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چکیده
بررسي تعداد و تنوع مقاالت حوزه مديريت راهبردی طي سالهای اخير ،نشان ميدهد که اين حوزه يكي از حوزههای
مورد توجه و پراستقبال بوده؛ بهطوریکه پژوهشگران حوزههای مختلف مديريت سعي کردهاند موضوعات مشترک متنوعي
را در اين زمينه مطرح نمايند .اين پژوهش ،توصيفي و از لحاظ هدف کاربردی است که با روش تحليل محتوای کمي به
تحليل موضوعي با رويكرد خوشهبندی سلسله مراتبي ميپردازد و هدف آن ،بررسي و تحليل موضوعي مجالت مديريت
راهبردی در ايران است .برای اين کار 66۱ ،مقاله منتشر شده در  6مجله مرتبط با اين حوزه به نامهای مطالعات مديريت
راهبردی ،انديشه مديريت راهبردی و پژوهشهای مديريت راهبردی در بازه زماني  7637تا  763۸موردبررسي قرار
گرفتهاند .برای تحليل موضوعي؛ سهم موضوعي مقاالت ،سهم مشارکت نهادهای علمي ،تحليل خوشهای موضوعات
مديريت راهبردی ،تحليل خوشهای نهادهای علمي ،تحليل شبكه موضوعي مجالت مديريت راهبردی و درنهايت تحليل
روند موضوعات مديريت راهبردی موردبررسي قرار گرفته است .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که موضوعات  ۱3گانه
مديريت راهبردی در قالب  4خوشه قابل بررسي بوده و در ميان  6مجله مورد تحليل ،مجله مطالعات مديريت راهبردی با
کارکرد مجله مهمتر اين حوزه ،هم با مجله انديشه مديريت راهبردی و هم با مجله پژوهشهای مديريت راهبردی در ۸
موضوع اولويتدار مشترک بوده و به نوعي در ساختار شبكه مجالت مديريت راهبردی ،دارای نقش مرکزی است.
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 .1مقدمه

مديريت راهبردی ،بر نقش مديران در بقا و حفظ پويايي سازمان تأکيد ميورزد [ .]3در تعاريف مديريت
راهبردی ،کلمات رقابت ،ايجاد و حفظ مزيتهای رقابتي و نيز دستيابي به اهداف کالن تدوين شده ،مفاهيم
اصلي اوليه مديريت راهبردی مطرح شناخته شدهاند و ميتوان اظهار داشت« ،موضوع اصلي علم راهبردی ،رقابت
هست» [ .]74به عبارت ديگر ،مديريت راهبردی« ،مجموعهای از تصميمات و اقدامات تعريف ميشود که نتيجه
آن ،تنظيم و اجرای طرحهايي است که برای رسيدن به هدفهای شرکت (هدف پيشتازی و موفقيت در صنعت
موردنظر) طراحي شدهاند.]۱3[ ».
در دهههای اخير ،روند پژوهشهای حوزه مديريت راهبردی در ايران ،تحت تأثير گسترش فزاينده محتوا و
مرزهای اين حوزه نوين علم مديريت در جهان ،سير صعودی داشته است [ .]73در اين ميان ،ميتوان از
ابزارهای مختلفي برای تحليل فرآيندهای مديريت راهبردی کمک گرفت [ .]7۸حجم روزافزون پژوهشهای
داخلي در حوزه استراتژی و نبود تصوير کلي از روند موضوعي پژوهشهای صورت گرفته ،مشارکتکنندگان در
اين تحقيق را بر آن داشت تا تحليلي موضوعي بر پژوهشهای انتشاريافته در داخل کشور انجام دهند.
بهطور کلي رشد روزافزون انتشارات علمي در چند قرن اخير نياز به بررسي روند رشد و توسه علمي را بيش از
پيش آشكار کرده است .يكي از روشهايي که در بررسي ميزان توليدات علمي و ترسيم ساختار علوم به کار
ال فعال به شمار ميرود و رشد
گرفته ميشود ،علمسنجي است [ . ]۱۸علمسنجي يک حوزه پژوهشي کام ا
تصاعدی آثار اين حوزه در ساليان اخير در پژوهشهای داخلي و خارجي شدّت يافته است [.]۱6[ ]73
از طرفي تعداد مقاالت علمي توليدشده و کيفيت ارتباطات ميان آنها در هر حوزه بيان کننده مباحث داغ آن
حوزه خاص و اهميت هر يک از موضوعات است .تحليلهای علمي همراه با ترسيم گرافيكي يک رشته علمي،
راه را برای شناسايي بهتر و دقيقتر آن شاخه از دانش بشری و تبديل مفهوم انتزاعي رشته علمي به مفهوم
عينيتری هموار ميکند [ . ]7توجه به مقاالت نشريات به اين دليل است که نشريات ادواری در ميان مدارک و
منابع انتشاراتي به دليل سرعت نشر و نقش مؤثری که در انتقال اطالعات دارند ،از مهمترين منابع اطالعات
علمي به شمار ميروند [ .]۱در ميان ادواریها ،نشريات علمي پژوهشي ،اصليترين جايگاه ارائه نتايج
پژوهشها و مطالعات اهميت ويژهای دارند [ ]64و بر خالف مقاالت همايشها ،داوری عميقي در مورد آنها
صورت گرفته و يافتههای آنها قابلاعتماد است .از اينرو ،بررسي و تحليل روابط موضوعي مقاالت آنها کمكي
مؤثر در دستهبندی موضوعي مباني نظری پژوهشي هر حوزه بهصورت عيني است .ضمن اينکه از اين طريق
ميتوان برنامهريزی راهبردی در پژوهشها و سياستهای پژوهشي در اين حوزه را نيز فراهم کرد [.]76
به عبارت ديگر ،همانگونه که از کارکرد موضوعات تحليل محتوا و بهطور تخصصيتر علمسنجي برميآيد،
مساله و اهداف اصلي در اين نوع پژوهشها با دريافت ،کشف و شناسايي روابط مفهومي در اسناد و متون در
ارتباط است [ .]67لذا با توجه به ظهور و تكامل تدريجي پژوهشهای مديريت راهبردی و حوزههای وابسته ،الزم
است تصويری کالن و جامع از وضعيت پژوهشهای انجام شده در اين حوزه ارائه گردد و به عبارتي ساختار فكری
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دانش در اين حوزه مورد بررسي قرار گيرد تا خوشهها و مباحث مطرح در اين حوزه پژوهشي در يک بازه زماني
نسبتاا جامع به روشي علمي شناسايي شوند .از اين رو ،مفاهيمي که اين پژوهش به آنها توجه کرده ،موضوعاتي
است که در مقاالت منتشر شده در مجالت فارسي علمي پژوهشي مديريت راهبردی وجود دارد .با توجه به
کارکرد تحليل محتوا ،پژوهش ميتواند به مساله نامشخص بودن گرايشها و مفاهيم اساسي و مؤکد در
پژوهشهای متخصصان ايراني در حوزه مديريت راهبردی بپردازد .لذا اين پژوهش که با هدف بررسي و تحليل
موضوعي مجالت مديريت راهبردی در ايران صوت گرفته است و درصدد پاسخگويي به پرسشهای زير است:
 .7موضوعات راهبردی مهم و سهم هر يک در مقاالت منتشر شده در مجالت مديريت راهبردی چگونه
است؟
 .۱سهم مشارکت نهادهای علمي (دانشگاهها وساير موسسات آموزشي و پژوهشي) از نظر تعداد مقاالت
منتشر شده در مجالت مديريت راهبردی چگونه است؟
 .6تحليل خوشه ای سلسله مراتبي مرتبط با موضوعات مديريت راهبردی در مجالت مديريت راهبردی
چگونه است؟
 .4تحليل خوشهای سلسله مراتبي مرتبط با نهادهای علمي فعال در حوزه راهبردی چگونه است؟
 .۸شبكه موضوعي مجالت مديريت راهبردی به چه صورتي است؟
 .3تحليل روند موضوعات مديريت راهبردی در بازه زماني بررسي شده ،چگونه است؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مطالعات علمسنجي که به تحليل کمي بروندادهای علمي و پژوهشي در سطحهای مختلف ميپردازد،
ميتواند برای بررسي عملكرد نشريههای علمي مورد استفاده قرار گيرند .از طريق انجام مطالعات علمسنجي
ميتوان تعداد توليدات علمي ،کيفيت و اثرگذاری اين توليدات و همچنين جايگاه ملي و بينالمللي يک نشريه در
مقايسه با ساير نشريههای همرشته را بررسي کرد [ .]74در کنار شاخصهای علمسنجي ،ميتوان از شاخصهای
مختلفي بهره برد.
در اين ميان ،بررسي ساختار دانش با توجه به فنون و روشهای مختلفي انجام ميشود که يكي از مهمترين
آنها ،روش تحليل خوشهای است [ .]4اصطالح تحليل خوشهای 7اولين بار توسط  Tryonدر در سال  7363برای
روشهای گروهبندی اشيائي که شبيه بودند ،مورد استفاده قرار گرفت .تحليل خوشهای ابزار ميانبر تحليل دادهها
است که هدف آن نظم دادن به اشياء مختلف به گروههايي که درجه ارتباط بين دو شيء اگر آنها به يک گروه
تعلق داشته باشند ،حداکثر و در غير اين صورت حداقل است [.]6۸
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فاصله۱

به عبارت ديگر ،خوشهبندی ،همان دستهبندی اشيا است و متغيرها بر پايه ميزان شباهت 7و
ويژگيهای موردنظر آنها استوار هست .از طرفي ،تحليل خوشهای نوعي طبقهبندی است که از طريق تحليل
مجموعهای از دادههای پيچيده ،گروههايي متجانس ايجاد ميکند [ .]۸به فرض اگر هدف ،دستهبندی افراد بر
اساس بهره هوشي آنها باشد ،ويژگي موردنظر هوش بهره آنها است .لذا هر چه بهره هوشي اين افراد به هم
نزديکتر باشد در دستهبندی از لحاظ مكاني نزديک به يكديگر قرار ميگيرند ،يعني هر چه تفاوت اين مقدار بين
دو فرد کمتر باشد ،شباهت آنها بر اساس اين ويژگي بيشتر يا به عبارتي عدم شباهت (فاصله) آنها کمتر است.
در خوشهبندی خودکار ،هر عضو از يک مجموعه مورد پژوهش يک بردار هندسي 6در نظر گرفته ميشود که
نقاط تشكيل دهنده اين بردار ،ميزان اختالف بين آن عضو با هر يک از اعضای ديگر آن مجموعه است .پس
برای خوشهبندی و طبقه بندی متون مربوط به يک زمينه موضوعي خاص ،هر کدام از اصطالحات موضوعي
موجود در آنها يک بردار در نظر گرفته ميشود [ ،]1سپس تعيين ارتباط بين اصطالحات گوناگون بر پايه ميزان
همرخدادی اصطالحات يا واژههای موجود در يک متن يا مجموعهای از متون است که بدون تكيه به روشهای
پيچيده منبعث از تئوریهای زبانشناسي صورت ميگيرد [.]۵
هر چه دو بردار نقاط مشترک بيشتری داشته باشند ،آن دو به هم شبيهترند يا فاصله آن دو کمتر است .از اين
جهت ميتوان گفت که خوشهبندی ،مقايسه شباهت يا به عبارتي فاصله هر بردار با ديگر بردارها هست [.]۱1
بنابراين ،وقتي که گفته ميشود دو اصطالح شبيه هستند ،بدان معني نيست که آنها مترادفند يا از لحاظ معنايي
شبيه هستند [ ]۱4و يا لزوماا رابطه عام و خاص بين آنها وجود دارد ،بلكه از لحاظ مباني نظری آماری بدان
معني است که ميزان نقاط مشترک آنها روی بردار چه اندازه است [.]6۱
بروگن ،4سه کارکرد برای خوشهبندی در نظر گرفته است-7 :کارکرد توضيحي :اگر زمينه مورد تحقيقي به
نسبت جديد باشد ،خوشهبندی قدم ابتدايي برای تشخيص هست و ساختاربندی گروههای فرعي ،موضوعاتي
است که بهطور بالقوه در فهم مسايل پژوهش حول آن محور ارزشمندند .به عبارتي ،محققين از خوشهبندی برای
خالصهسازی محتوای يک مجموعه بزرگ از دادهها بهره ميبرند -۱ ،آزمودن طبقهبندیهای قبلي :اگر
دستاوردهای علمي يا يک تئوری روشي خاصي برای طبقهبندی موضوعات شاخهای از حوزه علم پيشنهاد
ميکند ،از روش خوشهبندی ميتوان آن طبقهبندیها را آزمود -6 .سادهسازی :خوشهبندی يک روش قدرتمند
برای سادهسازی دادهها است که از آن ميتوان در زماني که قضاوت ذهني انساني برای گروهبندی اشيا دشوار و
يا ناممكن است ،بهره برد [.]۸
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همچنين خوشهبندی به دو صورت سلسله مراتبي 7و غير سلسله مراتبي امكانپذير است .روشي سلسله
مراتبي هنگامي مؤثر است که تعداد موردها کم باشد ،بهطور معمول ،تعداد کمتر از  7111را توصيه ميکنند،
خوشهبندی غير سلسله مراتبي نيز وقتي ارزشمند است که بر اساسي دانش قبلي به توان تعداد خوشهها را به
احتمال تعيين کرد [ ،]۸همچنين در زماني که تعداد موارد موردبررسي زياد است اين نوع خوشهبندی توصيه
ميشود.
در اين ميان ،تائو و همكارانش ،مزيت خوشهبندی سلسله مراتبي بر اساس روشهای آماری و خودکار را در
برابر روشهای متخصصمحور (دستي) چنين برميشمارند -7 :خوشهبندی بر اساس روشهای دستي بسيار
هزينهبر است ،زيرا اين فرآيند نيازمند متخصصين موضوعي است تا ارتباط موضوعات مدارک را بيابند -۱ .ممكن
است گسترهای از مدارک وجود داشته باشد که بهصورت طبيعي نتوان آنها را در هيج سلسله مراتب موضوعي
جای داد و حتي امكان دارد متخصصين موضوعي در ارزيابي ارتباط معنايي بين آنها دچار مشكل شوند-6 .
توسعهی خودکار خوشههای سلسله مراتبي بر پايه آمارهايي است که از مدارک برگرفته شده است که ميتواند
بهصورت آماری ارتباط بين سلسله خوشهها را نشان دهد .آنها همچنين بر پايه دو دليل خوشهبندی سلسله
مراتبي را بسيار سودمند ميدانند -7 :بسياری از کاربران اطالعات ميدهند تا از طريق بررسي فهرستهای
سلسله مراتبي به دنبال اطالعات موردنياز خود بگردند -۱ .ساختار سلسله مراتبي ،ارتباط بين طبقههای مرتبط را
مشخص ميسازد و اطالعات ارزشمندی را برای حل بسياری از مسايل به دست ميدهد [.]61
ضمن اينکه معمولترين روش برای خوشهبندی سلسله مراتبي ،محاسبه تراکمي است .در اين روش ،ابتدا
موردهای بسيار نزديک به هم مشخص ميشود و قدم به قدم هر اليه ،با اليهای دورتر تلفيق ميشود .بنابراين،
اگر  nمورد موجود باشد ،فرآيند تلفيق با در کنار هم گذاشتن دو موردی که بيشترين نزديكي را به يكديگر دارند،
شروع ميشود و اولين خوشه را شكل ميدهند .در مرحله بعدی ،موردی که در يک اليه دورتر با آنها ارتباط
دارد ،به آنها وصل ميشود و اين عمل  n-1بار صورت ميگيرد تا خوشهبندی کامل شود [ .]۸همچنين تحقيقات
نشان ميدهد که در ارتباط با الگوريتمهای مختلف روی موضوعات ،الگوريتمي به نام «پيوند بين گروهي»۱
بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد [.]67
پیشینه پژوهش

تحليل موضوع و بهطور کليتر تحليل محتوا در پژوهشهای متنوع و برای مقاصد مختلفي انجام شده است.
اين نوع تحليلها ميتواند در يافتن ارتباطات پنهان در يک حوزه از علم [ ]۱3 ،3کشف الگوهای ارتباطي بين
موجوديتها [ ،]6کشف تكامل تدريجي مفاهيم يک حوزه از علم يا فناوری [ ،]۱۱گسترش يک فكر در يک دوره
زماني [ ،]6آشكارسازی گرايشهای يک حوزه خاص [ ،]66درک ساختار شبكههای موضوعي [،]71 ،77 ،3

Hierarchical clustering

7

Between-Groups Network

۱

۳9
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شناسايي موضوعات برجسته ،اصلي و مهم يک حوزه [ ،]۱7کشف موضوعات مورد عالقه و مفاهيم غالب در آثار
پژوهشگران [ ]۱۵کمک کند.
همچنين در داخل نيز ،پژوهشهای مختلفي انجام شده است .پژوهشگراني به تحليل محتوای مقاالت فارسي
نشريات علمي ايران در زمينه ازدواج و طالق از سال  7613تا  763۱پرداختند .نتايج اين پژوهش که با روش
خوشهبندی سلسله مراتبي انجام شده بود ،نشان داد بهطور کلي محور اصلي پژوهشها در حوزه ازدواج ،موضوع
زن و در حوزه طالق ،موضوع خانواده است و زن در موضوعات حقوقي طالق نقش محوری دارد .همچنين مباحث
مشترک مربوط به ازدواج و طالق را ميتوان در طبقههای جامعهشناسي ،روانشناسي ،حقوق و تا اندازهای اقتصاد
جای داد [ .]67توکلي زاده و همكاران در پژوهش ديگری به بررسي همجواری و رابطه بين موضوعات
روانشناسي ازدواج در ادبيات زيست پزشكي بر اساس روش خوشهبندی مبتني بر مدرک -اصطالح پرداختهاند
[ .]6۱نتايج آنان نشان ميدهد که ميتوان موضوعات روانشناسي ازدواج در زيست پزشكي را به پنج حوزه
تقسيم کرده و از روش خوشهبندی مدرک -اصطالح ميتوان به برخي از سواالت مرجع پاسخ گفت .پژوهشگراني
نيز به ترسيم نقشه موضوعى مقاالت حوزه کتاب الكترونيكى در بانک اطالعاتى ابسكو پرداختند .ترسيم نقشه
موضوعي اين حوزه با روش خوشهبندی ،نشان داد که تراکم شبكه پژوهشهای انجام شده در اين حوزه ،پايين
است و به عالوه ۵1 ،موضوع اصلي نظير پذيرش ،دسترسي ،پيشرفت فناوریها ،مزايا ،معايب ،ظاهر ،فرايند
ارزيابي ،جذابيت ،تأثير زيستي ،آينده کتاب و صنعت کتاب مرتبط با کتاب الكترونيكي به دست آمد .قالب کتاب
الكترونيكي ،مقايسه آن با کتاب چاپي و نيز دسترسي به آن از جمله مهمترين موضوعات بحث شده در اين حوزه
با توجه به اندازه گره بهدست آمده است [ .]71اکبری نيز در پژوهشي به ترسيم نقشه دانش کارآفريني ايران بر
مبنای مقاالت علمي و پژوهشي در ايران پرداخته است [ .]7اين پژوهش که بر مبنای تمام شماری مقاالت
علمي-پژوهشي طي سالهای 76۵1تا  ،7637با بررسي  ۱73مقاله انجام گرفته ،نشان ميدهد که بيشترين تعداد
مقاالت چاپ شده در حوزههای «کارآفريني سازماني» و «کارآفريني فردی» هستند.
ضمن اين که در ارتباط با موضوع مديريت راهبردی ،بايد گفت که پژوهش زيادی انجام نشده و از آن جمله
ميتوان به پژوهشهای زير اشاره کرد:
پژوهشگراني نيز با استفاده از روش تحليل و بررسي محتوا به بررسي ساختار و تكامل زمينه مديريت
راهبردی در طي  ۱3سال در مجله آکادمي مديريت پرداختند .آنان ضمن بررسي تحوالت و ساختار شبكهای
شكل گرفته ،به پيشبينيهايي هم برای آينده اين حوزه اشاره کردهاند [ .]7۱همچنين پژوهشگران ديگری با
رويكرد مرور سيستماتيک و ارائه راههای پژوهش در آينده به بررسي مديريت راهبردی نوآوری پرداختند .برای
اين کار ،با بررسي مباني نظری و استفاده از روشهای کمي از قبيل تحليل و بررسي کلمات ،تحليل و بررسي
خوشهای و تحليل و بررسي تكرار ،به بررسي  64۱مقاله در مورد مديريت راهبردی نوآوری منتشر شده در هفت
مجله از سال  733۱تا  ۱171پرداختند [ . ]7۵پژوهشگراني نيز با هدف بررسي و ارزيابي شكلي و محتوايي مقاالت
مرتبط با حوزه مديريت راهبردی ،به تحليل محتوای  ۱11مقاله منتشر شده از سال  76۵3تا سال  7634مجله
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مطالعات مديريت راهبردی پرداختند .بررسي آنان بهصورت نظامدار و در قالب  71پارامتر انجام شد [.]74
همچنين در پژوهش ديگری به بررسي روند انتشار آثار پژوهشگران ايراني در حوزه مديريت استراتژيک طي
سالهای  76۵1تا  7636پرداختند .پژوهش آنان با بررسي  ۱۸7مقاله منتشر شده در نشريههای علمي پژوهشي
مديريت داخل کشور و دارای دسترسي تمام متن برخط شكل گرفته و نتايج به دست آمده براساس معيارهايي
همچون موضوع پژوهش ،مدلها و ابزارهای تحليل استراتژی ،صنايع مطالعه شده ،روش گردآوری و تحليل داده،
ترکيب و نحوه همكاری پژوهشگران موردبررسي قرار گرفته است [.]73
 .3روششناسی پژوهش

اين پژوهش از نظر هدف ،در زمره پژوهشهای کاربردی است که در آن از فنون علمسنجي و تحليل شبكه
استفاده شده است .همچنين از نوع کيفي و مبتني بر تحليل محتواست و از رويكرد توصيفي -تحليلي برای
توصيف و ارزيابي محتوای موضوعي مقاالت جامعهی هدف استفاده شده است .تحليل محتوا؛ آزمون نظاممند و
تكرارپذير نمادهای ارتباطي است که طي آن ارزشهای عددی براساس قوانين معتبر اندازهگيری ،به متن نسبت
داده ميشوند .سپس با استفاده از روشهای آماری ،روابط بين ان ارزشها تحليل ميشود [ .]۱1در مورد اعتبار
پژوهش نيز بايد گفت ،برای بررسي روايي پژوهش حاضر ،هر يک از شاخصهای موردنظر در مقاله توسط
محققين موردبررسي قرار گرفته و در هر مورد اختالف موردبررسي و بازبيني مجدد قرار گرفته است .از سوی
ديگر در بحث روش شناسي ،تعدد پژوهش با روش ثابت در موضوعاتي که مورد تائيد مجامع علمي قرار گرفته
باشد ،تائيد کننده پژوهش است.
جامعه آماری اين پژوهش از  66۱مقاله منتشره نويسندگان ايراني در  6مجله حوزه مديريت راهبردی به
نامهای مطالعات مديريت راهبردی ،انديشه مديريت راهبردی و پژوهشهای مديريت راهبردی در بازه زماني
 7637تا  763۸تشكيل شده که بهمنظور توصيف عيني و کيفي محتوای مفاهيم ،بررسي بهصورت نظامدار و با
کمک از مقاالت مشابه انجام شده است .ضمن اينکه در اين پژوهش ،نمونهگيری انجام نشده و تمامي جامعه
بهصورت تمام شماری موردبررسي قرار گرفته است.
در ارتباط با  6مجله علمي-پژوهشي انتخابي بايد اظهار داشت؛ فصلنامه مطالعات مديريت راهبردی به
صاحب امتيازی دانشگاه شهيد بهشتي و انجمن مديريت راهبردی ايران ،دوفصلنامه انديشه مديريت راهبردی به
صاحب امتيازی دانشگاه امام صادق (ع) و همچنين فصلنامه پژوهشهای مديريت راهبردی به صاحب امتيازی
دانشگاه آزاد اسالمي قرار دارد که تاريخ آغاز اعتبار هر يک به ترتيب از سال  ،76۵۵سال  76۵3و سال 7637
هست .هر سه مجله مورد تائيد کميسيون بررسي مجالت علمي کشور وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
و همچنين يكي از مجالت تخصصي در موضوع مديريت راهبردی کشور بوده که توانسته است در پايگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCنيز نمايه شود .الزم به ذکر است در ارتباط با مالک انتخاب مجالت بايد اشاره
شود که با توجه به فهرست نشريات علمي معتبر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و همچنين نظر خبرگان که
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متشكل از چند تن از پيشكسوتان اين حوزه بودند ،مبنای اتخاب ،مجالت تخصصي علمي-پژوهشي مديريت
ايراني بود که ضمن دارا بودن عنوان مديريت راهبردی ،به چاپ مقاالت مرتبط در اين حوزه نيز پرداخته باشند،
لذا مجالتي که به حوزه سياست و مطالعات دفاعي مرتبط بودند ،از اين حوزه حذف گرديده است.
برای گردآوری دادههای پژوهش ،تمام مقالههای منتشره از طريق وبسايت خود مجالت ،پايگاه مطبوعات
ايران 7و يا پايگاه مجالت تخصصي نور ،۱بارگيری شده و موردبررسي قرار گرفتند و دادههای موردنياز برای تحليل
به نرمافزار  Microsoft Excelو  SPSSمنتقل شدند .سپس با توجه به سواالت پژوهشي مطرح شده در تحقيق،
برای تحليل و بررسي نتايج ،از توصيفآماری ،نمودار تحليلي و شكلهای گرافيكي استفاده گرديد.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها
وضعيت کلي و روند تعداد تمامي  66۱مقاله چاپ شده در  6مجله مطالعات مديريت راهبردی ،انديشه مديريت

راهبردی و پژوهشهای مديريت راهبردی در جدول  7و همچنين نمودار  7قابل مشاهده است.
جدول  .7وضعيت کلي مقاالت چاپ شده در مجالت مديريت راهبردی به تفكيک هر سال
ردیف

سال چاپ
مقاالت

1

7637

2

763۱

3

7636

4

7634

5

763۸

نام مجله

تعداد مقاالت
چاپ شده

مجله -7مطالعات مديريت راهبردی

۱۵

مجله -۱انديشه مديريت راهبردی

76

مجله -6پژوهشهای مديريت راهبردی

74

مجله -7مطالعات مديريت راهبردی

6۱

مجله -۱انديشه مديريت راهبردی

7۸

مجله -6پژوهشهای مديريت راهبردی

1

مجله -7مطالعات مديريت راهبردی

41

مجله -۱انديشه مديريت راهبردی

7۱

مجله -6پژوهشهای مديريت راهبردی

7۵

مجله -7مطالعات مديريت راهبردی

44

مجله -۱انديشه مديريت راهبردی

76

مجله -6پژوهشهای مديريت راهبردی

7۵

مجله -7مطالعات مديريت راهبردی

41

مجله -۱انديشه مديريت راهبردی

74

مجله -6پژوهشهای مديريت راهبردی

۱4

تعداد مقاالت

درصد مقاالت

چاپ شده

چاپ شده

ساالنه

ساالنه

۸۸

41

11

1۸

۵۸

%73

%74

%۱7

%۱6

%۱3

www.magiran.com

7

www.noormags.com
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ردیف

سال چاپ

تعداد مقاالت

نام مجله

مقاالت

۳۶

چاپ شده

کل

تعداد مقاالت

درصد مقاالت

چاپ شده

چاپ شده

ساالنه

ساالنه

66۱

%711

100
80
40

تعداد

60
20
1396

1395

1394

1393

1392

1391

0
1390

سال

نمودار  .7روند تعداد مقاالت انتشار يافته در مجالت مديريت راهبردی طي سالهای  7637تا 763۸

همانطور که مشاهده ميشود روند چاپ مقاالت در مجالت موردنظر صعودی هست .ضمن اينکه الزم به
ذکر است تعداد کم پژوهشهای انتشار يافته در سال  763۱نسبت به سالهای ديگر ،به دليل منتشر نشدن مجله
پژوهشهای مديريت راهبردی هست که در اين سال ،مقالهای را به چاپ نرسانده است .در ادامه ،به پاسخ
پرسشهای مطرح شده پژوهش پرداخته ميشود.
-

سهم موضوعی مقاالت

برای پاسخگويي به سوال اول مبني بر تعيين موضوعات راهبردی مهم و سهم هر يک در مقاالت منتشر
شده در مجالت مديريت راهبردی بايد گفت :با بررسي صورت گرفته در حوزه مديريت راهبردی مشخص شد،
سه نوع طبقهبندی موضوعي مديريت راهبردی انجام شده است [ .]73 ،74 ،7۱با بررسي عناوين مقاالت و
کليدواژگان به کار برده شده در مجموعه مقالههای چاپ شده در نشريات مورد مطالعه ،نتايج اوليه حكايت از آن
دارد که بهطور کلي مقاالت را ميتوان تقريبا مشابه دستهبندی ارائه شده توسط حاجي پور [ ]74در  3موضوع
کالن و  ۱3موضوع جز دستهبندی کرد .در بررسي سهم موضوعي مقاالت با توجه به مباحث مديريت راهبردی،
بررسي  3موضوع کالن مديريت راهبردی مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است که عبارتند از« :راهبرد و انواع
نظريه و مدلهای آن»« ،فرآيند مديريت راهبردی»« ،تحليل زمينهای راهبردی»« ،تحليل محتوای راهبردی»،
«مسايل راهبردی» و «ساير حوزههای مرتبط با مديريت راهبردی» .در جدول  ،۱دستهبندی کامل ارائه شده
است.
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جدول  .۱دستهبندی اوليه مقاالت براساس موضوعات کالن و جزء مديريت راهبردی
موضوعات جز

فراوانی

درصد فراوانی

ردیف

عناوین و موضوعات کالن

تفكر راهبردی

7۸

۸

نقشه راهبردی

3

6

3

الگوهای راهبردی

۱7

3

4

برنامهريزی

76

4

5

اجرای راهبرد از طريق ساختار

1

۱

اجرای راهبرد از طريق فرهنگ

3

6

7

اجرای راهبرد از طريق رهبری

۵

۱

8

کنترل و ارزيابي عملكرد

۱7

3

تحليل محيط بيروني

76

4

تحليل دروني

۵

۱

11

اسناد باالدستي راهبردی

71

6

12

راهبرد سطح ملي

74

4

13

راهبرد سطح شرکت

71

6

14

راهبرد سطح کسبوکار

۵

۱

راهبرد سطح عمليات منابع انساني

۱3

۵

راهبرد سطح عمليات تكنولوژی

4

7

17

راهبرد بازاريابي

۱1

3

18

راهبردهای بازار با رويكرد تجارت بينالملل

77

6

19

راهبردهای بازار با رويكرد مديريت برند

7۸

۸

21

هماهنگي راهبردی

۸

۱

21

تصميمات راهبردی

1

1

مزيت رقابتي

3

۱

توانمندیهای پويا

76

4

24

قابليتهای راهبردی

۵

۱

25

مديريت دانش

71

۸

آينده پژوهي

6

7

مديريت مالي و سرمايهگذاری

۱۸

۵

1
2

6

9
11

15
16

22
23

26
27

راهبرد و انواع نظريه و مدلهای آن

فرآيند مديريت راهبردی

تحليل زمينهای راهبردی

تحليل محتوای راهبردی

مسايل راهبردی

ساير حوزههای مديريت راهبردی

تحلیل ساختار و روند شبکههای موضوعی مدیریت راهبردی در ایران

عناوین و موضوعات کالن

ردیف

۳9

موضوعات جز

فراوانی

درصد فراوانی

28

هوشمندی سازماني

71

6

29

سيستمهای اطالعات راهبردی

6

7

۱3موضوع جز

66۱
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کل

 3موضوع کالن

با توجه به جدول  ،۱سهم موضوعي مقاالت از  66۱مقاله موردبررسي به ترتيب به موضوع تحليل محتوای
راهبردی با  61درصد ،ساير حوزههای مرتبط با مديريت راهبردی با  7۵درصد ،فرآيند مديريت راهبردی با 71
درصد ،راهبرد و انواع نظريه و مدلهای آن با  74درصد ،مسايل راهبردی با  ۵درصد و تحليل زمينهای راهبردی
با  3درصد اختصاص يافته است.
همچنين بيشترين فراواني در زيرموضوعات به راهبرد سطح عمليات منابع انساني و همچنين مديريت مالي و
سرمايهگذاری با  ۵درصد اختصاص يافته و کمترين سهم نيز به راهبرد سطح عمليات تكنولوژی ،آينده پژوهي،
سيستمهای اطالعات راهبردی با  7درصد اختصاص يافته ،ضمن اينکه زيرموضوع تصميمات راهبردی نيز هيچ
سهمي نداشته است.
-

سهم مشارکت نهادهای علمی

نتايج نشان ميدهد در فاصله  ۸سال تعداد  66۱مقاله را نويسنده منتشر کرده که سهم هر مقاله تقريبا  ۱/3۵نفر
است که در اين تحقيق ،نويسندگان اول هر مقاله ،مبنای محاسبه و تحليل قرار گرفته ،لذا در زمينه مشارکت
نهادهای علمي (دانشگاهها و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي) ،در مجموع  66۱محقق (با احتساب نويسنده
اول مقاله) مشارکت داشتهاند که نهاد علمي هر محقق ،موردبررسي قرار گرفته است تا ميزان مشارکت هر يک از
نهادهای علمي کشور در مجالت مشخص گردد .همانطور که در جدول  6مشاهده ميشود ،در مجموع  43نهاد
علمي کشور در قالب دانشگاه و ساير نهادهای علمي-پژوهشي در  66۱مقاله موردبررسي مشارکت داشتهاند.
همانطور که در جدول  6نيز مشخص شده است 73 ،درصد از کل مقاالت را دانشگاه شهيد بهشتي به خود
اختصاص داده است و پس از آن ،دانشگاه آزاد اسالمي با  74درصد ،دانشگاه تهران با  77درصد ،دانشگاه عالمه
طباطبائي با  71درصد و دانشگاه پيام نور با  3درصد قرار دارند که اين  ۸دانشگاه به تنهايي حدود  31درصد
مقاالت را به خود اختصاص دادهاند ،ضمن اينکه  7۵نهاد نيز مجموعا سهمي در حدود  ۸درصد دارند.
جدول .6ميزان مشارکت نهادهای علمي
نهادها و موسسات علمی
دانشگاههای تهران
( 13دانشگاه)

فراوانی

درصد فراوانی

دانشگاه شهيد بهشتي

3۱

73

دانشگاه تهران

63

77

دانشگاه عالمه طباطبائي

66

71

مطالعات مدیریت راهبردی -شماره  -۶8زمستان ۷۶۳۱

۳8

فراوانی

درصد فراوانی

نهادها و موسسات علمی
دانشگاه تربيت مدرس

73

۸

دانشگاه امام صادق (ع)

73

۸

دانشگاه علم و صنعت ايران

۸

۱

دانشگاه امام حسين (ع)

۸

7/1۸

دانشگاه عالي دفاع ملي

۸

7/1۸

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

6

1/1۸

دانشگاه خوارزمي تهران

6

1/1۸

دانشگاه صنعتي اميرکبير

۱

1/۸

دانشگاه الزهرا

۱

1/۸

دانشگاه صنعتي شريف

7

1/۱۸

دانشگاه فردوسي مشهد

74

4

دانشگاه اصفهان

۵

۱

دانشگاه سمنان

4

7

دانشگاه خليج فارس بوشهر

4

7

دانشگاههای شهرستان

دانشگاه يزد

6

1/1۸

( 21دانشگاه)

دانشگاه شيراز

6

1/1۸

دانشگاه شهيد چمران اهواز

6

1/1۸

دانشگاه سيستان و بلوچستان

6

1/1۸

دانشگاه بوعلي سينا

6

1/1۸

ساير دانشگاههای شهرستانها

7۵

۸

دانشگاه آزاد اسالمی (واحدهای مختلف)

43

74

دانشگاه پیام نور (واحدهای مختلف)

73

3

موسسات آموزش عالی ( 8دانشگاه)

3

6

موسسات علمی غیردانشگاهی ( 5موسسه)

3

۱

کل
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همچنين در جدول  ،4اولويت موضوعي نويسندگان وابسته به  ۸دانشگاه پر اثر اشاره شده است.
جدول .4دانشگاههای پراثر و اولويت موضوعي آنها
ردیف

دانشگاه

اولویت موضوعی

1

دانشگاه شهيد بهشتي

 -7مديريت مالي و سرمايهگذاری
 -۱الگوهای راهبردی

تحلیل ساختار و روند شبکههای موضوعی مدیریت راهبردی در ایران

ردیف

دانشگاه

2

دانشگاه آزاد اسالمي (واحدهای مختلف)

3

دانشگاه تهران

4

دانشگاه عالمه طباطبائي

5

دانشگاه پيام نور (واحدهای مختلف)

-

۳۱

اولویت موضوعی
 -6کنترل و ارزيابي عملكرد
 -4راهبرد سطح عمليات منابع انساني
 -7مديريت مالي و سرمايهگذاری
 -۱مديريت دانش
 -6برنامهريزی
 -7راهبرد سطح ملي
 -۱راهبرد سطح شرکت
 -6برنامهريزی
 -7کنترل و ارزيابي عملكرد
 -۱هوشمندی سازماني
 -6تحليل محيط بيروني
 -7تحليل محيط بيروني

تحلیل خوشهای موضوعات مدیریت راهبردی

برای تحليل موضوعات مديريت راهبردی ،از روش تحليل خوشهای سلسله مراتبي با الگوريتم پيوند بين
گروهي استفاده شد.
همانطور که اشاره شد الگوريتمهای خوشهبندی سلسله مراتبي ،دادهها را بهصورت يک درخت نمايش
ميدهد که به اين درخت سلسله مراتبي ،دندروگرام ميگويند .دندروگرام مرکب از اليههايي از گرههاست که هر
کدام يک خوشه را نمايش ميدهد [ .]6۸بررسي نمودارهای دندروگرام ،نكات و اطالعات مفيدی در رابطه با
خوشهها و موضوعات موجود در خوشهها ارائه مينمايد .به همين منظور ،در اين قسمت با توجه به ماتريس مربّعي
تهيه شده بر اساس  ۱3موضوع و فراواني هر يک ،اقدام به انجام خوشهبندی سلسله مراتبي گرديد که نتايج آن در
نمودار  ۱قابل مشاهده است.
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نمودار  .۱دندروگرام حاصل از خوشهبندی موضوعي مجالت مديريت راهبردی ايران

همانطور که در نمودار  ( ۱دندروگرام) مشخص است ،ساختار فكری دانش در مجالت مديريت راهبردی از
چهار خوشه اصلي تشكيل يافته است؛ خطي که در نقطه بين فاصله بين  1تا  ،۸بر نمودار عمود شده است ،خط
شاخص تفسير هست که طبق فرمول  √N2و همچنين نظر متخصص اين حوزه به دست آمد ( Nتعداد کل
هست) .لذا طبق اين خط و مستطيلها ميتوان گفت  4دسته به وجود آمده براساس اين خوشهبندی شامل چه
موضوعاتي هستند.
همچنين بزرگترين خوشه ،خوشه چهارم شامل  ۸موضوع با سهم  64درصد و کوچكترين خوشه ،خوشه اول
حاوی  3موضوع با سهم  3درصد هستند .اطالعات دقيقتر درباره هر يک از خوشهها و موضوعات مربوطه در
جدول  ۸ارائه شده است.

۳۳

تحلیل ساختار و روند شبکههای موضوعی مدیریت راهبردی در ایران

جدول  .۸اطالعات مربوط به خوشههای موضوعي شكل گرفته بر اساس نمودار دندروگرام
شماره خوشه

تعداد موضوعات

سهم درصد از کل

1

3

3

2

77

61

3

1

61

4

۸

64

-

موضوعات موجود در خوشه
آيندهپژوهي ،سيستمهای اطالعات راهبردی ،راهبرد سطح عمليات
تكنولوژی ،مزيت رقابتي ،هماهنگي راهبردی ،تصميمات راهبردی
راهبرد سطح شرکت ،هوشمندی سازماني ،اسناد باالدستي
راهبردی ،راهبردهای بازار با رويكرد تجارت بينالملل ،قابليتهای
راهبردی ،راهبرد سطح کسبوکار ،اجرای راهبرد از طريق رهبری،
تحليل دروني ،نقشه راهبردی ،اجرای راهبرد از طريق فرهنگ،
اجرای راهبرد از طريق ساختار
تحليل محيط بيروني ،توانمندیهای پويا ،برنامهريزی ،تفكر
راهبردی ،راهبردهای بازار با رويكرد مديريت برند ،راهبرد سطح
ملي ،مديريت دانش
راهبرد سطح عمليات منابع انساني ،مديريت مالي و سرمايهگذاری،
الگوهای راهبردی ،کنترل و ارزيابي عملكرد ،راهبرد بازاريابي

تحلیل خوشهای نهادهای علمی

در پاسخ به اين سوال که نهادهای علمي تأثيرگذار در ايجاد و شكلگيری حوزه مديريت راهبردی به چه
صورتي بوده است ،بايد گفت پس از طراحي نمودار دندروگرام موضوعي ،الزم است نهادهای فعال نيز شناسايي
شوند .لذا برای تحليل نهادهای علمي فعال در حوزه راهبردی ،با توجه به ماتريس مربّعي تهيه شده بر اساس 43
نهاد علمي و آثار مرتبط با هر يک ،اقدام به انجام خوشهبندی سلسله مراتبي با الگوريتم پيوند بين گروهي گرديد
که نتايج آن در نمودار  6قابل مشاهده است.
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نمودار  .6دندروگرام حاصل از خوشهبندی نهادهای علمي فعال در حوزه مديريت راهبردی

همانطور که در اين دندروگرام نيز مشخص است ساختار مشارکت نهادهای علمي از چهار خوشه اصلي
تشكيل يافته است؛ خوشه اول که شامل  47دانشگاه و موسسه است دارای سهمي حدود  ۱3درصد ،خوشه دوم
شامل  4دانشگاه دارای سهمي حدود  ۱1درصد ،خوشه سوم شامل  6دانشگاه دارای سهمي حدود  6۸درصد و

۷9۷

تحلیل ساختار و روند شبکههای موضوعی مدیریت راهبردی در ایران

درنهايت خوشه چهارم که به تنهايي شامل  7دانشگاه بوده که دارای سهم  73درصدی هست .اطالعات دقيقتر
در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3اطالعات مربوط به خوشههای نهاد علمي بر اساس نمودار دندروگرام
شماره خوشه

تعداد دانشگاهها

سهم درصد از کل

1

47

۱3

2

4

۱1

3

6

6۸

4

7

73

-

دانشگاههای موجود در خوشه
ساير دانشگاههای تهران ( ۵دانشگاه) ،ساير دانشگاههای شهرستان
( ۱1دانشگاه) ،موسسات آموزش عالي ( ۵دانشگاه) ،موسسات علمي
غيردانشگاهي ( ۸موسسه)
دانشگاه پيام نور ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاه امام صادق (ع)،
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه آزاد اسالمي ،دانشگاه تهران ،دانشگاه عالمه طباطبائي
دانشگاه شهيد بهشتي

تحلیل شبکه موضوعی مجالت مدیریت راهبردی

در اين قسمت به تحليل جزييتر  6مجله موردنظر پرداخته و سپس شبكه موضوعي مجالت مديريت
راهبردی ارائه ميشود .در جدول  ،1اولويتهای موضوعي  6مجله موردبررسي ،اشاره شده است.
جدول  .1مجالت مديريت راهبردی و اولويت موضوعي آنها
ردیف

دانشگاه

تعداد مقاالت

1

مجله مطالعات مديريت راهبردی

737

2

مجله انديشه مديريت راهبردی

34

3

مجله پژوهشهای مديريت راهبردی

11

اولویت موضوعی
 -7راهبرد سطح عمليات منابع انساني
 -۱راهبرد بازاريابي
 -6کنترل و ارزيابي عملكرد
 -4الگوهای راهبردی
 -۸مديريت مالي و سرمايهگذاری
 -3مديريت دانش
 -1توانمندیهای پويا
 -7مديريت مالي و سرمايهگذاری
 -۱راهبرد سطح ملي
 -6راهبرد سطح عمليات منابع انساني
 -4راهبرد بازاريابي
 -۸اسناد باالدستي راهبردی
 -3کنترل و ارزيابي عملكرد
 -1الگوهای راهبردی
 -7برنامهريزی
 -۱راهبرد سطح عمليات منابع انساني
 -6مديريت دانش

۷99
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دانشگاه

اولویت موضوعی

تعداد مقاالت

 -4مديريت مالي و سرمايهگذاری
 -۸کنترل و ارزيابي عملكرد
 -3الگوهای راهبردی
 -1تحليل محيط بيروني

حال در شكل  ،7با توجه به اولويتهای مهمتر هر مجله و همچنين توجه به موضوعات خوشه چهارم
(بهعنوان خوشه مهمتر) ،شبكه موضوعي مرتبط با اولويتهای مجالت مديريت راهبردی ترسيم شده است .اندازه
هر دايره نشان دهنده تعداد مقاالت چاپ شده هر مجله برحسب موضوعات خوشه چهارم هست؛ بدين نحو که
مجله مطالعات مديريت راهبردی ،انديشه مديريت راهبردی و پژوهشهای مديريت راهبردی؛ هر يک به ترتيب
دارای  ۱۵ ،31و  ۱۸مقاله منتشر شده در مجموع  ۸موضوع خوشه چهارم هستند .همچنين خطوط ارتباطي نيز
نشان دهنده ساختار شبكه آن است.

شكل  .7شبكه موضوعي مرتبط با اولويتهای مجالت مديريت راهبردی

همانطور که در شكل  7مشاهده ميشود ،چهار موضوع راهبرد سطح عمليات منابع انساني ،مديريت مالي و
سرمايهگذاری ،الگوهای راهبردی و همچنين کنترل و ارزيابي عملكرد در ميان هر  6مجله مشترک بوده و به
نوعي مهمترين موضوعات مشترک را تشكيل ميدهند .ضمن اينکه موضوع راهبرد بازاريابي تنها بين مجله
مطالعات مديريت راهبردی و انديشه مديريت راهبردی مشترک بوده و همچنين موضوع مديريت دانش نيز تنها
بين مجله مطالعات مديريت راهبردی و پژوهشهای مديريت راهبردی دارای اشتراک هست.
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به عبارت ديگر ،مجله مطالعات مديريت راهبردی بهعنوان مجله برتر اين حوزه ،هم با مجله انديشه مديريت
راهبردی و هم با مجله پژوهشهای مديريت راهبردی در  ۸موضوع اولويتدار مشترک بوده و به نوعي بيشترين
اشتراکات را داراست و مي توان گفت در ساختار شبكه مجالت مديريت راهبردی ،نقش مرکزی دارد.
-

تحلیل روند موضوعات مدیریت راهبردی

برای بررسي تحوالت خوشههای شناسايي شده ،روند موضوعات مديريت راهبردی در بازه زماني  7637تا
 763۸در نمودار  4ارائه شده است.
روند موضوعات مدیریت راهبردی
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خوشه7
خوشه۱

0.20

خوشه6

درصد
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خوشه4
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1395

1394

1393

1392
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نمودار  .4روند موضوعات مديريت راهبردی طي سالهای  7637تا 763۸

نمودار  4نشان ميدهد که تمامي  4خوشه ،در طي اين  ۸سال ،روندهای مختلفي را طي کردهاند .هر چند
سهم و ميزان تغييرات خوشه  7کم بوده و به نوعي قابل اغماض است ،اما خوشههای  ۱و  6شباهت بسيار زيادی
با هم داشته ،بهطوریکه سهم و روند آنها نيز بسيار نزديک هست .در اين ميان ،خوشه چهارم بهعنوان خوشه
اصلي ،سعي کرده همواره سهم حدود  6۸درصدی ساالنه خود را حفظ کند و عليرغم کاهش سهم در سال
 ،7634اما مجددا به جايگاه اول خود بازگشته و بهنظر ميرسد با توجه به عالقهمندی پژوهشگران حوزههای
ديگر مديريت با حوزه راهكار ،اين روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.
برای بررسي جزييتر موضوعات مرتبط با خوشه چهارم ،در نمودار  ،۸به روند تفكيكي موضوعات اين خوشه
اشاره شده است.
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روند موضوعات مرتبط با خوشه چهارم مدیریت راهبردی
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نمودار  .۸روند موضوعات مرتبط با خوشه چهارم مديريت راهبردی طي سالهای  7637تا 763۸

نمودار  ۸نشان ميدهد که تمامي  ۸موضوع راهبرد سطح عمليات منابع انساني ،مديريت مالي و
سرمايه گذاری ،الگوهای راهبردی ،کنترل و ارزيابي عملكرد و همچنين راهبرد بازاريابي روندهای نسبتاا ثابتي را
طي نكردهاند .برخي موضوعات همچون راهبرد سطح عمليات منابع انساني ،مديريت مالي و سرمايهگذاری و
همچنين راهبرد بازاريابي نشان دهنده کاهش سهم در سال  763۸هست ،هر چند در اين ميان ۱ ،موضوع اول
تغييرات بيشتری را مشاهده کرده و ساالنه روند بسيار متغيری داشتهاند ،اما به نظر ميرسد با توجه به
عالقهمندی پژوهشگران حوزههای ديگر مديريت برای تعريف مباحث مشترک در اين زمينه ،شاهد روند رو به
رشد مجدد اين موضوعات باشيم.
از طرف ديگر ،دو موضوع الگوهای راهبردی و کنترل ارزيابي عملكرد نيز ،هر چند با شيب کم ،اما روند
نسبتاا صعوی داشته و احتمال ميرود با توجه به جذابيت اجرايي حوزه راهكار ،اين روند نيز همچنان ادامه داشته
باشد.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

مقاله حاضر ،عملكرد مجالت مديريت راهبردی را از سال  7637تا  763۸با استفاده از تحليل موضوعي،
موردبررسي قرار داد .بررسي 66۱مقاله منتشرشده در مجالت نشان ميدهد که  ۵۵3نويسنده از  43نهاد علمي در
تأليف اين مقالهها مشارکت داشتهاند .در ارتباط با  ۱3موضوع شناسايي شده ،بيشترين فراواني در موضوعات
راهبرد سطح عمليات منابع انساني و همچنين مديريت مالي و سرمايهگذاری با  ۵درصد اختصاص دارد و
کمترين سهم نيز به راهبرد سطح عمليات تكنولوژی ،آيندهپژوهي ،سيستمهای اطالعات راهبردی با  7درصد
اختصاص يافته ،ضمن اينکه موضوع تصميمات راهبردی نيز هيچ سهمي نداشته است.
 43نهاد علمي (دانشگاهها و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي) ،در مجموع  66۱محقق (با احتساب نويسنده
اول مقاله) مشارکت داشتهاند که  73درصد از کل مقاالت را دانشگاه شهيد بهشتي به خود اختصاص داده است و
پس از آن ،دانشگاه آزاد اسالمي با  74درصد ،دانشگاه تهران با  77درصد ،دانشگاه عالمه طباطبائي با  71درصد
و دانشگاه پيام نور با  3درصد قرار دارند که اين  ۸دانشگاه به تنهايي حدود  31درصد مقاالت را به خود اختصاص
دادهاند.
مطابق با روش خوشهبندی سلسله مراتبي ۱3 ،موضوع مديريت راهبردی در قالب  4خوشه دستهبندی گرديد؛
بهطوریکه بزرگترين خوشه ،خوشه چهارم شامل  ۸موضوع با سهم  64درصد و کوچكترين خوشه ،خوشه اول
حاوی  3موضوع با سهم  3درصد بودند.
تحليل خوشهای مرتبط با نهادهای علمي نيز نشان ميدهد ساختار مشارکت نهادهای علمي نيز از  4خوشه
تشكيل يافته است؛ خوشه اول که شامل  47دانشگاه و موسسه است دارای سهمي حدود  ۱3درصد ،خوشه دوم
شامل  4دانشگاه پيام نور ،تربيت مدرس ،امام صادق (ع) و فردوسي مشهد دارای سهمي حدود  ۱1درصد ،خوشه
سوم شامل  6دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران و عالمه طباطبائي دارای سهمي حدود  6۸درصد و درنهايت خوشه
چهارم که فقط شامل دانشگاه شهيد بهشتي بوده ،دارای سهم  73درصدی هست.
در ميان  6مجله مورد تحليل ،مجله مطالعات مديريت راهبردی با رتبه مجله برتر اين حوزه ،هم با مجله
انديشه مديريت راهبردی و هم با مجله پژوهشهای مديريت راهبردی در  ۸موضوع اولويتدار مشترک بوده و
به نوعي در ساختار شبكه مجالت مديريت راهبردی ،دارای نقش مرکزی است .ضمن اينکه چهار موضوع
راهبرد سطح عمليات منابع انساني ،مديريت مالي و سرمايهگذاری ،الگوهای راهبردی و همچنين کنترل و ارزيابي
عملكرد در ميان هر  6مجله مشترک بوده و به نوعي مهمترين موضوعات مشترک را تشكيل ميدهند.
در جدول  ،۵خالصه اطالعات پژوهش در قالب يک جدول جامع ارائه شده است.
جدول .۵اطالعات مرتبط با خوشههای موضوعي مجالت مديريت راهبردی.
ردیف

خوشههای
موضوعی

تعداد مقاالت منتشره در مجالت
موضوعات

مجله 1

مجله 2

*

مجله 3

نام دانشگاه شاخص
(برحسب بیشترین اثر مرتبط در
هر موضوع)
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خوشههای
موضوعی

2

7

5
6
7
8
9

11

12
13
14
15
16

سيستمهای
اطالعات
راهبردی
راهبرد سطح
عمليات
تكنولوژی
مزيت رقابتي

4

11

موضوعات
آينده پژوهي

1

3

تعداد مقاالت منتشره در مجالت

۱

هماهنگي
راهبردی
تصميمات
راهبردی
راهبرد سطح
شرکت
هوشمندی
سازماني
اسناد
باالدستي
راهبردی
راهبردهای
بازار با رويكرد
تجارت
بينالملل
قابليتهای
راهبردی
راهبرد سطح
کسبوکار
اجرای راهبرد
از طريق
رهبری
تحليل دروني
نقشه
راهبردی
اجرای راهبرد
از طريق

مجله 1

مجله 2

*

مجله 3

نام دانشگاه شاخص
(برحسب بیشترین اثر مرتبط در
هر موضوع)

6

1

1

-

6

1

1

دانشگاه شهيد بهشتي ()۱

4

1

1

-

3

1

1

دانشگاه شهيد بهشتي ()۱

6

1

۱

-

1

1

1

-

3

4

1

دانشگاه شهيد بهشتي ( - )4دانشگاه تهران
()6

1

1

6

دانشگاه عالمه طباطبائي ()6

6

۸

۱

دانشگاه آزاد اسالمي ()6

71

7

1

دانشگاه شهيد بهشتي ()۸

1

1

7

دانشگاه تهران ( – )۱دانشگاه پيام نور ()۱

۸

7

۱

دانشگاه تهران ()۱

6

6

۱

دانشگاه تهران ()۱

4

7

6

دانشگاه شهيد بهشتي ()۱

4

7

4

دانشگاه آزاد اسالمي ()6

3

1

6

-
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ردیف

خوشههای
موضوعی
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تعداد مقاالت منتشره در مجالت
موضوعات

مجله 1

مجله 2

*

مجله 3

نام دانشگاه شاخص
(برحسب بیشترین اثر مرتبط در
هر موضوع)

فرهنگ
اجرای راهبرد
از طريق
ساختار
تحليل محيط
بيروني
توانمندیهای
پويا

17
18
19
21
21

6

22
23

77

۱

1

برنامهريزی

6

۱

۵

تفكر راهبردی

3

6

6

راهبردهای
بازار با رويكرد
مديريت برند
راهبرد سطح
ملي

4

راهبرد سطح
عمليات منابع
انساني
مديريت مالي
و
سرمايهگذاری
الگوهای
راهبردی
کنترل و
ارزيابي
عملكرد
راهبرد
بازاريابي

 4خوشه

۱3موضوع

25

26

28
29
کل

۸

6

۸

مديريت دانش

24

27

۸

1

۱

دانشگاه تهران ( – )۱دانشگاه عالمه
طباطبائي ()۱
دانشگاه آزاد اسالمي ( - )6دانشگاه عالمه
طباطبائي ()6
دانشگاه شهيد بهشتي ( - )4دانشگاه
عالمه طباطبائي ()۱
دانشگاه آزاد اسالمي ( – )۸دانشگاه تهران
()6
دانشگاه آزاد اسالمي ()4

۵

6

4

دانشگاه شهيد بهشتي ()6

۸

1

۱

دانشگاه تهران ()6

77

1

3

دانشگاه آزاد اسالمي ( – )۸دانشگاه شهيد
بهشتي ()6

76

3

1

دانشگاه شهيد بهشتي ( - )3دانشگاه
فردوسي مشهد ()۸

77

3

۸

دانشگاه شهيد بهشتي ( - )۵دانشگاه آزاد
اسالمي ()۸

7۱

4

۸

دانشگاه شهيد بهشتي ()1

7۱

4

۸

دانشگاه شهيد بهشتي ( - )1دانشگاه
عالمه طباطبائي ()4

7۱

۸

6

-

737

34

11

* منظور از مجلههای  ۱ ،7و  6به ترتيب مجلههای مطالعات مديريت راهبردی ،انديشه مديريت راهبردی و پژوهشهای مديريت راهبردی است.
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در ادامه کمي جزييتر به بررسي خوشههای منشعب از خوشهبندی سلسله مراتبي پرداخته ميشود:
خوشه اول که متشكل از  3موضوع با فراواني کم هست ،نشان ميدهد موضوعات اين خوشه مورد استقبال
پژوهشگران داخلي قرار نداشته و عمدتا صرفاا مجله مطالعات مديريت راهبردی به چاپ اين موضوعات پرداخته
است .ضمن اينکه در ميان دانشگاهها نيز ،پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي ،رتبه اول را در اين حوزه کسب
کردهاند .به نظر ميرسد با توجه به اينکه موضوع مزيت رقابتي ،مهمترين موضوع اين خوشه است ،شاهد رشد
پژوهشهای بيشتری در اين حوزه باشيم.
موضوعات خوشه دوم نيز که متشكل از  77مورد با فراواني متوسط است ،در هر سه مجله به چاپ رسيده
است .ضمن اينکه در ميان دانشگاهها نيز ،پژوهشگران دانشگاه تهران ،رتبه نخست را در اين حوزه کسب
کردهاند .در ميان موضوعات اين خوشه ،موضوع راهبردهای بازار با رويكرد تجارت بينالملل جايگاه مهمترين
موضوع را داراست.
خوشه سوم متشكل از  1موضوع با فراواني متوسط است .موضوعات اين خوشه نيز ضمن چاپ در هر 6
مجله ،نشان دهنده سهم بيشتر پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمي از ديگر دانشگاهها بوده و موضوع مديريت
دانش ،پر تكرارترين موضوع اين خوشه هست.
درنهايت خوشه چهارم که مهمترين خوشه نيز هست ،از  ۸موضوع مهم تشكيل شده است .اين موضوعات،
مشترکترين موضوعات در بين هر  6مجله بوده و نشان دهنده توجه ويژه پژوهشگران داخلي هست .ضمن
اينکه در ميان دانشگاهها نيز ،پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي ،رتبه اول را در اين حوزه کسب کردهاند .به نظر
ميرسد با توجه به اينکه موضوعات اين خوشه ،مهمترين موضوعات مديريت راهبردی هستند ،شاهد رشد
پژوهشهای بيشتری در اين زمينه باشيم.
ضمن اينکه با توجه به پژوهش [ ]73مبني بر روند جهاني موضوعات جديد اين حوزه ،موضوعاتي همچون
«حاکميت شرکتي و ذينفعان»« ،مسئوليت اجتماعي و پايداری شرکت» و «راهبردهای همكاری» که در کانون
توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفتهاند .لذا انتظار ميرود تحت تأثير شكلگيری و گسترش چالشها و دغدغه
مديران اجرايي سازمانهای ايراني در خصوص همكاریهای راهبردی و پايداری کسب وکار ،پژوهشگران داخلي
حوزه ياد شده نيز ،به اين موضوعات توجه جدیتری نمايند.
در ارتباط با محدوديت های پژوهش نيز بايد اشاره کرد که با توجه به امكانات محققين و شرايط زماني،
محدوده جامعه موردبررسي صرفاا  6مجله مرتبط با مديريت راهبردی بود و واضح است که نه تمام مقاالت
موردبررسي ارتباط تام با حوزه موردنظر داشتهاند و نه مقاالت بررسي شده تنها مقاالت مرتبط با اين حوزه بودهاند.
طبيعت اا تعدادی ديگر از نشريات و همچنين پژوهشگران اين حوزه نيز وجود دارند که موردبررسي قرار نگرفتهاند که
مهمترين دليل آن را شايد بتوان دشواری جستجوی مقاالت در طيف وسيعي از نشريات دانست .همچنين در اين
تحقيق ،از ميان دستاوردهای پژوهشي اين حوزه تنها مقاالت علمي-پژوهشي چاپ شده در مجالت معرفي شده،
موردبررسي قرار گرفته و به ساير تالشهای علمي مرتبط با آنها پرداخته نشده است .ضمن اينکه در حوزه
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بررسي همين مجالت نيز ،مالک انتخاب ،تنها نويسندگان اول مقاالت بوده و تمامي نويسندگان و موسسات
علمي مرتبط با آنها موردبررسي قرار نگرفتهاند که پژوهشگران ديگر ميتوانند با تالش در راستای رفع
محدوديتهای اين موضوع ،به نگارش مقاالت تكميلي اين حوزه با رويكرد بينالمللي ،تحليل شبكه،
آسيبشناسي مطالعات راهبردی داخلي و  ...بپردازند.
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