شناسایی و تحلیل موانع پیادهسازی برنامههای
استراتژیک در شرکتهای صنعتی
با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای
صفحات  135تا 154

مصطفی شاطری

1

دریافت96/08/02 :

ابوالفضل دانایی

2

پذیرش97/02/29 :

چکیده
هدف تحقيق حاضر شناسایی و تحليل موانع پيادهسازی برنامههای استراتژیک در شرکتهای صنعتی با
استفاده از روش فرایند تحليل شبکهای در قالب مطالعهی موردی در شرکتهای صنعتی شهرستان سمنان
میباشد .جامعه آماری تحقيق شامل مدیران شرکتهای صنعتی فعال در شهرستان سمنان و نمونه آماری 10
نفر از این افراد میباشند که با استفاده از روش قضاوتی انتخابشدهاند .ابزار گردآوری دادهها یک پرسشنامه
است که قابليت اعتبار آن با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
بررسی و تأیيد شده است .نتایج حاصل از تحليل دادهها نشان داد که موانع عملياتی ،ساختاری ،انسانی،
ارتباطی و راهبردی بر پيادهسازی برنامههای استراتژیک در شرکتهای صنعتی تأثيرگذار هستند .همچنين از
بين موانع مذکور ،موانع انسانی بيشترین تأثير و موانع ارتباطی کمترین تأثير را بر پيادهسازی برنامههای
استراتژیک در شرکتهای صنعتی دارا میباشند .در مجموع با توجه به دادههای گردآوریشده و تحليلهای
انجامشده ،مدل مفهومی تحقيق پذیرفته شد.

واژگان کلیدی :موانع پيادهسازی ،برنامههای استراتژیک ،شرکتهای صنعتی ،فرایند تحليل شبکهای.

 .1کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان (نویسنده مسئول)؛
 .2استادیار مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان؛

M.shateri_1986@yahoo.coom
Danaei11@yahoo.com
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مقدمه
برنامهریزی استراتژیک گزینهای است که امروزه بهعنوان یکی از مهمترین مسئولیتهای

سازمانهاوصنایع در نظرگرفتهمیشود ومدیرانبرای دستیابی به

مدیریتارشددر تمامی 
هایاستراتژیکتمسکمیجویند.لزوم

اهدافخردوکالنشرکتهایمتبوعخودبهبرنامه
توجه بدین حوزه در مطالعات مدیریتی از آنجا نشأت میگیرد که دانش استراتژیک بهطور
مستقیمقادراستبرتوانرقابتیسازمانهادربازارتأثیرگذاردوسرنوشتفعالیتهایتجاری،
نیروهایحاکمبربازاروتوسعهتکنولوژیدرآیندهراتحتتأثیرقراردهد(جاللیفریزهندی،
 .)5 ،1390در کنار بررسی روشها و رویکردهای مختلف برای برنامهریزی ،نیازمند توسعه
هاوشناساییمسائلموجودبرسرراهاجرایبرنامههایاستراتژیکهستیمتابتوانمیزان


مدل
ریزیهای
شدهدربرنامهراسنجیدومیزانکاراییبرنامه 


اثربخشیدردستیابیبهاهدافتصریح
استراتژیکراافزایشداد.بنابراینپرداختنبهمسائلحوزهاجرایاستراتژینهتنهامیتواند

آتی
هایاجراییسازمانبیفزاید،بلکهبهصورتغیرمستقیم

بهطورمستقیمبرمیزاناثربخشیفعالیت
هایاستراتژیکبهسببکاهش

میتواندمزایاییرادرتدوینبرنامههایاستراتژیکونیزکنترل

هزینههای کنترلی به همراه داشته باشد .توجه به موضوعات پژوهشی در حوزه پیادهسازی
استراتژی میتواند اولویت پژوهشی در تمامی شاخههای صنعتی و خدماتی محسوب گردد.
هاییکهبتوانندمسائلاستراتژیکپیشآمدهدرصنایعمختلفراپاسخدهند،برتسهیل

پژوهش
تجاریسازی اهداف استراتژیک مؤثر میباشند و قادر هستند تا مدلهایی برای رویارویی با
چالشهایخاصاجرایاستراتژیرابهتفکیکهرصنعتتبیینکنند(پیمانفر.)6،1390،
نرخباالیشکستدردستیابیبهچشماندازهاواهدافاستراتژیکیکیازاصلیترین
چالشهایپیشرویمدیراندر صنایعگوناگون است .باوجودریسک باالی شکست در
اجرایبرنامه هایاستراتژیکوعدمتوجهمحققانبهتبیینتدبیرهاییبرایهدایتفراینداجرا،

هایاستراتژیکبهمنظورخلقموفقیتوبرتریدربازار


گیریازبرنامه
تمایلمدیرانبرایبهره
روبهافزایشاست.بدینترتیبضرورتپرداختنبهمسائلحوزهپیادهسازیاستراتژیهمگام
هایاستراتژیکدرسازمانهابااولویتبیشتریروبهروشدهاست


کارگیریبرنامه
باافزایشبه
( .)Dehayyat and Anchor, 2009, 172
سازیبرنامههایاستراتژیکازدوجنبهدارایاهمیت

تمرکزبرپژوهشدرحوزهپیاده
است؛ نخست آنکه پژوهشها میتوانند به مطالعه فرایند پیادهسازی بپردازند و مشکالت و
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آسیبهای اجراییکردن استراتژیها را شناسایی کنند و مدیران ارشد و برنامهریزان را در

هایسنجیدهبرایدورههایآتی


هایاستراتژیکفعلیوتدویناستراتژی

گیری
اصالحجهت
هامیتوانندباافزودنبهغنایعلمیاینحوزه،


د.دیگرآنکهایندستهازپژوهش
یاریمیکنن
نقش مؤثری در نظاممند کردن مفاهیم پیادهسازی استراتژی ایفا کنند (مظلومی و جاللی،
 .)126-127،1391
سازیاستراتژیوموانعپدیدآمدهدرحینفراینداجرامیپردازد.

اینتحقیقبهمسئلهپیاده
سازیبرنامههایاستراتژیکدرشرکتهایصنعتیشناساییشدهوبا

دراینتحقیقموانعپیاده
استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای اولویتبندی و تحلیل میشوند .مسئلهای که در این
پژوهشبدانپرداختهخواهدشد،ایناستکهمهمترینموانعپیادهسازیبرنامههایاستراتژیک

درشرکتهایصنعتیکدامند؟واولویتواهمیتاینعواملچگونهاست؟ 
تغییرات مداوم محیطی بقا سازمانها را به اشکال مختلف تهدید میکند .لذا سازمانها
جهتادامهحیاتخودنیازمنداتخاذرویکرداستراتژیکیمناسب،جهتحداکثربهرهبرداری

هنقاطقوتوضعفخودهستند.بیشترنظریاتوتوصیههای

ازفرصتهایمحیطیباتوجهب

مطرحشدهدرادبیاتمدیریت،بهالزاماتبرنامهریزیوتدوینمناسباستراتژی،محدودشده

است .در طول زمان ،صف طویلی از مدلها و تکنیکهای برنامهریزی در مقابل مدیران به
متهای آن را درك کرده و میدانند که
نمایش گذاشته شده و گرچه مدیران ،اغلب قس 
چگونه آنها را بهصورت  اثربخش بهکار گیرند ،اما مشکل عملکرد ضعیف ،نوعاً نه به
برنامهریزیبلکهبهاجرایآنمربوطاست( .)Higgins, 2005, 4

در واقع پیادهسازی استراتژی ،فرایند پیچیدهای را شامل میگردد که فقدان توصیههای
مندبرایهدایتاینفرایندونبودخطوطراهنمابرایحلمسائلپیشآمدهدرحین


ونظام
عل 
می
اجرا،اینفرایندرابهجعبهسیاهسازمانتبدیلنمودهاست.پژوهشهایمتمرکزبراینحوزه،
ضمنغنینمودنادبیاتمدیریتاستراتژیک،میتوانندبهرمزگشاییازاینجعبهسیاهپرداخته
وارتقایاثربخشیبرنامههایاستراتژیکرادرپیداشتهباشند( .)Ribinac, 1389, 18
یکیازمهمترینمسائلقابلطرحوبررسیدرحوزهپیادهسازیاستراتژی،پرداختنبه

چالشها و موانعی است که سبب اختالل در فرایند پیادهسازی استراتژی و از دست رفتن
فتهبرایتدوینبرنامهاستراتژیکمیگردد .

هایصورتگر


تالش
شناخت موانع تأثیرگذار بر فرایند اجرا میتواند مدیران را در اصالح جهتگیریهای
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فعلی و تدوین استراتژیهای سنجیده برای دورههای آتی یاری رساند .تالش برای بهبود
وضعیتپیادهسازیاستراتژیدرعینارتقایاثربخشی،کاراییسازمانرادرمواردیهمچون

تخصیصمنابعافزایشخواهددادواینمسئلهبهخصوصدرشرایطاقتصادینابسامانبسیار
ارزشمندتلقیمیگردد(سلیمیچگنیومینیاتورسجادی .)81،1393،

هایتحقیقاتیداخلیکهبهطورمشخصبهبررسیمسائلوچالشهای

عدموجودنمونه
سازیاستراتژیدرشرکتهایصنعتیشهرستانسمنانبپردازند،برضرورتانجام


حوزهپیاده
سازیاستراتژیدرصنایعمیتوانددر

اینپژوهشمیافزاید.بهعالوهشکستیاموفقیتپیاده

سطحکالن،سپاسگذاریصنعتیدرکشورراتحتتأثیرقراردهد .بنابراینشناساییوتحلیل
هایصنعتیازاهمیتوضرورتویژهای


هایاستراتژیکدرشرکت
موانعپیادهسازی 
برنامه

برخورداراست .
 .1ادبیات تحقیق
 .1-1ادبیات تجربی

سلیمیچگنی و مینیاتورسجادی ( )1393در پژوهشی میدانی ،به بررسی موانع پیادهسازی

مطالعهایموردی

هایدولتیواولویتبندیآنهادرقالب


ریزیاستراتژیکدرسازمان

برنامه
خرم آباد پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که موانع مدیریتی
در دانشگاه آزاد اسالمی  
هایاستراتژیکدردانشگاهمیباشد .


سازیبرنامه

دارایبیشتریناهمیتدرپیاده
محضری و خلیلیشورینی ( )1392در تحقیقی توصیفی -پیمایشی به شناسایی موانع اجرای
رنامههایاستراتژیکواولویتبندیآندرگروهخودروسازیسایپاپرداختند.نتایجتحقیق
ب 
آنها نشان داد که موانع اجرای برنامههای استراتژیک در قالب چهار عامل ،محدودیتهای
ساختاری و فرهنگی ،محدودیتهای منابع (انسانی و مالی) ،محدودیتهای سیستمی و
بندیمیباشند.


ریزیقابلطبقه
مدیریتیومحدودیت 
برنامه
خاتمیفیروزآبادیوهمکارانش()1392درپژوهشیباعنوان«استفادهازروشتاپسیس
فازی بهمنظور اولویتبندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمانکاری بخش انرژی» ،هشت
سازیبرنامههایاستراتژیکدربخشانرژیموردنظرقراردادند،


عنوانموانعپیاده

عاملرابه
وبااستفادهازابزارپرسشنامهبهاولویتبندیموانعاجرایاستراتژیدرمیانپیمانکاریبخش

انرژیپرداختند.نتایجتحلیلهانشاندادکهساختارسازمانیبیشتریناولویترابهعنوانیک
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مانکاریبهخوداختصاصمیدهد،و

مانعدرحینپیادهسازیبرنامهاستراتژیکدرصنعتپی

پس از آن برنامهریزی عملیاتی ،تخصیص منابع ،کیفیت استراتژی ،ارتباطات ،مجریان
هایبعدیقرارمیگیرند .

استراتژی،کنترلوتعهددررتبه
رویپیادهسازیمؤثراستراتژیها


موانعپیش
پیمانفر()1390درپژوهشیمیدانیباعنوان«

،بهروشطرحهایپژوهشآمیختهاکتشافیکهدردوبخشکیفیو

درنظامورزشایران»
سازیمؤثراستراتژیهادرنظام


بندیوتحلیلموانعپیاده

انجامشدبهشناسایی،اولویت

کمی
سازیاستراتژیها


رویپیاده

اد،کهموانعپیش
ورزشایرانپرداخت.نتایجتحقیقوینشاند
در نظام ورزش ایران شامل :موانع زیربنایی ( 6گویه) ،موانع مرحله تدوین استراتژیها (6
گویه)،موانعمرحلهانتقالاستراتژیهابهعمل( 5گویه)وموانعمرحلهاجرایاستراتژیها(7

گویه)میباشد .

شناسیپیادهسازیاستراتژی


آسیب
جاللیفریزهندی()1390در پژوهشیمیدانیباعنوان«
مدوندرصنعتداروسازی»،بهبررسیمسائلوموانعموجوددرپیادهسازیاستراتژیدرصنعت
دارویایرانپرداخت.نتایجحاصلازبررسیهایآمارینشاندادکهنُهعاملتدویناستراتژی،

هایاستراتژی،مجریاناستراتژی،ارتباطات،تاکتیکهای

رابطهمیانواحدهایسازمانیوگونه
عملیاتی،اجماع،تعهد،ساختار سازمانیو سیستمهایاداریدرصورتناکارآمدیمیتوانند
عنوانمهمترینموانعپیادهسازیاستراتژیدرصنعتدارومعرفیگردند.بیشترینتأثیرمتعلقبه

به
ناکارآمدیدرتدویناستراتژیاستوپسازآنمتغیرهایساختارسازمان،مجریاناستراتژی،
رابطه میان واحدهای سازمانی و گونههای استراتژی ،سیستمهای اداری ،ارتباطات ،تعهد و
تاکتیکهایعملیاتیدرجایگاههایبعدقرارگرفتندوکمترینمیزانتأثیرگذارینیزبهمتغیر
اجماعنسبتدادهشد .
شناساییموانعاجرایبرنامههای

حسینیوحمزئیان()1389درپژوهشیمیدانیباعنوان«
راهبردی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری ،به این نتیجه رسیدند که موانع اجرای
برنامههایراهبردیدرششدستهموانعارتباطی،موانعانسانی،موانعساختارسازمانی،موانع

وموانعفرهنگیقابلدستهبندیهستند .

محتوایی،موانعمنابع
دریکیییازمهمتییرینوپراسییتنادترینتحقیقییاتخییارجی،مییارتین()2010(1بییهنقییلاز :
پیمانفر)78،1390،معتقداستعدماختصاصزمانکافیازسیویمیدیران،تمرکیزبییشاز
1. Martin
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حدبراهدافکوتاهمدت،تضادوتناقضموجوددراولویتهایسازمان،تمرکزبییشازحید
برتاکتیکبهجایاستراتژی،عیدموجیودمسیؤلیتپیذیری،ضیعفدرترجمیاناسیتراتژیبیه
هایعملیاتیوعدمتواناییدرپاسخگوییسریعبهفرصتهاازمهمتیرینمیواردیاسیت

برنامه
کهبهویژهدرزمانبحراناقتصادی،پیادهسازیاستراتژیرابیهچیالشمییکشیاند(پیمیانفیر،
 .)78،1390
هاید 1و همکارانش ( )2002نیز به انجام مطالعاتی در خصوص اجرای استراتژی در
سازمانهاینروژیاقدامکردهاند.یافتههایاینمحققاننشاندادبیشازهفتاددرصدموانعمرتبط
بااجرایاستراتژی،برگرفتهازمسائلساختاریاستوارتباطاتدراینمیاننقشپررنگیراایفا
میکند .
2
آلتوننوایکاوالکو ()2012درمطالعاتخوددرزمینهاجرایاستراتژیدریافتندکهاجرای
موفقیتآمیزاستراتژیهایسازمانیمستلزمانطباقاستراتژیهایبرنامهریزیشدهواستراتژیهای

تحققیافته در راستای دستیابی به رسالت سازمان است .این محققان معتقد هستند که سه عامل

ارتباطاتاستراتژیک،شناساییوپشتیبانیبازیگراناستراتژیکوساختارهاوسیستمهایهمسوبا
استراتژیبرموفقیتپیادهسازیبرنامههایاستراتژیکسازمانتأثیرگذارهستند .

عواملمؤثربربهکارگیریاثربخشاستراتژی

راجاسکار)2014( 3درپژوهشیباعنوان«
دریکصنعتخدماتی»هفتعاملاصلیرادراینزمینهبهشرحذیلشناسایینمودهاست:
رهبری ،فرهنگ ،ساختار سازمانی ،ارتباطات درون و برون سازمانی ،سیستمهای سازمانی،
تخصیصمنابعونوعاستراتژی .
هیگینز)2015( 4نیزباارائهمدلیموسومبههشت Sبهتبیینچارچوبموردنظرخود
برایاجرایاستراتژیپرداختهاست.هشتعنصر مورداشاره در اینمدلشاملاستراتژی،
ساختار هدفمند ،منابع ،ارزش های مشترك ،سبک ،کارکنان ،سیستم و فرایندها و عملکرد
مککینزیبرمیگردد؛ویدرتوضیح

استراتژیکاست.ریشهمدلهیگینزبهمدلهفت S
مدلخودعنوانمیکنداگرهماهنگیوتناسبمیانهشت Sازمیانبرود،اجرایاستراتژی

ناموفقخواهدبود .
1. Heide
2. Aaltonen & Ikavalko
3. Rajasekar
4. Higgins
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در پایان با توجه به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق با جمعبندی نظریهها و یافتههای
ومدیرانشرکتهایصنعتیو

هایتجربیومصاحبهباتعدادیازاستاداندانشگاه 


پژوهش
مسئولینامردر سازمانها و دستگاههایاجرایی ذیربطمدلمفهومی تحقیقکهبیانگرتأثیر
سازیبرنامههایاستراتژیکدرشرکتهایصنعتیاست،بهشرحشکلشماره()1


موانعپیاده
طراحی شده است .در این الگو پنج مانع عملیاتی ،ساختاری ،انسانی ،ارتباطی و راهبردی
بههمراه مؤلفههای زیرمجموعه آنها بهعنوان متغیرهای مستقل و پیادهسازی برنامههای

استراتژیکدرشرکتهایصنعتی بهعنوانمتغیر وابسته میباشد.جدول یک این ابعادرا به
استنادادبیاتتجربینشانمیدهد .
جدول  .1ابعاد مدل مفهومی تحقیق
معیار فرعی

معیار (موانع)

منبع اشاره کننده

عملياتی





ناکارامدی تاکتيکهای عملياتی
تخصيص ناکارای منابع
عدم مشارکت ميان واحدهای وظيفهای

دیب و سيمکين ()1997؛ مک دونالد ()a1992؛ مک دونالد ()b1992؛
سيمکين ()2000؛ خاتمی فيروزآبادی و همکارانش ()1392؛ پيمان فرر
()1390؛ مارتين ()2010؛ راجاسکار ()2014

ساختاری






چالشهای فرهنگی
ضعف در کنترل رهآوردهای اجرا
تعارض در اولویتها و اهداف
نارسایی در تقسيم مسئوليت اجرایی

دیب و سيمکين ()1997؛ مک دونالد ()a1992؛ مک دونالد ()b1992؛
سرريمکين ()2000؛ محضررری و خليلرری شررورینی ()1392؛ خرراتمی
فيروزآبادی و همکارانش ()1392؛ حسينی و حمزئيران ()1389؛ هایرد
و همکارانش ()2012؛ راجاسکار ()2014؛ هيگينز ()2015





نظام ارتباطاتی ناکارامد در درون شرکت
سيستم اطالعاتی بیکيفيت
ضعيف بودن شبکه ارتباطی بين
شرکتهای همکار

دیب و سيمکين ()1997؛ مک دونالد ()a1992؛ مک دونالد ()b1992؛
سيمکين ()2000؛ حسرينی و حمزئيران ()1389؛ آلترونن و ایکراوالکو
()2012؛ راجاسکار ()2014؛ هيگينز ()2015

راهبردی






وجود عدماطمينان محيطی
کيفيت نامناسب استراتژی تدوینشده
عدم یکپارچگی استراتژی سطوح سازمانی
عدم وجود تعهد به استراتژی

دیب و سيمکين ()1997؛ مک دونالد ()a1992؛ مک دونالد ()b1992؛
سيمکين ()2000؛ سليمیچگنی و مينياتور سجادی ()1393؛ پيمانفرر
()1390؛ آلتونن و ایکاوالکو ()2012

انسانی






ناتوانی مجریان استراتژی
سبک رهبری نامناسب
بی تعهدی مجریان استراتژی به سازمان
غيرانگيزشی بودن سيستم پاداش

ارتباطی

دیب و سيمکين ()1997؛ مک دونالد ()a1992؛ مک دونالد ()b1992؛
سرريمکين ()2000؛ محضررری و خليلرری شررورینی ()1392؛ حسررينی و
حمزئيان ()1389؛ آلتونن و ایکاوالکو ()2012
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موانع
موانع

عملیاتی
موانع انسانی

ساختاری

موانع

موانع ارتباطی

راهبردی

پیادهسازی
برنامههای
استراتژیک

شکل  .1مدل مفهومیتحقیق

 .2-1ادبیات نظری

راهبرد یا استراتژی چیزی است که مسیر حرکت آتی سازمانها در آینده را تعیین نموده و
کهمیخواهیمدر

مشخصمیکندکداماقدامبایددرچهزمانومکانیانجامشود،یعنیجایی
بلندمدتبهآنبرسیم.بنابراینرسیدنبهاینمطلوبمستلزمشناختفرآیندهایموردنیازشامل
تدوین ،اجرا و ارزیابی و همچنین بهرهبردن از شیوههای مناسب برای اجتناب از خطرات و
باشد.بهعبارتدیگرراهبرد،طرحیاالگوی


هامی
مشکالتاحتمالیوتبدیلتهدیدهابهفرصت
واحدوجامعیاستکهبااتکابرنیرویانسانی،روشهایروشنودقیق،شیوههایمؤثر،ابزارو
امکاناتمناسبوسایرمنابع،سازمانرادررسیدنبهاهدافنهایییاریمیکند(عربشاهی،
.)4،1392
فهیایبلندمیدتو
باانتخاباستراتژیدرسیتمیی تیوانبیهبهتیرینشیکلممکینبیههید 
مأموریتسازماندستیافت.توجههمزمیانبیهاسیتراتژیهیا،هیدفهیایبلندمیدت،مأمورییت
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دهدکهمیتوانبیرآن

سازمانوبررسیاطالعاتداخلیوخارجیسازمان،مبناییرابهدستمی
یهیاباعی 
اساساستراتژی هایقابیلاجیراراشناسیاییکیردومیوردارزییابیقیرارداد.اسیتراتژ 
میشوندکهسازمانباطیمراحلتدریجیازحالتکنونیپارافراترگذاشیتهوبیهپایگیاهمیورد

نظر(درآینده)دستیابد،مگراینکهناگهانباوضعیناگوارروبهروشود(غفارییانوعمیادزاده،

 .)39،1392
بهدلیلماهیتتجربیپیادهسازیبرنامههیایاسیتراتژیکوتأثیرگیذاریدییدگاهشخصییو
فرایندهایشناختیمحققاندردركاینمفهوم،تعاریفمتنوعیازاجرایاسیتراتژیارائیهشیده
است.مییتیوانپییاده سیازیاسیتراتژیرافراینیدیبیاماهییتشیهودیدانسیتکیهدرطییآن،
استراتژیهاوسیاستهایسازمانیبهمرحلهعملدرمیآیندوسازمانازطریقآنبیهتخصییص
گیریازفرصتهادرمحیطرقابتیقادرمیشود .


بهینهمنابعبرایبهره
اجرایاستراتژیفرایندیپیچییده،پوییاومتشیکلازمجموعیهایازتصیمیماتواقیدامات
استکهتعدادزیادیازعواملداخلیوخارجیدرهمتنیدهبیرآنتیأثیرمییگیذاردوبیهدسیت
مدیرانوکارکنانبرایبهعملدرآوردنبرنامههاودستیابیبهاهدافاستراتژیکدنبالمییشیود
(مظلومیوجاللی .)127،1391،
اگرچه دلیل شکست استراتژیها به فرآیند اجرای استراتژی در مدیریت استراتژیک
درمطالعاتتوجهکمتریبهآنشدهاست.ازدالیلشکستاجرایاستراتژیها،

برمیگردد،

میتوان به عدمانتقال درستاستراتژی درسرتاسرسازمانو نیزمحدودیتبودجهو زمانو

ناکاراییمنابعدرانجامپروژههاواقداماتیکهبعضاًازاولویتاستراتژیکواهمیتباالییدر

جهت دستیابی به اهداف برخوردار نیستند ،اما قسمت اعظم منابع بهبود را بهخود اختصاص
میدهند،اشارهنمود(فرجپورخاناپشتانیونورالسناء .)83،1390،

 .2چارچوب روششناختی
پژوهشحاضرازحی هدفکاربردیوازحی نحوهگردآوریدادههاتحقیقتوصیفیاز
نوعپیمایشیاست.همچنینازآنجاکهدراینتحقیق،ابتدامعیارهاوزیرمعیارهاشناساییشدهو
ای تعیینوموردتحلیلقرار
سپسوزنواولویتآنهابااستفادهازتکنیکفرایندتحلیلشبکه 

گرفته است ،در اجرا نوع تحقیق حالت اکتشافی و تحلیلی دارد .جامعه آماری تحقیق شامل
نفرازاینافرادمیباشند

مدیرانشرکتهایصنعتیفعالدرشهرستانسمنانونمونهآماری10
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اند.درپژوهشحاضردادههاازطریقدوپرسشنامه

کهبااستفادهازروشقضاوتیانتخاب 
شده
سازیبرنامههایاستراتژیکدر


آوریشدهاست.پرسشنامهاولباهدفشناساییموانعپیاده

جمع
شرکتهایصنعتیتهیهوتنظیمگردیدهاست.درپرسشنامهدومباتوجهبهروشتحلیلدادهها
تحت عنوان فرایند تحلیل شبکهای ،برای اولویتبندی متغیرهای تحقیق (عوامل شناسایی و
انتخابشده)،پرسشنامهنهاییبرمبنایروشپرسشنامهاستانداردساعتیدرروشتهیهوتدوین

شدودراختیارنمونهآماریتحقیققرارگرفت .
برایاطمینانازرواییپرسشنامهها،ابتداباتوجهبهادبیاتموضوعوپیشینهتحقیقونظرات
هایصنعتیشهرستانسمنان،پرسشنامههایاولیه

تعدادیازاستاداندانشگاههاومدیرانشرکت
تحقیق،تدوینوبرایاعتبارسنجیواطمینانازدارابودنرواییالزمدراختیارتعدادیازاعضای
جامعه تحقیق قرار گرفت و اطمینان حاصل شد که پرسشنامهها دارای روایی الزم هستند و
خصیصههایموردنظرپژوهشگررامیسنجند .
برایآزمونپایاییپرسشنامهاولتحقیقازروشآلفایکرونباخاستفادهشید.بیدینمنظیور
پرسشنامههایتحقیقدریکنمونهآزمایشی30نفرهتوزیعومقدارآلفایکرونباخآنبااسیتفاده
ازنرمافزاراس.پی.اس.اس1محاسبهومطابقجدولشماره()2بیشازحدمطلوب0/70بهدست
آمدکهازلحاظآماریضرایبقابلقبولیبهشمارمیآیند.برایناساسپاییاییپرسشینامهمیورد
تأییدمیباشد .

جدول  .2مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه اول تحقیق
عامل

تعداد سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ

موانع عملياتی
موانع ساختاری
موانع انسانی
موانع ارتباطی
موانع راهبردی
کل سؤاالت

3
4
4
3
4
17

0.876
0.834
0.798
0.806
0.762
0.812

 .3تحلیل تجربی
سازیبرنامههایاستراتژیکدرشرکتهایصنعتیاز


بررسیموانعپیاده
دراینتحقیقبهمنظور

1. SPSS
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آزمونTاستیودنتاستفادهگردید.همانطورکهدرجدولشماره()3مالحظهمیشود،درمورد
)بزرگتروسطحمعنیداریازسطحخطا

تمامیمتغیرها،آمارهآزمون()tازمقداربحرانی(1/64
درصدمیتوانگفتکهازنظرپاسخگویان

()0/05کوچکتراست.بنابرایندرسطحاطمینان95،
برپیادهسازی

تمامیمتغیرهایتحقیقشاملموانععملیاتی،ساختاری،انسانی،ارتباطیوراهبردی
هایصنعتیتأثیرگذارمیباشند.لذاازاینعواملمیتواندر

برنامههایاستراتژیکدرشرکت
مدلمفهومیتحقیقاستفادهنمود .
جدول  .3نتایج آزمون  Tاستیودنت در مورد معیارهای اصلی تحقیق
متغیر
موانع عملياتی
موانع ساختاری
موانع انسانی
موانع ارتباطی
موانع راهبردی
کل سؤاالت

آماره

درجه

سطح

تفاضل

آزمون ()t

آزادی ()df

معنیداری

8/874
12/658
8/120
8/568
9/985
10/146

29
29
29
29
29
29

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

فاصله اطمینان

میانگین

حد پایین

حد باال

0/2965
0/4521
0/3558
0/4133
0/2066
0/3420

0/2152
0/3612
0/3039
0/3217
0/1345
0/2714

0/3779
0/5430
0/3577
0/4949
0/2787
0/4126

اینیافتههابانتایجپژوهشهایمورداشارهدربخشپیشینهپژوهشنظیرتحقیقاتهیگینز
(،)2015راجاسکار(،)2014سلیمیچگنیومینیاتورسجادی(،)1393محضریوخلیلیشورینی
(،)1392خاتمیفیروزآبادیوهمکارانش(،)1392جاللیفریزهندی()1390وحسینیوحمزئیان
( )1389همخوانی دارد .در تحقیقات مزبور نیز موانع عملیاتی ،ساختاری ،انسانی ،ارتباطی و
راهبردیدرپیادهسازیبرنامههایاستراتژیکدرشرکتهایصنعتیتأثیرگذارشناختهشدهبودند .

دهیورتبهبندیموانعپیادهسازی


ای،بهوزن

درادامهبااستفادهازتکنیکفرایندتحلیلشبکه
برنامههایاستراتژیکدرشرکتهایصنعتیپرداختهمیشود.بدینمنظورگامهایزیرطیشده
است :
دراینتحقیقباجستجومیانمنابعمعتبرعلمیوبهرهگیریازنظرات

گام اول -تبیین مدل:
کارشناسانوخبرگانامر،ابتداپنجمانععملیاتی،ساختاری،انسانی،ارتباطیوراهبردیبهعنوان
عپیادهسازیبرنامههایاستراتژیکدرشرکتهایصنعتی شناساییشدودرادامه

مهمترینموان
برایسنجشهریکازاینعوامل،مؤلفههاییبرایآنهادرنظرگرفتهشد.درمجموع 5معیار
اصلی و  18زیرمعیار بهعنوان موانع پیادهسازی برنامههای استراتژیک در شرکتهای صنعتی
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طبقهبندیگردیدکهدرایجادپرسشنامهتحقیقبهکاربردهشد.باتوجهبهمراتبگفتهشده،مدل

شبکهایتحقیقبهشرحشکلشماره()2میباشد .
اولویتبندی موانع پیادهسازی برنامههای استراتژیک در شرکتهای صنعتی

موانع انسانی

موانع ساختاری

موانع عملیاتی

موانع عملیاتی

موانع راهبردی

ناکارامدی

تخصیص

چالشهای

ضعف در کنترل

ناتوانی

سبک رهبری

وجود

کیفیت نامناسب

نظام

سیستم

تاکتیکهای

ناکارای منابع

فرهنگی

رهآوردهای اجرا

مجریان
استراتژی

نامناسب

عدماطمینان
محیطی

استراتژی تدوین
شده

ارتباطاتی
ناکارامد

اطالعاتی

عدم وجود

عدم یکپارچگی

ضعیف بودن شبکه

تعهد به

استراتژی سطوح
سازمانی

ارتباطی بین شرکتهای
همکار

عملیاتی

تعارض در

عدم مشارکت میان
واحدهای وظیفهای

اولویتها و
اهداف

نارسایی در
تقسیم مسئولیت
اجرایی

بیتعهدی

غیرانگیزشی

مجریان

بودن سیستم

استراتژی به

پاداش

سازمان

استراتژی

بیکیفیت

شکل  .2مدل شبکهای تحقیق

در ادامه ابتدا ساختار کلی سوپرماتریس اولیه مشخص میشود .در جدول شماره ()4
ارتباطووابستگیهایبینهدف،معیارهاوزیرمعیارهانشاندادهشدهاست .

جدول  .4ساختار سوپرماتریس اولیه
()2

()1

معیارهای اصلی

هدف

0

0

0

0

W22

W21

0

W32

0

( )3زیرمعیارها

()1
هدف
()2
معيارهای اصلی
()3
زیرمعيارها
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گام دوم -تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بررسی سازگاری آنها :در این گام به
ترتیب ماتریسهای مقایسه زوجی معیارهای اصلی ،وابستگی معیارهای اصلی به یکدیگر و
زیرمعیارهایتشکیلشدهوسازگاریآنهاکنترلمیشود.
دراینراستاابتدانرخناسازگاریمقایساتزوجیهرپاسخگوموردکنترلقرارگرفتهو
پس از اطمینان از وجود نرخ ناسازگاری قابل قبول (کمتر از ،)0/10اولویتبندی معیارهای
اصلیوفرعیتحقیقانجامگردیدهاست.نرخناسازگاریمحاسبهشدهبرایماتریستلفیقی
)میباشد .
معیارهایاصلیوفرعیتحقیقبهشرحجدولشماره( 5

جدول  .5نرخ ناسازگاری هر یک از ماتریسهای مقایسات زوجی
عامل

نرخ ناسازگاری

معيارهای اصلی
موانع عملياتی
موانع ساختاری
موانع انسانی
موانع ارتباطی
موانع راهبردی

0.0161
0.0013
0.0057
0.0136
0.0036
0.0032

از آنجایی که نرخهای ناسازگاری محاسبهشده برای کلیه عوامل بسیار کمتر از 0/10
وسطپاسخدهندگاندرخصوص

میباشد؛لذامیتواناطمیناننمودکهمقایساتزوجیکهت

موانع پیادهسازی برنامههای استراتژیک در شرکتهای صنعتی صورت گرفته است از
پیادهسازی برنامههای استراتژیک در
سازگاری باالیی برخوردار است .وزن موانع اصلی  
شرکتهای صنعتی (ماتریس  )W21با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای محاسبه و در

جدولشماره()6نشاندادهشدهاست .
جدول  .6رتبهبندی معیارهای اصلی تحقیق
وزن AHP

وزن حدی

وزن نهایی

رتبه

موانع راهبردی

0.268

0.091

%22.62

1

موانع ساختاری

0.256

0.087

%21.72

2

موانع انسانی

0.209

0.084

%20.93

3

موانع عملياتی

0.180

0.075

%18.70

4

موانع ارتباطی

0.088

0.064

%16.03

5

مانع

نتایجمندرجدرجدولمذکوربیانگرآناستکهدرمیانمعیارهایاصلیتحقیق،موانع
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راهبردیباالترینرتبهراکسبنمودهاست؛درحالیکهموانعساختاری،انسانی،عملیاتیو

ارتباطیدررتبههایبعدیاهمیتقراردارند .

نزیرمعیارهایمدلشبکهایتحقیق(ماتریس)W32رانشانمیدهد .

جدولشماره()7وز
جدول  .7وزن موانع پیادهسازی برنامههای استراتژیک در شرکتهای صنعتی
معیار
اصلی

موانع
عملياتی

موانع
ساختاری

موانع
انسانی

موانع
ارتباطی

موانع
راهبردی

وزن AHP

وزن حدی

وزن نهایی

رتبه

ناکارامدی تاکتيکهای عملياتی

0.303

0.031

%32.57

2

تخصيص ناکارای منابع

0.182

0.028

%29.55

3

عدم مشارکت ميان واحدهای وظيفهای
چالشهای فرهنگی
ضعف در کنترل رهآوردهای اجرا
تعارض در اولویتها و اهداف
نارسایی در تقسيم مسئوليت اجرایی
ناتوانی مجریان استراتژی
سبک رهبری نامناسب
بی تعهدی مجریان استراتژی به سازمان
غيرانگيزشی بودن سيستم پاداش
نظام ارتباطاتی ناکارامد در درون شرکت
سيستم اطالعاتی بیکيفيت
ضعيف بودن شبکه ارتباطی بين شرکتهای همکار
وجود عدماطمينان محيطی

0.515
0.329
0.142
0.182
0.347
0.175
0.237
0.339
0.249
0.558
0.184
0.258
0.182

0.036
0.031
0.027
0.028
0.032
0.027
0.029
0.031
0.029
0.037
0.028
0.029
0.028

%37.88
%26.58
%22.85
%23.64
%26.93
%23.50
%24.73
%26.77
%24.99
%38.95
%29.60
%31.45
%23.64

1
2
4
3
1
4
3
1
2
1
3
2
4

کيفيت نامناسب استراتژی تدوینشده

0.350

0.032

%27.00

1

عدم یکپارچگی استراتژی سطوح سازمانی

0.203

0.028

%24.06

3

عدم وجود تعهد به استراتژی

0.265

0.030

%25.30

2

معیار فرعی

درگامهایسوم

گامهای سوم تا پنجم -تشکیل سوپرماتریس ناموزون ،موزون و حدّی:
ماتریسهای مقایسه زوجی در ساختار سوپرماتریس ناموزون

تا پنجم با توجه به اینکه کلیه 
(W22،W21و)W32محاسبهشدهوسازگاریآنهانیزکنترلشدهاست،باجایگزینکردناین
دستمیآید.درادامهباتقسیمکردنمقادیرهر


ها،سوپرماتریساولیه(ناموزون)به

ماتریس
ستون بر جمع آن ستون ،سوپرماتریس موزون محاسبه میشود .و در نهایت برای بهدست
توانرساندهمیشودتاهمگراشود.

آوردنسوپرماتریسحدی،سوپرماتریسموزونآنقدربه
بهاینمعنیکههمهعناصرسوپرماتریسیکسانشوند.شایانذکراستباتوجهبهطوالنیو
حجیمبودنمحاسبات،لذاازارائهجداولمربوطبهاینگامهاخودداریشدهووزنحدیو
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وزننهاییمعیارهایاصلیوفرعیتحقیقدرستونهایچهارموپنجمجداولشماره()6و
()7ارائهشدهاست،وبرایناساسرتبهمعیارهایاصلیوفرعیتحقیقمشخصشدهاست .
احدهایوظیفهای؛

طورکهمالحظهمیشوددرمیانموانععملیاتی،عدممشارکتمیانو


همان
درمیانموانعساختاری،نارساییدرتقسیممسئولیتاجرایی؛درمیانموانعانسانی،بیتعهدی

مجریاناستراتژیبهسازمان؛درمیانموانعارتباطی،نظامارتباطاتیناکارامددردرونشرکت؛
درمیانموانعراهبردی،کیفیتنامناسباستراتژیتدوینشدهباالترینرتبهراکسبنمودهاند

وازدیدگاهپاسخگویانباالتریناولویتوبیشتریناهمیترادربینزیرمعیارهایتحقیقدارا
میباشند .
درمجموعباتوجهبهنتایجحاصل،تمامیفرضیههاودرنتیجهالگویمفهومیتحقیق

مورد پذیرش قرار گرفت .لذا مدیران شرکتهای صنعتی و مسئولین امر در سازمانها و
ریزیهاواقدامات
ایداشتهوبرنامه 


هایاجراییذیربطبایدبهاینعواملتوجهویژه
دستگاه
سازیبرنامههایاستراتژیک


کاهشیاحذفموانعپیاده
تروسنجیدهتریرادرراستای


مناسب
بهعملآورند .
درشرکتهایصنعتیوافزایشاحتمالموفقیتآنها 
 .4نتیجهگیری
برنامه ریزی استراتژیک در صورت تدوین و اجرای درست ،ابزاری سودمند برای موفقیت
شرکتها در بازار رقابت جهانی بوده و میتواند آنها را سرپا نگه دارد .تأثیر برنامهریزی

هایامروزیبرکسیپوشیدهنیست.بهکارگیریبرنامهریزیاستراتژیک

استراتژیکدرسازمان
توانددردرازمدتثمراتمثبتیبرایسازمانهابهبارآورد.مشکلاصلی

توسطمدیرانمی
برخی سازمان ها عدم وجود برنامه استراتژیک و یا عدم موفقیت در تدوین و اجرای آن
باشد.بهدلیلپیچیدگیفرایندبرنامهریزیاستراتژیکووجودموقعیتهایخاصبرایهر


می
سازمان،نمیتوانبهترینروشرابرایاینفرایندمهمپیشنهادکرد .
امروزهحوزهمطالعهبسیاریازمحققانسازمان،پیرامونعللبروزشکستسازمانهادر

ریزیاستراتژیکوارائهمجموعهراهکارهاییبهمنظورموفقیتدراجرایآن


سازیبرنامه

پیاده
امهریزی استراتژیک با موانع زیادی روبرو
معطوف شده است .در محیط کنونی ،اجرای برن 
استکهتحققاهدافموفقیتوبقایسازمانبهرفعاینموانعبستگیدارد.باتوجهبهاهمیت
ریزیاستراتژیکووجودعواملیکهمنجربهعدمموفقیتفرایندبرنامهریزی


روزافزونبرنامه
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استراتژیک میشود پیشنیاز اجرای درست برنامهریزی استراتژیک برای سازمانها شناسایی
اینعواملوتصمیمگیریبرایرفعآناست .

لذادر اینتحقیقموانع پیادهسازی برنامههایاستراتژیک در شرکتهایصنعتیمورد
نتایجحاصلازتحلیلدادههانشاندادکهموانععملیاتی،

بررسیوتحلیلقرارگرفتاست .
ساختاری ،انسانی ،ارتباطی و راهبردی بر پیادهسازی برنامههای استراتژیک در شرکتهای
صنعتیتأثیرمعناداریدارند.شایانذکراستنتایجحاصلازپژوهشبانتایجتحقیقاتقبلی
کهدرپیشینهتحقیقبداناشارهشدهمخوانیوهماهنگیداردوآنهاراتأییدمیکند.باتوجه

به نتایج حاصل از تحقیق ،پیشنهاداتی به شرح ذیل که میتواند توسط مدیران شرکتهای
صنعتیومسئولینامردرسازمانهاودستگاههایاجراییذیربطمورداستفادهقرارگیردارائه

میشود :

عدمتناسبساختاربااستراتژیاتخاذشدهدربسیاریازشرکتهایصنعتیضمناتالف
منابع و ناکارآمد ساختن نحوه تخصیص منابع ،باع تضعیف قدرت رقابتی آنان بهویژه در
عرصهبین المللوصادراتمحصوالتشدهاست.بنابرایندرطراحیاستراتژیبایدپیشاز
هرچیزنسبتبهوجودامکاناتساختاریبرایاجرا،اطمینانحاصلکردوساختارسازمانیرا
برحسباستراتژیاتخاذشدهاصالحنمود .
یک بنیان استراتژیک ضعیف یا مبهم میتواند تالشهای صورت گرفته برای اجرای
استراتژیرا خنثی کند.استراتژینادرستاجرایضعیفیرابهدنبالخواهد داشت و بهطور
کلی استراتژیهای نسنجیده ،دستیابی به نتایج ضعیف اجرایی را قطعی میگردانند .اجرای
استراتژیزمانیبهمانعبرخواهدخوردکهسازماندرمرحلهتدوین،تفسیرنادرستیازمحیط
رقابتیداشتهباشدویااستراتژیهاینامتمرکزومبهمیبهمجریانارجاعدادهشود.لذاتوجه

به موانع راهبردی در پیادهسازی برنامههای استراتژیک میبایست مورد توجه مدیران و
ریزانشرکتهاقرارگیرد .


برنامه
بسیاریازمحققانبرنقشمشارکتمیانواحدهایوظیفهایدراجرایاستراتژیتأکیدکرده
اند،ودراینمیاننقشکلیدیومرکزیرابرایواحدبازاریابیوواحدتحقیقوتوسعهقائل
شدهاند؛ زیرا این واحدها بهعنوان یکی از مهمترین تأمینکنندگان اهداف سازمانی در ابعاد
نتایجمالیوتأمینرضایتمشتریان،نیازمندتعاملمثبتبادیگرواحدهامیباشد.لذامشارکت
میان واحدهای وظیفهای و تخصیص مناسب منابع سازمانی بین واحدهای سازمانی و تدوین

شناسایی و تحلیل موانع پیادهسازی برنامههای استراتژیک در شرکتهای صنعتی

151

هایعملیاتیکارامدبایدموردتوجهمدیرانوبرنامهریزانامرقرارگیرد .


تاکتیک
ناتوانی مجریان استراتژی در پیادهسازی برنامههای استراتژیک و دستیابی به چشم
هایسازمانییکیازمهمترینعواملمورداشارهبهعنوان

اندازهایتصریحشدهدراستراتژی

مانعاجرایاستراتژیدرصنایعگوناگوناست؛اینعاملدرعینحالارتباطبسیارنزدیکیبا
سازمانومیزانانگیزهآناندارد.بهاعتقادصاحبنظرانمیزانانگیزشبهویژه

تعهدمجریانبه
عنواناصلیترینمتولیاناجرایاستراتژیتحت


درسطحمدیرانمیانی،تواناییاینافرادرابه
تأثیرقرارمیدهدوموجبپدیدآمدنتعهددرمیانآنهامیشود.اثربخشیاجرایاستراتژی
تحتتأثیرک یفیتنیرویانسانیاستکهدرفراینداجرایاستراتژیمشارکتداردوکیفیت
نیرویانسانینیزمتشکلازویژگیهاییمانندقابلیتهاوتجاربنیرویانسانیاست.بنابراین

ضرورت ارتقای دانش استراتژیک بهویژه در سطح مدیریت میانی یکی از الزامات ارتقای
اثربخشیپیادهسازیبرنامههایاستراتژیک،درشرکتهایصنعتیاست .

تشکیل جلسات توجیحی برای مدیران برای شناسایی اهمیت ،حوزه ،اهداف و رویکردهای
برنامهریزیاستراتژیکبهموفقیتاینبرنامهکمکمیکند.باتشکیلجلسات،آگاهیمدیران

ارشدبهاینپروژهتضمینمیگرددو

وکارکناننسبتبهموضوعافزایشیافتهوتعهدمدیران
اینامرتخصیصمنابعسازمانیکافیوحذفموانعسازمانیرادرپیدارد .
اصالحاتساختاریمهمتریناقدامموردنیازازسویمدیراناستکهبایستیدوهدف
سازیاستراتژیرابههمراهداشتهباشد.اصالحات

تناسبباماهیتصنعتوتسهیلدرپیاده
ساختاری میتواند زمینه را برای ارتقای کیفیت برنامهریزی عملیاتی از طریق بهکارگرفتن
تمامیظرفیت هایسازمانیپرورشدهدوازطریقایجادارتباطاتکارآمدموجبپیدایش
انسجامسازمانیدرحولمحوراهدافتصریحشدهدربرنامهریزیاستراتژیکگردد .

لزوم بهکارگیری تکنیکهای مختلف در تخصیص منابع که بتواند ایدهآلترین روش
تخصیصمنابعرابادرنظرگرفتنرویکردسیستماتیکفراهمنماید،راهکاردیگریاستکه
دراینزمینهپیشنهادمیگردد .

الزم است تا مدیران شرکتهای صنعتی ،تضمین کیفیت استراتژیهای طراحیشده را
بهعنوانورودیفرایندپیادهسازیاستراتژیدرنظرداشتهباشند،بدینمنظورالزماستتادر

ریزیاستراتژیکوبرنامههای

عملنوعیازهماهنگیوتناسبمیانمؤلفههایموردنظربرنامه
عملیاتیبرقرارگردد.عدمتوجهبهاینموضوعمیتوانددشواریهاییرابههنگامپیادهسازی
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استراتژیازحی عدمتطابقآنباماهیتفعالیتشرکتبههمراهداشتهباشد .
با توجه به تأثیر عوامل انسانی بر پیادهسازی برنامههای استراتژیک ،ایجاد زمینه مساعد
جهت مشارکت فعال و گسترده کارکنان شرکت در اتخاذ تصمیمات استراتژیک و فراهم
ساختن زمینههای الزم جهت شکلگیری تفکر استراتژیک در کلیه امور شرکت میبایست
موردتوجهمدیرانشرکتهاقرارگیرد .
سرمایهگیذاریبیهمنظیورتوسیعهکیاربردفنیاوریاطالعیاتدرفعالییتهیایشیرکتهیا،
بهکارگیرینرمافزارهاوسختافزارهایپیشیرفتهبیهعنیوانیکییازپییشزمینیههیایاصیلیدر
جهتبهکارگیریسسیستمهایبرنامهریزیسازمانیدرتدویناستراتژیهاوتوسعهسیستمهای
اطالعاتیکهتناسبالزمبافرآیندتدویناستراژیدارندازجملهعواملمیؤثربیرپییادهسیازی
آیدوبایدموردتوجهمدیرانشرکتهاقرارگیرد .


شمارمی

هایاستراتژیکبه

موفقبرنامه
درپایانپیشنهادمیشودسایرمحققانضمنبازآزماییمدلپژوهشدرصنایعگوناگون،

باافزودنمتغیرهایجدیدبهمجموعهموانعدرنظرگرفتیهشیدهوییاکاسیتنازآنیان،زمینیهرا
برایتبییندقیقتریازوضعیتپیادهسازیبرنامههایاستراتژیکدربخشهایمختلفصنعتی
وخدماتیایرانفراهمنمایند .
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