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اجراي موفقيتآميز استراتژي براي سازمان مزيت رقابتي مهمي ايجاد ميكند .تجارب
عملي و پژوهشهای دانشگاهي نشان ميدهد كه اجراي استراتژي بر عملكرد و
اثربخشي سازمان تاثير فراواني دارد و عامل اساسي در موفقيت كسبوكار يا سازمان
است؛ بنابراین ،بدون رویکردی مدون و دقیق در مورد اجرا ،اهداف استراتژیک محقق
نخواهد شد .اين پژوهش با شناسایی عوامل اجرای استراتژی در شرکت آب و فاضالب
استان تهران با استفاده از دیدگاههای خبرگان به توسعه الگویی برای اجرای استراتژی
در شرکت پرداخته است؛ پژوهش بر اساس نتیجه ،توسعهای؛ بر اساس هدف ،تبیینی-
توصیفی؛ بر اساس نوع داده ،کیفی و استراتژی این پژوهش ،دادهبنیاد است .تحلیل
نتایج بهدستآمده از مراحل کدگذاری باز ،محوری و انتخابی نشان داد که مقوله اصلی
همسوسازی عناصر سازمانی با  3مقوله همسوسازی عوامل ساختاری رفتاری (عوامل
زمینهای درونسازمانی)؛ مقوله همسوسازی کارکردها (عوامل فرایندی) و مقوله تناسب
با عوامل محیطی (عوامل زمینهای برونسازمانی)؛ در کنار مقوله اصلی تدوین برنامه
عملیاتی (عوامل محتوایی) ،بهعنوان عناصر اجرای استراتژی تبیین شدند که با توجه به
نظر خبرگان درخصوص روابط حاکم بر آنها ،بهعنوان مدل مناسب اجرای استراتژی
شرکت آب و فاضالب استان تهران تائید گردید.
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هرچند که تدوین استراتژی متناسب ،وظیفه سنگین تیم مدیریت تلقی میشود ،اما اجرای
آن در سازمان به مراتب دشوارتر است (مشبکی و همکاران .)1395 ،اجرای موفقیتآمیز
استراتژی ،کلیدی برای بقاء سازمانها است .بسیاری از سازمانها علیرغم داشتن فرایند تدوین
استراتژی قوی ،به دلیل فقدان فرایندهای اجرای استراتژی مناسب نمیتوانند مزیت رقابتیشان
را حفظ کنند ( .)Rajaskar, 2014فرایند اجرای استراتژی که از یک ماهیت کلنگر و متوازن
منتج شود ،با توسعه پایدار رابطه مستقیم مثبت دارد و منجر به اثربخشی فعالیتهای بهکار
گرفته شده میشود ( .)Radomska, 2015در دنياي امروز ،اجرای استراتژي بهعنوان يكي از
توانمنديهاي محوري سازمانها در دستيابي به موفقيت پايدار است ()Joyce et al., 2003
و اجرای استراتژی برای موفقیت سازمان امری حیاتی است ( .)Hrebiniak, 2006نتايج
پژوهشها نشان ميدهد كه  %37ارزش بالقوه استراتژي در طول اجراي آن از بين ميرود
و اجراي ناموفق استراتژيهاي سازمان اثرات نامطلوبي بر سودآوري و مزيت رقابتي سازمان
ميگذارد ( .)Chetty, 2010مديران موفق ميدانند كه استراتژي ،خط شروع را به آنها نشان
ميدهد و فقط اجراي استراتژي است كه آنها را به پايان خط ميرساند .سازمانهاي زيادي
ميتوانند برنامه استراتژيك خالقانه و جديد طراحي كنند؛ اما سازمانهاي كمي هستند كه
بتوانند اين برنامههاي استراتژيك را بهصورت موفقيتآميز اجرا كنند (.)Hrebiniak, 2006
این استراتژیها درصورتيكه بهطور موثر و موفقيتآميز اجرا نشوند ،هيچ منفعتي براي سازمان
به دنبال نخواهد داشت ( .)Cater & Pucko, 2010; De Wit & Meyer, 2004اجرا فرآیندی
منظم یا مجموعهای منطقی از فعالیتهای به هم مرتبط است که سازمان را قادر میسازد تا استراتژی
را عملیاتی کند .بدون رویکردی مدون و دقیق در مورد اجرا ،اهداف استراتژیک محقق نخواهد شد .اما
استقرار چنین رویکرد منطقیای برای مدیریت ،چالشی بزرگ است (.)Hrebiniak, 2006
اجراي استراتژي كه بهزعم اغلب صاحبنظران ،مرحله عملي مديريت استراتژيك است
( ،)Tan, 2004مستلزم توسعه فرهنگي است كه به تقويت استراتژيها ،ايجاد يك ساختار اثربخش
سازماني ،هدايت تالشهاي بازاريابي و ايجاد سيستمهاي اطالعاتي پرداخته و سرانجام با توجه
به عملكرد سازمان خدمات كاركنان را جبران مینمايد .اجراي استراتژي ايجاب ميكند سازمانها
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هدفهاي ساالنه در نظر بگيرند ،سياستها را تعيين كنند ،در كاركنان انگيزه ايجاد نمايند و منابع
را بهگونهاي تخصيص دهند كه استراتژيهاي تدوينشده به اجرا درآيد (دیوید.)1389 ،
ميان شدن و بودن ،ميان رؤيا و واقعيت ،ميان آرزو و
از طرف دیگر ،انسان موجودي است ِ
عمل و ميان ذهنيت و عينيت (استراتژی و عملیات) .اما با نگاهي به تاريخ ،همواره شاهد ناكامي
او در عملي شدن آرزوها و وعدههايش هستيم؛ يعني شكست در تبديل ذهنيت به عينيت .چه
بسيار استراتژيهايي كه هيچگاه پياده نشدهاند (لشکربلوکی .)1390 ،نود درصد استراتژيهاي
تدوينشده در زمان تعيينشده پيادهسازي نميشوند و به اهداف و نتايج موردانتظار خود نميرسند
( .)Leslie, 2008بررسيها و پيمايشهاي فراوان در طي دو دهه گذشته نشان ميدهد كه  60الي
 80درصد از سازمانها به اهداف استراتژيك خود دست پيدا نميكنند (کاپالن و نورتون.)1390 ،
بهطور مشابه ،پژوهشی دیگر نشان داد  %80سازمانها و شركتها ،استراتژيهاي خوبي دارند؛ اما
تنها  %14آنها در اجراي آن موفق هستند ( .)Speculand, 2006پژوهشگران بر اين باورند كه

يكي از داليل اصلي براي ضرورت مديريت استراتژيك در ربع پاياني قرن بيستم ،پرداختن و توجه
مناسب به اجراي استراتژيها بوده است ( .)Cater & Pucko, 2010بنابراین ،امروزه سازمانها
برای بهبود عملکرد و استفاده از فرصتهای رقابتی بازار با چالش اجرای بهتر استراتژیها مواجه
هستند ،که عدم توجه به آنها میتواند اثربخشی و حتی بقای سازمانها را با خطر مواجه سازد.
تدوین ،اجرا و کنترل استراتژی ،سه بخش به هم وابسته الگوی جامع مدیریت استراتژیک است
که ترکیب آنها موجب اثربخشی خواهد شد (مظلومی و متولی .)1391 ،با بررسي متون علمي كه در
زمينه اجرای استراتژي وجود دارد ،مشخص ميشود كه شكاف و فاصله بزرگي بين تدوين استراتژي
و اجراي استراتژي وجود دارد .بهعبارت ديگر ،تفاوت زيادي بين آنچه سازمانها تمايل دارند انجام
دهند و آنچه واقع ًا انجام ميدهند وجود دارد .براساس نظر دي ويت و ماير ،علت شكست در اجراي
استراتژي تدوينشده به اين برميگردد كه بيشتر نظريهپردازان استراتژي ،فرآيند مديريت استراتژيك
را خطي تصور كرده و آن را شامل مراحل تحليل ،تدوين و اجرا ميدانند و از اجراپذیر کردن استراتژي
غفلت ميورزند ( .)DeWit & Meyer, 2004اجرای استراتژی به معنای بسترسازی و مقدمهسازی
برای انتقال از مرحله تدوین به مرحله عملیات است (مظلومی و متولی .)1391 ،بنابراین ،پس از تدوین
استراتژی ،خألیی بین تدوین برنامه استراتژی و عملیات بهوجود میآید که نیازمند شناسایی الگویی
است که واسطه بین تدوین استراتژی سازمان و کسبوکار و عملیات باشد .پس پرسش اصلی پژوهش
بهاینصورت مطرح میشود که عوامل اجراي استراتژي شرکت آب و فاضالب استان تهران کدامند
و الگوی مناسب اجرای استراتژیها در شرکت چیست؟ همچنین ،درصدد پاسخ به پرسشهای فرعی
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زیر نیز هستیم :برنامه عملیاتی برای اجرای استراتژی شرکت از چه عواملی اشباع (تشکیل) میشوند؟
همسوسازی در اجرای استراتژی شرکت از چه عواملی اشباع (تشکیل) میشود؟
مبانی نظری
اجرای استراتژی
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لي ،گوئی و اپلر )2008( 1با مطالعه  60عنوان مقاله مرتبط با اجرای استراتژي به اين نتيجه
رسيدند كه در هيچكدام از اين مقاالت ،بين “عملياتي كردن” و “پیادهسازی” و”اجرا” تفاوتي قايل
نشدهاند .همچنين ،هريبيناك )2005( 2و تامپسون و استريكلند )2003( 3معتقدند كه بين اصطالحات
مذكور تفاوتي وجود ندارد ( .)Schaap, 2006با این وجود ،در ادبیات مدیریت استراتژیک ،اصطالح
“اجرا” متداولتر است ( .)Yang, 2010در اين پژوهش ،واژههاي پيادهسازي ،اجرا و عملياتي
كردن ،مترادف در نظر گرفته ميشود.
تعريف جامعی از اجرا كه بهطور گسترده مورد پذيرش پژوهشگران باشد ،وجود ندارد .یکی از دالئل
وجود نداشتن بدنه منسجم در مطالعات مربوط به اجرا ،دیدگاههای متنوعی است که در تعریف این مفهوم

ارائه شده است .متداولترین مفهومسازی فرض میکند که اجرا بهطور مستقیم به سوی عملیاتیسازی
شفاف برنامه استراتژیک در حرکت است (مشبکی و همکاران .)1395 ،برخی از این تعاریف متنوع عبارتند از:
اجراي استراتژي عبارت است از ترجمه تفكر استراتژيك به اقدامات سازماني
( .)Pearce & Robinson, 1991اجرای استراتژي به فرآيند ترجمه ،انتقال ،هماهنگي ،تطابق و
تخصيص منابع استراتژي منتخب اشاره دارد ( .)Pederson, 2008اجراي استراتژي فرآيندي است
كه در آن مسائل استراتژيك بزرگ و پيچيده به موضوعات كوچك و ساده كه قابل مديريت باشند،
تبديل ميشوند ( .)Hrebiniak & Joyce, 1984اجراي استراتژي فرآيندي پيچيده ،تكراري و
پوياست كه از مجموعهاي از تصميمات و فعاليتها تشكيل شده كه توسط مديران و كاركنان اجرا
ميشود و تحت تاثير تعدادي عوامل درون و برون سازماني قرار دارد .منظور از اجراي استراتژي،
تحقق بخشيدن به برنامههاي استراتژيك و دستيابي به اهداف مورد نظر است (.)Li et al., 2008
اجراي استراتژي به معني بهاجرا درآوردن تغييرات استراتژيك در سازمان است كه براي پيادهسازي
مقاصد استراتژيك ضروري است ( .)Soderland, 2010پيادهسازي استراتژي به روش تبديل
1. Li, Guohui & Eppler
2. Hrebiniak
3. Thompson & Stricland
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استراتژي برنامهريزيشده به فعاليتهاي عيني براي محقق شدن آن و اين كه چگونه فعاليتهاي
بيشتر را ميتوان با اهداف كلي هماهنگ ساخت ،مربوط ميشود ( .)MacLennan, 2011اجراي
استراتژي فرآيندي است كه در آن استراتژيها و سياستها با ايجاد برنامه ،بودجه و رويهها به
فعاليتها و اقدامات تبديل ميشوند (هانگر و ويلن .)1390 ،تعریف برنامهها یا پروژههای عملی
مفید ،نظارت بر پیشرفت آنها ،پاسخگویی به تفاوت بین نتایج و اهداف که هر سه عنصر این
فرایند بهصورت دائم و مستمر انجام میشوند (رونی .)1394 ،اجرای استراتژی اقدامی است که
سازمان را در مسیر انتخابی آن به سوی هدف استراتژیک هدایت میکند .بهعبارتدیگر ،فرایند
مدیریت غیرمستقیم الگوی تعامالت منابع و بازار سازمان با محیط بهمنظور دستیابی به هدف
استراتژیک است (مکلنان .)1393 ،اجرا عبارت است از یک فرآیند واسطهای ،شامل مجموعهای
از تصمیمات که از طریق آن ابتکارات ،نوآوریها و استراتژیها به مرحله عمل منتقل میشوند
( .)Noble, 1999; Mintzberg, 1994با این حال ،ميتوان اجرای استراتژي را با سه رويكرد
فرآيندي ،رفتاري و تركيبي یا پیوندی تعريف كرد.
رويكرد فرآيندي :اجرای استراتژي بهعنوان زنجيرهاي از مراحل متوالي بهدقت برنامهريزي
شده است كه در آن ،برنامهها به وظايف عملياتي تبديل ميشوند و مراقبت ميشود كه اين وظايف
كمي تعيينشده برنامهها تحقق يابند ()Noble, 1999
عملياتي به شيوهاي اجرا شوند كه اهداف ِ
و یا هارينگتون )2006(1اجراي استراتژي را فرآيند تكراري عملياتي كردن استراتژيها ،سياستها،
برنامهها و طرحهاي اجرايي ميداند كه به شركتها اجازه ميدهد از منابعشان براي بهرهبرداري
از فرصتها در محيط رقابتي استفاده كنند.
رويكرد رفتاري :اجراي استراتژي مجموعهاي از تصميمات و اقدامات كم و بيش برنامهريزيشده
و موازي هم است كه منابع سازمان براي دستيابي به نتايج آتي تخصيص داده ميشود
( .)Wernham, 1985هريبيناك )2006( 2اجراي استراتژي را مجموعهاي از اقدامات در رابطه با
ساختار سازماني ،عملكرد كاركنان كليدي و سامانههاي كنترلي ميداند كه براي نظارت بر عملكرد
سازمان بهمنظور نيل به مقاصد مطلوب طراحي ميشود.
رویکرد ترکیبی :برخي از نويسندگان هم رويكرد فرآيندي و رفتاري را با هم تركيب كرده و
رويكرد سومي با عنوان رويكرد پيوندی يا تركيبي ارائه كردهاند .گالبريت و كازانجيان)1988( 3
معتقدند در حالتيكه برنامهها و استراتژيها براي سازمان جديد هستند ،اجراي استراتژي مستلزم
1. Harington
2. Hrebiniak
3. Galbraith & Kazanjian
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پيكربندي دوباره طرحهاي سازمان شامل طراحي مجدد ساختار ،سامانهها ،فرآيندها و مكانيزمهاي
پاداش و جبران خدمات است.
همسوسازی
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مدیریت استراتژیک در تالش است میان استراتژیهای کسبوکار از یک سو ،و استراتژیهای
حوزههای کارکردی از سوی دیگر ،همسویی استراتژیک ایجاد کند .در محیط رقابتی که سازمانها
دائم ًا درحال رقابتاند ،آنهایی پیشتاز خواهند بود که دارای مزیت رقابتی باشند و موفقترین آنها،
سازمانهایی هستند که مزیت رقابتی از نوع پایدار داشته باشند .با استناد به ادبیات مدیریت استراتژیک،
سازمانهایی که همسوسازی استراتژیک میان مولفههای سازمانی ایجاد کنند ،از این مزیت رقابتی
پایدار برخوردار خواهند شد (طبرسا و همکاران .)1386 ،همسویی بین استراتژیها ،یک جزء اصلی در
موفقیت سازمانهاست ( .)Voss, 1995; Hill, 2000; Hyesr & Wheelwrigh, 1984هماهنگی
عمودی مبین همسویی فعالیتهای کارکردها با اهداف استراتژیک کسبوکار است .هماهنگی افقی
زمانی ایجاد میشود که فعالیتهای مختلف حوزههای کارکردی ،یکدیگر را تقویت کنند .دراینصورت،
همافزایی ایجادشده ناشی از این هماهنگی موجب بهبود عملکرد میشود (اعرابی .)1389 ،هماهنگي
ميان اجزاي مختلف متغيرهاي سازماني ،مانند استراتژي سازماني ،فرهنگ سازماني ،ساختار سازماني،
فناوری سازمان و ...امري مهم و قابل توجه بهشمار ميآيد .در خصوص هماهنگي و سازگاري اين
متغيرها با هم ،بررسيها و مطالعات زيادي در سطوح دانشگاهي و حوزههاي كسبوكار در كشورهاي
مختلف صورت گرفته و مقوله هماهنگيهاي عمودي و افقي بهعنوان يكي از چالشهاي اصلی قرن
بيست و يكم در حوزه برنامهريزي استراتژيك معرفي شده است (بانت و هینز.)1386 ،
مدلهای اجرای استراتژی
الگوهای اجرای استراتژی ،در انتخاب عوامل موثر در اجرای استراتژی ،نامگذاری این عوامل،
تاکید و اهمیتدادن به برخی از عوامل و چگونگی نقش این عوامل در اجرای استراتژی ،شفافیت
روابط متقابل بین عوامل و برآیند تاثیر کلی عوامل موثر در اجرای استراتژی پیچیدهتر شدهاند
( .)Kazmi, 2008برخي از پژوهشگران ،عدم توفيق مديران را در اجرايي ساختن برنامهها و
استراتژيها ،ناشي از در دسترس نبودن الگو يا چارچوبهاي مناسب براي ساماندهي به اقدامات
اجرايي ميدانند ( .)Kazmi, 2008; Hrebiniak, 2006مدیران نمیتوانند به هنگام اجرای
استراتژی بهصورت پراکنده و بیهدف عمل کنند .بهایندلیل که استراتژی بهشدت پیچیده است،
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آنها نمیتوانند یک روز روی ساختار سازمانی ،روز دیگر روی فرهنگ و سپس روی فرد مناسب
اجرای استراتژی تمرکز کنند .آنها نیاز به رهنمود یا برنامهای منطقی و کلی برای لحاظکردن
متغیرهای کلیدی درگیر دارند .مدیران نیازمند تصویری کلی و نیز فهم و درک درستی از مقولههای
اصلی و عناصر کلیدی اجرایی هستند .مدل به دنبال ایجاد چنین نقشه راهی است .یعنی با
بهرهگیری از مطالب بیان شده در مورد عوامل اجرا ،درصدد تعیین توالی تصمیمها و اقدامهای
موردنیاز است .داشتن مدل برای پیشبرد امور اجرایی ضروری است ( .)Hrebiniak, 2006با
توجه به اين تعاريف ،پيادهسازي استراتژي ،فرآيندي بهشدت پيچيده است كه برقراري تعامل با
متغيرهاي متعدد را در فضاي سازماني ميطلبد (جاللی.)1391 ،
برخی از پژوهشگران در قالب مدل ،عوامل موثر در اجرای استراتژی را مورد بررسی قرار
دادهاند .مدلهای عوامل موثر در اجرای استراتژی را میتوان به دو گروه کلی مدلهای مفهومی
و فرایندی تقسیم کرد.
مدلهای فرایندی :مراحل مختلفی که سازمان باید برای اجرای موفقیتآمیز استراتژیهای
2
تدوینشده طی کند را نشان میدهد .مدلهای پژوهشگرانی چون نوبل ،)1999( 1جانسن و دیفیو
6
( ،)2001کاپالن و نورتون ،)2005( 3پدرسون ،)2008( 4موگان و همکاران ،)2011( 5مکلنان
( )2011بهعنوان مدلهای فرایندی درنظر گرفته میشوند.
مدلهای مفهومی :مدلهایی هستند که عوامل موثر در اجرای استراتژی را عنوان کرده و یا
این عوامل را طبقهبندی میکنند .بعضی از مدلهای مفهومی عالوه بر طبقهبندی عوامل موثر در
اجرای استراتژی ،روابط بین این عوامل را هم مورد بررسی قرار میدهند .مدلهای پژوهشگرانی
10
چون واترمن ،)1980( 7ریبیناک ( ،)1992اکوموس ،)2003( 8السن و اشملزر )1994( 9و میلر
( )1997در گروه مدلهای مفهومی قرار میگیرند.
اجراي استراتژي يك پديده چندوجهي و بسيار پيچيده سازماني است (;Noble, 1999
 .)Wernham, 1985با توجه به ماهيت بسيار پيچيده اجراي استراتژي ،تالش براي سادهسازي و
1. Noble
2. Janssen & De Feo
3. Kaplan & Norton
4. Pederson
5. Morgan-Ellis et al.
6. MacLennan
7. Waterman
8. Ocumus
9. Olsen & Schmelzer
10. Miller
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جزيينگري تنها به بهاي از دست دادن تبيين و توضيح كامل آن تمام ميشود .بنابراين ،بهتر است
از رويكرد كلنگر و نظاممند به اجراي استراتژي براي درك پيچيدگيهاي اين پديده استفاده شود.
بررسی مطالعات مختلف انجامشده نشان میدهد که پژوهشگران مختلف ،عناصر اجرای استراتژی
را به صورتهای مختلف تقسیمبندی کرده و برای آنها عناوین متفاوتی انتخاب کردهاند؛ عوامل
زمينهاي ،فرآيندي و دستاوردي ( ،)Bryson & Bromley, 1993عوامل برنامهريزي و طراحي
( ،)Hrebiniak & Joyce, 1984ادراككنندهها و توانمندكنندهها ( ،)Miller, 1997عوامل محتوايي،
مفهوم و اجرا ( ،)Dawson, 1994عوامل چارچوبي و فرآيندي (،)Skivington & Daft, 1991
عوامل محتوايي و فرآيندي ( ،)Schmelzer & Olsen, 1994عوامل محتوايي ،سيستمي و عملياتي
( )Miller & Dess, 1996و عوامل محتوايي ،فرآيندي و زمينهاي (;Pettigrewm, 1992
 )Ocumus, 2003 & Vandermaas, 2008را مطرح کردند.
2
در این پژوهش ،با تلفیقی از عناصر اجرا توسط پيتيگرو)1992( 1؛ اكوموس ()2003؛ وندرماس
( ،)2008عناصر اجرا به سه دسته اصلی متغیرهای محتوایی ،زمینهای و فرآیندی تقسیم شده و
مبنای مدل مفهومی پژوهش قرار گرفتند (نمودار  .)1محتوای استراتژی به چیستی تصمیمهای
استراتژیک میپردازد و محصول و نتیجه فرآیند اجرای استراتژی است و شامل اهداف ،استراتژیها
و برنامه عملیاتی میشود .متغیرهای فرآیندی کلیه عملیات سازمان (روشها و شیوههای اجرای
استراتژی) را شامل میشود .این عملیات در هنگام اجرای استراتژی باید متناسب با راهبرد تغییر
یابند .منابع انسانی ،تخصیص منابع ،سیستمهای اطالعاتی ،آموزش ،یادگیری سازمانی پاداش و
ارزیابی و کنترل مؤلفههای این فرآیند هستند .منظور از زمینه ،موقعیتی است که یک سازمان در
متن آن قرار دارد وهم بر محتوای استراتژی و هم بر فرایند اجرای استراتژی تاثیر میگذارد .زمینه
سازمانها میتواند به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم شود .زمینه داخلی شامل ساختار سازمانی،
فرهنگ ،توزیع قدرت ،منابع داخلی و غیره است .زمینه خارجی شامل عناصر گستردهتری از محیط
یک سازمان میشود؛ مانند اقتصاد ،قوانین ،زمینه اجتماعی و محیطی که سازمان درون آن فعالیت
میکند (.)Vandermaas, 2008

1. Pettigrew
2. Vandermass
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آموزش ،یادگيری سازمانی پاداش و ارزیابی و کنترل مؤلفه های این فرآیند هستند .منظور از زمينه ،موقعيتی است که یک سلازمان
در متن آن قرار دارد وهم بر محتوای استراتژی و هم بر فرایند اجرای استراتژی تاثير میگذارد .زمينه سلازمانهلا ملیتوانلد بله دو
دسته داخلی و خارجی تقسيم شود .زمينه داخلی شام ساختار سازمانی ،فرهنگ ،توزیع قدرت ،منابع داخلی و غيره اسلت .زمينله
خارجی شام عناصر گستردهتری از محيک یک سازمان میشود مانند اقتصاد ،قوانين ،زمينه اجتماعی و محيطی که سلازمان درون
آن فعاليت میکند (. Vandermaas, 2008

عوامل زمینهای

اجرای استراتژی

عوامل فرایندی
عوامل محتوایی
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نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش
نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش
منبع)Vandermaas, 2008( :

منبع)Vandermaas, 2008( :

پژوهشپژوهش
روشروش

این پژوهش ،نوعي مطالعه يا بررسي و كاوش علمي دقيق متكي بر دادهها و اطالعات نظاممند
و سازماندهيشده در مورد مشكلي خاص بوده كه در واقع هدف آن يافتن پاسخ يا راهحلي براي
خاو بوده که در واقع هدف آن یافتن پاسخ یا راهحلی برای مشک اسلت ( . Creswel, 2007در هلر پلژوهش ،توجله بله چهلار
اصلی؛ نوع
عنصر و
توجه به
پژوهش،
استراتژی در هر
.)Creswel,
(2007
موضوداست
مشكل
ضروری است.
موضوعاطالعات
تجزیهوتحلي
چهار روش
اطالعات و
جمعآوری
پژوهش ،روش
پژوهش،
اصلی نود
عنصر و
پژوهش ،استراتژی پژوهش ،روش جمعآوری اطالعات و روش تجزیهوتحلیل اطالعات ضروری
همانطور که در بخشهای پيشين اشاره شد ،اجرای استراتژی بهعنوان جزئی از مدیریت استراتژیک ،اهميلت زیلادی در عملکلرد و
است.
موفقيت سازمانها دارد و با وجود مشکالت عمده سازمانها در اجرای استراتژی در این پلژوهش بله ابعلاد مختللف اجلرا پرداختله
همانطور كه در بخشهاي پيشين اشاره شد ،اجراي استراتژي بهعنوان جزئي از مديريت
میشود .پژوهش حاضر به لحاظ نتایج حاص از آن ،یک پژوهش توسعهای است که منجر به الگو میشلود و همچنلين ،بلر مبنلای
استراتژيك ،اهميت زيادي در عملكرد و موفقيت سازمانها دارد و با وجود مشكالت عمده
هدف پژوهش یک پژوهش تبيينی/توصيفی است که در صدد است هم عوام اجرای استراتژیها را شناسائی و هم آنها را مستند و
مختلف اجرا پرداخته ميشود .پژوهش حاضر
سازمانها در اجراي استراتژي در اين پژوهش به ابعاد
مدل کند .از نظر نود و ماهيت دادههای پژوهش نيز از نود کيفی است.
به لحاظ نتايج حاصل از آن ،يک پژوهش توسعهای است که منجر به الگو میشود و همچنين،
بر مبناي هدف پژوهش يک پژوهش تبیینی/توصيفي است که در صدد است هم عوامل اجرای
استراتژیها را شناسائی و هم آنها را مستند و مدل کند .از نظر نوع و ماهیت دادههاي پژوهش
نیز از نوع کيفي است.
این پژوهش ،نوعی مطالعه یا بررسی و کاوش علمی دقيق متکی بر دادهها و اطالعات نظا مند و سازماندهیشلده در ملورد مشلکلی

جدول  :1موضوعات کلیدی در پژوهشهای کیفی

رویکرد کیفی

ارتباط نظریه
و داده
استقرایی

مبنای فرایند
پژوهش

ذهنیتگرایی


استنباط
نوع
از یافتهها

مفهومسازی

پارادایمها نمونهگیری
ساختارگرایی هدفمند

منبعMorgan (2007); Wheeldon (2010) :
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در این پژوهش ،پس از طراحی مدل مفهومی پژوهش ،با بهرهگیری از دیدگاههای خبرگان
به روش دادهبنیاد ،نسبت به شناسایی عوامل و توسعه مدل اقدام گردید .بر اين اساس ،با توجه به
كيفيبودن پژوهش حاضر و از نوع پژوهشهای اكتشافي ،شيوه گردآوري دادهها از طريق پرسشنامه
باز و مصاحبههاي نیم ه ساختاریافته بوده است؛ بهطوريكه مصاحبهها نخست با ارائه توضيحات و
شفافسازي موضوع مصاحبه شروع شده و در طي مصاحبه ،بر اساس پاسخها پرسشهاي بعدي
براي كنترل روند مصاحبه طرح ميشد .زمان مصاحبهها از يك تا دو ساعت طول ميكشيد.
از آنجا كه در پژوهش حاضر به دنبال فهم عميق و دقيق حقايق و توصيف و تبيينهاي مبتني
بر بستر پديده هستيم ،شيوه مناسب تجزیهوتحليل دادههاي بهدست آمده ،استراتژي دادهبنياد
است .نخستینبار ،گالستر و استراوس )1967( 1استراتژي دادهبنياد را تدوين كردند .آنها نظريه
دادهبنياد را يك روش پژوهشي معرفي كردند كه طي اجراي آن ،مجموعهاي از دادهها بهگونهاي
نظاممند طبقهبندي و دستهبندي ميشوند تا درنهايت ،نظريه از ميان انبوهي از دادهها بهدست آيد
(.)Struss & Corbin, 2008

استراتژي پژوهش دادهبنياد مبتني بر اين اصل معرفتشناسي است كه حقيقت قابل شناسايي
نبوده و بايد از طريق تعبير و تفسير بهدست آيد .بنابراين ،نظريات بهدست آمده از اين استراتژي،
وسيلهاي براي موشكافي و فهم حقايق علمي و چارچوبي براي عمل محسوب ميشوند .پژوهشگران
نظريهپرداز معتقدند كه نظريه منظمترين راه ايجاد ،تركيب و تلفيق معرفت علمي بهشمار ميآيد
( .)Ashok et al., 2013دادهبنیاد ،نوعی از پژوهش است که به هیچ نوع داده خاص ،راهبرد
پژوهشی ،یا عالئق نظری مشخص تعهدی ندارد و تنها در پی توسعه مفاهیم است .درواقع ،ترکیب
دادهها در قالب چهارچوبهای مفهومی است که در رفت و برگشت دائم میان دادهها و تحلیلها
ساخته میشود؛ یعنی از جمعآوری نظاممند دادهها بهدست میآید (ذکائی .)1381 ،از متون به طرق
مختلف در دادهبنیاد استفاده میشود ،متون میتوانند حساسیت نظری محقق را افزایش دهند؛
میتوانند منبع دادههای ثانویه درباره موضوع پژوهش باشند؛ میتوانند منبع ایجاد پرسش باشند؛
میتوانند به ما بگویند که دادههای الزم را از کجا جمعآوری کنیم؛ میتوانند نقش داده مکمل را
ایفا کرده و اعتبار پژوهش ما را بیشتر کنند (.)Struss & Corbin, 2008
با توجه به كيفي بودن پژوهش و همچنين استفاده از استراتژي نظریه دادهبنياد ،تجزيهوتحليل
دادهها همزمان صورت میگیرد ( .)Ashok et al., 2013به نظر گالستر میتوان از کدگذاری
نکات کلیدی استفاده کرد که در آن به جای تکتک کلمات ،نکات کلیدی بررسی شده و کدها از
آنها استخراج میشود.
1. Glaster & Struss
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اعتبار روش كيفي در گرو تركيبي از متخصصان است كه پانل خبرگان را تشكيل ميدهند .برخالف
ساير روشهاي پژوهش ،اعتبار روش كيفي نه به تعداد شركتكنندگان در پژوهش ،كه به اعتبار
علمي و تخصص متخصصان شركتكننده در پژوهش بستگي دارد .تعداد نمونه مناسب براي روش
دادهبنياد بر اساس پيشنهاد اشتراوس و كوربين ،بين  10تا  25نفر است كه افزايش اين تعداد بستگي به
مرحله اشباع تئوريكي دارد؛ يعني تا زمانيكه ديگر اطالعات و دادههاي جديدي از مصاحبهشوندگان
حاصل نشود ،فرايند جمعآوري اطالعات ادامه پيدا ميكند (.)Struss & Corbin, 2008
نتایج پژوهشها برخوف نیز نشان میدهد که اگر موضوع پژوهش کشف حقایق یا حقیقتیابی
باشد ،عملکرد گروههای خبره  7نفره بهتر از عملکرد سایر اندازه گروههاست (فیضی .)1392 ،بر
اين اساس ،افرادي بهعنوان خبره در نظر گرفته شدند كه دارای دانش و تجربه مرتبط با موضوع
پژوهش ،توانایی و تمایل به مشارکت ،مشارکت داشتن در فرایند تدوین و اجرای استراتژی شرکت
و مهارتهای ارتباطی موثر بودند .بنابراین ،در این پژوهش براي اجراي دادهبنیاد ،با توجه به هدف
پژوهش كه طراحي مدل اجراي استراتژي است ،مشاركتكنندگان شامل  14نفر از خبرگان و
متخصصان صنعت آب و فاضالب و اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت راهبردی و اجرای استراتژی
هستند که به روش نمونهگیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند .از مصاحبه دهم به بعد ،تكرار در
اطالعات دريافتي مشاهده شد .اما براي اطمينان تا مصاحبه  14ادامه يافت.
بدون وجود دقت علمي ،پژوهش (كمی يا كيفي) بيارزش بوده و مطلوبيت خود را از دست ميدهد.
بنابراين ،موضوع پايايي و روايي در همه شيوههاي پژوهش ،مورد توجه بسياري از پژوهشگران
قرار دارد ( .)Ashok et al., 2013اعتبار نشاندهنده اين نكته است كه استنباطهايي كه بر
مبناي آزمونها انجام ميشود ،تا چه حد معنادار ،مفيد و مناسب است (گال ،بورگ و گال.)1384 ،
روايي ،پاسخ به اين پرسش است كه چهقدر يافتههاي پژوهشگر با دنياي واقعي تطابق و هماهنگي
دارد؛ به اين معنا كه آيا يافتهها بهطور واقعي وجود دارند؟ آيا چيزي كه پژوهشگر در حال
مشاهده و بررسي آن است ،همان چيزي است كه او در حال سنجيدن و اندازهگيري آن است
( .)Ashok et al., 2013روشهاي متعددي براي تعيين اعتبار ابزار جمعآوري دادهها وجود دارد
كه اعتبار سازه ،اعتبار محتوا ،اعتبار پيشبين ،اعتبار همزمان و اعتبار نتيجه از آن جملهاند (گال،
بورگ و گال .)1384 ،پیشبینی میشود که روایی و اعتبار ابزار اندازهگیری (پرسشنامه) با توجه
به مرور ادبیات موضوعی پژوهش و استخراج متغیرها از آنکه در حقیقت همان نظر متخصصان و
خبرگان است (بازرگان )1377 ،تامین شود .كرسول )2007( 1براي نيل به اعتبار يا روايي پژوهش
1. Creswell
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كيفي ،هشت راهبرد را پيشنهاد ميكند؛ البته در انتها ،تذكر ميدهد كه رعايت دستكم دو راهبرد
در هر پژوهش كيفي ميتواند براي پژوهش ،اعتباري قابل قبول ايجاد كند .بهمنظور بررسی روایی
روش کیفی در طی تحلیل ،چندین بار متن پیادهشده مصاحبهها برای یافتن مدلی جدید یا اصالح
مدل اولیه ،مورد بازنگری قرار گرفت .بهمنظور بررسی روایی ،مدل پارادایمی کاملشده با دادهها و
مدلهای قبلی مقایسه و وجوه تغییر آن در مفاهیم و مقولهها روشن و دوباره تنظیم شد .همچنین،
بر اساس معیارهای ارائهشده توسط کرسول برای حصول اطمینان از روایی پژوهش اقدامهای زیر
انجام شد:
 تطبیق توسط اعضا :دو نفر از مدیران آگاه شرکت آب و فاضالب استان تهران گزارش نهاییمرحله نخست فرایند تحلیل و مقولههای بهدست آمده را بازبینی کردند .پیشنهادهای آنها در
پارادایم کدگذاری محوری اعمال شد.
 بررسی همکار :یک نفر از اساتید مدیریت بازرگانی و  2نفر از دانشجویان دکتری مدیریتاستراتژیک پارادایم کدگذاری محوری را بررسی نمودند و نظرات آنها در تدوین مدل بهکار رفت.
 مشارکتی بودن پژوهش :بهطور همزمان از مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر دادههاکمک گرفته شد.
 کثرتگرایی :کثرتگرایی در این پژوهش شامل کثرت مشارکتکنندگان در پژوهش است.تکثر مشارکتکنندگان به این معنی است که مصاحبه با افراد سطوح مختلف سازمانی از قبیل مدیر
عامل ،اعضای هیئت مدیره ،قائم مقام ،مشاور و معاون برنامهریزی و مدیران استراتژی و منابع
انسانی و نیز اساتید دانشگاه صورت گرفت.
قابليت اعتماد ،بیانکننده اين نكته است كه ابزار اندازهگيري در شرايط يكسان تا چه
اندازه نتايج يكساني ارائه ميدهد (گال ،بورگ و گال .)1384 ،اما در پژوهش حاضر ،با توجه به
ماهیت کیفیبودن آن ،اصو ًال نظر متخصصان و خبرگان بهعنوان مبنا و شاکله پایانی پژوهش
در نظر گرفته شده است و روش تضمين پايايي درگيري طوالنيمدت پژوهشگر ،جلب اعتماد
مشاركتكنندگان و كنترل بدفهميهاي ناشي از مداخله پژوهشگر موجب افزايش پايايي شد
كه اين امر خود سبب زمان طوالنی پژوهش شد .همچنین ،نتایج حاصل از پژوهش طی
پرسشنامهای به تأیید مصاحبهشوندگان رسیده است که میتوان گفت این پژوهش قدرت
پایایی باالیی دارد.

یافتههاي پژوهش (تجزيهوتحليل دادههاي كيفي)
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مصاحبهها مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند و با استخراج كدهاي اوليه و ثانويه و مفاهيم
(كدگذاري باز) ،سپس با استخراج مقولههاي فرعي و اصلي (كدگذاري محوري) و در پايان نيز
با انجام كدگذاري انتخابي ،به مدلی دست پيدا ميكنيم كه در ادامه بر اساس شرح و جدول
مربوطه ارائه ميشود .در پژوهش حاضر ،از کدگذاری نکات کلیدی استفاده شد .کدگذاری با روند
تجزیهوتحلیل دادهها در مرحله نخست منجر به یافتن حدود  96کد اولیه اجرای استراتژی گردید.
در مرحله دوم ،پس از استانداردسازی ،ادغام و حذف کدهای تکراری ،مفاهیم شناساییشده در قالب
مفاهیم کلیدی در ادامه در جدول ( )2ارائه گردیدند.
کدگذاری محوری :مجموعهای از مفاهیم ،مقوالت ،خصیصهها و زیرمقوالت ،خروجی مرحله
کدگذاری باز است .ارتباط میان هر مقوله با زیرمقولههایش (نه ارتباط میان مقولهها) در مرحله
کدگذاری محوری صورت میگیرد (ذکائی .)1381 ،طبقهبندی و مقولهپردازی در کدگذاری باز به
کاهش تعداد واحدهایی میانجامد که باید با آنها کار کنیم ( .)Struss & Corbin, 2008این کار
به روند اجرای دادهبنیاد ،در مرحله کدگذاری محوری کمک میکند .در این مرحله ،با برقراری پیوند
میان مقولهها ،اطالعات به شیوههای جدیدی با یکدیگر پیوند مییابند .پس از طبقهبندی مفاهیم
ذیل مقولههای فرعی و اصلی و نامگذاری آنها و اخذ تائیدیه از خبرگان بهوسیله پرسشنامه ،ادامه
فرایند کدگذاری ادامه یافت.
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جدول  :2مفاهیم کلیدی پس از کدگذاری باز دادهها

کدهای ثانویه

وجود انسجام میان اهداف

توجه به خواستهها و انتظارات ذینفعان
تنظیم اهداف به صورت مشارکتی

برخورداری از انطباق استراتژیها با ارزشها و چشمانداز

تدوین و تنظیم درست استراتژیها

تبدیل استراتژی شرکت به استراتژیهای کارکردی برای ترجمه به عملیات

مفاهیم کلیدی

مقولهها

اهداف استراتژیک

استراتژیها

تعیین شاخصها با توجه به اهداف استراتژیک

تعیین شاخصها با توجه به استراتژیهای سازمان
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تعیین شاخصها با توجه به اهداف و استراتژیهای عناصر سازمانی تعیین شاخصها و
وضع موجود
تعیین وضع موجود با توجه به شاخصها
لحاظ واقعبینی در تعیین وضع موجود شاخصها

ارتباط سیستمهای اطالعاتی مناسب در تعیین وضع موجود
تناسب اهداف کمی با شاخصها

لحاظ مقدورات در تعیین اهداف کمی

تعیین اهداف کمی

صحت انتخاب اهداف کمی

یکپارچگی اهداف
کمی با اهداف
استراتژیک

تبدیل استراتژیها به اهداف کمی
پوشش کامل اهداف استراتژیک

ترجمه درست استراتژیها به برنامه

تعریف طرح و پروژهها با توجه به اهداف

تناسب طرح و پروژهها با تکنولوژی مناسب و به روز

تبدیل اهداف به
طرح و پروژه

تناسب طرح و پروژهها با مدیریت اجرا در شرکت

رابطه طرح و پروژهها با استراتژیها
رابطه طرح و پروژهها با استراتژیهای عناصر سازمانی

یکپارچگی پروژهها
با استراتژیها

بودجهریزی مناسب منابع مالی

زمانبندی واقعبینانه و متناسب با دوره زمانی اهداف کمی
تعیین افراد مناسب اجرا

تعیین نحوه اجرای کار
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تخصیص منابع

عوامل
محتوایی
(برنامه
عملیاتی)
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کدهای ثانویه

ساختاردهی مناسب با اجرا در سازمان

وجود ساختار سازمانی فرایندگرا

انعطاف در ساختار سازمانی متناسب با استراتژی جدید

ایفای نقش مربیگری و تسهیلگری مدیران

حمایت کردن و همراهی کردن رهبر با مجموعه اعضا

هماهنگی بین واحدهای مختلف در راستای استراتژی جدید

تبادل نظر و همفکری مدیران با زیردستان در خصوص استراتژیها
و روش اجرا

همسوسازی
ساختار سازمانی
همسوسازی
رهبری
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مسئولیتپذیر بودن رهبری

مفاهیم کلیدی

مقولهها

همسوسازی
عوامل
ساختاری
همسویی ارتباطات رفتاری

حضور پررنگ مدیران از تدوین تا اجرای استراتژی

اجرای مشارکتی برنامه و استراتژی

توجه به ارزشها و اخالقیات

همخوانی فرهنگ و استراتژی

همسویی فرهنگ
سازمانی

آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی متناسب با اهداف و
استراتژیهای جدید شرکت

برنامه کاهش مقاومت منابع انسانی نسبت به تغییرات ناشی از اجرای همسوسازی منابع
انسانی
استراتژیهای جدید
وجود سیستم انگیزشی منابع انسانی و برقراری ارتباط بین فعالیت
کارکنان با نظام تشویق و تنبیه بهمنظور حفظ نیروهای متخصص

سیستم مناسب و متنوع تامین منابع مالی پروژهها
سیستم مناسب سرمایهگذاری یا تخصیص منابع

کنترل هدفمند نسبتهای مالی بهمنظور کسب نتایج مورد انتظار
وجود سیستم مناسب مدیریت دانش و فرهنگ تبادل دانش

جلسات گروهی بهمنظور تبادل دانش موردنیاز برای تحقق اهداف

استفاده بهینه از دانش ،تجربه ،مهارت و قابلیتهای همه کارکنان در
مواقع مقتضی
برخورداری از سیستمهای اطالعاتی مناسب برای کنترل و هدایت
فعالیتها

نظارت بر بهبود و تسهیل عملکرد فرایندهای داخلی سازمان در حین
اجرای استراتژی
معماری مناسب  ITبه منظور پشتیبانی فرایندهای ارزشافزا

همسوسازی
مدیریت مالی

همسوسازی
کارکردها

همسوسازی
مدیریت دانش

همسوسازی
سیستمها و
فرایندها ()IT
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کدهای ثانویه

وجود برنامه پاسخگویی مناسب به عوامل سیاسی اجتماعی و
اقتصادی موثر در اجرا

تحلیل تاثیر تغییر در سیاستها و اوضاع اقتصادی کشور در اجرای
استراتژیها
چارچوبها و قوانین

سیاستهای دولت بابت نظام اجرایی و ضوابط حاکمیتی

توجه به توقعات و انتظارات ذینفعان بیرونی موثر در اجرای موفق
استراتژی
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همسویی برنامهها با استراتژیهای فرادستی

مفاهیم کلیدی
عوامل سیاسی،
اجتماعی و
اقتصادی
ضوابط و مقررات
دولتی

مقولهها

تناسب
با عوامل
محیطی

استراتژی های
فرادستی

منبع :یافتههای پژوهش

مقوله یا بُعد تدوین برنامه عملیاتی :این مقوله دارای  8مفهوم یا مولفه است که بهترتیب و
بهصورت فرایندی گام به گام عبارتند از :فرآیند طراحی و تدوین اهداف استراتژیک و استراتژیها،
تعیین شاخصها و وضع موجود ،تبدیل اهداف استراتژیک و استراتژیها به اهداف کمی ،تبدیل
اهداف کمی به طرح و پروژه ،تخصیص منابع (بودجه ،زمان ،منابع انسانی) ،یکپارچگی اهداف کمی
با اهداف استراتژیک و یکپارچگی طرح و پروژه با استراتژیها برای اجرای استراتژی در شرکت آب
و فاضالب استان تهران .از آنجا که عمده این  8مفهوم در بررسی و تطبیق با ادبیات حوزه مدیریت
استراتژیک ،ذیل برنامه یا برنامهریزی عملیاتی قرار میگیرند ،مقوله تحت عنوان برنامه عملیاتی
پیشنهاد و با استفاده از پرسشنامه مورد تائید خبرگان نیز قرار گرفت .عوامل مقوله برنامه عملیاتی
شامل  8مفهوم ذکر شده در نمودار ( )2نشان داده شده است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که
در شرایطی که محتوای استراتژیهای شرکت از انسجام و یکپارچگی کافی برخوردار باشند (مانند
شرایطی که استراتژیهای سازمان خروجی یک فرایند طراحی و برنامهریزی شده باشد) ،الزامات
اجرای استراتژی (برنامه  8مرحلهای و گام به گام تبدیل استراتژی به عملیات فوقالذکر) مطابق
آنچه گفته شد ،تنظیم شود؛ یکپارچگی اهداف کمی با اهداف استراتژیک و یکپارچگی طرح و
پروژه با استراتژیها بهصورت مناسب کنترل گردد؛ متناسب با تغییرات محیطی ،استراتژیها مورد
بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد؛ استراتژی کل سازمان به استراتژیهای کارکردی ترجمه شده و
به برنامه عملیاتی تبدیل شود؛ به خواستهها و انتظارات مشتریان در تدوین استراتژی توجه کافی

آنجا که عمده این  8مفهو در بررسی و تطبيق با ادبيات حوزه مدیریت اسلتراتژیک ،ذیل برنامله یلا برناملهریلزی عمليلاتی قلرار
میگيرند ،مقوله تحت عنوان برنامه عملياتی پيشنهاد و با استفاده از پرسشنامه مورد تائيد خبرگان نيز قلرار گرفلت .عوامل مقولله
برنامه عملياتی شام  8مفهو فو در نمودار ( 2نشان داده شده است .بنابراین ،میتوان نتيجه گرفت که در شرایطی که محتلوای
استراتژی های شرکت از انسجا و یکپارچگی کافی برخوردار باشند (مانند شرایطی که استراتژیهای سازمان خروجلی یلک فراینلد
طراحی و برنامه ریزی شده باشد  ،الزامات اجرای استراتژی (برنامه  8مرحلهای و گا به گا تبدی استراتژی به عمليات فو اللذکر
مطابق آنچه گفته شد ،تنظيم شود یکپارچگی اهداف کمی با اهداف استراتژیک و یکپارچگی طرح و پروژه با استراتژیها بهصورت
مناسب کنترل گردد متناسب با تغييرات محيطی ،استراتژیها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگيلرد اسلتراتژی کل سلازمان بله

شود و برای پیادهسازی استراتژی فرصت زمانی الزم داده شود و در کل آهنگ اجرای استراتژی
شدن
قابل
داشت که
اختیاردر کخواهند
هاییالزرا در
استراتژ
سازیهتنها
مدیران ن
است،تنهلا
مدیران نه
اجراباشد
مناسب
استراتژی
آهنگ اجرای
داده شود و
یزمانی
فرصت
استراتژی
باشد؛برای پياده
مناسبشود و
کافی
است.عمده آن اجرای موفق استراتژیهای شرکت است.
بلکه پيامد
های است،
اجرا شدن
داشت که قاب
پیامدهایی را
استراتژی
شرکت
استراتژی
خواهندموفق
اختياراجرای
عمدهدرآن
بلکه
استراتژیهای کارکردی ترجمه شده و به برنامه عملياتی تبدی شود به خواستهها و انتظارات مشتریان در تدوین اسلتراتژی توجله

اهداف استراتژیک
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استراتژیها
تعیین شاخصها و وضع موجود

تدوین برنامه

تبدیل اهداف استراتژیک به اهداف کمی

عملیاتی

کمی با اهداف استراتژیک
تبدیل استراتژیها به طرح و پروژه
کنترل طرح و پروژه با استراتژیها
تخصیص منابع (بودجه ،زمان ،نیروی انسانی)

نمودار  :2مفاهیم فرعی مقوله عوامل محتوایی (برنامه عملیاتی)

محتوایی (برنامه عملیاتی)
نمودار  :2مفاهیم فرعی مقوله عوامل
منبع :یافتههای پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش

مقوله همسوسازی عوامل ساختاری-رفتاری (عوامل زمینهای درونسازمان) :عوامل مقوله یا
ارتباطاتسلاختاری-
رهبری،سوسلازی
سازمانی،بعد هلم
ساختار مقوله یا
مولفة :عوام
سازمان)
چهاردرون
زمینهای
ساختاری-رفتاری
مفهوم یا
(عواملشامل
ساختاری-رفتاری
عواملمسوسازی
وله همسوسازی بعد ه
بلودن آنهلا بلا
اجرایهلمسلو
اسلت کله
فرهنلگ
ارتباطلات و
فرهنگمولفة
مفهو یا
استراتژیها
سلازمانی برای
های سازمان
استراتژی
رهبلری ،آنها با
سلازمانی،مسو بودن
ساختاراست که ه
سازمانی
اری شام چهار و
رفتاری در شرکت
گرفتن همسوسازی
ضروریهماست و
برای اجرای
ساختاری-منجر به
عوامدر شرکت
ساختاری-رفتاری
نادیدهعوامل
سوسازی
بسيارگرفتن
استراتژیهانادیده
ضروری است و
تراتژی های سازمانبسیار
چهار در نملودار
شاملمولفله
مفهو یلا
عواممی شام
شود .این
هایدرآب و
در شرکت
استراتژی
جر به شکست فرآیند
چهارعوامل
شود .این
فاضالب
می و
فاضالب آب
شرکتهای
استراتژی
اجرای
اجرایفرآیند
شکست
نشان داده شده است.
مفهوم یا مولفه در نمودار ( )3نشان داده شده است.
ساختار سازمانی
همسوسازی

رهبری

عوامل ساختاری

ارتباطات

رفتاری

فرهنگ سازمانی

نمودار  :3مفاهیم فرعی مقوله همسوسازی عوامل ساختاری-رفتاری

نمودار  :3مفاهیم فرعی مقوله همسوسازی عوامل ساختاری-رفتاری
منبع :یافتههای پژوهش

منبع :یافتههای پژوهش

61

راین ،با بررسی مصاحبهها و نظرات خبرگان چنين نتيجه گرفته میشود که در شرایطی که به همسوسلازی عوامل سلاختاری-

اری موثر در پيادهسازی استراتژی توجه الز شود ،مانند شرایطی که به اقتضای نود اسلتراتژی ،سلاختار منعطلف و فراینلدگرا و

هنگ سازمانی مناسب و همسو (اجرای مشارکتی برنامه و استراتژی ،توجه به ارزشها و اخالقيات ،توجه به خالقيتها و نلوآوری،
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بنابراین ،با بررسی مصاحبهها و نظرات خبرگان چنین نتیجه گرفته میشود که در شرایطی
که به همسوسازی عوامل ساختاری-رفتاری موثر در پیادهسازی استراتژی توجه الزم شود ،مانند
شرایطی که به اقتضای نوع استراتژی ،ساختار منعطف و فرایندگرا و فرهنگ سازمانی مناسب و
همسو (اجرای مشارکتی برنامه و استراتژی ،توجه به ارزشها و اخالقیات ،توجه به خالقیتها و
نوآوری ،همخوانی فرهنگ و استراتژی) وجود داشته باشد ،مدیران برای استراتژی سازمان سبک
مدیریتی و رهبری مناسبی (مسؤولیتپذیر بودن رهبری ،ایفای نقش مربیگری و تسهیلگری
مدیران ،حمایتکردن و همراهی کردن رهبر با مجموعه اعضا) را اتخاذ کنند ،سیستم ارتباطات
هماهنگ و گسترده باشد و مدیران و کارکنان از تدوین تا اجرای استراتژی و روش اجرا مشارکت
موفقیتآمیز
که پیامد
همیشود
تسریع م
تسهیل و
استراتژی
کارکردهااجرای
مقوله یا بعد همسوسازیکنند ،فرایند
کارکردهای سلازمان بل
اجرایای یا
آن وظيفه
عمدههای
استراتژی
سوسازی
توجه به
فرایندی):
(عوامل
استراتژیهای شرکت است.
استراتژی سازمان یکی از مهمترین مراح اجرای استراتژی در شرکتهای آب و فاضالب است .این مقوله یلا بعلد در شلرکت آب
مقوله یا بُعد همسوسازی کارکردها (عوامل فرایندی) :توجه به همسوسازی استراتژیهای
فاضالب با توجه به نظر خبرگان از بين همه کارکردها شام چهار مفهو منابع انسانی ،مدیریت مالی ،مدیریت دانش و سيستمهلا
وظیفهای یا کارکردهای سازمان با استراتژی سازمان یکی از مهمترین مراحل اجرای استراتژی در
فاضالبشده
نشان داده
نمودار (
است .مقوله یا بُعد در شرکت آب و فاضالب با توجه به نظر خبرگان
است .این
های 4آب و
فرایندها ( ITاست که درشرکت
از بین همه کارکردها شامل چهار مفهوم منابع انسانی ،مدیریت مالی ،مدیریت دانش و سیستمها
و فرایندها ( )ITاست که در نمودار ( )4نشان داده شده است.

همسوسازی
کارکردها

منابع انسانی
مدیریت مالی کنترل اهداف
مدیریت دانش
سیستمها و فرایندها ()IT

سوسازی کارکردها
همهمسوسازی
مقوله
فرعیفرعی
مفاهیم مفاهیم
نمودار  :4نمودار :4
کارکردها
مقوله
منبع :یافتههای پژوهش

منبع :یافتههای پژوهش

بنابراین ،با بررسی نظرات خبرگان میتوان نتیجه گرفت که در شرایطی که منابع انسانی
پشلتيبانی از اجلرای
(مانندبلرای
شلرایک الز
انسانی از
منابع
استراتژیکه
اجرایشرایطی
گرفتازکه در
نتيجه
شرایط می
بنابراین ،با بررسی نظرات ازخبرگان
شرایطی
برخوردار باشند
جدید
های
پشتیبانی
الزمتوانبرای
باشلد ،بله کارکنلان
کليدی
خدمتبه کارکنان
کلیدیو تر
کارکنانهجایی
خدمت آن جاب
شرایطی که در
(مانند
پایينالزم
شهای
کارکنان آموز
پایین باشد،
جایی و ترک
باشندجابه
رداردر آن
استراتژیهای جدید برخو که

کارکنان ازاز روحیه
استراتژی
نلودبا نوع
هماهنگ
انسانی انسانی
ارتقای نیروی
انتخاب وانتخاب
آموزشهای الز داده شود،داده شود،
روحيله و انگيلزه کلافی
باشد،کارکنلان
باشلد،
اسلتراتژی
هماهنگ بلا
ارتقایو نيروی

برخوردار باشند ،کارکنان دارای تخصص و تجربه الز باشند ،نگرش کارکنان به استراتژیهای سلازمان مثبلت باشلد و ملدیران بل
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استراتژی های سازمان باور و اعتماد داشته باشند و متعهلد بله اجلرای آن باشلند  ،فراینلدهای کلاری الز بلهخلوبی و هلمسلو بل

استراتژیهای جدید طراحی شده باشد و از سيستمهای اطالعاتی مناسب برای کنترل و هدایت فعاليتها و نيز معماری مناسلب T
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و انگیزه کافی برخوردار باشند ،کارکنان دارای تخصص و تجربه الزم باشند ،نگرش کارکنان
به استراتژیهای سازمان مثبت باشد و مدیران به استراتژیهای سازمان باور و اعتماد داشته
باشند و متعهد به اجرای آن باشند) ،فرایندهای کاری الزم بهخوبی و همسو با استراتژیهای
جدید طراحی شده باشد و از سیستمهای اطالعاتی مناسب برای کنترل و هدایت فعالیتها و نیز
معماری مناسب  ITبهمنظور پشتیبانی فرایندهای ارزشافزا برخوردار باشد ،سیستمهای مناسب
مدیریت دانش و فرهنگ تبادل دانش وجود داشته باشد و هماهنگی و همسویی استراتژیهای
مالی و مدیریت مالی شرکت با استراتژیهای شرکت وجود داشته باشد و برنامه دقیق و روشنی
برای تنوع در تامین منابع مالی موردنیاز پروژهها و سیستم سرمایهگذاری و تخصیص منابع و
نقدینگی موردنیاز هماهنگ با استراتژیهای جدید فراهم باشد و نسبتهای مالی بهصورت
هدفمند کنترل شود ،کیفیت زندگی کاری و بهرهوری افزایش مییابد که پیامد عمده آن اجرای
موفقیتآمیز استراتژیهاست.
مقوله یا بُعد تناسب با عوامل محیطی (عوامل زمینهای برونسازمانی) :محیط مجموعه
عواملی است که بر هدف و عملکرد سازمان اثر تعیینکنندهای دارد؛ ولی سازمان بر آن کنترل
چندانی ندارد .یکی از عوامل اجرای موفقیتآمیز استراتژیهای سازمان ،مقوله همراهی و
هماهنگی عوامل محیطی است .مقوله یا بعد عوامل محیطی شامل سه مفهوم عوامل سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،استراتژیهای فرادستی و قوانین و مقررات دولتی است که در نمودار ()5
نشان داده شده است.
بنابراین ،از کنکاش در مصاحبهها و نظرات خبرگان چنین میتوان نتیجه گرفت که در
شرایطی که نسبت به نیازهای ذینفعان بیرونی موثر در اجرای استراتژی توجه الزم صورت گیرد
و میان اهداف و منافع سازمان و ذینفعان همسویی بهوجود آورد ،برنامه پاسخگویی مناسب به
عوامل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی موثر در اجرای استراتژیها وجود داشته باشد و تاثیر تغییر
در سیاستها و اوضاع اقتصادی کشور در اجرای استراتژیها تحلیل شود (مانند شرایطی که
قوانین و مقررات دولتی تسهیلگر و پشتیبان اجرای استراتژی سازمان باشد ،سیاستها و اوضاع
اقتصادی کشور از ثبات و پایداری الزم برخوردار باشد ،تغییرات قدرت و جابهجایی دولت مخل
فعالیتهای سازمان نباشند و عوامل اجتماعی توسعهدهنده بینش و فرهنگ مصرف درست آب
باشند) ،تدوین و تنظیم درست استراتژیها و همسویی با استراتژیهای فرادستی مورد توجه
قرارگیرد ،استراتژیهای سازمان با محیط پیرامون آن هماهنگ شده و مقاومت در برابر اجرای
استراتژیها به حداقل میرسد که پیامد عمده آن اجرای موفقیتآمیز استراتژیهای شرکت است.
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درست استراتژیها و همسویی با استراتژیهای فرادستی مورد توجه قرارگيرد ،استراتژیهای سازمان با محيک پيرامون آن هماهن
شده و مقاومت در برابر اجرای استراتژیها به حداق میرسد که پيامد عمده آن اجرای موفقيتآميز استراتژیهای شرکت است.

تناسب با عوامل

عوامل سیاسی اجتماعی اقتصادی
استراتژیهای فرا دستی

محیطی

قوانین و مقررات دولتی

نمودار  :5مفاهیم فرعی مقوله تناسب با عوامل محیطی

تناسب با عوامل محیطی
نمودار  :5مفاهیم فرعی مقوله
منبع :یافتههای پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش
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کدگذاری انتخابی :فرآیند کدگذاری باز و محوری ،به پیدایش مجموعهای از مقوالت که
آن ميلان هلر مقولل
خلاو
الگوی
مجموعهای از
به وپيدایش
محوری،
کدگذاری
کدگذاری انتخابی :فرآیند
ارتبلاط نوبت
انجامد .حال
که می
مقوالتاست،
مشخص شده
زیرمقولههایش
مقوله
باز ومیان هر
خاص
الگوی ارتباط

نظلری خاصلی را ار
دادنو نظا
سازیم
مقوالت
نظامکه
آن واست
نوبت
انجامد.همحال
شدهکهاست می
مقوالت به
مرتبکپیوند
هم کنیم.
خاصیرا رابهارائه
نظری
سازیم
مرتبط
مقوالت را به
زیرمقولههایش مشخصاست

کدگذاری مرحله
انتخابی آخرین
کدگذاری
)Struss &2008
Corbin,
(2008
کدگذاری گویند
کدگذاری انتخابی
یکدیگر را
انتخلابی آخلرین مرح
. Struss
& .Corbin,
گویند (
انتخابی
یکدیگر را
کنيم .پيوند دادن مقوالت به
یشود
مشخص م
مشلخصمقوله
آن با دیگر
مقولهو اصلی
اصلیکه در
کدگذاری است
truss & Corbin,
2008
هاشلود (
ملی
پیوندهلا
شده ومقولله
انتخابدیگر
پيوند آن با
انتخابآنشده
کدگذاری است که در آن مقوله

( .)Struss & Corbin, 2008تفسیر و بیان رابطهها میان مقوله اصلی و دیگر مقولهها با توجه
تفسير و بيان رابطهها ميان مقوله اصلی و دیگر مقولهها با توجه به مدل ارائهشده پلژوهش صلورت ميگيلرد چلرا کله در کدگلذا
به مدل ارائهشده پژوهش صورت میگیرد چرا که در کدگذاری محوری اساس کدگذاری انتخابی
محوری اساس کدگذاری انتخابی پیریزی میشود ( . Struss & Corbin, 2008بنابراین ،با توجه به اینکه سه مقوله همسوسلا
پیریزی میشود ( .)Struss & Corbin, 2008بنابراین ،با توجه به اینکه سه مقوله همسوسازی
بوده و نلاظر بلر ایج
عواملاز یک
هر سه
عواممقولهمحيطی
سوسازیتناسب با
کارکردهاه وم مقوله
سوسازی
مقوله هم
عوام ساختاری رفتاری،
جن هر سه
محیطی
تناسب با
کارکردها و
رفتاری ،مقوله
ساختاری
عوامل

سازمانو اسلت کله معيلا
استراتژی
یکدیگر و
برونبینسازمانی
سازمانی و
سازمانی اعم
هایسازمانی
درون
اعم بااز عوامل
عناصر باسازمانی
هماهنگی
درونایجاد
عوام ناظر بر
جنسازبوده و
هماهنگی بين عناصر از یک

عملکرد
شرکتبرای
استراتژیمعیاری
سازمان است که
های
استراتژی
یکدیگر و با
سازمانی با
برای صحت عملکرد برون
سازمان سله مقولله ،مقو
تعام این
صحت از
است ،پ
در اجرای
افزایی
ایجاد هم
مبنایی برای
سازمان و
و مبنایی برای ایجاد همافزایی در اجرای استراتژی شرکت است ،پس از تعامل این سه مقوله ،مقوله
اصلی همسوسازی عناصر سازمانی توسعه یافت تا در سطحی انتزاعیتر نسبت به سه زیرمقوله
موصوف در مدل و در تعامل با مقوله اصلی تدوین برنامه عملیاتی ،هماهنگی را در تمام سطح
سازمان تضمین کند که پیامد آن اجرای موفق استراتژیهای شرکت آب و فاضالب است .مقوله
اصلی همسوسازی عناصرسازمانی در نمودار ( )6نشان داده شده است.
از طرف دیگر ،طی فرایند کدگذاری انتخابی ،پس از حصول کفایت نظری در مقولههای
اصلی ،مقوله هستهای با عنوان اجرای استراتژی توسعه یافت تا بهعنوان انتزاعیترین سطح مدل
دربرگیرنده مقولههای اصلی شناساییشده باشد .مقوله هستهای در این پژوهش پیامد ثانویه همه
مقولههای اصلی است .وقتی خط اصلی داستان و مقوله هستهای را درک کردیم ،حال نوبت
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اصلی هم سوسازی عناصر سازمانی توسعه یافت تا در سطحی انتزاعیتر نسبت به سه زیرمقوله موصوف در مدل و در تعامل با مقولهه
اصلی تدوین برنامه عملیاتی ،هماهنگی را در تمام سطح سازمان تضمین کند که پیامد آن اجرای موفق استراتژیهای شهرکت آ و
فاضال است .مقوله اصلی همسوسازی عناصرسازمانی در نمودار ( )6نشان داده شده است.
از طرف دیگر ،طی فرایند کدگذاری انتخابی ،پس از حصول کفایت نظری در مقولههای اصهلی ،مقولهه هسهتهای بها عنهوان اجهرای
مقوالتایرادردرایهن
مقوله هسهته
شده باشد.
ترین سطح
انتزاعی
استراتژی توسعهآنیافت تا
توانستیم
شناساییوقتی
اصلیبدهیم.
هایربط
مقولهای
دربرگیرندههسته
مدلبه مقوله
مقوالت را
بقیه
عنوان که
رسیدهبه است

پژوهش پیامد ثانویه همه مقولههای اصلی است .وقتی خط اصلی داستان و مقوله هستهای را درک کهردیم ،حهال نوبهت آن رسهیده

ارتباط با یکدیگر قرار دهیم و نظام ارتباطات میان آنها را بیان کنیم ،نظریه ما ساخته شده است
( .)Struss & Corbin, 2008اجرای استراتژی عبارت است از شرایطی که در آن استراتژی
میان آنها را بیان کنیم ،نظریه ما ساخته شده است ( .)Struss & Corbin, 2008اجرای استراتژی عبارت است از شرایطی که در
سازمان مناسب تلقی میشود و سازمان سعی در فراهم کردن شرایط الزم برای پیادهسازی آن دارد.
آن استراتژی سازمان مناسب تلقی میشود و سازمان سعی در فراهم کردن شرایط الزم برای پیادهسهازی آن دارد .مقولهه هسهتهای
مقوله هستهای اجرای استراتژی شامل دو مقوله اصلی است که در نمودار ( )6نشان داده شده است.

است که بقیه مقوالت را به مقوله هستهای ربط بدهیم .وقتی توانستیم مقوالت را در ارتباط با یکدیگر قرار دههیم و نظهام ارتباطهات

همسوسازی عناصر
سازمانی
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اجرای استراتژی شامل دو مقوله اصلی است که در نمودار ( )6نشان داده شده است.

همسوسازی عوامل ساختاری رفتاری

همسوسازی کارکردها
تناسب با عوامل محیطی

اجرای

استراتژی
تدوین برنامه
عملیاتی

شرکتشرکت
استراتژی
اجرایاجرای
مدل مدل
اصلیاصلی
هایههای
مقولهمقول
نمودار :6
استراتژی
نمودار :6
منبع :یافتههای پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش

نیسهت و
بعد از ساخت نظریه ،باید دید که آیا نظریه ساختهشده با دادهها تطبیق میکند؟ معمهوالا تطبیهق بها همهه مهوارد مهدنظر ً

بعد از ساخت نظریه ،باید دید که آیا نظریه ساختهشده با دادهها تطبیق میکند؟ معموال
تطبیق با همه موارد مدنظر نیست و پژوهشگر دنبال تطبیق کلی دادهها با مدل ارائهشده میگردد.
میکوشند تا نظریه خود را با آنچه که ممکن است جا افتاده باشد ،تکمیل کنند (.)Struss & Corbin, 2008
پژوهشگران معمو ًال بعد از این مرحله ،باز هم به عقب باز میگردند و میکوشند تا نظریه خود را با
بنیاد .که منجهر بهه تهدوین
مراحل داده
خبرگان در طی
دست آمده
نتایج به
توضیحات
توجهنبه
)Struss
& Corbin,
دیدگاه(2008
تکمیلازکنند
باشد،
همچنجاینافتاده
فوق واست
ممکن
چه که
بنابراین ،با آ
فاضهال
دیدگاه شرکت آ
اجرایازاستراتژی
روایت
فوقووهستهای
توضیحاتاصلی
شکلگیری خط
بین باآنها و
مفاهیم و مقوالت و روابط
خبرگان ودر طی
مدل آمده
گردید،دست
نتایج به
همچنین
توجه به
بنابراین،
وسعه یافت.
داده( )7ت
نمودار
استان تهران مطابق
منجر به تدوین مفاهیم و مقوالت و روابط بین آنها و شکلگیری خط اصلی
بنیاد که
مراحل
و هستهای روایت گردید ،مدل اجرای استراتژی شرکت آب و فاضالب استان تهران مطابق نمودار
( )7توسعه یافت.
پژوهشگر دنبال تطبیق کلی دادهها با مدل ارائهشده میگردد .پژوهشگران معموالا بعد از این مرحله ،باز هم به عقب باز میگردنهد و
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عوامل زمینه ای درون سازمانی

(همسوسازی عوامل ساختاری-رفتاری)
ساختار
فرهنگ
رهبری
ارتباطات

همسوسازی عناصر سازمانی با
استراتژی ها

همسوسازی عوامل ساختاری-
رفتاری

عوامل فرایندی

(همسوسازی کارکردها)
منابع انسانی
مدیریت مالی
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همسوسازی کارکردها

مدیریت دانش

تناسب با عوامل محیطی

سیستمها و فرایندها IT

عوامل زمینهای برون سازمانی

اجرای

(تناسب با عوامل محیطی)

استراتژی
برنامه عملیاتی (عوامل محتوایی)
اهداف استراتژیک

عوامل سیاسی اجتماعی اقتصادی
استراتژی های فرادستی
ضوابط و مقررات دولتی

استراتژیها
تعیین شاخصها و وضع موجود
تبدیل اهداف استراتژیک به اهداف کمی
کنترل اهداف کمی با اهداف استراتژیک
تبدیل اهداف کمی به طرح و پروژه
کنترل طرح و پروژه با استراتژیها
تخصیص منابع (بودجه ،زمان ،نیروی انسانی)

نمودار  :7روابط مقوله هستهای و مقوالت اصلی و مفاهیم براساس نتایج دادهبنیاد
منبع :یافتههای پژوهش

نمودار  :7روابط مقوله هستهای و مقوالت اصلی و مفاهیم براساس نتایج دادهبنیاد
پژوهش
استخراجیافته
منبع:
فرایند دادهبنیاد ،معرف یکی از عوامل
هایدر
شده
هریک از مفاهیم و مقولههای
پوشششرکت
کهاستراتژی
اجرای
دهنده مدل
تشکیل
فاضالبعوامل
معرف یکی از
استراتژیفرایند
استخراج شده در
مدلهای
دهندهو مقوله
تشکیازلمفاهیم
هریک
هستند
تهران
استان
بنیاد ،و
داده آب
شرکت
اجرای
آب و فاضالب استان تهران هستند که پوشش مفهومی خود را در مقایسه با مدل مفهومی پژوهش بدینصورت تبیین میکنندکه
مفهومی خود را در مقایسه با مدل مفهومی پژوهش بدینصورت تبیین میکنندکه پژوهشهای
پیشین عالوه بر این که عوامل تشکیلدهنده مدل را مطابق جدول ( )3بهعنوان عوامل اصلی
که در اجرای استراتژی های شرکت شناسایی شدهاند ،تائید میکنند .همچنین ،این عوامل
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مطابقت حداکثری با مدل مفهومی پژوهش هم دارند؛ بهنحویکه عوامل زمینهای درون و بیرون
سازمانی به دو عنوان همسوسازی عوامل ساختاری رفتاری و تناسب با عوامل محیطی تقسیم
و تائید شدند .عوامل فرایندی نیز با نام همسوسازی عوامل کارکردها یا حوزههای وظیفهای
نامگذاری و تائید شدند که پوششدهنده همه عوامل ذکرشده در عوامل فرایندی مدل مفهومی
است .همچنین ،عوامل محتوایی مدل مفهومی با نام برنامه عملیاتی نامگذاری و تائید گردید؛
با این توضیح که اجزای برنامه عملیاتی هم استخراج و ارتباط فرایندی (گام به گام) آنها نیز
تعیین و تائیدگردید.
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جدول  :3مطابقت یافتههای پژوهش با ادبیات نظری

عوامل مدل اجرای استراتژی شرکت
عوامل

عوامل همسویی

پژوهشگران مطرح و بررسی شده در  الگوها و ادبیات پژوهش

(مورگان و همکاران)2011 ،؛ پدرسون2008 ،؛ کزمای2008 ،؛ (هربینیاک)2006 ،؛ هينگز2005 ،؛
فاگ2003 ،؛ (چاکراوارتی و هندرسون)2007 ،؛ (کاتوریا و همکاران)2007 ،؛ (کالری و همکاران،
همسوسازی
)2007؛ (خلیلی شورینی)1394 ،؛ (كاپالن و نورتون)2008 ،؛ (بامبرگر و مشولم)1384 ،؛ (مک
فارلین)2007 ،؛ (اعرابی)1389 ،؛ (آرتو و همکاران)2008 ،
عوامل ساختاری رفتاری
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(مورگان و همکاران )2011؛ کزمای2008 ،؛ ریبیناک2006 ،؛  هانگر و ویلن1389 ،؛ راث و همکاران،
ساختار
1991؛ گتز و لی2011 ،؛ میلر و همکاران2004 ،؛ وندرماس2008 ،؛  فریدمن2003 ،؛ جانسون و سولز،
سازمانی
2002؛ ایوانز و ریچاردسون2008 ،؛ کارنتر و سندرز2007 ،؛ هانوس2004 ،؛ (دیوید)1384 ،

(مورگان و همکاران)2011 ،؛ کزمای2008 ،؛ ریبیناک2008 ،؛ سودرلند2007 ،؛ میلر و
همکاران2004 ،؛ وندرماس2008 ،؛ آلتنن و ایکتاوکو2002 ،؛ دابنای2002 ،؛ فریدمن،
فرهنگ
سازمانی 2003؛ ساندرز ،مان و اسمیت2008 ،؛ ایوانز و جانسون2008 ،؛ کی2005 ،؛ هانوس2004 ،؛
تامپسون و همکاران2006 ،؛ مویل و شانی2008 ،
رهبری

کزمای2008 ،؛ دکالیور و پیرس2003 ،؛ شاپ 2006 ،؛ سودرلند2010 ،؛ مورگان و
همکاران2011 ،؛ کی2005 ،؛ تامپسون و همکاران2006 ،؛ کاکس2010 ،؛ کارپنتر و سندرز،
2007؛ برنزمنا و مولینا2007 ،؛ هانگر ویلن1389 ،؛ مویل و شانی2008 ،

(مکلنان)2011 ،؛ وندرماس2008 ،؛ کزمای2008 ،؛ هندرسون و آرگایل1986 ،؛ سپاگنلو،
1999؛ کارسن1986 ،؛ همبریک و کانال1989 ،؛ کاتر و شلیسنگر1979 ،؛ کالیر و همکاران،
ارتباطات
2004؛ بیر و ایزنستات2000 ،؛ نات1998 ،؛ اسولد و همکاران1994 ،؛ میتنزبرگ و گانال،
1989؛ درازین و هوارد1984 ،؛ کنتر1983 ،؛ وینتن1987 ،؛ یوگل و فو1999 ،
عوامل تناسب بامحیط

سیاسی

(مکلنان)2011 ،؛ (مورگان و همکاران)2011 ،؛ پدرسون2008 ،؛ میلر و همکاران2004 ،؛
میلر و همکاران2004 ،؛ برایسون و بروملی1993 ،؛ ورنهام1985 ،؛ بیر و همکاران1986 ،؛
کرازبی1996 ،؛ وندرماس2008 ،

(مکلنان)2011 ،؛ (مورگان و همکاران)2011 ،؛ پدرسون2008 ،؛  2004؛ نوبل1999 ،؛
کاپالن و نورتون1996 ،؛ پتیگرو و وایب1991 ،؛ نات1998 ،؛ دیویت و مایر ،میار و
اجتماعی
اقتصادی همکاران2004 ،؛ روبی و رودریگر دیاز ،نیومن و نولن1996 ،؛ باتربری2002 ،؛ وندرماس،
2008؛ السن و اشملزر1994 ،؛ اکوموس2003 ،

(مکلنان)2011 ،؛ (مورگان و همکاران)2011 ،؛ پدرسون2008 ،؛ (هربینیاک)2006 ،؛
یهای هينگز2005 ،؛ کزمای2008 ،؛ (اعرابی)1389 ،؛ (چاکراوارتی و هندرسون)2007 ،؛ (کاتوریا
استراتژ 
فرادستی و همکاران)2007 ،؛ (کالری و همکاران)2007 ،؛ (گریر)2003 ،؛ (خلیلی شورینی)1394 ،؛
سودرلند2010 ،؛ اکوموس2003 ،
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قوانین و (مکلنان)2011 ،؛ پدرسون2008 ،؛ السن و اشملزر1994 ،؛ کزمای2008 ،؛ مظلومی1391 ،؛
اکوموس2003 ،؛ (مورگان و همکاران)2011 ،
مقررات
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عوامل مدل اجرای استراتژی شرکت
عوامل

عوامل کارکردی

پژوهشگران مطرح و بررسی شده در الگوها و ادبیات پژوهش
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دیویت و مایر1999 ،؛ پتینگر1996 ،؛ کاتر1995 ،؛ کزمای2008 ،؛ وال و همکاران2003 ،؛
وندرماس2008 ،؛ برنز ،منا و مولینا2007 ،؛ هایدی و همکاران2002 ،؛ بیر و ایزنستات2000 ،؛
منابع انسانی
کرازبی1996 ،؛ ویلن و هانگر1992 ،؛ اسپاگنلو2003 ،1999 ،؛ آلیو2005 ،؛ کالیر و همکاران،
2004؛ نات1998 ،

کزمای2008 ،؛ گالپین1997 ،؛ پدرسون2008 ،؛ اکوموس2003 ،؛ السن و اشملزر1994 ،؛
مدیریت و سکایوینگتن و دفت1991 ،؛ پنگ و لیتلجان2001 ،؛ کاپالن و نورتون1996 ،؛ نوبل1999 ،؛
توسعه دانش وندرماس2008 ،؛ الکساندر1985 ،؛ همبریک وکانال1989 ،؛ شلیسنگر1979 ،؛ هسی1996 ،؛
ریبیناک2008 ،

مدیریت (مورگان و همکاران)2011 ،؛ (مکلنان)2011 ،؛ كاپالن و نورتون1996 ،؛ پدرسون2008 ،؛
فاگ2003 ،؛ اکوموس)2003 ،؛ کزمای2008 ،؛ سکایوینگتن و دفت1991 ،؛ نوبل1999 ،
مالی

سیستمها
و فرایندها
()IT

(مکلنان)2011 ،؛ (مورگان و همکاران)2011 ،؛ كاپالن و نورتون1996 ،؛ فاگ2003 ،؛
السن و اشملزر1994 ،؛ هينگز2005 ،؛ کزمای2008 ،؛ (سکایوینگتن و دفت)1991 ،؛
(دیوید)1384 ،؛ (سودرلند)2010 ،؛ مدل واترمن1980 ،
عوامل برنامه عملیاتی

(هربینیاک)2006 ،؛ (دیوید)1384 ،؛ دیویت و مایر1999 ،؛ ریبیناک2008 ،؛ مورگان و
چشمانداز و همکاران2011 ،؛ پدرسون2008 ،؛ جانسن و دیفیو2001 ،؛ وندرماس2008 ،؛ هیوی،
اهداف 1999؛ دیویت و مایر1999 ،؛ هسی1996 ،؛ بیر و ایزنستات2000 ،؛ آلتتنو ایکاوکو2002 ،؛
دابنای2002 ،؛ فریدمن2003 ،؛ لینتون2002 ،

آلیو2005 ،؛ کرازبی1996 ،؛ پدرسون2008 ،؛ وندرماس2008 ،؛ نوبل1999 ،؛ ریبیناک،
استراتژیها 2005؛ واردارجیان ،1999 ،فلوید و ولدریچ1992 ،؛ دکالیور و پیرس2003 ،؛ شاپ 2006 ،؛
ویلن و هانگر1992 ،؛ لی و همکاران2008 ،؛ دیوید1997 ،؛ (بت بیچ)1998 ،
دیویت و مایر1999 ،؛ کاپالن و نورتون1996 ،؛ آلیو2005 ،؛ پدرسون2008 ،؛ وندرماس،
برنامه 2008؛ نوبل1999 ،؛ شاپ2006 ،؛ فلوید و وادریچ1992 ،؛ فلوید و ولدریج1992 ،؛ کزمای،
2008؛ سکایوینگتن و دفت1991 ،؛ هراکولوس2000 ،؛ راث و همکاران1991 ،؛ رپ و
عملیاتی
نیلسون1999 ،؛ رید1989 ،

(مکلنان)2011 ،؛ (مورگان و همکاران)2011 ،؛ كاپالن و نورتون1996 ،؛ پدرسون2008 ،؛
شاخصها
(هربینیاک)2006 ،؛ واسنکلس1990 ،؛ گالپین1997 ،؛ (بتبیچ)1998 ،

تبدیل اهداف (دیوید)1384 ،؛ (پیرس و رابینسون)1380 ،؛ (مکلنان)2011 ،؛ (مورگان و همکاران،
استراتژیک به )2011؛ (هربینیاک)2006 ،؛ كاپالن و نورتون1996 ،؛ پدرسون2008 ،؛ واسنکلس1990 ،؛
گالپین1997 ،؛ فاگ1998 ،؛ (بت بیچ)1998 ،؛ (سودرلند)2010 ،
اهداف کمی
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عوامل مدل اجرای استراتژی شرکت
عوامل

عوامل برنامه عملیاتی

پژوهشگران مطرح و بررسی شده در الگوها و ادبیات پژوهش

کنترل
یکپارچگی
(مکلنان)2011 ،؛ (مورگان و همکاران)2011 ،؛ پدرسون2008 ،؛ (هربینیاک)2006 ،؛ (بت
اهداف کمی
بیچ)1998 ،؛ (سودرلند)2010 ،؛ (نوبل)1999 ،؛ رپ و نيلسون)1999( ،
با اهداف
استراتژیک
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تبدیل اهداف
(پیرس و رابینسون)1380 ،؛ (مکلنان)2011 ،؛ (مورگان و همکاران)2011 ،؛ كاپالن و
کمی به طرح
نورتون1996 ،؛ پدرسون2008 ،؛ واسنکلس1990 ،؛ (بت بیچ)1998 ،؛ (سودرلند)2010 ،
و پروژه

کنترل
یکپارچگی (مکلنان)2011 ،؛ (مورگان و همکاران)2011 ،؛ پدرسون2008 ،؛ (هربینیاک)2006 ،؛ (بت
بیچ)1998 ،؛ (سودرلند)2010 ،؛ (نوبل ،)1999 ،رپ و نيلسون)1999( ،
پروژهها با
استراتژی

(دیوید( ،)1384 ،مکلنان)2011 ،؛ (مورگان و همکاران)2011 ،؛ كاپالن و نورتون،
تخصیص
منابع 1996؛ پدرسون2008 ،؛ مدل نوبل1999 ،؛ فاگ1998 ،؛ (بت بیچ)1998 ،؛ کزمای2008 ،؛
(سودرلند)2010 ،؛ هينگز2005 ،
(زمان و)...

نتیجهگیری
امروزه نتایج بررسیها نشان میدهد سازمانها در اجرای استراتژیها موفقیت کمی داشتهاند؛
بهطوریکه اجرای استراتژیها به چالش اساسی تبدیل شده است .از طرف دیگر ،مطالعات نشان
میدهند که عوامل زیادی در موفقیت سازمانها در اجرای استراتژیها دخیل هستند و بر اساس
همین مطالعات ،همسوسازی و همراستایی عناصر سازمانی با استراتژیهای سازمان از عوامل
بسیار مهم موفقیت سازمانها در اجرای استراتژیها محسوب میشود .بهطوریکه اجرای اثربخش
استراتژی تا حدود زیادی متأثر از این همسویی است.
بنابراین ،پس از مطالعه عمیق و منتقدانه ادبیات علمی موجود در حوزه مدیریت استراتژیک و
بهخصوص اجرای استراتژی ،اقدام به ارائه مدل مفهومی پژوهش گردید .این مدل بهوسیله روش
دادهبنیاد مورد نقد و بررسی خبرگان قرار گرفت .انجام نظرسنجی علمی از خبرگان بهصورت
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پرسشنامه باز و مصاحبه نیمهساختاریافته صورت گرفت .پس از آن ،با انجام مراحل کدگذاری باز،
محوری و انتخابی عوامل اثرگذار بر اجرای استراتژی در سطح شرکت احصاء شد؛ تا بدینوسیله،
مدل نهایی پژوهش شکل گیرد .این مدل در سه سطح مفاهیم ،مقولهها و نظریه نسبت به ارائه
عوامل پرداخته تا روش تفکیک مفاهیم علمی بهدرستی و صحیح انجام گیرد.
چنانچه بیان شد ،مدل مفهومی استخراجشده از نقد و بررسی ادبیات علمی موجود در
پایان مراحل دادهبنیاد دچار تغییراتی شد .بدین معنا که پژوهشهای پیشین عالوه بر این که
عوامل تشکیلدهنده مدل را بهعنوان عوامل اصلی که در اجرای استراتژیهای شرکت شناسایی
شدهاند تائید میکنند ،همچنین این عوامل مطابقت حداکثری با مدل مفهومی پژوهش هم دارند؛
بهنحویکه عوامل زمینهای درون و بیرون سازمانی به دو عنوان همسوسازی عوامل ساختاری
رفتاری و تناسب با عوامل محیطی تقسیم و تائید شدند .عوامل فرایندی نیز با نام همسوسازی
عوامل کارکردها یا حوزههای وظیفهای نامگذاری و تائید شدند که پوششدهنده همه عوامل
ذکرشده در عوامل فرایندی مدل مفهومی است .همچنین ،عوامل محتوایی مدل مفهومی با نام
برنامه عملیاتی نامگذاری و تائید گردید؛ با این تفاوت که اجزای برنامه عملیاتی هم استخراج و
ارتباط فرایندی (گام به گام) آنها نیز تعیین گردید.
همانطور که در نمودار مالحظه میشود ،همسوسازی عناصر سازمانی و تدوین برنامه عملیاتی
بهعنوان مقولههای اصلی اجرای استراتژی و همسوسازی عوامل ساختاری رفتاری با چهار مولفه
(مفهوم) ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،رهبری و ارتباطات ،همسوسازی کارکردها (حوزههای
وظیفهای) با چهار مولفه منابع انسانی ،مدیریت مالی ،مدیریت دانش و سیستمها و فرایندها ()IT
و تناسب با عوامل محیطی با سه مولفه استراتژیهای فرادستی ،قوانین و مقررات دولتی و عوامل
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی نیز بهعنوان سه زیرمقوله و  11مولفه همسوسازی عناصر سازمانی
در کنار  8مولفه برنامه عملیاتی شامل اهداف استراتژیک ،استراتژیها ،تعیین شاخصها و وضع
موجود ،تبدیل اهداف استراتژیک و استراتژیها به اهداف کمی ،یکپارچگی اهداف کمی با اهداف
استراتژیک ،تبدیل اهداف کمی به طرح و پروژه ،یکپارچگی طرح و پروژهها با استراتژیها و
تخصیص منابع (بودجه ،زمان ،منابع انسانی) جمع ًا بهعنوان  19مولفه اثرگذار بر اجرای استراتژی
تبیین شدند؛ که پیامد عمده روابط این مولفهها اجرای موفق استراتژیهای شرکت آب و فاضالب
استان تهران هستند.
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هیچ مطالعه و پژوهشی ،خالی از محدودیت و مانع نیست .در این مطالعه نیز محدودیتهایی
وجود داشته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1ارزشها ،ادراکات ،ذهنیتها ،تصورات ،عالیق ،آگاهیها و خصوصیات و دانش پژوهشگر و
سایر ویژگیهای شخصی او مانند قدرت تعامل با دیگران و . ...در فرضیهسازی ،طراحی پرسشها،
تنظیم پرسشنامه ،ارتباط با دیگران و تحلیل اثر میگذارد ،این پژوهش نیز از این اثرات در امان
نیست و بهطور طبیعی ویژگیها و دانستهها و عالیق پژوهشگر بر این تحقق نیز اثر داشته است
که این اثرات را باید از محدودیتهای پژوهش برشمرد.
 .2زیاد بودن تعداد متغیرها و روابط پیچیده میان آنها ،امکان مداخله و درگیر کردن سایر
عوامل را سلب کرد .در نتیجه ممکن است متغیرهای دیگری در اجرای استراتژی موثر باشند که
در پژوهش لحاظ نشدهاند.
 .3در حالت کلی ،استراتژی و مفاهیم استراتژیک ،مفاهیمی انتزاعی و ذهنی هستند و به آینده
و چشمانداز سازمان برمیگردند .بههمیندلیل ،در بسیاری از مواقع ،جدا کردن مرز بین واقیعت
و خیال ،دشوار میشود .بهنظر میرسد در این پژوهش نیز باید این نکته را مدنظر قرار داد که به
احتمال زیاد ،پاسخگویان در پاسخگویی به پرسشها نتوانسته باشند بهطور کامل از پیش فرضهای
ذهنی خود رهایی یابند؛ درنتیجه ،چیزهایی را بهعنوان واقعیت موجود بیان کرده باشند که تنها
ادراک ذهنی بوده است .با این وجود ،این امر را باید یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر دانست.
 .4با توجه به اینکه تعدادی از خبرگان شناساییشده از مدیران ارشد وزارت نیرو بودند ،بهدلیل
مشغله آنها امکان هماهنگی برای قرار گرفتن در پنل مسیر نگردید.
پیشنهادات
 .1بر اساس یافتههای پژوهش ،بهمنظور بهبود عوامل همسوسازی (عوامل زمینهای و
فرایندی) و نیز بهبود عوامل تدوین برنامه عملیاتی (عوامل محتوایی) اجرای استراتژی ،پیشنهادات
زیر ارائه میگردد:
 مطابقت و بههنگامسازی فرهنگ سازمانی با الزامات اجرای استراتژی؛ طراحی برنامههای بهبود مشارکت ،انگیزه و تعهد کارکنان و جذب مدیران دارای ویژگیهاو مهارتهای رهبری برای هدایت کارکنان؛
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 طراحی ساختار سازمانی فرایندگرا و منعطف؛ شناسایی و پاسخگویی مناسب به عوامل اجتماعی و سیاسی و تحلیل تاثیر تغییر در سیاستهاو اوضاع اقتصادی کشور در اجرای استراتژی؛
 طراحی روشهای مناسب و متنوع تامین منابع مالی پروژهها و تدوین سیستم مناسبسرمایهگذاری یا تخصیص منابع؛
 طراحی و اجرای معماری مناسب  ITبهمنظور پشتیبانی از سیستمهای اطالعاتی مناسببرای کنترل و هدایت فرایندهای ارزشافزا؛
 طراحی سیستم مناسب مدیریت دانش بهمنظور استفاده بهینه از دانش ،تجربه ،مهارت وقابلیتهای همه کارکنان؛
 ایجاد سیستم انگیزشی منابع انسانی و برقراری ارتباط بین فعالیت کارکنان با نظام تشویقو تنبیه بهمنظورحفظ نیروهای متخصص و متعهد؛
 طراحی برنامههای جذب ،آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متناسب با اهداف واستراتژیهای جدید شرکت؛
 تعیین واقعبینانه و عقالیی ،شفاف و دقیق چشمانداز ،اهداف استراتژیک و استراتژیها وکسب توافق نظر اعضای سازمان روی آنها؛
 تدوین برنامه عملیاتی مناسب و دقیق برای اجرای استراتژی با توجه به فرایند گام به گامارائهشده در مدل؛
 استقرار سیستم نظارت ،ارزیابی و کنترل مناسب برای اجرای موثر استراتژیها. .2کاربست پیمایشی مدل این پژوهش در شرکت آبفای استان تهران و سایر شرکتهای استانی
و همچنین ارزیابی در دنیای واقعی با اقدامپژوهی اگر منجر به تغییر ساختاری در مدل نشود ،بیشک
میتواند در مورد روشن شدن زوایای دیگری از مدل و تکامل آن و تحکیم تعمیمپذیری آن موثر باشد.
منابع
الف) فارسی

آذر ،عادل؛ خسروانی ،فرزانه؛ خدادادحسینی ،سیدحمید و رجبزاده ،علی ( .)1395ساختاردهی مسئله تدوین
استراتژی با استفاده از رویکرد استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه و تئوری درام .فصلنامه پژوهشهای
نوین در تصمیمگیری ،دوره  ،1شماره  ،1صص .93-125
اعرابی ،سیدمحمد و حقیقت ثابت ،حسین ( .)1389استراتژی سیستمهای اطالعاتی و فناوری اطالعات.
تهران :انتشارات مهکامه با همکاری پژوهشکده مدیریت سما ،چاپ اول.
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بازرگان ،عباس؛ سرمدتهرانی ،زهره و حجازیموغاری ،الهه ( .)1377روشهای تحقیق در علوم رفتاری.
انتشارات آگاه.
بانت ،آلن و هينز ،استيفن جي .)1386( .برنامهريزي استراتژيك منابع انساني .ترجمه سيدمحمد اعرابي و
سعيد موسوي .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،چاپ اول.
پیرس ،جان و رابینسون ،ریچارد کنت ( .)1393برنامهریزی و مدیریت استراتژیک .ترجمه سهراب
خلیلیشورینی .تهران :انتشارات یادواره آفتاب.
جاللی ،سیدحسن ( .)1391طراحي مدل پيادهسازي برنامههاي استراتژيك با تحليل نقش مديريت دانش.
پنجمین کنفرانس مدیریت دانش تهران.
چا 
ن آلمستد ،سیلویا ،ام .)1394( .استراتژیهای رقابتی رسانه .ترجمه سیدمحمد اعرابی ،علیرضا هاشمی و
رحیم زارع .تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
خلیلیشورینی ،سهراب ( .)1394درنگی بر مدیریت و استراتژی ،تهران :انتشارات آترا.
ديويد ،فرد آر .)1389( .مديريت استراتژيك .ترجمه علي پارسائيان و سيدمحمد اعرابي .تهران :دفتر
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