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تاریخ پذیرش1044/49/40 :

چکیده
زمینه مطالعاتی مدیریت استراتژیک با سرعت رشدی چشمگیر ،در طول حدود هفت دهه ،به یک حوزه
دانشی مستقل تبدیل شده است .این رشد سریع در کنار تمایل اجتماع علمی مدیریت استراتژیک به ارزیابی
حوزه دانشی خود ،توجه برخی از پژوهشگران را به مطالعه درباره حوزه دانشی مدیریت استراتژیک جلب کرده
است .این پژوهش برای فهم عمیقتر بدنه دانشی مدیریت استراتژیک صورت گرفته است .بدین منظور با
روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش مرور نظاممند در پایگاه علمی اسکوپوس ،پس از غربالگری31 ،
مقاله مهم منتشر شده در مجالت انگلیسی زبان در بازه زمانی  1944تا  2424برای استخراج اطالعات
انتخاب شدند .نتایج بررسیها به تفکیک در قالب حوزههای دانشی زیربنا و همسایه در مدیریت استراتژیک،
مکاتب و رویکردها ،موضوع و طبقهبندیها و همچنین دامنه واژگان آن قابل اشاره است که به تفصیل در
مقاله ارائه شده است.
واژههای کلیدی :استراتژی ،مدیریت استراتژیک ،بدنه دانش ،مرور نظاممند
طبقهبندی .Y30 ،D80 ،L12 ،L10 :JEL

 .1دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)A.Tayebi@atu.ac.ir :
 .2دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .3دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .4دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
حیطه دانشی مدیریت استراتژیک ،یکی از شناختهشدهترین بخشها و شاید تأثیرگذارترین آنها در حوزه دانشی
مدیریت بهصورت عمومی بوده است (رحمان سرشت و دیگران .)1193 ،در چهار دهه گذشته ،مدیریت استراتژیک
یکی از مهمترین حوزههای مدنظر در دورههای تحصیلی برای مدارس کسبوکار و همچنین محیط رقابتی
تجارت در سراسر جهان بوده است (آرجریس و همکاران .)2424 ،1همچنین از منظر توسعه حوزههای تحت
پوشش نیز شاهد پیشرفتهای قابل مالحظه در دو جریان بوده است (آدابر .)2424 ،2از یک منظر شاهد پیشرفت
در موضوعات علم استراتژی هستیم که اساساً ماهیتی کاربردی و عملیاتی داشته و تحت عنوان سیاستهای
کسبوکار شناخته میشود .از منظر دیگر شاهد پیشرفت حوزه مطالعاتی تئوریهای مدیریت استراتژیک بودهایم
که ماهیتی فلسفی داشته و بهعنوان بنیانی برای سیاستگذاری کسبوکارها شناخته میشود (سیدل و همکاران،1
.)2419
تحول در حوزه مدیریت استراتژیک از زمان آغاز (دهه  1904الی  1944میالدی) تا به امروز چشمگیر بوده است
(کاسگلیو و دیگران .)2424 ،0البته مقصود از دهه اشاره شده بهعنوان مبدأ تحوالت حوزه مدیریت استراتژیک،
این امر نیست که در دهههای پیشین مدیریت استراتژیک و بهطور عام استراتژی وجود نداشته است .بلکه مقصود
این است که در این زمان شاهد توجه بیشتر به مدیریت استراتژیک بهعنوان یک علم ،ظهور اندیشمندان و
تدوین کتب متعدد تخصصی بودهایم .درواقع این تاریخ مبدأ تشکیل مدیریت استراتژیک تحت لوای یک رشته
علمی و مدون بوده است (بنی اسد و دیگران .)1197 ،با توجه به این امر ،نقطه آغاز سیر تحولی علم استراتژی،
کاربرد این علم بهعنوان یک بخش محدود از محتوای دروس رشته مدیریت عمومی بوده است (هاسکیسن و
همکاران .)1999 ،4البته امروزه حیطه شمول علم استراتژی صرف گنجاندن آن در یک دوره آموزشی فراتر رفته
و به حوزه مطالعاتی جذاب و پرمخاطب تبدیل شده است (روزنبرگ هنسن و فرلیا .)2410 ،0نکته جالب توجه
این است که با مطالعه سیر تطور علم استراتژی میتوان دریافت عمده تحوالت این حوزه مرتبط با مسائل و
نیازهایی بوده که در دنیای کسبوکار سازمانها با آن مواجه بودند (ویتینگتون .)2419 ،7درنتیجه آثار
پژوهشهای علمی این حوزه از مفاهیم سادهای مانند ارائه راهنمای عمل برای مدیران بهسوی مفاهیم پیچیده
سوق یافته است (حیدری و والی پور )1190 ،که نیازمند بررسی و شناخت بیشتر است .الزم به ذکر است استراتژی
در حوزه نظامی و سیاست نیز تعریف شده و جایگاه خاصی دارد (گرنت( ،)2410 ،3گرای( ،)1999 ،9کامینگز،
( ،)1194خلیلی .)1192 ،اما در این مقاله قصد پرداختن به آن را نداریم و پس از مرور گذرا به جنبه نظامی
استراتژی ،به استراتژی در حوزه کسبوکار پرداخته میشود.
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برای اینکه با سیر تحول آن بیشتر مانوس شده و بدانیم استراتژی چیست ،بهتر است بهطور دقیقتر با مفهوم و
همچنین کالبد بدنه دانشی آن ،بیشتر آشنا شد .بدنه دانشی گستردهای در مدیریت استراتژیک و حوزههای مرتبط
وجود دارد .اگر حوزههایی مانند مدیریت استراتژیک در حال توصیف مرزهای خود و شکل دادن بدنه اصلی و
هسته مرکزی دانش خود هستند ،برای بیان مسائل پژوهشی ،شکل دادن بحثهای علمی و تفسیر نتایج تجربی،
به بنیادهای نظری برخاسته از درون نیاز دارند .امروزه نظریههای فراوانی نیز برای سازماندهی و برقراری ارتباط
بین دادههای پراکنده و پیچیده دنیای اجتماعی در دسترس است (مکادوک و همکاران )2413 ،1که نیاز است
بهصورت جامع و شیوا مورد بررسی قرار گیرد تا پژوهشگران بتوانند بهتر بدنه دانشی آن را شناخته و از
زیرشاخههای آن کمک بگیرند .در تأسیس هر حوزۀ دانشی جدید ،از یکسو مجموعهای از حوزههای دانشی
دیگر نقش ایفا میکنند و از سوی دیگر ،یک بنیان دانشی یا شالودۀ نظری وجود دارد که از دیگر حوزهها
مجزاست و پایهای برای عمل فراهم میکند( .سالمی و دیگران )1194 ،به نقل از (کریشنان )2449 ،2اشاره
میکنند که داشتن یک طبقهبندی منطقی ،بدنهای از نظریه و دانش ،مدلهای مفهومی ،رویکردها و موضوعهای
مشخص و فرهنگ واژگان خاص از الزامات این مؤلفه حوزه دانشی است.
رشد سریع اشاره شده این رشته ،در کنار تمایل اجتماع علمی مدیریت استراتژیک به ارزیابی حوزه دانشی خود
(سنامور و فریشامار ،)2421 ،1توجه برخی از پژوهشگران را به مطالعه درباره حوزه دانشی مدیریت استراتژیک
جلب کرده است .اما یکی از مهمترین کاستیهای مطالعات پیشین درباره مدیریت استراتژیک ،نبود یک نگاه
جامع به آن ،بهعنوان یک حوزه دانشی است.
ازطرف دیگر ،ادبیات علمی متراکم و روزافزون حاصل از پژوهشهای مداوم دانشمندان که هر روز با ایستادن
بر شانه یافتههای پیشین تکامل مییابد ،از سرمایههای بزرگ جامعه علمی محسوب میشود .این انباشت دانش
برای علمی بودن و پیشرفت هر حوزه دانشی ،ضروری تلقی میشود .پژوهشهای جامع از نوع مرور نظاممند،
میتواند این دانش انباشته شده را به صورت مستقل ،موضوع بررسی خود قرار دهد و نقش یک تحقیق مستقل
و اصیل را ایفا کند و به سواالتی پاسخ دهد که به کمک پژوهشهای مرتبه اول نمیتوان به آن پاسخ داد
(مرتنز .)2410 ،0انجام پژوهشهای مرور نظاممند ،با نگاه جامعی که به همراه دارند ،برای استفاده بهینه از حجم
باالی اطالعات تولید شده توسط مقاالت و ارائه ترکیبی از شواهد به صورت خالصه ،مورد توجه پژوهشگران
رشتههای مختلف در دنیا قرار گرفتهاند (عبدخدایی و طیوری ،)1193 ،به عبارت دیگر ،این روش به طور عمده
با هدف ترکیب پژوهشهای اولیه و ایجاد تصویر بزرگی از دانش موجود در موضوعی خاص و همچنین یافتن
شباهتها ،تفاوتها و تنوعها در نتایج پژوهشهای مختلف استفاده میشود (شهسواری و علم الهدی.)1193 ،
از اینرو ،انجام پژوهش با روش مرور نظاممند با توجه به نگاه جامع آن برای درک تحوالت این حوزه دانشی و
ارزیابی وضعیت کنونی آن ،از یکسو و درک میزان توجه اعضای اجتماع علمی مدیریت استراتژیک به جنبههای
مختلف حوزه دانشی خود ،از سوی دیگر ضرورت مییابد .پژوهش حاضر ،برای نخستین بار ،این تحقیقات را
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که از منظرهای مختلف به مطالعه خود مدیریت استراتژیک پرداختهاند ،گردآوری و بررسی میکند تا به سؤاالت
اصلی ذیل اجزای بدنه دانش (کریشنان )2449 ،پاسخ دهد تا بدینصورت مشارکت علمی در این حوزه صورت
گیرد .بهعبارتدیگر ،این پژوهش برای فهم عمیقتر حوزه دانشی و درک جنبههای ناشناخته یا کمتر شناخته
شده مدیریت استراتژیک ،با استفاده از روش مرور نظاممند ،تحقیقات مرجع و معتبر بینالمللی را که درباره حوزه
دانشی مدیریت استراتژیک انجام شدهاند ،بررسی میکند تا پاسخ مناسبی برای پرسشهای زیر به دست آید:
 حوزههای دانشی زیربنا و همسایه در مدیریت استراتژیک چیست؟ مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک چیست؟ موضوع و طبقهبندیهای حوزه مدیریت استراتژیک چگونه است؟ دامنه واژگان مدیریت استراتژیک چیست؟ادبیات پژوهش
ریشه بسیاری از مفاهیم و نظریات درباره استراتژی کسبوکار ،استراتژی نظامی است (خاشعی ورنامخواستی و
صبور ابوانی .)1044 ،واژه استراتژی از واژه یونانی استراتگوس 1به معنای «فرمانده ارتش» یا استراتگی 2به
معنای «هنر ژنرالها» در حوالی  444سال قبل از میالد مسیح مشتق شده است (کامینگز ،)1194 ،اما مفهوم
استراتژی از یونان نشأت نگرفته است؛ بلکه اثر کالسیک ژنرال چینی؛ سان تزو1؛ به نام «هنر جنگ »0در حدود
 104سال قبل از میالد مسیح بهعنوان اولین شرح در مورد استراتژی شناخته شده که در آن ،اصول پیروزی در
نبرد توضیح داده میشود (خلیلی( ،)1134 ،گرنت)2410 ،؛ لذا مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت،
تطبیق و هماهنگسازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی به کار گرفته شد و البته استراتژی
بهصورت امروز آن ،دستاورد پس از جنگ جهانی دوم و حاصل سیر تحول برنامهریزی است .گرایش اصول
استراتژی نظامی و کسبوکار به توسعه در طول مسیرهای مجزا نشان دهنده عدم وجود نظریهای عمومی درباره
استراتژی تا قبل از  1904است .در بخش یافتهها به تحوالت استراتژی بیشتر اشاره میشود.
مفهوم استراتژی نیز مانند بسیاری از دیگر مفاهیم ،قدمتی دیرینه دارد و براساس شرایط زمانی و مکانی مختلف
تعابیری متفاوت و متنوع از آن وجود داشته است (طیبی ابوالحسنی و خاشعی ورنامخواستی .)1044 ،استراتژی
در اصطالح عام ،برنامه و دور نمایی از اهداف آینده است که یک موجودیت در جهت نیل به اهداف خود ،آن
استراتژی را تدوین و پیگیری میکند .اما در علم مدیریت ،تدوین استراتژی همانا یکی از وظایف خطیر مدیریتی
است که مبنای تصمیمگیریهای حیاتی مدیران برای حفظ بقای سازمان و فعالیت آن میباشند (سینگر.)2414 ،4
در ارتباط با تعریف استراتژی در حوزه مدیریت کسبوکار ،باید اعالم کرد که برای این تعریف ،تفاهم کلی و
جامعی بین صاحبنظران وجود ندارد و صاحبنظران مختلف این واژه را به گونههای گوناگونی به کار میبرند
(اسگندری و همکاران .)1044 ،درواقع ،بسیاری از کتب و مقاالت موجود در این حوزه ،تعاریف مختلفی از واژه
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استراتژی را ارائه میکنند .مایناردس و همکاران )2410( ،1حدود  04تعریف از منابع معتبر و اصیل استراتژی را
جمعآوری کردهاند .همچنین میشرا و موهانتی )2424( ،2نیز به تحلیل محتوای تعریف استراتژی در طول زمان
پرداخته و رویکردهای مختلف آن را بیان میکند .بهطور کلی مفهوم و چرایی اینکه استراتژی چیست در طول
نیم قرن گذشته تغییرات زیادی کرده است .با افزایش بیثباتی و غیرقابلپیشبینی بودن محیط کسبوکار،
استراتژی ارتباط کمتری با طرحهای دقیق دارد و بیشتر با اقدام بهموقع و انطباق موفق با شرایط جاری و پویای
محیط سروکار دارد (آرجریس و همکاران.)2424،1
پژوهشها نشان میدهد که هر چه پیش میرویم ،تعاریف بیشتر شده و بهتر است بجای پذیرفتن یک نظر،
تالش شود در موقعیتهای مختلف ،از رویکردهای ترکیبی (آرجریس و همکاران )2424،0همچون مدل 5P
مینتزبرگ( 4استراتژی به معنی طرح یا برنامه ،0استراتژی به معنای شگرد یا نیرنگ ،7استراتژی به معنی الگو،3
استراتژی به معنای جایگاه و موقعیت 9و استراتژی به معنای دیدگاه و دورنما )14یا  1گانه استراتژی (عوامل
محتوایی ،زمینهای و فرآیندی( )11پیتیگرو )1992 ،12استفاده شود (علیاحمدی و دیگران .)1132 ،البته راندوپاپو
و گیوراس مارتین )2412( ،11نشان میدهند که اتفاق نظر نسبی در مورد مفهوم استراتژی ایجاد شده و در طی
زمان به شیوه آرام و فشردهتری گسترش یافته است .از نظر آنان ،اگرچه تنوع تعاریف همچنان ادامه پیدا میکند
و به ویژگی عادی این رشته تبدیل شده است ،اما ویژگیهای بیشتری از این مفهوم به بخش مرکزی این
تعریف در طی سالها تبدیل شده یا به آن نزدیکتر شده است .و میتوان گفت وجه مشترک تمام تعاریف برای
پاسخ به سؤال استراتژی چیست ،این است که استراتژی بر دستیابی به اهداف خاص تمرکز دارد که شامل
تخصیص منابع و مجموعه تصمیمات یا اقدامات سازگار با محیط ،بهصورت صحیح و منسجم را نشان میدهد
(مکادوک و همکاران .)2413 ،درمجموع ،اصوالً استراتژی زاییده دو اصل «محیط رقابتی» و «محدودیت منابع»
است و همین موضوع ،فلسفه استراتژی را شکل داده و این نکته را مطرح میکند که فرصتها که توأمان از
عوامل محیطی و عوامل داخلی شکل میگیرند ،پیش برنده و درونمایه اصلی استراتژی هستند (غفاریان و
کیانی.)1134 ،
مفهوم مدیریت استراتژیک نیز به مرور زمان تکامل یافته و به این تکامل نیز در آینده همانند سایر رشتهها ادامه
خواهد داد؛ در نتیجه درباره معنای دقیق این واژه نیز تعاریف مختلفی مطرح شده است (دیوید .)1194 ،با وجود
چنین تنوعی ،مدیریت استراتژیک امروزه در بیشتر سازمانها اعمال میشود و بیشتر سازمانهایی که آن را به
کار میبندند از سودمندی قابل مالحظهای برخوردارند (غالمزاده چوفره و همکاران .)2421 ،10میتوان گفت
مدیریت استراتژیک ،برنامهای هماهنگ ،جامع و پیوسته است که استعدادهای ممتاز سازمان را با محیط ارتباط
7
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 .4پنج تعریف (یا رویکرد) متفاوت برای تدوین استراتژی که با حرف P
آغاز میشوند.
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میدهد و منظور از آن تحقق هدفهای سازمان در چارچوب اجرای صحیح مدیریت است (رنجبریان.)1044 ،
همچنین در پژوهشی جامع( ،نگ و همکاران )2447 ،1با استفاده از تعاریف ضمنی و صریح مجموعهای از
محققان ،هفت مؤلفه کلیدی از مفهوم مدیریت استراتژیک شامل عملکرد ،شرکتها ،ابتکارات استراتژیک ،محیط،
سازمان داخلی ،مدیران/مالکان و منابع را شناسایی میکنند که نشان دهنده توافق نسبی بین تعاریف مختلف
است.
روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای بنیادی محسوب میشود .همچنین از نظر نحوه گردآوری دادهها،
از نوع پژوهشهای کیفی و روش تحقیق کتابخانهای و مبتنی بر مرور نظاممند در منابع اطالعاتی بینالمللی
است .در این پژوهش ،برای بهرهگیری از روش پژوهش مرور نظام مند ،از روش پنج مرحلهای (ژیو و چانگ،2
 )2447استفاده شده است که فرآیند آن در قالب تنظیم سوال ،جستجوی ادبیات ،انتخاب تحقیقات واجد شرایط،
استخراج و ارزیابی دادهها ،و درنهایت ارائه گزارش نهایی مطرح میگردد (قربانی زاده .)1191 ،توضیحات تکمیلی
این روش متناسب با پژوهش ،در ادامه ارائه میشود.
 -1تنظیم سوال :بیان مسئله و طراحی سؤاالت پژوهش نقش راهنما و تعیین کنندهای در انجام مرور نظاممند
ایفا میکند .درواقع در این شیوه ،با توجه به هدف پژوهش ،ابتدا سؤاالت مشخص میشود (قربانی زاده.)1191 ،
با توجه به هدف پژوهش که فهم عمیقتر بدنه دانشی مدیریت استراتژیک است ،سؤاالت پژوهش در قالب
بدنه دانشی (کریشنان )2449 ،مطرح میشود .سؤاالت این پژوهش عبارتند از :حوزههای دانشی زیربنا و همسایه
در مدیریت استراتژیک چیست؟ مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک چیست؟ موضوع و طبقهبندیهای
حوزه مدیریت استراتژیک چگونه است؟ دامنه واژگان مدیریت استراتژیک چیست؟
 - 2جستجوی ادبیات :بعد از بیان سؤاالت تحقیق ،جستجوی جامع و قابل بازآفرینی ادبیات ،مبنای مرور
نظاممند را تشکیل میدهد .در این مرحله پژوهشگر با استفاده از کلمات کلیدی پژوهش ،به جستجوی
سیستماتیک مطالب منتشرشده در مجالت علمی مختلف با هدف تعیین اسناد معتبر ،موثق و مرتبط در بازه
زمانی مناسب میپردازد (قربانی زاده .)1191 ،در این میان پایگاهها و منابع اطالعاتی که تجمیع کننده آثار
مختلف میباشند ،بسیار مهم است .اسکوپوس یکی از دو پایگاه داده بسیار مهم محسوب میشود (ونگ و
والتمن .)2410 ،1ضمن اینکه با توجه به ابزارهای تحلیل استناد ،اسکوپوس نسبت به سایر پایگاههای داده
همچون شبکه علم 0برتری شایان توجهی دارد (نوریس و اپنهیم .)2447 ،4با توجه به جامعیت بیشتر پوشش
دوره زمانی و سطح دسترسی ،جامعه آماری این تحقیق شامل مقاالت منتشرشده در منبع اطالعاتی برخط
اسکوپوس 0بوده است که برای دستیابی به مقاالت ،از ترکیب « »Strategyو «»Strategic Management
با کلیدواژههای منتخب معرف بدنه دانش (کریشنان )2449 ،شامل «،» Literature« ،»Body of knowledge
4

1

5

2

. WOS: Web of Science
. Norris & Oppenheim
6
. www.scopus.com

. Nag et al
. Zvi & Chung
3
. Wang & Waltman
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« »Knowledge map« ،»Reviewو « »Fieldاستفاده شده است .ضمن اینکه بازه زمانی انتشار مقاالت
انگلیسی ،سالهای  1944تا  2424بوده است.
 -3انتخاب تحقیقات واجد شرایط :حال باید تحقیقات واجد شرایط را انتخاب کرد .زمانی که سؤال تحقیق
تنظیم و منابع علمی مشخص شد ،محقق بایستی فهرست جامعی از معیارهای انتخاب/عدم انتخاب تحقیقات را
تهیه کند .بر اساس این معیارهاست که تصمیم گرفته میشود کدام تحقیق در جامعه آماری پژوهش قرار گیرد
و کدام از آن خارج شود .بهعبارتدیگر در فرآیند جستجو ،پژوهشگر پارامترهای مختلفی را در نظر گرفته و
مقاالتی که با سؤال و هدف پژوهش تناسبی ندارد ،حذف میکند (قربانی زاده .)1191 ،معیار پذیرش و رد مطالعه
حاضر ،شامل بازه زمانی مطالعه ،زبان پژوهش ،موضوع مطالعه و ماهیت مطالعه بوده است .لذا پس از انجام
جستجو با کلیدواژههای موردنظر در عناوین ،چکیده و کلمات کلیدی و محدود کردن آثار مقاالت علمی
منتشرشده در زمینه «کسبوکار ،مدیریت و حسابداری» در میان مجالت انگلیسی زبان ،ابتدا بیش از 1721
مقاله شناسایی شد .در مرحله بعد ،پس از بررسی و مطالعه عناوین و مرور سریع چکیده مقالههای یافت شده و
با توجه به موضوع ،پرسش و هدف پژوهش ،مقالههای غیر مرتبط و تکراری حذف شدند و درنهایت  442مقاله
برای بررسی دقیقتر باقی ماندند 442 .مقاله باقیمانده با توجه به هدف پژوهش و بر اساس معیارهای درونگنجی
(برحسب مقاالت جامعتر ،مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر ،مقاالت مبتنی بر مرور نظاممند ،مقاالت با استناد
باال ،مقاالت تحلیلی این حوزه و مقاالت تأثیرگذار معرفی شده توسط دیگر پژوهشها و همچنین به کمک
گروه کانونی پژوهش (خبرگان)) مورد ارزیابی قرار گرفتند و کیفیت آنها دستهبندی شدند .در شکل  ،1خالصهای
از نتایج جستجو و انتخاب متون مناسب ارائه شده است.

شکل  -1خالصهای از نتایج جستجو و انتخاب متون مناسب

الزم به ذکر است خبرگان پژوهش شامل  0نویسنده مقاله حاضر و همچنین  1نفر از اساتید مدیریت استراتژیک
هستند که در مجموع  0استاد مرد مدیریت استراتژیک با مرتبه علمی دانشیار از دانشگاه عالمه طباطبائی
میباشند .کمک از خبرگان پژوهش در قالب سوال حضوری یا ایمیل یا تماس تلفنی صورت گرفته و با توجه به
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توضیحات بخش اعتبارسنجی نتایج مقاله ،از کمک آنان در مراحل مختلف بهره گرفته شده است .کمک از 1
استاد عمدتا به صورت جلسه مشترک مجازی و  1استاد دیگر نیز از طریق ارسال فایل و بازخوردگیری در
بخشهای مختلف روش تحقیق و یافتهها بوده است.
درنهایت با توجه به معیارهای ذکر شده و پس از غربالگری نهایی 31 ،مقاله انگلیسی مهمتر که دارای کیفیت
باال و همراستا با هدف پژوهش بودند ،برای استخراج اطالعات انتخاب شدند .در این پژوهش ،همانطور که
اشاره شد تمامی  31مطالعه و شاخصهای احصا شده ،از نظر کیفیت توسط خبرگان تائید شده است.
 -4استخراج و ارزیابی دادهها :پس از تعیین تحقیقات واجد شرایطی که باید مطالعه شوند ،اطالعات آنها
استخراج میشود .باید توجه کرد که فهرست دادههای استخراجی با سواالت اولیه بیان شده در طرح تحقیق،
همخوانی داشته باشند .ضمن اینکه هنگامی که منابع قابل استفاده بازیابی شدند ،پژوهشگران میبایست هر
مطالعه و خالصه دارای دادههای مرتبط را با دید انتقادی ارزیابی نمایند .در این پژوهش ،شیوه تحلیل دادهها،
تحلیل محتوای کیفی با رویکرد ساختاردهی و با استفاده از روش قیاسی انجام شده است.
برای اعتبارسنجی نتایج از نظر گروه کانونی (خبرگان) استفاده شده است .بهگونهای که با طراحی نظاممند و
بهکارگیری نظر خبرگان این حوزه و بازخوانی چندین باره مقاالت و همچنین انجام دادن اصالحات چندباره و
اعمال تکنیکهایی همچون :سهسوسازی یا چندجانبه نگری ،اعتباریابی یا بازبینی توسط افراد ،و مرور همتا،
اعتبار پژوهش بررسی و تائید شد.
با توجه به اینکه نویسندگان مقاله از پژوهشگران حوزه مدیریت استراتژیک هستند و به نحوی با موضوع تحقیق
درگیر است ،از میان تکنیک سهسوسازی یا چندجانبه نگری ،از روش سهسوسازی محقق و همچنین سهسوسازی
نظری استفاده شد .بهطور کلی سهسوسازی به استفاده از منابع متعدد دادهها برای ترسیم نتایج ،در مورد آن چه
حقیقت را تشکیل میدهد ،اشاره دارد و هدف آن ،غلبه به سوگیریهای ذاتی است که ناشی از بکار گرفتن یک
روش ،یک مشاهدهگر و یا یک تئوری در مطالعات میباشد .در روش سهسوسازی محقق ،بکار گرفتن بیش از
یک پژوهشگر برای جمعآوری ،تجزیه ،تحلیل یا تفسیر دادهها میباشد که در پژوهش حاضر ،دو نویسنده اصلی
(پژوهشگر و استاد راهنما) بعضا در قسمتهای جمعآوری و همچنین تفسیر دادهها مجزا از هم کارها را پیش
بردند و سپس در جلسات حضوری یا غیرحضوری مشترک در دانشگاه ،در مسیر تلفیق و یکپارچهسازی تالش
کردند .همچنین در بخش سهسوسازی نظری ،از دیدگاههای متعدد برای تفسیر دادهها کمک گرفته شد تا صرفا
یک نگاه نظری و پارادایم خاص غالب نباشد .در روش اعتباریابی یا بازبینی توسط افراد؛ مراجعه مجدد به خبرگان
پژوهش جهت تأیید یافتههای مطالعه صورت میگیرد ،که در این پژوهش با ارسال یافتههای در بخشهای
مختلف به صورت ایمیل یا سوال از خبرگان ،محقق شد .در حین کار ،از خبرگان پژوهش درخواست میگردید
که در فرآیند معرفی منابع خوب برای بررسی و تحلیل و تفسیر دادهها ،محققان را یاری رسانند و از کمکهای
ارزشمند ایشان بهره گرفته شد .سپس پس از دریافت نکات تکمیلی خبرگان ،دو نویسنده اصلی مطالب را مورد
بررسی قرار داده و پس از اعمال نکات ایشان ،نتایج هر بخش مورد تائید قرار گرفت .همچنین در روش مرور
همتا ،مقاله نهایی تهیه شده در اختیار سایر نویسندگان و همچنین یکی از خبرگان پژوهش قرار گرفت تا نکات
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تکمیلی پیشنهادی ایشان نیز دریافت شده و تا حد امکان اعمال شود .ضمن اینکه محققان ،با شناختی که از
آثار منتشرشده در این حوزه داشتند ،یافتهها را با کتابهای مرجع این زمینه که بعضاً در آنها بهطور ضمنی به
سؤاالت پژوهش اشاره شده بود ،نیز مورد مقایسه قرار دادند تا کیفیت نتایج مورد بررسی و تائید قرار گیرد .الزم
به ذکر است تجربه نویسندگان ،درگیری مداوم با زمینه و بازنگری خبرگان ،به این روند کمک بسیاری کرد.
 -1ارائه گزارش نهایی :بعد از آن که دادهها استخراج و کیفیت آن ارزیابی شد ،پیامدهای تک تک تحقیقات
در قالب مرور نظام مند میتواند جمعبندی و به صورت خالصهای از پیامدها یا اثرات گزارش شود .ترکیب ،تعبیر
و تفسیر دادهها نیز بعضا در همین مرحله انجام میشود (قربانی زاده .)1191،ارائه گزارش نهایی پژوهش ،در
بخش مربوط به یافتهها و نتیجهگیری مطرح میشود.
یافتهها
با توجه به سؤاالت پژوهش ،در این بخش ابتدا به اختصار اطالعات توصیفی ارائه شده و سپس به نتایج مطالعات
اشاره میشود.
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 -1حوزههای دانشی زیربنا و همسایه

همانطور که اشاره شد تعاریف مختلفی پیرامون استراتژی مطرح میشود .اما درواقع ،حوزهی مدیریت استراتژیک
تنها توسط یک پارادایم نظری خاص تعریف نمیشود ،بلکه از طریق تمرکز آن بر یک متغیر وابسته خاص-
عملکرد کلی سازمان -و نقش مدیران در شکلدهی این عملکرد تعریف میشود (روملت و همکاران.)1991 ،2
محققان استراتژی سؤالهایی از قبیل :محرک عملکرد یک سازمان چیست؟ چرا برخی سازمانها موفق میشوند
اما برخی دیگر با شکست مواجه میشوند؟ و مدیران در صورت امکان ،چه کاری را در مورد آن میتوانند انجام
دهند؟ را مورد بحث و بررسی قرار میدهند (مکادوک و همکاران .)2413 ،استراتژی در پاسخ به این سؤال مطرح
میشود که سازمان چهکار میخواهد انجام دهد؟ استراتژی پاسخ به این سؤال است که هدفهای ما چیست و

 .1سایر به تعداد  10مجله ،هر کدام دارای  1مقاله هستند.
. Rumelt et al

2
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ما چگونه به باید به آنها دست پیدا کنیم؟ (ساهین )2417 ،1به اختصار میتوان گفت ،استراتژی ،راهی برای
رسیدن به عملکرد موفق است ،که در این میان ،حوزههای دانشی متنوعی در ساختن این راه مشارکت دارند
(ویتینگتون .)2419 ،با توجه به مطالب اشاره شده ،استراتژی کسبوکار ،بنیان چند رشتهای دارد و توجه محققان
رشتههای مختلف را به خود جلب کرده است (هیت و همکاران( )2444 ،2بکرا.)2449 ،1
اندیشمندان استراتژی برای بررسی تصمیمات استراتژیک و عواقب آن بر روی عملکرد سازمانی ،یک رشته
علمی متفاوت را ترسیم کردهاند که عالوه بر مدیریت ،عمدتاً شامل  1حوزه مهم اقتصاد ،جامعهشناسی و
روانشناسی نیز میشود (مکادوک و همکاران )2413 ،و (بکرا .)2449 ،ترکیب میان ماهیت چند کاربردی این
رشتهها ،این اجازه را به مدیریت استراتژیک میدهد که ساختاری منحصربهفرد و متمایز در میان رشتههای
مدیریت داشته باشد .همانگونه که پیشزمینه علمی بیشتر افرادی که مدیریت استراتژیک میخوانند اصالً
مدیریت نیست ،بیشتر مدلهایی که در استراتژی مورد استفاده قرار میگیرند نیز از رشتههای دیگر قرض گرفته
شده است (طیبی ابوالحسنی و خاشعی ورنامخواستی .)1044 ،برای مثال در مسائل مرتبط با تجزیهوتحلیل بازار،
منابع و اقتصادهای سازمانی ،رشته اقتصاد به کمک رشته مدیریت استراتژیک آمده است (سریداق.)2421 ،0
درواقع رشته سازمان صنعتی ( ،4)IOمنبع بیشتر این مدلهایی است که برای تجزیهوتحلیل موانع بازار و رقابت
در آن مورد استفاده قرار گرفته است که برای تجزیهوتحلیل موانع بازار و رقابت در آن مورد استفاده قرار گرفته
است (آرفیاوا و همکاران .)2413 ،0مثال بارز این موضوع ،مدل پنج نیروی رقابتی پورتر 7است.
اندیشمندان استراتژی در تضاد کامل با آنچه اقتصاددانان انجام میدهند ،به دنبال تجزیهوتحلیل تعادلی و
بهینهسازی محدود نیستند .در استراتژی معموالً این گونه فرض نمیشود که اقدامات فعلی الزاماً کاراترین حالت
هستند و نیازی به تالش نیست ،در حالی که اقتصاددانها معموالً اینگونه عمل میکنند .اقتصاددانها معموالً
از طریق مدلسازی ریاضی و اجرای موقعیت تعادل به کشف و نتیجهگیری میرسند .درواقع نظریه بازیها و
تدوین به وابستگی استراتژیهای شرکتها به یکدیگر ،تأثیر محدودی بر مدیریت استراتژیک داشته است که
این تأثیر اندک هم جنبه نظری و هم اقدامات عملی را در برمیگیرد (حمودی و دیادج .)2413 ،3در ابتدا سالونر،9
( )1991و کامرر )1991( ،14مباحثاتی در ارتباط با رابطه میان اقتصاد ،نظریه بازیها و استراتژی انجام دادهاند .با
وجود این ،علم اقتصاد بر رشته استراتژی تأثیر اساسی دارد (گرنت .)2410،مباحث اقتصادی به اندیشمندان
استراتژی کمک میکند تا به درک کاملتر و واقعیتری از این موضوع برسند که چگونه استراتژیهای شرکت
تدوین شده و به اجرا میرسند .هدف نهایی نیز درک این نکته است که این استراتژیها چه تأثیری بر روی
عملکرد شرکتها خواهد داشت.
به دلیل اینکه واحد تجزیهوتحلیل در رشته استراتژی ،عمدتاً سازمان یا واحدهای کسبوکار آن است ،ازاینرو
جامعهشناسی دیگر رشته مهمی است که در مدیریت استراتژیک نقش دارد (بکرا .)2449 ،درواقع نظریه سازمان
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میتواند در درک مسائل بحثبرانگیز به وجود آمده در حین فرآیند استراتژیک از جمله ساختار سازمانی ،فرهنگ،
تطبیق محیطی و مدیریت ذینفعان بسیار مفید باشد (زمین و همکاران .)2424 ،1حتی اگر بیشتر تمرکز رشته
استراتژی بر سازماندهی کسبوکار باشد ،انگیزههای سودآوری نمیتوانند به اندازه کافی رفتارهای شرکت را
در شرایط مختلف توجیه کنند .برای مثال نظریه نهادی 2به بررسی فشارهای وارده بر شرکت برای عمل کردن
بهصورت قانونی (در مقابل کارایی) میپردازد و اینکه چگونه اقدامات خاصی را میتوان نهادینه کرد (گلدنشتاین
و والگنباخ .)2419 ،1بهطور مشابه ،نظریه وابستگی منابع 0کمک میکند که ظهور و قدرت درونسازمانی را درک
کرد؛ برای مثال تشکیل یک ائتالف برجسته و قدرتمند در میان مدیران ارشد که جهتگیریهای سازمانی را
مشخص میکنند ،یکی از این عوامل است (آسیایی و همکاران .)2421 ،4اگرچه این نظریههای اجتماعی توجه
چندانی به نتایج عملکردی شرکت ندارند ،اما عنصر مهم و تأثیرگذار واقعگرایی را وارد تجزیهوتحلیلهای
استراتژی شرکت میکند.
درنهایت رشته روانشناسی نیز مشارکت مهمی در ایجاد استراتژی داشته است .استراتژیهایی که توسط مدیران
طراحی و اجرا شدهاند ،مسلماً دارای یک جانبهنگری ،شخصینگری ،محدودیتهای شناختی و انگیزهای فردی
مدیران بودهاند (بکرا .)2449 ،روانشناسی میتواند در حوزههایی مانند تصمیمات استراتژیک ،پردازش اطالعات
و تفسیرهای مدیریتی مفید واقع شود (وبر و مییر .)2410 ،0برای مثال ،پژوهشهای صورت گرفته درباره رفتار
مدیران ارشد این نتیجه را در پی داشته است که ویژگیهای جمعیت شناختی و روانشناسی اجتماعی در میان
مدیران ارشد میتواند بر روی استراتژیهای پیروی شده توسط سازمان از جمله تنوع ،تغییر استراتژیک و نوآوری
تأثیر قابل توجهی داشته باشد (آلمیدا .)2421 ،7روانشناسی اجتماعی و بالینی میتواند در نمایش چگونگی
تجزیهوتحلیل مدیران ارشد و نقشههای ذهنی آنها در مورد کسبوکار مفید واقع شود (فلین و فوس.)2444 ،3
به عنوان مثال اخیرا موضوع استراتژی با رویکرد علوم اعصاب شناختی به یکی از حوزههای مورد عالقه
پژوهشگران تبدیل شده است (برودین و همکاران )2421 ،9و (سالم قهفرخی و یوسفی.)1044 ،
الزم به ذکر است تأثیر اقتصاد بر رشته استراتژی ،بعضیاوقات بیشتر از حد در نظر گرفته میشود که این نکته
از آغاز این رشته موضوع بحث و مجادله بوده است (سریداق .)2421 ،14به این منظور مباحثات میان بارنی و
دونالدسون نشان دهنده همین موضوع میباشد (بارنی )1991 ،11و (دونالدسون .)1994 ،12در بیشتر دانشکدههای
کسبوکار دنیا دورههای مربوط به بستر و تجزیهوتحلیل استراتژی توسط افرادی تدریس میشوند که از دانش
اقتصادی باالیی برخوردار هستند (کلین و همکاران .)2419 ،11درعینحال دروس مربوط به فرآیندها و پردازش
مربوط به استراتژی توسط افرادی تدریس میشود که در جامعهشناسی و نظریه سازمان تجارب بیشتری دارند
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(گرنت .)2410 ،در طول دو دهه گذشته اقتصاددانان تالش کردهاند تا نگاهی به درون سازمان داشته باشند و از
ابزارهای متعارف و سنتی خویش برای تجزیهوتحلیل سازمانی ازجمله ساختار سازمانی ،هماهنگی ،جبران خدمات
و انگیزش کارکنان استفاده کنند .درحالیکه در سالهای گذشته ،این حوزهها متعلق به جامعهشناسان و
روانشناسان بوده است و اقتصاددانان کمتر وارد مباحث این چنینی میشدهاند .بعضی از مواقع تنشهایی نیز در
ارتباط با نقش اقتصاد در رشته استراتژی به وجود آمده است (بکرا .)2449 ،مفاهیم اقتصادی ،جامعهشناسی و
روان شناسی برای کمک به درک این موضوع البته بیشتر با رویکرد مبتنی بر بازار ،در هم آمیخته شدهاند که
یک شرکت چگونه رقابت میکند و بدون تردید مفاهیم اقتصادی بهعنوان نتیجهای از تصمیمات استراتژیک
مدیران ،در مرکز و محوریت رشته استراتژی قرار گرفته است (ویتینگتون .)2419 ،دلیل این محوریت میتواند
این نکته باشد که رشته اقتصاد بهصورت مستقیم با مفاهیم عملکرد سازمانی مانند نظریه سود ،مطلوبیت
مصرفکننده و ساختار بازار در ارتباط است.
اگرچه جامعهشناسی و روانشناسی نیز توانستهاند مفاهیم قابل توجه و مفیدی را برای درک بهتر مدیران از نحوه
اداره شرکت خویش وارد استراتژی کنند ،اما این تالشها همواره با محدودیتهای فردی و فشارهای اجتماعی
همراه بوده است که مدیران برای اداره کسبوکار خویش با آن روبهرو هستند (ولیان و مظلومی .)1193 ،برخالف
بسیاری از رشتهها ،مدیریت استراتژیک بهعنوان یک رشته کاربردی بر اساس رویکردهای روششناسی نسبت
به پژوهش ایجاد نشده است ،بلکه مشکالت عملی مدیران ارشد در اداره کسبوکار خویش باعث به وجود آمدن
و نظم گرفتن این رشته از دانش شده است (حیدری و والی پور .)1190 ،لذا از این نکته نیز نباید غافل شد که
بقیه رشتهها نیز توانستهاند با ایدههایی مهم در پیشرفت دانش مدیریت استراتژیک سازمانهای تجاری مشارکت
داشته باشند .ضمن اینکه واحدهای وظیفهای (مثل بازاریابی ،مالی و عملیات) نیز به عنوان همسایههای
استراتژی در بستر مدیریت بازرگانی شناخته میشوند (مکادوک و همکاران.)2413 ،
موضوع مهم دیگر در بحث دانشی علم استراتژی ،کتب تاثیرگذار آن است .کتابهای اولیه بانفوذ در استراتژی
همچون :کارکرد اجرایی 1اثر برنارد؛ رهبری در مدیریت 2اثر سلزنیک؛ استراتژی و ساختار 1اثر چندلر؛ مفهوم
استراتژی شرکت 0اثر اندروز؛ استراتژی شرکت 4اثر آنسوف؛ استراتژی ،ساختار و فرآیند سازمانی 0اثر مایلز و
اسنو؛ مدیریت استراتژیک 7اثر شندل و هوفر؛ رفتار اداری 3اثر سایمون؛ سازمانها 9نوشته سایمون و مارچ؛ نظریه
رفتاری برای شرکت 14اثر سیرت و مارچ؛ مسائل بحثبرانگیز بنیادین در استراتژی 11نوشته روملت ،شندال و
تسه و همچنین کتاب راهنمای بلکوِل برای مدیریت استراتژیک 12نوشته هیت ،فریمن و هریسون توانستند
تجزیهوتحلیل شرکت به کمک رویکرد تصمیمگیری استراتژیک را توسعه داده و به رشد استراتژی کمک شایان
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توجهی کنند (گرنت )2410 ،و (بکرا .)2449 ،در دهههای اخیر نیز ،کتابهای تجزیهوتحلیل استراتژی در دوران
معاصر 1اثر گرنت؛ استراتژی شرکت 2اثر کولیس و مونتگومری؛ استراتژی سطح شرکت 1اثر گولد ،کامپب و
الکساندر؛ مدیریت فرامرزی 0اثر بارتلت و گوشال؛ مدیریت استراتژیک 4اثر فریمن؛ کسبوکار و محیط آن 0اثر
بارون از کتب اصلی جدیدتر در تجزیهوتحلیلهای دوران کارشناسی ارشد و دکتری رشته استراتژی هستند
(طیبی ابوالحسنی و خاشعی ورنامخواستی )1044 ،که تاکنون بیش از چندین بار تجدید چاپ شدهاند و بهعنوان
کتب اصلی متأخر در ارتباط با کسبوکار و جامعه شناخته میشوند.
شایان ذکر است که در قرن جدید ،پیشینه نظری ،7روششناسانه 3و تجربی 9مدیریت استراتژیک ،بسیار گسترده
شده است (بنی اسد )1194 ،و دروس دانشگاهی بسیاری در دانشگاههای طراز اول دنیا تعریف و تدریس میشوند
بهطوریکه در فصلهای کتابهای گذشته و نظریاتی که گاهی اوقات فقط چند پاراگراف را به خود اختصاص
میدادند ،تبدیل به چندین جلد کتاب و هزاران مقاله شدهاند و کتابهای راهنمای 14بسیاری در حوزههای
مدیریت استراتژیک بهطور جامع تألیف شده است (میشرا و دیگران .)2417 ،ضمن اینکه در حوزه تدریس باید
گفت بهنظر میرسد رویکرد مطالعه موردی و همچنین تدریس مبتنی بر استاد شاگردی برای انتقال و تسهیم
دانش ضمنی این حوزه میتواند مفید باشد (حمیدیزاده و دیگران.)1044 ،
در ارتباط با مجالت نیز باید اشاره کرد که مجله مدیریت استراتژیک 11نیز بهعنوان نخستین مجله دانشگاهی
تخصصی حوزه استراتژی در سال  1934شروع به کار کرد که بهصورت تخصصی به استراتژی میپرداخت و در
حوالی سال  ،2444این مجله جز پنج مجله اول مجالت مدیریتی قرار گرفت و پس از آن نیز ،تمامی مجالت
مدیریت ،مقاالت مربوط به استراتژی را در رأس کار خود قرار دادند و پس از آن ،سایر مجالت تخصصی
استراتژی نیز ایجاد شدند (خاشعی ورنامخواستی و همکاران .)1197 ،سیر تکامل مجالت مدیریت استراتژیک
نیز نشاندهندۀ آن است که پژوهشها در این حوزه از مفاهیم ساده ،مانند تدوین راهنمای عمل برای مدیران،
به مفاهیم پیچیده ،انتزاعی ،بینرشتهای ،ترکیب فناوری اطالعات در این حوزه و  ...سوق یافته و بهتبع آن محتوا
و ابزارهایش نیز متنوعتر شده است (وورینن و همکاران.)2413 ،12
 -2مکاتب و رویکردها

برای تحلیل و بررسی دیدگاهها و نظریات محققان مختلف در زمینه مدیریت استراتژیک ،آنها را میتوان بر
مبناهای مختلف دستهبندی کرد .نحوه شکلگیری استراتژی از موضوعات مهم و کلیدی ادبیات مدیریت
استراتژیک است .بهطوریکه از سالهای اولیه دهه  1974به بعد ،پژوهشگران این حوزه ،نوعشناسیهای
گوناگونی را برای توضیح نحوه شکلگیری استراتژیها ،عرضه کردهاند .امروزه از این رویکردها بهعنوان مکاتب
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حوزه استراتژی و شکلگیری آن (که بعضاً دارای تفاوتهایی زیربنایی هستند) نام برده میشود که
نوعشناسیهای متنوعی نیز برای آن اشاره شده است (آنوار و همکاران.)2421،1
علیرغم گوناگونی الفاظ به کاررفته در این مدلها ،مفاهیم مطرح شده در آنها ،نقاط مشترک و همپوشانیهای
بسیاری با یکدیگر دارند .در جدول  1بهصورت خالصه ،برخی از رویکردهای شکلگیری استراتژی مطرح شده
است که میتوان مشابهتها را مشاهده کرد.
جدول  -1برخی از رویکردهای شکلگیری استراتژی

استراتژیهای
متناظر

(ویتینگتون)2441،

(الریول)1997،2

(مینتزبرگ)1971،1

کالسیک

پایانشناسی

برنامهریزی،کارآفرینی

تحولی

بومشناسی

(مینتزبرگ و همکاران)1993،
طراحی ،برنامهریزی،
موقعیتیابی
ترکیببندی ،محیطی

فرآیندی

جامعهشناسی

انطباقی

یادگیری ،شناختی ،سیاسی

سیستمی

ایدئولوژیک

(چافی)1934،0
خطی
انطباقی،
تفسیری

کارآفرینی ،فرهنگی

در این میان ،طبقهبندی مینتزبرگ و دیگران ( )1993و همچنین وتینگتون ( )2441جامعتر ،با تبیین مناسبتر
و پرکاربردتر بودهاند (میشرا و موهانتی( ،)2424 ،حاجی پور و ناجی )1194 ،که در ادامه تشریح میشوند.
هنری مینتزبرگ و همکارانش السترند و لمپل ( )1993در کتاب جنگل استراتژی ،4مکاتب مدیریت استراتژیک
را در قالب ده مکتب تدوین کردهاند و آنها را در دو قالب کلی مکاتب تجویزی و توصیفی معرفی کردهاند.
مکاتب تجویزی تدوین استراتژی؛ معتقد به طراحی رسمی و پیشبینی تدابیر تحلیلی برای تحقق هدفهای
بلندمدت است .بهعبارتدیگر طرفداران این نگرش ،شکلگیری استراتژی را فرآیند مشخص ،قابل پیشبینی و
توأم با تدابیر تحلیلی و علت و معلولی میپندارند .مینتزبرگ معتقد است که این نگرش دربرگیرنده سه مکتب
فکری طراحی ،برنامهریزی و موقعیتیابی است ،لذا عمده تعاریف در این نگرش استراتژی را بهعنوان طرح،
برنامه و یا نقشه در نظر میگیرد .بهعبارتدیگر استراتژی در این نگرش ،عبارت از نوعی کار آگاهانه و یا
مجموعهای از رهنمودهاست که برای مقابله با وضعیت و یا رخدادی خاص در آینده ،پیشبینی میشود .درواقع
برنامهریزی استراتژیک با رویکرد فرایندی مصداقی از نگرش تجویزی به استراتژی است .در این مکاتب،
استراتژی حاصل فرآیندی تحلیلی و قاعدهمند است و بحث اصلی آن ،تطابق و تعامل شرایط درونی با شرایط
بیرونی است (مینتزبرگ و همکاران .)1993 ،در مکتب طراحی0؛ شکلگیری استراتژی حاصل مواجه نقاط
قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهایی است که محیط خارج و داخل مجموعه موردنظر را احاطه کرده است.
طرفداران این مکتب به دنبال خلق استراتژیهای ساده و بینظیر هستند که بر شکار فرصتها و استفاده مناسب
از نقاط قوت استوار است .عالوه بر عوامل محدودکننده و ترغیبکننده داخلی و خارجی ،دو عامل مهم دیگر نیز
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در مدل مفهومی این مکتب مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از :ارزشهای اصلی و مسئولیتهای اجتماعی.
به عبارت دیگر ،مکتب طراحی در سادهترین شکل خود یک مدل استراتژیسازی را ارائه میدهد که میخواهد
بین تواناییهای داخلی و امکانات خارجی تطابق و تناسب ایجاد کند (پاور و همکاران .)1930 ،1مکتب
برنامهریزی2؛ به دنبال مکتب طراحی رواج یافت .در این مکتب یک اصل پایه حاکی از قابلیت تقسیم و اجرای
گامبهگام توالی منطقی از اقدامات است که طی مکتب طراحی در قالب یک فرآیند یکپارچه رواج یافته بود .بر
اساس این مکتب ،برنامهریزی یک فرآیند رسمی و قابل مدلسازی است که بر مبنای آن میتوان اهداف،
برنامهها ،طرحهای عملیاتی و بودجه را در قالب برنامههای راهبردی ،برنامههای عملیاتی و برنامهریزی بودجه
تدوین و در دورهها و سطوح مختلف زمانی و سازمانی به مرحله اجرا گذاشت .این مکتب اغلب فرضیات مکتب
طراحی را دربر دارد؛ به استثنای این مفهوم که «فرایند تدوین استراتژی ،نهفقط یک کار ذهنی ،بلکه یک کار
رسمی و سیستماتیک است که قابل تفکیک به گامهای مشخص ،کنترل با چک لیستها و اجرا با فنون مدیریتی
است ».تأثیرگذارترین کتاب مکتب برنامهریزی یعنی «استراتژی شرکتی »1نوشته ایگور آنسوف است (آنسوف،0
 .)1904مراحل مدل اولیه برنامهریزی استراتژیک عبارتاند از تعیین اهداف ،ممیزی بیرونی ،ممیزی داخلی،
مرحله ارزیابی استراتژی ،مرحله عملیاتیسازی استراتژی و زمانبندی کل فرایند برنامهریزی .همچنین بر اساس
مکتب موقعیتیابی 4؛ استراتژیها ناشی از نتایج تجزیهوتحلیل موقعیتهای استراتژیک هستند که بیشتر بر
اهمیت فرصت و موقعیت استراتژی ،نسبت به فرآیند تنظیم استراتژی تأکید دارند .عمده توجه این مکتب به
خلق ایدههایی ساده اما دگرگونکننده است که در یک موقعیت خاص میتواند ،تجویز شود .بر اساس این مکتب
در هر یک از شرایط خاص تنها یک یا چند استراتژی بخصوص امکان و قابلیت طرح و بهکارگیری را دارا باشند.
این مکتب مبانی و مدل مکاتب طراحی و برنامهریزی را قبول دارد اما به هر یک از آنها یک نکته اضافه کرده
است و آن تأکید بر خود استراتژی است .این رویکرد نقش تحلیلگران و مشاورین را در برنامهریزی سازمانی
برجسته کرده و دادههای واقعی را مبنای کار قرار میدهد .این مکتب با در نظر گرفتن ایده تمرکز به همراه
تعداد محدودی از استراتژیهای اولیه یا حداقل دستههایی از استراتژیها (مثل تمایز محصول و تمرکز در بازار)
به مقصود نهایی میاندیشد .این استراتژیها عمومی 0نامیده میشوند (پورتر.)1934 ،7
در نگرش توصیفی تأکید بر اقدام بهموقع و منطبق با شرایط جاری و تقریباً اعمال تدابیر غیررسمی و خلقالساعه
است .بهعبارتدیگر طرفداران این نگرش معتقد به اعمال تدابیر غیررسمی ،اقتضایی و خلقالساعه میباشند
(طیبی ابوالحسنی و روحانی راد .)1190 ،از دیدگاه مینتزبرگ استراتژی اثربخش یک پدیده خالقانه است که
انسانها سازنده آن هستند و نه فرآیندهای برنامهریزی .هر استراتژی ،یک نوآوری است .لذا وی معتقد است که
این نگرش دربرگیرنده مکاتب کارآفرینی ،شناختی ،یادگیری ،قدرت ،فرهنگی و محیطی است (علی احمدی و
دیگران .)1134 ،مکتب کارآفرینی3؛ ریشه در درک شهودی ،قضاوت و تجربه دارد و بر همین اساس نوع خاصی
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از استراتژی را مورد توجه قرار میدهد که مبتنی بر شخصیتگرایی و عناصر رهبری بوده و چشمانداز و نگرش
سازمان در آینده را روشن میسازد .این مکتب در بستر تئوریهای نئوکالسیک بهعنوان راهحلی برای اجتناب
از شکستهای اقتصادی توسعه یافت .پدیده رایج در این مکتب رهبری است و بر این اساس کلید موفقیت و
قدرت سازمان به دست رهبران اجرایی قرار دارد .ویژگی این رهبران توانایی خالقیت ،نوآوری و شکار فرصتها
است (ریدی و دیگران .)2419 ،1در مکتب کارآفرینی فرآیند با محوریت مدیر ارشد اجرایی انجام میشود ،ولی
برخالف مکتب برنامهریزی ،مبنای کار شهود است .این امر موجب ارتقای نگرش به استراتژی بهعنوان یک
دیدگاه در ارتباط با تصور و مفهوم جهت یعنی چشمانداز 2میشود .در مکتب شناختی1؛ استراتژی بهعنوان یک
نگرش مطرح شده و چگونگی ارتباط استراتژیست با اطالعات محیطی را نشان میدهد .بر مبنای این مکتب
تنظیم استراتژی فرایندی اقتضایی است .با استناد به این مکتب میتوان آنچه را که در ذهن افراد میگذرد را
همانگونه که ایشان میاندیشند ،مطرح ساخت (راجر و هاف .)1991 ،0در این مکتب ،شناخت یک فرآیند ذهنی
به منظور ساخت و توسعه استراتژی ،همانند تفسیرهای خالق ،جهت به تصویر کشیدن واقعبینانه واقعیتها
صورت میگیرد .بر اساس این مکتب ،استراتژی در ذهن استراتژیست شکل میگیرد و لذا استراتژیها بهعنوان
چشماندازها ،شکلها ،مفاهیم ،نقشهها و چارچوبهایی پدید میآیند که چگونگی برخورد مدیران با دروندادهای
محیطی خود را شکل میدهند .این مکتب با استفاده از رشته روانشناسی شناختی ،به آنچه این فرایند در قلمرو
شناخت بشر معنی میدهد دست مییابد (باگنر و توماس )1991 ،4و شکلگیری استراتژی در یک فرآیند ذهنی،
تحت تأثیر باورها و آنچه در گذشته در ذهن طراحان استراتژی نقش بسته است صورت میگیرد .در مکتب
یادگیری0؛ فرآیند تنظیم استراتژی ،فرآیندی توأم با یادگیری عمومی است و لذا نیازی به اعمال قدرت و یا
تحمیل استراتژی در کل سازمان نیست .در این مکتب ،اینکه چه کسی به تنظیم استراتژی میپردازد ،مهم
نیست ،بلکه این موضوع که آنها چگونه این کار را انجام میدهند مهم است .این مکتب واقعیتهایی را که
سازمانها در شرایط پیچیده و پویا با آن مواجه هستند را دنبال میکند (خدادادحسینی و دیگران .)1194 ،این
مکتب بر تکوین استراتژیها تأکید دارد و طراحان استراتژی در طول زمان یاد میگیرند .از تمام مکاتب توصیفی،
تنها مکتب یادگیری توانسته است جایگاه واقعی پیدا کرده و بر حوزه استراتژی تسلط یابد (چیکان و دیگران،7
 .)2422این مکتب در بستری از نظریاتی چون استراتژی گامبهگام گسسته لیندبلوم ،3استراتژی گامبهگام منطقی
کوئین ،9استراتژیهای خودجوش یا نوظهور 14مینتزبرگ توسعه یافته است .درواقع ،مفهوم استراتژی نوظهور
ازجمله مسائلی بود که ابتدا در این مکتب معرفی شد .این مکتب با مکاتب قبلی کامالً متفاوت است و در آن،
استراتژیها پدیده خودجوشی دانسته میشود که در سراسر سازمان ممکن است پدیدار گردد و در بسیاری از
موارد در حین اجرا رفتهرفته تکامل مییابد .بر اساس مکتب قدرت11؛ شکلدهی استراتژی در قالب فرآیند نقد و
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بررسی حاصل میشود .فرآیند شکلدهی استراتژی از دیدگاه این مکتب ،مدیریت ،کنترل و جهتدهی مناسب
قدرتهای اعمالشده از جانب عوامل داخلی و خارجی است ،بهنحویکه منجر به تحقق اهداف سازمان شود.
هدف از کاربرد کلمه قدرت در این مکتب توضیح و تشریح مراتب تأثیر و نفوذ است که از دو حوزه داخلی و
خارجی نشئت میگیرد .قدرت خرد ،قدرتهای درون سازمان که به طرق مختلف مانند مقاومت در برابر تغییر،
عدم توجه به قانون ،تعارض و  ...ظاهر میشود .قدرت کالن نیز ناشی از اعمال قدرت عوامل خارجی و محیطی
از جمله شرکتها و سازمانهای هم هدف (رقبا) ،ذینفعان و  ...است .درواقع ،ایجاد استراتژی یک فرآیند سیاسی
است ،زیرا فرض بر آن است که سازمان متشکل از افراد یا ائتالفهایی با عالیق متضاد است و استراتژی باید
مطابق با عالیق قویترین گروه باشد .بر اساس مکتب فرهنگی1؛ ساخت استراتژی بهمثابه یک فرآیند که ریشه
در نیروهای اجتماعی و فرهنگی دارد ،معرفی میشود .در این مکتب ،شکلگیری استراتژی حاصل توافق گروهی
و آرمان مشترک سازمانی است .بهعبارت دیگر ساخت استراتژی حاصل فرآیند تعامالت اجتماعی است که بر
پایه عقاید و درک مشترک اعضای سازمان بنا شده است .تمرکز مکتب محیطی2؛ بر نیروهایی است که در
بیرون سازمان مجموعه را تحت تأثیر قرار میدهند .برخالف مکاتب دیگر که از این نیروها بهعنوان عوامل
تأثیرگذار یاد میکنند ،در این مکتب ،عوامل خارجی بازیگران و نقشآفرینان اصلی صحنه هستند .بر مبنای این
مکتب ،تغییرات و تحوالت محیطی هستند که شکلگیری استراتژی را امکانپذیر ساخته و سازمانها را مجبور
به اتخاذ استراتژی صحیح میکند .سازمانها آن کاری را انجام میدهند که محیط به ایشان دیکته میکند و
این در حالی است که نتوانند بر محیط تأثیرگذار باشند .مکتب محیطی در ابتدا از تئوری بهاصطالح اقتضائی
بسط یافت .این تئوری ،ارتباط بین ابعاد خاص محیط و ویژگیهای خاص سازمان را تشریح کرد ،بعد این نظرات
به استراتژی بسط داده شدند .لذا در این مکتب ،تشکیل استراتژی فرآیند واکنشی در مقابل محیط است و محیط
عامل اصلی شکلگیری استراتژی است .همچنین مکتب پیکربندی( 1تلفیقی) تدوین استراتژی نیز به دنبال
گونهای مجتمع و یکپارچگی هستند و لذا اجزاء و عناصری از مکاتب گوناگون را به کار میگیرند .این مکتب دو
جنبه دارد .یکی به حالت و وضعیت سازمان و محیط بیرونی سازمانی برمیگردد که به شکلدهی معروف است
و جنبه دیگر مرتبط با فرآیند اتخاذ استراتژی است که با واژه تدوین بیان میشود .لذا این مکتب از دو دیدگاه
بحث میشود ،دیدگاه اول در ارتباط با ابعاد مختلفی از یک سازمان است که تحت چه شرایطی خاص با هم
ترکیب میشوند تا «حالتها»« ،مدلها» یا «انواع موردنظر» را ایجاد کنند .دیدگاه بعدی مربوط به این میشود
که چگونه این حاالت مختلف پشت سر هم چیده میشوند تا مراحل و چرخههای عمر سازمانی را تعیین کنند
(اعرابی و دهقان . )1194 ،این مکتب ترکیبی از سایر مکاتب است .فرایند تشکیل استراتژی را یکی از تغییر
حالتها توصیف میکند که بخش عمدهای از ادبیات تجویزی است و مهارت را بر تغییر استراتژی متمرکز
میکند.

The Configuration School

3.

The Cultural School
The Environmental School

1.
2.
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رویکردهای شکلگیری استراتژی همراه با ایفاگران نقش اصلی ،واژگان و فرآیندها در مکاتب معرفی شده
مینتزبرگ ،بهطور خالصه در جدول  2ارائه شده است.
جدول  –2مکاتب استراتژی و ایفاگران نقش اصلی (اوشاناسی )2111 ،1و (مینتزبرگ و همکاران)1111 ،
مکتب

کلیدواژهها

همسازی/انطباق ،خصوصیت متمایز،
مزیت رقابتی ،تدوین/اجرا ،قوتها و
طراحی
ضعفها و فرصتها و تهدیدها
برنامهنویسی ،بودجهبندی ،جدول زمانی،
تجویزی برنامهریزی
سناریوها
صنعت و تجزیهوتحلیل رقابتی ،راهبرد
موقعیتیابی عام ،گروه راهبردی ،پورتفلیو ،منحنی
تجربه

ایفاگر
نقش اصلی

فرآیند پایهای

تعریف
استراتژی

صاحبنظر

فکری-مغزی ،ساده و
غیررسمی ،قضاوتی،
اندیشیده شده
رسمی ،تجزیه شده،
اندیشیده شده

بهعنوان یک
فرایند رسمی

ایگور آنسوف

تحلیلگران

تحلیلی ،نظاممند،
اندیشیده شده

بهعنوان یک
فرایند تحلیلی

مایکل پورتر

کارآفرینی

عمل متهورانه ،چشمانداز ،بینش

رهبر

چشماندازی ،شهودی،
عمدتاً اندیشیده شده

شناختی

نقشه ،چارچوب ،مفهوم ،طرح ،ادراک،
تفسیر ،عقالنیت محدود ،سبکشناختی

مغز

ذهنی ،ظهور یافته،
توانفرسا ،مفید و
محدود شده

یادگیری

تدریجگرایی (گسسته یا منطقی) ،راهبرد
ظهور یافته ،حسگری ،مخاطره پذیری،
کارآفرینی ،شایستگی محوری ،مبارزه

مدیر ارشد
(معمار)
برنامهریزان

هر کس که
بتواند یاد
بگیرد
هر کس که
قدرت دارد
(سطح خرد)

ظهور یافته ،غیررسمی،
آشفته و نابسامان

کریستنسن،
بهعنوان یک
فرایند مفهومی آندروز و گاث

بهعنوان یک
فرایند تخیلی
و بینشی
بهعنوان یک
فرایند ذهنی و
فکری
بهعنوان یک
فرایند نوظهور

ژوزف شومپیتر
هربرت
سایمون،
ماکرایداکیس
چالز لیندبلوم،
جیمز برایان
کویین

توصیفی
تعارضی ،تهاجمی،
آشفته و نابسامان ،ظهور
چانهزنی ،ذینفعان ،تعارض ،ائتالف،
بهعنوان یک
یافته (سطح خرد)،
شبکه ،بازی سیاسی ،راهبرد جمعی،
قدرت
فرایند مذاکره
تمام سازمان اندیشیده شده (سطح
اتحاد
کالن)
(سطح کالن)
جان ادواردز،
ایدئولوژیکی ،مفید و
بهعنوان یک
ارزشها ،باورها ،افسانه ،فرهنگ،
فیرسیروتو،
محدود شده ،جمعی،
جمعی
فرهنگی
فرایند جمعی
ایدئولوژی ،نمادگرایی
ریگر
اندیشیده شده
انفعالی ،تحمیل شده ،بهعنوان یک
انطباق ،تکامل تدریجی ،اقتضائات،
هانان و فریمن
محیط
محیطی
فرایند واکنشی
ظهور یافته
انتخاب ،پیچیدگی ،جای مناسب
یکپارچه ،نامنسجم و
با توجه به
پیکرهبندی ،الگوی اصلی ،دوره ،مرحله،
بافت سازمان ،چند بخش ،زنجیرهوار ،بهعنوان یک
مینتزبرگ
ترکیبی پیکرهبندی چرخه عمر حیات ،انقالب استراتژیک،
تمام موارد بعالوه تمام موارد فوق فرآیند انتقال
چرخش
در بافت خود
فوق
مک میالن،
سارازین،
پیتیگرو ،باور
و داز

. O'Shannassy
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همچنین از طرف دیگر ،وتینگتون در کتاب چیستی راهبرد ،رویکردهای عمده به راهبرد را در چهار رویکرد
خالصه میکند .وی تفاوت بین این رویکردها را در دو محور میداند (وتینگتون)1191 ،؛ محور افقی به بررسی
فرآیند میپردازد؛ یک طرف طیف راهبرد را محصول اندیشیدن و محاسبه کردن تلقی میکند ،در حالیکه طرف
دیگر آن ،راهبرد را محصول نوظهور اتفاق ،آشفتگی و سکون میداند .همچنین محور عمودی ،طیفی است که
نشان میدهد راهبرد مورد نظر بیشتر بهسوی حداکثر سازی سود گرایش دارد یا بهسوی کثرتگرایی اهداف.
بهعبارتدیگر مبنای دستهبندی وتینگتون هدف و نتیجه راهبرد بهعنوان محور عمودی در مقابل وسیله یا فرآیند
در محور افقی است که بر این اساس ،محقق چهار رویکرد عمده را شناسایی میکند.

شکل  -4رویکردهای عمده به استراتژی (وتینگتون)1311 ،

 -1رویکرد سنتی؛ بر مبنای برنامهریزی عقالئی بوده و شیوهای است که بر بیشتر کتابهای درسی مدیریت
راهبردی سیطره دارد-2 .رویکرد تحولی؛ از استعاره تقدیرگرایانه تکامل زیستشناختی سرچشمه گرفته است،
اما بهجای قانون جنگل ،نظام بازار را مبنای تحلیل راهبرد قرار داده است -1 .رویکرد فرآیندی؛ بر ماهیت
پیچیده و ناکارآمد کل زندگی انسان تأکید میکند و به شیوهای عملگرا ،راهبرد را متناسبسازی سازمان با
بازار میداند و -0رویکرد سیستمی؛ با نگاهی نسبیتگرا ،اهداف و ابزارهای راهبرد را از فرهنگ و قدرت
نظامهای اجتماعی محلی که راهبرد در آنجا شکل میگیرد ،تفکیکناپذیر میداند (وتینگتون.)1191 ،
همانطور که مالحظه میشود ،محور افقی وتینگتون که از طیف مطرح شده توسط مینتزبرگ درباره نحوه
شکلگیری راهبرد اقتباس شده است در واقع ناظر به سؤال اساسی انسانشناسی درباره میزان اختیار و مجبور
بودن انسان است .هر چه انسان را مختار بدانیم ،طبیعتاً اختیار تدوین و برنامهریزی و طراحی راهبرد را بهصورت
مستقل خواهد داشت و تدوین راهبرد حالت برنامهریزی شده خواهد داشت و هر چه وی را مجبور و اسیر جبر
طبیعت ،نظام بازار یا فرهنگ بدانیم راهبردها بهصورت خودجوش و ظهور یابنده شکل میگیرند .محور عمودی
الگوی وتینگتون نیز به فرجام انسان ،جایگاه انسان در آفرینش و هدف انسان برمیگردد (محمدی نسب.)1197 ،
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هر چه هدف و جایگاه انسان در آفرینش در بعد مادی و دنیایی محصور و محدود شود تمایل به سمت تمرکز
بر سود و حداکثر سازی سود بیشتر میشود و هر چه بر دو ساحتی بودن آفرینش انسان و اهداف فرا مادی و
معنوی در کنار اهداف مادی در انسانشناسی تأکید شود ،تمایل به سمت کثرتگرایی در اهداف بیشتر میشود.
از دو دستهبندی کالن مکاتب استراتژیک میتوان نتیجه گرفت که مبنای انسانشناسی محققان و نظریهپردازان،
تفاوت در نظریات را ایجاد میکند که میتوان متناسب با مبناهای متفاوت در مکاتب و رویکردهای مختلف آن
را جای داد که طبیعتاً هر یک از این مکاتب و رویکردها ،توصیههای متفاوتی را به مجریان و کاربران ارائه
میکند.
 -3موضوع و طبقهبندیها

همانطور که اشاره شد تنوع و گستردگی اشاره شده پیرامون استراتژی و مدیریت استراتژیک ،گریزناپذیر است.
یکی از راههای شناخت تنوع این عوامل و موضوعات ،طبقهبندی آنها بر اساس برخی از معیارهاست .بهطور
گسترده از یک طرف بسیاری از محققان خواستهاند تا توجه خود را بر عوامل داخلی شرکت مانند نقاط قوت و
ضعف آن متمرکز کنند .از طرف دیگر ،دالیل موفقیت در فرصتها و تهدیدهای محیط مورد بررسی قرار گرفته
است .دو پارادایم اصلی تحلیل استراتژی؛ تحلیل محیط بیرونی بنگاه (عمدتاً تحلیل صنعت) و تحلیل محیط
درونی (تحلیل منابع و قابلیتهای بنگاه) است (کاسگلیو و دیگران .)2424 ،اما یک معیار جایگزین و مکمل ،ما
را قادر می سازد تا این عوامل مختلف پیرامون استراتژی را بر اساس سطح تحلیل اتخاذشده نیز بهتر بشناسیم.
به استناد تحقیقات جدید این حوزه ،میتوان عالوه بر حرکت بین مالحظات داخلی و خارجی (هاسکیسن و
همکاران)1999 ،؛ محور دیگر جهت طبقهبندی موضوعات ،دستهبندی برحسب سطح خرد (رابطه بین افراد) و
کالن (شرکت کل) باشد (کاسگلیو .)2410 ،1الزم به ذکر است پژوهشهای دیگری نیز پیرامون طبقهبندیهای
مدیریت استراتژیک اشاره شده که با بررسی صورت گرفته ،مدل مطرح شده (گیوراس مارتین و همکاران،2
 )2410از جامعیت بیشتری برخوردار است.
بهعبارتدیگر ،به استناد پژوهش متأخر (گیوراس مارتین و همکاران )2410 ،میتوان دو نوع تنش را از طریق
توسعه رشته مدیریت استراتژیک شناسایی کرد :یکی بین مالحظات داخلی و خارجی و دیگری بین مالحظات
سطح خرد و کالن .بهطورمعمول دورههای خاصی رواج یکی دیگر از جوانب تحقیق را ثبت کردهاند .این موقعیت
میتواند به یک پاندول دوگانه به دنبال استعاره مورد استفاده با (هاسکیسن و همکاران )1999 ،مربوط باشد،
درجایی که تمرکز کانونی بر مالحظات داخلی یا خارجی و یا موضوعات سطح خرد یا کالن است .دو پاندول در
طی دورهای از تاریخچه این رشته بهطور همزمان حرکت کردهاند و حرکت کلی آنها سیر تکاملی این رشته و
وضعیت کنونی آن را تعریف کرده است .شکل  4ترتیب رویکردهای اصلی و نظریههای مطرحتر مدیریت
استراتژیک را با توجه به این دو معیار طبقهبندی ،نشان میدهد .این حرکت نوسانی سیستم پاندول دوگانه،
انعکاسی از پیچیدگی زیاد مدیریت استراتژیک ،بهعنوان یک رشته آکادمیک تخصصی است (مورکیا و همکاران،1
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 .)2422لذا میتوان گفت تحقیقات مدیریت استراتژیک نیاز به تمرکز بر نقطه تقاطع هر دو پاندول و تنش ناشی
از آن دارد ،زیرا این نواحی ،مناطقی هستند که مرز تحقیقات در آن قرار گرفته است.

شکل  -1سیر تکاملی تحقیقات مدیریت استراتژیک (گیوراس مارتین و همکاران)2114 ،

 تنش بین بخش داخلی شرکت و محیط آن:برای بسیاری از محققان که در این رشته تفکر میکنند ،یکی از موضوعات کلیدی که تحتالشعاع تکامل آن
قرار دارد ،تقدم توجه به مالحظات داخلی یا خارجی در زمان ،پیرامون توضیح در مورد موفقیت شرکت است.
(هاسکیسن و همکاران )1999 ،به استعاره پاندول و نوسانات آن تعمیم بخشید تا توضیح دهد که چگونه مدیریت
استراتژیک میل دارد به جستجوی عوامل موفقیت در داخل یا خارج از شرکت بپردازد .برای این نویسندگان،
سیستم پاندولی در دهه  ،1904در زمانیکه تمرکز بر تجزیهوتحلیل نقاط قوت و ضعف و هدف آن قرار داشت،
آغاز شد .بنابراین ،آنها میخواستند تا به داخل شرکتهای موفق نگاهی بیندازند تا عوامل تحتالشعاع آن که
بر عملکرد آنها مؤثر بوده را بشناسند( .گیوراس مارتین و همکاران )2410 ،نشان میدهد که در طی دهه 1904
و  ،1974چارچوبها یا رویکردهای کلیتری موردنظر قرار گرفتند که اساس نظریههای بعدی شدند .بنابراین،
استراتژی بهعنوان راهی برای اتصال شرکت به محیط آن دیده شد ،بهطوریکه هر دو ویژگی داخلی و خارجی
مهم بودند .این موضوع در تحلیل معروف  SWOTکه ویژگیهای داخلی شرکتها (نقاط ضعف و قوت) و
ویژگیهای خارجی آنها (فرصتها و تهدیدها) را نشان میدهد و همچنین در ماتریسهای استراتژیک همچون
(بخش رشد ماتریس  BCGو همچنین بخش قوت کسبوکار -جذابیت بازار ماتریس مککنزی )1که تلفیقی از
هر دو ویژگی -شرکت و محیط صنعت بودند -بهعنوان یک ابزار تحلیلی ،انعکاس پیدا کرد .در پایان دهه 1974
و در ابتدای دهه  ،1934جستجو برای عوامل موفقیت نسبت به محیط خارجی با جستجو در ساختار صنعت
. McKinsey
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بیشترین اهمیت را پیدا کرد (پورتر .)1934 ،اقتصاد سازمانها از طریق ارائه نظریه نمایندگی (جنسن و مکلینگ،1
 )1970و نظریه هزینه مبادالت (ویلیامسون ،)1934 ،2پاندول را به موقعیت متوسطی تغییر داده که هر دو ویژگی
داخلی و خارجی را در جستجو برای موفقیت مورد خطاب قرار داده است .در پایان ،پیدایش و ایجاد نظریه مبتنی
بر منابع ( 1)RBVکه با کارهای (ورنرفلت )1930 ،0و (بارنی )1991 ،برانگیخته شده بود ،بار دیگر پاندول را به
سمت بخش داخلی شرکت حرکت داد؛ بهطوریکه به موقعیت ابتدای خود برگشت .پژوهشهای (گرنت)1990 ،
(تیس و همکاران )1997 ،4و (ونگ و احمد )2447 ،0نیز به این موضوع بسیار کمک کرد.
 تنش بین سطح خرد و کالن:اگرچه این موضوع در ادبیات کمتر دیده میشود ،اما (گیوراس مارتین و همکاران )2410 ،یک نوع پاندول بین
سطح کالن یا سطح تحلیل شرکت و سطح تحلیل خرد شناسایی کردهاند که رابطه نزدیکی با رفتار گروهی یا
فردی در شرکت دارد .اگرچه این موضوع بهطورکلی پذیرفته شده است که هدف از تحلیل در مدیریت
استراتژیک ،کل شرکت ،وجود کسبوکار چندگانه ،بازارهای چندگانه یا چند ملیتی است (روملت و همکاران،
 ،) 1990اما عوامل موفقیت ممکن است در هر دو سطح خرد و کالن ریشه داشته باشند .با این وجود ،درست
است که بگوییم در تحقیقات تا به امروز ،سطح کالن بر سطح خرد غالب بوده است (بولینگر و همکاران،7
 .)2421در روش مشابه پاندول داخلی -خارجی در اوایل دهه  1904و  ،1974با بخشهای اصلی در هر دو حوزه
خرد و کالن روبرو هستیم .پیشگامان رشته استراتژی ،موفقیت یک شرکت را بهطور کل مورد تجزیهوتحلیل
قرار دادند و به بررسی شرکت بهعنوان واحد اصلی تحلیل پرداختند (مولینا آذونین .)2410 ،3بهعنوان مثال ،چنین
مواردی در کار (چندلر )1902 ،9یا (آنسوف )1904 ،یافته میشود .موارد دیگر بیشتر در نظریه سازمانی ریشه
دارند که سهم قابل توجهی در سطح کالنتر دارد و شامل کارهای (بارنز و استالکر( )1901 ،14لورانس و لورچ،11
 )1907در بین کارهای دیگر میباشد .در عین حال ،بخشهای اصلی از حوزه رفتار و نظریه سازمانی مانند کار
(مارچ و سیمون )1943 ،12بهطور واضح در سطح خرد قرار دارند که قبالً در اولین دوره نمایان شدند و بهصورت
بسیار برجسته ای در آغاز این رشته پدیدار شدند .توجه معطوف شده به مدیریت شرکت که از طریق کارهای
اولیه (بارنارد )1913 ،11یا (سلزنیک )1947 ،10که نفوذ قابلتوجهی را در این سالهای اولیه تصریح کردند ،نیز
به همین موضوع مرتبط است .از دهه 1934به بعد ،اهمیت زیادی که به تحقیق در اقتصاد صنعتی داده شده بود،
به کانون توجه برای ویژگیهای کالن بخصوص ساختار صنعت تغییر یافت .همانطور که توسط (راموس
رودریگز و ریوز ناوارو )2440 ،14در مطالعه سیر تکاملی این رشته اشاره شده است ،وجود ویژگیهای کالن و
خارجی منجر به کاهش مداوم در نفوذ رویکردهای سازمانی خرد و کالن شد.
9
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در مجموع ،دو پاندول اشاره شده بهطور همزمان کار میکنند و دارای حرکت مداومی هستند و حتی گاهی اوقات
روی هم میافتند (گیوراس مارتین و همکاران .)2410 ،در نتیجه ،ما اکنون با رویکردهای کامالً معتبری مواجه
هستیم که بر سطح خرد و کالن و هر دو حوزه خارجی و داخلی توجه خود را معطوف میدارند .بهعبارتدیگر،
تحقیق در مدیریت استراتژیک به سمت پیچیدگی بیشتر موضوعات موردنظر و رویکردهای اتخاذشده تکامل
پیدا کرده است .این بدین معنی است که ممکن است ظرفیت بیشتری برای تحلیل موضوعات پیچیده که به
دنبال مقابله با آنهاست ،مورد انتظار باشد ،بدون اینکه منحصراً بر یک نوع مسئله یا یک نوع رویکرد تمرکز
شود .همچنین به نظر میرسد مطالعات آینده شاهد تحوالتی باشد و به موضوعاتی که کمتر موردتوجه قرار
گرفته یا ناشناخته مانده ،بیشتر پرداخته شود (رودریگز و همکاران )2421 ،1و (پاول و همکاران.)2411 ،2
الزم به ذکر است عالوه بر طبقهبندیهای اصلی و نظریههای پیشتاز اشاره شده باال در حوزه استراتژی ،در یک
نگاه جامع ،میتوان برخی از نظریههای مهم حوزه استراتژی را چنین برشمرد (شودر و همکاران( ،)2419 ،1سیدل
و همکاران( ،)2419 ،بنی اسد )1194 ،و (لینچ :)1197 ،نظریه مبتنی بر بازار ،نظریه مبتنی بر منابع ،قابلیتهای
پویا ،چرخه رقابت و رقابت شدید ،شبکه ارزش و هم رقابتی ،ائتالف استراتژیک ،نظریه هوش رقابتی،
شایستگیهای محوری سازمان ،نظریه مبتنی بر دانش ،نظریه مبتنی بر شایستگی بنگاه ،نظریه یادگیری سازمانی
و سازمان یادگیرنده ،استراتژی بهعنوان عمل ،نقاط مرجع استراتژیک ،تصمیمگیری استراتژیک ،نظریه تناسب
استراتژیک ،نظریه ذینفعان ،نظریه حاکمیت سازمانی ،نظریه نمایندگی ،نظریه هزینه مبادالت ،نظریه بازیها،
نظریه نهادی ،نظریه اقتضایی ،نظریه پیچیدگی ،نظریه آشوب ،نظریه سیستمها ،اکولوژی جمعیت و سازمان،
نظریه فرهنگ سازمانی و مدیریت نمادین ،نظریه وضع واقعیت ،نظریه جهانی شدن و  . ...شایان ذکر است لینچ0
( )2411نیز در کتاب مدیریت استراتژیک خود از دو مکتب مدیریت استراتژیک تکوینی 4و تجویزی 0سخن
میگوید .از نظر مدیریت استراتژیک تجویزی ،تئوریهای استراتژی در چهار حوزه تئوریهای مبتنی بر محیط
و صنعت (بازار) ،7مبتنی بر منابع ،3مبتنی بر نظریه بازی 9و مبتنی بر شبکه و همکاری 14دستهبندی شده است.
در تئوریهای مبتنی بر محیط و صنعت ،منافع با انتخاب جذابترین صنعت و رقابت بهتر با رقبای موجود در
صنعت حاصل میشود .در تئوریهای مبتنی بر منابع ،بر قابلیتها و منابع کلیدی که منجر به مزیت رقابتی
سازمان شده تأکید میشود .تئوری بازیها بر مسئله تصمیمگیری در مورد انتخاب بهترین گزینه استراتژیک
تأکید شده و به تعامل میان سازمان و سایر بازیگران توجه میشود .در تئوریهای مبتنی بر شبکه و همکاری
نیز تمرکز بر روی مراودات شخصی ،دانش و تأثیرگذاریهایی است که در داخل و خارج از سازمان منجر به
موفقیت حداقل دو سازمان (که حلقه همکاری تشکیل دادهاند) میشود .همچنین از نظر مدیریت استراتژیک
تکوینی ،تئوریهای استراتژی در حوزه تئوریهای مبتنی بر بقاء ،11مبتنی بر عدم اطمینان ،12مبتنی بر منابع
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انسانی 1و مبتنی بر دانش و نوآوری 2دستهبندی شده است (لینچ .)1197 ،در تئوریهای مبتنی بر بقا ،بر بقا و
مناسبترین سازمان در تعامل با محیط تأکید دارد .در این رویکرد بهتر است سازمان در مواجهه با تغییرات بر
استراتژیهای نوظهور توجه داشته باشد .تئوریهای مبتنی بر عدم اطمینان هم بر احتماالت ریاضی تأکید داشته
و نشان میدهند مدیریت استراتژیک در مقابل نوسانات بسیار پیچیده و متغیر بوده و هرگونه پیشبینی در ابتدای
کار غیرممکن است .تئوریهای مبتنی بر منابع انسانی نیز بر نقش کارکنان در تدوین استراتژی تأکید داشته و
موضوعاتی مانند انگیزش ،سیاستها ،فرهنگ سازمانی و عالیق افراد اهمیت مییابد (دی گویرت و همکاران،1
 .)2419همچنین در تئوریهای مبتنی بر دانش و نوآوری نیز ،ایدههای جدید و به اشتراکگذاری آنها به وسیله
دانش مهمترین جنبه مدیریت استراتژیک است.
 -4واژگان

کلیدواژگان استراتژی در پژوهشهای مختلف ،اشاره شده است ،اما کمتر بهصورت جامع معرفی شده است (طیبی
ابوالحسنی و روحانی راد .)1190 ،یکی از جامعترین تحقیقات این حوزه( ،فورر و همکاران )2443 ،در تحقیقی
با عنوان «ساختار و تکامل زمینه مدیریت استراتژیک» واژگان اصلی در ادبیات مدیریت استراتژیک را مطرح
کرده است ،در جدول زیر به کمک این پژوهش و همچنین نتیجه مطالعات صورتگرفته (بارنی( ،)1991 ،راندوپاپو
و گیوراس مارتین( ،)2412 ،نگ و همکاران( ،)2447 ،راموس رودریگز و ریوز ناوارو( ،)2440 ،نورر و همکاران،0
( ،)2443آذر و براک( ،)2443 ،4گارسیامرینو و سانتوس آلوارز( ،)2449 ،0راندوپاپو و گیوراس مارتین)2414 ،
(دکان و همکاران )2413 ،7و (میشرا و موهانتی)2424 ،؛  20کلیدواژه اصلی و زیرمجموعههای آن معرفی
میشوند .واژگان اصلی عبارتند از :ائتالف ،سرمایهگذاری مشترک و همکاری  -قابلیتها ،ظرفیتها ،شایستگیها
و منابع مبتنی بر چشمانداز شرکت -مدلسازی شناختی -رقابت و تجزیهوتحلیل رقابتی -مفهوم تناسب
استراتژی -بازسازی یا تجدید ساختار شرکت -استراتژی شرکت -تصمیمگیری -استراتژی تنوع– کارآفرینی -
مزیت استراتژیک و حالتهای ورود به بازار -مدلسازی محیطی :عوامل سیاسی ،اجتماعی و دولتی تأثیرگذار بر
استراتژی -مدیریت استراتژیک و تئوری مالی -استراتژیهای وظیفهای -استراتژیهای جهانی ،بینالمللی و
چندملیتی -مدلهای رشد -تجزیهوتحلیل صنعت -یادگیری ،سبک مدیریت و رهبری -متدولوژیها ،تئوریها
و مسائل پژوهشی -سازمان :ساختار ،استراتژی و تغییر -عملکرد -سیستمهای کنترل و برنامهریزی -تحقیق و
توسعه ،فناوری ،نوآوری -گروههای استراتژیک و نوعشناسی استراتژی -استراتژی ،مأموریت ،چشمانداز-
مدیریت ارشد .در جدول  1در پیوست ،واژگان اصلی و واژههای زیرمجموعه هر یک در ادبیات مدیریت
استراتژیک به تفصیل مشخص شده است.
در شکل  ،0خالصه مفاهیم اصلی پیرامون بدنه دانشی مدیریت استراتژیک ارائه شده است.
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شکل  -1جمعبندی مفاهیم اصلی پیرامون بدنه دانشی مدیریت استراتژیک (محقق ساخت)

نتیجهگیری
پژوهش حاضر با استفاده از مرور نظاممند ،برای فهم عمیقتر بدنه دانشی مدیریت استراتژیک صورت گرفت .در
این تحقیق تالش شد تا به سؤاالت اصلی اجزای بدنه دانش پیرامون حوزههای دانشی زیربنا و همسایه در
مدیریت استراتژیک؛ مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک؛ موضوع و طبقهبندیهای حوزه مدیریت
استراتژیک و همچنین دامنه واژگان مدیریت استراتژیک پاسخ داده شود .یافتهها به تفصیل در مقاله ارائه گردید،
در ادامه بهاختصار ،برخی از مهمترین نتایج پژوهش اشاره میشود.
استراتژی در گستردهترین معنای خود ،راهی برای رسیدن به هدف است ،و بهطور اخص در فضای کسبوکار،
استراتژی دربارهی انتخابهای مشخص برای پیروزی در فضای بازار است که در این میان ،حوزههای دانشی
متنوعی در ساختن این راه مشارکت دارند .مدیریت استراتژیک در پس بخشهای متنوعی از رشتههای مختلف
در علوم اجتماعی تکامل پیدا کرده است .پیشرفتها در طی چند دهه اخیر ،تکامل و بلوغ این رشته را تصدیق
میکنند و هماکنون نیز از ظرفیت باالیی برای تجزیهوتحلیل ،و همچنین ارائه نظریات بیشتر ،عناوین تحلیلی و
روششناسیها برای این کار برخوردار است .بهعبارتدیگر نتایج یافتهها نشان میدهد زمینهی مدیریت
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استراتژیک برای پاسخ دادن به سؤاالت پیرامون عملکرد سازمانی موفق ،بهطور قابلمالحظهای شامل و پذیرای
ایدهها ،نظریهها و رویکردهای نشئتگرفته از رشتههای مختلف علوم اجتماعی (از قبیل :اقتصاد ،جامعهشناسی
و روانشناسی) و حوزههای همسایه واحد وظیفهای (مثل بازاریابی ،مالی و عملیات) بوده است .شناخت کتب و
مجالت مهم نیز موضوع مهم دیگری در بحث دانشی علم استراتژی است که تاثیرگذارترین آنها در مقاله
معرفی شد.
در ارتباط با بحث مکاتب و رویکردها باید گفت برای تحلیل و بررسی دیدگاهها و نظریات محققان مختلف در
زمینه مدیریت استراتژیک ،میتوان آنها را بر مبناهای مختلف دستهبندی کرد .علیرغم گوناگونی الفاظ به
کاررفته در این مدلها ،مفاهیم مطرح شده در آنها ،نقاط مشترک و همپوشانیهای بسیاری با یکدیگر دارند.
در این میان ،طبقهبندی مینتزبرگ و دیگران ( )1993و همچنین وتینگتون ( )2441جامعتر ،با تبیین مناسبتر
و پرکاربردتر بودهاند که در مقاله به آن اشاره شد .بهطور کلی میتوان گفت در آینده ،موضوعات مبتنی بر مکاتب
توصیفی مینتزبرگ و استراتژی نوظهور ،رشد بیشتری پیدا میکند.
موضوع و طبقهبندیهای حوزه مدیریت استراتژیک از دیگر مواردی است که در پژوهش بدان پرداخته شد.
(گیوراس مارتین و همکاران )2410 ،نشان داد که میتوان پاندول دیدگاه خارجی و داخلی حوزه استراتژی را
توسعه داد و به پاندول دوم سطح خرد و کالن نیز پرداخت .نتایج یافتههای پژوهش نشان میدهد به نظر میرسد
با توجه به مطالعات (استیسی )1991 ،1و همچنین (ویتینگتون ،)2441 ،بتوان پاندولهای دیگری را هم به این
دو پاندول اضافه کرد .پاندول سوم میتواند فرضهای فلسفی باشد که شامل طیف عینی -ذهنی است .همچنین
پاندول چهارم هدف و نتیجه استراتژی است که نشان میدهد استراتژی موردنظر بیشتر بهسوی حداکثر سازی
سود گرایش دارد یا بهسوی کثرتگرایی اهداف .به عبارت دیگر میتوان مطالعات آینده را چنین متصور شد که
اگر از منظر فرضهای فلسفی (عینی -ذهنی) به استراتژی بنگریم ،میتوان گفت پژوهشهای حوزه ذهنی که
بهصورت رویکردهای غیر اثباتگرایی است ،پتانسیل رشد بیشتری دارد .همچنین از منظر ،هدف و نتیجه
استراتژی نیز که شامل اهداف یگانه سود یا کثرتگرایی اهداف است ،اهداف چندوجهی رشد بیشتری خواهد
داشت ،بهعنوان مثال میتوان به پژوهشهای حوزه مسئولیت اجتماعی ،اخالق و  ...اشاره کرد .همچنین تالش
شد نظریههای مهم حوزه استراتژی نیز در همین بخش معرفی شود.
در انتها نیز  20کلیدواژه اصلی و زیرمجموعههای آن معرفی شد تا پژوهشگران با این بخش بدنه دانش استراتژی
نیز بهتر آشنا شده و در آثار پژوهشی خود ،به این کلیدواژههای مهم معتبر که در سطح ببینالمللی کامال شناخته
شده است ،اشاره کنند .در ادامه با توجه به یافتهها ،پیشنهادهایی مطرح میشود:
 عالقهمندان استراتژی چه پژوهشگران نظری و چه مدیران و مشاوران عملگرا تالش کنند در جهت ایدهیابی و استفاده از مبانی تئوری و ابزارهای حوزههای دانشی اقتصاد ،جامعهشناسی و روانشناسی برای
مدیریت استراتژیک تالش بیشتری نمایند.

. Stacey
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برای توسعه و اجرای استراتژی اثربخش و مدیریت استراتژیک در عرصۀ عمل در سطوح ملی و سازمانی
الزم است که موردهای واقعی از صنعت و بخشهای عمومی در کالسهای درس در دانشگاهها میان
دانشجویان و استادان بررسی شوند و تالش شود انتقال دانش ضمنی استراتژی و مدیریت استراتژیک از
طریق استاد ـ شاگردی و یادگیری در عمل (مطالعۀ موردی) توسعه بیشتری پیدا کند.
هرچند برنامهریزی استراتژیک دارای ضعفها و انتقادات گستردهای است ،اما همواره تحلیل عقالیی
گزینههای راهبردی ،پیشبینی آینده ،استفاده از فنون تحقیق در عملیات در کار و برنامهریزی غلتان در
سازمان ضروری است.
در توسعه و اجرای راهبردها ،توجه به مکاتب توصیفی همچون مکاتب کارآفرینی ،شناختی ،یادگیری،
قدرت ،فرهنگی و محیطی ،در کنار مکاتب تجویزی ضروری است که باید به استراتژیهای خودجوش و
شناسایی مکانیسم خلق آنها در سازمان توجه ویژهای شود.
با توجه به فقر نسبی مطالعات استراتژی در حوزه کنترل ،استفاده از سامانههای رصد و کنترل مدیریت
استراتژیک ،هوش تجاری و  ...میتواند به بهرهوری بهتر استراتژی در سازمانها کمک نماید.
با توجه به نوسانات اقتصادی و شرایط پیچیده و پویای محیط ،باید به تحلیل شبکه ارزش و هم رقابتی ،به
مکملها و همزمانی رقابت و همکاری در صنعت ،موضوعات مرتبط با اتحاد استراتژیک ،شبکه همکاری و
 ...بیشتر توجه شود.
برای تحقق عملیاتیتر استراتژی در سازمان ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان گریزناپذیر
است .توجه به اکوسیستمهای پلتفرمی ،مدلهای کسبوکار پویا ،جمعسپاری استراتژی و استفاده از سایر
ابزارهای این فناوری در اجرای بهتر استراتژی بسیار مهم است.
رویکردهای رفتاری استراتژی و موضوعاتی همچون علوم اعصاب شناختی ،احساسات سازمان ،رفتارهای
شبکههای اجتماعی و  ...در اجرای استراتژی ،مورد توجه قرار گرفته و کاربردهای واقعی آن سنجیده شود.
پژوهشگران میتوانند به کمک واژگان تخصصی استراتژی و بررسی واژگان مشابه در سایر حوزههای علوم
اجتماعی ،در جهت شناسایی نقاط اشتراکی و ایده یابی ازآنها ،به رشد هر چه بیشتر استراتژی کمک کنند.

همچنین پیشنهاد میشود با توجه به ماهیت چندرشتهای مدیریت استراتژیک ،پژوهشهای بین رشتهای نیز در
میان رشتههای مختلف علوم اجتماعی ،زمینههای تجاری و حوزه استراتژی بیشتر شود .همچنین ضمن توجه
به مطالبات عینی و عملی استراتژی در سازمان ،مباحث ذهنی حوزه استراتژی در کنار مفاهیم نوین ناشناخته یا
کمتر شناخته شده استراتژی همچون استراتژی باز ،سطح خرد استراتژی و  ...نیز مورد توجه بیشتر پژوهشگران
قرار گیرد .ضمن اینکه میتوان برای بررسی دقیقتر زیرحوزههای استراتژی و آشنایی با روند تحوالت آنها ،با
استفاده از روش فرامطالعه و ابزارهای علمسنجی ،به بررسی آنها پرداخت.
در انتها ،برخی از محدودیتهای تحقیق اشاره میشود .ممکن است در بخشهای مختلف ،کمی همپوشانی و
تکرار مشاهده شده باشد ،که به دلیل ماهیت پژوهش ،اجتنابناپذیر بوده است .همچنین ممکن است پژوهشگران
در برخی موارد ،بهجای مرور متعادل و منصفانه ،اعمالنظر خود را بیشازحد انجام داده باشند .همچنین با توجه
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به جا معه آماری پژوهش ،در بخش جستجوی مقاالت ،باید اشاره کرد که به دلیل حجم باال ،سطح دسترسی و
زمان بر بودن بررسی نتایج مربوطه؛ پایگاه داده غیر اسکوپوس ،مجالت غیر انگلیسی زبان ،مقاالت منتشرشده
در همایش و کتاب و یا بهصورت سخنرانی ،موردبررسی قرار نگرفتند که سایر پژوهشگران میتوانند در
پژوهشهای آتی خود به آنها نیز توجه کنند و به غنای بیشتر این نتایج کمک کنند.
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