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Abstract
The conceptualization of strategic management is
accompanied by a multitude of metaphors. For a long
time now, experts in the field of strategic management
have used various allegories and similes to define the
concept of strategy. The purpose of this study was to
understand the cognitive divergences between members
of the organization from the concept of strategy,
analyze the social effects of this conceptual multiplicity
on the behaviors and covert actions of members of the
organization and finally train members to achieve
conceptual convergence using the innovative metaphorplay method is a learner research. The article's
innovative methodology is valuable because it helps
metaphorical understanding of users' mental meanings
of the concept of strategy through metaphorical
analysis. The use of play analysis warns of the
possibility of the formation of behind-the-scenes
(hidden) behaviors in the organization. In this study,
the Hero-Elevator Company has been selected for a
case study. The findings of the study indicate the
multiplicity of members of the organization about the
concept of strategy and the possibility of the formation
of covert behaviors..
Keywords
Strategy as Multiplicity, Metaphor, Strategic
Interpretation,
Play.

چکیده
مفهومسازی مدیریت استراتژیک با انبوهی از استعارهها همراه شده
 صاحبنظران حوزه مدیریت استراتژیک برای، از دیرباز تا کنون.است
.تعریف مفهوم استراتژی از تمثیلها و تشبیههای متنوعی بهره بردهاند
 درک واگراییهای شناختی بین اعضای،هدف از انجام این پژوهش
 تحلیل تاثیرات اجتماعی این چندگانگی،سازمان از مفهوم استراتژی
مفهومی بر روی رفتارها و اقدامات پنهانی اعضای سازمان و نهایت ًا
آموزش اعضای سازمان در راستای دستیابی به همگرایی مفهومی به
.نمایشنامهپژوهی یادگیرنده میباشد-کمک روش نوآورانه استعاره
روششناسی نوآورانه مقاله از این جهت ارزشمند است که به کمک
تحلیل استعاره به درک معانی ذهنی کاربران از مفهوم استراتژی کمک
 باعث تشخیص تفاوتهای شناختی بین برداشتهای ذهنی،میکند
 با بهرهبرداری از تحلیل،کاربران از مفهوم استراتژی میشود
نمایشنامهای نسبت به احتمال شکلگیری رفتارهای پشت صحنه
 شرکت،(پنهانی) در سازمان هشدار میدهد در این پژوهش
 یافتههای.هیروآسانسور برای مطالعه موردی انتخاب شده است
پژوهش حاکی از چندگانهپنداری اعضای سازمان در مورد مفهوم
.استراتژی و احتمال شکلگیری رفتارهای پنهانی است
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.1مقدمه
استعارهها ،تفاسیر نمادین از یک سری واقعیتها هستند که به
افراد کمک میکنند حقایق را تعریف نموده و مفاهیم پیراموو
خود را توصیف نمایند .به عبارت دیگر ،استعارهها واقعیتهایی
نمادین هستند که حقایق را تفسیر میکنند (کلیوری و پاکوارد،
 .)230-229 :0992ریچارد دفت و کارل ویک نیز بوه اهمیوت
سیسووتم تفسوویری-نمووادین نهوون انسووا در شوو گیووری
استراتژیها اشاره کردهاند .به اعتقاد دفوت و ویوک ،تیومیم-
گیرندگا سازمانی از طریق تفسیر اطالعات دریافتی راجع بوه
محیط پیرامو سازما  ،به اطالعات معنوا مویبخشوند و ایون
معنابخشی تفسیری-نمادین منجر بوه تیومیمگیوری ،اقودا ،
ش گیری عمل رد و یادگیری میشود .تیمیمگیرنودگا بور
اساس الگوی نهنی تفسیری خودشا  ،نوع استراتژی سوازما
را انتخاب میکنند و عمل رد سازما را رقم میزننود (دفوت و
ویک .)292-290 :0990 ،به استناد ویک (،)003-000 :2102
اعضای سازما به کمک سیستم تفسیری-نمادین نهن خوود،
یک روایت از سازما میسازند و تنها بر اساس روایوت االو
خودشا رفتار میکنند .بنابراین مدیریت تغییر سوازما در ارور
هدایت و راهبری روایت اال سازما ام ا پوییر اسوت .بوه
باور آلونسو ورا و هربرت سایمو نیز اکثر اقدامات ،فعالیتهوا،
تیمیمات و رفتارهوای اعضوای سوازما در ارور برناموههوای
استراتژیک و اهداف سازمانی بوه وقووع نمویپیونودد بل وه در
نتیجووه تفاسوویر نمووادین افووراد از سووازما  ،هویووت سووازما و
رویدادهای سازمانی ،حاص میگردد .به عبارت دیگر ،اعضای
سازما به کمک فرآیند ادراکی نهن خود ،محرک های حسی
محیط را دریافت میکنند و از آ ها نماد میسازند .سپس این
نمادها در نتیجه فرآیند حرکتی تبدی به واکنشهوا ،گفتارهوا،
رفتارها و اقدامات افراد مویشووند (ورا و سوایمو -9 :0993 ،
 .)02بنابراین مشاورا سازمانی از تحلی اسوتعاره بوه عنووا
روشی ساده و کاربردی به منظور درک تفاسیر نمادین اعضای
سازما از واقعیتهای سازمانی با هدف آسی شناسی ،افزایش
ارربخشی و توسعه سازمانی استفاده میکنند (کلیری و پاکوارد،
 ;239-232 :0992تریسی.)223-220 :2121 ،
در طی سالیا اخیر ،عالقهمندی فزایندهای به تحلی اندیشه-
نگارانه سطح خرد استراتژی با تمرکز بر استعارهپژوهی مشاهده
میشود .دانششناسی مدیریت استراتژیک کوامال وابسوته بوه
پی رهای از تفاسیر و استعارهها میباشد .تفاسیر متفاوت ،اررات،
نتایج و تبعات متفاوتی را در پی خواهند داشت .برداشوتهوای
تفسیری اعضای سازما از مفهو استراتژی منجر به شو -

گیری اقدامات اجتماعی آ ها در سازما میشود و مویتووا
ادعا کرد که اتفاق نظر مفهومی بر سر موضوع استراتژی می-
تواند منجر به اقدامات ی پارچه و ارربخشتر بشوود (بوالوگو ،
جوواکوبز ،جارزاب وفسوو ی ،منتووره و وارا.)210-072 :2100 ،
تحقق و یا ش ست برنامههای تحول اسوتراتژیک سوازما هوا
وابسته به تفاسیر نمادین ،حسوگری و معنابخشوی بوه مفهوو
استراتژی در میا اعضای سازما است .اگر مفهو اسوتراتژی
سازما از منظور حسوگری جمعوی ،شوفاف ،عواری از ابهوا ،
منطقی ،قانع کننده و باورپییر باشد ،اعضای سازما میتواننود
خود را با تغییر استراتژیک سازما انطباق بدهند و در ایر این
صورت تغییر استراتژیک با مانع مواجه خواهد شود (استنسو ر،
بالوگو و لنگلی .)213-070 :2120 ،در واقع شیوه معنابخشی
اعضای سازما به مفهو استراتژی میتواند باعث مشروعیت-
بخشی به استراتژی و تسهی تغییر اسوتراتژیک بشوود و اگور
تفسیر نهنی اعضای سازما مبهم و یا چندپهلو باشد نمیتوا
انتظار داشت که پروژه تحول اسوتراتژیک منجور بوه موفقیوت
شود (جالونن ،شیلت و وارا.)2922-2790 :2109 ،
استعاره به عنوا ابزاری کاربردی و مهم بورای آمووز هوای
مدیریتی ،درک مفاهیم پیچیده مدیریت ،سادهسوازی معوانی و
هومزبوانی شوناخته مویشوود (دالتوو  .)2 :2120 ،ب وارگیری
استعاره میتواند باعث تدریس راحتتر مودیریت اسوتراتژیک،
ی پارچهسازی مفهو استراتژی و درک بهتر مفواهیم پیچیوده
مدیریت استراتژیک بشود (ویک .)331-322 :2113 ،عالوه بر
این ،کاربرد صحیح استعاره میتواند منجر به پییر استراتژی
توسط اعضوای سوازما  ،مشوروعیتبخشوی بوه اسوتراتژی و
تسهی اجرای اسوتراتژی گوردد (کرنلیسون ،هلوت و زونودل،
 .)0710-0712 :2100به اعتقاد هراکلیوس و جاکوبز:2119( 0
 )321-301استعارههای درک شده از مفهو استراتژی بر روی
موفقیت و ارربخشی استراتژی سازما  ،مورر هسوتند .در واقوع
تفاسیر نمادین و اقدامات در یک چرخه با همودیگر در تعامو
هستند به گونهای که نمادسازیهای نهنوی و منوابع نموادین
تف ر اعضای سازما میتوانند منجر به فهم مشترک از مفهو
استراتژی و ش گیری مجموعهای از اقدامات همسو بشوند و
از طرف دیگر ،نمادسازیهای مبهم و متناقض میتوانند منجر
به تعارض و عد ی پارچگی بشووند (رولوو و بوالوگو :2100 ،
 ;991-923استونز ;002-033 :2103 ،رولوو-0000 :2112 ،
 .)0039بنابراین صاحبنظرا حوزه مدیریت استراتژیک نیز بوه
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کمک استعاره ،تال کردهاند که مفهو استراتژی را در قالو
ساده و قابو درک توضویح بدهنود .بوه عنووا مثوال هنوری
مینتزبرگ ،0استراتژی را به فیلی تشبیه کرده اسوت کوه افوراد
نابینا با لمس بد آ به برداشتهای متفواوتی از فیو دسوت
پیدا میکنند (مینتزبرگ ،آلستراند و لمپو  )02-9 :2121 ،و در
پووژوهش دیگووری اسووتراتژی را ماننوود حرفووه سووفالگری و
استراتژیست را مانند سفالگر دانسته اسوت (مینتزبورگ:0997 ،
 .)72-22گری هم  2نیز استراتژی را به انقالب تشبیه کورده
(همو  ،)92-29 :0992 ،ویتینگتووو  3اسووتراتژی را بووه مثابووه
عملگرایی میداند (ویتینگتو  ،)732-730 :0992 ،آیزنهوارت0
( )3-0 :0997نیز استراتژی را مانند هنر موسویقی مویدانود و
نهایتووا بووه بوواور توموواس پوواول ،2اسووتراتژی هماننوود ورز
کوهنوردی است (پاول.)091-020 :2107 ،
اما تنوع استعارهها باعث تضعیف انتقال معنوی شوده ،برقوراری
ارتباط را دشوار مینماید ،منجر به عد پییر و نهایتوا پیواده
نشد ایده میشود (درازدز .)011-92 :2102 ،در مورد مفهوو
استراتژی نیز ایون تنووع اسوتعاره بوه وقووع پیوسوته اسوت و
استعارههای بسیار متنوعی برای توصویف اسوتراتژی از جملوه
رزمایش ،ورز  ،آشپزی ،سوفالگری ،هنور موسویقی و برناموه
ریزی ،خلق شدهاند (ویک .)300-301 :2113 ،در ارر شو -
گیری استعارههای متنوع از مفهو اسوتراتژی در نهون رهبور،
مدیرا و اعضای سازما  ،انتقال اسوتراتژی در میوا سوطو
مختلف سازما با مانع مواجه میشود (وینوزل و کوو :2109 ،
 .)239زیرا اعضوای سوازما بوه واسوطه اسوتراتژی سوازما ،
هویت سازما خود را درک میکنند ،راجع بوه آ بوا نینفعوا
گفتگو میکنند و بر اساس درک خود از استراتژی ،رفتار موی-
نماینوود (اشووفورم و ما و  .)21-21 :0992 ،بنووابراین تفاسوویر
متناقض و واگرا از مفهو استراتژی در درو سازما میتوانود
منجر به پیدایش رفتارها و اقدامات پنهانی در پشوت صوحنه و
خارج از صحنه سازما بشود که منجر به افت عمل رد خواهود
شد (اشفورم و ما  ;21-21 :0992 ،ویت  ،گیل ریست ،مولر
و لنی.)2-2 :2121 ،
بنابراین به منظور ایجاد اتفاقنظر مفهومی در مورد اسوتراتژی
سازما و کنتورل رفتارهوای پنهوانی پشوت صوحنه سوازما ،
ضرورت دارد که توجه ویژهای به همگرایی معنی استراتژی در
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قال استعارهسازی بشود .با توجوه بوه این وه درک صوحیح و
ی پارچه مفهو استراتژی در قال استعاره مویتوانود بور روی
پییر اسوتراتژی از جانو اعضوای سوازما  ،اجورای بهتور
استراتژی و نهایتا موفقیت سوازما اررگویار باشود (کرنلسون،
هلت و زونودل ;0710-0712 :2100 ،هراکلیووس و جواکوبز،
 ،)321-301 :2119ایجاد درکی مشترک از مفهوو اسوتراتژی
در سازما  ،از اهمیت باالیی برخووردار اسوت .بنوابراین ابوداع
روشی نوآورانه برای درک معنی استراتژی از نقطهنظر اعضای
سازما  ،تشخیص چندگانگی بین معانی درک شوده در میوا
اعضا ،آگاهسازی سازما نسبت به مخاطرات این چندگانگی از
جمله پیدایش رفتارها و اقدامات پنهانی پشت صوحنه سوازما
(اشفورم و ما  ;21-21 :0992 ،ویت  ،گیل ریسوت ،موولر و
لنی )2-2 :2121 ،و نهایتوا انجوا اقودامی عملوی در راسوتای
کاهش چندگانگی مفهومی میتواند مفید و ارزشمند باشد.
بنابراین هدف از انجا این پوژوهش درک چنودگانگی مفهوو
استراتژی در میا اعضای سازما  ،تحلی تاریر اجتماعی ایون
چندگانگی مفهومی بر روی ایجواد رفتارهوا و اقودامات پشوت
صحنه سازما توسط اعضای سازما و نهایتا آموز اعضای
سازما در جهت مفهو سازی مشترک اسوتراتژی بوه منظوور
پرهیز از رفتارهای پنها نامطلوب در پشوت صوحنه سوازما
میباشد .برای تحقوق ایون هودف از رو ابوداعی اسوتعاره-
نمایشنامهپژوهی یادگیرنده 2که شام سوه گوا کلوی تحلیو
استعاره به منظور تشخیص چندگانگی معانی ،تحلی نمایشنامه
ای رفتارهای پشت صحنه نمایش در ارر چنودگانگی معوانی و
یادگیری مشارکتی برای خودداری از رفتارهای نامطلوب موی-
باشد ،استفاده شده است.
مبانی نظري و پیشینه پژوهش
استعارهها ،سازههای نهنی ناشی از تیورات افراد هستند .یک
استعاره در واقع دو واژه متعلق به تجارب مختلف را به ی دیگر
پیوند میزند و هودف آ  ،سوادهسوازی واقعیوتهوا مویباشود
(اوتمووا و موواینی .)20 :2100 ،کوواربرد اسووتعاره در موودیریت
استراتژیک میتواند منجر به بهبود یادگیری مفهو اسوتراتژی
و توسعه دانش استراتژی بشود (برگی ،جاکوبز و روس:2112 ،
 .)79افراد صاحبنظر مودیریت اسوتراتژیک بوه منظوور تفهویم
استراتژی و درک بهتر معنای آ  ،از دیرباز تا کنو به کواربرد
استعاره روی آوردهاند که این امر منجر به تولیود طیوف بسویار
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متنوعی از استعارهها بورای توصویف ماهیوت اسوتراتژی شوده
است .در ادامه این استعاره ها ،بررسی شدهاند.
دانشجویا رشوته اسوتراتژی کسو و کوار از اسوتعاره بورای
توضیح مفهو استراتژی بهره میبرند .از جمله قودیمی تورین
استعارههای پر کاربرد در مودیریت اسوتراتژیک مویتووا بوه
اسووتعاره نظووامی و جنگووی ارا ووه شووده توسووط سووا تووزو،0
کالزویتس 2و مونتگومری 3اشاره کرد .این استعارهها مبتنی بر
مدلهای رقابتی استراتژی هستند که استراتژی را به تاکتیک-
های جنگی و رقبا را بوه دشومنا  ،تشوبیه مویکننود (اولیوور،
 ;9 :0999تووالبوت ;2-0 :2113 ،کرنلیسوون ،هلووت و زونوودل،
 ;0702-0710 :2100ویک.)303-323 :2113 ،
استعاره کالسیک استراتژی به مثابه جنو از علوو نظوامی و
رزمی وارد حوزه مدیریت استراتژیک شوده اسوت و بوا محویط
دانش محور ،نیازمند همزیستی و اتحاد اسوتراتژیک و شورایط
اقتیادی رو به رشد که پس از دهه  71مویالدی ایجواد شوده
بود ،سازگاری نداشت ،بنابراین استعارههای نوینتری شروع به
ش گیری نمودند (اولیور .)9 :0999 ،این استعارههوا را موی-
توا در چهار قال کلی مرتبط با روی رد برنامهریوزی (نوودا و
بوووور ;092-029 :0992 ،هم و و پراهوواالد;90-72 :0993 ،
لوواس و گوشال ;992-972 :2111 ،مرتنز ،ماتیسنز و وا د
بنووت ;729-721 :2102 ،درازدز ;013-92 :2102 ،اوتمووا و
ماینی ;71-22 :2100 ،کور برگور و وارا،)022-012 :2120 ،
روی رد اخالقی (سینگر ،)203-090 :0990 ،روی رد یوادگیری
و انطبواق پویووا (لوهرموا  ;99-99 :0999 ،اوتمووا و موواینی،
 ;71-22 :2110ویووک ;303-323 :2113 ،لنسوویتی و لوووین،
 ;79-29 :2110سووال ;033-021 :2112 ،کووامیلس:2119 ،
 ;003-99اولیووور ;01-9 :0999 ،ویتینگتووو -730 :0992 ،
 )732و روی رد انتقادی-پساساختاری (گرندی و میلوز:2110 ،
 )0072-0023طبقهبندی نمود.
استعارههوایی کوه مبتنوی بور روی ورد برناموهریوزی هسوتند،
اسووتراتژی را قاب و برنامووهریووزی و دارای فرآینوودی رسوومی،
مشخص و منظم در نظر گرفتهانود (اوتموا و مواینی:2100 ،
 .)71-22به عنوا مثوال همو و پراهواالد)90-72 :0993( 0
استراتژی را مانند اهداف بلندپروازانهای دانستهاند که به موج
آ  ،اهداف رسمی سازما تعیوین مویشووند و سوپس تموامی

منابع ،قابلیتها و شایستگیهای سازما در راستای تحقق آ
اهداف ،متمرکز میشوند .نودا و بوور )092-029 :0992( 2نیوز
استراتژی را به فرآیند ت رارشوونده تخیویص و بازتخیویص
منابع ،تشبیه کرده اند که بور اسواس ایون فرآینود ،سوازما از
طریق برنامهریزی مشخیی ،منابع خود را در راستای جهوت-
گیری استراتژیک ،تخییص میدهد .جمعی از افراد صاحبنظر
نیز استراتژی را به مثابه انقالبوی هودایت شوده و خودسواخته
دانستهانود (همو  ;92-29 :0992 ،پواتواردا و راماچانودرا ،
 ;297-270 :2121لووووواس و گوشوووال;992-972 :2111 ،
کرنلیسن ،هلت و زونودل )0702-0710 :2100 ،کوه در طوی
آ  ،سازما از طریق طراحی عامدانه ،مشخص و هدفمنود بوه
دنبال دستیابی به رشد ،توسعه ،ساختن آینده و ش داد بوه
آینده میباشد .در نقطه مقاب نگاه انقالبی به استراتژی ،مرتنز،
ماتیسنز و وا د بنت ،)729-721 :2102( 2نگاهی تدریجگورا
به استراتژی دارند و استراتژی را همانند تدریجگرایی پویا می-
دانند که یک سری تیمیمات عامدانه و آگاهانه در ادامه رونود
گیشته شرکت ،اتخان میشوند.
استعاره مربوط به نگواه اخالقوی بوه اسوتراتژی ،اسوتراتژی را
همانند فلسفهای اخالقی برای سازما در نظور مویگیورد .بوه
عبارت دیگر تمامی اقدامات و تیمیمات سازما باید منجر به
رفاه اجتماعی کارکنا و جامعه ،ایجاد عدالت اجتماعی ،ش -
گیری رفتارهای اخالقی ،دستیابی به منفعت جامعوه و رعایوت
مسئولیت اجتماعی بشوند (سینگر .)203-090 :0990 ،در ایون
استعاره ،استراتژیست مانند یک فیلسوف اخالقمودار ،سوازما
مانند منبعی اخالقی و اعضوای سوازما ماننود هودایتگورا
اخالق در نظر گرفته شدهاند (سینگر.)203-090 :0990 ،
نوع دیگری از استعارهها در ارر روی ورد یادگیرنوده ،تجربوی و
انطباقی به استراتژی ،خلق شدهاند که کامال بوا اسوتعارههوای
مرتبط با نگر برنامهریزی مغایرت دارند .بوه عنووا مثوال،
وانتینن و پیهالتو )779-790 :2119( 7استراتژی را بوه فرآینود
یادگیری تشبیه کردهاند که در ارر آ  ،سازما  ،بودو برناموه-
ریزی ،تنها در ارر تجربهاندوزی و یوادگیری دا موی از محویط،
خود را با شرایط انطباق میدهد .آیزنهارت و براو (:0999
 ،)799-792مووک موویال و کارلیسووله،)293-270 :2117( 9
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اوتمووا و موواینی )71-22 :2100( 0و استیسووی-01 :0993( 2
 )07نیووز بوورای توصوویف اسووتراتژی از اسووتعارههووای آشوووب
ساختارمند ،انطباق پییری پویا و فرصت طلبی استفاده کردهاند
و وظیفه استراتژیست ،یافتن مسیر سازما از درو بینظمیها
است .جمع دیگری از پژوهشگرا  ،اسوتراتژی را هماننود یوک
واکنش به رقابوت ،افوت عمل ورد ،مشوتری و انتظوارات وی،
محیط و عد قطعیتهوا دانسوتهانود (لیگوز ،ماتوا و گریفیوث،
 ;2200-2211 :2103پارنوو  ،لسووتر و منفووی-221 :2111 ،
 .)231به بواور کوامیلس )003-99 :2119( 3اسوتراتژی ماننود
کالفی سردرگم است .به عبارت دیگر در هنگا توسعه و رشد
سازما  ،یک سری مسا و مش الت پیچیده که عمودتا نیوز
مرتبط با بافت اجتماعی ،روابط بوین فوردی و تعوارض منوافع
نینفعا هستند ،به وقوع میپیوندند و سازما دا ما باید با این
مسا اامض ،دست و پنجه نر کند (کوامیلس-99 :2119 ،
.)003مجموعه دیگر از استعارههای مرتبط با نگر یادگیرنده،
تجربوووی و انطبووواقی ،شوووام سووواختاربندی اجتمووواعی
(جارزاب وفس ی ،)221-220 :2119 ،فرآیند و عم اجتمواعی
(اد  )902-799 :0992 ،و اسوووتراتژی بوووه مثابوووه عمووو
(ویتینگتو  ;732-730 :0992 ،پاول ;091-022 :2107 ،نتز،
سونسوون و برونوودین ;001-010 :2121 ،کوواپال -0 :2117 ،
 ;01تیدسووترو و راجوواال ;00-32 :2102 ،هنوودری:2111 ،
 ;972-922هندری ،کی و نی ولسن )22-33 :2101 ،هستند
که به جای نسبت داد استراتژی به سازما  ،آ را به سوطح
خرد افراد ،مدیرا  ،تعوامالت اجتمواعی و روابوط بوین فوردی
نسبت میدهند .در این استعارهها ،استراتژی مانند عم و اقدا
اعضای سازما در نظر گرفتوه شوده اسوت (جارزاب وفسو ی،
 ;221-220 :2119ویتینگتوووو  ;732-730 :0992 ،پووواول،
 .);091-022 :2107در راستای استعارههوای مورتبط بوا نگواه
یادگیرنده ،تجربی و انطباقی ،برخی از پژوهشوگرا بوا بهوره-
بوورداری از اسووتعاره سووفالگری مینتزبوورگ ( )72-22 :0997و
استعاره هنر موسیقی آیزنهارت ( ،)3-0 :97استراتژی را به هنر
و استراتژیست را به هنرمندی با استعداد و ماهر تشبیه کردهاند
که از طریق قوه تجسم و دانش خوود ،اقودا بوه خلوق اروری
هنرمندانه مینماید (برگوی ،جواکوبز و روس;90-79 :2112 ،
ویک .)303-323 :2113 ،در همین راستا ،اولیور-9 ،0999( 0
 )01ادعا کرده است که استراتژیسوت ماننود سرآشوپزی مواهر
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است که از طریق هنر آشپزی خود ،مجموعهای از مواد اولیه را
به درستی ترکی نمووده و یوک اویای خوشومزه کوه هموا
استراتژی است را خلق میکند .عدهای دیگر نیوز اسوتراتژی را
مشابه کشفی خالقانه دانسته و استراتژیست را کاشفی خالق و
دارای نهنی واگرا ،تف ری انتقادی و تداعیگر میدانند (روس
و وی تور ;322-309 :0999 ،اوتما و ماینی;71-22 :2100 ،
ویک.)303-323 :2113 ،استعاره ورز نیز در موورد مفهوو
استراتژی ،ب ار گرفته شده است (اولیور ;01-9 :0999 ،اوتما
و ماینی ;71-22 :2100 ،ویک .)303-323 :2113 ،سورمایه-
گیارا سازما مانند مالک تیم ورزشی هستند که انتخاب نوع
رشته ورزشی ،کادر فنی و اعضای تیم را برعهده دارنود ،مودیر
عام مانند کادر مدیریتی تیم ورزشی است که به نمایندگی از
طرف سرمایهگیارا و مال ا باشگاه باید به عمل رد مطلووب
دست پیدا کنود و نهایتوا مودیرا و کارمنودا سوازما ماننود
سرمربی ،مربی و بازی نوا هسوتند (اوتموا و مواینی:2100 ،
 ;71-22ویک .)303-323 :2113 ،از جمله دیگر استعارههای
مرتبط با نگر یادگیرنده ،تجربوی و انطبواقی مویتووا بوه
استعاره برداشت محیوالت توسط کشواورز خبوره (لوهرموا ،
 ،)99-99 :0999اسووتراتژی بووه مثابووه اکوسیسووتم (لنسوویتی و
لوین ،)79-29 :2110 ،استراتژی به مثابوه انتظوار فعاالنوه در
شرایط عد قطعیت تا لحظه دستیابی به ربوات نسوبی (سوال،
 )033-021 :2112و اسووتراتژی بووه مثابووه داسووتا سوورایی در
صحنه نمایش سازما که در آ  ،استراتژیست ،نقش داستا -
سرا را دارد و صحنه در اختیار نینفعا میباشد (ایرلند و هیت،
 ;920-900 :0997ونووزل و کووو  ،)223-239 :2109 ،اشوواره
نمود.گرنوودی و میلووز )0072-0023 :2110( 2نیووز بووا نگوواه
انتقادی-پساساختارگرا به استراتژی ،استعاره استراتژی به مثابه
وانموودگی و فراواقعیوت را مطوور کوردهانود .بووه اعتقواد ایوون
پژوهشگرا  ،کاربرد استعاره در مدیریت استراتژیک نمویتوانود
منجر به ایجاد مفهو واقعی از استراتژی بشود بل ه تنها یوک
نماد تخیلی (وانمووده) از واقعیوت ارا وه موینمایود کوه باعوث
سردرگمی افراد خواهد شد .بنابراین ،سازما هوا بوا توجوه بوه
مفهو ایرواقعوی ارا وه شوده از اسوتراتژی ،قوادر بوه اجورای
استراتژی نخواهند شد(گرندی و میلز.)0072-0023 :2110 ،
همانطور که از طریق مرور مبانی نظوری و ادبیوات پوژوهش،
قاب تشخیص است ،استعارههای بسویار متنووع و واگرایوی در
مورد مفهو اسوتراتژی بوا نگواههوای مختلوف برناموهریوزی،
یادگیرنده-تجربی انطباقی ،اخالقگرایی و انتقوادی-پسوامدر
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ارا ه شدهاند .بنابراین هدف از انجا پژوهش پیش رو افوزود
یک استعاره جدید به مجموعه استعارههوای متنووع و واگورای
موجود نمیباشد .زیرا بر اساس نتیجهگیری ی ی از جدیدترین
پژوهشها با موضوع کشف معنای اسوتراتژی ،مشوخص شوده
اسووت کووه مفهووو اسووتراتژی در میووا نینفعووا و کوواربرا
استراتژی ،ناشناخته ،گن و چندپهلو میباشد (مونتیرو:2120 ،
 .)99-79بنابراین یک مفهوو گنو و نامشوخص از عبوارت
استراتژی ،نه تنها نمیتواند کارآمد باشد بل ه میتواند منجر به
ایجاد تضاد ،تعارض و پارادوکس بشود (موونتیرو-79 :2120 ،
 .)99بنابرای ،هدف از انجا این پژوهش ،آش ارسازی فضوای
چندگانهپنداری در مورد مفهو استراتژی ،تحلیو ارورات آ و
انجا اقدامی عملی مبتنی بر یوادگیری مشوارکتی در راسوتای
دستیابی به مفهومی واحد از عبارت استراتژی به کموک رو
نوآورانه استعاره-نمایشنامه پژوهی یادگیرنده میباشد.
روششناسی پژوهش
همانطور که در بخشهای قبلی مقاله ،توضیح داده شد ،در این
پژوهش از رو نوآورانه استعاره-نمایشنامه پژوهی یادگیرنوده
که دارای سه مرحله کلی تحلی استعاره ،تحلی نمایشونامهای
و نهایتا اقدا عملی در راستای یادگیری مشارکتی بوه منظوور
بهبود شرایط موجود میباشد ،استفاده شوده اسوت .در مرحلوه
اول ،به کمک تحلی استعاره ،مفهو استراتژی از نقطوه نظور
افراد مرتبط با سطو مختلف شرکت هیروآسانسور شام رهبر
و تمامی مدیرا ( 2نفر) و تفاوتهای بین برداشوتهوای ایون
افراد از مفهو استراتژی ،تشخیص داده شده است .در مرحلوه
دو به کموک تحلیو نمایشونامهای و بوا هودف آگواهسوازی
اعضای سازما از احتموال وقووع رفتارهوا و اقودامات پنهوانی
پشت صحنه سازما در ارر چندگانه پنداری مفهو اسوتراتژی،
تحلی های مرتبط با ش گیری رفتارهای محتمو در پشوت
صحنه به کمک تفسیر اسوتعارههوای مرحلوه اول ،ارا وه شوده
است .نهایتوا در مرحلوه سوو  ،از طریوق یوادگیری مشوارکتی
پژوهشگر و اعضای سازما در قال جلسات گفتموا  ،توال
شده که چندگانه پنداری ناشی از تفاوت نگاه اعضای سوازما
به مفهو استراتژی ،کواهش پیودا کنود و سوازما بوه سومت
همگرایی مفهو استراتژی حرکت نماید.
ب ارگیری این رو ابوداعی ،از چنود جهوت حوا ز اهمیوت و
ارزشمند میباشد .اولین مزیت این رو  ،مربووط بوه توانوایی
تشخیص مفهو استراتژی از نقطه نظر افراد مختلف و سوپس
درک تفاوتهای بین این مفاهیم در قال تحلیو اسوتعارههوا
میباشد که در نتیجه آ وضعیت موجوود سوازما بوه لحوا

چندگانه پنداری در مورد مفهو استراتژی ،شناسایی مویشوود.
اولین مزیت ،دارای ارز تفسیری است ،به این معنی که تنها
وضعیت موجود را شر میدهد اما دومین مزیت این رو که
از طریق تحلی نمایشونامهای حاصو مویشوود ،دارای ارز
انتقادی است زیرا وضعیت موجود را به چوالش مویکشود و از
طریق نشا داد چندگانه پنداری بین اعضای سازما  ،نسبت
به مخاطرات این مساله ،هشدار میدهد .سوومین مزیوت ایون
رو مربوط به ارز عملوی آ در راسوتای ایجواد بهبوود و
تغییوور وضووعیت موجووود از طریووق اقوودا پژوهووی مشووارکتی و
یادگیری مشوارکتی مویباشود.دلی اسوتفاده از رو ابوداعی
تحلی استعاره-نمایشنامه پژوهی یادگیرنده نیز این بوده اسوت
که بهترین راه بورای کشوف برداشوت نهنوی افوراد از معنوی
استراتژی ،تحلی استعاره است زیرا استعاره بوه کموک سواده-
سازی مفهوو و ارتبواط داد مفهوو پیچیوده اسوتراتژی بوه
عباراتی قاب درک برای عمو  ،میتواند راه گشا باشد .از طرف
دیگر ،تحلی نمایشنامهای نیز روشی کواربردی و سواده بورای
تشخیص رفتارهای پشت صحنه نمایش در اختیوار پژوهشوگر
قرار میدهد .در ادامه ،مراح سهگانه ایون رو توضویح داده
شدهاند.
مرحله اول :تحلیل استعاره
به منظور تحلی استعاره از رو تلفیقی رتبهبندی استعارهها و
اندیشهنگاری 0خالقانوه (موالوینی رد ;0092-0079 :2107 ،
تریسی )223-220 :2121 ،استفاده شده است .در این رو از
طریق سه گوشهسازی ،2یعنوی چوک کورد مسوتقیم تفسویر
استعارهها با مشارکتکننده در طوی میواحبه ،ارا وه فهرسوت
استعارهها به مشارکتکننده جهت رتبهبندی آ ها و درخواست
از مشارکتکننده بورای اضوافه کورد اسوتعارههوای خالقانوه
مدنظر خود به فهرست ،روایی تحلی اسوتعاره افوزایش یافتوه
است (آرمستران  ،دیویس و پولسن .)023-020 :2100 ،برای
انجا تحلی استعاره ،ابتودا پژوهشوگر از طریوق انجوا مورور
نظا مند ،فهرستی متنووع از اسوتعارههوای موجوود را از درو
ادبیوات پژوهشووی موودیریت اسووتراتژیک تهیوه کوورد کووه ایوون
استعارهها در بخش مبانی نظری و پیشوینه پوژوهش ،بررسوی
شدند .اسوتراتژی جسوتجوی نظوا منود در جودول  0و نحووه
گزینش مقاالت در ش  0ارا ه شده اند .سوپس میواحبهای
نیمه ساختارمند با افوراد مورتبط بوا سوطو و دپارتموا هوای
Idiographic Approach
Triangulation
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مختلف شرکت هیروآسانسور از جمله رهبر سوازما و تموامی
مدیرا که شام  2نفر بودند ،به صوورت مجوزا ،ترتیو داده
شد .از هر یک از افراد سوال شد که بوه نظور شوما اسوتراتژی
شرکت هیروآسانسور ،شبیه کدامیک از این استعارهها میباشود
(رتبهبندی استعارههای به دست آمده از مرور نظا مند با طیف
 0تا  01که عدد  0به معنای کمترین تناسو بوین اسوتعاره و
استراتژی و عدد  01به معنای بیشترین تناسو اسوت) .بورای
افزایش روایی تحلی استعاره نیوز از رو سوه گوشوهسوازی
یعنی چک کرد مسوتقیم تفسویر هور یوک از اسوتعارههوا بوا
مشارکتکنندگا  ،رتبهبندی استعارهها و نهایتا اندیشوهنگواری
خالقانووه (افووزود اسووتعارههووای موودنظر مشووارکتکننووده بووه
فهرست) استفاده شد .پس از اتما فرآیند میواحبه ،نتوایج آ
تحلی شد تا به کمک رتبهبندیها میوزا چندگانوهپنوداری و
تضادهای مفهومی تشخیص داده شود .نتوایج ایون تحلیو در
جدول  ،2آورده شده است.
مرحله دوم :تحلیل نمایشنامه
با توجه به مطالعات اروین گوافمن ،)0929( 0در هور محویط
اجتماعی ،رفتارها و اقدامات پشت صحنه نمایش با مشواهدات
عینی جلوی صحنه نمایش ،متفاوت هستند .بنابراین از طریوق
مشاهدات مستقیم نمیتوا به رفتارهای پنهانی پشت صوحنه
نمایش پی برد (تانر و تیمونز .)991-972 :2111 ،در سازما -
ها نیز ،هر نمایشی از جمله نمایش استراتژی ،منجر به ش -
گیری رفتارها و اقداماتی در پشت صحنه سوازما مویشوود و
اگر نمایش استراتژی سازما  ،نمایشی قووی ،جویاب ،معتبور،
باورکردنی و قابو درک نباشود ،باعوث ایجواد تغییور و بهبوود
نخواهد شد (مولر .)02 :2109 ،در مرحله تحلی نمایشنامه ،بوا
هدف کشف رفتارها و اقدامات احتمالی پشت صحنه سوازما ،
از روی رد پنج عنیری کنوت بوورک( 2تریسوی-209 :2121 ،
 )221به شر زیر استفاده شده است:اقدا یوا نقوش :موضووع
چیست؟ چه اتفاقی در صحنه نموایش افتواده اسوت؟ اعضوای
سازما چه میگویند؟
صحنه نمایش :اقدا در کجا رخ داده اسوت؟ اقودا در جلووی
صحنه و پشت صحنه چگونه است؟عام  :چه کسوی اقودا را
انجا داده است؟ بازیگرا کدامند؟نیروی عام  :اقدا چگونوه،
به کمک چه ابزار ،وسیله یا روشی به انجا رسیده است؟هدف:
نتیجه چیست؟ چرا عاملین اینگونه رفتار کردهاند؟نتایج تحلیو
نمایشنامه در جدول  ،3توضیح داده شدهاند.

Erving Goffman
Kenneth Burke
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مرحله سوم :یادگیري مشارکتی
پژوهشگر در مرحله سو رو پوژوهش ،بوا توجوه بوه نتوایج
حاص از مراح قبلی و با هودف ایجواد بهبوود در سوازما از
طریق مشارکت اعضای سازما  ،جلسه یوادگیری مشوارکتی را
ترتی داده است که منجر به درک مشترک مفهو اسوتراتژی
در میا اعضای سازما میشوود .بورای انجوا اقودا پژوهوی
یادگیرنده از روی رد دو مرحلهای بسو روی و موایرز:2110( 3
 )332-329شام مرحله تشخیص و مرحلوه درموا  ،اسوتفاده
شده است.
جدول  .1استراتژي جستجوي نظاممند
نام پایگاه

علت انتخاب

استراتژي جستجو

اطالعاتی

امرالد0

پایگاه داده
تخییی در
زمینه مدیریت و
استراتژی

گوگ اس الر

پایگاه داده
جامع به منظور
یافتن مقاالت
مرتبط بیشتر

گوگ اس الر

پایگاه داده
جامع به منظور
یافتن مقاالت
مرتبط بیشتر به
کمک سایر
کلیدواژههای
مرتبط

جسووتجوی نشووریات بووا موضوووع
تخییی استراتژی و موضوع فرعی
استراتژی شورکتی.یافتن  01نشوریه
تخییی در حووزه اسوتراتژی.یافتن
مقاالتی که در عنووا آ هوا حتموا
عبارت " "strategy asبه معنوی
استراتژی به مثابه ...نکر شده باشد.
محوودود کوورد بووازه زمووانی انتشووار
مقاالت به سالهای  0991تا 2120
انتخاب نشریات با دستهبندی کس
و کووار ،اقتیوواد و موودیریت و دسووته
بنوودی فرعووی موودیریت اسووتراتژیک
(تعداد  21نشریه).جستجوی مقاالت
انگلیسی زبوا در بوین بوازه زموانی
 0991تا  2120که در عنووا آ هوا
حتما عبوارت " "strategy asبوه
معنی استراتژی به مثابوه قیود شوده
باشد.
جستجو در میا مقواالت انگلیسوی
زبووا در بووین سووالهووای  0991تووا
 2120بووا سووه کلیوودواژه موورتبط بووا
استعاره در عنوا مقواالت بوه شور
زیر:
Metaphor in strategy
Metaphor in strategic
Strategy metaphor

Baskerville & Myers
Emerald
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شکل  .1مراحل محدودسازي و انتخاب مقاالت در جستجوي نظاممند
قبلوی برگووزاری دورههوای آموزشووی مودیریت اسووتراتژیک و
علت انتخاب شرکت هیروآسانسور به عنوان مورد
تدوین سند استراتژیک در ایون شورکت ،انتظوار مویرود کوه
انتقال استراتژی در میا سطو مختلوف سوازما و اعضوای
مطالعه
سازما به خوبی انجا گرفته باشد و پدیده چندگانهپنداری و
از جمله مهمترین دالیو انتخواب شورکت هیروآسانسوور بوه
همچنین تاربینی استراتژیک ،مشاهده نشود (انتخاب نمونه به
عنوا نمونه پژوهش میتوا به موارد زیر اشاره نمود:
عنوا مثال نقض برای پدیده چندگانه پنداری).
به دلی شناخت قبلی پژوهشوگر از ایون شورکت و
.0
روابط طوالنی مدت با ر یس هیوات مودیره شورکت ،ام وا
یافتههاي پژوهش
دسترسی بودو محودود بوه صوحنه پوژوهش و جموعآوری
مورد پژوهی این مقاله در شهریور و اوای مهور مواه  0011در
اطالعات به صورت گسترده وجود داشت.
شرکت هیروآسانسور انجوا شود .هیروآسانسوور یوک شورکت
به دلی سابقه هم اری پژوهشگر با ایون شورکت،
.2
خیوصی واقع در تهرا است که دارای حدودا  21نفر پرسن
پژوهشگر به عنوا مشارکتکننده کام در صوحنه پوژوهش
میباشد و در زمینه سرویس ،تعمیورات و نگهوداری آسانسوور،
حضور پیدا کرد و به دلی اعتمواد اعضوای سوازما  ،ام وا
اخی استانداردهای ادواری آسانسور ،راه اندازی و اجورای انوواع
گردآوری دادههای معتبر و افزایش روایی پژوهش میسر شد.
آسانسورها و تولید برخی قطعات مربوطوه ،فعالیوت موینمایود.
با توجه به جایگاه پژوهشگر به عنوا مشاور در این
.3
خردمایووه انتخوواب شوورکت هیروآسانسووور بووه عنوووا مووورد
شرکت ،ام ا انجا مداخلوه پژوهشوی در راسوتای سوومین
مطالعاتی ،در ارتباط با اندازه کوچک سوازما بووده اسوت .بوا
مرحله از رو پژوهش یعنی یادگیری جمعی و اقدا پژوهوی
توجه به تعداد اندک پرسن شورکت ،ارتباطوات روزانوه رهبور
مشارکتی برای پژوهشگر وجود داشت.
شرکت با مدیرا و کارشناسا و همچنین وجود سوابقه قبلوی
به دلی اندازه کوچک سوازما و ارتباطوات روزانوه
.0
تدوین استراتژی ،انتظار میرود که این شرکت به عنوا یوک
رهبر سازما با مدیرا و کارشناسا و همچنین وجود سابقه

فیلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز 0011

استعاره ها هستند ،در جدول  ،3تحلی نمایشنامهای حاصو از
تحلی استعاره آورده شده است و نهایتا با توجه به آسی هوای
احتمالی تشخیص داده شده از مرحله تحلی نمایشنامه (مرحله
تشخیص اقدا پژوهی) ،جلسوات یوادگیری مشوارکتی (مرحلوه
درما ) طرحریزی شدهاند که در ادامه ،توضیح داده شدهاند.

مثال نقض برای پدیده چندگانهپنداری باشد و چنین پدیودهای
در این شرکت ،مشاهده نشود .با توجوه بوه رو شناسوی سوه
مرحلهای پژوهش که شام تحلی استعاره ،تحلی نمایشنامه-
ای و نهایتا اقدا پژوهی مشارکتی است ،در جودول  ،2تحلیو
استعاره و نتایج آ ارا ه شده اسوت کوه اعوداد داخو جودول
نشا دهنده امتیازات رهبر و هر یک از مدیرا به هور یوک از

جدول  .2تحلیل استعاره و نتایج آن

نام استعاره
جن
اهداف بلندپروازانه (جسورانه)
فرآیند ت رارشونده تخییص و بازتخییص منابع
انقالب (تحول هدایت شده)
حرکت تدریجی و پویا (تدریجگرایی)
فرآیند رسمی ،از پیش تعیین شده ،گا به گا و متوالی
اقیانوس (آبی)
پیوند بین سیاستهای کال و تاکتیکهای عملیاتی
فلسفهای اخالقی
فرآیند یادگیری
آشوب ساختارمند (بی نظمی ساختارمند)
واکنش
کالف سردرگم
ساختاربندی اجتماعی
عملگرایی (استراتژی به مثابه عم )
هنر (نقاشی ،موسیقی و سفالگری)
هنر آشپزی
کشف خالقانه
ورز
برداشت محیوالت
اکوسیستم (بیولوژی)
انتظار فعاالنه
صحنه نمایش
داستا
شبه واقعیت (تخی )
تمرکز هوشمندانه (توانایی انجا نداد برخی فعالیتها و رهایی از همه-
کاره و هیچکاره شد )
جن (سلسله مرات فرماندهی و برنامه ریزی پایین به باال)
توانمندسازی سرمایههای انسانی
تف ر گروهی (همافزایی از طریق توجه به تمامی نظرات حتی نظرهای
مخالف)
نمیدانم

یافتههاي حاصل از استعارهپژوهی

مشارکتکنندگان در مصاحبه نیمه ساختاریافته استعارهپژوهی
مدیر 2
مدیر 0
مدیر 3
مدیر 2
مدیر 0
رهبر سازما
3
2
2
0
7
2
2
7
2
7
2
2
3
2
0
2
7
2
2
7
7
0
2
7
2
7.2

7
2
0
0
3
0
0
0
0
0
2
7
2
2
2
9
0
7
0
0
0
0
2
2
9

9
9
0
0
2
0
0
9
3
9
9
9
2
9
2
9
3
9
0
0
9
0
2
0
0

0
9
2
3
0
2
2
7
2
7
7
7
0
9
3
0
3
2
2
3
0
2
0
3
2

0
9
3
2
2
3
0
2
2
9
2
9
2
7
9
3
0
2
2
2
2
3
3
2
0

9
0
2
3
2
0
3
2
0
2
2
01
0
01
01
7
2
9
0
0
0
0
0
3
0

0
0
2

با توجه به رتبهبندی استعارهها در جدول  ،2که امتیاز  0نشا -
دهنده کمترین همخوانی بین اسوتعاره بوا وضوعیت اسوتراتژی
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سازما و همچنین امتیاز  01به معنای بیشترین همخوانی بین
استعاره با وضعیت استراتژی در شرکت هیروآسانسور از نقطه-
نظر اعضای سازما مویباشود ،مویتووا بوه همگرایویهوا و
واگراییهای شناختی رهبر و مدیرا در شرکت هیروآسانسوور
پی برد .از طریق مقایسه امتیازات جدول  2میتووا تحلیو -
های مختلف و متنوعی راجع به اتفاق نظرات و اختالف نظرها
انجا داد .همچنین میتوا به اختالف برداشتهای شوناختی
بین رهبر و مدیرا  ،مدیرا با همدیگر ،تضادهای پنداری هور
یک از اعضای سوازما و سوایر حالوت هوا پرداخوت .در ایون
قسمت از یافتههای پژوهش با توجه به هدف مقالوه ،بور روی
کشف مهمترین واگراییهای شناختی مفهوو اسوتراتژی بوین
رهبر و مدیرا شرکت هیروآسانسور تمرکز شوده اسوت توا در
مرحله تحلی نمایشنامه بتوا به رفتارهای پنهانی محتم پی
برد و نهایتا از این رفتارهای پشت صحنه تشخیص داده شوده
بووه عنوووا ورودی (مرحلووه تشووخیص) بوورای اقوودا پژوهووی
یادگیرنده ،استفاده گردد.
هر چند که در بعضی از موارد از جمله در موورد اسوتعارههوای
مربوط به فرآیند ت رارشونده ،انقالب ،فرآینود رسومی ،فلسوفه
اخالقی ،فرآیند یادگیری ،آشوب ساختارمند ،کوالف سوردرگم،
کشف خالقانه و انتظار فعاالنه تا حدی هم گرایی پنداری بین
رهبر و مدیرا به چشم میخورد اما اختالف نظر نسبتا زیوادی
در مورد استعارههای اقیانوس آبی ،واکنش ،برداشت محیوول،
صحنه نمایش ،داستا  ،ساختاربندی اجتمواعی و عمو گرایوی
وجود دارد .به عنوا مثال ،در طی میاحبه تحلی اسوتعاره بوا
رهبر سازما  ،ایشوا امتیواز  2را بورای اسوتراتژی بوه مثابوه
اقیانوس در نظر گرفتند و اعتقاد داشتند که در فضای بازار بوه
شدت رقابتی باید به دنبال فضای بی رقی بوود .اموا در طوی
جلسات میاحبه با مدیرا  ،مشخص شد که ایون افوراد هویچ
اعتقادی به استراتژی اقیانوس آبی ندارنود و از امتیوازات ،0 ،0
 0 ،2و  3برای نشا داد مخالفت خود با این استعاره استفاده
کردند .در مورد استعاره استراتژی به مثابه واکنش نیز ،واگرایی
به چشم میخورد .به باور رهبر شرکت هیروآسانسور ،استراتژی
شرکت حالت واکنشی ندارد و بیشتر حالت تودریجگرایوی دارد.
رهبر شرکت برای نشا داد مخالفت خود با استعاره واکونش
از امتیاز  2استفاده کرد اما به بواور مودیرا کوه بوه ترتیو از
امتیازات  9 ،7 ،9 ،7و  01بورای نشوا داد شودت واکنشوی
بود استراتژی ،استفاده کورده بودنود ،اسوتراتژی ماننود یوک
واکنش به افت عمل رد ،نیواز مشوتری و مسوا و مشو الت
ناگهانی است .در خیوص استعاره عملگرایی نیز اختالف نگاه

شدیدی بین رهبر و مدیرا به چشم میخوورد .در حوالی کوه
رهبر شرکت ،استراتژی را فرآیندی ک نگور ،بواال بوه پوایین و
مرتبط با ک سازما در نظر گرفته است که بیشتر مت وی بوه
استراتژیست سازما می باشد اموا بوه بواور مودیرا شورکت،
استراتژی فرآیندی مرتبط با سطح فعالیتهای خرد مودیرا و
کارشناسا سازما است .از نظر مدیرا شرکت استراتژی بوه
شدت وابسته به تعامالت سوطح خورد سوازما مویباشود .در
نهایت رهبر سازما استراتژی شورکت را ماننود یوک نموایش
اجتماعی میبیند و رهبور وظیفوه داسوتا سورایی بوه شو لی
جیاب ،نافی ،باورکردنی و متقاعدکننده در مورد استراتژی را بور
عهده دارد .اما از نظر مدیرا  ،چنین موضوعی در شرکت وجود
ندارد.
پس از امتیازبندی استعارهها ،از رهبر و مدیرا درخواست شود
تا به رو اندیشهنگاری خالقانوه ،اسوتعارههوای خلوق شوده
توسط خودشا را نیز در مورد استراتژی شرکت ،توضیح دهند.
همچنین از افراد تقاضا شد که اگر استعاره مفیدی به نهنشوا
میرسد که در سازما استفاده نمیشود ،آ را توضویح دهنود.
در پی این خواسته پژوهشگر ،رهبر سوازما  ،اسوتراتژی را بوه
تمرکز هوشمندانه توصیف کورد و توضویح داد موا بیشوتر از
این ه به دنبال انجا فعالیتهای استراتژیک باشیم بوه دنبوال
پرهیز از وسوسه همهکاره شد هستیم .موا در حوال افوزایش
تمرکز هستیم و میخواهیم از هموهکواره و هویچکواره شود ،
دوری کنیم .ی ی از مدیرا نیز ضمن تاکید بر روی استعاره
سلسله مرات فرماندهی نظامی ،ضمن تمرکوز بور روی نقوش
فرمانده کو در تعیوین جهوتگیوری نظوامی ،بور روی نقوش
فرماندها رده پایینتر در ش دهی به استراتژی تاکید کرد و
گفت  استراتژی مانند برنامهریزی نظامی در فازهای مختلف
برای البه بر دشمن است .فرمانده دارای یک سری فرماندها
زیردست میباشد که ضمن به اشتراکگیاری برنامههای حمله
یا دفاع با آ ها ،تیمیمگیری نهایی را انجا میدهد .به باور
این مدیر شرکت هیروآسانسور ،شرکت در حال حاضر اینگونوه
رفتار نمیکند و الز است به برنامهریزی و تیمیمگیری پایین
به باال توجه بیشتری شود .ی ی دیگور از مودیرا نیوز ضومن
اشاره به عد تمرکز سازما بر روی توانمندسازی سرمایههای
انسووانی ،اسووتراتژی مطلوووب شوورکت هیروآسانسووور را بووه
توانمندسازی سرمایههای انسانی از طریوق آمووز  ،تفوویض
اختیار و ارتقاء سطح مهارتها تشبیه کرد و مدیر دیگوری نیوز
ضمن تشبیه استراتژی مطلوب به تف ر گروهی و همافزایی از
طریق توجه به تمامی نقطهنظرات ،خواستار این اسوتراتژی در
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سازما بود .همانطور که مشاهده مویشوود ،چندگانوهپنوداری
مخیوصا در مورد روی رد ک نگر و جزءنگر مفهو اسوتراتژی
در شرکت هیروآسانسور مشهود است.
یافتههاي حاصل از نمایشنامهپژوهی
با توجه به واگراییهای مورتبط بوا چندگانوهپنوداری در موورد
اسووتراتژی شوورکت هیروآسانسووور کووه از طریووق میوواحبه و
استعارهپژوهی حاص شدند و در ضمن با توجه به توضویحات
ت میلی ارا ه شده توسط رهبر و مدیرا  ،میتووا یافتوههوای

مربوط به تحلی نمایشونامه را تفسویر کورد .نتوایج حاصو از
تحلی نمایشنامه با هدف کشف اقودامات و رفتارهوای پشوت
صحنه سازما و آمادهسوازی ورودی بورای مرحلوه تشوخیص
اقدا پژوهی ،در جدول  3آورده شده است .الز به نکور اسوت
شرکت هیروآسانسور به عنوا عنیر صوحنه نموایش در نظور
گرفته شده است .موضوع نمایشونامه نیوز تحلیو گفتوههوای
اعضای سازما در موورد اسوتراتژی شورکت هیروآسانسوور از
طریق استعارهپژوهی میباشد.

جدول  .3نتایج نمایشنامهپژوهی در شرکت هیروآسانسور
نام مرحله

توضیحات

اقدا یا نقش

موضوع چیست؟ در صوحنه
نمایش چه اتفواقی رخ داده
است؟ اعضای سازما چوه
میگویند؟

صحنه نمایش

اقدا یا نقش در کجا رخ
داده است؟ در جلوی صحنه
یا در پشت صحنه؟ اقدا یا
نقش چگونه است؟

عام

چه کسی اقدا یوا نقوش را
انجا داده است؟ بوازیگرا
کدامند؟

نیروی عام

اقدا یا نقش چگونه ،به
کمک چه ابزار و یا روشی
به انجا رسیده است؟

هدف

نتیجووه اقوودا یووا نقووش
چیست؟ چرا عاملین اینگونه
رفتار کردهاند؟

یافتهها
با توجه به میاحبه نی مه ساختاریافته انجا شده با رهبر و مدیرا شرکت هیروآسانسور ،پدیده چندگانه-
پنداری در مورد استراتژی شرکت هیروآسانسور به چشم میخوورد .بوا توجوه بوه یافتوههوای حاصو از
استعارهپژوهی ،رهبر شرکت هیروآسانسور ،استراتژی را مانند خلق بازاری بدو رقی  ،در هوم ش سوتن
رقابت (اقیانوس آبی) ،ات اء به تجربه در برداشت محیول و داستا سرایی جویاب مویبینود کوه بیشوتر
حالتی باال به پایین ،ک نگر و وابسته به استراتژیسوت دارد .اموا مودیرا شورکت هیروآسانسوور ،بیشوتر
نگاهی پایین به باال ،جزءنگر و مشارکتی دارند و از استعارههای سلسوله مراتو فرمانودهی و توجوه بوه
نقطهنظرات فرماندها ردههای پایینتر ،توجه به تعامالت سطح خرد سازما  ،توجوه بوه توانمندسوازی
سرمایههای انسانی و هم ف ری در راستای همافزایی استفاده کردهاند .در ضمن مدیرا  ،اعتقاد کمتری
به داستا پردازی باال به پایین دارند.
بخشی از اقدا که مربوط به استعارههای مورد استفاده رهبر سازما است مرتبط با گفتارهوا و اقودامات
آش ارتر جلوی صحنه نمایش سازما است و احتماال استعارههوای ب وار رفتوه توسوط مودیرا  ،بیشوتر
توصیفکننده اقدامات و رفتارهای پشت صحنه سازما است و احتمال پنها ماند آ هوا وجوود دارد.
چندگانه پنداری بین اقدا جلوی صحنه توسط رهبر و اقدا پشت صحنه توسط سایرین ،قاب پیشبینی
است.
بازیگرا صحنه نمایش که اقدا توصیف استراتژی شورکت را انجوا داده انود شوام رهبور و مودیرا
شرکت هیرآسانسور هستند .مدیرا در خیوص عود توجوه بوه اررگویاری تیومیمات سوطو پوایینی
سازما در تعیین جهتگیری استراتژیک و نیز در مورد لزو توجه به توانمندسازی سرمایههوای انسوانی
و همچنین تعامالت اجتماعی سطو پایین در استراتژی شرکت ،گفتگو میکنند .رهبر سازما بیشتر بور
روی سطح باال به پایین استراتژی تمرکز دارد.
اقدا رهبر و مدیرا از طریق بیا و توصیف استعاره استراتژی شرکت هیروآسانسور بوه انجوا رسویده
است.
نتیجه اقدا بازیگرا که حاص از استعارههای کاربردی آ ها است ،نشا دهنده احتموال شو گیوری
رفتارهای پشت صحنه به دلی چندگانهپنداری در مورد استراتژی شرکت و مخیوصا تناقض بین کو -
نگری-جزءنگری استراتژیک است .بنوابراین ام وا دارد در عمو  ،پیواده سوازی اسوتراتژی بوا موانوع
شناختی-اجتماعی مواجه گردد .این چندگانهپنداری میتواند منجر به ایجاد پدیدهای شود که پژوهشوگر
آ را تاربینی استراتژیک ،نا گیاری کرده است.

اقدامپژوهی و یادگیري مشارکتی
پس از انجا مرحله تحلی استعاره و مشخص شود احتموال
ش گیری اقدامات و رفتارهای پشت صحنه سازما از طریق
نمایشنامهپژوهی ،جلسهای مشترک با حضور رهبور سوازما و
مدیرا به همراه پژوهشگر تش ی گردید .پس از به اشوتراک
گیاری احتمال وقوع رفتارها و اقدامات پشت صحنه سازما با
اعضای سازما (مرحله تشخیص) ،به رفوع مسواله چندگانوه-

پنداری (مرحله درما ) پرداخته شد .در طی این جلسه ،اعضای
سازما با پدیده چندگانهپنوداری و مفهوو ابوداعی پژوهشوگر
تحت عنووا تواربینی اسوتراتژیک 0آشونا شودند و گفتگوویی
پیرامو عواق چندگانهپنداری و تاربینی اسوتراتژیک صوورت
گرفت .سپس هر یک از اعضا در مورد اسوتعارههوای انتخوابی
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اسکندری نیا :استراتژی به مثابه چندگانهپنداری :روش ابداعی استعاره-نمایشنامهپژوهی یادگیرنده

خودشا به بحث پرداختنود و پیراموو سوه اسوتعاره خالقانوه
پیشنهادی توسط مدیرا  ،یعنوی اسوتراتژی بوه مثابوه سلسوله
مرات باال به پایین و پایین به باالی فرماندهی ،استراتژی بوه
مثابه توانمندسازی سرمایههای انسانی و همچنین استراتژی به
مثابه همف ری و همافزایی ،صحبتهایی انجا شد .پژوهشگر
نیز با توجه به تجارب شخیی خود در موورد لوزو توجوه بوه
سوطح خورد اسوتراتژی در قالو اسوتراتژی بوه مثابوه عمو ،
سوواختاربندی اجتموواعی و اسووتراتژی بووه مثابووه فعالیووتهووای
مدیریتی و اجتماعی سطح خرد سازما که مبتنوی بور فلسوفه
عملگرایی هستند ،توضیحاتی ارا ه نمود .پس از بحث و گفتگو
پیرامو انواع استعارهها و کاربرد آ ها ،همگرایوی ف وری بوه
سمت نوعی استراتژی عملگرا که دارای نگاه پایین بوه بواال و
دارای پتانسی توانمندسازی سورمایههوای انسوانی مویباشود،
حاص شد.
نتیجهگیري و پیشنهادها
در این پژوهش از طریوق رو ابوداعی اسوتعاره-نمایشونامه-
پژوهوی یادگیرنوده ،چندگانوهپنوداریهوای مورتبط بوا مفهووو
استراتژی در شرکت هیروآسانسور از نقطه نظر رهبر و مدیرا ،
مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه بوه وقووع پدیوده چندگانوه-
پنداری که منجر به تاربینی استراتژیک در شرکت میکور شده
بود ،احتمال وقوع رفتارها و اقودامات پشوت صوحنه سوازما ،
تشخیص داده شد و در نهایت از طریوق فرآینود اقودا پژوهوی
یادگیرنده ،جلسهای در راستای دستیابی به تف وری همگورا در
مورد استراتژی شرکت هیروآسانسور ،تش ی شد .رو شناسی
نوآورانه پژوهش از چند منظر ،حا ز اهمیت و مفیود مویباشود.
این رو از طریق استعارهپژوهوی ،بوه درک معنوی و تفسویر
استراتژی سازما از نقطه نظر افراد مختلف ،کموک مویکنود.
این رو از طریق تحلی واگرایی بین استعارههای ب ار رفتوه
توسط اعضای سازما و سپس نمایشنامهپژوهی ،به تشخیص
اقدامات پشت صحنه سازما کمک مینماید و نهایتا به منظور
درما آسی شناسایی شوده یعنوی چندگانوهپنوداری ،اقودامی
عملی مبتنی بر یادگیری جمعی ،صورت مویپوییرد .بنوابراین،
رو اسووتعاره-نمایشوونامهپژوهووی یادگیرنووده از سووه ارز
تفسیری (تحلی استعاره) ،انتقادی (تشوخیص اقودامات پشوت
صحنه و تضادهای آ با اقدامات جلووی صوحنه) و آموزشوی
(بهبود شرایط از طریق اقدا پژوهی) برخوردار است.
از طریق مقایسه یافتههای این مقاله با یافتههای پژوهشهای
مرتبط با کاربرد استعاره در مدیریت استراتژیک که در قسومت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،توضیح داده شودند ،مشوخص
میشود که هر چند استعاره ،ابزاری مفید برای انتقال و تفسویر
مفهووو پیچیووده اسووتراتژی موویباشوود امووا در مووورد شوورکت
هیروآسانسور باعث چندگانهپنداری مفهو اسوتراتژی در میوا
اعضای سازما شده است .در مجموع ،یافتههای ایون مقالوه،
انطباق بیشتری با یافتههای پژوهشهایی دارد که استراتژی را
به جن (اولیوور ;9 :0999 ،توالبوت ;2-0 :2113 ،کرنلیسون،
هولووت و زونوودل ;0702-0710 :2100 ،ویووک-323 :2113 ،
 ،)303عم اجتماعی ،ساختاربندی اجتمواعی (جازاب وفسو ی،
 ;221-220 :2119اد  ;902-799 :0992 ،ویتینگتوووووووو ،
 ;732-730 :0992پاول ;091-022 :2107 ،نتوز ،سونسون و
بروندین ;001-010 :2121 ،کاپال  ;01-0 :2117 ،تیدسترو
و راجاال ;00-32 :2102 ،هندری ;972-922 :2111 ،هندری،
کی و و نی ولسوون )22-33 :2101 ،و وانمووودگی-فراواقعیووت
(گرندی و میلوز ;0072-0023 :2110 ،موونتیرو-79 :2120 ،
 )99تشبیه کردهاند .زیرا در مرحله اقدا پژوهی ،اتفاق نظور بور
روی استعارههای جن (سلسله مرات باال به پایین و پایین به
بوواالی فرمانوودهی) و اسووتراتژی بووه مثابووه عم و و سوواخت
اجتماعی ،حاصو شود و از طورف دیگور ،مشوخص شود کوه
استعارههای متعدد راجع به مفهو استراتژی باعث ایجاد پدیده
چندگانهپنداری در میا اعضاء شوده اسوت و مشو تواربینی
استراتژیک به وقوع پیوسته است.
از طرف دیگر ،یافتههای این مقاله ،تناس کمتری با استعاره-
های هنری (مینتزبرگ ;72-22 :0997 ،آیزنهارت-0 :2113 ،
 ;3برگی ،جاکوبز و روس )90-79 :2112 ،و برنامهریزی بواال
به پایین (اوتما و ماینی ;71-22 :2100 ،همو و پراهواالد،
 ;90-72 :0993نودا و بوور ;092-029 :0992 ،هم :0992 ،
 ;92-29مرتنز ،ماتیسنز و وا د بنت )729-721 :2102 ،کوه
در پیشینه پژوهش ،بررسی شدند دارد .هر چند که کاربرد ایون
استعارهها به علت درک راحت آ ها میتواند مفید باشد اما بور
اساس یافتههای حاصو از تحلیو اسوتعاره-نمایشونامه ایون
مقاله ،از یک سو استعارههای هنری باعث ش گیوری تف ور
فردمحور و مت ی به رهبر سازما در مورد استراتژی میشوند
و از سوی دیگر استعارههای برنامهریزی نیز دارای منطق بواال
به پایین و گا به گوا هسوتند کوه بوا شورایط پویوا ،متغیور و
ایرقاب پیش بینی شرکت ،همخوانی نداشتند.
ی ی از مهمترین محدودیتهای ایون پوژوهش در ارتبواط بوا
روایی بیرونی و تعمیمپییری یافتههای موردپژوهی اسوت .هور
چند کوه مووردپژوهی از دادههوای تجربوی و داسوتا واقعوی
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سازما نشات گرفته و به همین دلی از اعتبار صوری و روایی
اکولوژیک باالیی برخوردار میباشد اموا یافتوههوای آ  ،قابو
تعمیم به سایر موردها نمیباشند .ایون پوژوهش تنهوا در یوک
شرکت به عنوا مورد مطالعاتی به انجا رسیده است و تعمیم
یافتههای پژوهش به سایر سازما ها ،مستلز انجا پوژوهش-
هووای بیشووتری اسووت .از طوورف دیگوور اعتبووار رو نوآورانووه
استعاره-نمایشنامهپژوهی یادگیرنده نیز باید در شرایط متعدد و
سازما های دیگر و همچنین بورای مقاصود مشوابه پژوهشوی
دیگری ،مورد آزمو قرار بگیرد توا نقواط ضوعف ،نقواط قابو
بهبود و پتانسی های بیشتر آ  ،شناسوایی گوردد .بنوابراین بوه
عنوا یک پیشنهاد برای انجا پژوهشهای آتی ،توصیه می-
شود که اوال به منظور دستیابی به قابلیت تعمویم بواالتر ،یوک
تحقیق چندموردپژوهی با این رو به انجوا برسود و رانیوا از
این رو در سایر زمینهها و رشتههای پژوهشوی کوه نیازمنود
تشووخیص تفاسوویر مختلووف در قال و اسووتعارههووا و واکوواوی
برداشتهای نهنی هستند ،از جمله پژوهشهای قوو نگواری،
مطالعوات فرهنگووی ،ارتباطووات سوازمانی و انسووانی ،مطالعووات
آموزشی ،اف ارسنجیهای عمومی و سیاسی ،هرمنوتیک و نیز
پدیدارشناسی تجربیات مشوتریا در بازاریوابی اسوتفاده شوود.
عالوه بر این میتووا از رو نوآورانوه ایون پوژوهش بورای
بررسی تضادهای پنداری هر یک از افراد سازما نیز اسوتفاده
نمود .به عنوا مثال رهبر شرکت هیروآسانسور به استعارههای
تدریجگرایی و پیوند میا سیاست های کال و تاکتیوکهوای
عملیاتی امتیاز باالیی تخییص داده است (امتیاز  )7و از طرف
دیگر به استعارههای برداشت محیول ( ،)7هنور آشوپزی (،)7
کشف خالقانه و اقیانوس آبی ( )2نیز امتیاز باالیی داده اسوت.
اما این استعارهها مرتبط با پارادایمهای کامال متفاوتی هسوتند
بنابراین از آ جوایی کوه تودریجگرایوی بوا کشوف خالقانوه و
استراتژی اقیانوس آبی در تضواد آشو اری بوه لحوا دانوش-
شناسی ،هستیشناسوی و رو شناسوی قورار دارد ،مویتووا
احتمال تضاد پنداری تف رات رهبر سازما را بررسی و تحلی
نمود .همچنین میتوا تحلی های دقیوقتوری را فوی موابین
استعارههای نهنی افراد و نوع تعارضات سازمانی ،انجا داد .به
عنوا مثال در زمانی که استعاره اال رهبر سازما مبتنی بر
هنر و برداشت محیوول (فردمحوور) اسوت و اسوتعاره االو
نهنی مدیرا مبتنی بر مشارکتجویی و همف ری اسوت ،چوه
نوع تعارضات ،رفتارها و آسی هایی رخ خواهد داد .حتی از این
طریق میتوا به انتظارات شغلی اعضای سازما نیز پیبرد.
یافتههای این پژوهش در برگیرنده پیشنهادات کاربردی بورای
تیمیمگیرندگا سازمانی و مشاورا نیز مویباشود .تیومیم-

گیرندگا سازمانی بایود نسوبت بوه همگرایوی نهنوی تموامی
اعضای سازما در مورد مفهوو اسوتراتژی ،اطمینوا حاصو
نمایند .در ایاب همگرایی نهنی ،چندگانهپنداری استراتژیک و
نهایتا تاربینی استراتژیک حاص میشووند کوه باعوث تشودید
احتمال بروز رفتارهای پنهانی پشت صحنه سازما مویگوردد
که میتواند تبعات مخربی از جمله تعارض ،تضواد منوافع ،بوی
اقدامی ،نارضایتی شغلی ،ترک سازما و افت عمل رد را در پی
داشته باشد .مشاورا سوازمانی نیوز در هنگوا تبیوین مفهوو
استراتژی برای اعضای سازما  ،باید نسبت به عواق چندگانه
پنداری و تاربینی استراتژیک ،آگواه باشوند و بوه کموک رو
استعاره-نمایشنامهپژوهی یادگیرنده ،در مقاطع زمانی مشخیی
به آسی شناسی چندگانهپنداری استراتژیک بپردازند.
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