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رابطه بین هوش سازمانی با تفکر استراتژیک مدیران شرکت سیستم اندیشان 

 فاخر آرمان
 

 فاطمه قهرمان نوه سی
 گروه مدیریت اجرایی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران

 

 چکیده

سمازمانها و سیسمتمهای    امروزه تفکر استراتژیک به عنوان یک عنصر بسیار مهم  و ارزشممند در موفتیمت ممدیریتهای کمالن در     

کسب و کار مطرح می باشد. یکی از عواملی که در سازمانهای امروزی می توانمد دو نموه شموع فعماس انسمانی و ماشمینی را بما        

یکدیگر ترکیب کند، شوع سازمانی است. شدف اصلی این پژوشش تبیین رابطه بین شوع سازمانی با تفکمر اسمتراتژیک ممدیران    

اخر آرمان می باشد که به صورت مولفه شایی برای شر دو عامل در نظر گرفته شده است. ایمن پمژوشش   شرکت سیست  اندیشان ف

از لحاظ روع از نوه شمبستگی و از لحاظ شدف کاربردی می باشمد. میمنان ح م  جامعمه آمماری پمژوشش، م موعمه ممدیران         

می باشد. شمچنمین تعمداد نمونمه بما اسمتفاده از      نفر  961شرکت سیست  اندیشان فاخر آرمان شستند که در م موه تعداد آنها 

نفر تعیین شد. متغییر پیش بین ایمن ممدس، شموع سمازمانی بما ممدس ترومسمو         999فرموس کوکران با سطح خطای پنج درصد 

( می باشد که داری مولفه شای پردازع اطالعات، آگاشی سازمانی و مهارتهای سازمانی می باشد و میانگین نممره کسمب   4114)

( دارای پمنج  9111از آنها به عنوان شوع سازمانی لحاظ شده است. متغییر مالک تفکر استراتژیک بما ممدس جمین لیمدکا )     شده

مولفه نگرع سیستمی، تمرکن بر شدف، تفکر در زمان، فرصت جویی شوشمندانه و پیشروی با فرضیه می باشد. نتی ه کلمی ایمن   

لفمه شمای تفکمر اسمتراتژیک نتمش دارد ولمی نتمش آن در مولفمه شمای          پژوشش نشان می دشد که شوع سازمانی روی شمه مو

پیشروی با فرضیه و تمرکن بر شدف بیشتر و اثمربشش تمر از مولفمه شمای تفکمر در زممان، فرصمت جمویی شوشممندانه و نگمرع           

 سیستمی می باشد.
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