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 مقدمه  -1

هایی که کمتر  اخیراً رویکردهایی با مبنای تاریخی به مدیریت و مطالعه سازمان، پس از دهه
های [؛ این شکوفایی، در قلمرو مطالعاتیِ سازمان1] گرفت، شکوفا شده استمورد توجه قرار می

در   و  [2]در بخش خصوصی نسبت به دولتی و بخش سوم رشد بیشتری را تجربه کرده   فعال
این بین، پژوهشگران بر نقش ابعاد تاریخی سازمان برای تحقق اهداف مدیران )نظیر تغییر و 

...( تمرکز کرده تحول، سازماندهی، آگاهی و  انگیزه  ایجاد  تاریخی،  . در  [5و    4،  3]   اندبخشی 
به طور خاص، کارکرد ابعاد تاریخی سازمان در ایفای نقش رقابتی برای    مدیریت استراتژیک

کسب و کارها مورد توجه قرار گرفته است؛ ارائه تفسیری واحد از استراتژی رقابتی سازمان  
های استراتژیک به ویژه در حوزه  اندازی مشترک از زمان مناسب برای اخذ تصمیمو چشم

ها، از جمله مهمترین پیامدهای شناسایی زآرایی استراتژی مطالعاتی تغییرات استراتژیک و با
[. توجه  6و    1رود ]آفرینی ابعاد تاریخی سازمان در عرصه رقابت به شمار میشده برای نقش

دهی آینده سازمان و تأثیر و تأثر حوزه مدیریت استراتژیک از  به مطالعات تاریخی در شکل
اساساً تعریف استراتژی را بر اساس گذشته سازمان آن، تا جایی پیش رفته که هنری مینتزبرگ  

شود که در گذشته اتخاذ  استراتژی سازمان شامل تصمیماتی میدهد و معتقد است  شکل می
شده و سبب ایجاد الگوهای رفتاری پایدار در عرصه رقابت و به طور کلی در زیست کالن  

نه تاریخی سازمان و عنصر [ که این تعریف به صورت همزمان نقش زمی7گردد ]سازمان می
 سازد.گیری استراتژیک را در مدیریت استراتژیک برجسته میمهم تصمیم

بحران ناشی از بیماری کرونا،    ،از دیگر سو، بازارهای به شدت رقابتی، تالطم و پویایی محیطی
شکن و شرایطی از این دست، سبب شده تا کسب و کارها کامالً با مفهومی های قاعدهنوآوری 

تغییر عجین شوند   نام  ایجاب می[ 8]به  این شرایط  نمایند سریع؛  تا مدیران تالش  به  کند  تر 
های  ها و تمرکز بر تصمیمتغییرات پویا واکنش نشان دهند که الزمه آن تحلیل سریع و دقیق داده

تصمیم با  درگیری  جای  )به  میاستراتژیک  روزمره(  عملیاتی  ]های  سبب 9باشد  همین  به   .]
تصمیم  بررسی اجرای  نقش  در  استراتژیک  داشتن  تغییرگیری  دست  در  و  استراتژیک  های 

الگوی    خوانشی یکپارچه از آن، بیش از پیش برای ایجاد تغییری محسوس و قابل توجه در
به ویژه    .[10نماید ]های سازمان ضروری می محتوای استراتژی   تخصیص منابع دررفتاری و  

، بلکه است  د یجد  دادیرو  کیبه    ی نه تنها پاسخ  کیاستراتژ  ترا ییتغ  ی برا  رانیمد  م یتصمآنکه  
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. در همین ابدییتحقق م  ندهیسازمان در آ  تیآن موجود  قیکه از طرباشد  می  یاتیح  یندیفرآ
 ش یافزا  های استراتژیکی که نشئت گرفته ازراستا به موازات درگیری بیشتر مدیران با تصمیم

تغ سازمان  رییسرعت  ن،  ستهادر  پژوهشگران  حول    زیاستقبال  کاوش  گیری  تصمیمبه 
های مذکور،  با تطور پژوهش [.  8شده است ]  شتریب  کیاستراتژ  راتییتغ  استراتژیک در اجرای

اقبال  مترک  کیکالس  یکردهایروامروزه   رو  رندیگمیقرار    پژوهشگران  مورد    ی کردهای و 
به عنوان موجود  کیاستراتژ  رییکه تغ  ییتا جا  اندشدهتر  پررنگ   نیو نو  یریتفس   یتیاکنون 

پ نوظهو  ایپو  ،یرخطیغ  وسته،یناملموس،  است  و  شده  پذیرفته  ا  [.11]ر  در   م، یپارادا  ن یلذا 
فرآ  یریگمیتصم به ندرت محدود به شرای فعال در نظر گرفته م  یندیبه عنوان    ط یشود که 

 ی هااست که سازه  میو تصم  ریتفس  ص،یتشخ  زیسه مرحله متما  یو دارا  گرددیم  ریمد  یشخص
در مورد   یریگمیمسئله، تصم  ن ی[. ا12]ند  به شدت بر آن اثرگذار  ن سازما  یاجتماع  -ی ریتفس

 نه، یاز زم  ی ناش  ی هالشو چا  کندای پیچیده توصیف میپدیدهرا    رانیتوسط مد  کیاستراتژ  رییتغ
؛ با این تقریر تفسیرگرایانه از  [ 13تر کرده است ]را برجسته   راتیینوع از تغ  نیا  یمحتوا و اجرا
تصمیم عالقهپدیده  شد،  ذکر  نیز  ابتدا  در  که  همانطور  استراتژیک،  به گیری  بیشتری  مندان 

های استراتژیک به ویژه زمینه تاریخی سازمان همت های اثرگذار بر تصمیمپژوهش حول زمینه 
نتیجه،  گماردند. رشد  در  به  رو  عرصهپژوهش   شتاب  در  فرایندی  ها  و  محتوایی  های 
ای سازمان نظیر ابعاد گیری استراتژیک از یک طرف و بررسی پرتکرار تاثیر ابعاد زمینهتصمیم

تفسیری در تصمیم با رویکردهای  باعث شکلتاریخی  دیگر سو،  از  گیری حجم  های مذکور 
های متشتت، متعدد و بعضاً  ود یافته گرایانه شده است. اما وجهای فرااثباتمعتنابهی از پژوهش

مندان به این قلمرو موضوعی در  ای سبب شده تا عالقهمتناقض در مورد هر یک از ابعاد زمینه
ای از مسائل دچار سردرگمی شوند. از این رو در مقاله حاضر با تمرکز بر ابعاد مورد پاره

های استراتژیک و همچنین صمیمای موثر بر تتاریخی سازمان به عنوان یکی از عناصر زمینه
استراتژیک  محدود ساختن تصمیم تغییرات  اجرای  با  مرتبط  که  به مواردی  استراتژیک  های 

آفرینی  های گذشته، خوانشی یکپارچه از نقشمند پژوهشاست، سعی شده تا ضمن مرور نظام
ارائه شود. برای    کیاستراتژ  راتییتغ  یاجرا  ی برا  رانیمد  میتصمابعاد تاریخی سازمان در  

حرکت در این جهت، با مرور ادبیات مربوط به تصمیم استراتژیک، تغییرات استراتژیک و انواع 
های مروری انجام شده در قلمرو  آن در قسمت مبانی نظری، به گزارشی از پیشینه پژوهش 

تصمیم می موضوعی  پرداخته  استراتژیک  شیوه های  تعریف  نهایت ضمن  در  و  ای نامهشود 
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 84ای و مرور مقاالت موجود در هفت نشریه منتخب،  دون با استفاده از جستجوی کلیدواژهم
می  قرار  بررسی  مورد  یافته مقاله  دربخش  آن  حاصل  انتها  در  که  و  گیرند  پژوهش  های 

 شود.ها گزارش میگیری به همراه مقایسه با سایر پژوهش نتیجه

 پژوهش  نظری مبانی و  پیشینه  -2
 ی استراتژیکگیرتصمیم  -1-2

تقس  کیاستراتژ  یریگمیتصم  یهاپژوهش  دو دسته  پژوهش شوندیم  میبه  اول   یی ها: دسته 
آن متمرکز    ندیبر فرا  شتریاند و دسته دوم بپرداخته  هامینوع تصم  ن یا  یهستند که به محتوا

چنان به استراتژی سازمان مربوط شده است که گاهی از   هامینوع تصم  ن یا  یاند. محتواشده
 یماتیو تصم[  14شود ]گیری استراتژیک یاد میفرایند تدوین استراتژی به مثابه فرایند تصمیم

  ی ریگمیرا تصم  شودیاتخاذ م  کیمسائل استراتژ  ایسازمان و    یهای تراتژکه با موضوع اس
را مطالعه    کیاستراتژ  یریگمیتصم  ندیکه فرا  ییهاکه پژوهش   یدر حال  ند،یگویم  کیاستراتژ

چگونه اتفاق    یواقع  طیدر مح  هامینوع از تصم  نیا»که    دهندیسوال پاسخ م  ن یاند، به اکرده
  ،های مربوط به تصمیم(آوری و تحلیل داده)جمع  تیعقالن  رینظ  یوعاتعموماً موض « و  افتند؟یم

 ی )منافع متضاد ذینفعان تصمیم( اسیس  ی، فضااخذ تصمیم(  )زمان مواجهه با مسئله تا   سرعت
 [.15]  شودیرا شامل م  ماتیتصم  یهای ژگیو و

دهد، گیری استراتژیک روی میبه لحاظ محتوایی شاید دقیقترین توصیف از آنچه در تصمیم
 ، مدیران اثربخشارائه داده و ذیل آن معتقد است  (1967) 1پیتر دراکرشرح کالسیکی است که 

کنند به مهم متمرکز شده و تالش می  هایتصمیمآنها بر    ، بلکهگیرندزیادی نمی  هایتصمیم
مهم   هایتصمیمآنها    ؛ به آنچه استراتژیک است فکر کنند  مسائل متعدد،پیرامون حل  جای تفکر  

در همین راستا، تعریف برخی اندیشمندان   .گیرنداثربخشی میرا بر اساس باالترین سطح    اندکی
اند. به  های استراتژیک داللت دارد و برخی دیگر بر فرایند آن تمرکز کردهبر محتوای تصمیم 

آی مثال  باراکی طور  و  معتقدند 1992)  2زنهارت  تصمیمات  نوع  این  محتوای  محوریت  با   )
های گیری استراتژیک اتخاذ تصمیمات بلندمدتی است که اهمیت ذاتی داشته و فعالیتتصمیم

گذارند. در نقطه مقابل مینتزبرگ  گیرد و یا بر منابع سازمان تأثیر زیادی می مهمی را در بر می 

 
1 Peter Drucker 2 Eisenhardt & Zbarack 
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هایی مبهم، تازه، پیچیده ها را تصمیمی فرایندی تصمیمات استراتژیک آنهابا تأکید بر ویژگی 
( با رویکردی  2000)  1و گواز   فریدمن(. در نهایت،  1398کند )تقوی،  و غیرمحدود توصیف می

ویژگی و  محتوا  آمیختن  هم  در  ضمن  تصمیمجامع  نوع  این  فرایندی  گیری  تصمیمها،  های 
تصمیم گیری در حالی که راه کارهای مختلفی جهت حل »ند:  نک تعریف میاینگونه    استراتژیک را

سازمان  مشکل از   حیاتی  پیش  یک  هر  نادرستی  یا  درستی  تعیین  و  است  رو  پیش  در 
 . «باشددشوار است و با ابهام و سردرگمی همراه می  ،گیریتصمیم

 تغییر استراتژیک -2-2

ی انجام شده در زمینه تغییر استراتژیک، هابا توجه به منابع غنی پژوهشی و وسعت پژوهش
های متفاوت در تعریف این مفهوم، دور از ذهن نیست. این تعاریف  وجود تعاریف متعدد و نگاه 

گاهی هدف تغییرات استراتژیک )نظیر همسویی با محیط خارج یا نوآوری خالق( را پررنگ  
اند، گاهی مبنای تعریف توجه نموده  اند، گاهی به مرزهای آن )نظیر تغییر سازمانی بنیادین(کرده

اند و گاهی هم ها، اهداف و...( استوار کردهخود را بر دامنه این نوع از تغییرات )نظیر مأموریت 
[. در 20اند ]بر بازیگران اصلی این تغییرات )نظیر مدیران ارشد و عوامل تغییر( تمرکز داشته 

عریف بایستی بتواند شامل افراد و مانع اغیار  میان این تعاریف گسترده، نکته مهم آن است که ت
باشد؛ به عبارت دیگر، تعریف تغییر استراتژیک باید بتواند مرز این مفهوم را با مفاهیم نزدیک 

 و مشابه نظیر »تغییر سازمانی« و »بازآرایی سازمانی« مشخص نماید.
نظر قرار دادن مالحظات   با در نظر گرفتن تمایز و تشتت در تعاریف این مفهوم و همچنین با مد

جامعیت و مانعیت، تعریف منتخب برای انجام این پژوهش، تغییر استراتژیک را تغییراتی تلقی  
پذیرد و منجر کند که به صورت تعمدی و با ابتکار عمل مدیران ارشد سازمان صورت میمی

فعالیت در  تحول  میبه  سازمان  کلیدی  ]های  کانیش 21شود  و  مولر  منظر  از   .]2  (2017 ،)
اولویتفعالیت فعالیت،  کالن، حوزه  جهتگیری  مأموریت،  از:  عبارتند  مذکور  کلیدی  و های  ها 

های پذیرفته شده از جانب سازمان را اهداف سازمان. از دیگر سو، این نوع تغییرات واقعیت
ز  شود سازمان با دید بازتری به رصد اطراف بپردازد؛ ادهد و باعث میمورد چالش قرار می 

های این رو، وظیفه رهبران سازمانی آن است که نظام ترجیحات سازمان را نسبت به واقعیت
 [.21پذیرفته شده در طول تاریخ سازمانی، بازتعریف کنند ]

 
1 Friedman & Goes 2 Muller and Kunisch 
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 تاریخ سازمانی -3-2
  شودیاز مطالعات مربوط به سازمان گفته م  یابه دسته  یسازمان  خیمربوط به تار  یهاپژوهش 

سازمان به    یخیتار-یاجتماع  نهیها و دانش مرتبط با زمروش  ،یخیتار  یهاکه بر اساس داده
این دسته از مطالعات تنها به   .[23]  پردازدیحل مشکالت سازمان م  یبرا  ینظر  یتیروا  جادیا

وب الگوهای قبلی در سازمان را مورد  گردند، بلکه رسای از سازمان محدود نمیبیان تاریخچه 
های  گیری در مورد پدیدهدهند؛ همان الگوهایی که منشاء ایجاد تفاسیر و تصمیمبررسی قرار می 

نماید [. از این رو، نگرشی تاریخی به سازمان بسیار ضروری می 24شوند ]نوظهور سازمان می
های گذشته، پژوهشگران رشته  ر دهه مندی علوم مدیریت از این نوع مطالعات درغم بهره و علی

دهند مدیریت استراتژیک تنها چند سالیست که اثر تاریخ بر استراتژی را مورد بررسی قرار می
[، لذا به طور کلی 25نمایند ]ها را مشخص میو از طریق آن پاسخ مسائل فعلی و آینده سازمان

 اجرای استراتژی وجود دارد.   سازمانی و نقش آن بر تدوین واطالعات کمی در مورد تاریخ
مفهوم  نیبه دست آمده، ا یسازمان در استراتژ  خیتار ینیآفرکه تا کنون از نقش یاما اطالعات

به عنوان   برا  ک یرا  اجرا  نیتدو  یمنبع  رقابتی    یاستراتژ  یو  مزیت  به  نیل  مورد  در جهت 
مواردی نظیر غالب شدن یک روایت خاص، تأثیر رویدادی ویژه در    قرار داده است.  ییشناسا

استراتژی  پایدار  شکل رفتار  استراتژی،  تدوین  در  ضدروایت  و  روایت  هژمونی  به ها،  دهی 
های داخلی و خارجی در طول اجرای استراتژی، مصادره به مطلوب تاریخ توسط مدیران  ادراک

[. همچنین ابعادی نظیر فرهنگ  26اند ] معرفی شده  و... از جمله موضوعات مربوط به این منبع 
[، هویت تاریخی و تجربه سازمانی، مراحل چرخه عمر و ساختار تاریخی قدرت  27سازمانی ]

که ذیل پژوهش      [26[ نیز به عنوان ابعاد تاریخ سازمانی در نظر گرفته شده ]28] تصمیم گیری 
نظام  مرور  به  آنحاضر  مورد  در  محوریت  مند  با  تصمیمها  در  ابعاد  این  نقش  گیری  تعیین 

 مدیران برای اجرای تغییرات استراتژیک پرداخته خواهد شد.

 پیشینه پژوهش -4-2
  شود؛یمقاله حاضر پرداخته م  یمرتبط با قلمرو موضوع  یتجرب  نهیشیبخش به گزارش پ  نیدر ا

در بازه   یاند: اوالً همگانتخاب شده  فرضبا اشتراک دو    گرددیها اشاره مکه به آن  ی مطالعات
از »نقش    یمرور  یهر کدام به نوع  اًیو ثان  اندرفتهیانجام پذ  2021  هیژانو  21تا    1990  یزمان

اتخاذ تصمیمزمینه   واملع   شرط   دو  گرفتن  نظر  در  با.  اندانجام داده  «های استراتژیکای در 
 : شوندیگزارش م  الًیشد که ذ  افتی  پژوهش  چهار  مجموعاً  مذکور،
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گیری  ( در پژوهش خود با عنوان »مرور ادبیات زمینه تصمیم2020)  1البانا، تانوس و جانسن 
 87، به مرور  2های آمیخته گذشته و دستورکاری برای مسیر آینده« استراتژیک: ترکیبی از یافته

های یت ارشد، ویژگیای، مواردی نظیر تیم مدیراند. ایشان از مجموع عوامل زمینهمقاله پرداخته
ویژگی  و  خارجی  محیط  استراتژیک،  تصمیم  کردهخاص  انتخاب  را  سازمان  و های  اند 

داده به نحوی شکل  را  مقاله خود  برون سازماندهی  بر  را  تاثیر عوامل مذکور  که  ها دادهاند 
یک،  های استراتژمشاهده کنند؛ چرا که معتقدند این عوامل با تاثیر بر تدوین و اجرای تصمیم

نمایند. این مرور که به نوعی در پی تکمیل چارچوب معرفی  دادها را دست خوش تغییر میبرون 
 نماید. ( است، عناصر به دست آمده در آن پژوهش را تأیید می2014)  3شده توسط شفرد و رود

ه:  گیری کارآفرینان( در مقاله خود یعنی »تأملی در مورد تصمیم2015)  4شفرد، ویلیام و پاتزلت
آینده« و دستورکار  اظهار می5مرور  پژوهش،  انجام  رغم  علی  که  مورد کنند  در  متعدد  های 

های روانشناسی، سازمانی، بازاریابی و ...، گیری مدیران مثل زمینههای موثر در تصمیم زمینه
گیری استراتژیک، از فقدان یک مقاله اما همچنان بررسی تأثیرات زمینه کارآفرینی بر تصمیم

میم رنج  مرور  روری  با  نویسندگان  رو  این  از  مذکور    156برد.  موضوع  بررسی  به  مقاله 
نتایج مرور نشان میپرداخته  و اند.  آمیختن شرایط محیطی  هم  با در  کارآفرینی  زمینه  دهد 
دهد: های استراتژیک نمایش میگیر، هفت بعد را برای اثرگذاری بر تصمیمهای تصمیمویژگی 

خروج از    -4ها  برداری از فرصت بهره  -3ورود به عرصه کارآفرینی    -2ها  ارزیابی فرصت   -1
اشتباه  -5کارآفرینی   و  اکتشافی  تصمیمفرایندهای  ذیل  های ویژگی   -6گیری  های 

 عوامل و شرایط محیطی.   -7گیرندگان  تصمیم
تژیک:  گیری استرا( در مقاله خود تحت عنوان »اثر زمینه بر فرایند تصمیم2014شفرد و رود )
اند. در این پژوهش، از مجموع به مرور انتقادی از ادبیات این حوزه پرداخته  6مرور ادبیات« 
های خاص تصمیم استراتژیک، محیط  ای، چهار عامل تیم مدیریت ارشد، ویژگیعوامل زمینه

 عوامل شناسایی شده برای تیم مدیریت ارشدهای شرکت انتخاب شده که  خارجی و ویژگی 
شناختی )مدت تصدی، تحصیالت، تنوع، سن(، سبک عوامل جمعیت  :ازند  عبارت  رورذیل این م
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 های خاص تصمیم عبارت است از: اهمیت، عدم اطمینان، انگیزه شناختی، شخصیت و...؛ ویژگی 
پویایی، شتاب، خصومت، عدم ثبات نیز شامل  عوامل اثرگذار بر محیط خارجی    ؛ و فشار زمانی

تمرکز قدرت، ساختار، مواردی نظیر  های شرکت  ویژگی  نهایت،  شود؛ درمی  و عدم اطمینان
گیرد. در  را در برمی  ریزیهای برنامهسیستم  و  اندازه، منابع مازاد و عملیاتی، کنترل خارجی

نقش مبیّن  چارچوبی  شناسایی  ضمن  مقاله  بررسی  انتهای  به  مذکور،  عامل  چهار  آفرینی 
 باشد.داخته شده که نتیجه مرور مقاالت میهایی برای انجام پژوهش در آینده پرفرصت 

دتا  و  قلمرو موضوعی مذکور،  1993)  1راجاگوپاالن، رشید  در  انجام شده  اولین مرور  در   )
تصمیممقاله »فرایندهای  عنوان  با  و جهتای  انتقادی  مروری  استراتژیک:  آینده«گیری   2یابی 

این  اند.ای سامان بخشیدهب یکپارچهای را ذیل چارچواند که طی آن عوامل زمینهمنتشر کرده
ویژگی محیطی،  مقدمات  بعد  چهار  شامل  ویژگیچارچوب  سازمانی،  فرایند  های  های 

هایی نظیر عدم قطعیت،  شود. بعد مقدمات محیطی شامل مولفه گیری و نتایج اقتصادی میتصمیم
می  پیچیدگی  و  مولفه شتاب  دارای  بعد سازمانی  نظیر  شود.  استراتژی  هایی  گذشته،  عملکرد 

گذشته، ساختار، توزیع قدرت، اندازه سازمان، منابع و تیم مدیریت ارشد است. ورودی تصمیم،  
مولفه جمله  از  تصمیم  پیچیدگی  و  فوریت  ویژگیریسک،  بعد  تصمیمهای  فرایند  گیری های 

است: سهم بازار، های ذیل  باشد. در نهایت از منظر نویسندگان، نتایج اقتصادی دارای مولفهمی
قیمت سهام، رشد فروش و بازگشت سرمایه. همچنین در این مقاله یک بعد میانجی هم شناسایی 

مولفه با  فرایند  خروجی  از  است  عبارت  که  اختیار  شده  در  زمان  تصمیم،  کیفیت  های 
 گیرندگان، تعهد و یادگیری.تصمیم

ر مروری که تا کنون ذیل قلمرو  بند و نقطه اشتراک چهاشود ترجیعمطابق آنچه مالحظه می
انجام شده است، ابعادی   «های استراتژیکای در اتخاذ تصمیمزمینه   وامل»نقش عموضوعی  

باشد که هر ها میهای تصمیم و خروجی تصمیمنظیر عوامل سازمانی، عوامل محیطی، ویژگی 
ندکی را کم یا اضافه های ااند و جنبههایی از این ابعاد را پررنگ کردهکدام از مرورها جنبه

شده، نموده انجام  مرورهای  از  هیچکدام  در  آنکه  حاضر  مقاله  برای  توجه  قابل  نکته  اند. 
بعد   دو  ذیل  مقوله  این  به  اگرچه  نگرفته،  قرار  کاوش  مورد  تاریخی  ابعاد  نقش  اختصاصاً 
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ویژگی  و  نتیجه سازمانی  و  »بحث  قسمت  در  که  است  شده  اشاره  تصمیم  به  های  گیری« 
 شود. اکات آن با پژوهش فعلی پرداخته میاشتر

 شناسی پژوهش روش  -3
به عنوان یک روش علمی مورد پذیرش قرار گرفت و طبق تعریف،    1990مند در دهه  مرور نظام

روشی است که طی آن بر اساس الگویی مشخص، آشکار و تکرار شدنی به شناسایی، ارزیابی، 
[. برای انجام صحیح یک 32]  شودپژوهش پرداخته میجایابی و تفسیر شواهد مرتبط با سوال  

کنند که ذیالً عالوه بر (، ده گام را پیشنهاد می2017)  1مند بوالند، چری و دیکسون مرور نظام
 شود: های مذکور به نحوه اجرای هر گام در این پژوهش پرداخته میمعرفی گام

ولین اقدام آن است که در مورد بهترین : امندریزی در مورد نحوه اجرای مرور نظامبرنامه(  1
-مند تصمیمحالت تخصیص زمان و منابع در دسترس برای مراحل مختلف انجام مرور نظام

گیری شود. در پژوهش حاضر در اولین گام، تیم پژوهش متشکل از چهار عضو )دو استاد،  
پژوهش مبادرت   یک دانشیار و یک دانشجوی دوره دکتری مدیریت راهبردی( به تهیه پیشنهاده 

ورزید. مطابق با پیشنهاده اولیه، زمان مورد نیاز برای انجام پژوهش، یکسال از بازه زمانی 
در نظر گرفته شده بود که عمالً یک ماه عالوه بر زمان    1400تا بهمن ماه    1399بهمن ماه  

تیم پژوهش    ریزیبه پایان رسید؛ شرح برنامه  1400بینی شده، به طول انجامید و در اسفند  پیش
)تخصیص زمان و منابع( به صورت ذیل است: سه ماه به جستوهای اولیه، شناسایی و تدقیق 
سوال پژوهش اختصاص یافت )گام دوم( و پس از آن تیم مذکور، یک دوره پانزده روزه بر  

پژوهش متمرکز شد. شش ماه صرف جستجوی ادبیات، بررسی عناوین   2نامه روی تنظیم شیوه 
های دوم تا هفتم و گام ها گردید )گام، بررسی متن کامل مقاالت و استخراج دادههاو چکیده

داده استخراج  جستجو،  امر  پژوهشگر  دو  که  نحو  این  به  تحلیل نهم(  و  اولیه  کدگذاری  ها، 
مضامین پایه را به صورت همزمان و جداگانه به عهده داشتند و یک پژوهشگر وظیفه انطباق 

نتایج تحلیل مضمون حاصل از کار دو پژوهشگر دیگر را به عهده گرفت.    ها وو تلفیق کدگذاری
در نهایت نتایج تحلیل تلفیق شده توسط پژوهشگر چهارم مورد بازبینی، تأیید و اصالح قرار  

دهنده و فراگیر تحلیل گردیدند. سه  گرفت و در کمیته چهار نفره تیم پژوهش، مضامین سازمان
شواهد منتخب شد )گام هشتم( و در نهایت پانزده روز پایانی به   ماه بعد صرف ارزیابی کیفیت

 
1 Boland, Cherry & Dickson .2  Protocol 
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نگارش، ویرایش و اصالح پژوهش )گام نهم( اختصاص یافت. پس از اتمام کار، پژوهشگران  
ها و  ای چهار نفره، به مرور یافته پانزده روز از نتایج پژوهش فاصله گرفتند و مجدداً در کمیته 

 یج پژوهش آماده انتشار شود )گام دهم(. های خود پرداختند تا نتاتحلیل

نامه برای انجام  انجام جستجوهای اولیه، شناسایی دقیق سوال پژوهش و نگارش شیوه (  2
نظام ا  مند:مرور  به شناسا  شودمیانجام    1ایحوزه   یمرحله جستجوها  نیدر   نهیشیپ  ییتا 

و  نمایدمی و اصالح   فیرا تعر مندنظامسؤال مرور  و پژوهشگر از این طریقکمک کند  اتیادب
 کی  همچنین بر این مبنا،   .کندمی  می را تنظ  مطالعات بررسی شدهگنجاندن و حذف    یارهایمع

نظامنامه  شیوه مرور  انجام  میبرای  نوشته  شیوهشودمند  طرح.  است    ینامه  به    ومکتوب 
 ،کرد  د استفاده خواه  مرورپاسخ به سوال    یبراکه  را    یکردیدهد رویم  را  امکان   پژوهشگر این

 نماید.   نییتع

همانطور که اشاره شد، این مرحله سه ماه به طول انجامید و پس از آن سوال اصلی پژوهش  
تاریخی سازمان در تصمیم مدیران برای اجرای  ابعاد  به صورت ذیل تدوین گردید: »نقش 

این اساس سوال بر  که  استراتژیک چیست؟«  ذیل    هایتغییرات  موارد  پژوهش شامل  فرعی 
  رات ییتغ  یاجرا  یبرا  رانیمد  میدر تصم  یریگم یقدرت تصم  یخی»نقش ساختار تارشود:  می

تصم  ست؟«،یچ  کیاستراتژ در  عمر  چرخه  مراحل   رات ییتغ  یاجرا  یبرا  رانی مد  می»نقش 
  یاجرا  یبرا  رانیمد  میدر تصم  یو تجربه سازمان  یخیتار  تی »نقش هو،  ست؟«یچ  کیاستراتژ

نها  ست؟«یچ  کیاستراتژ  راتییتغ در  فرهنگ سازمان   ت یو   یبرا  ران یمد  م یدر تصم  ی»نقش 
سوالست؟«یچ  کیاستراتژ  راتییتغ  یاجرا پاسخ  جستجوی  برای  همچنین  در  .  مذکور  های 

 ( توسط تیم پژوهش تنظیم گردیده است: 1ای مطابق جدول )نامهمنابع، شیوه
 مند  ط تیم پژوهش برای انجام مرور نظامنامه تدوین شده توس شیوه. 1جدول 

 عدم پذیرش  پذیرش  معیار 

 غیر از زبان انگلیسی انگلیسی زبان پژوهش 

 2021ژانویه  21تاق  1990از  زمان انجام 
ژانویه   21یا بعد از  1990قبل از 

2021 

 جامعه مورد مطالعه 
کلیه مقاالتی که با موضوع نقش  
طراحی سازمانی و ابعاد اصلی  

 سندهایی به غیر از مقاالت  ❖

 
.1  Scoping Review 
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 عدم پذیرش  پذیرش  معیار 

آن در تغییرات استراتژیک 
 اندابتکاری منتشر شده

موضوعاتی به غیر از نقش   ❖
طراحی سازمانی و ابعاد  

اصلی آن در تغییرات 
 استراتژیک ابتکاری 

 شرایط مورد مطالعه 
مقاالتی که در جستجوی هر دو  

پژوهشگر دارای صالحیت  
 اند بررسی تشخیص داده شده

مقاالتی که توسط یک یا هیچ یک از  
پژوهشگران دارای صالحیت  

 اندتشخیص داده نشده

 نوع مقاالت 
های  مقاالت انتشار یافته در نشریه

مشی داوری دوسو  دارای خط 
 کور 

سایر مقاالتی که یا با پذیرش اولیه  
ها  نشریه آناند یا هنوز منتشر نشده

مشی داوری دوسو کور  فاقد خط 
باشد و یا مقاالت کنفرانسی، می

 ها و مقاالت نامعتبریادداشت 

های  استراتژی
 جستجوی مقاالت 

ای+ مرور  جستجوی کلیدواژه
 های نشریات منتخبشماره

مقاالت خارج از شمول  
 های جستجویاستراتژی

 
ادبیات:(  3 سوال    جستجوی  به  پاسخ  برای  نیاز  مورد  شواهد  شناسایی  مرحله  این  هدف 

شیوه اساس  بر  میپژوهش،  شده  تدوین  پایگاهنامه  از  پژوهشگران  عموماً  های باشد. 
کنند. برای انجام جستجو در  آوری شواهد استفاده میهای داده برای جمعکتابشناختی و پایگاه

 ده شده است: پژوهش حاضر، از دو استراتژی جستجو استفا

کلیدواژه  جستجوی  از  ناشی  خطاهای  رساندن  حداقل  به  برای  اول،  استراتژی  همه در  ای، 
ای که بنا بر تشخیص تیم پژوهش، منابع اصلی شواهد مورد نیاز برای  های هفت مجله شماره
مورد مرور قرار گرفت؛    2021ژانویه    21تا    1990آمدند از  های پژوهش به حساب میسوال

نش منیجمنت این  آو  آکادمی  از:  عبارتند  ریویو 1ریات  منیجمنت  آو  آکادمی  ادمینستریتیو  2،   ،
کوآرترلی  منیجمنت 3ساینس  آو  جورنال  ساینس 4،  منیجمنت  ساینس5،  اورگانیزیشن  و    6، 

 
1. Academy of Management Journal (AMJ) 

2. Academy of Management Review (AMR) 
3. Administrative Science Quarterly (ASQ) 

4. Journal of Management (JOM) 

5. Management Science (MS) 
6. Organization Science (OS) 
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. توضیح آنکه معیار تیم پژوهش برای انتخاب نشریات مذکور، 1استراتژیک منیجمنت جورنال 
، 2021در سال    2مجله برتر فایننشال تایمز   50نشریات سه گزارش لیست    اشتراک نتایج برترین

( در مورد برترین نشریات 2005و دیگران )  4و پژوهش پودساکوف   3گزارش ارجاع مجالت 
به عنوان سال   1990  مدیریت استراتژیک، بوده است. همچنین توضیح دیگر آنکه علت انتخاب

اند  ،مبداء   ت یریمد  اتیادب  ریبه رشد و نمو چشمگ  (2006)  5ویپ   نظیر  متعدد  شمندانیاذعان 
در نهایت باید اشاره شود که دسترسی به هر    .ه استبود  1990با آغاز دهه    کیاستراتژ  رییتغ

 شماره از نشریات مذکور از طریق سایت رسمی این نشریات صورت گرفته است.
آوری ادبیات های داده به جمعای در پایگاهدر استراتژی دوم، با استفاده از جستجوی کلیدواژه 

این استراتژی عبارتند از:  های استفاده شده در  های مرور مبادرت گردید. کلیدواژهحول سوال 
های گیری استراتژیک« و/یا »تغییر استراتژیک« و/یا »تحول استراتژیک« و/یا »پویایی »تصمیم

»انطباق سازمانی« و/یا »اجرای   تغییر« و/یا »تغییر ساختاری« و/یا »تغییر استراتژیک« و/یا 
همچنین   .6  های استراتژیک«استراتژی« و/یا »نقش منابع سازمان در تغییر« و/یا »اجرای تصمیم

استور،  های ذیل جستجو شده است: بیزینس سورس پریمیر، جی های مذکور در پایگاه کلیدواژه
 .7ساینس دایرکت، وایلی آنالین الیبرری، اِمِرالد اینسایت 

( نمایش داده 2اند در جدول )با به کارگیری دو استراتژی مذکور، تعداد مقاالتی که مرور شده
 ت. شده اس

هایی پژوهش   یهادهیو چک  ن یعناوپژوهشگران  مرحله،    نیدر ا  ها:بررسی عناوین و چکیده(  4
و با کنارگذاشتن موارد نامرتبط به سوال    کنندبررسی میاند،  شده  ییشناسادر گام قبل  که    را

بعدی می به سراغ مرحله  با شیوهپژوهش،  پژوهش حاضر مطابق  تهیه شده روند. در  نامه 
که از این   باشد مقاله می  19417ها مرور شده است  ((، مجموعه مقاالتی که عنوان آن1)جدول )

تنها   داده شده  397تعداد  بررسی چکیده تشخیص  برای  دارای صالحیت  با مرور  مقاله  اند. 

 
.1  Strategic Management Journal (SMJ) 

2. FT50 journal list 

3. JCR 
.4  Podsakoff 

5. Whipp 

6. ‘Strategic decision making’ and/or ‘Strategic 
Change’ and/or ‘Strategic Transformation’ 

and/or ‘Change Dynamics’ and/or ‘Structural 

Change’ and/or ‘Organizational Adjustment’ 

and/or ‘Strategy Implementation’ and/or ‘Role 
of Organizational Resource in Change’ and/or 

‘implementing Strategic decision’ 

7. Business Source Premier; JSTOR; Science 
Direct; Wiley Online Library; Emerald Insight 
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مقاله   252مقاله واجد شرایط تشخیص داده شد و    145مقاله مذکور،    397چکیده مقاالت، از  
 نامه پژوهش از چرخه مرور خارج شدند.مطابق شیوه

شایسته است اشاره شود در جستجوی اولیه مقاالت برای اطمینان از اینکه گردآوری داده  
گیرد، حاصل دو استراتژی مذکور در گام قبل  بدون خطا و به صورت حداکثری صورت می 

با غربالگری   ( ذکر خواهد شد. پس از آن2مقاله بوده است که تفصیل آن در جدول )  19417
حاصل شد که ریزش تعدادی زیادی از مقاالت را با غربالگری اولیه   397عناوین مقاالت، عدد 

می نخست  نشان  گام  در  نویسندگان  طرفی  از  که  است  خاطر  بدین  ارقام  اختالف  این  دهد. 
داشتهرویکرد حداکثری در جمع از طرف دیگر در گام دوم شیوهآوری داده  های نامهاند و 

 اند.ظیم شده را سختگیرانه اجرا نمودهتن

در این مرحله، متن کامل شواهدی که در مرحله قبل تأیید شدند    ها:به دست آوردن پژوهش(  5
مقاله باقی مانده از مرحله 145باید در اختیار پژوهشگران قرار گیرد. در مقاله حاضر، متن کامل  

 قبل دانلود شد و در اختیار تیم پژوهش قرار گرفت. 

نامه تدوین شده، بر اساس معیارهای موجود در شیوه  انتخاب از میان متن کامل شواهد:(  6
شود. در پژوهش حاضر، در نهایت با مرور  متن کامل مقاالت توسط پژوهشگران بررسی می 

ها مقاله به عنوان منابع دارای صالحیت برای تحلیل داده  84مقاله باقی مانده،    145متن کامل  
 ( آمار تفصیلی مراحل مختلف مرور مقاالت نشان داده شده است: 2د که در جدول )انتخاب گردی

 نامه تدوین شدهآمار تفصیلی مرور و انتخاب مقاالت مطابق شیوه. 2جدول 

 تعداد سال  نام مجله
تعداد شماره در 

 هر سال 

تعداد مقاله در هر 
 شماره

 مجموع

 2232 12 6 31 جمنتیآو من یآکادم

  جمنتیآو من یآکادم
 ویویر

31 7 4 868 

  نسیسا ویتینستر یادم
 ی کوآرترل

31 4 5 620 

 3720 15 8 31 جمنتیجورنال آو من

 5580 15 12 31 نس یسا جمنتیمن

 1860 10 6 31 نسیسا شنیزیاورگان

  جمنتیمن ک ی استراتژ
 جورنال 

31 13 10 4030 
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 تعداد سال  نام مجله
تعداد شماره در 

 هر سال 

تعداد مقاله در هر 
 شماره

 مجموع

 507 نتایج حاصل از موتورهای جستجو 

 19417 مقاالتی که عنوان آن ها مرور شده است مجموع 

 397 مجموع مقاالتی که چکیده آن ها مرور شده است 

 145 مجموع مقاالتی که متن آن ها مرور شده است 

مجموع مقاالتی که در نهایت واجد صالحیت به عنوان منبع استخراج و تحلیل داده  
 تشخیص داده شدند 

84 

  ییمربوطه را از هر مقاله شناسا  یهاهداددر این مرحله پژوهشگران بایستی    استخراج داده:(  7
برای استانداردسازی   .نمایند  جداول خالصه  ای  هاکاربرگ ها را با استفاده از  هداد  ن یو ا  کنند
شدند، در نرم افزار  هایی که به صورت همزمان توسط دو پژوهشگر اولیه استخراج میداده

هایی تنظیم گردید که دربرگیرنده موارد ذیل بودند: نام مقاالت، نویسندگان، نام اکسل کاربرگ 
در   بررسی  مورد  پایه، صنعت  مضامین  اولیه،  کد  مقاالت،  انتشار  سال  مقاله، نشریات،  هر 

 شناسی هر مقاله و در نهایت متغیرهایی که هر مقاله مورد بررسی قرار داده است. روش 

هایی در اختیار مرور قرار داده منتخب که دادههر مقاله    ارزیابی کیفیت شواهد منتخب:(  8
مقاله منتخب   84در مورد هر کدام از    .شود  یابیارز  یروش شناخت  تیفیکاست بایستی به لحاظ  

ای که مقاله در آن چاپ شده و روشی  مرور حاضر، بررسی دقیق از کیفیت مقاله، نشریه   در
که مقاله مطابق با آن انجام شده صورت گرفت، اما برای جلوگیری از اطاله مقاله، از گزارش 

 آن خودداری شده است.

پژوهش    هایهای به دست آمده از مراحل قبل باید با یکی از روشدادهتحلیل و ترکیب:  (  9
های استخراج شده از مقاالت کمی، کیفی یا آمیخته مورد تحلیل قرار بگیرد. در مقاله حاضر داده

منتخب، با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از تحلیل مضمون، 
 ( نمایش داده شده است.3به همراه مستندات ذیل آن در جدول )

انتشار:  (  10 های صورت گرفته در فرایند مرور  در این گام، تمام تالشنگارش، ویرایش و 
نامه، رساله و...(  های استاندارد )اعم از مقاله، پایانای منظم در یکی از قالبمند، به شیوهنظام

های پژوهش نیز از جمله اقدامات الزم در گیری و بحث در مورد یافتهشود. نتیجهگزارش می
یابی شود و در پایان آن، جهتمرحله است. در این پژوهش، گزارش در قالب مقاله ارائه می  این

 گیری ذکر خواهد شدهای آینده به همراه بحث و نتیجهپژوهش 
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 های پژوهش یافته -4
 راتییتغ  یسازمان در اجرا تیریمستخرج از مقاالت مرور شده در مورد نقش مد ن یمضام .3جدول 

 به همراه مستندات آن  یابتکار کیاستراتژ
مضامین  

 فراگیر
مضامین  

 دهندهسازمان 
 مستندات مضامین پایه

 
ساختار تاریخی  
قدرت تصمیم  

 گیری

 روند جانشینی مدیرعامل 

(؛  2011) 1بارون، چالکو و وادِل
(؛  2009) 2و کانال  ک ی همبر ن،ینکلشتایف

ناکوچی و   ؛(2012) 3کوییگلی و همبریک
و دیگران   5شپکر (؛2015) 4ویرسما

  6(؛ پیترس، میلز، پنینگز و سانگ2017)
 ( 2021) 7(؛ کاالسین2019)

استقالل مدیرعامل و حمایت  
 از تغییر 

 ( 2001) 8وستفال و فردریکسون

  هیأت  قدرتساخت تاریخی 
 ره یمد

زاجاک و   (؛1991) 9و بوکر نیگودشتا
 10گولدن و زاجاک(؛ 1996)وستفال 

(2001 ) 

ساز و کارهای نظارتی و  
 حکمرانی

و بوکر  نیگودشتا( ؛2014) 11و ژو  یل
 ( 2001(؛ وستفال و فردریکسون )1991)

سازمان 
ابعاد تاریخی 

 

مراحل چرخه عمر  
 سازمانی

 اندازه کوچک
 13(؛ بکر و کولن1991) 12کلی و آمبرگی

  15(؛ بوام1993) 14(؛ زاجاک و کراتز 1993)
(1996 ) 

اندازه بزرگ تأمین کننده  
 منابع تغییر 

ساباتیه و  -ویسنتی، فونتی-زونیگا
(؛ زاجاک و 2005) 16گونزالس -سوارز

(؛  1996بوام )  (؛1993کراتز )
 ( 1993هاومن)

 
1 Barron, Chulkov & Waddell 

.2  Finkelstein, Hambrick & Cannella 
3 Quigley & Hambrick 

4 Nakauchi & Wiersema 

.5  Schepker 
6 Peeters, Mills, Pennings & Sung 

7 Kalasin 

8. Westphal & Fredrickson 
9 Goodstein & Boeker 

10 Golden & Zajac 

11 Li & Xu 
12 Kelly & Amburgey 

13 Baker & Cullen 

14 Zajac &  Kraatz 
15 Baum 

16 Zúñiga-Vicente, Fuente-Sabaté, & Suárez-

González 
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مضامین  
 فراگیر

مضامین  
 دهندهسازمان 

 مستندات مضامین پایه

 ( 1993(؛ هاومن )1996بوام ) مزیت ناشی از مقیاس

 سازمان سن پایین 
(؛ بکر و کولن 1991کلی و آمبرگی )

(؛ بوام  1993(؛ زاجاک و کراتز )1993)
(1996 ) 

 معرفی و بلوغ چرخه عمر 
 2راس و استاو ؛( 1992) 1مارکیدز 

 ( 1993(؛ بکر و کولن )1993)

هویت تاریخی و  
 تجربه سازمانی 

 خالء هویتی در اثر تغییر 
 4(؛ هچ و شولتز2006) 3رواسی و شولتز

 6(؛ وارا و المبرگ2018) 5(؛ کارتن2017)
(2016 ) 

های  گیریها و جهتروایت
رسمی و غیررسمی مشوق  

 تغییر 

 7ساساکی، کوتالر، رواسی و وارا 
(؛ کروز 2002) 8(؛ نیسلی و کیسی 2020)

 ( 2000) 10(؛ ریکور2013) 9و کیولن 

 تجربه تغییر موفق 
نیسلی و کیسی    (1991آمبرگی )کلی و 

 (؛2002)

 ر ییعادت سازمان به تغ 
(؛  2010) 11سابی، فوستر و ترنک

واسوانی، سوداب، موردهورست و  
 ( 2018) 12پواپ

ی  هاسخنرانیلزوم تغییر در 
  اخبار و ها، گزارشرسمی

 سازمانی

 

(؛ 2020ساساکی، کوتالر، رواسی و وارا ) 
(؛  2014) 13هازارددِکِر، رولینسون و 

 ( 2014) 14کیپینگ و اوسدیکِن

 فرهنگ سازمانی 
(؛ هریس و  2009) 15نیبرگ و مولر غلبه گفتمان تغییر 

 فراموشی سازمانی  17(؛ الوسون و کارمان1996)  16موسهولدر 

 
1 Markides 

2 Ross, & Staw 
3 Ravasi & Schultz 

4 Hatch & Schultz 

5 Carton 
6 Vaara & Lamberg 

7 Sasaki, Kotlar, Ravasi, & Vaara 

8 Nissley & Casey 
9 Kroeze, & Keulen 

10 Ricoeur 

11 Suddaby, Foster, & Trank  
12 Wadhwani, Suddab., Mordhorst, & Popp 

13 Decker & Rowlinson & Hassard 

14 Kipping & Üsdiken 
15 Nyberg & Mueller 

16 Harris & Mossholder 

17 Alvessson & Ka¨rreman 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Roy%20Suddaby
https://www.emerald.com/insight/search?q=William%20M.%20Foster
https://www.emerald.com/insight/search?q=Chris%20Quinn%20Trank


ـ ــــگیری  ـــــــــــــــهای نوین در تصمیمپژوهش              `  1401  زمستان،  4، شماره  7ـــــــــ دوره  ــ

173 

 

مضامین  
 فراگیر

مضامین  
 دهندهسازمان 

 مستندات مضامین پایه

(؛ مانتره  2004) 1(؛ گرنت و هاردی2000)
 ( 2002) 3(؛ پالمر و دانفورد 2008) 2و وارا

تشریفات، آداب و رسوم،  
های  ها و افسانهداستان

 موجود در سازمانی 
  5(؛  هِراکلوس و النگهام 1992) 4جانسون 

(1996 ) 
 جو سازمانی حامی

 

 ساختار تاریخی قدرت تصمیم گیری
تصمیم قدرت  تاریخی  »ساختار  نقش  بررسی  بین برای  در  قدرت  ردیابی جریان  به  گیری«، 

تردید گیرندگان اصلی تغییرات استراتژیک ابتکاری در سازمان پرداخته شده است؛ بیتصمیم
یکی از نقش آفرینان مهم در این عرصه مدیرعامل سازمان و قدرت ایشان در اخذ تصمیم تغییر  

می تغییرات استراتژیک  برای  گیری  تصمیم  در  مدیرعامل  قدرت  نقش  بررسی  در  باشد. 
به علت ترک شغل فزاینده مدیران، مسئله جانشینی یکی از مسائل اساسی   استراتژیک ابتکاری،

[ بوده  پژوهش  کاری مدیرعامل جدید 35و    34مورد  نظیر سوابق  ذیل آن موضوعاتی  که   ]
)جانشینی داخلی یا خارجی، تجربیات پیشین و...( و شرایط تغییر مدیرعامل قبلی مورد بررسی 

[ است  گرفته  راس35قرار  همین  در  پژوهش[.  داخل تا،  از  مدیرعامل  انتخاب  آیا  اینکه  در  ها 
کند سازمان، پایگاه قدرت بیشتری برای تصمیم گیری در مورد تغییرات استراتژیک ایجاد می

و یا مدیرعامل خارجی، با هم اختالف دارند. برخی پژوهشگران معتقدند مدیرعامل داخلی بهتر 
شود اطی که تغییر استراتژیک باعث افزایش عملکرد میتواند مسائل سازمان را بشناسد و نقمی

دهد و این مسئله باعث ایجاد پایگاه قدرت بیشتری برای اخذ تصمیم در  را بهتر تشخیص می
می  استراتژیک  تغییرات  را  زمینه  ضعف  نقاط  هم  داخلی  مدیرعامل  دیگر  عبارت  به  گردد. 

تغیمی به چه  تمایل  که  را  و هم جو سازمان  لذا میشناسد  دارد،  تغییرات یراتی  انجام  تواند 
استراتژیک ابتکاری را با قدرت بیشتری تسهیل نماید، به ویژه آنکه مدیرعامل عضوی از هیأت  

[ باشد  داشته  همراه  به  نیز  را  آن  قدرتی  پشتوانه  و  باشد  مقابل  37و    36مدیره  نقطه  در   .]

 
1 Grant & Hardy 

2 Mantere & Vaara 
3 Palmer & Dunford 

4 Johnson 

5 Heracleous & Langham  
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د دارای سوابق کاری در صنایع مختلف باشد اند که اگر مدیرعامل جدیهایی اذعان کردهپژوهش 
و تجربیات زیادی داشته باشد، به این دلیل که از قدرت اقناع و تصویر قدرتمندتری برخوردار  

 [.39و   38یابد ]خواهد بود، احتمال انجام تغییر استراتژیک افزایش می
شینی و نه سوابق ( با رویکردی انتقادی معتقدند نه روند جان2001وستفال و فردریکسون )

شود، در ایجاد قدرت تصمیمی گیری برای  ها تأکید میای که در پژوهشکاری او، به اندازه
بلکه همه این تغییر استراتژیک اهمیت ندارند،  اتفاق   راهبری  مسائل زیر ماسک هیأت مدیره 

شین به هیأت مدیره منتقل ها، معتقدند اگر مدیرعامل پیافتد. به همین خاطر برخی از پژوهش می
شود، به دلیل حمایت از وضع موجود و قدرت هیأت مدیره، مانع انجام تغییرات استراتژیک و  

[. در چنین شرایطی نقش قدرت  40اخذ تصمیماتی هم راستا با آن از سوی شرکت خواهد شد ]
[. به 36تر شد ]ها در راهبری تغییر استراتژیک، برای پژوهشگران پررنگهیأت مدیره سازمان

همین خاطر، در پژوهش حاضر به ساخت تاریخی قدرت هیأت مدیره برای تصمیم گیری حول  
تغییرات استراتژیک، به عنوان عنصر نقش آفرین بعدی جریان قدرت در سازمان پرداخته شده  

 است.
ر  در ادبیات مرور شده مطالب متعددی در مورد ساخت تاریخی قدرت هیأت مدیره برای تأثی

( معتقدند  2001خورد؛ برای نمونه گولدن و زاجاک )بر تصمیم تغییرات استراتژیک به چشم می
ها نسبت به بینی بهتری از رفتار آنتوان به پیشبا در نظر گرفتن مفهوم قدرت هیأت مدیره، می

، اثر دست اند اگرچه قدرتها ثابت کردهتغییرات استراتژیک دست یافت. در این راستا، پژوهش
اولی نظیر تخصص، سابقه و... برای اثرگذاری در تغییرات استراتژیک ندارد، اما وقتی سخن از 

تواند شدت اثر رفتار هیأت مدیره را در  آید، به عنوان عاملی که میگیری به میان میتصمیم
از تخصص،   نظرهای مدیره ضعیف، صرف شود )هیأتقبال این مقوله تعیین نماید، شناخته می

های قدرتمند با ویژگی  مدیره  تجربه، اعتماد، و تمایالت و ترجیحات کلی آنها، به اندازه هیأت
[. در جهت تقویت این دیدگاه، به 41گذارند( ]مشابه، بر تصمیم تغییرات استراتژیک تأثیر نمی 

همچنین و  تصمیم برای تغییرات استراتژیک  در    رهیمد  أتیه  قدرت  ی برای پایش شاخصعنوان  
 ی و اجتماع  یانسان  یهاهیمفهوم سرما  آن،  بیتنوع موجود در ترک  زانیم  تیمطلوب  یابیمالک ارز

قدرت هیأت  بهتر نقش  ؛ این مفهوم  دی( مطرح گرد2003)  لیو دالز   لمنیتوسط ه  رهیمد  أتیه
 رات ییتغ  ی اثر بر اخذ تصمیمبرا  یمنابع ضرور  هیتهدر    یدهو جهت  یتیحمامدیره را از جنبه  

( 2010)  لمن،یو ه  نزیمفهوم، ها  نیگسترش ا  یدهد. در راستا  حیآن توض   یو راهبر  کیاستراتژ
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  اتیاز تجرب  یا)مجموعه   1عد آن را مورد مطالعه قرار دادند که عبارت است از: »وسعت«دو بُ
که مولد قسمی از قدرت   رانیو روابط خارج از صنعت مد یاحرفه  ،یاجتماع ،یشغل ،یعملکرد

را نشان   رانیمد  یو اجتماع  ی انسان  هیسرما  یشود و ناهمگون یم  فیتعرتصمیم گیری است،  
تجربه    قیها از صنعت اشاره دارد که از طرو شناخت آن  رانی)به تجربه مد  2»عمق«  و  دهد(یم
یم گیری در و به تولید قسم دیگری از قدرت تصم  دیآیبه دست م  در صنعت مذکور  ستهیز

ی هیأت مدیره  و حکمران  ینظارت  یساز و کارهادر نهایت،    .(پردازدزمینه تغییرات استراتژیک می
اثرگذار بر تغ  یکی  بر شرکت، ابعاد  به عنوان    [44]  ی معرفی شدهابتکار  کی استراتژ  رییاز  و 
مثل توجه به نقاط حساس    یکه موضوعات   شودمی  ادیاز آن    کیاستراتژ  رییتغ  سازنه یعنصر زم

  شودیو... را شامل م  رهیمد  أتیدر ه  یسازمیو تصم  یریگمینحوه تصم  ت،یمسئله مالک  ر،ییتغ
تواند قدرت  البته به صورت ارگانیک، ساز و کارهای نظارتی و حکمرانی هیأت مدیره، می  .[45]

تر  ساز و کارهای مذکور ضعیف گیری به خطر بیاندازد. هر چه  استقالل مدیر عامل را در تصمیم
عمل کنند، ساخت تاریخی قدرت به نفع استقالل مدیرعامل و ایجاد قدرت ناشی از آن سوق پیدا 
تغییرات  برای  گیری  تصمیم  در  بیشتری  آفرینی  نقش  مدیرعامل  نتیجه  در  که  کرد  خواهد 

 [.46کند و حامی این نوع تغییرات خواهد بود ]استراتژیک ایفا می
 و تاریخ سازمان  چرخه عمر

پردازی و پژوهش حول دو  طبق مرور انجام شده در مورد این مقوله، پژوهشگران به نظریه
مسئله »سن، اندازه و مراحل چرخه عمر سازمان« و »اسناد هویتی و تجربه سازمانی« و نقش 

پرداختهآن استراتژیک  تغییر  برای  تصمیم  اتخاذ  در  و  ها  توضیح  به  ذیالً  که  آن اند  تشریح 
 شود: پرداخته می

برخی از اندیشمندان متقدم در مقاالت مرور شده ذیل این پژوهش، معتقدند با افزایش سن و  
یابد و از این رو، احتمال وقوع  کاری در سازمان افزایش میاندازه سازمان، احتیاط و محافظه

با در نظر گرفتن سیر    [. در این راستا48و    47تغییر استراتژیک با کاهش همراه خواهد بود ]
توان این تحلیل را ارائه داد که اگرچه اندیشمندان بعدی بر رابطه  زمانی مقاالت مرور شده، می

اند، اما در مورد نقش متغیر  معکوس تصمیم برای تغییر استراتژیک با اندازه سازمان تأکید کرده 
بطه معکوس را نشان های متعددی هم رابطه مستقیم و هم راتاریخی سن سازمانی، پژوهش

 
1 Breadth 2 Depth 
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تا جایی که این تشتت در نتایج باعث شده برخی از مقاالت، منکر هر گونه    ،[50و    49اند ]داده
[. در 51اثر مثبت و یا منفی برای سن سازمان در تصمیم منتج به تغییرات استراتژیک شوند ]

ه رابطه معکوس مورد متغیر تاریخی اندازه سازمان نیز همانطور که ذکر شد قاعده اثبات شد
میان تصمیم برای تغییر استراتژیک و اندازه سازمان است اال اینکه دو شرط واقع شود که با 
وقوع دو شرط مذکور اندیشمندان در مقاالت مرور شده معتقدند رابطه اندازه سازمان و تصمیم 

اندازه بزرگ  زمانی که    -1برای تغییر استراتژیک مستقیم خواهد بود و آن دو شرط عبارتند از:  
زمانی که اندازه بزرگتر سازمان    -2سازمان موجب تأمین منابع بیشتری برای تغییر شود و  

البته سن و اندازه وقتی    [.52و   50نسبت به رقبا، قدرت بازار بیشتری در اختیار آن قرار دهد ]
این دو    توانند تبیین بهتری از اثردر قالب مفهوم چرخه عمر سازمان توضیح داده شوند، می

  (1993)[. در این راستا، بکر و کولن  54و    53عامل بر تصمیم برای تغییر استراتژیک ارائه دهند ]
های کوچک و با سن کم که در مرحله رشد چرخه عمر خود قرار دارند، بیشتر  معتقدند سازمان

اند. ع شدههایی که در سایر مراحل چرخه عمر واقآمادگی تصمیم برای تغییر را دارند تا سازمان
های بزرگی که دارای سن باالیی هستند و در مرحله افول چرخه عمر خود  همچنین سازمان

اند، آمادگی هایی که در مراحل دیگر چرخه عمر واقع شدهقرار دارند، نسبت به سایر سازمان
، کمتری برای آغاز یک تغییر استراتژیک دارند. در نتیجه با عدم محوریت اندازه و سن سازمان 

های بزرگ و دارای سن زیاد، بتوانند با تخصیص منابع توان استنباط کرد که اگر سازمانمی
تغییر] بیاندازند، می [50مناسب جهت  به تعویق  را  افول خود  بهتر برای شروع  مرحله  توانند 

 گیری نمایند. تغییرات استراتژیک تصمیم
 هویت تاریخی و تجربه سازمانی

ها  سازمان و استراتژی )به تبع آن تصمیم برای تغییر استراتژیک( تا مدترابطه بین تاریخ  
[ بود  شده  واقع  اخیراً  56و    55مغفول  حاضر،  پژوهش  در  شده  مرور  مقاالت  مطابق  اما   ،]

یکی از نقاط تمرکز  [ که  57اند ]اندیشمندان نسبت به کشف ارتباط این دو مفهوم اقبال نشان داده
تغییر مهیا ساختن شرایط تصمیم جهت  خ سازمان به عنوان منبعی برای  ، استفاده از تاریهاآن
تاریخی، گذشته را  -با تحلیل فلسفی  در پی آن است که  ،این جریان پژوهشی  .[58و    2باشد ]می

های  ها و جهتگیریتغییر استراتژیک قرار دهد و یا روایتگیری در مورد  تصمیم ابزاری برای  
های دیگری در این پژوهش[.  59و    25] تغییر مشخص نماید  موجود در سازمان را در قبال

اخبار، در تعیین    و  هاها، گزارشعواملی نظیر اسناد سازمانی، سخنرانی  نقش موثرزمینه، بر  



ـ ــــگیری  ـــــــــــــــهای نوین در تصمیمپژوهش              `  1401  زمستان،  4، شماره  7ـــــــــ دوره  ــ

177 

 

تغییر صحه   برای اخذ یا عدم اخذ تصمیم برای  چارچوب قدرت و نحوه صف آرایی نیروها
مطالعه تاریخ سازمان را ابزاری  اندیشمندان،  گروهی از  این در حالی است که  ،  [5د ]گذارنمی

  گیری در این زمینه در مورد تغییر و تسهیل تصمیم های درونی و بیرونیبرای مدیریت ادارک
همچنین پژوهشگران در مقاالت مرور شده، بر نقش مهم وجود تجربه موفق    .[60]  اندتلقی کرده

که اگر سازمان تجربه تغییر موفق را در  تغییر در طول تاریخ سازمان تاکید دارند؛ به طوری  
 [. 47یابد ]تاریخ خود داشته باشد، احتمال اخذ تصمیم در مورد تغییر استراتژیک افزایش می

تغییر استراتژیک، اسناد  برانگیز دیگر برای اخذ تصمیم جهت  از جمله مسائل مهم و چالش 
ند در هنگام تصمیم برای هویتی سازمان است. مطابق مرور انجام شده، پژوهشگران معتقد

هایی به وجود آورد که  شروع تغییر و همچنین در طول تغییر، اسناد سازمانی ممکن است تنش
توان به چالش قدیمی بودن اسناد یا خالء هویتی ناشی از تغییر اسناد اشاره از جمله آن می

این چالش سه راهبرد اساسی معرفی شده ا62و    61کرد] با  تلفیق [ که برای مواجهه    1ست: 
)ایجاد اسناد جدید، متفاوت با   2های قبلی در بیانیه جدید(، بازیابی )اضافه کردن بخشی از بیانیه

هایی مکمل برای  )ایجاد بیانیه  3اسناد قبلی، اما مبتنی بر شواهد تاریخی سازمان( و همزیستی 
 [. 25] های موجود(بیانیه

 فرهنگ سازمانی
های مختلفی از فرهنگ سازمانی و اجزاء آن که در تصمیم برای خوانشدر مقاالت مرور شده،  

نقش استراتژیک  میتغییرات  فرهنگ  آفرینی  از  اندیشمندان  از  برخی  است.  ارائه شده  نمایند، 
اند که اجزاء آن این قابلیت را به نمایش گذاشته  4ای »هنجاری و کارکردگرایانه«سازمانی چهره

یت شوند، ضمن تجانس با الزامات افراد درون سازمان، به صورت  دارند که اگر درست مدیر
کنند و یا انطباق با محیط را در طول تغییر  تصمیم برای تغییر استراتژیک را تسهیل می 5همگن

[. برخی دیگر  64و    63شود ]سازند که این مسئله سبب افزایش عملکرد سازمان میمیسر می
پدیده را  فرهنگ  و  که  لزوماً منسجم، در نظر به صورت مجموعهای چند الیه  ای منظم و نه 

»گفتمان« می واژه  از  کرده  6گرفتند،  استفاده  پدیده  این  این گروه 66و    65اند]برای توضیح  [؛ 
های  تصمیم در مورد تغییر استراتژیک را حاصل گفتگوی اعضای سازمان در مورد گفتمان

 
1 Elaborating   
2 Recovering   
3 Decoupling   

4 Normative And Functionalist Studies of 

Organizational Culture 

5 Homogenous 
6 Discourse 
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[. در نهایت هم خوانش سوم 68و  67کنند ]جایگزین و توافق بر یک گفتمان منتخب تعریف می
داند که توسط شبکه فرهنگی شکل گرفته  از پدیده فرهنگ سازمانی، این پدیده را »پارادایمی« می

هایی از گذشته که برای حال ها )داستانها و افسانهباشد: داستاناست و دارای اجزای ذیل می
)به زبان رایج در سازمان برای بیان نیازها و حاضر سازمان مفید است(؛ نمادهای سازمان  

احساسات اشاره دارد(؛ تشریفات و آداب و رسوم سازمانی )به روش انجام کار و واکنش  
شود( و در نهایت جو سازمانی که حتی اگر  های مختلف سازمانی اطالق مینسبت به موقعیت

سازمان به صورت نمادین  جهت مشخصی برای استراتژی وجود داشته باشد، احتماالً تا جو  
تر نظیر بحران عملکرد مهیا نشود، تغییر با شکست مواجه  و سیاسی و یا با اقدامات اساسی

 [.70و    69خواهد شد ]

 های آینده هایی برای پژوهش داللت  -5

مرور انجام شده در مقاله حاضر، نقش ابعاد تاریخی سازمان در تصمیم مدیران برای اجرای 
چرخه    مراحلی«، »ریگ  میقدرت تصم  یخیساختار تاراستراتژیک را ذیل چهار بُعد »تغییرات  

ی« مورد وارسی قرار داد  سازمان  فرهنگی«، »و تجربه سازمان  یخیتار  تیهوی«، »عمر سازمان
قابل مشاهده است. اما مبتنی بر ترسیم آنچه   3که مجموعه عوامل استخراج شده در جدول  

اینپژوهش  برای  پیشین  از    های  برخی  به  ذیالً  بودند،  آورده  ارمغان  به  موضوعی  قلمرو 
هایی برای های موجود در بدنه پژوهشی بررسی شده در مقاله حاضر و متعاقباً داللتشکاف

 شود: های آینده، اشاره میانجام پژوهش
توان به مسئله »عمق مطالعات تاریخ های محتوایی موجود در مرور حاضر میاز جمله شکاف

پردازد؛ انی« اشاره کرد که به نگاه اکوسیستمی در مورد تأثیر و تأثر تاریخ سازمان میسازم
به عبارت دیگر در مسئله »عمق مطالعات تاریخ سازمانی«، در نظر گرفتن تاثیر و تأثر پدیده  
تاریخ سازمانی از اکوسیستم کسب و کار نظیر صنعت، محیط، سایر بازیگران و... مورد توجه  

شود. در همین  یرد و نگاه صرف به داخل سازمان برای توضیح پدیده مذکور نفی میگقرار می 
راستا یکی از مهمترین مصادیق عمق تاریخ سازمانی، عدم بررسی تأثیر عوامل تاریخی در  

باشد. اینکه از مجموع عوامل تاریخی اثرگذار بر تصمیم مدیران برای اجرای  بستر صنعت می
میزان متعلق به ماهیت صنعت مورد فعالیت است و چه میزان مربوط  تغییرات استراتژیک، چه 

رسد با انجام چنین [. به نظر می30ها مغفول مانده است ]شود، در پژوهشبه خود شرکت می 
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تفکیکی، در ابعاد عوامل تاریخی به تفکیک صنایع مختلف قابل احصاء خواهد بود و همچنین 
ریزی بهتری مدیریت خواهد شد. به طور مثال برنامهابعاد مربوط به هر شرکت با کنترل و  

ممکن است مولفه »تجربه موفق تغییر« که ذیل بُعد »هویت تاریخی و تجربه سازمانی« ذکر شده  
[، با در دست داشتن اطالعات الزم در مورد صنعت و نقش آن در عوامل تاریخی، 60و    47است ]

شود صنعت نیز گردد. بر این اساس پیشنهاد میتوسعه پیدا کند و شامل موارد موفق تغییر در  
عمیقپژوهش  صورت  به  آینده  برای های  آن  ابعاد  و  سازمانی  تاریخ  مطالعات  به  تری 

 آفرینی در تصمیم مدیران بپردازند.نقش
نمود، مربوط به »وسعت مطالعات شکاف محتوایی بعدی که در مرور انجام شده برجسته می 

های این نوع شود. اگرچه »عمق مطالعات تاریخ سازمانی« به تعدد حوزهمیتاریخ سازمانی«  
مطالعات و نگاه اکوسیستمی به آن اشاره داشت، اما مولفه »وسعت« به کشف ردپای این مفهوم  

گیری تاریخ سازمانی  و در طول زمان اشاره دارد. به عبارت دیگر، وجود نقاط تاریک در شکل
پژوهش  موردفقدان  در  بر   ها  اثرگذار  تاریخی  ابعاد  مدیریت  تا  تاریک، سبب شده  نقاط  این 

[. بر این اساس 30تصمیم مدیران برای اجرای تغییرات استراتژیک به طور کارا صورت نپذیرد ]
می تاریخ پیشنهاد  آغاز  نقطه  عنوان  به  سازمان  تأسیس  به  سازمانی  تاریخ  مطالعات  شود 

پدی این  استمرار  و  نکنند  نگاه  بین سازمان  در  و  سازمان  تأسیس  از  قبل  حتی  را  ده 
های مهم برای اجرای تغییرات، ریشه کنندگان واکاوی نمایند، چرا که بسیاری از تصمیمتأسیس 

در آن دوران دارد و برای مدیریت کارای منبعی مانند تاریخ سازمانی و تبدیل آن به مزیت  
 شود.موسسان به خوبی احساس میرقابتی، لزوم روشن شدن تاریخ قبل از تأسیس و در بین  

های  شناختی در پژوهشهای دیگری از منظر روشهای محتوایی مذکور، فرصت غیر از شکاف
مندسازی متغیرهای  توان به نظاممرور شده، برای مطالعات آینده شناسایی شده است که می

کاری اشاره کرد؛ میانجی و واسط در رابطه بین نقش مدیریت سازمان و تغییرات استراتژیک ابت
اند، از مشکل تشتت و پراکندگی زیادی  متغیرهایی که تا کنون توسط پژوهشگران شناسایی شده

[ که این تشتت باعث سردرگمی پژوهشگران و مدیران در عرصه عمل و نظر 71برند ]رنج می
ین گردد نوعی مطالعه درجه دوم روی متغیرهای موجود در اشود؛ از این رو پیشنهاد میمی

ها به طور دقیق مشخص شود.  بندی آنرابطه صورت پذیرد تا نقشه کلی این متغیرها و طبقه
مندان به یابی بهتری از آینده در دسترس عالقه رسد با انجام چنین پژوهشی، جهتبه نظر می

 این قلمرو موضوعی قرار گیرد. 
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های آینده را پژوهش  در نهایت آخرین شکاف شناسایی شده در مرور ادبیات که فرصت انجام
های باشد. توضیح آنکه در پژوهشهای تجربی میکند، فقدان گروه کنترل در پژوهشنمایان می

تجربی مرور شده، عموماً نقش مدیریت سازمان در اجرای تغییرات استراتژیک ابتکاری درون  
مین امر [. ه72یک گروه آزمایش بررسی شده، بدون اینکه گروه کنترل وجود داشته باشد ]

شناختی ها را با چالش رو به رو کرده است. از این رو به لحاظ روشهای پژوهشقوت یافته 
های آتی ضمن در نظر گرفتن گروه کنترل، به بررسی گروه آزمایش  شود پژوهش میپیشنهاد  

 های خود را به صورتی معتبرتر منتشر نمایند.بپردازند تا بتوانند یافته

 ی گیربحث و نتیجه  -6

اجرای تغییر استراتژیک و تعامل ایمن با محیط،  در دست گرفتن ابتکار عمل در عرصه رقابت، 
ر فهم  کار    قیعم  یهاشه یمرهون  و  کسب  منطق  اصیل  است. و  خارج سازمان  و  داخل    در 

گیری« در  »مطالعات تاریخی« در مدیریت استراتژیک به همراه مالحظه جایگاه و نقش »تصمیم
ها برای اهم آوردن منطق مذکور، ترکیبی نوین را جهت فهم آمادگی سازماناین رشته، ضمن فر

می مهیا  آن  اجرای  و  استراتژیک  گرفتن  تغییر  نظر  در  با  که  و    یطیمح  یایپو  طیشراکند 
استقبال   ران،یدر اقتصاد امروز جهان و به تبع آن در ا  خالق  یهای از نوآور  ی ناش  یهاتالطم

عاد تاریخی سازمان در تصمیم مدیران برای اجرای تغییرات  پژوهشگران از واکاوی نقش اب
نماید. در نتیجه تالش پژوهشگران، میزان معتنابهی مقاله تولید شده استراتژیک را عقالیی می
و ارائه    یبندجمع  یمند برامرور نظام  کیانجام  برند؛ لذا  ها رنج میکه از تعدد و تشتت یافته 

»نقش سوال اصلی  رو در پژوهش حاضر با شکستن    ن ی. از انمودیم  یضرور   کپارچهی  جینتا
تار تصم   یخیابعاد  در  به    ست؟«یچ  کیاستراتژ  راتییتغ  یاجرا  یبرا  رانیمد  میسازمان 

تار  های فرعیسوال   ی اجرا  یبرا  رانیمد  میدر تصم  یریگمیقدرت تصم  یخی»نقش ساختار 
 راتییتغ  یاجرا  یبرا  رانیمد  میم»نقش مراحل چرخه عمر در تص  ست؟«،یچ  کیاستراتژ  راتییتغ

  یاجرا  یبرا  رانیمد  میدر تصم  یو تجربه سازمان  یخیتار  تی »نقش هو،  ست؟«یچ  کیاستراتژ
نها  ست؟«یچ  کیاستراتژ  راتییتغ در  فرهنگ سازمان   ت یو  تصم  ی»نقش   ی برا  رانیمد  م یدر 

  فیتعر  2021  هیژانو  21تا    1990مند از  مرور نظام  کی  ست؟«،یچ  کیاستراتژ  راتییتغ  یاجرا
مقاله   84و مرور    1مطابق جدول    ی شناسشده در بخش روش  نیتدو  نامه وهیاعمال ش  با  شد.

قدرت    یخی»نقش ساختار تار  ی عنیاول    یپژوهش در پاسخ به سوال فرع  نیا  جی منتخب، نتا
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شش مولفه کلیدی   ست؟«،یچ  کیاستراتژ راتییتغ یاجرا یبرا رانی مد میدر تصم یریگمیتصم
و   رعاملیاستقالل مداند که عبارت است از: »روند جانشینی مدیرعامل«، »را شناسایی کرده

و    یانسان  هیعمق سرما«، »رهیمد  أتیه  یو اجتماع  یانسان  هی گستره سرما«، »رییاز تغ  تیحما
»رهیمد  أتیه  یاجتماع تار«،  ه  یخیساخت  » رهیمد  أتیقدرت  و  و «  نظارتی  کارهای  و  ساز 

عرصه پرداخته،    ن یا  اتیکه تا کنون به مرور ادب  ییهااز پژوهش  چکدامیاگرچه هحکمرانی«.  
، (2020البانا، تانوس و جانسن )اما    ، عوامل احصا شده در پژوهش حاضر را ندارند  تیجامع

از »تیم مدیریت   هاییویژگی به بیان ( 1993و دتا  ) دیراجاگوپاالن، رشو (  2014شفرد و رود )
تصمیم  در  اثرگذار  مولفه  دو  عنوان  به  در سازمان  قدرت«  تاریخی  »ساخت  و  گیری  ارشد« 

 تر در این مقاله به این دو مولفه اشاره شده است.اند که به صورت جزئی استراتژیک پرداخته 
 ی اجرا  یابر  ران یمد  می»نقش مراحل چرخه عمر در تصم  یعن یدوم    یپاسخ به سوال فرع  در
از:    دهندیمولفه را نشان م  پنج  جینتا  ست؟«،یچ  کیاستراتژ  راتییتغ »اندازه که عبارت است 

کننده منابع تغییر«، »مزیت ناشی از مقیاس«، »سن پایین سازمان« کوچک«، »اندازه بزرگ تأمین 
د نقش تواننهای مذکور می و قرار داشتن سازمان در »مرحله معرفی و بلوغ چرخه عمر«. مولفه

گر در اخذ تصمیم برای اجرای تغییرات استراتژیک ایفا نمایند. هیچکدام از مرورهای  تسهیل
انجام شده در قسمت پیشینه پژوهش، در پی پاسخ به این سوال و توضیح نقش مراحل چرخه  

  تی»نقش هواند. همچنین  عمر سازمان در تصمیم مدیران برای اجرای تغییرات استراتژیک نبوده
به    ست؟«یچ  کیاستراتژ  راتییتغ  یاجرا  یبرا  رانیمد  میدر تصم  یو تجربه سازمان  یخیتار

مولفه    پنجمرور انجام شده    جیعنوان سوال سوم پژوهش در نظر گرفته شده بود که طبق نتا
های رسمی و غیررسمی مشوق تغییر«، گیریها و جهت»خالء هویتی در اثر تغییر«، »روایت

تغ» »موفق  رییتجربه  تغعا«،  به  سازمان  »رییدت  و  تغ«  سخنران  ر ییلزوم   ،یرسم  ی هایدر 
اخبار سازمانگزارش  و  پرداختهها  این سوال اند.  ی«  به  پاسخ  در  گذشته« سازمان  »عملکرد 

تجربه  ( مورد اشاره قرار گرفته که به نوعی با مولفه »1993توسط راجاگوپاالن، رشید و دتا )
 ه همپوشانی دارد.« به صورت عام و خاص من وجموفق  رییتغ

  ی اجرا  یبرا  رانیمد  میدر تصم  ینقش فرهنگ سازماناما سوال فرعی چهارم عبارت بود از »
آفرینی این بُعد های ذیل را برای نقشکه مرور انجام شده مولفه ست؟«یچ کیاستراتژ راتییتغ

کرده شناسایی  سازمان  تاریخی  ابعاد  »از  تغاند:  گفتمان  سازمانی«، ریی غلبه  »فراموشی   ،»
داستان رسوم،  و  آداب  افسانه»تشریفات،  و  »جو سازمانی ها  و  در سازمانی«  موجود  های 
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پژوهش از  هیچکدام  اگرچه  کحامی«.  پرداخته،  هایی  عرصه  این  ادبیات  مرور  به  کنون  تا  ه 
، »عوامل (2015)  نیهلفات و مارتجامعیت عوامل احصا شده در پژوهش حاضر را ندارند، اما  

انسانی« و »عوامل اجتماعی« مدیریت سازمان را با رویکردی منبع محور، به عنوان به عنوان  
( در مرور  2022)  1ین کیم، تو و بیک کنند. همچنبخشی از فرهنگ نهفته در سازمان معرفی می 

شود نماید که شامل کارکردی، رهبری و انتقالی میخود، سه نوع دیدگاه به فرهنگ را معرفی می
گیرد که در نتیجه پژوهش  و در دیدگاه انتقالی، فرهنگ را میراثی از تاریخ سازمان در نظر می

 گیرد. یهای متداول به فرهنگ در نظر محاضر را یکی از دیدگاه
  ی قلمرو موضوع  ن یا  یموجود در بدنه پژوهش  یهامرور انجام شده، شکاف  لیذ  ت ینها  در

که از آن    دیگرد  یها معرفشکاف  نیناظر به ا  یپژوهش  یهامورد اشاره قرار گرفت و فرصت
اشاره کرد.   یشناختو دو شکاف/فرصت روش  ییبه دو شکاف/فرصت محتوا  توانیجمله م

باشد که به نگاه اکوسیستمی »عمق مطالعات تاریخ سازمانی« می  ،ییشکاف/فرصت محتوا  نیاول
به   »وسعت مطالعات تاریخ سازمانی«  ن ی. همچنپردازددر مورد تأثیر و تأثر تاریخ سازمان می

ه که به تعیین مبداء مناسب برای مطالعات تاریخی شد  حدوم مطر  ییعنوان شکاف/فرصت محتوا
 یشناختروش   یهافرصت /یها از جمله شکاف   در نهایت.  اتژیک اشاره دارددر مدیریت استر

رابطه    لیذ  لگر،یو تعد  یانجیمتشتت و فراوان م  یرهایبه متغ  یده و سامان  ییبه شناسا  توانیم
مطالعه   کیدر قالب  کیاستراتژ راتییتغ یاجرا یبرا رانیمد میسازمان در تصم یخیابعاد تار

اشاره نمود که با پرداختن به  یتجرب یهاگروه کنترل در پژوهش  درجه دوم و در نظر گرفتن
. به لحاظ عملیاتی مطابق تر خواهد شدکامل  یقلمرو موضوع  ن یها، نقشه اها/فرصت شکاف  نیا

های تاریخی  های تحول آفرین، جنبه شود قبل از اجرای استراتژی های پژوهش پیشنهاد مییافته 
  تیهوی«، »مراحل چرخه عمر سازمانی«، »ریگ  میقدرت تصم  یخیساختار تارسازمان نظیر »

قرار گیرد. در مورد »سازمان  فرهنگی« و »و تجربه سازمان  یخیتار ساختار  ی« مورد دقت 
شود، اگر سازمان در های پژوهش پیشنهاد میی« با توجه به یافته ریگ  میقدرت تصم  یخیتار

تواند نقشی یژه مبذول شود، چرا که میصدد تغییر است، به روند جانشینی مدیرعامل توجه و
دوگانه ایفا کند؛ چرا که اگر مدیرعامل قبلی به ترکیب هیأت مدیره اضافه گردد، احتمال اتخاذ 

کند و اگر روند جانشینی تناسب هویتی و دانشی با سازمان تصمیم به تغییر کاهش پیدا می

 
1 Kim,  Toh, & Baik 
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تسهیل باشد،  مورد  داشته  در  بود.  خواهد  تغییر  اجرای  سازمان»گر  عمر  چرخه  ی«،  مراحل 
سازمان در مراحل معرفی و بلوغ، آمادگی باالتری برای اجرای تغییر دارد، اگر سازمان در این 

توانند نقشی کلیدی برای آمادگی بیشتر جهت دو مرحله قرار ندارد، دو مولفه اندازه و سن می
با تغییر  بانیان  نتیجه  ایفا کنند؛ در  تغییرات استراتژیک  اندازه اجرای  اگر  یستی دقت کنند که 

دهد که به این وسیله  سازمان بزرگ است، چه منابعی برای تغییر در اختیار ایشان قرار می
بتوانند تغییر را تسهیل کنند؛ همچنین اگر سن سازمان زیاد است و دچار رخوت شده، بایستی  

آماده تغییر شود. در    های کوچک پیشران با این مسئله مقابله کند تا سازمانبا تأسیس شرکت 
پیشنهاد   «یو »فرهنگ سازمان  « یو تجربه سازمان  یخیتار  تی»هونهایت برای دو بعد دیگر، یعنی

توان با استفاده شود اگر تجربه ناموفقی از تغییر در حافظه تاریخی سازمان وجود دارد، میمی
جود در سازمان بر آن های موها و افسانهسرایی، تشریفات، آداب و رسوم، داستاناز داستان

تر کرد. همچنین ممکن  غلبه کرد و در نتیجه سازمان را برای اجرای تغییرات استراتژیک، آماده
استراتژیک در سازمان تغییرات  از  برخی  اسناد هویتاست  با  که ساز آنها، مغایر  باشد  ها 
بل از تغییر، اسناد گردد، در نتیجه الزم است قطبیعتاً باعث ایجاد دوگانگی و خالء هویتی می

مذکور مورد بازبینی قرار بگیرند و با غلبه گفتمان تغییر به تدریج اسناد مذکور به کمک تغییر 
 بیایند 
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