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 چکیده
یه  غالبیت  تحت  استراتژی  یحوزه    تحلیلی   و  عقالنی  رویکردهای  بر  که  بوده  استراتژیک  انتخاب  ینظر
ش)  بازیگران  به  زیادی  بسیار  عاملیت  نتیجه،  در.  است  استوار  قوی،  خصوص  به  انسانی،(  گرانکن

ر استراتژیست عنوان  به  که افرادی   تأثیر  ترتیب، بدین. شودمی  داده  نسبت شوند،می گرفته نظر  د
  استراتژی   بین  روابط  بر  تریکم  تاکید  و  شده  گرفته  نادیده  سازیاستراتژی   روی  بر  گسترده  گرانکنش

 خط  حوزه  در  پیشین  مطالعات  از  پژوهش،  این  یخردمایه.  است  پذیرفته  صورت  سازمان  و
 حوزه   در  هااستراتژی  گیری-شکل  و(  1395  عابدین،  و  فرد  دانایی)  دولتی  بخش  در  عمومی  گذاریمشی

  بر   تحقیقات،  این  نظری  هایپایه .  است  شده  حاصل  ،(1397  و  1394همکاران،  و  عابدین)  سازمان
هانیا  استراتژیک  وضع  نظریه  اساس   الکمن   و  برگر  واقعیت،  اجتماعی  ساخت  نظریه  و(  2014)  بود

  اخذ   چگونگی  و  تحقیق  نمونه  رفتار  مشاهده  ماه  چندین   حاصل  مطالعه  این.  دارد  قرار  ،(1966)
  گفتگوهای  مدت،   این   در.  است  بوده  تحقیق  زمینه  درک   برای  آنها  سوی   از  استراتژیک  تصمیمات

دیران  و  مشاوران  از   نفر  11  با  عمیقی  صنایع  در  فعال  خصوصی  شرکت   یک  مختلف  سطوح  م
 گلیزری  رویکرد   کمک  به  ها،مصاحبه  این  تحلیل.  است  گرفته  صورت  مالی،  خدمات  و  ساختمانی

  سازمان،   هایاستراتژی  گیریشکل   عرصه  در  که  دهدمی  نشان  بنیاد،  داده  پژوهشی  استراتژی
 وضع  به  منجر  نهایت  در  که دارد،  وجود  عرصه  این  کنشگران  سوی  از هاییبازی  و  معانی  از  جریاناتی 
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 مقدمه 1
دنیای اجتماعی خویش، نقشی فعال    انسان  در خلق 

پدیده  و  وقایع  به  انسان  واقع  در  اطراف  دارد.  های 
می  معنا  بهخود  را  چیزی  هر  و  تفسیر  گونه بخشد  ای 

این می البته  در    کند.  انسان  تجربیات  که  موضوع 
محدودجامعه در  و  فرهنگی  مادی،  غیر  شخصی    ة ای 

میاندیشه  شکل  معانی،  و  به  ها  مفهوم  گیرد  این 
ساختن   باز  و  ساختن  حال  در  همواره  که  نیست 
دنیایی   در  انسان  است.  خویش  اطراف  دنیای 

می  زندگی  است.   اجتماعی  شده  زاده  آن  در  که  کند 
زندگی   در  مردم  توسط  غالباً  که  معانی  از  دنیایی 

شوند. نکته قابل توجه این است  روزمره استفاده می 
از بسیاری  ادار ایده   این  که  و  که  ها  اجتماعی  اکات 

، اغلب به  شوددنیای انسانی بر اساس آن ساخته می 
اند. این معانی  سختی شناخته شده یا قابل تشخیص 

فعالیت  پس  شده در  پنهان  روزمره  به   های  عنوان  و 
گرفته قرار  پذیرش  مورد  طبیعی  ، 1)فیشر  اندچیزی 

2003.)   

حوزه   در  گرفته  صورت  مطالعات  بیشتر  در 
چگ استراتژیاستراتژی،   پیدایش  به  ونگی  بیشتر  ها 

رهبران  فعالیت مذاکرات  و  سازمان  سطوح عالی  های 
صورت  ارشد سازمانی، نسبت داده شده است که به

قاعده  و  منظم  طرح  می یک  اتفاق  در  مند  و  افتد 
گزینه به  تصمیم نهایت  مناسب  منجر های  گیری 

مطلوب  می وضعیت  یک  به  را  ما  ظاهرا  که  شوند 
و از این طریق اهداف کالن سازمان محقق  رسانند  می

 خواهند شد.  

برقراری   در  تحقیقاتی  شکاف  یک  اساس،  این  بر 
یافته میان  از  ارتباط  عینی  مشاهدات  و  تجربی  های 

عرصه   در  آنها،  بر  موثر  اجتماعی  معانی  و  سو  یک 
می  مشاهده  سازمان،  در  سازی  این  استراتژی  شود. 

(، نیز،  2019نگلی ) ی لوئیسیانی و المساله در مطالعه
سازمان،   در  استراتژیک"  "انسجام  با  ارتباط  در  که 

دف از  صورت گرفته، مورد تاکید قرار گرفته است.  ه
پویایی  درک  با  که  است  این  حاضر،  های  مطالعه 

 
1 fischer 

اجتماعی   ساخت  نظریه  منظر  از  استراتژی  عرصه 
وسیع  دیدگاه  به واقعیت،  حوزه  این  از  دست  تری 

این  م  آوریم.  داده ی نگاه،  تفسیر  در  را  ما  های  تواند 
رساند.   یاری  استراتژی،  مطالعات  از  حاصل  تجربی 
برای حرکت به سمت این هدف، این مطالعه بر پایه  

( الکمن  و  برگر  اجتماعی  ساخت  و  1966نظریه   )
( بودهانیا  استراتژیک  وضع  صورت  2014نظریه   ،)

 گرفته است.  

 

 مبانی نظری 2
 ساخت اجتماعی واقعیت  2.1

جهان اجتماعی تجلی  (، 1966)برگر و الکمنبه عقیده 
است که در اطراف ما رخ داده است   وقایعی تفسیر 

  که هنگامی گیرد.  شکل می   ،2و به صورت بین االذهانی 
گرفت شکل  می   ، واقعیت  خود  به  عینی  گیرد.  حالت 

می  واقعیت  اجتماعی  ساخت  فرآیند،  این     گویندبه 
با نگاهی گذرا    ،مانهایمکارل    (. 1389هچ،  اقتباس از  )

اجتماعی  متن  در  شناخت  اصل  و  ریشه  اذعان  ،  به 
که هیچ فردی به تنهایی با جهان مواجه  داشته است  

تشودنمی  صحیح .  ماهیتاً  عریف  که  است  این  تر 
زندگی گروهی است  در  یند همکاری  آشناخت، یک فر 

یک   چارچوب  در  را  خود  شناخت  کس  هر  آن  در  که 
مشترک  یک  سرنوشت  غلبه  ،  و  مشترک  فعالیت 

مشترک مشکالت  بر  سازد  کردن  می  آشکار   ،
بر  انسان .  (1384)آشتیانی،   را  خود  اطراف  محیط  ها 

کنند. دهند، خلق می هایی که انجام میاساس تحلیل
یک جامعه از طریق تفسیر، الگوهای معنا را   یاعضا

گاه فرض  سازند و آن جدا از فعالیت خود در جهان می
که  می کرده کنند  وضع  که  به الگوهایی  ای  گونهاند، 

کرده  تولید  که  تفاسیری  از  دارد.  مجزا  وجود  اند 
طبقه ساخت  که  باورند  این  بر  اجتماعی  های  گرایان 

معانی   به  مفاهیم،  درک  برای  استفاده  مورد  زبانی 
باورهای   محصول  واقع  در  و  نبوده  واقعی  عینی، 

 .  اعضای یک جامعه هستند

2 Inter subjectivity 
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 استراتژیک    -رویکرد رابطه ای  2.2
فعالیت  در  ریشه  نگاه  ژوزفاین  دارد.  2008)  1های   ،)

برنامه طراحی  فضای  توصیف  در  در  ژوزف،  ها 
نهادی"  "زمینه  یک  می    2سازمان،  نظر  در  که  را  گیرد 

را   نهادها  آنان،  بازی  شیوه  هم  و  بازیگران  هم  آن  در 
می  این شکل  در  تعییندهند.  نهادها  عمل    کنندهجا، 

بازیگران و عمل بازیگران، تعیین کننده شکل نهادها  
به می رابطهباشد.  رویکرد  استراتژیک    –ای  ویژه، 

می  نشان  موقعیت ژوزف،  در  چگونه  که  های  دهد 
برخی   خاصی،  نهادهای  است  ممکن  زمان،  از  خاصی 

ها  ها و یا گروهی از استراتژی بازیگران، برخی فعالیت 
ند. این موضوع، در زمان اخذ  را ممتاز و ویژه نشان ده

با   بود.  خواهد  تاثیرگذار  بازیگران،  سوی  از  تصمیم 
گذشت زمان، بازیگران به صورت انعکاسی، اقدام به  

می  نهادها  بازتولید  یا  ترتیب،  بازسازی  بدین  و  کنند 
های  محدودیت  پنجره  و  کرده  تغییر  ساختاری  های 

فرصت  از  اقدامات،  جدیدی  و  بازیگران  برای  ها، 
می گ نهادها،  شوده  شکل  ترتیب،  همین  به  شود. 

های  های بازیگران در زمان منجر به انتخاب استراتژی 
می  رفتار  ویژه  به  شکل،  این  به  مجددا  و  شود 

می  داده  پاسخ  بازیگران،  این  استراتژیک  بر  شود. 
می  را  نهادها  و  بازیگران  بین  تعامل  کل  توان  اساس، 

برگشت  و  انعکاسی  فرایندی  شکل  نگاه کرد  پذبه  یر، 
می  بر  در  را  جنبه  دو  های  که  "انتخاب  گیرد: 

ساختارهای   آن،  در  که  محور"  نهاد  استراتژیک، 
انتخاب  قرار  نهادی،  تاثیر  تحت  را  بازیگران  های 

دهند و دوم "محاسبات استراتژیک بازیگران" که  می
گیرد )سرویلو  در آن شکل نهادها، تحت تاثیر قرار می 

 (.   2012، 3و بروئک 

 وضع استراتژیک  2.3
نسبت   تفسیری  رویکردی  استراتژیک،  وضع  نظریه 

ی "وضع" داللت بر  به استراتژی سازمان دارد.  کلمه
فرایند   در  عمل  و  تفکر  دوی  هر  که  دارد  موضوع  این 
تفسیر   طریق  از  هستند.  دخیل  واقعیت،  ساخت 

 
1 Jessop 
2 institutional field 
3 Servillo & Broeck 

مقوله ساخت  به  قادر  ما  سازمان    هاییجهان،  نظیر 
ها واکنش  و محیط هستیم. ما متعاقباً، به این مقوله 

 سازیم.داده و بنابراین، واقعیت را می 

)چنان بودهانیا  است،  2014که  داشته  اذعان   ،)
واقعیت اجتماعی توسط کنشگران انسانی که دنیای  

می  خود  تعامالت  و  تجربیات  طریق  از  را  سازند، خود 
می  همهوضع  آن شود.  شامل  چه  ی  دارد  وجود  که 

اعمال و تعامالت مادی و نمادین است که در معرض  
گیرد. وی  و مشمول تفسیر کنشگران انسانی قرار می 

یا عاملین  کنشگران  نقش  پردازش  با  را  خود    4نظریه 
می آغاز  استراتژیک  وضع  وی،  فرآیند  عقیده  به  کند. 

است که نمایانگر درک    5هر عامل دارای یک طرحواره 
واره، بر مبنای  او از واقعیت است. این طرح   و دانش 

در  تاریخچه  بنابراین،  و  است  او  )حیات(  زندگی  ی 
ی دانش مربوط به جامعه پذیری و تجربیات  برگیرنده 

که   است  افراد  بین  تعامل  فرایند  طریق  از  اوست. 
می تغییر  عوامل،  های  )اسپینوزا،  طرحواره  کند 

والکر،   و  الدور 2007هارندن  دی  میک،  و  ،  انتنسی 
آن 2007نیول،   از  طرح (.  که  بر  وارهجا  عوامل  های 

تاریخچه  آناساس  تعامالت  و  زندگی  طول  ی  در  ها 
هویت   با  نزدیک  ارتباط  و  پیوند  دارای  است،  زمان 

باشند. لذا، عامل دارای چندین طرح واره ی  عامل می 
هم  دارای  هویت  چندین  و  تکامل  حال  پوشانی  در 

امل در فرایندها و برآیندهای  است. بنابراین، هویت ع
، ویک،  2005شود )میتلیس،  استفاده می   6معنابخشی 

ابستفلد،   و  مهم   (.  2005استاکلیف  نکته  این  ذکر 
از   متفاوت  بسیار  استراتژی،  مفهوم  این  که،  است 

می  استراتژیک  انتخاب  اوالً،  رویکردهای  باشد. 
انتخاب استراتژیک بر مبنای هستی شناسی عینیت  

است به  گرا  را  عاملیت  استراتژیک،  انتخاب  دوما،   .
دهد. گرچه دیدگاه  گران عالم مطلق، نسبت می کنش 

نسبت   افراد،  به  را  عاملیت  نیز  استراتژیک،  وضع 
ای کامالً متفاوت انجام  کار را به شیوهدهد ولی این می
است  می محلی  سطح  یک  به  محدود  عاملیت  دهد. 

4 actor or agent 
5 schema 
6 Sense making 
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را   کنش  یا  عمل  قدرت  عامالن  آن  در  تعامالت  که  در 
آن  ولی  دارند،  خود  از  محلی  عاملیتی  گونه  هیچ  ها 

ندارند.   سیستم  سطح  برآیندهای  و  پیامدها  حیث 
 (.1997)هانان و فریمان،  

 

 روش شناسی تحقیق 3
این تحقیق از نظر فلسفی در پارادایم تفسیری است  
از   آن  در  که  است  کیفی  پژوهش،  نوع  نظر  از  و 

ریه استفاده شده  رویکرد اکتشافی و مدل تدوین نظ
رویکرد   با  بنیاد  داده  پژوهشی  راهبرد  اساس  بر  و 
پژوهش،   آماری  جامعه  است.  شده  انجام  گلیزری 

فعال    مشاوران و مدیران سطوح مختلف یک شرکت 
 در زمینه خدمات مالی و ساختمانی خصوصی است.  

 ورود به زمینه پژوهش  3.1
ورود به زمینه پژوهشی، اولین اقدام پژوهشی است  

ب هدایت  که  میشود،  فهم  پدیده  که  موقعیتی  در  اید 
براي  پژوهش   شود.  حاضر،  مطالعه  چندین  انجام  گر 

ماه با مدیران سازمان مورد نظر خود، در ارتباط بوده  
پویایی  و  پژوهش  زمینه  ترتیب،  بدین  تا  های  است. 

پژوهشگر   توسط  استراتژیک،  تصمیمات  اخذ  فضای 
عملکرد   و  گفتگوها  شود.  و  درک  رؤساي  مدیران 

مطالعه مورد  و    ،سازمان  گرفتند  قرار  مشاهده  مورد 
هایی باز با افراد نمونه صورت  در همین زمان مصاحبه

 گرفت.

 نمونه برداری نظری  3.2
نظریه  داده در  نمونهسازي  به بنیاد،  وسیله گیري 

می  پیش  به  مفهومی  به ظهور  و  کفایت  رود  وسیله 
با این  (.  1391:86.)دانایی فرد،  شودمحدود می ،  نظري

جمع براي  پژوهش  این  در  که  افرادي  آوري    توضیح 
از   بودند  عبارت  شد،  انجام  مصاحبه  آنها  با  اطالعات 

منتخب   سطوح مختلف  مدیرانمشاوران و نفر از   11
و  از   مالی  خدمات  زمینه  در  فعال  سازمان  یک 

 
1 Open coding 
2 Selective coding 

که   اخذ  در  ساختمانی،  و  سازی  استراتژی  فرآیند 
 استراتژیک سازمان، دخیل بودند.   تصمیمات

های پژوهش و فرآیند  تحلیل داده  3.3
 کدگذاری 

استراتژی   ظهوریابنده  طرح  از  حاضر  پژوهش  در 
گلیزر   نظریات  بر  مبتنی  که  بنیاد  داده  پژوهشی 

(، است، استفاده شده است. در رویکرد ظاهر  2007)
که    3شونده،   دارد  وجود  کدگذاری،  اصلی  گام 

از:  عبارت باز (  1اند  انتخابی 2؛  1کدگذاری  کدگذاری   )2 
حقیقی  کدگذاری  را  دوم  و  اول  (  3نامند(؛  می  3)گام 

نظری  دیگران،    4کدگذاری  و  در  1393)ساغروانی    .)
پژوهش، استراتژی های حاصل  عنوان گزینه ها به این 

 اند. از تصمیمات استراتژیک، مورد توجه واقع شده 

 کدگذاری باز - 3.4
ب  کدگذاری  فرآیند  تحلیلدر  هدف  گرخلق  از، 

هاست.  ای نوظهور از کدها، مفاهیم و مقوله مجموعه 
داده  فرآیند  این  می در  اداره  باز  صورت  به  شوند.  ها 

 ( نحوه 2007گلیزر  برای  را  متعددی  قواعد  ی  (، 
می  تعیین  باز  ظاهر  کدگذاری  رویکرد  اساس  بر  کند. 

شونده )گلیزری(، کدگذاری  باز با اقدام به کدگذاریِ  
داده آز  پیدا  اد  ادامه  زمـانی  تا  اثرات  میها،  که  کند 

ظهور مقولۀ محوری، نمودار شود، تا بدین ترتیب در  
انتخابی،   کدگذاری  مرحلۀ  یعنی  بعدی،  مرحلۀ 
شود.   هدایت  محوری،  مقولۀ  اساس  بر  کدگذاری 

مفهوم  باز،  کدگذاري  که  است  ذکر  در    سازيشایان 
می  تلقی  انتزاعی  سطح  تحلیل  اولین  مستلزم  و  شود 

مجموعه داده  کشیدن  بیرون  منظور  به  از  ها  اي 
ویژگی مقوله و  به ها  کار  این  است.  آنها  وسیله هاي 

بدون   و  ممکن  مقوله  تعداد  بیشترین  کدگذاري 
می  انجام  اندیشیده  پیش  کدهایی  شود.  مجموعه 

یادداشت  حاشیه  در  اغلب  میکدگذاري  دانی  هاي 
می  همکاران،    گیردصورت  و  فرد  در    (.1391)دانایی 

کالم  نمونه   ، 1جدول   در  )که  کلیدي  نکات  از  اي 
همراه  مشارکت  به  است(  داشته  وجود  کنندگان 

3 Substantive coding  
4 Theoretical coding 
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کدهاي اولیه آنها )که از مصاحبه با مدیران استخراج  
می است( مالحظه  است که  شده  ذکر  به  الزم  شود. 

روی باز،  کدگذاري  انجام  زمان  مقایسه  در  کرد 

مقوله 2پیوسته اشباع  منظور  به  مقایسه  ،  راه  از  ها 
واقعهداده  با  واقعهها  و  مقولهها  با  توجه  ها  مورد  ها 

 .قرار گرفته است

 
 نمونه ای از نکات کلیدی متن مصاحبه به همراه کدگذاری اولیه   1  جدول 

 کد اولیه  نکات کلیدی متن مصاحبه  مصاحبه شونده کد 

،  8،م7، م5، م2، م،1م
 11،م10م

اجتماع سازمان قوانین خودش را دارد که بر نظام فکری مدیران   -
 تاثیرگذار است. 

شرکت ها در صنعت مشخص، قوانین مخصوص به خود را    -
 دارند.

 اکوسیستم کسب و کار قوانین مخصوص به خود را دارد. -

 باید ها و نبایدهای سازمانی -
 محیط صنعت و محیط کالن  -

 مرسومات صنعت مرتبط  -

 8،م7،م6،م5،م،4،م،3،م1م

در جامعه سازمان، برخی چیزها، به عنوان "ارزش" و برخی تحت  
 گذاری می شوند. عنوان "ضد ارزش"، نام 

هایی برای معاشرت و انجام کارها بین  در دوره عمر سازمان، روش 
 گیرد.د توافق قرار میافراد مور 

گذاری برخی موضوعات، به اندازه طول عمر  چگونگی ارزش 
 سازمان، قدمت دارد.

های منحصر به خود  ای، علت وجودی و فراز و نشیب هر جامعه
 را دارد.

 ارزش های جامعه سازمانی
 آیین های سازمان 

 رفتارهای پذیرفته شده سازمان 
 پیشینه تاریخی سازمان 

 سازمان داستان های 

،  9، م 7،م 3،م،2، م1م
 11،م10م

رصد محیط در سازمان ما به چند نفر از کارکنانمان سپرده   -
 شده است.

 ما همواره رقبای خود را زیر نظر داریم. -
تعداد کم کارکنان ما در بخش تحلیل محیطی گاهی باعث   -

 ندیدن برخی موقعیت ها میشود.
ریم که خیلی وقتها  البته ما رابط های کلیدی برای خود دا -

 اطالعات دست اول آنها باعث برد ما می شود.

 پایش محیط  -
 سیستم های اطالعاتی سازمان  -

 مشاوران  -
 تیم های مطالعات محیطی  -

 روابط کلیدی  -

،  3،م1م
 119،م7،م6،م5،م،4م،

 دهد. سود سرمایه گذار، تصمیمات مدیران را سمت و سو می 
مان، تصمیمات مدیران را سمت و  سهامداران چگونگی پشتیبانی 

 دهد. سو می 
های آنها را سمت  رفتار کارکنان در قبال تصمیمات مدیران، گزینه 

 دهد. و سو می 
 مهم این است که مشتری در نهایت تصمیمات ما را تایید کند 

چانه زنی سرمایه گذاران برای سود  -
 بیشتر 

پشتیبانی سهامداران از استراتژی های  -
 رد نظرمو

 رای زنی کارکنان با مدیران -
گزارش ها و فیدبک های کارکنان به   -

 مدیران 
گفتمان در جریان میان مدیران و  -

 مشتریان به شیوه های گوناگون 
رقابت مدیران سطوح  مختلف برای   -

 جذب منابع 

،  9، م8، م7،م 3، م،2،م1م
 10م

درک میزان خطرناک بودن یک موقعیت، در میان تصمیم  
 دگان مختلف، متفاوت است. گیرن

گذاری  موضوعات از نظر "خوب" یا " بد" بودن، از نگاه  ارزش 
 افراد مختلف متفاوت است. 

 برخی افراد سطحی تر و برخی عمیق تر به یک ماجرا می نگرند.
 توان افراد در حل مسایل متفاوت است.

 مدیر ما، یک پزشک است اما مشغول فعالیت های مالی است.

 پذیر بودن یا نبودن مدیران ریسک  
 مثبت نگر بودن یا منفی نگری 

 الگوی تفکر 
 قدرت حل مساله -

 سیستم های پشتیبانی از تصمیم -
 سبک مدیریتی  -

 مرتبط بودن زمینه فکری و کاری  -
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ادامه   اصلی  مقولة  شناسايی  زمان  تا  باز  کدگذاری 
اصمی دغدغة  و  دلنگرانی  اصلی،  مقولة  لی  يابد. 

يک  شرکت  انتخاب  برای  معیار  چند  است.  کنندگان 
ترين  عنوان مقولة اصلی وجود دارد که مهم مقوله به 

عبارت  مرکزی اآنها  از:  مرتبط ند  ساير    بودن بودن،  به 
ها و صرف زمان  داده  افتادن مكرر در  ها، اتفاق مقوله

 (.  2007گلیزر، )شدن  بیشتر برای اشباع

 

 
 

 

 کدگذاری انتخابی  3.5
در  همان  که  است1نمودار طور  شده  داده  نشان   ،  ،

باز   کدهای  از  اینيكی  استراتژی(،  )در  وضع  جا، 
انتخاب  به اصلی  مقولة  نظر    شدعنوان  به  که 

مقولة اصلی    اینساير کدهای بنیادی ويژگی    رسیدمی
دارند مرتبط    را  آن  با  مرحله،  هستنديا  اين  در   .

های مرتبط  کدگذاری صرفا برای مقولة اصلی و مقوله 
دادهمی صورت   ديگر  و  درنظر  گیرد  نامرتبط  های 

نمی  هدف  گیرینمونه د.  شونگرفته  با  بعدی  های 
می  صورت  نظريه  تا    .گیردتوسعة  انتخابی  کدگذاری 

می  ادامه  مقوله زمانی  و  اصلی  مقولة  که  های  يابد 
شو  اشباع  می  ند.مرتبط  اتفاق  زمانی  که  اشباع  افتد 

حاصل نشود  ها  های بیشتر و جديدتری از داده ويژگی 
های  ندرت نشانگرهای جديدی برای ويژگی و وقايع به 

در تمام طول پژوهش، محقق در  موجود ارائه دهند.  
ایده  و  است  برداری  یادداشت  درباره  حال  خود  های 

 کند. ها و ارتباط آنها با هم را ثبت می مفاهیم، ویژگی 

ساخت اجتماعی چیستی 
 سازمان

ساخت اجتماعی دورنمای 
 سازمان

 ساخت اجتماعی بازار
 ساخت اجتماعی ارزش

 
 ساخت اجتماعی نقاط قوت

 ساخت اجتماعی نقاط ضعف
 
 

 ساخت اجتماعی فرصت ها
 ساخت اجتماعی تهدیدات

 

 نقل قول های کلیدیچند نمونه از  مولفه ها مفاهیم مقوله محوری

: ماموریت برای ما، چیزی 4و م1م
است که به کارمان در این سازمان 

 دهد.معنا می

 5خواهیم که می: درباره این4م
سال آینده کجا باشیم، بین ما 
مدیران، حسی مشترک وجود 

 دارد.

که مشتریان ما چه : این3م
کسانی هستند و کجا باید به آنها 

ه شود حاصل ارزش، مورد نظر ارای
 درکی جمعی از این موضوع است.

خواهد : اینکه مشتری چه می11م
موضوعی ذهنی است که درک آن 
از سوی ما، موضوعی کلیدی است 
و هم فکری زیادی درباره آن 

 دهیم.صورت می

: همه ما مدیران 7و م 6و م2م
تفسیر واحدی از موقعیت های 

 مشابه نداریم.

ساخت اجتماعی 
انژیک موضوعات استر

 داخلی

ساخت اجتماعی 
 ماموریت و چشم انداز

 ساخت اجتماعی

موضوعات استرانژیک 
 خارجی

وضع 
 استراتژی

 فرآیند ظهور مقوله محوری "وضع استراتژی"، مرحله کدگذاری باز    1  نمودار 
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 یادنوشت نگاری  3.6
اصلی  ادنوشت ی مرحله  نظري،  نگاري 

داده نظریهشناسی  شیوه این    سازي  است.  بنیاد 
ها و  ها زمان کدگذاري، گردآوري و تحلیل داده گزارش

 کنند.  نگاري ظهور پیدا میزمان یادنوشت 

 شعور متعارف سازمانی   3.6.1
مصاحبه   مشارکت در  پژوهش  این  هاي  کنندگان 

می  اشاره  عواملی  مجموعه  به  شده  که  انجام  کردند 
شده   نهادینه  سازمان  روزمرگی  پژوهشگر،  در  است. 

سازمانی،  متعارف  شعور  را،  عوامل  گروه  این  عنوان 
روال می که  معنا،  بدین  رویه گذارد.  و  در  ها  هایی 

ی است.  شده  تعریف  و  افتاده  جا  از  سازمان  کی 
   :گویدمی  باره چنینکنندگان در این  مشارکت 

از   چارچوبی  تاثیر  تحت  تصمیمات  از  بسیاری 
از   شده  وضع  مقررات  و  کالن قوانین  محیط  تر سوی 

استراتژی  انتخاب  و  خود  تصمیمات  در  که  ها، است 
می  قرار  توجه  می مورد  دیگری  فردی  گوید:  گیرند. 

تصمیم   در  را  ما  فکری  حدود  سازمان  "اساسنامه 
این  و  سازد  می  مشخص  ها  اهدافمان  گیری  برای  که 

قرار   تاثیر  تحت  بگیریم،  پیش  در  را  راهبردی  چه 
صحبت می جزییات  بیشتر    دهد".  فرد،  این  های 

 اشاره به ماموریت سازمان داشت.  

 طرحواره سازمانی  3.6.2
شونده  که:  مصاحبه  داشت  اشاره  خود  بیانات  در  ای 

در شرکت ما، برخی چیزها، به عنوان "ارزش" و برخی  
می گرفته  نظر  در  ارزش"،  "ضد  عنوان  شوند.  تحت 

ارزش  این  درباره  ما  نمی البته  صحبت  هم  با  کنیم  ها 
درباره  اما   مثال  که  است  افتاده  جا  ما  بین  مرور  به 

کند: مشتری، خوش قول باشیم.  فرد دیگری بیان می 
به   ما  به  ایران،  مثل  جامعه  یک  در  فعالیت  تجربه 

ها  مرور یاد داده است که اعتماد نکنیم. ما در فعالیت 
کم   خود  مشتریان  با  رابطه  بر  مبتنی  رفتارهای  خود، 

م ما  روابط  بیشتر  پیش  داریم.  از  قوانین  با  نطبق 
کاغذ   روی  شده  ثبت  قراردادهای  و  شده  تعریف 

 است. این روش کار ماست.  

 محیط وضع شده   3.6.3
این   پژوهش در  را  جا،  محیطی  وضع  برچسب  گران 

کرده  بررسی انتخاب  با  که  زیرا  گفتگوهایی  اند.  و  ها 
های  آید که داده دست می که انجام شده، این نگاه به 

بر  اساس  بر  و  محیطی  جذب  سازمان  فاکتورهای  خی 
شوند و به همین ترتیب رویدادهایی در کنار  درک می 

شوند که در فرآیند  هم به معنای محیط شناسایی می 
برچسب   تهدید  یا  و  فرصت  عنوان  به  معنابخشی 

تاثیر  می تحت  محیط،  وضع  فرآیند  عامل    4خورند.  
و   مدیریتی  های  طرحواره  یعنی  هست.  نیز  دیگر 
ساخت   و  سازمانی  متعارف  شعور  و  سازمانی 
 اجتماعی گروه های هدف، بر این پدیده تاثیر گذارند.  

می  بیان  عملیاتی  مدیران  از  "من  یکی  که:  دارد 
می  کار  شرکت  این  در  که  که  خوشحالم  چرا  هر  کنم، 

کنم فرصت های جدیدی کشف کرده  روز احساس می 
ایم که برای بهره مند شدن از آنها آماده می شویم".  

می  نشان  گفته  پر  این  فرد،  این  محیط، برای  دهد که 
شود و سازمان وضعیتی راکد و  از فرصت ارزیابی می 

 ناامید کننده در پیش ندارد. 

می  بیان  ارشدی  که  مدیر  است  درست   " دارد: 
ما  اوضا برای  و  شده  تر  ثبات  بی  قبل  به  نسبت  ع 

پیش بینی تقریبا نامفهوم است ولی شما می بینید  
بازار   پیشتازان  از  همچنان  ما  شرایط،  همین  در  که 

 هستیم و از این بابت امیدواریم.  

 طرحواره مدیریتی سازمان   3.6.4
پژوهش  ذهن  که  زمانی  طی  حاضر،  مطالعه  گر در 

ها ی استراتژیگیرمعطوف به موضوع چگونگی شکل
رفتارهای   از  بسیاری  که  شد  مشاهده  مورد  این  بود، 

انتخابتصمیم و  تاثیر  گیری  تحت  مدیران،  های 
این  ویژگی  با  مصاحبه  در  است.  آنان  شخصیتی  های 

در   گرفت.  قرار  بحث  مورد  نیز  موضوع  این  مدیران، 
ای گوید: "من از برکه باره یکی از مدیران ارشد میاین 

هیچ  فکر که  نمی کس  هم  را  می ش  ماهی  گیرم. کند، 
می  هایی  گزینه  سراغ  خیلی من  که  از  روم  ساده  ها، 

می  آنها  درباره  کنار  میانی  مدیران  از  یکی  گذرند".  
می  موضوع  وقت همین  خیلی  خود  گوید: "واقعا  ها با 

می  چگونه  فکر  ما  شرکت  عامل  مدیر  که  کنیم 
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نمی  هم  را  فکرش  که  شرایطی  در  کردیم،  توانست 
دوستان  تصم از  که  وی  کند".  برد  یا  بگیرد  خاصی  یم 

دارد: "این فرد، در  مدیر عامل است همچنین بیان می 
گونه است. برای او، کار  اش نیز همین زندگی شخصی 

نشدنی، وجود ندارد. او همه چیز را به چشم فرصت  
 بیند".می

تم  "ویژگی پیرو  با  ارتباط  در  که  های  هایی 
م شد،  کشف  مدیران"  ادامه  صاحبهشخصیتی  ها 

بودن   پذیر  ریسک  به  که  عاملی  مدیر  با  و  یافت 

در   وی  گرفت.  صورت  گفتگویی  بود،  معروف 
"  صحبت  که  داشت  اشاره  موضوع  این  به  خود  های 

کودکی   از  من  است.  کردن  خطر  جای  دنیا  من  برای 
نگاه   فرصت  یک  عنوان  به  اطرافم  موضوعات  به 

با  می بسیار  که  پدرم  خالف  بر  درست  و  کنم.  تردید 
برمی  قدم  سایر  احتیاط  کنار  در  ها  داده  این  دارد". 

می  نشان  مرتبط،  های  شناختی  داده  نقشه  که  دهد 
گزینه  در  استراتژی، مدیران  عنوان  تحت  که  هایی 

 برای اقدام انتخاب می کنند، تاثیر دارد.  

 

 ها روند درخت واره کدگذاری، مفهوم سازی و مقوله بندی داده نمونه    2  جدول 

 مقوله  مفهوم  کد ثانویه کد اولیه 

 قوانین سازمانی  -
 محیط صنعت و محیط کالن  -

 مرسومات صنعت مرتبط  -

چارچوبی از قوانین و مقررات محیط    -
 کالن

 قوانین و مقررات داخل سازمانی -
 های سازمانیروزمره -

 اساسنامه سازمان -
 ها رویه ها و سیاست -

 قوانین باالدستی  -

ف  
عار

مت
ور 

شع
نی

زما
سا

 

 ارزش ها -
 آیین های سازمان -

 رفتارهای پذیرفته شده سازمان -
پیشینه تاریخی و داستان های  -

 سازمان

 فرهنگ سازمان  -
 زندگی نامه سازمان  -

 حافظه تاریخی سازمان
 کنونی سازمانویژگی های دستور کار  -

 الگوی سازمانی 
 زمینه سازمانی 

 

رح
ط

نی
زما

سا
ی 

ها
ره 

وا
 

 پایش محیط  -
 سیستم های اطالعاتی سازمان -

 مشاوران  -
 تیم های مطالعات محیطی  -

 روابط کلیدی  -

 درک محیط بر مبنای الگوهای شناخت  -
 غربالگری انتخابی داده های محیطی  -

 ظرفیت پردازش اطالعات  -
 

 محیط تفسیر  -
 معنابخشی به محیط  -

ده 
ش

ع 
ض

ط و
حی

م
 

 ریسک پذیر بودن یا نبودن مدیران
 مثبت نگر بودن یا منفی نگری 

 الگوی تفکر 
 قدرت حل مساله  -

 سیستم های پشتیبانی از تصمیم  -
 سبک مدیریتی  -

ی -  مرتبط بودن زمینه فکری و کار

 ایدئولوژی مدیران 
 پیشینه تاریخی مدیریتی سازمان

 اطالعات مدیریتی  ظرفیت پردازش
 

ویژگی های   -
 شخصیتی مدیران

نقشه شناختی   -
 مدیران

 تجربه قبلی  -
سیستم محاسبات   -

ان استراتژیک مدیران 
زم

سا
ی 

ریت
دی

ه م
وار

رح
ط
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الگوی فکری سرمایه گذاران    -
 شرکت 

اره  - الگوی فکری مدیران میانی درب
 فعالیت های شرکت 

الگوی فکری مدیران عملیاتی درباره 
 فعالیت های شرکت 

الگوی فکری مشتریان درباره  -
 فعالیت های شرکت 

الگوی فکری کارکنان درباره  -
 فعالیت های شرکت 

بافت جامعه و نگاه آن به فعالیت   -
 های شرکت 

 حمایت دولت از ماموریت شرکت -
 زمینه نهادی شرکت  -

چانه زنی سرمایه گذاران برای سود   -
 بیشتر 

ز استراتژی های  پشتیبانی سهامداران ا -
 مورد نظر 

رقابت مدیران سطوح  مختلف برای  -
 جذب منابع 

 رای زنی کارکنان با مدیران -
گزارش ها و فیدبک های کارکنان به   -

 مدیران
گفتمان در جریان میان سازمان و  -

 مشتریان به شیوه های گوناگون 
بازی های زبانی میان بازیگران عرصه   -

 استراتژی 
 مدیران و مشاورانگفتمان رسمی  -

ان و خارج   - گفتگوهای غیر رسمی در سازم
 از آن 

 جریانات سیاسی  -

گفتمان های   -
 استراتژیک 

چانه زنی فروشندگان   -
 موضوع 

بازاریابی واقعیت وضع  
 شده 

ف 
هد

ی 
ها

وه 
گر

ی 
ماع

جت
ت ا

اخ
س

 

 

 کدگذاری نظری 4
نظریهنظریکدگذاري   اصلی  مرحله  است.    ،  پردازي 

( و تجزیه  انتخابیم مراحل قبل )کدگذاري باز و  با انجا 
در این مرحله امکان برقراري رابطه  و تحلیل داده  ها، 

شود.  هاي تولید شده فراهم می ها و طبقه بین مقوله 
، الهام  گلیزر از خانواده تعاملی  نظری براي کدگذاري 

است.   شده    متقابل،  تأثیر  به   تعاملی  ە  خانوادگرفته 
  اشاره   تأثیرها   تعامل  و   متقابل  وابستگی   متقابل،   عمل

دو  تالکد،    اين .  دارد تعاملی  الگوی  دريافتن  برای  شی 
زمانی است؛  متغیر  چند  تحلیل يا  نمی که  تواند  گر 

افتد و شايد هم اساسا  بگويد که کدام اول اتفاق می 
اهمیتی   و  هستند  تعاملی  متغیرها  اين  نباشد.  مهم 

شرو چگونه  الگو  که  به  ندارد  چگونه  و  است  شده  ع 
میرسد   بهترين    .(  76:  2007گلیزر،  )پايان  به  کد  اين 

مفهوم   ،وجه مقوله به  ارتباط  يكديگر  سازی  با  ها 
ممی چراکه  وضع  پردازد؛  مقوله  به  مربوط  تغیرهای 

اين  استراتژی ندارند.  تأخر  و  تقدم  رابطة  يكديگر  با   ،
تأثیر   يكديگر  بر  بدن  اعضای  همانند  متغیرها 

 
1 Uwe 

میگذمی تأثیر  يكديگر  از  و  عرصه  پذيرند.  ارند 
برای  فضایی  از  انتقال    استراتژی،  برساخته  معانی 

است کنش  استراتژی  خوزه  بازیگران  آن،    که   های  در 
مذاکره و  معانی،بحث  انتقال  و  ساخت  صورت    ، 

گران باید کدها  اعتقاد دارد که پژوهش . گلیزر  گیردمی
امر انعطاف  را براساس نظر خود تعریف کنند که این  

گر در جهت تفسیر و تحلیل  بیشتري به کار پژوهش 
بر خالف رویکرد اشتراوس که در آن  دهد.  ها می داده 

می  توصیه  محقق  به  نموداری  الگوی  در  یک  که  شود 
مقوله  تا  است  ملزم  محقق  از  نتیجه  حاصل  های 

داده  دستهتحلیل  از  یکی  در  را  علی،  ها  شرایط  های 
کنش  محوری،  بستر، ها  مقوله  تعامالت،  و 

گرها و پیامدها، قرار دهد، در رویکرد گلیزری،  مداخله
توصیه   محقق  به  مشخصی،  نموداری  الگوی 

گلیزرنمی  دیگر،  به بیان  تعیین  2007)   شود.  بدون   ،)
مقوله  میان  پیوند  اختیار  چگونگی  این  محقق  به  ها، 

می  )یو را  نماید  کدها  تلفیق  به  اقدام  خود  تا  ، 1دهد 
2013  .) 
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روایت مدل ساخت اجتماعی   4.1
 استراتژی  

شکل   در  شده  داده  نمایش  سه بخش  1مدل  ، دارای 
پویایی  اول  بخش  در  است.  عرصه  اصلی  های 

داده   نشان  آن  استراتژی،  در  که  فضایی  است.  شده 
انسان و  اشیا  تعامل  در  می معانی  خلق  و  ها،  شوند 

 خورند.  برچسب می 

مفهوم عرصه برای درک استراتژی ارزشمند است  
دارد.   استراتژیک دخالت  مسایل  تفسیر  در بیان و  و 
عرصه استراتژیک از طریق گفتگو بر روی موضوعاتی  

می  تلقی  استراتژیک،  می که  تعریف  شود.  شوند، 
فراهم   را  گفتمان  شده  هدایت  چیدمان  عرصه، 

استراتژیک،  می مدیریت  متن  در  عرصه،  سازد. 

فرصت  از  دربارة  پورتفلیویی  احساس  ایجاد  برای  ها 
مثال،  برای  است.  سازمان  استراتژیک  موضوعات 

های رسمی و غیر  های مدیران. هم چنین پروژه مالقات
گفتمان    ای  برایرسمی ممکن است به عنوان عرصه 

به  عرصه استراتژیک،  طبیعتاً  روند.  استراتژی  کار  ی 
تواند رسمی یا غیر رسمی، مجازی یا واقعی باشد.  می

کنندهبه تشویق  که  فرصتی  هر  کلی،  گفتمان  طور  ی 
رود.  استراتژیک است، عرصة استراتژی، به شمار می 

موقعیت همه  شامل  که  عرصه،  است  محتملی  های 
وضوعات استراتژیک فراهم  یک فرصت برای ارتباط م

استراتژی آن  وسیله  به  و  تغییر آورد  را  سازمان  های 
در   معنابخشی  استراتژی،  عرصه  همچنین  دهد. 
در   نیز  را  استراتژی  با  مرتبط  بازیگران  توسط  جریان، 

گیرد.  این معنابخشی برای تصمیمات جدید در  برمی 

 شعور متعارف سازمانی

 اساسنامه سازمان
 هارویه ها و سیاست

 قوانین باالدستی

 واره سازمانیطرح

 الگوی سازمانی

 زمینه سازمانی

 مدیریتیواره طرح

 ویژگی های شخصیتی مدیران
 نقشه شناختی مدیران

 تجربه قبلی مدیران
ک  سیستم محاسبات استراتژی

 وضع استراتژی

 محیط وضع شده

 تفسیر محیط -
 معنابخشی به محیط -

 ساخت اجتماعی گروه های هدف

تژیک  گفتمان های استرا
 چانه زنی فروشندگان موضوع

 بازاریابی واقعیت درک شده

عرصه ساخت اجتماعی 
 استراتژی

 جریان معانی جریان معانی

 جریان معانی جریان معانی

 ها در سازمان ساخت اجتماعی استراتژی: مدل مفهومی وضع استراتژی  1  شکل 
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عرصه استراتژی، اهمیت دارد. گفتمانی که حول آن،  
بیان  موضوع انتخاب  و  شده  شناسایی  کلیدی  ات 

 گیرد.های اقدام، صورت می گزینه

این  فلش علت  با  بخش  این  حال  که  در  های 
پویایی  است،  شده  داده  نشان  و    چرخش  مداوم 

های  تعامالت چندجانبه در این فضاست. تمام مقوله
شناسایی شده در وضع استراتژی، بر هم اثرگذارند و  

میان  هم دیگر  خاطر،  همین  به  دارند.  پوشانی 
های ارتباط دهنده استفاده  های اصلی از فلش مقوله

تنیده   هم  در  و  جانبه  همه  تعامل  این  است.  نشده 
است. بازیگران این عرصه، هر لحظه در حال ساخت  

گیری تصمیم  با  مرتبط  در    هایمعانی  جریان  در 
به   منجر  نهایت  در  که  تصمیماتی  هستند.  سازمان 

گزینه  کلیدی  انتخاب  موضوعات  استراتژیک،  های 
استراتژی  و  کار  شد.  دستور  خواهند  سازمان  های 

هرچند این معانی، ثابت و پایدار نیستند و با توسعه  
تغییر   و  استراتژی  عرصه  بازیگران  شناختی  نقشه 

عریف منافع در سازمان،  های قدرت و نظام تسیستم
شوند. در این میان،  در هم شکسته و از نو ساخته می 

آنها   نیستند.  تنها  استراتژی  عرصه  بازیگران 
در  انسان  و  دارند  اجتماعی  زندگی  که  هستند  هایی 

انسان شبکه از  نقش ای  با  دیگر  و  های  متفاوت  های 
ارتباط  در  متفاوت  شناختی  و  معنایی  اند.  نظام 

کهاین  تعریف    جاست  با  سازمانی  شبکه  ثبات  برای 
سازمان یک واحد اجتماعی متشکل از  مربوط به آن )

دو نفر یا بیشتر است به صورت نسبتاً پیوسته برای  
فعالیت   مشترک  هدف  چند  یا  یک  به  دستیابی 

(، با یکدیگر در می آمیزند  2002)رابینز و جاج،    کندمی
می  سازمانی  واقعیت  اجتماعی  ساخت  به  ند.  پرداز و 

نشان   کنش  مشترک،  واقعیت  این  قبال  در  سپس 
می می برچسب  آن  به  آن  دهند.  برای  و  زنند 

 کنند. ریزی می برنامه

 شعور متعارف سازمانی  4.2
متعارف،   شعور  از  برآمده  منظور  مستدل  قضاوت 

هر   از در  که  معنا،  بدین  است.  سازمانی  تجربیات 
سازمانی، اصولی وجود دارد که در بر آن اساس، فهم  
مشترکی میان اعضای سازمان درباره چیستی سازمان  

جا، ابزارهایی  و چگونگی انجام امور وجود دارد. در این 
می  کمک  مشترک  فهم  این  ایجاد  به  وجود  که  کنند 

سازما اساسنامه  مانند  کننده  دارند.  بیان  که  ن، 
های   فعالیت  اصلی  های  زمینه  و  وجودی  فلسفه 
در   است.  امور  انجام  چگونگی  و  چیستی  سازمانی، 

شود  عین حال، قوانینی نیز از سطوح باالتر تبیین می 
پایین سطوح  به  مربوط  امور  می که  شکل  را  دهد.  تر 

یک  به به  اشاره  سازمانی،  متعارف  شعور  کلی،  طور 
فکر   برای  و  راهنما  فکری  فضای  به  گویی  دارد.  کردن 

و   سمت  استراتژی،  بازیگران عرصه  شناختی  ساختار 
می  حدی  سو  تا  افکار  آشفتگی  از  را  ایشان  و  دهد 

 رهاند.  می

 طرحواره سازمانی  4.3
نظام   قالب  در  فکری  ساختار  طرحواره،  از  ما  منظور 
الگوی   مفهوم  دو  با  موضوع  این  است.  سازمانی 

، تعریف شده است. الگوي  سازمانی و زمینه سازمانی
نحوه  بهسازماني،  مسایل  ي  براي  معنا  بردن  كار 

سازماني و مشروعيت بخشيدن به آن مسایل توسط  
مي  محدود  سازمان  يك  در  را  الگوي  افراد  كند. 

مجموعه  به  و  سازماني  سازمان  درباره  باورها  از  ای 
ميشيوه اشاره  باشد،  بايد  يا  هست  كه  كند.  اي 

ها داراي الگوها  ین فرضیم که سازمانهمچنین، ما بر ا
زمينه هستند.  جمعي«  باور  »ساختارهاي  ي يا 

مي سازماني ساخته  مسایل  آن  در  كه  شوند،  اي 
چشم گونه به تاثير ای  مسایل،  تفسير  بر  گير 

مساله مي عنوان  گذارد.  به  سازمان  يك  در  كه  ای 
مي  استنباط  سازمان  تهديد،  در  است  ممكن  شود، 

به که  ديگري  پرسشی  شود.  مالحظه  فرصت،  عنوان 
این  می در  متبادر  ذهن  در  چه  جا  كه  است  این  شود 

می  باعث  سازمانچيزي  از  برخي  در  که  ها،   شود 
كه يك مساله بتواند به عنوان يك فرصت  احتمال اين 

دهد؟ نتایج مطالعات ما نشان  بنا شود را افزايش مي 
در  دهد  می عمل  الگوهای  زیاد،  احتمال  به  که 

ويژگي سازمان و  سازمان،  ها  كنوني  كار  دستور  هاي 
 تواند تاثیرگذار باشد.  می
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 ساخت اجتماعی گروه های هدف   4.4
زمانی  تعامالت  تا  طریق  از  استراتژی،  عرصه  که 

فعالیت  و  موضوعات  اجتماعی  شناخت  چون  هایی 
می  تعریف  نمی استراتژیک،  عرصه  شود،  توان 

ستراتژی را بدون بازیگران آن در نظر گرفت. بر این  ا
انسان  بازیگران،  از  منظور  که  اساس،  هستند  هایی 

می  وضع  را  خود  اطراف  استراتژیمحیط  هر  ای کنند. 
جا که برای همه  های هدفی خواهد داشت. از آن گروه

گروه  به  این  است،  میان  در  منافع  پای  هدف،  های 
است ساخت  از  که  تاثیری  خاصی،  نسبت  راتژی 

برای  می که  شد  خواهند  بازیگرانی  به  تبدیل  پذیرند، 
بازی   را  نقشی  استراتژی  عرصه  در  خود،  منافع  حفظ 

)شکل  می گروه 2کنند  بهتر  درک  برای  هدف  (.  های 

استراتژی   از  تاثیرپذیری  نسبت  به  که  استراتژی 
می  بازی  می نقش  مطرح  کنند،  را  زیر  سواالت  توان 

 کرد:  

تحت افرادی  آنها    چه  نتایج  یا  تصمیمات  تاثیر 
هایی  )استراتژی گروه  چه   / گرفت؟  خواهند  قرار  ها(، 

درست   اجرای  و  استراتژی  از  حمایت  به  توانند  می 
به   است  ممکن  هایی  گروه  چه   / کنند؟  کمک  آن، 
تصمیم،   این  /آیا  کنند؟  اعتراض  خاصی،  استراتژی 
قدرت   کسی  /چه  می کند؟  تهدید  را  گروهی  یا  کسی 

گ کسی  تصمیم  چه   / دارد؟  را  استراتژی  مورد  در  یری 
را   استراتژی  این  اجرای  از  جلوگیری  یا  پیشبرد  قدرت 

 دارد؟ 

 

 
 های هدف استراتژی یا بازیگران عرصه استراتژی گروه  2  شکل 

 

استراتژی ساخت  فرآیند  از  سازمان،  بخشی  در  ها 
فعالیتنتیجه بین  ی  گفتگوی  اثر  در  که  است  هایی 

می  رخ  استراتژی،  عرصه  تعامل  بازیگران  دهد. 
میان   موضوعات  اجتماعی  به  توجه  با  بازیگران 

گفتمان  شکل استراتژیک،  را  استراتژیک    های 
همه می به  استراتژیک  گفتمان  و  دهد.  ارتباطات  ی 

استراتژی پیرامون  موجود  مذاکرات  و  اشاره  بحث  ها، 
 دارد. 

گروه  با  ارتباط  در  که  دیگری  هدف  مفهوم  های 
می  فروشندگان  مطرح  زنی  چانه  عنوان  با  شود، 

نام استراتژی از  ،  صحبت  وقتی  است.   شده  گذاری 
می  میان  به  از  فروش  بازاری  شکل  به  سازمان  آید، 

می ایده  تصور  گزینهها،  در آن  از  شود که  اقدام،  های 
تالش  به  طریق  مدیران،  و  افراد  کنندة  متقاعد  های 

می  جهت  فروش  که  ارشد  مدیران  توسط  و  رسند 
می  تنظیم  را  سازمان  خریداراستراتژیک   ی  کنند، 

موثر  می مدیریت  تصویری،  چنین  در  شوند. 

 

 

 سرمایه گذاران

 مدیران میانی

 مدیران عملیاتی

وضع  مشتریان  کارکنان
 استراتژی

 مدیران ارشد
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عناصر   از  درست  درک  با  استراتژیک،  موضوعات 
شود. به  فرآیند کلیدی فروش و چانه زنی، حاصل می 

یا   اقدام،  های  گزینه  فروش  دیگر،   عبارت 
آن  استراتژی طریق  از  که  دارد  اشاره  فرآیندی  به  ها، 

رویدادها و درک آنان  افراد بر توجه دیگران نسبت به  
عملکرد   با  مرتبط  روندهای  و  تحوالت  وقایع،  از 

می تاثیر  میانی،  سازمان،  مدیران  مثال،  برای  گذارند. 
ممکن  به استراتژی،  عرصه  بازیگران  از  گروهی  عنوان 

است توجه مدیر ارشد را به سمت یک مساله جلب  
اقدامات  که  داشت  توجه  باید  حال  عین  در  کنند، 

ب شده  گزینه انجام  یا  و  موضوعات  حل  های  رای 
تصمیم، ممکن است با آن چه که مد نظر فروشنده  

این  )در  ناهم موضوع  است،  میانی(  مدیران  خوانی  جا 
چانه  فرآیند  باشد.  جلب  داشته  برای  سازمانی،  زنی 

تصمیم  و  توجه  موضوعات  برخی  به  کلیدی  گیرندگان 
  های خاص، ماهیتی ها به انتخاب استراتژیترغیب آن 

تکراری و پویا دارد. وقتی موضوعی در یک سازمان، با  
پیدا   مشروعیت  آن  به  ارشد  مدیران  توجه  جلب 

می می توجه  جلب  این  تالش کند،  باعث  های  تواند 
بازی   بعدی یا  برای  افراد  سایر  توسط  دیگر  های 

استراتژیگروه در  که  بشود.  هایی  دارند،  سهم  ها 
موضوع   اگر  مثال  عنوان  به  به  »پاسخ بنابراین،  گویی 

آن   بر  ارشد  مدیریت  زمان  صرف  با  مشتری« 
آن  کند،  پیدا  سازمان  مشروعیت  در  دیگر  طرفین  گاه 

درباره این موضوع، سهمی  که در اثرات تصمیم گیری 
این   ارشد  مدیر  تا  شوند  بسیج  است  ممکن  دارند، 
موضوع   درباره  باید  که  خاصی  استراتژی  و  موضوع 

مورد نظر آنها، درک کند.   گونهکارگرفته شود را، به به
سرمایهچانه استراتژی،  عرصه  بازیگران  گذاری زنی 

موضوعات   به  توجه  و  زمان  زمینه  در  سازمان 
گزینه و  تصمیماستراتژیک  نظر برای  مورد  گیری های 

می  شکل  استراتژیرا  بنابراین،  و  تغییرات  دهد  و  ها 
می  شکل  آن،  عرضه متعاقب  ایده،  گیرند.  کنندگان 

نی هستند که از طریق برخی رفتارها، استنباط  بازیگرا
عرضه   خود،  نظر  مورد  گونه  به  را  واقعیات  از  خود 

گیرندگان ارشد سازمانی را جلب  کرده و توجه تصمیم 
بازاریابی  می به  آنان  دیگر،  عبارت  به  کنند. 

 پردازند.  های درک شده می واقعیت

 طرحواره مدیریتی  4.5
ساختارطرح  به  اشاره  مدیریتی  مدیران    واره  فکری 

شناختی مدیران   از نقشه  متشکل  این ساختار  دارد. 
آنان   قبلی  تجربه  و  مدیران  شخصیتی  های  ویژگی  و 
است   ذهنی  ابزاری  شناختی،  نقشه  از  منظور  دارد. 
به   را  پیرامون  محیط  کدگذاری  یا  سازی  ساده  راه  که 

می  نشان  می مدیران  واقع  در  که  دهد.  گفت  توان 
شناخت شمای  یک  می سازمان  نشان  که  دارد  دهد  ی 

برای تفسیر    ای،شناختیچه طرح    با   ارشد آن  مدیران
داده  انتخاب  محرک و  به  ها،  ورودی  اطالعات  و  ها 

شناختی مدیران،  سازمان خواهند کرد. نقشه  اقدام   ،
لنزهای تفسیری هستند که از طریق آنها    ارایه دهندة 

شناختی   نقشه  عبارتی،  به  بینند.  می  را  دنیا  افراد 
جنبه جلوه  مدیران،  مهم  را  موضوع  یک  از  هایی 

ها می شوند و  دهند و باعث غفلت از دیگر جنبهمی
برخی   دربارة  خاصی  اقداماتی  شوند  می  باعث 
از   که  افراد  دانش  گیرد.  صورت  سازمانی  موضوعات 

می ط پیدا  توسعه  یادگیری  و  قبلی  تجربه  و ریق  کند 
طرح  می وارهدر  سازماندهی  شناختی  به  ی  شود، 

و   سازمانی  موضوعات  به  مدیران  نگاه  بر  شدت 
می  تاثیر  آنها؛  شخصیت  تفسیر  دیگر  سوی  از  گذارد. 

مدیران نیز بر نوع برخورد آنها با مسایل استراتژی در  
غربال  است.  مرحله  گذار  تاثیر  یک  گری  مثال،  برای 

ریسک  مطمئنمدیر  را  محیط  مدیر پذیر،  از  تر 
می ریسک  تفسیر  از  گریز  یکی  همچنین،  کند. 

مدیران   که  بود  این  تحقیق  این  جالب  دستاوردهای 
اشتراک  برون  به  دیگران  با  را  بیشتری  معانی  گرا، 

گذارند و به عبارت دیگر، بیشتر در فضای ساخت  می
ی با دیگران ایفای نقش  های سازمان اجتماعی واقعیت

برون می مدیران  برای  ولیکن،  "معنای  کنند.  گرا، 
درونی  مفهومی  که  چیزها"،  چیزی  و  است  تر 

مهم   یا  و  پرمعنا  زیادی  حد  تا  کند،  راضی  را  خودشان 
پندارند. در نهایت، سه مفهوم مذکور،  و اثربخش، می 

تکمیل   مدیران،  استراتژیک  محاسبات  مفهوم  با 
وامی در  موضوعات  شوند.  که  معنایی  ابعاد  قع 

گزینه  به  آن  ادامع  در  و  شده  داده  های  سازمانی 
می تصمیم داده  موضوعات  آن  درباره  در  گیری  شود، 

نام  استراتژیک  محاسبات  است.  قالب  شده  گذاری 



 

23 

 . 27تا  7 صفحات . 1401 بهار و تابستان .27 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 ها در سازمان ساخت اجتماعی استراتژی: رویکردی تفسیری به چگونگی وضع استراتژی . عابدین بهاره

یا   تهدید  عنوان  به  موقعیت  یک  درباره  محاسبه 
فرصت و یا محاسبه یک رویداد به عنوان خوب یا بد  

همین   به  می و  واقع  در  که  سیستم  ترتیب  به  توان 
 ارزش گذاری مدیران نیز آن را معنا کرد.  

 وضع محیط   4.6
استراتژی اجتماعی  ساخت  عرصه  با  در  محیط  ها، 

ویژگی  سیستم همه  توسط  آن،  و  های  ادراکی  های 
ساختارهای معنایی بازیگران این عرصه، درک، تفسیر  

می  توصیف  اساس  و  بر  دیگر،  عبارت  به  شود. 
ترهای ذهنی و شناختی افراد تصمیم گیرنده و به  فیل

نسبت میزانی که غربالگر ذهنی آنها، داده ها را درک  
دهد، چیزی به عنوان محیط  کند و از خود عبور می می

می  استنباط  افراد  ذهن  پردازش  در  و  درک  این  شود. 
ویژگی  به  از  مفهومی  ظهور  به  منجر  محیطی،  های 

خالل فرآیند به اشتراک  شود که در  عنوان محیط می 
گذاری معنا، از سوی بازیگران عرصه استراتژی، درکی  

به  محیط  از  می جمعی  اصطالح  وجود  به  یا  و  آید 
شود. دو مفهوم مرتبط با مقوله وضع  محیط وضع می 

عبارت معنابخشی  محیط،  و  محیط  تفسیر  از:  اند 
محیط   اجزای  درک  محیط  تفسیر  از  منظور  محیط. 

س خارجی  و  بازیگران  داخلی  از  یک  هر  توسط  ازمان 
جا که این بازیگران،  عرصه استراتژی است و لیکن آن

در   شده  درک  محیط  از  مشترکی  فهم  به  تا  آنند  بر 
خود   که  را  معنایی  یابند،  دست  دیگران  با  خود  ذهن 
اشتراک   به  دیگران  با  اند،  داده  نسبت  محیط  به 

به  می تبدیل  ذهنی  واقعیت  یک  از  را  آن  و  گذارند 
می و عینی  تیم  اقعیتی  که  زمانی  مثال،  برای  کنند. 

نظیر   ابزاری  از  سازمان،  استراتژیک  ریزی  برنامه 
خارجی   عوامل  ارزیابی  استفاده    EFEماتریس 

این  می در  شده  طرح  عناصر  به  که  وزنی  با  کنند، 
دهند، معنای هر کدام از عوامل به عنوان  ماتریس می 

گیرند تصمیم  جمع  به  را  تهدید  یا  انتقال فرصت  ه، 
 دهند.  می

 
1 the "fit" of the theory to the data 

 وضع استراتژی  4.7
چه که در عرصه ساخت اجتماعی استراتژی  برآیند آن 

می  شکل رخ  به  منجر  دیگر،  دهد،  عبارت  به  و  گیری 
گزینه  می ساخت  اقدام  برای  گزینههایی  هایی  شود. 

درباره   شده  اتخاذ  استراتژیک  تصمیمات  حاصل  که 
موضوعات   عنوان  به  شده  درک  موضوعات 

 هستند.   استراتژیک،

دهد که  مدل مفهومی، وضع استراتژی، نشان می 
واقعیت اجتماعی توسط کنشگران انسانی که دنیای  

می  خود  تعامالت  و  تجربیات  طریق  از  را  سازند، خود 
می  همه وضع  شامل  شود.  دارد  وجود  که  آنچه  ی 

اعمال و تعامالت مادی و نمادین است که در معرض  
 گیرد.قرار می  گران انسانیو مشمول تفسیر کنش 

ی "وضع" داللت بر این موضوع دارد که هر  کلمه 
دخیل   واقعیت،  ساخت  فرایند  در  عمل  و  تفکر  دوی 
ساخت   به  قادر  ما  جهان،  تفسیر  طریق  از  هستند. 

ما  مقوله هستیم.  محیط  و  سازمان  نظیر  هایی 
مقوله  این  به  بنابراین،  متعاقباً،  و  داده  واکنش  ها 

نین، کنش بازیگران عرصه  سازیم. همچواقعیت را می 
گروه و  استراتژیاستراتژی  این  هدف  باعث  های  ها، 

گزینه درباره  مشترک  درک  یک  اقدام  ایجاد  های 
می  سازمانی  استراتژیک  موضوعات  شود.  درباره 

در  گزینه نهایت  در  که  استراتژی،  عنوان  تحت  های 
 شوند. مرحله اجرا واقع می 

 برازش اعتبار نظریه  4.8
گلیزر رویکرد  در  در  مبنا  داشتن  از  نظریه  اعتبار  ی، 

می داده  حاصل  توصیهها  رویه شود. به  گلیزر،  های  ی 
به  نظریه،  به  بخشی  شده  اعتبار  انجام  زیر  صورت 

 است:  

داده  با  نظریه  به   :1ها تناسب  مرحله  این  طور  در 
مقوله تناسب  نظریه مستمر  و  داده ها  با  های  ، 

 پژوهش، سنجیده شده است.   

نظریه  بودن  این  :2مرتبط  بررسی  در  باید  گام، 
آن می که  می شد  روی  واقع  در  نظریه  چه  در  دهد 

2 the "relevance" of the theory 
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نظریه   منظور،  این  برای  باشد،  کرده  پیدا  انعکاس 
شوندگان در میان گذاشته شد و   حاصل، با مصاحبه

 مورد تایید قرار گرفت. 

و   واقع شدن  نظریه موثر  بودن  این  1کاربردی  در   :
می  بررسی  باید  نشان  گام  بر  عالوه  نظریه  که  شد 

دهد، بتواند نشان دهد که از این  چه روی می دادن آن 
و   آمد  خواهد  پیش  چه  موضوع  این  درباره  نیز  پس 

آید را تفسیر  چه که در واقعیت پیش می همچنین آن 
برای   که  است  ذکر  به  الزم  هم  باره  این  در  کند 

رفتار  احبهمص از  شده  کشف  جریان  شوندگان، 
سازمان در  سازی  فعالیت  استراتژی  شان،  محل 

جدیدی   ذهنی  فضای  شد  باعث  و  بود  جالب  بسیار 
 درباره آن پیدا کنند.  

نظریه اصالح  به 2قابلیت  باید  نظریه  ای  گونه: 
های جدید، بتواند  ها و نشانه باشد که با کسب داده 

حاضر، حال  در  شود.  روش    اصالح  به  توجه  با 
داده  نمونه  تئوریک،  اشباع  قاعده  و  نظری  گیری 

ولیکن   شود  اضافه  مدل  به  که  نشده  خلق  جدیدی 
می  مثال  این  برای  با  مشابه  های  شرکت  تعداد  توان 

شرکت   با  یا  و  داد  گسترش  را  مطالعه  مورد  شرکت 
های متنوع تری، تحقیق را ادامه داد و در صورت لزوم  

 م و مقوله های تحقیق افزود.  ها، مفاهیبه مولفه 

 بحث و نتیجه گیری 5
اجتماعی   معانی  اهمیت  بر  تاکید  مقاله  این  از  هدف 
تحلیل   در  واقعیت  اجتماعی  ساخت  پدیده  و 

سازمان  و روند اجرای آن در    استراتژی سازی چگونگی  
حاصل،.  است نتایج  اساس  اجتماعی    بر  ساخت 

سازماناستراتژی مخاطبان   پدیده های    سازمانی   ی، 
توسط  مهمی   باید  که  مدیریت  است  حوزه  خبرگان 

گیرد.   استراتژیک، قرار  توجه  به    مورد  غالب  نگاه 
استراتژی  مبنای تدوین  بر  سازمان،  در  ها 

عینیت هستی  مطالعه شناسی  در  دارد.  قرار  گرا 
استراتژی   وضع  مفهوم  که  ما،  نظر  مورد  نگاه  حاضر؛ 

می  مطرح  دیگری را  جایگزین  مفهوم  از    سازد،  را 
کند که تفاسیر و دالیل متفاوتی را  استراتژی ارائه می 

 
1 the "work" or applicability of the theory 

می  ارائه  استراتژیک  انتخاب  به  این  نسبت  نماید. 
هستی  مبنای  بر  است.  نگاه،  ساختارگرایانه  شناسی 

به   انسان  به  بیشتری  عاملیت  نگاهی،  چنین،  در 
می  داده  معنا،  کننده  خلق  نتیجه،  عنوان  در  شود. 

سری   یک  شامل  از  استراتژی  شده  وضع  قوانین  از 
و   انسانی  عوامل  بین  تعامل  و  تفسیر  طریق 

می  شامل  مصنوعات،  موارد  این  برآیندهای  باشد. 
)کنش  اعمال  الگوهای  و  در  تصمیمات  منسجم  ها( 
توان به  ها را می طول زمان هستند و گاهی مواقع آن 

حاصل   استراتژی،  بنابراین،  نامید.  استراتژی  صورت 
داده   رخ  فرایند  نیست،  یک  زمان  از  مقطع  یک  در 

و   مستمر  صورت  به  سازی،  استراتژی  فرآیند  بلکه 
تغییرات   صورت  به  مواقع  گاهی  و  بوده  پیوسته 

می  پیدا  بروز  )گسسته(،  گسست  ناپیوسته  این  کند. 
می  رخ  زمانی  استراتژی،  شناختی  در  نقشه  که  دهد 

زندگی تصمیم یا  و  یابد  توسعه  نامه  گیرندگان 
ک تغییر  قبلی،  سازمانی،  مطالعات  برخی  نتایج  ند. 

یافته  راستای  موید  در  است.   حاضر  مطالعه  های 
( فرانک  تحقیق،  این  خود  2020نتایج  مقاله  در  نیز   ،)

نشان داده است که چگونه پدیده ساخت اجتماعی،  
دهد  درک افراد را از میزان ریسک محیطی شکل می 

این  به  تصمیم   و  قرار  ترتیب  تاثیر  تحت  افراد  گیری 
( و عابدین  1394گیرد. مطالعه عابدین و همکاران )یم

 ( کردنائیج  می 1397و  نشان  تغییر (،  چگونه  که  دهد 
عنوان   به  سازمانی  موضوعات  درباره  افراد  تفسیر  در 
تغییرات   بروز  به  منجر  استراتژیک،  موضوع 

می  سازمان  در  جکسون  استراتژیک  و  داتون  شود. 
داشته1987) بیان  خود  مطالعه  در  کهان(،  معنایی   د 

استراتژیست  استراتژیک  که  موضوعات  به  ها 
مورد  می طبقات  و  دانش  ساختارهای  به  دهند، 

آن توصیف  برای  دارد.  استفاده  بستگی  ها، 
طبقه تصمیم کمک  با  استراتژیک  های  گیرندگان 

کارآمدتر،  صورتی  به  اطالعات  ذخیرة  به  شناختی 
ضوعات  توانند دربارة موپردازند و با کمک آنها می می

کنند.   برقرار  ارتباط  افراد  دیگر  با  مبهم،  استراتژیک 

2 "modifiability" of the theory 



 

25 

 . 27تا  7 صفحات . 1401 بهار و تابستان .27 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 ها در سازمان ساخت اجتماعی استراتژی: رویکردی تفسیری به چگونگی وضع استراتژی . عابدین بهاره

اند که  (، توضیح داده 1990)   1همچنین، پورک و توماس 
ساده  برای  گیرندگان،  تصمیم  محیط  چگونه  سازی 

می  استفاده  شناختی  فرآیندهای  از  به  رقابتی،  کنند. 
طبقه طریق  از  ایشان،  شناختی،  عقیده  بندی 

محیط سازمان به  آن    ها  در  موجود  رقابت  و  متنوع 
 معنا بخشیده و آن را تعریف می کنند.  

(، هیچ استراتژی به  2007)  2به عقیده ویال و کانالز 
این  مگر  ندارد  ای  ویژه  ارزش  بخش ذاته  در  های  که 

وجود   استراتژیک  انسجام  نوعی  سازمان،  مختلف 
داشته باشد. این انسجام، به نوعی، اشاره به همان،  

ی نظری  گروه هم  سویی  هم  به  ا  نسبت  ذینفع  های 
کانال  روابط،  اساس  بر  که  دارد  خاص  ها، استراتژی 

پویایی  سایر  و  زنی  چانه  عرصه  جریانات  های 
می  اتفاق  نظر  استراتژی،  یک  دیگر،  عبارت  افتد.به 

گروه  بین  جهت مشترک  به  نسبت  ذینفع  گیری های 
گیرد که مبتنی بر وضع  استراتژیک سازمان شکل می 

(،  2012های خاصی است. سرویلو و بروئک )اتژیاستر 
و   واقعیت  اجتماعی  ساخت  تئوری  از  استفاده  با  نیز 

رابطه چگونه    - رویکرد  که  دادند  نشان  استراتژیک 
برنامه تحت  فرآیند  سازمان،  در  استراتژیک  ریزی 

قرار   نهادها  شکل  و  نهادی  بازیگران  عمل  تاثیر 
) می همکاران  و  سیلوا  نیز  2012گیرد.  دیدگاه  (،  در 

استراتژی تحلیل  و  تجزیه  از  خود،  عنوان    تحلیلی  به 
اذعان   ایشان  اند.  کرده  یاد  اجتماعی،  عمل  یک 

سازمان  داشته برای  واحد  استراتژی  یک  تنها  که  اند 
ها در پیش روی  ای از گزینهوجود ندارد بلکه مجموعه 

گیرندگان سازمان قرار دارند که با یکدیگر هم  تصمیم
دارن عامالن  پوشانی  اقدامات  از  ناشی  نیز،  این  د. 

اجتماعی   انفعاالت  و  فعل  از  جریانی  در  استراتژی 
(، انسجام استراتژیک  2019است. لوسیانی و النگلی ) 

اعضای   میان  مشترک  معانی  سیستم  عنوان  به  را 
سازمان درباره سمت و سوی کلی سازمان، معنا کرده  

د  واقعیت  اجتماعی  ساخت  نظریه  از  ایشان،  ر  اند. 
استراتژیک،   انسجام  گیری  شکل  چگونگی  توصیف 

گران اجتماعی را در جهت  اند و نقش کنش بهره برده 
 گیری سازمان، توصیف کرده اند.  

شود که  بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد می 
پویایی  مطالعه  هستی  برای  از  استراتژی،  عرصه  های 

"شدن"   شناسی  هستی  سمت  به  "بودن"  شناسی 
کنیم. تدوین    حرکت  جای  به  که  مطالعه  این  همانند 

صحبت   آن  در  سازی"  "استراتژی  لفظ  از  استراتژی، 
داستان از  استفاده  است.  روایت شده  و  به  ها  ها، 

عنوان ابزارهایی برای فکر کردن و آموختن، در ارتباط  
صورت  هر  به  گرچه،  است.  شناسی  هستی  این  با 

مدیریتی   گیری  تصمیم  میدان  در  ابزارهایی  در  پای 
انتخاب  سمت  به  را  فضا  که  است  عینی  میان  های 

برد و تمایل به فرموله کردن و حرکت  استراتژیک می 
ابزارهای   و  ها  ماتریس  مانند  دارد.  گرایانه  اثبات 
مطالعه  این  نتایج  ولیکن،  استراتژیک.  ریزی  برنامه 

می  تصمیم  نشان  زمان  در  مثال،  برای  حتی  که  دهد 
عوام بندی  اولویت  برای  ارزیابی  گیری  ماتریس  در  ل 

به   معنابخشی  حال  در  داخلی،  یا  خارجی  عوامل 
در   اساس،  این  بر  هستیم.  شده  شناسایی  عوامل 
و   ها  پدیده  به  معنابخشی  فضای  از  صورتی  هیچ 

واقعیت  جمعی  و  تفسیر  نیستیم  دور  سازمانی،  های 
 توان این واقعیت را از نظر دور نگه داشت. نمی 
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Abstract 
The field of strategy is dominated by the theory of strategic choice, which is based 
on strong rational and analytical approaches. As a result, too much agency is 
attributed to human actors, especially those who are considered strategists.Thus, 
the influence of broad actors on strategy-making is ignored and less emphasis is 
placed on the relationship between strategy and organization.The basis of this 
research is obtained from previous studies in the field of public policy in the 
public sector (Danaeifard and Abedin, 2016) and the formation of strategies in the 
field of organization (Abedin et al., 2015 and 1397). The theoretical foundations of 
this research are based on the theory of strategic situation of Budania (2014) and 
the theory of social construction of reality, Berger and Luckman (1966). This study 
is the result of several months of observing the behavior of the research sample 
and how they make strategic decisions to understand the field of research. During 
this time, in-depth discussions have taken place with 11 consultants and managers 
at various levels of a private company active in the construction and financial 
services industries.The analysis of these interviews, using the Glaser approach of 
the data research strategy of the Foundation, shows that in the field of formation 
of organizational strategies, there are streams of meanings and games by actors 
in this field, which ultimately leads to the formulation of strategies. 

Keywords: 
Social construction 
Theory of reality, 
Strategy, Strategic 
situation, Strategic choice 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Human has an active role in creating his 
social world, giving meaning to the events 
and phenomena around him, and 
interpreting everything in some way. 
However, the fact that human experiences 
are formed in an immaterial cultural 
society, and within the personal range of 
ideas and meanings does not mean that it 
is always constructing and rebuilding the 
world around it. Man lives in the social 
world in which he was born: a world of 
meanings often used in everyday life. It is 
noteworthy that many of these ideas and 
social perceptions on which the human 
world is built are often difficult to 
recognize or discern. These meanings are 
hidden behind everyday activities and 
accepted as something natural (Fisher, 
2003).  

In most studies in the field of strategy, how 
the strategies are created is mostly 
attributed to the activities of senior levels 
of the organization and the negotiations of 
senior organizational leaders, which 
occurs as a regular plan and ultimately to 
the appropriate decision options. They 
lead us to a desirable situation, and in this 
way, the grand goals of the organization 
will be achieved. 

Accordingly, there is a research gap in the 
relationship between the empirical 
findings and the objective observations on 
the one hand, and the social meanings 
affecting them in the field of strategy 
building in the organization on the other 
hand. This issue is also emphasized in the 
study of Louisiani and Langley (2019), 
which is related to "strategic cohesion" in 
the organization. The aim of the present 
study is to gain a broader view of this field 
by understanding the dynamics of the field 
of strategy from the perspective of the 

theory of social construction of reality. 
Such a view can help us to interpret the 
empirical data obtained from strategy 
studies. With this aim, the present study is 
based on the theory of social construction 
of Berger and Luckman (1966) and the 
theory of strategic position of Budania 
(2014). 

2. Research Methodology 
This philosophical-interpretive research 
takes a qualitative exploratory approach 
and uses the theory formulation model 
based on the Glaserian approach of GT 
strategy. The statistical population of the 
research includes the consultants and 
managers of different levels of a company 
active in the field of private financial and 
construction services. 

3. Conclusion  
Based on the results, the social structure 
of the audience of organizational 
strategies is an important organizational 
phenomenon that should be considered by 
experts in the field of strategic 
management. The dominant view of 
strategy formulation in the organization is 
based on objectivist ontology. In the 
present study, we offer another alternative 
concept of strategy with different 
interpretations and reasons for strategic 
choice. This view is based on structuralist 
ontology. 

In such a view, more agency is given to 
man as the creator of meaning. As a result, 
the strategy involves a series of rules laid 
down through the interpretation and 
interaction between the human factors 
and artifacts. The consequences of these 
cases include decisions and patterns of 
actions (actions) that are coherent and 
sometimes, strategic. Thus, strategy is not 
the result of a process that occurred at a 
point in time, but a process of strategy-
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making with continuous and sometimes, 
discontinuous (discrete) changes. 

This rupture in strategy occurs when 
decision makers' cognitive maps develop 
or organizational biographies change. 
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