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 چکیده
 حوزه یک به دهه، هفت حدود طول در چشمگیر، رشدی سرعت استراتژیک با مدیریت مطالعاتی زمینه

 ارزیابی به استراتژیک علمی مدیریت اجتماع تمایل کنار در سریع رشد است. این شده مستقل تبدیل دانشی

کرده  جلب استراتژیک مدیریت دانشی حوزهبه مطالعه درباره  را پژوهشگران از توجه برخی خود، دانشی حوزه

مدیریت استراتژیک صورت گرفته است. بدین منظور با  دانشی بدنه تربرای فهم عمیق است. این پژوهش

  31علمی اسکوپوس، پس از غربالگری،  مند در پایگاهمرور نظام روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش

اطالعات  برای استخراج 2424تا  1944ی زبان در بازه زمانی مقاله مهم منتشر شده در مجالت انگلیس

های دانشی زیربنا و همسایه در مدیریت استراتژیک، ها به تفکیک در قالب حوزهشدند. نتایج بررسی انتخاب

ها و همچنین دامنه واژگان آن قابل اشاره است که به تفصیل در بندیمکاتب و رویکردها، موضوع و طبقه

    ارائه شده است.مقاله 
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 مقدمه 
ر حوزه دانشی ها دآن تأثیرگذارترینها و شاید بخش ترینشدهاز شناختهیکی  ،حیطه دانشی مدیریت استراتژیک

 کیاستراتژ تیریمد ،دهه گذشته . در چهار(1193 )رحمان سرشت و دیگران، عمومی بوده است صورتبهمدیریت 
رقابتی  و همچنین محیط وکار مدارس کسب یبرا یلیتحص یهاورهی مدنظر در دهاحوزه ترینمهماز  یکی

تحت  یهااز منظر توسعه حوزههمچنین . (2424 ،1)آرجریس و همکاران سراسر جهان بوده استتجارت در 
 شرفتیشاهد پ رمنظ کی. از (4242 ،2)آدابر بوده استدر دو جریان قابل مالحظه  یهاشرفتیشاهد پ زیپوشش ن

 یهاستایداشته و تحت عنوان س یاتیو عمل یکاربرد یتیکه اساساً ماه میهست یدر موضوعات علم استراتژ
 میابوده کیاستراتژ تیریمد یهایتئور یحوزه مطالعات شرفتیشاهد پ گریشود. از منظر دیوکار شناخته مکسب

 ،1یدل و همکاران)س شودیشناخته م هاوکارکسب یگذاراستیس یبرا یانیبن عنوانبهداشته و  یفلسف یتیکه ماه
2419.)  

 بوده است ری( تا به امروز چشمگمیالدی 1944الی  1904)دهه  از زمان آغاز کیاستراتژ تیریتحول در حوزه مد
 ،کیاستراتژ تیریتحوالت حوزه مد مبدأ عنوانبه اشاره شدهالبته مقصود از دهه  (.2424 ،0)کاسگلیو و دیگران

ه مقصود وجود نداشته است. بلک یعام استراتژ طوربهو  کیاستراتژ تیریمد نیشیپ یهاکه در دهه ستیامر ن نیا
و  دانشمنیعلم، ظهور اند کی عنوانبه کیاستراتژ تیریبه مد شتریزمان شاهد توجه ب نیاست که در ا نیا

درواقع این تاریخ مبدأ تشکیل مدیریت استراتژیک تحت لوای یک رشته  .میابوده یکتب متعدد تخصص نیتدو
 ،یعلم استراتژ یتحول رینقطه آغاز س (. با توجه به این امر،1197 علمی و مدون بوده است )بنی اسد و دیگران،

)هاسکیسن و  بوده است یعموم تیریدروس رشته مد یبخش محدود از محتوا کیعنوان علم به نیکاربرد ا
ته فراتر رف یدوره آموزش در یک گنجاندن آنصرف  یشمول علم استراتژ طهیامروزه حالبته  .(1999 ،4همکاران

نکته جالب توجه (. 2410 ،0)روزنبرگ هنسن و فرلیا شده است لیپرمخاطب تبدجذاب و  یمطالعات و به حوزه
و  حوزه مرتبط با مسائل نیعمده تحوالت ا افتیتوان دریم یراتژتطور علم است ریاست که با مطالعه س نیا
آثار درنتیجه  (.2419 ،7)ویتینگتون ها با آن مواجه بودندوکار سازمانکسب یایبوده که در دن ییازهاین

 دهیچیپ میمفاه سویبه رانیمد یعمل برا یمانند ارائه راهنما یاساده میحوزه از مفاه نیا یعلم یهاپژوهش
( که نیازمند بررسی و شناخت بیشتر است. الزم به ذکر است استراتژی 1190)حیدری و والی پور،  است افتهیسوق 

 ،کامینگز) ،(1999 ،9)گرای ،(2410 ،3در حوزه نظامی و سیاست نیز تعریف شده و جایگاه خاصی دارد )گرنت
نداریم و پس از مرور گذرا به جنبه نظامی قصد پرداختن به آن را  (. اما در این مقاله1192 )خلیلی، ،(1194

  شود.وکار پرداخته میاستراتژی، به استراتژی در حوزه کسب

                                                                                                                                   
1. Argyres et al 
2. Adobor 
3. Seidl et al 
4. Koseoglu et al 
5. Hoskisson et al 

6. Rosenberg Hansen & Ferlie 
7. Whittington 
8. Grant 
9. Gray 



  111ـــــــ ــــــــ تر بدنه دانشی مدیریت استراتژیکفهم عمیقبررسی ضرورت 

و  مفهوم تر باقطور دقیبهتر است به ،بدانیم استراتژی چیستبا سیر تحول آن بیشتر مانوس شده و برای اینکه 
 های مرتبطحوزه و استراتژیک در مدیریت ایگسترده بدنه دانشی همچنین کالبد بدنه دانشی آن، بیشتر آشنا شد.

در حال توصیف مرزهای خود و شکل دادن بدنه اصلی و  مدیریت استراتژیکهایی مانند اگر حوزهدارد.  وجود
جربی، های علمی و تفسیر نتایج تهسته مرکزی دانش خود هستند، برای بیان مسائل پژوهشی، شکل دادن بحث

رتباط و برقراری ا دهیسازمانبرای نیز های فراوانی امروزه نظریه. استه از درون نیاز دارندبه بنیادهای نظری برخ
که نیاز است  (2413 ،1)مکادوک و همکاران های پراکنده و پیچیده دنیای اجتماعی در دسترس استبین داده

ز ا دانشی آن را شناخته وبتوانند بهتر بدنه پژوهشگران  صورت جامع و شیوا مورد بررسی قرار گیرد تابه
 های دانشیحوزه از ایمجموعه سویک از جدید، دانشی حوزۀ هر تأسیس در. کمک بگیرند های آنزیرشاخه

 هادیگر حوزه از که دارد وجود نظری شالودۀ یا دانشی بنیان یک دیگر، سوی و از کنندمی ایفا نقش دیگر

( اشاره 2449 ،2( به نقل از )کریشنان1194 )سالمی و دیگران،کند. می فراهم برای عمل ایپایه و مجزاست
 هایو موضوع رویکردها مفهومی، هایدانش، مدل و نظریه از ایبدنه منطقی، بندیطبقه یک کنند که داشتنمی

  است. دانشی حوزه مؤلفه این الزامات از خاص واژگان فرهنگ و مشخص
خود  دانشی حوزه ارزیابی به استراتژیک مدیریت علمی اجتماع تمایل کنار در سریع اشاره شده این رشته، رشد

 استراتژیک مدیریت دانشی حوزه مطالعه درباره به را پژوهشگران برخی از توجه (،2421 ،1)سنامور و فریشامار

 نگاه یک نبود استراتژیک، مدیریت درباره پیشین مطالعات هایکاستی ترینمهم از است. اما یکی کرده جلب

  دانشی است. حوزه عنوان یکبه آن، به جامع
 ایستادن با روز هر که دانشمندان های مداومپژوهش از حاصل روزافزون و متراکم علمی ازطرف دیگر، ادبیات

 دانش انباشت شود. اینمی علمی محسوب جامعه بزرگ هایسرمایه از یابد،تکامل می های پیشینیافتهانه ش بر
 مند،های جامع از نوع مرور نظامشود. پژوهشمی تلقی ضروری دانشی، حوزه هر پیشرفتو  بودن علمی برای
 مستقل تحقیق نقش یک و دهد قرار خود موضوع بررسی مستقل، صورت به را شده انباشته دانش تواند اینمی

داد  آن پاسخ به تواننمی اول مرتبه هایپژوهش کمک به که پاسخ دهد سواالتی کند و به ایفا را اصیل و
مند، با نگاه جامعی که به همراه دارند، برای استفاده بهینه از حجم نظام مرور هایپژوهش انجام(. 2410 ،0)مرتنز

باالی اطالعات تولید شده توسط مقاالت و ارائه ترکیبی از شواهد به صورت خالصه، مورد توجه پژوهشگران 
 عمده طور (، به عبارت دیگر، این روش به1193 )عبدخدایی و طیوری،اند گرفته قرار های مختلف در دنیارشته

 یافتن همچنین و خاص موضوعی در دانش موجود بزرگی از تصویر ایجاد و اولیه هایپژوهش ترکیب هدف با

(. 1193 ،علم الهدی و شهسواریشود )می استفاده مختلف هایپژوهش نتایج در هاتنوع و هاها، تفاوتشباهت
مند با توجه به نگاه جامع آن برای درک تحوالت این حوزه دانشی و رو، انجام پژوهش با روش مرور نظامایناز 

های استراتژیک به جنبه مدیریت علمی سو و درک میزان توجه اعضای اجتماعارزیابی وضعیت کنونی آن، از یک
 را تحقیقات این بار، برای نخستین حاضر، یابد. پژوهشمختلف حوزه دانشی خود، از سوی دیگر ضرورت می
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سؤاالت  به تا کندبررسی می و اند، گردآوریاستراتژیک پرداخته مدیریت خود مطالعه به مختلف منظرهای از که
صورت مشارکت علمی در این حوزه صورت ( پاسخ دهد تا بدین2449 اصلی ذیل اجزای بدنه دانش )کریشنان،

 شناخته کمتر یا های ناشناختهجنبه درک و دانشی حوزه تررای فهم عمیقب دیگر، این پژوهشعبارتگیرد. به

 حوزه که درباره را المللیتحقیقات مرجع و معتبر بین مند،مرور نظام روش از استفاده با مدیریت استراتژیک، شده

 به دست آید: زیر هایپرسش کند تا پاسخ مناسبی برایمی بررسی اند،شده انجام مدیریت استراتژیک دانشی

 های دانشی زیربنا و همسایه در مدیریت استراتژیک چیست؟حوزه -

 مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک چیست؟ -

 های حوزه مدیریت استراتژیک چگونه است؟بندیموضوع و طبقه -

 دامنه واژگان مدیریت استراتژیک چیست؟ -

   ادبیات پژوهش
 و تیخاشعی ورنامخواس) وکار، استراتژی نظامی استاستراتژی کسبریشه بسیاری از مفاهیم و نظریات درباره 

به  2یا استراتگی« فرمانده ارتش»به معنای  1استراتگوس . واژه استراتژی از واژه یونانی(1044 ،صبور ابوانی
اما مفهوم  ،(1194 ،کامینگز) مشتق شده استسال قبل از میالد مسیح  444در حوالی  «هاهنر ژنرال»معنای 

در حدود  «0هنر جنگ»؛ به نام 1سان تزوژنرال چینی؛ اثر کالسیک  ؛ بلکهاستراتژی از یونان نشأت نگرفته است
 در پیروزی شده که در آن، اصولعنوان اولین شرح در مورد استراتژی شناخته سال قبل از میالد مسیح به 104
 هدایت، فن معنای به ابتدا استراتژی لذا مفهوم (؛2410 گرنت،) ،(1134 شود )خلیلی،داده می  توضیح نبرد

 استراتژی گرفته شد و البته کار به نظامی علوم در جنگ اهداف به نیل نیروها جهت سازیهماهنگ و تطبیق
گرایش اصول است.  ریزیبرنامه تحول سیر حاصل و دوم جهانی جنگ از پس دستاورد امروز آن، صورتبه

ه ای عمومی درباروکار به توسعه در طول مسیرهای مجزا نشان دهنده عدم وجود نظریهکسباستراتژی نظامی و 
  شود.ها به تحوالت استراتژی بیشتر اشاره میدر بخش یافتهاست.  1904تا قبل از  استراتژی

 مکانی مختلف و زمانی براساس شرایط و دارد دیرینه قدمتی مفاهیم، دیگر از بسیاری مانند نیز استراتژی مفهوم
استراتژی  .(1044 طیبی ابوالحسنی و خاشعی ورنامخواستی،است ) داشته وجود آن از متنوع و متفاوت تعابیری

نیل به اهداف خود، آن  جهت دردر اصطالح عام، برنامه و دور نمایی از اهداف آینده است که یک موجودیت 
ی ، تدوین استراتژی همانا یکی از وظایف خطیر مدیریتکند. اما در علم مدیریتاستراتژی را تدوین و پیگیری می

 .(2414 ،4ینگرس) باشندهای حیاتی مدیران برای حفظ بقای سازمان و فعالیت آن میگیریاست که مبنای تصمیم
م کلی و تفاه ،که برای این تعریف کردوکار، باید اعالم مدیریت کسبارتباط با تعریف استراتژی در حوزه در 

 برندهای گوناگونی به کار مینظران مختلف این واژه را به گونهنظران وجود ندارد و صاحبجامعی بین صاحب

بسیاری از کتب و مقاالت موجود در این حوزه، تعاریف مختلفی از واژه درواقع،  .(1044 و همکاران، اسگندری)
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منابع معتبر و اصیل استراتژی را تعریف از  04حدود ( 2410) ،1مایناردس و همکارانکنند. استراتژی را ارائه می
( نیز به تحلیل محتوای تعریف استراتژی در طول زمان 2424) ،2میشرا و موهانتیاند. همچنین آوری کردهجمع

در طول  استراتژی چیست مفهوم و چرایی اینکهطور کلی کند. بهپرداخته و رویکردهای مختلف آن را بیان می
وکار، ط کسببودن محی بینیپیشغیرقابلثباتی و قرن گذشته تغییرات زیادی کرده است. با افزایش بی نیم

و پویای  جاری شرایط با انطباق موفق و موقعبه با اقدام های دقیق دارد و بیشتراستراتژی ارتباط کمتری با طرح
 (. 1،2424آرجریس و همکاران) دارد سروکار محیط

رویم، تعاریف بیشتر شده و بهتر است بجای پذیرفتن یک نظر، هر چه پیش می دهد کهیها نشان مپژوهش
 5P( همچون مدل 0،2424آرجریس و همکارانهای مختلف، از رویکردهای ترکیبی )تالش شود در موقعیت

، 3معنی الگواستراتژی به  ،7استراتژی به معنای شگرد یا نیرنگ، 0هبرنام)استراتژی به معنی طرح یا  4مینتزبرگ
عوامل )گانه استراتژی  1( یا 14و استراتژی به معنای دیدگاه و دورنما 9و موقعیت جایگاهاستراتژی به معنای 

راندوپاپو البته  (.1132 و دیگران، احمدیعلی( استفاده شود )1992 ،12)پیتیگرو (11ای و فرآیندیمحتوایی، زمینه
اتفاق نظر نسبی در مورد مفهوم استراتژی ایجاد شده و در طی دهند که نشان می (2412) ،11و گیوراس مارتین

کند تری گسترش یافته است. از نظر آنان، اگرچه تنوع تعاریف همچنان ادامه پیدا میزمان به شیوه آرام و فشرده
های بیشتری از این مفهوم  به بخش مرکزی این و به ویژگی عادی این رشته تبدیل شده است، اما ویژگی

رای وجه مشترک تمام تعاریف بتوان گفت و می تر شده است.ها تبدیل شده یا به آن نزدیکدر طی سال تعریف

ل که شام استراتژی چیست، این است که استراتژی بر دستیابی به اهداف خاص تمرکز دارد سؤالپاسخ به 
 دهدمنسجم را نشان میصورت صحیح و به، با محیط سازگار اتیا اقدام و مجموعه تصمیماتتخصیص منابع 

 «منابع محدودیت» و «رقابتی محیط»اصل  دو زاییده استراتژی موع، اصوالًدرمج .(2413 )مکادوک و همکاران،

از  ها که توأمانکند که فرصتاست و همین موضوع، فلسفه استراتژی را شکل داده و این نکته را مطرح می
مایه اصلی استراتژی هستند )غفاریان و برنده و درون گیرند، پیشعوامل محیطی و عوامل داخلی شکل می

 . (1134 کیانی،
ها ادامه مفهوم مدیریت استراتژیک نیز به مرور زمان تکامل یافته و به این تکامل نیز در آینده همانند سایر رشته

(. با وجود 1194 خواهد داد؛ در نتیجه درباره معنای دقیق این واژه نیز تعاریف مختلفی مطرح شده است )دیوید،
ن را به هایی که آشود و بیشتر سازمانها اعمال میچنین تنوعی، مدیریت استراتژیک امروزه در بیشتر سازمان

توان گفت (. می2421 ،10ای برخوردارند )غالمزاده چوفره و همکارانبندند از سودمندی قابل مالحظهکار می
پیوسته است که استعدادهای ممتاز سازمان را با محیط ارتباط ای هماهنگ، جامع و مدیریت استراتژیک، برنامه

                                                                                                                                   
1. Mainardes et al 
2. Mishra & Mohanty 
3. Argyres et al 
4. Argyres et al 

 P فحربرای تدوین استراتژی که با  پنج تعریف )یا رویکرد( متفاوت .4
 .شوندآغاز می

6. Plan 

7. Ploy 
8. Pattern 
9. Position 
10. Perspective 
11. Content, Context, Process 
12. Pettigrew 
13. Ronda-Pupo & Guerras-Martin 
14. Gholamzadeh Chofreh et al 
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 . (1044 )رنجبریان، های سازمان در چارچوب اجرای صحیح مدیریت استدهد و منظور از آن تحقق هدفمی
ای از ( با استفاده از تعاریف ضمنی و صریح مجموعه2447 ،1همچنین در پژوهشی جامع، )نگ و همکاران

، محیط، ها، ابتکارات استراتژیککلیدی از مفهوم مدیریت استراتژیک شامل عملکرد، شرکت محققان، هفت مؤلفه
کنند که نشان دهنده توافق نسبی بین تعاریف مختلف سازمان داخلی، مدیران/مالکان و منابع را شناسایی می

  است.

   روش پژوهش
ها، همچنین از نظر نحوه گردآوری دادهشود. های بنیادی محسوب میاین تحقیق از نظر هدف، از نوع پژوهش

المللی مند در منابع اطالعاتی بینای و مبتنی بر مرور نظامهای کیفی و روش تحقیق کتابخانهاز نوع پژوهش
 ،2ای )ژیو و چانگمرحله پنج روش از روش پژوهش مرور نظام مند، از گیریبهره است. در این پژوهش، برای

آن در قالب تنظیم سوال، جستجوی ادبیات، انتخاب تحقیقات واجد شرایط،  فرآیند که استفاده شده است (2447
(. توضیحات تکمیلی 1191 گردد )قربانی زاده،ها، و درنهایت ارائه گزارش نهایی مطرح میاستخراج و ارزیابی داده

  شود.این روش متناسب با پژوهش، در ادامه ارائه می
مند مای در انجام مرور نظااحی سؤاالت پژوهش نقش راهنما و تعیین کنندهبیان مسئله و طرتنظیم سوال:  -1

(. 1191 شود )قربانی زاده،کند. درواقع در این شیوه، با توجه به هدف پژوهش، ابتدا سؤاالت مشخص میایفا می
 قالب است، سؤاالت پژوهش در دانشی مدیریت استراتژیک بدنه تربا توجه به هدف پژوهش که فهم عمیق

های دانشی زیربنا و همسایه شود. سؤاالت این پژوهش عبارتند از: حوزه( مطرح می2449 )کریشنان، دانشی بدنه
های ندیبدر مدیریت استراتژیک چیست؟ مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک چیست؟ موضوع و طبقه

 چیست؟ حوزه مدیریت استراتژیک چگونه است؟ دامنه واژگان مدیریت استراتژیک
بعد از بیان سؤاالت تحقیق، جستجوی جامع و قابل بازآفرینی ادبیات، مبنای مرور جستجوی ادبیات:  - 2

 جستجوی به پژوهشگر با استفاده از کلمات کلیدی پژوهش، مرحله این دهد. درمند را تشکیل مینظام

 بازه در مرتبط و موثق تبر،مع اسناد تعیین هدف با علمی مختلف مجالت در منتشرشده مطالب سیستماتیک

ها و منابع اطالعاتی که تجمیع کننده آثار (. در این میان پایگاه1191 پردازد )قربانی زاده،مناسب می زمانی
شود )ونگ و می محسوب مهم دو پایگاه داده بسیار از یکی باشند، بسیار مهم است. اسکوپوسمختلف می

 داده هایسایر پایگاه به نسبت اسکوپوس استناد، تحلیل ابزارهای به توجه که با(. ضمن این2410 ،1والتمن

(. با توجه به جامعیت بیشتر پوشش 2447 ،4دارد )نوریس و اپنهیم توجهی شایان برتری 0علم شبکه همچون
منبع اطالعاتی برخط  در منتشرشده مقاالت دوره زمانی و سطح دسترسی، جامعه آماری این تحقیق شامل

« Strategic Management»و « Strategy»بوده است که برای دستیابی به مقاالت، از ترکیب  0اسکوپوس
 ،«Body of knowledge»، « Literature»( شامل 2449 های منتخب معرف بدنه دانش )کریشنان،با کلیدواژه

                                                                                                                                   
1. Nag et al   
2. Zvi & Chung  
3. Wang & Waltman  

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

http://www.scopus.com/
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«Review» ،«Knowledge map» و «Field »ار مقاالت که بازه زمانی انتشاستفاده شده است. ضمن این
   بوده است. 2424تا  1944های انگلیسی، سال

حال باید تحقیقات واجد شرایط را انتخاب کرد. زمانی که سؤال تحقیق انتخاب تحقیقات واجد شرایط:  -3
تنظیم و منابع علمی مشخص شد، محقق بایستی فهرست جامعی از معیارهای انتخاب/عدم انتخاب تحقیقات را 

شود کدام تحقیق در جامعه آماری پژوهش قرار گیرد این معیارهاست که تصمیم گرفته میاساس  تهیه کند. بر
 و گرفته نظر در را مختلفی پارامترهای پژوهشگر جستجو، فرآیند دیگر درعبارتو کدام از آن خارج شود. به

مطالعه  رد و پذیرش معیار (.1191 کند )قربانی زاده،حذف می ندارد، تناسبی هدف پژوهش و سؤال با که مقاالتی
 انجام از بوده است. لذا پس مطالعه ماهیت مطالعه و موضوع پژوهش، مطالعه، زبان زمانی بازه شامل حاضر،

عناوین، چکیده و کلمات کلیدی و محدود کردن آثار مقاالت علمی  های موردنظر درکلیدواژه جستجو با
 1721در میان مجالت انگلیسی زبان، ابتدا بیش از « یوکار، مدیریت و حسابدارکسب»منتشرشده در زمینه 

شده و  یافت هایمقاله چکیده سریع پس از بررسی و مطالعه عناوین و مرور شناسایی شد. در مرحله بعد، مقاله
 مقاله 442 و درنهایت مرتبط و تکراری حذف شدند غیر هایمقاله پژوهش، هدف پرسش و موضوع، به توجه با

گنجی درون اساس معیارهای مقاله باقیمانده با توجه به هدف پژوهش و بر 442. ماندند تر باقیدقیقبررسی  برای
استناد  مند، مقاالت باتر، مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر، مقاالت مبتنی بر مرور نظام)برحسب مقاالت جامع

 ها و همچنین  به کمکدیگر پژوهش باال، مقاالت تحلیلی این حوزه و مقاالت تأثیرگذار معرفی شده توسط
ای ، خالصه1بندی شدند. در شکل ها دستهگروه کانونی پژوهش )خبرگان(( مورد ارزیابی قرار گرفتند و کیفیت آن

    از نتایج جستجو و انتخاب متون مناسب ارائه شده است.
 

 
 ای از نتایج جستجو و انتخاب متون مناسبخالصه -1شکل 

نفر از اساتید مدیریت استراتژیک  1نویسنده مقاله حاضر و همچنین  0الزم به ذکر است خبرگان پژوهش شامل 
استاد مرد مدیریت استراتژیک با مرتبه علمی دانشیار از دانشگاه عالمه طباطبائی  0هستند که در مجموع 

ه به س تلفنی صورت گرفته و با توجباشند. کمک از خبرگان پژوهش در قالب سوال حضوری یا ایمیل یا تمامی



   1411، تابستان 2المللی، سال پنجم، شماره وکارهای بینـــــــــــــــ مدیریت کسب 111

 1توضیحات بخش اعتبارسنجی نتایج مقاله، از کمک آنان در مراحل مختلف بهره گرفته شده است. کمک از 
استاد دیگر نیز از طریق ارسال فایل و بازخوردگیری در  1استاد عمدتا به صورت جلسه مشترک مجازی و 

  است.ها بوده های مختلف روش تحقیق و یافتهبخش
دارای کیفیت  تر کهمقاله انگلیسی مهم 31 معیارهای ذکر شده و پس از غربالگری نهایی، به درنهایت با توجه

طور که شدند. در این پژوهش، همان اطالعات انتخاب استخراج راستا با هدف پژوهش بودند، برایباال و هم
  فیت توسط خبرگان تائید شده است.های احصا شده، از نظر کیمطالعه و شاخص 31اشاره شد تمامی 

ها پس از تعیین تحقیقات واجد شرایطی که باید مطالعه شوند، اطالعات آنها: استخراج و ارزیابی داده -4
های استخراجی با سواالت اولیه بیان شده در طرح تحقیق، شود. باید توجه کرد که فهرست دادهاستخراج می

 هر بایستپژوهشگران می بازیابی شدند، قابل استفاده منابع که ه هنگامیکخوانی داشته باشند. ضمن اینهم

ها، نمایند. در این پژوهش، شیوه تحلیل داده ارزیابی انتقادی با دید را مرتبط هایداده دارای خالصه و مطالعه
 تحلیل محتوای کیفی با رویکرد ساختاردهی و با استفاده از روش قیاسی انجام شده است.

مند و ای که با طراحی نظامگونهاست. به شده استفاده نظر گروه کانونی )خبرگان( از اعتبارسنجی نتایجبرای 
انجام دادن اصالحات چندباره و  همچنین وو بازخوانی چندین باره مقاالت  کارگیری نظر خبرگان این حوزهبه

رور همتا، ، و مافراد یا بازبینی توسط سوسازی یا چندجانبه نگری، اعتباریابیهایی همچون: سهتکنیکاعمال 
 بررسی و تائید شد.  اعتبار پژوهش
که نویسندگان مقاله از پژوهشگران حوزه مدیریت استراتژیک هستند و به نحوی با موضوع تحقیق با توجه به این

سوسازی سوسازی محقق و همچنین سهسوسازی یا چندجانبه نگری، از روش سهدرگیر است، از میان تکنیک سه
 چه آن مورد در نتایج، ترسیم برای هاداده متعدد منابع از استفاده سوسازی بهطور کلی سهنظری استفاده شد. به

 یک گرفتن بکار از ناشی که های ذاتی استسوگیری به غلبه آن، هدف دارد و اشاره دهد،تشکیل می را حقیقت
 از بیش گرفتن سوسازی محقق، بکارباشد. در روش سهمی مطالعات در تئوری یک یا و گرمشاهده یک روش،

 باشد که در پژوهش حاضر، دو نویسنده اصلیمی هاداده تفسیر یا تحلیل تجزیه، آوری،جمع برای یک پژوهشگر
 ها مجزا از هم کارها را پیشآوری و همچنین تفسیر دادههای جمع)پژوهشگر و استاد راهنما( بعضا در قسمت

 ازی تالشسسپس در جلسات حضوری یا غیرحضوری مشترک در دانشگاه، در مسیر تلفیق و یکپارچهبردند و 
 ها کمک گرفته شد تا صرفاداده تفسیر برای متعدد هایسوسازی نظری، از دیدگاهکردند. همچنین در بخش سه

 خبرگان به مجدد ؛ مراجعهراداف یک نگاه نظری و پارادایم خاص غالب نباشد. در روش اعتباریابی یا بازبینی توسط
 هایهای در بخشکه در این پژوهش با ارسال یافته گیرد،مطالعه صورت می هاییافته تأیید جهت پژوهش

 یدگردمی درخواست مختلف به صورت ایمیل یا سوال از خبرگان، محقق شد. در حین کار، از خبرگان پژوهش
 هایمکاز ک و رسانند یاری را محققان ها،داده تفسیر و حلیلت فرآیند معرفی منابع خوب برای بررسی و در که

 شد. سپس پس از دریافت نکات تکمیلی خبرگان، دو نویسنده اصلی مطالب را مورد گرفته بهره ایشان ارزشمند
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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 از که شناختی با محققان، کهضمن این تکمیلی پیشنهادی ایشان نیز دریافت شده و تا حد امکان اعمال شود.
به  ضمنی طوربه هاآن در بعضاًهای مرجع این زمینه که ها را با کتابیافته داشتند، حوزه این در منتشرشده آثار

اشاره شده بود، نیز مورد مقایسه قرار دادند تا کیفیت نتایج مورد بررسی و تائید قرار گیرد. الزم  سؤاالت پژوهش
 کرد. بسیاری کمک این روند به خبرگان، بازنگری و زمینه با مداوم نویسندگان، درگیری ت تجربهبه ذکر اس

ها استخراج و کیفیت آن ارزیابی شد، پیامدهای تک تک تحقیقات بعد از آن که دادهارائه گزارش نهایی:  -1
ر اثرات گزارش شود. ترکیب، تعبی ای از پیامدها یابندی و به صورت خالصهتواند جمعدر قالب مرور نظام مند می

(. ارائه گزارش نهایی پژوهش، در 1191شود )قربانی زاده،ها نیز بعضا در همین مرحله انجام میو تفسیر داده
  شود.گیری مطرح میها و نتیجهبخش مربوط به یافته

 هایافته
طالعات ارائه شده و سپس به نتایج مبا توجه به سؤاالت پژوهش، در این بخش ابتدا به اختصار اطالعات توصیفی 

  شود.اشاره می
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    1های مورد بررسی براساس مجلهتوصیف مقاله -3شکل 
 

   همسایه و زیربنا دانشی یهاحوزه -1
ژیک ی مدیریت استراتشود. اما درواقع، حوزهطور که اشاره شد تعاریف مختلفی پیرامون استراتژی مطرح میهمان

 -شود، بلکه از طریق تمرکز آن بر یک متغیر وابسته خاصتنها توسط یک پارادایم نظری خاص تعریف نمی
(. 1991 ،2شود )روملت و همکاراندهی این عملکرد تعریف میو نقش مدیران در شکل -عملکرد کلی سازمان

وند شها موفق میهایی از قبیل: محرک عملکرد یک سازمان چیست؟ چرا برخی سازمانمحققان استراتژی سؤال
توانند انجام شوند؟ و مدیران در صورت امکان، چه کاری را در مورد آن میاما برخی دیگر با شکست مواجه می
استراتژی در پاسخ به این سؤال مطرح  (.2413 )مکادوک و همکاران،دهند یدهند؟ را مورد بحث و بررسی قرار م

 و های ما چیستخواهد انجام دهد؟ استراتژی پاسخ به این سؤال است که هدفکار میشود که سازمان چهمی
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برای توان گفت، استراتژی، راهی ( به اختصار می2417 ،1ها دست پیدا کنیم؟ )ساهینما چگونه به باید به آن
های دانشی متنوعی در ساختن این راه مشارکت دارند رسیدن به عملکرد موفق است، که در این میان، حوزه

قان ای دارد و توجه محقرشته وکار، بنیان چند(. با توجه به مطالب اشاره شده، استراتژی کسب2419 )ویتینگتون،
   (.2449 ،1( )بکرا2444 ،2های مختلف را به خود جلب کرده است )هیت و همکارانرشته

اندیشمندان استراتژی برای بررسی تصمیمات استراتژیک و عواقب آن بر روی عملکرد سازمانی، یک رشته 
شناسی و حوزه مهم اقتصاد، جامعه 1اند که عالوه بر مدیریت، عمدتاً شامل علمی متفاوت را ترسیم کرده

کاربردی این  (. ترکیب میان ماهیت چند2449 )بکرا، و (2413 مکادوک و همکاران،شود )شناسی نیز میروان
های فرد و متمایز در میان رشتهدهد که ساختاری منحصربهها، این اجازه را به مدیریت استراتژیک میرشته

وانند اصالً خزمینه علمی بیشتر افرادی که مدیریت استراتژیک میگونه که پیشمدیریت داشته باشد. همان
ر قرض گرفته های دیگگیرند نیز از رشتههایی که در استراتژی مورد استفاده قرار میبیشتر مدل مدیریت نیست،

وتحلیل بازار، (. برای مثال در مسائل مرتبط با تجزیه1044 شده است )طیبی ابوالحسنی و خاشعی ورنامخواستی،
(. 2421 ،0آمده است )سریداق منابع و اقتصادهای سازمانی، رشته اقتصاد به کمک رشته مدیریت استراتژیک

 وتحلیل موانع بازار و رقابتهایی است که برای تجزیه، منبع بیشتر این مدل4(IOصنعتی ) درواقع رشته سازمان
وتحلیل موانع بازار و رقابت در آن مورد استفاده قرار گرفته در آن مورد استفاده قرار گرفته است که برای تجزیه

  است. 7(. مثال بارز این موضوع، مدل پنج نیروی رقابتی پورتر2413 ،0است )آرفیاوا و همکاران
ی و وتحلیل تعادلدهند، به دنبال تجزیهاندیشمندان استراتژی در تضاد کامل با آنچه اقتصاددانان انجام می

اترین حالت رشود که اقدامات فعلی الزاماً کاسازی محدود نیستند. در استراتژی معموالً این گونه فرض نمیبهینه
ها معموالً کنند. اقتصاددانگونه عمل میها معموالً اینهستند و نیازی به تالش نیست، در حالی که اقتصاددان

ها و رسند. درواقع نظریه بازیگیری میسازی ریاضی و اجرای موقعیت تعادل به کشف و نتیجهاز طریق مدل
ه گر، تأثیر محدودی بر مدیریت استراتژیک داشته است کها به یکدیهای شرکتتدوین به وابستگی استراتژی

 ،9(. در ابتدا سالونر2413 ،3گیرد )حمودی و دیادجاین تأثیر اندک هم جنبه نظری و هم اقدامات عملی را در برمی
ند. با اها و استراتژی انجام داده( مباحثاتی در ارتباط با رابطه میان اقتصاد، نظریه بازی1991) ،14( و کامرر1991)

(. مباحث اقتصادی به اندیشمندان 2410وجود این، علم اقتصاد بر رشته استراتژی تأثیر اساسی دارد )گرنت،
ای شرکت هتری از این موضوع برسند که چگونه استراتژیتر و واقعیکند تا به درک کاملاستراتژی کمک می

ی ها چه تأثیری بر روست که این استراتژیرسند. هدف نهایی نیز درک این نکته اتدوین شده و به اجرا می
  ها خواهد داشت.عملکرد شرکت

رو وکار آن است، ازاینوتحلیل در رشته استراتژی، عمدتاً سازمان یا واحدهای کسببه دلیل اینکه واحد تجزیه
ه سازمان (. درواقع نظری2449 شناسی دیگر رشته مهمی است که در مدیریت استراتژیک نقش دارد )بکرا،جامعه
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برانگیز به وجود آمده در حین فرآیند استراتژیک از جمله ساختار سازمانی، فرهنگ، تواند در درک مسائل بحثمی
(. حتی اگر بیشتر تمرکز رشته 2424 ،1نفعان بسیار مفید باشد )زمین و همکارانتطبیق محیطی و مدیریت ذی

توانند به اندازه کافی رفتارهای شرکت را سودآوری نمیهای وکار باشد، انگیزهدهی کسباستراتژی بر سازمان
به بررسی فشارهای وارده بر شرکت برای عمل کردن  2در شرایط مختلف توجیه کنند. برای مثال نظریه نهادی

تاین توان نهادینه کرد )گلدنشپردازد و اینکه چگونه اقدامات خاصی را میصورت قانونی )در مقابل کارایی( میبه
سازمانی را درک کند که ظهور و قدرت درونکمک می 0طور مشابه، نظریه وابستگی منابع(. به2419 ،1نباخو والگ

انی را های سازمگیریکرد؛ برای مثال تشکیل یک ائتالف برجسته و قدرتمند در میان مدیران ارشد که جهت
های اجتماعی توجه ه این نظریه(. اگرچ2421 ،4کنند، یکی از این عوامل است )آسیایی و همکارانمشخص می

های وتحلیلگرایی را وارد تجزیهچندانی به نتایج عملکردی شرکت ندارند، اما عنصر مهم و تأثیرگذار واقع
 کند.استراتژی شرکت می
ط مدیران هایی که توسشناسی نیز مشارکت مهمی در ایجاد استراتژی داشته است. استراتژیدرنهایت رشته روان

ردی ای فهای شناختی و انگیزهنگری، محدودیتنگری، شخصیاند، مسلماً دارای یک جانبهاجرا شدهطراحی و 
هایی مانند تصمیمات استراتژیک، پردازش اطالعات تواند در حوزهشناسی می(. روان2449 اند )بکرا،مدیران بوده

های صورت گرفته درباره رفتار پژوهش (. برای مثال،2410 ،0و تفسیرهای مدیریتی مفید واقع شود )وبر و مییر
ان شناسی اجتماعی در میشناختی و روان های جمعیتمدیران ارشد این نتیجه را در پی داشته است که ویژگی

های پیروی شده توسط سازمان از جمله تنوع، تغییر استراتژیک و نوآوری تواند بر روی استراتژیمدیران ارشد می
تواند در نمایش چگونگی شناسی اجتماعی و بالینی می(. روان2421 ،7باشد )آلمیداتأثیر قابل توجهی داشته 

(. 2444 ،3وکار مفید واقع شود )فلین و فوسها در مورد کسبهای ذهنی آنوتحلیل مدیران ارشد و نقشهتجزیه
مورد عالقه های به عنوان مثال اخیرا موضوع استراتژی با رویکرد علوم اعصاب شناختی به یکی از حوزه

 (. 1044 ،یوسفیو  سالم قهفرخی)و ( 2421 ،9پژوهشگران تبدیل شده است )برودین و همکاران
ود که این نکته شاوقات بیشتر از حد در نظر گرفته میالزم به ذکر است تأثیر اقتصاد بر رشته استراتژی، بعضی

به این منظور مباحثات میان بارنی و  (.2421 ،14از آغاز این رشته موضوع بحث و مجادله بوده است )سریداق
های (. در بیشتر دانشکده1994 ،12)دونالدسونو ( 1991 ،11باشد )بارنیدونالدسون نشان دهنده همین موضوع می

ه از دانش شوند کوتحلیل استراتژی توسط افرادی تدریس میهای مربوط به بستر و تجزیهوکار دنیا دورهکسب
حال دروس مربوط به فرآیندها و پردازش (. درعین2419 ،11ستند )کلین و همکاراناقتصادی باالیی برخوردار ه

شناسی و نظریه سازمان تجارب بیشتری دارند شود که در جامعهمربوط به استراتژی توسط افرادی تدریس می
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از  باشند و اند تا نگاهی به درون سازمان داشته(. در طول دو دهه گذشته اقتصاددانان تالش کرده2410 )گرنت،
وتحلیل سازمانی ازجمله ساختار سازمانی، هماهنگی، جبران خدمات ابزارهای متعارف و سنتی خویش برای تجزیه
 شناسان وها متعلق به جامعههای گذشته، این حوزهکه در سالو انگیزش کارکنان استفاده کنند. درحالی

هایی نیز در اند. بعضی از مواقع تنششدهاین چنینی میشناسان بوده است و اقتصاددانان کمتر وارد مباحث روان
شناسی و (. مفاهیم اقتصادی، جامعه2449 ارتباط با نقش اقتصاد در رشته استراتژی به وجود آمده است )بکرا،

اند که شناسی برای کمک به درک این موضوع البته بیشتر با رویکرد مبتنی بر بازار، در هم آمیخته شدهروان
ژیک ای از تصمیمات استراتعنوان نتیجهکند و بدون تردید مفاهیم اقتصادی بهت چگونه رقابت مییک شرک

تواند (. دلیل این محوریت می2419 مدیران، در مرکز و محوریت رشته استراتژی قرار گرفته است )ویتینگتون،
وبیت انند نظریه سود، مطلصورت مستقیم با مفاهیم عملکرد سازمانی ماین نکته باشد که رشته اقتصاد به

  کننده و ساختار بازار در ارتباط است.مصرف
اند مفاهیم قابل توجه و مفیدی را برای درک بهتر مدیران از نحوه شناسی نیز توانستهشناسی و رواناگرچه جامعه

فشارهای اجتماعی های فردی و ها همواره با محدودیتاداره شرکت خویش وارد استراتژی کنند، اما این تالش
(. برخالف 1193 رو هستند )ولیان و مظلومی،وکار خویش با آن روبههمراه بوده است که مدیران برای اداره کسب

ی نسبت شناسعنوان یک رشته کاربردی بر اساس رویکردهای روشها، مدیریت استراتژیک بهبسیاری از رشته
وکار خویش باعث به وجود آمدن ران ارشد در اداره کسببه پژوهش ایجاد نشده است، بلکه مشکالت عملی مدی

(. لذا از این نکته نیز نباید غافل شد که 1190 و نظم گرفتن این رشته از دانش شده است )حیدری و والی پور،
جاری مشارکت های تهایی مهم در پیشرفت دانش مدیریت استراتژیک سازماناند با ایدهها نیز توانستهبقیه رشته

ای های )مثل بازاریابی، مالی و عملیات( نیز به عنوان همسایهکه واحدهای وظیفهه باشند. ضمن اینداشت
  (.2413 شوند )مکادوک و همکاران،استراتژی در بستر مدیریت بازرگانی شناخته می

ستراتژی اهای اولیه بانفوذ در موضوع مهم دیگر در بحث دانشی علم استراتژی، کتب تاثیرگذار آن است. کتاب
اثر چندلر؛ مفهوم  1اثر سلزنیک؛ استراتژی و ساختار 2اثر برنارد؛ رهبری در مدیریت 1همچون: کارکرد اجرایی

اثر مایلز و  0اثر آنسوف؛ استراتژی، ساختار و فرآیند سازمانی 4اثر اندروز؛ استراتژی شرکت 0استراتژی شرکت
نوشته سایمون و مارچ؛ نظریه  9هااثر سایمون؛ سازمان 3داریاثر شندل و هوفر؛ رفتار ا 7اسنو؛ مدیریت استراتژیک

نوشته روملت، شندال و  11برانگیز بنیادین در استراتژیاثر سیرت و مارچ؛ مسائل بحث 14رفتاری برای شرکت

نوشته هیت، فریمن و هریسون توانستند  12تسه و همچنین کتاب راهنمای بلکوِل برای مدیریت استراتژیک
 گیری استراتژیک را توسعه داده و به رشد استراتژی کمک شایانرکت به کمک رویکرد تصمیموتحلیل شتجزیه
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وتحلیل استراتژی در دوران های تجزیههای اخیر نیز، کتاب(. در دهه2449 )بکرا،و  (2410توجهی کنند )گرنت، 
اثر گولد، کامپب و  1اثر کولیس و مونتگومری؛ استراتژی سطح شرکت 2اثر گرنت؛ استراتژی شرکت 1معاصر

اثر  0وکار و محیط آناثر فریمن؛ کسب 4اثر بارتلت و گوشال؛ مدیریت استراتژیک 0الکساندر؛ مدیریت فرامرزی
های دوران کارشناسی ارشد و دکتری رشته استراتژی هستند وتحلیلبارون از کتب اصلی جدیدتر در تجزیه

 عنواناند و بهتاکنون بیش از چندین بار تجدید چاپ شده ( که1044 )طیبی ابوالحسنی و خاشعی ورنامخواستی،
   شوند.وکار و جامعه شناخته میکتب اصلی متأخر در ارتباط با کسب

مدیریت استراتژیک، بسیار گسترده  9و تجربی 3شناسانه، روش7شایان ذکر است که در قرن جدید، پیشینه نظری
وند شهای طراز اول دنیا تعریف و تدریس مییاری در دانشگاه( و دروس دانشگاهی بس1194 شده است )بنی اسد،

های گذشته و نظریاتی که گاهی اوقات فقط چند پاراگراف را به خود اختصاص های کتابکه در فصلطوریبه
های بسیاری در حوزه 14های راهنمایاند و کتابدادند، تبدیل به چندین جلد کتاب و هزاران مقاله شدهمی

که در حوزه تدریس باید (. ضمن این2417 طور جامع تألیف شده است )میشرا و دیگران،تراتژیک بهمدیریت اس
هیم شاگردی برای انتقال و تس استاد مطالعه موردی و همچنین تدریس مبتنی بر رویکردرسد نظر میگفت به

  (.1044، زاده و دیگرانتواند مفید باشد )حمیدیاین حوزه می دانش ضمنی
عنوان نخستین مجله دانشگاهی نیز به 11تباط با مجالت نیز باید اشاره کرد که مجله مدیریت استراتژیکدر ار

 پرداخت و درصورت تخصصی به استراتژی میشروع به کار کرد که به 1934تخصصی حوزه استراتژی در سال 
ز آن نیز، تمامی مجالت ، این مجله جز پنج مجله اول مجالت مدیریتی قرار گرفت و پس ا2444حوالی سال 

مدیریت، مقاالت مربوط به استراتژی را در رأس کار خود قرار دادند و پس از آن، سایر مجالت تخصصی 
استراتژیک مدیریت  مجالتسیر تکامل (. 1197 و همکاران، خاشعی ورنامخواستیاستراتژی نیز ایجاد شدند )

 ،راهنمای عمل برای مدیران تدوینمانند  ،مفاهیم سادهها در این حوزه از که پژوهش آن است دهندۀنشان نیز
تبع آن محتوا و بهسوق یافته  ای، ترکیب فناوری اطالعات در این حوزه و ...رشته، بینانتزاعی، مفاهیم پیچیده به

  (. 2413 ،12تر شده است )وورینن و همکارانو ابزارهایش نیز متنوع

  رویکردها مکاتب و -2
بر  توانمی را هاآن مدیریت استراتژیک، زمینه در مختلف محققان نظریات و هادیدگاه بررسی و تحلیل برای

مدیریت  ادبیات کلیدی و مهم موضوعات از استراتژی گیریشکل کرد. نحوه بندیمختلف دسته مبناهای
های سیشنانوع این حوزه، پژوهشگران بعد، به 1974 دهه های اولیهسال از کهطوریاست. به استراتژیک
 مکاتب عنوانبه رویکردها این از اند. امروزهعرضه کرده ها،استراتژی گیریشکل نحوه توضیح برای را گوناگونی
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شود که می نام برده هستند( زیربنایی هاییتفاوت آن )که بعضاً دارای گیریشکل و استراتژی حوزه
 (.1،2421همکارانهای متنوعی نیز برای آن اشاره شده است )آنوار و شناسینوع
 هایهمپوشانی و نقاط مشترک ها،آن در شده مطرح مفاهیم ها،مدل این در کاررفته به الفاظ گوناگونی رغمعلی

گیری استراتژی مطرح شده صورت خالصه، برخی از رویکردهای شکلبه 1یکدیگر دارند. در جدول  با بسیاری
   ها را مشاهده کرد.توان مشابهتاست که می

 گیری استراتژیبرخی از رویکردهای شکل -1جدول 

 (0،1934)چافی (1993)مینتزبرگ و همکاران، (1،1971)مینتزبرگ (2،1997)الریول (2441)ویتینگتون، 

های استراتژی
 متناظر

 ریزی،کارآفرینیبرنامه شناسیپایان کالسیک
ریزی، طراحی، برنامه

 یابیموقعیت
 خطی

  بندی، محیطیترکیب  شناسیبوم تحولی

 یادگیری، شناختی، سیاسی انطباقی شناسیجامعه فرآیندی
انطباقی، 
 تفسیری

  کارآفرینی، فرهنگی  ایدئولوژیک سیستمی

 

تر تر، با تبیین مناسب( جامع2441( و همچنین وتینگتون )1993بندی مینتزبرگ و دیگران )در این میان، طبقه
  شوند.( که در ادامه تشریح می1194، )حاجی پور و ناجی، (2424 )میشرا و موهانتی،اند و پرکاربردتر بوده

 استراتژیک مدیریت مکاتب، 4ی( در کتاب جنگل استراتژ1993) لمپل و السترند همکارانش و مینتزبرگ هنری

  .اندکرده یمعرف یفیو توص یزیمکاتب تجو قالب کلیدو  ها را دراند و آنکرده تدوین مکتب ده قالب در را

 هایتحقق هدف برای تحلیلی تدابیر بینیو پیش رسمی طراحی به معتقد؛ مکاتب تجویزی تدوین استراتژی
 و بینیپیش قابل مشخص، یندآرا فر استراتژی گیریشکل نگرش، این دیگر طرفدارانعبارتاست. به بلندمدت

 مکتب سه دربرگیرنده نگرش این که است معتقد مینتزبرگپندارند. می معلولی علت و و با تدابیر تحلیلی توأم
 عنوان طرح،به را استراتژی نگرش این در عمده تعاریف لذا است، یابیتیو موقع یزیر، برنامهیفکری طراح

 یا و کار آگاهانه عبارت از نوعی نگرش، این در استراتژی دیگرعبارتگیرد. بهمی نظر در نقشه یا برنامه و
 شود. درواقعمی بینیدر آینده، پیش خاص یا رخدادی و وضعیت با برای مقابله که از رهنمودهاست ایمجموعه

 ،بدر این مکات .استراتژی است به از نگرش تجویزی فرایندی مصداقی رویکرد با استراتژیک ریزیبرنامه
 طتطابق و تعامل شرایط درونی با شرای آن، بحث اصلیو  مند استیندی تحلیلی و قاعدهآاستراتژی حاصل فر

 نقاط  مواجه حاصل استراتژی گیریشکل  ؛0یمکتب طراحدر . (1993 مینتزبرگ و همکاران،) بیرونی است
 است. کرده احاطه را موردنظر مجموعه داخل و خارج محیط که تهدیدهایی است ها وفرصت و ضعفقوت و 

 مناسب تفادهاس و هافرصت شکار بر که هستند نظیربی و ساده هایاستراتژیخلق  به دنبال مکتب این طرفداران
یز ن دیگر مهم عامل دو ،و خارجی داخلی کنندهترغیب و محدودکننده عوامل بر عالوه. استوار است قوت نقاط از
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 تماعی.های اجمسئولیتهای اصلی و از: ارزش عبارتند که است گرفته قرار مورد توجه مکتب مفهومی این مدل در
 واهدخدهد که میمی ارائه را سازیاستراتژی مدل یک خود شکل ترینساده در طراحی مکتب به عبارت دیگر،

مکتب . (1930 ،1کند )پاور و همکاران ایجاد تناسب و تطابق خارجی امکانات و داخلی هایتوانایی بین
 اجرای و تقسیم از قابلیت پایه حاکی اصل یک مکتب این در یافت. رواج راحیط مکتب دنبال به ؛2ریزیبرنامه

بر . ه بودیافت رواج یند یکپارچهآفر یک در قالب طراحی مکتب طی که است اقدامات از منطقی توالی گامبهگام
، اهداف توانمی آن بر مبنای که است سازیقابل مدل و رسمی یندآفر یک ریزیبرنامه مکتب، این اساس
جه بود ریزیبرنامه و های عملیاتیبرنامه راهبردی، هایقالب برنامه در را بودجه و عملیاتی هایطرح ها،برنامه
 اغلب فرضیات مکتب مکتب اجرا گذاشت. این مرحله به سازمانی و زمانی سطوح مختلف و هادوره در و تدوین

ه یک کار بلک ،فقط یک کار ذهنینه ،استراتژی فرایند تدوین» استثنای این مفهوم که طراحی را دربر دارد؛ به
مدیریتی  نونها و اجرا با فهای مشخص، کنترل با چک لیستاست که قابل تفکیک به گام رسمی و سیستماتیک

 ،0است )آنسوف آنسوف نوشته ایگور« 1شرکتی استراتژی» ریزی یعنیمکتب برنامه کتاب تأثیرگذارترین «است.
ی، داخل اهداف، ممیزی بیرونی، ممیزی اند از تعییناستراتژیک عبارت ریزیبرنامه اولیه مراحل مدل .(1904
اساس  بر ریزی. همچنینبرنامه فرایند کل بندیاستراتژی و زمان سازیعملیاتی استراتژی، مرحله ارزیابی مرحله

بر  شترکه بی هستند استراتژیک هایموقعیت وتحلیلتجزیه نتایج از ناشی هااستراتژی ؛ 4یابیمکتب موقعیت
 به مکتب نای مده توجهع دارند. تأکید استراتژی تنظیم یندآفر به نسبت استراتژی، موقعیت و فرصت اهمیت

 مکتب نای تجویز شود. بر اساس تواند،می خاص موقعیت یک در که است کنندهدگرگون اما ساده هاییخلق ایده
اشند. ب اراد را کارگیریبه قابلیت طرح و و امکان استراتژی بخصوص چند یا یک تنها خاص شرایط از یک در هر

 ها یک نکته اضافه کردهریزی را قبول دارد اما به هر یک از آناین مکتب مبانی و مدل مکاتب طراحی و برنامه
مانی ریزی سازگران و مشاورین را در برنامهتحلیل است و آن تأکید بر خود استراتژی است. این رویکرد نقش

 با در نظر گرفتن ایده تمرکز به همراه این مکتب دهد.های واقعی را مبنای کار قرار میکرده و داده برجسته
( بازار در تمرکز و محصول تمایز مثل) هااستراتژی از هاییدسته یا حداقل اولیه هایاستراتژی از محدودی تعداد

  .(1934 ،7شوند )پورترمی نامیده 0عمومی هااستراتژی این. اندیشدبه مقصود نهایی می
 الساعهو خلق تدابیر غیررسمی تقریباً اعمال و جاری شرایط با منطبق و موقعبه اقدام بر تأکید توصیفی نگرش در

 باشندالساعه میاقتضایی و خلق غیررسمی، تدابیر اعمال معتقد به نگرش  این  طرفداران یگردعبارتاست. به
 است که خالقانه پدیده یک اثربخش مینتزبرگ استراتژی دیدگاه از .(1190 ،راد یروحانی و ابوالحسن یبیط)

 که وی معتقد است است. لذا یک نوآوری ،استراتژی هر ریزی.برنامه یندهایآنه فر و آن هستند سازنده هاانسان
ی احمدی و )عل است و محیطی فرهنگی ،قدرت ، یادگیری،شناختی کارآفرینی، مکاتب دربرگیرنده این نگرش

خاصی  نوع اساس همین بر و دارد تجربه و قضاوت شهودی، درک در ریشه ؛3کارآفرینی. مکتب (1134 دیگران،
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 و نگرش اندازچشم و بوده رهبری عناصر و گراییشخصیت بر مبتنی که دهدمی قرار مورد توجه را از استراتژی

 ناببرای اجت حلیراه عنوانبه نئوکالسیک هایتئوری بستر در مکتب این سازد.می آینده را روشن در سازمان
 و قیتکلید موف اساس این بر و است رهبری مکتب این در رایج یافت. پدیده های اقتصادی توسعهشکست از

 هاتفرص و شکار خالقیت، نوآوری توانایی رهبران این ویژگی دارد. اجرایی قرار رهبران سازمان به دست قدرت
 شود، ولیر ارشد اجرایی انجام مییند با محوریت مدیآ. در مکتب کارآفرینی فر(2419 ،1)ریدی و دیگران است

 یک عنوانبه استراتژی به نگرش ارتقای موجب امر این ریزی، مبنای کار شهود است.برنامه برخالف مکتب
 یک عنوانبه استراتژی ؛1شناختی مکتب در شود.می 2اندازچشم یعنی جهت مفهوم و تصور با ارتباط در دیدگاه
 مکتب این بر مبنای دهد.می را نشان با اطالعات محیطی استراتژیست ارتباط چگونگی و شده مطرح نگرش
ا ر گذردمی افراد ذهن در را که آنچه توانبه این مکتب می استناد با است. اقتضایی فرایندی استراتژی تنظیم
 یند ذهنیآفر یک شناخت در این مکتب، .(1991 ،0)راجر و هاف ساخت مطرح اندیشند،می ایشان که گونههمان

 هاواقعیت بینانهواقع جهت به تصویر کشیدن خالق، تفسیرهای همانند استراتژی، توسعه و ساخت منظور به
 عنوانبه هااستراتژی لذا و گیردمی استراتژیست شکل ذهن در استراتژی مکتب، این گیرد. بر اساسمی صورت
 ایدرونداده با مدیران چگونگی برخورد آیند کهمی پدید هاییچارچوب و هانقشه مفاهیم، ها،اندازها، شکلچشم

 قلمرو رد فرایند این آنچه به شناختی، روانشناسی رشته از استفاده با مکتب این. دهندمی شکل را خود محیطی
 یند ذهنی،آگیری استراتژی در یک فرشکل( و 1991 ،4)باگنر و توماس یابدمی دست دهدمی معنی بشر شناخت

تب مک. در گیردتحت تأثیر باورها و آنچه در گذشته در ذهن طراحان استراتژی نقش بسته است صورت می
 یا و به اعمال قدرت نیازی لذات و اس عمومی یادگیری با توأم یندیآفر ،استراتژی تنظیم یندآفر ؛0یادگیری

 مهم ردازد،پمی تنظیم استراتژی به کسی چه اینکه مکتب، این در نیست. سازمان کل تحمیل استراتژی در
 که ار هاییمکتب واقعیت این مهم است. دهندمی انجام را کار این چگونه هاآن موضوع که بلکه این، یستن

 . این(1194 )خدادادحسینی و دیگران، کنددنبال می را هستند مواجه آن با پویا پیچیده و در شرایط هاسازمان
 ،وصیفیتمام مکاتب ت زا .گیرندطول زمان یاد میطراحان استراتژی در دارد و  ها تأکیدمکتب بر تکوین استراتژی

 ،7کان و دیگران)چی تنها مکتب یادگیری توانسته است جایگاه واقعی پیدا کرده و بر حوزه استراتژی تسلط یابد
 گام منطقیبهاستراتژی گام، 3لیندبلوم گام گسستهبهچون استراتژی گام بستری از نظریاتی مکتب در ین(. ا2422
نوظهور  . درواقع، مفهوم استراتژیتوسعه یافته است مینتزبرگ 14نوظهور یا خودجوشهای استراتژی ،9کوئین

 ،و در آن کامالً متفاوت استبا مکاتب قبلی  این مکتبازجمله مسائلی بود که ابتدا در این مکتب معرفی شد. 
 پدیدار گردد و در بسیاری از شود که در سراسر سازمان ممکن استها پدیده خودجوشی دانسته میاستراتژی

 و نقدد ینآفر قالب در استراتژی دهیشکل؛ 11قدرت مکتبس اسا . بریابدرفته تکامل میموارد در حین اجرا رفته
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 ناسبم دهیجهت و کنترل مدیریت، مکتب، این دیدگاه از هی استراتژیدیند شکلآفر شود.می حاصل بررسی
 شود. سازمان اهداف تحقق به منجر کهنحویبه است، خارجی و عوامل داخلی جانب شده ازاعمال هایقدرت
 و لیداخ حوزه دو از که است نفوذ و تأثیر مراتب تشریح و توضیح این مکتب در قدرت کاربرد کلمه از هدف

 یر،تغی برابر در مقاومت مانند مختلف طرق به که سازمان درون هایقدرت قدرت خرد، گیرد.نشئت می خارجی
 محیطی و خارجی عوامل قدرت اعمال ازی اشن نیز کالن قدرت شود.می ... ظاهر و تعارض به قانون، عدم توجه

 ییند سیاسآایجاد استراتژی یک فردرواقع، است.  ... و ذینفعان هدف )رقبا(،هم  هایسازمان و هاشرکت از جمله
 هایی با عالیق متضاد است و استراتژی بایدزیرا فرض بر آن است که سازمان متشکل از افراد یا ائتالف ،است

 هریش که یندآفر یک مثابهبه استراتژی ساخت ؛1فرهنگی مکتب بر اساس. ترین گروه باشدمطابق با عالیق قوی
 گروهی توافق حاصل استراتژی گیریشکل مکتب،در این  .شودمی معرفی ،دارد فرهنگی و اجتماعی یروهاین در
 بر هک است اجتماعی تعامالت یندآفر حاصل استراتژی ساخت دیگر عبارتبه. مشترک سازمانی است آرمان و

 در که است نیروهایی بر ؛2محیطی مکتبتمرکز  .است بنا شده و درک مشترک اعضای سازمان عقاید پایه
 عواملن عنوابه نیروها این از که مکاتب دیگر برخالف دهند.می قرار تأثیر تحت را مجموعه سازمان بیرون

 این مبنای بر .هستند صحنه آفرینان اصلینقش و بازیگران خارجی عوامل مکتب، این در کنند،می یاد تأثیرگذار
 مجبور را هاسازمان و ساخته پذیررا امکان ستراتژیا گیریشکل هستند که محیطی تحوالت و تغییرات، مکتب

 و ندکمی دیکته ایشان به محیط که دهندمی انجام را کاری آن هاسازمان کند.می صحیح استراتژی اتخاذ به
 ائیاقتض اصطالحبه تئوری از در ابتدا محیطی مکتبتأثیرگذار باشند.  نتوانند بر محیط که است حالی در این

 نظرات ینا کرد، بعد تشریح را سازمان خاص هایویژگی و محیط خاص ابعاد بین ارتباط تئوری، این. بسط یافت
و محیط  یند واکنشی در مقابل محیط استآتشکیل استراتژی فر ،در این مکتبلذا  .شدند داده بسط استراتژی به

 دنبال به نیز استراتژی)تلفیقی( تدوین  1پیکربندیمکتب همچنین گیری استراتژی است. عامل اصلی شکل
 دو مکتب این گیرند.می را به کار مکاتب گوناگون از عناصری و اجزاء لذا و هستند یکپارچگی و مجتمع ایگونه
 است فمعرو دهیشکل به گردد کهبرمی سازمانی بیرونی محیط و سازمان وضعیت و حالت به یکی .دارد جنبه

 دیدگاه دو زا مکتب این شود. لذامی بیان تدوین با واژه که است استراتژی اتخاذ یندآفر با مرتبط دیگر و جنبه
 هم با خاص شرایطی که تحت چه است سازمان مختلفی از یک ابعاد با ارتباط در اول دیدگاه شود،می بحث

 شودمی این به مربوط بعدی ایجاد کنند. دیدگاه را« موردنظر انواع»یا « هامدل»، «هاحالت»تا  شوندمی ترکیب
 کنند تعیین را سازمانی عمر هایتا مراحل و چرخه شوندچیده می هم پشت سر مختلف حاالت این چگونه که

. این مکتب ترکیبی از سایر مکاتب است. فرایند تشکیل استراتژی را یکی از تغییر (1194 )اعرابی و دهقان،
ست و مهارت را بر تغییر استراتژی متمرکز ای از ادبیات تجویزی اکند که بخش عمدهها توصیف میحالت

  .کندمی
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گیری استراتژی همراه با ایفاگران نقش اصلی، واژگان و فرآیندها در مکاتب معرفی شده رویکردهای شکل
    .است شده ارائه 2 جدول در خالصه طوربهمینتزبرگ، 

 (1111 و همکاران، )مینتزبرگو ( 2111 ،1اوشاناسیمکاتب استراتژی و ایفاگران نقش اصلی ) –2جدول 

 هاکلیدواژه مکتب
ایفاگر 

 نقش اصلی
 ایفرآیند پایه

 تعریف

 استراتژی
 نظرصاحب

 تجویزی

 طراحی

همسازی/انطباق، خصوصیت متمایز، 
ها و مزیت رقابتی، تدوین/اجرا، قوت

 ها و تهدیدهاها و فرصتضعف

مدیر ارشد 
 )معمار(

مغزی، ساده و -فکری
 غیررسمی، قضاوتی،

 اندیشیده شده

 یک عنوانبه

 مفهومی فرایند

 کریستنسن،

 گاث و آندروز

 ریزیبرنامه
بندی، جدول زمانی، نویسی، بودجهبرنامه

 سناریوها
 ریزانبرنامه

رسمی، تجزیه شده، 
 اندیشیده شده

 یک عنوانبه

 رسمی فرایند
 آنسوف ایگور

 ییابموقعیت

 رقابتی، راهبرد لیوتحلهیتجزصنعت و 
عام، گروه راهبردی، پورتفلیو، منحنی 

 تجربه
 گرانتحلیل

مند، تحلیلی، نظام
 اندیشیده شده

 یک عنوانبه

 تحلیلی فرایند
 پورتر مایکل

 توصیفی

 رهبر انداز، بینشعمل متهورانه، چشم کارآفرینی
اندازی، شهودی، چشم

 اندیشیده شده عمدتاً

 یک عنوانبه

 تخیلی فرایند

 بینشی و

 شومپیتر ژوزف

 شناختی
نقشه، چارچوب، مفهوم، طرح، ادراک، 

 یتشناخسبکتفسیر، عقالنیت محدود، 
 مغز

، افتهیظهور ذهنی، 
، مفید و فرساتوان

 محدود شده

 یک عنوانبه

 و ذهنی فرایند
 فکری

 هربرت

 سایمون،

 ماکرایداکیس

 یادگیری

گرایی )گسسته یا منطقی(، راهبرد تدریج
ی، ریمخاطره پذ، حسگری، افتهیظهور 

 کارآفرینی، شایستگی محوری، مبارزه

هر کس که 
بتواند یاد 

 بگیرد

، غیررسمی، افتهیظهور 
 آشفته و نابسامان

 یک عنوانبه

 نوظهور فرایند

 لیندبلوم، چالز

 برایان جیمز

 کویین

 قدرت

زنی، ذینفعان، تعارض، ائتالف، چانه
شبکه، بازی سیاسی، راهبرد جمعی، 

 اتحاد

هر کس که 
قدرت دارد 
 )سطح خرد(

تمام سازمان 
 )سطح کالن(

تعارضی، تهاجمی، 
ور ظهآشفته و نابسامان، 

)سطح خرد(،  افتهی
اندیشیده شده )سطح 

 کالن(

 یک عنوانبه

 مذاکره فرایند

 میالن، مک

 سارازین،

 باور تیگرو،یپ

 داز و

 فرهنگی
ها، باورها، افسانه، فرهنگ، ارزش

 نمادگراییایدئولوژی، 
 جمعی

ایدئولوژیکی، مفید و 
محدود شده، جمعی، 

 اندیشیده شده

 یک عنوانبه

 جمعی فرایند

 ادواردز، جان

 فیرسیروتو،

 ریگر

 محیطی
انطباق، تکامل تدریجی، اقتضائات، 

 انتخاب، پیچیدگی، جای مناسب
 محیط

انفعالی، تحمیل شده، 
 افتهیظهور 

 یک عنوانبه

 واکنشی فرایند
 فریمن و هانان

 بندیپیکره ترکیبی
بندی، الگوی اصلی، دوره، مرحله، پیکره

چرخه عمر حیات، انقالب استراتژیک، 
 چرخش

با توجه به 
بافت سازمان، 

تمام موارد 
 فوق

یکپارچه، نامنسجم و 
وار، ، زنجیرهچند بخش

بعالوه تمام موارد فوق 
 در بافت خود

عنوان یک به
 فرآیند انتقال

 مینتزبرگ
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 رویکرد چهار در راهبرد را به عمده رویکردهای راهبرد، چیستی کتاب در از طرف دیگر، وتینگتون همچنین

 بررسی به افقی (؛ محور1191 داند )وتینگتون،می دو محور در را رویکردها این بین کند. وی تفاوتمی خالصه

 که طرفحالی در کند،می تلقی کردن محاسبه و اندیشیدن محصول راهبرد را طیف طرف یک پردازد؛می فرآیند

 که است طیفی عمودی، محور داند. همچنینو سکون می آشفتگی اتفاق، نوظهور محصول را راهبرد آن، دیگر

اهداف.  گراییکثرت سویبه یا دارد گرایش سود سازی حداکثر سویبه نظر بیشتر مورد راهبرد دهدمی نشان
 فرآیند یا وسیله مقابل در عمودی محور عنوانبه راهبرد نتیجه و هدف وتینگتون بندیدسته مبنای دیگرعبارتبه

   کند.می شناسایی را عمده رویکرد چهار محقق اساس، این که بر است افقی محور در
 

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

 مدیریت درسی هایکتاب بیشتر بر که است ایشیوه و بوده عقالئی ریزیبرنامه مبنای بر سنتی؛ رویکرد -1
 است، گرفته سرچشمه شناختیزیست تکامل تقدیرگرایانه استعاره از رویکرد تحولی؛-2دارد.  راهبردی سیطره

 ماهیت بر فرآیندی؛ ویکردر -1. است قرار داده راهبرد تحلیل مبنای را بازار جنگل، نظام قانون جایبه اما
 با سازی سازمانرا متناسب راهبرد گرا،عمل ایشیوه به و کندمی تأکید انسانزندگی  کل ناکارآمد و پیچیده

 قدرت و فرهنگ از را ابزارهای راهبرد و اهداف گرا،نسبیت نگاهی با سیستمی؛ رویکرد -0داند ومی بازار
   (.1191 وتینگتون،داند )می ناپذیرتفکیک گیرد،می شکل آنجا در که راهبرد محلی اجتماعی هاینظام

 وهنح درباره مینتزبرگ توسط شده مطرح طیف از که وتینگتون افقی محور شود،می مالحظه هک طورهمان
 مجبور و اختیار میزان درباره شناسیانسان اساسی سؤال به واقع ناظر در است شده اقتباس راهبرد گیریشکل
 صورتبه را راهبرد و طراحی ریزیبرنامه و تدوین اختیار طبیعتاً بدانیم، مختار را انسان چه انسان است. هر بودن

 جبر اسیر و مجبور را وی چه هر و داشت خواهد شده ریزیحالت برنامه راهبرد تدوین و داشت خواهد مستقل
 عمودی گیرند. محورشکل می یابنده ظهور و خودجوش صورتبه راهبردها بدانیم فرهنگ یا بازار طبیعت، نظام

  (.1197 گردد )محمدی نسب،برمی انسان هدف آفرینش و در انسان جایگاه انسان، فرجام به نیز وتینگتون الگوی
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 تمرکز سمت به تمایل شود محدود و محصور دنیایی و بعد مادی در آفرینش در انسان جایگاه و هدف چه هر

 و مادی فرا و اهداف انسان آفرینش بودن ساحتی دو بر چه هر و شودمی بیشتر سود سازی حداکثر و سود بر
 شود. می بیشتر اهداف در گراییکثرت سمت به شود، تمایل تأکید شناسیانسان در مادی اهداف کنار در معنوی

 پردازان،نظریه و محققان شناسیانسان مبنای که گرفت نتیجه توانمی استراتژیک مکاتب کالن بندیدسته دو از

 آن مختلف رویکردهای و مکاتب در متفاوت مبناهای با توان متناسبمی که کندمی ایجاد نظریات را در تفاوت
 کاربران ارائه و مجریان به را متفاوتی هایتوصیه رویکردها، و مکاتب این از یک هر طبیعتاً که داد جای را

  کند.می

   هابندیموضوع و طبقه -3

طور که اشاره شد تنوع و گستردگی اشاره شده پیرامون استراتژی و مدیریت استراتژیک، گریزناپذیر است. همان
ر طوها بر اساس برخی از معیارهاست. بهبندی آنهای شناخت تنوع این عوامل و موضوعات، طبقهیکی از راه

بر عوامل داخلی شرکت مانند نقاط قوت و اند تا توجه خود را گسترده از یک طرف بسیاری از محققان خواسته
ها و تهدیدهای محیط مورد بررسی قرار گرفته ضعف آن متمرکز کنند. از طرف دیگر، دالیل موفقیت در فرصت

تحلیل محیط بیرونی بنگاه )عمدتاً تحلیل صنعت( و تحلیل محیط  ؛اصلی تحلیل استراتژی پارادایمدو است. 
(. اما یک معیار جایگزین و مکمل، ما 2424 ( است )کاسگلیو و دیگران،ای بنگاههدرونی )تحلیل منابع و قابلیت

سازد تا این عوامل مختلف پیرامون استراتژی را بر اساس سطح تحلیل اتخاذشده نیز بهتر بشناسیم. را قادر می
 سکیسن وتوان عالوه بر حرکت بین مالحظات داخلی و خارجی )هابه استناد تحقیقات جدید این حوزه، می

بندی برحسب سطح خرد )رابطه بین افراد( و بندی موضوعات، دسته(؛ محور دیگر جهت طبقه1999 همکاران،
 هایبندیهای دیگری نیز پیرامون طبقه(. الزم به ذکر است پژوهش2410 ،1کالن )شرکت کل( باشد )کاسگلیو

، 2شده )گیوراس مارتین و همکاران مدیریت استراتژیک اشاره شده که با بررسی صورت گرفته، مدل مطرح
  ( از جامعیت بیشتری برخوردار است.2410

توان دو نوع تنش را از طریق ( می2410 گیوراس مارتین و همکاران،به استناد پژوهش متأخر ) دیگر،عبارتبه
ات ظتوسعه رشته مدیریت استراتژیک شناسایی کرد: یکی بین مالحظات داخلی و خارجی و دیگری بین مالح

یت اند. این موقعهای خاصی رواج یکی دیگر از جوانب تحقیق را ثبت کردهطورمعمول دورهسطح خرد و کالن. به
مربوط باشد،  (1999 )هاسکیسن و همکاران،تواند به یک پاندول دوگانه به دنبال استعاره مورد استفاده با می

که تمرکز کانونی بر مالحظات داخلی یا خارجی و یا موضوعات سطح خرد یا کالن است. دو پاندول در درجایی
ها سیر تکاملی این رشته و اند و حرکت کلی آنزمان حرکت کردهطور همای از تاریخچه این رشته بهطی دوره

تر مدیریت های مطرحیکردهای اصلی و نظریهترتیب رو 4وضعیت کنونی آن را تعریف کرده است. شکل 
این حرکت نوسانی سیستم پاندول دوگانه، دهد. بندی، نشان میاستراتژیک را با توجه به این دو معیار طبقه

 ،1عنوان یک رشته آکادمیک تخصصی است )مورکیا و همکارانانعکاسی از پیچیدگی زیاد مدیریت استراتژیک، به
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ت تحقیقات مدیریت استراتژیک نیاز به تمرکز بر نقطه تقاطع هر دو پاندول و تنش ناشی توان گف(. لذا می2422
 از آن دارد، زیرا این نواحی، مناطقی هستند که مرز تحقیقات در آن قرار گرفته است. 

 

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

   شرکت و محیط آن:تنش بین بخش داخلی  -
کامل آن الشعاع تکنند، یکی از موضوعات کلیدی که تحتبرای بسیاری از محققان که در این رشته تفکر می

قرار دارد، تقدم توجه به مالحظات داخلی یا خارجی در زمان، پیرامون توضیح در مورد موفقیت شرکت است. 
سانات آن تعمیم بخشید تا توضیح دهد که چگونه مدیریت ( به استعاره پاندول و نو1999 )هاسکیسن و همکاران،

کت بپردازد. برای این نویسندگان، استراتژیک میل دارد به جستجوی عوامل موفقیت در داخل یا خارج از شر
وتحلیل نقاط قوت و ضعف و هدف آن قرار داشت، که تمرکز بر تجزیه، در زمانی1904سیستم پاندولی در دهه 

آن که  الشعاعهای موفق نگاهی بیندازند تا عوامل تحتخواستند تا به داخل شرکتها میین، آنآغاز شد. بنابرا
 1904دهد که در طی دهه ( نشان می2410 )گیوراس مارتین و همکاران، شناسند.ها مؤثر بوده را ببر عملکرد آن

های بعدی شدند. بنابراین، ریهتری موردنظر قرار گرفتند که اساس نظها یا رویکردهای کلی، چارچوب1974و 
که هر دو ویژگی داخلی و خارجی طوریعنوان راهی برای اتصال شرکت به محیط آن دیده شد، بهاستراتژی به

ها )نقاط ضعف و قوت( و های داخلی شرکتکه ویژگی SWOTمهم بودند. این موضوع در تحلیل معروف 
های استراتژیک همچون دهد و همچنین در ماتریسنشان می ها و تهدیدها( راها )فرصتهای خارجی آنویژگی

( که تلفیقی از 1جذابیت بازار ماتریس مککنزی -وکارو همچنین بخش قوت کسب BCG)بخش رشد ماتریس 
 1974عنوان یک ابزار تحلیلی، انعکاس پیدا کرد. در پایان دهه به -شرکت و محیط صنعت بودند -هر دو ویژگی

، جستجو برای عوامل موفقیت نسبت به محیط خارجی با جستجو در ساختار صنعت 1934و در ابتدای دهه 
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 ،1گلینها از طریق ارائه نظریه نمایندگی )جنسن و مک(. اقتصاد سازمان9341 پورتر،بیشترین اهمیت را پیدا کرد )
تغییر داده که هر دو ویژگی (، پاندول را به موقعیت متوسطی 1934 ،2( و نظریه هزینه مبادالت )ویلیامسون1970

داخلی و خارجی را در جستجو برای موفقیت مورد خطاب قرار  داده است. در پایان، پیدایش و ایجاد نظریه مبتنی 
( برانگیخته شده بود، بار دیگر پاندول را به 1991 ( و )بارنی،1930 ،0که با کارهای )ورنرفلت 1(RBVبر منابع )

 (1990 های )گرنت،که به موقعیت ابتدای خود برگشت. پژوهشطورید؛ بهسمت بخش داخلی شرکت حرکت دا
 ( نیز به این موضوع بسیار کمک کرد. 2447 ،0)ونگ و احمد و (1997 ،4)تیس و همکاران

   تنش بین سطح خرد و کالن: -
پاندول بین ( یک نوع 2410 شود، اما )گیوراس مارتین و همکاران،اگرچه این موضوع در ادبیات کمتر دیده می

هی یا اند که رابطه نزدیکی با رفتار گروسطح کالن یا سطح تحلیل شرکت و سطح تحلیل خرد شناسایی کرده
طورکلی پذیرفته شده است که هدف از تحلیل در مدیریت فردی در شرکت دارد. اگرچه این موضوع به

 ند ملیتی است )روملت و همکاران،وکار چندگانه، بازارهای چندگانه یا چاستراتژیک، کل شرکت، وجود کسب
(، اما عوامل موفقیت ممکن است در هر دو سطح خرد و کالن ریشه داشته باشند. با این وجود، درست 1990

 ،7کالن بر سطح خرد غالب بوده است )بولینگر و همکاراناست که بگوییم در تحقیقات تا به امروز، سطح 
اصلی در هر دو حوزه های ، با بخش1974و  1904در اوایل دهه  خارجی -(. در روش مشابه پاندول داخلی2421

وتحلیل طور کل مورد تجزیهخرد و کالن روبرو هستیم. پیشگامان رشته استراتژی، موفقیت یک شرکت را به
عنوان مثال، چنین (. به2410 ،3عنوان واحد اصلی تحلیل پرداختند )مولینا آذونینقرار دادند و به بررسی شرکت به

شود. موارد دیگر بیشتر در نظریه سازمانی ریشه ( یافته می1904 آنسوف،( یا )1902 ،9مواردی در کار )چندلر
 ،11( )لورانس و لورچ1901 ،14تر دارد و شامل کارهای )بارنز و استالکردارند که سهم قابل توجهی در سطح کالن

اصلی از حوزه رفتار و نظریه سازمانی مانند کار های باشد. در عین حال، بخش( در بین کارهای دیگر می1907
 صورتطور واضح در سطح خرد قرار دارند که قبالً در اولین دوره نمایان شدند و به( به1943 ،12)مارچ و سیمون
ای در آغاز این رشته پدیدار شدند. توجه معطوف شده به مدیریت شرکت که از طریق کارهای بسیار برجسته
های اولیه تصریح کردند، نیز توجهی را در این سال( که نفوذ قابل1947 ،10( یا )سلزنیک1913 ،11اولیه )بارنارد

به بعد، اهمیت زیادی که به تحقیق در اقتصاد صنعتی داده شده بود، 1934به همین موضوع مرتبط است. از دهه 
 که توسط )راموس طورهای کالن بخصوص ساختار صنعت تغییر یافت. همانبه کانون توجه برای ویژگی

های کالن و ( در مطالعه سیر تکاملی این رشته اشاره شده است، وجود ویژگی2440 ،14رودریگز و ریوز ناوارو
 خارجی منجر به کاهش مداوم در نفوذ رویکردهای سازمانی خرد و کالن شد. 
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هستند و حتی گاهی اوقات  کنند و دارای حرکت مداومیزمان کار میطور همدر مجموع، دو پاندول اشاره شده به
(. در نتیجه، ما اکنون با رویکردهای کامالً معتبری مواجه 2410 افتند )گیوراس مارتین و همکاران،روی هم می

دیگر، عبارتدارند. بههستیم که بر سطح خرد و کالن و هر دو حوزه خارجی و داخلی توجه خود را معطوف می
یچیدگی بیشتر موضوعات موردنظر و رویکردهای اتخاذشده تکامل تحقیق در مدیریت استراتژیک به سمت پ

پیدا کرده است. این بدین معنی است که ممکن است ظرفیت بیشتری برای تحلیل موضوعات پیچیده که به 
هاست، مورد انتظار باشد، بدون اینکه منحصراً بر یک نوع مسئله یا یک نوع رویکرد تمرکز دنبال مقابله با آن

 قرار موردتوجه رسد مطالعات آینده شاهد تحوالتی باشد و به موضوعاتی که کمترنظر می ین بهشود. همچن
   (.2411 ،2)پاول و همکاران و (2421 ،1ناشناخته مانده، بیشتر پرداخته شود )رودریگز و همکاران یا گرفته

ک باال در حوزه استراتژی، در ی های پیشتاز اشاره شدههای اصلی و نظریهبندیالزم به ذکر است عالوه بر طبقه
)سیدل  ،(2419 ،1های مهم حوزه استراتژی را چنین برشمرد )شودر و همکارانتوان برخی از نظریهنگاه جامع، می

های (: نظریه مبتنی بر بازار، نظریه مبتنی بر منابع، قابلیت1197 )لینچ،و ( 1194 )بنی اسد، ،(2419 و همکاران،
ف استراتژیک، نظریه هوش رقابتی، قابت شدید، شبکه ارزش و هم رقابتی، ائتالپویا، چرخه رقابت و ر

های محوری سازمان، نظریه مبتنی بر دانش، نظریه مبتنی بر شایستگی بنگاه، نظریه یادگیری سازمانی شایستگی
ناسب گیری استراتژیک، نظریه تعنوان عمل، نقاط مرجع استراتژیک، تصمیمو سازمان یادگیرنده، استراتژی به

ها، یدگی، نظریه هزینه مبادالت، نظریه بازاستراتژیک، نظریه ذینفعان، نظریه حاکمیت سازمانی، نظریه نماین
ازمان، ها، اکولوژی جمعیت و سنظریه نهادی، نظریه اقتضایی، نظریه پیچیدگی، نظریه آشوب، نظریه سیستم

 0نچیلنظریه فرهنگ سازمانی و مدیریت نمادین، نظریه وضع واقعیت، نظریه جهانی شدن و ... . شایان ذکر است 
سخن  0یزیو تجو 4ینیتکو کیاستراتژ تیریخود از دو مکتب مد کیاستراتژ تیریدر کتاب مد زی( ن2411)
 طیر محب یمبتن یهایدر چهار حوزه تئور یاستراتژ یهایتئور ی،زیتجو کیاستراتژ تیریاز نظر مد .دیگویم

. شده است بندیدسته 14یبر شبکه و همکار یو مبتن 9یبازنظریه بر  ی، مبتن3بر منابع ی، مبتن7)بازار( و صنعت
موجود در  یصنعت و رقابت بهتر با رقبا ترینجذابمنافع با انتخاب  ،و صنعت طیبر مح یمبتن یهایدر تئور

 یرقابت تیکه منجر به مز یدیها و منابع کلتیبر قابل ،بر منابع یمبتن یهایشود. در تئوریم اصلصنعت ح
 کیستراتژا نهیگز نیدر مورد انتخاب بهتر یریگمیها بر مسئله تصمیباز ی. تئورشودیم تأکیدسازمان شده 

ی مکاربر شبکه و ه یمبتن یهایشود. در تئوریتوجه م گرانیباز ریسازمان و سا انیشده و به تعامل م تأکید
است که در داخل و خارج از سازمان منجر به  هاییتأثیرگذاریدانش و  ،یمراودات شخص یتمرکز بر رو نیز

 کیاستراتژ تیریاز نظر مدهمچنین  شود.یاند( مداده لیتشک ی)که حلقه همکار مانحداقل دو ساز تیموفق
بر منابع  یمبتن ،12نانیبر عدم اطم ی، مبتن11بر بقاء یمبتن یهایدر حوزه تئور یاستراتژ یهایتئور ی،نیتکو

                                                                                                                                   
1. Rodrigues et al 
2. Powell et al 
3. Schoder 
4. Lynch 
5. Emergent Approach 
6. Prescriptive Approach 

7. Industry and Environment based 
8. Resource based 
9. Game  based  
10. Cooperative and network based 
11. Survival based 
12. Uncertainly based 



  133ـــــــ ــــــــ تر بدنه دانشی مدیریت استراتژیکفهم عمیقبررسی ضرورت 

بر بقا، بر بقا و  یمبتن یهایدر تئور .(1197 )لینچ، استبندی شده دسته 2یبر دانش و نوآور یو مبتن 1یانسان
بر  راتییبهتر است سازمان در مواجهه با تغ کردیرو نیدارد. در ا تأکید طیسازمان در تعامل با مح نیترمناسب
داشته  أکیدت یاضیهم بر احتماالت ر نانیبر عدم اطم یمبتن یهاینوظهور توجه داشته باشد. تئور یهایاستراتژ

 یدر ابتدا ینیبشیبوده و هرگونه پ ریو متغ دهیچیپ اریدر مقابل نوسانات بس کیاستراتژ تیریدهند مدیو نشان م
داشته و  تأکید یاستراتژ نیبر نقش کارکنان در تدو زین یبر منابع انسان یمبتن یهایممکن است. تئورریکار غ

 ،1)دی گویرت و همکاران ابدییم تیافراد اهم قیو عال یها، فرهنگ سازماناستیس زش،یمانند انگ یموضوعات
 لهیها به وسآن یگذارو به اشتراک دیجد یهادهیا ی نیز،بر دانش و نوآور یمبتن یهایدر تئورهمچنین . (2419
  . است کیاستراتژ تیریجنبه مد ترینمهمدانش 

   نواژگا -4

 یبیطمعرفی شده است )صورت جامع های مختلف، اشاره شده است، اما کمتر بهکلیدواژگان استراتژی در پژوهش
 یقیدر تحق( 2443 )فورر و همکاران،حوزه،  نیا قاتیتحق نیتراز جامع یک(. ی1190 ،راد یروحانی و ابوالحسن

مطرح را  کیاستراتژ تیریمد اتیدر ادب یواژگان اصل «کیاستراتژ تیریمد نهیساختار و تکامل زم»با عنوان 
راندوپاپو (، )1991 گرفته )بارنی،همچنین نتیجه مطالعات صورتکرده است، در جدول زیر به کمک این پژوهش و 

 ،0(، )نورر و همکاران2440 (، )راموس رودریگز و ریوز ناوارو،2447 (، )نگ و همکاران،2412 و گیوراس مارتین،
( 4142 راندوپاپو و گیوراس مارتین،(، )2449 ،0(، )گارسیامرینو و سانتوس آلوارز2443 ،4(، )آذر و براک2443

معرفی آن  یهارمجموعهیو ز یاصل دواژهیکل 20(؛ 2424 ( و )میشرا و موهانتی،2413 ،7)دکان و همکاران
ها ایستگیها، شها، ظرفیتقابلیت -همکاری  و مشترک گذاریسرمایه ی عبارتند از: ائتالف،. واژگان اصلشوندمی

ناسب مفهوم ت-وتحلیل رقابتی و تجزیه رقابت -سازی شناختیمدل-انداز شرکت منابع مبتنی بر چشم و
-کارآفرینی  –استراتژی تنوع-گیری تصمیم -استراتژی شرکت-بازسازی یا تجدید ساختار شرکت  -استراتژی

سازی محیطی: عوامل سیاسی، اجتماعی و دولتی تأثیرگذار بر مدل -های ورود به بازارمزیت استراتژیک و حالت
المللی و های جهانی، بیناستراتژی-ای های وظیفهاستراتژی -تئوری مالی مدیریت استراتژیک و-استراتژی 
ها ئوریها، تمتدولوژی-یادگیری، سبک مدیریت و رهبری  -صنعت وتحلیلتجزیه-های رشد مدل -چندملیتی

و  تحقیق- ریزیهای کنترل و برنامهسیستم -عملکرد- سازمان: ساختار، استراتژی و تغییر -و مسائل پژوهشی
 -ازانداستراتژی، مأموریت، چشم-شناسی استراتژی های استراتژیک و نوعگروه -توسعه، فناوری، نوآوری

 تیریمد اتیدر ادبهر یک  های زیرمجموعهو واژه ی، واژگان اصلدر پیوست 1 جدولمدیریت ارشد. در 
  به تفصیل مشخص شده است. کیاستراتژ

   شده است. بدنه دانشی مدیریت استراتژیک ارائهخالصه مفاهیم اصلی پیرامون  ،0شکل  در
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 بندی مفاهیم اصلی پیرامون بدنه دانشی مدیریت استراتژیک )محقق ساخت(جمع -1شکل 

 

   گیرینتیجه
صورت گرفت. در  مدیریت استراتژیک دانشی بدنه ترمند، برای فهم عمیقحاضر با استفاده از مرور نظام پژوهش

های دانشی زیربنا و همسایه در سؤاالت اصلی اجزای بدنه دانش پیرامون حوزه به تااین تحقیق تالش شد 
های حوزه مدیریت بندیمدیریت استراتژیک؛ مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک؛ موضوع و طبقه

ائه گردید، رها به تفصیل در مقاله ااستراتژیک و همچنین دامنه واژگان مدیریت استراتژیک پاسخ داده شود. یافته
    شود.اختصار، برخی از مهمترین نتایج پژوهش اشاره میدر ادامه به

وکار، طور اخص در فضای کسبراهی برای رسیدن به هدف است، و بهترین معنای خود، استراتژی در گسترده
 های دانشیاست که در این میان، حوزه های مشخص برای پیروزی در فضای بازارانتخاب یدربارهاستراتژی 

تلف های مخهای متنوعی از رشتهمتنوعی در ساختن این راه مشارکت دارند. مدیریت استراتژیک در پس بخش
ها در طی چند دهه اخیر، تکامل و بلوغ این رشته را تصدیق در علوم اجتماعی تکامل پیدا کرده است. پیشرفت

ی و وتحلیل، و همچنین ارائه نظریات بیشتر، عناوین تحلیلفیت باالیی برای تجزیهاکنون نیز از ظرکنند و هممی
 ی مدیریتدهد زمینهها نشان میدیگر نتایج یافتهعبارتها برای این کار برخوردار است. بهشناسیروش
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پذیرای  شامل و ایمالحظهطور قابلاستراتژیک برای پاسخ دادن به سؤاالت پیرامون عملکرد سازمانی موفق، به
شناسی های مختلف علوم اجتماعی )از قبیل: اقتصاد، جامعهگرفته از رشتههای نشئتها و رویکردها، نظریهایده

ای )مثل بازاریابی، مالی و عملیات( بوده است. شناخت کتب و های همسایه واحد وظیفهو روانشناسی( و حوزه
ه ها در مقالشی علم استراتژی است که تاثیرگذارترین آنمجالت مهم نیز موضوع مهم دیگری در بحث دان

   معرفی شد.
 در مختلف محققان نظریات و هادیدگاه بررسی و تحلیل در ارتباط با بحث مکاتب و رویکردها باید گفت برای

 به الفاظ گوناگونی رغمکرد. علی بندیمختلف دسته مبناهای بر را هاتوان آنمی مدیریت استراتژیک، زمینه

یکدیگر دارند.  با بسیاری هایهمپوشانی و نقاط مشترک ها،آن در شده مطرح مفاهیم ها،مدل این در کاررفته
تر تر، با تبیین مناسب( جامع2441( و همچنین وتینگتون )1993بندی مینتزبرگ و دیگران )در این میان، طبقه

اتب توان گفت در آینده، موضوعات مبتنی بر مکطور کلی میاند که در مقاله به آن اشاره شد. بهو پرکاربردتر بوده
  کند. توصیفی مینتزبرگ و استراتژی نوظهور، رشد بیشتری پیدا می

های حوزه مدیریت استراتژیک از دیگر مواردی است که در پژوهش بدان پرداخته شد. بندیموضوع و طبقه
توان پاندول دیدگاه خارجی و داخلی حوزه استراتژی را می( نشان داد که 2410 )گیوراس مارتین و همکاران،

رسد ر مینظ دهد بههای پژوهش نشان میتوسعه داد و به پاندول دوم سطح خرد و کالن نیز پرداخت. نتایج یافته
های دیگری را هم به این (، بتوان پاندول2441 ( و همچنین )ویتینگتون،1991 ،1با توجه به مطالعات )استیسی

. همچنین ذهنی است -های فلسفی باشد که شامل طیف عینیتواند فرضپاندول اضافه کرد. پاندول سوم میدو 
 سازی سوی حداکثربه موردنظر بیشتر استراتژی دهدمی نشان استراتژی است که نتیجه و پاندول چهارم هدف

عات آینده را چنین متصور شد که توان مطالاهداف. به عبارت دیگر می گراییکثرت سویبه یا دارد گرایش سود
ی که های حوزه ذهنتوان گفت پژوهشذهنی( به استراتژی بنگریم، می -های فلسفی )عینیاگر از منظر فرض

 نتیجه و گرایی است، پتانسیل رشد بیشتری دارد. همچنین از منظر، هدفاثبات صورت رویکردهای غیربه

گرایی اهداف است، اهداف چندوجهی رشد بیشتری خواهد کثرتاستراتژی نیز که شامل اهداف یگانه سود یا 
های حوزه مسئولیت اجتماعی، اخالق و ... اشاره کرد. همچنین تالش توان به پژوهشعنوان مثال میداشت، به
   های مهم حوزه استراتژی نیز در همین بخش معرفی شود.شد نظریه

معرفی شد تا پژوهشگران با این بخش بدنه دانش استراتژی آن  یهارمجموعهیو ز یاصل دواژهیکل 20در انتها نیز 
امال شناخته المللی کهای مهم معتبر که در سطح ببیننیز بهتر آشنا شده و در آثار پژوهشی خود، به این کلیدواژه

  شود:ها، پیشنهادهایی مطرح میشده است، اشاره کنند. در ادامه با توجه به یافته

گرا تالش کنند در جهت ایده ژی چه پژوهشگران نظری و چه مدیران و مشاوران عملمندان استراتعالقه -
ی شناسی براشناسی و روانهای دانشی اقتصاد، جامعهیابی و استفاده از مبانی تئوری و ابزارهای حوزه

 مدیریت استراتژیک تالش بیشتری نمایند.

                                                                                                                                   
1. Stacey 
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 نیسازما و ملی سطوح در عمل عرصۀ در کاستراتژی مدیریت و اثربخش استراتژی اجرای و توسعه برای -
 میان هادانشگاه در درس هایکالس در عمومی هایبخش و صنعت از واقعی موردهای که است الزم

 از اتژیکاستر مدیریت و استراتژی ضمنی دانش شوند و تالش شود انتقال بررسی استادان و دانشجویان
 توسعه بیشتری پیدا کند.( موردی مطالعۀ) عمل در یادگیری و شاگردی ـ استاد طریق

ای است، اما همواره تحلیل عقالیی ها و انتقادات گستردهریزی استراتژیک دارای ضعفهرچند برنامه -
لتان در ریزی غبینی آینده، استفاده از فنون تحقیق در عملیات در کار و برنامههای راهبردی، پیشگزینه

 سازمان ضروری است.

 ، یادگیری،شناختی کارآفرینی، مکاتببردها، توجه به مکاتب توصیفی همچون در توسعه و اجرای راه -

های خودجوش و ، در کنار مکاتب تجویزی ضروری است که باید به استراتژیو محیطی فرهنگی ،قدرت
 ای شود.ها در سازمان توجه ویژهشناسایی مکانیسم خلق آن

ت های رصد و کنترل مدیریرل، استفاده از سامانهبا توجه به فقر نسبی مطالعات استراتژی در حوزه کنت -
 ها کمک نماید.وری بهتر استراتژی در سازمانتواند به بهرهاستراتژیک، هوش تجاری و ... می

قابتی، به ر با توجه به نوسانات اقتصادی و شرایط پیچیده و پویای محیط، باید به تحلیل شبکه ارزش و هم -
کاری در صنعت، موضوعات مرتبط با اتحاد استراتژیک، شبکه همکاری و زمانی رقابت و همها و هممکمل

 ... بیشتر توجه شود.

تر استراتژی در سازمان، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان گریزناپذیر برای تحقق عملیاتی -
ه از سایر ی و استفادسپاری استراتژوکار پویا، جمعهای کسبهای پلتفرمی، مدلاست. توجه به اکوسیستم

 ابزارهای این فناوری در اجرای بهتر استراتژی بسیار مهم است. 

رویکردهای رفتاری استراتژی و موضوعاتی همچون علوم اعصاب شناختی، احساسات سازمان، رفتارهای  -
 ود.ش های اجتماعی و ... در اجرای استراتژی، مورد توجه قرار گرفته و کاربردهای واقعی آن سنجیدهشبکه

های علوم توانند به کمک واژگان تخصصی استراتژی و بررسی واژگان مشابه در سایر حوزهپژوهشگران می -
 .ها، به رشد هر چه بیشتر استراتژی کمک کنندیابی ازآن اجتماعی، در جهت شناسایی نقاط اشتراکی و ایده

ای نیز در های بین رشتهای مدیریت استراتژیک، پژوهششود با توجه به ماهیت چندرشتهپیشنهاد می همچنین
های تجاری و حوزه استراتژی بیشتر شود. همچنین ضمن توجه های مختلف علوم اجتماعی، زمینهرشته میان

ه یا نار مفاهیم نوین ناشناختاستراتژی در کمباحث ذهنی حوزه  به مطالبات عینی و عملی استراتژی در سازمان،
کمتر شناخته شده استراتژی همچون استراتژی باز، سطح خرد استراتژی و ... نیز مورد توجه بیشتر پژوهشگران 

ها، با های استراتژی و آشنایی با روند تحوالت آنتر زیرحوزهبررسی دقیق توان برایکه میقرار گیرد. ضمن این
   ها پرداخت.سنجی، به بررسی آنابزارهای علم استفاده از روش فرامطالعه و

های مختلف، کمی همپوشانی و شود. ممکن است در بخشمی اشاره تحقیق هایمحدودیت از در انتها، برخی
ناپذیر بوده است. همچنین ممکن است پژوهشگران تکرار مشاهده شده باشد، که به دلیل ماهیت پژوهش، اجتناب

ازحد انجام داده باشند. همچنین با توجه نظر خود را بیشجای مرور متعادل و منصفانه، اعمالدر برخی موارد، به
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معه آماری پژوهش، در بخش جستجوی مقاالت، باید اشاره کرد که به دلیل حجم باال، سطح دسترسی و به جا
بر بودن بررسی نتایج مربوطه؛ پایگاه داده غیر اسکوپوس، مجالت غیر انگلیسی زبان، مقاالت منتشرشده زمان

در  توانندژوهشگران میصورت سخنرانی، موردبررسی قرار نگرفتند که سایر پدر همایش و کتاب و یا به
  .به غنای بیشتر این نتایج کمک کنندها نیز توجه کنند و های آتی خود به آنپژوهش
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