باعل 
لذت،انگیزه و تشویق بیشتر برای کار خواهد بود. همچنین این امر به افزایش روحیه روابط میان اعضای سازمان 
کمک می کند. اگر چه محصوالت و خدمات سازمان عمدتًا متمرکز بر کارآفرینی هستند،اما کارکنان به فرایند 
با افراد بیرونی  کاری خود توجه بیشتری مبذول می دارند. سوم این که،کارآفرینی سازمانی به افزایش رابطه 

کمک می کند؛ که این امر می تواند به مسئولیت پذیری هر چه بیشتر سازمان در جامعه بینجامد.)10( 
سازمانی  کارآفرینی  یابد.  تحقق  استراتژیک  مدیریت  منظر  از  باید  بودن  موفق  برای  سازمانی  کارآفرینی 
باید بخشی از طرح های گسترده استراتژیک یک سازمان بوده و بخش مکمل اجرای این طرح های گسترده 

استراتژیک یک سازمان بوده و بخش مکمل اجرای این طرح ها باشد. 
برای تحقق کارآفرینی سازمانی از منظر مدیریت استراتژیک،سه دلیل وجود دارد. نخست این که کارآفرینی 
این ها  که  جایی  آن  از  دارد.  بقا  و  انطباق  ویژه  به  سازمانی  بلند مدت  عملکرد  بر  را  تأثیر  بیشترین  سازمانی 
کارآفرینی  فرآیند  باید  و  را شکل می دهند  استراتژیک یک سازمان  مدیریت  بنای  زیر  معیارهایی هستند که 
در یک سازمان را در سطح استراتژیک آغاز کرد،یک رویکرد کارآفرینی مدیریت استراتژیک به سازمان اجازه 
می دهد تا با آمادگی بهتری به تغییر در محیط بیرونی واکنش نشان داده و در طول زمان سازگار شده و ادامه 

حیات دهد. 
دوم این که: هر رویه سازمانی که نیازمند پذیرش گسترده ای باشد،باید مورد قبول مدیریت ارشد سازمان قرار 
گیرد. ادغام کارآفرینی سازمانی در فرایند مدیریت استراتژیک به تضمین ایجاد این نوع تعهد کمک می کند اگر 

قرار است کارآفرین موفق باشد،باید رد تمام سطح سلسله مراتب سازمانی مشهود باشد. 
سوم این که: کارآفرینی سازمانی در برگیرنده اعمالی است که بخشی از طرح های استراتژیک یک سازمان 
محسوب می شود. توسعه محصوالت و خدمات جدید،نوآوری در محصوالت و خدمات و همچنین ایجاد واحد و 

شعبات جدید،همگی نتایج سازمان کارآفرین است.
به طور خالصه دامنه تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است از تغییر در ارزش های اجتماعی تا رشد 
شتابان اقتصادی.بسیاری معتقدند که کارآفرینان از رسیدن به نظام اقتصادی به تعادل ایستا جلوگیری کرده و به 

واسطه رفتارهای فرصت جویانه خود اقدام به فرصت سازی برای کلیت نظام اقتصادی می کنند. )6(
کمبل )2002( در تحقیقی به بررسی خصوصیات مدیران سازمان های کارآفرین پرداخته است و در نهایت 
اظهار داشتندکه مدیران سازمان های کارآفرین خصوصیاتی از قبیل آمادگی تحمل خطرات زیر دستان،آسوده 
خاطر در برابر نتیجه ایده های پرورش یافته،تصمیم گیری سریع،شنوندگان خوب،عدم تاکید به اشتباهات و لذت 
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باالو واحد و وجود  با ویژگی های رهبری،هماهنگی  را  را دارند. همچنین سازمان های کارآفرین  از کار  بردن 
تیم های کاری فعال مشخص کردند.

بنابراین با ایجاد فضا و بستر مناسب از طرف مدیران برای رشد وپرورش کارآفرینی و داشتن تفکر استراتژیک 
برای توسعه روش های استراتژیک و اجراو کنترل طرح های نوین در سازمان سازگاری و بقای بلند مدت سازمان 
را فراهم می آورد و موضوع در خور بررسی است.با توجه به مطالبی که عنوان شد، این تحقیق در صدد بررسی 
این موضوع است که بر اساس مدل الگوی جین لیدکا آیا رابطه ای بین نگرش سیستمی وکار آفرینی سازمانی 
و تمرکز بر هدف و کارآفرینی سازمانی و فرصت جویی هوشمندانه و کارآفرینی سازمانی و تمرکز در زمان و 
کارآفرینی سازمانی وپیش روی با فرضیه و کارآفرینی سازمانی در بین مدیران سازمان های دولتی و خصوصی 

سبزوار وجود دارد؟

تفکر سیستمی 
تمرکز بر هدف 

فرصت جویی هوشمندانه 
فرضیه مداری 
تفکر در زمان 

نمودار14-�2الگوی�نظریه�تحقیق

روش تحقیق:
و  کتابخانه ای  ازمطالعات  و  است  همبستگی  نوع  از  توصیفی  پژوهش  این  روش  پژوهش:  الف-روش 

وپرسشنامه استفاده شده است.
ب- جامعه و نمونه و روش نمونه گیری: در این پژوهش جامعه آماری که مورد بررسی قرار می گیرد، 
کلیه مدیران سازمان های دولتی و غیر دولتی شهرستان سبزوار است که طبق اطالعات تعداد آن ها 200 نفر 
می باشد که حجم نمونه ما بر طبق جدول مورگان در مجموع شامل 132 نفر از مدیران است که به تفکیک 
120 نفر مرد،و 9 نفر زن و 3 نفر نامشخص هستند و برای برآورد حجم نمونه در این تحقیق از روش نمونه 

گیری تصادفی طبقه ای به نسبت حجم استفاده شده است.
پ-ابزار اندازه گیری: در این پژوهش جهت جمع آوری اطالعات الزم و داده های تجربی برا ی حمایت از 

تفکر استراتژیک

متغیرهای تحقیق

کار آفرینی سازمانی
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فرضیه ها برای تفکر استراتژیک درسازمانی در سازمان های دولتی و غیر دولتی شهرستان سبزوار از پرسشنامه 
محقق ساخته وبرای کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه استاندارد )مدل لیکرت(استفاده شده است و پرسشنامه ها 
از نوع پاسخ بسته می باشد .به نحوی که در پرسشنامه تفکر استراتژیک به گزینه نظری ندارم، امتیاز 1،و گزینه 
مخالف، امتیاز 2،و گزینه کامال مخالفم،امتیاز 3،و گزینه موافقم، امتیاز 4،و گزینه کامال موافقم، امتیاز 5 تعلق 
گرفت. بر اساس تعداد پاسخ های 5 گزینه ای هر یک از پاسخگویان در خصوص هر یک از ابعاد فرضیه ها و 

سوال های تحقیق و بر اساس سوال های مطروحه در هر بعد،مجموع نمره پاسخگویان محاسبه شده است.
ت-اعتبار: برای این منظور ازدو پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد استفاده شده همچنین برای برآورد 
کردن اعتبار پرسش نامه های این تحقیق در دو مرحله در یک بازه زمانی مشخص بین تعدادمحدودی از افراد 
حجم نمونه توزیع شده و اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده 

و نتیجه آن در جدول ذیل نشان داده شده است.

میزان پایاییضریب آلفای کرونباخشاخص
مطلوب0/88تفکر استراتژیک

مطلوب0/90کارآفرینی سازمانی

ث- براي سنجش روایي پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر نظریات کارشناسان مجرب و متخصصان 
را جویا شده و بعد از نظر سنجي و بررسي پرسشنامه ها توسط متخصص و چند تن از استادان روایي پرسشنامه 

مورد تایید قرار گرفت.

نتایج و یافته های پژوهش:
بر اساس جدول 1 ضریب همبستگی بین ابعاد تقکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی نشان داده شده است .

جدول��1ماتریس�همبستگی�ابعاد�تفکر�استراتژیک�و�میزان�کارآفرینی�

123456متغیر
1نگرش سیستمی1
0/426**تمرکز بر هدف2

0/000
1

0/297**فرصت جویی هوشمندانه3
0/001

**0/310
0/000

1

0/389**تمرکز در زمان4
0/000

**0/334
0/003

**0/152
0/083

1
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0/429**پیش روی با فرضیه5
0/000

**0/320
0/000

**0/297
0/001

**0/224
0/010

1

0/051کارآفرینی سازمانی6
0/559

**0/219
0/012

0/070
0/427

0/119
0/174

**0/244
0/005

1

و   p=0/559( کارآفرینی  با  سیستمی  نگرش  بعد  بین  پیرسون  همبستگی  ضریب   2 جدول  اساس  بر   )2
R=0/051( است؛ چون سطح معناداری از آلفای 0/05 بیشتر است، پس باید گفت : همبستگی مثبت و معناداری 

وجود ندارد.
جدول��2ضریب�همبستگی�بین�نگرش�سیستمی�و�میزان�کارآفرینی�سازمان�

کارآفرینی سازماني نگرش سیستمی
0/051

0/559

132

1

132

نگرش سیستمی همبستگي پیرسون

درجه معناداري)دوسویه(

تعداد
1

132

0/051

0/559

132

کارآفرینی سازماني همبستگي پیرسون

درجه معناداري)دوسویه(

تعداد

)R=0/219 و p=0/012( بر اساس جدول 3 ضریب همبستگی بین بعد تمرکز بر هدف و کارآفرینی سازمانی
است که وجود رابطه معنیدار را در سطح اطمینان 99درصد نشان میدهد که بر این اساس فرض صفر رد شده 

و فرض مقابل پذیرفته می شود. 
جدول��3�ضریب�همبستگی�بین�تمرکز�بر�هدف�و�میزان�کارآفرینی�سازمان

کارآفرینی سازماني تمرکز بر هدف

0/219**
0/012

132

1

132

تمرکز بر هدف همبستگي پیرسون

درجه معناداري)دوسویه(

تعداد

1

132

0/219

0/012

132

کارآفرینی سازماني همبستگي پیرسون

درجه معناداري)دوسویه(

تعداد
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 p=0/427( بر اساس جدول 4 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد فرصتجویی هوشمندانه و کارآفرینی سازمانی
و R=0/070( است؛ چون سطح معناداری آن بیشتر از آلفای 0/05است، رابطهای معنادار وجود ندارد.

جدول��4ضریب�همبستگی�بین�بعد�فرصت�جویی�هوشمندانه�و�میزان�کارآفرینی�سازمانی

کارآفرینی سازماني فرصت جویی هوشمندانه
0/070

0/427

132

1

132

فرصت جویی هوشمندانه همبستگي پیرسون

درجه معناداري)دوسویه(

تعداد
1

132

0/070

0/427

132

کارآفرینی سازماني همبستگي پیرسون

درجه معناداري)دوسویه(

تعداد

بر اساس جدول 5 بین بعد تمرکز در زمان و کارآفرینی سازمانی )p=0/174 و R=0/119( است، رابطهای 
معنادار وجود ندارد و این فرضیه مورد تایید قرار نمی گیرد.

جدول��5ضریب�همبستگی�بین�بعد�تمرکز�در�زمان�و�میزان�کارآفرینی�سازمانی

کارآفرینی سازماني تمرکزدرزمان
0/119

0/174

132

1

132

تمرکزدر زمان همبستگي پیرسون

درجه معناداري)دوسویه(

تعداد
1

132

0/119

0/174

132

کارآفرینی سازماني همبستگي پیرسون

درجه معناداري)دوسویه(

تعداد

 p=0/005( بر اساس جدول 6 بین بعد پیش روی با فرضیه و کارآفرینی سازمانی رابطه ای معنادار وجود دارد
و R=0/244(. در سطح اطمینان 99درصد که بر اساس آن فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذیرفته می شود.

بنابراین انتظار می رود که با افزایش فرضیه مداری کارآفرینی سازمانی نیز افزایش یابد.
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جدول��6ضریب�همبستگی�بین�بعد�پیشروی�با�فرضیه�و�میزان�کارآفرینی�سازمانی

کارآفرینی سازماني پیش روی با فرضیه

0/244**
0/005

132

1

132

پیش روی با فرضیه همبستگي پیرسون

درجه معناداري)دوسویه(

تعداد

1

132

0/244**
0/005

132

کارآفرینی سازماني همبستگي پیرسون

درجه معناداري)دوسویه(

تعداد

بر اساس جدول 7 فرضیه ششم این تحقیق مبنی بر این که مدیرانی که نگرش سیستمی دارند، کار آفرینی 
سازمانی آن ها بیشتر است از مدیرانی که فرضیه مدار هستند،این گزینه مورد تایید قرار نمی گیرد و نتیجه عکس 

آن مورد تایید است .
جدول��7ماتریس�همبستگی�بین�بعد�پیش�روی�با�فرضیه�و�نگرش�سیستمی�با�میزان�کارآفرینی�سازمانی

کارآفرینی سازمانیپیش روی با فرضیهنگرش سیستمیمتغیر
1نگرش سیستمی1
0/429**پیش روی با فرضیه2

0/000

1

0/051کارآفرینی سازمانی3

0/559

**0/244

0/005

1

8(جهت بررسی یافته های جانبی تحقیق )تاثیر میزان تحصیالت در تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی( 
بنابراین تفاوت  آلفای 0/05 است،  از  بر اساس جدول 8،سطح معناداری 0/393 به دست آمده که بزرگ تر 
معنیداری بین میانگین گروهها وجودندارد. یعنی در میزان تفکر استراتژیک برحسب مدرک تحصیلی آنان تفاوت 
معنی داری وجود ندارد. بر اساس جدول 9 سطح 0/404 به دستآمده که بزرگ تر از آلفای 0/05 است،نشان 
می دهد تفاوت معنیداری بین میانگین گروهها وجودندارد. یعنی در میزان کارآفرینی سازمانی کارکنان برحسب 

مدرک تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد. 
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جدول��8بررسی�تفکراستراتژیک�و�میزان�تحصیالت�کارکنان�براساس�تحلیل�واریانس

معنی دارینمره Fمجذور میانگیندرجه آزادیمجموع مجذوراتتفکر استراتژیک
بین گروهی

درون گروهی 
1285,197
30942,682

5
126

257,039
245,577

1,0470,393

32227,879131نمره کل

جدول�9بررسی�کارآفرینی�سازمانی�و�تحصیالت�کارکنان�براساس�تحلیل�واریانس�یکراهه

معنی دارینمره Fمجذور میانگیندرجه آزادیمجموع مجذوراتکارآفرینی سازمانی
بین گروهی

درون گروهی
582,888

14280,832
5

126
116,578
113,340

1,0290,404

32227,879131نمره کل

تفاوت کارآفرینی سازمانی  استراتژیک در سازمان های دولتی و غیر دولتی و  تفاوت تفکر  9(جهت بررسی 
در سازمان های دولتی و غیر دولتی بر اساس جدول 10 سطح 0/499 به دستآمده که بزرگ تر از آلفای 0/05 
است،نشان می دهد تفاوت معنیداری بین میانگین گروهها وجودندارد. یعنی در میزان تفکر استراتژیک برحسب 
سازمان های دولتی و غیر دولتی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر اساس جدول 11سطح 0/544 به دستآمده که 
بزرگ تر از آلفای 0/05 است،نشان می دهد تفاوت معنیداری بین میانگین گروهها وجودندارد. یعنی در میزان 

کار آفرینی سازمانی برحسب سازمان های دولتی و غیر دولتی تفاوت معنی داری وجود ندارد. 
جدول�10بررسی�تفکر�استراتژیک�در�سازمان�های�دولتی�و�غیر�دولتی

براساس تحلیل واریانس یکراهه
معنی دارینمره Fمجذور میانگیندرجه آزادیمجموع مجذوراتتفکر استراتژیک

بین گروهی
درون گروهی

345,206
31882,673

2
129

172,603
247,153

.6980,499

32227,879131نمره کل

جدول�11بررسی�کارآفرینی�سازمانی�در�سازمان�های�دولتی�و�غیر�دولتی

براساس تحلیل واریانس یکراهه
معنی دارینمره Fمجذور میانگیندرجه آزادیمجموع مجذوراتکارآفرینی سازمانی

بین گروهی
درون گروهی

139,656
14724,064

2
129

69,828
114,140

0,6120,544

14863,720131نمره کل
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بحث و نتیجه گیری:
یکی از نتایج به کارگیری تفکر استراتژیک این بوده که تفکر استراتژیک نمایانگر یک سیستم یا دید کل 
تاثیر  با وجود محیط های متفاوت  بر یکدیگر  گرا است که نشان می دهد چگونه بخش های مختلف سازمان 
می گذارند، اما با توجه به نتیجه این پژوهش که رابطه معنا دار و قابل تاملی بین این دو یافت نشد، شاید بتوان 
عدم وجود همبستگی بین این دو متغیر را همان طور که در پاسخ ها نیز مشاهده شد، این گونه توجیه کرد که 
در رابطه با کارآفرینی سازمانی مدیران دیدگاه یک پارچه ای نسبت به مسائل ندارند و مسائل سازمانی را تحلیل 

و به بخش های مختلف سازمانی می سپارند.
در تحقیق علی محمد احدی طجری )1381( با عنوان )تبین مولفه های تفکر سازمانی استراتژیک و بررسی 
در سازمان های دولتی( به این نتیجه دست یافتند که وجود تفکر استراتژیک در مدیران این سازمان در سطح 
متوسط می باشد.هم چنین یافته های تحقیق نشان می دهد مولفه تفکر سیستمی دارای بیشترین ومولفه هوش 

سازمانی دارای کمترین میانگین می باشد.
با توجه به این نکته که در نتیجه فرضیه یک نیز عنوان شد مدیران از توانمندی های کارکنان برای اهداف 
استراتژیک سازمان استفاده می کنند و همین طور از منابعی که سازمان در اختیار دارد تا عوامل سازمانی مورد 
تجزیه و تحلیل بیشتر قرار گرفته و موانع و محدودیت های آن بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. البته از ابتدا هدف 
نیز مد نظر قرار گیرد)تفکر استراتژیک متضمن تمرکز بر هدف است(. بر خالف رویکرد برنامه ریزی استراتژیک 
سنتی که بر ایجاد و خلق تناسب و هماهنگی بین منابع موجود و فرصت های در حال ظهور تاکید می کند،تفکر 

استراتژیک،به عمد بر ایجاد عدم تناسب و ناهماهنگی اساسی بین آن ها تمرکز می کند. 
مطابق با تحقیق اینگا جیمز که به9 مشخصه مهم در تفکر استراتژیک موفق اشاره کرده است، تمرکز برهدف 

و محوریت هدف را نیز مد نظر قرار داده است.
تفکر استراتژیک مستلزم ظرفیتی است که به گونه ای هوشمندانه فرصت طلب باشد و فرصت های در حال 
ظهور جدید را تشخیص دهد. با توجه به نتایج به دست آمده رابطه معنا داری بین فرصت جویی هوشمندانه و 
کارآفرینی سازمانی وجود ندارد؛ زیرا مدیران از هر ایده جدیدی استقبال نمیکنند و به آن فرصت تجربه نمی دهند 

ودر این زمینه محدودیت هایی را اعمال می کنند.
تفکر استراتژیک شامل تفکر بهنگام است.متفکران استراتژیک رابطه بین گذشته،حال،آینده را درک می کنند. 
این طور به نظر می رسد که مدیرانی که آینده سازمان را بر مبنای گذشته آن شکل می دهند، تالشی برای ایجاد 
کارآفرینی در سازمان انجام نمی دهند و با توجه به پا سخ مدیران در این زمینه رابطه معنا داری بین تفکر در 

زمان و کارآفرینی سازمانی وجود ندارد.
تفکر استراتژیک فرضیه مدار است،خلق فرضیه و آزمون آن مرکز فعالیت های تفکر استراتژیک هستند. با 
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پرسیدن این پرسش خالقانه :چه می شوداگر؟ و در پی آن پرسیدن این که :اگر...سپس...؟تفکر استراتژیک پلی 
بین دو گانگی تحلیل – شهود می زند که مینتزبرگ در تعریف خود از تفکر استراتژیک به عنوان ترکیب و طرح 

ریزی و تحلیل به آن اشاره می کند.
در تحقیقی اصغر مشبکی و آناهیتا خزاعی در سال 1387 در یافتند که هوشمندی محیط پیش نیاز عامل پیش 

برنده برای تفکر فرضیه محور می باشد.
اگر مدیری توانایی پیاده سازی ایده های خالقانه را در سازمان داشته باشد و از نتایج تصمیمات خود نیز با خور 
بگیرد، می تواند مسئولیت به ثمر رساندن یک نوآوری را در درون سازمان بر عهده بگیردو می داند که چگونه 
یک ایده را به واقعیتی سودآور تبدیل کندو یک مدیر با نگرش پیش روی با فرضیه می تواند تاثیر زیادی در 

کارآفرینی سازمانی داشته باشد.
با توجه به نتایج به دست آمده تاثیر مدیران با نگرش پیش روی با فرضیه بسیار است،نسبت به مدیرانی که 

دیدگاه نگرش سیستمی دارند.

 محدودیت های تحقیق
از آنجایی که این تحقیق صرفا برای مدیران و معاونان شهرستان سبزوار انجام گرفته است، برای تعمیم آن 

مثال در سطح استان باید با احتیاط و تحقیقات بیشتر صورت بگیرد.
مربوطه  سازمان  در  کارآفرینی  زمینه  در  مدیران  دیدگاه  بررسی  به  تحقیق  سواالت  بعضی  که  آنجایی  از 

می پرداخت، برخی مدیران در ارائه دیدگاه های خود به نوعی برخورد محتاطانه داشتند.
تحقیق مرتبط با تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی در کشور انجام نگرفته است.

در برخی سازمان های دولتی برنامه های نیمه تمام ودر دست اجرا بوده و با توجه به مطمئن نبودن نتایج آن 
از پاسخ دادن امتناع می ورزیدند.

ارائه پرسشنامه از طرف مدیران به افراد دیگر سازمان که اطالعات و تحصیالت کافی در مورد اهداف و 
برنامه های سازمان و دیدگاه تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی نداشتند و پاسخ ها به طور تصادفی بوده 

است. 

پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق
1 - با توجه به فرضیه اصلی پژوهش که در آن رابطه بین ایعاد تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی بررسی 
شد، نتایج به دست آمده نشان می دهد بین ابعاد تمرکز بر هدف و پیش روی با فرضیه و کارآفرینی سازمانی 
رابطه معناداری وجو دارد و بین نگرش سیستمی و فرصت جویی هوشمندانه و تمرکز در زمان رابطه معناداری 
وجود ندارد،پیشنهاد می شودبا توجه به زمینه هایی که وجود دارد، تحقیقات آتی باید درباره تفکر استراتژیک بر 
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آن ها تاکید کنند. اوال نیاز به آزمایش توانایی تفکر استراتژیک مدیران ارشد وجود دراد.همچنین آزمون هایی در 
دسترس هستند که بر جوانب تفکر استراتژیک اشاره دارند.برای مثال آزمون های خالقیت یا تفکر منشعب و 
مقیاس های سنجش جامع تر که نیاز به توسعه دارند.چنین تحقیقی باید به شناسایی معیار انتخابی منجر شود 

که توانایی تفکر استراتژیک بلند مدت را به بهترین نحو پیش بینی کند.
2– با توجه فرضیه اول که در آن رابطه بین نگرش سیستمی و کارآفرینی سازمانی بررسی شد، نتیجه به 
دست آمده نشان می دهد که رابطه معناداری بین نگرش سیستمی و کارآفرینی سازمانی وجود ندارد .از آنجایی 
که دیدگاه مدیر و نگرش او نقش بسزایی در اجرا و پیاده سازی برنامه های سازمان دارد؛ لذا پیشنهاد می شود 
تابه فرایند انتخاب مدیر به صورت علمی و سیستماتیک نگریسته و از ابزار علمی مناسب برای گزینش مدیران 
استفاده شود و به انتخاب مدیرانی با دانش تخصصی در ارتباط با مسائل سازمان مربوطه و مهارت های الزم 
برای نیاز به هدایت سیستم و درک کاملی از سازمان و محیطش و در کنار آن تشخیص پیوند و پیچیدگی 
در سازمان الزمه  آفرینی  کار  و  نوآوری  ایجاد  لذا  بپردازیم؛  باشد،  داشته  را  پراکندگی های خرده سیستم ها  و 
با تغییر  بتوانند  اندازی در درون سازمان راداشته باشند و  داشتن مدیرانی است که توانایی شکل دادن چشم 
شرایط برنامه های خود را تعدیل یا در صورت لزوم آن ها را تغییر دهد واهداف کلی سازمان رادر قالب جمالتی 

کوتاه،دقیق و عملگرایانه بیان کند.
3 - با توجه به فرضیه فرعی دوم پژوهش که در آن را بطه بین تمرکز بر هدف و کارآفرینی سازمانی بررسی 
شد. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که رابطه معناداری بین تمرکز بر هدف و کارآفرینی سازمانی وجود دارد. 
بنابراین پیشنهاد می شود با سرمایه گذاری بر روی توانایی های چنین مدیرانی هم به خود آن ها وهم به سازمان 
سود رساند.برای توسعه ایده کارآفرینی باید شبکه ای از افراد هم فکر را در کنار هم قرار داده و با شکل گیری 
یک هسته مرکزی و جمع شدن افراد در کنار یکدیگر و تمرکز بر هدف سازمان در راستای ایده های مورد نیاز 
فضای الزم را برای توسعه طرح فراهم کرد. البته هرگز روشی برای دانستن بهترین استراتژی برای یک سازمان 
وجود ندارد و عقاید موجود در یک سازمان بسیار متفاوت است ؛اما وجود اطالعات غنی و نگرش،اهداف و یک 

هدف اصلی واضح و روشن فرایند انتخاب یک استراتژی سازمانی را ساده تر می کند.
4- با توجه به فرضیه سوم پژوهش که در آن رابطه بین فرصت جویی هوشمندانه و کارآفرینی سازمانی 
بررسی شد نتیجه به دست آمده نشان می دهد که رابطه معناداری بین فرصت جویی هوشمندانه وکارآفرینی 
سازمانی وجود ندارد. باید بدانیم که برای ترویج کارآفرینی در سازمان نیاز به بافت یا چارچوب منسجمی از 
سازمان است. در سازمان نباید هرگز نسبت به تهدیدات بی توجه باشندو در برنامه خود راهی برای مقابله با 
استراتژیک  برنامه  به  را  آن ها  توجه  مرتبا  افراد  تمرکز  برای حفظ  پیشنهاد می شود  لذا  بگیرند.  نظر  در  آن ها 
معطوف کنند و اگر هنگام پیاده سازی ایده جدید متوجه شدند که نتایج در حد انتظار نیست. باید ریسک آن ها 
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را به دقت بررسی کنندو شرایط غیر منتظره را تهدید در نظر نگیرند و به آن ها به چشم یک فرصت تازه نگاه 
کنندو بر روی برنامه های احتیاطی تمرین کنند تا در صورت ضرورت مورد استفاده مفیدتر قرار بگیرند و باید به 
کارکنان سازمان فرصت بدهند که شخصا در مورد نحوه دستیابی به اهدافشان تصمیم بگیرند و در واقع یک 

تیم کارآفرینانه تشکیل دهند تا بینش و فهم مشترکی بین مدیران و کارکنان ایجاد شود.
5- با توجه به فرضیه فرعی چهارم که در آن رابطه بین تمرکز در زمان و کارآفرینی سازمانی بررسی شد، 
نتیجه به دست آمده نشان می دهد که رابطه معناداری بین تمرکز در زمان و کارآفرینی سازمانی وجود ندارد. 
بنابراین پیشنهاد می شودهنگام اخذ تصمیمات روزمره اثرات بلند مدت هر یک را بررسی کنندو سپس آن را 
به مورد اجرا بگذارند و تفکر استراتژیک را در زندگی روزمره خود نهادینه کنند. از طریق تحقیقات و مطالعات 
گسترده همیشه اطالعات خود را در مورد ایده های تازه وروند تحوالت بازار به روز نگه دارند و هرگز فکر نکنند 
که همه کارها را درست انجام داده اند و به طور منظم تصمیمات روزانه خود را بازنگری کنند. هنگام اجرای هر 
پروژه تغییر نکات مفیدی را که با آن ها برخورد داشته اند، یادداشت کنند، تا بعد همکارانشان بتوانند در رویارو 
شدن با جالش های مشابه به آن ها مراجعه کنند. مراجعه به تجربیات حاصل از پروژه های قبلی بینش خوبی 

نسبت به کارهای در دست اقدام خواهد داد.
6- با توجه به فرضیه فرعی پنجم که در آن رابطه بین پیش روی با فرضیه و کارآفرینی سازمانی بررسی 
بنابراین پیشنهاد می شود به  با فرضیه و کارآفرینی سازمانی وجود دارد.  شد، رابطه معناداری بین پیش روی 
محض بروز مشکل از خالصه و تجزیه و تحلیل سوابق به عنوان ابزاری برای پیش فرض های زیر بنایی برنامه 
از نهایی کردن یک تصمیم تبعات آن را در نظر بگیرید. تجلیل و تکریم از  استراتژیک استفاده کرد و قبل 

کارکنانی که ایده های خالقانه آن ها در سازمان منجر به نتایج مثبتی می شود،ضروری است. 
پیشنهاد برای محققان آینده:

مباحث درباره تفکر استراتژیک از جمله مباحثی است که ضمن اهمیت فراوان آن به خصوص در موقعیت 
کنونی که مسئله پیوستن به جامعه تجارت جهانی از مباحث جوی پیش روی کشور عزیزمان ایران می باشد، 
می تواند بسیار راهگشا بوده، این نوید رابه ما بدهد تا با داشتن تصویر درست از کسب و کار آینده در موقعیتی 
در خور نظام قرار گیریم. امید است با درک اهمیت این مقوله که تاکنون به طور جدی مورد کنکاش و توجه 

محققان قرار نگرفته، به طور جدی به آن پرداخته شود.
 در ذیل به چند پیشنهاد اشاره می شود تا شاید بتواند گامی محکم تر در زمینه این تحقیقات باشد.

بررسی رابطه قدرت تفکر استراتژیک و خالقیت در بین مدیران ارشدسازمان.
رابطه بین سبک های مدیریتی با کارآفرینی در سازمان بررسی شود.

بررسی اثر بخش تفکر استراتژیک در زمینه سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی.
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نقش تفکر استراتژیک در راستای توسعه منابع انسانی.
موسسات  در  فرهنگ  و  مدیریت،رهبری  رابطه  شرکت ها  بقای  دررشدو  کارآفرینی  استراتژی های  بررسی 

کارآفرین
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