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های صنعتی با  های استراتژیک در شرکت سازی برنامه هدف تحقيق حاضر شناسایی و تحليل موانع پياده
های صنعتی شهرستان سمنان  ی موردی در شرکت ای در قالب مطالعه استفاده از روش فرایند تحليل شبکه

 10فعال در شهرستان سمنان و نمونه آماری های صنعتی  باشد. جامعه آماری تحقيق شامل مدیران شرکت می
ها یک پرسشنامه  اند. ابزار گردآوری داده شده باشند که با استفاده از روش قضاوتی انتخاب نفر از این افراد می

است که قابليت اعتبار آن با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
ها نشان داد که موانع عملياتی، ساختاری، انسانی،  شده است. نتایج حاصل از تحليل دادهبررسی و تأیيد 

های صنعتی تأثيرگذار هستند. همچنين از  های استراتژیک در شرکت سازی برنامه ارتباطی و راهبردی بر پياده
های  سازی برنامه ر پيادهبين موانع مذکور، موانع انسانی بيشترین تأثير و موانع ارتباطی کمترین تأثير را ب

های  شده و تحليل های گردآوری باشند. در مجموع با توجه به داده های صنعتی دارا می استراتژیک در شرکت
 شده، مدل مفهومی تحقيق پذیرفته شد. انجام
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 قدمهم

گزینهبرنامه استراتژیک بهریزی امروزه که است مسئولیتای مهمترین از یکی هایعنوان
تمامی میسازمانمدیریتارشددر نظرگرفته وصنایعدر مدیرانبرایدستیابیبهها و شود

لزومهایاستراتژیکتمسکمیهایمتبوعخودبهبرنامهاهدافخردوکالنشرکت جویند.
 نشأتمیتوجه آنجا از مطالعاتمدیریتی در دانشاستراتژیکبهبدینحوزه که طورگیرد

هایتجاری،هادربازارتأثیرگذاردوسرنوشتفعالیتمستقیمقادراستبرتوانرقابتیسازمان
نیروهایحاکمبربازاروتوسعهتکنولوژیدرآیندهراتحتتأثیرقراردهد)جاللیفریزهندی،

1390 روش5، بررسی کنار در برنامه(. مختلفبرای رویکردهای و توسعهها نیازمند ریزی،
اجرایبرنامهمدل برسرراه وشناساییمسائلموجود بتوانمیزانها هایاستراتژیکهستیمتا

هایریزیشدهدربرنامهراسنجیدومیزانکاراییبرنامهاثربخشیدردستیابیبهاهدافتصریح
توانداستراتژیکراافزایشداد.بنابراینپرداختنبهمسائلحوزهاجرایاستراتژینهتنهامیآتی
بلکهبهطورمستقیمبرمیزاناثربخشیفعالیتبه صورتغیرمستقیمهایاجراییسازمانبیفزاید،
ببکاهشسهایاستراتژیکبههایاستراتژیکونیزکنترلتواندمزایاییرادرتدوینبرنامهمی
پیادههزینه حوزه در پژوهشی موضوعات به توجه باشد. داشته همراه به کنترلی سازیهای

می تمامیاستراتژی در اولویتپژوهشی محسوبگردد.شاخهتواند خدماتی و صنعتی های
آمدهدرصنایعمختلفراپاسخدهند،برتسهیلهاییکهبتوانندمسائلاستراتژیکپیشپژوهش
میتجاری اهدافاستراتژیکمؤثر مدلسازی تا هستند قادر و باباشند رویارویی برای هایی
 (.1390،6هایخاصاجرایاستراتژیرابهتفکیکهرصنعتتبیینکنند)پیمانفر،چالش

تریناندازهاواهدافاستراتژیکیکیازاصلینرخباالیشکستدردستیابیبهچشم
ریسکباالیشکستدرهایپیشرویمدیراچالش وجود با است. ندرصنایعگوناگون

هایاستراتژیکوعدمتوجهمحققانبهتبیینتدبیرهاییبرایهدایتفراینداجرا،اجرایبرنامه
منظورخلقموفقیتوبرتریدربازارهایاستراتژیکبهگیریازبرنامهتمایلمدیرانبرایبهره

سازیاستراتژیهمگامضرورتپرداختنبهمسائلحوزهپیادهروبهافزایشاست.بدینترتیب
روشدهاستهابااولویتبیشتریروبههایاستراتژیکدرسازمانکارگیریبرنامهباافزایشبه

(Dehayyat and Anchor, 2009, 172.)
پیاده هایاستراتژیکازدوجنبهدارایاهمیتسازیبرنامهتمرکزبرپژوهشدرحوزه

پژوهشا نخستآنکه میست؛ پیادهها فرایند مطالعه به مشکالتوتوانند و بپردازند سازی
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اجراییآسیب استراتژیهای برنامهکردن و ارشد مدیران و کنند شناسایی را درها را ریزان
هایآتیهایسنجیدهبرایدورههایاستراتژیکفعلیوتدویناستراتژیگیریاصالحجهت
توانندباافزودنبهغنایعلمیاینحوزه،هامید.دیگرآنکهایندستهازپژوهشکننیاریمی

نظام در پیادهنقشمؤثری مفاهیم کردن جاللی،مند و )مظلومی کنند ایفا استراتژی سازی
1391،127-126.)

زد.پرداسازیاستراتژیوموانعپدیدآمدهدرحینفراینداجرامیاینتحقیقبهمسئلهپیاده
هایصنعتیشناساییشدهوباهایاستراتژیکدرشرکتسازیبرنامهدراینتحقیقموانعپیاده

شبکه تحلیل روشفرایند از اولویتاستفاده میای تحلیل و مسئلهبندی اینشوند. در که ای
ژیکهایاستراتسازیبرنامهپژوهشبدانپرداختهخواهدشد،ایناستکهمهمترینموانعپیاده

هایصنعتیکدامند؟واولویتواهمیتاینعواملچگونهاست؟درشرکت
سازمان محیطیبقا اشکالمختلفتهدیدمیتغییراتمداوم به را سازمانها لذا هاکند.

برداریجهتادامهحیاتخودنیازمنداتخاذرویکرداستراتژیکیمناسب،جهتحداکثربهره
هایهنقاطقوتوضعفخودهستند.بیشترنظریاتوتوصیههایمحیطیباتوجهبازفرصت

ریزیوتدوینمناسباستراتژی،محدودشدهمطرحشدهدرادبیاتمدیریت،بهالزاماتبرنامه
مدل صفطویلیاز طولزمان، در تکنیکاست. و بههایبرنامهها مقابلمدیران ریزیدر

اغلبقس مدیران، گرچه و شده میمتنمایشگذاشته و دركکرده را کههایآن دانند
به را آنها بهچگونه اثربخش  بهصورت نه نوعاً ضعیف، عملکرد مشکل اما گیرند، کار

(.Higgins, 2005, 4)ریزیبلکهبهاجرایآنمربوطاستبرنامه
پیاده واقع پیچیدهدر فرایند استراتژی، میسازی شامل را توصیهای فقدان که هایگردد

آمدهدرحینمندبرایهدایتاینفرایندونبودخطوطراهنمابرایحلمسائلپیشونظاممیعل
بهجعبهسیاهسازمانتبدیلنمودهاست.پژوهش هایمتمرکزبراینحوزه،اجرا،اینفرایندرا

تهتوانندبهرمزگشاییازاینجعبهسیاهپرداخضمنغنینمودنادبیاتمدیریتاستراتژیک،می
(.Ribinac, 1389, 18هایاستراتژیکرادرپیداشتهباشند)وارتقایاثربخشیبرنامه

سازیاستراتژی،پرداختنبهیکیازمهمترینمسائلقابلطرحوبررسیدرحوزهپیاده
پیادهچالش فرایند در سبباختالل استکه موانعی و دسترفتنها از و استراتژی سازی
.گرددفتهبرایتدوینبرنامهاستراتژیکمیگرهایصورتتالش

می اجرا فرایند بر تأثیرگذار اصالحجهتشناختموانع در را مدیران هایگیریتواند
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استراتژی تدوین و دورهفعلی برای سنجیده بهبودهای برای تالش رساند. یاری آتی های
زمانرادرمواردیهمچونسازیاستراتژیدرعینارتقایاثربخشی،کاراییساوضعیتپیاده

خصوصدرشرایطاقتصادینابسامانبسیارتخصیصمنابعافزایشخواهددادواینمسئلهبه
(.1393،81چگنیومینیاتورسجادی،گردد)سلیمیارزشمندتلقیمی

هایطورمشخصبهبررسیمسائلوچالشهایتحقیقاتیداخلیکهبهعدموجودنمونه
هایصنعتیشهرستانسمنانبپردازند،برضرورتانجامسازیاستراتژیدرشرکتحوزهپیاده

توانددرسازیاستراتژیدرصنایعمیعالوهشکستیاموفقیتپیادهاینپژوهشمیافزاید.به
بنابراینشناساییوتحلیل.سطحکالن،سپاسگذاریصنعتیدرکشورراتحتتأثیرقراردهد

ایهایصنعتیازاهمیتوضرورتویژههایاستراتژیکدرشرکتبرنامهسازیموانعپیاده
برخورداراست.

 ادبیات تحقیق .1

 . ادبیات تجربی1-1

)سلیمی مینیاتورسجادی و پیاده1393چگنی موانع بررسی به میدانی، پژوهشی در سازی(
درقالبهایدولتیواولویتریزیاستراتژیکدرسازمانبرنامه ایموردیمطالعهبندیآنها

اسالمی آزاد دانشگاه مدیریتیخرمدر موانع که داد نشان آنها تحقیق نتایج پرداختند. آباد
باشد.هایاستراتژیکدردانشگاهمیسازیبرنامهدارایبیشتریناهمیتدرپیاده

خلیلی )محضریو توصیفی1392شورینی تحقیقی در اجرای-( شناساییموانع به پیمایشی
نتایجتحقیقهایاستراتژیکواولویترنامهب بندیآندرگروهخودروسازیسایپاپرداختند.

برنامه اجرای موانع که داد نشان محدودیتآنها عامل، قالبچهار هایهایاستراتژیکدر
محدودیت فرهنگی، و محدودیتساختاری مالی(، و )انسانی منابع سیستمیهای وهای

 باشند.بندیمیریزیقابلطبقهبرنامهمدیریتیومحدودیت

استفادهازروشتاپسیس»(درپژوهشیباعنوان1392خاتمیفیروزآبادیوهمکارانش)
اولویتفازیبه پیمانکاریبخشانرژیمنظور میان اجرایاستراتژیدر هشت«بندیموانع ،
شانرژیموردنظرقراردادند،هایاستراتژیکدربخسازیبرنامهعنوانموانعپیادهعاملرابه

بندیموانعاجرایاستراتژیدرمیانپیمانکاریبخشوبااستفادهازابزارپرسشنامهبهاولویت
عنوانیکهانشاندادکهساختارسازمانیبیشتریناولویترابهانرژیپرداختند.نتایجتحلیل
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دهد،وخوداختصاصمیمانکاریبهسازیبرنامهاستراتژیکدرصنعتپیمانعدرحینپیاده
برنامه آن از مجریانپس ارتباطات، استراتژی، کیفیت منابع، تخصیص عملیاتی، ریزی

گیرند.هایبعدیقرارمیاستراتژی،کنترلوتعهددررتبه
هاسازیمؤثراستراتژیرویپیادهموانعپیش»(درپژوهشیمیدانیباعنوان1390فر)پیمان

بهروشطرح«درنظامورزشایران هایپژوهشآمیختهاکتشافیکهدردوبخشکیفیو،
هادرنظامسازیمؤثراستراتژیبندیوتحلیلموانعپیادهانجامشدبهشناسایی،اولویتکمی

نتایجتحقیقوینشاند هاسازیاستراتژیرویپیادهاد،کهموانعپیشورزشایرانپرداخت.
( زیربنایی موانع شامل: ورزشایران نظام استراتژی6در تدوین مرحله موانع )گویه(، 6ها

7ها)گویه(وموانعمرحلهاجرایاستراتژی5عمل)هابهگویه(،موانعمرحلهانتقالاستراتژی
باشد.گویه(می

سازیاستراتژیشناسیپیادهآسیب»پژوهشیمیدانیباعنوان(در1390جاللیفریزهندی)
سازیاستراتژیدرصنعت،بهبررسیمسائلوموانعموجوددرپیاده«مدوندرصنعتداروسازی

هایآمارینشاندادکهنُهعاملتدویناستراتژی،دارویایرانپرداخت.نتایجحاصلازبررسی
تاکتیکونهرابطهمیانواحدهایسازمانیوگ ارتباطات، مجریاناستراتژی، هایهایاستراتژی،

سیستم سازمانیو ساختار تعهد، اجماع، توانندهایاداریدرصورتناکارآمدیمیعملیاتی،
سازیاستراتژیدرصنعتدارومعرفیگردند.بیشترینتأثیرمتعلقبهعنوانمهمترینموانعپیادهبه

ژیاستوپسازآنمتغیرهایساختارسازمان،مجریاناستراتژی،ناکارآمدیدرتدویناسترات
گونه و سازمانی واحدهای میان سیستمرابطه استراتژی، وهای تعهد ارتباطات، اداری، های

هایبعدقرارگرفتندوکمترینمیزانتأثیرگذارینیزبهمتغیرهایعملیاتیدرجایگاهتاکتیک
اجماعنسبتدادهشد.

هایشناساییموانعاجرایبرنامه»(درپژوهشیمیدانیباعنوان1389حمزئیان)حسینیو
مدل روش با اجرایراهبردی موانع که رسیدند نتیجه این به تفسیری، ساختاری سازی

موانعبرنامه موانعساختارسازمانی، موانعانسانی، هایراهبردیدرششدستهموانعارتباطی،
بندیهستند.وموانعفرهنگیقابلدستهمحتوایی،موانعمنابع

)بییهنقییلاز:(2010)1خییارجی،مییارتیندریکیییازمهمتییرینوپراسییتنادترینتحقیقییات
معتقداستعدماختصاصزمانکافیازسیویمیدیران،تمرکیزبییشاز(1390،78فر،پیمان
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،تمرکزبییشازحیدهایسازمانمدت،تضادوتناقضموجوددراولویتحدبراهدافکوتاه
پیذیری،ضیعفدرترجمیاناسیتراتژیبیهجایاستراتژی،عیدموجیودمسیؤلیتبرتاکتیکبه

هاازمهمتیرینمیواردیاسیتهایعملیاتیوعدمتواناییدرپاسخگوییسریعبهفرصتبرنامه
نفیر،کشیاند)پیمیاسازیاستراتژیرابیهچیالشمییویژهدرزمانبحراناقتصادی،پیادهکهبه
1390،78.)

همکارانش1هاید در2002)و استراتژی اجرای خصوص در مطالعاتی انجام به نیز )
هایاینمحققاننشاندادبیشازهفتاددرصدموانعمرتبطاند.یافتههاینروژیاقدامکردهسازمان

پررنگیراایفابااجرایاستراتژی،برگرفتهازمسائلساختاریاستوارتباطاتدراینمیاننقش
کند.می

(درمطالعاتخوددرزمینهاجرایاستراتژیدریافتندکهاجرای2012)2آلتوننوایکاوالکو
هایریزیشدهواستراتژیهایبرنامههایسازمانیمستلزمانطباقاستراتژیآمیزاستراتژیموفقیت
اینمحقتحقق است. رسالتسازمان راستایدستیابیبه در عاملیافته سه که هستند معتقد قان

هایهمسوباارتباطاتاستراتژیک،شناساییوپشتیبانیبازیگراناستراتژیکوساختارهاوسیستم
هایاستراتژیکسازمانتأثیرگذارهستند.سازیبرنامهاستراتژیبرموفقیتپیاده

بخشاستراتژیکارگیریاثرعواملمؤثربربه»(درپژوهشیباعنوان2014)3راجاسکار
هفتعاملاصلیرادراینزمینهبهشرحذیلشناسایینمودهاست:«دریکصنعتخدماتی

سیستم سازمانی، برون و درون ارتباطات سازمانی، ساختار فرهنگ، سازمانی،رهبری، های
تخصیصمنابعونوعاستراتژی.

بههشت2015)4هیگینز ارائهمدلیموسوم با نیز )Sتبیی نظرخودبه نچارچوبمورد
اینمدلشاملاستراتژی، در اشاره مورد هشتعنصر است. برایاجرایاستراتژیپرداخته

ارزش منابع، هدفمند، عملکردساختار و فرایندها و سیستم کارکنان، سبک، مشترك، های
گردد؛ویدرتوضیحمککینزیبرمیSاستراتژیکاست.ریشهمدلهیگینزبهمدلهفت

ازمیانبرود،اجرایاستراتژیSکنداگرهماهنگیوتناسبمیانهشتمدلخودعنوانمی
ناموفقخواهدبود.

                                                                                                                                  
1. Heide 

2. Aaltonen & Ikavalko  
3. Rajasekar  
4. Higgins  
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جمع با تحقیق پیشینه و ادبیاتموضوع به توجه با پایان نظریهدر یافتهبندی و هایها
تعدادیازاستاداندانشگاهپژوهش با نعتیوهایصومدیرانشرکتهایتجربیومصاحبه

سازمان دستگاهمسئولینامردر و تأثیرها بیانگر هایاجراییذیربطمدلمفهومیتحقیقکه
(1هایصنعتیاست،بهشرحشکلشماره)هایاستراتژیکدرشرکتسازیبرنامهموانعپیاده

راهبردی و ارتباطی انسانی، ساختاری، عملیاتی، مانع پنج الگو این در است. شده طراحی
مؤلفهبه بههمراه آنها زیرمجموعه پیادههای و مستقل متغیرهای برنامهعنوان هایسازی

میهایصنعتیبهاستراتژیکدرشرکت وابسته بهعنوانمتغیر را جدولیکاینابعاد باشد.
استنادادبیاتتجربینشانمیدهد.

 . ابعاد مدل مفهومی تحقیق1جدول 

 اشاره کنندهمنبع  معیار فرعی معیار )موانع(

 عملياتی

 های عملياتی ناکارامدی تاکتيک 

 تخصيص ناکارای منابع 

 ای عدم مشارکت ميان واحدهای وظيفه 

(؛ 1992b(؛ مک دونالد )1992a(؛ مک دونالد )1997دیب و سيمکين )
فرر   (؛ پيمان1392(؛ خاتمی فيروزآبادی و همکارانش )2000سيمکين )

 (2014(؛ راجاسکار  )2010(؛ مارتين )1390)

 ساختاری

 های فرهنگی چالش 

 آوردهای اجرا ضعف در کنترل ره 

 ها و اهداف تعارض در اولویت 

 نارسایی در تقسيم مسئوليت اجرایی 

(؛ 1992b(؛ مک دونالد )1992a(؛ مک دونالد )1997دیب و سيمکين )
(؛ خرراتمی 1392(؛ محضررری و خليلرری شررورینی ) 2000سرريمکين )

(؛ هایرد   1389؛ حسينی و حمزئيران ) (1392فيروزآبادی و همکارانش )
 (2015(؛ هيگينز  )2014(؛ راجاسکار  )2012و همکارانش  )

 ارتباطی

 نظام ارتباطاتی ناکارامد در درون شرکت 

 کيفيت سيستم اطالعاتی بی 

  ضعيف بودن شبکه ارتباطی بين
 های همکار شرکت

(؛ 1992b(؛ مک دونالد )1992a(؛ مک دونالد )1997دیب و سيمکين )
(؛ آلترونن و ایکراوالکو    1389(؛ حسرينی و حمزئيران )  2000سيمکين )

 (2015(؛ هيگينز  )2014(؛ راجاسکار  )2012)

 راهبردی

 اطمينان محيطی وجود عدم 

 شده کيفيت نامناسب استراتژی تدوین 

 عدم یکپارچگی استراتژی سطوح سازمانی 

  عدم وجود تعهد به استراتژی 

(؛ 1992b(؛ مک دونالد )1992aد )(؛ مک دونال1997دیب و سيمکين )
فرر   (؛ پيمان1393چگنی و مينياتور سجادی ) (؛ سليمی2000سيمکين )

 (2012(؛ آلتونن و ایکاوالکو  )1390)

 انسانی

 ناتوانی مجریان استراتژی 

 سبک رهبری نامناسب 

 بی تعهدی مجریان استراتژی به سازمان 

 غيرانگيزشی بودن سيستم پاداش 

(؛ 1992b(؛ مک دونالد )1992a(؛ مک دونالد )1997دیب و سيمکين )
(؛ حسررينی و 1392(؛ محضررری و خليلرری شررورینی )2000سرريمکين )
 (2012(؛ آلتونن و ایکاوالکو  )1389حمزئيان )
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 تحقیق . مدل مفهومی1شکل 

 . ادبیات نظری1-2

حرکتآتیسازمان مسیر استراتژیچیزیاستکه یا نمراهبرد تعیین را آینده در وها وده
خواهیمدرکهمیکندکداماقدامبایددرچهزمانومکانیانجامشود،یعنیجاییمشخصمی

بلندمدتبهآنبرسیم.بنابراینرسیدنبهاینمطلوبمستلزمشناختفرآیندهایموردنیازشامل
بهره همچنین و ارزیابی و اجرا شیوهتدوین، از خطراتبردن اجتناباز مناسببرای وهای

عبارتدیگرراهبرد،طرحیاالگویباشد.بههامیمشکالتاحتمالیوتبدیلتهدیدهابهفرصت
هایمؤثر،ابزاروهایروشنودقیق،شیوهواحدوجامعیاستکهبااتکابرنیرویانسانی،روش

اهدافنهایییاریمی رسیدنبه در سازمانرا سایرمنابع، شاهی،کند)عربامکاناتمناسبو
1392،4.) 

هیایبلندمیدتوتیوانبیهبهتیرینشیکلممکینبیههیدفباانتخاباستراتژیدرسیتمیی
هیایبلندمیدت،مأمورییتهیا،هیدفمأموریتسازماندستیافت.توجههمزمیانبیهاسیتراتژی

موانع 

موانع  عملیاتی

 ساختاری

 

 موانع ارتباطی
موانع 

 راهبردی

 

 موانع انسانی

سازی پیاده

های برنامه

 استراتژیک
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توانبیرآندهدکهمیدستمیسازمانوبررسیاطالعاتداخلیوخارجیسازمان،مبناییرابه
هیاباعی هایقابیلاجیراراشناسیاییکیردومیوردارزییابیقیرارداد.اسیتراتژیاستراتژیاساس
شوندکهسازمانباطیمراحلتدریجیازحالتکنونیپارافراترگذاشیتهوبیهپایگیاهمیوردمی

،روشود)غفارییانوعمیادزادهنظر)درآینده(دستیابد،مگراینکهناگهانباوضعیناگوارروبه
1392،39.)
هیایاسیتراتژیکوتأثیرگیذاریدییدگاهشخصییوسازیبرنامهدلیلماهیتتجربیپیادهبه

فرایندهایشناختیمحققاندردركاینمفهوم،تعاریفمتنوعیازاجرایاسیتراتژیارائیهشیده
سیازیاسیتراتژیرافراینیدیبیاماهییتشیهودیدانسیتکیهدرطییآن،تیوانپییادهاست.میی

آیندوسازمانازطریقآنبیهتخصییصهایسازمانیبهمرحلهعملدرمیهاوسیاستتراتژیاس
هادرمحیطرقابتیقادرمیشود.گیریازفرصتبهینهمنابعبرایبهره

ایازتصیمیماتواقیداماتاجرایاستراتژیفرایندیپیچییده،پوییاومتشیکلازمجموعیه
دسیتگیذاردوبیهاخلیوخارجیدرهمتنیدهبیرآنتیأثیرمییاستکهتعدادزیادیازعواملد

شیودهاودستیابیبهاهدافاستراتژیکدنبالمییعملدرآوردنبرنامهمدیرانوکارکنانبرایبه
(.1391،127)مظلومیوجاللی،

استراتژی شکست دلیل استراتژیکاگرچه مدیریت در استراتژی اجرای فرآیند به ها
برمی ازدالیلشکستاجرایاستراتژیگردد، ها،درمطالعاتتوجهکمتریبهآنشدهاست.
زمانومی و نیزمحدودیتبودجه سرتاسرسازمانو انتقالدرستاستراتژیدر عدم توانبه

ازاولویتاستراتژیکواهمیتباالییدرناکاراییمنابعدرانجامپروژه هاواقداماتیکهبعضاً
ب بهجهتدستیابی را بهبود منابع قسمتاعظم اما نیستند، اهدافبرخوردار اختصاصه خود

(.1390،83پورخاناپشتانیونورالسناء،دهند،اشارهنمود)فرجمی

 شناختی . چارچوب روش2

هاتحقیقتوصیفیازپژوهشحاضرازحی هدفکاربردیوازحی نحوهگردآوریداده
آنجاکهدراینتحقیق،ابتدامعیارهاوزیرمعیارهاشناساییشدهونوعپیمایشیاست.همچنیناز

تعیینوموردتحلیلقرارایسپسوزنواولویتآنهابااستفادهازتکنیکفرایندتحلیلشبکه
آماریتحقیقشامل جامعه تحلیلیدارد. تحقیقحالتاکتشافیو نوع اجرا در است، گرفته

باشندنفرازاینافرادمی10عالدرشهرستانسمنانونمونهآماریهایصنعتیفمدیرانشرکت
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استفادهازروشقضاوتیانتخاب هاازطریقدوپرسشنامهاند.درپژوهشحاضردادهشدهکهبا
هایاستراتژیکدرسازیبرنامهآوریشدهاست.پرسشنامهاولباهدفشناساییموانعپیادهجمع
هاوتنظیمگردیدهاست.درپرسشنامهدومباتوجهبهروشتحلیلدادههایصنعتیتهیهشرکت

شبکه تحلیل فرایند عنوان اولویتایتحت برای و، شناسایی )عوامل تحقیق متغیرهای بندی
شده(،پرسشنامهنهاییبرمبنایروشپرسشنامهاستانداردساعتیدرروشتهیهوتدوینانتخاب

ماریتحقیققرارگرفت.شدودراختیارنمونهآ
ها،ابتداباتوجهبهادبیاتموضوعوپیشینهتحقیقونظراتبرایاطمینانازرواییپرسشنامه

هایاولیههایصنعتیشهرستانسمنان،پرسشنامههاومدیرانشرکتتعدادیازاستاداندانشگاه
الزمدراختیارتعدادیازاعضایتحقیق،تدوینوبرایاعتبارسنجیواطمینانازدارابودنروایی
پرسشنامه که شد حاصل اطمینان گرفتو قرار تحقیق وجامعه هستند الزم روایی دارای ها

سنجند.هایموردنظرپژوهشگررامیخصیصه
برایآزمونپایاییپرسشنامهاولتحقیقازروشآلفایکرونباخاستفادهشید.بیدینمنظیور

نفرهتوزیعومقدارآلفایکرونباخآنبااسیتفاده30کنمونهآزمایشیهایتحقیقدریپرسشنامه
دستبه70/0(بیشازحدمطلوب2محاسبهومطابقجدولشماره)1ازنرمافزاراس.پی.اس.اس

آیند.برایناساسپاییاییپرسشینامهمیوردشمارمیآمدکهازلحاظآماریضرایبقابلقبولیبه
باشد.تأییدمی

 . مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه اول تحقیق2ول جد

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت  عامل

 0.876 3 موانع عملياتی

 0.834 4 موانع ساختاری

 0.798 4 موانع انسانی

 0.806 3 موانع ارتباطی

 0.762 4 موانع راهبردی

 0.812 17 کل سؤاالت

 . تحلیل تجربی 3
هایصنعتیازهایاستراتژیکدرشرکتسازیبرنامهبررسیموانعپیادهمنظوردراینتحقیقبه

                                                                                                                                  
1. SPSS  
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درمورد،شود(مالحظهمی3طورکهدرجدولشماره)استیودنتاستفادهگردید.همانTآزمون
داریازسطحخطا(بزرگتروسطحمعنی64/1(ازمقداربحرانی)tتمامیمتغیرها،آمارهآزمون)

توانگفتکهازنظرپاسخگویاندرصدمی95بنابرایندرسطحاطمینان،(کوچکتراست.05/0)
سازیبرپیادهموانععملیاتی،ساختاری،انسانی،ارتباطیوراهبردیتمامیمتغیرهایتحقیقشامل

ازاینعواملمیهایصنعتیتأثیرگذارمیهایاستراتژیکدرشرکتبرنامه لذا تواندرباشند.
قیقاستفادهنمود.مدلمفهومیتح

 استیودنت در مورد معیارهای اصلی تحقیق T. نتایج آزمون 3جدول 

 متغیر
 آماره 

 (tآزمون )

 درجه 

 (dfآزادی )

 سطح 

 داری معنی

تفاضل 

 میانگین

 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین

 3779/0 2152/0 2965/0 000/0 29 874/8 موانع عملياتی

 5430/0 3612/0 4521/0 000/0 29 658/12 موانع ساختاری

 3577/0 3039/0 3558/0 000/0 29 120/8 موانع انسانی

 4949/0 3217/0 4133/0 000/0 29 568/8 موانع ارتباطی

 2787/0 1345/0 2066/0 000/0 29 985/9 موانع راهبردی

 4126/0 2714/0 3420/0 000/0 29 146/10 کل سؤاالت

نتایجپژاینیافته با هایمورداشارهدربخشپیشینهپژوهشنظیرتحقیقاتهیگینزوهشها
(،محضریوخلیلیشورینی1393چگنیومینیاتورسجادی)(،سلیمی2014(،راجاسکار)2015)
(وحسینیوحمزئیان1390(،جاللیفریزهندی)1392(،خاتمیفیروزآبادیوهمکارانش)1392)
تحقیقات1389) در دارد. همخوانی و( ارتباطی انسانی، ساختاری، عملیاتی، موانع نیز مزبور

هایصنعتیتأثیرگذارشناختهشدهبودند.هایاستراتژیکدرشرکتسازیبرنامهراهبردیدرپیاده
سازیبندیموانعپیادهدهیورتبهای،بهوزندرادامهبااستفادهازتکنیکفرایندتحلیلشبکه

شود.بدینمنظورگامهایزیرطیشدههایصنعتیپرداختهمیشرکتهایاستراتژیکدربرنامه
است:

گیریازنظراتدراینتحقیقباجستجومیانمنابعمعتبرعلمیوبهره تبیین مدل: -گام اول
عنوانکارشناسانوخبرگانامر،ابتداپنجمانععملیاتی،ساختاری،انسانی،ارتباطیوراهبردیبه

شناساییشدودرادامههایصنعتیهایاستراتژیکدرشرکتسازیبرنامهعپیادهموانمهمترین
درمجموعبرایسنجشهریکازاینعوامل،مؤلفه معیار5هاییبرایآنهادرنظرگرفتهشد.

 و به18اصلی زیرمعیار پیادهعنوان برنامهموانع شرکتسازی استراتژیکدر صنعتیهای های
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کاربردهشد.باتوجهبهمراتبگفتهشده،مدلیدکهدرایجادپرسشنامهتحقیقبهبندیگردطبقه
(میباشد.2شرحشکلشماره)ایتحقیقبهشبکه
 

 ای تحقیق . مدل شبکه2شکل 

مشخصمی سوپرماتریساولیه کلی ساختار ابتدا ادامه )در شماره جدول در (4شود.
ارهاوزیرمعیارهانشاندادهشدهاست.هایبینهدف،معیارتباطووابستگی

 . ساختار سوپرماتریس اولیه4جدول 

 ( زیرمعیارها3)
(2) 

 معیارهای اصلی

(1) 

 هدف
 

0 0 0 
(1) 

 هدف

0 W22 W21 
(2) 

 معيارهای اصلی

0 W32 0 
(3) 

 زیرمعيارها

 

های صنعتیهای استراتژیک در شرکتسازی برنامهموانع پیادهبندی اولویت  

 موانع عملیاتی

ناکارامدی 

های تاکتیک

 عملیاتی

تخصیص 

 منابعناکارای 

عدم مشارکت میان 

 ایواحدهای وظیفه

 موانع ساختاری

های چالش

 فرهنگی

ضعف در کنترل 

 آوردهای اجراره

تعارض در 

ها و اولویت

 اهداف

نارسایی در 

تقسیم مسئولیت 

 اجرایی

 موانع انسانی

ناتوانی 

مجریان 

 استراتژی

سبک رهبری 

 نامناسب

تعهدی بی

مجریان 

استراتژی به 

 سازمان

غیرانگیزشی 

بودن سیستم 

 پاداش

 موانع راهبردی

وجود 

اطمینان عدم

 محیطی

کیفیت نامناسب 

استراتژی تدوین 

 شده

عدم وجود 

تعهد به 

 استراتژی

عدم یکپارچگی 

استراتژی سطوح 

 سازمانی

 

 موانع عملیاتی

نظام 

ارتباطاتی 

 ناکارامد 

سیستم 

 اطالعاتی 

 کیفیتبی

ضعیف بودن شبکه 

های ی بین شرکتارتباط
 همکار

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 یصنعت یها در شرکت کیاستراتژ یها برنامه یساز ادهیموانع پ لیو تحل ییشناسا 147

به های مقایسه زوجی و بررسی سازگاری آنها: تشکیل ماتریس -گام دوم اینگام در
وهایمقایسهترتیبماتریس یکدیگر وابستگیمعیارهایاصلیبه زوجیمعیارهایاصلی،

 شود.زیرمعیارهایتشکیلشدهوسازگاریآنهاکنترلمی
دراینراستاابتدانرخناسازگاریمقایساتزوجیهرپاسخگوموردکنترلقرارگرفتهو

نرخناسازگاریقابلقبول وجود از اطمینان ازپساز اولویت10/0)کمتر بندیمعیارهای(،
اصلیوفرعیتحقیقانجامگردیدهاست.نرخناسازگاریمحاسبهشدهبرایماتریستلفیقی

باشد.(می5شرحجدولشماره)معیارهایاصلیوفرعیتحقیقبه

 های مقایسات زوجی . نرخ ناسازگاری هر یک از ماتریس5جدول 

 نرخ ناسازگاری عامل

 0.0161 ای اصلیمعياره

 0.0013 موانع عملياتی

 0.0057 موانع ساختاری

 0.0136 موانع انسانی

 0.0036 موانع ارتباطی

 0.0032 موانع راهبردی

نرخ آنجاییکه ناسازگاریمحاسبهاز های از کمتر بسیار عوامل برایکلیه 10/0شده
دهندگاندرخصوصوسطپاسختواناطمیناننمودکهمقایساتزوجیکهتباشد؛لذامیمی

پیاده برنامهموانع شرکتسازی در استراتژیک های صنعتی ازهای است گرفته صورت
 وزن است. برخوردار باالیی سازگاری موانع برنامهپیادهاصلی درسازی استراتژیک های

W21)ماتریسهایصنعتیشرکت از استفاده با تحلیلشبکه( درایروشفرایند و محاسبه
(نشاندادهشدهاست.6جدولشماره)

 بندی معیارهای اصلی تحقیق . رتبه6جدول 

 رتبه وزن نهایی وزن حدی AHPوزن  مانع

 1 %22.62 0.091 0.268 موانع راهبردی

 2 %21.72 0.087 0.256 موانع ساختاری

 3 %20.93 0.084 0.209 موانع انسانی

 4 %18.70 0.075 0.180 موانع عملياتی

 5 %16.03 0.064 0.088 انع ارتباطیمو

نتایجمندرجدرجدولمذکوربیانگرآناستکهدرمیانمعیارهایاصلیتحقیق،موانع
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انسانی،عملیاتیوراهبردیباالترینرتبهراکسبنمودهاست؛درحالی کهموانعساختاری،
هایبعدیاهمیتقراردارند.ارتباطیدررتبه
(رانشانمیدهد.W32ایتحقیق)ماتریسنزیرمعیارهایمدلشبکه(وز7جدولشماره)

 های صنعتی های استراتژیک در شرکت سازی برنامه . وزن موانع پیاده7جدول 

معیار 

 اصلی
 رتبه وزن نهایی وزن حدی AHPوزن  معیار فرعی

موانع 
 عملياتی

 2 %32.57 0.031 0.303 های عملياتی ناکارامدی تاکتيک

 3 %29.55 0.028 0.182 ناکارای منابعتخصيص 

 1 %37.88 0.036 0.515 ای عدم مشارکت ميان واحدهای وظيفه

موانع 
 ساختاری

 2 %26.58 0.031 0.329 های فرهنگی چالش

 4 %22.85 0.027 0.142 آوردهای اجرا ضعف در کنترل ره

 3 %23.64 0.028 0.182 ها و اهداف تعارض در اولویت

 1 %26.93 0.032 0.347 ر تقسيم مسئوليت اجرایینارسایی د

موانع 
 انسانی

 4 %23.50 0.027 0.175 ناتوانی مجریان استراتژی

 3 %24.73 0.029 0.237 سبک رهبری نامناسب

 1 %26.77 0.031 0.339 بی تعهدی مجریان استراتژی به سازمان

 2 %24.99 0.029 0.249 غيرانگيزشی بودن سيستم پاداش

انع مو
 ارتباطی

 1 %38.95 0.037 0.558 نظام ارتباطاتی ناکارامد در درون شرکت

 3 %29.60 0.028 0.184 کيفيت سيستم اطالعاتی بی

 2 %31.45 0.029 0.258 های همکار ضعيف بودن شبکه ارتباطی بين شرکت

موانع 
 راهبردی

 4 %23.64 0.028 0.182 اطمينان محيطی وجود عدم

 1 %27.00 0.032 0.350 شده استراتژی تدوین کيفيت نامناسب

 3 %24.06 0.028 0.203 عدم یکپارچگی استراتژی سطوح سازمانی

 2 %25.30 0.030 0.265 عدم وجود تعهد به استراتژی  

هایسومدرگامتشکیل سوپرماتریس ناموزون، موزون و حدّی: -های سوم تا پنجم گام
 کلیه اینکه به توجه با پنجم سوپرماتریسناموزونماتریستا ساختار زوجیدر هایمقایسه

(W21،W22وW32محاسبهشدهوسازگاریآنهانیزکنترلشدهاست،باجایگزینکردناین)
بهماتریس )ناموزون( سوپرماتریساولیه تقسیمکردنمقادیرهردستمیها، با ادامه در آید.

سوپرماتریسموزو ستون، آن جمع بر میستون محاسبه بهن برای نهایت در و دستشود.
شودتاهمگراشود.توانرساندهمیآوردنسوپرماتریسحدی،سوپرماتریسموزونآنقدربه

بهاینمعنیکههمهعناصرسوپرماتریسیکسانشوند.شایانذکراستباتوجهبهطوالنیو
هاخودداریشدهووزنحدیومبودنمحاسبات،لذاازارائهجداولمربوطبهاینگاحجیم
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(و6وزننهاییمعیارهایاصلیوفرعیتحقیقدرستونهایچهارموپنجمجداولشماره)
(ارائهشدهاست،وبرایناساسرتبهمعیارهایاصلیوفرعیتحقیقمشخصشدهاست.7)

ای؛احدهایوظیفهشوددرمیانموانععملیاتی،عدممشارکتمیانوطورکهمالحظهمیهمان
تعهدیدرمیانموانعساختاری،نارساییدرتقسیممسئولیتاجرایی؛درمیانموانعانسانی،بی

مجریاناستراتژیبهسازمان؛درمیانموانعارتباطی،نظامارتباطاتیناکارامددردرونشرکت؛
رتبهراکسبنمودهاندشدهباالتریندرمیانموانعراهبردی،کیفیتنامناسباستراتژیتدوین

وازدیدگاهپاسخگویانباالتریناولویتوبیشتریناهمیترادربینزیرمعیارهایتحقیقدارا
میباشند.

تمامیفرضیه توجهبهنتایجحاصل، ودرنتیجهالگویمفهومیتحقیقدرمجموعبا ها
شرکت مدیران لذا گرفت. قرار پذیرش مورد مسئولین و صنعتی سازمانهای در وامر ها

واقداماتریزیایداشتهوبرنامههایاجراییذیربطبایدبهاینعواملتوجهویژهدستگاه ها
هایاستراتژیکسازیبرنامهکاهشیاحذفموانعپیادهتریرادرراستایتروسنجیدهمناسب

عملآورند.بههایصنعتیوافزایشاحتمالموفقیتآنهادرشرکت

 گیریتیجه. ن4

موفقیتبرنامه برای سودمند ابزاری درست، اجرای و تدوین صورت استراتژیکدر ریزی
میشرکت و بوده رقابتجهانی بازار در برنامهها تأثیر دارد. نگه سرپا را آنها ریزیتواند

ریزیاستراتژیککارگیریبرنامههایامروزیبرکسیپوشیدهنیست.بهاستراتژیکدرسازمان
مشکلاصلیتوانددردرازمدتثمراتمثبتیبرایسازمانوسطمدیرانمیت بهبارآورد. ها

سازمان آنبرخی اجرای و تدوین در موفقیت عدم یا استراتژیکو برنامه وجود عدم ها
هایخاصبرایهرریزیاستراتژیکووجودموقعیتدلیلپیچیدگیفرایندبرنامهباشد.بهمی

انبهترینروشرابرایاینفرایندمهمپیشنهادکرد.توسازمان،نمی
هادرامروزهحوزهمطالعهبسیاریازمحققانسازمان،پیرامونعللبروزشکستسازمان

منظورموفقیتدراجرایآنریزیاستراتژیکوارائهمجموعهراهکارهاییبهسازیبرنامهپیاده
اجرایبرن محیطکنونی، در است. زیادیروبروامهمعطوفشده موانع ریزیاستراتژیکبا

استکهتحققاهدافموفقیتوبقایسازمانبهرفعاینموانعبستگیدارد.باتوجهبهاهمیت
ریزیریزیاستراتژیکووجودعواملیکهمنجربهعدمموفقیتفرایندبرنامهروزافزونبرنامه
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پیشاستراتژیکمی اجرایدرستبرنامهشود شناسایییزیاستراتژیکبرایسازمانرنیاز ها
گیریبرایرفعآناست.اینعواملوتصمیم

پیاده اینتحقیقموانع در شرکتسازیبرنامهلذا هایصنعتیموردهایاستراتژیکدر
هانشاندادکهموانععملیاتی،نتایجحاصلازتحلیلدادهبررسیوتحلیلقرارگرفتاست.

 انسانی، راهبردیساختاری، و پیادهارتباطی برنامهبر شرکتسازی استراتژیکدر هایهای
صنعتیتأثیرمعناداریدارند.شایانذکراستنتایجحاصلازپژوهشبانتایجتحقیقاتقبلی

کند.باتوجهکهدرپیشینهتحقیقبداناشارهشدهمخوانیوهماهنگیداردوآنهاراتأییدمی
تح از نتایجحاصل میبه که شرحذیل به پیشنهاداتی توسطقیق، هایشرکتمدیرانتواند

هایاجراییذیربطمورداستفادهقرارگیردارائههاودستگاهصنعتیومسئولینامردرسازمان
شود:می

هایصنعتیضمناتالفعدمتناسبساختاربااستراتژیاتخاذشدهدربسیاریازشرکت
ناکارآمدساختنن و بهمنابع باع تضعیفقدرترقابتیآنان تخصیصمنابع، درحوه ویژه

بنابرایندرطراحیاستراتژیبایدپیشازعرصهبین المللوصادراتمحصوالتشدهاست.
هرچیزنسبتبهوجودامکاناتساختاریبرایاجرا،اطمینانحاصلکردوساختارسازمانیرا

برحسباستراتژیاتخاذشدهاصالحنمود.
می مبهم استراتژیکضعیفیا تالشیکبنیان اجرایتواند برای هایصورتگرفته

به استراتژینادرستاجرایضعیفیرا خنثیکند. بهاستراتژیرا طوردنبالخواهدداشتو
استراتژی میکلی قطعی را ضعیفاجرایی نتایج به دستیابی نسنجیده، اجرایهای گردانند.

نعبرخواهدخوردکهسازماندرمرحلهتدوین،تفسیرنادرستیازمحیطاستراتژیزمانیبهما
هاینامتمرکزومبهمیبهمجریانارجاعدادهشود.لذاتوجهرقابتیداشتهباشدویااستراتژی
پیاده در راهبردی موانع برنامهبه میسازی استراتژیک وهای مدیران توجه مورد بایست

رگیرد.هاقراریزانشرکتبرنامه
ایدراجرایاستراتژیتأکیدکردهبسیاریازمحققانبرنقشمشارکتمیانواحدهایوظیفه

اند،ودراینمیاننقشکلیدیومرکزیرابرایواحدبازاریابیوواحدتحقیقوتوسعهقائل
بهشده اینواحدها زیرا مهمترینتأمیناند؛ اهدافسازمانیدرعنوانیکیاز ابعادکنندگان

باشد.لذامشارکتنتایجمالیوتأمینرضایتمشتریان،نیازمندتعاملمثبتبادیگرواحدهامی
تدوینمیانواحدهایوظیفه تخصیصمناسبمنابعسازمانیبینواحدهایسازمانیو ایو
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ریزانامرقرارگیرد.هایعملیاتیکارامدبایدموردتوجهمدیرانوبرنامهتاکتیک
پیادهناتو در استراتژی مجریان برنامهانی چشمسازی به دستیابی و استراتژیک های

بهشدهدراستراتژیاندازهایتصریح عنوانهایسازمانییکیازمهمترینعواملمورداشاره
مانعاجرایاستراتژیدرصنایعگوناگوناست؛اینعاملدرعینحالارتباطبسیارنزدیکیبا

بهاعتقادصاحبنظرانمیزانانگیزشبهتعهدمجریانبه ویژهسازمانومیزانانگیزهآناندارد.
ترینمتولیاناجرایاستراتژیتحتعنواناصلیدرسطحمدیرانمیانی،تواناییاینافرادرابه

اثربخشیاجرایاستراتژیدهدوموجبپدیدآمدنتعهددرمیانآنهامیتأثیرقرارمی شود.
یفیتنیرویانسانیاستکهدرفراینداجرایاستراتژیمشارکتداردوکیفیتتحتتأثیرک

هاوتجاربنیرویانسانیاست.بنابراینهاییمانندقابلیتنیرویانسانینیزمتشکلازویژگی
الزاماتارتقایضرورتارتقایدانشاستراتژیکبه از سطحمدیریتمیانییکی در ویژه

هایصنعتیاست.هایاستراتژیک،درشرکترنامهسازیباثربخشیپیاده
رویکردهای اهدافو حوزه، برایشناساییاهمیت، تشکیلجلساتتوجیحیبرایمدیران

کند.باتشکیلجلسات،آگاهیمدیرانریزیاستراتژیکبهموفقیتاینبرنامهکمکمیبرنامه
گرددوارشدبهاینپروژهتضمینمیوکارکناننسبتبهموضوعافزایشیافتهوتعهدمدیران

اینامرتخصیصمنابعسازمانیکافیوحذفموانعسازمانیرادرپیدارد.
اصالحاتساختاریمهمتریناقدامموردنیازازسویمدیراناستکهبایستیدوهدف

پیاده ماهیتصنعتوتسهیلدر بهتناسببا اصالسازیاستراتژیرا باشد. داشته حاتهمراه
می برنامهساختاری کیفیت ارتقای برای را زمینه بهتواند طریق از عملیاتی کارگرفتنریزی
هایسازمانیپرورشدهدوازطریقایجادارتباطاتکارآمدموجبپیدایشتمامیظرفیت

ریزیاستراتژیکگردد.شدهدربرنامهانسجامسازمانیدرحولمحوراهدافتصریح
به تکنیککارگیرلزوم ایدهی بتواند که تخصیصمنابع روشآلهایمختلفدر ترین

تخصیصمنابعرابادرنظرگرفتنرویکردسیستماتیکفراهمنماید،راهکاردیگریاستکه
گردد.دراینزمینهپیشنهادمی

مدیرانشرکت استتا تضمینکیفیتاستراتژیالزم راهایطراحیهایصنعتی، شده
سازیاستراتژیدرنظرداشتهباشند،بدینمنظورالزماستتادرودیفرایندپیادهعنوانوربه

هایریزیاستراتژیکوبرنامههایموردنظربرنامهعملنوعیازهماهنگیوتناسبمیانمؤلفه
سازیهاییرابههنگامپیادهتوانددشواریعملیاتیبرقرارگردد.عدمتوجهبهاینموضوعمی
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همراهداشتهباشد.تژیازحی عدمتطابقآنباماهیتفعالیتشرکتبهاسترا
پیاده عواملانسانیبر تأثیر به توجه مساعدسازیبرنامهبا زمینه ایجاد هایاستراتژیک،

فراهم تصمیماتاستراتژیکو اتخاذ شرکتدر کارکنان گسترده و جهتمشارکتفعال
جهتشکلساختنزمینه شرکتمیگیریهایالزم امور کلیه استراتژیکدر بایستتفکر

هاقرارگیرد.موردتوجهمدیرانشرکت
هیا،هیایشیرکتمنظیورتوسیعهکیاربردفنیاوریاطالعیاتدرفعالییتگیذاریبیهسرمایه

هیایاصیلیدرزمینیهعنیوانیکییازپییشافزارهایپیشیرفتهبیهافزارهاوسختکارگیرینرمبه
هایهاوتوسعهسیستمریزیسازمانیدرتدویناستراتژیهایبرنامهتمکارگیریسسیسجهتبه

سیازیاطالعاتیکهتناسبالزمبافرآیندتدویناستراژیدارندازجملهعواملمیؤثربیرپییاده
هاقرارگیرد.آیدوبایدموردتوجهمدیرانشرکتشمارمیهایاستراتژیکبهموفقبرنامه

شودسایرمحققانضمنبازآزماییمدلپژوهشدرصنایعگوناگون،درپایانپیشنهادمی
باافزودنمتغیرهایجدیدبهمجموعهموانعدرنظرگرفتیهشیدهوییاکاسیتنازآنیان،زمینیهرا

هایمختلفصنعتیهایاستراتژیکدربخشسازیبرنامهتریازوضعیتپیادهبرایتبییندقیق
وخدماتیایرانفراهمنمایند.
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