
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 

 تأثیر رهبری استراتژیک و دوسو توانی سازمانی بر چابکی سازمانی 

 له ا پروفسور دکتر ایلکنور کومک 
 اداری دانشگاه تراکیا ادرنه، ترکیه دانشکده اقتصاد و علوم  

 زاده دکتر محمدرضا حمیدی 
 فر امیدعلی علوی 

 شیوا دادبه 
 زینب خواجوی 
  



 

  

  



  

  

  کانونی برای انتشکککار کتب تحایااتی اسکککو که موضکککوعا  کلیدی   اسککککوپو ،  موعه با نمایه  ج این م 
 های اقتصککاد جنانی را در سککنوا  ه شککته بررسککی کرده  و نشککر داده اسککوا اهمیو حکمرانی و ع م بحران 

این موضکوعا    هسکتندا انتشکار یافتهماابله با فسکاد مالی، تالب و عملکرد بد، موضکوعا  مجلدا  
  های فراملی مانند سکککازمان ها و سکککازمان ها، بلکه برای دولو ه اران آن سکککرمایه وکارها و  نه تننا برای کسکککب 

پا نی  مورد توجه هسککککتندا در این مجلدا ، ن ریه و کاربرد حسککککابداری، امور مالی،  ملل و اتحادیه ارو
، حکمرانی و فسکاد مالی با دیدهاهی متمای  بررسکی شکده  توسکهه     دی اند که در حال حاضکر مناب  مهدو پایدار

ککه ماتنی بر تحایاکا   در این بکاره وجود داردا در این مجموعکه هکا، ماکانی ن ری بکا تجربیکا  اجرای  
کنند  تا ای مانند حسککابداری، حسککابرسککی، حاکمیو و فسککاد مالی هسککتند ای ای نا  میرشککتهمیان

 حل ارائه کنندا شرایط روز را به تصویر کشند و راه
 
 



  

  

 

 
در  و   از دانشکده اقتصاد دانشگاه استاناول مدرک کارشناسی  1984خانم ایکنار کامکاله در سال  

کارشککناسککی ارشککد خود را اخ  کرد و توانسککو دکتری خود را در هروه اقتصککاد کشککاورزی به   1995سککال  
پژوهشکگر   1994الی  1984های  در دانشککده علوم دانشکگاه تراکیا، کسکب کندا وی در سکال  1998سکال  

بخ  خصکویکی در حوزه مدیریو و بازرهانی بودا ایشکان در دانشککده اقتصکاد و علوم اداری دانشکگاه 
  های سکال ای بودا سکس  بین  مدر  در  حسکابداری دانشککده فنی و حرفه   1999الی    1995های  تراکیا بین سکال 

کیا و از سکال 2009تا   1999 در دانشککده اقتصکاد و 2012تا   2009، اسکتادیار دانشککده مالکارا دانشکگاه ترا
  ها، وی مدیر دانشککککده علوم کاربردی دانشکککگاه علوم اداری همان دانشکککگاه فهالیو داشکککوا در آن سکککال 

شکککودا این خانم، در حال توانسکککو دانشکککیار مدیریو و اسکککترات ی    2015تراکیا شکککدندا ایشکککان در سکککال  
، در هروه مدیریو بازرهانی دانشککده اقتصکاد و علوم اداری دانشکگاه تراکیا مشکهول به کار اسکو  حاضکر
کارشکناسکی ارشکد و دکتری به تدری  درو  مدیریو بازرهانی و مدیریو اسکتراتژی     و در مااط  کارشکناسکی، 

کند ی ارشکد و رسکاله دکتری را هم هدایو میهای کارشکناسکنامهپردازدا وی عالوه بر تدری ، پایانمی
عنوان کتاب   12ها و نی  نشکر المللی و کنگرهو توانسکته به نشکر  ماایتی در مجال  علمی داخلی، بین

مکوضکککککو    ابکسکردازد بکککا  را  ککتکککابک   او  ایکن،  بکر  نک ر  »عکالوه  از  زنکککان  یکنکی  ککککارآفکر و  تکجکککار  عکمکومکی  بکررسکککککی 
 را ویراستاری کندا «زندهی تجاری و اخالق زنان»تاب لیف و کأ ت  «های رهاری راهاردیشایستگی

یافو جای ه  از سکوی اتاق بازرهانی و یکنهو کنسکان    «2013زن کارآفرین سکال»این بانو  موفق به در
 شد و بهد عضو هیئو عالی مشاوره همان اتاق هردیدا

  اقتصکاد، انجمن خیریه ترکیه، انجمن زنان دانشکگاه ترکیه، او عضکو انجمن فار  التحصکیالن دانشککده  
هیئو مدیره زنان کارآفرین کنسان، هروه توسهه کی یو و استرات ی دانشگاه تراکیا، کمیسیون تجار   

هل و ی  دختر داردا أ له مت ا استرات ی و کی یو و رعایو اخالق اسوا وی حسابدار رسمی اسوا کومک 
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هکا بکه برای کسکککککب و ککارهکا امککان اجرای برنکامکه هکای اسکککککتراتژیک  بکدون در ن ر هرفتن تهییرا  آن
کنند و مسکککتال و جدا از محیط  دائما در حال تهییر عمل میهای  که در ی  محیط  عنوان سکککازمان

 .خود نیستند وجود ندارد
ها، سکازماندهی و خخیره انوا  اطالعا  ککی ی و کمی  به دسکو آمده در مدیریو اسکتراتژی  سکازمان 

، برای پی   مناب   ها و اتخاخ تصککمیما  موثر با ارزیاب  همه بینی ریسکک  در شککرایط عدم اطمینان و متهیر
مندی از بنره های  ها باید به دناال کارآمدترین راهها منم اسوا بنابراین، در حالی که سازمانو فریو

که این مسککتل م   ها را ارزیاب  کنندا هر چند های اطراف آن باید فریککو   ، منابهی که در اختیار دارند باشککند 
های متضکاد در مدیریو سکازمان باشکد، توانای  اسکت اده هم مان از این دو رویکرد با م نوم  اسکترات ی

 دوسوتوانی به عنوان ی  قابلیو سازمانی بیان شده اسوا 
این توانای  تهییر شککل   ،شکودزمانی که دوسکوتوانی سکازمانی با بهد سکاختاری آن در ن ر هرفته می

برداری  در همکان فرآینکد، بکا دسکککککتیکاب  به  هکای شکککککرککو بکا توجکه بکه تهییر شکککککرایط کبنرهبلیکومنکاب  و قکا
یاب  فریککومنار   مناب  جدید و توسککهه   محیط اسککو،  های  که در های جدید کاکتشککاف  برای ارز

  رفته شکود ای آن در ن ر ه یهنی توانای  انجام این فرآیند با هم را داشکته باشکدا وقتی دوسکتوانی با بهد زمینه 
  ها در درون سکازمان در هماهنگی کهمسکوی   از ی  سکو و از سکوی دیگر آن توانای  این توانای  انجام فهالیو 

در حال تهییر و   های خود در واحدهای تجاری برای برآورده کردن انت ارا  سککککاختاردهی مجدد فهالیو 
های  با دوسکوتوانی زمینه، سکازماننیازهای مصکرف کنندهان کانطااق پ یری  را به دناال داردا در این  

توانکد پکایکداری مزیکو رقکابتی را بکا اف ای   توانکد بکه عنوان یک  قکابلیکو پویکا در ن ر هرفتکه شکککککود، میککه می
 مد  و بلندمد  تضمین کندا کوتاه عملکرد سازمانی خود در هر دو دوره  
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سکوتوانی سکازمانی بر چابکی  های رهاری اسکتراتژی  و دواین مطالهه به من ور بررسکی تأثیر منار 
باشدا عالوه بر این، نا  دوسوتوانی سازمانی در تأثیر استراتژی  سازمان با بررسی ادبیا  موضو  می

رهاری اسککتراتژی  بر چابکی اسککتراتژی  سککازمان مورد بررسککی قرار هرفوا این پژوه  از چنار بخ   
 :تشکیل شده اسو

قرار   سازمانی دوسوتوانی با ابهاد آن مورد بحث و توضیح  م نوم دوسوتوانی و سس  مسائل   دربخش اول 
سککازی به های اکتشککافی و نوآوری سککودمند و هم نین سککازهاری و سکک ارشککیشککودا توانمندیداده می

 شوندا عنوان ابهاد فرعی بررسی می
شککودا ابتدا به یککور  م نومی بررسککی ، موضککو  رهاری اسککتراتژی  توضککیح داده میدر بخش دوم

  شکودا سکس  در پنج بهد رهاری اسکتراتژی  مدیریتی، رهاری اسکتراتژی  تحول آفرین، رهاری اسکتراتژی  می 
 .شودسیاسی، رهاری استراتژی  ارتااطی و رهاری استراتژی  اخالقی بررسی می

بر چابکی اسککککتراتژی  تمرک  داردا وقو  م نوم چابکی، م نوم چابکی سککککازمانی و   سووووومیش بخش
  پ یری، پاسکخگوی  ها با یکالحیو، انهطاف وضکیح داده شکده اسکوا و چابکی در سکازمان اهمیو چابکی ت 

 و ابهاد سرعو آن مورد بحث قرار هرفوا 
یککه  بککه مطککالهککه    بخش چهووارم هککای  وتحلیککل دادهمیککدانی اختصککککککاد داده شککککککده و نتککایج بککا تجز

یاب  میشکده برای مدیران شکرکوهای اعمالآمده از پرسکشکنامهدسکوبه شکودا های بزرگ و متوسکط ارز
های  سککازمان ا  [1] د مطرح شکک  ، انجام داد  1976در سککال  1دانکن   ای که م نوم دوسککوتوانی سککازمانی با مطالهه 

، موفای که در مدیریو تااضککاهای امروزی کسککب  همراه با نمای  ا  [3] [2]  منسککجم و همه کاره هسککتند وکار
ی  موضککو     به   [4] ها رخ دهد های رفتاری سککازهار با تهییراتی که ممکن اسککو در آینده در محیط آن مدل 

 ا  ندبرجسته تادیل شد
های  هستند که با منار  و بطور مؤثری با تهییراتی که هم مان در محیط داخل  همان ها  هونه سازمان این 

 مطالهه    بنابراین،   باشکککندا به این مهنا که دارای یکککالحیو دوسکککواتی می و خارج وجود دارد سکککازهار هسکککتند، 
مدیریو، به موضکککوعی مورد توجه پژوهشکککگرانی تادیل شکککد که روی  دانکن ی  اثر محرک ایجاد کرد و 

 رسد مطالها  بیشتری موردنیاز اسواکنندا اهرچه به ن ر میاسترات ی و سازمان کار می
 

 دوسوتوانی، بنره برداری، اکتشاف، همسوی ، سازهاری :کلمات کلیدی
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  های قرم  زنده بمانند، کنند با ماارزه در اقیانو  وکارهای امروزی عمومًا سککهی می از آنجای  که کسککب 
باید در محیطی با عدم قطهیو دائمی یا در شرایطی که اطمینان خود را در مد  زمان بسیار کوتاهی  

  های مدیریتی کالسکی  هیری کنندا به همین دلیل وی هی دهند کبا اطالعا  ناق   تصکمیم از دسکو می 
ند کافی کن های  فهالیو می وکار برای مدیریو مشککککاغلی که در چنین محیط و سککککنتی از مدیران کسککککب 

های مدیریتی مناسب مد ، نیاز به مدیرانی رهار با رفتار و منار نیستندا چه درازمد  و چه کوتاه
در هر شکرایطی اسکو که قادر به حل مسکائل در محیطی پی یده و آشکوب، خالق، مت کر اسکتراتژی ،  

همکاری، ارتااطا   تواند شککرکو خود را با تهییر و تحول منطاق کند، برای  در سککاختار رویای  که می
کره باز باشد، از انجام کار درسو حمایو کند، از اخالق به عنوان پایه است اده کند، در یور    و م ا
ککه می توانیم بکه  ککه این منکار  هکا را دارنکد،  ککار بکه درسکککککتی انجکام شکککککودا رهارانی  لزوم ن کار  کنکد تکا 

کنندا وقتی  ها اهمیو بیشتری پیدا میهای رهاری استراتژی  بیان کنیم، برای سازمانعنوان منار 
یاتی که به ادبیا  کم  می شککود، اهرچه نکا  اسککاسککی  کنند، مرور میمطالها  در این زمینه و ن ر

هکای مت کاوتی ارائکه  هکای مت کاوتی وجود دارد و مکدلشکککککود ککه دیکدهکاهمشکککککابکه اسکککککو، امکا مشکککککاهکده می
در این بخ  به طرق مختلف م ایای  را های مورد بحث  شکککود که هر ی  از مدلشکککودا تصکککور میمی

 .ها با توجه به نیازها در عمل است اده کردتوان از آنآورد و میوکارها فراهم میبرای کسب
 

 ارتااطی ،اخالقی   ،سیاسی  ،آفرین تحول  ،مدیریتی،  رهاری استراتژی  ها:کلیدواژه
 
 
 



  

  

 

  های ما در ی  چنارم ابتدای قرن بیسکو و یکم هسکتیما روندهای تجار  جنانی و ماابله با آشک تگی 
دهدا از ه شته تا به امروز عوامل مختل ی  بیشتر و بیشتر تحو فشار قرار میوکارها را محیطی، کسب

یسککتی و سککیاسککی تأثیره ار بر جنان و هم نین  ها، ، مشکککال  محیطمانند بالیای طایهی، اپیدمی ز
  تأثیر قرار ها را در طول یا در پایان فرآیندهایشککککان تحو های اقتصککککادی جنانی که به نحوی سککککازمان بحران 

شکود  وکارها تأثیر من ی ه اشکته اسکو اما مشکاهده میداده اسکو، عالوه بر اینکه بر بسکیاری از کسکب
 آینداهای  با چابکی استراتژی  نی  وجود دارند که با کسب قدر  از این فرآیند بیرون میکه سازمان

ان، مناب  انسکانی،  ها در سکازم های آن هاب شکایسکتگی به من ور بحث در مورد چابکی اسکتراتژی  سکازمان 
کسکازهاری    ها پ یری آن ری ی و غیره کتوانای  دسکتیاب  به اهداف و ماایکد ،  انهطاف مناب  فناوری، برنامه 

نسکککاو به   ها کحسکککا  بودن آن نسکککاو به تهییرا  بازار و شکککرایط محیطی با مناب  خود ، پاسکککخگوی  آن 
های متهیر مشکتری  و ی  به خواسکتهها و تندیدها، توانای  پاسکخگو تشکخی  تهییرا ، درک فریکو

 ها در سری  ترین زمان ممکن کسرعو  همه منم هستنداامکان است اده از این توانای 
  تواند به عنوان ، که هنوز در حال ماارزه با آن اسکککو، می 19- هیری کووید بحران ایجاد شکککده توسکککط همه 

رعو و اینکه تا چه حد می توانند خود  ها خودشان را برای درک سفریتی در ن ر هرفته شود تا سازمان
یاب  کنندا  را با شرایط جدید وفق دهند و به ی  مهنا چابکیشان،مجددًا ارز

، ی  مطالهه جام  انجام شکککده در سکککال   برای توسکککهه منار  و  نشکککان داد که تالش  2021از این رو
  یل شکدا یکرف ن ر از زیسکو ها به اولویو بایی  تاد های منارتی در نیروی کار برای شکرکو بسکتن شککاف 

  ها امروز  کسکب و کارها و آن ه در آینده تجربه خواهند کرد، این امر درسکتی اسکو که از انهطاف اسکتراتژی  آن 
   ری ی پویا کار کرده تا به اوج برسندا در برابر ناشناخته ها اطمینان حایل شود و روی فرآیندهای برنامه 
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، موجب شکده اسکو تا موضکو    وکار شکود چابکی امری منم در حیا  کسکبپویای  در دنیای امروز
کادمیک ، می و با توجه به مطکالهکا  انجکام    توان شککککده در این زمینکه چه در دنیکای شککککرکتی و چه در دنیکای آ

هکای  پویکا هسکککککتنکدا مکدیریکو فرآینکدهکای  هکا در مواجنکه بکا تهییرا  نیکازمنکد قکابلیکوه کو ککه سکککککازمکان
های مختل ی در زمینه رهاری اسوا  هیرند، نیازمند منار مختلف که تحو شرایط متهیر شکل می

، به رهارانی نیاز داریم که توانای  اقدام بر اسکککا  شکککرایط را داشکککته باشکککندا     با توجه به اینکه به عاار  دیگر
توانند هم از مناب  درون سککازمانی به کارآمدترین  ها هسککتند میرهاران اسککتراتژی  که دارای این وی هی

های پویا را که شککامل رویکردهای نوآورانه کاکتشککافی  به نحو کاسککتتمارهرانه  بنره بارند و هم اسککترات ی
این ایده که دسککککتیاب  و ح ظ دوسککککوتوانی یککککور  متوازن کدوسککککوتوانی  اسککککو، اجرا کنند، بنابراین  

 توان به عنوان ی  منار  پویا در ن ر هرفو، پژوه  حاضر را شکل داده اسوا سازمانی را می
، تأثیر رهاران اسککککتراتژی  و دوسککککوتوانی سککککازمانی را   ما در طی مااله   ، با شککککرو  از این من ر حاضککککر

یاب  به چابکی سککازمانی اسککوا این تحایق بر روی ایم که از ن ر ما قابلیتی پویا در دسککتبررسککی کرده
شککرکو   500شککود و شککرکو بزرگ که هر سککاله توسککط اتاق یککنهو اسککتاناول در ترکیه انتخاب می  500

ها انتخاب شککککده،  های مختلف که از میان مناطق جهرافیای  فهالیو این شککککرکومتوسککککط در حوزه
  پرسکشکنامه مهتار  با اسکت اده از روش مدلسکازی   339های حایکل از این پژوه  ک انجام شکده اسکوا داده 
وتحلیل شککده اسککوا اهرچه ییدی تجزیهأ  و با اسککت اده از تحلیل عاملی تSEMمهادی  سککاختاری ک

بر   مشکاهده شکده اسکو که ابهاد مختلف رهاری اسکتراتژی  و دوسکوتوانی سکازمانی تأثیری مثاو و مسکتایم 
مشککاهده شککد که جناه رهاری اسککتراتژی  اخالقی تأثیری های چابکی سککازمانی دارند، اما  برخی جناه


