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Abstract 
Today's companies and organizations, especially knowledge-based companies, are 
facing fluid and changing environment due to extensive and increasing developments, 
which makes it difficult for the managers of these companies to make decisions about 
various matters. In such a case, if managers suffer from managerial myopia, the most 
important threat for that company and organization is non-survival. Therefore, the 
current research was conducted with the aim of identifying and explaining the 
antecedents and consequences of managers' myopia in knowledge-based companies. 
The current research is based on mixed research, qualitative and quantitative, which is 
applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of nature and method. The 
statistical population of the research is the knowledge-based companies of Lorestan, and 
the senior and middle managers of these companies have been studied using the 
purposeful sampling method. In the qualitative part of the research, the data collection 
tool is a semi-structured interview, the validity, and reliability of which were confirmed 
using the relative content validity coefficient and intra-coder and inter-coder tests. The 
tool for collecting information in the quantitative part is a questionnaire whose validity 
and reliability were confirmed using content validity and retesting. In the qualitative 
part, the qualitative data obtained from the interview were analyzed using the ATLS 
software and the coding method, and the antecedents and consequences of managers' 
myopia were identified. In addition, in the quantitative part of the research, the priority 
of the antecedents and consequences of managers' myopia was determined using the 
Delphi method. The results show that the inability to predict and plan strategically, 
short-sightedness, and not having a strategic approach and thinking is the most 
important antecedents of myopia. Furthermore, the results showed that endangering the 
organization's long-term strategies, not achieving long-term goals, and disruption in the 
policy-making process are the most important consequences of myopia. 
 
Keywords: Myopia, Distance Myopia, Temporal Myopia, Strategic Approach, 
Knowledge-Based Company. 
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  چكيده
سبب تحوالت گسترده و فزاينده با محيطي بنيان بههاي دانشهاي امروز به ويژه شركتها و سازمانشركت

- خصوص امور مختلف را براي مديران اين شركتگيري دررو هستند كه تصميمشونده روبهسيال و دگرگون

ترين بيني مديريتي دچار باشند، مهمضه نزديكچنين حالتي اگر مديران به عارسازد. درها سخت و دشوار مي
و  پيشايندها بقا است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسايي و تببينتهديد براي آن شركت و سازمان عدم

هاي پژوهش حاضر بر پايه پژوهشبنيان انجام پذيرفت. هاي دانشبيني مديران در شركتنزديك پسايندهاي
 روش، و ماهيت حيث از و كاربردي هدف، نظر از كه استكيفي و كمي انجام شده  صورتآميخته، به

مديران ارشد كه  بنيان استان لرستان هستندهاي دانششركتآماري پژوهش جامعهاست.  پيمايشي توصيفي
در بخش كيفي  .اندهدفمند مورد مطالعه قرار گرفته گيرينمونه از روش ها با استفادهو مياني اين شركت

آن با استفاده از ضريب  است كه روايي و پايايي ساختاريافتهمصاحبه نيمه هادادهگردآوري  پژوهش ابزار
. ابزار گردآوري اطالعات در بخش تأييد شدگذار، و ميان كد و آزمون درون كدگذار روايي محتواي نسبي

. در بخش تأييد شداده از روايي محتوا و آزمون مجدد آن با استف كمي نيز پرسشنامه است كه روايي و پايايي
و  گذاري تحليل شدتي و روش كدافزار اتلسهاي كيفي بدست آمده از مصاحبه با استفاده از نرمكيفي، داده
عالوه در بخش كمي پژوهش، با استفاده از . بهبيني مديران شناسايي شدندنزديك و پسايندهاي پيشايندها
انجام پذيرفت. نتايج پژوهش نشان  بيني مديراننزديك و پسايندهاي پيشايندهافازي تعيين اولويت روش دلفي

نظري و نداشتن رويكرد و تفكر فكري و كوته، كوتهريزي استراتژيكبيني و برنامهدهد كه ناتواني در پيشمي
هاي همچنين نتايج نشان داد به مخاطره افتادن استراتژيبيني هستند. نزديك ترين پيشايندهاياستراتژيك مهم

 تريناهميتگذاري، پرمشيمدت و اختالل در فرآيند خطدستيابي به اهداف بلندعدم سازمان، بلندمدت
  بيني هستند.نزديك پسايندهاي

 
  بنيان.يك، شركت دانشبيني زماني، رويكرد استراتژاي، نزديكبيني فاصلهبيني، نزديكنزديك :كليدواژگان
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هاي دانش بنياننزديك بيني مديران در شركت و پسايندهاي پيشايندهانشناسايي و تببي

  مقدمه 
امروزي، يكي از مسائلي كه به  در شرايط متحول و متغير
زند، نداشتن رويكرد استراتژيك و مخاطرات سازماني دامن مي

نگري است. در بيني و سطحيمدت و ابتال به نقيصه كوتهبلند
هاي امروز به سبب قرارگيري در ها و شركتحقيقت، سازمان

ازمند تفكر استراتژيك و بلندمدت و شرايط سيال و متغير، ني
بيني ]. نزديك1دوري از كوته بيني و سطحي نگري هستند [

هاي مورد مديران يك عارضه فراگير است كه مجموعه گزينه
كند و افق ديد مديران و گيرندگان را محدود ميتوجه تصميم

گيرندگان را به مسائل عادي و روزمره معطوف تصميم
بيني مديران نماي كاملي از ]. بر اين اساس، نزديك2سازد [يم

نگري و مدت همراه با سطحيهاي زماني كوتاهانتخاب
دهد كه در صورت ابتالي مديران به فكري را ارائه ميكوته

سازد. مواجه مياين عارضه، سازمان را با مخاطرات جدي 
پذيري را اي است كه ريسكبيني مديريتي عارضهنزديك

گيري استراتژيك را در روند تصميم محدود كند و خطاهايي
شود كه كند و باعث ناديده گرفتن تغييراتي ميايجاد مي

بيني ]. نزديك3اعمال نمايد [تراتژي فعليسازمان بايد در اس
گيرندگان شود كه تصميماي شناخته ميعنوان پديدهمديران به

كند و دستيابي به گرايي متمركز ميمدترا بر روي كوتاه
مدت و موقت را براي حل مشكالت فعلي هاي كوتاهحلراه

هاي دائم و هميشگي. در مقايسه با حلد نه راهگيردر نظر مي
گرايي اهميت كافي بين، مديراني كه به بلندمدتمديران نزديك

را كه شركت بتواند از  هاي بلندمدتدهند، پروژهمي
گزيند كه اين هاي بازار و محيط استفاده نمايد، بر ميفرصت
نهايتاً موجب ايجاد ارزش بيشتر براي شركت است  تصميم

ها و ]. در صورت بروز پديده نزديك بيني مديريتي، سازمان4[
شوند كه ها با مخاطرات و مشكالت جدي مواجه ميشركت

هاي استراتژيك سازمان را با تهديد ريزيها و برنامهاستراتژي
سازد. لذا با توجه به آنچه گفته شد، سؤال مواجه مي جدي

 و پسايندهاي اصلي پژوهش حاضر آن است كه پيشايندها
  بنيان كدامند؟هاي دانشبيني مديران در شركتنزديك

بيني ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع نزديك

-چنان است كه بسياري از محققان شكست و عدممديريت آن

ها و برندهاي مشهور و معروف اري از شركتموفقيت بسي
]. 5دانند [دنيا را به اين عارضه و پديده مديريتي مرتبط مي

هاي بزرگي مانند نوكيا و كداك به سبب عارضه شركت
بيني صحيح از آينده و ايجاد بيني و عدم توانش پيشنزديك

تغييرات الزم، با مخاطرات جدي مواجه شدند و جايگاه برتر 
-گونه كه مشاهده ميا در بازار از دست دادند. لذا همانخود ر

بيني شود ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع نزديك
هاي مهمي همچون موفقيت و مديريتي دربرگيرنده واژه

شكست و بقا و نابودي شركت است. در اين ميان، 
يت دانش و محيط فعال بنيان به سبب سياليتهاي دانششركت

ريزي استراتژيك متغير و متحول خود، بايد استراتژي و برنامه
دقيقي داشته باشند. در صورت عدم موفقيت در تدوين دقيق 

، مشكالت ريزي استراتژيك اين شركتها و برنامهاستراتژي
شود. امواج جهاني شدن و ها ايجاد ميازمانجدي براي اين س

هاي ناپذير، سازمانبينيهاي شتابنده و پيشدگرگوني
هاي فراواني روبرو كرده است. در چنين بنيان را با چالشدانش

ها مقابله ها براي آنكه بتوانند با اين تهديدشرايطي سازمان
ي با تفكر عميق و دقيق داشته انديشكنند بايد مديران مĤل

مدت و استراتژيك ريزي بلندباشند كه با استفاده از برنامه
ها نشان داده و سمت و سوي موفقيت را به اين شركت

سازمان را از مصائب و مشكالت ناشي از تغييرات و 
هاي شتابنده به موفقيت رساند. نقطه مقابل اين دگرگوني

مدت دارند، انديش كه افق ديد بلندران توانمند و معالمدي
مديران نزديك بين هستند. مديراني كه به سبب ابتال به عارضه 

بيني دركي محدود از مسائل دارند و در نزديك
 گيري از تكنيكهاي خود به سبب فقدان بهرهريزيبرنامه
مدت پژوهي و به خاطر تمركز بر مسائل كوتاهبيني و آيندهپيش

موجب بروز مشكالتي براي آينده سازمان مي شوند. چنين 
بنيان به مثابه خود تهديد هاي دانشمديراني براي شركت

هستند، چرا كه اين مديران در راستاي بهبود موقعيت خود يا 
ني و محيطي بر دستيابي به نتايج و در پاسخ به فشارهاي سازما

كنند، بدون اينكه به عواقب و مدت تمركز ميمنافع كوتاه
گونه كه سازمان توجه داشته باشند. همان پيامدهاي بلندمدت
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بيني مديران پيامدهاي زيادي را شود، نزديكمشاهده مي
سازد كه شناخت اين پديده هاي دانش بنيان ميمتوجه سازمان

هاي دانش دوري و احتراز از اين پيامدها براي سازمانمنتج به 
تواند تمامي گردد. اين پديده به مثابه يك بيماري ميبنيان مي

هاي سازماني و گيريسطوح از انديشه فردي تا تصميم
بنيان را در بر گيرد. با هاي دانشسازمانهاي كالن مشيخط

توجه به آنچه گفته شد، از آنجا كه در خصوص موضوع 
هاي پژوهش خالء تئوريك وجود داشته و اغلب پژوهش

داخلي به بررسي تاثير نزديك بيني مديريتي بر عملكرد مالي 
]، راهبرد شركت 8]، نقدشوندگي و مديريت سهام [7] و [6[
هاي اندكي اين ديريتي، پژوهشاند و در بستر م]، پرداخته9[

و  اند، شناسايي پيشايندهاموضوع را طرح و بررسي نموده
هاي دانش بنيان يك بيني مديران در سازماننزديك پسايندهاي

امر ضروري است و شناسايي و تبيين اين عوامل براي احتراز 
يك ضرورت  و دوري از پيامدهاي خطرناك اين عارضه،

شود. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا پژوهشي محسوب مي
 ، مبادرت به شناسايي پيشايندهافازيبا استفاده از روش دلفي

دانش بنيان  هايبيني مديران در سازماننزديك و پسايندهاي
  نمايد.

  شمباني نظري و پيشينه پژوه
  بيني مديران نزديك
هاي بيني مديران موضوعي است كه در پژوهشنزديك

مديريت كمتر مورد توجه قرار گرفته است و توسعه مفهومي 
بيني مديريتي مفهومي است كه محدودي داشته است. نزديك
گيري و اجراي تصميم در گيريبستري را براي مطالعه سوء

بيني كند. مفهوم نزديكتصميمات استراتژيك فراهم مي
هاي مرتبط با عقالنيت محدود و مديريتي، متكي به نظريه

بيني مديريتي ]. نزديك10اختالالت عملكردي يادگيري است [
هاي اندك در گذارياي است كه اشاره به سرمايهپديده
ايجاد ارزش درازمدت را براي سازمان  هايي دارد كهفعاليت

بيني مديران عبارت است از گرايش به دنبال دارد. نزديك
]. امروزه، اكثر 11مدت [مديران به كسب مزاياي كوتاه

در به حداكثر رساندن سود دارند  ها اهداف استراتژيكيشركت

اي مدت برها معتقدند كه بازده كوتاهو مديران آن
 گذاري داراي اهميت كمتري نسبت به بازده بلندمدتسرمايه
بيني در زمينه تجارت و اقتصاد، به انواع ]. نزديك12است [

مدت اشاره ها براي دستيابي به اهداف كوتاهرفتارهاي شركت
مدت را فداي اهداف طوري كه سازمان اهداف بلنددارد به

بيني مديران، ]. به عبارت ديگر، نزديك2مدت نمايد [وتاهك
و ارزش  هاي بلندمدتتمايل مديران به قرباني كردن پروژه

دريك تعريف  ].2مدت است [قائل شدن براي اهداف كوتاه
بيني مديران به معناي تمايل مديران براي كاهش ديگر نزديك

با هدف هاي  پژوهشي و پژوهش و توسعه گذاريسرمايه
مدت درآمد تعريف ها و دستيابي به اهداف كوتاهكاهش هزينه
موقعيتي اشاره دارد  بهي مديريتي نيبكينزد]. 13شده است [

ها در راستاي بهبود موقعيت خود يا در كه مديران سازمان
ج و پاسخ به فشارهاي سازماني و محيطي بر دستيابي به نتاي

كنند، بدون اينكه به عواقب و مدت تمركز ميمنافع كوتاه
و  ]. لوينتال14سازمان توجه داشته باشند [ پيامدهاي بلندمدت

بيني به سه شكل كه نزديك اندكرده) استدالل 1993( 1مارچ
تواند در تصميمات مديران نمود پيدا كند. بعد اول اشاره مي

مدت دارد. در اين بعد كوتاهدر مقابل  به فدا كردن بلندمدت
شود، از آن ياد مي 2بيني زمانيكه تحت عنوان نزديك

و بر پيدا كردن  گيرندگان بر آينده نزديك متمركزشدهتصميم
. در اين دارند تأكيدمدت براي مسائل جاري ي كوتاههاحلراه

عنوان تمركز بر موضوعاتي با هدف بيني بهتعريف نزديك
 براي اثربخشي بلندمدت آورانيزي و بهبود عملكرد فعل
بيني ]. بعد دوم تحت عنوان نزديك1شود [سازمان تعريف مي

ي از فواصل دور و تمايل به ناديده پوشچشم، بر 3يافاصله
تر داللت دارد. اين بعد مجموعه گرفتن تصوير بزرگ

ريزي و اجرا محدود هاي مدنظر مديران را جهت طرحگزينه
شده هاي آشنا و شناختها به اقدامات و رويهها ركرده و آن

صورت بيني بهنمايد. سومين شكل نزديكمي بستهدل
و مارچ  لوينتال .گيرددر مديران شكل مي 4كاذب نفساعتمادبه

                                                 
1 Levinthal, D.A., & and March 
2 Temporal myopia 
3 Spatial myopia 
4 Hubris 
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ي هاتيموفقكنند كه مديران با تجربه كردن مارچ استدالل مي
كاذب پيدا  نفساعتمادبهها، درپي و اجتناب از شكستپي

هاي الزم و كافي براي حل پندارند كه از مهارتو ميكرده 
باشند، لذا ناخودآگاه كاري خود برخوردار ميمسائل در حيطه
  ]. 15كنند [اعمال مي در تصميماتشان بينانهرويكردي نزديك

  بيني مديرانتئوريك نزديك شناسينسب
بيني مديران از لحاظ حث مفهوم نزديكطور كلي طرح ببه
،  1هاي عقالنيت محدودتئوريك، مربوط به نظريه شناسينسب

، و نظريه فرهنگي 3، تئوري نمايندگي2اختالالت يادگيري
بروز اين رفتار در  هيو توجتوجهي در تشريح ، سهم قابل4ملي

  مديريتي دارد. هايگيريتصميم
اه عقالنيت محدود عمدتاً ديدگعقالنيت محدود:  .1

شود كه مبناي عنوان يك توهم شناختي در نظر گرفته ميبه
تعدادي از  دهندهاقتصاد رفتاري است. اين نشان

توجهي به نرخ پايه، هاي شناختي مانند: بيسوءگيري
است. عقالنيت  فرا اعتمادي و اثر هزينه نابرگشتني سوءگيري

ژيكي دانست، كه توان عقالنيت اكولومحدود را مي
هايي درون ذهن (انسان) و همچنين ساختار محدوديت

كند گيرد كه در آن فعاليت ميهاي بيروني را در نظر ميمحيط
هاي رفتار انسان در علوم اجتماعي بسياري از مدل ].16[

عنوان طور منطقي بهها را بهتوان انسانكنند كه ميفرض مي
خود در  طبق ترجيحاتموجوداتي عقالني توصيف كرد كه 

شوند. مفهوم رفتار به شيوه منطقي با شكست مواجه نمي
كند تا اين واقعيت عقالنيت محدود، اين فرض را معكوس مي

را نشان دهد كه تصميمات كامالً منطقي اغلب به دليل منابع  
محدودي كه براي تهيه آنها در دسترس است در  محاسباتي

مون اولين كسي بود كه اصطالح پذير نيستند. سايعمل امكان
كار برد.، اين متفكر برجسته علمي، بر عقالنيت محدود را به

هاي عقالني ذاتي انسان تأكيد كرد. وجود اين محدوديت
هاي حلگيرنده به راهشود تا تصميمً موجب ميمحدوديتا
مدت است اكتفا كرده بخش كه همان تصميمات كوتاهرضايت

                                                 
1 Bounded rationality 
2 Learning dysfunctions 
3 Agency theory 
4 National cultural dimension theory 

  ].17گيرند [را ناديده مي بلندمدت و عواقب
تعريف اختالالت يادگيري با . اختالالت يادگيري: 2

فهرستي از شرايط شامل: ناتواني ذهني، آسيب مغزي، حداقل 
پريشي و عدم قدرت تكلم رشدي انجام عملكرد مغز، خوانش

شود. اين اصطالحات، به روش شدن تعريف كمك ميمي
كنند. اختالالت يادگيري، به گروه ناهماهنگي از اختالالت كه 

هاي نظير دشواري در فراگيري و كار كردن، داراي مشخصه
گوش دادن، حرف زدن خواندن، نوشتن و محاسبه هستند، 

طور سنتي اختالالت يادگيري براساس ]. به18اشاره دارد [
ي، اختالف بين معيار تركيبي ضريب هوشي و پيشرفت شغل

]. 19شوند [گيري ميشغلي فرد اندازهمانند پيشرفت در مسير
بيني هاي يادگيري اين نظر در موضوع نزديكمحدوديت

بيني مديريتي با گيرد كه نزديكمديريتي مورد بحث قرار مي
هاي ديگر، بر محدود كردن آگاهي و با در نظر نگرفتن گزينه

ها گذارد. اين محدوديتراتژيك تأثير ميگيري استتصميم
برداري را در مقابل ممكن است سطوح كم يا زياد بهره

و خطاهاي قضاوت در  اكتشاف، تغيير در خطرپذيري
گيري استراتژيك تشويق كند. اثرات اين فرآيندهاي تصميم

هاي اقتصادي معنادار باشند ويژه براي بنگاهتواند بهخطاها مي
  ].10بين هستند [ديران ارشد نزديككه در آنها م

نظريه نمايندگي در مورد مشكالتي . تئوري نمايندگي: 3
ها به دليل جدايي مالكان و مديران كند كه در شركتبحث مي

آمده است و بر كاهش اين مشكالت تأكيد دارد. اين  وجودبه
رل هاي مختلف حاكميت براي كنتتئوري بر اجراي مكانيزم
كند. تئوري هاي مشترك كمك مينمايندگان در شركت

ها در پيشينه ترين نظريهعنوان يكي از قديمينمايندگي به
]. با اين حال، 20مديريت و اقتصاد در نظر گرفته شده است [

به تدريج دامنه تئوري نمايندگي براي تعيين همكاري بين 
هدف، به  افراد مختلف در سازمان و دستيابي به سازگاري با

طور حوزه مديريت گسترش يافت. تئوري نمايندگي نيز به
گسترده در حوزه حسابداري مديريتي براي تعيين قرارداد 

هاي كنترل مشوق بهينه در بين افراد مختلف ايجاد مكانسيم
حسابداري مناسب براي نظارت بر رفتارها و اقدامات آنها 

دان در چندين ]. تئوري نمايندگي توسط دانشمن21ظاهر شد [
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رشته مختلف مورد استفاده قرار گرفته است كه شامل رفتار 
هاي بهداشتي، حسابداري، سازماني، قانون، بازاريابي، مراقبت

شود. ديدگاه ارائه شده توسط تئوري و تجارت خانوادگي مي
نمايندگي معموالً به مسئله اصلي بستگي دارد. در خصوص 

وري نمايندگي بايد گفته كه تئوري بيني و تئارتباط نزديك
دارد كه بين دو طرف يعني رؤسا  نمايندگي اشاره به اختالالتي

دهد، اما هريك از دو طرف ممكن است و نمايندگان رخ مي
داراي رويكردهاي مختلفي از حل مسئله باشند. لذا اگر در 

گيري، بين اين دو طرف، اختالف بر سر مسائل كوتاهتصميم
بيني مديريتي به مدت باشد، پاي عارضه نزديكمدت و بلند

شود. در اين حالت ممكن است كه اين موضوع باز مي
مدت باشند سهامداران و مالكان شركت به دنبال منافع كوتاه

  ]. 22مدت به سازمان آسيب رسانند [كه در بلند
اگرچه به معناي فرهنگ ابعاد فرهنگي ملي: . نظريه 4

طور كلي قابل درك است، اما تدوين يك مترادف دقيق به
هنوز هم مورد بحث دانشمندان است. به معناي واقعي كلمه، 
رويكردهاي مختلفي وجود دارد كه سعي در تبيين فرهنگ 

هاي تفكر، ) فرهنگ را متشكل از روش1984( 1دارند. هافستد
داند كه عمدتاً توسط نمادها بدست اكنش مياحساس و و

هاي شوند و دستاوردهاي متمايز گروهآيند و منتقل ميمي
دهد. انساني از جمله تجسم آنها در مصنوعات را تشكيل مي

هاي سنتي (يعني از لحاظ هسته اصلي فرهنگ متشكل از ايده
ي هاويژه ارزشتاريخي مشتق شده و انتخاب شده) و به

ريزي عنوان برنامه، فرهنگ را بهپيوست آنها است. هافستد
كند كه اعضاي يك گروه انساني را از جمعي ذهن تعريف مي
) مدل ابعاد 1980( هافستد ].23كند [گروه ديگر متمايز مي

)، 2001( فرهنگي ملي را ارائه داد. طبق اظهارات هافستد
ستند كه عبارتند هاي ملي براساس پنج ، بعد متفاوت هفرهنگ

گرايي، جمع-از: عدم قطعيت اجتناب، فاصله قدرت، فردگرايي
. ]24بلندمدت [ -مدتگيري كوتاهزنانگي و جهت -مردانگي

شود يكي از مسائل مطروحه در اين گونه كه مشاهده ميهمان
مدت است كه اين ويژگي بلند - مدتگيري كوتاهنظريه، جهت

  بيني مديران باشد.تواند مبنايي براي عارضه نزديكگي ميفرهن

                                                 
1 Hofstede 

  پيشينه پژوهش 
) در پژوهشي به بررسي تأثير 1397( تهراني و دلشاد

هاي پذيرفته شده در بيني بر عملكرد مالي شركتنزديك
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج حاصل از پژوهش 

يني مديران بر عملكرد بمذكور حاكي از آن هست كه نزديك
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مالي شركت

تأثير مثبت و معناداري دارد. به بيان ديگر در صورت وجود 
هاي نمونه بهبود بيني مديران عملكرد مالي آتي شركتنزديك

) در پژوهشي به 1396( نژاد و دلشاد]. فدايي6يافته است[
هاي يني مديران بر بازده آتي سهام شركتببررسي تأثير نزديك

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج 
حاصل از پژوهش آنان حاكي از آن است كه بازده ساليانه آتي 

بيني مديران كاهش يافته هايي با نزديكسهام در شركت
شي با عنوان ) پژوه1395( مقدسيان]. دهقانان و پور7است[

بيني مديريتي و راهبرد شركت با تبيين بررسي رابطه نزديك
مندي محيط انجام دادند. نتايج حاصل از نقش سخاوت

اي بيني زماني و فاصلهپژوهش آنان  نشان داد كه نزديك
هاي كوچك و مديران با تداوم و تطابق راهبردهاي شركت

مديران از متوسط رابطه مثبت و معناداري دارد و ادراك 
 ]. براداران9كند[مندي محيط اين رابطه را تعديل ميسخاوت
) در پژوهشي تأثير عدم 1394زاده خانقاه (زاده و تقيحسن
بيني مديريتي را مورد مطالعه قرار سهام بر نزديك شوندگينقد

دادند. نتايج پژوهش ياد شده بيانگر آن بود كه عدم 
هاي عملياتي واقعي فعاليتسهام بر انحراف از  نقدشوندگي

) در 2014( 2]. چن و همكاران8تأثير مثبت و معناداري دارد[
مدت بر گذاران نهادي كوتاهپژوهشي به بررسي تأثير سرمايه

بيني مديران (مورد مطالعه: بورس تايوان) رفتار نزديك
پرداختند. نتايج حاصل از پژوهش مذكور حاكي از آن بود كه 

هاي بازاريابي و توزيع و فروش را براي نهمديران شركتي هزي
كنند و مدت درآمدي در تايوان كم ميرسيدن به اهداف كوتاه
بيني مديران را تشديد مدت نزديكسهامداران نهادي كوتاه

)، در پژوهشي 2014و همكاران ( ]. ريج25خواهد كرد[
بيني مديران در استراتژي شركت را مورد بررسي قرار نزديك

                                                 
2 Chen et al 
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نتايج پژوهش آنان نشان داد كه استراتژي تحت تأثير  دادند.
طور خاص، بيني مكاني و زماني قرار دارد. بهنزديك
بيني زماني بر استراتژي فعلي شركت تمركز دارد، كه نزديك

شود و منجر به يك استراتژي مداوم در طول زمان مي
ها و گيرندگان شركت را بر فناوريبيني  مكاني تصميمنزديك

كند، كه منجر به انطباق با تر متمركز ميباي شناخته شدهرق
شود. در واقع پژوهش ياد هاي استراتژيك صنعت ميپروفايل

بيني مديران تأثيرات متفاوتي بر شده انواع مختلف نزديك
) در پژوهشي رفتار 2016( ]. هي و تيان3نتايج قطعي دارند[
به دنبال اين گرا را بررسي كردند و مدتفروشندگان كوتاه

كند بيني مديران را تشديد مينكته بودند كه اين مسئله نزديك
يا خير. نتايج پژوهش آنان نشان داد كه فروشندگان 

بيني مديران را در تصميمات گرا  مي توانند نزديكمدتكوتاه
) در پژوهشي به 2019]. جي (2گذاري افزايش دهند[سرمايه

بيني مديران پرداخته بررسي ضعف كنترل داخلي و نزديك
است. نتايج حاصل از پژوهش وي حاكي از آن است كه 
ارتباط مثبتي بين ضعف كنترل داخلي گزارش شده توسط و 

هاي بيني مديران وجود دارد و احتمال كاهش هزينهنزديك
پژوهش و توسعه از سال قبل تا سال جاري را شامل 

هشي ) در پژو2020( 1و همكاران ]. جوسو13شود[مي
هاي نوآوري گرايي استراتژيمدتبيني مديران و كوتاهنزديك

بيني را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج بيانگر آن بود كه نزديك
شود. گرايي استراتژي نوآوري ميمدتمديران منجر به كوتاه

هاي در خصوص مقايسه پژوهش حاضر با ديگر پژوهش
يز اين پژوهش با صورت گرفته بايد عنوان كرد كه وجه تما

وضعيت هاي مشابه اين است كه اين پژوهش در يك پژوهش
ميداني و بستر واقعي دست به شناسايي عواملي زده است كه 

بر عارضه نزديك بيني اثرگذار  هايمولفه شناسايي موجب
شناسايي عواقب اين عارضه در  و پيشايندها مديريتي در قالب

. همچنين ]5[شده است انبيني مديرنزديك پسايندهاي قالب
اغلب انجام شده  بيني مديراننزديكهايي كه در مورد پژوهش
در حالي  ساختاري و كمي هستندمعادالت سازيمدل به روش

بندي به شناسايي و اولويت مبادرت كه پژوهش حاضر،

                                                 
1 Joo Seo et al 

با استفاده از روش بيني مديران نزديك و پسايندهاي پيشايندها
  نمايد.آميخته مي

  شناسي پژوهشوشر
 و ماهيت حيث از و كاربردي هدف، نظر پژوهش حاضر از

-است. اين پژوهش بر پايه پژوهش پيمايشي توصيفي روش،

از آنجا  .استصورت كيفي و كمي انجام شده هاي آميخته، به
كه پژوهش حاضر به صورت آميخته و با رويكرد كيفي و 

كه اين بخش به تفكيك بخش كيفي و كمي است، الزم است 
جامعه آماري پژوهش در بخش كمي مورد بررسي قرار گيرد. 

كه با بنيان استان لرستان بودند هاي دانششركتكيفي و كمي 
 شركت بوده 30ها توجه به اطالعات گردآوري شده، تعداد آن

هاي خدماتي، صنعتي، توليدي و داروسازي كه در حوزه است
جامعه آماري پژوهش در هردو  غول به فعاليت هستند. لذا،مش

است كه متشكل از مديران  بخش كيفي و كمي شامل خبرگاني
بنيان استان لرستان  بودند كه هاي دانشارشد و مياني شركت

اساس تفكيك هدفمند و بر گيرياز روش نمونه با استفاده
. از آنجا كه واحد اندشدهحوزه فعاليت، اعضاي نمونه انتخاب 

تحليل نمونه در اين پژوهش افراد هستند، بر اساس اصل 
عنوان بنيان بههاي دانشنفر از مديران شركت 30كفايت نظري 

نمونه پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند. بدين شكل كه از هر 
اساس اصل برزي و صنعتي، توليدي و داروسا حوزه خدماتي،
ها ها مورد نياز، دادهاشباع داده ، تا سرحدكفايت نظري

 اطالعات گردآوري . در بخش كيفي ابزارشدآوري جمع

سوال اصلي بود كه  8مشتمل بر  مصاحبه نيمه ساختاريافته
براساس ادبيات موضوع و با مشاوره اساتيد آشنا با موضوع كه 

عاتي در اين حوزه داشتند، سواالت پرسشنامه اشراف اطال
تدوين شد. در ارتباط با آزمون روايي و پايايي ابزار در بخش 

ها با مصاحبه كيفي الزم به توضيح است كه روايي و پايايي
و آزمون درون  2استفاده از ضريب روايي محتواي نسبي

. در خصوص چگونگي تاييد شدكدگذار و ميان كد گذار 
ها الزم به توضيح است كه با توجه به شرايط صاحبهانجام م

صورت تلفني انجام شد و در ها بهكرونايي بيشتر مصاحبه

                                                 
2 CVR 
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ها تعداد اندكي نيز اقدام به صورت حضوري بود. اين مصاحبه
اي انجام شد و از نمونه در يك بازه سي تا چهل دقيقه

بيني مديران دهاي نزديكپژوهش راجع به پيشايندها و پساين
ها در بخش سواالت پرسيده شد. همچنين ابزار گردآوري داده

كمي پرسشنامه دلفي فازي بود كه در حقيقت برآيند نتايج 
كيفي پژوهش است. به اين صورت كه پس از انجام كدگذاري 
ر و شناسايي پيشايندها و پسايندها، اين عوامل به منظو

پاسخگويي خبرگان در قالب پرسشنامه طراحي و در اختيار 
ايشان قرار گرفت. خبرگان نظرات خود را در قالب طيف 
خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم نسبت به پيشايندها 

بيني مديران ابراز نمودند. در خصوص و پسايندهاي نزديك
اين بخش الزم به ذكر  هايچگونگي توزيع و گردآوري داده

صورت ايميلي به خبرگان داده ها بهاست كه بيشتر پرسشنامه
شد و تعداد اندكي نيز به صورت حضوري به دست ايشان 
رسيد. در ارتباط با آزمون روايي و پاياي ابزار بخش كمي نيز 

ز پرسشنامه با استفاده ا بايد اشاره داشت كه روايي و پايايي
. به اين منظور از پنج تأييد شدروايي محتوا و آزمون مجدد 

نفر از اساتيد آشنا با موضوع درخواست شد تا نظرات خود را 
مبني بر داشتن روايي الزم پرسشنامه ابراز كنند كه نظرات 

عالوه براي ايشان مبتني بر ضروري بودن همه سواالت بود. به
از خبرگان درخواست شد كه مجدداً آزمون پايايي از پنج نفر 

هاي اين ها را پاسخ دهند و پس از جمع آوري دادهپرسشنامه
ها از طريق آزمون همبستگي تحليل شد كه نتايج مرحله، پاسخ

ها در دو مرحله بود و درصدي پاسخ 79نشانگر همبستگي 
نشان از تأييد پايايي به روش باز آزمون داشت. در ارتباط با 

افزار مورد استفاده در بخش كيفي ها و نرمل دادهروش تحلي
و  1تيافزار اتلسهاي كيفي با استفاده از نرمبايد گفت كه داده

 و پسايندهاي و پيشايندها گذاري تحليل شدروش كد
. از آنجا كه بسياري از بيني مديران شناسايي شدندنزديك

ندگان عيناً به عبارات مورد نظر محقق اشاره كرده مصاحبه شو
براي تحليل در اين مرحله  2بودند، از روش كدگذاري زنده

استفاده شد. كدگذاري زنده براي مواقعي كاربرد دارد كه در 

                                                 
1 Atlas.ti 
2 Live Coding 

ها عبارات مرتبط با موضوع عينا مورد اشاره قرار متن مصاحبه
ش تحليل  عالوه در بخش كمي پـژوهش، روگرفته باشد. به

ها تكنيك دلفي فازي بود. در خصوص چرايي استفاده از داده
اين روش الزم به توضيح است كه يكي از قدرتمندترين ابزار 
براي شناسايي و اولويت بندي عوامل مرتبط با يك مفهوم، 
روش دلفي فازي است. لذا در بخش كمي با استـفاده از 

 و پسايندهاي دهاپيشاين تعيين اولويت فــــازيروش دلفي
ترين عوامل و و مهمانجام پذيرفت  بيني مديراننزديك

  بيني مديران مشخص شد. پيامدهاي نزديك

  هاي پژوهشيافته
  شناختيهاي جمعيتيافته

) نشان داده 1مشخصات اعضاي نمونه در جدول شماره (
  شده است.

  نمونه شناختيهاي جمعيتويژگي .1جدول 
  درصد فراواني  فراواني  انواع  متغير رديف

  جنسيت 1
  مرد
  زن

22  
8  

44%  
26%  

2 
سابقه 
  كاري

  10كمتر از 
  20تا  11

  20بيش از 

8  
12  
10  

32%  
40%  
28%  

 تحصيالت 3
  كارشناسي
  ارشد
  دكتري

3  
18  
9  

10%  
60%  
30%  

  سن 4
  30كمتر از 

  50تا  31
  50باالتر از 

1  
15  
14  

3%  
50%  
47%  

  بخش كيفي هاييافته
نزديك بيني  و پسايندهاي شناسايي پيشايندها

 مديران

-مجموعه در اين پژوهش با استفاده از مصاحبه با خبرگان

بيني مديران شناسايي هاي نزديكو پسايندپيشايندها اي از 
افزار با كمك نرمها شد. اين امر با بررسي متون مصاحبه

. بر اين اساس انجام شده است تي و روش كدگذارياتلس
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پس از كه مشتمل بر هفت سؤال اصلي بود، مصاحبه پژوهش 
ارائه توضيحات الزم به اعضاي نمونه توسط محققين انجام 

هاي انجام شده با استفاده از روش شد. پس از آن متن مصاحبه
تحليل شد. با توجه به تي افزار اتلسو با كمك نرم كدگذاري
بيني مديران نزديك و پسايندهاي پيشايندهاگفته يشمطالب پ

  ) نشان داده شده است.2در جدول شماره (

  نزديك بيني مديران و پسايندهاي . پيشايندها2جدول 
 پسايندها كدها  پيشايندها كدها

M1  
 فكري و كوتهكوته

  M11  نظري
اختالل در فرآيند 

  گذاريمشيخط

M2  
انداز و مفقدان چش

  M12  مدتافق ديد كوتاه
به مخاطره افتادن 

هاي استراتژي
  مدت سازمانبلند

M3  
هاي شناختي، ويژگي

شخصيتي و رفتاري 
  فرد

M13  

ناتواني در پايش 
محيطي و از دست 

هاي دادن فرصت
  آينده

M4  
نداشتن رويكرد و 
  M14  تفكر استراتژيك

فقدان دستيابي به 
  مدتاهداف بلند

M5  
دان رفتارهاي فق

  M15  نگرانهآينده
شدن سرمايه  زائل

فكري و مادي 
  سازمان

M6  
اعتماد به نفس كاذب 
  M16  و اختالالت يادگيري

فقدان موفقيت در 
سازي پياده
ريزي برنامه

  استراتژيك

M7  
و عادات  خوگرفتگي

  M17  مديران
ضعف در 

  گيريتصميم

M8  
بيني و ناتواني در پيش

ريزي برنامه
  انژيكاستر

M18  
هاي كاهش فعاليت

پژوهش و توسعه و 
  بازاريابي استراتژيك

M9  
سبك و شيوه 
  M19  فكرمديريت كوته

در  فقدان كاميابي
  مدترشد بلند

M10  
نگري و سطحي
  M20  انديشيسطحي

كاهش ارزش شركت 
  و سهام آن

  هاي كمي پژوهشيافته
  زباني متغيرهاي تعريف

، عوامل در صاحبه با خبرگاندر پژوهش حاضر، پس از م
 ميزان به راجع نخبرگا نظر كسب هدف با قالب پرسشنامه

 طريق از خبرگان شد  و طراحي  عوامل با هاآن مؤافقت

 زياد خيلي و زياد متوسط، ،كم ،كم خيلي كالمي متغيرهاي

 خصوصيات كه آنجايي از ابراز كردند. را خود موافقت ميزان

 كيفي متغيرهاي به نسبت آنها ذهني تعابير بر افراد اوتمتف

 با خبرگان ،كيفي متغيرهاي دامنه تعريف با لذا است، اثرگذار

 به توجه با متغيره اين. دادند پاسخ هاسؤال به يكسان ذهنيت

 تعريف مثلثي فازي اعداد شكل به زير )3) و جدول(1(شكل

  .اندشده

  
  عريف متغيرهاي زبانيت .1شكل 

) نيز نحوه تبديل متغيرهاي كالمي به 3در جدول شماره (
قطعي شده نشان داده شده  مثلثي و عدد فازي عدد فازي

  است.

 مثلثي . جدول اعداد فازي3جدول 

 مثلثيعدد فازي متغيرهاي كالمي
قطعي  عدد فازي
 شده

 0,75 )0,75، 1،1( خيلي زياد

 0,5625 )0,5، 0,75، 1( زياد

 0,3125 )0,25، 0,5، 0,75( متوسط

 0,0625 )0، 0,25، 0,5( كم

 0,0625 )0، 0، 0,25(  خيلي كم

 قطعي شده در جدول فوق با استفاده از رابطة اعداد فازي

حد باالي عدد اند: (به شكل زير محاسبه شده مينكووسكي
حد پايين عدد  mمثلثي،  حد وسط عدد فازي مثلثي،  فازي
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  مثلثي) فازي

  
  اول مرحله سنجينظر
شناسايي شده در مرحله  عوامل نظرسنجي مرحله اول، در

گيرد و قرار مي مصاحبه در قالب پرسشنامه در اختيار خبرگان

با توجه به گزينه پيشنهادي و متغيرهاي زباني تعريف شده 
هاي قيد شده در پرسشنامه براي ل از بررسي پاسخنتايج حاص

ها مورد تحليل قرار مؤلفه بدست آوردن ميانگين فازي
گيرند.مي

  نظرسنجي نخست مرحله هايپاسخ شمارش . نتايج 4جدول 
  بيني مديرانپيشايندهاي نزديك

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد متغيرها

 0 1 6 9 14  نظريكري و كوتهفكوته

 0 5 5 8 12  مدتانداز و افق ديد كوتاهفقدان چشم

 1 4 7 9 9  هاي شناختي، شخصيتي و رفتاري فردويژگي

 0 0 5 10 15  نداشتن رويكرد و تفكر استراتژيك

 2 5 8 7 8  نگرانهفقدان رفتارهاي آينده

 3 6 6 8 7  اعتماد به نفس كاذب و اختالالت يادگيري

 3 5 9 7 6  و عادات مديران خوگرفتگي

 0 2 7 8 13  ريزي استرانژيكبيني و برنامهناتواني در پيش

 0 5 6 8 11  فكرسبك و شيوه مديريت كوته

 1 4 8 7 10  انديشينگري و سطحيسطحي

 سايندهاي نزديك بيني مديرانپ

خيلي زياد متغيرها  خيلي كم كم متوسط زياد

 0 0 7 8 15  گذاريمشيد خطاختالل در فرآين

 0 3 7 7 13  مدت سازمانهاي بلندبه مخاطره افتادن استراتژي

ناتواني در پايش محيطي و از دست دادن 
  هاي آيندهفرصت

12 6 9 3 0 

 0 0 5 9 16  مدتفقدان دستيابي به اهداف بلند

 3 4 7 9 7  شدن سرمايه فكري و مادي سازمان زائل

ريزي استراتژيك سازي برنامهفقيت در پيادهفقدان مو
  سازمان

14 8 7 1 0 

 3 3 8 7 9  گيريضعف در تصميم

هاي پژوهش و توسعه و بازاريابي كاهش فعاليت
  استراتژيك

11 7 8 2 2 

 2 4 8 8 8  مدتدر رشد بلند فقدان كاميابي

 2 3 9 6 10  كاهش ارزش شركت و سهام آن
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هاي داده شده به هر پاسخ بعد از مشخص شدن تعداد
مثلثي براي عوامل از  عامل  و بعد از محاسبه ميانگين فازي

 قطعي شده براي هر مولفه ، اعداد فازيفرمول مينكووسكي

زدايي و فازي شود. نتايج حاصل از ميانگين فازيمحاسبه مي
  ) است.5ها به شرح جدول (مؤلفه

  حاصل از نظر سنجي مرحله اول هاي خبرگان. ميانگين ديدگاه5جدول 
 پيشايندها

 مثلثي ميانگين فازي

(m, α, β) 
 پسايندها زادييفازي

 مثلثي ميانگين فازي

(m, α, β) 
 زادييفازي

 472/0 )44/0، 64/0، 75/0(  نظريفكري و كوتهكوته
اختالل در فرآيند 

  گذاريمشيخط
)76/0 ،66/0 ،45/0( 484/0 

انداز و افق فقدان چشم
  مدتديد كوتاه

)70/0 ،58/0 ،38/0( 415/0 
هاي به مخاطره افتادن استراتژي

  مدت سازمانبلند
)72/0 ،60/0 ،40/0( 434/0 

هاي شناختي، ويژگي
  شخصيتي و رفتاري فرد

)68/0، 54/0 ،35/0( 386/0 
ناتواني در پايش محيطي و از 

  هاي آيندهدست دادن فرصت
)70/0 ،58/0 ،38/0( 415/0 

نداشتن رويكرد و تفكر 
  استراتژيك

)77/0 ،67/0 ،47/0( 498/0 
فقدان دستيابي به اهداف 

  مدتبلند
)77/0 ،67/0 ،48/0( 503/0 

فقدان رفتارهاي 
  نگرانهآينده

)64/0 ،50/0 ،31/0( 347/0 
شدن سرمايه فكري و مادي  زائل

  سازمان
)64/0 ،49/0 ،31/0( 349/0 

اعتماد به نفس كاذب و 
  اختالالت يادگيري

)62/0 ،47/0 ،29/0( 329/0 
سازي فقدان موفقيت در پياده

  ريزي استراتژيك سازمانبرنامه
)75/0 ،64/0 ،43/0( 466/0 

و عادات  خوگرفتگي
  مديران

 366/0 )33/0، 51/0، 65/0(  گيريضعف در تصميم 317/0 )27/0، 45/0، 62/0(

بيني و ناتواني در پيش
  ريزي استرانژيكبرنامه

)73/0 ،62/0 ،41/0( 447/0 
هاي پژوهش و كاهش فعاليت

  توسعه و بازاريابي استراتژيك
)68/0 ،56/0 ،37/0( 403/0 

سبك و شيوه مديريت 
  فكركوته

 361/0 )32/0، 51/0، 66/0(  مدتدر رشد بلند فقدان كاميابي 403/0 )37/0، 57/0 ،70/0(

نگري و سطحي
  انديشيسطحي

 378/0 )33/0، 54/0، 66/0(  كاهش ارزش شركت و سهام آن 385/0 )35/0، 54/0، 68/0(

  
پس از انجام مرحله اول نظرسنجي الزم است مرحله دوم نيز 

تا نتايج هر دو مرحله با هم مقايسه و نتيجه انجام شود 
  مشخص شود.

 

  دوم مرحله سنجينظر
هاي داده در نظرسنجي مرحله دوم نتايج شمارش پاسخ

) است.6هاي شناسايي شده به شرح جدول(شده به مؤلفه
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  نظرسنجي دوم مرحله هايپاسخ شمارش نتايج . 6جدول 
  نزديك بيني مديرانپيشايندهاي

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد متغيرها

 0 2 7 8 13  نظريفكري و كوتهكوته

 1 5 6 7 11  مدتانداز و افق ديد كوتاهفقدان چشم

 2 3 8 9 8  هاي شناختي، شخصيتي و رفتاري فردويژگي

 0 2 5 9 14  نداشتن رويكرد و تفكر استراتژيك

 3 6 7 7 7  نگرانهدان رفتارهاي آيندهفق

 3 7 7 7 6  اعتماد به نفس كاذب و اختالالت يادگيري

 3 6 10 6 5  و عادات مديران خوگرفتگي

 1 1 8 8 12  ريزي استرانژيكبيني و برنامهناتواني در پيش

 2 5 7 7 10  فكرسبك و شيوه مديريت كوته

 1 5 8 7 9  انديشيطحينگري و سسطحي

 پسايندهاي نزديك بيني مديران

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد متغيرها

 0 0 8 8 14  گذاريمشياختالل در فرآيند خط

 1 2 8 7 12  مدت سازمانهاي بلندبه مخاطره افتادن استراتژي

ناتواني در پايش محيطي و از دست دادن فرصت
  هاي آينده

11 7 8 4 0 

 0 0 7 8 15  فقدان دستيابي به اهداف بلند مدت

 4 4 8 8 6  شدن سرمايه فكري و مادي سازمان زائل

ريزي سازي برنامهفقدان موفقيت در پياده
  استراتژيك سازمان

13 9 6 2 0 

 4 3 9 6 8  گيريضعف در تصميم

زاريابي هاي پژوهش و توسعه و باكاهش فعاليت
  استراتژيك

11 6 9 3 1 

 2 4 10 7 7  در رشد بلند مدت فقدان كاميابي

 3 4 9 5 9  كاهش ارزش شركت و سهام آن

  
 هاي داده شده به هر مؤلفهپس از مشخص شدن تعداد پاسخ

مثلثي براي  در مرحله دوم و بعد از محاسبه ميانگين فازي
قطعي شده براي  فازي ، اعداد ها از فرمول مينكووسكيمولفه

و  شود. نتايج حاصل از ميانگين فازيمحاسبه مي هر مؤلفه
) است.7ها در مرحله دوم به شرح جدول (زدايي مولفهفازي
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  سنجي مرحله دومحاصل از نظر هاي خبرگان. ميانگين ديدگاه7جدول 
 پيشايندها

 مثلثي ميانگين فازي

(m, α, β) 
 پسايندها زادييفازي

 مثلثيميانگين فازي

(m, α, β) 
 زادييفازي

 472/0 )44/0، 64/0، 75/0(  نظريفكري و كوتهكوته
اختالل در فرآيند 

  گذاريمشيخط
)75/0 ،64/0 ،44/0( 472/0 

انداز و افق فقدان چشم
  مدتديد كوتاه

)70/0 ،58/0 ،39/0( 422/0 

به مخاطره افتادن 
مدت لندهاي باستراتژي

  سازمان
)70/0 ،58/0 ،39/0( 422/0 

هاي شناختي، ويژگي
  شخصيتي و رفتاري فرد

)70/0 ،57/0 ،37/0( 403/0 

ناتواني در پايش محيطي 
و از دست دادن 

  هاي آيندهفرصت
)70/0 ،57/0 ،37/0( 403/0 

نداشتن رويكرد و تفكر 
  استراتژيك

)76/0 ،66/0 ،45/0( 484/0 
فقدان دستيابي به 

  مدتاهداف بلند
)76/0 ،66/0 ،45/0( 484/0 

فقدان رفتارهاي 
  نگرانهآينده

)62/0 ،45/0 ،28/0( 324/0 
شدن سرمايه  زائل

  فكري و مادي سازمان
)62/0 ،45/0 ،28/0( 324/0 

اعتماد به نفس كاذب و 
  اختالالت يادگيري

)74/0 ،62/0 ،42/0( 304/0 

فقدان موفقيت در 
ي ريزسازي برنامهپياده

  استراتژيك سازمان
)74/0 ،62/0 ،42/0( 454/0 

و عادات  خوگرفتگي
  مديران

 341/0 )30/0، 47/0، 62/0(  گيريضعف در تصميم 341/0 )30/0، 47/0، 62/0(

بيني و ناتواني در پيش
  ريزي استرانژيكبرنامه

)68/0 ،56/0 ،36/0( 396/0 

هاي كاهش فعاليت
پژوهش و توسعه و 

  تژيكبازاريابي استرا
)68/0 ،56/0 ،36/0( 396/0 

سبك و شيوه مديريت 
  فكركوته

)64/0 ،49/0 ،30/0( 342/0 
در رشد  فقدان كاميابي

  مدتبلند
)64/0 ،49/0 ،30/0( 342/0 

نگري و سطحي
  انديشيسطحي

)63/0 ،49/0 ،31/0( 346/0 
كاهش ارزش شركت و 

  سهام آن
)63/0 ،49/0 ،31/0( 366/0 

  
دو مرحله نظرسنجي انجام شد، الزم است كه هر پس از اينكه 

 و پيشايندهاي زدايي شده پسايندهااختالف ميان ميانگين فازي
بيني مديران مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. بررسي نزديك

 و پيشايندهاي زدايي شده پسايندهااختالف ميانگين فازي
) 8ه شرح جدول (بيني مديران در مرحله اول و دوم بنزديك
است.
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  زدايي شده  مرحله اول و دوم نظر سنجي. اختالف ميانگين فازي8 جدول

 پيشايندها
ميانگين 
 مرحله اول

ميانگين 
 مرحله دوم

اختالف
 ميانگين

 پسايندها
ميانگين

 مرحله اول

ميانگين 
 مرحله دوم

اختالف
  ميانگين

  نظريفكري و كوتهكوته
472/0 447/0 025/0 

اختالل در فرآيند 
  گذاريمشيخط

484/0 472/0 012/0 

انداز و افق فقدان چشم
  مدتديد كوتاه

415/0 422/0 007/0 
هاي به مخاطره افتادن استراتژي
  بلندمدت سازمان

434/0 422/0 012/0 

هاي شناختي، ويژگي
  شخصيتي و رفتاري فرد

386/0 403/0 017/0 
ناتواني در پايش محيطي و از 

  هاي آيندهست دادن فرصتد
415/0 402/0 013/0 

نداشتن رويكرد و تفكر 
  استراتژيك

498/0 484/0 014/0 
فقدان دستيابي به اهداف بلند 

  مدت
503/0 484/0 019/0 

فقدان رفتارهاي 
  نگرانهآينده

347/0 324/0 023/0 
شدن سرمايه فكري و  زائل

  مادي سازمان
349/0 324/0 025/0 

س كاذب و اعتماد به نف
  اختالالت يادگيري

329/0 454/0 025/0 
سازي فقدان موفقيت در پياده

  ريزي استراتژيك سازمانبرنامه
466/0 454/0 012/0 

و عادات  خوگرفتگي
  مديران

 025/0 341/0 366/0  گيريضعف در تصميم 024/0 341/0 317/0

بيني و ناتواني در پيش
  ريزي استرانژيكبرنامه

447/0 396/0 051/0 
هاي پژوهش و كاهش فعاليت

  توسعه و بازاريابي استراتژيك
403/0 396/0 007/0 

سبك و شيوه مديريت 
  فكركوته

403/0 342/0 061/0 
در رشد  فقدان كاميابي

  مدتبلند
361/0 342/0 019/0 

نگري و سطحي
  انديشيسطحي

385/0 346/0 039/0 
سهام كاهش ارزش شركت و 

  آن
378/0 366/0 012/0 

هاي ارائه شده در مرحله اول و مقايسه آن با با توجه به ديدگاه
نتايج مرحله دوم، در صورتي كه اختالف بين ميانگين 

باشد در اين  1/0زدايي شده در دو مرحله كمتر از فازي
شود. با توجه به اينكه سنجي متوقف ميصورت فرآيند نظر

در دو مرحله  زدايي شده نظر خبرگانميانگين فازياختالف 
و  در مورد پيشايندها باشد، خبرگانمي 1/0كمتر از 
سنجي بيني مديران به اجماع رسيدند و نظرنزديك پسايندهاي

شود. اين بدان معني است كه در اين مرحله متوقف مي
بيني مديران در نزديك و پسايندهاي به پيشايندها خبرگان

اند. با توجه به مطالب عنوان پژوهش نگاه تقريبا يكساني داشته
) نشان 9شده، اولويت تمامي عوامل در قالب جدول شماره (

  داده شده است.
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  نزديك بيني مديران و پسايندهاي . اولويت پيشايندها9جدول 
  پسايندها اولويت پيشايندها  اولويت

  مدتناتواني در دستيابي به اهداف بلند  1  رد و تفكر استراتژيكنداشتن رويك  1
  گذاريمشياختالل در فرآيند خط  2  اعتماد به نفس كاذب و اختالالت يادگيري  2
  ريزي استراتژيكسازي برنامهعدم موفقيت در پياده  3  نظري فكري و كوتهكوته  3
  مدت سازمانهاي بلندمخاطره افتادن استراتژي به  4  مدتانداز و افق ديد كوتاهفقدان چشم  4
  هاي آيندهناتواني در پايش محيطي و از دست دادن فرصت  5  هاي شناختي، شخصيتي و رفتاري فردويژگي  5
  كاهش ارزش شركت و سهام آن  6  ريزي استرانژيكبيني و برنامهناتواني در پيش  6

هاي پژوهش و توسعه و بازاريابي ليتكاهش فعا  7  انديشينگري و سطحيسطحي  7
  استراتژيك

  مدتدر رشد بلند فقدان كاميابي  8  فكرسبك و شيوه مديريت كوته  8
  گيريضعف در تصميم  9  و عادات مديران خوگرفتگي  9
  شدن سرمايه فكري و مادي سازمان زائل  10  نگرانهفقدان رفتارهاي آينده  10

  دهاگيري و پيشنهانتيجه
ريزي پويايي محيط و تغييرات پرشتاب بازار، انجام برنامه

هاي سازمان امروزي قرار داده است. استراتژيك را از اولويت
نياز دارند،  هايي كه بيشتر به چنين اولويتياز جمله سازمان

هايي در و دانش بنيان هستند. چنين سازمان هاي نوآورسازمان
بيني مديران در بكارگيري صورت برخورداري از نزديك

در تمامي سطوح دچار  استراتژيك و بلندمدت هايبرنامه
بيني نزديك مشكالت عديده خواهند گشت. در اين خصوص،

هاي مورد مديريتي يك عارضه منفي است كه مجموعه گزينه
شود كه كند و باعث ميگيرندگان را محدود ميتوجه تصميم

نگري، بيني صحيح و نداشتن آيندهسازمان به خاطر عدم پيش
هاي آينده را به راحتي از دست بدهد.  در عصر حاضر فرصت

در اقتصاد مطرح  برندهعنوان يك نيروي پيشكه دانش به
هاي مديران سار تواناييهاي دانش بنيان در سايهاست، سازمان

عنوان توانند خود را بهنگر و دقيق ميانديشي، آيندهĤلم
موفقيت در حوزه فعاليت خود نشان دهند. از اين  سردمداران

و  رو پژوهش حاضر با هدف شناسايي و تبيين پيشايندها
 بنيانهاي دانشبيني مديران در سازماننزديك پسايندهاي

  انجام پذيرفت. 
و  نتايج پژوهش حاضر مشتمل بر شناسايي پيشايندها

ها در بندي آنبيني مديران و اولويتنزديك پسايندهاي
شناسايي شده  بنيان است. پيشايندهايهاي دانششركت
آورنده  وجودبهديگر عوامل  بيني مديران يا به عبارتنزديك
بنيان عبارتند از: هاي دانشبيني مديران در سازماننزديك
انداز و افق ديد نظري، فقدان چشمفكري و كوتهكوته
ي شناختي، شخصيتي و رفتاري فرد، هامدت، ويژگيكوتاه

نداشتن رويكرد و تفكر استراتژيك، فقدان رفتارهاي 
نگرانه، اعتماد به نفس كاذب و اختالالت يادگيري، آينده

بيني و و عادات مديران، ناتواني در پيش خوگرفتگي
فكر و ، سبك و شيوه مديريت كوتهريزي استرانژيكبرنامه

يا پيامدها و  عالوه پسايندهاي. بهانديشنگري و سطحيسطحي
بنيان، اختالل در هاي دانشبيني مديران در شركتنتايج نزديك
هاي گذاري، به مخاطره افتادن استراتژيمشيفرآيند خط

مدت سازمان، ناتواني در پايش محيطي و از دست دادن بلند
 مدت، زائله اهداف بلندهاي آينده، فقدان دستيابي بفرصت

شدن سرمايه فكري و مادي سازمان، عدم موفقيت در 
ريزي استراتژيك سازمان، ضعف در سازي برنامهپياده

هاي تحقيق و توسعه و بازاريابي گيري، كاهش فعاليتتصميم
ت، كاهش ارزش در رشد بلندمد استراتژيك، عدم كاميابي

دهد كه از آن هستند. نتايج پژوهش نشان ميشركت و سهام 
بيني مديران، نداشتن رويكرد و تفكر نزديك ميان پيشايندهاي
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انداز و افق نظري و فقدان چشمفكري و كوتهاستراتژيك، كوته
وجود و عوامل به ترين پيشايندهاعنوان مهممدت بهديد كوتاه

بنيان شناسايي هاي دانشانبيني مديران در سازمآورنده نزديك
اند. همچنين نتايج مبين آن است كه عدم دستيابي به شده

گذاري، فقدان مشي، اختالل در فرآيند خطاهداف بلندمدت
ريزي استراتژيك سازمان و به سازي برنامهموفقيت در پياده

ترين سازمان، از مهم هاي بلندمدتمخاطره افتادن استراتژي
هاي بيني مديران در سازمانو پيامدهاي نزديك ايندهاپس

بنيان هستند. همچنين درخصوص نتايج مرتبط با دانش
-اسپيافزار اسشناختي با استفاده از نرمهاي جمعيتويژگي

تايي، اس و تبديل متغيرهاي كالمي به طيف ليكرت پنج
اي دو جامعه مردان و زنان و تحصيالت و سابقه ها برشاخص

كار باال و پايين تحليل شد. با تحليل مشخصات 
شود كه مردان بيش از زنان، شناختي مشخص ميجمعيت

تان پديده بنيان استان لرسهاي دانشمعتقدند كه در شركت
افتد. با توجه به تحليل صورت بيني مديريتي اتفاق مينزديك

بيني مديريتي در گرفته بيشتر مردان اعتقاد داشتن كه نزديك
بنيان استان لرستان وجود دارد ولي زنان هاي دانشسازمان

ه از دانستند. همچنين افرادي كتر ميتأثير اين عارضه را كم
كاري و مدرك تحصيلي باالتري برخوردار بودند، اعتقاد سابقه

سازي بنيان در پيادههاي دانشداشتند كه  مديران سازمان
ريزي استراتژيك، دستيابي به اهداف بلندمدت مشخص برنامه

ينده با مسائل و مشكالت زيادي شده و پيش بيني اتفاقات آ
كاري رو هستند در حالي كه افراد با تحصيالت و سابقهروبه

پايين، كمتر معتقد بودند كه اين مسائل و مشكالت براي 
هاي دانش بنيان وجود دارد. در خصوص مديران شركت

هاي وجوه اشتراك و افتراق پژوهش حاضر با ديگر پژوهش
هاي اين پژوهش با پژوهش فتهصورت گرفته بايد گفت كه يا

هاي پژوهش حاضر همچون ] همخواني دارد. يافته5[
عنوان عامل مؤثر در مدت را بههاي كوتاه] استراتژي5پژوهش[
هاي پژوهش با دانند. به عالوه يافتهبيني مديران مينزديك

] هماهنگي دارد. پژوهش حاضر مانند 25] و[2نتايج پژوهش [
مدت و عدم دستيابي به به اهداف كوتاه ها، توجهاين پژوهش
دانند. بيني مديران ميمدت را عامل مؤثر در نزديكاهداف بلند

در خصوص وجه نوآوري پژوهش حاضر الزم به ذكر است 
بيني مديران از مفاهيم بديع و نوظهور با توجه به اينكه نزديك
سازمان است، تا زمان انجام پژوهش  در ادبيات مديريت و

 و پسايندهاي حاضر، پژوهشي كه به شناسايي پيشايندها
بيني مديران پرداخته باشد، يافت نشد. در نهايت در نزديك

هاي پژوهش بايد عنوان كرد كه از كم خصوص محدوديت
هاي صورت بودن ادبيات پژوهش و تعداد معدود پژوهش

ترين عنوان مهمبيني مديران بهگرفته در ارتباط با مفهوم نزديك
  شود.محدوديت پژوهش حاضر ياد مي

  پيشنهادهاي پژوهش
بنيان پيشنهاد هاي دانشپژوهش حاضر به مديران سازمان

عنوان يك عارضه بيني مديران را بهدهد كه  نزديكمي
وجود ها بهشماري براي آني مهم كه عواقب منفي بيسازمان

شود كه مديران و آورد، در نظر داشته باشند. پيشنهاد ميمي
ها، براي رهايي از اين عارضه منفي، به رهبران اين سازمان

مهمترين پيشايندهاي آن يعني از نداشتن رويكرد تفكر 
و اختالالت يادگيري،  استراتژيك، اعتماد به نفس كاذب

انداز و افق ديد نظري، فقدان چشمفكري و كوتهكوتاه
  مدت احتراز نمايند.كوتاه

انداز و افق هاي اين پژوهش نشان داد كه فقدان چشميافته
بيني نزديك ترين پيشايندهايمدت يكي از مهمديد كوتاه

يان پيشنهاد بنهاي دانشمديران است. لذا به مديران شركت
هاي مختلف از مديران بخش شود با تشكيل يك كارگروهمي

انداز شركت و نصب آن شركت خود، نسبت به تدوين چشم
در محلي كه قابل رويت همه مديران و كاركنان باشد، اقدام 

  نمايند.
به عالوه نتايج پژوهش نشانگر آن است كه اعتماد به نفس 

بيني گر عامل مهم در نزديككاذب و اختالالت يادگيري دي
شود كه مديران مديران است. بر اين اساس پيشنهاد مي

بنيان دركنار مشاوران خود، روانشناس هاي دانششركت
هاي يادگيري ها تكنيكمشاور نيز داشته باشند تا با كمك آن

  گيري دور بمانند.را فراگرفته و از اختالالت ياد
هاي پژوهش حاضر مبين آن است كه همچنين يافته



 

٩٧ 
 

هاي دانش بنياننزديك بيني مديران در شركت و پسايندهاي پيشايندهانشناسايي و تببي

نداشتن رويكرد و تفكر استراتژيك عاملي مهم در ايجاد 
شود كه بيني مديريتي است. لذا پيشنهاد ميعارضه نزديك
بنيان با برگزاري جلسات طوفان هاي دانشمديران شركت

اسان شركت، به بحث فكري و دعوت از همه مديران و كارشن
ريزي استراتژيك شركت و و تبادل نظر در خصوص برنامه

هاي مختلف آن مبادرت نمايند تا به اين صورت، استراتژي
  رويكرد و تفكر استراتژيك تقويت گردد.

بيني مديران بيانگر آن است نتايج بخش پسايندهاي نزديك
مدت، ه اهداف بلندكه مهمترين پسايندها، ناتواني در دستيابي ب

سازي موفقيت در پيادهگذاري، عدممشي اختالل درفرآيند خط
هاي ريزي استراتژيك، به مخاطره افتادن استراتژيبرنامه 

هاي تحقيق و توسعه است. مدت سازمان و كاهش فعاليتبلند
-لذا پيشنهادات زير براي اين بخش به صورت زير ارائه مي

 شود.

تايج پژوهش بيانگر آن است كه اختالل در بازخواني ن
بيني پسايندهاي مهم نزديكگذاري يكي از مشيفرايند خط

شود با بررسي مديران است. در اين خصوص پيشنهاد مي
وضعيت شركت و پايش مداوم محيط و تحوالت آن در 

صورت مداوم، لزوم تغيير در هاي شش ماهه و يك ساله بهبازه
  هاي سازمان مورد بررسي قرار گيرد.مشيخط

سازي همچنين در ارتباط با پيامد عدم موفقيت در پياده
-شود كه مديران شركتريزي استراتژيك، پيشنهاد ميبرنامه

هاي خود بنيان يك تيم از معاونان و مديران بخشهاي دانش
داده و مبادرت به برنامه ريزي استراتژيك نمايند.  تشكيل

همچنين اين كارگروه را موظف نمايند كه اجرا و كنترل 
هاي استراتژيك را برعهده داشته و به آنان گزارش ارائه برنامه
  كنند.
ها مبين آن است كه به مخاطره افتادن عالوه يافتهبه 

مدت سازمان ديگر پسايند نزديك بيني لندهاي باستراتژي
شود كه اهداف اصلي مديران است. در اين راستا پيشنهاد مي

شركت كه در پيشنهاد فوق توضيح داده شد كه در قالب برنامه 
ريزي استراتژيك فرموله شود، توسط كارگروه برنامه ريزي، 
كنترل شود و در صورت انحراف از اين اهداف يا ايجاد 

له از آن اين كارگروه مديريت را مطلع ساخته تا سازمان فاص

  به اهداف خود بهتر دست يابد.   
دهد كه كاهش ها نشان ميدر اين پژوهش يافته

هاي تحقيق و توسعه و بازاريابي استراتژيك، يكي از فعاليت
به شود كه بيني مديران است. لذا پيشنهاد ميپسايندهاي نزديك

بنيان هاي دانشبخش تحقيق و توسعه و بازاريابي شركت
مدت و تدوين ريزي بلندتري شود و با انجام برنامهتوجه ويژه

بخش پژوهش و توسعه و و تعيين استراتژي براي دو
بيني به دور نگه بازاريابي، اين دو بخش مهم را پديده نزديك

  داشت.
شود كه ذهنيت پيشنهاد مي در نهايت به پژوهشگران آتي

كه براي تحليل و  بين را با استفاده از روش كيومديران نزديك
رود، مورد تحليل و سنجش ذهنيت يك نمونه به كار مي

بنياد  بررسي قرار دهند و يا با استفاده از روش نظريه داده
بيني مديران را طراحي و تدوين گيري نزديكالگوي شكل
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