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الگویی برای اجرایی کردن برنامههای راهبرد


دکتر نادر مظلومی


علی متولی

چکیده
تدوین ،اجرا وکنترل راهبرد سه بخش به هم وابسته الگوی جامع مدیریت راهبرد است که ترکیب آنها
موجب اثربخشی خواهد شد .اما مطالعات مختلف نشان میدهند که بسیاری از برنامههای تدوین شده به مرحله
اجرایی نرسیدهاند و یا آن که فقدان الگو و دید جامع به اجرایی شدن برنامه راهبرد باعث راکد ماندن آنها شده
است .از این رو نیاز به بسترسازی و مقدمه سازی برای انتقال راهبردها از مرحله تدوین به مرحله عملیات در
برنامههای راهبرد احساس میشود که مساله اصلی این تحقیق است .در واقع این تحقیق به دنبال شناسایی
الگویی است که واسطه بین تدوین استراتژی سازمان و کسب و کار و عملیات باشد .به عبارت دیگر شرایط
اجرایی شدن برنامههای راهبرد را در سازمانها تعیین کنند .اجرایی شدن به معنای بسترسازی و مقدمه سازی
برای انتقال از مرحله تدوین به مرحله عملیات است.
در این تحقیق برای از روش نظریه داده بنیاد و برای طراحی الگو از چارچوب مدل پارادایم نظریه داده بنیاد
اشتراس و کوربین استفاده شده است .در جایی که مبانی نظری کافی وجود نداشته باشد استفاده از این روش
توصیه شده است و از آنجا که اجرایی شدن برنامههای راهبرد فاقد مبانی نظری کافی میباشد لذا روش نظریه
داده بنیاد برای این تحقیق انتخاب شد .مشارکت کنندگان در این تحقیق از سه سازمانی که دارای برنامه راهبرد
مدون بوده و آن را اجرایی کرده بودند انتخاب شدهاند .مشارکت کنندگان  32نفر از مدیران ،معاونان و
مشاوران تدوین کننده هستند که با آنها مصاحبه شده است و براساس آن نظریه و الگوی اجرایی کردن
برنامههای راهبرد تدوین و طراحی شده است .الگوی طراحی شده نیز در نهایت به تایید مشارکت کنندگان و
ناظرین (تعدادی از اساتید دانشگاه) رسیده است.
نظریه اجرایی شدن برنامههای راهبرد چرایی و علت اجرایی شدن برنامههای راهبرد را نشان میدهد.
اجرایی شدن برنامههای راهبرد تابعی از تدوین مشارکتی ،تعهد اجرایی مدیران ،فضای سازمانی و عوامل درونی
است .تدوین مشارکتی (مشارکت نیروی انسانی در تدوین ،ایجاد انگیزه برای مشارکت ،تشکیل کمیتههای
راهبری ،تدوین کننده ماهر) شرط علی برای ایجاد تعهد اجرایی مدیران است .تعهد اجرایی (اعتقاد مدیران به
 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول )alimotevalli@gmail.com
تاریخ دریافت19/91/1 :

تاریخ پذیرش19/3/96 :
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برنامه ،تعهد برای اجرای برنامه،تدوین مناسب ،اهداف روشن ،برنامه امکان پذیر) مقوله محوری و مهمترین
عامل در اجرایی کردن برنامههای راهبرد است .فضای سازمانی (فرهنگ سازمانی ،فرهنگ بومی یکسان،
انتخاب دقیق کارکنان ،ثبات مدیریت) به عنوان بسترحاکم به همراه عوامل درونی (استمرارآموزشهای
تخصصی و ایجاد آمادگی در کارکنان برای پذیرش استراتژیها ،ارتباطات،آموزش قبل از اجرا) به عنوان
شرایط مداخلهگر به همراه تعهد اجرایی با تأثیر همزمان ،شرایط را برای اعمال مدیریت تغییر (تغییرات
ساختاری و فرایندی) مهیا میکنند .پیامد مدیریت تغییر ،اجرایی شدن برنامههای راهبرد است .نتیجه اجرایی
کردن برنامههای راهبرد ،تعریف پروژههای عملیاتی ،ترسیم نقشههای راهبرد و یا اولویتبندی پروژهها
میباشد .سازمانها با اجرای گام به گام این الگو میتوانند برنامههای راهبرد را به مرحله عملیات منتقل نمایند و
فاصله بین تدوین و عملیات را تکمیل کنند.
واژگان کلیدی :اجرای برنامههای راهبرد ،عملیات ،مدیریت راهبرد ،نظریه داده بنیاد.
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بیان مسأله
مرحله اجرای راهبردها و پیاده سازی آن به مراتب دشوارتر از تدوین برنامه راهبرد است،
دهها و جهتگیریهای راهبرد را به عمل تبدیل کنند و چون مدیران به اندازهای
زیرا باید ای 
که به تدوین استراتژی تاکید و توجه میکنند ،به اجرای استراتژی توجه افی نمیکنند،
بسیاری از راهبردها روی کاغذ باقی میمانند و اجرایی نمیشوند (شاه.)3002 ،1
آمار نشان میدهد که از هر ده راهبرد تدوین شده نه مورد آن با شکست مواجه
شده و یا به مرحله اجرا نرسیدهاند و بیشتر راهبردهاها به مرحله اجرایی شدن نمیرسند
(اسپکوالند3002 3؛ آلیو )3002 2و برخی دیگر از تحقیقات ،آماری بین ده تا سی
درصد از موفقیت در اجرای برنامههای راهبرد را نشان مید هند (راپس.)3002 4
براساس مطالعات متعددی که روی مباحث مرتبط با اجرا انجام گرفته ،یکی از دالیل
این عدم موفقیت و همچنین راکد ماندن برنامههای راهبرد ،فقدان الگو و نداشتن دید
جامع به اجرایی شدن برنامه راهبرد ذکر شده است (گودوین3011 2؛ اسپکوالند
3002؛ راپس 3002؛ گوشالک .)1111 2لدر و ستی )1111( 7نشان دادهاند که تنها 34
درصد برنامه های راهبرد مورد بررسی به مرحله اجرایی رسیده و مابقی یا به مرحله اجرا
نرسیدهاند و یا این که پس از مدتی کوتاه متوقف شدهاند .سوزان میلر )1117( 1در
یک تحقیق با عنوان چهار عامل کلیدی برای اجرایی کردن تصمیمات راهبرد اظهار
می دارد که بیش از  70درصد از برنامههای راهبرد سازمانها عمالً در اجرا با شکست
مواجه می شوند .دلیل دیگر عدم توفیق برنامهها در اجرایی شدن به مدیران سازمانها
بر میشود .مدیران ،اوقات زیادی را به برنامهریزی عملیاتی اختصاص میدهند و کمتر
به اجرا و کنترل راهبرد اهتمام میورزند .زیرا مدیران در مورد تدوین راهبرد بیش از
اجرای آن میدانند .آنها برای برنامهریزی آموزش دیدهاند .اما برای اجرای برنامههای
تدوین شده آموزش نمیبینند (ربینیاک ،3002 ،1ص  .)2گتز )3011( 10نیز معتقد است
1- A.M. Shah
2- R.Speculand
3- Allio
4- Raps
5- Godwin
6- Gottschalk
7- Lederer, and Sethi
8- S. Miller
9- Hrebiniak
10- Getz
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که مدیران سازمانها به اندازهای که برای تدوین استراتژی وقت و انرژی صرف
میکنند برای اجرای آن اهتمام نمیورزند.

لذا پس از تدوین برنامه راهبرد خالیی بین تدوین برنامه راهبرد و عملیات به وجود
میآید که نیازمند شناسایی الگویی است که واسطه بین تدوین استراتژی سازمان و
کسب و کار و عملیات باشد .به عبارت دیگر شرایط اجرایی شدن برنامههای راهبرد را
درسازمانها تعیین کرده و پس از این مرحله برنامه راهبرد میتواند عملیاتی شود.
بنابراین مساله ،فقدان الگویی اجرایی است که بتواند خال بین تدوین و عملیات را پر
کند و زمینه اجرایی شدن برنامهها را فراهم سازد.
با آن که اهمیت اجرا کمتر از تدوین نیست و اکثر مدیران اذعان دارند که اجرا
بسیار مشکل تر از تدوین است اما به اندازه تدوین به آن توجه نمی شود .جوش و
گلوک )1111( 1در تحقیقی نشان دادند که مدیران  32درصد از وقت خود را به تدوین
و برنامهریزی اختصاص می دهند در حالی که فقط  1در صد از زمان خود را برای
استقرار یک سیستم مدیریتی برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده و برنامه های تدوین
شده صرف می کنند .شاید یک دلیل آن این باشد که تدوین و انتخاب استراتژی نسبت
به اجرا وقت کمتری را می طلبد .مساله دیگر ،تأکید دروس دورههای مدیریت راهبرد،
بر تدوین و برنامه ریزی ،و عدم توجه کافی به اجرای برنامهها است .فقدان توجه رسمی
در دورههای آموزشی به مقوله اجرا بی شک به فقدان توجه ،فهم و درک صحیح
نسبت به این مساله در دنیای واقعی منجر خواهد شد (ربینیاک ،3002 ،ص  .)2به
عبارت دیگر تالشهای فکری و علمی تا امروز ،بیشتر به ارائه روش شناسیها و ابزار
تدوین استراتژی متوجه بوده و کمتر به پیاده سازی و اجرای آن توجه شده است .در
کتابهای دانشگاهی مدیریت استراتژیک در فصلهای مربوط به پیاده سازی
استـراتژی عموماً به توصیههایی در این خصوص بسنده شده و الگوهای معدود این
زمینه پوشش کاملی برروی موضوعات مرتبط با پیاده سازی استراتژی ارائه نمیکنند.
از این رو سه دلیل اصلی ضرورت این پژوهش عبارتند از اول :فقدان تحقیقات
کافی در زمینه اجرا دوم :توجه زیاد سازمانها به برنامهریزی راهبرد و نیاز آنها به داشتن
الگو برای اجرایی کردن برنامههای راهبرد سوم :عدم توجه کافی به موضوع اجرا در
1. Jauch and Glueck
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الگوهای نظری و همچنین کتب مدیریت راهبرد.

مرور ادبیات
اجراییسازی راهبردها
اجرایی شدن ،اجرایی کردن ،اجرا 1عبارت است از یک فرایند واسطهای ،شامل
مجموعهای از تصمیمات که از طریق آن ابتکارات ،نوآوریها و استراتژیها به مرحله
عمل منتقل میشوند (مینتزبرگ1172 ،3؛ نوبل .)1117،2این فرایند معموالً توسط
مدیران میانی انجام میشود و شامل تعبیر و تفسیر اهداف راهبرد ،تخصیص منابع،
تفویض اختیار و وظیفه میباشد.
واژه اجرا (اجرایی شدن) در معنای بسترسازی توسط محققان و صاحب نظران
بسیاری به کار رفته است .پیرس و رابینسون ( ،)3002اجرا را در دو بخش بررسی
میکنند .بخش اول را عملیاتی کردن استراتژی مینامند که به تدوین استراتژیهای
کارکردی آن اطالق میشود و بخش دوم را نهادینه کردن استراتژی مینامند که در
واقع بسترسازی برای اجرا است و به مسائلی مانند تغییر فرهنگ ،ساختار ،رهبری و
پاداشها میپردازد .هانگر و ویلن ( )3001اجرا را به دو بخش تقسیم میکنند .بخش
اول سازماندهی برای اقدام و بخش دوم اجرای استراتژی را رهبری و مدیریت فرهنگ
میدانند .از دیدگاه آنها بخشی از اجرای استراتژی به سازماندهی برای اقدام مربوط
میشود که این بخش در واقع با بسترسازی مطابق با دیدگاه پیرس و رابینسون مطابقت
دارد .رحمان سرشت ( )1214نیز در کتاب راهبردهای مدیریت ،یک فصل را به
برنامهریزی برای اجرای راهبرد اختصاص داده است .در مقدمه این فصل ضرورت
اجرای راهبردها ،فراهم کردن مقدمات اجرا ذکر شده است .برنامهریزی برای اجرای
راهبرد به اعتقاد رحمان سرشت با بسترسازی مطابق با دیدگاه پیرس و رابینسون و هانگر
و ویلن مطابقت دارد.

1 . Implementation
2 . Mintzberg
3 . Nobel
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جمعبندی دیدگاههای مختلف در مورد اجرا
پتیگرو 1معتقد است که استراتژی سازمانی در سه دسته زمینه ،محتوا و فرایند تقسیم
میشود .منظور از زمینه ،موقعیتی است که یک سازمان در ترکیب آن قرار دارد .زمینه
سازمانها میتواند به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم شود .زمینه داخلی شامل ساختار
سازمانی ،فرهنگ ،توزیع قدرت ،منابع داخلی میباشد و زمینه خارجی شامل عناصر
گستردهتری از محیط یک سازمان میشود .مانند اقتصاد ،قوانین ،زمینه اجتماعی و

محیطی که سازمان درون آن فعالیت میکند .محتوا شامل مواردی چون منابع ،ساختار،
سیستمها ،نیروی انسانی و تاریخچه سازمانی میباشد .فرایند نیز پس از بررسی زمینه
سازمانی و محتوای استراتژی (اهداف ،پیش فرضهای ذهنی) ،آخرین مرحله از مدل
مفهومی اجرای استراتژی فرایند است .اکوموس )3001( 3عوامل اجرا را در چهار
دسته تقسیم بندی میکند  • :محتوای 2استراتژیک ،شامل عوامل مربوط به تدوین و
توسعه استراتژی • متن و زمینه 4استراتژیک ،که می تواند به دو حوزه داخلی و خارجی
تقسیم شود .حوزه خارجی شامل عوامل مربوط به عدم اطمینان محیطی و حوزه داخلی
شامل ساختار سازمانی ،فرهنگ و رهبری می شود • .فرایند ،2کلیه عملیات سازمان
شامل برنامهریزی عملیاتی ،تخصیص منابع ،افراد ،ارتباطات و کنترل میباشد.
• برونداد  2که که شامل نتایج حاصل از فرایند اجرا می باشد.
نوبل ( )1111نیز در بررسی عوامل اجرا ،بین رویکرد ساختارگرا و رویکرد مبتنی بر
فرایند بین شخصی (رفتاری) اجرای استراتژی تفاوت قائل شد و آنها را از هم متمایز
ساخت .از نظر محققین ساختارگرا ،عوامل مهم در اجرای راهبرد شامل ساختار
سازمانی و ساز و کارهای کنترلی هستند .اما از دیدگاه محققین رفتاری ،عوامل مهم در
اجرای راهبرد شامل اجماع استراتژیک ،رفتارهای استراتژیک مستقل ،رهبری،
فرایندهای اجرا و نهایتاً فرایندهای ارتباطی و تعاملی میباشند.
در این تحقیق با تلفیقی از نحوه جمعبندی عناصر اجرا توسط پتیگرو ،اکوموس و
نوبل؛ عناصر اجرا مطابق با دیدگاههای مختلف به سه دسته اصلی محتوایی ،زمینهای و
1- Pettigrew
2- Okamus
3- Content
4- Context
5- Process
6- Outcome
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فرایندی (جدول شماره  )1تقسیم شدهاند .متغیرهای محتوایی شامل تدوین کنندگان،
استراتژیستها و مدیران میانی است و متغیرهای زمینه ای شامل ساختار ،فرهنگ و محیط
میباشد و متغیرهای فرایندی نیز شامل ارتباطات ،تخصیص منابع ،سیستمهای اطالعاتی،
پاداش و ارزیابی و کنترل میباشند.

چارچوب نظری
در تدوین چارچوب نظری ابتدا کلیه متغیرها و موضوعات مرتبط با اجرا دسته بندی
شده است .این دسته بندی موجب میشود تا محقق به جای بررسی متغیرهای گوناگون
و یا غرق شدن در دادهها و اطالعات بی شمار ،در محدوده مرتبط تحقیق کنند .در
بررسی دیدگاههای مختلف و مسایل مرتبط با اجرایی شدن برنامههای راهبرد؛ متغیرهای
اجرا به دو دسته زمینهای و فرایندی تقسیم شد (جدول .)3

جدول  .1متغیرهای کلیدی اجرا مطابق با دیدگاه نظریه پردازان
محتوایی
صاحب نظر
بارنارد
سلزنیک

تدوین کننده

استراتژیستها

زمینهای
مدیران
میانی

√

رهبری

ساختار

فرایندی

فرهنگ

محیط

√
√
√

کافمن
چندلر
کالزویتز
کویین

√

گلبرث

اندروز
بیر

√
√
√
√

√

√

فریمن

هیوسی

√
√

√

هافر

پتیگرو

√

√
√
√
√

انسف

ربینیاک

منابع

اطالعاتی

کنترل

√

مارچ

برادوین

تخصیص

پاداش

ارتباطات

سیستمهای

ارزیابی و

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

ادامه جدول  .1متغیرهای کلیدی اجرا مطابق با دیدگاه نظریه پردازان
محتوایی
صاحب نظر

تدوین کننده

استراتژیستها

هریسون

مدیران
میانی

√

فاگ
اشملزر

زمینهای

√

واترمن

√
√

نوبل
مانتر
هانگر
ربینیاک
پیرس
پریور
رحمان
سرشت

√

√
√
√
√

√

دیوید

آلتونن

رهبری

ساختار

√

فرایندی

فرهنگ

محیط

√

تخصیص
منابع

√

√

√

√
√

اطالعاتی

کنترل

√

√
√

√

√
√
√

√
√

√
√

√
√
√

پاداش

ارتباطات

سیستمهای

ارزیابی و

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
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الگوی مفهومی تحقیق نیز براساس متغیرهای شناسایی و تقسیم بندی شده جدول 3
طراحی شد .از آنجا که کنترل متغیرهای محیطی از عملکرد مدیریت خارج است و از
طرفی الگوی تدوین شده باید عملی باشد لذا در این تحقیق اثر محیط به عنوان متغیر
کنترل در نظر گرفته شده است.
جدول  .1تقسیم بندی متغیرهای اجرایی شدن برنامه راهبرد
مسایل ساختاری (تغییرات ساختار سازمانی)
اعتقاد و باور ،انگیزه،

فردی

متغیرهای

زمینهای

مسایل

رفتاری

گروهی

انسانی

اجرایی شدن
برنامه راهبرد

رهبری ،تعارض
فرهنگ ،جو سازمانی،

سازمانی
نیروی انسانی

فرایندی

ادراک و برداشت

تغییر و تحول

ویژگیهای تدوین کنندگان
ویژگیهای مجریان

سیستمهای اطالعاتی ،ارزیابی وکنترل ،ارتباطات ،تخصیص منابع
پاداش و انگیزش

متغیرهای زمینهای :منظور از زمینه ،موقعیتی است که یک سازمان در متن آن قرار دارد.
زمینه سازمانها میتواند به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم شود .زمینه داخلی شامل
ساختار سازمانی ،فرهنگ ،توزیع قدرت ،منابع داخلی و غیره .زمینه خارجی شامل
عناصر گستردهتری از محیط یک سازمان میشود مانند اقتصاد ،قوانین ،زمینه اجتماعی
و محیطی که سازمان درون آن فعالیت میکند .در این مقاله زمینه داخلی به عنوان متغیر
موثر بر اجرا بررسی میشود و زمینه خارجی (محیط) به عنوان متغیر کنترل شونده که
تاثیر آن خنثی فرض میشود در نظر گرفته شده است .مولفههای این متغیر عبارتند از
ساختار سازمانی ،مسایل انسانی (رفتاری ،نیروی انسانی) .دو مولفه اصلی نیروی انسانی
نیز عبارتند از  :تدوین کنندگان و مجریان
تدوین کنندگان :افرادی متشکل از مشاوران بیرونی و مدیران داخلی شرکت که اقدام
به تدوین برنامه راهبرد به صورت مدون میکنند .در متغیر تدوین کنندگان سه مولفه
اصلی بررسی میشوند که عبارتند از :

بازخور
متغیرهای فرایندی

(سیستمهای اطالعاتی ،ارتباطات ،پاداش و
انگیزش ،تخصیص منابع ،ارزیابی و کنترل)
اجرایی شدن
تعریف پروژه های
عملیاتی

متغیرهای زمینهای

مسایل انسانی

مسایل ساختاری

رفتاری

نیروی انسانی

(فردی ،گروهی ،سازمانی)

(تدوین کنندگان ،مجریان)

شکل .1الگوی مفهومی اجرایی کردن برنامههای راهبرد بر اساس موضوعات اجرا
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مشارکت در اجرا  :منظور این است که تدوین کننده از فرایند اجرا جدا نباشد .یعنی
تیم تدوین کننده متشکل از افرادی باشد که باید استراتژی را اجرا کنند .مهارت و
تجربه :منظور تعداد برنامههای تدوین شده توسط تدوین کننده و هم چنین میزان
آشنایی وی با صنعتی است که سازمان مورد نظر در آن قرار دارد .شهرت و معروفیت:
منظور میزان شناخته بودن تدوین کننده در مدیریت راهبرد و تدوین برنامههای راهبرد
است.
مجریان :مشخصاً مدیران سطوح میانی و عملیاتی سازمان ،استراتژی را پس از تصویب
مدیران ارشد اجرا خواهند کرد ،مگر آنکه اعمال تغییرات گسترده و سراسری در
سازمان ضروری باشد .بنابراین درک مجریان از استراتژی تدوین شده در اجرای آن
تاثیر زیادی دارد .درک مجریان از استراتژی تدوین شده به دانش و مهارت آنها از
مدیریت راهبرد بستگی دارد و توانایی آنها برای اجرای استراتژی به تخصص آنها در
آن صنعت و یا حرفه مورد نظر وابسته است .بنابراین دو م مؤلفه این متغیر عبارتند از
دانش و مهارت مدیران و تخصص آنها.
متغیرهای فرایندی :کلیه عملیات سازمان را شامل میشود .این عملیات در هنگام
اجرای استراتژی باید متناسب با راهبرد تغییر یابد مؤلفههای این فرایند عبارتند از:
تخصیص منابع ،پاداش و انگیزه ،سیستمهای اطالعاتی ،ارتباطات ،کنترل.
اجرایی شدن (اجرا) :متغیر وابسته در این چارچوب نظری ،اجرایی شدن برنامه است.
اجرایی شدن با تعریف پروژههای عملیاتی تکمیل و پس از آن برنامه وارد فاز عملیات
میشود.

سئوال تحقیق
سوال اصلی تحقیق این است که :الگوی اجرایی شدن برنامههای راهبرد کدام است؟

روش تحقیق
این تحقیق به صورت یک تحقیق کیفی و با استفاده از استراتژی تحقیق نظریه داده
بنیاد ،1انجام شده است .نظریه داده بنیاد ،عبارت است از آنچه که به طور استقرایی از
1- Grounded theory
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مطالعه پدیدهای به دست آید و نمایانگر آن پدیده است .به عبارت دیگر آن را باید
کشف کرد ،کامل نمود و به طور آزمایشی از طریق گردآوری منظم اطالعات و تجزیه
و تحلیل که از آن پدیده نشات گرفته است ،تائید کرد .از آنجا که اجرایی شدن
برنامههای راهبرد فاقد مبانی نظری کافی میباشد لذا روش نظریه داده بنیاد برای این
تحقیق انتخاب شد.
از آنجا که هدف ،طراحی الگوی اجرایی شدن برنامههای راهبرد میباشد لذا
مشارکت کنندگان در این تحقیق از سازمان هایی انتخاب شدهاند که اوالً دارای برنامه
راهبرد مدون بوده و ثانیاً برنامه راهبرد خود را اجرایی کرده باشند .دو سازمان تولیدی
(ایران ترانسفو ،فوالد آلیاژی ایران) و یک سازمان خدماتی (ساپکو) جهت همکاری
با پژوهشگر اعالم آمادگی کردند.
این سه سازمان از لحاظ داشتن برنامه مدون راهبرد ،تدوین راهبردهای کارکردی و
تهیه برنامه عملیاتی و اعالم آمادگی برای همکاری با پژوهشگر حایز شرایط الزم
بودند .روش نمونهگیری در تئوری بنیادی ،روش نمون گیری نظری است و این نمونه
گیری تا جایی انجام میشود که به اشباع نظری برسد .در این تحقیق تعداد  32نفر به
مرور انتخاب شدهاند .مشارکت کنندگان (مصاحبه شوندگان) که شامل مدیران
اجرایی ،مشاوران تدوین کننده و افرادکلیدی موثر در تدوین برنامه راهبرد بودهاند از
بین این سه شرکت انخاب شدهاند .مصاحبه شوندگان عموماً افرادی بودند که بیشترین
ارتباط را با تدوین برنامه داشته و از جزییات برنامه نیز مطلع بودند .افراد کلیدی توسط
سازمان معرفی و با تعین وقت قبلی و با وقت کافی مصاحبه عمیق انجام شده است.
عالوه بر یادداشتهای پژوهشگر در حین مصاحبه ،اکثر مصاحبهها نیز از طریق دستگاه،
ضبط هنگام تحلیل بایستی فایل صوتی به متن تبدیل میشد و روی متن کدگذاری
صورت میگرفت.
روش تحلیل در نظریه داده بنیاد و تعریف مفاهیم و مقولهها و دستیابی به نظریه از
طریق کدگذاری است .کدگذاری خواندن دقیق و خط به خط دادهها و تبدیل آنها به
کوچکترین جزء ممکن است (ادیب حاج باقری و دیگران1212 ،؛ ص  .)131کدها در
واقع حاصل تجزیه و تحلیل میکروسکوپی دادهها هستند( اشتراس و کوربین1111 ،1؛
1- Strauss and Corbin
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ص  .)20در واقع پژوهشگر در جریان تحلیل یک مصاحبه به این نکته پی خواهد برد
میکند که
که مصاحبه شونده در هنگام صحبتهای خود از کلمات و عباراتی استفاده 
موضوعات قابل بحثی را در مورد پدیده مورد بررسی برجسته میسازد .کدگذاری باید
با ذهنی باز و بدون توسل به ایدههای از پیش داشته انجام شود (گولدینگ1111 1؛ نقل
از دانایی فرد  ،1214ص  .)21کد گذاری دارای سه مرحله کدگذاری باز ،3کدگذاری
محوری 2و کدگذاری انتخابی 4است.
کدگذاری باز :اولین مرحله تجزیه و تحلیل و شکستن اولیه داده هاست .دادهها به
کوچکترین واحد خود شکسته میشوند( ادیب حاج باقری و دیگران1212 ،؛ ص )131
در این مرحله پژوهشگر بارها دادههای گردآوری شده را مرور و از زوایای گوناگون
به آنها توجه میکند .پژوهشگر با مرور مجموعه دادههای گردآوری شده تالش
میکند که مفاهیم مستتر در آنها را شناسایی کند این مرحله باز نامیده می شود زیرا
پژوهشگر بدون هیچ محدودیتی به نامگذاری مفاهیم میپردازد.
کدگذاری محوری :سطح دوم کدگذاری شامل تعیین الگوهای موجود در دادهها
است .الزمه این مرحله مقایسه دائمی دادهها است .محقق دادههای کدگذاری شده را با
یکدیگر مقایسه میکند و به صورت مقوله هایی که با هم تناسب دارند در میآورد
(ادیب حاج باقری و دیگران1212 ،؛ ص .)121واژه محوری توسط اشتراوس و کوربین
به کار برده شده است و منظور مشخص کردن ایدهای محوری در میان مقولههای
شناسایی شده است .محقق یکی از مقولهها را به عنوان مقوله محوری انتخاب میکند و
آن را تحت عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند مورد کاوش قرار داده و ارتباط آن را
با سایر مقولهها مشخص میسازد.
کدگذاری انتخابی :کدگذاری انتخابی مرحله اصلی نظریهپردازی است که بر اساس
نتایج دو مرحله قبلی به تولید تئوری میپردازد .در این مرحله مقوله محوری به شکل
نظاممند با مقوالت دیگر مرتبط میشود (کرسول 3002 ،2نقل از هومن )1212
روایی در پژوهش کیفی با این پرسش مربوط میشود که آیا روشها ،رویکردها و
فنون با یکدیگر مربوط است و آنچه را محقق به دنبال سنجش آن است به درستی
1- Goulding
2- Open Coding
3- Axial Coding
4- Selective Coding
5- Creswell
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میسنجد؟ (هومن1212 ،؛ ص  .)22در این تحقیق از بین دیدگاههای مختلف در
سنجش روایی به عمومیترین و متداولترین روش اکتفا شده و بر اساس نظر مشترک
محققان از پنج عامل ذیل برای سنجش روایی استفاده شده است:
درگیری طوالنی :اگر تحقیقی مدت طوالنی انجام شده باشد ،این مطالعه به احتمال
زیاد روا و موثق خواهد بود .زیرا مطالعه طوالنی باعث میشود تا درک خوبی از زمینه
به دست آید ،شرکت کنندگان به محقق اعتماد میکنند و به احتمال زیاد حقیقت را
میگویند و همچنین در یک دوره طوالنی احتمال اینکه مفروضات بررسی و تحلیل
عمیق شوند بیشتر است (هومن1212 ،؛ ص  .)70در این پژوهش جمعآوری دادهها از
زمان برقراری ارتباط با نمونههای مورد مطالعه ،انجام مکاتبات ،دریافت اطالعات اولیه،
برنامهریزی برای انجام مصاحبه ،رایزنیها و باالخره حضور در سازمانهای مورد مطالعه
و انجام مصاحبه و بازگشت متن پیاده شده مصاحبهها برای تایید و تحلیل نهایی بیش از
 1ماه به طول انجامید .در نهایت الگوی نهایی طراحی شده مجدداً جهت تایید ارسال و
نظر مشارکتکنندگان بر روی الگو نیز اعمال گردید.
بررسی فردی به وسیله اعضا (ممیزی پژوهش) :بررسی توسط اعضا ،یک راهبرد
مهم و عنصر کلیدی اعتمادپذیری است .ممیزی پژوهش برای تضمین تدریجی روایی و
پایایی در طی فرایند انجام پژوهش استفاده میشود .انجام این کار منجر به اصالح
خطاها قبل از نفوذ در مدل میشود و به عبارتی پژوهش کیفی حالت خطی ندارد بلکه
خاصیتی رفت و برگشتی و اصالح پذیر دارد (هومن1212 ،؛ ص .)71در این پژوهش
جهت انجام ممیزی پژوهش با ارایه خالصه یادداشتهای مصاحبه به اعضا و همچنین
ارسال الگوی نهایی استخراج شده (نظریه اجرایی شدن و مقولهها) و اخذ نظر اعضا
اقدام گردید.
کسب اطالعات همگنان (بازنگری ناظرین) :کسب اطالعات همگنان فرایندی برای
افزایش اعتماد پذیری یا روایی پژوهش کیفی است (هومن1212؛ ص  )72در این
فرایند میتوان خالصه ای از پژوهش و مقولههای استخراجی را برای ارزیابی ناظرین
ارسال کرد تا آنها نحوه کدگذاری دادهها و تلفیق مقولهها را تایید کنند .در این تحقیق
جهت بازنگری ناظرین الگوی نهایی و نظریه استخراجی تحت عنوان نظریه اجرایی
شدن برنامههای راهبرد با تشریح و تعریف مقولههای علّی ،محوری ،بسترحاکم ،شرایط
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مداخلهگر ،کنشها و تعامالت و پیامد به تعدادی از اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره
دکترای مدیریت راهبرد ارسال شد که تعداد  12پرسشنامه بازگشت داده شد.
در روشهای کیفی به جای پایایی به اعتبار توجه میشود .زیرا در پژوهش کیفی،
پژوهشگر خود ابزار اصلی پژوهش است و بنابراین ،پژوهش هرگز نمیتواند عیناً
تکرار شود و همان نتیجه را به دست دهد (هومن1212 ،؛ ص  .)22پایایی این تحقیق نیز
همچون پژوهشهای کیفی دیگر قابلیت تکرار ندارد .اما از آنجا که این پژوهش در
سه سازمان مختلف تکرار شده و مصاحبه شوندگان در شرایط سازمانی مختلف و با
دیدگاههای گوناگون نظرات خود را ابراز نموده و در نهایت نتیجه مشابهی حاصل
شده ،همچنین نتایج حاصل از پژوهش طبق فرایند ممیزی پژوهش به تأیید مصاحبه
شوندگان رسیده است ،میتوان گفت این پژوهش قدرت پایایی باالیی دارد.

جمعبندی :نظریه و الگوی اجرایی کردن برنامههای استراتژیک
مقایسه نظریه ظهور یافته با ادبیات تحقیق و بررسی میزان تفاوتها و شباهتهای
آن ،آخرین گام از تئوری بنیادی است .مقایسه با پیشینه موجود ،روایی درونی ،تعمیم
پذیری و سطح تئوری پردازی را افزایش میدهد (دانایی فرد1212 ،؛ ص  .)121نظریه
اجرایی شدن برنامههای راهبرد با ادبیات موجود نیز مطابقت دارد .این مطابقت مقوله به
مقوله بررسی شده و در اکثر مقولهها و مفاهیم استخراج شده شباهتهایی با نظریهها و
الگوهای پیشینه تحقیق مشاهده میشود .مقولههای شناسایی شده در الگوی نهایی
(شکل  )3با آنچه که در ادبیات تحقیق جمعبندی شد و همچنین الگوی مفهومی تحقیق
شباهتهای بسیاری دارد .متغیرهای شناسایی شده در الگوی نهایی ترکیب و منسجم
کردن متغیرهایی است که در تحقیقات قبلی به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
البته برخی از متغیرها مانند تدوین کننده ماهر ،کمیتههای راهبری ،آموزش قبل از اجرا،
ثبات مدیریت و فرهنگ بومی یکسان نیز در تحقیقات قبلی کمتر به آن اشاره شده
است که در این تحقیق به عنوان متغیر اصلی در الگوی نهایی شناسایی شده است .نظریه
اجرایی کردن برنامههای راهبرد چرایی و علت اجرایی شدن برنامههای راهبرد را نشان
میدهد .این نظریه که بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری منتج به کدگذاری
انتخابی شده است اینگونه اظهار میشود :اجرایی شدن برنامههای راهبرد تابعی از
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تدوین مشارکتی ،تعهد اجرایی مدیران ،فضای سازمانی و عوامل درونی است .این
عوامل شرایط را برای اعمال مدیریت تغییر (تغییرات ساختاری و فرایندی) مهیا
میکنند .اعمال مدیریت تغییر ،منجر به اجرایی شدن برنامههای راهبرد میشود که
تعریف پروژههای عملیاتی ،ترسیم نقشههای راهبرد و یا اولویت بندی پروژهها را در پی
دارد.
این نظریه بر اساس مدل پارادایم تئوری بنیادی اشتراس و کوربین به صورت الگوی
اجرایی کردن برنامههای راهبرد(شکل )3که یک الگوی فرایندی است طراحی گردید.
اجزای این نظریه که از الگوی اجرایی کردن برنامههای راهبرد استخراج شدهاند به این
شرح است:

شکل  .2الگوی اجرایی کردن برنامه های راهبرد
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تدوین مشارکتی (شرایط علّی)
این مقوله به عنوان شرایط علّی در این پژوهش شناسایی شده و متشکل از چند
مقوله دیگر است .این مقوله باعث ایجاد و توسعه مقوله محوری میشود که در این
پژوهش تعهد اجرایی به عنوان مقوله محوری شناخته شده است .تدوین مشارکتی زمینه
و علت تعهد اجرایی است .تدوین مشارکتی در واقع کلید اصلی و شرط علّی تعهد
اجرایی است .محققان بسیاری عامل مشارکت را در تدوین برنامه ،تعیین اهداف و انجام
امور بررسی کردهاند و مشارکت را عامل تعهد دانستهاند .به عنوان مثال بیر و ایزستانس
معتقدند ،فرایند اجرا باید باعث ایجاد مشارکت تمامی ذینفعان گردد.
جدول  .3مطابقت یافته تحقیق با ادبیات تحقیق (تدوین مشارکتی)
نظریه اجرایی شدن برنامههای راهبرد

ادبیات تحقیق

شرایط علّی :تدوین مشارکتی
مشارکت نیروی انسانی در تدوین
انگیزه برای مشارکت ،کمیتههای راهبری
تدوین کننده ماهر ،تدوین مشارکتی گام به گام

همبریک و کاناال ( ،)9191دیویس فاگ ()9111
بیر و ایزستانس ( ،)9111سوزان میلر (،)9111
فریمن ()9191

تعهد اجرایی
مقوله محوری عبارت است از پدیدهای که اساس و محور فرایند است .با توجه به
فرایند اجرایی شدن برنامه راهبرد ،در سازمانهای مطالعه شده و ویژگیهای مختلف
بررسی شده این مقوله به عنوان مقوله محوری انتخاب گردید .انتخاب مقوله محوری
بر اساس تاکید مصاحبه شوندگان و تکرار آن در کدهای مصاحبهها بوده است.
با توجه به مفهوم مشارکت ،به هنگام تدوین برنامه استراتژیک ،باید به نظرات و
دیدگاههای گروههای مختلف توجه گردد .انگیزهها نیز در ایجاد تعهد نقش مهمی
دارند .سیستم پاداش ،اعم از پاداش پولی و غیرپولی ،باید توانایی برانگیختن کارکنان
سازمان را داشته باشد .به منظور ایجاد ارزشهای مشترک ،سازمانها باید مطمئن شوند
رفتارهایی که اجرای هر برنامه استراتژیک در پی دارد ،برخالف رفتارهای پذیرفته شده
در سازمان نیست.
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جدول  .5مطابقت یافته تحقیق با ادبیات تحقیق (تعهد اجرایی)
نظریه اجرایی شدن برنامههای راهبرد

ادبیات تحقیق

مقوله محوری :تعهد اجرایی
اعتقاد مدیران به برنامه ،تدوین مناسب و علمی،
اهداف روشن ،برنامه امکان پذیر

دیویس فاگ ( ،)9111کلین و سرآ (،)9111
فریمن ( ،)9191رحمان سرشت ()9891

تحقیقات پیشین عالوه بر این که عامل تعهد به عنوان یک عامل اصلی در اجرایی
شدن برنامههای راهبرد شناسایی شده است همچنین به نوعی این عامل را معلول
مشارکت افراد دانستهاند .تحقیق حاضر نیز با یافتههای تحقیقات قبلی مطابقت دارد و به
طور روشن تدوین مشارکتی را پیش نیاز تعهد میداند .به عبارت دیگر تعهد اجرایی
معلول تدوین مشارکتی است و بدون آن سازمان در اجرایی کردن برنامههای راهبرد با
بیمسوولیتی و عدم تعهد مدیران مواجه خواهد شد.

فضای سازمانی (بستر حاکم)
به شرایط خاصی که بر کنشها و تعامالت تاثیر میگذارند بستر گفته میشود .این
شرایط را مجموعهای از مفاهیم ،مقولهها و متغیرهای زمینه ای تشکیل میدهند .گاهی
اوقات متغیرهای بسیار مرتبط را ذیل شرایط علّی و متغیرهای با ارتباط کمتر را ذیل
بستر تعریف میکنند .در این پژوهش ،فضای سازمانی به عنوان بستر حاکم بر مدیریت
تغییر به عنوان کنشها و تعامالت تاثیر میگذارد.
جدول  .4مطابقت یافته تحقیق با ادبیات تحقیق (فضای سازمانی)
نظریه اجرایی شدن برنامههای راهبرد
بستر حاکم :فضای سازمانی
فرهنگ سازمانی ،فرهنگ بومی یکسان ،دیدگاه
راهبرد مدیران انتخاب دقیق کارکنان ،ثبات مدیریت

ادبیات تحقیق
بردوین ( ،)9191پیرس و رابینسون ( ،)5002هانگر
و ویلن(  ،)5009دیوید ( ،)9111اشملزر ()9115
سایمونز ( ،)9112اندروز ()9191

اهمیت فرهنگ سازمانی از آنجاست که به کارکنان یک سازمان هویت میدهد،
باعث افزایش تعهد آنها نسبت به سازمان میشود و همچنین در سازمان ثبات ایجاد
میکند (ویلن و هانگر ،3001 ،ص  .)107سایمونز ( )1112نیز جهت اجرای استراتژی
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به "سیستم عقاید" اشاره میکند که در واقع ارتباطی نهادینه با فرهنگ دارد .سیستم
عقاید یک مجموعه پیچیده از تعاریف است که توسط مدیران ارشد هر سازمان تدوین
میگردد و شامل هدف ،ارزشهای پایه و جهت سازمانی میباشد .فرهنگ سازمانی
بستر مناسبی است که استراتژی سازمان بر مبنای آن تدوین میشود.
دیدگاه فرهنگی مدیران نسبت به سازمان و حس تعلق آنها و روابط گرم و صمیمانه
مدیران و کارکنان شرایطی را به وجود میآورد که کارکنان سازمان را از آن خود
بدانند و به آن عشق بورزند .یک دست بودن نیروی انسانی از نظر ارزشهای اخالقی
مشترک ،بومی بودن و داشتن تحصیالت مشابه منجر به پیدایش فرهنگ مشترک بین
افراد شده و این خود میتواند فرهنگ سازمانی مشترک ایجاد کند .در فوالد آلیاژی
ایران و ایران ترانسفو مدیران میانی و کارکنان صف اکثراً بومی بودند .این بومی بودن و
استقرار کارخانه در شهر محل سکونت کارکنان منجر به ایجاد حس تعلق خاطر
کارکنان به سازمان شده است و از طرفی فرهنگ یکسانی را در سازمان به وجود آورده
است .بنابراین مشاهده میشود که اجرای استراتژی مستلزم وجود رفتارهای حمایتی
کارکنان و تعهد آنان به شرکت و راهبرد است .رفتارهای کارکنان نیز تحت تاثیر
فرهنگ سازمانی است .دیدگاه راهبرد مدیران را میتوان همان نقش رهبری ذکر کرد
که در این پژوهش با توجه به تاکید مصاحبه شوندگان بر ذکر دیدگاه راهبرد این مقوله
به این عنوان نامیده شده است .در واقع آنچه تدوین استراتژی و اجرای آن را در
سازمان جاری میسازد بر اساس دیدگاه و تفکر راهبرد مدیران ارشد و به خصوص
موسس شرکت است.

عوامل درونی (شرایط مداخلهگر)
شرایط مداخلهگر متشکل از مجموعهای از متغیرهای میانجی و واسط هستند که بر
کنشها و تعامالت (مدیریت تغییر) تاثیر میگذارند .این شرایط در الگوی اجرایی
شدن برنامههای راهبرد شامل مقوله آموزش و ارتباط در مدیریت ،ارتباطات به معنای
انتقال اطالعات تعریف میشود (الوانی1211 ،؛ ص  .)174بنابراین تمام ابزار و وسایل از
نامهها و مکاتبات اداری گرفته تا نشریات داخلی ،اینترانت ،جلسات و سخرانیها و
سمینارها که به نوعی انتقال اطالعات را موجب شوند در مقوله ارتباطات قرار میگیرند.
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ارتباطات منجر به افزایش آگاهی کارکنان از برنامه راهبرد و راهبرد هاو اهداف جدید
میشود.
جدول  .7مطابقت یافته تحقیق با ادبیات تحقیق (عوامل درونی)
نظریه اجرایی شدن برنامههای راهبرد
شرایط مداخله گر :عوامل درونی
استمرار آموزش ،آموزش قبل از اجرا ،ارتباطات

ادبیات تحقیق
همبریک و کاناال ( ،)9191دیویس فاگ ()9111
ربینیاک (،)5002

تحقیقات قبلی نقش ارتباطات را در تسهیل اجرایی شدن برنامه بررسی کردهاند اما
نقش آموزشهای ضمن خدمت (تخصصی) و آموزش افراد قبل از اجرایی شدن
برنامههای راهبرد کمتر بررسی شده است .لذا در این تحقیق این یافته نشان میدهد که
برای تغییر استراتژی سازمان ،نگاه و دیدگاه افراد سازمان نیز باید با آموزش قبل از اجرا
تغییر یابد و افراد برای اجرای استراتژیهای جدید مهارت جدید کسب کنند که این
امر با آموزش ضمن خدمت میسر میشود.

مدیریت تغییر
این مقوله بیانگر فعالیتها و تعامالت هدفداری است که در پاسخ به مقوله محوری
(تعهد اجرایی) و تحت تاثیر شرایط مداخله گر (عوامل درونی) و بستر حاکم (فضای
سازمانی) ایجاد میشود .در نظریه اجرایی شدن برنامههای راهبرد این مقوله منجر به
پیامد و یا نتیجه که همان اجرایی شدن است میشود .پس از تدوین برنامه راهبرد بدیهی
است که راهبردها و اهداف جدیدی تدوین میشوند که سازمان را به سمت وضعیت
مطلوب سوق دهد .به عبارتی استراتژی معموالً با نوآوری همراه است و این نوآوری
مستلزم ایجاد تغییراتی در سازمان و افراد برای پذیرش آن است .فرایند مدیریت (چه
استراتژیک و چه عملیاتی) در یک بستری از تغییر صورت میپذیرد .سه مرحله اصلی
این فرایند یعنی تدوین ،اجرا ،و کنترل همواره با تغییر عجین هستند .در مرحله تدوین،
سه اتفاق مهم به وقوع میپیوندد :اول با شناسایی نقاط ضعف داخلی و تهدیدات
محیطی ضرورت تغییر احساس میشود ،دوم ،با مشخص شدن نقاط قوت داخلی و
فرصتهای محیطی ایده برای تغییر نمایان میشود و سوم ،بعد از انجام مقایسه بین
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محیط داخل و خارج (ضرورت تغییر و ایده برای تغییر) موضوع تغییر انتخاب میشود.
در مرحله اجرا ،وضعیت موجود باید به سمت وضعیت مناسب تغییر کند .بنابراین باید
در موضوعات انتخاب شده برای تغییر ،تحوالتی صورت گیرد تا وضعیت ،مناسب
گردد .این تغییرات میتوانند موردی (بنیادی) و یا دائمی (تدریجی) باشند (اعرابی،
.)1214
ربینیاک نیز معتقد است ،اجرا اغلب شامل تغییر در عواملی چون استراتژی ،ساختار،
ساز و کارهای همکاری ،معیارهای کوتاه مدت اندازهگیری عملکرد ،انگیزهها و
کنترلها میشود .بنابراین مدیریت تغییر هنوز بخش عمده ای از مساله اجرا محسوب
میشود (ربینیاک ،1114 ،ص .)342 -332
جدول  .6مطابقت یافته تحقیق با ادبیات تحقیق (مدیریت تغییر)
نظریه اجرایی شدن برنامههای راهبرد
کنشها و تعامالت :مدیریت تغییر
تغییرات ساختاری ،تغییرات فرایندی

ادبیات تحقیق
نات ( ،)9111نوبل  ،9111جوش و گیولیک
( ،)9199دیوس فاگ( ،)9111همبریک و کانال( ،)9191
پیترز و واترمن ( ،)9190اکاموس ()5009

اجرایی شدن
مقولههایی که بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در اثر اتخاذ کنشها و تعامالت به
وجود میآیند را پیامد مینامند .در نظریه اجرایی شدن برنامههای راهبرد ،پیامد و نتیجه
اجرایی شدن برنامههای راهبرد در واقع تعریف برنامه اجرایی ،ترسیم نقشههای راهبرد
و اولویتبندی پروژهها است .کروناچان ( )1117اظهار میدارد که پروژهها،
نوآوریهای موقت و با محدودیت زمانی هستند که با هدف اجرای استراتژی طراحی
میشوند .نقشه راهبردی نیز عموماً در روش ارزیابی متوازن کاپالن و نورتون کاربرد
دارد .نقشههای استراتژی برای اجرای برنامههای راهبرد بر مبنای منظرهای مالی ،رشد و
یادگیری ،مشتری و فرایندهای داخلی طراحی میشود.

 20مطالعات مدیریت بهبود و تحول ،شماره  ،76بهار و تابستان 19
جدول  .8مطابقت یافته تحقیق با ادبیات تحقیق (اجرایی شدن)
نظریه اجرایی شدن برنامههای راهبرد
پیامد  :اجرایی شدن
برنامه اجرایی ،نقشههای راهبرد،اولویت بندی
پروژه ها

ادبیات تحقیق
لدر و ستی (،)9199کروناچان (،)9111سوزان میلر
(  ،)9111نوبل( ،)9111کاپالن و نورتون(،)9119
آکر()9199
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منابع و مآخذ
 .9آکر ،اورویل و دیگران )9898( ،استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور ،ترجمه سید
محمد اعرابی و داود ایزدی ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 .5الوانی ،مهدی ( ،)9899مدیریت عمومی ،تهران ،نشر نی.
 .8ادیب حاج باقری ،محسن )9892( ،روش تحقیق گراندد تئوری ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
بشری.
 .1ادیب حاج باقری ،محسن ،پرویزی ،سرور و صلصالی ،مهوش ( ،)9891روشهای تحقیق
کیفی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات بشری.
 .2اشتراس ،آنسلم ،و جولیت کوربین )9892( ،اصول روش تحقیق کیفی ،ترجمه بیوک
منصوری ،تهران :انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.
 .1اعرابی ،سید محمد] ،9892 ،جزوه کالسی اجرای راهبرد[ ،دوره دکتری مدیریت بازرگانی،
تهران ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
 .1انسف ،ایگور ،)9898( ،استقرار مدیریت استراتژیک ،ترجمه دکتر عبداهلل زندیه ،انتشارات
سمت
 .9پیرس ،جان ای ،رابینسون ،ریچارد بی ( )9891مدیریت راهبردی ،ترجمه سید محمود
حسینی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات سمت.
 .1جیمز ،رابرت ،براین کویین ،جیمز و مینزبرگ ،هنری ( ،)9895مدیریت راهبرد فرایند
استراتژی ،ترجمه محمد صایبی ،تهران ،نشر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه
 .90دانایی فرد ،حسن ،الوانی ،مهدی و آذر ،عادل ( ،)9898پژوهش کیفی در مدیریت،
تهران،انتشارات صفار.
 .99دیوید ،فرد آر )9895( ،مدیریت استراتژیک ،ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی،
چاپ اول ،تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 .95رحمان سرشت ،حسین )9891( ،راهبردهای مدیریت ،تهران ،ناشر شرکت ایده پردازان فن و
هنر.
 .98سایمونز ،رابرت ( ،)9892نظامهای کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی ،ترجمه
مجتبی اسدی ،تهران ،نشر :گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
 .91کاپالن ،رابرت ،نورتون ،دیوید ( ،)9895سازمان استراتژی محور ،ترجمه پرویز بختیاری،
تهران ،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 .92مینزبرگ ،هنری ،بروس آلسترند ،بروس و لمپل ،جوزف ( )9899جنگل استراتژی ،ترجمه
محمود احمد پور داریانی ،تهران ،انتشارات جاجرمی.
 .91هانگر ،دیوید ،توماس ویلن )9899( ،مبانی مدیریت راهبرد ،ترجمه سید محمد اعرابی و داود
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