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چكيده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی رابطه بین ابعاد تفكر استراتژیك مددیران و میدنان آمدادگی بدراو تحدول سدازمانی در
فرودگاههاو استان خراسان رضوو انجام گردید ،جامعهو آمارو در ایدن ژدژوهش شدام  595نفدراز مددیران و کارمنددان
فرودگاههاو استان خراسان رضوو است که منظور تعیین تعداد نمونه آمدارو از جددول کرجسدی و مورگدان اسدتفاده ودر
نتیجه تعداد نمونه  191نفر ونمونه گیرو طبقهاو انتخاب گردید.
براو جمعآورو دادهها از ژرسشنامههاو تعیین ابعاد تفكر استراتژیك مدیران (مدل جین لیدکا) و ژرسشنامهو مینان
آمادگی براو تحول سازمانی جان گاتر و ژیتر دراکر ،استفاده گردید .بر اساس نتایج حاص از اجراو آزمون همبستگی
ژیرسون ،میتوان گفت :بین بعد تفكرسیستمی و مینان آمادگی براو تحول سازمانی رابطه مثبت وجود دارد وژیشنهاد
میشود مدلی براو ژیاده سازو ابعاد تفكر استراتژیك در فرودگاههاو استان خراسان رضوو تهیه و تدوین شود و
عملكرد آنها بر این اساس مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تحول سازمانی در راستاو بهبود عملكرد قاب مشاهده و اندازهگیرو
باشد.
واژههاي كليدي :تفكر استراتژیك ،عنم استراتژیك ،تفكر سیستمی ،تحول سازمانی.
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 -1مقدمه
تغییر و تحدول در سدازمان یكدی از مسدال عمددهاو
است که بر کارکنان و نقشها تاثیر داشدته و فكدر آنهدا را
مشغول میکند و در برابر آن واکنشهایی را بدا توجده بده
فكر و نگرش خود نسبت به تغییر نشان مدیدهندد و ایدن
رابطه ،رابطهاو دو طرفه می باشدد .سدازمان هدا در زمدان
کنونی به صورت فرایندهاو محیطی ژویا ،با تغییدر روبدرو
هستند و مجبور شده اند خود را با عوام محیطی سدازگار
کنند .آنچه که شرکتهاو هناره سوم را از گذشته متفاوت
خواهد کرد این است که چگونه مدیران ،مسئو لیدتهداو
رهبرو تحولگرا را انجام میدهند .سازمانهاو موفدق در
جهان امروز سازمانهایی هستند که تغییر و تحدول را در
چهارچوب تشدكیالتی خدود بگنجانندد .برکسدی ژوشدیده
نیست که بنیان هر سازمان بر ژایه برآورده سدازو نیازهدا
است و از آنجایی که نیاز انسان ها دالم در حال تغییر و یا
می به سمت نیاز جدید اسدت ،بندابراین لدنوم تحدول در
سازمان ها همواره دیده میشود و احساس نیاز به مدیریت
بر روو این تحوالت بیش از ژیش خود را نشان مدیدهدد
(میرمحمدو.)1۸84 ،
تفكر در مورد آینده و خلق آیندده هداو متعددد بایدد
حاوو بینش هایی باشد که جهان بینی و سداختار ههندی
ما را به چالش بكشد در غیر اینصورت در همدان سداختار
ههنی قدیمی محبوس خواهیم ماند و باید با ژیامدد هداو
ناگوار آن روبرو شویم .انسان هایی که از هوش استراتژیك
بهره مندند به صورت طبیعی و همیشدگی در جسدتجوو
الگو هاو نو ظهور و ژایش آنها هستند چدرا کده معتقدندد
تمام گ هایی که در آیندده خواهندد روییدد در دل تخدم
هاو امروزه نهفته اندد (لشدكر بلدوکی .)1۸45،89 ،نكتده
مهم در اینجا این است که در سدازمان ژویدا چگونده ایدن
تحوالت حاص میشود؟ بدیهی است که تحدوالت ژایددار
نیستند و براو رسیدن بده یدك سدازمان متحدول بایدد از
تفكر اسدتراتژیك اسدتفاده نمدود (آقاجانیدان و همكداران،
 .)1۸41از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیك بدا تحدول
در تئوروهداو مددیریت همگدامی دارد (گد محمددو و
همكاران 1۸45 ،الف .)111 :مكاتب کالسدیك رفتدارو و
کمی مدیریت بدر جنبده هدایی از سدازمان و عملكدرد آن
تأکید میکردند کده توسدم مددیریت قابد کنتدرل بدود.

مسایلی از قبید برنامده ریدنو تولیدد ،رفتدار زیردسدتان،
بهبود محیم کار ،نقش گروههداو غیررسدمی در بدازدهی
کار ،مدلهاو کمی تصمیم گیدرو و غیدره .لدیكن هرگدن
فضاو سیاسی جامعه ،احساس افراد و نهادهداو خدارا از
سازمان ،مسأله اصلی آنها نبود .چرا کده محدیم از ثبداتی
نسبی برخوردار بود و چنین نیازو هم احساس نمی شدد
(استیسی .)1۸84 ،به تدریج بدا رشدد مسدتمر اقتصدادو،
اوضاع قاب اطمینان محیطی از میدان رفدت و تغییدرات و
حوادث شتابندهاو در جهان اتفاق افتداد .لدذا تغییدرات و
دگرگونیهاو سریع و ژیچیده جامعه و تأثیر آن بر رشد و
توسعه شرکتها موجب شد که مدیران توجه خدود را بده
محیم سازمان معطوف گردانند و مفاهیمی مانند سیستم،
اقتصاد ،برنامه رینو بلند مدت و مهدمتدر از همده فرایندد
تفكر استراتژیك مورد توجه صاحب نظران مددیریت قدرار
گیددرد .ایددن مفدداهیم و نظریددات ژاسددي علددم مدددیریت بدده
دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادو و اجتماعی بود (گد
محمدو و همكاران 1۸45 ،الف.)111 :
در این مسدیر یكدی از لدوازم اصدلی ،داشدتن مددیران
حالناست که بتوانند با نوع نگرش و بصیرت مدیریتی خود
واقعیتهداو بدازار و قواعدد آن را بده درسدتی شدناخته و
ویژگیهاو جدید بازار هدف را زودتر از دیگران کشف کنند
و سازمان را قادر سازد که موقعیدت واکنشدی خدود را بده
وضعی کنشی و آینده ساز تبدی کند (بهرامی و طاهرو ،
)1۸41:5
امروزه تفكر استراتنیك به عنوان یك عنصربسیار مهم
و ارزشمند در مدیریت هاو کالن در سازمان ها و سیستم
هاو کسب وکدار مطدرم میباشدد .از دیددگاه کلدی تفكدر
استراتژیك یك بصریت و فهم از وضعیت موجدود و بهدره
بردارو از فرصت ها است .مدیرانی که مجهدن بده قابلیدت
تفكر استراتنیك هستند قادرند سایر کارکنان را به یدافتن
راهكارهاو خالقانه براو موفقیت سازمان ترغیب کنند.در
تفكر استراتژیك مهم است که نگاه شما بلند مدت باشدد،
یعنی آنچه که می خواهید در آینده برایتان رخ دهدد را از
اکنون تعیین کرده باشدید ،ایدن موضدوع مدی طلبدد کده
همواره رو به جلو نگاه کرده و بدراو خدود اهددافی معدین
کنیددد .تفكددر اسددتراتژیك ،مهددارت یددا فضددیلت ههنددی و
معمدددارو اسدددتراتژیك یدددك سدددازمان اسدددت( .لشدددكر
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بلوکی)1۸45،19تفكدر اسدتراتژیك ازطریدق تشدخی و
تقویت فعالیتهایی که ارزشهاو منحصر به فردو بدراو
مشترو ایجاد میکنند ،منیت رقابتی میآفریند .ایدن کدار
ازطریق فهم قواعد بازار و ژاسخگویی خالقانه به آن انجدام
میشود .و این امر در محیم ناژایددار و متحدول کسدب و
کار ،یك رویكرد بینظیر است .تفكر اسدتراتژیك در قالدب
قواعد سداده و عمیدق ظداهر مدیشدود (حمیددو زاده و
همكاران .)1۸87 ،این قواعد مدل ههنی خاصدی را ایجداد
کرده و مبناو تصمیم گیروهاو روزانه تدا جهدت گیدرو
کلی سازمان خواهد بود .تفكر استراتژیك براو سدازمان و
هینفعان آن انگینه و تعهد ایجاد مدیکندد .ایدن انگیدنه و
تعهد از طریق قدرتی به وجود میآید که در حقیقت ساده
و درعددین حددال جددذاب اسددت .هنددرو مینتنبددرت تفكددر
استراتژیك را یك نماو یكپارچه از کسب و کدار در ههدن
مدددیداندددد (حمیددددو زاده و همكددداران.)1۸87 ،تفكدددر
استراتژیك به معنداو در و تحلید موقعیدت بیروندی و
درونی سازمان و ترکیب بهینه بین آنها منجدر بده تددوین
استراتژوهاو مناسب میشود .از طریق تفكر اسدتراتژیك
بهتر میتوان از فرصتهاو محیطی جهدت کسدب منیدت
رقابتی استفاده و تهدیدات محیطی را تبددی بده فرصدت
نمود (کاسی و گلدمن .)175 :5111 ،1در و حمایدت از
استراتژوهاو سازمانی با تفكر استراتژیك معنی و مفهدوم
ژیدا مینماید و سازمان را از خطرات احتمالی مصون می-
دارد (گلدمن و کاسی .)151 :5111 ،مددیران بایسدتی بدا
آگاهی از مینان تفكر استراتژیك و تقویت آن روحیه کدار
گروهی و هم افنایی ،آینده نگدرو و درون نگدرو و آیندده
آفرینددی ،ک د گرایددی و فلسددفی فكددر کددردن ،خالقیددت و
کارآفرینی ،برترو طلبی و رقابت جویی سالم و مطلدوب را
در خددود تقویددت و سددازمان را بدده سددازمان متحددول و
استراتژیك تبدی نمایند؛ به طورو که تفكدر اسدتراتژیك
جددنب باورهدداو مشددتر درآمددده و بدده صددورت فرهن د
سازمانی نهادو شود تا سدازمانهدا بتوانندد در دنیداو ژدر
رقابت فعلی از طریق راهبدردو فكدر کدردن بده تحدوالت
ژاسي مناسبی داده و آیندههاو دور سازمان را بده تصدویر
کشیده و ژویا بمانند (رضایی راد و همكاران.)5 :1۸41 ،
سازمانهدا دیگدر نمدیتوانندد بدا روشهداو معمدولی
مدیریت و برنامه رینو ژاسدي گدوو تحدوالت و تغییدرات

ژیرامون خدود باشدند .زمدانی نده چنددان دور مددیریت و
برنامه رینو استراتژیك براو سدازمان هدا ژدیدده تدازهاو
محسددوب مددیشددد و شددرکت در سددمینارها و دورههدداو
آموزشی مربوطه با دید افنایش دانش و آگاهی انجدام مدی
گردید ،ولی در حال حاضدر سدازمانهدا مجبورندد برنامده
رینو استراتژیك را سرلوحه کار خود قرار دهند و از طرف
دیگر جهت اجراو آن فرآیندهاو مددیریت اسدتراتژیك را
جایگنین شیوهو قبلی و معمولی مدیریت نمایند تا بهتدر
بتوانند سازمان را از درون و برون ژویا و سدرژا نگده دارندد
(امینی و همكاران .)141 :1۸45 ،برنامه رینو استراتژیك
و حتی ژیاده نمودن آن کار زیاد دشوارو نیست .آنچده در
این راستا مشك به نظر میرسدد دوام و ژایددارو برنامده
ریددنو و مدددیریت اسددتراتژیك در سددازمان اسددت .تفكددر
استراتژیك مدیران و کارکنان سازمان تضمین کننده ایدن
دوام است (سلطانی)1۸41 ،؛ تفكر استراتژیك بده عندوان
ژشتوانه قوو بدراو اجدرا و دوام برنامدههداو اسدتراتژیك
سازمان ها محسوب میشود..
در هر حال استراتژیك «ژیش بیندی» آیندده نیسدت.
تفكر استراتژیك تشخی بده موقدع خصوصدیات میددان
رقابت و دیدن فرصتهایی است کده رقبدا نسدبت بده آن
غاف هسدتند(غفاریان وفدا و علدی احمددو.)58 :1۸81 ،
جف بنوس5بنیانگذار شرکت آمازون ۸هنگامی که در سال
 1445قابلیت فدروش کتداب بدر روو شدبكه اینترندت را
کشف و آن را تبدی به یك کسب و کار کدرد ،تشدخی
داد که توزیع کتاب بر روو شبكه اینترنت نه تنها هنینه-
ها را کاهش میدهد بلكه قابلیتهایی براو مشترو مدی-
آفریند که به هیچ وجه با نظامتوزیع سدنتی قابد تدامین
نیست (خلق ارزش براو مشترو)( ،میچ .)5 :5111 ،9
تفكر استراتژیك ازطریق تشخی و تقویت فعالیت-
هایی که ارزشهاو منحصر به فردو براو مشترو ایجاد
میکند ،منیت رقابتی میآفریند .این کار ازطریق فهم
قواعد بازار و ژاسخگویی خالقانه به آن انجام میشود .و
این امر در محیم ناژایدار و متحول کسب و کار ،یك
رویكرد بی نظیر است (ایچی اومی ،ترجمه داوود
مسگریان .)54 :1۸88 ،تفكر استراتژیك در قالب قواعد
«ساده و عمیق» ظاهر می شود .این قواعد مدل ههنی
خاصی را ایجاد کرده و مبناو تصمیم گیروهاو روزانه تا
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جهت گیرو کلی سازمان خواهدبود .تفكر استراتژیك
براو سازمان و هینفعان آن انگینه و تعهد ایجاد میکند.
این نگینه و تعهد از طریق قدرتی به وجود می آید که در
«حقیقت» ساده و درعین حال جذاب است .به قول
آنتونی سن اکسوژرو 5اگر می خواهید کشتی بسازید الزم
نیست مردم را فراخوانید و براو هرکس وظیفه او
مشخ سازید ،بلكه کافی است به آنان عظمت بیژایان
دریا را نشان دهید (ایچی اومی ،ترجمه داوود مسگریان،
.)54 :1۸88هنرو مینتنبرت تفكر استراتژیك را یك
نماو یكپارچه از کسب و کار در ههن میداند (نق از
غفاریان وفا و کیانی .)157 :1۸81 ،گرو هام آن را
معمارو هنرمندانه استراتژو برمبناو خالقیت و فهم
کسب و کار توصیف میکند (نق از غفاریان وفا و کیانی،
 .)157 :1۸81رالف استیسی 1آن را طرحرینو بر مبناو
یادگیرو میشناسد (استیسی 144۸ ،ترجمه جعفرو و
کاظمی موحد .)1۸89 ،لذا ،مشخ میشود که هر یك
از این تعابیر نمایی از این رویكرد را اراله میکنند ،بدون
آنكه هیچ یك مدعی بیان تمامی این رویكرد باشند.
الگوها علی رغم تفاوت در زاویه نگرشی به مسأله
استراتژو و تفكر استراتژیك همه بر یادگیرو به عنوان
روش موثر توسعه فهم و بصیرت نسبت به مشترو و بازار
تأکید دارند .ویلیامسون در الگوو خود ایجاد فرآیندو
براو توسعه دانش نسبت به مشتریان وبازارهاو بالقوه را
توصیه کرده است (غفاریان ،کیانی.)41،1۸45،
در ژژوهشی با عنوان تفكر استراتژیك ،کارکردها
وچالش ها ،دریافت که تفكر استراتژیك مدیر را قادر
میسازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف
موردنظر موثر است و چگونه این عوام موثر براو
مشترو ارزش میآفریند؟ تفكراستراتژیك رامی توان به
نوعی قدرت درونی وههنی درمدیر تعبیرنمود که با بهره
گرو ازآن ضمن درنظرداشتن شرایم محیم وتحوالت
محیم ناژایدار جهانی اقدام به اخذ تصمیم وبرنامه رینو
نموده واستراتژو هاو سازمان خود را درمحیم کسب
وکار ناژایدار ومتحول امروز طراحی می نماید.در مطالعه
دیگرو مینتنبرت تفكر راهبردو را به عنوان تفكرو که
سایر انواع تفكرمخصوصا تفكر جانبی و تفكر استقرالی،

شهود و خالقیت ژیشنیاز آن هستند را معرفی می کند.
(مسگریان )1۸41،
بییون و همكاران( ،)511۸در مطالعه خود با عنوان
سوابق و نتایج تفكراستراتژیك ،با بررسی عوام موثر بر
تفكر استراتژیك در سطﺢ سازمانی در زمینههاوگوناگون
مدیریت از جمله استراتژو بازاریابی ،مدیریت استراتژیك
و مدیریت منابعانسانی نشان دادند که نتیجه آشفتگی
بازار و تالطم فن آورو ،ترویج تفكر استراتژیك درسطﺢ
سازمانی است و یك رابطه مثبت بین تفكر استراتژیك و
عملكرد بازاریابی وجوددارد (بی یون )511۸،ژورصادق و
یندانی ( ،)1۸41تأثیر قابلیت تفكر استراتژیك مدیران
ارشد بر موفقیت شرکتهاو کوچك و متوسم استان
آهربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که قابلیت تفكر استراتژیك مدیران ارشد بر موفقیت
شرکتهاو کوچك و متوسم با تحول سازمانی تأثیر
بسنایی دارد هر چند که در عم چندان از آن بهره نمی-
گیرند .محمدتقی امینی و همكاران ( )1۸45ژژوهشی را
با عنوان سنجش تفكر سیستمی در بین مدیران ارشد
ستادو در دانشگاه علوم ژنشكی تهران ،با هدف تعیین
مینان ژایبندو مدیران ارشد ستادو این دانشگاه نسبت
به تفكر سیستمی براساس مدل فردریك گلدمن انجام
دادندید .یافته هاو بدست آمده مشخ کرد وضعیت
عام تفكر سیستمی در میان اکثریت مدیران ستادو
دانشگاه در حد مطلوب قرار دارد و ارتقاب بیشتر و تقویت
این نوع تفكر در بین مدیران ستادو دانشگاه بویژه در
ارتباط با دیدگاه تحول سازمانی ژیشنهاد میشود.رضایی-
راد ،ژور و خریدار ( ،)15 :1۸41با عنوان مدیریت تحول و
نوآوروهاو سازمانی در شرایم عدم قطعیت بر شاخ -
هاو رفتارو نتایج تحقیق توجه به فرآیندهاو تحول و
نوآورو سازمانی بر ژیامدهاو رفتارو را یادآور میشود.
کفچه و رحمانسرشت ( )1۸87مدلی را براو تفكر
راهبردو اراله دادند که آن را بتوان در سطﺢ سازمان
عرضه کرده و آزمایش نمود .این مدل ،بیانگر مشارکت
افراد گوناگون در سطوم سازمانی در فرایند تفكر
راهبردو و عوام گوناگون اثرگذار بر این سطﺢ از
مشارکت است.مانو 7با همكارو اریون 8در سال 5119
انجام دادند ،مطالعات متمرکنو براو تعیین ویژگیهاو
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یك گروهی از متفكر استراتژیك انجام شد .این گروه
شام مدیران ارشد خلبان است که بر اساس توسعه نتایج
و تجنیه و تحلی دادهها صفات اصلی یك متفكر
استراتژیك شام شش صفت مرکب جدا شده یك متفكر
یعنی  .1رهبر خوب  .5تجسم طوالنی مدت سناریوهاو
آینده  .۸شك گسترده استراتژو و اجازه دادن به جنلیات
به ظاهر باهم  .9دنبال کردن نشانه هاو زیست محیطی
براو توسعه آنچه باشد  .5شناسایی الگوها براساس تفكر
شهودو  .1بازنویسی قوانین بازو است که مهمترین عام
حاص از تجنیه و تحلی عوام مرتبم رهبرو میباشد.
بددده نظرکاسدددی و گلددددمن )511۸( 4مددددل تفكدددر
استراتژیك بیان کنندده فرآیندد یدادگیرو بصدورت ژویدا،
تعدداملی و تجربددی اسددت و دربرگیرنددده عوامدد فددردو،
تجربیات کارو و عوامد سدازمانی اسدت کده بدا کمدك و
مشارکت دانش و عم به آن باعث مدی شدود تدا مددیران
11
توانایی تفكر بصورت استراتژیك را بدست آورند.آبده گاه
( )5118در ژددژوهش خددود کدده بددر روو مدددیران یكددی از
کارخانه هاو صنعتی کشور انجدام داد ،گدنارش کدرد کده
مدیران این واحد صنعتی از تفكر استراتژیك به ویژه بعدد
تفكر در زمدان جهدت تحدول سدازمانی در حدد مطلدوب
استفاده میکنند.
گلدمن ( )5115در آخرین ژژوهش خدود فراواندی آن
دسته از فعالیتهاو رهبرو سازمانی که میتواند فرهند
تفكر استراتژیك را در سازمانها تقویت کند ،اراله کرد .در
بحثهاو انجام شده با تعداد  911مدیر اجرایی سدازمان-
هاو مراقبت سالمت در کشدور امریكدا مشدخ شدد آن
دسته از مدیران اجرایی که از فعالیتهاو رهبدرو بیشدتر
استفاده میکردند ،برنامههاو درازمددت ،سدرمایه گدذارو
در توسددعه منددابع انسددانی و یددادگیرو شددغلی در حیطدده
مسئولیت خود را به منظور دسدتیابی بده تدوانمنددو در
تفكر استراتژیك ،در سرلوحه کدار خدود قدرار داده بودندد.
گلدمن به این نتیجه رسید که فرهن سدازمانی بدر روو
تفكر استراتژیك مدیران تأثیرگذار است .گلدمن و کیسدی
( )5111بر اساس مطالعات خود اعدالم کردندد تجربیدات
خاص شغلی و فرهن سازمانی میتواند به توسدعه تدوان
مندو مدیران در بكارگیرو تفكر استراتژیك کمك کندد.
لذا رهبران بعندوان سدازنده فرهند سدازمانی بده رابطده

حددداکثرو بددین فرهند سددازمانی و فرآینددد یددادگیرو و
اجراو تفكر استراتژیك کمك میکنند.گلددمن ،کاهید و
فیلو )5114( 11گنارش کردند تعداد هشت تجربده شدغلی
شام ژروژهها ،فرآیندها و ارتباطات سازمانی میتوانند بده
ایجاد تفكر استراتژیك در مدیران کمك کنندد .عدالوه بدر
این ،آنها توانستند ویژگیهاو خاص مربوط به هر یدك از
تجربیات شغلی را مشخ کنند .این نوع ویژگیها داللت
بر این دارند که عام زمان به صورت قاب توجهی جهدت
توسعه توانمندو تفكدر بصدورت اسدتراتژیك نقدش دارد.
مدیران میتوانند چنددین اسدتراتژو را بده منظدور ارتقدا
توانددایی خددود در بكددارگیرو تفكددر اسددتراتژیك بدده اجددرا
درآورند که از آن جمله میتدوان بده ژیوسدتگی تجربیدات
شخصی به برنامههاو توسعه و ویژگیهاو خاص شدغلی و
ارتقا برنامههاو آموزشی نام برد.
دان  ،15ژان فن و دانگتو ( )5111بیان مدیدارندد،
ژیچیدگی محیم تجارت امروز ،سازمانها را وادار کرده تدا
تواناییهاو خود را در ژاسي گویی بده تغییدرات محیطدی
افنایش دهند .از طرفی دگرگونیهاو اجتماعی ،فنداورو-
هاو ژرشتاب چدالشزا و تكدوین رسدالت هداو جدیدد در
سددازمانهددا ،ضددرورت انعطدداف ژددذیرو و آمددادگی بددراو
رویارویی با شرایم جدید را امرو اجتناب ناژدذیر سداخته
است .بنابراین در عصر حاضر براو بقا و ژیشدرفت و حتدی
حفظ وضع موجود ،باید جریدان نوجدویی و ندوآورو را در
سازمان تداوم بخشید تا از رکدود و ندابودو آن جلدوگیرو
شود ،که رسیدن به این مهم نیازمند تفكر در زمان اسدت
مناسب است.
الگوي مفهومی تحقيق
با توجه به آنچه بیان گردید ،براو تفكر استراتژیك
الگوهاو متعددو ژیشنهاد شده است .هریك از این الگوها
به ابعادو ازمفاهیم و فرآیند شك گیرو تفكر استراتژیك
ژرداختهاند .در این تحقیق از الگوو عناصر تفكر
استراتژیك لیدکا ( )1488در سنجش تفكر استراتژیك
مدیران و مینان آمادگی براو تحول سازمانی در فرودگاه-
هاو استان خراسان رضوو استفاده شده است .همچنین،
مینان آمادگی براو تحول سازمانی ،از طریق مدل تلفیقی
جان گاتر و ژیتر دراکر ( ،)1441مورد ارزیابی قرار گرفت.
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بعد تفكر سيستمی

عزم استراتژيک

ابعاد تفكر استراتژيک

پيشروي بر اساس رويكرد علمی

آمادگی براي تحول سازمانی

فرصت طلبی

تفكر در زمان

الگوي مفهومی

روش تحقيق
این تحقیق ،در حوزه تحقیقات کاربردو است و از نوع
ژژوهشهاو غیر علی ،توصیفی  -تحلیلی و از ندوع زمینده
یابی میباشد.
جامعه آماري
جامعهو آمارو در این ژژوهش شام کلیه مددیران و
کارمندان فرودگاههاو استان خراسان رضوو که  595نفر
میباشند.
نمونه و روش نمونهگيري
در این تحقیق به منظور تعیین تعداد نمونه آمدارو از
جدول کرجسی و مورگان استفاده گردید؛ که با توجده بده
سطوم مدیریتی ،نمونه گیرو طبقهاو میباشد .بنابراین با
توجه ک جامعه ،تعداد نمونه  191تعیین گردید.
ابزار گرد آوري اطالعات
در ایددن تحقیددق بددراو جمددعآورو دادههددا از ابددنار
ژرسشنامه استفاده شده اسدت .ژرسشدنامههداو اسدتفاده
شددده در ایددن تحقیددق ژرسشددنامه تعیددین ابعدداد تفكددر
استراتژیك مدیران (مدل جین لیدکا)و ژرسشنامه میدنان
آمادگی براو تحول سازمانی مشتم بر مدل تلفیقی جان
گاتر و ژیتر دراکر ( ،)1441است.
روايی 13پرسشنامه
در مطالعه حاضر براو بررسی روایی ژرسشنامههاو
مورد استفاده ،از روش محتوایی -صورو با اخذ نظرات

اساتید مدیریت و تعدادو از مدیران و کارشناسان استفاده
شده است و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.
14

پايايی پرسشنامه
در تحقیق حاضر مقدار ضریب آلفا کرونباخ گنارش
شده توسم جان گاتر و ژیتر دراکر ( ،)1441براو
ژرسشنامه مینان آمادگی براو تحول سازمانی معادل
 1/881میباشد که از اعتماد مناسبی برخوردار است.
همچنین ،مقدار ضریب آلفا کرونباخ ژرسشنامهو تعیین
ابعاد تفكر استراتژیك مدیران  1/87۸به دست آمد .
نتايج يافته هاي تحقيق
فرضيه اصلی
بین تفكر استراتژیك مدیران و مینان آمادگی براو تحول
سازمانی در فرودگاههاو استان خراسان رضوو رابطه
وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق ،با توجه به فاصلهاو بودن
نوع متغیرها و نرمدال بدودن توزیدع دادههداو مربدوط بده
متغیرهاو تفكر استراتژیك و مینان آمادگی بدراو تحدول
سازمانی ،از آزمون آمدارو همبسدتگی ژیرسدون اسدتفاده
می شود .نتایج حاصد از آزمدون همبسدتگی ژیرسدون در
جدول 1اراله شده است.
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جدول -1بررسی رابطه بين تفكر استراتژيک و تحول
سازمانی
متغير

تفكراستراتژيک
مقادير همبستگی سطح معناداري

مینان آمادگی براو تحول
سازمانی

**1/541

1/111

* همبستگی در سطﺢ  ** 1/15همبستگی در سطﺢ 1/11

بر اساس نتایج مندرا در جدول که از اجراو آزمون
همبستگی ژیرسون حاص شده است ،میدنان همبسدتگی
بددین تفكددر اسددتراتژیك و میددنان آمددادگی بددراو تحددول
سازمانی در محدوده () ./.1- ./.5قرار دارندد و ایدن میدنان
همبستگی با توجه به طبقهبندو که توسدم کدوهن ارالده
شده است در سطﺢ باالیی میباشد و بدا توجده بده سدطﺢ
معنادارو به دست آمده ،مدیتدوان گفدت کده بدین تفكدر
استراتژیك و مینان آمادگی براو تحدول سدازمانی رابطده
مثبت معنادارو وجدود دارد ( .)p>1/15بندابراین فرضدیه
ژژوهش تأیید می شود.
فرضيههاي فرعی
فرضيه اول :بین بعد تفكر سیسدتمی بدا میدنان آمدادگی
براو تحدول سدازمانی در فرودگداههداو اسدتان خراسدان
رضوو رابطه وجود دارد.
به منظور آزمون فرضیه فدوق ،بدا توجده بده فاصدلهاو
بودن نوع متغیرها و نرمال بودن توزیع دادههاو مربوط به
بعد تفكر سیستمی و مینان آمادگی براو تحول سازمانی،
از آزمون آمارو همبسدتگی ژیرسدون اسدتفاده مدیشدود.
نتایج حاص از آزمون همبسدتگی ژیرسدون در جددول 5
اراله شده است.
جدول  -2بررسی رابطه بين بعد تفكر سيستمی و تحول
سازمانی
متغير

تفكرسيستمی
مقادير همبستگی

سطح معناداري

**1/559

1/111

مینان آمادگی براو تحول
سازمانی
* همبستگی در سطﺢ 1/15

** همبستگی در سطﺢ 1/11

بر اسداس نتدایج منددرا در جددول  5کده از اجدراو
آزمون همبسدتگی ژیرسدون حاصد شدده اسدت ،میدنان
همبستگی بین بعد تفكر سیستمی و مینان آمادگی بدراو
تحول سازمانی در محدوده () ./.1- ./.5قدرار دارندد و ایدن
مینان همبستگی با توجه به طبقهبندو که توسم کدوهن
اراله شده است در سطﺢ باالیی مدیباشدد و بدا توجده بده
سطﺢ معنادارو به دست آمده ،میتوان گفت که بین بعدد
تفكرسیستمی و مینان آمادگی براو تحول سازمانی رابطه
مثبت معنادارو وجدود دارد ( .)p>1/15بندابراین فرضدیه
ژژوهش تأیید می شود.
فرضيه دوم :بین بعد عنم اسدتراتژیك بدا میدنان آمدادگی
براو تحدول سدازمانی در فرودگداههداو اسدتان خراسدان
رضوو رابطه وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق ،با توجه به فاصلهاو بودن
نوع متغیرها و نرمال بودن توزیع دادههاو مربوط بده بعدد
عنم استراتژیك و مینان آمادگی براو تحدول سدازمانی ،از
آزمون آمارو همبستگی ژیرسون استفاده می شود .نتدایج
حاص از آزمون همبستگی ژیرسدون در جددول  ۸ارالده
شده است.
جدول  -3بررسی رابطه بين بعد عزم استراتژيک و
تحول سازمانی
متغير
مینان آمادگی براو تحول
سازمانی

عزم استراتژيک
مقادير همبستگی سطح معناداري
**1/514

1/111

* همبستگی در سطﺢ  ** 1/15همبستگی در سطﺢ 1/11

بر اسداس نتدایج منددرا در جددول  ۸کده از اجدراو
آزمون همبسدتگی ژیرسدون حاصد شدده اسدت ،میدنان
همبستگی بین بعد عنم استراتژیك و مینان آمادگی براو
تحول سازمانی در محددوده() ./.1- ./.5قدرار دارندد و ایدن
مینان همبستگی با توجه به طبقهبندو که توسم کدوهن
اراله شده است در سطﺢ باالیی مدیباشدد و بدا توجده بده
سطﺢ معنادارو به دست آمده ،میتوان گفت که بین بعدد
عنم استراتژیك و میدنان آمدادگی بدراو تحدول سدازمانی
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رابطه مثبدت معندادارو وجدود دارد ( .)p>1/15بندابراین
فرضیه ژژوهش تأیید میشود.

می شود .نتایج حاصد از آزمدون همبسدتگی ژیرسدون در
جدول  5اراله شده است.

فرضيه سوم :بین بعد ژیش روو بر اساس رویكرد علمدی
با مینان آمادگی بدراو تحدول سدازمانی در فرودگداههداو
استان خراسان رضوو رابطه وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق ،با توجه به فاصلهاو بودن
نوع متغیرها و نرمال بودن توزیع دادههاو مربوط بده بعدد
ژیش روو بر اساس رویكرد علمی و مینان آمدادگی بدراو
تحددول سددازمانی ،از آزمددون آمددارو همبسددتگی ژیرسددون
اسددتفاده مددیشددود .نتددایج حاص د از آزمددون همبسددتگی
ژیرسون در جدول  9اراله شده است.

جدول  -5بررسی رابطه بين بعد فرصتطلبی

جدول  -4بررسی رابطه بين بعد پيش روي بر اساس
رويكرد علمی و تحول سازمانی
متغير

پيش روي
مقادير همبستگی سطح معناداري

مینان آمادگی براو تحول
سازمانی
* همبستگی در سطﺢ 1/15

**1/919
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بر اسداس نتدایج منددرا در جددول  9کده از اجدراو
آزمون همبسدتگی ژیرسدون حاصد شدده اسدت ،میدنان
همبستگی بین بعد ژیش روو بر اساس رویكدرد علمدی و
مینان آمادگی براو تحدول سدازمانی در () ./.1- ./.5قدرار
دارند و این مینان همبستگی با توجه به طبقه بنددو کده
توسم کوهن اراله شده است در سطﺢ باالیی مدیباشدد و
با توجه به سطﺢ معنادارو به دست آمده ،میتدوان گفدت
که بین بعد ژیش روو بر اساس رویكدرد علمدی و میدنان
آمادگی براو تحول سازمانی رابطه مثبت معنادارو وجدود
دارد ( .)p>1/15بنابراین فرضیه ژژوهش تأیید می شود.
فرضیه چهارم :بین بعد فرصدتطلبدی هوشدمندانه بدا
مینان آمادگی براو تحول سازمانی در فرودگاههاو استان
خراسان رضوو رابطه وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق ،با توجه به فاصلهاو بودن
نوع متغیرها و نرمال بودن توزیع دادههاو مربوط بده بعدد
فرصت طلبی هوشمندانه و میدنان آمدادگی بدراو تحدول
سازمانی ،از آزمون آمدارو همبسدتگی ژیرسدون اسدتفاده

هوشمندانه و تحول سازمانی
متغير

فرصتطلبی
مقادير همبستگی سطح معناداري

مینان آمادگی براو تحول
سازمانی

**1/941
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* همبستگی در سطﺢ  ** 1/15همبستگی در سطﺢ 1/11

بر اسداس نتدایج منددرا در جددول  5کده از اجدراو
آزمون همبسدتگی ژیرسدون حاصد شدده اسدت ،میدنان
همبستگی بین بعدد فرصدت طلبدی هوشدمندانه و میدنان
آمادگی براو تحول سازمانی در محدوده () ./.1- ./.5قدرار
دارند و این مینان همبستگی با توجه به طبقدهبنددو کده
توسم کوهن اراله شده است در سطﺢ باالیی مدیباشدد و
با توجه به سطﺢ معنادارو به دست آمده ،میتدوان گفدت
که بین بعد فرصدتطلبدی هوشدمندانه و میدنان آمدادگی
براو تحول سازمانی رابطده مثبدت معندادارو وجدود دارد
( .)p>1/15بنابراین فرضیه ژژوهش تأیید می شود.
فرضیه ژنجم :بین بعد تفكر در زمان با مینان آمدادگی
براو تحدول سدازمانی در فرودگداههداو اسدتان خراسدان
رضوو رابطه وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق ،با توجه به فاصلهاو بودن
نوع متغیرها و نرمال بودن توزیع دادههاو مربوط بده بعدد
تفكر در زمان و مینان آمدادگی بدراو تحدول سدازمانی ،از
آزمون آمارو همبستگی ژیرسون استفاده می شود .نتدایج
حاص از آزمون همبستگی ژیرسون در جدول  5۸-9اراله
شده است.
جدول  -6بررسی رابطه بين بعد تفكر در زمان و تحول
سازمانی
متغير

تفكر در زمان
مقادير همبستگی

سطح معناداري

**1/999

1/111

مینان آمادگی براو تحول
سازمانی
* همبستگی در سطﺢ 1/15

** همبستگی در سطﺢ 1/11
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بر اساس نتدایج منددرا در جددول  1کده از اجدراو
آزمون همبسدتگی ژیرسدون حاصد شدده اسدت ،میدنان
همبستگی بین بعد تفكر در زمان و مینان آمدادگی بدراو
تحول سازمانی در محدوده ( ) ./.1- ./.5قرار دارندد و ایدن
مینان همبستگی با توجه به طبقهبندو که توسم کدوهن
اراله شده است در سطﺢ باالیی مدیباشدد و بدا توجده بده
سطﺢ معنادارو به دست آمده ،میتوان گفت که بین بعدد
تفكر در زمان و مینان آمادگی براو تحول سازمانی رابطه
وجود دارد.
بحث و نتيجهگيري
براو یك مدیر ،هیچ ادراکی مهمتدر از فهدم کسدب و
کار نیست .این بصیرت تنها به در عوام موثر و روابدم
بین آنها محدود نمیشود ،بلكده کشدف شدهودو زوایداو
ناشناخته این فضا و خلق ایدههایی بدراو بهدرهبدردارو از
آنهددا ،تجلددی ارزش آفرینددی از ایددن بصددیرت اسددت .تفكددر
استراتژیك رویكردو اسدت کده زمینده شدك گیدددرو و
توسعه تحول را فراهم میسازد .تفكر اسدتراتژیك مددیران
را بدده سددوو یددادگیرو سددریع از محددیم کسددب و کددار و
بكارگیرو خالقیت براو خلق ارزشهاو جدید فدرا مدی-
خواند .این شیوه تفكر ،چشم اندازهایی متمداین از رقبدا را
به همراه دارد .چشم اندازهایی که میتواند استراتژوهداو
نوآوراندده و منیددت بخشددی را سددبب شددود (گلدددمن و
کیسی .)5111 ،15اگدر کدارکرد اسدتراتژو خلدق منیدت
رقابتی دانسته شود ،تفكدر اسدتراتژیك بدراو بقدا و رشدد
سازمان در محیم ژدررقابت امدروز امدرو اجتنداب ناژدذیر
خواهد بود .منیدت رقدابتی مسدتلنم تمداین جهدت گیدرو
نسبت به رقیب است و تماین درجهت گیرو بده دیددگاه-
هاو متفاوت و تحول نیاز دارد .
بین تفكر استراتژیك و میدنان آمدادگی بدراو تحدول
سازمانی در فرودگاههداو اسدتان خراسدان رضدوو رابطده
مثبت معنادارو وجود دارد .با توجه به مینان همبسدتگی
بددین تفكددر اسددتراتژیك و میددنان آمددادگی بددراو تحددول
سازمانی که در محدوده ( ،)1 –1/5این میدنان در سدطﺢ
باالیی میباشد .این نتیجه بدا نتدایج تحقیدق ژورصدادق و
یندانددی ( ،)1۸41ندداظمی و همكدداران ( ،)1۸84امینددی و
همكدداران ( )1۸45همخددوانی دارد .ژورصددادق و یندانددی

( ،)1۸41بیدان مددیدارنددد کده قابلیددت تفكددر اسددتراتژیك
مدیران ارشد بر موفقیت شرکتهاو کوچك و متوسم بدا
تحول سازمانی تأثیر بسنایی دارد؛ هر چندد کده در عمد
چندان از آن بهره نمیگیرند .همچنین ،امینی و همكاران
( )1۸45نشان دادند که وضعیت عام تفكر سیسدتمی در
میان اکثریت مدیران ستادو دانشگاه در حد مطلوب قدرار
دارد و ارتقاب بیشتر و تقویت این نوع تفكر در بین مدیران
ستادو دانشگاه بویژه در ارتباط با دیدگاه تحول سدازمانی
ژیشنهاد میشود.
بین بعد تفكر سیستمی و مینان آمادگی براو تحدول
سازمانی در فرودگاههداو اسدتان خراسدان رضدوو رابطده
مثبت معنادارو وجود دارد .با توجه به مینان همبسدتگی
بین بعد تفكر سیسدتمی و میدنان آمدادگی بدراو تحدول
سازمانی که در محدوده ( )1– 1/5قرار دارد ،ایدن میدنان
در سازمان مورد مطالعه سطﺢ باالیی دارد .این نتیجده بدا
نتدددایج ژدددژوهش کشدددورو ( )1۸87و فروهدددی ()1۸89
همخوانی دارد .کشورو در این تحقیق بیان مدیدارد کده
بددراو طراحددی سددازمان شددبكهاو تغییددرات مهمددی در
سازمان ها باید رخ دهد .این تغییرات غالباً نیازمندد تغییدر
درفرهن ها ،نگرش ها و مهارت هاست .برخدی از تغییدرات
مهم عبارتند از کاهش الیه هاو مددیریت ،ارتباطدات بدین
سازمان ها ،ژاداش بدون ارتقا ،تمرکن روو نتایج و تشدكی
گروه هاو کارو .نتیجه این که یك ژاردایم ندوین سدازمانی
باید توسم سازمان ها اتخداه گدردد کده منجدر بده ایجداد
اشكدال ندوینی از سدازمان بدا سداختار متفداوت سدازمانی
گردد .این شك جدید سازمانی ،سداختار سدنتی سلسدله
مراتبی را به آرایش شبكه او تغییر می دهد و سداختارهاو
نوین نین به نوبه و خود باعث تحول سازمانی مدی گدردد و
ایددن نمددودار علددت و معلددولی بددازخوران مثبتددی را ایجدداد
می کند که رابطه و تنایدو بین تحول سازمانی و سداختار
را همواره تشدید می نماید .نتایج ژژوهش فروهی ()1۸89
نین نشان داد که امروزه سازمانها باید تحدول را جنیدی از
فرهن سازمانی خود در آورندد تدا موجدب اثربخشدی در
سازمان شوند .مرورو بر سدیر تكداملی سداختار سدازمانی
روشن میکند کده چگونده سداختارهاو سدنتی ،توانداییی
ایجاد توسعهو ژایدار را نخواهند داشت و تفكر سیسدتمی
راهگشاو این امر خواهد بود.
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بین بعد عنم استراتژیك و مینان آمادگی براو تحدول
سازمانی رابطه مثبت معنادارو وجدود دارد .بدا توجده بده
میددنان همبسددتگی بددین بعددد عددنم اسددتراتژیك و میددنان
آمادگی براو تحول سدازمانی کده در محددوده ()1– 1/5
قرار دارد ،این مینان در سازمان مورد مطالعه سطﺢ باالیی
دارد .این نتیجده بدا نتدایج تحقیدق منوریدان و همكداران
( )1۸41که در شهردارو تهران انجدام گردیدد همخدوانی
ندددارد .بددر اسدداس نتددایج منوریددان و همكدداران (،)1۸41
دومین عنصر تفكر استراتژیك است که نقشی اساسدی در
تحول سازمانی دارد .عنم استراتژیك که ارادهاو دروندی و
استوار در راستاو رسیدن به اهداف وآرمانها ایجاد مدی-
نمایدد ،تمرکددن در جهددتدار سداختن و قدرتمنددد نمددودن
استراتژوها را میطلبد.
بین بعد ژیشروو بر اسداس رویكدرد علمدی و میدنان
آمادگی براو تحول سازمانی رابطه مثبت معنادارو وجدود
دارد .با توجه به مینان همبستگی بین بعد ژدیش روو بدر
اساس رویكرد علمی و مینان آمادگی براو تحول سازمانی
که در محدوده ( )1– 1/5قرار دارد ،این مینان در سازمان
مورد مطالعه سطﺢ باالیی دارد .این نتیجه با نتایج تحقیق
غالمددددی ( )1۸85و والنسددددیا 11و همكدددداران ()5111
همخوانی دارد .غالمی ( )1۸85بیان میدارد کده اهمیدت
ژیشروو بر اساس رویكرد علمی در ایجاد تفكر استراتژیك
براو تحول سازمانی خیلی بیشتر از اسدتقرار برنامدههداو
استراتژیك میباشد .تفكر استراتژیك بده عندوان ژشدتوانه
قوو براو اجرا و دوام برنامههاو اسدتراتژیك سدازمانهدا
محسوب میشدود .والنسدیا و همكداران ( )5111معتقدد
است ژیشروو بر اساس رویكرد علمی در سدازمان ،باعدث
تعهد کارکنان به سازمان و در نهایت افنایش اثربخشی در
تحول سازمانی میشود.
بین بعد فرصت طلبدی هوشدمندانه و میدنان آمدادگی
براو تحول سازمانی رابطه مثبت معنادارو وجود دارد .بدا
توجدده بدده میددنان همبسددتگی بددین بعددد فرصددتطلبددی
هوشمندانه و مینان آمادگی براو تحول سدازمانی کده در
محدوده ( )1– 1/5قرار دارد ،این مینان در سازمان مدورد
مطالعه سطﺢ بداالیی دارد .ایدن نتیجده بدا نتدایج تحقیدق
کمینو ( ،)1۸45حسینی و همكاران ( )1۸41همخدوانی
دارد .همچنین با نتایج بده دسدت آمدده از ژدژوهش بدات

( ،)1441معمایی و همكاران ( )1۸45همخوانی ندارد .بدر
اساس ژژوهش کمینو ( ،)1۸45اگدر کدارکرد اسدتراتژو
خلق منیت رقابتی دانسته شود ،تفكر استراتژیك براو بقا
و رشد سازمان در محیم ژدررقابت امدروز امدرو اجتنداب
ناژذیر خواهد بود .نتایج این ژژوهش ناظر بدر ایدن مسدئله
است که فرصتطلبی هوشمندانه در ایجاد منیت رقابتی و
در نهایددت تحددول سددازمانی در بانددك ملددی ایددران شددعب
مستق تهران اثر گذار اسدت .نتدایج ژدژوهش حسدینی و
همكاران ( )1۸41نشان داد که قابلیت تفكدر اسدتراتژیك
یك مدیر با ژنج مؤلفه «تصور آینده آرمدانی و تمرکدن بدر
آن»؛ «فرصت جویی هوشدمندانه بدا دیددگاه سیسدتمی»؛
«در موقعیت بر مبناو یادگیرو و مفداهیم شدناختی»؛
«تصمیم گیرو منعطف بر مبناو فرضیه سازو» و «قابلیت
ایجداد زیرسدداختهدداو سددازمانی» بدده عنددوان متغیرهدداو
مشاهده ژذیر قاب انددازه گیدرو اسدت .همچندین تجسدم
مثبت از آینده در راستاو تحدول سدازمانی بدر دو متغیدر
فرصدددتجدددویی هوشدددمندانه و نیدددن قابلیدددت ایجددداد
زیرسدداختهدداو سددازمانی تددأثیر مثبددت دارد .معمددایی و
همكاران ( )1۸45این نتیجده را تاییدد کردندد کده کلیده
مولفههاو مددل در سدازمان اجدرا شدده اسدت و ترتیدب
مولفه ها بدا توجده بده آزمدون فریددمن بده ترتیدب تفكدر
سیستمی ،تفكر مفهدومی ،آینددهنگدرو و فرصدت طلبدی
هوشمندانه میباشند .یافتهها بیانگر این مساله اسدت کده
مدیران دانشگاه درحدخوبی ژاوبند به تفكدر اسدتراتژیك
هستند .تفكر سیستمی باالترین کاربرد را در این سدازمان
دارد و کمترین کاربرد در زمینه فرصت طلبی هوشمندانه
است.
بین بعد تفكر در زمان و مینان آمدادگی بدراو تحدول
سددازمانی رابطدده مثبددت معنددادارو وجددود دارد .بنددابراین
فرضددیه ژددژوهش تأییددد مددیشددود .بددا توجدده بدده میددنان
همبستگی بین بعد تفكر در زمان و مینان آمدادگی بدراو
تحول سازمانی که در محدوده ( )1– 1/5قدرار دارد ،ایدن
مینان در سازمان مورد مطالعه سطﺢ بداالیی دارد .نتیجده
به دست آمده با نتدایج تحقیقدات آبدده گداه،)5118( 17
دان  ،18ژان فن و دانگتو ( )5111همخوانی دارد .آبده
گاه )5118( 14در ژژوهش خود که بر روو مدیران یكدی
از کارخانه هاو صنعتی کشور انجام داد ،گنارش کرد کده
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مدیران این واحد صنعتی از تفكر استراتژیك به ویژه بعدد
تفكر در زمدان جهدت تحدول سدازمانی در حدد مطلدوب
استفاده میکنند .دان وهمكاران ( )5111بیان میدارند،
ژیچیدگی محیم تجارت امروز ،سازمانها را وادار کرده تدا
تواناییهاو خود را در ژاسي گویی بده تغییدرات محیطدی
افنایش دهند .از طرفی دگرگونیهاو اجتماعی ،فنداورو-
هاو ژرشتاب چدالشزا و تكدوین رسدالتهداو جدیدد در
سددازمانهددا ،ضددرورت انعطدداف ژددذیرو و آمددادگی بددراو
رویارویی با شرایم جدید را امرو اجتناب ناژدذیر سداخته
است .بنابراین در عصر حاضر براو بقا و ژیشدرفت و حتدی
حفظ وضع موجود ،باید جریدان نوجدویی و ندوآورو را در
سازمان تداوم بخشید تا از رکدود و ندابودو آن جلدوگیرو
شود ،که رسیدن به این مهم نیازمند تفكر در زمان اسدت
مناسب است.
پيشنهادهاي مبتنی بر يافتههاي پژوهشی
با توجه به نتیجه بدست آمده از فرضیه اصلی تحقیق
که در آن بین تفكدر اسدتراتژیك و میدنان آمدادگی بدراو
تحول سازمانی رابطه وجود دارد ژیشنهاد می گدردد :بدا
عنایت به اینكه تفكر استراتژیك تصویر بنرت و یكپارچه
از محیم کسب و کار شك می گیرد و این امر در میدنان
آمادگی براو تحول سازمانی نقش دارد مدیران نسبت به
کارگیرو قواعد اثربخش مدیریت ،توجه بده ارزش هداو
محیطی و تحلی محیم رقابتی ،راهكارهاو اثربخش رادر
راستاو ژاسي به نیازهداو مشدتریان ،یدادگیرو سدریع از
محدیم کسددب و کددار و بكددارگیرو خالقیددت بددراو خلددق
ارزشهاو جدید فرودگاه به کار گیرند.
با توجه به نتیجه بدست آمده از فرضیه فرعی تحقیدق
که در آن بدین تفكدر سیسدتمی و میدنان آمدادگی بدراو
تحول سازمانی رابطده وجدود دارد ژیشدنهاد مدی گدردد:
مدیران با در جدامع عوامد مدوثر محیطدی و دروندی
تصویر یكپارچه او از فضداو سدازمانی را در ههدن ایجداد
کرده و زمینه را براو خلق ژاسي هاو خالقانه و بددیع بده
نیازهاو مشتریان فرودگاه فراهم نمایند فراهم مدی سدازد
که هدف گذارو کالن وارتباط با سازمان هاو بداال دسدتی
در این مهم نقش دارد.

با توجه به نتیجه بدسدت آمدده از فرضدیه دوم فرعدی
تحقیق که در آن بین عنم اسدتراتژیدك و مینان آمدادگی
براو تحول سازمانی رابطه وجود دارد ژیشنهاد می گردد:
سازمان با تددوین برنامده اسدتراتژیك تمرکدن خدود را بدر
دستیابی اهداف معطوف نموده و از همه امكانات در این
راستا استفاده نماید.
با توجه به نتیجه بدست آمده از فرضدیه سدوم فرعدی
تحقیق که در آن بین ژیش روو بر اساس رویكرد علمدی
و مینان آمادگی براو تحول سدازمانی رابطده وجدود دارد
ژیشنهاد می گردد :با عنایت بده اینكده خلدق راهكارهداو
بدیع مستلنم شیوه تفكدر واگددددددراست مددیران زمینده
هاو مشارکت اثربخش کارکنان رادر تصمیم گیرو فراهم
نمایند و با ایجداد نظدام مشدارکت فرصدت توسدعه تفكدر
خالق را فراهم نمایند.
با توجه به نتیجه بدست آمده از فرضیه چهارم فرعدی
تحقیق که در آن بین فرصتطلبدی هوشدمندانه و میدنان
آمادگی براو تحول سازمانی رابطه وجدود دارد ژیشدنهاد
می گردد:
عالوه بر چشمانداز و جهتگیدرو اصدلی سدازمان بده
تحوالت فضاو کسب و کدار و فرصدتهداو حاصد از آن
توجه ویژه گرددو بدا توجده بده اینكده تفكدر اسدتراتژیك
مستلنم ظرفیتی است که به گونهاو هوشمندانه فرصدت-
طلب باشد و فرصتهاو در حال ظهور جدید را تشدخی
دهد.بدده شناسددایی فرصددتهاو جدیددد در کلیدده سددطوم
سازمانی اقدام کنند و از آن در آمدادگی تحدول سدازمانی
استاده نمایند.
با توجه به نتیجه بدست آمده از فرضیه ژدنجم فرعدی
تحقیق که در آن بین تفكر در زمان و مینان آمادگی براو
تحول سازمانی رابطده وجدود دارد ژیشدنهاد مدی گدردد:
مدیران با توجه بده اینكده سدازمان صدرفاً در زمدان حدال
زندگی نمی کند ،بلكه این گذشته سازمان است که او را از
حال به زمان آینده می راند مدی بایستنسدبت بده تحلید
فرایند تحول سازمانی توجده نمدوده وبدا تحلید اقددامات
گذشته زمینه آمادگی تحول مبتنی بدر برنامده رادر فدرو
دگاه فراهم نمایند.
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Abstract
This study aimed to identify the relationship between strategic thinking of managers and
their readiness for organizational change was carried out at the airport of Khorasan Razavi
province, and applied research in the field of non-causal research, descriptive analytical
hypothesis is detection. The study population consisted of 146 managers and employees airport.
In this study, to collect data to determine the strategic thinking of managers and questionnaire of
readiness for organizational change Gutter John and Peter Drucker, was used. To analyze the
data and test research hypotheses, the normality of the data distribution and kurtosis parameters
were evaluated. Based on the results of the Pearson correlation test we can say: Between
systems thinking and organizational change readiness for a significant positive relationship
exists between strategic intent and readiness for organizational change is a significant positive
relationship exists between the scientific approach and the readiness for organizational change
on the basis of a significant positive relationship exists between bringing intelligence and
readiness for organizational change there is a significant positive relationship; The thinking at
the time and the readiness for organizational change there is a significant positive relationship
between strategic thinking and a total readiness for organizational change at airports in
Khorasan Razavi province there is a significant positive relationship. Based on the results, it is
suggested a model for the implementation of strategic thinking in the development of airports in
Khorasan Razavi province and their performance is evaluated accordingly to organizational
change for improving performance of observable and measurable .
Keywords: Strategic thinking, strategic determination, systems thinking, organizational change

