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مقدمه

از حدود  044سال پیش (از زمان نیوتن ،بیکون و دكارت) تا دهههاي اخیر ،دانشمندان در
صدد شناخت مکانیکوار جهان بودهاند؛ كه در این نظام ،دروندادهاي مشخص ،طي قوانین
كامالً ثابتِ خطي به بروندادهاي معیني تبدیل ميشود .نظام علّي و معلولي ،ارتباط خطي با

هم دارد و قوانین حاكم بر آنها ثابت است .در این شرایط ،محقق با كشف و شناخت درون-
دادها و قوانین ،قادر است قبل از رویدادِ رفتار طبیعت ،پي به ماهیت و كیفیت آن ببرد؛ و با

شناخت آن رفتارها یا مداخله و ایجاد تغییر در دروندادها ،باعث شود طبیعت ،رفتار دلخواه
وي رانشان دهد .بنابراین ،در جهانبیني نیوتني ،نهایتاً انسان ،قادر است بر طبیعت ،سلطه و
سیطره داشته باشد.
دیدگاه یادشدددده با همان ویژگي ها به علومي چون اقتصددداد و همچنین دیگر علوم
اجتماعي ،منتقل شده است؛ و این عامل ،ریشه ظهور پارادایم توازن و تعادل است كه هنوز
هم اثر عمدهاي در اندیشههاي مدیریتي و سازماني دارد .این اندیشه بر این باور استوار است
كه مدیران ،در كنترل اساسي آینده بلندمدتِ سازمانها و جوامع ،توانا هستند.
از این طریق ،دانشمندان توانستند تا حدودي مسایل و مشکالت پیشآمده را در جوامع
و سدددازمان ها حل نمایند؛ ولي بعدها با افزایش عوامل مؤثر در محیط هاي خرد و كالن
سدددازماني و همچنین تعدیل قواي هر كدام از آنها  -مانند افزایش پیچیدگي در محیط و در
درون سازمان و بروز و ظهور م سایل و م شکالت جدید پیش روي سازمانها -مدیران و
نظریهپردازان به این نتیجه رسدددیدند كه شددداید بسدددتر تفکري موجود در علوم اجتماعي و
مدیریت نتواند راهحلهیا منا سبي را براي م سائل آنها پی شنهاد كند؛ لذا از دهه  04در صدد
برآمدند تا تغییراتي در ادبیات علم مدیریت -متناسددب با شددرایط كنوني جوامع سددازماني-
ایجاد كنند.
با دقت و بررسي موشکافانه در اطالعات بیشتر صنایع و شركتها ،مشخص مي شود
كه با افزایش عوامل دخیل در محیط ،از جمله تولیدكن ند گان (رقبا) ،تغییرات فناوري ،و
رویدادهاي سددیاسددي و اقتصددادي سددالهاي اخیر جهان و ،...شددرایط اداره سددازمانها و
شركتهاي فعال این صنایع ،دگرگون شده است؛ بهگونهاي كه شركتهاي موفق دیروز در
این عرصه ،با مسائل سنگیني دست به گریبان هستند.

تبیین مدل فرآيند راهبردسازي در محیط پیچیده؛ مطالعه شرکتهاي موفق ايراني 13

از این رو ،بع ضي دان شمندان در صدد معرفي نظاماتي با ویژگيهاي ن سبتاً پیچیدهتري
برآمدند كه پویایيهاي سددیسددتم 1و سددیسددتمهاي نظم دوم 2از این نمونهاند؛ لیکن تمام این
تالش ها در بسدددتر ادبیات علميِ كنترل و بر پا یه قابلیت پیشبیني و اطمینان بوده و به نظر
ميرسد كه نميتوان پارادایم جدیدي مبتني بر این مفروضات طراحي نمود.
از اوایل دهه آخر قرن بیسددتم ،دانشددمندان ،سددیسددتمهایي را با ویژگيهاي متفاوت و
جدیدي معرفي كردند كه ميتوان ادعا كرد كه پایه مناسبي براي طبقه جدیدي از علوم به نام
علم پیچیدگي شکل گرفت.
دیدگاه هاي مهمي در علم پیچیدگي وجود دارد كه آن را از اندیشدددههاي قبل ،متمایز
ميسازد (:)Stacey, 2007, p.183
نخسددت اینکه سددیسددتمهاي پیچیده ،الگوي حركتي را در طي زمان نشددان ميدهند كه
آ شوب یا لبه آ شوبناک نامیده مي شود .دوم ،سی ستمهاي پیچیده در چارچوب تعادل ،عمل
نميكنند و به طور بنیادین در بلندمدت ،پیشبینيناپذیر هسددتند .سددوم ،آینده سددیسددتمهاي
پیچیده دائماً در حال ساخت ا ست؛ به نحوي كه موجودیتهایش 3آن را خود سازماندهي
ميكنند .چهارم ،سی ستمهاي پیچیده ،فقط زماني تکامل ميیابند كه عاملهاي ت شکیلدهنده
آنها ،متنوع ،و بین آنها ،نوعي پویایي متناقض باشد.
اگر دیدگاههاي مطرح شده درباره علم پیچیدگي جایگزین نظریههاي پی شین سی ستمها در
نوع نگاه به سازمان شود ممکن ا ست منجر به راه كامالً متفاوتي در فهم زندگي سازماني گردد.
تحت مفروضدددات جدید باید در مقوله كنترل ،تجدید نظر كنیم زیرا دیگر هیی چیز و هیی ك
تحت كنترل نی ست و الگوهاي رفتاري را رفتار اجزاي آن ،ت شریح یا اداره نميكند ( & Eijnatten

 )Putnik, 2004و قابلیت پیشبیني اكثر رفتارها ،باالخص در آینده دور ،وجود ندارد؛ همچنین،
هیی گروهِ خوشنیتي از افراد نميتواند به تنهایي و مستقیماً كل را بهبود بخشد.
 .4ادبیات موضوع
 .4-4تعاريف مختلف پیچیدگي

هرچند تعریف واحد و جهانشمولي از پیچیدگي عرضه نشده است لیکن جهت آشنایي به
چند مورد از تعاریف اشاره ميكنیم:
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پیچیدگي ،منعک كننده عدم تجان

در محیطي ا ست كه سازمان در آن عمل ميكند

(.)Reed & Storrud-Barnes, 2010
پیچیدگي ،اسددم رمزي اسددت براي روش جدیدي از اندیشددیدن درباره رفتار جمعيِ
واحدهاي متعددي كه عناصر اساسي سیستمي هستند كه با هم در تعاملاند (.)Dent, 1999
از سویي ،پیچیدگي به منزله نظریهاي شناخته شده است كه توصیفكننده تعداد زیادي
از عاملهاي 0به ظاهر مسددتقل اسددت كه به صددورت خودجوش ميتوانند خود را به سددوي
شکل دادن سی ستم من سجم ،سازماندهي كنند ( )Peters, 1991و از خود ،رفتار آ شوبناكي
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نشان دهند (.)Goulielmos, 2005
استیسي ( )Stacey, 2000 & 2007نیز با بررسي و نقد نظریات دیگران ،فاصله زیادي از
نظریات مرسوم گرفته و معتقد به وجود تعامل بین عاملهاي مستقل و فضاي گفتوگو بین
آنها و توان خودسازماندهي و رفتار غیرخطي و پیشبینيناپذیر در سازمان در نتیجه تعامالت
داخلي این عاملها اسددت .وي با بهكارگیري روش سدداختگرا 6در سددازمان ،عامل كنترل و
تفکر سیستمي را در سازمان ،ناكارآمد ميداند.
از نظر نوی سندگان این پژوهش ،پیچیدگي و تعریف آن ،ناظر بر وقایع محیطي سازمان
ا ست .وقتي عوامل تعاملكننده در محیط با بهكارگیري سی ستمِ بازخورد مثبت و حلقههاي
اول و دوم یادگیري به صورت توأم بتوانند توان خود سازماندهي ك سب كنند و رویدادهاي
محیطي را بسازند (مبتني بر دیدگاه ساختگرا) ،رفتارهاي غیرخطي را از خود بروز خواهند
داد و به نوعي ایجادكن نده محیطي پیچیده خواهند بود؛ حال اگر تعداد این عوامل نیز در
محیط افزایش یابد و به عبارتي ،تعاملگران در محیط زیاد باشددند ،محیط ،رفتار آشددوبناک،
غیرخطي و مسدددتقل از روند هاي گذشد د ته نشدددان خوا هد داد .این وضدددع یت ،با عث
پیشبینيناپذیري رفتارهاي محیطي ميشود و شاهد پیچیدگي در محیط خواهیم بود.
 .1-4شرايط پیچیده محیطي سازمانهاي ايراني

شركتهاي ایراني همچون سازمانهاي خارجي به نوعي با محیط پیچیدهاي در تعامل هستند.
این پیچیدگيها ،هم ناشي از تعدد عوامل محیطي و هم ناشي از رفتارهاي سریع و تغییر
جهتهايِ ناگهاني و گسسته این عوامل است؛ كه آثار وسیعي را در سازمانها در ایران و
باألخص شركتهاي بزرگ گذاشته است .از جمله ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
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ورود محصدددوالت شدددركتهاي خارجي در اثر كاهش موانع تعرفهاي و غیرتعرفهايِ
كشدور و شددت یافتن رقابت سدازمانهاي ایراني با آن شدركتها و همچنین افزایش تعداد
عرضهكنندگان و مشتریان شركتهاي ایراني در اثر پیشرفت فناوريها و ارتباطات.
تحوالت عمیق سیاسي در داخل و خارج كشور (منطقه و جهان) باعث تغییرات شدید
در رفتارهاي سیاسي كشورهاي دیگر در قبال ایران شده است كه در نتیجه ،فضاي سیاسي
ایران با شرایط پیشبینيناپذیر و ریسک زیاد سرمایهگذاري مواجه شده است.
تحریمهاي اقت صادي و تغییرات پیو سته در آنها ،از سویي شركتهاي ایرانيِ فعال در
عرصدده بینالمللي را با مسددایل و مشددکالت مختلف ،مواجه سدداخته و آثار عمیقي را نیز در
رابطه با شركتهاي خارجي یا بازارهاي خارجي بر جاي ميگذارد.
شددرایط سددیاسددي و جن هاي نظامي غرب آسددیا و شددمال آفریقا -مانند جن

و

درگیريهاي نظامي در افغانستان ،سوریه و عراق و رویدادهاي سیاسي اخیر در مصر ،لیبي،
تون

و بحرین و تحركات سیا سي ك شورهاي منطقه مانند تركیه ،عرب ستان و قطر -نیز در

شرایط اقت صادي و رفتار عوامل فعال در اقت صاد ایران و تغییر جهتهاي آني و سریع آنها
براي سازگاري با محیط مؤثر بوده است.
تغییرات شدددید قیمت نفت در جهان و نوسددانات ارزي نیز شددركتهاي داخلي را با
وضدددعیت پیشبینيناپذیر و برنامهریزينشددددني مواجه سددداخته اسدددت؛ به طوري كه در
كوتاهمدت با فرصتها و تهدیدات كوچک و بزرگي رودررو ميشوند.
بحرانهاي اقتصدداديِ پيدرپي كه در كشددورهاي آمریکایي و اروپایي روي ميدهد در
اقتصددداد ملل جهان از جمله ایران نیز اثر مي گذارد .كاهش رتبه هاي اعتباري كشدددورهاي
پی شرفته صنعتي مانند آمریکا به دلیل افزایش بدهيهاي خارجي و گذر از مرز بي سابقه 16
هزار میلیارد دالر و در پي آن ،كاهش رتبه اعتباري آن نزد مؤسسات اعتبارسنجي «استاندارد
اند پورز »7و «مودیز »0از سدددطح ( AAAتریپل اِي) به  ،AA+همچنین كاهش رتبه اعتباري
اقت صادهاي بزرگ اروپایي مانند آلمان ،فران سه و ایتالیا نزد مؤ س سات «فیی »9و «مودیز» به
سددطح  AA+و تهدید براي كاهش بیشددتر آن ،افزایش میزان بیکاري در كشددورهاي اروپایي
مانند ایتالیا و پرتقال و اسپانیا و رسیدن به بیش از  25درصد ،كاهش میزان پیشبیني صندوق
بینالمللي پول درباره ر شد اقت صادي جهان از  3/0در صد به  3/1در صد در سال  2413كه
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كاه شي  25در صدي را نیز ن سبت به سال گذ شته میالدي دا شته ا ست مؤید این مو ضوع
است .همچنین این مؤسسه ،رشد اقتصاد كشورهاي اروپایي را نزدیک به صفر اعالم كرده
است.
عواملي از این قبیل یا رویدادهاي مشدددابه و مختلف دیگر ،باعث ایجاد پیچیدگيهاي
تفصیلي و پویایي در محیط ميشود؛ كه در نتیجه ،بسیاري از شركتها و صنایع داخلي را با
عدم امکان پیشبیني دقیق و بلندمدت مواجه ميكند كه این امر ،باعث بروز مسائلي در نظام
اداره این گونه شركتها گشته است .دیگر ،از فرصتهاي بزرگ و برنامهریزيهاي مطمئن
و راهبردهاي مبتني بر مزیت رقابتي پایدار در بسدددیاري از سدددازمانها خبري نیسدددت؛ لذا
دسددتیابي و اسددتفاده از رویکردهاي نوي مدیریتي كه توانمندي الزم را براي سددازگار كردن
سددازمانها با شددرایط مذكور و پاسد گویي به مسددائل بهوجودآمده براي نظریهپردازان علوم
سازماني و مدیران عالي ،فراهم ميكند نیازي كلیدي و ضروري است.
 .9-4نظريات راهبرد در محیط پیچیده
14

كارل وایک ( )Weick, 1995در مواجهه با محیط پیچیده ،برنامهریزي راهبردي آني را مطرح
ميكند .وي بیان ميكند كه عمل باید قبل از برنامهریزي صورت گیرد؛ زیرا با عمل است كه
در ساخت 11محیط شركت ميكنیم .محیط ،پدیدهاي بیرون و جدا از ما نیست و تأكید ميكند
كه ما محیط را با نیتهاي قوي خودمان ميسازیم.
كانها ( )Cunha, 2007آثار پیچیدگي محیطي را در راهبردهاي سددازماني ،بررسددي ،و بر
اساس آن ،مدلي با شش نظریه عرضه كرده است:
 -1محیط با تغییرات زیاد (محیط شامپتري )12باعث اتخاذ شکل سازماني با كمترین
ساختاریافتگي ميشود.
 -2محیط با تغییرات زیاد باعث ایجاد جهتگیري راهبردي فيالبداهه ميشود.
 -3حد كمینه ساختاریافتگي سازمان براي بداههگري در م سیر راهبردي (م سیر مهم و
كلیدي مشي سازمان) ضروري است.
 -0بداههگري راهبردي باعث پاسخگویي سریعتر به تغییرات محیط ميگردد.
 -5پاسخگویي راهبردي سریع باعث افزایش انعطافپذیري سازماني ميگردد.
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 -6پا سخگویي راهبردي سریع باعث افزایش خطر انحراف و تغییر از اهداف سازمان
ميشود.
مدل حاصل از این شش نظریه در نمودار  1ترسیم شده است.

مقاومت و
سازگاري

محیط شامپتري

سازماني
پاسخگویي به
فرصتها و

تهدیدات محیطي

بداههگري
راهبردي
كمترین حد

كاهش ریسک

ساختاریافتگي

انحراف سازماني
نمودار  .4آثار پیچیدگي محیطي بر راهبردهاي سازماني

فرای ند مدیر یت راهبردي نیز م کا تب ز یادي دارد كه در تقسدددیمي كلي ميتوان دو
رهیافت اصلي را بر اساس جعبه ابزار فعلي تشخیص داد:
رهیافت اول :انعطافپذیري راهبردي و راهبردهاي منعطف و شناور
رهیافت دوم :پایداري و استحکام و پابرجایي راهبردها
در رهیافت اول ،بر انعطافپذیري و واكنش سددریع در قبال محیط تأكید ميشددود كه
ابزارها و فنون زیر نمایندة آن هستند:
رویکرد مدیریت عالیمِ كمسو ( ،)Ansoff, 1990رویکرد موضوعات راهبردي

( Stacey,

 ،)1992رویکرد راهبرد هاي چ ند گا نه همز مان ( )Schnaars, 1986و راهبرد گزی نه هاي آني
(.)Reed & Storrud-Barnes, 2010
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اما در رهیافت دوم بر ثبات راهبرد سازمان در شرایط متغیر تأكید مي شود؛ لذا به این
گونه راهبردها ،راهبردهاي پابرجا 13ميگویند

(& Davenport Canavari et al., 2001, p. 213

.)et al., 2006, p. 238
در پژوهش حاضددر ،كشددف و تبیین فرایند راهبردسددازي مبتني بر رهیافت اول مد نظر
محقق قرار ميگیرد.
 .1هدف غايي و پرسش پژوهش

هدف نهایي این پژوهش ،خلق فرآیند راهبردسازي در سازمان است .بدین منظور ،پرسش
اصلي تحقیق به شرح زیر است:
الگوي مناسددب براي فرایند راهبردسددازي سددازمانهاي موفق ایراني در محیط پیچیده
چیست؟ و عناصر تشکیلدهنده فرآیند مزبور كدام است؟
 .9روششناسي پژوهش

راهبرد این تحقیق ،نظریه دادهبنیاد است .این راهبرد ،روشي نظاممند و كیفي براي خلق
نظریهاي است كه در سطح گسترده به تبیین فرایند ،كنش یا واكنش موضوع یا پدیدهاي
مشخص ميپردازد ( .)Creswell, 2003از آنجا كه تبیین فرآیند راهبردسازي سازمان در محیط
پیچیده ،مطلوب این پژوهش است ،و تبیین این فرآیند ،به صورت اكتشافي و كیفي استخراج
ميشود ،راهبرد نظریه دادهبنیاد با این هدف ،سازگاري دارد.
 .4-9روش گردآوري و تفسیر دادهها
 .4-4-9نمونه و ابزار

براي انتخاب شركتهاي مورد مطالعه در این پژوهش ،ابتدا سي شركت كه در طول سالهاي
 1301تا  1309از لحاظ شاخصهاي مالي ،از جمله اهرمهاي مالي ،سودآوري و رشد
سرمایهگذاري ،عملکرد پیوسته مثبت و روبهرشدي داشتند انتخاب شدند .در گام بعد ،محقق،
با مراجعه به فهرست  144شركت برتر ایراني 10با در نظر گرفتن شاخص رشد سودآوري،
رشد فروش و میزان صادرات ،به مقایسه و غربالگري سیاهه شركتهاي بهدستآمده از
كارشناسان بورس و این فهرست پرداخت .پ

از بررسي 10 ،شركت موفق ایراني مشخص

شد .در انتخاب این شركتها ،عالوه بر شاخصهاي نامبرده ،عوامل دیگري نیز مد نظر بود
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كه عبارتاند از الف -فعالیت در بازارهایي كه رقابت شدید در آنها حاكم است؛ ب -عناصر
بسیار زیادي در محیط آنها دخیل است؛ ج -رویدادهاي بسیاري در آنها رخ ميدهد كه نسبت
زیادي از آنها مبتني بر روند گذشته نیست و پیشبینيشان نیز به سادگي میسر نیست .به طور
كلي ميتوان گفت كه این شركتها ،محیط متالطم و پیچیدهاي را دارند.
در گام پایاني ،براي دستیابي به فهرست نهایي شركتهاي موفق ،فهرست  10شركت
استخراجشده ،از نظر خبرگان دانشگاهي گذرانده شد و در نهایت 6 ،شركت ،جهت بررسي
و مطالعه عمیق انتخاب گردید.
این  6شددركت عبارتاند از شددركت ملي صددنایع م

ایران ،شددركت مپنا (مدیریت

پروژههاي نیروگاهي ایران) ،شددركت پتروشددیمي بندر امام ،شددركت نفت بهران ،شددركت
داروپخش ،و شركت فوالد مباركه اصفهان.
یادآور مي شویم كه نمونهگیري به صورت نظري انجام شده است .در این نمونهگیري،
از رویدادها ،نمونهگیري ميشود نه لزوماً از افراد .اگر به سراغ افراد ميرویم ،با هدف كاوش
رویدادها اسددت؛ رویدادهایي كه مبین مقولههاي مرتبط با پدیدههاي مورد بررسددي هسددتند.
افراد منتخب براي مشددداركت در پژوهش ،آگاهترین اعضدددا از رویدادهاي مرتبط سدددازمان
هستند؛ و بعضاً از فعالترین و تعیینكنندهترین ایشان در فرایند راهبردسازياند.
روش گردآوري دادهها به دو صددورت بررسددي اسددناد كتابخانهاي و میداني بوده و به
علت اینکه تحقیق از نوع كیفي ،و نظریه برخاسدددته از دادهها (دادهبنیاد) اسدددت از ابزارهاي
مصاحبه و مشاهده نزدیک براي جمعآوري دادههاي كیفي درباره شاخصهاي مدل استفاده
شده است .ضمناً ،نمونهگیري نظري تا رسیدن مقولهها به اشباع نظري ادامه یافت.
 .1کدگذاري

همانگونه كه ذكر شد رویکرد كلي این تحقیق ،همان است كه در نظریه دادهبنیاد صورت
ميگیرد؛ یعني استفاده از رویکرد مبتني بر دادهها .لیکن براي غنا بخشیدن به موضوع و مفاهیم،
مضامیني كه در نظریات گذشته نیز درباره تحقیق بود استخراج ،و از آنها در فرایند كدگذاري
استفاده شد.
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 .4-1کدگذاري باز

كدگذاري باز ،فرآیندي تحلیلي است كه از طریق آن ،مفاهیم ،شناخته ميشود و ویژگيها و
ابعاد آنها در دادهها كشف ميشود (.)Strauss & Corbin, 1991
از گزارههاي بهدستآمده 74 ،مفهوم استخراج شد و در  13مقوله خرد و آنها نیز در 6
مقوله كلي دستهبندي شد .جدول  1نشاندهنده مقولههاي اصلي و خرد استخراجشده است.
هنگامي كه مقولهها مشخص ميشوند تحلیلگر قادر است آنها را بر اساس ویژگيها و
ابعاد خا ص شان تبیین كند .وظیفه ویژگيها ،در نظریه سازي دادهبنیاد ،عر ضه جزئیات بی شتر
درباره مقولهها است.
در نظریه سازي دادهبنیاد ،هر ویژگي ،بُعد ميیابد .منظور از ویژگي بُعدبندي شده ،15این
است كه پژوه شگر ،ویژگي را بر روي پیوستار 16تلقي ميكند و در بین دادهها ،مثالهایي را
كه دو نهایت پیوستار را نشان ميدهد ميیابد.
مقولههاي خرد نیز مانند مقولههاي اصلي ،ویژگيها و ابعادي دارند

( Strauss & Corbin,

.)1991
جدول  .4مقولههاي خرد و اصلي استخراجشده
کد
مقولههای کلی
مقولههای خرد
مقوله
چشمانداز یا اهداف كلي

B1

ایجاد بستر یادگیري

B2

تشکیل گروه یادگیرنده

B3

ورود فرد/افراد كارآفرین

B4

شناخت مدل ذهني (دورنماي) مدیران عالي

B5

شناخت تغییرات محیط

B6

جستوجوي فرصت

B7

گفتوگو و مذاكره و مباحثه (در چارچوب قوانین شاو)

B8

راهبردهاي (تصمیمات) متعدد براي بهرهگیري از

B9

سیاستهاي راهبردي

B10

بازتابها و نتایج یادگیري

B11

فرصتهاي كوتاهمدت

تدوین چشمانداز
بسترسازي

تجزیهوتحلیل
راهبرد

بداههگري راهبرد

اجراي راهبرد

کد
مقوله
C1

C2

C3

C4

C5

تبیین مدل فرآيند راهبردسازي در محیط پیچیده؛ مطالعه شرکتهاي موفق ايراني

مقولههای خرد

کد
مقوله

تحکیم جایگاه و كاهش ریسک

B12

انعطافپذیري راهبرد

B13

كنترل راهبردي (كنترل محتواي راهبرد)

B14

مقولههای کلی

كنترل راهبردي
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کد
مقوله

C6

در ذیل ،ویژگيهاي مقولهها را از بعد چیسدددتي (معرفي مقوله) و چرایي (ضدددرورت
وجودي) بررسي ميكنیم.
 .4-4-1چشمانداز يا اهداف کلي

چیستی :چشمانداز ،جایگاهي است در افق آتي كه براي سازمان ترسیم ميشود .معموالً این
جایگاه در ذهن مدیران ارشد سازمان شکل ميگیرد .این جایگاه ،مبین موقعیت است و ماهیت
برنامه ندارد .اهداف كلي نیز دورنمایي از موقعیت سازمان در آینده (معموالً بلندمدت) هستند.
گفتني است كه چشمانداز یا هدف كلي باید انعطافپذیر باشد تا مدیران بتوانند آن را با
تجربیاتشان تطبیق دهند.
چرایی :وجود چشمانداز یا اهداف كلي براي جلوگیري از انحراف در سمتگیريهاي
كالن سددازمان در شددرایط متالطم محیطي و ابتال به نزدیکبیني در عملکردها بین كاركنان و
مدیران ،ضروري است.
 .1-4-1بستر يادگیري

چیستی :در سازمان ،آنچه در رویارویي با محیطهاي متالطم ،مهم است ،واكنش سریع ،بهموقع
و درست به رویدادهاي محیطي براي بهرهگیري حداكثري از فرصتها است .این كار به
راحتي ممکن نیست .نظریهپردازان معتقدند یکي از عوامل مهیاكننده این توانمندي ،ایجاد
سازمانهاي یادگیرنده است ()Stacey, 2007, p. 82؛ كه دستیابي به چنین امري ،مستلزم ایجاد
بستري مناسب براي آن است .بهكارگیري كاركنان شایسته و متخصص ،ایجاد مدلهاي ذهني
مشترک بین كاركنان و مدیران ،حاكم شدن تفکر سیستمي ،ایجاد حافظه دائم براي ذخیره و
بازیابي دانش سازماني ،داشتن آرمان مشترک و تعهد به آن ،تشویق به خالقیت و  ...از جمله
عواملي است كه ميتواند بسترساز مناسبي براي تشکیل سازمان یادگیرنده باشد.
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چرایی :براي افزایش توان پاس د گویي به تغییرات محیطي ،وجود بسددتر یادگیري الزم
است.
 .9-4-1تشکیل گروه يادگیرنده

چیستی :گروه یادگیرنده ،متشکل از تعدادي از افراد است كه داراي تخصص ،خالقیت،
مهارت و دانش الزم براي تصمیمگیري در شرایط پیچیده هستند .این گروه ،رهبري راهبرد
و تصمیمات راهبردي سازمان را بر عهده دارند .اصطالحاً به این گروه ،تیم كارآفرین سازمان
نیز گفته ميشود.
چرایی :ت شکیل سازمان یادگیرنده ،ب سیار م شکل و جزء آرمانهاي مدیران ا ست؛ چرا
كه همه افراد ،ظرفیت یادگیري حین عمل و خالقیت را ندارند؛ لذا در سدددازمانهاي موفق
ایراني ،گروه محدودي از كاركنان براي این امر انتخاب ميشدددوند تا سدددازمانها بتوانند تا
حدودي از مزایاي یادگیري سازماني بهره گیرند.
 .1-4-1حس جاذبه غريب
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چیستی :جاذبههاي غریب ،موقعیت زماني و رویدادي بین ثبات و بيثباتي ،و نظم و بينظمي
است .در این موقعیتها ،ویژگيهاي متضاد با هم و همزمان ،روي ميدهند (نه اینکه در یک
بعد زماني ،وضعیت ،ثابت باشد و در بازه زماني دیگر ،ناپایداري وجود داشته باشد) .از زمان
رخداد جاذبه غریب ،محیط ،در موقعیت و شرایط پیچیده قرار ميگیرد.10
چرایی :شدددناخت بهموقع این موقعیتها ميتواند سدددازمان را از غفلت و غافلگیري
پیشبینيناپذیر و كنترلنشدني محیطي حفظ كند.
 .9-4-1ورود فرد يا افراد کارآفرين

چیستی :در شرایط پیچیده ،سازمان ،نیازمند اخذ تصمیمات خالقانه ،جسورانه و قاطع است.
افراد كارآفرین قادرند خطرات ناشي از این تصمیمات را بپذیرند و هدایت و رهبري سازمان
را به عهده بگیرند.
چرایی :انعطاف ،سدددرعت عمل در تصدددمیمگیري و جلوگیري از تشدددتت آرا جهت
همنوایي نیروها در سددازمان ،نیاز عمده براي انطباق با محیط اسددت .این ویژگيها در افراد
كارآفرین ،رخ مينمایاند.
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 .9-4-1اتاق گفتوگو (اتاق شاو)

چیستی :تعامل و گفتوگو ،از ملزومات یادگیري و اخذ تصمیمات خالقانه و به اشتراک
گذاشتن نقشههاي ذهني و رسیدن به فضاي بیناالذهاني مشترک است .گفتوگوها باید در
محیطي كامالً آزاد و به دور از جهتگیريهاي ازپیشتعیینشده و شکلدهي به تفکرات افراد
متعامل در گفتوگو انجام شود .نظریهپردازي به نام «شاو ،»19این فضا را به خوبي تشریح كرده
است؛ لذا در این پژوهش ،از نام وي جهت نامگذاري این فضا ،استفاده شده است.
چرایی :براي رسددیدن به حداكثر توان نوآوري ،خالقیت و انعطاف ،و كاهش ریسددک
ناشي از اخذ تصمیمات غلط ،این فضاي تعامل ،الزم و ضروري است.
 .8-4-1راهبردهاي متعدد

چیستی :در تعریف ،راهبردها عبارتاند از سلسله تصمیمات اساسي و مهم ،جهت دستیابي
به اهداف خاص .در محیط پیچیده ،به دلیل عدم امکان پیشبیني آینده ،و كوتاه و كوچک
بودن فرصتهاي شناختهشده محیطي و منافع حاصل از آنها ،الزم است سازمانها ،توان
بهرهگیري از اقدامات متنوع و حركت به سمت اهداف متعدد را همزمان داشته باشند.
چرایی :فرصدددتهاي كوچک و اهداف كوتاهمدت و كم بودن مزایاي ناشدددي از آنها،
سددازمان را به سددمت تعدد در بهرهگیري از این فرصددتها و اهداف ميكشدداند؛ لذا براي
د ستیابي به این امر ،ت صمیمات متعدد و همزمان باید اخذ شود .این كار ،ری سک نا شي از
شکست را نیز كاهش ميدهد.
 .1-4-1سیاستهاي راهبردي

چیستی :چارچوب آزادي عمل تصمیماتِ تیم تصمیمگیرنده ،در قالب سیاستها تعریف
ميشود؛ تا انحراف تصمیمات به حداقل برسد .سیاستها هستند كه حدود و حیطه تصمیمات

را تعیین ميكنند؛ و گویاي این هستند كه خطوط قرمز تصمیمات راهبردي چیست و تصمیم-
گیرندگان تا چه حوزههایي حق تصمیمگیري دارند .این سیاستها را عاليترین سطح تصمیم
سازمان تبیین ميكند .بر اساس این ،تصمیمات سازماني در فضاي پیچیده باید نویدبخش

ایجاد ایدههاي نو ،ارتقابخش سطح سازگاري سازمان ،افزایشدهنده میزان تعامالت سازمان
با محیط و با بیشترین سطح تعامالت درون سازماني باشد.
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چرایی :رعایت این چارچوبها ،ریسک شکست تصمیمات ،انحراف از آنها و ریسک
عدم تأیید و تصویب به دست مدیران عالي را كاهش ميدهد.
 .3-4-1نتايج و بازتابها

چیستی :در اثر تعامالت ،گفتوگوها و هدایتهاي تیم یادگیرنده یا كارآفرین ،اهداف مناسب،
تدوین ،و گروههاي عملیاتيِ خوداتکا تشکیل ميشود ،در كاركنان ،آرمان مشترک و تعهد به
وجود ميآید ،انعطاف سازماني ،افزایش و میزان ساختاریافتگي ،كم ميشود ،آموزش الزم به
عامالنِ 24اجراي تصمیمات راهبردي داده ميشود و هر كدام در جایگاه مناسب خود قرار
ميگیرند و ميتوان بیان كرد كه محیط رواني سالم و آرامي بر سازمان حاكم خواهد شد .در
نتیجه ،توان سازمان براي اقدام موفق در محیط پیچیده افزایش ميیابد.
 .49-4-1کنترل راهبردي (کنترل محتواي راهبرد)

چیستی :پایش و كنترل پیوسته عالیم محیطي و حصول اطمینان از صحیح بودن اهداف و
راهبردها (و سازگاري آن با محیط) ،موضوع كنترل راهبردي است.
چرایی :ایجاد حلقه دوم یادگیري و بسددترسددازي براي انطباق و سددازگاري با محیط
پیچیده ،ضرورتي انکارناپذیر براي موفقیت است كه بدون كنترل راهبردي ،میسر نیست.
 .1-1کدگذاري محوري

پ

از مشخص شدن مقولههاي اصلي و فرعي ،ویژگيها و ابعاد آنها ،كدگذاري محوري

21

آغاز ميشود .كدگذاري محوري ،فرآیند ربطدهي مقولهها به زیرمقولههایشان ،و پیوند دادن
مقولهها در سطح ویژگيها و ابعاد است ( .)Strauss & Corbin, 1991نمودار  2نشاندهنده
مدل پارادایم كدگذاري محوري است.
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مقوله

پدیدهها

پیامدها

محوری

 كشف فرصتها

 بهرهگیري از فرصتها

راهبردسازی

 تدوین چشمانداز
 بسترسازي
 تجزیهوتحلیل راهبرد
 بداههگري راهبرد
 اجراي راهبرد
 كنترل راهبردي

494

 دسددد تیددا بي بدده اهددداف
كوتاهمدت

 ت شکیل گروههاي كوچک
خوداتکا

 ایددجدداد حددد كددمددیددندده
ساختاریافتگي

 ایجاد محیط آرام رواني
 بقا و موفقیت سازمان

شرایط پیچیده و رویداد نقاط جاذب غریب

نمودار  .1پارادايم کدگذاري محوري
 .9مدل نهايي تحقیق

پ

از كدگذاري دادههاي بهدستآمده و طي كردن مراحل روششناسي تحقیق مبتني بر

نظریه دادهبنیاد ،مدل زیر كه تبیینكننده فرآیند راهبردسازي سازمانهاي موفق ایراني در محیط
پیچیده است حاصل شد .گفتني است كه در كنار فرآیند اصلي ،افراد و گروههایي نیز معرفي
شدهاند كه وظایف هر كدام در اجراي این فرآیند ،مشخص شده است .نمودار  ،3مدل نهایي
پژوهش حاضر را نشان ميدهد.
 .9نتايج تحقیق

در ابتدا باید یادآور شد كه تمامي شركتها ،قبل از ح

22

وجود پیچیدگي در محیط ،روشهاي

سنتي فرآیند مدیریت راهبردي را كه اغلب مبتني بر رهیافت تجویزي و مکتب برنامهریزي
است در پیش ميگیرند؛ لیکن با ظهور تغییرهاي سریع و پیشبینيناپذیر محیطي و بروز شرایط
پیچیده -كه اطالعات دقیق و كافي از تغییرات در اختیار نیست ،بينظميهایي در محیط رخ
ميدهد ،باعث ارتباطات غیرخطي علت و معلول و رویدادهاي عجیب ميشود -تصمیمات
راهبردي اتخاذشده از قبل نميتواند پاس گو باشد؛ لذا رفتار و قیافه شركت براي در پیش گرفتن
فرآیند تصمیمگیري راهبردي جدید ،تغییر ميكند .در این حالت:
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الف -همه شدددركتها ،هدف هاي بلندمدت و میانمدت ازپیش تدوینشدددده را كنار
مي گذارند ولي خود را پايبند به چشدددمانداز یا اهداف كلي شدددركت ميدانند .همه آنها
معتقدند كه در این شرایط ،هدفگذاري كوتاهمدت ،كارسازتر خواهد بود.
چشمانداز یا اهداف كالن و كلي را عاليترین سطح تصمیمگیري سازمان كه مدیرعامل
یا هیئت مدیره است تدوین ميكند.
در ضمن ،مدیر عالي سازمان ،فرآیند تصمیمگیري را تفویض و سیاستهایي را تنظیم
ميكند كه تصمیمگیران سازماني باید در اتخاذ تصمیمات خود ،چارچوب آن سیاستها را
رعایت نمایند .بنابراین ،راهبردهاي تدوینشددده در فضدداي پیچیده ،با معیار آن سددیاسددتها
سنجیده مي شود؛ بعضي از این معیارها عبارتاند از لزوم ایجاد ایدهها و تصمیمات نوآورانه
یا اینکه تصمیمات باید سطح سازگاري را در سازمان ،با محیط افزایش دهد.
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تدوین چشمانداز یا اهداف کالن

مدیر عالی یا هیئت مدیره

مدیر عالی

شناسایی دورنمای
ذهنی مدیران
تنظیم سیاستهای عالی
راهبردی

گروه یادگیرنده یا فرد
کارآفرین
گروه یادگیرنده

499

بسترسازی برای
راهبردسازی و اجرا

از طریق ایجاد بستر یادگیری و خالقیت

بداههگری خالقانه راهبرد
سنجش تصمیمات با سیاستهای راهبردی

شناسایی و
پایش تغییرات
محیطی
جستجوی فرصت-
ها

گفتوگو و مباحثه
(در چارچوب قوانین
شاو)

گروه یادگیرنده یا فرد
کارآفرین

پرسشهای اساسی (بازخورد مثبت)
تأیید و تصویب راهبردها

مدیر عالی

گروه یادگیرنده

ارائه چند راهبرد مبتنی بر اهداف
کوتاهمدت (فرصت جویانه)

ارتباطات گروه با بخش عملیاتی

گروه یادگیرنده و مدیران میانی

افراد و گروههای عامل و مدیران عملیاتی

گروه یادگیرنده و مدیر عامل

ایجاد انعطاف در منابع
(جذب منابع احتیاطی)

ایجاد تعهد بین عاملها
در برابر تصمیمات))agent

اجرای همزمان راهبردها
برای بهرهگیری از فرصتها

کنترل راهبردی

نمودار  .9فرآيند راهبردسازي در محیط پیچیده
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ب -در شركتهاي بزرگي كه تحت كنترل و مدیریت فرد كارآفرین نیستند گروهي از
افراد متخصص و كارشناس ،انتخاب مي شوند و تیمي (گروه یادگیرنده) را تشکیل ميدهند
كه باید تغییرات و روند آن را پایش 23كند و فرصدددتهاي كوچک و بزرگ جدید محیط را
شناخته و سعي در ك شف عوامل و بازیگران ا صلي و مؤثر در محیط دا شته با شد .همچنین
الزم اسددت دورنما یا موقعیت شددركت در ذهن مدیر را (كه زاییده شددهود و تجربیات وي
اسدت) بشدناسدد و مدل ذهني وي را در تصدمیمگیريها مد نظر قرار دهد .این مدل ذهني،
وضعیت شركت را در آینده نه چندان دور ترسیم ميكند و ميتواند مبین حد و توان شركت
براي دست انداختن به فرصتها و كسب و استفاده از آنها باشد .این دورنما عمق زیادي در
بعد زمان ندارد و نميتوان آن را با چشمانداز مقایسه نمود.
سپ

جلسات گفتوگو و مباحثاتي تشکیل مي شود كه در آن ،بحثهاي آزاد و بدون در

پیش گرفتن چارچوب ازپیشطراحيشددده جاري ميگردد .قوانین این نوع از جلسددات را شدداو
( )Shaw, 2002مطرح كرده كه بر ا ساس این ،نام این نوع از ن ش ستها را «اتاق شاو» مينامیم.
هدف این نوع از گفتوگوها ،ایجاد بستر حداكثري براي بروز خالقیت و نوآوري است.
در اتاق شاو ،نظرات گروه جمعآوري و سعي مي شود ،ا شتراكات مفاهیم و ذهنیتها
(مدلهاي ذهني) شددکل گیرد .در این فضددا ،فرصددتهاي شددناختهشددده ،انتخاب و اهداف
كوتاهمدت تدوین ميشددود و راهبردها یا تصددمیمهایي براي بهرهگیري از آن فرصددتها تا
هنگام عبور از پیچیدگي« ،پدید» ميآید.
در صورت وجود فرد كارآفرین در رأس تصمیمگیري شركت ،وي با توجه به ح

و

توان شددهودي خود ،تصددمیمات جدید ،نوآورانه ،جسددورانه و معموالً اضددطراري را اتخاذ
ميكند؛ و با تیم خاص اجراي تصمیمات (كه ميتوان همان گروه یادگیرنده نامید) ،مذاكرات
و گفتوگوهایي را شروع ميكند.
گفتني اسددت كه در هر دو صددورت مذكور ،این راهبردها یا سددلسددله تصددمیمات ،به
صورت «فيالبداهه »20و بدون برنامهریزي قبلي و عقالیي پدید ميآید.
ج -پ

از جمعبندي راهبردها ،این تصمیمات با سیاستهاي راهبردي ،سنجیده و در

نهایت ،براي تصویب و تأیید ،به مدیر عالي عرضه ميشود.
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د -به دلیل اینکه معموالً اهداف كوتاهمدت و فرصتهاي شناخته شده ،كوچک هستند
چند راهبرد یا سددلسددله تصددمیم ،به صددورت موازي اتخاذ ميشددود تا به اجراي همزمان نیز
برسد .حتي ممکن است این موضوع به تولید همزمان چند محصول منجر شود.
هددددد -گروه یادگیرنده ،مذاكرات و گفتوگوهاي وسددیعي را نیز با مدیران عملیاتي و
عامالن (افراد یا گروههاي) مؤثر در سددازمان ،انجام ميدهد .در این گفتوگوها ،اشددتراكات
ذهني و برنامههاي اجرایي حاصل ميشود.
و -عامالن باید در برابر تصددمیمات ،تعهد كافي و آرمان مشددترک داشددته باشددند .آنها
آموزش هاي الزم را ميبینند و در جایگاه هاي مناسدددب خود جهت اجراي تصدددمیم هاي
راهبردي ،مستقر مي شوند .در ضمن ،عامالن و مدیران میاني ،كنترلهاي عملیاتي و حصول
اطمینان از منطبق بودن فعالیتها با برنامهها و راهبردها را بر عهده دارند.
ز -در این بین ،مدیران میاني وظیفه دارند به دنبال جذب منابع احتیاطي بیشددتر ،اعم از
مالي ،فناوري ،حمایتهاي قانوني و اجتماعي و  ...باشند تا ری سک شک ست راهبردها براي
شركت ،تحملكردني باشد.
ح -در تمام مراحل ،مدیر عالي و گروه یادگیرنده ،اهداف و راهبردهاي سدددازمان را با
شددرایط محیطي (متالطم و متغیر) ميسددنجند تا اطمینان حاصددل شددود كه این اهداف و
ت صمیمات ،سازگار با رویدادهاي محیطي ه ستند؛ و تغییرات باعث ن شدهاند كه راهبردها،
كارایي خود را در بهرهگیري از فرصددتها از بدهند ،مخاطرات شددکسددت افزایش یابد یا
سازمان را به قهقرا كشانده شود.
 .8تفاوت مدل تحقیق با الگوهاي مطرح موجود (جنبه نوآوري فرآيند)

اغلب قریب به اتفاق مدلهاي تجویزيِ فرایند مدیریت راهبردي ،به خلق راهبرد در طي
گامهاي كامالً مشخص و عقالیي معتقدند؛ لیکن این مدل به پدید آمدن راهبرد در طول
فرآیند گفتوگو و تعامل اجتماعي و بداههگرانه اذعان دارد .تأكید بر اتخاذ تصمیمات مبتني
بر اهداف كوتاهمدت نیز متناسب با محیطهاي پیچیده است.
آنچه در این مدل ،منحصربهفرد است و با دیگر فرآیندها تفاوت دارد اتخاذ چند راهبرد
و اجراي همزمان آنها اسددت .این سددلسددله تصددمیمات ،براي رسددیدن به اهداف متعدد و
كوتاهمدت اخذ مي شود؛ ولي نکتهاي كه در این بین نهفته ا ست ر سیدن به مفهوم «پرورش
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راهبرد» اسددت .تصددمیمهایي كه گرفته ميشددود ،به اجرا درميآید تا عالوه بر اینکه اهداف
كوتاهمدت را حاصددل نماید راهي را براي تدوین راهبردهاي پابرجا و بلندمدت نیز باز كند.
به عبارت دیگر ،سدددازمان با اجراي آنها ،موفقیت و عدم موفقیت هر كدام از تصدددمیمها را
ميسددنجد و یاد ميگیرد كه در شددرایط متغیر و متالطم ،چه اقداماتي مؤثر خواهد بود؛ و با
تغییر ،تعدیل یا تجمیع تصدددمیم هاي موفق ،راهبرد بلندمدت خود را نیز پدید ميآورد؛ یا
ميتوان گفت كه گزینه هاي راهبردي ،در قالب تصدددمیماتي و در زمان محدود ،آزمون و
تجربه ميشوند تا از این طریق ،راهبرد اصلي ایجاد شود.
درباره مفهوم «پرورش راهبرد» باید اذعان كرد كه این مفهوم ،حاوي پویایي و نشددداط
بی شتر و القاگر توان یادگیري مؤثرتري از آن چیزي ا ست كه مینتزبرگ از آن «د ست ساز
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كردن» یاد ميكند.
البته باید یادآور شددد كه در مدلهاي راهبردسددازي مبتني بر عدم اطمینان نیز شدداهد
تدوین چندین راهبرد و برنامه بر اساس سناریوپردازي هستیم؛ لیکن تفاوت در این است كه
آن راهبردها ،همزمان انجام نميشدددود؛ بلکه به دلیل ابهامات محیطي و عدم امکان حدس
رویدادِ هر كدام از گزینههاي احتمالي ،اتفاقهاي ممکن ،بسدددط داده و براي هر كدام از آنها
راهبرد متناسبي تدوین ميشود .به محض رخداد حادثه محتمل ،راهبرد و برنامه متناظر آن به
اجرا درميآید .به عالوه ،مدل مبتني بر عدم اطمینان ،به یادگیري و ملزومات آن در سددازمان
توجه نميكند .در مدل مبتني بر پیچیدگي ،وجود بازخورد مثبت ،حلقه دوم یادگیري و در
نتیجه ،پرورش دادن و بالنده كردن راهبرد ،از ملزومات و نتایج یادگیري اسدددت .همچنین،
مدل مبتني بر عدم اطمینان ،تحلیل محیط را بیهوده ميشدددمارد در حالي كه این تحلیل براي
شناخت فرصتها و همچنین جاذبههاي غریب و تا حدودي پیشبیني هرچند كوتاهمدت و
تحلیل عوامل محیطي الزم است.
فرآیند گفتوگو ،مذاكره و تعامالت اجتماعي بین اعضددداي تیم یادگیرنده و این تیم با
دیگر عاملها 26و میزان تأكید بر آن ،از موارد دیگر منحصربهفرد این الگو است.
ضدددمناً در این مدل ،در هر مرحله ،كنترل راهبرد (كنترل محتواي راهبرد) صدددورت
ميگیرد كه باعث مي شود انعطاف سازمان در تغییر هدفها و ت صمیمات راهبردي ،بی شتر
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شود .به عالوه ،سازمان با بهكارگیري این مدل ،ميتواند از حداكثر ظرفیت یادگیري خود نیز
استفاده كند و به تدریج ،آن را گسترش دهد.
مدل مبتني بر بقا نیز بیشددتر از منظر تجویزي به تدوین راهبرد ميپردازد؛ لیکن در مدل
جدید ،تأكید اصلي بر پدیدارشوندگي راهبرد است.
در این مدل ،تجویز ،تدوین و پايبندي به چشدددمانداز ،نوع تعامالت بین اعضددداي
سازمان و مشاركت آنها در امر راهبردسازي ،و همچنین ،روش طراحي یا كشف گزینههاي
راهبردي مشددخص نیسددت .در حالي كه الگوي جدید بر داشددتن و پايبندي سددازمانها به
چ شمانداز و اهداف كالن تأكید ،و نوع درگیري اع ضاي سازمان در فرآیند راهبرد و موارد
دیگر را به طور كامل تشریح ميكند.
در باره مدل مبتني بر یادگیري نیز با ید گ فت كه مدل مبتني بر پیچ یدگي پژوهش،
بیشددترین قرابت و نزدیکي را در بین مدلهاي موجود با این مدل دارد .البته تفاوتهایي نیز
بین این دو مدل وجود دارد كه در زیر به بخشي از آن اشاره ميشود:
مدل یادگیري ،توجه خوبي به منطق گفتوگو و تعامل ميكند و این عامل در هر دو
الگوي یادشده از نقاط قوت آنها براي سازگاري با پیچیدگي به شمار ميرود؛ ولي باید اشاره
كرد كه نوع و سدددطح و طرف هاي گفتوگو در مدل مبتني بر یادگیري به طور واضدددح،
مشخص نشده است.
در مدل مبتني بر یادگیري ،نقش و میزان تعامالت مدیر و رهبر مشددخص نیسددت؛ كه
این نقیصه در مدل مبتني بر پیچیدگي دیده نميشود.
الگوي یادگیري براي هر سددازماني ،اجرایي نیسددت؛ زیرا در سددازمانها ،زیرسدداخت
مناسددب و ملزومات اجراي سددازمان یادگیرنده وجود ندارد و به نظر ميرسددد این مدل و
داشتن چنین سازماني به صورت انتزاعي یا آرماني ترسیم شده است؛ مثالً شاید تمامي افراد
سازمان را نتوان افراد شایسته و متخصص و با توانمنديهاي الزم به شمار آورد؛ لذا اجراي
مدل مذكور با مشکالتي مواجه خواهد شد.
سؤاالتي كه هنوز هم در مدل یادگیري به قوت خود باقي ا ست عبارتاند از اینکه در
سددازمان یادگیرنده چه كسددي یاد ميگیرد؟ چه كسددي فرایند یادگیري را در سددازمان كنترل
ميكند؟ یادگیري چه ك سي ،محور قرار ميگیرد؟ در حقیقت ،نوعي سردرگمي در این مدل
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مشاهده مي شود؛ در حالي كه پاس سؤاالت مذكور در مدل این پژوهش ،مشخص است و
فرآیند مدیریت راهبردي در بخشهاي كامالً واضح و آشکاري توصیف شده است.
از مزایاي مدل تغییرات تدریجي كویین ( ،)Quinn, 1989عالوه بر واقعبیني ،تأكید بر
لزوم ایجاد تعهد سازماني بین كاركنان و ایجاد انعطاف و نوآوري ا ست .از معایب این مدل
نیز باید به طوالني بودن فرآیند مدیریت راهبردي اشددداره كرد كه این عامل در تناقض با
ویژگيهاي محیط پیچیده است و سرعت عمل سازمان را در پاس گویي به تغییرات سریع
محیطي ،كاهش ميدهد .مدل مبتني بر پیچیدگي ،سازكار پاس سریع را به تغییرات محیطي
فراهم ميآورد.
سایر الگوها مانند مدل مبتني بر كارآفریني نیز نميتواند براي تمامي سازمانها منا سب
باشد؛ چرا كه همه آنها ،تحت مدیریت فرد كارآفرین اداره نمي شوند؛ ضمناً این الگو ،از كل
فرآیند ،تنها به قسددمت ایجاد راهبرد اشدداره ميكند و پیچیدگيهاي اسددتقرار راهبرد و انواع
كنترلها نادیده گرفته شده است؛ همچنین وظایف افراد دیگر سازمان مشخص نشده است.
موضوعي كه در الگوهاي دیگري چون مدل شناختي نیز به چشم نميخورد .به عالوه ،براي
یادگیري سازماني در این مدلها (براي افزایش سرعت پاس گویي به مسایل آتي محیط) نیز
جایگاه مشخصي تعریف نشده است.
در نهایت باید اعالم كرد كه هرچند مدل این پژوهش ،بدون نقص نیست ولي بسیاري
از كمبودها و نقایص مدلهاي پیشددین را پوشددانده اسددت؛ و ميتواند راهكار مناسددبي را در
اختیار سازمانها به منظور ایجاد سیستمهاي سازگار با پیچیدگي مدیران قرار دهد.
 .1پیشنهادها

نتایج این تحقیق عالوه بر منحصربهفرد بودن و قابل استفاده بودن براي محققان علوم مدیریت،
ميتواند براي شركتهاي كشور ،كاربردهاي مهمي داشته باشد .از سویي دیگر ،از آنجا كه
اعتبار و قدرت این گونه الگوها ،در بهكارگیري گسترده آنها و تأیید صحت و كارایي آن است
پیشنهاد ميشود صاحبان صنایع و شركتهاي بزرگ و كوچک كه در محیط تجاري پیچیده
فعالیت ميكنند آن را به كار گیرند و نتایج آن را براي تعدیل و بهینهسازي مدل ،در اختیار
پژوهشگران قرار دهند .در ضمن ،از وجود نظرات سازنده و اصالحي صاحبنظران و اساتید
محترم دانشگاهي نیز استقبال ميشود.
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مهمترین گام براي اجراي این مدل ،بسترسازي مناسب سازمان براي ایجاد محیط امن
گفتوگو ،تعامل و یادگیري است .در این محیط است كه دانش سازماني ،حفظ و گسترش،
و توان خالقیت و نوآوري ،افزایش ميیابد.
از آنجا كه این الگو با رهیافت پدیدارشونده و همزمان طراحي شده مراحل بداههگري،
اجرا و كنترل راهبردي در آن ،همزمان و در كنار هم رخ ميدهد؛ لذا كسددداني كه قصدددد
بهرهگیري از این فرآیند را دارند به این موضوع توجه كافي را داشته باشند.
يادداشتها

1. system dynamics
2. second order
3. agent
4. agents
 .5رفتارهاي آشوبناک ،رفتارهایي هستند كه برنامهریزينشده و دفعتاً انجام ميشوند؛ و منطبق با
نظریه آشوب هستند؛ لذا پیشبیني بلندمدت آن تا حدودي امکانپذیر نیست.

6. constructivism
)7. Standard & Poor’s (S & P
8. Moody’s
9. Fitch Ratings
10. real time
11. construct
12. schumpeterian environment
13. robust
 .10فهرست  144شركت برتر ایراني (موسوم به  )IMI100را سازمان مدیریت صنعتي به طور
ساالنه بر اساس شاخصهاي مختلفي چون عملکرد مالي (مانند سودآوري ،نقدینگي ،نسبت-
هاي بدهي) ،بازار (مانند ارزش بازار و نسبت  ،)P/Eاندازه و رشد شركت (مانند رشد فروش،
فروش سرانه ،رشد اشتغال ،رشد دارایي) و صادرات ،رتبهبندي و منتشر ميكند .گزارش سال
 94مد نظر این تحقیق بوده است.
15. dimensionalized property
به طور كلي ویژگيها ،مشخصهها یا خصوصیات عمومي یا خاص مقولهها هستند و بعدها،
جایگاه ویژگيها را در طول طیف نشان ميدهند.
16. continuum
17. strange attractors
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Stacey, 2007, p. 190

:. ک. براي كسب اطالعات بیشتر ر.10

19. Shaw
20. agents
 به این دلیل «محوري» نامیده شده است كه كدگذاري حول «محور» مقوالت، این كدگذاري.21
22. sense
23. monitoring
24. improvising
25. crafting
26. agents

.تحقق ميیابد
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