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 چکیده
درک تجربیات برنامهبه دنبال پژوهش حاضر،  تفکر استراتژیک وجود داشته باشد. بایدریزی استراتژیک برای برنامه

یزی رلذا پژوهش با توجه به برنامهو درک جایگاه تفکر استراتژیک است.  کنندگان و کنترل استراتژیک گمرکریزان، اجرا
-راتژیک چه جایگاهی در میان تدویناین است که متغیر حساس و مهم تفکر استدنبال استراتژیک در گمرک ایران، به

ریزی کنندگان و کاربران برنامهریزی استراتژیک داشته است؟ آیا شرکتکنندگان برنامهکنندگان، کاربران و کنترل
زی استراتژیک در گمرک ریاندرکاران برنامهورد مطالعه دستجامعه م استراتژیک دارای عمق تفکر استراتژیک هستند؟

نفر  91دف استفاده شد. )گیری مبتنی بر هکنند. برای انتخاب افراد از نمونههستند که تجربیات خود را بیان و توصیف می
دقیقه( در  3۲تا  ۰۲های مورد نیاز با مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند )کنندگان برنامه و مجریان( سپس دادهاز تدوین

تفکر  و مدل دیکلمنهای پژوهش با استفاده از روش تحلیل آوری شدند. یافتهجمع 11فصل بهار زمانی  دهمحدو
، «عزم استراتژیک»، «نگرش سیستمی»: شاملبندی شدند. این مفاهیم مفهوم اساسی طبقه 5در لیدکا  استراتژیک

دهنده آن است نتایج پژوهش نشان  «تفکر در زمان»، و «فرصت طلبی هوشمندانه»، «پیشروی بر اساس رویکرد علمی»
ریزی برنامهریزی استراتژیک است و این متغیر در لی در تدوین اجرا و کنترل برنامهتفکر استراتژیک عنصر اصکه 
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 مقدمه .1

 خالقیت، نوآوری و تفکرا دنیای متغیر و متحول امروزه برای نهادینه کردن جو بها جهت انطباق سازمان
 ریزانتغییرات به مدد رهبران و برنامههایی را برای هدایت و کنترل این ، باید قادر باشند استراتژی9کاستراتژی

 یزیرواحد درک کرد. برنامه ندیفرآ کیسه بخش از  توانیرا م کیاستراتژ تیریمد فهیسه وظ. [۰] ایجاد کنند
 یاجرا یرا برا نهیزم قیطر نیو از ا کندیم نییمدت شرکت تعتوسعه بلند یرا برا هاییدستورالعمل کیاستراتژ
. شودیم یبررسصورت متقابل به هایاستراتژ یاجرا ک،یکنترل استراتژ نی. در حکندیفراهم م کیاستراتژ

. کندرا بررسی می هاستیخود استراتژ ،جدی موارد در و اجرا اندازچشم ها،برنامه یدر اجرا یانحرافات هدف فعل
و بازار مطابقت  طیتوسعه مح طیشرا ایبه دنبال نظارت بر این مسئله است که آ کیکنترل استراتژ ن،ای بر عالوه
یابی به ها و گرایشات کارکنان برای دستنقش راهبردی در نگرش ریزیبرنامهرهبران  .[45، 44] دارد تیبا واقع

 . [34، ۰۲] دندرجه باالیی از اثربخشی استراتژی و همچنین اعمال تغییرات در سطوح مختلف سازمانی دار
داشته ثیر کارکنان تأاستراتژیک  ها و تفکراتتوانند بر گرایشات، نگرشمی ریزاندر واقع رهبران و برنامه

کاتب بازاریابی، مدیریت و ای توجه مطور گستردهبهها و سازمانها استراتژیک در شرکتتفکر . [34]باشند 
استراتژیک در ادبیات مختلف  شناسی برای تفکرکرد. اگر چه نوع کنندگان نوآوری را به خود جذبمطالعه

های شرکت و ایجاد رفتارهای عمومی فعالیتثیر ا مفهوم عمومی به اصول هدایت و تأگسترش یافته است ام
ها شرکت . در قلب این مفهوم، تفکر استراتژیک[۰5، 9۲]جای آن و اطمینان از ارزشمندی و عملکرد اشاره دارد هب

و نهایتاً  هاتحلیل اطالعات برای ایجاد دانش جدید داخل شرکتوآوری و تجزیهبه سمت شناسایی، جمع
یند تدوین آعد دیگری را به فرانایی تفکر به صورت استراتژیک، بُتو .[۰5، ۰]است  ۰ریزی استراتژیکبرنامه

یندهای فکری مجزا، اما با هم مرتبط و مکمل آریزی استراتژیک فرتفکر و برنامهافزاید. بنابراین استراتژی می
 یزیربرنامه کنند.منظور مدیریت اثربخش استراتژیک، حفظ و پشتیبانی که باید یکدیگر را به [91] هستند
ها شود تا آنیم یطراح هاو رهبران آن هاکمک به شرکت یاست که برا یتوانمند یتیریابزار مد ک،یاستراتژ

 کیاستراتژ یزیربرنامه ندیآدهند. خصوصاً، فر قیتطب طیشده مح ینیبشیپ راتییخود را با تغ یصورت رقابتبه
دهد یم حیشرکت را توض یفعل طیشرا ،کندیمربوط به آن ارائه م طیحاز شرکت و م لیتحلوهینگرش و تجز کی

 . [۲]کند یم ییآن را شناسا تیثر بر موفقؤم یدیو عوامل کل
در این  .این وظیفه را بر عهده دارند ریزانرهبران و برنامه ،کاستراتژی بنابراین برای ایجاد تفکر و نگرش

خصوص الگوهای متعددی برای تفکر استراتژیک مطرح شده است از جمله مدل لیدکا که شامل پنج مفهوم: 
، و «فرصت طلبی هوشمندانه»، «پیشروی بر اساس رویکرد علمی»، «عزم استراتژیک»، «نگرش سیستمی»
. با توجه به این است ادهرا اساس پژوهش قرار دکه این پژوهش  مدل جین لیدکا  [۰۲] است «تفکر در زمان»

که تفکر استراتژیک از اصول اساسی برای مدیریت استراتژیک است و بدون داشتن تفکر و بینش استراتژیک 
فقدان تحقق اهداف و سازمان را به بیراهه و در نهایت  توان تدوین، اجرا و کنترل استراتژیک صحیحی داشتنمی

ریزی استراتژیک است و مانی مراجعه کرد که دارای برنامهتوان به سازمی کشاند، لذاکار می یندو هزینه زیاد فرآ
استخراج کرد.  هااز طریق تجربیات آن ریزان و کاربران آن راتن تفکر استراتژیک در بین برنامهداشتن یا نداش

این و ده یجیتال بوریزی استراتژیک برای گمرک داین که گمرک ایران دارای برنامه بنابراین با توجه به
ه مناسبی برای بررسی تجربیات تواند گزینمی های اخیر اجرا کرده است،در سال ریزی استراتژیک رابرنامه
های بخش دولتی و خصوصی باشد ها به سایر سازماناندرکاران مدیریت استراتژیک و انتقال تجربیات آندست

                                                                                                                                                 
1 Strategic thinking 
۰ Strategic planning 
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است که متغیر حساس و مهم تفکر استراتژیک چه جایگاهی در میان ال سؤدنبال این بهلذا پژوهش 
کنندگان و کاربران آیا شرکت ریزی استراتژیک داشته است؟کنندگان برنامهکاربران و کنترل کنندگان،ویندت

 ریزی استراتژیک دارای عمق تفکر استراتژیک هستند؟برنامه
 و پیشینه پژوهش نظری مبانی .2

این رشته هنوز در دست ساخت است. از  ،بنابراین؛ جدید استرشته مطالعاتی و عمل استراتژی در سازمان 
زمانی که بحث استراتژی را . [5]استراتژی مورد بررسی قرار گرفته است پیشینهکه از نمایان است طریق تحلیلی 

شود. در واقع کلمه می اظهارکه چگونه این پدیده با عبارات و مفاهیم مختلفی  شویممتوجه می کنیم،بررسی می
ارای یک استراتژی دارای معانی مختلفی است اما بدون این که ریشه اصلی آن از بین برود یعنی همه معانی د

صورت مقدماتی، استراتژی کلمه خاص نظامی بود و عملی برای فرماندهی یا رهبری ریشه هستند. در ابتدا به
ت که استراتژی راهی برای غلبه بر دشمن است. در واقع یک . این به این معنی اس[1]ارتش در زمان جنگ بود 

های مرتبط علوم انسانی کارگیری استراتژی در دیگر مفاهیم و رشتههابزار برای پیروزی در جنگ است. پس از ب
  .[31]ها توسعه یافت همچون سیاست، اقتصاد، بازرگانی و کسب وکار، و دیگر رشته

را  نید. اکنمدت شرکت فراهم بلند تیموفق یبرازمینه را است که  نیا کیاستراتژ تیریمد یاصل فهیوظ
 هیپا کیاستراتژ یزیرکرد. برنامه میتقس کیو کنترل استراتژ یاستراتژ یاجرا ک،یاستراتژ یزیرتوان به برنامهیم

 استراتژیکاساس تفکر بر موفق یهایتوسعه استراتژ نیدهد. بنابرایم لیرا تشک دیگر فهیوظ ریو اساس دو ز
صورت بهبلکه  پیشینهنه تنها در  رندیگیمورد بحث قرار م کیکه مسائل استراتژ یدارد، زمان یاساس تیاهم

، اجرا و نتدوی شامل:اجزای اصلی مدیریت استراتژیک  .[33]گیرند مورد بررسی قرار می هاشرکت عملی در
 شود.وری است که در ادامه توضیح داده میکنترل استراتژیک. در هر سه متغیر عنصر تفکر استراتژیک ضر

شود توافق استراتژیک خوانده می تفکرمدیریت استراتژیک بر چیزی که  مبانی نظریدر . کاستراتژی تفکر
استراتژیک را برای مفاهیمی دیگری چون  تفکرو سازش چندانی وجود ندارد. برخی از نویسندگان مفهوم 

تالش » دارد:می اظهار [31] مثال ویلسون طوراند. بهکار بردهاستراتژیک بهمدیریت ریزی استراتژیک و برنامه
چنان تغییر داده است که شایسته است تا به آن مدیریت استراتژیک ریزی استراتژیک را آنبرای بهبود، نهاد برنامه

اند و آشکارا تمرکز کردهیند مدیریت استراتژیک آنویسندگان دیگر بر فر[. 31]« استراتژیک اطالق شود تفکریا 
زبرگ قائل به تمین. [۰2]استراتژیک کمک خواهد کرد  تفکرریزی استراتژیک خوب، به دارند که برنامهمی اظهار

ریزی استراتژیک گوید: برنامهریزی استراتژیک است. او میتمایزی آشکار بین دو مفهوم تفکر استراتژیک و برنامه
ای متفاوت در دارد که هر کدام از این اصطالحات بر مرحلهمی اظهارر ادامه و د [۰9]تفکر استراتژیک نیست 

تحلیل تمرکز واتژیک بر تجزیهریزی استریند توسعه و طراحی استراتژی توجه دارند. از دیدگاه وی برنامهآفر
فکر استراتژیک کار دارد. از سوی دیگر تهای فعلی سروبندی استراتژیکند و با تفسیر، بسط جزییات و صورتمی

. او ادعا [۰9]کید دارد أتجسم و تصویری منسجم از سازمان تبر ترکیب، استفاده از شهود و خالقیت برای خلق 
 یندی است که باید پس از تفکر استراتژیک واقع شود.آریزی استراتژیک فردارد که برنامه

تواند به معنای متفاوت است، که میاصطالح استراتژی دارای معانی متعددی است که در مقیاس و پیچیدگی 
به هر حال بدون تردید مفهوم استراتژی در رشته  .[۰9، 5] ها باشدها، اهداف و برنامه، اهداف، تاکتیکسیاست

فرموله شده، یک موقعیت خاص در یک محیط خاص از طریق یک  شود. یک عمل دقیقاًمدیریت استفاده می
وکار و طور گسترده در دنیای کسبشود که بهکت محسوب میشخصیت کلی، روح و منطق وجودی یک شر

ها و بازار استراتژی تنها یک راهی برای سروکار داشتن با رقیب در محیط .[3۲]شود کار گرفته میهها بدانشگاه
 . تفکر[۰9، 5]کنند و استفاده از آن محبوب است درمان یاد می منزلهبهرقابتی نیست بلکه در ادبیات از آن 
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باشیم و چگونه کننده این فلسفه است که چگونه بهترین رقابت را در بازار داشته استراتژیک شرکت منعکس
  .[۰5] مدست بیاوریعملکرد عالی را به

های مورد نیاز شرکت و همچنین نواع منابع دانشی ضروری و داراییاستراتژیک بر انتخاب هدفمند ا تفکر
ها کند که شرکتاستراتژیک کمک می گذارد. تفکرثیر میآورند تأدست میدار بهمزیت رقابتی پای انواع دانشی که

شوند را گیری هوشمندانه منجر میهایی که به بهبود تصمیمهای هوشمند و مجموعه فعالیتمجموعه فعالیت
تحلیل واساس تجزیه( معتقدند وجود مدیرانی با تفکر استراتژیک که بر ۰۲92) . آرایش و همکاران[۰] گیرندکار هب

استراتژیک ممکن است به هرحال عناصر بحرانی از  تفکر .[49] به تصمیمات درست برسند، امری ضروری است
های جدید که دانش جدید نه تنها برای پیشبرد ایده دهدفرآیند نوآوری را در نظر بگیرد. اقتصاد تکاملی نشان می

ایجاد ترکیب جدید دانش و ایجاد مسیر جدید برای نوآوری نیز  در مسیرهای ثابت شده بلکه همچنین برای 
استراتژیک تأثیر  تفکر راستایتجربی در  هایپژوهشبسیاری از  .[۰5، ۰3]کند هایی را فراهم میفرصت

بازاریابی )رابطه بین  پیشینهدر  پژوهشارند. مبانی وکار داستراتژیک و بر عملکرد کسبگیری مستقیمی بر جهت
 .[۰5]مشتری/ بازار و عملکرد( وجود دارد  گرایش

گیری گیری تکنولوژی، جهتهای ادبیاتی مانند )جهتهاً بیشتر توسعه داده شد و در حوزبعد تفکر استراتژیک
. مطالعات سپس با [۰4]و بیشتر تمرکز نیز بر نوآوری عملکرد بود  یافتگیری یادگیری( توسعه کارآفرینی، جهت

 ممکن سازمان و خدماتی های محصول. همچنین ویژگی[9۲] بیرونی بیشتر توسعه یافتبررسی عوامل محیط 
در  .[۰5] تر باشد فراهم کندکه نسبت به دیگری مناسب کاستراتژی است شرایطی را برای یک نوع از تفکر

عملکرد نوآورانه را  استراتژیک و تواند رابطه بین تفکرعواملی که مینسبتاً کمتر به توجه مقابل، در ادبیات تجربی
کننده این فلسفه است که چگونه بهترین رقابت را استراتژیک شرکت منعکس تفکر .[3۰]تعدیل کند شده است 

 . [۰1، ۰5]م دست بیاوریو چگونه عملکرد عالی را بهدر بازار داشته باشیم 
های مورد نیاز شرکت و همچنین نواع منابع دانشی ضروری و داراییاستراتژیک بر انتخاب هدفمند ا تفکر

ها کند که شرکتاستراتژیک کمک می گذارد. تفکرثیر میآورند تأدست میبهانواع دانشی که مزیت رقابتی پایدار 
شوند را گیری هوشمندانه منجر میهایی که به بهبود تصمیمهای هوشمند و مجموعه فعالیتمجموعه فعالیت

ستراتژیک الگوهای مختلفی ارائه شده است و هر یک از این الگوها به ابعادی برای تفکر ا .[۰] گیرندکار هب
( نظریات 9111) 9گیرد. خانم لیدکافاده قرار میتاند. بنابراین در این پژوهش مدل خانم جین لیدکا مورد اسپرداخته

در این الگو عناصر اصلی تفکر  مینتزبرگ درباره تفکر استراتژیک را در قالب یک الگویی مفهومی توسعه داد.
 :عبارتند ازکه پنج رکن اصلی ارائه شده است استراتژیک به صورت 

متفکر استراتژیک باید مدل جامع زنجیره ارزشی از ابتدا تا انتها را در نظر  منزله: فرد به۰نگرش سیستمی .9
 درک کند؛ها در سیستم داخلی و خارجی را داشته و وابستگی متقابل اعضا و تعامالت آن

و تمرکز در  استها : که اراده درونی و عزم استوار در راستای رسیدن به اهداف و آرمان3عزم استراتژیک .۰
 طلبد؛ها را میدار ساختن و قدرتمند کردن استراتژیجهت

سازی خالقانه و آزمون مدبرانه : هدف آن افزایش توان فرضیه4پیشروی بر اساس رویکرد علمی .3
 هاست؛فرضیه
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ل شده و توجه به تحوالت فضای : در کل هوشمندی نسبت به محیط را شام9طلبی هوشمندانهفرصت .4
 طلبد؛های حاصل از آن را میوکار و فرصتکسب

همواره  باید: که با توجه به گذشته و در نظر داشتن زمان حال و بسط آن به آینده در واقع ۰تفکر در زمان .5
 .[۰۲]تفکر به موقع داشت 

های دلیل جامعیت، در سالاتژیک از جمله مفاهیمی است که بهریزی استربرنامه. استراتژیکریزی برنامه
های فردی مورد توجه قرار گرفته است. به موازات ریزیهای اقتصادی و حتی برنامهاخیر بیش از پیش در بنگاه

ها با استقبال ر سازمانریزی استراتژیک نیز داطمینان محیطی، برنامه فقدانپویاتر شدن محیط و افزایش 
 راتییشدن، همراه با تغ یالمللنیها و بتیاز رفع محدود یشدت رقابت، ناش شیافزا .[۰5] شودبیشتری مواجه می

خطا شده است.  شیباعث افزا یطور قابل توجهکوتاه مدت بازار، به یهاشده و چرخه عیتسر یکیتکنولوژ
کننده دیناام تیتوانند انتظار داشته باشند که به وضعیم رندیگیم دهیرا ناد کیاستراتژ یزیرکه برنامه ییهاشرکت

 نیتأم یشرط برارا  کیستماتیس کیاستراتژ یزیربرنامه پژوهشگرانو  رانیاز مد یاریبس ن،یرانده شوند. بنابرا
 .[3۰] رندیگیمدت در نظر مبلند یهاشرکت تیموفق

بینی کرده و منابع سازمان را بر محیطی را پیش الطمتوانند تاستراتژیک میریزی ها از طریق برنامهسازمان
 الشت (مالکان) ریزی استراتژیک فرآیندی است که طی آن مدیران. برنامه[33و95] آن اساس تخصیص دهند

 ای سیستماتیک مورد بررسی قرار داده و چارچوب و مسیری را برایکنند تا محیط صنعت خود را به گونهمی
ریزی استراتژیک این است که سازمان را قادر ن و ترسیم نمایند. هدف اصلی برنامهیهای آتی سازمان تعیفعالیت

اش برسد و از این طریق به یک برتری پایدار در برابر رقبایش های بالقوهها و شایستگیسازد تا به حداکثر توانایی
های روزانه دهد که نگاهی فراتر از فعالیترا به مدیران می ریزی استراتژیک این امکانبرنامه[. ۰4] نایل گردد

 تر از جایگاه سازمان و چگونگی رسیدن به آن، در اختیار داشته باشندشرکت خود داشته باشند و تصویری روشن
[4.] 

است. به نظر  یو انتقال سازمان یبازساز یبرا یندیآفر کیاستراتژ یزیربرنامه (، معتقد است۰۲۲۰) مک کون
 یزیرکه در برنامه یاست، درحال یها براساس فرض ثبات سازمانینیبشیبلندمدت اهداف و پ یزیردر برنامه یو

 هاتیشود تا سازمان فعالیباعث م کیاستراتژ یزیرشود. برنامهیم یآن بررس طینقش سازمان در مح ک،یاستراتژ
 یبرا یارچوبهنه تنها چ یزیربرنامه نیدهد. ا قیتطب طیمح رییدرحال تغ یازهایبرآوردن ن یو خدماتش را برا

 یبرا زیو ن هایو همکار تیریها، مدمجدد برنامه یساختارده یبرا یارچوبهکند بلکه چیها ارائه مبهبود برنامه
 .[3۰] کندارائه می هانهیزم نیسازمان در ا شرفتیپ یابیارز

های سازمان با ی باید فعالیت کند، تطبیق فعالیتهایدر چه رشته سازمان، اینکه سازمانگیری بلند مدت جهت
های سازمان با منابع در ها و تطبیق فعالیتها و حداکثر کردن فرصتیط در جهت به حداقل رساندن تهدیدمح

ریزی استراتژیک نیز کند، ضروری است که برنامهطور مستمر تغییر میه که محیط بهگونهمان [۲] دسترس

  ای مداوم، تغییر کند.گونهمحیط بیرونی، بهظور حفظ توازن و هماهنگی با منبه

تار سازمانی الزم و کردن استراتژی از طریق ایجاد ساخبه زبان ساده شامل پیادهسازی معنای پیاده. اجرا
 .[99] است های مناسبمشیها و خطتدوین برنامه

که شامل تبدیل استراتژی تدوین شده به عمل است. بر اساس یند مدیریتی است یک فرآ ،سازی استراتژیپیاده
های سازمان برای سازی استراتژی توسعه ظرفیتنای پیاده(، مبحث اصلی و زیرب9111) نظرتامپسون و استیکلند
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آمیز استراتژی کمک اجرای موفقیت به هایی کهآمیز استراتژی، تخصیص مناسب منابع به فعالیتاجرای موفقیت
زدن اد استراتژی حامی محیط کاری، گرههایی که از استراتژی حمایت کنند، ایجها و رویهایجاد سیاست کند،می

های سازمان به دستیابی به اهداف سازمان که موجب تغییر در انگیزه افراد و افزایش آن جهت دستیابی به پاداش
 .[91]اهداف است 

ند، در ها را تعیین کهای ساالنه در نظر بگیرد، سیاستهدفکند که سازمان ها ایجاب میاجرای راهبرد
های تدوین شده به اجرا درآید. اجرای ای تخصیص دهد که راهبردگونهد و منابع را بهکارکنان انگیزه ایجاد کن

ریزی د، یک ساختار اثر بخش سازمانی شالودهها را تقویت کنها مستلزم توسعه فرهنگی است که راهبردراهبرد
ها استفاده نماید بندی کند، سامانه اطالعاتی به وجود آورد و از آنهای بازاریابی را هدایت کند، بودجهالشکند، ت

ها را مرحله عملی اغلب اجرای راهبرد مان خدمات کارکنان را جبران کند.و سرانجام با توجه به عملکرد ساز
های راهبرد است که کارکنان و مدیران بسیج شوند وها این نامند. مقصود اجرای راهبردتدوین راهبردی می

 .[۰5] ین شده را به مرحله عمل در آورندتدو
 نامند که به تدوینمی یکردن استراتژ اتییکنند. بخش اول را عملمی اجرا را در دو بخش بررسی

 که در واقعنامند می کردن استراتژی و بخش دوم را نهادینه شودهای کارکردی آن اطالق میاستراتژی
 .[35] بسترسازی برای اجرا است

استراتژیک، شامل عوامل مربوط به  محتوای کند:می بندیعوامل اجرا را در چهار دسته تقسیم: اکوموس
خارجی تقسیم شود. حوزه  تواند به دو حوزه داخلی واستراتژیک، که می تدوین و توسعه استراتژی متن و زمینه

گ و رهبری سازمانی، فرهن اطمینان محیطی و حوزه داخلی شامل ساختار فقدانخارجی شامل عوامل مربوط به 
 .[32] شودمی

تدوین، اجرا و کنترل استراتژی سه بخش به هم وابسته الگوی جامع مدیریت . 1کنترل استراتژیک
ین سه بخش موجب اثربخشی نخواهد بود، بلکه ترکیب ا ثردیگری مؤ بدون کدام استراتژیک هستند که هر

ریزی را به دو سطح استراتژیک و عملیاتی تقسیم کرد، کنترل را توان برنامهگونه که میهمان . [۰1] خواهد شد
ریزی که محیط قسیم کرد. سیستم برنامهسطح کنترل استراتژیک و کنترل عملیاتی ت توان به دونیز به تناسب می

کند، هنگامی به کمال استعداد نهایی خود ها و تهدیدها( و نقاط قوت و ضعف داخلی را ارزیابی می)فرصتخارجی 
خواهد رسید که همزمان هم به نظارت بر سازمان و سنجش پیشرفت آن و هم به ابعاد کلیدی استراتژیک آن 

 .[93و۰1و91 ] گیردت میای کنترلی نشأهها از ناتوانی سیستمپرداخته شود. معموالً ناتوانی در اجرای استراتژی
کند و همچنین های شرکت نظارت مینتایج عملکردها و فعالیتیندی است که بر یابی و کنترل فرآارز

دست همه سطوح از نتایج و اطالعات به کند. مدیران دردست آمده را با عملکرد مطلوب مقایسه میعملکرد به
کنند. اگرچه ارزیابی و کنترل عنصر عمده نهایی از مدیریت استفاده میها آمده برای حل مشکالت و فعالیت

اجرا شده است را مشخص کند و در  های استراتژیکی که قبالًتواند ضعف در طرحاستراتژیک است، همچنین می
 اهمیت آن در توانایی آن در هماهنگی وظایف انجام شده توسط. [94] جه کل فرآیند را دوباره آغاز کندنتی

های هماهنگ و کنترل، مدیران ممکن است اهدافی را مدیران از طریق کنترل عملکرد است. در نبود مکانیزم
 .[9۲] اهداف کلی سازمان سازگار نیستنددنبال کنند که با 

اقدامات و عملکرد کنترل استراتژی مستلزم استفاده از معیارهای بلند مدت و استراتژیک مربوط به ارزیابی 
یابی عملکرد های اندازه گیری باید با اجتناب از ارزدر این مورد، سیستم .[9۰] وکار استح کسبمدیران سط

استراتژیک در هدایت اقدامات کمک کنند. بنابراین  گیری و تفکرسازی جهتمدت و بلندمدت، به پیادهکوتاه
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زمانی برای ارزیابی سهم خود توان تفسیر کرد که کنترل استراتژیک با هدف نظارت بر عملکرد واحدهای سامی
 [.91] کنددر دستیابی به اهداف سازمانی عمل می

 پیشینه پژوهش

های فعال در در شرکتتفکر راهبردی و عملکرد  ارتباط ی( به بررس9311)  انیمرتضوی و جعفر ،یناظم
 یشد، ول یدتأی یهای مورد بررستفکر راهبردی و عملکرد شرکت نیب میمستق ارتباط جهینت .پرداختندبورس 

( در پژوهش 9315دیانت نژاد و ایرج پور ) .[1]نکرد  لیرابطه تفکر راهبردی و عملکرد را تعد ،یسازمان رییادگی

ثر گرفتند که تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی مؤ نتیجه «وری سازمانیبررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآ»
هوشمندانه، عزم استراتژیک پیشروی بر اساس رویکرد علمی و است و پنج رکن تفکر سیستمی، فرصت طلبی 

 [.4ثر است ]ازمان مؤتفکر در طول زمان بر نوآوری س
سنجش تفکر استراتژیک در میان مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی »( در پژوهش ۰۲9۰الدوسری )

حیط متغیر و پویای امروزی نقش به این نتیجه رسید که تفکر استراتژیک در استمرار بقا و پیشرفت در م «مصر
، و های جدید خلق کنندکند تا فرصتبسیار مهمی دارد. و تفکر استراتژیک ابزاری است که به مدیران کمک می

ر سیستمی طلبی مشخص شد تفکنگری و فرصتتفکر سیستمی، تفکر مفهومی، آیندههای لفهپس از سنجش مؤ
 کمترین کاربرد را در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی مصر داردطلبی هوشمندانه باالترین کاربرد و فرصت

[49.] 

به این نتیجه رسید که  «مدل یادگیری تفکر استراتژیک در کشور بلژیک»( در پژوهش ۰۲94جان راپیت )
های مناسب برای رسیدن به اهداف حلتواند راهمدیر دارای تفکر استراتژیک با آگاهی و درک درست از محیط می

سسه ه رسیدند که مؤ( در پژوهش خود به این نتیج۰۲9۲ساکت و همکاران ) .[49] ستراتژیک را استنباط کندا
دنبال ارتقای تفکر پژوهشی خود بههای برای علوم اجتماعی و رفتاری از خطوط برنامهارتش آمریکا  پژوهشی

( در مدلی که برای ۰۲9۲کیسی و گلدمن ) .[45] دانندریزی میاستراتژیک است، و آن را یک اصل مهم در برنامه
و گیری مناسب سازمان را مشخص داشتند که تفکر استراتژیک جهت اظهارتفکر استراتژیک ارائه نمودند 

 .[4۲] بردریزی استراتژیک سازمان را در جهت مشخص شده به پیش میبرنامه
از  یگروه هاییژگیو نییبرای تع ند مطالعات متمرکزیددا انجام ۰۲۲4 سال مانوآرون و که  پژوهشیدر 
 و جیاست که بر اساس توسعه نتا یارشد خلبان رانیگروه شامل مد نیانجام شد. ا کیاستراتژ انمتفکر

رهبر  (9 یعنیشامل شش صفت مرکب جدا شده متفکر  کیمتفکر استراتژ کی یها صفات اصلداده لیتحلوهیتجز
به ظاهر  اتیو اجازه دادن به جزئ استراتژی شکل گسترده (3 ندهیآ وهاییمدت سنار یتجسم طوالن (۰خوب 
الگوها براساس تفکر  ییشناسا (5باشد  باید آنچه توسعه برای یطیمح ستیهای زدنبال کردن نشانه (4باهم 

عوامل مرتبط  لیتحلوهیعامل حاصل از تجز نیترمهم بازی است که نیقوان یسیبازنو (۲ و استراتژیک شهودی
 .[45] استرهبری 

 انیو روابط م کیعناصر تفکر استراتژ ییشناسا قیاز طر خود پژوهشدر  9312در سال  یو مشبک یخزاع
در مدل اند. کرده یرا طراح کیمدل عناصر تفکر استراتژ ری،یتفس سازی ساختاریاز مدل رییگها با بهرهآن
 یبرندگشیقدرت پ نیو همچن یوابستگ زانیم در چهار سطح و بر اساس کیها، عناصر تفکر استراتژآن

د، شتنقرار دا ترنییو عناصری که پا بودند رویپ تیماه دارای بندی شدند. عناصری که باالتر قرار دارند،دسته
در  کیتفکر استراتژ تیظرف یابیبرای ارز یی. مدل ارائه شده، مبناهستند شتریب یبرندگشیدارای قدرت پ

در خصوص  یتیریمد هایرییگمیدر تصم تواندیبندی عوامل مطحس قیاز طر که است یرانیهای اسازمان
 شتریب یگشا باشد و منجر به اثربخشراه اریبس یهای سازمانو بهبود آموزش اقدامات بندیتیاولو

 .[۰1] ها گرددملموس سازمانریملموس و غ هایگذاریهیسرما
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 ییافزاهم جادیا (9 :کرده است انیب صورتاین را به  کیابعاد تفکر استراتژ خود، پژوهشدر  (9315) یسلطان
و  ییجواخالق، صرفه ت،یریمد کاری، در وجدان ییافزااستعدادهای مادی و معنوی که موجب هم بیاز راه ترک

 ینگرش فلسف (3. ندهیآ ینیبشی: استفاده از گذشته و حال برای پندهیبرای آ زییرتفکر و برنامه (۰. شودیتفکر م
 هایشهی: سرپا نگاه داشتن سازمان با افکار و اندینیو کارآفر تیخالق (4 .مدتهای بلندناقوی برای تحقق آرم

 .[۰1] برای خود و برای سازمان یبرتری طلب هیروح (5 دیجد

های ثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکتتأ» پژوهش( در 931۲پورصادق و یزدانی )

 کوچک هایشرکت موفقیت بر ارشد مدیران استراتژیک تفکر قابلیتبه این نتیجه رسیدند که  «متوسطکوچک و 

 [۰1] .گیرندنمی بهره آن از چندان عمل در که چند هر دارد سزاییهب تأثیر متوسط و

با  «سنجش تفکر استراتژیک در میان مدیران شهرداری تهران»( در 9319منوریان، آقازاده و شهامت نژاد )
یشروی بر اساس کمک مدل جین لیدکا که شامل پنج شاخص اصلی یعنی نگرش سیستمی، عزم استراتژیک، پ

 و در نهایت بهطلبی هوشمندانه، و تفکر در زمان بود به سنجش تفکر استراتژیک پرداختند رویکرد علمی، فرصت
ها در سازمان وجود دارد که جود آنداری بین اهمیت عوامل شاخص و وضع مواین نتیجه رسیدند که فاصله معنی

 .[۰۲] ناپذیر استها اجتنابتوجه به آن
 
 شناسی پژوهشروش .3

کید ی است. این روش بر عمق تجربیات تأاز نوع توصیفو به لحاظ هدف شناسی پژوهش حاضر، پدیدارروش 
کیفی  پژوهشدهد. پدیدار شناسی یک روش دارد و درک ما را از تجربیات زندگی کاری و شخصی افزایش می

ها ر مورد انواع پدیدهگری و نمایاندن ادراکات تجربه انسانی داست که به جلوه دار و دقیق. این روش نظاماست
کوشد که شناسی اساساً مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی است. پدیدار شناسی می. پدیدار[۰۲] ،[1] پردازدمی

ف . در پژوهش پدیدارشناختی، هد[۰۲، 95]شوند، آشکار نماید ن که در زندگی روزمره زیسته میچنامعانی را آن
ها است تا بتواند بدون های فرد برای در پرانتز قرار دادن یا کنار نهادن آنفرضها و پیشگیریآگاه شدن از سوء

ود. این آگاهی از تجربه وارد ش آید، دردست میپژوهش بهداشتن تصوری قبلی درباره این که چه چیزی در 
ها معیار گونه پژوهشکند. در اینبر مطالعه، جلوگیری می پژوهشگرهای گیریها یا سوءفرضاعمال نفوذ پیش
هایی که هدفشان کنندگان در پژوهشپژوهش، عموماً با معیار انتخاب مشارکتکنندگان در انتخاب مشارکت
پدیدارشناسی  هایپژوهشکننده در تفاوت است. هدف در انتخاب مشارکتهای آماری است، مدستیابی به داده

این مطالعه خاص است و این ای دارند که مورد توجه کنندگانی است که تجربه زیستهمشارکتتوصیفی، انتخاب 
که جاکنندگان باید تا آنخود صحبت کنند. ضمناً این مشارکتکنندگان مایل هستند درباره تجارب مشارکت

فرد درباره یک تجربه ههای غنی و منحصربمکن است با یکدیگر متفاوت باشند تا امکان دستیابی به روایتم
 . [3۲، ۰۲] خاص فراهم آید

متفاوت خواهد  برای مطالعاتی از این دست، ،آوری شده مورد نیازاساس ماهیت مطالعه و اطالعات جمع بر
اند که در آن حد، فهم ی که معتقد شوند به حدی از اشباع رسیدهممکن است تا زمان پژوهشگرانبود. برای مثال؛ 

کنندگان آید، به مصاحبه با مشارکتست نمیدکنندگان بهای بعدی با مشارکتهتری از تجربه در صحبتروشن
ها ها یا پدیدهپدیدارشناسی در پی تحلیل ماهیت و چیستی داده پژوهشاستراتژی  ،واقع در .[۰۲]ادامه دهند 

گرا و فلسفه آن شامل فلسفه شناسی آن غیراثباتگرایی است. معرفتشناسی این روش، ذهنیاست. هستی
 در تجربه به که است چیزی هر تحلیل پدیدارشناسی، داشت اذعان ،توانمی .[3] موزش عالی استروانشناسی و آ

 این .گیردبرمی در نیز را انتزاعی امور انواع از بسیاری بلکه مادی، اشیای تنها نه مستقیم تجربه البته .آیدمی
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شود. اساس اندیشه هرسول این بود شامل می را ریاضیات موسیقی، خاطرات، عواطف، دردها، ها،اندیشه تجربه،
 )وجود خارجی( جهت پیدا کند.  باید از جنبه خاصی به سوی پدیده که ذهن

 دستبه را هاییبینش هاآن هایفعالیت و هاانگیزه یا افراد درباره توانندمی گرانپژوهش که بود باور این بر او

 یک نگاه از خاص پدیده یک تشخیص و سازیشفاف با پژوهشگر پدیدارشناسی، پژوهشی طرح یک در .آورند
 هایروش طریق از معموالً هاپدیده یا پدیده از غنی و عمیق توصیف مبنا، این بر لذا .دارد سروکار کنندهشرکت

 .[۰۲] شودمیپذیر نامکا مشاهده یا مشارکت و کانونی گروههای بحث ،ها مصاحبه مانند کیفی و استقرایی
 تفسیر ،ریزی استراتژیکمسئوالن و متصدیان برنامه تجارب زیسته بررسی با تا است آن دنبالبه مقاله بنابراین

 و گردد استخراج ، اجرا و کنترل استراتژیکریزیدر برنامه نگرش استراتژیک حوزه به توجه فقدان یا توجه از آنان
 .گردد استفاده مدل کنترل استراتژیک تدوین و طراحی یندفرآ بهبود راستای در حاصل نتایج از

 شناسی تحقیقروش

مسئولین و متصدیان  تجارب درک جهت در که است پدیدارشناسی نوع از و کیفی پژوهش یک مطالعه این
 پژوهش آماری جامعه اجرا و کنترل استراتژیک نسبت به نگرش استراتژیک صورت گرفته است. برنامه ریزی،

گمرک  ریزی، اجرا و کنترل استراتژیک در گمرک ایران بود.یزیان، متصدیان و مسئولین برنامهررنامهب شامل
قش اصلی را دارد و در ندر حوزه تجارت خارجی کشور  های کشور است کهترین و اولین سازمانایران از قدیمی

با  اخیراً .دارد نظارت و کنترل را به عهده های تجارت )شامل صادرات، واردات و ترانزیت( نقش مهمکلیه حوزه
یندهای گمرکی کلیه فرآاکنون ریزی استراتژیک به یک سازمان الکترونیکی تبدیل شد و تدوین و اجرای برنامه

این  پژوهششود لذا دلیل انتخاب این سازمان برای لکترونیکی انجام میصورت ا)صادرات، واردات و ترانزیت( به
 شیوه با اجرا کرده است.تدوین و های خود را در الکترونیکی کردن گمرک که به تازگی استراتژی است

  .رسید اشباع حد به پژوهش این هایداده ریزیان استراتژیکبرنامه از نفر 91با  مصاحبه با و هدفمند گیرینمونه
 شناختی ارائه شده است.خصوصیات جمعیت 9در جدول شماره 

 
 شناختیخصوصیات جمعیت .9جدول 

پست 

 سازمانی
 مرد زن تعداد

میانگین سابقه 

 کار
 تحصیالت

 درصد فراوانی

مشارکت در 

 مصاحبه

میانگین مدت 

زمان 

 مصاحبه

 ۰۲ 4 ۲ 4 مدیر کل
 سه نفر فوق لیسانس

 یک نفر دکترا
 ۰۲ درصد ۰۰/۰۰

معاون مدیر 

 کل
۲ 9 5 91 

 دو نفر دکترا
 نفر فوق لیسانس 4

 ۰5 درصد 33/33

 95 4 ۲ 4 رئیس اداره
 نفر دکترا9

 نفر فوق لیسانس3
 3۲ درصد ۰۰/۰۰

 9۰ 3 9 4 کارشناس
 نفر دکترا 9

 نفر فوق لیسانس 3
 3۲ درصد ۰۰/۰۰

 
 یندفرآ در شرکت جهت اهآن رضایت همچون هاییمالک نفر 91 این انتخاب در که است ذکر به الزم

 و سؤاالت به مؤثر گوییپاسخ جهت روانی و روحی مساعد وضعیت ،پژوهش در حضور جهت باال انگیزه ،پژوهش
 مصاحبه از استفاده با پژوهش این در .گرفت قرار کار دستور در ریزی استراتژیکشغلی مرتبط با برنامه وضعیت

 آوریجمع به اقدام شوندگان،مصاحبه خود انتخاب با بعضاً  و مناسب محیطی در و غیرساختارمند وچهره بهچهره
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 قرار کار دستور در عام مباحثی و سؤاالت هامصاحبه ابتدای در که است ضروری نکته این ذکر .شد اطالعات

  .گردد فراهم نیز ایصمیمانه جو افراد، با پژوهش بیشتر آشنایی ضمن تا گرفت
 اهداف راستای در که ترتخصصی سؤاالت متقابل، اعتماد و نسبی آرامش آمدن فراهم از پس نهایت در

 آید فراهم شرایطی آن تبع به تا گرفتبرمی در را پاسخ باز سؤال چند پژوهش، سؤاالت. شد مطرح بود، پژوهش

 سؤاالت این از هایینمونه. بگذارند میان در پژوهشگر با را خود تجارب و ادراکات تفصیل، به گویانپاسخ که
 :شامل

 ها و اهداف کنید به باورها، ارزشتدوین برنامه استراتژیک سازمان چگونه احساس می دوران طول در
  راهبردی سازمان گمرک توجه کافی نشده است؟

 آیا  ؟کردند دارای چه تفکر و بینشی بودندریز که اهداف و راهبردهای سازمان را تدوین میبرنامه دافرا
 مدت داشتند؟دیدگاهی بلند

  چگونه اهداف، راهبردها و در نهایت برنامه استراتژیک را به کارکنان و کاربران برنامه القاء کردید؟ آیا
 فرهنگ اجرای استراتژی ایجاد شده بود؟

 گرفته با صورتی هامصاحبه ی. محتوابود هدقیق 3۲تا 92هر مصاحبه به طور متوسط  یشده برا یزمان سپر
 یآوراطالعات جمع لیجهت تحل د.شیم ثبتضبط صدا  دستگاه شوندگان با استفاده ازحبهمصا تیاطالع و رضا

 یهامصاحبه یهر مصاحبه، محتوا انجام روش بعد از نی. در گام اول ادیاستفاده گرد کلمنیروش د از شده
از متن مذکور  یکل درک کیگرفت تا یمطالعه قرار م نوشته شد و به دقت مورد کاغذی صورت گرفته بر رو

مهم  نکات قرار گرفت و ریو تفس یبررس گران موردها توسط پژوهشمصاحبه. در گام دوم، متن دیدست آبه
گران پژوهش راشده  یسوم، متون کدگذار گام . دردیها استخراج گردپنهان و آشکار تک تک مصاحبه

گروه پژوهش، مشخص و  طرف ارائه شده از یرهای. در گام چهارم، تناقضات موجود در تفسدکردن لیوتحلهیتجز
ها اقدام هیمادرون فیو توص نییو مقابله متون، نسبت به تع سهیاز روش مقا استفاده . در گام پنجم و بادیرفع گرد

 بحث مورداستخراج شده  یهاهیمادرون در قالب رامطالعه  یهاافتهیپژوهش گروه  یاعضا. در گام ششم، دیگرد
 . جهتدیمشخص گرد یاصل یهاهیماها در قالب درونافتهیی یطرح نها زیو در گام هفتم ن دادندقرار  یو بررس

استخراج شده  یشکل که کدها نیشد. بد استفاده گوپاسخ ییپژوهش از روش روا یهاافتهیاز اعتبار  نانیاطم
صحت  گویانپاسخ همهراستا  نیا در که ندکنها اعالم نظر بازگردانده شد تا در مورد آن گویانپاسخ مجدداً به

اعتبار و  نیتأم یکه برا یگریدی هااز روشند. کرد دییصورت گرفته را تأ یرهایتفس و استخراج شده یکدها
 با همکاران راستا از دو نفر از نیافراد متخصص بود. در ا با یبررس گرفت استفاده قرار ها موردداده تیمقبول

 و نمایند بررسی و مطالعه را پژوهش مختلف هایجنبه درخواست شد تا یفیک پژوهش نهیزم تجربه و مسلط در
 .گرفت قرار آنان تأیید مورد پژوهش یندفرآ نهایت در که کنند اعالم را خود اصالحی نظرات
 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

متون نوشتاری تبدیل های ضبط شده به ، ابتدا تمامی مکالمهها با روش دیکلمنتحلیل دادهویهمنظور تجزبه
در  پژوهشگرانهای پیاده شده مورد بازبینی مجدد قرار گرفتند. های میدانی و نوآوریشدند. سپس کلیه یادداشت

وری شده کسب کنند. در آ، دید کلی نسبت به اطالعات جمعهااین مرحله سعی کردند که با مرور مکرر داده
های مهم و مرتبط با موضوع پژوهش مشخص شدند. جمله، عبارتمرحله بعدی، با استفاده از راهبرد جمله به 

سعی کردند که با ادغام موارد مشابه و حذف  پژوهشگرانکد کلیدی بود سپس  5۰نتیجه این مرحله، شناسایی 
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معنی  3۲این مرحله های معنادار فرموله کنند. در های استخراج شده را در قالب عبارتموارد تکراری، عبارت
 نمایش داده شده است. ۰دست آمد که در جدول ده بهفرموله ش

 
 کلیدی تفکر استراتژیک لعوامها و شاخص .۰جدول 

 تفکر استراتژیک ها و عواملشاخص جمله

 با استفاده از برنامه ریزی استراتژیکانتظار تحول در گمرک  ایجاد 1

 مدتبلند تحریک احساسات کارکنان در زمینه نوآوری 2

 منابع و توانایی مالی سازمانتوجه به  3

 ریزی استراتژیکدیران و کارکنان کلیه سطوح در فرآیند برنامهمشارکت دادن م 4

 سازمان توجه به ساختار و تشکیالت 5

 ریزی استراتژیکو مدیران سازمان در اجرای برنامهتوجه به توانمندی کارکنان  6

 هاضعف و قوتتوجه به محیط داخلی سازمان از جمله نقاط  7

 تدوین استراتژیمدیریت و نظارت سیستماتیک بر  8

 های تجارت در دنیاجلب توجه کارکنان به پیشرفت 9

 کنندگان برنامه استراتژیک به رسالت سازمانکنندگان و اجراتوجه ویژه تدوین 11

 ریزی به آینده تجارت خارجیبرنامه و توجه مسئولینکردن تشویق  11

 اندازریزی استراتژیک به مأموریت و چشمکنندگان و مجریان برنامهوینتد توجه 12

 ریزی استراتژیک در گمرکبرنامه ایجاد تعهد برای تدوین و اجرای درست 13
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 های دخیل در امر تجارت در آیندهیندی و رویکردی سازمانتوجه به تغییرات فرآ 16

 ریزی برای تدوین استراتژیو مسئولین برنامه آموزش مدیران 17

 برای اجرای استراتژی آموزش کارکنان 18
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 ریزی استراتژیک سازمان جهانی گمرکتوجه به برنامه 21

 ایریزی استراتژیک در مرحله کنترل به صورت دورهبرنامهارتقاء و پیشرفت  توجه به 21

 یندهای گمرکی در آیندهتوجه بیشتر به هوشمندسازی فرآ 22

 توجه به زمان تدوین و اجرای برنامه استراتژیک 23

 استراتژیتوجه به عملکرد گذشته برای تدوین  24

 ریزی استراتژیکیری خالقیت در زمان تدوین برنامهکارگهمیزان ب 25

 میزان تبادل نظر واحدهای مختلف سازمان در زمان تدوین برنامه استراتژیک 26
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. به این خوشه تقسیم شدند 5های استخراج شده به عبارتبا توجه به الگوی خانم لیدکا، در بخش بعدی، 

ها های استخراج شده با ماهیت موضوعی مشابه را شناسایی کرده و آنسعی کردند عبارت پژوهشگرانترتیب که 
روی بر پیش»، «عزم استراتژیک»، «نگرش سیستمی»: شاملها را در درون یک خوشه قرار دهند. این خوشه

ادامه توضیح هیم در هر کدام از این مفا «تفکر در زمان»، و «طلبی هوشمندانهفرصت»، «اساس رویکرد علمی
 شوند.داده می
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خود در های بر آن از نخستین تجربه پژوهشکنندگان در از موارد مشترک که شرکت. نگرش سیستمی 
این مفهوم تمامی  .(9بود )نمودار  «نگرش سیستمی »اتفاق نظر داشتند  ریزی و اجرای استراتژیکبرنامه

  دهد.ثیر خود قرار میاستراتژیک را تحت تأریزی و اجرای اندرکاران برنامهدستهای فعالیت
 

 
 : عبارات استخراج شده در نگرش سیستمی9نمودار 

  

در این زمینه چکیده مصاحبه یکی از کارکنان در توصیف تدوین، اجرا و کنترل استراتژیک گمرک چنین 
نهایت تنها نمایندگانی از هرچند تالش بر این بود که تمامی جوانب کار در نظر گرفته شود اما در  گوید:می

ریزی ئله موجب محدود شدن تدوین برنامهریزی حضور داشتند و همین مسمختلف در امر تدوین برنامه واحدهای
ریزی دی و اجرایی در امر تدوین برنامهستا خود موجب درگیر نشدن کلیه خبرگان به نمایندگان شد. این

شود در واقع نسخه دن تعهد در اجرا و کنترل استراتژیک میاستراتژیک سازمان و در نهایت موجب پایین آم
از سوی دیگر کارکنان امری نامطلوب است.  که خود دارای بلوغ عالی سازمانی هستند کردن برای دیگرانپیچی

با  بایدسطوح پایین آمادگی الزم برای حرکت در مسیر برنامه تدوین شده را باید داشته باشند. این آمادگی 
 شد.ریزی با کارکنان و با آموزش ایجاد میجلسات میان مسئولین برنامه برگزاری

 استسزایی های سهم بکه دارریزی استراتژیک در تدوین، اجرا و کنترل برنامهمورد بعدی . عزم استراتژیک
مشاهده  ۰زیر شاخه تقسیم شده است. آن را در نمودار  به هشت پژوهشنقش عزم استراتژیک است که در این 

 کنید.می

نگرش سیستمی

میزان همکاری الزم بین واحدهای مختلف سازمان

میزان تبادل نظر واحدهای سازمان در تدوین

برگزاری جلسات میان کارکنان و برنامه ریزان

مدیریت و نظارت سیستماتیک بر تدوین برنامه

مشارکت کارکنان و مدیران کلیه سطوح در برنامه ریزی

تحریک احساسات کارکنان برای نوآوری
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 : عبارات استخراج شده در عزم استراتژیک ۰نمودار 

 
ریزی استراتژیک در توصیف تدوین، اجرا و کنترل برنامه صاحبه از متصدیان امر برنامهدر این زمینه چکیده م

 گوید:چنین میاستراتژیک 
ترین اصل در اجرا و کنترل برنامه استراتژیک است و برای ایجاد تعهد در تدوین، اجرا و کنترل تعهد مهم

ریزی استراتژیک از صفر تا صد شوند در برنامهثر میکلیه افرادی که از این برنامه متأ بایدبرنامه استراتژیک 
های سازمان اطالعات الزم و کافی ندیدر خصوص میزان توانم بایدریزان ت داده شوند. از سوی دیگر برنامهدخال

اگر به دنیای ها ایمان داشته باشند. را داشته باشند. همچنین اهداف و چشم اندازهای سازمان را درک و به آن
 ریزی نادرستی خواهیم داشت.شک برنامهدنبال رصد کردن آن نباشیم بیرت و تغییرات آن توجه نکنیم و بهتجا

  مینه در میان برنامه ریزان استراتژیک وجود داشت.نداشتن آگاهی در این ز
 پژوهشاین  که در های تفکر استراتژیکاز زیر شاخهمورد دیگر . پیشروی بر اساس رویکرد علمی

ای آن توسط هها به زیر شاخهاست که در طی مصاحبه مشخص شد، پیشروی بر اساس رویکرد علمی
 کنید.های آن را مالحظه میزیر شاخه ،3شد. در نمودار اشاره میشوندگان مصاحبه

 

 
 : عبارات استخراج شده در پیشروی با رویکرد علمی3نمودار 

 
 گوید:چنین می انسازم ریزی استراتژیکاز متصدین برنامهیکی یده مصاحبه چک در این زمینه

عزم استراتژیک

برگزاری جلسات متعدد کارکنان و برنامه ریزان

ایجاد تعهد برای تدوین و اجرای درست  برنامه

توجه ویژه تدوین و اجراکنندگان به رسالت

جلب توجه کارکنان به پیشرفت های تجارت دنیا

توجه به توانمندی کارکنان و مدیران در برنامه ریزی

توجه به توانایی مالی و منابع سازمان

میزان پذیرش اهداف و راهبردها توسط کاربران

توجه تدوین و اجراکنندگان به ماموریت و چشم انداز

پیشروی بر اساس رویکرد علمی

میزان به کارگیری خالقیت در زمان تدوین برنامه

توجه به برنامه ریزی استراتژیک سازمان جهانی گمرک

آموزش کارکنان و مسئولین در زمان تدوین، اجرا و کنترل استراتژیک

توجه به ساختار و تشکیالت سازمان

میزان وضوح و شفاف بودن اهداف سازمان



  221  یکبُعد تفکر استراتژ یدارشناسیپد یاتتجرب یلتحل

 

ا آموزش از مرحله تدوین تریزی استراتژیک اجرای برنامه یجاد تعهد و نهایتاً عامل در اترین دانیم مهمما می
ا توجه به اهداف سازمان و له انجام نشد. از طرفی خالقیت کمتری باجرا و کنترل استراتژیک است اما این مسئ

ریزی صورت گرفت که دلیل آن کمتر تخصصی بودن سازمان جهانی گمرک در امر برنامههای استراتژیک برنامه
د کمتری از ریزی استراتژیک بود. تعداریزی در حوزه برنامهرنامهئولیت برخی افراد دخیل در بتحصیالت و مس

 ریزی استراتژیک دارای تخصص استراتژیک بودند و دید استراتژیک داشتند. افراد دخیل در برنامه
د. لذا دست آمده مشخص شههای ببا توجه به شاخص طلبی هوشمندانهرصتف. طلبی هوشمندانهفرصت

 کنید.مشاهده می ،4بدست امده است که در نمودار  این پژوهش چهار زیر شاخه دربرای این متغیر 
 

 
 طلبی هوشمندانه: عبارات استخراج شده در فرصت4نمودار 

 
 گوید:چنین می ریزی استراتژیک گمرکصاحبه یکی از متصدیان امر برنامهه چکیده مدر این زمین

ریزی گمرک بود و افرادی که در برنامه الکترونیکی کردن ریزی بیشترین توجه به امرهای برنامهدر جلسه
استراتژیک شرکت داشتند مدیران ستادی بودند و مدیران اجرایی و کارشناسان خبره دیگر در جلسات حضور 

دنبال دارد. چون ا، ناقص بودن برنامه را بهتعهد در اجر فقدانهایی همچون نداشتند که همین مسئله آسیب
ریزی بسیار حساس خواهد بود ی داخلی متفاوتی دارد امر برنامههاسازمان عملیاتی است و محیطگمرک یک 

در گمرکات مرزی مسائلی وجود دارد که در گمرکات داخلی وجود ندارد یا در گمرکات دریایی مسائلی وجود  مثالً
 دارد که در گمرکات فرودگاهی وجود ندارد. 

است که در  ی تفکر استراتژیک در مدیریت استراتژیک، تفکر زمانهاموعهمورد دیگر از زیر مج. تفکر زمان
 :کنیدآن را مشاهده می 5وجود آمد، کشف شد. در نمودار ههایی که بحین مصاحبه با توجه به شاخص

 
 : عبارات استخراج شده در تفکر زمان5نمودار 

فرصت طلبی هوشمندانه

توجه بیشتر به هوشمندسازی فرایندهای گمرکی در آینده

توجه به تغییرات محیط خارجی و بین الملل

توجه به تغییرات فرایندها و رویکردهای سازمان های دخیل در تجارت

توجه به محیط داخلی سازمان

ایجاد انتظار تحول در گمرک

تفکر زمان

میزان نگرش بلندمدت سازمان و مدیران

توجه به عملکرد گذشته سازمان برای تدوین برنامه استراتژیک

توجه به زمان تدوین و اجرای برنامه استراتژیک

تشویق کردن و نوجه به برنامه آینده تجارت خارجی

ژیکتوجه به ارتقاء و پیشرفت برنامه ریزی استراتژیک در مرحله کنترل استرات
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 گوید:چنین می استراتژیک گمرکریزی مصاحبه یکی از مسئولین در برنامهه چکیده در این زمین

ر استراتژیک بر ریزی استراتژیک به گذشته و حال و آینده توجه داشتیم اما بینش و تفکدر زمان تدوین برنامه
ل استراتژیک و ریز استراتژیک حاکم نبود. همین مورد هم منجر به این شد که به بحث کنترهمه اعضاء برنامه
ریزی استراتژیک با مدیریت صدیان امر برنامهبرخی از متژیک کمتر توجه شود. ریزی استراتاجرای موثر برنامه

ریزی استراتژیک را بیش از پیش مشخص ن امر نیاز آموزشی قبل از برنامهاستراتژیک آشنایی کامل نداشتند که ای
 کند.می

  
 گیری و پیشنهادنتیجه .5

ژیک گمرک بر برنامه ریزی، اجرا و کنترل استراتعنصر مغفول مانده تفکر استراتژیک در در این پژوهش، 
ترین موارد در مدیریت . بر اساس مطالعات متعدد، از مهمبررسی شدریزان و مسئولین اساس تجربیات برنامه

چه تفکر یا نگرش استراتژیک وجود نداشته باشد، در کلیه استراتژیک، بحث تفکر و نگرش استراتژیک است. چنان
توجهی به تعهد برای اجرای درست برنامه، بیا و کنترل استراتژیک با مشکالتی همچون مراحل تدوین، اجر

 در پژوهش هایهیافت به توجه باکنترل استراتژیک و نهایتا توجه نکردن به آینده سازمان مواجه خواهیم شد. 

 از هریک با رابطه در پیشنهادهایی ها،شاخص با مرتبط عامل 3۲ طور همین و شده مطرح گانهپنج هایشاخص

 :گردید ارائه زیر شرح به هاآن
 فکر  جایبه مجموعه این مدیران خصوصهب و کارشناسان تا است الزم شاخص این در تفکر سیستمی:

زیر  بایدکنند. لذا  خود موجود نگاه جایگزین را سیستمی دیدگاه و داده دیدگاه تغییر اجزا، تک تک به توجه و کردن
: شاملها این زیر شاخص .در استراتژی سازمان در نظر گرفتبط را برای بهبود تفکر سیستمی های مرتشاخص

اری برگز میزان همکاری الزم بین واحدهای مختلف سازمان، میزان تبادل نظر واحدهای سازمان در تدوین،
ان و مدیران رکت کارکنمشا ریزان، مدیریت و نظارت سیستماتیک بر تدوین برنامه،جلسات میان کارکنان و برنامه

دیانت  پژوهشنتیجه این شاخص با نتایج  تحریک احساسات کارکنان برای نوآوری. ریزی،کلیه سطوح در برنامه
، قائد امینی [۰۲](9319، منوریان و همکاران )[92] (9312، کمری و همکاران )[4] (9315نژاد و ایرج پور )

 تطبیق دارد. [3۲]( 9312و شفیع زاده ) [2](9311هارونی و همکاران )

عزم واقعی در کلیه مدیران در تمام سطوح به همراه کارکنانشان وجود  بایددر سازمان  عزم استراتژیک:
، اجرا و کنترل ریزیدر برنامه وجود نداشته باشد قطعاًداشته باشد. چنانچه عزم استراتژیک در کلیه سطوح 

یان مدیران عالی گمرک وجود ته این شاخص فقط در مآمد. البوجود خواهد فقدان تعهد بهاستراتژیک مشکل و 
کننده فراد شرکتاطالع بودند و از طرفی برخی اریزی استراتژیک گمرک بیشت و حتی برخی کارکنان از برنامهدا

تخصصی در مورد مدیریت استراتژیک نداشتند و حتی آموزش هم  ،ریزی استراتژیک و اجرا آندر تدوین برنامه
و اجرای استراتژیک بود. در این شاخص  نیواز مؤثرترین واحدها در تدها بودند در صورتی که واحد آن ندیده

ریزی استراتژیک گمرک در نظر داشت. این زیر سایی شد که الزم است برای برنامهتعدادی زیر شاخص شنا
د تعهد برای تدوین و اجرای ایجا، ریزیمتعدد کارکنان با مسئولین برنامهبرگزاری جلسات  : شامل هاشاخص

توجه ، های تجارت دنیاجلب توجه کارکنان به پیشرفت، کنندگان به رسالتتوجه ویژه تدوین و اجرا، درست برنامه
میزان پذیرش اهداف و ، وجه به توانایی مالی و منابع سازمانت، ریزیمندی کارکنان و مدیران در برنامهبه توان

پژوهش نتیجه این شاخص با نتایج  .اندازتدوین و اجراکنندگان به مأموریت و چشم توجه، راهبردها توسط کاربران
، قائد امینی [۰۲](9319، منوریان و همکاران )[92](9312، کمری و همکاران )[4](9315پور )نژاد و ایرجدیانت

 تطبیق دارد. [3۲] (9312و شفیع زاده ) [2] (9311هارونی و همکاران )
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 و اطالعات به دسترسی افزایش هاسازمان اکثر محیط در اکنونهم :ویکرد علمیپیشروی بر اساس ر

 و شودمی قلمداد مهمی موضوع مؤثر، صورتبه هاآن آزمون و سازیفرضیه توانایی تفکر، برای زمان کمبود
 مورد سازمان در که است هاییاستراتژی بهترین شایستگی اصلی هسته هافرضیه در کردن کار خوب توانایی
 شده واقع سازمان این در ارشد مدیران توجهی کم مورد نیز شاخص این رسدمی نظر به که گیرندمی قرار استفاده

 .بپردازد جدی طوربه هستند، ترمناسب سازمان محیط برای که هاییاستراتژی شناسایی به باید شاخص ینااست. 
 بیشتر سازمانی درون ارتباطات و تعامالت میزان گردد استفاده سازمان در مطلوب و صریح هایاستراتژی از هرچه

 منحصر و خالقانه هایحلراه توسعه به قادر تا بگیرند قرار گیریتصمیم موقعیت در افرادباید  همچنین. بود خواهد

 و هاتوانایی بر مبتنی تفکر با افراد از است شایسته راستا این در باشند رقابتی مزیت به دستیابی جهت فرد به
ثر و و کنترل استراتژیک حضور و نقش مؤ در سه مرحله تدوین، اجرا باال و مرتبط با استراتژی هایهتجرب

  تری داشته باشند.پررنگ
، تحریک خالقیت ه قوی همچون پاداش، دادن مسئولیتبه موارد ایجاد انگیز دشومی پیشنهاد نآ بر عالوه

ثر است. ، اجرا و کنترل استراتژی بیشتر مؤویژه مدیران ارشد به مسئولین تدوین البته توجه افراد توجه ویژه شود.
کارگیری همیزان ب :شاملگردد بیشتر مورد توجه قرار گیرند های این شاخص که پیشنهاد میلذا زیر شاخص

کارکنان و آموزش ، ریزی استراتژیک سازمان جهانی گمرکتوجه به برنامه، خالقیت در زمان تدوین برنامه

میزان وضوح و شفاف ، توجه به ساختار و تشکیالت سازمان، تدوین، اجرا و کنترل استراتژیک مسئولین در زمان

، کمری و [4] (9315نژاد و ایرج پور )پژوهش دیانتنتیجه این شاخص با نتایج  .است بودن اهداف سازمان
و شفیع  [2] (9311ئد امینی هارونی و همکاران )، قا[۰۲] (9319، منوریان و همکاران )[92] (9312همکاران )

 تطبیق دارد. [3۲](9312زاده )

تفکر » همواره آینده به آن بسط و حال داشتن نظر در و گذشته به توجه با :طلبی هوشمندانهفرصت

 صرف بر عالوه و شده سپرده فراموشی دستبه گذشته مدیریت اقدامات و تجربیات اکثر داشت   «موقعبه

 لذا گرددمی بلندمدت اهداف به رسیدن در فراوان مشکالت دچار سازمان موازی، حتی یا و فراوان هایهزینه

 گردد ارائه اساسی تدابیر است برخوردار نیز باالیی بسیار اهمیت از که معضل این رفع جهت در که است شایسته

 شامل:شوند ریزی استراتژیک پیشنهاد میم که برای عملکرد بهتر در برنامههای این شاخص مهزیر شاخص.
، المللتغییرات محیط تجارت خارجی و بین توجه به، یندهای گمرکی در آیندهتوجه بیشتر به هوشمندسازی فرآ

ایجاد ، توجه به محیط داخلی سازمان ، های دخیل در تجارتیندها و رویکردهای سازمانتوجه به تغییرات فرآ
، کمری و همکاران [4](9315پور )نژاد و ایرجپژوهش دیانتنتیجه این شاخص با نتایج  .انتظار و تحول در گمرک

و شفیع زاده  [2] (9311، قائد امینی هارونی و همکاران )[۰۲] (9319، منوریان و همکاران )[92](9312)
 تطبیق دارد. [3۲](9312)

 

زمان مورد توجه قرار گیرد. برای ینده همریزی استراتژیک الزم است گذشته، حال و آدر برنامه  :تفکر زمان

کنندگان، اجراکنندگان و باید شاخص تفکر زمان در بین تدوینتوجه به آینده  داشتن این دید و مخصوصاً
کنندگان ریزان، و اجراچه مدیران و برنامهسازی شود. چنانهای سازمان درونیکنندگان استراتژیکنترل
بینی و نادرست اجرا ریزی استراتژیک با مشکل کوتهبرنامه تفکر زمان باشند قطعاًاقد ف کریزی استراتژیبرنامه

شامل: میزان شود که هایی پیشنهاد میزیر شاخص ،کردن برنامه مواجه خواهد شد. لذا برای بهبود تفکر زمان
ژیک، توجه به زمان مدت سازمان و مدیران، توجه به عملکرد گذشته سازمان برای تدوین برنامه استراتنگرش بلند

وجه به برنامه آینده تجارت خارجی، و در نهایت توجه به کردن و تتدوین و اجرای برنامه استراتژیک، تشویق 
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پژوهش نتیجه این شاخص با نتایج ریزی استراتژیک در مرحله کنترل استراتژیک. ارتقاء و پیشرفت برنامه
، قائد امینی [۰۲](9319، منوریان و همکاران )[92](9312ن )، کمری و همکارا[4](9315پور )ایرج نژاد ودیانت

 تطبیق دارد. [3۲](9312و شفیع زاده ) [2](9311هارونی و همکاران )
های متعدد پژوهشدر  که فوق عوامل از خارج و استراتژیک تفکر زمینه در توجه شایان عوامل دیگر از

 ،تغییر و خالقیت با سازگار و همسو سازمانی فرهنگ بر کیدتأ :دکر اشاره ذیل موارد به توانمی انددست آمدهبه
 ،مسائل با ارتباط در مخالف نظر ابراز امکان ،سازمان محیطی هوشیاری ،صداقت و صراحت اندیشی، مثبت روحیه
 و تمرین ،سازمانی تفکرات در گروهی تعامالت ، مشارکتی مدیریت برنامه به شهری مدیریت برنامه تحول

 گفتمان افزایش در یندهافرآ ساختارها، اصالح، خالقانه های تالش تفکرات، از سازمان حمایت ،تفکر در ممارست

 در ریزیبرنامه و غیرضروری اقدامات کاهش ،محیطی تغییرات برابر در هامهارت سازیبه ،استراتژیک مستمر

 مشارکت، ،جهان در عمومی خدمات هایحوزه در تفکر موجود هایلمد مطالعه ،اقدامات گونه این حذف جهت

 .است مشارکت بر کیدتأ و مشارکت،
ها ریزی دقیق بیشتر محدودیتاست که البته با برنامههایی ها دارای محدودیتپژوهش همانند بیشتر پژوهش

ها مربوط به مصاحبه و زمان الزم با مدیران بود چرا که مدیران میانی و عملیاتی رفع شدند. از جمله محدودیت
 شد.برای مصاحبه مدت زمان کمتری در نظر گرفته می بایدگمرک دارای حجم کاری باالیی هستند بنابراین 

مالحضات  دلیلکنندگان بهبه مصاحبه بود که برخی از مشارکتدومین محدودیت مربوط به ضبط مکالمه مربوط 
های بیشتر و اطمینان بخشی در محرمانه بودن مکالمه خودشان تمایل به ضبط مکالمه نداشتند که با صحبت

 .ضبط شده، مشکل برطرف شد
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