
 
 

09 زمستان، 23، شماره منهفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال   
79 تا 90 صفحات   

استراتژیک به منظور ارایه مدلی  ریزی برنامهبررسی عناصر 
 مفهومی و کاربردی برای شرکتهای صنعتی کوچک

 
 

 

 چکیده

و مطالعه ادبیات موضوع به منظور رسیدن به مدل مفهومی  ،هدف این مقاله 
ریزی استراتژیک و سنجش میزان کاربردی بودن مدل  مناسب از فرآیند برنامه

صنعتی در استان باشد. این تحقیق در بین چهار شهرک  می مفهومی ارایه شده
های  خراسان رضوی صورت پذیرفته و مدیران ارشد این شرکتها که در تدوین برنامه

و جهت گیری استراتژیک سازمان مشارکت فعال دارند، جامعه آماری این  کالن
ها و آزمون  دهند. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده می مطالعه را تشکیل

معادالت ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس اس مدل مفهومی از مدل 
دار در مدل مفهومی اولیه  دهد که دو مسیر معنی نشان میها  استفاده شده است. یافته

نادیده گرفته شده، که با اضافه شدن آنها مدل کاربردی مناسبی از فرآیند 
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ید. نتایج آ دست میه ریزی استراتژیک برای سازمانهای صنعتی کوچک ب برنامه
های  درصد از شرکتهای مورد بررسی دارای برنامه 07حاصله آشکار ساخت که 

قابل توجه پژوهش این بود که برخالف های  باشند. از جمله یافته می منسجم
ریزی استراتژیک و  تحقیقات گذشته، هیچ رابطه خطی معنی داری بین شدت برنامه

 تغییر محیطی یافت نشد. 
ریزی  ریزی استراتژیک، مدل مفهومی، شدت برنامه امهبرن واژگان کلیدی:

  استراتژیک، سازمانهای صنعتی کوچک

 مقدمه 

استراتژیک از جمله مفاهیمی است که به دلیل جامعیت، در سالهای  ریزی برنامه 
های فردی مورد توجه  ریزی برنامهاخیر بیش از پیش در بنگاه های اقتصادی و حتی 

 پویاتر شدن محیط و افزایش عدم اطمینان محیطی، موازات به .قرار گرفته است
. ]07[ شود می مواجه بیشتری استقبال با سازمانها در نیز استراتژیک ریزی برنامه

توانند تالطم محیطی را پیش بینی  ریزی استراتژیک می از طریق برنامهها  سازمان
 ریزی رنامهب. ]01و 10[کرده و منابع سازمان را بر آن اساس تخصیص دهند 

کنند تا محیط  می استراتژیک فرآیندی است که طی آن مدیران )مالکان( تالش
صنعت خود را به گونه ای سیستماتیک مورد بررسی قرار داده و چارچوب و مسیری 

 ریزی برنامه اصلی هدفترسیم نمایند.  را برای فعالیتهای آتی سازمان تعین و
 وها  توانایی حداکثر به تا سازد قادر را سازمان که است این استراتژیک

 رقبایش برابر در پایدار برتری یک به طریق این از و برسد اش بالقوه های شایستگی
 نگاهی که دهد می مدیران به را امکان این استراتژیک ریزی برنامه. ]01[ گردد نایل

جایگاه از  تر روشن تصویری و باشند داشته خود شرکت روزانه های فعالیت از فراتر
 .]1[آن، در اختیار داشته باشند  به سازمان و چگونگی رسیدن

 و بزرگ صنایع ایجاد برای رقابت کشورها، توسعه و شدن صنعتی موج آغاز با 
 ربع در اما. رسید خود اوج به بیستم قرن اول ربع سه در و گرفت شکل انبوه تولید
که اولین بار توسط  "زیباست کوچک"جدیدی تحت عنوان:  مفهوم قرن، آخر
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شرکتهای  .]5[ ساخت دگرگون را پیشرفت و توسعه معادالت شوماخر مطرح شد،
شوند و نقش مهمی  می صنعتی کوچک عموما به عنوان موتور رشد اقتصادی شناخته

و ها  بنگاه نیکوچک بودن ا. ]01[نمایند  می در نوآوری فنی و ایجاد اشتغال ایفا
کند. تنها راه  یها م بنگاه نیا یبرا ییها تیمحدود جادیامنابع در دسترس  نییحجم پا

موفقیت سازمانهای کوچک، استفاده بهینه و کارا از منابع محدود خود می باشد و 
ریزی استراتژیک در فعالیتهای خود  بدین منظور این سازمانها باید از فرآیند برنامه

مثبت قوی بین موفقیت . مطالعه دیگری به یک رابطه ]00و01[استفاده نمایند 
. مطالعات ]01[شان دست یافت  بلندمدت ریزی برنامههای کوچک و درجه  سازمان

دهد که مالکان )مدیران( سازمانهای کوچک اعتقادی به  صورت گرفته نشان می
نیمی از شرکتهای  شود که تقریباً می ریزی استراتژیک نداشته و این باعث برنامه

 .]11و00[دایی با شکست مواجه شوند کوچک جدید در پنج سال ابت
استراتژیک توسط سازمانهای بزرگ موجب شده  ریزی برنامهاستفاده گسترده از  

های زیادی از  آنها صورت گرفته و مدل در موردای  است که تحقیقات گسترده
ریزی  ریزی استراتژیک برای این سازمانها ارایه شود. ولی در رابطه با برنامه برنامه
ژیک در سازمان های کوچک تحقیقات چندانی صورت نگرفته و مدل های استرات

 زیادی توسعه پیدا نکرده است. 
 و هستند استراتژیک ریزی برنامه دارای که کوچکی های سازمان مقایسه با 

 در استراتژیک ریزی برنامه موانع می توان باشند، می فرآیند این فاقد که هایی سازمان
 زمان، فقدان فقدان :از عبارتند موانع این. نمود شناسایی را کوچک های سازمان
 برای تمایل ریزی، عدم برنامه فرآیند از کافی دانش متخصص، فقدان انسانی نیروی

 اطمینان دیگران، عدم و کارمندان با استراتژیک های ایده گذاشتن اشتراک به
 عمر چرخهداخلی،  اجرای صنعت، موانع شرکت، نوع تالطم، اندازه/  محیطی
 .]12و00[ توسعه مرحله/  شرکت

ریزی  های برنامه شود این است که آیا مدل سؤالی که در اینجا مطرح می 
های کوچک را دارد؟  استراتژیک برای سازمانهای بزرگ قابلیت اجرا در سازمان

های محتوایی و ساختاری میان  پاسخ به این سؤال منفی است. به دلیل تفاوت
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های کوچک نیاز  ریزی استراتژیک در سازمان و کوچک، برنامه های بزرگ سازمان
گنجانده شود ها  در آن مدلها  های خاصی دارد که شرایط خاص این سازمان به مدل

]1[. 
استراتژیک  ریزی برنامهبنابراین در این مقاله رسیدن به مدلی کاربردی از فرآیند  

منظور، در بخش پیشینه باشد. بدین  می برای سازمانهای صنعتی کوچک مدنظر
تحقیق مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در این حوزه، با هدف دستیابی به 

 گیرد.  می مدلی مفهومی مورد بررسی قرار

 پیشینه تحقیق

 ادبیات در استراتژیک ریزی برنامه که باری اولین از دهه دو از اگرچه بیش 
و اعتبار خود را از دست نداده گذرد، ولی این مفهوم ارزش  می شد، مطرح مدیریت

 سالهای فواصل در بیلودو باربارا و ریگبی است. مطالعه صورت گرفته توسط دارل
استراتژیک به عنوان پرکاربردترین و بهترین  ریزی برنامهنشان داد که  1770 تا 0111

درصد از سازمانهای مورد  17تکنیک مدیریتی از سوی سازمانها شناخته شده و 
 .]2[اند  ز این ابزار مدیریتی استفاده کردهمطالعه ا

 استراتژیک ریزی برنامه از کوچک شرکتهای که مزایایی سنجش برای تالشها 
 صورت مطالعات مرور با. گشت آغاز 0117 دهه اواخر از آورند، می بدست رسمی
 ریزی برنامه که دریافت توان می عملکرد و ریزی برنامه رابطه درخصوص گرفته

 ریزی برنامه بین رابطه اما باشد، داشته عملکرد روی مثبتی اثر تواند می عملیاتی
 تاثیر و ارزش .]05[ نیست واضح و شفاف خیلی سازمان، موفقیت و استراتژیک

 در. دارد کوچک شرکتهای روی پیش شرایط به بستگی استراتژیک ریزی برنامه
 در کوچک، سازمانهای در عملکرد و استراتژیک ریزی برنامه بین رابطه خصوص

 هیچ دیگر مطالعات دست یافتند، دو این بین به رابطه مثبت مطالعات برخی که حالی
 .]01[ نده اکردن پیدا دو این بین منفی هر چند ای رابطه

ریزی استراتژیک در  برخی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص برنامه 
 باشند. می سازمانهای کوچک به شرح زیر
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 استراتژیک برای صنعت  ریزی برنامهشخصی سازی مدل »عنوان  مطالعه ای با
انجام پذیرفت. در این مطالعه محققان پس از مرور  1771در سال « سیمان ایران

استراتژیک و شناسایی عناصر مشترک در این  ریزی برنامهادبیات و مدلهای 
استراتژیک را ارائه دادند. مدل مفهومی  ریزی برنامهها، مدلی مفهومی از  مدل

شامل سه مرحله تحلیل وضعیتی )تحلیل داخلی و خارجی(؛ تعیین جهت 
مدل مفهومی، برای هر  آزمونباشد. به منظور  می استراتژیک و توسعه استراتژی

ای از سواالت مطرح شد. سپس با نظرسنجی از مدیران، کاربردی  عنصر دسته
 .]15[آزمون قرار گرفت بودن مدل مفهومی مورد 

  ریزی استراتژیک در موسسات کوچک   برنامه»تحقیقی با عنوان  1771در سال
. هدف پذیرفتسازمان کوچک در استرالیا انجام  117روی « های تجربی جدید یافته

استراتژیک  ریزی برنامهاین تحقیق تحلیل مفهوم عملکرد از طریق عناصر اصلی 
ریزی( در  حیطه کنترل و استفاده از ابزارهای برنامهرسمی سازی،  )حیطه زمانی، 

های این تحقیق نشان داد که رسمی  یکسان بود. یافته ای موسسات کوچک به شیوه
که  ، در حالیداردمثبت و بسیار قوی روی عملکرد شرکت  یریزی اثر کردن برنامه

زارهای استراتژیک )حیطه زمانی، حیطه کنترل و اب ریزی برنامههای دیگر  جنبه
 .]02[کند  ( هیچ کمکی به عملکرد نمیریزی برنامه

  استراتژیک و رشد در  ریزی برنامهرابطه بین »مطالعه ای با عنوان  1771در سال
توسط استیورات صورت پذیرفت. ایشان با مطالعه « شرکتهای صنعتی کوچک

و ها  استراتژیک و شناسایی عناصر مهم در این مدل ریزی برنامهمختلف های  مدل
اصلی رشد، به مدلی ترکیبی دست یافت. های  مرتبط ساختن این عناصر با مولفه

سپس هر عنصر مدل مفهومی را از طریق دسته ای از سواالت مورد آزمون قرار 
شرکت کوچک در آمریکا صورت پذیرفت،  010داد. این تحقیق که در میان 

استراتژیک و رشد  ریزی مهبرنامدل، نشان داد که بین آزمون با آزمایش عالوه بر 
شرکتهای کوچک همبستگی قابل مالحظه ای وجود دارد. همچنین استیوارت با 

استراتژیک در  ریزی برنامهمطالعه ادبیات موجود به این نتیجه رسید که عناصر 
 .]11[ای ندارند  میان شرکتهای کوچک و بزرگ تفاوت قابل مالحظه
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  طراحی و تبیین »آقازاده پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان  0110در سال
ریزی استراتژیک صنایع کوچک ایران )صنعت قطعه سازی( و مقایسه  مدل برنامه

به راهنمایی دکتر طهمورث حسنقلی پور انجام داد. ایشان با « تطبیقی با صنایع بزرگ
کوچک به مدلی و برای سازمان های بزرگ  استراتژیک ریزی برنامهمدل  01بررسی 

. مدل مفهومی طراحی شده از طریق ندتلفیقی برای سازمانهای کوچک دست یافت
نفر از مدیران صنایع قطعه  51پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق 

گیری نمودند که مدل  سازی سازمانهای کوچک مشارکت داشتند. ایشان نتیجه
 .]0[ کاربرد در سازمانهای کوچک را دارد مفهومی قابلیت

 مدل مفهومی تحقیق

 ریزی برنامهاین پژوهش درصدد شناسایی عناصر مشترک به دلیل آنکه  
رسیدن به مدلی کاربردی از این فرآیند برای سازمانهای صنعتی  برایاستراتژیک 

استراتژیک را  ریزی برنامهمختلف های  باشد، ضروری است که مدل می کوچک
 شناسایی گردد.ها  مورد مقایسه قرار داده تا عناصر مشترک در این مدل

 استراتژیک بررسی شده در این تحقیق عبارتند از: ریزی برنامهمدلهای 
  استراتژیک تایلر ریزی برنامهمدل 
  استراتژیک ریچاردسون ریزی برنامهمدل 
  استراتژیک هیل ریزی برنامهمدل 
  استراتژیک رایت  ریزی برنامهمدل 
  استراتژیک برایسون ریزی برنامهمدل 
  استراتژیک دیوید ریزی برنامهمدل 

فوق از منابع مختلف شناسایی گشته و پس از بررسی های  در این تحقیق مدل 
مشخص گردید. سپس این عناصر با عناصر ها  جداگانه آنها، عناصر اصلی آن مدل

مدلهای دیگر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه، سه عنصر اصلی 
استراتژیک )تعیین ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان؛ تجزیه و  ریزی برنامه

ترین  ممکن و انتخاب مناسبهای  تحلیل محیط داخلی و خارجی؛ شناسایی استراتژی
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گردد. در اینجا به دلیل طوالنی  می ی( را آشکار ساخت که در ادامه ذکراستراتژ
استراتژیک فوق  ریزی برنامههای  شدن مطلب، از ذکر نتایج حاصل از تحلیل مدل

 است.  شدهنظر  صرف

استراتژیک که به  ریزی برنامههای  فوق، سه مدل از مهمترین مدلهای  عالوه بر مدل
 چک ارایه شده، عبارت از: طور خاص برای سازمانهای کو

  ای  استراتژیک پایه ریزی برنامهمدل 
  استراتژیک مازور ریزی برنامهمدل 
  استراتژیک فرای و استونر ریزی برنامهمدل 

استراتژیک ارایه شده برای سازمانهای کوچک در جدول  ریزی برنامهسه مدل  
 گرفته است. ( مورد مقایسه قرار0شماره )

 استراتژیک ارایه شده برای سازمانهای کوچک ریزی برنامههای  مقایسه مدل .1جدول 

تعیین ماموریت، چشم  استراتژیک ریزی برنامهمراحل  مدل
 انداز و اهداف سازمان

تحلیل محیط 
 داخلی و خارجی

انتخاب 
 استراتژی
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دهد که علی رغم تفاوتهای موجود در تعداد و تقدم  می نشانها  مقایسه این مدل 
طور تقریبی از ساختار مشابه و یکسانی ه بها  و تاخر مراحل و گام، کلیه مدل

ریزی استراتژیک در تمام این مدلها شامل مراحل سه گانه  برنامه  برخوردار هستند.
 زیر است:

 تعیین ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان .0

 تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی .1

 .]17[ ممکن و انتخاب مناسب ترین استراتژیهای  شناسایی استراتژی .1

 ریزی برنامه اصلی عناصر عنوان به عنصر سه صورت گرفته این در مطالعات 
عناصر احصا شده در این مطالعه را تایید  توانند می که اند شده شناسایی استراتژیک

 .]17و 0[کنند. 
 و اجرا ها، مدل برخی در که است این نمود اشاره آن به بایستی که ای نکته 

 همان. اند گرفته نظر در استراتژیک ریزی برنامه مدل قالب در را استراتژی ارزیابی
 استراتژیک، ریزی برنامه فرآیند نهایی محصول شده، اشاره متون بیشتر در که طور

 اهداف مدت، بلند اهداف ماموریت، انداز، چشم بر مشتمل جامع سند یک عموما
 و فرصتها داخلی، ضعف و قوت نقاط ها، تاکتیک ها، استراتژی مدت، کوتاه

 ریزی برنامه قالب در را استراتژی ارزیابی و اجرا و است سازمان محیطی تهدیدات
 .]0و00و11و12[ گیرند نمی نظر در استراتژیک

 جهانی موفقهای  سازمان از تبعیت به ایرانی بزرگهای  سازمان اخیر دهه در 
 باید تاسف نهایت با اند و داده قرار خود کار دستور در را استراتژیک ریزی برنامه
 ناکامی . دالیل]1[اند  نکرده کسب توفیقی هم مورد یک در حتی که گفت

 اقتصادی، تواند می استراتژیک ریزی برنامه از گیری بهره در ایرانیهای  سازمان
  باشد. ...  و مقررات و قوانین ثبات عدم شفاف، اطالعات فقدان فرهنگی،

های  سازمان توان می چگونه با این شرایط که است این شود می مطرح که سوالی 
 سوال این به تواند می مهم نکته چند به توجه نمود؟ ترغیب سمت این به را کوچک

 شکل آزاد اقتصادهای در استراتژیک مدیریتهای  شالوده اینکه اول. دهد پاسخ
 دولتی اکثرا که ایرانی بزرگهای  سازمان توسط تکنیک این از استفاده و گرفته
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 دستیابی در محدودیت عدم دلیل به دولتیهای  سازمان ثانیاً. باشد نمی مناسب هستند،
 .کنند نمی احساس آن کارگیریه ب برای ضرورتی رقابت، نبود و منابع به

 کوچکهای  سازمان این ایران در یافته، توسعه کشورهای برخالف بنابراین 
 خودهای  فعالیت در استراتژیک ریزی برنامه کارگیریه ب در پیشگام باید که هستند
 برای. دارند اختیار در را مفهوم این از استفاده برای الزم بسترهای که چرا. باشند
 مدیران برای را استراتژیک ریزی برنامهضرورت  اوال بایستی مهم، این تحقق

 مفهومی از را استراتژیک ریزی برنامه و ساخته آشکارها  سازمان این( مالکان)
 از گیری بهره با ثانیاً. ساخت مبدل امروز دنیای در ضروری ابزاری به تجمالتی

 برای شده ارایه استراتژیک ریزی برنامههای  مدل و استراتژیک مدیریت ادبیات
 ایرانی،های  سازمان خاص شرایط گرفتن نظر در و کوچک و بزرگهای  سازمان

در  .نمود ارایه کوچک سازمانهای صنعتی برای را استراتژیک ریزی برنامه از مدلی
نکته  2های صنعتی کوچک باید به  برای سازمان ریزی استراتژیک ارایه مدل برنامه

 توجه کرد:
در سازمان های صنعتی کوچک معموال مدیر، مالک سازمان است،  به دلیل آنکه( 0

لذا ارزشها، نگرشها و نظرات بنیان گذاران و مدیران عالی در سازمان های کوچک 
 متاثرریزی استراتژیک را  و به شدت فرآیند برنامه بودهاز اهمیت زیادی برخوردار 

 .]01و1و17و15و11[ سازد می
خاطر مشکالت مالی، نیروی انسانی و ...، به مدلی ه ( سازمان های صنعتی کوچک ب1

تر، مختصرتر و با تعداد مراحل کمتر نیاز دارند که در عین جامعیت )از لحاظ  ساده
تعداد متخصصین کمتر ها(، با هزینه و  ریزی  بلند مدت آن برآوردن نیازهای برنامه

 قابل اجرا باشد.
مزیت عمده سازمان های صنعتی کوچک نسبت به سازمان های به دلیل آنکه ( 1

بزرگ، انعطاف پذیری آنها است، لذا بسیاری از مالکان شرکت های صنعتی 
رسمی، انعطاف پذیری شرکت را محدود  ریزی برنامهکوچک احساس می کنند که 

استراتژیک ندارند. لذا بایستی با تغییر دیدگاه و  ریزی نامهبرکند و اعتقادی به  می
های صنعتی  استراتژیک را برای سازمان ریزی برنامهنگرش مدیران، ضرورت 
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 کوچک آشکار ساخت.
های صنعتی کوچک معموال زمانی مایل به اجرای فرآیند  ( مدیران سازمان2

اند و  مشکالتی روبرو شدهاستراتژیک در سازمان خود می شوند که با  ریزی برنامه
استراتژیک برای سازمان های  ریزی برنامهقادر به حل آن نیستند. لذا مدل های 

 ( مدل0شکل ) صنعتی کوچک بایستی قادر به حل مشکالت موجود نیز باشد.
 دهد. می کوچک را نشان صنعتی های سازمان برای استراتژیک ریزی برنامه مفهومی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 های صنعتی کوچک استراتژیک برای سازمان ریزی برنامهمدل مفهومی  .1شکل 

 های زیر است: مدل ارایه شده دارای ویژگی
 در سازمان های کوچک کل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت  به دلیل آنکه

سازمان بسیار نگران نسبت به حیات مدیران شود،  توسط یک یا چند نفر تامین می
استراتژیک منجر  ریزی برنامهبراین باورند که ها  هستند. مدیران این گونه سازمان

به از دست دادن کنترل آنها بر سازمان می شود و تمایلی به انجام این فرآیند در 
سازمان خود ندارند. با اضافه شدن ارزشهای مدیران عالی به این مدل، اطمینان 

ین فرآیند بیشتر می شود و فرآیند را تحت کنترل خود قلمداد آنها نسبت به ا

 بررسی عوامل محیطی 
 موثر بر سازمان 

و  ماموریت  تعیین چشم انداز،
اهداف سازمان)کتبی یا 

 شفاهی(

 جلب حمایت مدیران و مجریان برنامه استراتژیک

 

بررسی عوامل داخلی به همراه در نظر 
 های مدیران عالی )مالکان(  گرفتن ارزش

 

 در سطح شرکت انتخاب استراتژی

 در سطح عملیاتی  انتخاب استراتژی
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 کنند. می
 حداقل تعداد  ،های کوچک ریزی استراتژیک برای سازمان مدل مفهومی برنامه

نیاز کمتری به افراد این مدل  .مراحل را داشته و از سادگی زیادی برخوردار است
کوچک در مدت استراتژیک  ریزی برنامهمتخصص داشته و توسط یک کمیته 

 لیت اجرا دارد.زمانی کم قاب
  هایی برای حل مشکالت فعلی و  برنامهمحصول نهایی این مدل تدوین

به و اجتناب از تهدیدات آتی و ها  هایی برای بهره برداری از فرصت استراتژی
های کوچک حل مشکالت فعلی است،  نگرانی اصلی مدیران سازماندلیل آنکه 

مناسب بوده و عالوه بر آینده، به وضعیت فعلی  مدیرانتواند برای  این فرآیند می
 ند.ننیز توجه ک

  استراتژیک به خاطر دید بلندمدت خود  ریزی برنامهبرخی بر این اعتقاد هستند که
و تعیین مسیر حرکت شرکت در بلندمدت، قدرت انطباق و همگامی شرکت با 

در  محیط می شود. باآنها  یپذیر کند و مانع انعطاف تغییرات سریع را محدود می
ریزی استراتژیک نه تنها مانعی برای تطبیق شرکت با  پاسخ باید گفت که برنامه

یست، بلکه از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق عناصر محیطی و نمحیط 
های سازمان، باعث می شود که شرکت از تغییرات  لحاظ کردن آنها در برنامه

افتد، مطلع  های خرد و کالن اتفاق می امروزه در محیطفوق العاده زیادی که 
های آن بهره برداری کرده و از تهدیدهایش اجتناب کند. مدل  شود، از فرصت

افزایش  در پیو  بودهمفهومی ارائه شده نیز از چنین ویژگیهایی برخوردار 
 های کوچک در همگامی با تغییرات محیطی است. سرعت و قابلیت سازمان

 توان  های تدوین شده می دل به علت مشارکت مدیران و مجریان برنامهدر این م
 مطمئن بود.ها  نسبت به اجرای صحیح و به موقع برنامه

 شناسی تحقیق روش

 ریزی برنامه اهمیت و نقش ساختن برجسته پی در تحقیق این به دلیل آنکه 
 و مفهومی مدلی ارایه و کوچک صنعتیهای  سازمان رشد و بقا در استراتژیک
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 تحقیق این لذا باشد، میها  سازمان این مدیران از نظرسنجی براساس مدل این سنجش
 از کاربردی مدلی به رسیدن منظور به تحقیق این زیرا . است کاربردی هدف نظر از

 ایندر  همچنین. باشد می کوچک صنعتیهای  سازمان برای استراتژیک ریزی برنامه
 گرفته بهره پیمایشی شیوه از الزم اطالعات و داده آوری جمع روش لحاظ به تحقیق

  .است شده
 :گویی به سواالت زیر است در نهایت تحقیق حاضر به دنبال پاسخ

 شوند؟ می استراتژیک ریزی برنامههای کوچک به چه میزان درگیر فرآیند  سازمان .0

 استراتژیک وجود دارد؟ ریزی برنامهچه رابطه ای بین تغییر محیطی با شدت  .1

سازمانهای صنعتی کوچک از چه  استراتژیک در ریزی برنامهتدوین کنندگان  .1
 کنند؟ می عناصری استفاده

 به چه میزان مدل پیشنهادی در سازمانهای صنعتی کوچک قابلیت کاربرد دارد؟ .2

این تحقیق در بین چهار شهرک صنعتی در استان خراسان رضوی صورت  
لعه عبارتند از: شهرک صنعتی کاویان پذیرفته است. چهار شهرک صنعتی مورد مطا

 01شرکت(؛ شهرک صنعتی چناران ) 10شرکت(؛ شهرک صنعتی مشهد ) 11)
 که افرادی یا مالکان ارشد، شرکت(. مدیران 11شرکت( و شهرک صنعتی نیشابور )

گرفته )این دسته دارای عناوینی همچون  قرار شرکتها این باالی مدیریتی سطوح در
 استراتژیک ریزی برنامه تدوین در و ت کارخانه و غیره بودند(مدیر تولید، سرپرس

شرکتهای  .دهند می تشکیل را تحقیق این آماری جامعه دارند، فعال مشارکت سازمان
 ( نشان داده شده است. 1مورد مطالعه به تفکیک صنعت در جدول )

 شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک صنعت. 2جدول 
 تعداد نوع صنعت

 01 آشامیدنیغذایی و 
 1 نساجی
 15 شیمیایی

 1 کانی غیرفلزی
 7 برق و الکترونیک

 11 فلزی
 1 سلولزی

 1 بسته بندی
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( ارایه شده 1پست سازمانی پاسخ دهندگان به تفکیک شهرک صنعتی در جدول )
 است. 

 پست سازمانی پاسخ دهندگان به تفکیک شهرک صنعتی .3جدول
 مدیر میانی مدیر عامل مالک 

 9 3 01 کاویان
 01 5 01 مشهد
 1 4 01 چناران
 0 3 19 نیشابور

 

 صنعتیهای  شهرک شرکت آمار پژوهش براساس این جامعه مورد مطالعه در 
شرکت بود که با  520 مطالعه مورد صنعتی شهرک چهار در رضوی خراسان استان

انتخاب شد و در شرکت به عنوان نمونه  010استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 
 از( مالک) مدیر 071 شامل پرسشنامه بدست آمد. لذا نمونه مورد مطالعه 071نهایت 
 بین تفکیک مبنای پژوهش این همچنین در .باشد می کوچک صنعتیهای  سازمان

 کارکنان تعداد که هایی سازمان. بود کارکنان تعداد بزرگ و کوچک سازمانهای
 .شدند می تعریف کوچک مانهایساز باشند، نفر 57 از کمتر شان
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها، عالوه بر جستجو در منابع اینترنتی و  

کتابخانه ای و بررسی نشریات و مجالت مرتبط، از ابزار پرسشنامه نیز استفاده شده 
. مجموعه اول استاست. پرسشنامه این تحقیق شامل چهار مجموعه سواالت 

کلی درخصوص تعداد کارکنان، پست سازمانی پاسخ دهندگان، سواالت، اطالعاتی 
شود. در مجموعه دوم، راجع به  می نوع صنعت و تفکیک مدیریت از مالکیت حاصل

، افراد تدوین ریزی برنامهدر سازمان، میزان اعتقاد به  ریزی برنامهشناخت از وجود 
مچنین شدت )میزان شود. ه می از پاسخ دهندگان سوالها  کننده و افق این برنامه

گیرد. )این  می استراتژیک در این سازمانها مورد سنجش قرار ریزی برنامهرسمیت( 
(. مجموعه سوم سواالت به ادراک پاسخ دهد می به سوال اول تحقیق پاسخمجموعه 

دهندگان از محیط و کسب و کارشان اختصاص یافت. در نهایت دسته چهارم 
استراتژیک در سازمانهای صنعتی  ریزی رنامهبسواالت به منظور شناسایی نحوه 

عبارت در  02باشد. این مجموعه شامل  می کوچک و عناصر درگیر در این فرآیند
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 استراتژیک در سازمانهای صنعتی کوچک ریزی برنامهخصوص نحوه اجرای فرآیند 
 (.دهد این مجموعه به سوال سوم و چهارم تحقیق پاسخ می)باشد  می
سنجش روایی پرسشنامه از روایی ظاهری استفاده شد. برای  در این تحقیق جهت 

این منظور دیدگاه صاحب نظران و مدیران در اصالح پرسشنامه اولیه مورد استفاده 
 01قرار گرفت. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق، پس از توزیع و جمع آوری 

ش آلفای پرسشنامه به عنوان پیش نمونه از بین جامعه مورد نظر تحقیق، از رو
 درصد بدست آمد. 11کرونباخ استفاده شد که این ضریب 

از آنجایی که تحقیق حاضر در پی سنجش میزان کاربردی بودن مدل مفهومی  
از مدل معادالت ساختاری و ها  باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده می ارایه شده

های  قبول بودن مدلتوان قابل  می افزار لیزرل استفاده شد. از طریق این روش نرم
خاص مورد آزمون قرار داد. این روش به پژوهشگر این های  نظری را در جامعه

دهد که مجموعه ای از معادالت رگرسیون را به صورت هم زمان مورد  می امکان را
زمان روابط  توان به طور هم می آزمون قرار دهد. مزیت این تکنیک این است که

پیشنهاد شده و روابط میان های  یان معیارها با سازهمیان تمام معیارها، روابط م
 .]1[پیشنهاد شده را مورد تحلیل قرار داد های  سازه

 تحقیقهای  یافته

این پژوهش عالوه بر آزمون میزان کاربردی بودن مدل مفهومی، به برخی  
دهد که مدیریت و مالکیت در  می دیگر نیز دست یافت. مرور ادبیات نشانهای  یافته

کوچک معموال تفکیک نشده است. در جریان این تحقیق نیز مشخص های  زمانسا
مورد مطالعه مالک سازمان، مدیریت آن را نیز های  درصد از سازمان 15شد که در 

 دارد، کمتری کارکنان تعداد سازمانی اینکه صرف بر عهده دارد. همچنین به
 .ندارد وجود سازمان آن در کاستراتژی ریزی برنامه فرآیند که گرفت نتیجه توان نمی
 مطالعه، موردهای  سازمان از درصد 51 در که شد مشخص تحقیق این جریان در 

 را مربوطه سازمان در ریزی برنامه تدوین مسئولیت عالی مدیریت از متشکل ای کمیته
و تعداد کارکنان از آزمون  ریزی برنامهبرای بررسی رابطه بین افق  .داشتند برعهده
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مقدار آن ( 70/7) داری معنی سطح در همبستگی پیرسون استفاده شد کهضریب 
 وجود مثبتی دار معنی رابطه کارکنان تعداد و ریزی برنامه افق بین باشد. لذا می 105/7

 حجم افزایش و سازمان شدن بزرگتر و کارکنان تعداد افزایش موازات به یعنی دارد.
 .شود می تر بلندمدت نیزها  سازمان ریزی برنامه افق ها، فعالیت

 سه ریزی برنامه افق مطالعه موردهای  سازمان از درصد 51 دهد که می نشانها  یافته 
 داشتند اعتقاد دهندگان پاسخ از درصد 10 که است حالی در این. دارند کمتر و ساله
همچنین پژوهش آشکار . باشند می سال 07 از بیش تا 5 ریزی برنامه افق دارای که

باشند.  می منسجمیهای  مورد مطالعه فاقد برنامههای  درصد از سازمان 17که ساخت 
 ریزی برنامهمحقق در جریان تحقیق برخی دالیل عدم تمایل مدیران )مالکان( به 

 منسجم را شناسایی نمود که عبارتند از: 
 روزمره باعث شده بود که وقت کافی برای های  درگیر شدن مدیران در فعالیت

 استراتژیک نداشته باشند. ریزی برنامهتدوین 

  برخی مدیران دانش کافی درباره چگونگی تدوین برنامه استراتژیک نداشتند و
 از عواقب آن هراس داشتند.

 کردند که اعتقاد  می آنها محیط کسب و کارشان را به قدری پویا و متالطم درک
در واقع آنها اعتقاد  و کنترل نمی باشد. ریزی برنامهداشتند تغییرات آینده قابل 

داشتند که در دسترس نبودن اطالعات جامع و شفاف از محیط کسب و کارشان 
 شود. می منسجمهای  مانع از تدوین برنامه

قابل  نتایج کارکنان تعداد و استراتژیک ریزی برنامه شدت بین رابطه سنجش با 
 سطح در که داد نشان آزمون همبستگی پیرسونبراساس ها  یافته. آمد بدست تاملی
 و استراتژیک ریزی برنامه شدت بین  داری معنی خطی رابطه هیچ( 70/7) داری معنی
 بیشتری کارکنان تعداد سازمانی اینکه صرف به یعنی. وجود ندارد کارکنان تعداد
 که چرا .دارد باالتری استراتژیک ریزی برنامه شدت که گرفت نتیجه توان نمی دارد،
 فعالیت بر سرمایه صنایع در که دلیل این به مطالعه موردهای  سازمان از برخی

 فعالیت حجم ولی داشتند، خود استخدام در را کمتری کارکنان تعداد کردند، می
 .بود مشهود آنها در استراتژیک ریزی برنامه فرآیند و داشته ای گسترده
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 انجام شده، آوری جمعهای  داده از استفاده با که جانبیهای  تحلیل دیگر از 
. بود ریزی برنامه افق و استراتژیک ریزی برنامه شدت بین رابطه بررسی پذیرفت،

 شدت و ریزی برنامه افق بین 75/7 داری معنی سطح در که داد نشانها  یافته
ضریب همبستگی پیرسون  دارد. وجود مثبتی دار معنی رابطه استراتژیک ریزی برنامه

 و شدت ،ریزی برنامه افق افزایش موازات به یعنی. باشد می 111/7 بین این دو پارامتر
 .یابد می افزایش شده تدوینهای  برنامه رسمیت

 و محیطی تغییر بین رابطه سنجش از تحقیق اینهای  یافته ترین جالب از یکی 
 صورت مطالعات اتفاق به قریب اکثریت اگرچه. آمد بدست ریزی برنامه شدت
آزمون  اما اند، داده ارایه را متغیر دو این بین مثبت ای رابطه خصوص، این در گرفته

 خطی رابطه هیچ 70/7 داری معنی سطح در که داد نشان همبستگی پیرسون
 نظر به .ندارد وجود محیطی تغییر و استراتژیک ریزی برنامه شدت بین  داری معنی

 صنعتیهای  سازمان که است فردیه ب منحصر محیط تفاوت، این دلیل رسد می
 آن در ایرانی سازمانهای که محیطی که چرا. هستند مواجه آن با ایران در کوچک

 دو این بین که مطالعاتی که حالی در. باشد می رقابتی غیر محیط کنند، می فعالیت
 کامالًهای  محیط در و یافته توسعه کشورهای در اند، نموده پیدا مثبتی رابطه متغیر

 .است پذیرفته انجام رقابتی
شوند که  می چهارم سواالت مهمترین دسته سواالت پرسشنامه محسوبمجموعه  

استراتژیک  ریزی برنامهبه دنبال سنجش میزان واقعی و کاربردی بودن مدل مفهومی 
باشد. پس از اینکه داده به نرم افزار لیزرل وارد شد، مدل مفهومی با  می ارایه شده

قبل از بررسی نحوه تاثیرگذاری  اعمال تغییراتی شکلی به نرم افزار معرفی گردید.
متغیرها بر یکدیگر، از طریق آزمون همبستگی پیرسون، میزان همبستگی موجود بین 
متغیرها شناسایی گردید و آشکار شد که بین تمام متغیرهای مدل مفهومی در سطح 

  همبستگی معنی داری وجود دارد. 70/7معنی داری 
 تعیین»دهد که اگر متغیر میانجی  می ( نشان1خروجی نرم افزار لیزرل )شکل  

ثابت نگه داشته « ها برنامه مجریان حمایت جلب و سازمان انداز چشم و مأموریت
انتخاب استراتژی در دو سطح شرکت و »و « بررسی عوامل محیطی»شود، بین متغیر 
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بررسی عوامل داخلی به همراه در نظرگرفتن ارزشهای »و همچنین بین متغیر « عملیاتی
ارتباط معنی « انتخاب استراتژی در دو سطح شرکت و عملیاتی»و « مدیران عالی

داری وجود دارد. این دو مسیر در مدل مفهومی ابتدایی نادیده گرفته شده بود. از 
توان بدست آورد، محاسبه اثر کلی متغیرهای  می هایی که از تحلیل مسیر دیگر یافته

 اثر کلی وجود دارد: باشد. در مدل مفهومی تحقیق سه می مدل
  انتخاب استراتژی در دو سطح »بر متغیر « بررسی عوامل محیطی»اثر کلی متغیر

 -012/7که برابر است با: « شرکت و عملیاتی

  بر « در نظرگرفتن ارزشهای مدیران عالی بابررسی عوامل داخلی »اثر کلی متغیر
 12/7ابر است با: که بر« انتخاب استراتژی در دو سطح شرکت و عملیاتی»متغیر 

  مجریان حمایت جلب و سازمان انداز چشم و مأموریت تعیین»اثر کلی متغیر 
که برابر « انتخاب استراتژی در دو سطح شرکت و عملیاتی»بر متغیر « ها برنامه

 11/7است با: 

 انداز چشم و مأموریت تعیین»توان نتیجه گرفت که متغیر  با مقایسه سه اثر کلی می 
انتخاب »بیشترین اثر کلی را روی متغیر « ها برنامه مجریان حمایت جلب و سازمان

دارد. عالوه بر نمودار مسیر، لیزرل چندین « استراتژی در دو سطح شرکت و عملیاتی
گر  دهد که این شاخصها همگی بیان می شاخص برای ارزیابی برازندگی مدل ارایه

( نمودار مسیر مدل مفهومی 1. شکل )باشد ها می برازش مناسب مدل با داده
استراتژیک برای سازمانهای صنعتی کوچک و مقدار ضریب همبستگی  ریزی برنامه

 دهد. می پیرسون بین متغیرهای مدل را نشان
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 برای سازمانهای صنعتی کوچک استراتژیک ریزی برنامهنمودار مسیر مدل مفهومی  .2شکل 
در پایان ذکر این نکته ضروری است که هدف از ارایه مدل کاربردی  

ها  صنعتی کوچک، ملزم ساختن این سازماهای  استراتژیک برای سازمان ریزی برنامه
به دنبال نمودن گام به گام و بدون جرح و تعدیل این مدل نیست، بلکه این مدل 

رهنمودهایی جهت عملکرد بهتر مورد مطالعه، صرفا چارچوب و های  براساس نمونه
دهد. در واقع هدف  می قرارها  و نایل شدن به موفقیت را پیش روی این سازمان

باشد.  می استراتژیک رسیدن به تفکر استراتژیک ریزی برنامهاصلی از ارایه مدل 
کند  می و تفکراتی است که به مدیران کمکها  تفکر استراتژیک روان ساختن  ایده

واکنشی فعال نسبت به محیط شم انداز بزرگتری را درک کرده و تا تصویر و چ
تواند  می کسب و کارشان داشته باشند. بنابراین: هیچ مدلی هرگز تایید نمی شود، تنها

 برازش یابد(ها  برازش نیابد( یا عدم تایید آن به نتیجه نرسد )با دادهها  رد شود )با داده

]1[. 

 گیری بحث و نتیجه

در باشد.  ها می خی ویژگیاستراتژیک ارایه شده دارای بر یزیر برنامهمدل  
استراتژیک  ریزی برنامهکوچک مدیران عالی نقش مهمی در تدوین های  سازمان

دارند، لذا در این تحقیق اهمیت ارزشهای مدیران عالی مورد تائید قرار گرفته است. 

*23/9

- 
*1/9 

*75/9 
*22/9 

*06/9 

 بررسی عوامل خارجی

 )محیطی(

بررسی عوامل داخلی به 
همراه در نظر گرفتن 
 ارزشهای مدیران عالی

تعیین مأموریت و چشم 
انداز سازمان و جلب 

 حمایت مجریان برنامه ها

 

انتخاب استراتژی ها در دو 
 سطح شرکت و عملیاتی
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باشد.  ها می امهاز دیگر ویژگیهای مدل مفهومی تحقیق، جلب حمایت مجریان برن
در فرآیند شکل گیری استراتژی، باعث ها  زیرا که درگیر ساختن مجریان برنامه

 گردد.  می ایجاد انگیزه و تضمین اجرای موفقیت آمیز استراتژی
 مدیران زیرا. باشد می همچنین مدل ارایه شده قادر به حل مشکالت فعلی سازمان  

 استراتژیک تفکر فاقد و داشته مدت کوتاه دید کوچک های شرکت( مالکان)
 می اتخاذ شرکت موجود وضعیت حفظ و بقا منظور به آنها تصمیمات باشند و می

 باشند. شرکت توسعه و رشد دنبال به بخواهند اینکه تا شود
 معنی سطح در مفهومی مدل مسیرهای تمام که داد نشان لیزرل افزار نرم خروجی 

 میانجی متغیر اگر که دهد می نشان مسیر نمودار. باشند می دار معنی درصد 0 داری
 نگه ثابت «ها برنامه مجریان حمایت جلب و سازمان انداز چشم و مأموریت تعیین»

 سطح دو در استراتژی انتخاب» و« محیطی عوامل بررسی» متغیر بین شود، داشته
 در همراه به داخلی عوامل بررسی» متغیر بین همچنین و «عملیاتی و شرکت

 و شرکت سطح دو در استراتژی انتخاب» و «عالی مدیران ارزشهای نظرگرفتن
 نادیده ابتدایی مفهومی مدل در مسیر دو این. دارد وجود داری معنی ارتباط «عملیاتی

 تعیین»گیریم که متغیر  می با مقایسه اثر کلی متغیرهای مدل نتیجه .بود شده گرفته
بیشترین اثر کلی را « ها برنامه مجریان حمایت جلب و سازمان انداز چشم و مأموریت

 دارد.« انتخاب استراتژی در دو سطح شرکت و عملیاتی»روی متغیر 
 ارایه سازمانها برای استراتژیک ریزی برنامه فرآیند از زیادیهای  مدل اگرچه 

 فعالیت منحصربفرد محیطی در و داشته را خود خاص شرایط سازمانی هر ولی شده،
 مدلهای مجموعه یک ازها  سازمان تمام که داشت انتظار توان نمی بنابراین. نماید می

 برمی مدلی ارایه پی در که تحقیقاتی به که است انتقادی این. کنند پیروی خاصی
 ارزش که نمود بیان گونه این توان می انتقاد این به پاسخ در. شود می گرفته آیند،
 کاره ب فرآیند هدایت برای منطقی نموداری عنوان به که است این در مدل یک

 طریق از بلکه سازد، می آشکار را سازمانی شفافیت تنها نه مدل یک. شود می گرفته
 تراکم از مهم بسیار ریزی برنامه فرآیندهای وها  فعالیت روی توجه کردن متمرکز

 که نیست معنی این به استراتژیک ریزی برنامه مدل ارایه. کند می جلوگیری کاری
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 به توانند می مدل این تعدیل و جرح بدون و گام به گام نمودن دنبال با تنهاها  سازمان
 است نیاز که برسد نتیجه این به است ممکن سازمان یک بلکه شوند، نائل موفقیت

 به سازمان، خاص شرایط گرفتن نظر در با و کرده ترکیب هم با را مدل چندین که
 شدن ارزش بی معنای به این. یابد دست خود سازمان برای ویژه و جدید مدلی
 تنهاها  مدل شد، بیان این از پیش که طور همان بلکه نیست، موجودهای  مدل

 قرار سازمانها اختیار در استراتژیک ریزی برنامه برای را رهنمودهایی وها  چارچوب
 .دهند می
 عنوان به استراتژیک ریزی برنامهدر پایان ذکر این نکته ضروری است که نباید  

 اجرا را آن استراتژیک، برنامه تدوین یافتن پایان با گرفته و قرار مدنظر هدف یک
 سازمان موفقیت متضمن تواند می و بوده ارزشمند زمانی برنامه، یک. پنداشت شده
  .شود اجرایی که باشد
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