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چکیده:
درک محیط و پیش بینی روندهای اصلی آن تنها راهی است که سازمان ها می توانند برای قرار گرفتن در موقعیتی بهتر
قدرت تفکر نسبت به رقبا بکار برند و این میسر نمی شود مگر در سایه وجود مدیرانی با قدرت باالی تفکر استراتژیک .
هدف کلی این تحقیق تعیین رابطه بین قدرت تفکر استراتژیک و هوش سازمانی مدیران زن دبیرستان های دخترانه
شهرستان نیشابور می باشد  .به این منظور دو پرسشنامه برای ارزیابی هر یک از متغیرها استفاده گردیده است که این
پرسشنامه ها بین  83مدیر توزیع گردید  .هم چنین این تحقیق بر روی مدیران زن دبیرستانهای دخترانه شهرستان
نیشابور صورت گرفته است که منظور از آن ،مدیران زن دبیرستانهای دخترانه دولتی و غیر انتفاعی به استثنای مدیران
مراکز آموزش از راه دور و مدیران مراکز کم توان ذهنی می باشد  .روش گردآوری داده ها از دو طریق کتابخانه ای که
مربوط به ادبیات تحقیق است و تحقیق میدانی مربوط به جمع آوری داده ها برای تایید فرضیه هاست  .این تحقیق از نظر
هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است و از آنجا که محقق به دنبال
بررسی رابطه بین دو مولفه است این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است .در این روش صرفا از روش پرسشنامه جهت
گردآوری داده ها استفاده شده است  .داده های مربوط به سنجش متغیر هوش سازمانی با استفاده از پرسشنا مه استاندارد

کارل آلبرخت

و.داده های مربوط به مهارت تفکر استراتژیک با استفاده از پرسشنامه استاندارد از کتاب strategic

 thinkingنوشته دو تن از اساتید برجسته در این حوزه آقایان " اندی بروس " و "کن النگدن " استخراج گردیده است
و بر این اسا س روایی پرسشنامه ارزیابی قدرت تفکر استراتژیک به طریق محتوایی حاصل شده است  .جهت تعیین پایایی
ابزار ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد  .پس از جمع آوری و تحلیل داده ها ،ضریب پایایی حاصل محاسبه شد که برابر با
 46.0و نشان دهندهی پایایی باالی ابزار می باشد  .در تحقیق انجام شده برای تجزیه و تحلیل دادهها ،با استفاده از نرم

1

www.SID.ir

Archive of SID

افزار آماری اس.پی.اس.اس ،در بعد توصیفی از شاخص های فراوانی ،درصد 6،جداول فراوانی  6نمودارمیله ای و در بعد
استنباطی از همبستگی پیرسن استفاده شده است % 306..افراد در نمونه مورد بررسی دارای مدرک فوق دیپلم و لیسانس
و تنها  %04افراد دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر می باشند.در بحث توزیع فراوانی نوع رشته تحصیلی افراد در نمونه
مورد بررسی  % ..66علوم انسانی  % 0468 6علوم پایه و  %0.60فنی حرفه ای می باشند 6. .و  10به ترتیب به عنوان
کمترین و بیشترین نمره حاصل شده برای هوش سازمانی می باشد و میانگین به دست آمده برای این متغیر  .468.3است .
به منظور بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی،و مو لفه های آن با قدرت تفکر استراتژیک از آزمون کای دواستفاده شده
است .بر اساس نتایج حاصله از آزمون فرضها بین هوش سازمانی با قدرت تفکر استراتژیک ارتباطی معنادار وجود دارد .
به این معنا که افرادی که از امتیاز پایین تری در تفکر استراتژیک برخوردار هستند به همین تناسب در هوش سازمانی هم
امتیاز کمتری کسب کرده اند هم چنین بین مولفه های دانش و میل به تغییر و چشم انداز استراتژیک و فشار عملکرد با
تفکر استراتژیک رابطه ای معنادار وجود دارد  .به این معنا که افرادی که از امتیاز پایین تری در تفکر استراتژیک برخوردار
هستند به همین تناسب در متغیرهای کاربرد دانش و میل به تغییر و چشم انداز استراتژیک و فشار عملکرد هم امتیاز
کمتری کسب خواهند کرد  .بر اساس نتایج حاصل از فرض ها چنین می توان استنباط نمود که بین سرنوشت مشترک و
اتحاد و توافق و روحیه با تفکر استراتژیک رابطه ی معناداری وجود ندارد زیرا بین امتیاز تفکر و سرنوشت مشترک و
اتحاد و توافق و روحیه افراد تناسب خاصی وجود ندارد  .با توجه به نتایج بدست آمده پس از اتمام این تحقیق که در آن
رابطه قدرت تفکر استراتژیک و اجزای هوش سازمانی مورد بحث قرار گرفت می توان این پیشنهاد ها را به سازمانها ارائه
داد که مدیران دارای قدرت تفکر استراتژیک با بکار بستن مفاهیم هوش سازمانی و تقویت آن بهتر میتوانند تصمیم
بگیرند  ،بهتر ارتباط برقرار نمایندو مذاکره نمایند  ،مدیران دارای هوش سازمانی باال قادر خواهند بود اثر قابل توجهی بر
استراتژی سازمان داشته باشند  ،این افراد جزء داراییهای ارزشمند سازمان به شمار میروند و به خصوص در زمان بحران
ارزش خود را بیشتر نمایان می سازند و نیز با توجه به این موضوع که وجود تفکر استراتژیک نه تنها در سطوح باالی
سازمانی بلکه در تمام سطوح سازمان الزم و ضروری است  ،سازمان ها می توانند در انتخاب کارکنان خود در بخش های
مختلف نیز از این موضوع استفاده کافی و الزم را ببرند .امید است این مقاله توانسته باشد اهمیت وجود تفکر استراتژیک
را در سازمانها گوشزد نماید و نتایج بدست آمده نیز گامی موثر در جهت حل مسائل موجود در این عرصه باشد .

واژگان کلیدی :هوش  ،سازمان  ،هوش سازمانی  ،تفکر استراتژیک

2

www.SID.ir

Archive of SID

Relationship between strategic thinking skills and organizational
intelligence Nishabur city managers girls high school
ABSTRACT
The main trends and forecasts of the rack environment may be the only way to be thinking in
a better position than competitors apply And it will not be possible unless there are managers
The overall goal of this study was to .in the shadow of the power of strategic thinking
determine the relationship between strategic thinking and organizational intelligence Girls
high school female managers is Nishabur city. For this purpose, two questionnaires to
measure each of the variables used the questionnaires were distributed among 38 managers.
Also, the research on female executives Nishabur city high school girls have been the order of
the Government Girls high school female executives, nonprofit distance learning centers, with
the exception of managers and directors of centers is mentally retarded. Two methods of data
collection through the library of literature and field research to collect data to confirm their
hypothesis. The only method used questionnaires to collect data. Variable measure
organizational intelligence data using a standard questionnaire Karl Albrecht and for strategic
thinking skills using a standardized questionnaire from the book written by two prominent
scholars in the field of strategic thinking men "Andy Bruce" and "Now Langdn " have been
extracted on the basis of the narrative assessment questionnaire strategic thinking through the
content has been made. To determine reliability, the Cronbach's alpha was used. After
collecting and analyzing data, obtained reliability coefficient was calculated to be 0.64 and the
reliability of the device. The research was carried out to analyze the data using SPSS
statistical software, in the description of the indicators, percentage ,, frequency tables Bar
chart and after deduction of the Pearson correlation was used .84.6% of the sample diploma
and bachelor's degree and a master's degree and above, only 10% of those with a master's
degree and older .In discussing the distribution of educational courses in humanities subjects
is 69.2%, 10.3% and 15.4% basic sciences are vocational. 29 and 71, respectively, as the
minimum and maximum score is the result of organizational intelligence and the average
obtained for this variable is 50.368. Based on the results of the hypothesis test there is a
significant relationship between organizational intelligence with the power of strategic
thinking. This means that people who are lower on strategic thinking in the same proportion
in intelligence had taken less points As well as between the components of the knowledge and
the desire for change and strategic perspective and push with the power of strategic thinking
there is a significant relationship . This means that people with lower scores in strategic
thinking are This fit the parameters of knowledge and strategic vision and desire to change
the pressure points will gain less. Based on the results of such assumptions can be inferred
that the common destiny and solidarity and the spirit of consensus and there is no significant
relationship with strategic thinking because For the privilege of thinking and common destiny
and solidarity and spirit of the agreement and there are no special fitness. According to the
results Upon completion of this investigation, in which the relationship between strategic
thinking and organizational intelligence components discussed
The proposal will be presented to organizations That managers have the power to apply
strategic thinking to strengthen the concepts of organizational intelligence and can decide
better
Better communicate their negotiating, organizational intelligence managers will be able to
have a significant impact on the organization's strategy .These people are part of the
organization's assets are especially valuable in times of crisis more manifest And also due to
the fact that there is not only a high level of organizational strategic thinking is necessary, but
at all levels of the organization Organizations can choose their employees in different parts of
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the subject to take sufficient .It is hoped that this article will be able to remind the importance
of strategic thinking in organizations And the results are a major step forward to solve the
problems in this area.
Keywords: Intelligence ,organization, cultural intelligence, strategic thinking
Author: Maliha Fakoor Hadadian
View Author: Educational Assistant - Research, Master degree, executive management,
technical and vocational College for girls Nishapur, technical and vocational University

مقدمه
در سده گذشته از زمان پیدایش مدیریت علمی تا حدود دهه شصت  ،نگاه مدیریت درون سازمانی بود .صاحب
نظران مدیریت با نگاهی درون گرا غرق نظریه پردازی ها و ارائه تکنیک های پیچیده و گوناگون برای بهبود
مدیریت منابع مالی  ،انسانی و تکنولوژیک سازمان بودند .
این نگرش درون گرا سبب شده بود مدیران در الک سازمان خود فرو رفته و در البالی ارقام و اعداد بدست آمده ((
سود و زیان )) سازمان خود را چرتکه می انداختند  .در حالی که در مدیریت برون گرا ،امروز رفتار موفق مدیران
استراتژیک سرشار از توجه به محیط  ،تشخیص به موقع فرصت ها و تهدیدها و جهت گیری در راستای بهره
گیری از فرصت هاست .
استراتژی را هیچکس جز مدیر استراتژیک سازمان طراحی نمی کند .بر روی پیش نیازها ،سیستمهای انگیزشی،
الزامات ،توسعه و ایجاد تکنیک ها ،شاخصها و اصالحات ،هیچکس جز مدیر سازمان نمیتواند کار کند امروزه دیگر
برای باقی ماندن در چرخه رقابت وجود مدیرانی با قدرت خلق استراتژی های اثربخش از ضروریات مدیرانی است
که بتوانند با قدرت خالقه ذهن خود سازمان را در وضعیت بهتری نسبت به رقبا قرار دهد .

بیان مسئله
یکی از تمهیدات بسیار مهمی که نقش قابل مالحظه ای در پرورش مفاهیم آموزشی در دو سطح فردی و سازمانی
داشته و بستر الزم جهت عملی شدن آن مفاهیم را به صورت تغییرات رفتاری و عملکردی فراهم می آورد ایجاد
تفکر استراتژیک در سازمان است .تفکر استراتژیک در دو سطح فردی و سازمانی با جامعیت و دوراندیشی خاصی
که ایجاد می کند ب اعث درک بهتر سازمان و محیط آن شده و به خالقیتهای مکرر منجر می شود .ازطرف دیگر،
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زمینه ارتباطات و تعامل بیشتر بین مدیران و کارکنان را فراهم آورده و باعث بهره برداری از نبوغ و خالقیت
کارکنان در سازمان می شود.
هوش سازمانی ،به معنای کسب دانش و اطالعات جامع از همه عواملی است که بر سازمان تأثیر می گذارد و آن
منظور از همه عوامل یعنی ،اطالعاتی که از مشتریان ،ارباب رجوع ،رقبا ،محیط اقتصادی ،محیط فرهنگی و
فرایندهای سازمانی شامل :مالی ،اداری ،حفاظتی ،تولیدی ،منابع انسانی ،بودجه و  ...که تأثیر زیادی بر کیفیت
تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد ،هوش سازمانی است  .هوش سازمانی ،شما را برای تصمیم گیری در
همه عوامل مؤثر بر سازمان و شرکت ها توانمند می سازد .با توجه به آنچه که پیرامون مفهوم هوش سازمانی بیان
شده است ،این گونه می توان تفسیر کرد که افراد در درون سازمان های هوشمند با داشتن این توانایی ،قابلیت
تطابق بیش تری را در شرایط سازمانی خواهند داشت و در نهایت رفتار تطبیقی ایجاد شده ،موجب یک چرخه
جدید هوش خواهد گردید.
در این تحقیق به مفاهیم تفکر استراتژیک و هوش سازمانی به تفکیک و رابطه این دو با هم پرداخته می شود .
حال مسئله این است که :
 بین چشم انداز راهبردی و تفکر استراتژیک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
 بین میل به تغییر و تفکر استراتژیک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
 بین روحیه و تفکر استراتژیک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
 بین سرنوشت مشترک و تفکر استراتژیک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
 بین اتحاد و توافق و تفکر استراتژیک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
 بین کاربرد دانش و تفکر استراتژیک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
 آیا توانمندی مدیران با هوش آنها ارتباط دارد ؟
پس با توجه به موضوعات اشاره شده و مسئله پیش روی سازمان های امروز که همانا فقدان استعداد های
بالقوه الزم در بین مدیران جهت استقرار تفکر استراتژیک در سازمان است  ،این پژوهش بر آن است تا با
بررسی رابطه مهارت تفکر استراتژیک و هوش سازمانی بتوان با ایجاد یک قدرت ذهنی به سازمانها آنها را
در تنوع بخشیدن به منابع مالی  ،تحلیل برنامه ها و عملکردها ،توسعه چشم اندازها و بازتعریف ماموریت هاو
طراحی راهبردهای مناسب یاری رساند .

اهمیت و ضرورت پژوهش
حال در دنیای متغیر امروز که سیل عظیمی از اطالعات در زمانی بس اندک به وجود می آید و محیط
پیرامون ما در چشم به هم زدنی دچار خواستها و نیازهای جدید میشود تنها به کمک تفکر
استراتژیک است که می توان تغییرات و نیازهای بازار را به درستی و زودتر از رقیبان تشخیص داد .
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در حقیقت تجزیه و تحلیل استراتژیک مربوط به این موضوع که در گذشته کجا بوده اید و چگونه به
موقعیت کنو نی خود رسیدهاید لزوما راه شما را به سوی آینده مشخص نمی کند  .هدفی که سازمان
قصد دارد در آینده بدان دست یابد بیشتر به تفکر استراتژیک شما بستگی دارد  ،در این زمان است
که می توان امیدوار بود خروجی فرایند برنامه ریزی استراتژیک نیز استراتژی خالقانه و اثربخش
باشد که این خود اهمیت موضوع تفکر استراتژیک را در سازمان مشخص می کند
از آنجا ئیکه در دنیای امروز سازمان ها به سمت فرایندگرایی حرکت می کنند و توجه مدیران روی
فرایندهای سازمانی متمرکز شده است  ،امروزه سازمان ها در محیط رقابتی موفق خواهد بود که از
حوزه فعالیت خود درک و ارزیابی عمیقتری داشته و برای خود مزیت های رقابتی بیشتری فراهم
نماید.با ا فزایش درجه هوشمندی است که نگاه و درک سازمان را نسبت به تحوالت محیط و آینده
شفا ف تر شده و توان سازگاری برای فرایندهای رو به ظهور افزایش می یابد .
.

اهداف پژوهش
هدف کلی :
تعیین رابطه بین قدرت تفکر استراتژیک و هوش سازمانی مدیران زن دبیرستان های دخترانه شهرستان
نیشابور
اهداف اختصاصی :

 -0تعیین قدرت تفکر استراتژیک مدیران زن دبیرستان های دخترانه شهرستان نیشابور
 -6تعیین میزان هوش سازمانی مدیران زن دبیرستان های دخترانه شهرستان نیشابور
 -8مقایسه چگونگی قدرت تفکر استراتژیک با هوش سازمانی در مدیران زن دبیرستان های
دخترانه شهرستان نیشابور
 -0تعیین قدرت تفکر استراتژیک با مولفه های هوش سازمانی در مدیران زن دبیرستان های
دخترانه شهرستان نیشابور
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فرضیه های تحقیق
با توجه به برررسی پیشینه تحقیق و مفاهیم نظری آن مفروضات زیر را داریم:
 -0بین هوش سازمانی و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد
 -6بین کاربرد دانش و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد.
 - 8بین اتحاد و توافق وتفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد.
 -0بین سرنوشت مشترک و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد
 -0بین میل به تغییر و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد
 -6بین چشم انداز استراتژیک و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد.
 - 8بین فشار عملکرد وتفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد.
 -0بین روحیه و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد

تعریف اصطالحات و تعریف عملیاتی متغیرها :
 -0هوش ( : )INTELIGENCE

پتانسیل برای یافتن یا خلق راه حل برای مسائل و مشکالت که این نیز گرد آوری دانش جدید را درگیر می
نماید .
 -6سازمان ()organization

سازمان عبارت است از فرایندهای نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین
 -8هوش سازمانی ()organizational intelligence

عبارت است از ،استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این
توانایی در جهت رسیدن به رسالت سازمانی (آلبرخت)6446 ،
 -8تفکر استراتژیک :
شامل بکار گیری تجربیات مبتنی بر قضاوت برای مشخص کردن مسیر آینده می باشد .

پیشینه تحقیق :
الف – بر اساس تاریخچه علمی و استناد به کتاب ها و مقاالت
هوش
7
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 برخی از روان شناسان به کارکرد هوش توجه نمودهاند و هوش را بر اساس کارکرد و نقش آن تعریف کرده
اند  .مثال این تعریف پیاژه که " هوش سازگاری با محیط است " تعریفی است که با توجه به وظیفه هوش
تدوین شده است .
 برخی دیگر از روان شناسان در تعریف هوش توجه خود را به ساختمان عناصر و اجزا ء تشکیل دهنده
وش معطوف نموده اند  .این دسته تالش خود را در جهت شناسایی عوامل هوش مبذول داشته اند .
 به عنوان مثال ثرستون " هوش را مرکب از درک کالمی  ،سیالی واژگان  ،استعداد عددی  ،ادراک و
تجسم و روابط فضایی و هندسی  ،حافظه تداعی و سرعت ادراک و استدالل می داند " .
 تعریف و توصیف هوش با توجه به ساخت مان هوش و یا کارکرد آن بخش عمده ای از نیرو های اختالف نظر
در تعریف هوش را در بر می گیرد  ،به همین دلیل برخی روان شناسان به جای تعریف هوش ترجیح داده
اند که رفتار هوشمندانه را توصیف نمایند .
 ابهام مفهوم هوش و انتزاعی بودن آن موجب شده است که روان شناسان به گونه های مختلف هوش را
تعریف کنند .
 ترمن (  " : )TERMANهوش استعداد تفکر انتزاعی است " .

 کلوین (  " : ) COLVINهوش استعداد یادگیری است " .
 مان (  " : ) MUNNهوش استعداد یادگیری از آموخته ها برای حل مسائل و سازگاری با شرایط جدید
است " .
 ثرستون (  " : ) THURSTONEهوش متشکل از چند عامل اولیه است توانایی کالمی  ،توانایی عددی ،
تجسم فضایی  ،حافظه  ،استدالل و سرعت ادراک آنها ".
 بینه (  " : ) BINETفعالیت های اساسی هوش عبارتند از  :به خوبی قضاوت کردن  ،به خوبی درک کردن
 ،به خوبی استدالل کردن  ،استعداد سازگاری با موقعیت های گوناگون و ابتکار .
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هوش سا زمانی


هوش سازمانی 1مفهومی جدید در عرصه ادبیات سازمان مدیریت و قرن  60می باشد .کارل

آلبراخت 2این مفهوم را در سال  6446در کتاب قدرت اذهان در کار بیان نموده است .آلبرخت هوش
سازمانی را به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت ذهنیاش و تمرکز این قدرت ذهنی اش
در تحقق رسالت سازمان تعریف می کند .بر اساس قانون آلبرخت تحت عنوان حماقت گروهی می توان این
گونه بیان کرد که سازمان ها عالوه بر تهدید رقبا و محیط پیرامونی شان ،خود نیز در جهت آسیب به خود
پیش می روند(نسبی .)16 : 0831 ،کارل آلبرخت جهت موفقیت در کسب و کار ،به داشتن سه عامل انسان
هوشمند ،تیم های هوشمند و سازمان هوشمند اشاره می نماید(ابزری .)6. :083. ،در رابطه با هوش
سازمانی تعاریف مختلفی از سوی صاحب نظران متعدد مطرح گردیده است که در زیر به پاره ای از آن ها
اشاره می شود:


هالل 8هوش سازمانی را حاصل پنج زیرسیستم شناختی ساختار سازمانی ،فرهنگ ،روابط ذی

نفعان ،مدیریت دانش و فرایندهای راهبردی می داند (هالل. 8)6441 ،


مک مستر 4در سال  0...هوش سازمانی را این گونه تعریف می کند ؛ هوش سازمانی ،توانایی یک

سازمان در جمع آوری اطالعات ،داشتن نوآوری ،تولید دانش و فعالیت بر اساس دانش سبک شده است .


گلین .معتقد است هوش سازمانی حاصل اجتماع و تعامل هوش تک تک اعضای سازمان است .

هوش سازمانی فرایندی اجتماعی است که تئوری های آن بر اساس تئوری های هوش انسانی طرح ریزی
شده است( .گلین..)0... ،


هوش سازمانی عبارت است از ظرفیت یک سازمان برای بسیج کردن تمامی توانایی هوش که در

دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آن توانایی برای دست یابی به مأموریت های خودشان (لفتر..)6443 ،
 هوش سازمانی ظرفیت و قابلیت یک سازمان برای خلق دانش و استفاده از آن برای سازگاری راهبردی با
محیط است .هوش سازمانی شبیه بهره هوشی  IQدر انسان است(کارل.1)644. ،

1.

Organizational intelligence
Karel Albreckt
3. Halal
4. Mc master
2.

5. Glynn

6. Lefter
7. karl
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 دیدگاه معرفت شناختی :برخی دانشمندان هوش سازمانی را از دیدگاه معرفت شناختی بررسی کرد ه
اند .دیدگاه شناختی ،دیدگاه رفتاری و دیدگاه عاطفی – اجتماعی سه مقوله ی هوش سازمانی اند و هدف
کلی ،این است که بدانیم ،چگونه آمیزش مکاتب مختلف اندیشه می تواند درک جامعی از هوش سازمانی
در مدیریت و ادبیات توسعه ی سازمانی ارائه دهد .هوش سازمانی فرآیندی اجتماعی است که نظریه های
زیربنایی آن بر مبنای نظریه های هوش فردی محض بوده که تاکنون نادیده انگاشته شد ه اند .کاربرد
هوش فردی به نوبه ی خود نتوانسته است ،ماهیت اجتماعی هوش سازمانی را مشخص کند
 دیدگاه ماتسودا :هوش سازمانی عبارتست از مجموعههای پیچیده ،تعاملی ،انباشته شده و هماهنگکننده
از هوش انسانی و ماشینی (.سازمان به عنوان کل( ماتسودا1992،
 دیدگاه لیبوویتس :از نظر لیبوویتس هوش سازمانی عبارتست از مجموعه تمام هوشمندیها که به منظور
ایجاد یک دیدگاه مشترک ،فرآیند نوساز ی ،باز بینی و هدایت کل سیستم مورد استفاده قرار میگیرد .
لیبوویتز1999،
 دیدگاه سیمیک :از نظر وی هوش سازمانی عبارتست از :توانایی فکری یک سازمان به منظور حل
مشکالت سازمانی که تمرکز آن بر تلفیق توانائیهای فنی و انسانی برای حل مشکالت است (سیمیک،
) 2005
 دیدگاه آلبرشت :از این دیدگاه هوش سازمانی عبارت است از ظرفیت یک سازمان برای به کارگیری همه
ی نیروی مغزی اش و تمرکز آن نیروی مغزی بر انجام ماموریتش .وی اعتقاد دارد عموماً سازمان ها بیش
از آن که از رقبایشان آسیب ببینند ،خودشان به خود آسیب می زنند .کم مهارتی در اجرا ،جنگ های
اداری ،مبارزات سیاسی ،اختالل سازماندهی و رویه های بی معنی از جمله موانع پیش روی سازمان ها
است( آلبرشت 2003 ). ،کارل آلبرشت هوش سازمانی را شامل هفت مؤلفه میداند که به شرح ذیل
میباشد:

چشم انداز راهبردی  :قابلیت خلق ،استنتاج و بیان هدف یک سازمان.
سرنوشت مشترک :داشتن هدف مشترک و واحد و حس روحیه گروهی.
تمایل به تغییر :توانایی رویارویی با چالش های غیر منتظره و تطبیق با انواع تغییرات.
تعهد و خوش بینی :روحیه و انرژی مضاعف برای موفقیت.
هم راستایی و هم خوانی :مفید بودن ابزارها و قوانین موجود در سازمان در موفقیت و تعامل اعضاء با یکدیگر
به منظور رویارویی با محیط.
توسعه دانش :ظرفیت تسهیم اطالعات ،دانش و بینش خود با دیگران و جریان آزاد دانش در سرتاسر سازمان.
فشار عملکرد :جدی بودن در انجام کارهای درست برای بازدهی ماهرانه و موفقیت مشترک.
 هوش سازمانی ،به معنای کسب دانش و اطالعات جامع از همه عواملی است که بر سازمان تأثیر می
گذارد و آن منظور از همه عوامل یعنی ،اطالعاتی که از مشتریان ،ارباب رجوع ،رقبا ،محیط اقتصادی،
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www.SID.ir

Archive of SID

محیط فرهنگی و فرایندهای سازمانی شامل :مالی ،اداری ،حفاظتی ،تولیدی ،منابع انسانی ،بودجه و
...که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد ،هوش سازمانی است .هوش
سازمانی ،شما را برای تصمیم گیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان و شرکت ها توانمند می سازد .با
توجه به آنچه که پیرامون مفهوم هوش سازمانی بیان شده است ،این گونه می توان تفسیر کرد که
افراد در درون سازمان های هوشمند با داشتن این توانایی ،قابلیت تطابق بیش تری را در شرایط
سازمانی خواهند داشت و در نهایت رفتار تطبیقی ایجاد شده ،موجب یک چرخه جدید هوش خواهد
گردید.


محرابی کالی( )08.6در پایان نامه خود به بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت دانش سازمانی

کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران پرداخت .نتایج این آزمون در سطح معناداری بیش تر از  4/4.حاکی از
وجود توزیع نرمال در

متغییر های تحقیق می باشد.همچنین با استفاده از ضریب هم بستگی پیرسون که

بررسی بین فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش حاکی از این است که با اطمینان..
درصد می توان گفت بین هوش سازمانی و ابعاد آن و مدیریت دانش سازمانی در شرکت سهامی بیمه ایران
رابطه معناداری وجود دارد.


طبرسا( )08.0در تحقیقی به تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش در یک شرکت صنعتی

پرداخت .نتایج مدل پیشبینی یادگیری سازمانی از طریق مؤلفههای هوش سازمانی نشان داد که میزان
واریانس تعیین شده یادگیری سازمانی توسط متغیرهای سرنوشت مشترک،روحیه ،کاربرد دانش و فشار
عملکرد برابر  4/83ا ست،همچنین میزان واریانس تبیین شده سرنوشت مشترک توسط متغیرهایی مانند
روحیه،کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر  4/0.است و میزان واریانس تبیین شده روحیه توسط متغیرهایی
مانند کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر  4/.4است و در نهایت میزان واریانس تبیین شده کاربرد دانش توسط
متغیر فشار عملکرد برابر  4/1.است.


محمدی و کشکر( )08.0در تحقیقی به بررسی رابطه مؤلفه های هوش سازمانی و بهره وری منابع

انسانی در فدراسیونهای ورزشی منتخب پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد که براساس ضریب هم
بستگی پیرسون بین

بهره وری منابع انسانی و مؤلفههای هوش سازمانی و هوش سازمانی کل ،رابطه مثبت

و معناداری وجود دارد و نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مؤلفههای هوش سازمانی ،میل
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به تغییر و سرنوشت مشترک ،قادر به پیش بینی معنادار بهرهوری منابع انسانی هستند و در نهایت آزمون z
فیشر نشان میدهد که تفاوتی در رابطه مؤلفههای 000000هوش سازمانی و بهرهوری منابع انسانی در
فدراسیونهای ورزشی گروهی و انفرادی وجود ندارد.


کیوان آرا و همکاران( )08.4در تحقیقی به بررسی رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی

در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداختند .یافته هانشان داد که میزان مؤلفه های مدیریت
دانش و نیز مؤلفه های هوش سازمانی ،کم تر از سطح متوسط بوده و هم بستگی معنی دار بین نمرات مؤلفه
های مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی مشاهده شد .همچنین اختالف میانگین مؤلفه های مدیریت
دانش و هوش سازمانی بر حسب ویژگی های دموگرافیک ،معنی دار بود .هم چنین نتایج حاکی از آن است که
به کارگیری دانش به روز ،توزیع ،تبادل و به اشتراک گذاری دانش و آگاهی از عوامل محیطی و نیز حفظ بقا و
حیات ،زمینه ساز ایجاد هوش سازمانی در دانشگاه ها می باشد.


طاهری الری ( )083.در تحقیقی به بررسی جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی پرداخت .نتایج

حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط تنگاتنگی بین مدیریت دانش و هوش سازمانی وجود دارد و به
عبارتی ،مدیریت دانش یکی از مؤلفه های هوش سازمانی است.


جمال زاده و همکاران(  )0833در پژوهشی به بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در

بین کارکنان و اعضاء هیئ ت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری
سازمانی پرداختند.


مقالی و عزیزی ( )083.تحقیقی را با عنوان رابطه هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

در سازمان کشاورزی استان فارس انجام داده اند .نتایج تحقیق نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار و مثبت
بین مؤلفه های هوش سازمانی و مدیریت دانش می باشد.


مندلسونوزیگلر ( )0...در پژوهشی تحت عنوان هوش سازمانی :ایده قرن  60جهت راهنمایی برای

بقاء مدیران نشان دادند که هوش سازمانی تأثیر قوی بر عملکرد مالی سازمان ها دارد .سازمان هایی که
هوش سازمانی باالیی دارند ،پیشرفت و سوددهی بیش تری داشته اند .همچنین اطالعات بیرونی را تسخیر
می کنند و اطمینان دارند که تصمیمات درستی در سازمان اتخاذ شده است.
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پرچ نران .و واسیالچ2در بررسی هوش سازمانی ،استاندارد ها و شفاف سازی مدیریت دانش در

مراکز آموزش عالی و دانشگاهی به این نتیجه رسیدند که برخی از خصایص مراکز آموزش عالی ،مانعی برای
تقویت هوش سازمانی هستند ،اما از طرفی عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اطالعاتی مختلفی در این مراکز
وجود دارند که امکان افزایش هوش سازمانی را فراهم می نمایند.

تفکر استراتژیک


در اواسط دهه  0.34اثر بخش نبودن فرایند مدیریت استراتژیک ،بسیاری از متخصصان این زمینه را

هدایت کرد تا بر لزوم تفکر استراتژیک تاکید داشته باشند.


در دهه  0..4پارادایم استراتژی با ظهور تفکر استراتژیک تکامل بیشتری پیدا کرد تا به طرحریزی

استراتژیک و مدیریت استراتژیک کمک و آنها را تسهیل کند .تکامل پارادایم استراتژی از طرحریزی
استراتژیک به مدیریت استراتژیک و سپس به تفکر استراتژیک ،بازتابی از تغییرات اقتصادی ،فناوری ،و
اجتماعی است که از آغاز آن در اواسط دهه  0..4بود و بویژه از  0.30با سطوح باالتری از بی ثباتی در
محیط ،اوج گرفت و فرایند استراتژی در سازمانها را با نیازهای جدیدی روبهرو کرد .


در یکسو  ، ،اندروز( )0...و آنسوف () 0...که به ادبیات تجویزی تعلق دارند ،استراتژی را به

عنوان یک علم مطرح کردهاند .نویسندگان ادبیات توصیفی و یکپارچه مانند اومایی( ،)0.36پیترز و
واترمن( ،)0.36مینتزبرگ( )0..0استراتژی را به عنوان یک هنر مطرح کردهاند و در سوی دیگر نویسندگانی
مانند پورترروه دیگری از نویسندگان هستند که لزوم توازن برقرار کردن بین استفاده از شهود و تحلیل را در
ادبیات استراتژی مطرح کردهاند (ویلسون 0..0٫،ریموند 0...٫ ،لیدکا 0..3٫ ،هراکلیوس) . 0..3 ،


مینتزبرگ و همکاران ( )0..3در به روز کردن طبقه بندی مکتبهای طرحریزی ،اشاره به یک التقاط

گرایی جدید در این پارادایم دارند که در پرتو پیشرفتهای اخیر ،فرایند استراتژی در صدد فائق آمدن بر
نیازهای یک محیط بی ثبات کسب وکار است .بطور مشخص در شرکتها نیز آگاهی بیشتری نسبت به مفید
واقع نشدن چارچوب مدیریت استراتژیک ،یادگیری سازمانی ،خط مشی های سازمانی ،فرهنگ سازمانی،

6.

Prejnerean
2. Vasilache
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ادراک و استدالل ،زمینه های تصمیم گیری ،پویایی گروهی ،برای فائق آمدن شرکتها بر تغییرات و
پیچیدگیهای محیط کسب و کار ایجاد شده است.


در ایجاد تعادل میان استفاده از شهود و تحلیل ممکن است آنچه برای یک شرکت یا مدیر مناسب

پنداشته شود برای مدیر با وضعیت دیگر مناسب نباشد.


مکتب

های

طرح

ریزی

و

درسها

یی

از

تکامل

این

پارادایم

نویسندگان متعددی (شندل و هوفر  ،)0.1.فاهی و کریستنسن ( ،) 0.3.هاف و ریجر ( ،) 0.31مینتزبرگ
( ،) 0..4مونتگومری ( ، )0.33مک کرنان( )0..1بویژه در نیم دوم  0.34تالش کرده اند تا ادبیات به نسبت
جوان استراتژی را در مکاتب فکری ویژهای طبقه بندی کنند .طبقه بندی مورد استفاده در این بحث ،اثر
مینتزبرگ( )0..4است که درک عمیق و باالیی از التقاط گرایی این پارادایم در دهه  0..4با توجه به نیازهای
محیط به ما می دهد و به تفهیم دقیقتر پیشرفتهای این حوزه بویژه به درک عمیقتر جنبههای کالن مکتب
قدرت و مکتب ادراکی کمک می کند.


از ویژگیهای مکاتب گفته شده می توان درسهای فراوانی کسب کرد که مهمترین آنها عبارتاند از:

- 0از دهه  0..4شاهد آن هستیم که فشارهای متعددی به سازمانها وارد آمده است که از آن میتوان به لزوم
انعطا فپذیرتر و قابل تطبیق تر شدن فرایند استراتژی یاد کرد .این فشارها عبارتاند از:
الف ) سطح باالیی از بیثباتی در محیط فراروی سازمانها (پراهاالد و هامل)0..0 ،
ب )

مشکالت مستمر در اجرای استراتژیهای بهبود (ویلسون 0..0٫،استیسی 0..8٫،بن و

کریستودولو. )0...،
ج ) اهمیت فزاینده فرهنگ سازمانی و سیاستهای درون سازمانی در تحقق استراتژی اثربخش(ویلسون،
)0..0
 اثبات اینکه طرحریزی های استراتژیک دهه  0.14و فرایندهای مدیریت استراتژیک دهه  0.34قادر
به غلبه بر این فشارها نیستند( ،استیسی )0..8 ،منجر به تکامل پارادایم استراتژی شد( .وال و وال،
 . 0...هراکلیوس .)0..3 ،در دهه  0..4شاهد تأکید بیشتر بر استراتژی به
متقابل اجتماعی و تأکید بیشتر بر تصمیم گیری در سطح فردی و سازمانی هستیم.
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 استراتژی ،اکنون یک فرایند کلی است .کارکنان در تمام سطوح سازمان از جمله هیئت مدیره،
مدیرعامل ،مدیران ارشد ،مشاوران داخلی ،مدیران اجرایی (لیدکا 0..3٫،لورنج )0..3،و ذینفعان
بیرونی ازجمله :مشاوران ،تأمین کنندگان ،اعتباردهندگان ،سرمایه داران ،وام دهندگان می توانند در
تفکر استراتژیک دخالت داشته باشند تا با نیل به ورودیهای مستمر خود و تعهد خود به فرایند
استراتژی در تسهیل اجرای استراتژی ،کمک کنند(.ویلسون 0..0٫ ،استیسی 0..8٫ ،وال و وال،
 0...٫بن و کریستودولو 0...٫ ،ریموند. )0... ،


بویژه کارکنان صف در این میان میتوانند نقشی کلیدی در تعیین حد و مرز شرکت ایفا کنند و

بینش ارزشمندی در مورد روندهای بازار و مشتریان به شرکت انتقال دهند( ،لیدکا 0..3٫،لورنج )0..3 ،که
این

بینش

برای

موفقیت

جنب

استراتژیک

حیاتی

دارد

(ویلسون،

)0..0

.

- 6بررسی ادبیات استراتژی نشان می دهد که فرایند مدیریت استراتژیک چارچوب قابل قبولی برای تفکر
استراتژیک ارائه میکند ( ویلسون)0..0 ،
سطوح باالتری از بی ثباتی ،مدیران را در فعالیتهای روزمره خود با این چالش روبه رو می کند که باید
تصمیم بگیرند از چارچوبها ،آداب ،قواعد و رویه های شرکت خود که به وضعیتهای استراتژیک اشاره دارند،
چه موقع استفاده کنند و چه زمان دوری گزینند .در این زمینه الزم است کـه تفکر استراتژیک رویکردی،
خالق واگرا و شهو دی شبیه آنچه عموماً در هنرها دیده می شود ،داشته باشد(.استیسی )0..8 ،شون(
 )0.31به این موضوع با عنوان بازتاب در عمل و هامل( )0...از آن با عنوان استراتژی به عنوان انقالب یاد
می کند.
 - 8در رابطه با سطح مناسبی از عمق تفکر استراتژیک و حد توازن استفاده از شهود و تحلیل ،ممکن است
آنچه برای یک شرکت و یا یک مدیر در یک وضعیت خاص مناسب پنداشته شود ،الزاماً برای شرکت و یا
مدیر دیگری در وضعیتی متفاوت مناسب نباشد .هراکلیوس ( )0..3با برداشتی بجا در این زمینه اظهار
میکند که تفکر استراتژیک و طرحریزی استراتژیک هر دو ضروری است و هیچ یک بدون دیگری کافی
نیست .رویکردهای انعطاف پذیر در تفکر استراتژیک می توانند در رسیدن به طرحریزی استراتژیک بهبود
یافته ما را یاری کنند .ریموند( ،)0...ویلسون( )0..3و لیدکا( )0..3نیز بر اهمیت توازن برقرار کردن بین
شهود و تحلیل تاکید می کنند .هیچ فرمول منحصر به فردی برای موفقیت در تفکر استراتژیک وجود ندارد
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و رویکردی که برای یک شرکت یا مدیر کارساز باشد ،ممکن است برای شرکت یا مدیر دیگری چنین
نباشد.
- 0با توجه به این بینش نو ،بسیاری از شرکتها نمودار سازمانی خود را وارونه کرده اند و مشتری را در سطوح
بسیار باال نشانده اند  .این شرکتها کارکنان صف را به ریسک پذیری شخصی و مسئولیت فردی در حوز فکر و
عمل تشویق می کنند(.هامل و پراهاالد ) 0..0 ،انعطاف پذیری سازمانی باید در درون سازمان ایجاد شود ،به
گونهای که بتواند با تغییر سازگار شود و در برابر آن واکنش نشان دهد(.تاشمن و اورایلی )0..1 ،در این
شرایط تیمهای چند وظیفه ای نقش مهمتری را در فرایند استراتژی ایفا می کنند(.وال و وال )0... ،در این
حالت ،بسته به ضرورتهای هر وضعیت ،تفکر و عمل به صورت متوالی (آیزنبرگ 0.30٫ ،لویرمان )0..3 ،یا
همزمان رخ می دهند و هیئت مدیره و مدیریت ارشد شرکت محیط پشتیبان کنندهای را برای میسر ساختن
این استقالل داخلی فراهم می آورند .انتخاب کارکنان و آموزش آنها در چنین شرایطی کلیدی خواهد بود.
وقت مدیریت نیز از طریق تفویض اختیار به گونه بهینهای صرف خواهد شد(.وال و وال)0... ،


استیسی ( )0..8اظهار کرده است که تضاد در درون سازمانها می تواند ناشی از تضاد ایجاد شده بر

اثر یک رویکرد خالقانه ،واگرا و شهودی در برخورد با مسائل استراتژیک باشد .در نتیجه الزم است که تفکر
استراتژیک ،فرهنگ و سیاستهای سازمانی و همچنین رفتار گروهی را برای درک بهتر فرایندهای سازمانی
مورد نظر قرار دهد.


از تکامل این پارادایم بدیهی است که مدیران و سازمانها باید به میدان گستردهای از موضوعاتی

مانند روانشناسی ادراکی(شناختی( ،تئوری سیستمها ،تئوری اقتضایی ،پویاییهای گروهی و مفهوم
سازمانهای یادگیرنده وارد شوند تا تفکر استراتژیک اثربخش را تسهیل کنند .بخشی از این امر توسط
مینتزبرگ در دهه  0.14با توجه به استراتژی موردنظر و استراتژی نوظهور مطرح شد و بعدها توسط سنگ
()0..4

در

اثر

برجستهاش

باعنوان"

سازمان

یادگیرنده

"

توسعه

بیشتری

یافت.

 – .فناوریهای ارتباطات ،محاسبات ،دانش ،در سالهای اخیر به صورت نمایی رشد داشتهاند .همگرایی این
فناوریها نیز خود یک توسعه عمده است .رشد و همگرایی این فناوریها اکنون شرکتها را قادر ساخته است تا
بر محدودیتهای پیشین استراتژی مانند :زمان ،موقعیت و شکل غلبه کنند( .فرگوسن )0... ،در دسترس
بودن دادهها ،انعطاف پذیری چگونگی دسترسی به دادهها ،بهرهگیری از سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری
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برای تقویت و ارتقای استفاده از شهود و تجزیه تحلیل ،و همچنین سهولت آموزش کارکنان(ساوتر)0...-
ابزارهای خوبی برای سست کردن نظر مینتزبرگ درباره بهنگام بودن و استفاده از داده های آماده و انعطاف
ناپذیر است.


نتیجه گیری

وال و وال( ، 0...ص )3جمع بندی خوبی نسبت به سیر تکامل این پارادایم دارند:
تغییرات جاری ،بیانگر آن است که تالش سازمانها در انطباق با شرایط خارجی برای بقا ،بیشتر تکامل طبیعی
بوده است تا تالش هشیارانه  .استراتژی بر اثر نیاز مبرم و فزاینده به واکنش نشان دادن به تغییرات بازار در
حال تکامل است – همان نیازی که در مسطح کردن سلسله مراتب سازمانی نقش دارد -این حذف الیه های
مدیریتی به نوبه خود ،بر شیوه های خلق استراتژی های سازمانی اثرگذار است.


گفت و شنودهای ارتباطی و استراتژیک از اهمیت فزاینده ای برخوردار است .مدیران از سلسله

مهارتها و تکنیک های متعددی برای فائق آمدن بر تغییرات و پیچیدگیهای محیطی استفاده میکنند .تفکر
میبایستی

استراتژیک

خود

را

با

این

نیاز

به

انعطاف

پذیری

وفق

دهد.

تصویر هنوز کامل نیست .بینش حاصل از بررسی سیر تکامل پارادایم استراتژی مدخل ارزشمندی را برای
عقالنی کردن اثربخش تفکر استراتژیک فراهم میکند ،اما این فقط بخشی از مطلب است که میبایستی
توسط شرکتهای نوی به کار گرفته شود .با وجود درسهای فراگرفته شده از تکامل این پارادایم ،بر اهمیت
بیشتر نقش مدیران صف در اداره کردن یک محیط بی ثبات تاکید می شود .همه کارکنان ستادی باید از
آگاهی نسبت به چارچوب مدیریت استراتژیک برخوردار باشند .چنین چارچوبی انعطاف پذیری مناسبی برای
آماده کردن تفکر استراتژیک فراهم می آورد.


به قول آنتونی سن اکسوپری (« )A.S.EXUPERYاگر می خواهید کشتی بسازید الزم نیست

مردم را فراخوانید و برای هرکس وظیفه ای مشخص سازید ،بلکه کافی است به آنان عظمت بی پایان دریا را
نشان دهید».
 هنری مینتزبرگ تفکر استراتژیک را یک نمای یکپارچه از کسب و کار در ذهن می داند ،گری هامل
( )G.HAMELآن را معماری هنرمندانه استراتژی برمبنای خالقیت و فهم کسب و کار توصیف می کند.
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رالف استیسی ( )R.STACEYآن را طرحریزی برمبنای یادگیری می شناسد .هریک از این تعابیر نمایی
از این رویکرد را ارائه می کنند ،بدون آنکه هیچ یک مدعی بیان تمامی این رویکرد باشند.

کاربرد دانش

سرنوشت مشترک
میل به تغییر

چشم انداز استراتژیک

هوش سازمانی

قدرت تفکر استراتژیک

اتحاد و توافق

فشار عملکرد
روحیه

پایایی ابزار:

پرسشنامه هوش سازمانی دارای  44سوال و دارای هفت بعد چشم انداز استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل
به تغییر ،اتحاد و توافق ،روحیه ،کاربرد دانش و فشار عملکرد می باشد.سواالت پرسشنامه بر اساس طیف پنج
گزینه ای لیکرت (کامالً موافق تا کامالً مخالف) طراحی شده است .بیشتریت امتیاز این پرسشنامه 66.ئو
کمترین آن  0.می باشد .پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر46.6و مولفه های آن بین
 4618تا  4633بوده که بیانکر پایایی بودن پرسشنامه است .
در خصوص پرسشنامه تفکر استراتژیک از آنجائیکه کلیه سواالت این پرسشنامه در اندازه گیری یک ویژگی "
قدرت تفکر استراتژیک " به کار می رود  .لذا پایایی پرسشنامه نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار
18
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گرفته است که مقدار ضریب آلفای این پرسشنامه  46.0بدست آمد که بیانگر پایائی بودن پرسشنامه تفکر
استراتژیک است  .پرسشنامه بکار گرفته شده برای ارزیابی قدرت تفکر استراتژیک دارای  0.سوال بوده که پاسخ
سواالت در  .گزینه هرگز ( ، )4گاهی اوقات (  ، )0معموال (  ، ) 8اغلب (  ، ) 0همیشه (  ) .گنجانده شده است .
مجموع امتیاز پاسخ دهنده ای که در فاصله  68-0.باشد تفکر استراتژیک در سطح ضعیف تلقی می شود.
مجموع امتیاز پاسخ دهنده ای که در فاصله  01-..باشد تفکر استراتژیک در سطح متوسط تلقی می شود .
مجموع امتیاز پاسخ دهنده ای که در فاصله  14-.6باشد تفکر استراتژیک در سطح قوی تلقی میشود .

بخش اول – آمار توصیفی
همان طور که قبال عنوان شده است تعداد جامعه آماری  83نفر بوده و پرسشنامه در بین مدیران دبیرستانهای
دخترانه دولتی و غیر انتفاعی دخترانه شهرستان نیشابور توزیع گردیده است .

الف ) بررسی ویژگی های دموگرافیک آزمو د نی ها در سواال ت عمومی
الف  0-وضعیت دموگرافیک آزمودنی ها بر مبنای میزان تحصیالت مطابق نمودار ذیل می باشد  .که بر این
اساس  88نفر فوق دیپلم و لیسانس و  0نفر فوق لیسانس و باالتر می باشند.

40

33
30

20

10

4

1
فوق لیسانس و بالتر

0

تعداد

بي جواب
فوق دیپلم و لیسانس

نمودار  1توزیع فراواني نمونه آماری برحسب میزان تحصیالت

جدول  - 0بررسی توصیفی اعضای نمونه بر اساس متغیر میزان تحصیالت
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درصد فراواني

میزان تحصیالت

فراواني

84.6

33

10.3

4

94.9

37

مجموع

5.1

1

بي جو.اب

100.0

83

کل

فوق دیپلم و لیسانس
فوق لیسانس و بالتر

همان طور که در جدول  0مشاهده می شود  % 306.6افراد در نمونه مورد بررسی دارای مدرک فوق دیپلم
و لیسانس و تنها  %04افراد دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر می باشند.
بنابراین چنانچه در نمودار وجدول  0مشاهده می شود افرادی که میزان تحصیالت آن ها در سطح فوق
دیپلم و لیسانس می باشد بیشترین حجم نمونه را به خود اختصاص دادند .

الف  6-وضعیت دموگرافیک آزمودنی ها بر مبنای رشته تحصیلی
مطابق نمودار ذیل می باشد  .که بر این اساس  61نفر علوم انسانی  06نفر علوم پایه و  .نفر فنی حرفه ای می
باشند .
30

27

20

10

6
4

فني و حرفه ای

علوم

علوم انساني

1

0

تعداد

بي جواب

پایه

نمودار  -2توزیع فراواني نمونه آماری برحسب رشته ی تحصیلي

بنابراین چنانچه در نمودار  6مشاهده می شود رشته علوم انسا نی بیشترین حجم نمونه را به خود اختصاص
داده است .
جدول  -2بررسی توصیفی اعضای نمونه بر اساس متغیر رشته تحصیلی
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درصد فراواني

رشته تحصیلي

فراواني

69.2

27

10.3

4

علوم

15.4

6

فني وپایهحرفه ای

94.9

37

مجموع

5.1

1

بي جواب

100.0

38

کل

علوم انساني

همان طور که در جدول 6مشاهده می شود  6رشته  % ..66افراد در نمونه مورد بررسی علوم انسانی  % 0468 6علوم
پایه و  %0.60فنی حرفه ای می باشند .بنابراین چنانچه در نمودار وجدول  6مشاهده می شود افرادی که در گروه
علوم انسانی می باشند  6بیشترین حجم نمونه را به خود اختصاص می دهند .

الف –  8بررسی توصیفی سابقه مدیریت  6هوش سازمانی و تفکر استراتژیک

جدول  - 8بررسی توصیفی

متغيرها

انحراف معیار

میانگین

ماکزیمم

مینیمم

تعداد

6.28296

8.2286

28.00

1.00

35

سابقه مدیریت

8.61934

50.3684

71.00

29.00

38

هوش سازماني

8.64291

57.0526

69.00

28.00

38

تفکر استراتژیک

در جدول  6 8بیشترین و کمترین نمره  6میانگین و انحراف معیار مربوط به هر متغیر قابل مشاهده می باشد .
برای مثال  6.و  10به ترتیب به عنوان کمترین و بیشترین نمره حاصل شده برای هوش سازمانی می باشد و
میانگین به دست آمده برای این متغیر  .468.3است .

ب – آمار استنباطی :
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده می کنیم  .در این تحقیق ما از بسته نرم
افزار  SPSSبرای تحلیل رگرسون استفاده کرده ایم .
ب ) 0-فرضیه اول پژوهش به قرار زیر می باشد :
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بین هوش سازمانی و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود ندارد؟

H0 : µ=0
H: µ≠0

بین هوش سازمانی و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد؟

به منظور بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی و تفکر استراتژیک از آزمون کای دو پیرسن اسـتفاده شـده اسـت و
نتایج زیر به دست آمده است .

جدول  - 0جدول توافقی هوش * تفکر
Count

تفکر استراتژیک
کل

تفکر استراتژیک باال

تفکر استراتژیک پایین

18

6

12

هوش سازماني پایین

20

14

6

هوش سازماني باال

38

20

18

هوش
کل

بر اساس جدول  0مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن و سطح معناداری آن به ترتیب  .604.و  46460می باشد  .با
توجه به اینکه سطح معناداری آزمون ( کمتر از  ) 464.می باشد 6فرض صفر رد می شود و چنین می توان استنباط
نمود که بین هوش سازمانی و تفکر استراتژیک رابطه ای معنادار وجود دارد .
به این معنا که افرادی که از امتیاز پایین تری در تفکر استراتژیک برخوردار هستند به همین تناسب در هوش
فرهنگی هم امتیاز کمتری کسب کرده اند
ب ) 6-فرضیه دوم پژوهش به قرار زیر می باشد :

بین دانش و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود ندارد

H0 : µ=0

بین دانش و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد؟

H: µ≠0

به منظور بررسی رابطه ی بین دانش و تفکر استراتژیک از آزمون کای دو استفاده شده است و نتایج زیر به
دست آمده است .
جدول .

 -جدول توافقی

22

www.SID.ir

دانش * تفکر

Archive of SID

Count

تف
کل

کر

تفکر استراتژیک باال

تفکر استراتژیک پایین

22

8

14

دانش پایین

16

12

4

دانش باال

38

20

18

دانش
کل

جدول  - .آزمون کای دو

آزمون كاي دو
سطح م عنادار ی
دوط رفه
.019

م قدار

درج ه آزاد ی

5.54 6

1

38

کای دو پیرسن
ت عداد

بر اساس جدول  .مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن و سطح معناداری آن به ترتیب  .6.0.و  4640.می باشد  .با
توجه به اینکه سطح معناداری آزمون ( کمتر از  ) 464.می باشد 6فرض صفر رد می شود و چنین می توان استنباط
نمود که بین دانش و تفکر استراتژیک رابطه ای معنادار وجود دارد  .به این معنا که افرادی که از امتیاز پایین تری
در تفکر استراتژیک برخوردار هستند به همین تناسب در متغیر دانش هم امتیاز کمتری کسب خواهند کرد .
ب ) 8-فرضیه سوم پژوهش به قرار زیر می باشد :

بین اتحاد و توافق و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود ندارد

H0 : µ=0

بین اتحاد و توافقو تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد؟
چدول  - 1جدول توافقی

اتحاد و توافق * تفکر
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Count

تف
کل

تفکر استراتژیک باال

کر

تفکر استراتژیک پایین

23

11

12

اتحاد و توافق پایین

15

9

6

اتحاد و توافق باال

38

20

18

چشم انداز

کل

به منظور بررسی رابطه ی بین اتحاد و توافق و تفکر استراتژیک از آزمون کای دو استفاده شده است و نتایج زیر
به دست آمده است .
جدول  -3آماره آزمون کای دو پیرسن
آزمون كاي دو

سطح معنادار ی
دوط رفه
.463

درج ه آزاد ی
1

مقدار
.540

کای دو پیرسن

38

تعداد

بر اساس جدول  3مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن و سطح معناداری آن به ترتیب  46.04و  460.8می باشد  .با
توجه به اینکه سطح معناداری آزمون ( بیشتر از  ) 464.می باشد 6فرض صفر رد نمی شود و چنین می توان
استنباط نمود که بین اتحاد و توافق و تفکر استراتژیک رابطه ی معناداری وجود ندارد  .بدین صورت که بین امتیاز
تفکر و انگیزش افراد تناسب خاصی وجود ندارد
ب ) 0-فرضیه چهارم پژوهش به قرار زیر می باشد :

بین سرنوشت مشترک و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود ندارد

بین سرنوشت مشترک ر و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد؟

H0 : µ=0

H: µ≠0

به منظور بررسی رابطه ی بین سرنوشت مشترک و تفکر استراتژیک از آزمون کای دو استفاده شده است و نتایج
زیر به دست آمده است .
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جدول  -.جدول توافقی سرنوشت  -تفکر

Count
تف
کل
27

تفکر استراتژیک باال

کر
تفکر استراتژیک پایین

9

سرنوشت پایین سرنوشت

81

سرنوشت باال

11

9

2

38

18

02

کل

جدول  -04مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن
آزمون كاي دو

سطح معناداری دوط رفه

درج ه آزاد ی

.021

1

مقدار

5.290

کای دو پیرسن

38

تعداد

بر اساس جدول  04مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن و سطح معناداری آن به ترتیب  .66.4و  46460.می باشد  .بـا
توجه به اینکه سطح معناداری آزمون ( کمتر از  ) 464.می باشد 6فرض صفر رد می شود و چنین می توان اسـتنباط
نمود که بین سرنوشت و تفکر استراتژیک رابطه ای معنادار وجود دارد .
ب ).-فرضیه پنجم پژوهش به قرار زیر می باشد :

بین میل به تفییر و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود ندارد

H0 : µ=0

بین میل به تفییر ر و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد؟

H: µ≠0

به منظور بررسی رابطه ی بین میل به تفییر و تفکر استراتژیک از آزمون کای دو استفاده شده است و نتایج زیر به
دست آمده است .
جدول -00جدول توافقی میل به تفییر  -تفکر
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Count
تف
کل

تفکر استراتژیک باال

کر
تفکر استراتژیک پایین

27

11

16

11

9

2

38

20

18

میل به تغییرپایین
میل به تغییر
میل به تغییرا بال
باال

کل

جدول  -06مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن
سطح معناداری

درجه آزادی

مقدار

4606.

0

.66.4

کای دو
پیرسن

83
تعداد

بر اساس جدول 06مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن و سطح معناداری آن به ترتیب  066.4و46406.می باشد  .بـا
توجه به اینکه سطح معناداری آزمون ( کمتر از  ) 464.می باشد 6فرض صفر رد می شود و چنین می توان اسـتنباط
نمود که بین میل به تغییر و تفکر استراتژیک رابطه ای معنادار وجود دارد .
ب ) 8-فرضیه ششم پژوهش به قرار زیر می باشد :

بین چشم انداز و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود ندارد

H0 : µ=0

بین چشم انداز و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد؟
H: µ≠0
چدول  - 08جدول توافقی چشم انداز * تفکر
Count

تف
کل

تفکر استراتژیک باال

کر

تفکر استراتژیک پایین

23

11

12

چشم انداز پایین

15

9

6

جشم انداز باال

38

20

18

چشم انداز

کل

به منظور بررسی رابطه ی بین چشم انداز و تفکر استراتژیک از آزمون کای دو استفاده شده است و نتایج زیر به
دست آمده است .
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جدول  -00آماره آزمون کای دو پیرسن
سطح معناداری

درجه آزادی

مقدار

46408

0

4606.

کای دو

83

پیرسن
تعداد

بر اساس جدول  00مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن و سطح معناداری آن به ترتیب  4606.و 46408می باشد  .با
توجه به اینکه سطح معناداری آزمون ( بیشتر از  ) 464.می باشد 6فرض صفر رد می شود و چنین می توان استنباط
نمود که بین اتحاد و توافق و تفکر استراتژیک رابطه ی معناداری وجود دارد  .بدین صورت که بین امتیاز تفکر و
چشم انداز افراد تناسب خاصی وجود دارد
ب )1-فرضیه هفتم پژوهش به قرار زیر می باشد :

بین فشار عملکرد و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود ندارد

H0 : µ=0

بین فشار عملکرد ر و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد؟

H: µ≠0

به منظور بررسی رابطه ی بین فشار عملکرد و تفکر استراتژیک از آزمون کای دو استفاده شده است و نتایج زیر
به دست آمده است .
جدول  -0.جدول توافقی فشار عملکرد  -تفکر

Count
تف
کل

تفکر استراتژیک باال

کر
تفکر استراتژیک پایین

27

13

14

فشار عملکردپایین

11

9

2

فشار عملکردباال

38

22

16

کل

جدول  -0.مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن
آزمون كاي دو

www.SID.ir

سطح معناداری دوط رفه

درج ه آزاد ی

.021

1

27

مقدار

5.290
38

کای دو پیرسن
تعداد

فشار عملکرد

Archive of SID

بر اساس جدول 0.مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن و سطح معناداری آن به ترتیب  .66.4و  46460.می باشد  .بـا
توجه به اینکه سطح معناداری آزمون ( کمتر از  ) 464.می باشد 6فرض صفر رد می شود و چنین می توان اسـتنباط
نمود که بین فشار عملکرد و تفکر استراتژیک رابطه ای معنادار وجود دارد .
ب )3-فرضیه هشتم پژوهش به قرار زیر می باشد :

بین روحیه و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود ندارد

H0 : µ=0

بین روحیه و تفکر استراتژیک در جامعه مورد نظر ارتباط وجود دارد؟

H: µ≠0

به منظور بررسی رابطه ی بین روحیه و تفکر استراتژیک از آزمون کای دو استفاده شده است و نتایج زیر به دست
آمده است .
جدول  -01جدول توافقی روحیه  -تفکر

Count
تف
کل

تفکر استراتژیک باال

کر
تفکر استراتژیک پایین

27

14

81

11

8

3

38

22

16

روحیه پایین
روجیه

روجیه باال
کل

جدول  -03مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن
سطح معناداری

درجه آزادی

مقدار

46630

0

46.66

کای دو

83

پیرسن
تعداد

بر اساس جدول  03مقدار آماره آزمون کای دو پیرسن و سطح معناداری آن به ترتیب  46.66و 46630می باشد  .بـا
توجه به اینکه سطح معناداری آزمون ( کمتر از  ) 464.نمی باشد 6فرض صفر رد نمی شود و چنین می توان استنباط
نمود که بین روحیه و تفکر استراتژیک رابطه ای معنادار وجود ندارد .
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با توجه به نتایج بدست آمده این تحقیق می توان این پیشنهاد ها را به سازمانها ارائه داد :
 به منظور تجهیز سازمان به مزیت کلیدی قرن بیست و یکم که همانا داشـتن تفکـر اسـتراتژیک اسـت
مدیرانی را بکار گیرند که در زمینه هوش سازمانی از توانایی باالیی برخوردار باشند  .
 نیز با توجه به این موضوع که وجود تفکر استراتژیک نه تنها در سطوح باالی سازمانی بلکه در تمام
سطوح سازمان الزم و ضروری است  ،سازمان ها می توانند در انتخاب کارکنان خود در بخش های
مختلف نیز از این موضوع استفاده کافی و الزم را ببرند .

 سازمانهابرایتوسعهوگسترشهوشسازمانیبایدباایجادهفتمولفهاساسیآنبهاینمهمدست
یابندوبدینترتیببسترالزم رابرایحرکتبهسمتهوشمندیجمعیفراهمنمایند 

 باورودبهعصردانایی،سازمانهابرایبهدستآوردنفرصتدرمحیطپویابایدبهسمتبهبودهوش
سازمانیحرکتکنندوبا پیاده سازیمدیریتدانشبهاینمهمدستپیدا .نمایند  .
 بهطورکلیسازمانهانبایدصرفابهاستخداموبکارگیریافرادباهوشدلخوشباشند،بلکهبایدشرای
ط

یرافراهمنمایندکهافراد

بتوانندقابلیتهایبالقوهخودراپرورشودرجهتاهدافورسالتسازمانبهصورتبالفعلدرآورند 
 درایندنیایپررقابتکهسازمانهابرایبقابایستیتوانرقابتیخودراتقویتنمایند،برمدیرانور
هبـــــــــــــــرانســـــــــــــــازمانهـــــــــــــــاضـــــــــــــــروری
خواهدبودکهبادیدجدیدیبهسازمانبنگرندوآنراموجودیزندهبدانند 

پیشنهاد برای محققان آینده
مباحث پیرامون تفکر استراتژیک از جمله مباحثی است که ضمن اهمیت فراوان آن به خصوص در موقعیت کنـونی
که مسئله پیوستن به جامعه جهانی از مباحث جدی پیش روی کشور عزیزمان ایران مـی باشـد مـی تـوان بسـار
راهگشا بوده و می تواند این نوید را به ما بدهد تا با داشتن تصـویری درسـت از آمـوزش و پـرورش در آینـده در
موقعیتی در خور نظام قرار بگیریم  .امید است با درک اهمیت این مقوله که تاکنون به طور جدی مـورد کنکـاش و
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توجه محققان قرار نگرفته به طور جدی به آن پرداخته شود  .در ذیل به چند پیشنهاد کـه در طـول انجـام ایـن
تحقیق به ذهن بنده رسیده و شاید بتواند گامی محکمتر در زمینه این تحقیقات باشد اشاره می نمایم .
 بررسی رابطه قدرت تفکر استراتژیک و خالقیت در بین مدیران در آموزش و پرورش
 بررسی رابطه قدرت تفکر استراتژیک و هوش هیجانی در بین مدیران در آموزش و پرورش 
 سنجش هوش سازمانی به تفکیک هوش سازمانی سازمانی و فرهنگی منطقـه ای و انـدازه گیـری درجـه
اهمیت هر یک از آنان در میزان موفقیت مدیران
به هر حال گفتن این نکته نیز ضروری است که حتی با توجه به بررسی های انجام شـده و مشـخص شـدن رابطـه
قدرت تفکر استراتژیک و هوش سازمانی نمی توان برای ایجاد تفکر استراتژیک در سـازمانها تنهـا بـه اسـتخدام
افرادی که دارای توانایی باال در اجزای هوش سازمانی هستند بسنده نمود بلکه شرایط و عوامل دیگری نیز هستند
که باید به آنها توجه نمود و در نهایت تعامل این عوامل است که به ایجاد مزیت در سازمان یاری می رساند .
باید به محیط های کاری متفاوت ا ز گذشته نگریست  .بسیاری از ابعاد شناخت محیط کار تنها از طریـق تجربـه در
محیط واقعی حاصل می شود  .بیش از پاسخگویی به نیاز های کشف شده به دنبال کشـف نیـاز هـای پاسـخگویی
نشده باشید  .نیازهای پاسخگویی نشده گنج پر ارزش است  .
امید است این تحقیق توانسته باشد اهمیت وجود تفکر استراتژیک را در سازمانها گوشزد نمایـد و نتـایج بدسـت
آمده نیز گامی موثر در جهت حل مسائل موجود در این عرصه باشد .
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Introduction

Speech problems
One of the measures is a very important role in the development of educational concepts
considerably in both the individual and organizational level And the conditions for its
practical implications for changes in behavior, providing strategic thinking in
organizations. Strategic thinking at both individual and organizational integrity and
foresight that creates a better understanding of the organization and its environment
and frequently leads to creativity . On the other hand, communication and more
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interaction between managers and employees provided and the operation of the
ingenuity and creativity of employees in the organization.
Today, most organizations and organizational intelligence and strategic capability is
considered a competitive advantage.
organizational intelligence, This can be interpreted that smart people within the
organization have the ability, the ability to fit more on the organizational conditions
have And the adaptive behavior created, whereby a new cycle will be intelligence.
In this study, the concepts of strategic thinking and organizational intelligence and the
relationship between the two will be discussed separately.
Now the question is whether:

correlation.
a direct relationship between spirit and strategic thinking.

correlation.
tion of knowledge and strategic thinking and there is a significant
correlation.
Due to the mentioned topics and issues facing organizations today is the lack of potential
necessary for the establishment of strategic thinking among managers in the
organization, this study is to investigate the relationship between the strategic thinking
skills and intelligence in order to establish a mental strength to diversify their
organizations to financial resources, programs and operations analysis, development
perspectives and redefine the mission and design strategies help
.
The importance and necessity of research
Since we work in the various activities described above. This capability, a high
organizational intelligence to organizations, employees, especially managers is very
important.
Organizational intelligence is a modern field of intelligence that can mediate variable
raises various workspaces. Some cultural aspects can be quite visible and obviously
intelligent in how some people and behaviors that are observed.
Organizational intelligence helps people to effectively control and manage cultural
differences. This person is able to reduce the obstacles and barriers.
Research has shown that CQ predicted compatibility situations is the main
characteristic is its cultural diversity. As a rule, the three main types of adaptation
compatibility, compatibility and consistency Interactive is working closely with CQ. It
seems to be the continuation of studies in the field of cultural intelligence, and it
introduced compatibility factor
However, in today's changing world of information at a time when very few waves occur
and The environment, in the eyes twinkle with new demands and needs that can be
changed only with the help of strategic thinking and market requirements correctly
diagnosed earlier than competitors.
In fact, strategic analysis on this topic in the past where you've been and how does the
way you have reached your current situation into the future is not clear. A goal that the
organization wants to achieve in the future will depend more on strategic thinking, At
this time, the output of the strategic planning process that can be hoped that this
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strategy is effective creative and strategic thinking on the importance of the
organization.
Research Objectives
The overall goal:
The relationship between strategic thinking and organizational intelligence Girls high
school female executives city of Nishapur
Specific objectives:
1. The power to determine the strategic thinking of the girls' high school female
executives city of Nishapur
2. determining the level of organizational intelligence Girls high school female executives
city of Nishapur
3. Compare the power of strategic thinking and organizational intelligence in girls' high
school female executives city of Nishapur
4. Determine the strategic thinking component of organizational intelligence in girls'
high school female executives city of Nishapur
According to the Present literature and theoretical concepts that we have the following
assumptions:
1. Organizational intelligence and strategic thinking in the target population there
2. The application of knowledge and strategic thinking in the society there.
3. Agreements between the alliance and strategic thinking in the society there.
4. Between common destiny and strategic thinking in the target population there
5. Between the desire for change and strategic thinking in the target population there
6. The strategic vision and strategic thinking in the society there.
7. Press the strategic thinking in the society there.
8. Between spirit and strategic thinking in the target population there
.
Definition of terms and operational definition of variables:
1. Intelligence:
The potential for finding or creating solutions for problems that also involves the
gathering of new knowledge.
2. Organisation : is the systematic process of mutual relations of people to achieve
certain goals
3. Organizational Intelligence :
The talent and capacity of an organization to move up the mental ability of
concentration and the ability to achieve the organizational mission (Albrecht, 2002)4.
Strategic thinking:
Including the use of experience-based judgment to determine the direction of the future.
Literature:
A - on the basis of scientific history and references to books and articles
Culture
Wolf in 2001 emphasizes that culture is a way to understand the world and the way to
shape behavior. them. Accordingly, the concept entered the field of behavior analysis
and considering the compatibility that continues to be discussed.
Intelligence
-based
operation and its role has been defined. For example, the definition of Piaget that
"intelligence is sustainability," a definition that has been given the task of developing
intelligence.

33

www.SID.ir

Archive of SID

components forming methods have shifted. These efforts have paid in order to identify
the causes of intelligence.
vocabulary fluid, numerical aptitude, spatial relationships and geometric perception and
visualization, associative memory, speed of perception and reasoning knows."
ague and abstract concept of intelligence that has led psychologists to define
different types of intelligence.
"Intelligence is the ability to learn."
nt, learning from the lessons learned to solve problems
and adapt to the new situation."
ability, spatial visualization, memory, reasoning and speed of their perceptions."
BINET): "basic intelligence activities are: good judgment, good understanding, as
well as reasoning, ability to adapt to different situations and initiative.
organizational intelligence
the 21st century.
Carl Lbrakht this concept in 2002 in The Power of Minds at Work has stated. Albrecht
intelligence as the capacity of an organization's talent and mental strength and focus of
the movement, his mental strength to fulfill the mission of the organization. According
to the law Albrecht as a group stupidity it could be stated that in addition to the threat
of competitors and their environment, in order to damage their own progress (relatively,
1387: 72). Karl Albrecht to succeed in business, to have three smart man, smart and
intelligent organization refers teams (Abzari, 1385: 25). In relation to organizational
intelligence numerous different definitions have been proposed by experts that some of
them are mentioned below:
HALAL organizational intelligence is the result of five cognitive subsystems
organizational structure, culture, stakeholder relations, knowledge management and
strategic processes considers (Cross, 2007) 3.
nal intelligence, an
organization's ability to gather information, to innovation, knowledge creation and
knowledge-based activity has been light.
individual members of the organization. OI is a social process based on the theory of
human intelligence theories it was planned. (Glenn, 1996) 5.
its intelligence and concentrating its ability to achieve their missions (Lftr, 2008) 6.
ity of an organization to create
knowledge and use it for strategic adaptation to the environment. IQ IQ is similar to
human intelligence (Karl, 2006) 7
perspective of epistemology. Cognitive perspective, the perspective of behavioral and
emotional point of view - of all three categories of organizational intelligence and overall
goal is to understand how different schools of thought could be having a comprehensive
understanding of organizational intelligence in management and organizational
development literature offer. OI is a social process that is based on the fundamental
theories upon theories of individual intelligence, which have so far been ignored. The use
of individual intelligence, in turn, has failed, specify the nature of social intelligence
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tive,
accumulated and coordinator of human and machine intelligence. (Organization as a
whole (Matsuda, 1992).
Hvshmndyha in order to build a shared vision, a new process, used to revise and guide
the entire system.( Liebowitz, 1999).
intelligence he is: an organization's
intellectual ability to solve organizational problems with its focus on the integration of
human and technical capabilities to solve problems (Simic, 2005)
intelligence is the
capacity of an organization to use all of his brain power and brain power focused on the
mission. He believes that organizations commonly damaged than the competitors, their
self-harm. Low-skilled on the run, the administrative, political campaigns, organized
disorder and procedures meaningless Among the obstacles facing the organization
(Albrecht, 2003). Karl Albrecht organizational intelligence consists of seven
components: he is as follows:
Strategic Vision: Ability to create, inference and express purpose of an organization.
Common destiny: a common purpose and a sense of team spirit.
The desire to change: the ability to deal with unexpected challenges and to adapt to a
variety of changes.
Commitment and optimism of spirit and redoubled energy to succeed.
Alignment and consistency: the usefulness of the tools and rules available on the
organization's success and members to interact with each other in order to deal with the
environment.
Development of capacity to share information, knowledge and insights with others, and
the free flow of knowledge throughout the organization.
Operation Pressure: serious skillful in doing the right things for efficiency and common
success.
all factors that
affect the organization and the purpose of all of the information that customers, clients,
competitors, environment, economic, cultural and organizational processes including
financial and administrative, protective, manufacturing, human resources, budget and
have a great impact on the organization's quality management decisions, organizational
intelligence. Intelligence, you have to decide on all the factors affecting the organization
and enables companies. According to what has been expressed about the concept of
organizational intelligence, it can be interpreted that smart people within the
organization have the ability, the ability to fit more on the organizational conditions will
be created and finally adaptive behavior, causing A new cycle will be intelligence.
intelligence and knowledge management organizational Iranian Insurance Company.
The results of the test at a significance level greater than 05/0 research suggests the
existence of a normal distribution of variables. Also using the Pearson correlation
coefficient were used to examine the hypotheses. The results suggest that one can say
with 95% confidence between intelligence and knowledge management in the
organization and its dimensions Iran Insurance Company has a significant relationship.
xplore the relationship between intelligence and
knowledge creation in an industry. Organizational learning through organizational
intelligence forecasting model results showed that the variance of organizational
learning is determined by variables common destiny, spirit, application knowledge and
38/0 times the pressure is, the amount of variance explained by variables such as the
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spirit of common destiny, Application Knowledge and pressure is 16/0 times the
performance and morale of the variance explained by variables such as application
knowledge and 50/0 times the pressure and the amount of variance explained by the
application of variable pressure operation is 76/0 times
1391) in a study to examine the relationship between
organizational intelligence and efficiency of human resources in sports federations
participated. The results show that, based on the Pearson correlation coefficient between
the efficiency of human resources and organizational intelligence and organizational
intelligence components of the whole, there is a significant positive correlation and
regression analysis showed that among the components of the intelligence step
organization, the desire for change and a common destiny, able to predict the
productivity of human resources are significant, and the z-test, Fisher suggests that the
difference in the relationship between intelligence and productivity of human resources
in individual and team sports federations Does not exist.
o examine the relationship between knowledge
management and organizational intelligence in the School of Isfahan University of
Medical Sciences began. Results showed that the components of knowledge management
and organizational intelligence components, significantly lower than the average level of
correlation between the components of knowledge management and organizational
intelligence factors was observed. Also between the components of knowledge
management and organizational intelligence in terms of demographic characteristics,
was significant. The results suggest that the use of knowledge to date, distribution,
exchange and sharing of knowledge and awareness of environmental factors and
survival and life, is the development of organizational intelligence in university.
organizational intelligence. The results show that there is a close relationship between
knowledge management and organizational intelligence, in other words, knowledge
management is one component of organizational intelligence.
relationship between
organizational intelligence and organizational learning among staff and faculty
members of the University and provide a model for improving their organizational
learning.
ge management,
organizational development Agriculture have done. The results indicate a significant
and positive relationship between the components of organizational intelligence and
knowledge management.
ganizational Intelligence: Ideas for
the 21st century survival guide for managers indicated that intelligence has a strong
impact on financial performance. Organizations that have high intelligence, had more
progress and profitability. As well as external data capture and ensure that the right
decisions are taken within the organization.
rganizational intelligence, standardization
and transparency of knowledge management in higher education and university
concluded that some of the features of higher education institutions, an obstacle to the
strengthening of organizational intelligence, but also of social, cultural and information
there are several centers that provide the possibility to increase organizational
intelligence.
Strategic thinking
-1980s, absence of effective strategic management process, many experts in
the field led to the need to emphasize strategic thinking.
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gence of strategic thinking strategy development,
strategic planning and strategic management more to help and facilitate them.
Development strategy paradigm of strategic planning, strategic management and
strategic thinking, reflection of economic changes, technology, and society from its
inception in the mid-1950s, and especially since 1984, with higher levels of instability in
the area, height and The process of strategy in organizations faced with the new
requirements.
nd Nsvf (1965), which belong to the prescribed
literature, have suggested strategies as a science. The authors describe and integrate
literature such as Avmayy (1982), Peters and Waterman (1982), Mintzberg (1994) have
suggested strategy as an art and on the other hand the other writers are writers like
Pvrtrrvh balance between the need for witnesses and analysis in the literature have
suggested strategy (Wilson, 1994. Raymond, 1996. Lydka, 1998. Hraklyvs, 1998.)
the classification of genres, refers to a
radical eclecticism that in the light of recent developments in this para
digm, the strategy seeks to overcome business needs is an unstable environment. In
particular, companies are more aware than useful in the absence of strategic
management, organizational learning, organizational policies, organizational culture,
perception and reasoning areas of decision-making, group dynamics, to cope with the
changes and complexities of corporate business environment work has been created.
appropriate for a company or manager to manager status is no longer appropriate.
(Shndl and Hofer 1979), Fahey and Christensen (1986), Hoff and Ryjr (1987), Mintzberg
(1990), Montgomery (1988), McKiernan (1997) especially in the second half of 1980 have
tried to literature than the classification of certain schools of thought in the youth
strategy. The classification used in this discussion, by Mintzberg (1990), which has a
deep understanding and a high of eclecticism oriented paradigm in the 1990s, according
to the needs of our environment and closer to understanding developments in this area,
especially to understand the deeper aspects of macro-school cognitive ability and school
helps.
he most important of
which are:
1. Since the 1990s, we see that pressure into a variety of organizations that need it can be
more flexible and adaptable the process of learning strategies. These pressures include:
A) a high level of volatility in the face of international organizations (Prahalad and
Hamel, 1994)
B) the ongoing difficulties in implementing improvement strategies (Wilson, 1994. Stacy,
1993. Ben and Christodoulou, 1996).
C) the growing importance of corporate culture and internal policies in achieving
effective strategy (Wilson, 1994)
gic management processes of the 1970s and 1980s
were not able to overcome these pressures, (Stacey, 1993) lead to the development of the
strategy paradigm. (Wall and Wall, 1995. Hraklyvs, 1998). The 1990s saw greater
emphasis on strategy as a process of social interaction and a greater emphasis on
individual and organizational decision-making at the level we are.
of the organization,
including the board, the CEO, senior managers, internal consultants, executives (Lydka,
1998. Lvrnj, 1998) and external stakeholders including: consultants, suppliers, creditors,
investors, lenders may think strategic inputs involved to achieve their continuous
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commitment to the process of the strategy to facilitate implementation of the strategy to
give. (Wilson, 1994. Stacy, 1993. Wall and Wall, 1995. Ben and Christodoulou, 1996.
Raymond, 1996) .
time can play a key role in determining the
boundaries of the company and valuable insights on market trends and customers to
participate transfer (Lydka, 1998. Lvrnj, 1998). This insight is critical to strategic
success next (Wilson, 1994).
2. Review of the literature shows that the strategic management process within a
reasonable strategy to provide strategic thinking (Wilson, 1994)
Higher levels of volatility, managers in their daily activities with the challenge that must
decide frameworks, customs, rules and company procedures that refer to strategic
positions, when to use and when stay away . In this context it is necessary to approach
strategic thinking, creative and intuitive divergent similar to those usually seen in the
arts, is. (Stacey, 1993) Sean (1987) on this issue as reflected in practice and Hamel
(1996), the strategy calls for revolution.
3. In conjunction with the appropriate level of strategic thinking and the balance of
intuition and analysis, it is possible that for a company or a director is deemed
appropriate in a particular situation, Not necessarily appropriate for the company or
another administrator in different circumstances. Hraklyvs (1998) to take place in this
area suggests that strategic thinking and strategic planning is both necessary and no one
without the other is not enough. Flexible approaches in strategic thinking can help us to
achieve improved strategic planning. Raymond (1996), Wilson (1998) and Lydka (1998)
also emphasize the importance of maintaining a balance between intuition and analysis.
No unique formula for success, there is no strategic thinking and an approach that
worked for a company or manager may not be to another company or manager.
4. Given these new insights, many companies have reversed their organizational chart
and Jupiter are positioned at very high levels. react. (Tashmn and Avrayly, 1997) In
these circumstances multitasking teams play an important role in the strategy process.
(Wall and Wall, 1995) In this case, depending on the requirements of each situation,
think and act as Sequential (Eisenberg, 1984. Lvyrman, 1998) or occur simultaneously
and the board and senior management of the company to provide decisive support to
provide this autonomy. Staff selection and training will be key in this situation. Time
management through delegation of authority to spend will be optimal. (Wall and Wall,
1995)
d that the conflict within the organization may be due to a
conflict caused by a creative approach, divergent, and intuitive to deal with strategic
issues. As a result, it is necessary to think strategically, culture and organizational
policies and group behavior to better understand the organizational processes
considered.
s and organizations have a
wide range of topics such as the psychology of perception (cognitive (systems theory,
contingency theory, group dynamics and concepts into learning organizations to
facilitate effective strategic thinking. Part of this by Mintzberg in 1970, according to the
intended strategy and the new strategy outlined by stone and later (1990) the distinctive
title "learning organization" was further developed.
6 - technology, communications, computing, knowledge, have grown exponentially in
recent years. The convergence of these technologies is also a major development.
Growth and the convergence of these technologies has enabled the company to overcome
the limitations of previous strategies such as time, position and shape overcome.
(Ferguson, 1996), the availability of data, flexibility on how to access data using decision
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support systems to enhance and promote the use of intuition and analysis, as well as staff
training facilities (Savtr -1999) tools for loosening the terms of Mintzberg About
timeliness and data is ready and inflexible.
Wall and Wall (1995, p. 8) Wrap well to the evolution of this paradigm are:
Current developments indicate that the efforts of organizations in compliance with the
external conditions for survival, natural evolution has been more conscious effort.
ation is of growing importance. Leaders of many of
the skills and techniques to cope with environmental changes and their implications.
Strategic thinking must adapt itself to this need for flexibility.
The picture is not yet complete. Insights from the study of the evolution paradigm
valuable entry strategy for rationalization provides effective strategic thinking, but this
is only part of the story that must be employed by the new companies. Despite the
lessons learned from the evolution of this paradigm, the more important the role of line
managers in managing an unstable environment is emphasized. All staff should have an
understanding of strategic management framework. Such a framework provides
flexibility for the preparation of strategic thinking.
the words of Anthony Age Aksvpry (ASEXUPERY) «If you want to build a ship,
do not call people for each task identification, but they are enough to show the
immensity of the sea."
mind
knows, Gary Hamel (G.HAMEL) to architecture artistic creativity and understanding of
the business strategy based on the description. Ralph Stacey (R.STACEY) it recognizes
the learning-based planning. This approach provides a view of each of these terms,
without any claim to be the expression of all of these approaches.
Theoretical framework:
With regard to previous research, as well as with regard to the definition, conceptual
model for the impacts mentioned variables offered.
Conceptual model

Union39
agreements

Common destiny

nking

elligence

Application of knowledge

www.SID.ir

Archive of SID

Reliability:
The questionnaire has 49 questions of organizational intelligence and has seven strategic
vision, a common fate, the desire for change, unity and consensus, morale, knowledge
application and pressure performance.
The whole five-item Likert scale questions (strongly agree to strongly disagree) is
designed. Rate this questionnaire is 49 225 Yu lowest point most .payayy the
questionnaire using Cronbach's alpha coefficient of 0.92 and its components between
0.73 to 0.88, which shows the reliability of the questionnaire.
Since all the questions on the questionnaire strategic thinking questionnaire to measure
a property of "strategic thinking" is used. The reliability of the questionnaire was
evaluated by Cronbach's alpha is the alpha coefficient of the questionnaire was 0.64,
which represents the reliability of the questionnaire strategic thinking. The
questionnaire has 19 questions used to assess the strategic thinking that answers the 5
options never (0), sometimes (1) Consultants (3), often (4), Always (5) is included.
Points for respondents who are 46-23 are considered to be weak strategic thinking.
Points for respondents who are 69-47 are deemed to be of strategic thinking at the
intermediate level.
Points for respondents who are 92-70 are considered strategic thinking at strong levels.
Part I - descriptive statistics
As previously mentioned, a total population of 38 people and a questionnaire among
governmental and non-profit managers girls high school girls Nishapur city had been
distributed.
A) examine the demographic characteristics of the test process in general questions
. Which is based on 33 graduate degree and a master's and 4 and older.
Descriptive study based on samples of varying levels of education
Figure 1
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Master's
degree and
higher

Evidence

Figure 1. Distribution of the sample according to educational level

educational level
Associate degree and bachelor
Ms and higher
no response

Frequency%
84.6%
10%

Frequency
33
4

5.4%

1

total

100

38

Table 1- demographic status of the subjects based on education level according
As can be seen in Table 1, 84.6% of the sample holds a bachelor's degree and a master's
degree and only 10% of those older.
Therefore, if Table 1 is observed in the graph of people who are in education
and a master's degree is the highest volume of the sample, respectively.

A.2 demographic status of the subjects on the course
According to the following chart. On the basis of 27 humanities, basic sciences, 4 and 6
are technical professionals.
So if science can be seen in Figure 2. The sample size is allocated to the average human.
30
25
20

count

15
10
Series 1

5
0
no response

Humanities

Basic Sciences

41

Vocational
Field of Study

Figure 2. Distribution of the sample in the field of education
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Table 2 - Descriptive study based on samples of varying degree
As can be seen in Table 2, 69.2% of the sample field of the humanities, 10.3% and 15.4%
basic sciences are vocational. Therefore, if Table 2 can be seen in the chart are those in
the humanities, the largest sample size to account.
SCORE
management
experience
cultural
intelligence
strategic
thinking

COUNT

max

Min

average

SD

35

28

1

8.2286

6.28296

38

71

29

50.3984

8.61934

38

69

28

57.0526

8.64291

Table 3- descriptive study management experience, organizational intelligenceand
strategic thinking
In Table 3, the highest and lowest scores, mean and standard deviation for each variable
is visible. For example, 29 and 71, respectively, as the minimum and maximum score is
the result of organizational intelligenceand the average obtained for this variable is
50.368.

B - inferential statistics:
In this study, we used regression to analyze the data. In this study, we have used
regression analysis using SPSS software package.

B) test assumptions
B 1) first hypothesis is as follows:
the relationship between intelligence and strategic thinking in the
community there? H0: μ = 0
between intelligence and strategic thinking in the target population there?
H: μ ≠ 0
In order to examine the relationship between organizational intelligence
and strategic thinking Pearson's chi-square test was used and the following
results were obtained.

Table 4 - Contingency table Intelligence * Thinking

Intelligence

Organizational

Strategic thinking
Strategic
Strategic
thinking low
Thinking Top
12
6

General

18

42
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intelligence Top
Organizational
intelligence low
total

6

14

20

18

20

38

According to Table 4, the chi-square test and a significance level of 5.109 and 0.024
respectively are. Given that a significant level test (less than 0.05), the null hypothesis is
rejected and it can be concluded that there is a significant relationship between
intelligence and strategic thinking.
This means that people who are lower on strategic thinking in the same proportion had
taken less advantage in cultural intelligence.
B-2), the second hypothesis is as follows:
The relationship between knowledge and strategic thinking in society there is H0: μ = 0
Between knowledge and strategic thinking in the target population there? H: μ ≠ 0 to the
relationship between knowledge and strategic thinking chi-square test was used and the
following results were obtained.
Table 5 - Crosstabs knowledge * Thinking

Knowledge

Strategic thinking
Strategic
Strategic
thinking low
Thinking Top
14
8
4
12
18
20

Knowledge Top
Knowledge low

total

General

22
16
38

Table 6 - chi-square test
of degrees of freedom

Value
Pearson chi-square test
Number

The significant level

1

5.546
38

0.19

According to Table 6, the chi-square test and a significance level of 5.546 and 0.019
respectively are. Given that a significant level test (less than 0.05), the null hypothesis is
rejected and it can be concluded that there is a significant relationship between
knowledge and strategic thinking. This means that people with lower scores in strategic
thinking have the same proportion of variable gain less points.
B.3) The third hypothesis is as follows:
Between the Union and agreements and strategic thinking in society that there is no
connection H0: μ = 0
Between the Union and agreements and strategic thinking in the target population
there?
H: μ ≠ 0
Table 7 - Union and agreements by agreement * Thinking

Alliance

Alliance top

Strategic thinking
Strategic
Strategic
thinking low
Thinking Top
12
11

General

23

43
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Alliance low

6
18

total

9
20

15
38

To evaluate the relationship between the Union and agreements and strategic thinking
chi-square test was used and the following results were obtained.
Table 8. Pearson's chi-square test
of degrees of freedom

Value
Pearson chi-square test
Number

The significant level

1

0.540
38

0.463

According to Table 8, the chi-square test and a significance level of 0.540 and 0.463
respectively are. Due to the significance level (greater than 0.05), the null hypothesis is
not rejected and it can be concluded that a significant relationship between the Union
and agreements and strategic thinking there. So that there is no proportionality between
the scores of thinking and motivation
B.4) fourth research hypothesis is as follows:
Between common destiny and strategic thinking in society that there is no connection
H0: μ = 0
In the common destiny and strategic thinking in the target population there? H: μ ≠ 0
To investigate the relationship between common destiny and strategic thinking chisquare test was used and the following results were obtained.
Table 9. contingency table fate - thinking

common
destiny
total

Strategic thinking
Strategic
Strategic
thinking low
Thinking Top
18
9
2
9
20
18

common destiny Top
common destiny low

General

27
11
38

Table 10. Pearson chi-square statistic value
of degrees of freedom

Value
Pearson chi-square test
Number

1

0.540
38

The significant level
0.463

According to Table 10, the chi-square test and a significance level of 5.290 and 0.0219,
respectively, it is. Given that a significant level test (less than 0.05), the null hypothesis is
rejected and it can be concluded that there is a significant relationship between fate and
strategic thinking.
B.5) the fifth research hypothesis is as follows:
Between the desire to transform and strategic thinking in society that there is no
connection H0: μ = 0
Between the desire to transform the strategic thinking in the target population there?
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H: μ ≠ 0
To evaluate the relationship between the desire to transform and strategic thinking chisquare test was used and the following results were obtained.
Table 11. Table would like to change - thinking

the desire to
transform
total

the desire to transform Top
the desire to transform low

Strategic thinking
Strategic
Strategic
thinking low Thinking Top
16
11
2
9
18
20

General

27
11
38

Table 12. Pearson chi-square statistic value
of degrees of freedom

Value
Pearson chi-square test
Number

The significant level

1

6.250
38

0.429

According to Table 12, the chi-square test and a significance level of 4.250 and 0.0429,
respectively, it is. Given that a significant level test (less than 0.05), the null hypothesis is
rejected and it can be concluded that the desire for change and strategic thinking there
is a significant relationship.
B.3) sixth research hypothesis is as follows:
The relationship between vision and strategic thinking in society there is H0: μ = 0
Between Vision and strategic thinking in the target population there?
H: μ ≠ 0
Table 13 - Contingency table view * Thinking

vision

Strategic thinking
Strategic
Strategic
thinking low Thinking Top
12
11
6
9
18
20

vision Top
vision low

total

General

23
15
38

To investigate the relationship between vision and strategic thinking chi-square test was
used and the following results were obtained.
Table 14. Pearson chi-square test
of degrees of freedom

Value
Pearson chi-square test
Number

1

0.429
38

The significant level
0.43
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According to Table 14, the chi-square test and a significance level of 0.429 and 0.043
respectively are. Due to the significance level (greater than 0.05), the null hypothesis is
rejected and it can be concluded that a significant relationship between the Union and
agreements and strategic thinking there. So that there is a certain proportion between
the scores of thinking and outlook
B-7) Seven research hypothesis is as follows:
Press performance and strategic thinking in society that there is no connection H0: μ = 0
Press the performance and strategic thinking in the target population there? H: μ ≠ 0
In order to examine the relationship between pressure and performance of strategic
thinking chi-square test was used and the following results were obtained.
Table 15. The pressure contingency table function - thinking

Press
Press performance Top
performance Press performance low
total

Strategic thinking
Strategic
Strategic
thinking low Thinking Top
14
13
3
8
17
21

General

27
11
38

Table 18. Pearson chi-square statistic value
of degrees of freedom

Value
Pearson chi-square test
Number

1

0.522
38

The significant level
0.281

According to Table 18, the chi-square test and a significance level of 0.522
and 0.281 respectively are. Given that a significant level test (less than 0.05)
is not the null hypothesis is not rejected and it can be concluded that there
is no significant relationship between the spirit and strategic thinking.
According to the results of this study will be presented this proposal to the
organizations:
-first century, which is having to
apply strategic thinking managers in the field of organizational intelligence
capabilities are high.
Organizations should be created for the development of organizational
intelligence Aynmhmdst seven main components to be and thus provide the
necessary ground for the move to collective intelligence.
In general, organizations need only to employ smart people are happy, but
should provide conditions in which people can develop their potential and
capabilities to meet the objectives and mission of the organization is
actually bring.

Suggestions for future research
A correct image of the education system worthy of the position we take in
the future. We hope that by understanding the importance of this issue that
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has seriously investigated, and researchers have not been seriously
addressed.
In this competitive world, organizations need to survive and strengthen
their competitiveness, managers and leaders will be essential to the look and
make it a living thing with a new view to know.
thinking and creativity in education
stigate the relationship between strategic thinking and emotional
intelligence of managers in education
organizational separation of regional cultural and measure the importance
of each of them in the success of Directors.
but also conditions and other factors that must be taken into consideration
and the interaction of these factors which will help to create advantages in
the organization.
Workplaces should look different from the past. Many aspects of
knowledge work can be achieved only through experience in the real
environment. More than meet the needs of discovery to uncover the needs
are not meet. Not meet the needs of the precious treasure.
It is hoped that this research will be able to highlight the importance of
strategic thinking in organizations, and the results are a major step forward
to solve the problems in this field.
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