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چکیده

الزمه تدوين و اجرای برنامههای استراتژيک وجود تفکر استراتژيک است و فقدان تفکر
استراتژيک در مديران يک کمبود اساسی در سازمانها به شمار میرود که امکان کشف فرصتهای
جديد را تضعيف میکند .پژوهش حاضر باهدف مطالعه نظاممند و ارائه فرا ترکيبی از الگوهای نظری و
پژوهشهای انجامشده صورت گرفت .روش بررسی اين پژوهش ،کيفی و از نوع سنتز پژوهی است که
با روش تحليل محتوا به کمک فرا ترکيب انجامشده و ازنظر هدف ،کاربردی است .جامعه آماری
پژوهش و اصلیترين منابع گردآوری اطالعات ،پژوهشهای متعددی است که در سنوات اخير در
حوزه تفکر استراتژيک در داخل و خارج از ايران انجامشده است .از مجموع  60جلد کتاب و 73
مقالهای که از پايگاههای معتبر داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفت ،متناسب با ارتباط موضوعی
دادهها ،تعداد  16نمونه بهصورت هدفمند انتخاب 62 ،مؤلفه پرتکرار شناسايی و در نهايت  51مفهوم
بهعنوان مؤلفههای نهايی استخراج شدند .در مراحل بعدی ،کدگذاری و طبقهبندی اطالعاتی از
پژوهشهای انجامشده صورت گرفته و الگوها ،پايههای نظری حوزه تفکر استراتژيک و مقوالت و
مضامين اصلی استخراج شدند .حاصل تحليل محتوای استقرايی و ترکيبی مقوالت و نتايج تحليل و
ترکيبها ،استخراج يک چهارچوب مفهومی در حوزه مطالعات تفکر استراتژيک حول  3سطح ،فردی،
گروهی و سازمانی است .نتايج حاصله دال بر ارتباط تفکر استراتژيک مديران با ميزان موفقيت
سازمانها بوده و يکپارچهسازی تفکر استراتژيک در سازمان قابليتی حياتی ايجاد میکند که پايه يک
مزيت رقابتی پايدار را تشکيل میدهد و بر اين اساس الگوی مفهومی تفکر استراتژيک طراحی شد.
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مقدمه
دنيای امروزه ،دنيای تغييرات ،پيچيدگیها و تالطمات غيرقابلپيشبينی محيطی است و
سرعت روزافزون هزاره سوم و تغييرات شديد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی دنيای
امروز ،مستلزم نوع جديدی از تفکر به نام تفکر استراتژيک است ،البته اين به معنای خط بطالن
کشيدن بر روی برنامهريزی استراتژيک نيست ،بلکه اجازه ظهور به روشهای نوين تفکر است.
تکامل پارادايم استراتژی از طرحريزی استراتژيک به مديريت استراتژيک و سپس به تفکر
استراتژيک ،بازتابی از تغييرات اقتصادی ،فناوری ،و اجتماعی است که از آغاز آن در اواسط
دهه  6350بود و بهويژه از  6396با سطوح باالتری از بیثباتی در محيط ،اوج گرفت و فرايند
استراتژی در سازمانها را با نيازهای جديدی روبهرو کرد

(،)Lashkar boloki, 2011, 169

بهنحویکه مطالعات مديران در  25سال گذشته ،تفکر استراتژيک را بهعنوان عملکرد سازمانی
شناسايی کرده است ( .)Borachalo & Heidari, 2016, 1اين چالشها سازمانها را مجبور
میکند که با دورنمای شفاف به اين چالشها پاسخ داده با برنامهريزی و تفکر استراتژيک به
آينده بنگرند تا فرصتها و تکيهگاهها را شناسايی و درک کرده و از تهديدها و خطرات
اجتناب کنند ( .)AlZubi, 2016, 35تفکر استراتژيک مدير را قادر میسازد تا بفهمد چه عواملی
در دستيابی به اهداف موردنظر مؤثر است و چگونه اين عوامل مؤثر برای مشتری ارزش
میآفريند (.)Acur & Englyst, 2006, 69
مديران برنامهريزی  35شرکت بزرگ استراليايی بر اين باورند که بزرگترين مشکل
سازمانها فقدان تفکر استراتژيک در آنها است ( .)Farhangi & Dehghan Nairi, 2010, 5بر
اين اساس در  25سال گذشته مطالعاتی روی فقدان تفکر استراتژيک بهعنوان شاخصه اصلی
عملکرد سازمانی انجامشده است ( .)Goldman, 2012, 25هرچند که در سازمانها همه عوامل
کليدی موفقيت (شناخت اولويتهای سازمانی ،بهرهوری کارکنان ،شناخت رقبا و يادگيری) در
برنامهريزی استراتژيک به کار گرفته نمیشود ( ،)Nikoui & Mousavi, 2014, 2اما سازمانها در
جهت ارتقاء عملکرد و طراحی استراتژیهای خالق بايد از مديرانی باقابليت تفکر استراتژيک
بهرهمند باشند ).(Poursadegh & Yazdani, 2011, 144) & (Clarke, 2012, 33

) )Kargin & Aktas, 2012 cited in Alzoubi, 2016, 35قابليتهای تفکر استراتژيک را
عمدتاً شامل سه مزيت تفکر سيستماتيک سازمانی ،بينش و سازماندهی مجدد پيشبينیشده
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دانسته و ) (Moon, 2013چهار برتری تفکر استراتژيک را شامل تفکر سيستماتيک ،تفکر خالقانه،
دورنمای تفکر محور و باالخره تفکر بازار محور میداند

)(Aghajanian & Rostami, 2013, 59

نظريه آشوب يا نظم در بینظمی از مباحث جديدی است که امروزه مطرحشده و کاربرد آن در
تمامی زمينهها رو به گسترش است ( .)Haji Karimi, 2010, 31از سوی ديگر در محيطهای
پيچيده و آشوب گونه نياز برای دگرگونی و حرکت به سمت سازمانهای خالق و يادگيرنده،
چالشی اساسی برای رهبران است (.)Hadizadeh, Nekooeezadeh & Mirzadeh, 2010, 34
در ايران نيز با توجه به افزايش تغيير و تحوالت محيطی پيرامون سازمانها ،وجود مديرانی با
تفکر استراتژيک که بر اساس تجزيهوتحليل به تصميمات درست برسند ،امری ضروری است
( .)Arayesh, Golmohammadi, Nekooeezadeh & Mansouri, 2017, 261لذا تحقيق حاضر
بنا دارد که از طريق سنتز پژوهی و تجميع و ترکيب يافتهها ،تعارضات موجود در ادبيات را
برطرف ،حدومرزهای تعميم را مشخص و ضمن استخراج الگوی مناسب ،موضوعات اصلی را
برای تحقيقات آينده مشخص نمايد.

پیشینه تحقیق
استراتژی از نگاه ) ،)Andrews, 1980الگوی تصميمگيری در يک شرکت بوده که
سياستهای اصولی برای دستيابی به اهداف را تعيين میکند و ممکن است ماهيت مشارکت
اقتصادی يا غيراقتصادی داشته باشد ( Henry Mintzberg .)Nicholas, 2016, 2در سال 6379
استراتژی را الگويی در جريان تصميمگيری تعريف کرد که در تقابل با رويکردی است که
استراتژی را بهعنوان برنامهريزی میداند ( .)Nicholas, 2016, 2مديريت استراتژيک راهبردی
مشتمل بر هدفهای کالن سازمان و انتخاب گزينهها ،روشهای مناسب برای تحقق آنها و
تخصيص منابع الزم برای دستيابی به اهداف مذکور است .داشتن شيوه تفکر استراتژيک
مديران را وادار میکند تا بهجای تمرکز روی موضوعات کوتاه ،به بررسی مباحث سازمانی
گسترده بپردازند ،که همانا هدف نهايی ،ايجاد يا کسب مزيت رقابتی برای سازمان است
( Hyukok (2012, 4) .(Arabshahi, 2008, 3برنامهريزی استراتژيک را عملکردی تثبيتشده از
تصميمگيری در سازمان می داند ،درحالیکه انديشه و طرز فکر استراتژيک نيازمند تحليل
بيشتر نقشهای نوآورانه و خالقانه هنگام ايجاد يک ديدگاه است که متفاوت با ديدگاهی است
که در حال حاضر وجود دارد .به اعتقاد ) Amitabh and Sahay (2008تفکر استراتژيک مکمل
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برنامه ريزی استراتژيک و مديريت استراتژيک است ،با اين تفاوت که امکان واکنش خالقانه و
سريعتر را برای تغيير فراهم میکند ( .)Gross, 2016, 26به اعتقاد ) Graetz (2002برنامهريزی
استراتژيک منطقی ،سيستماتيک ،متعارف ،تجويزی و همگراست ،اما در مقابل تفکر استراتژيک
ترکيبی ،واگرا ،خالق ،شهودی و ابتکاری است

).(Aghajanian & Rostami, 2013, 59-72

) (Pisapia et al., 2009, 46توانايی تفسير رخدادها و وقايع غير مرتبط و برنامهريزی نشده،
بزرگترين نشانه موفقيت مديران موفق سازمانهای کنونی بوده و اين توانايیها درواقع همان
تفکر استراتژيک در يک سازمان است که خود نشاندهنده يک کمبود اساسی برای رساندن
يک سازمان به تعالی و توانمندسازی است.
) Zabih Nia and Imamgholizadeh (2015, 146معتقدند که توانايی تفکر استراتژيک
میتواند به مديران کمک نمايد تا بتوانند وقايع آينده را درک ،تشخيص ،پيشبينی و کنترل
نمايند و بهجای آنکه تحت تأثير تغييرات قرار بگيرند ،تغييرات آتی را تحت تأثير خود قرار دهند.
) Casey and Goldman (2010, 167در مدلی که ارائه نمودند بيان کردند که تفکر
استراتژيک جهتگيری مناسب سازمان را مشخص و برنامهريزی استراتژيک سازمان را در
جهت مشخصشده بهپيش میبرد .ايشان معتقدند که ابعاد تحليلی و عقاليی استراتژی با ابعاد
خالقانه و هنری آن پيوند خورده و يک رويکرد قوی مديريتی حاصل میشود.
) Zabihi and Yaghoubi (2014, 138بر اين اعتقادند که تفکر استراتژيک سطوح مختلف
مديريت سازمان را در تعيين اهداف هدايت ،موج تغييرات را شناسايی ،فرصتهای جديد و
تهديدات پيش رو را پيشبينی و تحمل ،منطق مديريت را در ارزيابی نياز به سرمايه و نيروی کار
تقويت و مديران را قادر به تصميمگيریمیسازد .و در بيان اهميت و جايگاه تفکر استراتژيک
اينکه ) )Sackett, Karrasch, Weyhrauch & Goldman, 2016, 1طی مطالعهای اشاره نمودند
که موسسه تحقيقاتی ارتش آمريکا بهتازگی يکی از خطوط برنامههای تحقيقاتی خود را جهت
ارتقای تفکر استراتژيک ارتش اين کشور اختصاص داده است.
با عنايت هدف اين تحقيق پاسخگويی به سؤاالت زير است:
 )6مؤلفههای اصلی تفکر استراتژيک مديران در سطح «فردی» کدامند؟
 )2مؤلفههای اصلی تفکر استراتژيک مديران در سطح «گروهی» کدامند؟
 )3مؤلفههای اصلی تفکر استراتژيک مديران در سطح «سازمانی» کدامند؟
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روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع هدف بنيادی -کاربردی ،رويکرد به کار گرفتهشده کيفی و از نوع
سنتز پژوهی و راهبرد مورداستفاده فراترکيب است که با انجام تحليل محتوای استقرايی و
سپس فراترکيب از تحليلهای انجامشده همراه است .در اين تحقيق مقوالت و مضامين اصلی
استخراج و بعد از کدگذاری و انتخاب مقوالت اصلی ،ترکيبی از اين مقوالت انجام شد که
منجر به طراحی يک چهارچوب مفهومی در حوزه تفکر استراتژيک مديران گرديد.
جامعه آماری پژوهش شامل تحقيقات انجام شده در حوزه تفکر استراتژيک بود .در اين
پژوهش از تحقيقات داخلی و خارجی اين حوزه در جامعه و نمونه آماری استفاده شده است.
پايگاههای اطالعاتی که اين مقاالت از آنها انتخاب شدهاند شامل اريک ،6ساينس دايرکت،2
اسپرينگر ،3اسکوپوس ،6الزيور ،5پايگاه مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ،1پايگاه
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،7پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،9پايگاه
نشر کنفرانسهای کشور ،3پايگاه مجالت تخصصی نور 60و سامانه نشريات کشور 66بود .معيار
ورود پژوهشها در اين مطالعه مرتبط بودن باهدف پژوهش بوده است.
کليد واژههای بهکاربرده شامل استراتژی ،62مديريت استراتژيک ،63برنامهريزی
استراتژيک ،66تفکر استراتژيک مديران 65بود که در جهت بررسی موضوع مجموعاً تعداد 60
جلد کتاب و  73مورد مقاله انتخاب و چکيده مقاالت مورد بررسی قرار گرفت.
از مجموع تحقيقات انتخابشده ،تعدادی از آنها به داليلی چون :عدم اطالعات کافی در
1- Eric
2- Science Direct
3- Springer
4- Scopus
5- elsevier
6- ricest.ac.ir
7- sid.ir
8- ensani.ir
9- civilica
10- Normagas
11- magiran
12- Strategy
13- strategic management
14- strategic planning
15- strategic thinking administrators
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زمينه اهداف تحقيق ،انجام بررسیها صرفاً در يک منطقه خاص ،پژوهشهايی که با عناوين و
اهداف يکسان انجامشده بودند و پژوهشهای فاقد الگوی روششناختی مناسب ،برای ورود به
تحليل نهايی مناسب نبودند و از فرايند تحليل خارج و درنهايت با توجه به مالکهای پژوهش
و بررسی عناوين ،چکيده و متن کامل و به اشباع رسيدن دادههای موردنياز ،تعداد  16نمونه
بهصورت هدفمند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.دادهها و نتايج يافتههای پژوهشی در 3
بعد مفاهيم ،مقوالت و مقوالت هستهای (اصلی) طبقهبندی و تحليل شدند .دادهها و منابع مورد
استفاده در چند مرحله پااليش و استخراج و پس از تحليل و ترکيب نتايج ،در يک چهارچوب
مفهومی جامع و همهجانبه مورداستفاده قرار گرفتند.

یافتههای پژوهش
در اين پژوهش ،مطالعات حوزه تفکر استراتژيک در داخل و خارج کشور برحسب
اهميت ،ارتباط موضوعی و دسترسی نگارنده به محتوای آنها ،تا جايی که دادهها به مرحله
اشباع رسيد مورد استناد قرار گرفتند .بررسی پيشينهها و يافتههای پژوهش نشان داد که هر يک
از پژوهشهای انجامگرفته با شاخصهايی خاص ،به جمعبندی رسيده و هر يک از اين
شاخصها شموليت کافی را دارا نمیباشند به اين معنی که تنها بعدی خاص را مدنظر قرار
داده و همه ابعاد در آن مقايسه ديده نمیشود .در جدول ( )6بر اساس مطالعات انجام شده،
شاخصهای مدنظر محققان درزمينه تفکر استراتژيک مديران نشان داده میشود تا با تحليل اين
شاخصها و مقولهبندی آنان در مراحل بعد بتوانيم به ترکيبی جديد و کاربردی برسيم.
جدول  .6عوامل مؤثر بر تفکر استراتژيک در تحقيقات انجامشده
شاخصهای مورداستفاده در تفکر
عنوان پژوهش
ردیف نام پژوهشگر و سال
استراتژیک مدیران
(Zabih Nia and
تفکر استراتژيک و
خالقيت ،يادگيری
6
Imamgholizadeh,
رويکردهای آن
)2015
چشمانداز ،بينش و دورانديشی (بالدرنگ)،
مدلی برای تفکر
توانايی تحليلی ،تفکر دستگاهی ،خالقيت،
 (Monavarian, 2014) 2استراتژيک ،چشمانداز
آموزش ،تصور هدفگرا و آشنايی بادانش روز
ايرانی و اسالمی
خالقيت ،چشماندازی برای آينده ،تفکر
 Mirakhoori, Alirezaمدل تفکر استراتژيک
سيستمی ،آيندهنگری ،قدرت تحليل ،بصيرت،
3
)et al. (2014
ايرانی اسالمی
تمرکز بر هدف ،تجربه پذيری ،علم به زمان،
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ردیف نام پژوهشگر و سال
استراتژیک مدیران
يادگيری مستمر،ارتباطات مؤثر ،قابليت سازی،
انديشه مبتنی بر معنويت
تفکر کارآفرينانه ،توجه به ذينفعان ،شهود
تعيين عناصر
کارآفرينانه ،توجه به محيط ،تفکر دستگاهی،
& (Aghajanian
تشکيلدهندهی سازهی
6
)Rostami, 2013
توجه به ديالوگ و ارتباطات ،حل مسئله،
تفکر استراتژيک
فرضيه محور بودن
پيشين و نتايج تفکر
سيستماتيک ،خالق ،چشمانداز محور،
استراتژيک .مجله
5
)Moon (2013
بازارگرا
تحقيقات بازاريابی
تجربه و مهارت در ارتباط با شغل
تفکر استراتژيک
1
)Fiona Sto (2013
توانايی تفکر مفهومی ،تفکر رؤيايی ،توانايی
Nuntamanop,
مدل جديد تفکر
Polboon, Ilkka
تفکر تحليلی ،توانايی ترکيبسازی ،عينی
7
Kauranen, & Barbara
استراتژيک
بودن ،خالقيت و توانايی يادگيری
)Igel (2013
شناخت راهحلهای متعدد برای مسئله و
برنامهريزی اجرايی در
استفاده برای پيشبينی آينده ،استفاده از
9
Rishel (2013
پرستاری انکولوژی
دانش گذشته جهت اتخاذ تصميمات فعلی
شناخت راهحلهای متعدد برای مسئله ،ايجاد
برنامهريزی جانشينی
تعامل بين ايدهها ،شناخت راهحلهای خالقانه
رهبری :پيامدهای
Gothard & Austin
جهت مزيت رقابتی ،بازنگری مدلهای
3
)(2013
سازمانهای خدماتی
شناختی ،تفکر شهودی ،يافتن راهحلهای
غيرانتفاعی
جايگزين برای يک مسئله
برنامهريزی ضعيف
توجه به نتايج بلندمدت ،تجسم آيندهی
مايه
توسط کارآفرينان:
مطلوب ،کشف حوزههای رقابتی ،شناخت
60
)Onuoha (2013
نابودی شرکتها در اهداف ارزشی از ديد کارکنان ،تعيين وضعيت
جنوب شرق نيجريه .آتی فرايندهای اصلی سازمان ،خلق چشمانداز
تفکر استراتژيک :ارائه
تعارض در وظايف شغلی
McCauley (2012) 66
مزيت رقابتی
معرفی تفکر استراتژيک به
يک سازمان غيرانتفاعی فرايند جمعآوری ،تفسير ،توليد و ارزيابی
62
)Clark (2012
برای ايجاد جريانهای
اطالعات و ايدهها
درآمدهای جايگزين
توجه به تاريخچه سازمان ،برقراری ارتباط
مطالعه موفقيت
بين گذشته و حال و آينده ،شناسايی
Jen Feng Lane
63
الگوهای تکرارشونده ،توجه به وقايای
)(2013
برنامهريزی پياپی
گذشته و استفاده برای پيشبينی آينده
تصور آينده ،فرصتجويی هوشمندانه ،درک
 Hosseini et al.ارائهی مدلی برای سنجش
موقعيت ،تصميمگيری منعطف ،قابليت
66
تفکر استراتژيک مديران
)(2013
ايجاد زيرساختها
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کارآفرينی و تفکر استراتژيک
Zahra & Nambisan
در اکوسيستمهای
)(2012
کسبوکار
توسعه کارآفرينی در غنا از
) Gao Jay et al (2011طريق برنامهريزی اجرايی
مديريت استعدادهای
درخشان و برنامهريزی توجه به نتايج بلندمدت ،تجسم آيندهی
اجرايی ،استراتژیهای مطلوب ،کشف حوزههای رقابتی ،شناخت
منابع انسانی برای
اهداف ارزشی از ديد کارکنان ،تعيين
)Burneh H (2013
جلوگيری از ايجاد شکاف وضعيت آتی فرايندهای اصلی سازمان ،خلق
مهارت در طی يک
چشمانداز
محدوده رکود اقتصادی.
برنامهريزی جانشينی،
)Hatchell (2013
دوره بهبودی
ديدگاه سيستمی ،توجه به زنجيرهی ارزش،
شناسايی نقش افراد ،شناخت روابط عمودی
آموزش در مورد
سيستم ،شناخت تعامالت ميان
Abrahiem, Talil
برنامهريزی پيگيری و استراتژیهای شرکت ،شناخت ارتباطات
)Hanna, (2013
ميان واحدها ،تفکر فرايندی ،شناخت
تصميمگيری در سياست
جايگاه سازمان در سيستمهای بزرگ ،نگاه
به سازمان بهعنوان اجزای مرتبط
خالقيت ،بينش و بصيرت

Kamangar, F,
Rohani, R., Salavati, 20
A., & Karimi, M. S.
(2013).

26

عنوان پژوهش
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عناصر مؤثر بر تفکر
استراتژيک

تفکر سيستمی ،خالقيت ،مشاهده و فعاليت
يادگيری

خالقيت و توجه به گذشته ،حال و آينده،
ساختار ارگانيک سازمان ،تجزيهوتحليل
Monnavarian,
محيطی ،مديريت تعارض ،هوشياری نسبت
 Farmani & Yajamتفکر استراتژيک در بنيتون
به موقعيت ،شيوه آيندهنگرانه ،فراست ،الگوی
)(2011
ذهنی متنوع ،پاسخگويی ،وضعيت سازمانی و
هماهنگی ،تفکر سيستمی و شيوه فرايندی
درک وابستگی متقابل اعضا و تعامالت آنها
David, Fred R.
مديريت استراتژيک
)(2011
در سيستم داخلی و خارجی
تفکر استراتژيک :يک
Wootton & Horne
قدرت پيشبينی
رويکرد گامبهگام به
)(2010
استراتژی و رهبری
طراحی فرايندهای تغيير ،ساختار سازمانی
تفکر استراتژيک ،عملکرد
منعطف ،نيازمندیهای استراتژيک جهت
)Mesgarian (2010
و چالشها
طراحی ساختار سازمانی مناسب
چارچوب دهی مجدد ،در نظر گرفتن
فرايند تفکر دراکر ،سه
)Zand (2010
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تکنيک اصلی
افزايش قابليت تفکر
Casey & Goldman
)(2010
استراتژيک :يک مدل يادگيری

53
شاخصهای مورداستفاده در تفکر
استراتژیک مدیران
فرضيات جايگزين و به بررسی پيشنهادها
اسکن ،پرسش ،مفهومسازی و آزمون

ساختار سازمانی ،فرهنگسازمانی ،فرايندها
و دستگاهها ،تعارض رابطهای ،خالقيت،
شناسايی و اولويتبندی
تنوع مرتبط با شغل ،تعارض مرتبط با
 Ghorbanpur, Mirzaeiعوامل مؤثر بر تفکر
وظيفه ،مشارکت مديريت ميانی ،تفکر
استراتژيک بر اساس
& Chaboki
سيستمی ،ترسيم چشمانداز ،تفکر در طول
)Nejadsani (2010
رويکرد فرآيند
زمان ،هوشياری محيطی ،تفکر فرضيه
تجزيهوتحليل شبکه فازی
محور ،استفاده هوشمندانه از فرصتها و
تنوع در الگوهای پردازش اطالعات
برنامهريزی استراتژيک:
کمکهای اجرايی برای
خلق چشمانداز
) Palmatier (2008تفکر استراتژيک ،توسعه و
استقرار
رهبری خوب ،تصوير سناريوهای آينده
تفکر استراتژيک :رهبری
 Amitabh & Sahayپيوند گمشده :يک مطالعه بلندمدت ،توجه به استراتژیهای نوظهور،
)(2008
جستجوی اشارات محيطی ،شهود ،خلق آينده
اکتشافی
درک محيط داخلی و خارجی سازمان ،ارزيابی
محيط داخلی و خارجی سازمان ،شناخت
موضوعات استراتژيک ،تفسير و سازش با
 Rigby and Barbaraابزارهای مديريت جهانی ابهامات ،توجه به فرصتهای خارجی،
)(2007
شناخت رقبا ،شناخت قوتها و فرصتهای
و بررسی گرايشها
سازمان ،درک اولويتهای استراتژيک،
شناخت حوزههای اصلی سازمان ،طراحی
فرضيات در مورد محيط کار آزمون آنها
کارآفرينی شرکتی :مديران ابتکار و خالقيت ،فرصتطلبی هوشمندانه،
برتر و ايجاد کسبوکار تمرکز بر هدف و داشتن چشمانداز و پيش
)Sathe (2007
فعال بودن و خلق محيط
جديد
محيط درحالتوسعه برای تغيير ،فضای کاری آکنده از روحيه مثبت
Cantina Derry
انديشی و صداقت ،ايجاد فرهنگ همسو با
تشکيل استراتژی در
)(2007
خالقيت و تغيير
موقعيتهای کوچک محلی
ارزيابی ترکيب استراتژی :تصميمگيری اثربخش و منعطف،سيستمهای
جبران خدمات و پاداش شامل معيارهای
Acur & Englyst
نحوه اطمينان از کيفيت
بلندمدت کيفی ،طراحی فرايندهای تغيير و
)(2006
درروند و نتيجه
بهبود
توسعه تفکر استراتژيک ،طراحی فرايندهای بهبود ،ساختار سازمانی
Abraham
منعطف ،نيازمندیهای استراتژيک
)aseton(2005
راهبری و رهبری
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 Ravi & Shankarتجزيهوتحليل تعامالت در
)(2005
ميان موانع
تبديلشدن به متفکر
استراتژيک متخصص:
)Goldman (2005
يادگيری مديران ارشد
تفکر استراتژيک و
Tavakol & Lawton
)(2005
مديريت دانش
بهبود تفکر استراتژيک:
)Bonn (2005
رويکرد چندمرحلهای
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شاخصهای مورداستفاده در تفکر
استراتژیک مدیران
استفاده از مفاهيم شناختی
تشخيص ،رهبری ،خالقيت ،چشمانداز
بلندمدت ،فرصتطلبی
خالقيت ،ساختارشکنی

خالق ،واگرا ،عملگرا ،تفکر سيستمی،
چشمانداز ،ديالوگ ،ارتباطات
ابتکار و خالقيت ،فرصتطلبی هوشمندانه،
 Grayson and Werderيادگيری سازمانی و
تمرکز بر هدف و داشتن چشمانداز و پيش
)(2003
بازسازی استراتژيک
فعال بودن و خلق محيط
ابتکار و خالقيت ،فرصتطلبی هوشمندانه،
 Antoncic & Hisrichتعريف مفهوم درونی
تمرکز بر هدف و داشتن چشمانداز و پيش
)(2003
کارآفرينی
فعال بودن و خلق محيط
کارآفرينی استراتژيک :ابتکار و خالقيت ،فرصتطلبی هوشمندانه،
Heath, Ireland,
 Camp & Sextonادغام چشمانداز مديريت تمرکز بر هدف و داشتن چشمانداز و پيش
)(2002
فعال بودن و خلق محيط
کارآفرينی و استراتژيک
مديريت استراتژيک مدرن:
تعادل تفکر استراتژيک و مولد ،خالق ،ترکيبی ،واگرا ،چشمانداز ،حل
) O'Shannassy (2003برنامهريزی استراتژيک مسئله ،عزم استراتژيک ،تفکر در طول زمان،
مشارکت ذينفعان داخلی و خارجی
برای ذينفعان داخلی و
خارجی
برنامهريزی استراتژيک
 Kaufman, Oakleyبرای موفقيت :هماهنگچشمانداز ،ديد کلنگر
& Watkins
 Browne,کردن مردم ،عملکرد و
)Leigh (2003
بهرهوری
تفکر استراتژيک در مقابل
ترکيبی ،واگرا ،خالق ،شهودی ،مبتکرانه،
برنامهريزی استراتژيک:
)Graetz (2002
تصوير آينده
درک مفاهيم
طراحی فرايندهای تغيير و بهبود ،ساختار
&  Collins., Loweرهبری با کارايی باال در
سازمانی منعطف ،نيازمندیهای استراتژيک
)Arnett. (2000
سطح سازمان
جهت طراحی ساختار سازمانی مناسب
رديابی تفکر استراتژيک جمعآوری اطالعات بر مبنای تحقيق در
مورد محيط و ذینفعان ،برنامهريزی
 Brønn & Olsonمديران روابط عمومی در
)(1999
يک وضعيت بحرانی ارتباطات ،مشارکت با ديگر مديران ارشد
استراتژی بهعنوان انتخابی
توسعه قابليتها ،شناخت بازار
)Williamson (1999
در آينده
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)Lawrence (1999

63

)Liedtka (1998
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)Heracleous (1998

56

Prahade & Hamel
)(1989

52

)Goldsmith (1996

53

)Mintzberg (1994

56

)Richmond (1993

55

)Harper(1991
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51
شاخصهای مورداستفاده در تفکر
استراتژیک مدیران
خلق آيندهی مطلوب
تمرکز بر هدف ،چشمانداز سيستمی،
فرصتطلبی هوشمندانه ،فرضيه محور
بودن ،تفکر در طول زمان ،شهود

تفکر استراتژيک
تفکر استراتژيک :آيا
میتوان آن را تدريس
کرد؟
تفکر استراتژيک يا
ترکيبی ،واگرا ،خالق ،يادگيری دو حلقهای
برنامهريزی استراتژيک؟
خالقيت ،اکتشاف ،درک ناپيوستگیها
هدف استراتژيک
تفکر استراتژيک در توسعه
توانايی يادگيری از محيط
بينالمللی
باال و پايين تفکر
ترکيب ،شهود ،خالقيت ،چشمانداز منسجم
استراتژيک
تفکر پويا يا توجه به رفتار در طول زمان،
تفکر حلقه بسته ،تفکر جنگل يا توجه به
دستگاههای تفکر:
مهارتهای تفکر انتقادی تصوير کلی ،تفکر ساختاری يا تفکر سيستم
برای دهههای  6330و (ساختار) بهعنوان علت ،تفکر عملياتی يا
شناسايی روابط علی ،تفکر پيوسته و تفکر
فراتر از آن
علمی
تفکر استراتژيک ،نمايشی
خلق چشمانداز
به آينده

51

)Ohmae(1978

ذهن استراتژيست

ابتکار

57

& Pasalar
Shahbandarzadeh
)(2014

بررسی عناصر مؤثر بر
تفکر استراتژيک

ديدگاه سيستمی ،ترسيم چشمانداز،
خالقيت ،افق زمانی تصميمات ،شناخت
فرصتها ،شناخت تفکر فرضيه محور،
الگوهای ذهنی متنوع ،هوشياری محيطی

59
53

بررسی رابطه حاکميت
Monavarian,
نگرش سيستمی ،عزم استراتژيک و پيشروی
&  Aghazadehشرکتی و تفکر استراتژيک
Shahamat Nezhad,
بر اساس رويکرد علمی
باقابليتهای بازاريابی
)Mina (2012
فنون و فرامين تفکر
Lashkar boloki
گزينه سازی ،پيشروی با فرضيه
)(2011
استراتژيک

10

Ghaffarian & Kiani
)(2010

پنج فرمان برای تفکر
استراتژيک

توانايی تعيين ارزشمندی اهداف ميانی
نسبت به اهداف نهايی

16

& Moshbaki
)Khazaee (2008

طراحی مدل عناصر تفکر
استراتژيک در سازمانهای
ايرانی

فرهنگسازمانی ،هوشمندی محيطی و
مشارکت مديران ميانی
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از مجموع اطالعات گردآوری و کدگذاری شده ،مقولههای نزديک به هم در يک مقوله
هستهای يا اصلی جای میگيرند .در پاسخ به سؤال اول ،میتوان گفت که بيشترين مؤلفههای
استخراجشده از پيشينهها در سطح فردی (مقوله هستهای) جای میگيرند .اين شاخصها ،هر
يک زيرشاخههايی را شامل میشوند که میتوانند مبنايی برای تفکر استراتژيک مديران باشند.
اين نتايج در جدول شماره  2نشان دادهشدهاند.
جدول  .2کدگذاری محوری و فراترکيب مبانی نظری و پژوهشی جهت استخراج مقوالت مربوط به
سطح فردی تفکر استراتژيک مديران

6

2

3

6

5

1

ابتکار ،تفکر جانبی و شهودی ،توانايی يادگيری،
يافتن همزمان راهحلهای متعدد و جايگزين برای
خالقيت
مشکالت ،توانايی بازنگری مدلهای شناختی،
توسعه راهحلهای خالقانه ،توانايی ترکيبسازی
مفاهيم
تصميمگيری اثربخش ،توانايی تحليلی ،تصور
هدفگرا ،توجه به ارتباطات ،فرضيه محور بودن،
تفکر
شناخت روابط عمودی سيستم ،شناسايی نقش
سيستمی
افراد ،توجه به زنجيره ارزش ،نگاه به سازمان
بهعنوان اجزای مرتبط
بينش و دورانديشی ،پيشروی بر اساس رويکرد
علمی ،يافتن همزمان راهحلهای متعدد برای
مشکالت ،تجسم آينده مطلوب ،توجه به نتايج
ترسيم
بلندمدت ،کشف حوزههای رقابتی ،شناخت
اهداف ارزشی از ديد کارکنان ،تعيين وضعيت آتی چشمانداز
فرايندهای اصلی سازمان ،تمرکز بر عزم
استراتژيک،
شناخت فرصتها ،الگوهای ذهنی متنوع ،استفاده فرصتطلبی
از مفاهيم شناختی برای مفهومسازی ،بازنگری
هوشمندانه
استراتژیهای برنامهريزیشده،
توجه به ذينفعان ،درک و ارزيابی محيط داخلی
و خارجی سازمان ،شناخت موضوعات
استراتژيک ،تفسير و سازش با ابهامات ،درک
اولويتهای استراتژيک،
تفکر در طول زمان ،توجه به تاريخچه سازمان
و بهکارگيری الگوهای مناسب ،برقراری ارتباط
ميان گذشته ،حال و آينده ،شناسايی الگوهای افق زمانی
تکرارشونده در وقايع ،برنامهريزی برای آينده تصميمات
با در نظر گرفتن گذشته ،توجه به وقايای
گذشته جهت پيشبينی آينده
هوشياری
محيطی

)Bonn (2005
)Bonn (2001
)Graetz (2002

)Liedtka (1998

Napier & Albert
)(1990
Liedtka
)(1998
)Bonn (2005
& Collins, Lowe
)Arnett (2000
Heracleous
)(1998
Acur & Englyst
)(2006
)Graetz (2002
& Pasalar
Shahbandarzade
)h (2014
Heracleous
)(1998
Acur & Englyst
)(2006
Napier & Albert
)(1990

سطح فردی

رديف

مفاهيم

مقوله

منابع

مقوله
هستهای
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در پاسخ به سؤال دوم میتوان گفت که ابعاد تفکر استراتژيک در بعدی باالتر از سطح
فردی نيز قابلطبقهبندی است .در سطح گروهی ،تنوع شغلی ،تعارض وظيفهای و تعارض
رابطهای جای میگيرند که نتيجه کدگذاریهای محوری و فراترکيب سطح گروهی تفکر
استراتژيک مديران استخراج مفاهيمی است که در جدول شماره  3نشان دادهشده است.
جدول  .3کدگذاری محوری و فراترکيب مبانی نظری و پژوهشی جهت استخراج مقوالت مربوط به
سطح گروهی تفکر استراتژيک مديران
ردیف
6
2
3

مفاهیم

مقوله

منبع

دارا بودن تجربيات ،مهارتها و ديدگاههای مختلف
در ارتباط با فعاليتهای شناختی شغل
ابراز اختالفنظر در خصوص محتوا و اهداف
وظايف شغلی
وجود عدم انطباق و مشاجرات فردی ميان اعضای
گروه

تنوع
شغلی
تعارض
وظيفهای
تعارض
رابطهای

Bonn
)(2005
Bonn
)(2005

مقوله
هستهای
سطح
گروهی

Bonn
)(2005

در پاسخ به سؤال سوم پژوهش میتوان گفت ،شاخصهای سازمانی و زيرشاخههای آنکه
از فراترکيب پيشينه تحقيق حاصلشده ،به شرح جدول شماره  6میباشد.
جدول  .6کدگذاری محوری و فراترکيب مبانی نظری و پژوهشی جهت استخراج مقوالت مربوط به
سطح سازمانی تفکر استراتژيک مديران
ردیف
6

2

3

مفاهیم
ايجاد و حفظ فرهنگسازمانی پشتيبان رفتار
اثربخش ،مشارکت مديران ميانی ،فضای کاری
آکنده از روحيه مثبت انديشی و صداقت ،ايجاد
فرهنگ همسو با خالقيت و تغيير
ساختار سازمانی منعطف و ارگانيک ،تعيين افراد
با تفکر استراتژيک ،طراحی ساختار سازمانی
مشوق تغيير و بهبود ،توجه به نيازمندیهای
استراتژيک و عملياتی جهت طراحی ساختار
سازمانی مناسب
طراحی فرايندها و مکانيزم های مشوق تغيير و
بهبود ،سيستمهای جبران خدمت و پاداش شامل
معيارهای بلندمدت و کيفی ،تصميمگيری
از طريق فرايندهای منعطف و اثربخش

مقوله

منبع

فرهنگ

)Bonn (2005
& Napier
Albert
)(1990

سازمانی
ساختار
سازمانی
فرايندها
و
سيستمها

)Bonn (2005
Collins,
& Lowe
Arnett.
)(2000
)Bonn (2001
)Bonn (2005
& Acur
Englyst
)(2006

مقوله
هستهای

سطح
سازمانی
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الگوی مفهومی و چهارچوب نظری در تفکر استراتژيک مديران میتواند به بهبود مطالعات اين
حوزه کمک نمايد .بنابراين پس از فراترکيب چهارچوبهای نظری و پژوهشهای قبلی انجامشده
در حوزه تفکر استراتژيک ،میتوان به الگوی مفهومی جديدی دستيافت که دربرگيرنده سه سطح
(فردی ،گروهی و سازمانی) میباشد.اين الگوی مفهومی در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  .3الگوی مفهومی تفکر استراتژيک مديران

بحث و نتیجهگیری
هدف اين پژوهش ،ارائه فراترکيب از مؤلفهها و شاخصهای اصلی اثربخش در تفکر
استراتژيک مديران بر اساس چارچوب نظری و مطالعات صورت گرفته در پيشينه پژوهشی
بوده است .در اين مطالعه فراترکيبی به ابزارها ،نتايج و يافتههای  16مقاله ،حدود  60جلد
کتاب و يا پژوهشهای مرتبط همراه با شواهد و دادههای موردنياز و مرتبط مراجعه شد و
خروجی حاصل از فراترکيب يافتههای مقاله در قالب يک الگوی مفهومی ادغام و ارائه گرديد.
در طبقهبندی نتايج ارائهشده در الگوی نظری مستخرج از فراترکيب اخير ،الگوی سهبعدی
تفکر استراتژيک مديران شامل سطوح فردی ،گروهی و سازمانی در يک فرايند يکپارچه ،جامع
و با رويکردی نظاممند مورد شناسايی و ترکيب قرارگرفته است.
در اين تحقيق ،با بهرهگيری از يک مطالعه نظاممند متغيرهای مؤثر بر تفکر استراتژيک
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شناسايی و الگوی مفهومی تفکر استراتژيک توسعه داده شد که در اين بخش به بررسی ابعاد و
مؤلفههای مدل در مقايسه با تحقيقات پيشين پرداخته میشود:
در تحقيق حاضر  51مفهوم در  62مقوله قرارگرفته و در مرحله بعد اين مقوالت تبديل به  3مقوله
هستهای شدند که درواقع شاخصهای اصلی الگو میباشند .اين مقوالت يا شاخصها در يک
چهارچوب مفهومی مورد شناسايی و ترکيب قرار گرفتند .در پاسخ به سؤال اول ،با استناد به اطالعات
مندرج در جدول شماره  2میتوان گفت که سطح فردی از  1مقوله (مؤلفه) تشکيلشده و اين مؤلفهها
هرکدام بهنوبه خود از تعدادی زير مؤلفه تشکيلشدهاند که همگی جزء مفاهيمی هستند که در سطح
فردی تفکر استراتژيک نقش داشته و فقدان هر يک از آنها نوعی کاستی در اين سطح محسوب میشود.
;(Bonn, 2005; Graetz 2002; Collins, Lowe & Arnett 2000; Napier & Albert 1990
& Acur & Englyst 2006; Liedtka 1998; Pasalar&shbandarzadeh 2014; Aghajanian
Rostami, 2013).

چشمانداز ،فرصتطلبی هوشمندانه ،افق زمانی ،خالقيت ،تفکر سيستمی و هوشياری محيطی را
مؤثر بر تفکر استراتژيک و در سطح(مقوله هستهای) فردی جای دادهاند (Boon, 2001, 39) .در
تحقيق خود با عنوان ارتقاء تفکر استراتژيک ،تفکر استراتژيک را در دو سطح سازمانی و فردی تقسيم
نموده که تحقيق حاضر نيز اين دو گروه را در نظر گرفته و شايد بتوان گفت که در اين تحقيق سطوح
شهودی و ديد سيستمی را نيز میتوان در زيرگروه سطح فردی قرارداد ،ليکن در الگوی ارائهشده در
اين تحقيق بر نقش اين عوامل بيشتر تأکيد شده است .برای اثربخشتر کردن تفکر استراتژيک
مديران ،الزم است که خصوصيات فردی کارکنان و اعضای سازمانها ،مؤسسات ،دانشگاهها و
کسانی که در فرايند مديريت نقش دارند موردتوجه قرار گيرند .درنتيجه مديران بر اساس شايستگی و
صالحيت حرفهای انتخاب میشوند نه بر اساس روابط شخصی و گروهی .در پاسخ به سؤال دوم ،با
استناد به اطالعات مندرج در جدول شماره  2میتوان گفت که سطح گروهی تفکر استراتژيک از سه
مقوله (مؤلفه) تشکيلشده و اين مؤلفهها هرکدام بهنوبه خود از تعدادی زير مؤلفه تشکيلشدهاند.
;(Monavarian, Aghazadeh, & Shahamat Nezhad, 2012; Moshbaki & Khazaee, 2008
Ghorbanpur, Mirzaei Chaboki & Nejadsani, 2010).

تعارض وظيفهای ،تعارض رابطهای و تنوع شغلی را مؤثر بر تفکر استراتژيک و در
سطح(مقوله هستهای) گروهی جایدادهاند .اکثر مطالعات قبلی نگاه تکبعدی به موضوع تفکر
استراتژيک داشته و بيشتر تأکيد روی مؤلفههای سطح فردی بوده است .درک تفکر استراتژيک
در يک محيط سازمانی مستلزم آن است که بتوانيم غير از افراد ،موارد ديگری را نيز در نظر
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بگيريم و با دقت زمينه گروه و تأثير آن را بر توانايی فردی تفکر استراتژيک بررسی کنيم.
بنابراين تقويت هر يک از سه متغير تعارض وظيفهای ،تعارض رابطهای و تنوع شغلی در
مديران سازمان با افزايش تغيير سازمانی همراه خواهد بود.
در پاسخ به سؤال سوم ،با استناد به اطالعات مندرج در جدول شماره  2میتوان گفت که سطح
سازمانی تفکر استراتژيک از سه مقوله (مؤلفه) تشکيلشده و اين مؤلفهها هرکدام بهنوبه خود از
تعدادی زير مؤلفه تشکيلشدهاند.

;(Ghorbanpur, Mirzaei Chaboki & Nejadsani, 2010

;Monavarian et al., 2013; Moshbaki & Khazaee, 2008; Abrahiem, Talil Hanna, 2013
Mesgarian 2010; Collins, Lowe & Arnett 2000; Richmond, 1993; Abraham, 2005).

ساختار سازمانی ،فرهنگسازمانی ،فرايندها و سيستمها را مؤثر بر تفکر استراتژيک و در
سطح (مقوله هستهای) سازمانی جایدادهاند .بهمنظور ارائه چارچوبی برای تفکر استراتژيک،
بايد تمرکز محدود و خرد بر افراد و گروهها را با تمرکز کالن بر سازمان و زمينهاش ترکيب
نماييم .بهعبارتديگر بايد تأثير ويژگیها و اعمال فردی را بر زمينهسازمانی و تأثير
زمينهسازمانی بر تفکر و رفتار فردی را در نظر گرفت .بهطور مشابه فرايندها و شکلهای
ساختار در سطوح گروه و سازمان باعث تقويت ويژگیهای مناسب فردی با تفکر استراتژيک
میشود ) .(Amouzad Khalili et al., 2009, 5الگوی ارائهشده در تحقيق حاضر پاسخی در
جهت حل مشکل فقدان تفکر استراتژيک مديران است و میتواند بينش و آگاهی الزم برای
بهرهگيری از تفکر استراتژيک در مديران را فراهم ساخته ،عملکرد واحدهای سازمانی را
ارزيابی و در رويکرد تصميمگيری مديران تغيير ايجاد کند.مديران میتوانند با پيروی از الگوی
ارائهشده در محيط پيچيده و سراسر تغيير موجود به وضعيتی بهتر دستيافته ،رقابتپذيری را
تسهيل و به نيازهای پنهان مشتريان جواب دهند .الگوی ارائهشده يقيناً بینقص و عاری از خطا
نيست و از سويی نمیتوان استفاده از يک الگوی واحد تفکر استراتژيک در همه شرايط و
زمانها را موفق دانست ،اما میتوان الگوی ارائهشده را بهعنوان يک چارچوب مفهومی برای
راهنمايی مطالعات بعدی ونيز الگويی برای سازمانها در جهت مديريت تغييرات و افزايش
توان مزيت رقابتپذيری مورداستفاده قرارداد.عوامل بهدستآمده و سازههای شناسايیشده در
اين تحقيق در راستای تکميل و جمعبندی تحقيقاتی بوده که درگذشته بهصورت پراکنده
اشارهشدهاند و اين امر میتواند توجيهی بر اعتبار الگوی بهدستآمده باشد.
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 طراحی الگوی تفکر استراتژيک، با انجام مطالعات بيشتر و گسترش دامنه اطالعات:پیشنهادها
 آموزش عالی و ساير سازمانها) از،بومی و خاص مديران هر حوزه (بخشهای صنعت
 طراحی الگوی تفکر استراتژيک مديران با تأکيد بر ابعاد.ضرورتهای تحقيقات آتی میباشد
 توجه به تصميمات ذهنی بهجای تصميمات ساختاريافته و صرفاً عقالنی و،شهودی و سيستمی
 نيز میتواند،تأکيد بر کلنگری بهجای جزءنگری که منجر به ارتقاء عملکرد سازمانها میشود
 و اينکه در تحقيقات آتی بر روی توسعه.يکی ديگر از اولويتهای تحقيقاتی در آينده باشد
 زيرا اين امر در هدايت،سازهها و عوامل مؤثر بر تفکر استراتژيک وقت بيشتری گذاشته شود
.استراتژيک سازمانها بسيار بااهميتتر از برنامهريزی استراتژيک میباشد
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