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چکیده
در هفت دهۀ گذشته، مدیریت استراتژیک یکی از مهم ترین حوزه های مدنظر در دوره های تحصیلِی مدارس کسب وکار و 
همچنین حوزه های عملی کسب وکار و تجارت در سراسر جهان بوده است. ضمن اینکه از منظر توسعۀ حوزه های تحت 
پوشش نیز شاهد پیشرفت های چشمگیری در این حوزه بوده ایم. برای اینکه بدانیم استراتژی چیست، بهتر است با سیر 
تطور آن بیشتر آشنا شویم. دوره های تکامل و رشد مدیریت استراتژیک از زاویه های گوناگونی درخور بررسی است. در 
این مقاله، تالش می شود سیر تطور استراتژی بررسی شود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع مطالعات 
کتابخانه ای با رویکرد مروری است. سیر تطور مدنظر این پژوهش شامل بررسی دوره های تکامل تاریخی استراتژی، سیر 
مکانی مرتبط با پژوهش های استراتژی، سیر اندیشمندان و نظریات مطرح شدۀ آنان، سیر زمانی رشتۀ تحصیلی مدیریت 

استراتژیک و سیری در مجالت پژوهشی این حوزه است که در مقاله به تفصیل به آن اشاره می شود.  
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مقدمه

در اواخر قرن بیستم، شاید هیچ مقوله ای در قلمرو بسیار وسیع 
مدیریت  که  مقوله ای  اندازۀ  به  تجارت،  و  بازرگانی  ادبیات 
باشد.  نکرده  جلب توجه  شده،  نامیده  استراتژیک  یا  راهبردی 
 1960 دهۀ  به  که  است  نوپایی  رشتۀ  استراتژیک  مدیریت 
یافت  برخی محققان  آثار  در   

ً
آن عمدتا و ریشه های  برمی گردد 

 Chandler, 1962; Ansoff, نک:  نمونه  )برای  می شود 
رشته  این  بعد،  به  زمان  آن  از   .)1965; Andrews, 1971
به طور چشمگیری رشد کرده و به رشته ای بالغ و تحکیم  یافته در 
حوزۀ مدیریت تبدیل شده است. همچنین شاید بتوان گفت در 

همین دوره، هیچ مقوله ای به اندازۀ مقولۀ استراتژی شاهد تغییر 
جهت، دیدگاه و حتی نام نبوده است؛ اما به هرحال، این مقوله 
تحت عناوینی متفاوت ازجمله مدیریت عمومی، سیاست های 
مدیریت  یا  بلندمدت  برنامه ریزی  شرکت،  راهبرد  و  بازرگانی 
شرکت همواره جهتی مشخص را دنبال کرده است؛ تعیین مسیر 
کلّیت سازمان؛ به طوری که این سازمان  در جاده ای درحد امکان 
و  پرتحول  جهانی  در  جاده ها،  دیگر  از  مشخص تر  یا  هموارتر 

آشوب با موفقیت به سوی سرمنزل مقصود ره بپوید.
و  علمی  روندهای  همۀ  مانند  نیز  استراتژیک  مدیریت 
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براساس سؤاالتی  و  تاریخی  فرایندهای توسعۀ دانش در بستری 
مدیریت  بهتر  درک  به  می تواند  آن ها  بررسی  که  یافت  شکل 
مدیریت   ،)1994( ریمِلت1  باور  به  کند.  کمک  استراتژیک 
یا  موفقیت  تشریح  برای  اساسی  موضوعی  به منزلۀ  استراتژیک 
مستلزم  مطلب،  این  می شود.  گرفته  نظر  در  شرکت ها  شکست 
پی بردن به این مسئله است که چرا برخی از شرکت ها موفق اند، 
اما شرکت های دیگر این وضعیت را ندارند. به عبارت دیگر، آنچه 
در این موضوع مهم است شناسایی عوامل موفقیت است. اگرچه 
همۀ محققان این رشته انگیزۀ مشترکی دارند، اما مسیری که باید 
 یکسان نیست. این بدین علت است که در میان 

ً
دنبال شود، کامال

علل دیگر، ماهیت چندرشته ای و گزینشی مدیریت استراتژیک 
توجه محققان رشته های دیگر همچون اقتصاد، نظریۀ سازمانی، 
می کند  جلب  خود  به  نیز  را  روان شناسی  جامعه شناسی، 
)Makadok et al., 2018(. درنتیجه، محققان اغلب تجارب، 
رویکردها یا مرکز توجه متفاوتی دارند؛ ضمن اینکه در رأس این 
موضوع ـ ازآنجا که تحقیق در استراتژی به عملیات شرکت مرتبط 
آنالیز  هر  اصلی  بخش  اکنون  که  ابزارهایی  از  بسیاری  ـ  است 
استراتژیکی  مشاوران  گروه  یا  شرکت ها  از  می شوند،  شامل  را 

به دست آمده اند که به آن ها مشاوره داده اند.
برای اینکه بدانیم استراتژی چیست، بهتر است با سیر تطور آن 
بیشتر آشنا شویم. دوره های تکامل و رشد مدیریت استراتژیک از 
زاویه های گوناگونی بررسی می شود )سالمی و دیگران، 1395(. 
برای مثال مینتزبرگ2 )1998( و وینتینگتون،3 )2006(  به اعتبار 
نیز  برخی  کرده اند.  بررسی  را  تکامل  این  مکاتب،  بروز  و  ظهور 
عده ای  و  داده اند  قرار  مدنظر  را  آن  نظریات  تکامل  سیر   

ً
صرفا

متناسب با وضعیت این دوره ها همچون تنوع، رقابت، بحران های 
مالی، بین المللی شدن استراتژی و مدیریت استراتژیک را بررسی 
کرده اند. در این مقاله، تالش می شود سیر تطور استراتژی بررسی 
به این سؤال است که: مدیریت  شود. هدف این پژوهش، پاسخ 
چگونه  خود  عمر  دورۀ  در  مطالعاتی  حوزۀ  به منزلۀ  استراتژیک 
شامل  پژوهش  این  مدنظر  تطور  سیر  بنابراین  است؟  یافته  تطور 
بررسی دوره های تکامل تاریخی استراتژی، سیر مکانی مرتبط با 
مطرح شدۀ  نظریات  و  اندیشمندان  سیر  استراتژی،  پژوهش های 
سیری  و  استراتژیک  مدیریت  تحصیلی  رشتۀ  زمانی  سیر  آنان، 
اشاره  آن  به  ادامه  در  که  است  حوزه  این  پژوهشی  مجالت  در 
در  استراتژی  موضوع  بررسی  به  نیز  پایانی  بخش  در  می شود. 
نظامی و  استراتژی در حوزۀ  پرداخته می شود. گفتنی است  ایران 
سیاست نیز تعریف شده و جایگاه خاصی دارد، اما در این مقاله، 

1. Rumelt

2. Whittington

3. Mintzberg

قصد پرداختن به آن را نداریم و پس از مرور گذرا بر جنبۀ نظامی 
استراتژی، به استراتژی در حوزۀ کسب وکار پرداخته می شود.

1. ادبیات پژوهش

نظامی  استراتژی های  به  ارتش ها  اندازه  که  به همان  سازمان ها 
کار خود  به  تا  دارند  نیاز  استراتژی های کسب وکار  به  دارند،  نیاز 
و  استفاده کنند  به روشی مؤثرتر  منابع  از  بدهند،  جهت و هدف 
تصمیماتی را که افراد اتخاذ می کنند هماهنگ کنند. ریشۀ بسیاری 
استراتژی  کسب وکار،  استراتژی  دربارۀ  نظریات  و  مفاهیم  از 
نظامی است. واژۀ استراتژی از واژۀ یونانی استراتگوس4 به معنای 
»فرمانده ارتش« یا استراتگی5 به معنای »هنر ژنرال ها« درحدود 
500 سال قبل از میالد مشتق شده است )کامینگز، 1395(، اما 
مفهوم استراتژی از یونان نشئت نگرفته است؛ بلکه اثر کالسیک 
سال   340 حدود  در  جنگ7  هنر  نام  به  تزو،6  سان  چینی،  ژنراِل 
اولین شرح درمورد استراتژی شناخته شده  از میالد درحکم  قبل 
که در آن، اصول پیروزی در نبرد توضیح داده شده است )خلیلی، 
به  نخست  استراتژی  مفهوم  بنابراین  Grant, 2016(؛  1385؛ 
نیل  به منظور  نیروها  و هماهنگ سازی  تطبیق  فّن هدایت،  معنای 
به اهداف جنگ در علوم نظامی به کار گرفته شد و البته استراتژی 
به صورت امروز آن، دستاورد پس از جنگ جهانی دوم و حاصل 

سیر تحول برنامه ریزی است )موقر رحیم آبادی، 1392(.
در ارتش، استراتژی وظیفۀ ژنرال هاست؛ چنان که در کسب وکار 
 .)1380 کیانی،  و  )غفاریان  است  ارشد  مدیران  وظیفۀ  نیز 
 
ً
نسبتا اصول  و  مفاهیم  کسب وکار  استراتژی  و  نظامی  استراتژی 
مشترکی دارند که اصلی ترین آن، تفاوت بین استراتژی و تاکتیک 
منابع  از  استفاده  برای  کلی  طرح   .)1394 )جمشیدوند،  است 
 

ْ
به منظور فراهم کردن موقعیتی مطلوب را استراتژی گویند؛ تاکتیک
تاکتیک ها مربوط  اقدامی خاص است. درحالی که  برای  نقشه ای 
به مانورهای الزم برای پیروزی در نبردها هستند، استراتژی دربارۀ 
پیروزی در جنگ به بحث می پردازد )خلیلی، 1392(. تصمیمات 
کسب وکار(  محیط  در  چه  و  نظامی  محیط  در  )چه  استراتژیک 

هریک سه مشخصۀ مشترک دارند:
1( مهم اند؛

2( مستلزم تخصیص منابع شایان توجه اند؛
3( به سادگی برگشت پذیر نیستند.

تجاری  وضعیت های  در  نظامی  استراتژی  اصول  از  بسیاری 
نسبی  قوت  نقاط  از:  عبارت اند  اصول  این  است.  شده  اعمال 

4. Strategos

5. Strategie

6. Sun Tzu

7. Art of War
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پیش دستی کردن  معیارهای  دفاعی،  و  تهاجمی  استراتژی های 
درجه بندی شده  واکنش های  نقش  روبه رو،  از  تهاجم  مقابل  در 
پتانسیل  و  غافلگیرکردن،  مزایای  تجاوزکارانه،  اقدامات  برابر  در 
فرسایش  و  جنگ  وسعت  افزایش  دشمن،  احاطۀ  فریب دادن، 
و  تجاری  رقابت  میان  مهمی  تفاوت های  درعین حال،  نیروها. 
( شکست دادن 

ً
دارد. هدف جنگ )معموال نظامی وجود  تعارض 

دشمن است. هدف رقابت تجاری چندان تهاجمی نیست؛ اکثر 
محدود  را  خود  رقابتی  بلندپروازی های  تجاری،  سازمان های 
 Grant,( همزیستی اند  پی  در  رقبا  تخریب  به جای  و  می کنند 
توسعه  به  کسب وکار  و  نظامی  استراتژی  اصول  گرایش   .)2016
در طی مسیرهای مجزا نشان دهندۀ فقدان نظریه ای عمومی دربارۀ 
استراتژی تا قبل از سال1940 است. در بخش یافته ها، بیشتر به 

تحوالت استراتژی اشاره می شود.
قدمتی  دیگر،  مفاهیم  از  بسیاری  مانند  نیز  استراتژی  مفهوم 
تعابیری  گوناگون،  مکانی  و  زمانی  براساس شرایط  و  دارد  دیرینه 
متفاوت و متنوع از آن شده است )خلیلی، 1392(. به عبارت دیگر، 
ـ  ترجمه شده  »راهبرد«  به  فارسی  در  که  ـ  استراتژی  واژۀ  اگرچه 
قدمت بسیاری در ادبیات نظامی داشته، امروزه کاربرد گسترده ای 
در گذشتۀ  که  استراتژی،  مفهوم  یافته است.  متعدد  در حوزه های 
نه چندان دور معطوف به برنامه ها و طرح های نظامی و بلکه نوعی 
مدیریت نظامی در سطح کالن بوده، در قرن اخیر، به ویژه در چند 
دهۀ گذشته، دچار تحولی عمیق شده و از مفهوم نظامی به سایر 
به ویژه  و  فرهنگ  اقتصاد،  سیاست،  ازجمله  جامعه  عرصه های 
مدیریت راه یافته و به صورت مفهومی عام بهره برداری شده است 

)امینیان جزی، 1398(. 
مفهوم استراتژی در نیمۀ اول قرن بیستم میالدی جای خود را 
در علوم اجتماعی در حیطۀ اقتصاد باز کرد. تا این تاریخ، هرچند 
در بعضی از آثار نویسندگان به مفهوم استراتژی برخورده ایم، اما 
شخصیت  دو  نخستین بار  برای  را  اقتصادی  معنای  در  استراتژی 
هم  و  اقتصاددان  هم  که  مورگنشترن  و  نیومن  نام  به  علمی 
ریاضی دان بودند،در قالب کتاب نظریۀ بازی ها و رفتار اقتصادی 
مطرح کردند )Neumann and Morgenstern, 1944(. نیومن 
و مورگنشترن )1994( استراتژی را از منظر اقتصاد فردی بررسی 
به طور منظم  را، که هریک  بازیکن  کرده و شگردهای زیرکانۀ دو 
استراتژی  یابد،  برتری  مقابل  طرف  بر  می کند  تالش  نظام مند  و 
قلمداد کرده اند. فرض بر این است که بازیکنان شیوه های عملکرد 
 می دانند و می توانند تصمیماتی بگیرند که احتمال 

ً
رقیبان را کامال

پیروزی را به حداکثر می رساند؛ چنان که در شطرنج، بازی تحت 
در  فرضیه  این  هرچند  می  شود.  انجام  مشخصی   

ً
کامال شرایط 

رویدادهای اقتصادی و اجتماعی پذیرفتنی نیست، ولی در تئوری 
بازی ها درحکم بنیان استراتژی در علوم اجتماعی کمک شایانی 
کرده است )خلیلی، 1392(. البته امروزه پیدایش نظریۀ بازی های 

در  تغییر  گونه ای  بیان کنندۀ  آن  از  بهره گیری  گسترش  و  تکاملی 
اقتصاددانان  و  بازی ها  نظریۀ  متخصصان  که  است  ابزارهایی 

استفاده می  کنند )زاهدی وفا و رضایی، 1394(.
آینده  اهداف  از  دورنمایی  و  برنامه  عام،  اصطالح  در  استراتژی 
را تدوین  آن  اهداف خود،  به  نیل  به منظور  است که هر موجودیت 
از  یکی  استراتژی  تدوین  مدیریت،  علم  در  اما  می کند.  پیگیری  و 
حیاتی  تصمیم گیری های  مبنای  که  است  مدیریتی  خطیر  وظایف 
با  ارتباط  در  است.  آن  فعالیت  و  سازمان  بقای  حفظ  برای  مدیران 
تعریف استراتژی در حوزۀ مدیریت کسب وکار، باید اعالم کرد که 
میان صاحب نظران وجود  و جامعی  تفاهم کلی  تعریف،  این  برای 
ندارد و آنان این واژه را به گونه های متفاوتی به کار می برند. درواقع 
بسیاری از کتب و مقاالت موجود در این حوزه، تعاریف متعددی از 
واژۀ استراتژی را ارائه )Mainardes et al., 2014( و از منابع معتبر 

و اصیل استراتژی حدود 40 تعریف را جمع آوری کرده اند. 
نظامی  دید  از  را  استراتژی  بریتانیا  دایرةالمعارف  مثال،  برای 
و  برنامه ریزی  هنر  تعبیر  با  بوده(  آن  اولیۀ  خاستگاه  که  )جایی 
هدایت عملیات معرفی  و برای متمایزساختن آن با تاکتیک، سه 
ویژگی گسترۀ بیشتر عملیاتی، دورۀ زمانی بلندتر و جابه جایی انبوه 
نیروها را قید کرده است )غفاریان و کیانی، 1380(. همچنین در 
ادامه به برخی آرای اندیشمندان اشاره می شود. چندلر1 )1962( 
از پیشکسوتان استراتژی، بیان می دارد که استراتژی تعیین اهداف 
تخصیص  و  اقدامات  گزینش  و  سازمان  هر  بلندمدت  و  اساسی 
هندرسون2  است.  اهداف  این  به  دستیابی  برای  الزم  منابع 
)1979(، صاحب نظر برجسته و مؤسس گروه مشاوران بوستون،3 
استراتژی را خلق مزیتی منحصربه فرد برای تمایز سازمان از رقبا 
تعریف می کند و اساس کار را مدیریت این تمایز می داند. پییرز 
و  بزرگ  مقیاس  برنامه های  را  استراتژی  نیز   )1982( رابینسون4  و 
آینده نگر برای تعامل با محیط رقابتی به منظور بهینه کردن دستیابی 
می دانند،  مؤسسه  بازی  برنامۀ  به عبارتی  و  سازمان  هدف های  به 
که اگرچه همۀ نیازهای انسانی، مالی و مواد در آینده را به تفصیل 
بیان نمی کند، ولی چارچوبی برای تصمیم گیری فراهم می سازد و 
گاهی شرکت دربارۀ نحوۀ رقابت در برابر چه کسی، چه زمانی،  آ

کجا و برای چه را نشان می دهد.
قرن  نیم  در  چیست؟«  »استراتژی  اینکه  چرایی  و  مفهوم 
و  بی ثباتی  افزایش  با  است.  یافته  فراوانی  تغییرات  گذشته 
کمتری  ارتباط  استراتژی  کسب وکار،  محیط   پیش بینی  پذیرنبودن 
موفق  انطباق  و  به موقع  اقدام  با  بیشتر  و  دارد  دقیق  طرح های  با 
افراد  اگرچه  می رسد  نظر  به  دارد.  سروکار  جاری  شرایط  با 

1. Chandler

2. Henderson

3. BCG-Matrix

4. Pearce and Robinson
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اما  باشند،  نداشته  دقیقی  استراتژیک  برنامۀ  است  ممکن  موفق 
ایده های  آن،  به  دستیابی  نحوۀ  و  می خواهند  آنچه  دربارۀ  آن ها 
به  برنامه  به  منزلۀ  استراتژی  از  توجه  تغییر  این  دارند.  روشنی 
نقش  بی اهمیت دانستن  نشان دهندۀ  جهت،  درحکم  استراتژی 
باید  استراتژی  باشد،  متالطم تر  محیط  هرچه  نیست.  استراتژی 
استراتژی  باشد.  داشته  بیشتری  پاسخ گویی  و  انعطاف پذیری 
عالوه بر پاسخ گویی به شرایط محیطی، باید با راهبردهای سطوح 
دیگر شرکت و نیز با شایستگی های رقابتی واحد تجاری مربوطه 
نیز هماهنگ باشد تا سبب هم افزایی در سازمان شود )رضوانی 
و روحانی، 1394(. وقتی بنگاه ها با تهدیدات پیش بینی نشده ای 
شود،  ظاهر  مستمر  شکل  به   جدید  فرصت های  و  باشند  مواجه 
استراتژی به قطب نمایی تبدیل می شود که می تواند بنگاه را از میان 

.)Grant, 2016( دریاهای طوفانی هدایت کند
جانسون و اسکولز1 )1999( در تعریف استراتژی از چهار لنز 

استراتژی استفاده می کنند که عبارت اند از:

1( لنز طراحی که به پیش بینی تأثیرات آیندۀ اقدامات و تحلیل 
عقالیی سازمان می پردازد؛

2( لنز تجربه که تجربه های غنی ملی در حوزه های مختلف را 
بررسی می کند؛

و  سازمانی  و  ملی  نوآوری  به  توجه  بیانگر  که  ایده ها  لنز   )3
بهره برداری از ایده های کارکنان و سطوح دیگر است؛

4( لنز گفتمان که به برقراری ارتباطات اثربخش خارجی برای 
توسعۀ بازارها اشاره می کند.

مینتزبرگ )1998(، در مقام یکی از متأخرین در حوزۀ استراتژی، 
 به 

ً
برای تعریف استراتژی پنج معنی پیشنهاد می دهد که اصطالحا

مدل 5P شهرت یافته است:2

1( استراتژی به معنی طرح یا برنامه؛3
2( استراتژی به معنای شگرد یا نیرنگ؛4

3( استراتژی به معنی الگو؛5
4( استراتژی به معنای جایگاه و موقعیت؛6

5( استراتژی به معنای دیدگاه و دورنما.7

در بخش های بعد اشاره خواهد شد که از نظر مینتزبرگ، استراتژی 
و  تعاریف  این  بین  روابط  و  است  مکتب  ده  و  تعریف  پنج  دارای 
اولویت های  مکاتب  از  بعضی  هرچند  است؛  متفاوت  مکاتب 
 برنامۀ در مکتب برنامه ریزی، موقعیت در 

ً
خاص خود را دارند )مثال

1. Johnson and Scholes

2. پنج تعریف )یا رویکرد( متفاوت برای تدوین استراتژی که با حرف P آغاز می شوند.

3. Plan

4. Ploy

5. Pattern

6. Position

7. Perspective

مکتب موقعیت یابی، دیدگاه در مکتب کارآفرینی، الگو در مکتب 
و  )علی احمدی  قدرت(  مکتب  در  نیرنگ  اندازه ای  تا  و  یادگیری 
همکاران، 1382(. همچنین دویت و مییر به جای تعریف استراتژی 
اشاره  آن ها  ابعاد  متمایزترین  به  استراتژیک،  مدیریت  آن  به تبع  و 
محتوا،  از:  عبارت اند  استراتژی  کلی  ابعاد  آن ها  نظر  از  می کنند. 
که  گزینه هایی  و  تصمیمات  مجموعۀ  استراتژی.  فرایند  و  زمینه 
شرکت را به سوی آینده هدایت می کند، محتوای استراتژی را تشکیل 
می شوند.  مطرح  و شبکه  در سه سطح کسب وکار، شرکت  و  داده 
مجموعه ای از روش های شکل گیری راهبرد، فرایند راهبرد نام دارند 
و  دارد  اشاره  استراتژی  زمانی  قلمروی  و  کیستی  بر چگونگی،  که 
شامل شکل گیری استراتژی، تغییر استراتژیک و نوآوری استراتژیک 
است. زمینۀ استراتژی هم مجموعه شرایطی است که در محتوا و 
فرایند استراتژی تأثیر می گذارد و شامل زمینۀ سازمانی، صنعت و 
محیط بین المللی است  )De Wit and Meyer, 2010(. بنابراین 
با  استراتژی  سه گانۀ  به  مربوط  که  گرفته  صورت  دسته بندی  نوعی 
نخستین  بار  که  است  فرایندی  و  زمینه ای  محتوایی،  عوامل  عنوان 
اندیشمند،  این  نظر  از  است.  کرده  اشاره  آن  به   )1992( پتیگرو8 
همچون  سازمان  در  استراتژی  گوناگون  سطوح  شامل  محتوا 
وظیفه ای، کسب وکار، سازمان، و شبکه است. زمینه شامل محیط 
استراتژی  کنترل  و  اجرا  تدوین،  نیز شامل  فرایند  و  و خارج  داخل 

است.
گفتنی است هرچه پیش می رویم، تعاریف بیشتر شده و بهتر است 
به جای پذیرفتن یک نظر، تالش شود در موقعیت های گوناگون، از 
رویکردهای ترکیبی همچون مدل 5P مینتزبرگ )1998( یا سه گانۀ 
استراتژی )عوامل محتوایی، زمینه ای و فرایندی( پتیگرو )1992( 
نشان   )2012( مارتین9  گراس  و  پوپو  روندا  البته  شود.  استفاده 
اتفاق نظر نسبی درمورد مفهوم استراتژی ایجاد شده  می دهند که 
و طی زمان به شیوۀ آرام و فشرده تری گسترش یافته است. از نظر 
آنان، اگرچه تنوع تعاریف همچنان ادامه یافته و به ویژگی عادی این 
رشته تبدیل شده، اما طی سال ها ویژگی های بیشتری از این مفهوم 
به آن نزدیک تر شده است.  یا  تبدیل  این تعریف  به بخش مرکزی 
سؤال  به  پاسخ  برای  تعاریف  تمامی  مشترک  وجه  گفت  می توان 
»استراتژی چیست؟« این است که استراتژی بر دستیابی به اهداف 
خاص تمرکز دارد که شامل تخصیص منابع و مجموعه تصمیمات 
یا اقدامات سازگار با محیط، به صورت صحیح و منسجم را نشان 
می دهد )Makadok et al., 2018(. درمجموع، استراتژی زاییدۀ 
همین  و  است  منابع«  »محدودیت  و  رقابتی«  »محیط  اصل  دو 
مطرح  را  نکته  این  و  می دهد  شکل  را  استراتژی  فلسفۀ  موضوع، 
می کند که فرصت ها، که توأمان از عوامل محیطی و عوامل داخلی 

8. Pettigrew

9. Ronda-Pupo and Guerras-Martin
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هستند  استراتژی  اصلی  درون مایۀ  و  پیش برنده  می گیرند،  شکل 
)غفاریان و کیانی، 1380(.

و  یافته  تکامل  زمان  مرور  به  نیز  استراتژیک  مدیریت  مفهوم 
ادامه خواهد  ـ  ـ همانند سایر رشته ها  تکامل  این  به  نیز  آینده  در 
متعددی  تعاریف  واژه  این  دقیق  معنای  دربارۀ  درنتیجه  داد؛ 
مطرح شده است )دیوید، 1395(. با وجود چنین تنوعی امروزه، 
بیشتر  و  اعمال می شود  بیشتر سازمان ها  در  استراتژیک  مدیریت 
درخور  سودمندی  از  می بندند  به کار  را  آن  که  سازمان هایی 
مالحظه ای برخوردارند )مبینی دهکردی و حیدری، 1393(. در 

ادامه به برخی از تعاریف اشاره می شود.
را تجزیه وتحلیل  استراتژیک  لغت نامۀ کسب وکار،1 مدیریت 
عوامل مرتبط با مشتریان و رقبا )محیط خارجی( و خود سازمان 
)محیط داخلی( می داند که مبنایی برای تفکر محدود بر کارهای 
مدیریتی موجود ارائه کرده و هدفش دستیابی به همسویی بهتر 
و  پییرز  است.  استراتژیک  اولویت های  و  شرکت  سیاست های 
رابینسون )1982( مدیریت استراتژیک را مجموعه تصمیمات و 
فعالیت های موجد صورت بندی و اجرای استراتژی طراحی شده 
 )2010( دیوید  می داند.  سازمان  هدف های  به  دستیابی  برای 
ارزیابی  و  اجرا  تدوین،  علم  و  هنر  را  استراتژیک  مدیریت 
به  قادر می سازد  را  که سازمان  تصمیم های وظیفه ای چندگانه، 
تعریف کرده است. هکس  یابد،  بلندمدت خود دست  اهداف 
منسجم،  الگویی  را  استراتژیک  مدیریت   )1983( مجلوف2  و 
مقاصد  که  می داند  تصمیماتی  مجموعه  یا  یکپارچه  متحد، 
و  اجرایی  برنامه های  بلندمدت،  اهداف  قالب  در  را  سازمانی 
اولویت های تخصیص منابع تعیین یا آشکار می سازد. همچنین 
در تعریف متأخری نیز اشاره شده است که مدیریت استراتژیک 
و  تصمیم گیری  فرایند  تشریح  به منظور  که  است  اصطالحی 
استراتژیک عبارت  به این ترتیب مدیریت  استفاده می شود.  اجرا 
است از جریان تصمیم ها و فعالیت هایی که به خلق یک یا چند 
استراتژی مؤثر برای نیل به اهداف منجر می شود. در این راستا، 
فرایند مدیریت استراتژیک روشی است که در آن استراتژیست ها 
می پردازند  استراتژیک  تصمیم گیری  و  اهداف  تعیین  به 
)ابراهیمی نژاد، 1394(. اما در پژوهشی جامع، نگ3 و همکاران 
مؤلفۀ  هفت  صریح،  و  ضمنی  تعاریف  از  استفاده  با   )2007(
اصلی از مفهوم مدیریت استراتژیک شامل عملکرد، شرکت ها، 
ابتکارات استراتژیک، محیط، سازمان داخلی، مدیران/ مالکان 
بین  نسبی  توافق  نشان دهندۀ  که  می کنند  شناسایی  را  منابع  و 

تعاریف گوناگون است.

1. Business Dictionary

2. Hax and Majluf

3. Nag

2. روش تحقیق

مطالعات  نوع  از  و  کاربردی  هدف،  لحاظ  به  حاضر  پژوهش 
این  در  به  عبارت دیگر،  است.  مروری  رویکرد  با  کتابخانه ای 
روش  از  استفاده  مبتنی بر  موردی  مطالعۀ  استراتژی  پژوهش، 
تحلیل اسناد با رویکردی تلخیصی و بهره گیری از ابزار مطالعات 
کتابخانه ای،  مطالعات  در  است.  گرفته  قرار  مدنظر  کتابخانه ای 
)شامل  دسترس  در  مستندات  از  موجود  داده های  استخراج 
پژوهش های  و  مطالعات  نتایج  و  منتشرشده  رسمی  گزارش های 
اینترنت  طریق  از  اطالعات  و  داده ها  جست وجوی  و  مرتبط( 
برمبنای  پژوهش  این  تحقیق  بنابراین روش  گرفته است؛  صورت 
و  بین المللی  مدارک  و  اسناد  در  موجود  مفاهیم  تجزیه وتحلیل 

داخلی است.

3. یافته ها

3-1. سیر تکامل تاریخی استراتژی
درخور  گوناگونی  زاویه های  از  استراتژی  رشد  و  تکامل  دوره های 
بررسی است. برای مثال مینتزبرگ )1998( و وینتینگتون )2006(، 
به اعتبار ظهور و بروز مکاتب این تکامل را بررسی کرده اند. برخی 
عده ای  و  داده اند  قرار  مدنظر  را  آن  نظریات  تکامل  سیر   

ً
صرفا نیز 

بحران های  رقابت،  تنوع،  دوره ها همچون  این  با وضعیت  متناسب 
مالی، بین المللی شدن و غیره استراتژی را بررسی کرده اند )بنی اسد، 
 )1388( کفچه  نیز  داخل  در   .)1383 سرشت،  رحمان  1390؛ 
فرایند  در  سازمان  هر  کارکنان  و  افراد  مشارکت  میزان  برحسب 
شکل گیری استراتژی به بررسی سیر تحول پرداخته است و با توجه به 
این زاویۀ دید، پنج رویکرد غالب را تشریح کرده است که عبارت اند 
کاریزمایی(،  فرایند  به منزلۀ  راهبردی  )مدیریت  فردی  رویکرد  از: 
مشاوره(،  کسب  به منزلۀ  راهبردی  )مدیریت  مشاوره ای  رویکرد 
سازمانی(،  فرایند  به منزلۀ  راهبردی  )مدیریت  جمعی  رویکرد 
رویکرد  و  تابعیت(  به منزلۀ  راهبردی  )مدیریت  اجباری  رویکرد 

اقتضایی )مدیریت راهبردی به منزلۀ پیکره بندی و تبدیل(.
بیشتر  زمانی  است  دورۀ  برحسب  و  عمومی تر  که  رویکردی  اما 
این  از  بیشتر  ادامه تالش می شود  مدنظر پژوهش حاضر است. در 
و  مکان  منظر  از  سپس  شود.  اشاره  استراتژی  تکامل  سیر  به  منظر 

همچنین اندیشمندان و نظریاتشان در سیر زمان پرداخته می شود.
بررسی ادبیات استراتژی بیانگر شش فاز در تکامل این پارادایم 
قاسم پور،  1388؛  )کفچه،  است  بعد  به  دوم  جهانی  جنگ  از 
فرایند  تکامل  سیر   )2001( اوشاناسی   .)1387 فدایی،  1391؛ 
تکامل  با  است.  کرده   تشریح  فاز  پنج  در  را  استراتژیک  مدیریت 
نام  به  نیز  فاز ششمی  استراتژیک، شاهد ظهور  پارادایم مدیریت 
»نوآوری استراتژیک« هستیم )Grant, 2016(. در ادامه شش فاز 
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تکامل دانش استراتژی حوزۀ کسب وکار ارائه می شود:1

استراتژی،  پارادایم  تکامل  در  فاز  اولین  مالی:  یزی  برنامه ر  .1 فاز 

تمرکز  که  است  معروف   1950 دهۀ  در  مالی  برنامه ریزی  به 
برنامه ریزی های شرکت، شامل آماده سازی بودجۀ مالی طی یک 
افق زمانی، که به سختی از 12 ماه فراتر می رفت، بوده است. دراکر 
)1955( با توجه به این موضوع، اظهار می کند که نقش مدیریت 
ارشد آن است که این پرسش مهم دربارۀ استراتژی را مدنظر قرار 
دهد: »کسب وکار ما چیست و چه باید کرد؟« سلزنیک )1957( 
از  برخی  زیربنای  مدیریت،  در  رهبری  عنوان  با  خود  کتاب  در 
پی ریزی  زمانی  مقطع  این  در  را  طراحی  مکتب  اصلی  مفاهیم 
می کند. رهبری هدف گذاری می کند، اما برای انجام کار شرایطی 
را در نظر می گیرد، شرایطی که پیشاپیش تعیین کرده  است سازمان 

چه کاری و در چه گستره ای می تواند انجام دهد.

یزی مبتنی بر پیش بینی: این فاز در دهۀ 1960 منجر  فاز 2. برنامه ر

افق زمانِی گسترده تِر تحلیل محیطی،  از  به آن شد که سازمان ها 
پیش بینی های چندساله و تخصیص منابع به صورت ایستا استفاده 
 ،)1962( چندلر  دوره،  این  در   .)Gluck et al., 1980( کنند 
در  بسزایی  علمی  سهم   )1965( آنسوف3  و   )1965( اندروز2 
آنسوف   و  اندروز   به ویژه  داشتند؛  استراتژی  ادبیات  تکامل 
فرایند  و  جوهره  به  به صراحت  که  بودند  نویسندگانی  نخستین 
استراتژی اشاره داشتند. اندروز با تلفیق مفاهیم استراتژی از دیدگاه 
می کند:  توصیف  این گونه  را  استراتژی   ،)1955( دراکر  و  چندلر 
کالن  هدف های  یا  مشخص  هدف های  اصلی ترین  از  »الگویی 
باید  یا  است  کسب وکاری  چه  در  شرکت  که  است  آن  بیانگر  که 
باشد، نوع کسب وکار چیست و چه باید باشد«. همچنین او برای 
نخستین بار مفهوم تحلیل قوت، ضعف، فرصت ، و تهدید را برای 
تالش به منظور تناسب آنچه شرکت می تواند انجام دهد )قوت ها 
تهدیدات  و  )فرصت ها  شرکت  محیط  با  داخلی(  ضعف های  و 

خارجی( مطرح کرد.

دهۀ 1970 در  یزی برمبنای محیط بیرونی سازمان:  فاز 3. برنامه ر

پاسخ به بازار و رقابت شاهد جنبش جدید استراتژی و ورود به فاز 
سوم با عنوان برنامه ریزی برپایۀ محیط بیرون بود. در این مقطع، 
برنامه ریزی استراتژیک در اوج شهرت قرار داشت. برنامه ریزی به 
این شیوه شامل تحلیل جامع وضعیت و بررسی رقابت، ارزیابی 
بود  پویا  به صورت  منابع  تخصیص  و  گوناگون  استراتژی های 
استراتژی  برای  تجویزی  تکنیک های   .)Gluck et al., 1980(
اوج  به  برنامه ریزی،  مکتب  غالب شدن  با  به ویژه  دوره،  این  طی 
)Mintzberg et al., 1998( و چارچوب های  بود  خود رسیده 

1. عمده مطالب پنج فاز اشاره شده، برگرفته از اصل مقالۀ اوشاناسی )2001( است.

2. Andrews

3. 

ساده شدۀ متعددی برای تحلیل استراتژیک به دست افراد گوناگون، 
که اغلب از مشاوران صنایع بودند، مطرح شد. این چارچوب ها 
شامل مواردی همچون منحنی تجربه، ماتریس پورتفولیوی گروه 
مشاوران بوستون و پروژۀ تجربی تأثیر سود ناشی از استراتژی های 
بوستون  مشاوران  گروه  پورتفولیوی  ماتریس  بود.  بازاریابی4 
استراتژیک  تصمیمات  برای  توصیه شده  چارچوب  متداول ترین 
عالمت  ستاره ها،  شامل  خانه  چهار  با  ماتریسی  ازاین رو  بود؛ 
این  البته  شد.  حاصل  سگ ها  و  شیرده  گاوهای  پرسش ها، 
 .)Hax and Majluf, 1983( داشت  جدی  کاستی های  ابزار 
پیشنهاد دهندۀ این ابزار در دفاع از خود اظهار داشته که این ماتریس 
هرگز برای تجویز استراتژی طراحی نشده است، بلکه تمرکز این 
ماتریس بر این بوده است که به مدیران اجازه دهد به شیوه ها و با 
شرکت ها  بخش های  میان  متعدد  تعامل های  به  متفاوت  تجارب 
Clutterbuck and Crain- )بیندیشند و دربارۀ آن گفت وگو کنند 
سید  پروفسور  را   PIMS تجربی  پروژۀ  همچنین   .)er, 1990
شوئفلر5، استاد دانشگاه هاروارد که اقتصاددان صنعتی بود، ابداع 
اطالعاتی  بانک  این  مورد  در   )1990( کراینر  و  کالدرباک  کرد. 
اطالعات  بانک  فقط  اگر  که  دارد  اعتقاد  شوئفلر  کرده اند:  اظهار 
گسترده ای داشته باشید، می توانید رفتار بازار را به خوبی الگوسازی 
کنید و حصول نتایج سودآور امری معقول است. پورتر )1982( 
اظهار می کند که رویکرد PIMS کاستی های ویژۀ خود را دارد و 
به طورکلی روشی بسیار استقرایی است که پرسش های متعددی را 
دربارۀ مناسب بودن یا نبودن معیارهای به کار گرفته شده بدون پاسخ 
 PIMS گذاشته است. پرسش های بیشتری در خالل کاربردهای 
در صنایع، به ویژه صنایعی که در بانک اطالعاتی نیامده اند، باقی 
وقوع  احتمال  مشکالت  از   PIMS آنکه  آخر  انتقاد  است.  مانده 
جسته  دوری  تاریخی  داده های  مبتنی بر  تصمیمات  در  بی ثباتی 
است. نیلر6 )1982( اظهار کرده است که فایدۀ واقعی آن، همان 
بانک اطالعاتی است نه کاربردهای تجویزی. همچنین در ادبیات 
به  برنامه ریزی این دوره،  الگوهای  استراتژی مشاهده می شود که 
فرایندی تبدیل شده اند که انرژی و وقت کارکنان ستادی را صرف 
خود کرده اند )Wilson, 1994; Mintzberg, 1994( و به رابطۀ 
 Shrader( مثبتی با عملکرد مورد انتظار شرکت نینجامیده است
et al., 1984; Scott et al., 1981(. کفایت نداشتن رویکردهای 
با  مواجهه  هنگام  استراتژی  پیاده سازی  و  تدوین  در  تجویزی 
اقتصادی  شوک های  مثال  )برای  کسب وکار  بی ثبات  محیط های 
کاستی های  نشان دهندۀ  اوپک(  دوم  و  اول  شوک  مانند  عمده 
درنتیجه  آنسوف )1965( است؛  و  اندروز )1965(  رویکردهای 

4. PIMS

5. Schoeffler

6. Naylor
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برنامه ریزی  به  اعتماد  و  توجه  کاهش  روند  آغاز  شاهد  دوره  این 
آن هاست  سازمانی  قدرت  کاهش  و  شرکت ها  در  استراتژیک 

.)Stacey, 1993(

فاز  با  شرکت ها   1980 دهۀ  در  استراتژیک:  یت  مدیر  .4 فاز 

جدیدی، که از آن به منزلۀ مدیریت استراتژیک یاد می شود، مواجه 
شدند که عبارت بود از تلفیق منابع شرکت برای دستیابی به مزیت 
این مقطع  در  و  قرار گرفت  مدنظر  موارد  این  فاز  این  در  رقابتی. 
استفادۀ گسترده تر  به  کّمی  پیش بینی های  از  انتقال  زمانی، شاهد 
از تحلیل های کیفی هستیم )Stacey, 1993(. تالش ها بر ایجاد 
و  بازارها  مشتریان،  تحلیل  آینده،  برای  چشم اندازی  و  مأموریت 
قابلیت های شرکت متمرکز شد )Wilson, 1994(. چارچوب های 
است،  کرده  توصیه   )1990;  1985;  1980( پورتر  که  تحلیلی، 
ازجمله تحلیل پنج نیرو، زنجیرۀ ارزش، مدل الماس گون مزیت 
رقابتی ملل به ابزارهای ارزشمندی در مدیریت استراتژیک تبدیل 
شدند که دانشگاهیان و صنعتگران آن را ستایش کردند. مینتزبرگ 
)1990( و بارتلت و گوشال )1991( از تالش پورتر در این زمینه 
او  تمرکز  علت  به  را  پورتر  کار   )1990( مینتزبرگ  کردند.  انتقاد 
مربوطه  صنعت  یا  بازار  در  مؤسسه  استراتژیک  موقعیت  روی  بر 
لقب  موقعیت یابی  دهه، مکتب  این  در  آن  غالب بودن  به علت  و 
انجام شد،  اقتصادی  در حوزه های  که  دیگری  ارزشمند  کار  داد. 
و   )1984( ورنرفلت2   )1993( پیترف1  مانند  نویسندگانی  به 
در   )1959( پنروز4  اولیۀ  کار  برمبنای  دیگران  و   )1991( بارنی3 
این  نقطۀ قوت  برمی گردد.  منابع شرکت  مبتنی بر  نظریۀ  با  ارتباط 
دربرابر  سازمان ها  برخی  چرا  می دهد  شرح  که  است  این  نظریه 
رقبایشان سودآورتر عمل می کنند و چگونه می توان شایستگی های 
اصلی و مهم را جامۀ عمل پوشاند و همچنین در تکوین آن دسته 
نظریۀ  بر  مؤثری کرد.  تنوع، که عقالنی اند، کمک  استراتژی های 
مفاهیم،  دربارۀ  نمایان  اتفاق نظر  فقدان  علت  به  منابع  مبتنی بر 
قابلیت های  ارزیابی  برای  عبارات و چارچوب های مهم و اصلی 
این شاخه   رو در 

ْ
نویسنده ای پیش انتقاد شد. عالوه براین،  شرکت 

گفتمان  این  رهبری  برای  ـ  رقابتی  مزیت  در  پورتر  نقش  مانند  ـ 
دوره،  این  در   .)De Wit and Mayer, 1998( نداشت  وجود 
و مکتب  رقابتی، مکتب موقعیت یابی،  اندیشه های مطرح مزیت 
از  استراتژیک  مدیریت  حوزۀ  و  شدند  مطرح  منابع  مبتنی بر 
استراتژی،  جاری سازی  سمت  به  صرف  استراتژیک  برنامه ریزی 
موضوعات  این  و  شد  منعطف  استراتژیک  ارزیابی  و  کنترل 

بیش ازپیش مطرح شدند.

1. Peteraf

2. Wernerfelt

3. Barney

4. Penrose

اثربخش نبودن   ،1980 دهۀ  اواسط  در  استراتژیک:  تفکر   .5 فاز 

فرایند برنامه ریزی استراتژیک، بسیاری از متخصصان این حوزه را 
کید داشته باشند. در دهۀ  هدایت کرد تا بر لزوم تفکر استراتژیک تأ
1990، پارادایم استراتژی با ظهور تفکر استراتژیک تکامل بیشتری 
کمک  استراتژیک  مدیریت  و  استراتژیک  برنامه ریزی  به  تا  یافت 
برنامه ریزی  از  استراتژی  پارادایم  تکامل  کند.  تسهیل  را  آن ها  و 
استراتژیک،  تفکر  به  و سپس  استراتژیک  مدیریت  به  استراتژیک 
از  که  است  اجتماعی  و  فناوری  اقتصادی،  تغییرات  از  بازتابی 
اواسط دهۀ 1950 آغاز شد و به ویژه از 1984 با سطوح باالتری 
از بی ثباتی در محیط اوج گرفت و فرایند استراتژی در سازمان ها 
بر  وارد  نقدهای  مهم ترین  کرد.  روبه رو  جدیدی  نیازهای  با  را 
جذاب ترشدن  و  مطرح  باعث  که  سنتی،  استراتژیک  برنامه ریزی 

تفکر استراتژیک شد، موارد زیر است:
داده های  براساس  کار  استراتژیک،  برنامه ریزی  در  اول:  نقد 

محیطی و داخلی شکل می گیرد، اما در شرایط پیچیدۀ کسب وکار 

امروز فهم صحیح و کامل محیط، کاری دشوار و در بسیاری موارد 

ناممکن است.

استفاده  پیش بینی  از  استراتژیک  برنامه ریزی های  در  دوم:  نقد 

تکنولوژیک،  تحوالت  مانند  ناپیوسته  تغییرات  ولی  می شود، 

اجتماعی و یا سیاسی پیش بینی پذیر نیستند.

نقد سوم: مبنای برنامه ریزی های استراتژیک »تحلیل« داده هاست 

و این شیوۀ تفکر )تفکر همگرا( فاقد قدرت الزم برای »خالقیت« 

تحول بخش  استراتژی های  اصلی  درون مایۀ  واگرا( درحکم  )تفکر 

 به این واقعیت اشاره دارد 
ً
است. مینتزبرگ در مقاالت خود مکررا

که برنامه ریزی های استراتژیک به دلیل ماهیت تحلیلی خود برنامه 

خلق می کنند، نه استراتژی و آنچه استراتژی ها را اثربخش می سازد 

سنتز خالقانه است.

انتخاب  با  استراتژیک  برنامه ریزی  الگوهای  چهارم:  نقد 

عوامل  سایر  رهاسازی  و  داخلی(  و  )محیطی  عوامل  از  برخی 

فرومی کاهد  متغیر  محدودی  تعداد  به  محیط  بی اهمیت  به ظاهر 

)لشکربلوکی، 1392(.

در این دوره، برخی تالش ها صورت گرفت تا ابعاد تفکر استراتژیک 
و برجستۀ  پنج ویژگی اصلی  پژوهش ها  آن  از  شفاف شود. یکی 
تفکر   :)Liedtka, 1998( می کرد  را شناسایی  استراتژیک  تفکر 
چگونه  می دهد  نشان  که  کل گراست  دیدی  نمایانگر  استراتژیک 
بخش های گوناگون محیط و سازمان در یکدیگر تأثیر می گذارند. 
است.  متمرکز  نیت  و  بر مقصد  تمرکز  استراتژیک متضمن  تفکر 
و  ایجاد  بر  که  سنتی،  استراتژیک  برنامه ریزی  رویکرد  برخالف 
کید می کند  خلق تناسب و تصمیم گیری براساس منابع موجود تأ
فقدان  ایجاد  بر  به عمد  استراتژیک  تفکر  استراتژیک(،  )تناسب 
تمرکز  استراتژیک(  آن ها )عزم  بین  اساسی  ناهماهنگی  و  تناسب 
متفکران  است.  بهنگام  تفکر  شامل  استراتژیک  تفکر  می کند. 
استراتژیک رابطۀ بین گذشته، حال و آینده را درک می کنند. تفکر 
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مرکز  آن،  آزمون  و  فرضیه  خلق  است.  فرضیه مدار  استراتژیک 
این پرسش خالقانه  با پرسیدن  فعالیت های تفکر استراتژیک اند. 
که »چه می شود اگر...؟« و در پی آن پرسیدن اینکه »اگر ... سپس 
ـ شهود.   تحلیل  بین دوگانگی  پلی است  استراتژیک  تفکر  ...؟« 
به گونه ای  که  است  ظرفیتی  مستلزم  استراتژیک  تفکر  همچنین 
هوشمندانه فرصت طلب باشد و فرصت های درحال ظهور جدید 
را تشخیص دهد. در هر صورت همچنان در یک سو نویسندگانی 
مینتزبرگ  و   )1982( واترمن2  و  پیتر   ،)1982( اوهمای1  مانند 
)1994( استراتژی را درحکم هنر مبتنی بر تفکر شهودی و ترکیبی 
مطرح کرده اند و در سوی دیگر، نویسندگانی مانند پورتر )1980; 
استراتژی   )1965( آنسوف  و   )1965( اندروز   ،)1990  ;1985
دیگری  گروه  دانسته اند.  تحلیلی  تفکر  مبتنی بر  علمی  به منزلۀ  را 
از  استفاده  میان  توازن   برقرارکردن  لزوم  که  هستند  نویسندگان  از 
 Wilson,( شهود و تحلیل را در ادبیات استراتژی مطرح کرده اند
 1994; Raimond, 1996; Liedtka, 1998; Heracleous,
1998(. به باور مینتزبرگ و همکاران )1998( پیشرفت های اخیِر 
بی ثبات  محیطی  نیازهای  بر  فائق  آمدن  درصدد  استراتژی  فرایند 
دربارۀ  بیشتری  گاهی  آ شرکت ها  در  مشخص  به طور  و  است 
مؤثر  زمینه های  سازمانی،  فرهنگ  و  سیاست  سازمانی،  یادگیری 
بر  شرکت ها  فائق آمدن  برای  گروهی  پویایی  و  تصمیم گیری،  در 

تغییرات و پیچیدگی های محیط کسب وکار ایجاد شده است.

فاز 6. نوآوری استراتژیک: در دهۀ 2000 به بعد، با افزایش تالطم، 

بی ثباتی و پیش بینی ناپذیربودن محیط کسب وکار، تفکر استراتژیک 
دستورالعمل های  سمت  به  دقیق  طرح های  از  را  حرکت  جهت 
موفقیت تغییر داد )آقازاده، 1397(. برای ادامۀ حضور در محیطی 

1. Ohmae

2. Peters and Waterman

پیچیده، انعطاف پذیری و توانایی انطباق سازمان بر محیط حیاتی 
است. به همین منظور، حرکت به سمت انعطاف پذیری و نوآوری 
استراتژیک تشویق شده و سازمان ها به بهره برداری از فناوری های 
و همکاران،  )پارساجم  داده می شوند  ارتباطی سوق  و  اطالعاتی 
1398(. توجه به مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی سازمان و 
ورود به اتحادهای  استراتژیک برای کسب مشروعیت، بهره مندی 
از حمایت و منابع دیگر بازیگران حاضر در محیط کسب وکار از 

.)Grant, 2016( ویژگی های این دوره به شمار می آید
در جدول 1، به اختصار به این شش دوره اشاره شده است.

 Whittington, 2019; Adobor,( متأخر  منابع  استناد  به 
آینده  در   ،)2019; Appleyard and Chesbrough, 2017
به منظور رشد بیشتر مباحث فاز ششم، شاهد ظهور و تقویت فاز 
هفتمی نیز به نام استراتژی باز3 خواهیم بود. با توجه به افزونشدن 
پیچیدگی های سازمان و رخدادن تغییرات سریع، انتقاداتی درمورد 
روش های معمول برنامه ریزی استراتژیک و جریان تحقیق درمورد 
که  شد  مطرح  استراتژی  روند  موفقیت  در  مشارکت  بیشتر  تأثیر 
شد  مدیریت  ادبیات  به  باز  استراتژی  جدید  مفهوم  خلق  باعث 

.)Amrollahi et al., 2014(
پروبال  بیست ویکم  اوایل سدۀ  و  باز در دهۀ 1990  استراتژی 
گرفت )Whittington, 2006(.  استراتژی باز موضوع جدیدی در 
حوزۀ مدیریت استراتژیک است که برپایۀ نوآوری باز قرار داشته و 
به این معنی است که سازمان ها در فرایندهای سازمانی خود، برای 
دریافت ایده ها، نظریات و تدوین استراتژی های خود از ذی نفعان 
داخلی و خارجی استفاده می  کنند. استراتژی باز یا به عبارت بهتر 
 Tavakoli et( پویاست  و  نوظهور  پدیده ای  استراتژی،  بازکردن 
به دست  استراتژی  ایده های  جست وجوی  فرایند  و   )al., 2017

3. Open Strategy

زمانمرحله
اندازۀ 

سازمان
نقش مدیروضعیت محیط

یت و  الگوی اساسی مدیر

یزی برنامه ر

بودجه بندی )یک ساله(تصمیم گیرایستاکوچکدهۀ 1950 و قبل از آن1

 باثباتمتوسطدهۀ 1960 2
ً
برنامه ریزی بلندمدتخط مشی  گذارنسبتا

برنامه ریزی استراتژیکاستراتژیستپویابزرگدهۀ 31970

مدیریت استراتژیکمدیر استراتژیخیلی پویاخیلی بزرگدهۀ 41980

خیلی پویا و پیچیدهتفاوتی ندارددهۀ 51990
جهت گیری ـ تلفیق و 

هماهنگی
تفکر استراتژیک

خیلی پویا و پیچیدهتفاوتی ندارد2000 به بعد6

جهت گیری ـ ارزش آفرینی 

همه جانبه در اکوسیستم 

کسب وکار

نوآوری استراتژیک

یت جدول 1: سیر تحول استراتژی در عرصۀ سازمان و مدیر
Gluck et al., 1980; O’Shannassy, 2001; Grant, 2016 :منبع
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مدرنی  شکل  و   )Nketia, 2016( است  خبرگان  زیادی  تعداد 
انعطاف پذیری  شفافیت،  افزایش  هدف  با  را  استراتژی  توسعۀ  از 
فناوری  ابزا رهای  از  استفاده  با  مشارکت کنندگان  تعداد  افزایش  و 
همچنین   .)Hautz et al., 2017( می دهد  ترویج  اطالعات 
این استراتژی، با تدوین استراتژی باال به پایین و از نظر کیفی با 
 .)Tavakoli et al., 2017( استراتژی پایین به باال متفاوت است
ازاین رو، استراتژی باز پدیده ای جدید و منحصربه فرد است که نیاز 

به مطالعۀ بیشتر پیرامون آن مشهود است.

3-2. سیر مکانی مرتبط با پژوهش های استراتژی
خاکی  زمین  هاروارد1  کسب وکار  مدرسۀ  ویتینگتون،  از  نقل  به 
تحوالت   .)Whittington, 2019( می رود  به شمار  استراتژی 
مدیریت استراتژیک از بعد مکانی نیز نشان می دهد که استراتژی 
نقاط  سایر  به  به  تدریج  سپس  گرفته،  شکل  شمالی  آمریکای  در 
بین  رابطۀ  تاریخی،  نظر  از  بااین حال،  است.  یافته  تعمیم  جهان 
تحقیقات استراتژی آمریکای شمالی و تحقیق در کشورهای دیگر 
کادمیک، آمریکای شمالی را  نامتقارن بوده است و سایر جامعۀ آ
کرده  تغییر  تعامل  الگوی   

ً
اخیرا اما  کرده اند.  دنبال  رهبر  مقام  در 

کادمیک استراتژی در خارج از آمریکای شمالی  است و جامعۀ آ
به تودۀ حیاتی رسیده و به چالش کشیدن تسلط آمریکای شمالی را 
آغاز کرده است )خاشعی ورنامخواستی و همکاران،1397(. این 
شکال گوناگونی به خود گرفته است. نخست، درحالی که 

َ
چالش ا

دربارۀ  به ندرت  بیشتر  یا  دهه  یک  حدود  برتر  مدیریت  مجالت 
امروز  کرده اند،  تحقیق  شمالی  آمریکای  از  خارج  در  استراتژی 
این  در  که  شمالی،  آمریکای  غیر  استراتژی  محققان  کار  حجم 
مجالت منتشر می شود، درخور توجه است و به شکل شایان  تأملی 
کادمیک استراتژی در  با آن ها برابری می کند. عالوه براین، جامعۀ آ
خارج از آمریکای شمالی دیگر تمایل ندارند که از جامعۀ آمریکای 
شمالی به  منزلۀ تنها داور پژوهش استفاده کنند. این اعتمادبه نفس 
تازه به دست آمده در مورد توانایی ها و قضاوت های خود، محققان 
روشنفکرانۀ  سنت های  کشف  به  ترغیب  را  شمالی  غیرآمریکای 
متمایز از آنچه در تحقیقات استراتژی آمریکای شمالی وجود دارد 
اخیر،  در حدود 30 سال  می دهند  نشان  پژوهش ها  است.  کرده 
و  نروژ  )سوئد،  اسکاندیناوی  کشورهای  و  استرالیا  انگلستان، 
دانمارک( به طور فزاینده ای در حوزۀ استراتژی فعال اند. همچنین 
شکاف فزاینده ای در آمریکای شمالی ـ به ویژه فاصلۀ فزاینده بین 
الگوهای استناد به نشریات در ایاالت متحده و کانادا ـ و هم ترازی 
روزافزون ایاالت متحده و کشورهای آسیایی نیز آشکار شده است 
)Lampel and Baum, 2010(. به نظر می رسد که با این رونِد 
تنوع کشورها در حوزۀ استراتژیک، همچنین تحقیقات استراتژی 
به سمت افزایش رقابت و تجزیه شدن برود و درحکم گفتمان های 

1. Harvard Business School

جدید و عملی ظهور یابند و رویکردها واگراتر پیش  روند.

3-3. سیر اندیشمندان و نظریات مطرح شدۀ آنان
هریک  تمرکز  رویکردهای  سیر  و  اندیشمندان  منظر  از  ادامه،  در 

طی زمان به استراتژی نگریسته می شود.
به  استراتژی  نظامی،  حوزۀ  در  استراتژی  مطرح شدن  از  پس 
حاصل  و  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  دستاورد  خود،  امروز  شکل 
مسیر تحول برنامه ریزی است )Henderson, 1989(. در اوایل 
استراتژیك  برنامه ریزی  مبانی  آمریکا  دفاع  وزارت   ،1٩٦٠ دهۀ 
را پایه گذاری کرد و دو سال پس از آن، یکی از استادان دانشگاه 
جهان  به  را  استراتژی  مفهوم   )1962( چندلر  نام  به  هاروارد 
کسب وکار وارد کرد و به دنبال او، اندروز )1965(  مقالۀ استراتژی 
افکار و نظریات چندلر مطرح کرد. سپس  برمبنای  کسب وکار را 
نیز  الکترونیکز  الکهید  شرکت  مدیرعامل  که   ،)1965( آنسوف 
کسب وکار  واقعی  محیط  در  را  آن  و  پسندید  را  رویکرد  این  بود، 
استراتژی،  رویکرد  به کارگیری  در  آنسوف  موفقیت  کرد.  پیاده 
ارائه شده جلب کرد  متدولوژی های  و  مفاهیم  به  را  توجه همگان 

)غفاریان و کیانی، 1380(. 
اولیه  استراتژیست های  نیز  تئوری  منظر  از  به عبارت دیگر، 
مانند چندلر، اندروز و آنسوف، بر تئوری های استراتژی، به علت 
آنکه کمتر مورد توجه دیگران قرار گرفته بود، تمرکز کردند )عادل 
از  استراتژی  جداکردن  با  چندلر   .)1397 تاج مهر،  و  اسکندانی 
ساختار سازمانی، اشاره می کند مدیرانی که تصمیمات روزانه را از 
نتایج درخور توجهی  قادرند  بلندمدت جدا می کنند،  تصمیمات 
سال ها  سلزنیک  آورند.  به دست  خود  سازمانی  عملکرد  در  را 
سلزنیک  بود.  کرده  معرفی  را  رویکرد  این  مشابه  دیدگاهی  قبل 
)1967( با تفکیک کردن سازمان ها از مؤسسات، ادعا می کند که 
 ابزاری در دست مدیران اند؛ درحالی که مؤسسات 

ً
سازمان ها صرفا

از ویژگی ها و شایستگی های متمایز  عالوه بر خصوصیات دیگر، 
تشکیل شده اند. ایدۀ مهم دیگری که در تئوری های اولیۀ استراتژی 
 )1971( اندروز  بود.  سازمان  و  محیط  میان  تمایز  شد،  مطرح 
و  صنعتی  محیط  که  می کند  اشاره  دوگانگی،  این  بر  کید  تأ با 
منابع  به کارگیری  و  سازمان  داخل  تغییرات  با  باید  آن  مشکالت 
به  استراتژی  او،  نظر  در  باشد.  منطبق  و شایستگی های سازمانی 
معنی تحلیل فرصت ها و تهدیدهای خارجی، نقاط قوت و ضعف 
داخلی و تطبیق این عوامل به منظور فرمولی کردن استراتژی است 
)فرمولی کردن استراتژی جدا از اجرای آن است(. آنسوف )1965( 
تنوع گرایی  استراتژی های  دربارۀ  بسیاری  مفهومی  مطالعات  نیز 
ردپایی  می توان  کادمیک  آ تحقیقات  در  اگرچه  است.  داده  انجام 
استراتژی  تئوری های  با  را همراه  تئوری های کالسیک سازمان  از 
در  اینکه  با  است.  نادر  بسیار  تئوری  دو  این  به کارگیری  یافت، 
 تفکیک پذیر 

ً
دهۀ 1960 تئوری استراتژی و تئوری سازمان کامال
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نبودند، در اواسط دهۀ 1970، تئوری استراتژی مسیری متفاوت 
این  از  در حوزه ای جدای  و  پیش گرفت  در  را  تئوری سازمان  از 
گروه   ،1970 دهۀ  اوایل  در  اینکه  ضمن  یافت.  توسعه  حوزه 
 BCG ماتریس  محصول  پورتفولیو  متدولوژی  بوستون  مشاوران 
با  را   1980 دهۀ  استراتژی  ادبیات  افزود.  استراتژی  ادبیات  به  را 
نظریات مایکل پورتر در زمینۀ مزیت های رقابتی و حوزۀ رقابت 
سپری کرد و در دهۀ 1990، عصر جدید رویکردهای استراتژی ـ 
که در آن خالقیْت عنصر اصلی اثربخش استراتژی به شمار می آمد 
شد  آغاز  هامل  و  مینتزبرگ  مانند  صاحب نظرانی  نظریات  با  ـ 
)غفاریان و کیانی،1380(. به تدریج تئوری های استراتژی به منزلۀ 
مکتبی پذیرفته شدند که به طور مجزا و خاص مدنظر کنفرانس ها، 

کادمیک و در کنار آن، محیط کسب وکار بود  مجالت، مؤسسات آ
.)Lu, 2003 نصیری یار، 1385؛(

به  خود  علمی  مجموعه کارهای  در  بسیاری  افراد  اگرچه 
استراتژی اشاره کرده اند، اما از این میان، سهم افرادی مانند چندلر 
 ،)1955( دراکر   ،)1965( آنسوف   ،)1965( اندروز   ،)1962(
بارنی   ،)1990  ;1985  ;1980( پورتر   ،)1994( مینتزبرگ 
)1991(، استیسی )1993( و ویتینگتون )2006 ,2019( بسیار 
 .)Guerras-Martín et al., 2014( چشمگیرتر از دیگران است
کید  در جدول 2، تاریخچه ای از تکامل مدیریت استراتژیک با تأ
بر نظریه پردازان و نقطۀ تمرکز هر دوره، از دهۀ 1940 تا 2018، 

به اختصار بیان شده است. 

یت استراتژیک از دهۀ 1940 تا 2018 جدول 2: سیر تکاملی مدیر
Seidl et al., 2019 ؛Martin, 2015 منابع: گرنت، 1394؛ اعرابی و منتی، 1393؛ رحمان سرشت، 1383؛

یه پرداز شاخص/ دورۀ زمانی توضیحاتنقطۀ تمرکز یا رویکردنظر

1940s1950 sبودجه بندی
کسب اطمینان از اینکه بودجه محقق شده است، صورت حساب ها پرداخت 

شده اند و هزینه ها بیش ازحد نشده است.

1960sبا افق زمانی بلندمدت تر، نوسانات بازار بهتر مدیریت می شود.برنامه ریزی بلندمدت

1970sبرنامه ریزی استراتژیک
نیروهای اصلی محیط خارجی به  شمار می آیند، در مقابل آن ها عکس العمل 

نشان داده می شود یا به روند گذشته ترسیم می شوند.

Andrews (1971)
Porter (1980, 1985)

استراتژی شرکت و مزیت 
رقابتی

1. کتاب معروف و خط شکن اندروز با نام مفهوم استراتژی شرکت، نقطۀ آغاز 
تحول نگرش نوین به استراتژی به شمار می رود؛

2. براساس تدوین استراتژی های رقابتی مدیران باید پنج عامل رقابتی را در 
نظر گیرند که عبارت اند از: رقبا، تأمین کنندگان، محصوالت جایگزین، رقبای 

بالقوه و مشتریان؛
3.  سه استراتژی عام برای کسب مزیت رقابتی که عبارت اند از: رهبری هزینه، 

تمایز و تمرکز.

Shapiro (1989), 
Ghemawat (1986), 

Brandenburger and Nalebuff 
(1996)

تعارض استراتژیک
برون دادهای رقابتی تابعی از اثربخشی هستند که به کمک آن، شرکت می تواند 
موقعیت رقابتی خود را با استفاده از سرمایه گذاری های استراتژیک، تبلیغات، 

استراتژی های قیمت گذاری، عالمت دهی و کنترل اطالعات تعدیل کند.

Rumelt (1984), Teece (1984), 
Werefelt (1984), Grant (1996), 

Montgomery (1995)
رویکرد مبتنی بر منابع

1.  توانمندی ها و دارایی های مختص شرکت؛
2.  وجود سازوکارهای جداکننده ممیزهای اساسی عملکرد شرکت اند.

Prahalad and Hamel (1990), 
Porter (1990), Teece, Pisano and 

Shuen (1997)
توانمندی های پویا

کید دارد. حوزه های تحقیقاتی را ترکیب  بر توسعۀ توانمندی های مدیریت تأ
می کند و در برخی از حوزه ها، مانند مدیریت تحقیق و توسعه، بهبود کاال و 
فرایند، انتقال تکنولوژی، سرمایه های فکری، تولید، منابع انسانی و یادگیری 

سازمانی تحقیقات را طراحی می کند.

Ward and Grundy (1996), Don-
aldson and Davis (1991),

Stacey (1993)

برقراری ارتباط میان 
استراتژی رقابتی و استراتژی 

وظیفه ای

1.  امور مالی استراتژیک شرکت: چگونه می توان با ترکیب استراتژی مالی 
شرکت، حسابداری مدیریت استراتژیک و مدیریت ارزش استراتژیک، امور 

مالی را به نحوی مدیریت کرد که باعث خلق جو رقابتی شود؛
2.  تکنولوژی سیستم اطالعاتی: تکنولوژی کامپیوترمحور باعث بهره گیری از 

فرصت های رقابتی موجود و جدید می شود.



107 واکاوی سیر تطور استراتژی

یه پرداز شاخص/ دورۀ زمانی توضیحاتنقطۀ تمرکز یا رویکردنظر

Bogan and English (1994)محک زنی
سه روش مجزای محک زنی عبارت اند از: محک زنی فرایند، عملکرد و 

استراتژیک.

Freeman (1984), 
Clarkson (1995), 

Donaldson and preston (1995)
تئوری ذی نفعان

1.  هر سازمان با گروه های مؤثر ارتباط هایی دارد. این تئوری به ماهیت روابط 
میان شرکت و ذی نفعان می پردازد )هم برحسب پردازش و هم نتایج(؛

2.  تعامل میان ذی نفعان قانونی ارزش ذاتی دارد و هیچ مجموعه ای از عالئق 
گروهی خاص بر عالئق گروه دیگر ترجیح ندارد؛

3.  این تئوری بر تصمیم گیری مدیریتی تمرکز دارد.

(1998)  Mintzberg تکنیک های تجویزی
تکنیک های تجویزی برای استراتژی طی این دوره، به ویژه با غالب شدن 

مکتب طرح ریزی به اوج خود رسید.

(1997)Rumelt کید بر تمرکز تأ
کید بر تمرکز و سه مرحلۀ اصلی اجرای استراتژی مبنی بر تشخیص چالش،  تأ

سیاست راهنما و اقدام منسجم.

(2016) Grant  نقش فناوری های نوین و
مدل های کسب وکار

تأثیر شگرف فناوری های اطالعات و ارتباطات بر پویایی رقابتی بسیاری 
از صنایع و جنگ صنایع بر سر جذب مشتری بیشتر همراه با تنوع مدل های 

کسب وکار.

Markides and Sosa (2013)  نقش پررنگ تر نوآوری و
تفکر استراتژیک

کید بر نوآوری و اقدامات نوآورانۀ حوزۀ مدیریت  افزایش رقابت ها و تأ
استراتژیک.

David (2010) شراکت راهبردی و
اکوسیستم کسب وکار

تالش برای مدیریت بحران های مالی و تشکیل اتحادهای استراتژیک برای 
کاهش شکست ها.

فراهم کردن فضایی مناسب با استفاده از همکاری سایر اعضا برای نائل آمدن 
تمامی اعضای آن مجموعه به هدف مشترک 

(2016)Grant  مسئولیت اجتماعی و
زیست محیطی

رهایی از افراط و بی عدالتی سرمایه داری بازار و احیای توجه به اخالق و نقش 
مشروعیت در موفقیت بلندمدت شرکت ها.

Van Alstyne et al (2016), Namb-
isan and Sawhney (2007) 

اکوسیستم های مبتنی بر 
پلتفرم

نقش پلتفرم ها به منزلۀ واسطه هایی که از طریق تعامالت مستقیم میان دو یا 
چند گروه مجزا از کاربران، ارزش ویژه خلق می کنند.

Appleyard and Chesbrough 
2017)), Whittington (2006)افزایش سهم شفافیت، فراگیری و قابلیت های فناوری اطالعات در استراتژی.استراتژی باز

و  فراز  خود،  حیات  طی  در  استراتژی  که  داشت  توجه  باید  اما 
توجه  اوج   1970 دهۀ  است.  گذاشته  سر  پشت  را  نشیب هایی 
مدیران و سازمان های بزرگ به نظریات و مشاوران استراتژیک بوده 
ناکامی  از اواسط دهۀ 1980 روند کار کمی تغییر یافت.  است. 
رویکردهای استراتژیک )به ویژه برنامه ریزی استراتژیک، با فرض 
طریق  از   

ً
الزاما می بایست  »استراتژی  اینکه  مبنی بر  بنیادی اش 

)بابایی  آید«  به دست  گام به گام  و  ساختاریافته  منطقِی  فرایند  یک 
دیگری  مباحث  به سوی  را  مدیران   ،)1395 مطلق،  حمیدی  و 
همچون کیفیت، انعطاف، بازمهندسی فرایند کسب وکار سوق داد 
و استراتژی از فهرست اولویت های آنان خارج شد. کتاب ظهور 
و سقوط برنامه ریزی استراتژیک،1 نوشتۀ مینتزبرگ )1994( مدرک 
نظریه پردازان   ،1990 دهۀ  اوایل  از  است.  روند  این  بر  گویایی 

1. Rise and Fall of Strategic Planning

بازنگری مبانی  به  پاراهاالد  تجدیدگرایی نظیر هامل، مینتزبرگ و 
این  هم  هنوز  بیست ویکم،  قرن  آغاز  در  پرداختند.  استراتژی 
نظریات انتقادآمیز باقی است. انتقاد اصلی این است که رویکرد 
بوده، ولی در  از موارد کارساز و تحول ساز  استراتژیک در برخی 
بسیاری از موارد، فقط به کتابچه های قطور و پرطمطراق ختم شده 
رویکردهای  امروزه  بنابراین  کیانی،1380(؛  و  )غفاریان  است 
واگرای مبتنی بر فرصت ها در مدیریت استراتژیک ـ که متناسب با 
شرایط هر موقعیت باشد و بتواند بین برنامه و اجرا پیوند ایجاد کند 

ـ بیشتر موردپسند است. 
 استراتژی باز یا به عبارت بهتر بازکردن استراتژی 

ً
ضمن اینکه اخیرا

 Tavakoli( است  شده  مطرح  پویا  و  نوظهور  پدیده ای  به منزلۀ  نیز 
et al., 2017(. با توجه به اینکه نظریه های گوناگون به نوعی به این 
دانش شرکت  مبتنی بر  نظریۀ  آن ها،  میان  از  اما  دارند،  اشاره  موضوع 
کرده اند ارائه  مفیدتری  آغاز  نقطۀ  منابع،  مبتنی بر  نظریۀ  همچنین   و 
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براساس  تاکنون   .)Appleyard and Chesbrough, 2017(  
شناسایی  مفهوم  این  اصلی  بعد  سه  فقط  انجام شده،  مطالعات 
و  )فراگیری(  شمول  شفافیت،  از:  عبارت اند  که  است  شده 
;Tavakoli et al., 2017( اطالعات  فناوری  فعال سازی   قابلیت 

استراتژی  به عبارت دیگر، محققان   .)Whittington et al., 2011  
یک سو،  از  داده اند:  قرار  استراتژی  قدیمی  حوزۀ   دو  برابر  در  را  باز 
 بستۀ استراتژی به زعم چندلر )1962( که در آن، بر 

ً
فرایندهای شدیدا

کید دارد و از دیگرسو، دیدگاه  هدفمندی و کنترل مدیریت سطح باال تأ
منبع محور بارنی )1991( که از ترس تقلید رقبای بازار، مخفی  بودن 
بر   )2011( همکاران  و  ویتینگنون  می دهد.  ترجیح  شفافیت  به  را 
کید دارند که باز وبسته بودن نباید دو پدیدۀ قطبی انگاشته  این نکته تأ
شوند، بلکه دو پدیده ای هستند که در طول یک پیوستار قرار دارند؛ 
یعنی  باشد؛  باز  کم وبیش  می تواند  استراتژی  باز، خلق  نوآوری  مثل 

.)Seidl et al., 2019( کم وبیش شفاف و فراگیر باشد

3-4. سیری در رشتۀ تحصیلی مدیریت استراتژیک
رشته ای  به منزلۀ  استراتژیک  مدیریت  پیدایش  بخش،  این  در 
دانشگاهی بررسی می شود. ضمن اینکه از نخستین منابع اصلی و 
معتبر این حوزه، می توان به راملت و همکاران )1994 ;1991(، 
فردریکسون1 )1990(، پتیگرو و همکاران2 )2002(، هاسکیسون3 

)1999( و هیت و همکاران4 )2005( اشاره کرد.
مدیریت کسب وکار، به منزلۀ رشته ای علمی، بخش های گوناگونی 
درک  در  بسیاری  سهم  رشته  این  می دهد.  قرار  پوشش  تحت  را 
مدیریت شرکت ها و بخش های متعدد آن ـ مانند بازاریابی، مالی، 
دارد.  ـ  استراتژیک  و مدیریت  انسانی، عملیات  منابع  حسابداری، 
ازآنجاکه آموزش کسب وکار در اواسط قرن بیستم به سرعت گسترش 
درنظر  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  آموزشی  دوره های  یافت، 
گرفته شده برای این رشته به  شکل سنتی شامل مفاهیمی از مدیریت 
استراتژیک نیز می شد. نام، محتوا و روش های اولیۀ استفاده شده در 

این رشته با گذشت زمان تغییر کرد )بکرا، 1398(.
محوری  دوره های  در  می توان  را  استراتژیک  مدیریت  سرمنشأ 
نامیده  کسب وکار5  خط مشی گذاری   

ً
معموال که  کرد  ردیابی 

می شدند. خط مشی گذاری کسب وکار بخشی ضروری از تمامی 
دوره های تجاری در گذشته بوده است تا اینکه بعد از دهۀ هفتاد 
به مدیریت استراتژیک تغییر نام داد. مطالعات اولیه ای که برمبنای 
رشتۀ استراتژی تأثیرگذار بوده اند،می توان به آثار برنارد6 )1938(، 

1. Fredrickson

2. Pettigrew

3. Hoskison

4. Hitt

5. Business Policy

6. Barnard

سلزینک )1957(، چندلر )1962( و آنسوف )1965( اشاره کرد. 
با پیگیری این دوره در دانشگاه هاروارد آمریکا، این درس شامل 
عمومی  مدیران  دیدگاه  از  کارکردی  متفاوت  رشته های  از  ترکیبی 
می کند  تأیید  این باره  در  اولیه  مطالعاتی  آثار  از  یکی  است.  بوده 
مسئولیت های  مطالعۀ  درواقع  کسب وکار  خط مشی گذاری  که 
تصمیماتی  و  شرکت  در  تأثیرگذار  حیاتی  مسائل  ارشد،  مدیران 
Bow- )بوده است که جهت گیری های شرکت را مشخص می کرد 
تجزیه وتحلیل  برمبنای  بیشتر  رویکرد،  این   .)er et al., 1991
موارد علمی و تجاری واقعی در محیط های صنعتی بنا نهاده شده 
بود و این  گونه به نظر می رسید که فقط برای تجزیه وتحلیل همان 
روش  درواقع،  داشت.  استفاده  قابلیت  خاص  شرکت  یا  سازمان 
استاد ـ شاگردی7 و همچنین اندیشمندانی مانند اندروز )1965(  
استفاده  متداول  روشی  به منزلۀ  موردی8  مطالعۀ  از  دانشگاه  در 
شعور  مبتنی بر  بیشتر  استراتژی  به  رویکرد  دوره،  این  در  می کد. 
و  نبود،  پژوهش  و  نظریه  براساس  و چندان  بود  مدیران9  متعارف 
دربارۀ مسائل استراتژیک محیط کسب وکار درحکم موردی واقعی 
به عبارت دیگر،   .)1390 )بنی اسد،  می شد  بحث  کالس ها  در 
مدیریت استراتژیک بیشتر به  منزلۀ هنری در نظر گرفته می شد که 
نیازمند مهارت های تحلیلی است، تا اینکه دانشی باشد که بتوان 
رویکردهای  به  توجه  با  داد.  گسترش  تجربی  آزمون  راه  از  را  آن 
از  کمتر  و  بوده  عملی  بیشتر  که  استراتژیک،  مدیریت  به  اولیه 
نظریه برخوردار بوده است، تجزیه وتحلیل استراتژیک بیشتر بنابر 
ارزیابی داخلی )مجموعه منابع، قدرت و ضعفی که می توانست 
)روندها،  خارجی  ارزیابی  و  شود(  متمایز  رقابتی  به  منجر 
موفقیت(  در  مؤثر  اصلی  عوامل  شناسایی  فرصت ها،  تهدیدات، 
هر شرکت استوار بود. هدف عمدۀ استراتژی انطباق مناسب میان 
متمایز  توانایی های  با  صنعت  سطح  در  موفقیت  اصلی  عوامل 
بتواند  انطباق  این  تاجایی که  بود؛  درون شرکتی  سطح  در  شرکت 
1398(؛  )بکرا،  آورد  ارمغان  به  شرکت  برای  را  باال  عملکردی 
برای مثال آمیت10 )1993( دیدگاه عوامل اصلی خارجی موفقیت 
بازنگری  از استراتژی  و منابع داخلی را درحکم بخشی ضروری 
کرد. همچنین واسکونسلز و همبریک11 )1989( آزمونی تجربی 
در عملکرد  منابع  تأثیرات  از  آزمون  این  نتایج  که  فراهم ساختند 
می کرد.  پشتیبانی  به بلوغ رسیده  صنعتی  محصوالت  برای  شرکت 
اینکه اسپندر12 )1989( مفهوم حیاتی تر دستورالعمل های  ضمن 
صنعتی را توسعه داد؛ بنابراین استراتژی شرکت پاسخی انطباقی به 

7. Teaching-by-coaching method

8. Case Study

9. Common-sense experience of executives

10. Amit

11. Vasconcellos & Hambrick

12. Spender
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محیط خارجی شرکت در نظر گرفته می شد که می توانست خود را 
با تغییرات اساسی محیط وفق دهد.

چگونگی  و  محیطی  تأثیرات  رشته،  این  ایجاد  ابتدای  از 
برخورد با آن ها تأثیر بسزایی در استراتژی داشته است؛ برای مثال 
اندیشمندانی مانند پورتر در دهۀ 1980 بر اهمیت درِک صنعتی 
این  است.  کرده   کید  تأ است  کار  به  مشغول  آن  در  شرکت  که 
الهام گرفته است.  اقتصاد سازمان دهی صنعتی1  از رشتۀ  اهمیت 
اندیشمندان  برخی  همچنین  و   1960 دهۀ  در  نظریه پرداز  چند 
حوزۀ دیدگاه منبع محور در سال 1990 با دیدگاهی متفاوت دربارۀ 
تناسب میان ساختار سازمانی و محیط مطالعه کرده اند. مثالی از 
این تناسب را می توان توانایی شرکت در یادگیری پویا از محیط و 

 .)Becerra, 2009( نیز توان تغییر آن در نظر گرفت
انطباق میان منابع داخلی و شرایط خارجی، زمینه ساز بنیان های 
مدیریت استراتژیک بوده و در گذر زمان به هدف حیاتی برای درک 
دالیل موفقیت یا شکست کسب وکارها تبدیل شده است. بسیاری 
از این ایده ها را می توان در چارچوب اولیه ای مانند آنچه اندروز 
به اختصار  کرد.  پیگیری  است،  داده  پیشنهاد   )1971;1965(
انطباق مناسب میان محیط خارجی و منابع شرکت می تواند باعث 
خلق استراتژی سازگاری شود که نتیجۀ بالقوه و نهایی آن، مزیت 
شرکت ها  از  بعضی  باالی  عملکرد  به  که  است  پایداری  رقابتی 
درسی  کتاب های  بیشتر   .)Rumelt, 1997( می شود  منجر 
از  استراتژیک  مدیریت  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  دوره های 
به تجزیه وتحلیل مفهومی می پردازند  پایه  طریق توسعۀ این مدل 
 فرایندهای مدیریت استراتژیک نام دارد. این فرایندها 

ً
که اصطالحا

و  داخلی  تجزیه وتحلیل  چشم انداز،  مانند  موضوعاتی  بیشتر 
زمینه های  و  گوناگون  سطوح  در  استراتژی  تدوین  خارجی، 
صنعتی و همچنین مسائل بحث برانگیز اجرا و پیاده سازی ازجمله 
تناسب  دیدگاه  می شود.  شامل  را  کنترل  و  برنامه ریزی  ساختار، 
وسیعی  استفادۀ  برخالف  خارجی  محیط  و  داخلی  منابع  میان 
به اندازۀ  می تواند  نه  استراتژیک می شود،  مدیریت  آموزش  در  که 
کافی قدرتمند باشد و نه دقت کافی را برای تبدیل شدن به سنگ 
بنای مفاهیم استراتژی در خلق یا توسعۀ موضوعات جدیدتر دارد. 
و  داخلی  منابع  میان  تناسب  رویکرد  تشبیه محدودیت های  برای 
محیط خارجی، می توان به نظریۀ عاملّیت در نظریۀ سازمان اشاره 
کرد. چایلد2 )1972( به درک تأثیر انتخاب استراتژیک و عواقب 
عملکردی آن در تناسب میان ساختار و محیط کمک کرد؛ بنابراین 
بسیاری از موضوعات بیان شده را نمی توان در این چارچوب بیان 
داخلی  منابع  میان  تناسب  که  میان موضوعاتی  از  کرد.  تحلیل  و 
به  می توان  بپردازد،  آن ها  تحلیل  به  نمی تواند  خارجی  محیط  و 

1. Industrial organization (IO) economics

2. Child

سؤاالت اساسی زیر اشاره کرد: 

الف( علت اولیۀ وجودی شرکت ها چیست؟

 ب( چه عواملی اندازۀ شرکت را مشخص می کند؟

ج( این شرکت ها باید با چه روشی به نوآوری بپردازند؟

گذشته از این موضوعات، توضیح تفاوت های عملکردی از دیدگاه 
تناسب میان منابع داخلی و محیط خارجی نیز سختی خاص خود 
از روش های سنتی  استفاده  با  استراتژی  دارد. خوشبختانه رشتۀ  را 
علمی و توسعه و سنجش نظریه ها به خارج از محدودۀ تناسب میان 
 Mintzberg( منابع داخلی و محیط خارجی گسترش یافته است

 .)et al., 1998
 
ً
مباحثات مهم صورت گرفته میان محققان، به رشتۀ علمی کامال
مدیریت  که  است  شده  منجر   1970 حوالی  در  منحصربه فردی 
دانشجویان  نخستین   ،1980 دهۀ  اوایل  در  دارد.  نام  استراتژیک 
اینکه  ضمن  شدند.  فارغ التحصیل  استراتژی  دکتری  دوره های 
درون  مشخص  رشته ای  به  استراتژی  بیست ویک،  قرن  آغاز  در 
مانند  رشته ها  سایر  کنار  در  که  شد  تبدیل  کسب وکار  مدیریت 

مدیریت مالی، بازاریابی و رفتار سازمانی قرار داشت.
اشاره کرد که  باید  نیز  قلمرو مدیریت استراتژیک  با  ارتباط  در 
اجزای  پیش زمینه،  روش شناسی،  در  استراتژیک  مدیریت  رشتۀ 
علمی و قلمرو خویش بسیار وسیع است. قسمت مشترک گسترۀ 
موضوعات متنوع تحت پوشش مدیریت استراتژیک را می توان در 
ارتباط با مدیران ارشد و مسائل سازمانی مربوط به آن ها در نظر 
استراتژیک  مدیریت  مجلۀ  الکترونیک  پایگاه  مثال  برای  گرفت؛ 
موضوعات  در  مقاالتی  مجله  این  که  می دهد  نشان   3)SMJ(
منابع استراتژیک، ساختار سازمانی، رهبری، کارآفرینی و اهداف 
سازمانی، روش ها و تکنیک های ارزیابی و درک محیط های رقابتی، 
فرایندهای  و  برنامه ریزی  فرایندهای  سیاسی  و  فنی  اجتماعی، 
تصمیمات استراتژیک منتشر کرده است. ازآنجاکه مدیران ارشد 
را در نظر  استراتژیک  نیاز دارند که جنبه های متعدد تصمیم های 
کارکردی  چند  خویش  ماهیت  در  استراتژیک  مدیریت  بگیرند، 
است؛ برای مثال تصمیم برای تنوع بخشیدن از راِه تملک شرکتی 
مدیریت  بازاریابی،  مالی،  مدیریت  از  جنبه هایی  شامل  دیگر، 
بلندمدت  در   

ً
و حتی ظاهرا رفتار سازمانی است  و  انسانی  منابع 

شامل این نکته هم می شود که سازمان مدنظر در آینده به چه نوع 
دانشجویان  مانند  استراتژیست ها  شد.  خواهد  تبدیل  سازمانی 
استراتژی باید دانش مدنظر در حوزه های گوناگون و توانایی درک 
مسائل کلی را داشته باشند و فقط بر دیدگاه کارکردِی خاصی تکیه 

 .)Becerra, 2009( نکنند
تصمیمات استراتژیک دربارۀ جهت دهی های بلندمدت و بقای 
 این مسئولیت ها برعهدۀ مدیران 

ً
شرکت است. در شرکت ها معموال

3. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970266



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 11، شمارۀ 2، تابستان 1400 110

ارشد سازمان است. تصمیمات استراتژیک در تضاد با تصمیمات 
منابع  به   

ً
معموال تصمیمات  این  دارند.  قرار  وظیفه ای  یا  تاکتیکی 

کل  نمی یابند شامل  تغییر  به آسانی  و  دارند  نیاز  شایان مالحظه ای 
سازمان می شوند و تأثیرات مشهودی در عملکرد شرکت می گذارند. 
کرده  تعریف  این گونه  را  استراتژی  رسمی تری  به صورت  چندلر 
است: »مشخص  کردن اهداف و آرمان های بنیادین بلندمدت برای 
این رسیدن  در جهت  اقدام  اتخاذ روش های  تجاری،  یک شرکت 
به اهداف و همچنین تخصیص منابع مورد نیاز برای رسیدن به این 
استراتژی  دربارۀ  چندلر  تعریف   .)Chandler, 1962( اهداف« 
نیازمند تالش برای برنامه ریزی صریح به دست مدیران ارشد است 
که در بسیاری از موارد، به وقوع نمی پیوندد. براساس گفتۀ مینتزبرگ 
جاری  جویباری  در  الگویی  مانند  را  استراتژی  می توان   ،)1998(
مجموعه ای  استراتژی  گرفت.  نظر  در  اقدامات  و  تصمیمات  از 
در  شرکت  ارشد  مدیران  که  است  استراتژیکی  تصمیمات  از 
مدیریت  کرده اند.  اتخاذ  بازار  در  شرکت  رقابت  چگونگی  مورد 
استراتژیک رشته ای است که در آن افراد به مطالعۀ چگونگی اتخاذ 
و اجرای این تصمیمات می پردازند؛ درحالی که به ترتیب نیم نگاهی 
هم به محتوای استراتژی و مسائل بحث برانگیزی دارند که در فرایند 

استراتژی با آن برخورد می کنند.
این نکته را باید در نظر گرفت که استراتژی فقط برای اهداف 
نهایی  هدف  نمی شود.  مطالعه  طبقه بندی شده  و  توصیفی 
مدیریت  در  کاربردی  رشته ای  درحکم  استراتژیک،  مدیریت 
دربارۀ  به  ویژه  مدیریت،  برای  توصیه هایی  تدارک  کسب وکار، 
بهبود عملکرد شرکت است. درواقع تمامی پژوهش های موجود 
در حوزۀ استراتژی از متغیری برخوردارند که به نحوی با عملکرد 
استراتژیک  مدیریت  رشتۀ  کلّیت  است.  ارتباط  در  شرکت ها 
می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به درک این سؤال مرتبط 
دیگر  بعضی  و  از شرکت ها موفق می شوند  بعضی  باشد که چرا 
شکست می خورند )Rumelt et al., 1991(. این نکته بدیهی 
نیز  آن  داخل  در  و  صنایع  میان  در  شرکت ها  عملکرد  که  است 
میان کشورهای  در  و  زمان  در طول  و  داشته  تفاوت چشمگیری 
مختلف درحال تغییر است. قسمتی از این عملکرد را می توان به 
اجرای  و  تدوین  از طریق  می توانند  مدیران  داد.  نسبت  مدیریت 
بگذارند.  تأثیر  شرکت ها  عملکرد  در  گوناگون  استراتژی های 
از عوامل کنترل ناپذیری که در اختیار شرکت و مدیریت  گذشته 
نوآوری های  و  ابداعات  نتیجۀ  درمورد  شانس  )مانند  نیستند  آن 
به  خویش  استراتژی  طریق  از  بتوانند  که  شرکت هایی  شرکت(، 
خلق مزیت رقابتی بپردازند، می توانند در مقایسه با رقبای خویش 
ـ که از این مزیت برخوردار نیستند ـ از عملکرد باالتری بهره مند 
به  می تواند  رقابتی  مزیت  که  ـ  ایده  این  پاول،  باور  به  شوند. 
عملکرد باالتر منجر شودـ  بیش از اینکه نظریه ای باشد که قابلیت 
آزمایش و ردشدن دارد، یکی از فروض اصلی این رشته است. این 

فرض می تواند برای بررسی و ارزیابی اساس موفقیت یا شکست 
مؤسسات مفید باشد؛ زیرا به تمرکز بر دالیل ایجادکنندۀ عملکرد 

.)Powell, 2001( کمک می کند

3-5. سیری در مجالت پژوهشی حوزۀ مدیریت استراتژیک
ارتباطات  برقراری  مجاری  از  یکی  پژوهشی  ـ  علمی  مجالت 
به شمار می روند.  فعالیت های علمی  میان دست اندرکاران  علمی 
مجلۀ علمی نشریه ای برای اهل علم است که ویژگی آن نوین بودن 

مباحث مهم و روشمندبودن ارائۀ مطالب است.
دربارۀ مجالت پژوهشی نیز باید اشاره کرد که بخش »استراتژی 
در  آمریکا1  کادمی مدیریت  آ و خط مشی کسب وکار« در مجلۀ 
سال 1971 ایجاد شد و در سه دهۀ بعد، رشد چشمگیری یافت؛ 
میان  بزرگی در  از لحاظ  این بخش  به طوری که در سال 2007 
کادمی مدیریت ایاالت متحده به رتبۀ  بخش های گوناگون مجلۀ آ
دوم را به دست آورد که رقابت نزدیکی نیز با بخش رفتار سازمانی، 
 Becerra,( دارد  مؤسسه،  این  در  بخش  بزرگ ترین  درحکم 
2009(. مجلۀ مدیریت استراتژیک2 نیز، به منزلۀ نخستین مجلۀ 
دانشگاهی تخصصی حوزۀ استراتژی، در سال 1980 شروع به 
این  می پرداخت.  استراتژی  به  تخصصی  به صورت  که  کرد  کار 
مدیریتی  مجالت  اول  مجلۀ  پنج  جزو   ،2005 سال  در  مجله 
مقاالت  مدیریت،  مجالت  تمامی  آن،  از  پس  شد.  برگزیده 
 Hambrick( مربوط به استراتژی را در رأس کار خود قرار دادند

.)and Chen, 2005
استراتژی،  تحقیقات  به  عالقه مند  کادمیِک  آ جامعۀ  امروزه 
نه فقط از لحاظ تعداد محققان تخصیص یافته به این رشته، بلکه 
به طور  آن ها  میان  ارتباط  همچنین  و  بین المللی  ماهیت  نظر  از 
 .)Guerras-Martín et al., 2014( کرده اند  رشد  پیوسته 
معیار  به مثابۀ  را   )SMJ( استراتژیک  مدیریت  مجلۀ  انتشار  اگر 
میان  همکاری  چطور  که  کرد  مشاهده  می توان  بگیریم،  درنظر 
محققان بین دانشگاه ها و سازمان های گوناگون و همچنین تنوع 
 Ronda-Pupo and( است  یافته  افزایش  بین المللی  دیدگاه 
Guerras-Martin, 2010; Guerras-Martín and Ron-
استراتژیک3  مدیریت  جامعۀ  عالوه براین،   .)da-Pupo, 2013
نیز به  منزلۀ برترین انجمن بین المللی این حوزه، هم اکنون شامل 
بیش از 3000 عضو از بیش از 80 کشور است که دانشگاهیان، 

متخصصان تجارت و مشاوران این حوزه را دربر می گیرد. 
در سال های اخیر، شاهد پیدایش خطی تحقیقاتی بوده ایم که 
ساختار  آنالیز  و  کشف  برای  مرور  و  علم سنجی  تکنیک های  از 
است.  شده  استفاده  آن  تکامل  و  استراتژیک  مدیریت  ذهنی 

1. Academy of Management

2. Strategic Management Journal (SMJ)

3. Strategic Management Society
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 Ronda-Pupo and( استراتژی  مفهوم  پیرامون  پژوهش هایی 
 Nag( مفهوم مدیریت استراتژیک ،)Guerras-Martin, 2012
استراتژی  تحقیق  برجسته تر  عناوین  و  خطوط   )et al., 2007
)Furrer et al., 2008(، ساختار ذهنی و مقاالت و نویسندگان 
 Ramos-Rodríguez & Ruiz-Navarro, 2004;( پرنفوذتر
Nerur et al., 2008; Furrer et al., 2008(، برترین مجالت 
 Azar and Brock, 2008; García-Merino( و مشخصات آن ها
کادمیک  and Santos-Álvarez, 2009( ساختار و توسعۀ جامعه آ
 )Ronda-Pupo and Guerras-Martin, 2010( بین المللی 

نشان  دهندۀ بلوغ نسبی حوزه های اشاره شده است.
در پژوهشی متأخر، به تبارشناسی مجالت مدیریت راهبردی 
و  پرداخته شده است )خاشعی ورنامخواستی  ایران و جهان  در 
همکاران، 1397(. نتایج آنان نشان می دهد که به صورت کلی، 
مدیریت  حوزۀ  به  بین المللی  مجالت  اولویت  و  ارتباط  نظر  از 
این  برای  بهتری  تخصصی تر  گزینه های  مجالت  راهبردی، 

حوزه اند. 
Strategic Management Journal, Strategic Organization, 
Long Range Planning, Journal of Economics and  
Management Strategy, dvances in Strategic  
Management, Business Strategy and the Environment, 
Foresight, M@n@gement, Business Strategy Review, 
Global Strategy Journal, Strategic Change, Strategy 
and Leadership, Technology Analysis and Strategic 
Management, Journal of Business Strategy, Research in 
Global Strategic Management و Research Methodology 
in Strategy and Management 

مجالت  اولویت  و  ارتباط  نظر  از  نیز،  داخل  در  اینکه  ضمن 
مجالت  می رسد  نظر  به  راهبردی،  مدیریت  حوزۀ  به  فارسی 
راهبردی،  مدیریت  پژوهش های  راهبردی،  مدیریت  مطالعات 
مدیریت بازرگانی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، مدیریت فردا، 
پژوهش های مدیریت در ایران، راهبردهای بازرگانی، پژوهشنامۀ 
بازرگانی، تحقیقات بازاریابی نوین، پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی 
تخصصی تر  گزینه های  راهبردی  مدیریت  اندیشۀ  تاحدودی  و 
و  مطالعه  برای  می شود  پیشنهاد  باشند.  حوزه  این  برای  بهتری 
مدیریت  مجالت  »تبارشناسی  مقالۀ  به  مجالت  بهتر  بررسی 
راهبردی در ایران و جهان« اثر خاشعی ورنامخواستی و همکاران 

)1397( مراجعه شود.
نیز  راهبردی  مدیریت  مجالت  تکامل  سیر  درمجموع، 
نشان دهندۀ آن است که پژوهش ها در این حوزه از مفاهیم ساده، 
پیچیده،  مفاهیم  به   مدیران  برای  عمل  راهنمای  تدوین  مانند 
انتزاعی، بین رشته ای، ترکیب فناوری اطالعات در این حوزه و ... 
سوق یافته و به تبع آن، محتوا و ابزارهایش نیز متنوع تر شده است 

.)Vuorinen et al, 2018(

4. استراتژی در ایران

در بخش پایانی، به سیر استراتژی در ایران اشاره شده است.1 در 
ادامه نخست به اختصار به مطالعات استراتژیک در حوزۀ نظامی و 

سپس به استراتژی کسب وکار پرداخته شده است.
تحوالت  با  تعامل  در  ایران،  در  استراتژیک  مطالعات  دانش 
بین المللی  و  منطقه ای  داخلی،  سطوح  در  اجتماعی  ـ  سیاسی 
تکوین یافته و تغییر در این مؤلفه ها، روند شکل گیری و ماهیت 
بررسی سیر  داده است )خلیلی، 1393(.  قرار  تأثیر  را تحت  آن 
تکوین مطالعات استراتژیک در ایران و مقایسۀ مراحل رشد آن، 
بیانگر آن است  از انقالب اسالمی،  به ویژه در دوران قبل و پس 
که این حوزۀ مطالعاتی با وجود گذراندن فراز و فرودهای بسیار، 
با چشم اندازی مثبت در آینده مواجه است. هرچند ایرانیان یکی 
بوده اند  استراتژی  پیشگامان کاربرد مفاهیم سنتی و کالسیک  از 
و اسطوره ها و تاریخ ادبیات ایران مشحون از مصادیق عملی در 
این حوزه است، اما نگرش تاریخی ـ ادبی، که نماد بالندگی تفکر 
استراتژیک در ایران باستان به شمار می رود، در شرایطی که نگرش 
علمی به استراتژی در غرب رو به توسعه و تکامل نهاد، نتوانست 
ایران شود و  به استراتژی در  زمینه ساز شکل گیری نگرش علمی 
نتیجۀ طبیعی این فرایند، آغاز وابستگی مطالعات استراتژیک در 
ایران به مطالعات استراتژیک غربی بود. فرایند تکوین مطالعات 
یافت  ادامه  انقالب اسالمی  وقوع  تا  ایران  در  وابسته  استراتژیک 
به تدریج  انقالب،  این  هویتی  نگرش  علت  به  آن،  از  پس  و 
آموزه های  مبتنی بر  استراتژیک  مطالعات  بازتکوین  زمینه های 
اسالمیـ  ایرانی فراهم شد. با وقوع انقالب اسالمی و به دنبال آن، 
انقالب فرهنگی، که به بازنگری در سرفصل ها و محتوای دروس 
علوم انسانی منجر شد، فضای گفتمانی الزم برای قطع وابستگی 
فکری و معرفتی در علوم گوناگون ازجمله مطالعات استراتژیک 

فراهم شد )همان(؛
در  بومی  استراتژیک  مطالعات  از  سخن  امروزه  اگر  بنابراین 
نیست.  زمینه  و  دلیل  بدون  نگرش  این  می آید،  میان  به  ایران 
مطالعات  از  سخن گفتن  و  استراتژی  به  بومی  رویکرد  درواقع، 
در  استراتژیک  تفکر  بالندگی  در  ریشه  مستقل،  استراتژیک 
 نتیجۀ قوت نگرش تاریخی 

ً
مقطعی از تاریخ ایران دارد که عمدتا

ـ ادبی به استراتژی جنگی و نظامی بوده است که هرچند ریشه 
کالبد  در  انقالب  از  پس  اما  دارد،  اسالمی  انقالب  از  قبل  در 
مراکز نظامی و دفاعی و همچنین اندیشکده ها و مراکز پژوهشی 
این حوزه، رشد و نمو بیشتری یافته است )جمشیدی، 1380(. 
پیشینۀ  ایران،  در  نظامی  قامت  در  استراتژی  هرچند  با این حال، 
نوپا   

ً
نسبتا ایران  در  هنوز  استراتژی کسب وکار  اما  دارد،  مقبولی 

1. از تمامی اساتید و خبرگانی که در این حوزه به پژوهشگران کمک کردند، صمیمانه 
سپاسگزاریم.
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بوده و به اذعان برخی از اساتید این رشته، سیر تطور استراتژی در 
ایران شکل نگرفته است )شیرین و همکاران، 1396؛ بنی اسد و 

همکاران، 1397(.
رویکرد  با   ،)1395( شورینی  خلیلی  از  نقل  به  ادامه  در 
می شود:  پرداخته  ایران  در  استراتژیک  مدیریت  سیر  به  انتقادی 
»مدیریت استراتژیک یا رویکرد کالسیک آموزشی آن )برنامه ریزی 
استراتژیک(، بعد از انقالب فرهنگی سال 1359، به نام سیاست 
بازرگانی در دروس کارشناسی یکی از رشته های مدیریت گنجانده 
شد. لیکن نه کتابی برای آن به فارسی وجود داشت و نه مرجعی.1 
معنای  بود،  شده  مشخص  علوم  وزارت  در  که  هم  درسی  شرح 
توسط  را  درس  این  هم  مختلف  دانشکده های  نداشت.  روشنی 
 ارتباط کمتری 

ً
اساتید رشته های گوناگون برگزار می کردند که عمدتا

سازمان   ،1370 دهۀ  در  داشت.   Business Policy موضوع  با 
آذرهوش  فریدون  دکتر  کوشش  و  همت  به  صنعتی،  مدیریت 
 دولتی کشور، تدوین و 

ً
دوره هایی برای مدیران سازمان های عمدتا

برگزار شد. مهم ترین آن ها “دورۀ عالی مدیریت استراتژیک” بود که 
بسیاری از مدیران نظام و شرکت های دولتی را با استراتژی و مفاهیم 
آن آشنا می کرد. در این دوره ها حتی از اساتید ایرانی مقیم آمریکا 
یا غلط، مفاهیم  این دوره ها، درست  اروپا هم استفاده شد. در  و 
دولتی  مؤسسات  و  دولت  حوزۀ   به  متنبهی  مقدار  به  کسب وکار 
زیرا  گرفت،  قرار  استقبال  مورد  البته  نگرش  این  شد.  داده  تعمیم 
دولت هم در این ایام رویکردی مناسب آن یعنی خصوصی سازی، 
کوچک سازی، خودکفایی سازمان های دولتی، برون سپاری داشت 
و  دولت  در  به وفور  را  درآمدزایی  و  زیان  و  سود  مفاهیم  تعمیم  و 

دستگاه های متعدد آن ترویج و تبلیغ می کرد.
در دهه های 1380 و 1390 سازمان ها و دپارتمان هایی تحت 
و  صنعتی  مؤسسات  در  استراتژی  تدوین  برای  گوناگون  نام های 
تجاری، دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ رایج شد و لغات و 
اصطالحات مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بر زبان و بیان همۀ 
مدیران، سیاست مداران، کارشناسان و گویندگان جاری و ساری 
قبول  قابل  استراتژی  سند  یک  تدوین  به  کمتر  متأسفانه  اما  شد. 
پرداخته شد. کلیۀ استراتژی های ایجادشده در سازمان های ایرانی 
تهیه   خارجی 

ً
با همکاری مشاوران دانشگاهی و بعضا  

ً
که عموما

و تدوین شده، فاقد حداقل الزامات این برنامه ها بود. برای مثال، 
ایران2  در  استراتژیک  برنامه ریزی  آسیب شناسی  آثار  به  می توان 
اینکه  ضمن  کرد.  اشاره  ایران3  در  برنامه ریزی  تفکر  پریشانی  و 
 توسط دانشجویان برای پایان نامه 

ً
مطالعات پراکنده ای هم عمدتا

1. به نظر می رسد نخستین کتاب فارسی در این زمینه کتاب سیاست بازرگانی و مدیریت 
استراتژیک گلوک و جاچ است که در سال 1370 به همت یادوارۀ کتاب منتشر شد.

2. درنگی در مدیریت و استراتژی، 1394، نشر آترا

اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده  توسط  ایران،  صنایع  برای  تدوین شده  »استراتژی  3. نقد 
دانشگاه شریف به همت دکتر نیلی و 94 همکار دیگر«، چاپ یادوارۀ کتاب، 1384

انجام  ایران  در  استراتژیک  برنامه ریزی  مشکالت  و  موانع  دربارۀ  
شده که روی هم رفته نشان می دهد که فضای کسب وکار ایرانی و 
برنامه ریزی و  به روش های عقالنی  عدم آشنایی و اعتقاد مدیران 
اجرای  و  تدوین  اصلی  موانع  دانشگاهی،  پژوهش های  به  توجه 

استراتژی بوده اند.«
به منزلۀ  استراتژیک  مدیریت  گفت،  باید  نیز  کنونی  شرایط  در 
بازرگانی  سیاست گذاری  مدیریت  عنوان  با  نخستین بار  رشته، 
رشتۀ  اصلی  گرایش های  از  یکی  که  رشته،  این  شد.  راه اندازی 
مدیریت بازرگانی در مقطع دکتری تخصصی است، درخصوص 
است.  اقتصادی  بنگاه های  استراتژی های  اجرای  و  برنامه ریزی 
ابتدا برای این حوزۀ دانشی در نظر گرفته شده بود  عنوانی که در 
به مرور  بود.  کسب وکار«  سیاست  بازرگانی/  »سیاست گذاری 
کسب وکار«،  بازرگانی/  »استراتژی  مانند  دیگری  عناوین  از 
درنهایت  اما  شد؛  استفاده  کسب وکار«  سیاست  و  »استراتژی 
می توان گفت اصطالح »مدیریت استراتژیک« بیش از بقیه مورد 

 باب شد.
ً
توجه قرار گرفت و اصطالحا

هدف این دوره، که باالترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است، 
علمی  و  تحقیقی  فعالیت های  از  هماهنگ  مجموعه ای  شامل 
جدیدترین  به  دست یافتن  از:  عبارت اند  آن  اهداف  که  است 
تهیۀ  استراتژیک،  مدیریت  حوزۀ  در  علمی  دستاوردهای  و  آثار 
پیشرفت و گسترش علم مدیریت  به  برای کمک  متون تحقیقاتی 
وظیفه  انجام  برای  متعهد  و  متخصص  افراد  تربیت  استراتژیک، 
افراد متخصص و متعهد  و پرورش  آموزش عالی کشور  نظام  در 
همچنین  سازمان ها.  راهبردی  و  مدیریتی  وظایف  انجام  برای 
نقش  با  دانشجویان  آشناسازی  در  دوره  این  اهمیت  و  ضرورت 
است  کسب وکار  در  عملی  و  نظری  به طور  استراتژیک  مدیریت 
)طیبی ابوالحسنی و روحانی راد، 1397(. تربیت نیروی انسانی 
حوزۀ  در  نظریه پردازی  و  آموزش  تحقیق،  توانایی  با  متخصص 

مدیریت استراتژیک کسب وکار بر اهمیت این دوره می افزاید.
اوایل سال 1380  از  حوزۀ مدیریت راهبردی به صورت علمی 
جاافتاده  حوزه ای  به  به تدریج  دهه،  دو  حدود  در  و  شده  مطرح 
حوزه  این  در  فعال  پژوهشگران  از  شبکه ای  کم کم  و  شده  تبدیل 
 ،)1395 همکاران،  و  پور  )حاجی  گرفته  شکل  زمان  به مرور 
است  نبوده  مطلوب  چندان  آن  در  علمی  همکاری  وضعیت  اما 
امید می رود  اما   ،) راد،1396الف  روحانی  و  ابوالحسنی  )طیبی 
با پژوهش های آتی، جایگاه علمی و عملی مدیریت استراتژیک 

در کشور ارتقا یابد.
در  می  شود.  بررسی  کشور  در  استراتژی  واژۀ  پژوهش  پایان  در 
ایران نیز از قدیم با توجه به ترجمۀ لغت Business به بازرگانی و 
 Business استفاده از معادل هایی مانند دانشکدۀ بازرگانی در برابر
School، عنوان Business Policy/ Strategy به سیاست گذاری 
 Policy ترجمۀ  برای  نیز  سیاست  واژۀ  از  شد؛  ترجمه  بازرگانی 
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Politics یا همان سیاست مدرن  استفاده نشد؛ زیرا ممکن بود با 
اشتباه گرفته شود.  ـ  فارسی »سیاست« ترجمه شده است  به  ـ که 
مدیریت  عنوان  با  رشته ای  تأسیس  مجوز  هم  علوم  وزارت  گویا 
و  مؤسسات  برای  آن  انحصار  و  نداده  دانشگاه ها  به  را  استراتژیک 
دانشگاه های نظامی نگه داشته شده است. به هرحال در ایران اکنون 
استراتژیک  مدیریت  عنوان  که  آید  فراهم  امکان  این  تازمانی که  و 
عنوان  از  همچنان  شود،  گرفته  به کار  رشته  برای  رسمی  به طور 
مدیریت سیاست گذاری بازرگانی استفاده می شود که هرچند عنوان 
زیبا و کمابیش مناسبی است، اما به نظر می رسد به دالیلی ضروری 
تجدیدنظر،  این  لزوم  علل  از  یکی  شود.  تجدیدنظر  آن  در  است 
عمومیت یافتن کاربرد واژۀ بازرگانی، به ویژه طی دهۀ اخیر، به  منزلۀ 
معادل فارسی واژگان Trade و Commerce است. وقتی در زبان 
کید  فارسی از مدیریت سیاست گذاری بازرگانی نام برده می شود، تأ
اصلی آن، که  در زبان انگلیسی بر مفهوم Business است، نادیده 
گرفته می شود و تنها وجهی از آن، که ناظر به کسب وکار در صحنۀ 
بین الملل )International Business/Global Strategy( است، 
به ذهن متبادر می شود. به نظر می رسد درحال حاضر، ترجمۀ واژۀ 
Business به کسب وکار مناسب تر باشد تا ترجمۀ آن به بازرگانی؛ 
پیشنهاد می دهند  در کشور،  این حوزه  پژوهشگران  برخی  بنابراین 
معادل یابی  نیز  و  نام گذاری  محدودیت های  پشت سرگذاشتن  برای 
کسب وکار«  سیاست گذاری  و  »استراتژی  عنوان  از  امروزی تر، 
یا همان »مدیریت   )Business Policy and Strategy )معادل 
به جای   )Strategic Management )معادل  استراتژیک« 
و  )حیدری  شود  استفاده  بازرگانی«  سیاست گذاری  »مدیریت 

سیدکاللی، 1395(.

نتیجه گیری 

 نوپاست. تا نیمۀ قرن گذشته، آنچه عموم 
ً
استراتژی حوزه ای نسبتا

مردم امروزه آن را استراتژی می دانند به سادگی تحت عنوان مدیریت 
بسیاری  که  نیست  تعجب  جای  بنابراین  می شد؛  طبقه بندی 
خلق  چگونگی  و  استراتژی  از  تعریفی  تقالی  در  سازمان ها  از 
گفت  باید  اما  مارتین، 1393(؛  و  )الفلی  اثربخش اند  استراتژی 
هیچ تعریف منحصربه فرد، واضح و فراگیری از استراتژی یا اجماع 
دربارۀ چگونگی خلق استراتژی وجود ندارد. هنگامی که استراتژی 
مسئله ای خارق العاده،  نخست  می شود،  منجر  مطلوب  نتیجۀ  به 
فهم نشدنی و بدون توضیح به نظر می رسد، اما با بازنگری گذشته، 
پژوهش  که  می آید. همان طور  به شمار  بدیهی  و  واضح  مسئله ای 
تعاریف  می شویم،  نزدیک  متأخر  زمان  به  هرچه  داد،  نشان 
استراتژی بیشتر شده و بهتر است به جای پذیرفتن یک نظر، تالش 
همچون  ترکیبی  رویکردهای  از  گوناگون،  موقعیت های  در  شود 
مدل 5P مینتزبرگ یا سه گانۀ استراتژی )عوامل محتوایی، زمینه ای 
البته پوُپ و  و فرایندی( پیتیگیرو )1992; 2002( استفاده شود؛ 

مارتین )2012( نشان می دهند که اتفاق نظر نسبی درمورد مفهوم 
استراتژی ایجاد شده و طی زمان به شیوۀ آرام و فشرده تری گسترش 
ادامه  همچنان  تعاریف  تنوع  اگرچه  آنان،  نظر  از  است.  یافته 
می یابد و به ویژگی عادی این رشته تبدیل می شود، اما ویژگی های 
سال ها  طی  تعریف  این  مرکزی  بخش  به  مفهوم  این  از  بیشتری 
وجه  گفت،  می توان  و  است  شده  نزدیک تر  آن  به  یا  شده  تبدیل 
مشترک تمامی تعاریف برای پاسخ به سؤاِل »استراتژی چیست؟« 
این است که استراتژی بر دستیابی به اهداف خاص تمرکز دارد که 
یا اقدامات سازگار  شامل تخصیص منابع و مجموعه تصمیمات 
 Makadok et al.,( با محیط، به صورت صحیح و منسجم است
2018(. درمجموع، استراتژی زاییدۀ دو اصل »محیط رقابتی« و 
را  استراتژی  فلسفۀ  موضوع،  همین  و  است  منابع«  »محدودیت 
توأمان  که  فرصت ها  که  می کند  مطرح  را  نکته  این  و  داده  شکل 
پیش     برنده و  و عوامل داخلی شکل می گیرند،  از عوامل محیطی 

درون مایۀ اصلی استراتژی اند )غفاریان و کیانی، 1380(. 
زاویه های  از  استراتژیک  مدیریت  رشد  و  تکامل  دوره های 
گوناگونی قابلیت بررسی دارد و برای فهم بهتر، نیازمند شناخت 
در  استراتژی  تطور  مقاله، تالش شد سیر  این  در  است.  عمیق تر 
زمینۀ  به عنوان یک  استراتژیک  »مدیریت  که:  این سؤال  به  پاسخ 
پاسخ  است؟«  یافته  تطور  چگونه  خود  عمر  دورۀ  در  مطالعاتی 
داده شود. سیر تطور مدنظر این پژوهش، شامل بررسی دوره های 
پژوهش های  با  مرتبط  مکانی  سیر  استراتژی،  تاریخی  تکامل 
استراتژی، سیر اندیشمندان و نظریات مطرح  شدۀ آنان، سیر زمانی 
رشتۀ تحصیلی مدیریت استراتژیک و سیری در مجالت پژوهشی 
این حوزه بود که به تفصیل در مقاله ارائه شد. در ادامه به اختصار، 

به برخی از مهم ترین نتایج پژوهش اشاره می شود.
اینکه  اثبات  می دهد  نشان  استراتژی  تاریخی  تکامل  سیر 
مدیریت  فرایندهای  و   1970 دهۀ  استراتژیک  برنامه ریزی های 
پیچیده  محیط  فشارهای  بر  غلبه  توانایِی   1980 دهۀ  استراتژیک 
تکامل  به   )Stacey, 1993( ندارند  را  کسب وکار  پویای  و 
 .)Wall and Wall, 1995( شد  منجر  استراتژی  پارادایم های 
و  متفاوت  دیدگاه های  از  انبوهی  ظهور  زمینه ساز  تحوالت  این 
می تواند  به خوبی  که  است  مدعی  نظریه  هر  شد.  متضاد   

ً
بعضا

الگوی شکل گیری راهبردهای سازمان ها را تبیین کند. این شرایط 
فرصت ها و مشکالت را برای ادامۀ مطالعات این رشته فراهم آورد، 
»فرصت« از جهت فراهم بودن بستر برای نظریه پردازی و نوآوری 
در موضوعات مرتبط و »دشواری ها«، از این نظر که دانشجویان و 
مدیران اجرایی در انتخاب نظریه ها برای عمل سردرگم می شوند. 
فرایندی  به  منزلۀ  استراتژی  بر  بیشتر  کید  تأ شاهد   1990 دهۀ  در 
تعاملی و اجتماعی بوده است. کارکنان در تمامی سطوح سازمان 
ازجمله هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیران ارشد، مشاوران داخلی، 
ازجمله  بیرونی  ذی نفعان  و   )Liedtka, 1998( اجرایی  مدیران 
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اعتباردهندگان و سرمایه داران می توانند  تأمین کنندگان،  مشاوران، 
در تفکر استراتژیک دخالت داشته باشند تا با نیل به ورودی های 
مستمر خود و تعهد به فرایند استراتژی در تسهیل اجرای استراتژی 
این  در  کارکنان صف  به ویژه  )Raimond, 1996(؛  کنند  کمک 
میان می توانند تأثیر بسزایی در تعیین حدومرز شرکت داشته باشند 
به شرکت  و مشتریان  بازار  ارزشمندی درمورد روندهای  بینش  و 
استراتژیک جنبۀ حیاتی  موفقیت  برای  بینش  این  که  دهند  انتقال 

.)Wilson, 1994( دارد
از دهۀ 1990 به بعد، شاهد آن هستیم که فشارهای متعددی به 
سازمان ها وارد آمده است که از آن می توان به لزوم انعطاف پذیرتر 
آن  ویژگی   که  محیطی  در  کرد.  یاد  استراتژی  با  منتطبق ترشدن  و 
ظرفیت  که  می شود  گفته  است،  همیشگی  تغییر  و  پیچیدگی 
برنامه ریزی  از  بیشتر  بسیار  واگرا  استراتژیک  تفکر  و  نوآوری 
رقابتی  مزیت  خالق  به منزلۀ  همگرا،  و  محافظه کارانه  استراتژیک 
 مورد اطمینان هستند. البته هم تفکر استراتژیک و هم برنامه ریزی 
ناقض  دو  این  و  امروز سازمان ها هستند  نیاز  دو  استراتژیک، هر 
یکدیگر نیستند. دربارۀ سطح مناسبی از عمق تفکر استراتژیک و 
حد توازن استفاده از شهود و تحلیل، ممکن است آنچه برای یک 
 
ً
شرکت یا یک مدیر در وضعیتی خاص مناسب پنداشته شود، الزاما
برای شرکت یا مدیری دیگر در وضعیتی متفاوت مناسب نباشد. 
هراکلیوس1 )1998( با برداشتی به جا در این باره اظهار می کند که 
تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک هر دو ضروری است و 
هیچ یک بدون دیگری کافی نیست. رویکردهای انعطاف پذیر در 
تفکر استراتژیک می توانند در رسیدن به برنامه ریزی، استراتژیک 
اهمیت  بر   )1998( لیدکا2  کنند.  یاری  را  سازمان  بهبودیافتۀ 
کید می کنند. هیچ فرمول  توازن برقرارکردن میان شهود و تحلیل تأ
و  نشده  بیان  استراتژیک  تفکر  در  موفقیت  برای  منحصربه فردی 
یا مدیری کارساز است،  ممکن است رویکردی که برای شرکت  
پارادایم  تکامل  نباشد.  راهگشا  دیگر  مدیری  یا  شرکت  برای 
استراتژی باعث می شود که مدیران و سازمان ها به میدان گسترده ای 
تئوری  )شناختی(،  ادراکی  روان شناسی  مانند  موضوعاتی  از 
سیستم های پیچیده، تئوری آشوب و پیچیدگی، تئوری اقتضایی، 
سازمان های  مفهوم  و  خودسازمان دهی  گروه،  پویایی شناسی 
یادگیرنده وارد شوند تا تفکر استراتژیک اثربخش را تسهیل کنند. 
مینتزبرگ )1990; 1994( بخشی از این امر را با توجه به استراتژی 

گاهانه )اندیشه شده(3 و استراتژی  نوظهور4 مطرح کرد. آ
همچنین بررسی تاریخی کسب وکارها نشان می دهد که تالش 
تکامل  مبتنی بر  بیشتر  خارجی  شرایط  با  انطباق  در  سازمان ها 

1. Heracleous

2. Liedtka

3. Intended Strategy

4. Emergent Strategy

 .)1391 رستمی،  )لطیفی  هشیارانه  تالش  تا  است  بوده  طبیعی 
درواقع سیر تکامل تاریخی استراتژی نشان می دهد که استراتژی بر 
اثر نیاز مبرم و فزاینده به واکنش نشان دادن به تغییرات بازار درحال 
سلسله مراتب  مسطح کردن  در  که  نیازی  همان  ـ  است  تکامل 
خود،  به نوبۀ  مدیریتی  الیه های  حذِف  این  ـ  دارد  نقش  سازمانی 
 Wall( است  اثرگذار  سازمانی  استراتژی های  شیوه های خلق  در 
از  استراتژیک  و  ارتباطی  گفت وشنودهای   .)and Wall, 1995
استراتژیک  تصمیمات  افق  شده اند،  برخوردار  فزاینده ای  اهمیت 
تفکر  و  یافته  افزایش  سناریو  از  استفاده  همچنین  شده،  کوتاه تر 
وفق  بیشتر  انعطاف پذیری  به  نیاز  این  با  را  خود  باید  استراتژیک 

.)O'Shannassy, 2001( دهد
استراتژیک  مدیریت  دانش  تکامل  تاریخچۀ  مرور  همچنین 
آنکه  از  بیش  حوزه  این  می دهد  نشان  اخیر  دهۀ  هفت  طی 
نیازهای  و  از مشکالت  ناشی  باشد،  نظری  تحوالت  از  برگرفته 
تکامل  واقعی کسب و کار است )جنابی، 1391(. سیر  و  عملی 
پژوهش ها  این است که  نشان دهندۀ  استراتژیک  دانش مدیریت 
برای  عمل  راهنمای  ارائۀ  مانند  ساده،  مفاهیم  از  حوزه  این  در 
مدیران به سوی مفاهیم پیچیده و انتزاعی سوق یافته و به تبع آن، 
ابوالحسنی و روحانی  نیز متنوع تر شده است )طیبی  ابزارهایش 

راد، 1396ب(.
بینش حاصل از بررسی این سیر تکامل و بدنۀ دانش آن، مدخل 
و  استراتژیک  تفکر  اثربخش  عقالنی کردن  برای  را  ارزشمندی 
نوآوری استراتژیک فراهم می کند، اما این فقط بخشی از مطلب 
است که باید شرکت ها به کار گیرند. همان گونه که بازار و محیط 
کسب وکار تغییر می کند، تئوری های مدیریت استراتژیک نیز تغییر 
قرن  در  باشند.  متناسب  بازار  جدید  شرایط  با  بتوانند  تا  می کنند 
اخیر، تئوری های مدیریت استراتژیک نیز درحال تکامل و تعالی 
تنوع  بود.  کارگشاتر  و  راه گشاتر  پاسخ های  منتظر  باید  و  هستند 
است.  راهبردسازی  و  راهبرد  مقولۀ  پیچیدگی  از  حاکی  نظریه ها 
حال سؤال این است که با این دیدگاه های گوناگون، که هریک البته 
سهمی از واقعیت را در خود نهفته دارند، چه باید کرد؟ پاسخ این 
است که در وهلۀ اول باید این نظریه ها را به طور کامل بررسی کرد. 
به نظریه ای  پایبندی  از  قبل  شایسته است دانش پژوهان و مدیران 
و  قوت  نقاط  با  و  باشند  داشته  نظریه ها  درمجموع  سیری  واحد، 
ضعف آن ها به خوبی آشنا شوند و سپس نظریه ها را برمبنای قدرت 
تبیین آن ها از پدیدۀ مدنظر رتبه بندی کنند؛ یعنی بررسی شود که 
و  برخوردار است  بیشتری  قوت  از  در عمل  نظریه ها  از  کدام یک 

آن گاه مناسب ترین آن ها را برگزیند.
نیز  استراتژی  بازکردن  بهتر  عبارت  به  یا  باز  استراتژی   

ً
اخیرا

 Tavakoli( است  شده  مطرح  پویا  و  نوظهور  پدیده ای  درحکم 
به  به نوعی  نظریه های گوناگون  اینکه  به  توجه  با   .)et al., 2017
دانش  مبتنی بر  نظریۀ  آن ها،  میان  از  اما  دارند،  اشاره  این موضوع 
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شرکت و همچنین نظریۀ مبتنی بر منابع، نقطۀ شروع مفیدتری ارائه 
تاکنون   .)Appleyard and Chesbrough, 2017( کرده اند 
مفهوم  این  اصلی  ُبعد  سه  فقط  انجام شده،  مطالعات  براساس 
شناسایی شده است که عبارت اند از: شفافیت، شمول )فراگیری( 
 Whittington, 2011;( و قابلیت فعال سازی فناوری اطالعات
تأثیرات عملی  tavakoli et al.,, 2017(. برای شناخت بهتر و 

این موضوع نیاز به مطالعۀ بیشتر پیرامون آن مشهود است. 
از زمانی که اولین مباحث مدیریت استراتژیک با عنوان مدیریت 
مدیریت  رشته  که  امروز،  تا  شد  ارائه  هاروارد  دانشگاه  در  عمومی 
راهبردی در اکثر دانشگاه های جهان دایر است، این رشته تحوالت 
فراوانی را تجربه کرده است؛ جهت گیری های گوناگون، دیدگاه های 
برخالف   .)1391 )وتینگتون،  متفاوت  نام های  حتی  و  مختلف 
بسیاری از رشته ها، مدیریت استراتژیک درحکم رشته ای کاربردی 
نشده  ایجاد  پژوهش  قبال  در  روش شناسی  رویکردهای  براساس 
کسب وکار  ادارۀ  در  ارشد  مدیران  عملی  مشکالت  بلکه  است، 
شده  دانش  از  رشته  این  نظم گرفتن  و  به وجودآمدن  باعث  خویش 
دانشکده های  بیشتر   ،1970 دهۀ  اوایل  در  به عبارت دیگر،  است. 
بازرگانی واحدی به نام سیاست بازرگانی را در برنامه های آموزشی 
واحد  این  اولیۀ  توجه  کانون  زمان،  گذشت  با  دادند.  قرار  خود 
درسی وسعت یافت و واحد سیاست بازرگانی، بررسی کل سازمان 
حیدری،  و  دهکردی  )مبینی  دربرگرفت  نیز  را  آن  اطراف  محیط  و 
و  اجتماعی  اخالق  و  مسئولیت  چون  مسائلی  مثال  برای  1393(؛ 
همچنین تأثیر بالقوۀ عوامل سیاسی، قانونی و اقتصادی در عملکرد 
جدیدتر  توجه  این  گرفت.  قرار  توجه  مورد  سازمان ها  موفقیت آمیز 
و گسترده تر، اندیشمندان مطرح در این رشته را برآن داشت که نام 
واحد را از »سیاست بازرگانی« به »مدیریت استراتژیک« تغییر دهند 
به بعد، مدیریت استراتژیک  از سال 1980  پیتر،1380(.  )سرتو و 
نشریات  در  و  شد  مطرح  به طورجدی  تحصیلی  رشتۀ  به منزلۀ 
از  شد.  بحث  آن  دربارۀ  ویژه  کنفرانس های  و  کانون ها  آموزشی، 
با سرعتی خیره کننده درحال  و  آن جامع تر  ادبیات  به مرور  آن زمان 
 اعتقاد بر این بوده است که تاریخ 

ً
رشد و گسترش بوده است. عموما

ادبیات مدیریت استراتژیک به اواسط دهۀ 1960 و شاید قبل از آن 
یعنی به کتابی که ویلیام نیوم در سال 1951 نوشته بازمی گردد؛ اما 
ادبیات استراتژی نظامی بسیار قدیمی تر است. درواقع، سان تزو اثر 
خود تحت عنوان هنر جنگ را در حدود قرن چهاردهم قبل از میالد 
نوشت. در اکثر موارد، تدریس مدیریت استراتژیک بر جنبۀ منطقی و 
تجویزی این فرایند یعنی سه مکتب تجویزی )طراحی، برنامه ریزی 
 
ً
معموال را  استراتژیک  مدیریت  است.  کرده  کید  تأ موقعیت یابی(  و 
که  ـ  کنترل  و  اجرا  تدوین،  مجزای  مراحل  محور  حول  چرخش 
 آبشاری به اجرا درمی آیندـ  توصیف می کنند. 

ً
به صورت مراحل تقریبا

این دیدگاه در عمل به ویژه در کار ادارات، برنامه ریزی شرکت ها و 
دولت و همچنین در کار بسیاری از شرکت های مشاوره ای بازتاب 

.)Mintzberg et al., 1998( فراوانی دارد
تنوع  روند  با  می رسد  نظر  به  استراتژی  مکانی  سیر  دربارۀ 
سمت  به  استراتژی  تحقیقات  استراتژیک،  حوزۀ  در  کشورها 
به منزلۀ گفتمان های جدید و  و  رفته  و تجزیه شدن  افزایش رقابت 
همچنین  پیش  می روند.  واگراتر  رویکردها  و  یافته  ظهور  عملی، 
ارتباطات  برقراری  مجاری  از  یکی  پژوهشی  ـ  علمی  مجالت 
به شمار می روند.  فعالیت های علمی  میان دست اندرکاران  علمی 
مجلۀ علمی نشریه ای برای اهل علم است که ویژگی آن نوین بودن 
ارائۀ مطالب است. دربارۀ مجالت  مباحث مهم و روشمندبودن 
و  »استراتژی  بخش   1971 سال  در  است  گفتنی  نیز  پژوهشی 
اضافه  آمریکا  مدیریت  کادمی  آ مجلۀ  در  کسب وکار«  خط مشی 
شد و در سه دهۀ بعد رشد چشمگیری یافت؛ به طوری  که در سال 
2007 این بخش از لحاظ گسترش رتبۀ دوم در میان بخش های 
کادمی مدیریت ایاالت متحده به دست آورد و رقابت  متنوع مجلۀ آ
در  بزرگ ترین بخش  به منزلۀ  رفتار سازمانی  با بخش  نیز  نزدیکی 
این مؤسسه دارد )Becerra, 2009(. مجلۀ مدیریت استراتژیک  
نیز درحکم نخستین مجلۀ دانشگاهی تخصصی حوزۀ استراتژی 
در سال 1980 شروع به کار کرد. در حدود سال 2005، این مجله 
جزو پنج مجلۀ اول مجالت مدیریتی قرار گرفت و پس از آن نیز، 
تمامی مجالت مدیریت، مقاالت مربوط به استراتژی را در رأس 

.)Hambrick and Chen, 2005( کار خود قرار دادند
دربارۀ استراتژی در ایران نیز اشاره شد که هرچند استراتژی در 
قامت نظامی در ایران پیشینۀ مقبولی دارد، اما استراتژی کسب وکار 
 نوپا بوده و به اذعان برخی اساتید این رشته، 

ً
هنوز در ایران نسبتا

اینکه  ضمن  است.  نگرفته  شکل  ایران  در  استراتژی  تطور  سیر 
پژوهش رحمان سرشت و همکاران )1398( نیز این یافته را تأیید 
می کند. در شرایط کنونی نیز مدیریت استراتژیک، به  منزلۀ رشته، 
راه اندازی  بازرگانی  با عنوان مدیریت سیاست گذاری  نخستین بار 
مدیریت  رشتۀ  اصلی  گرایش های  از  یکی  که  رشته،  این  شد. 
بازرگانی در مقطع دکتری تخصصی است، در زمینۀ برنامه ریزی و 
اجرای استراتژی های بنگاه های اقتصادی است. عنوانی که نخست 
»سیاست گذاری  بود  شده  گرفته  نظر  در  دانشی  حوزۀ  این  برای 
از عناوین دیگری  به مرور  بود که  بازرگانی/ سیاست کسب وکار« 
سیاست  و  »استراتژی  کسب وکار«،  بازرگانی/  »استراتژی  مانند 
»مدیریت  اصطالح  درنهایت  اما  شد؛  استفاده  کسب وکار« 
 باب 

ً
استراتژیک« بیش از بقیۀ مورد توجه قرار گرفته و اصطالحا

شده است. حوزۀ مدیریت راهبردی به صورت علمی، از اوایل سال 
1380 مطرح شده و حدود دو دهه، به تدریج به حوزه ای جاافتاده 
حوزه  این  در  فعال  پژوهشگران  از  شبکه ای  کم کم  و  شده  تبدیل 
علمی  همکاری  وضعیت  اما  است،  گرفته  شکل  زمان  به مرور 
با پژوهش های آتی،  امید می رود  در آن چندان مطلوب نیست و 

جایگاه علمی و عملی مدیریت استراتژیک در کشور ارتقا یابد.
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بر  حاکم  محدودیت های  مهم ترین  از  برخی  به  ادامه،  در 
گوناگون،  بخش های  در  است  ممکن  می شود.  اشاره  پژوهش 
کمی هم پوشانی و تکرار مشاهده شده باشد، که به علت ماهیت 
مطالب،  تشریح  در  همچنین  است.  بوده  اجتناب ناپذیر  پژوهش 
شود؛  گذاشته  کنار  پژوهشی  یافته های  از  برخی  است  ممکن 
است  ممکن  همچنین  داشته اند.  کید  تأ آن  بر  دیگران  درحالی که 
منصفانه،  و  متعادل  مرور  به جای  موارد،  برخی  در  پژوهشگران 

بیش ازحد اعمال نظر کرده باشند. 
در پایان، برخی رهنمودهای راهبردی و اجرایی مطرح می شود:

1( برای توسعه و اجرای استراتژی اثربخش و مدیریت استراتژیک 
در عرصۀ عمل در سطوح ملی و سازمانی الزم است که موردهای 
در  درس  کالس های  در  عمومی  بخش های  و  صنعت  از  واقعی 

دانشگاه ها میان دانشجویان و استادان بررسی شوند؛
2( انتقال دانش ضمنی استراتژی و مدیریت استراتژیک از طریق 
صورت  موردی(  )مطالعۀ  عمل  در  یادگیری  و  شاگردی  ـ  استاد 

پذیرد؛
3( هرچند برنامه ریزی استراتژیک ضعف ها و انتقادات گسترده ای 
پیش بینی  راهبردی،  گزینه های  عقالیی  تحلیل  همواره  اما  دارد، 
برنامه ریزی  و  کار  در  عملیات  در  تحقیق  فنون  از  استفاده  آینده، 

غلتان در سازمان ضروری است؛
توصیفی  مکاتب  به  توجه  راهبردها،  اجرای  و  توسعه  در   )4
همچون مکاتب کارآفرینی، شناختی، یادگیری، قدرت، فرهنگی 
به  باید  و  است  ضروری  تجویزی  مکاتب  کنار  در  محیطی،  و 
در  آن ها  خلق  مکانیسم  شناسایی  و  خودجوش  استراتژی های 

سازمان توجه خاصی شود؛
5( با توجه به نوسانات اقتصادی و شرایط پیچیده و پویای محیط، 
باید به تحلیل شبکۀ ارزش و هم  رقابتی، به مکمل ها و هم زمانی 
اتحاد  با  مرتبط  موضوعات  صنعت،  در  همکاری  و  رقابت 

استراتژیک، استراتژی باز و غیره بیشتر توجه شود.

معنای  به  استراتژیک  مدیریت  و  استراتژی  آسیب های  شناخت 
درس گرفتن از آن ها و تکرار نکردن مجدد آن ها در تحقیقات آتی 
است. برخی از آسیب های استراتژی و مدیریت استراتژیک، حاصل 
عبارت اند  که  است  ایران  در  این عرصه  راهبردشناسان  تجربیات 
مقاالت  انتشار  استراتژی،  تخصصی  مجالت  انتشار  لزوم  از: 
و  قصور  این حوزه،  بین المللی  مهم  در مجالت  استراتژی  معتبر 
تقصیر راهبردشناسان ملی و سازمانی، بی توجهی به آثار مدیریت 
مطالعات  به  گمان  و  یقین  مؤثر،  و  فعال  خواص  با  استراتژیک 
نسبی، جدایی مستمر اجرا و کنترل از تدوین راهبردها، بی توجهی 
به دانش و تجربۀ انباشتۀ کارکنان و سایر مدیران، یک سونگری در 
شناخت راهبردها، موج راهبردنویسی و کج فهمی های راهبردی، 
راهبردها  جزیره بودن  مدیران،  جابه جایی  و  ناگهانی  تصمیم های 
در  زمان  به  بی توجهی  و  راهبردی  شبکه های  و  انسجام  به جای 
متعارف  مدیریت  پیشینۀ  در  آنچه  درنهایت  راهبردی.  مطالعات 

بارها مالحظه شده، این است که پیشرفت و توسعۀ آن دست کم با 
پیگیری سه حوزۀ زیر صورت پذیرفته است:

1( توسعۀ مبانی فلسفی، فنون و نظریه های مدیریت راهبردی؛
به  به طوری که  راهبردی؛  مدیریت  حوزۀ  روش شناسی  توسعۀ   )2
مطالعات فراتر از روش های پژوهش کّمی توجه و به راهبردهای 
موردی،  مطالعۀ  پدیدارشناسی،  همچون  کیفی  پژوهش 
پژوهش  راهبردهای  و  نظریۀ  داده بنیاد  حکایت،  و  داستان سرایی 

ترکیبی در مطالعات مدیریت راهبردی پرداخته شود؛
3( توجه ویژه ای به مطالعات موردی و موردهای واقعی از صنعت 
دانشگاه ها  همواره  و  شود  گرفته  صورت  دانشگاه ها  در  دولت  و 
عملیاتی  راه حل های  کرده،  تحلیل  را  صنعت  واقعی  مسائل 

متناسب با دانش نظری راهبرد بیان شود.
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Abstract
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world. At the same time, it has seen significant progress in terms of developing covered areas. To 
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