
Journal   of    Khatam novel    management research                                                                                                                                                                    نوین مدرییت خاتم تحقیقات   

 

 
 دانشگاه خاتم  

   2شماره ،2دوره

 76-62 ص. 
 

 بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده »پشیمانی استراتژیک« مبتنی بر رویکرد

 دیدارشناسی پ
 

 *4، رضا قنبرزاده میاندهی3فرد، حسن دانایی 2پور، بهمن حاجی 1شهریار عزیزی
 ایران. تهران، ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری  ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشیار .1

 تهران، ایران. ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری  ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشیار .2
 ، تهران، ایران.دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،مدیریت دولتی گروه ،استاد .3

 ، تهران، ایران.دانشگاه شهید بهشتی ،گذاری بازرگانیمدیریت سیاست ،دکتری .4

Email: Gh_reza18@yahoo.com*      

 

 چکیده
های ایرانی از پدیده پشریمانی اسرتراتژیا انراش شرده اسرت. با توج  ب  عدش وجود ادبیا  پژوهش حاضرر با هد  فه  تررب  زیسرت  مدیران عالی سرازمان

اند، از رویکرد پدیدارشناسی مفهوش در حوزه مدیریت استراتژیا و در پی آن لزوش گردآوری اطالعا  از افرادی ک  این پدیده را تررب  نمودهغنی برای این  
تنی بر ها مبصررور  هدفمند انراش و گردآوری دادهگیری ب نمون  فرآیندشررده کوزیزی برای انراش پژوهش اسررتفاده شررد. توصرریفی مبتنی بر الگوی بهین 

گذاری و تأیید اپوت  فرآیندهای پژوهش با اسرتفاده از  . اعتبار یافت ه اسرتها انراش شردنفر از مدیران عالی سرازمان 12سراتتاریافت  با  مصراحب  عمی  نیم 
تِ  فرعی ک    28اصریی و   تِ   6های پژوهش در قالب نقشر  تماتیا پشریمانی اسرتراتژیا مشرتم  بر کنندگان حاصر  شرد. یافت ها توسر  مشرارکتیافت 

صرور  مرزا انراش شرد، ارا   گردید. نتایا این پژوهش، ضرمن وارد کردن مفهوش پشریمانی ب  ادبیا  مدیریت  رای هر یا ب توصریفا  متنی و سراتتاری ب
های موجود جهت پیامدها و اسررتراتژیهای مسررتتد برای بروز آن و همینین  اسررتراتژیا، زمین  را برای تبیین مفهوش آن، عوام  مر ر بر وقوو و موقتیت

ها جهت اتخاذ بهین  تصرمیما  کارگیری توسر  مدیران عالی سرازمان ه  نموده اسرت ک  از این منرر قابییت بیمانی اسرتراتژیا، فرامدیریت کردن پشر 
 استراتژیا را دارد. 

 

  .پدیدارشناسی، نقشه تماتیکپشیمانی استراتژیک، تجربه زیسته،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1
ها، نقایص و اشرتباها  اسرت. پشریمانی پشریمانی یا قاراو  ک  و بیش دردناو و حالت احسراس تأسر  بر بداقبالی، میدودیت

شررود ک  تروجی تصررمی  ما شررناتت  شررده اسررت. این ایده ب  مقایسرر  و ارزیابی این تروجی با و شررادی فق  زمانی پدیدار می
شان در مقایس  کنند ک  تروجی انتخابافراد زمانی پشیمانی را تررب  می  ،گردد. ب  عبار  دیگرهای دیگر برمیهای گزین یتروج

ها ی انتخابی بدتر از دیگر گزین کنند ک  تروجی گزین چنین زمانی شرادی را تررب  میها بدتر باشرد. ه های سرایر گزین با تروجی
 (.  1993، 1بهتر باشد )زندمننباشد و البت  
صرور  پشریمانی حاصر  از انراش یا فتالیت و عدش انراش آن مورد بررسری قرار شریمانی در ادبیا  تیقی  بیشرتر ب مفهوش پ

تواند ب  پشریمانی فرد منرر دهد ک  انراش یا فتالیت بیشرتر از عدش انراش یا فتالیت میگرفت  اسرت و اکرر تیقیقا  نشران می
کننده مورد بررسری (. با این وجود، در ادبیا  مدیریت، پشریمانی بیشرتر در زمین  تصرمیما  مصرر 2002، 2ولی و زلینبرگشرود )کن

قرار گرفت  اسرت. در این حوزه دو نوو احسراس بتد از پشریمانی شرناسرایی شرده اسرت ک  در واق  تبتا  پشریمانی هسرتند. نوو او  
شرود مشرتری ک  در تریدهای قبیی تود پشریمانی را تررب  کرده اسرت در اسرت ک  باع  میگذاری شرده ناش 3»سرکون عدش اقداش 

شرود مشرتری اسرت، ک  باع  می 4ترانس شرناتتی  ب  اقداش کند. نوو دوش »سرکون عدشتریدهای بتدی کمتر ب  تریدهای مشرا
ود را از احسراس از دسرت دادن فرصرت رهایی  ارزش کند تا ب  نوعی تارزش یا ک موقتیت ترید از دسرت رفت  را در ذهن تود بی

 (.2020، 5بخشد )پاتریا و همکاران
 رغ عییصور  مبسوط ب  آن پرداتت  تواهد شد(، دام  نیز در بخش پیشین  پژوهش ب شود )و در اطور ک  مشاهده میهمان

ها کامالً قاب  تصور است، با این وجود تاکنون دنبا  آن سازمانک  ب  لیاظ منطقی احتما  وقوو پدیده پشیمانی در مدیران و ب این
آیندها و پیامدهای آن، شناسایی عوام   گون  اقداما  عمیی و مطالتا  نرری با هد  تئوریزه نمودن این پدیده، شناسایی پیشهیچ

چون  آمده، در عیوش دیگر ه عم   های ب ست ک  طب  بررسیا  کننده آن و ... انراش نگرفت  است. این در حالیو تاتی   کنندهتقویت
های روانشناسی، بازاریابی، اقتصاد، مالی، پزشکی، حقوق، رفتار سازمانی و ... ب  وفور از پدیده پشیمانی سخن رانده شده و از چارچوب

 نرری استواری برتوردار است. 
کسررب و کارها،    ا رگذاری آن بر موفقیتبنابراین با توج  ب  اهمیت اتخاذ تصررمیما  صرریی  در سررطو  عالی سررازمان و 

بر پوشرش تال  مطالتاتی   افزونسراتتارمند نمودن پدیده پشریمانی اسرتراتژیا بسریار ضرروری بوده و از این حی  پژوهش حاضرر 
ب    اند،ی مدیریت اسرتراتژیا، برعکس مطالتا  پیشرین ک  همگی پشریمانی را از جنب  فردی مورد مداق  قرار دادهموجود در حوزه

هد  اصریی پژوهش حاضرر پاسره ب  سرراز  ذی   مطر  شرده،واکاوی جنب  سرازمانی پشریمانی تواهد پرداتت. با توج  ب  مطالب 
 است:
ماهیت و ذا  پدیده »پشریمانی اسرتراتژیا  چیسرتح )حدود و   ور آن بر اسراس ترربیا  زیسرت  مدیرانی ک  این پدیده را  (1

 ب  چ  صور  استح( ،اندتررب  کرده

 شودح »پشیمانی استراتژیا  چرا و چگون  حادث می (2

 شوندح »پشیمانی استراتژیا  چ  پیامدهایی داشت  و این پیامدها چگون  مدیریت می (3

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

 مبانی نظری -1-2

ای تاص هر یا از زاوی های مختی  از جانب افراد وجود دارد ک  گیری و انتخاب گزین رویکردهای مختیفی ب  نیوه تصمی 
عبارتند از:  ،سازی رفتار مورد استفاده قرار گیرندتوانند برای مد های انتخاب، ک  میب  بررسی موضوو پرداتت  است. اه  نرری 
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د؛ ب  این  نماینها، رفتارها را ب  شک  متفاوتی تتری  میانداز. این نرری نرری  پشیمانی، نرری  سودمندی مورد انترار و نرری  چش 
انداز در نرر  کنندگان پشیمانی، حداکررکنندگان سودمندی و حداکررکنندگان چش عنوان حداق گیرندگان را ب ترتیب ک  تصمی 

های احتمالی تصمی  تیت حاز  مختی  بیزاری از پشیمانی، ها ب  تروجیگیرند. ارزش درو این نرریا  در نگاه متفاو  آنمی
 (. 2016، 1تروی ریسا است )لیا و و همکارانبیزاری از ریسا و جس

اند، نشران داده اسرت ک ، پدیده های مختی  ک  ب  نوعی با پدیده پشریمانی در ارتباط بودهاز طرفی مطالتا  گسرترده در حوزه
ترین گیری )و در واق  مه تصرمی همین اسراس یکی از اهدا  کییدی   گیری دارد. برتصرمی   فرآیندپشریمانی ارتباطی ناگسرسرتنی با 

، 2کاهش احتما  وقوو پشیمانی است )زلینبرگ و پیترز ،گیری وجود دارد(های مختی  در زمین  تصمی توجییی ک  برای ارا   مد 
تیر،  روند، در سرالیان اشرمار می انتخاب ب فرآیندهای کییدی در ترین شراتصک  احسراسرا  از جمی  مه (. با توج  ب  این2007

گیری بسریار افزایش یافت  تصرمی  فرآیندها بر  گیری و همینین نیوه ا رگذاری آنمطالت  پیرامون احسراسرا  در ارتباط با تصرمی 
اسررت. در این راسررتا، احسرراس پشرریمانی یکی از آن مواردی اسررت ک  توج  بسرریاری از میققان را ب  تود جیب کرده اسررت 

 (.2017، 3)سوماسوندراش و دایسیدیو
  شرناسرایی ایجداگان  و فشرار عصربی تاص عنوانشرود و ب نمی میسروب اولی  احسراسرا  از یکی عنوانب  عموماً پشریمانی 
  بدشرانسری، دلی  ب  ک  اسرت فرد عاطفی شرناتتی از وضرتیت دردناو بیش و ک  احسراس  یا پشریمانی اسرت؛ احسراس  نشرده

ک  مطالتا  پیرامون پشریمانی از این برتال (. 2018، 4شرود )بیو و همکارانمیو احسراس  ایراد فرد در اشرتباها  یا هامیدودیت
سررا  پیش شررروو شررده اسررت، با این وجود هنوز تتری  پذیرفت  شررده واحدی وجود ندارد ک  مورد قبو  همزمانِ  50بیش از 

عکس اقتصراددانان ادعا روانشرناسران بر نمون عنوان  (. ب 1986،  5روانشرناسران، اقتصراددانان، فییسروفان و... باشرد )کاهنیمان و مییر
ک   ها نیسرت، چراهای بهترِ سرایر گزین کنند ک  شررط ززش برای وقوو پشریمانی، برتورداری از دانش و آگاهی نسربت ب  تروجیمی

افزایش   ب  توانسرت ب  تروجی بهتری دسرت یابد. پذیرش این نرری  منرربرای پشریمان شردن، کافی اسرت فرد تصرور کند ک  می
 (.1984، 6د )شیمانو نگیرشود ک  تیت شمو  پشیمانی قرار میهایی میگیر موقتیتچش 

عنوان اند تا با مفهوش پشریمانی ب ای از مطالتاتی ک  پیش از این انراش شرده اسرت، سرتی کردهبر این، اگرچ  بخش عمده افزون
ک   کنند ک  پشرریمانی یا سررازه واحد نیسررت، چرا( اشرراره می2007 ،2004اما زلینبرگ و پیترز ) ،یا سررازه واحد برتورد نمایند

شرده توان آن را در سرطو  مختی  دید. بر همین اسراس انواو مختی  پشریمانی قاب  تصرور اسرت از جمی : ال ( پشریمانی تررب می
، ج( پشریمانی بابت فرآیندهای انتخابی و ها، گزین نگر(، ب( پشریمانی بابت تروجیشرده )آیندهبینینگر( و پشریمانی پیش)گذشرت 

 اسرت ممکن گاهی پشریمانی چنین احسراس تصرمی  و پشریمانی بابت نقش، د( پشریمانی بابت اقداش و پشریمانی بابت عدش اقداش. ه 
 رابط  یکدیگر با احسراسرا  این تمامی چ  شرود. اگر گرفت  اشرتباه دودلی در افراد و شرا و امیدینا احسراس  نارضرایتی، احسراس  با

چون تشر ،  پشریمانی با سرایر احسراسرا  تاص ه " نیسرتند. از دید »زلینبرگ و پیترز  با ه  مشراب  کامالً اما د،تنگاتنگی دارن
ها، میتوای ترربی و پیامدهای  منفی عمومی براسراس ارزیابی  تأ یرناامیدی، حسراد ، احسراس گناه، ناراحتی و شررمندگی از نرر 

 (.2007)زلینبرگ و پیترز،  "رفتاری متفاو  است
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 پیشینه تحقیق -2-2

وارد ادبیا  پژوهش  ،ب  چاپ رسید2ک  در مری  »بریتیش مدیکا    1با مقال  »هنری اندروز  1927واژه »پشیمانی  در سا  
سازی پشیمانی را اولین تئوری مرتب  با حوزه پشیمانی تیت عنوان تئوری کمین  1952در سا   3شد و پس از دو ده  »ساویا 

مورد بود( صرفاً با هد    30ها مرموعاً کمتر از شده در این حوزه )ک  تتداد آن تمامی مطالتا  انراش 1980مطر  نمود. تا ده  
، 4و با مطالتا  »لومز و ساجدن   1980مطالتا  در این حوزه از ابتدای ده     اند؛ اما روند فزایندهشناسی این پدیده انراش شده مفهوش
همراه دزی  وقوو و پیامدهای حاص  از آن مورد توج  قرار  شناسی پشیمانی ب شروو و گون 6ها »فیشبرن دنبا  آن و ب  5»ب  

تر شده و مفاهی  مربوط ب  این  پشیمانی تخصصیهای مرتب  با ب  بتد، پژوهش 2005دهد ک  از سا  ها نشان میگرفت. بررسی
اند. در شک  زیر روند مطالتا  سالیان  انراش شده در تصوص پدیده پشیمانی  پدیده ب  تفکیا عیوش مختی  مورد واکاوی قرار گرفت 

 2017یمانی در سا  ها در زمین  پشترین پژوهشبیش ،شودطور ک  مشاهده میارا   شده است. همان 2018از ابتدا اواس  سا  
  بت شده است.

 

 
 ( WOS و Scopus  یاستناد یهاگاهیپا: منبع) یمانیپش دهیپد خصوص در شده انجام مطالعات انهیسال روند: 1 شکل

 

انراش شررد. نتایا توسرر  »لومز و سرراجدن   1982در حوزه مدیریت و اقتصرراد اولین تیقی  مرتب  با مبی  پشرریمانی در سررا  
توانسرتند ای باشرد ک  میدسرت آمده، بدتر از نتیر مطالتا  این میققین نشران داد ک  افراد زمانی پشریمان تواهند شرد ک  نتیر  ب 

ناش  7گیری یافت  در این زمین  »تئوری توجی  تصرمی در همین راسرتا اولین نرری  توسرت دسرت آورند.  با انتخاب گزین  دیگری ب
ای نتایا  و »احسراس سررزنش تود ب  تاطر تصرمی   گیری را ک  عبارتند از: »ارزیابی مقایسر ک  دو عنصرر پشریمانی در تصرمی دارد 

 تأ یر(. در فارای مدیریت اسرتراتژیا، بسریاری از پژوهشرگران ب  2002، 8اشرتباه ، در تود جای داده اسرت )کونولی و زیینبرگ
در  11(. »اشرنایدر و دیمایر 1993، 10اسرتراتژیا اشراره کرده اند )راجاگوپازن و همکارانگیری تصرمی  فرآیندبر  9»زمین / بسرتر 

گیری  تصررمی   فرآیندرود بر بندی زیر را در تصرروص عوامیی ک  انترار مینیز با هد  ارا   مدلی یکپارچ ، دسررت  1991سررا  
( عوام  3( بسرتر درون سرازمانی و 2های گروهی، های شرخصریِ مدیران و پویایی( ویژگی1اند: اسرتراتژیا ا رگذار باشرند ارا   داده
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بایسررت نقش و اهمیت ماهیت گیری، میبر زمین  و بسررتر تصررمی  افزونکند ک  ( نیز پیشررنهاد می1990) 1گرو مییطی. »پتی
با الهاش از  1998در سرا   2گیری لیاظ شرود. با این وجود »پاپاداکیس و همکارانش تصرمی  فرآیند  نیز در ی مورد تصرمیمسرئی 

بُتد اصریی تدوین و   4گیری اسرتراتژیا را در قالب تصرمی  فرآیندایِ مر ر بر تمامی مطالتا  انراش شرده در این زمین ، عوام  زمین 

دیدگاه "»رویکرد تصرمی  فردی ، »انتخاب مدیریتی یا اسرتراتژیا ، »جبرگرایی مییطی  و ارا   نمودند ک  این ابتاد عبارتند از: 

 ."های شرکت و دسترسی ب  مناب ویژگی
ی پشیمانی در طو  سالیان مختی  حکایت از روند های انراش شده در حوزهشود، بررسی فراوانی پژوهشطور ک  مشاهده میهمان

توان از مطالتا  انراش شرده در رسرد ب  چند دلی  نمیبر این ب  نرر می افزوندر این زمین  دارد.  صرتودی تمای  ب  انراش مطالتا  
گردد ب  صرور  مسرتقی  در حوزه مدیریت اسرتراتژیا اسرتفاده نمود. مسرأل  او  برمیهای مختی  در تصروص پشریمانی ب زهحو

وزه سرازمانی تنها منرر ب  بروز پیامدهای منفی برای تودشران  سرط  ا رگذاری پدیده پشریمانی اسرتراتژیا. پشریمانی مدیران در ح
گذار تواهد بود. مسرأل  دوش مربوط ب  زمان ا رگذاری تأ یرها بر روی ک  سرازمان و عمیکرد کالن آن  شرود، بیک  تصرمیما  آننمی

تصرمیما  اشرتباه تویش را بالفاصری  یا های عی ، فرد عواقب مربوط ب  پیامدهای پدیده پشریمانی اسرتراتژیا اسرت. در سرایر حوزه
کند؛ اما در حوزه مدیریت اسرتراتژیا، تصرمیما  اشرتباه مدیران ممکن اسرت چند سرا  حداکرر با فاصری  ن  چندان زیاد مشراهده می

ر سرایر عیوش های پشریمانی داز این لیاظ اسرتفاده از الگوها و مد   بنابراینبتد و حتی در دوره مدیریت بتدی سرازمان نمایان شرود.  
ویژه  رسررد. با توج  ب  این مسررا   پرداتتن ب  مبی  پشرریمانی )ببرای حوزه مدیریت اسررتراتژیا چندان منطقی ب  نرر نمی

پشریمانی اسرتراتژیا( با توج  ب  نقش تطیر مدیران رده بازی سرازمان در موفقیت یا شرکسرت کسرب و کارها امری الزامی ب  نرر 
 .رسدمی
 

 

 

 شناسی پژوهش روش -3
با توج  ب  هد  این پژوهش ک  »بررسی پدیدارشناسان  تررب  زیست  مدیران عالی از پدیده پشیمانی استراتژیا  و در ادام   

یا پژوهش بنیادی    ،ایراد و توست  جایگاه تئوریا پدیده پشیمانی در حوزه مدیریت استراتژیا است، تیقی  حاضر از منرر هد 
رویدادی است، چرا ک  میق  ها، پژوهش حاضر توصیفی از نوو پسی گردآوری دادهوه بر این، از نرر نیوه شود. عالمیسوب می

از آنراک  در این  سرانراشپردازد. با توج  ب  مت یر وابست  )در اینرا پشیمانی استراتژیا( ب  بررسی عی  احتمالی وقوو آن می
تیقی  حاضر  بنابراینمدیران ب  تبیین و تشری  پدیده پشیمانی استراتژیا بپردازی ، پژوهش برآنی  تا با استفاده ترربیا  زیست  

گیرد. پدیدارشناسی ب  توصی  متانی یا مفهوش یا پدیده از دیدگاه  ها در گروه مطالتا  پدیدارشناسی جای میاز منرر ماهیت داده 
(. مرموعاً دو رهیافت ب  پدیدارشناسی 2006،  3د )یانووا و اسیوارتزپردازای از مردش و بر حسب ترارب زیست  آنان در آن مورد میعده

( و »پدیدارشناسی توصیفی، ترربی و 1990، 4مانن وجود دارد: »پدیدارشناسی وجودی یا هرمونتیکی  منسوب ب  هایدگر )ون
  (.1994، 5استتالیی  متتی  ب  هوسر  )موستاکاس

»پدیدارشناسی استتالیی موستاکاس  )مبتنی بر پدیدارشناسی توصیفی هوسر ( ذی  پارادای   در این پژوهش از استراتژی 
ها استفاده شده است. عیت انتخاب و رجیان روش تیقی  کیفی »پدیدارشناسی تفسیری جهت گردآوری و ترزی  و تییی  داده

مانن ، مطاب  با نررا  میققان برجست   استتالیی موستاکاس  در این پژوهش نسبت ب  روش »پدیدارشناسی هرمونتیا ون
ها نزد  مند در تییی  داده گاش و سامان ب وجود رابط  سیستماتیا، گاش ،و ...( 2004، 7؛ مورِر و کرسوی   81، ص 2007، 6)کرسوی 

ییی   بر تبتیت از رویکرد پیشنهادی کوزیزی برای ترزی  و ت افزونباشد. در این پژوهش الگوی ابداعی موستاکاس می
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(، 1982)  1پدیدارشناسان ، ستی شد از نقاط قو  الگوهایی ک  پس از کوزیزی ارا   شده است )همیون الگوی پیشنهادی »ساندرز 
(، »مورو و 2018) 6(، »شوشا 2012) 5(، »انگیندر 2009)  4(، »گیئورگی 2007) 3(، »وجنار و اسوانسون  2005) 2»اسپینیی 
ساتتاریافت  استفاده و از  ها از روش مصاحب  عمی  نیم (. برای گردآوری داده2د )شک  شماره و (( نیز استفاده ش2020) 7همکاران 
ضمن توصی  ترارب تود در تصوص تصمیماتی ک  منررب  پشیمانی شده است،  ،کنندگان در پژوهش تواست  شدمشارکت

های مستتد برای اتخاذ چنین تصمیماتی و پیامدهای آن و در  می ، موقتیتاحساسا  تویش در آن لیر ، عوام  مر ر بر اتخاذ تص
صور  هدفمند، تا رسیدن ب  اشباو گیری ب  را تشری  نمایند. نمون  اندهایی ک  برای مدیریت کردن آن ب  کار بردهنهایت استراتژی

ستان تهران ک  در زمان گذشت  یا حا  تصمیماتی های فتا  در سط  اها و شرکتنفر از  مدیران سازمان 12نرری و با انتخاب 
اند( و سازمان متبوو تویش را متوج  زیان نموده )یا مان  کسب سود شده( و اکنون از تصمی  تویش اند )یا اتخاذ نکردهاتخاذ کرده

 شده است. ترزی  و تییی  اطالعا  ارا   فرآیندای از در آن مقط  پشیمان هستند، انراش شد. در شک  زیر تالص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 

 الگوها(گیری از نقاط قوت سایر ضمن بهره -1978: چارچوب تجزیه و تحلیل داده های پدیدارشناسی )منبع: کوالیزی، 2شکل 

 

 هاها و یافتهتحلیل داده -4
پس از اتماش هر مصراحب  و قب  از ورود ب  مصراحب  بتدی، تمامی کیما  و جمال  بیان شرده توسر  فرد   ها: . مدیریت داده1گام 

ضرتفی در هر یا از ک  بر اسراس یا الگوی اسرتاندارد تییی  میتوا وارد شردند. در صرورتیورد و  افزار کننده عیناً در نرشمشرارکت
های بتدی برطر  گردد و برعکس نقاط مربت )ک  مبتنی بر سرتی بر این بود ک  در مصراحب  ،شردهای مصراحب  شرناسرایی میبخش

عبار  شرد. ب مصراحب  انراش  12شرد. این اقداش برای هر یا از تقویت می  ،های جالب و ارزشرمندی حاصر  شرده بود(ها یافت آن
کنندگان تشرکی  شرد  های انراش شرده با هر یا از مشرارکتهای اطالعاتی اسرتانداردی مبتنی بر مصراحب دیگر در این گاش پروفای 

 های بتدی قرار گرفت.ک  مبنای ترزی  و تییی  اطالعا  در گاش
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 واسط  پدیده : درو مستقی  و بی2مرحی  

 برداری و شناسایی جمال  مرتب  با پدیده : یادداشت3مرحی  

 های متنادار و مه   کردن متانی: استخراج گزاره: فرمول 4مرحی  

 ها( بندی و استخراج واحدهای متنی )تِ : دست 5مرحی  

 : توصیفا  متنی و ساتتاری 6مرحی  

: توصی  جام  و یکپارچ  پدیده7مرحی    

 ها  : اعتباربخشی ب  یافت 8مرحی  

 ها : مدیریت داده1مرحی  
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ها چندین و چندبار گوش داده شرد و پس از گردآوری اطالعا ، فای  صروتی مصراحب ه پدیده:  واستط. درک مستتقیم و بی2گام 
صرور  مرزا ب  ایمداتی کنندگان بدون کوچکترین نقد، بررسری، اههارنرر و کار رفت  توسر  مشرارکت تمامی عبارا  و واژگان ب

گیری اههار  های تصمی ی پشیمانی استراتژیا و موقتیتدیدهور شدن میق  در پسازی شد. این اقداش منرر ب  غوط تایپ و پیاده
واسرط  بین مفاهی  مختی  مر ر بر پدیده کنندگان گردید و زمین  را برای شرناتت بیشرتر و برقرار ارتباط بیشرده توسر  مشرارکت

حالت تتیی   بیا  قبیی داشررت را ب ای ک  بناب  مطالتا  یا تیر، پژوهشررگر هرگون  فکر، احسرراس یا ایدهفرآیندآماده نمود. در این 
ترین مفهوش پدیدارشررناسرری اسررت ک  در آن هم  (، اصرریی2کرد. از نرر هوسررر ، در پرانتزگذاری )اپوت  1درآورد و »پرانتزگذاری 

 (.2012، 3شود )توفورد و نیومنهای قبیی میق  در مورد پدیده مورد مطالت  کنار گذاشت  میها و دانست قااو 
پس از بررسری عمی  پروفاییی ک  برای هر مصراحب  تشرکی  شرده برداری و شتناستایی الم ت مرتبب با پدیده: یادداشتت. 3گام 

عوام  پیرامونی آن  ترین جمال  اشرراره شررده توسرر  هر فرد در تصرروص پدیده پشرریمانی وترین و مرتب ترین، کییدیبود، مه 
شرود، ذهن میق  را   در واق  یکی از مراح  تقیی  پدیدارشرناسران  میسروب میک فرآیندصرور  مرزا قید گردید. این  شرناسرایی و ب 

کننده در راسررتای اسررتخراج های کییدی و تتیینغیرمرتب  با اهدا  پژوهش ب  سررمت گزاره ااز انبوهی از اطالعا  پراکنده و گاه
طور ب قداش در دو سرط  برای جمالتی ک : ال ( کنندگان با پدیده پشریمانی اسرتراتژیا متمرکز نمود. این اتررب  زیسرت  مشرارکت

 61مرتب  با پدیده پشریمانی اسرتراتژیا بودند، و ب( سرایر موارد پیرامونی این پدیده انراش شرد. بر این اسراس در مرموو   مسرتقی 
جمی  در تصروص   36)جمی  مرتب  با موارد پیرامونی پدیده پشریمانی اسرتراتژیا  143جمی  مرتب  با پدیده پشریمانی اسرتراتژیا و 

های  های مشررترو موقتیتجمی  در تصرروص ویژگی 39چرایی و عوام  مر ر بر اتخاذ تصررمی  منرر ب  پشرریمانی اسررتراتژیا، 
جمی  مرتب  با  39جمی  در تصروص پیامدهای تصرمی  منرر پشریمانی اسرتراتژیا و  29گیری مسرتتد پشریمانی اسرتراتژیا، تصرمی 

تصرمی  منرر ب  پشریمانی اسرتراتژیا( اسرتخراج شرد. در جدو  زیر چند نمون  از جمال  مرتب  با نیوه مدیریت کردن پیامدهای 
 شود.کنندگان مختی  اشاره شده، مشاهده میپدیده پشیمانی استراتژیا ک  توس  مشارکت

 
 

 هامصاحبه در شده اشاره کیاستراتژ یمانیپش دهیپد با مرتبب الم ت از ییهانمونه: 1 الدول

 کنندهمشارکت الم ت مرتبب ردیف

های تییی بینا و ک  چش عرز و ناتوانی بود. ناتوانی و عرز از این ، شاید اولین چیز ک  بر من در آن لیرا  مستولی شد 1
 ها را ببین .های تییی شنوایی نداشت  و نتوانست  هم  عبارا  را بشنوش و هم  پدیدهگوش

Q1 

 Q2 این حس همیون حس ضت  شدید در مدیریت کردن اتفاقا  پیرامون نقش تود در سازمان است. 2

توان آن را متاد  درصدی از شوکی بدان  ک  یا فرد در ازای از دست اگر بخواه  تشبی  کن  این تصمی  را ب  یا پدیده می 3
 .کنددادن یکی از اقواش نزدیا تررب  می

Q4 

 Q7 .طور ک  باید و شاید از ترربیا  قبیی تودش استفاده نکردشتورش ک  آنحسر  میاز این قای   4

 Q11 .سازمان وارد شد نفتان ذیدر آن لیر  حس ت ابن و زیان شدید داشت . ت ابن از بابت زیان ک  در ازای آن تصمی  ب   5

 

در این مرحی  سرتی شرد جمال  کییدی شرناسرایی شرده در مرحی  های معنادار و مهم: کردن معانی. استتررا  گزاره. فرموله4گام 
های متنادار گزاره ،عبار  دیگرمفهوش اصریی آن اسرتخراج گردد. ب  صرور  عمی  مورد واکاوی و تییی  قرار گیرد و متنا وقب  ب 

ها کنندگان استخراج گردید. در تصوص پدیده پشیمانی استراتژیا این گزارهتوس  مشارکت ،مه  از د  جمال  کییدی اشاره شد
ای  ای اسرت ک  متوج  اشرتباه بودن تصرمی  شرده و این حالت تویش را با کیما  ویژهدر واق  همان حس و حا  مدیران در لیر 

صریی و فرعی مربوط ب  پدیده پشریمانی و عوام  پیرامونی آن های ازیربنای دسرتیابی ب  تِ  مطر  شرده،های اند. گزارهبیان نموده
 شده ارا   شده است.هایی از چگونگی تبدی  جمال  مرتب  ب  متانی فرمول شوند. در جدو  زیر نمون میسوب می
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 پدیده پشیمانی استراتژیکشده از الم ت مرتبب با ایجاد معانی فرموله فرآیند از ییهانمونه: 2 الدول

 های معنادار و مهمگزاره الم ت مرتبب
Q1-1 :  شاید اولین چیز ک  بر من در آن لیرا  مستولی شد عرز و ناتوانی بود. ناتوانی و عرز از اینک
 ها را ببین .های شنوایی نداشت  و نتوانست  هم  عبارا  را بشنوش و هم  پدیدههای بینا و گوشچش 

عرز و ناتوانی بابت نداشتن حس 
 های شنواهای بینا و گوشچش 

Q2-3 :این حس همیون حس ضت  شدید در مدیریت کردن اتفاقا  پیرامون نقش تود در سازمان است. 
حس ضت  در مدیریت کردن اتفاقا  

 پیرامون نقش تود در سازمان

Q4-2 :توان آن را متاد  درصدی از شوکی بدان  ک  اگر بخواه  تشبی  کن  این تصمی  را ب  یا پدیده می
 .کندیا فرد در ازای از دست دادن یکی از اقواش نزدیا تررب  می

حس شوک  شدن همیون حس از دست 
 دادن یا چیز ارزشمند

Q7-3 :تورش ک  آنطور ک  باید و شاید از ترربیا  قبیی تودش استفاده نکردشاز این قای  حسر  می. 
استفاده از ترربیا  حسر  برای عدش 

 موف  قبیی
Q11-1  :   نفتان ذیدر آن لیر  حس ت ابن و زیان شدید داشت . ت ابن از بابت زیان ک  در ازای آن تصمی  ب 

 .سازمان وارد شد
 نفتان ذیحس ت ابن بابت زیانی ک  ب  
 سازمان وارد شده

 

بندی و کنار یکدیگر دست  فرآیندهای متنادار و مه ، شناسایی گزارهپس از ها(:  بندی و استررا  واحدهای معنی )تِم. دسته5گام 
های اصرریی و فرعی مربوط ب  پدیده پشرریمانی ها، تِ ه  از نرر مفهومی، آغاز شررد. این دسررت های مشرراب  ب گزاره ،قرار دادند

کننده چیسررتیِ ترربیا  زیسررت  شررری های مرتب  با پدیده اصرریی ک  در واق  ت( تِ 1982اسررتراتژیا را شررک  دادند. سرراندرز )
کننده های جانبی مرتب  با موارد پیرامونی پدیده ک  تشرری و تِ   Noemaاسرت را  ،اندچ  ک  احسراس کردهکنندگان و آنمشرارکت

نامد. مطاب  با منط  می  Noesisآیندهای آن اسرت را آیندها و پسکنندگان و پیشچگونگی حادث شردن تررب  زیسرت  مشرارکت
ها نیز توسر   باشرند ک  آنهای کییِ شرناسرایی شرده تود مشرتم  بر یا یا چند تِ  فرعی میتییی  میتوای اسرتاندارد، هر یا از ت 

سراتت نخسرتین تِ  اصریی »احسراس    فرآیند 3شروند. در جدو  های متنادار و مه  )شرناسرایی شرده در گاش قب ( پشرتیبانی میگزاره
 های فرعی ارا   شده است.حسر  و افسوس  از ادغاش تِ 

 
 مهم و معنادار یهاگزاره از یفرع و یاصل یهاتِم استررا  فرآیند از یانمونه: 3 الدول

 های معنادار و مهمگزاره های فرعیتِم اصلی تِم

حسرت و 

 افسوس 
(Regret ) 

 اتذ تصمی  فرآیندحسر  بابت 
(Regret for process ) 

 حسر  بابت عدش استفاده از مشاوران بهتر

 حسر  برای عدش استفاده از ترربیا  موف  قبیی

 گیرندههای شخصی تی  تصمی ورزیافسوس بابت غرضحسر  و 

 گیرندهای تی  تصمی حسر  و افسوس بابت اتخاذ تصمیما  لیر 

 حسر  بابت تروجی تصمی 
(Regret for outcome ) 

 هاحسر  و افسوس بابت از دست رفتن فرصت

 متارر شدن سازمان ها وحسر  و افسوس بابت هدر رفتن سرمای 

 حسر  و افسوس بابت عقب افتادن از رقبا

 حسر  بابت نقش در تصمی 
(Regret for role ) 

 افسوس بابت اعتماد ب  سایر همکاران ا رگذار بر تصمی 

 طوری ک  ززش بودافسوس بابت نرنگیدن، آن

 گیرندگانافسوس بابت عدش تبیین صیی  مناف / تبتا  تصمی  برای تصمی 

 نفوذ در تصمی عدش انراش تالش ززش برای همراه نمودن افراد ذیافسوس از 

 

های توصریفی و سراتتاری مربوط ب  پدیده پشریمانی اسرتراتژیا، نقشر  تماتیا نهایی این پدیده از ترکیب تمامی تِ  سررانراش
این نقشر  از یا طر  مشرتم  بر ترربیا  احسراسری و شرناتتی   ،شرودطور ک  در شرک  زیر مشراهده میاسرتخراج گردید. همان

کنندگان از پدیده پشرریمانی اسررتراتژیا بوده و از طر  دیگر ترربیا  جانبی و پیرامونی مربوط ب  این پدیده از جمی  مشررارکت
های مدیریت کردن اسرتراتژیکننده وقوو آن، پیامدهای آن و در نهایت آیندها(، عوام  تسرهی گیری آن )پیشعوام  مر ر بر شرک 

 دهد.آن را پوشش می
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 : نقشه تماتیک نهایی پشیمانی استراتژیک4 الدول

 تِم دوم: تجارب شناختی پشیمانی استراتژیک تِم اول: تجارب احساسی پشیمانی استراتژیک

 (Regret)احساس حسر  و افسوس  (1
 اتذ تصمی  فرآیندحسر  بابت  -
 حسر  بابت تروجی تصمی  -
 حسر  بابت نقش در تصمی  -

 ( Disappointment)احساس ناامیدی و یأس  (2

 استیصا  )سرتوردگی( -
 کفایتی )ناتوانی(بی -

 ( Sadness)غ   (3

 اندوه -
 احساس گناه -

 غفیت و کوتاهی -
 بدبختی و نابودی  -

 (Shame)شرش  (4

 سرزنش کردنِ تود -

 (Fear)ترس  (5

 ترس و هراس -
 اضطراب -

 نگرانی -

 سردرگمی و گیری -

 ( Discontentmentناتشنودی ) –نارضایتی  (6

 نارضایتی از تود -

 ب و غافیگیریرتت -

 شا و تردید -

 (Damage & Loss) احساس ضرر و زیان (7

 زیان فردی -

 زیان سازمانی -

 
 ( Contentment)رضایت و تشنودی  (8

 رضایت از تود -

 غرور -

 بینی احتما  وقوو پشیمانیپیش (1

 تررب  و ش ِ مدیریتیبینی بواسط  پیش -
 گیریهای تصمی بینی بواسط  تتدد گزین پیش -
 گیریهای تصمی بینی بواسط  کیفیت متفاو  تروجی گزین پیش -
 بینی بواسط  تمای  ب  تفکر تال  واق پیش -

 

 دریافت بازتورد (2
 بازتوردهای حاص  از نتایا تصمی  -
 بازتوردهای حاص  از ت ییر رفتار اطرافیان -

 

 (آیندهاسوم: عوامل مؤثر بر بروز پشیمانی استراتژیک )پیشتِم 

 های مدیرویژگی (1
 دانش مدیر -
 تررب  مدیر -

 طرز تفکر و نگاه مدیر -
 های مدیرمهار  -
 انگیزه مدیر -
 صالحیت و شایستگی مدیر -

 مختصا  تصمی  استراتژیا (2

 اتخاذ تصمی  استراتژیا فرآیند -
 ماهیت و میتوای تصمی  استراتژیا -
 بافت تصمی  استراتژیازمین  و  -

 

 نیروهای مییطی ا رگذار بر تصمی  (3

 فشار نیروهای تارج از سازمان -
 فشار نیروهای دات  سازمان -

 
 های سازماناولویت (4

 نفتان  ذیبقای  -
 بقای سازمان  -

 تِم پنجم: پیامدهای پشیمانی استراتژیک کننده بروز پشیمانی استراتژیک تِم چهارم: عوامل تسهیل

 گیرندهمربوط ب  تصمی عوام   (1
 ضت  دانشی و ترربی مدیر -
 تخصص نداشتنِ مدیر -
 اعتماد ب  نفس بیش از حد مدیر -

 نداشتن پشتکار و جدیت -
 گرایشا  تطی و گروهی مدیر -

 گیریعوام  مربوط ب  زمان تصمی  (2

 گیری سری  و عروزن تصمی  -
 مد  بودن دوره عمر و زمان مدیریتکوتاه -

 تصمی  نفتان ذیعوام  مربوط ب   (3

 نفتان ذیپذیری لزوش همراهی و انتطا  -
 (نفتان ذیوستت حوزه ا رگذاری تصمی  )تتدد  -
 عوام  مربوط ب  زمین  و بافت تصمی  (4

 هویدا شدن سری  پیامدهای تصمی  -

 تتدد آرا  در تصوص تصمی  -

 پیامدهای فردی (1

 کاهش اعتماد ب  نفس -
 پذیریکاهش ریسا -
 های جسمی و روحیآسیب -

 ارتقا  مدیرا ر منفی بر رشد و  -

 ت ییر کاریزمای مدیر در سازمان -
 ایراد ذهنیت منفی از مدیر -
 های مدیرت ییر نگاه نسبت ب  قابییت -

 پیامدهای سازمانی (2

 داتیی و تارجی نفتان ذیا ر منفی بر  -
 ا ر منفی بر کییت سازمان -

 ا ر منفی بر مدیران و کارکنان -

 استراتژیکهای مدیریت کردن پشیمانی تِم ششم: استراتژی

 میورهای تصمی استراتژی (1
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 ضت  مدیران بازدستی -تمایال  مدیران بازدستی  -

 ندیشی در تصمی ا لزوش مصییت -
 عوام  مربوط ب  ماهیت تصمی  (5

 باز بودن هزین  تصمی  اشتباه -
 گیوگاه صنتت بودنِ تصمی  -
 کیفی بودن ماهیت تصمی  -

 نوآوران  بودن تصمی  -
 دوسوی  بودن ماهیت تصمی  -

 گیریعوام  مربوط ب  میی  تصمی  (6

 تتداد بازی عوام  -

 مت یر بودن عوام   -
 عوام بینی بودن غیرقاب  پیش -
 گیریویژگی تاص میی  تصمی  -
 نفوذتصمیما  مراج  نرارتی و ذی -
 عوام  مربوط ب  اجرای تصمی  (7

 ضت  در تی  اجرایی -

 ضت  در برنام  ریزی -

 سیسی  مراتب طوزنی جهت اجرای تصمی  -

(Decision-Focused Strategies) 

 تتدی  پیامدها از طری  انراش اقداما  اصالحی -

 ل و یا متکوس کردنِ تصمی  -
 توجی  کردن تصمی  -
 انکار مسئولیت داشتن در تصمی  -
 های تصمی انتقا  مسئولیت -

 میورهای بدی  استراتژی (2

((Alternative-Focused Strategies 
 برگشت از تصمی  )انتخاب جایگزین( -

 میورهای احساساستراتژی (3

 (Feeling-Focused Strategies) 

 تتدی  روانشناسان  )اقداش اصالحی روانشناسان ( -

 روی آوردن ب  احساسا  درونگرایان  -

 میورهای هد استراتژی (4

(Decision-Focused Strategies) 

 هد  و انترارا  کاهش سط   -

 میورفرآیندهای استراتژی (5

(Process- Focused Strategies) 

 آیندهای مخربت ییر )حذ ( پیش -

 

های شرناسرایی شرده، نگارش توصریفی از در بخش توصریفا  متنی، ب  تفکیا هر یا از تِ . توصتیاات متنی و ستاختاری: 6گام 
کنندگان  ای از توصریفا  ارا   شرده توسر  مشرارکتهر تِ  تالصر   ابتدا ذی ترارب زیسرت  با پدیده پشریمانی اسرتراتژیا انراش شرد. 

دار اشراره های متنانیوی ک  ترارب زیسرت  تمامی یا بخشری از ایشران را دربرگیرد، بیان شرد و در ادام  شرواهدی مبتی بر گزارهب 
کنندگان با هد  پشرتیبانی از توصریفا  متنی مذکور، ارا   گردید. در بخش توصریفا  سراتتاری نیز نیوه شرده توسر  مشرارکت

ها در ا رپذیری پدیده پشرریمانی اسررتراتژیا از عوام  پیرامونی و همینین پیامدهای چنین تصررمیماتی و نیوه مدیریت نمودن آن
( ب  Self-Blameکردنِ تود )توصری  متنی ارا   شرده برای تِ  سررزنش نمون عنوان  دید. ب بیین گرهای اصریی و فرعی تقالب تِ 
 است: ذی شر  

عم  آمده و با اسرتناد ب  ترربیا  زیسرت  مدیران پشریمان، در سرط  سرازمانی، سررزنش کردنِ تود بیش از های ب طب  بررسری
شرود. نکت  کییدی اتخاذ تصرمی  اشرتباه، پدیدار می فرآیندهر چیزی بابت: ال ( اتخاذ تصرمی  اشرتباه و ب( داشرتن نقش غیرکارا در 

ها پس از زمان اتخاذ تصرمی  اشرتباه تودش را سررزنش حتی تا سرا در تصروص تودسررزنشری این اسرت ک  مدیرِ پشریمان گاهی 

چنان بتد از گذشت چند سا  همراه من یکی از مواردی ک  ه "کند ک : بیان می 12کننده شرماره همین راسرتا مشرارکت کند. درمی
 (.Q12)"است، یادآوری مکرر و سرکوفت زدن ب  تودش است ک  واقتاً چرا چنین تصمیمی گرفت 

در این بخش تالش شرد از طری  ترکیب توصریفا  متنی )مباح  شرناتتی و احسراسری  . توصتیف الامع و یکاارچه پدیده:  7گام 
های مدیریت کردن پدیده( ب  شرناتتی جام  و پرمای  های مسرتتد، پیامدها و اسرتراتژیپدیده( و توصریفا  سراتتاری )عی ، موقیتت
یربیا  زیسرت  مدیران عالی دسرت یابی . بر این اسراس بیانی  پدیدارشرناسران  پشریمانی از پدیده پشریمانی اسرتراتژیا مبتنی بر ت
 فرآیندواسط  سازمانی ک  ب  -ای است فردیپشیمانی استراتژیا پدیده"شرر  اسرت: این   اسرتراتژیا )توصری  جام  و یکپارچ ( ب 

مقایسر  انترارا  با واقتیا ، منرر ب  بروز عال   احسراسری )حسرر  بینی احتما  وقوو پشریمانی( و شرناتت )دریافت بازتورد / پیش
شرود. ههور این پدیده عی  و  و افسروس/ اندوه/ تودسررزنشری/ نارضرایتی از تود/ احسراس ضررر و زیان( برای مدیر و سرازمان می

های سرازمان( می  / اولویتهای مدیر/ مختصرا  تصرمی  اسرتراتژیا / نیروهای مییطی ا رگذار بر تصر دزی  تاصری داشرت  )ویژگی
گیری/ عوام  مربوط ب  گیرنده / عوام  مربوط ب  زمان تصرمی ای )عوام  مربوط ب  تصرمی گیریِ ویژههای تصرمی و در موقتیت

گیری/ تصرمی / عوام  مربوط ب  زمین  و بافت تصرمی / عوام  مربوط ب  ماهیت تصرمی / عوام  مربوط ب  میی  تصرمی نفتان ذی
یابد. بروز این پدیده پیامدهایی را برای مدیر و سررازمان ب  مربوط ب  اجرای تصررمی ( احتما  پدیدار شرردن آن افزایش میعوام   
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میور/ های بدی میور / اسررتراتژیهای تصررمی ای )اسررتراتژیهای مقابی همراه تواهد داشررت ک  عموماً از طری  اسررتراتژی
 ".شودمیور( مدیریت و ا ر آنها تتدی  میفرآیندهای میور/ استراتژیهد های میور/ استراتژیهای احساس استراتژی

های پژوهش داشررتی . کوزیزی ب  اعتبار نهایی ک  با در این مرحی  سررتی در اعتبارسررنری یافت ها: . اعتباربرشتی به یافته8گام 
های تیقی  پدیدارشرناتتی را از طری   ارزیابی یافت ترین متیار گیرد، اشراره کرده و مه مراجت  ب  هر یا از افراد مطی  صرور  می

اسراس  این    (. بر142، ص2007داند )کرسروی ، کنندگان میاعتباریابی توصریفا  جام  از پدیده مورد مطالت  از سروی تود مشرارکت
تفکیا هر مصراحب ، توصریفا  های شرناسرایی شرده ب  ها از طری  ارجاو تِ اعتباربخشری ب  یافت   فرآینددر مرحی  پایانی پژوهش، 
ترین  کنندگان در پژوهش، انراش شرد. اصرییچنین الگوی پدیدارشرناسران  پشریمانی اسرتراتژیا ب  مشرارکتمتنی و سراتتاری و ه 

ی مورد باق 3کنندگان بود، ک  برز های متنادار اشراره توسر  مشرارکتهای فرعی با گزارهنکت  در این مرحی  تأیید ارتباط متنایی تِ 
نفر حاضر ب  مشارکت در این قسمت و ارسا   5نفر،   12موارد ب  تأیید ایشان رسید. با توج  ب  مش ی  شدید کاری مدیران عالی، از 

صرور  تاش در اتتیار یا ناهر بیرونی ک  ها ب ابییت اطمینان، متن مصراحب منرور بررسری قبر این ب  افزوننررا  تکمییی شردند. 
های  های کیفی بود و تررب  انراش مطالت  پدیدارشرناسری را داشرت، قرار گرفت تا میزان مشرابهت ت شمتخصرص در حوزه پژوه

در کدگذاری بین پژوهشررگر و ناهر )بدون   درصررد( 85اسررتخراج شررده بررسرری شررود. نتایا حکایت از هماهنگی باز )بیش از 
 های هاهری در کدگذاری( دارد.گرفتن تفاو درنرر

 

 گیرینتیجهبحث و  -5

پژوهش حاضر با هد  بررسی پدیدارشناسان  ترارب زیست  مدیران عالی از پدیده پشیمانی استراتژیا انراش شد. بر این اساس  
شناسی توصیفی منسوب ب  هوسر ، چارچوب نرری و سراز  پژوهش تدوین و مصاحب  عمی  یدارپس از انتخاب رویکرد پد

ها با هد  استخراج ذا  و جوهره پدیده پشیمانی استراتژیا انراش شد. در تمامی مدیران عالی سازماننفر از    12ساتتاریافت  با  نیم 
جداسازی( از طری  تتیی  تصورا  و ترربیا  شخصی میق  در تصوص پدیده  -گذاری )براکتینگاپوت  فرآیندمراح  پژوهش 

کنندگان در دستور    اطالعاتی اولی  و مرزا برای هر یا از مشارکتها، تشکی  پروفایمورد مطالت ، انراش شد. پس از گردآوری داده
واسط  از پدیده پشیمانی استراتژیا از طری  شناتت کیی، آشنایی و مأنوس شدن کار قرار گرفت و بدین ترتیب درو مستقی  و بی

برداری و شناسایی جمال  مرتب  یادداشت  ها، حاص  شد. در ادام باره ب  مصاحب دادن چندین چندبا پدیده از طری  تواندن و گوش 
ها استخراج گردید. از ترکیب و در کنار ه  های متنادار و مه  از درون آن با پدیده مورد مطالت  و عوام  پیرامونی آن انراش و گزاره

ا موارد پیرامونیِ پدیده( شناسایی های جانبی مرتب  بهای اصیی مرتب  با پدیده و تِ های متنادار، واحدهای متنی )تِ قرار دادن گزاره
چنین برقراری ارتباط بین ها و ه روایی یافت منرور افزایش و نقش  تماتیا نهایی پدیده پشیمانی استراتژیا مشخص شد. ب 

کنندگان، توصیفا  متنی و ساتتاری ب  تفکیا هر یا از  های کالمی بیان شده توس  مشارکتهای شناسایی شده با گزارهتِ 
از ترکیب تمامی توصیفا  متنی و ساتتاری، شناتت جام  و یکپارچ  از پدیده پشیمانی استراتژیا حاص     سرانراشها انراش شد.  تِ 
ها، کنندگان و دریافت تأیید ایشان درتصوص هر یا از تِ ها از طری  مراجت  مردد ب  مشارکتاعتباربخشی ب  یافت  فرآیندو 

 انراش شد.
تِ  اصریی و چندین تِ  فرعی ک  هر یا مشرتم  بر  6نقشر  تماتیا نهایی پشریمانی اسرتراتژیا مشراهده شرد،  طور ک  درهمان

های مختیفی  چندین واحد متنی هسرتند، شرناسرایی شرد. بر این اسراس، در تصروص ماهیت و چیسرتی پدیده پشریمانی اسرتراتژیا، تِ 
تِ  فرعی   21تِ  اصریی و   8 ( ترارب احسراسری )ک  تود مشرتم  بر بندی شردند. الاسرتخراج شرد ک  در قالب دو تِ  اصریی دسرت 

کنندگان از پدیده تِ  فرعی اسرت(. ترارب احسراسری مشرارکت 6تِ  اصریی و  2اسرت( و ب( ترارب شرناتتی )ک  تود مشرتم  بر  
ودی، ضررر و زیان،  ناتشرن –پشریمانی اسرتراتژیا در غالب احسراس حسرر  و افسروس، غ ، ترس، ناامیدی و یأس، شررش، نارضرایتی 

بینی احتما  وقوو پشریمانی جای  تشرنودی و همینین ترارب شرناتتی ایشران در دو دسرت  دریافت بازتورد و پیش -و رضرایت
مطالتا  قبیی اشراره شرده بود.  نیوی درگرفت. در این میان برز دو تِ  رضرایت و تشرنودی و احسراس ضررر و زیان، سرایر موارد ب 

(،  2002(، تودسررررزنشررری در مطالتا  اینمن و زلینبرگ )2005حسرررر  و افسررروس در مطالتا  کونولی و ریب )  نمون عنوان  ب 
( و ... مورد مداق  قرار گرفت  اسررت.  2003(، اندوه در مطالتا  جوکیسرراری )2007نارضررایتی از تود در مطالتا  زلینبرگ و پیترز )
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و تشرنودی در پی اتخاذ یا تصرمی  اشرتباه از منرر سرازمانی اسرت ک  های تاص این پژوهش بروز احسراس رضرایت یکی از یافت 
ای است ک  مدیر مسئولیت پیامدهای حاص  از یا تصمی  اشتباه را ب  تودش نسبت ندهد و در واق  دیگران برآمده از حالت ویژه

اشرتباه بودن تصرمی  اطمینان داشرت  و  )اعارای تی  مدیریتی( را مقصرر اتفاقا  ناتوشرایند بداند و البت  تودش نیز پیش از این از
 دیگران را از آن برحذر داشت  باشد.

کنندگان در دو های حاصر  از مصراحب  با مشرارکتدر تصروص بی  چرایی و چگونگی وقوو پشریمانی اسرتراتژیا نیز یافت 
تی  فرعی( و  13تِ  اصریی و  4 دسرت  کیی جای گرفت: ال ( دزی  و عوام  مر ر بر بروز این پدیده پشریمانی اسرتراتژیا )شرام 

تِ  فرعی(. بر این اسراس   27تِ  اصریی و  7های مسرتتد برای اتخاذ تصرمیما  منرر ب  پشریمانی اسرتراتژیا )شرام  ب( موقتیت
های سرازمان از های مدیر، مختصرا  تصرمی  اسرتراتژیا، نیروهای مییطی ا رگذار بر تصرمی  و اولویتمشرخص شرد ک  ویژگی

های  توانند مدیر را ب  سمت اتخاذ تصمیما  اشتباه و در ادام  پشیمانی استراتژیا سوق دهند. موقتیتهستند ک  میجمی  عوامیی  
روند، ب  عوام  مربوط شمار میکننده برای بروز آن نیز ب نیوی عوام  تسهی مستتد برای بروز پشیمانی استراتژیا ک  در واق  ب 

گیری و اجرای  تصررمی ، ماهیت تصررمی ، میی  تصررمی نفتان ذیه، زمین  و بافت تصررمی ، گیرندگیری، تصررمی ب  زمان تصررمی 
های پژوهش حاضرر و ادبیا  حوزه پشریمانی وجود  تصرمی ، قاب  تفکیا هسرتند. در تصروص عی  بروز پشریمانی انطباق بین یافت 

د بیش از هرچیزی ناشری از ماهیت سرازمانی بودن رسر بر این مواردی دیگر در این پژوهش شرناسرایی شرده ک  ب  نرر می افزوندارد. 
چون در پژوهش حاضرر نیز ه  نمون عنوان  نی بررسری شرده در ادبیا  باشرد. ب تصرمیما  مدنرر در مقایسر  با ماهیت فردی پشریما

س مسرئولیت /  اند: تفکر تال  واق  / میزان احسرامطالتا  قبیی موارد زیر ب  عنوان عی  و عوام  بروز پشریمانی شرناسرایی شرده
های  منرر یافت  2رسرد از نرر میها / میزان کنتر  بر اقداما  اصرالحی و... . با این وجود ب سرایر گزین  ارزش یا کیفیت تروجی

پژوهش حاضرر با مطالتا  پیشرین تفاو  دارد: ال ( از منرر عم  و سرط  عوام  شرناسرایی شرده، ب( عی  تاص بروز پشریمانی  
اند و دلی  ماهیت تاص تصرمیما  سرازمانی در این پژوهش پدیدار شردهرسرد ب نرر میعوام  هسرتند ک  ب  اسرتراتژیا: برتی از

توان ب  موارد زیر اشراره کرد: صرالحیت و شرایسرتگی  گذار نیسرتند. از جمی  این موارد میتأ یرهای فردی عموماً در بروز پشریمانی
مدیر/ دوره عمر مدیریت / وسررتت حوزه ا رگذاری تصررمی  / تتدد آرا /   های سررازمان / گرایشررا  تطی و گروهیمدیر/ اولویت

ها / باز بودن هزین  تصرمی  اشرتباه / نوآوران  بودنِ تصرمی / ضرت  در تی  اجرایی /  اندیشریتمایال  مدیران بازدسرتی / مصرییت
 سیسی  مراتب اجرای تصمی  و... .

چنین عموماً افراد امدهایی برای فرد و سرازمان ب  همراه تواهد داشرت. ه ، پشریمانی اسرتراتژیا پیمطر  شردهبر موارد  افزون
کنند. بر این هایی برای مقابی  و کنارآمدن با پشیمانی استفاده می)چ  در سط  فردی و چ  در سط  سازمانی( از ابزارها و استراتژی

تِ  فرعی برای پیامدها  10تِ  اصریی و  2کنندگان در مرموو های انراش شرده با مشرارکتاسراس پس از تییی  میتوای مصراحب 
میور،  های تصرمی های مدیریت کردن پیامدها )اسرتراتژیتِ  فرعی برای اسرتراتژی 10تِ  اصریی و  5چنین )فردی و سرازمانی( و ه 

پژوهش پیامدهای پشریمانی در طور ک  اشراره شرد در این میور( شرناسرایی شرد. همانفرآیندمیور، میور، احسراس بدی  میور، هد 
پشریمانی بر   تأ یرقالب پیامدهای فردی و سرازمانی از ه  تفکیا شرد. از بین موارد شرناسرایی شرده، تنها ب  پیامدهای فردی )یتنی 

اند ک  تررب  پشریمانی در تیقیقا  پیشرین نشران داده نمون عنوان  شراره شرده اسرت. ب گیرنده( در ادبیا  موضروو اشرخص تصرمی 
؛ زلینبرگ و پیترز، 2019، 1تواند منررب  بروز پریشرانی، غ ، اندوه، نارضرایتی و عال   افسردگی در فرد شود )با ویر و وروش راد میاف

(. این موارد کامالً با نتایا پژوهش حاضررر انطباق دارد. با این وجود در تصررمیما  سررازمانی بر 2015، 2؛ وروش و همکاران2007
تصرمی   نفتان ذیکند بیک  سرازمان و تمامی گیرنده را متأ ر نمیمدهای تصرمی  اشرتباه تنها فرد تصرمی عکس تصرمیما  فردی، پیا

 های تاصِ پژوهش حاضر بوده ک  در ادبیا  ب  آن اشاره نشده است. از پیامدهای آن در امان نیستند. این نکت  از جمی  یافت 
های پدیدارشرناسری شرناسرایی ذا  و جوهره پدیده مورد ذکر اسرت ک  اسراسراً از آنرا ک  هد  غایی پژوهشدر پایان ززش ب 

های حاصر  از پژوهش و درو افت مطالت  بواسرط  تررب  زیسرت  افراد اسرت، چندان پیشرنهاد میور نیسرتند. با این وجود متناسرب با ی
صرور  عمییاتی تطاب ب  ی اسرتراتژیا، در ادام  مواردی ب ها در تصروص پدیده پشریمانعمی  تررب  زیسرت  مدیران عالی سرازمان

 
1. Bauer & Wrosch 
2. Wrosch et al., 
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تخاذ از اتوان ب  دو بخش پیشرنهادا  مربوط ب  قب  از اتخاذ تصرمی  و پس گردد. این موارد را میها ارا   میمدیران عالی سرازمان
 بندی نمود:تصمی  تقسی 

اطمینان  توجهی از موارد، مدیران بدون توج  ب  سرط  عدشدهد ک  در بخش قاب عالی نشران میبررسری ترربیا  زیسرت  مدیران   -
اند. لذا توج  ب  این گیری، مبادر  ب  انتخاب اسررتراتژی بر اسرراس الگوهای ذهنی تویش کردههای میی  تصررمی و پیییدگی

ک  شرما در کدامیا از این سرطو  ز اهمیت اسرت ک  آشرنایی با سرطو  عدش اطمینان مییطی و در ادام  تشرخیص ایننکت  حا 
 کننده است. تصمی  تتیین گیری کنید بسیار در اتخاذ استراتژیبایست تصمی قرار دارید و می

گردآوری گیری ( در تصروص موقتیت تصرمی در تصرمیما  اسرتراتژیا بسریار مه  اسرت ک  بتوانید اطالعا  جام  )تا حد امکان -
های احتمالی برای هر یا را بررسی ح های متتدد تقسی  کنید و ب  تفکیا راهمسأل عبار  دیگر هر مسأل  را ب  تردهکنید. ب 

 کنید.

دون ابهاش را های مدیریتی شرما اسرت. تصرمیما  سراده و آسران و بتصرمیما  بزرگ و چالشری، بهترین فرصرت برای ا با  توانایی -
 گیری استراتژیا را برای تود تهدید ندانید.تواند بگیرد. بنابراین در درج  او  موقتیت تصمی هر کسی می

بندی کنید. در ادام  ب  هر یا مراجت  کرده و ب  دقت ب  متتدد را ابتدا بر اسرراس میزان ا رپذیری از تصررمی  اولویتنفتان ذی -
ها پشرتیبانی بطیبید و شران را بخواهید و از آنگوش دهید. نررا  ،تصرمیمی ک  در صردد اتخاذ آن هسرتیدهای مرتب  با  دغدغ 
 شان را حو  مسیر انتخابی شرکت بسیا کنید.حمایت

جا ک  با درصررد بازیی از اطمینان نسرربت ب  یا موقتیت اصرریی تصررمیما  اسررتراتژیا اسررت. هر قاطتیت یکی از ارکان -
شرود   این جمی  سررآغاز هسرتید، قاطتان  رفتار کنید و با تود نگویید »حاز بگذارید بروی  جیو ببین  چ  میگیری مواج  تصرمی 

 پشیمانی است.

ای ک  بسریاری در بسریاری از موارد تصرمیما  اسرتراتژیا ب  نیوی هسرتند ک  امکان بازگشرت و جبران آن وجود ندارد. این نکت  -
شرود تتصرب و . بنابراین پیشرنهاد می(Q5  ،Q6 ،Q9 ،Q10 ،Q11)اند ه  ب  آن اشراره کردهکنندگان در این پژوهش از مشرارکت

پافشراری بیش از حد و غیرمنطقی برای اصرال  یا تصرمی  اشرتباه نداشرت  باشرید. شراید بتوان از انرژی ک  برای اصرال  یا 
 تر یا اقداش بهتر استفاده کرد.رود برای شروو قویتصمی  اشتباه ب  هدر می

عنوان  تواند ب اما می ،در طو  پژوهش، میق  با موارد مختیفی برتورد نموده ک  تارج از چارچوب نرری تتری  شده بوده 
 های آتی مدنرر عالقمندان قرار گیرد: پژوهش

  .های تصمی گیری مدیران و انواو پشیمانی و نیوه ارجاو مسئولیتهای تصمی بررسی نیوه ارتباط میان سبا -

 .گیری مختی های تصمی گیری ترجییی مدیران استراتژیا متناسب با موقتیتهای تصمی بررسی و شناسایی سبا -

پذیری / موضرر  پشرریمانی/ ت ییر رفتار بررسرری نیوه ارتباط بین مت یرهای مختی  )نوو ارجاو/ نوو کنش/ میزان مسررئولیت -
  .مانی مدیریت استراتژیااطرافیان/ وستت حوزه ا رگذاری تصمی  و ...( با شد  پشی

ها ترین آنهایی مواج  بوده اسرت ک  از جمی  مه در پایان ززش ب  ذکر اسرت ک  میق  در مسریر انراش پژوهش با میدودیت
مسرتقی  مدیران ب  تصرمیما  اشرتباه تویش بود؛ ک  مبتنی بر اقرار مسرتقی  یا غیرشرد ب  موضروو تاص پژوهش حاضرر مربوط می

ها امری اسرت ک  ها و شرکسرتکرد. اسراسراً اقرار ب  ضرت ها را با چالش اسراسری مواج  میگردآوری داده  فرآیند یگاهاین مسرأل  
های تاصری ب  صرور  غیرمسرتقی  از پشریمان بودن شرود، با این وجود میق  تالش نمود با تکنیامقاو  زیادی در مقاب  آن می

 فرآینددلی  عدش احراز شررای  پشریمانی از مورد ب  5مصراحب  انراش شرده،  17از ک  این اعارای نمون  اطمینان حاصر  کند )کما
 پژوهش تارج شدند(.
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