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 :دهيچک
ي اثربخشي مناسب آن منجر به اجراي همراه با استراتژخوب  نيتدوکه  دهد يمنشان  نيشيپ قاتيتحق

ها  آن انيکه بتواند عوامل مؤثر و تعامل م يغالب يالگو ي،استراتژ يحوزة اجرا در. شود يم ها برنامه
با  ياستراتژموفق  يمدل اجرا هي، اراحاضر هدف پژوهشاز اين رو کند، اندک است.  نييتب يخوب را به

 يبسترساز به پژوهش نيا در است؛کشور  يبوم طيعوامل مؤثر بر اجرا و بر اساس شرا بيترکاستفاده از 
 رانيمد راتيو تأث يسازمان درون يندهايفرآ بحث زينو  ها ياستراتژ ياجرا شروع ازين شيپ بعنوان اجرا

 يبرااست.  يفيپژوهش ک کي، کردينظر رو حاضر از پژوهش توجه شده است. يدر قالب معنابخش
 رانيمد از نفر 23 با منظور نيبد .است شده استفاده نيکورب و اشتراوسمند  نظام طرح از مدل، يطراح

و بر  صورت گرفت افتهيساختار مهين، مصاحبه يدانشگاه ديو اسات يبرتر خودروساز يها شرکت نيمعاون و
شده  يبند طبقه و يساز مفهوم ،يمقوله اصل ششمؤثر در قالب  ريمتغ 63، يباز و محور ياساس کدگذار

 ياجرا هينظر .ديرس يرونيب نيناظر وکنندگان  تأييد مشارکت يي، بهنهاشده  يطراح مدل سپس است؛
 ياجرا. پردازد يم گريکدبا ي ها موفق و نحوه تعامل آن يعوامل مؤثر بر اجرا نييبه تب يموفق استراتژ

 ثبات ي،سازمان درون عوامل ي،کنش تيريمد اجرا، يبرا مناسب يبسترساز از يتابع ياستراتژ موفق
 زين يکنش تيريبوده و مد يکنش تيريمد جاديا يشرط عِلّ ي. بسترسازاست يسازمان يهمراه و ينسب

 مدل، يينها امديپ. شود يم يسازمان يمنجر به همراه طيمح يو ثبات نسب يسازمان عوامل درون با همراه
 و يسازمان بهبود ،انداز چشم و اهداف تحقق ي،سازمان اجماع قالبِ در که است ياستراتژ موفق ياجرا
 شده است. انيها ب برنامه مستمر ياجرا

 
 ياستراتژ ي موفقاجراي، سازماني همراهي، معنابخشي، کنش تيريمدي، بسترساز ی:ديکل مفاهيم
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 مقدمه
شناخته شده  کياستراتژ تيريمدجز  نيتر ياصل به عنوان ياستراتژ نيتدودر دو دهه گذشته، 

 ديکلبوده و  ياستراتژ نيتدومهمتر از  ياستراتژ ياجرا دهد مينشان  رياخ قاتيتحقاما ؛ است
(؛ 2333، 2هيفور؛ جوست و 2332، 3اکيهربني بهتر آن است )اجراي برتر، ها شرکتعملکرد 

اندرسون،  ،وريهستند )پريي شوند، فاقد ارزش اجراي بزرگ نتوانند ها ياستراتژبه نحوي که اگر 
 ها ياستراتژ% 33از  شيب؛ طبق مطالعات مجله فورچن، (2333، 4؛ تولسه2332، 6يهامفرتامب و 

شده  انيب ها ياستراتژ فيضعي اجرادر  تيموفقعدم  نياي اصلدر عمل ناموفق هستند؛ علت 
در سال  نيچي که در قاتيتحقدر  نيهمچن(؛ 2333، 2ورموکيکارا، بارکا و اوقلو است )کاس

مواجه در اجراي استراتژي با شکست  ها سازمان% 36 باًيتقرکه  ديگردانجام شد مشخص  2333
به  ها شرکت% 36 باًيتقرطبق آمارها  نيهمچن(. 2333، 3ي و اپلرگوهوي، ل انگشوند )ي مي
اجرا  تيموفقبا  ها ياستراتژ% 63-33تنها  ديگر عبارت   به؛ رسند ينممورد انتظار خود  جينتا
 يو اجرا يساز ادهيکه پ دهد يوضوح نشان م آمارها به گونه نيوجود ا(؛ 2332، 2راپس) شوند يم

 يمبنا تواند يم ثيح نيشده است و از ا ليها تبد عامل در ادارة سازمان نيتر به مهم ياستراتژ
 ياجرا نديادارة فرا يبرا يکاف ييباشد که از مهارت و توانا ييها سازمان يبرا يرقابت تيمز جاديا

 ار هستند.برخورد ياستراتژ

بلندمدت  ينيب شيپ تيقابل، عدم يطيمحعوامل  يدگيچيپ شيافزا رينظ يليدالامروزه به 
 ها ياستراتژ ياجرابر عملکرد سازمان،  رگذاريتأثعوامل  شيافزاو  راتييتغي باال، سرعت ندهيآ

 رغم يعل(؛ 2333، 3و شارپ سيکروناک يپول، اين ميرح؛ 2336، 3نگياست )استرلشده  تر مشکل
 اي ياستراتژ نيتدوبر  شتريب، کياستراتژ، پژوهشگران حوزه ياستراتژ ياجرا نديفرا تياهم

، 32و همکاران يل انگ؛ ي2334، 33و همکاران لريم؛ 2336، 33اکوموس) دارند ديتأکي آن محتوا
ي انجام شده است که استراتژي اجراي در حوزه فراوان، مطالعات رياخي ها سال(؛ در 2333

 با هم، رهايمتغ نيااند؛ و بر نحوه تعامل  داشته ديتأکاجرا،  نديفرابر  مؤثري رهايمتغتنها بر 
 ريتأثحاصله  جينتااجرا و  نديفرآتعامالت بر  نياچگونه  نکهيابر هم و  ها آن يرگذاريتأثنحوه 
 يکشورهابه بحث اجرا در  زيناندک مطالعات موجود  نيهمچن؛ تمرکز شده استکمتر  ،دارند

 ييها مدل ياستراتژ ياجرا يبراگفت که  توان يم ؛ بنابرايناند نداشته يتوجه، توسعه درحال
مورد قبول و توافق  ياستراتژ ياجرانة يزم درچارچوب غالب  کيهنوز  شده است اما هيارا
پراکنده  قطعات جدا و نيااست که  ازيني استراتژي اجرامدل  کبه ي نيبنابرا؛ ستين شمندانياند

 طيشراداخل کشور و  يها سازمانو متناسب با  در کنار هم چيدهرا  ي استراتژيپازل اجرا
 .دينما يطراحرا مناسب  ياجرا يالگو، ها آنمتفاوت حاکم بر 
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 .است يتجارت و صنعت جهان نفکيمهم و ال ياز اجزا يخودروسازصنعت  در حال حاضر،
 گاهيجانظر  از رانيا(، 2333) يز تحوالت تجارتجارت ا يسازمان جهان رکليگزارش مدطبق 

گزارش در تراز نخست جهان قرار دارد ) ،خود يا کارخانه عيکل صنا انيصنعت خودرو در م
. استي کشور براصنعت  نياي باال تياهمي ايگوامر  نيا( که 2333ي، جهانسازمان تجارت 
 کياستراتژ تيريمد نديفرآي در استراتژي اجرا گاهيجاروزافزون موضوع و  تياهمحال با توجه به 

عدم ، يدگيچيپ شيافزاو  سو کيسازمان از  تيموفقآن بر  ريتأثدر صنعت خودرو و  ژهيو به
: شود يممطرح  صورت نيابه  قيتحقي اصل سؤال، گريدي سواز  طيمح اديز راتييتغو  نانياطم

با  ي وخوب بهی را استراتژ کی(، یخودروسازشرکت بنگاه )در سطح  توان يمچگونه 
 اجرا نمود؟ تيموفق
اندک  که آنجا از. است زيآم تيموفق صورت بهي استراتژي اجرا، رانيمدي ها چالشي از کي
ي رويپي صنعتي و غربي کشورهايي با خاستگاه ها مدلي موجود از استراتژي اجراي ها مدل

 قيتحقيي روبرو هستند؛ ها تيمحدود، با ها آن شيدايپو خاستگاه  طيشراو با توجه به  کنند يم
 طيشرابر  ديتأکي با استراتژي اجراي موجود در عرصه خألهاي بررسحاضر قصد دارد که به 

ي اجرا نديفراي تئوري مشکالت و کمبودها، بررسصنعت خودرو( بپردازد و با کشور )ي بوم
قصد دارد که به  قيتحق نيا، نيبنابراي کند؛ طراحکشف و  ي در سطح بنگاه رااستراتژموفق 

ي پرداخته و خودروسازي برتر ها شرکتي در استراتژي موفق اجرابر  مؤثري عوامل بررس
 کند. هيارا ها ياستراتژي موفق اجراي براي مدل، تيدرنها

 شده است:پرداخته  ياستراتژ ياجرا يها چارچوبو مرور  ينظر اتيادب انيبدر ادامه به 
 
 اتيادبمرور 

 یاستراتژ یساز ادهيجرا و پا

تحول، و  رييکه تغ -معاصر يايدن يراز و رقابت و رمز پر طيها در مح سازمان تيبقا و موفقحفظ 
 يها ياستراتژ يانتخاب و اجرا ازمندين -آن است ياصل تي، خاصنانيو عدم اطم يدگيچيسرعت، پ

 تيريمدمهم در  يموضوعامروزه به  ياستراتژ ياجرااثربخش و بهبود مستمر عملکرد است. 
 تيمزراهبرد خوب در خلق  کچرا ي نکهيا ليدل( 2333) 36گتز، جونز و لووشده است.  ليتبد

 رانيمداز  ينظرخواه نيهمچن. دهند يمي نسبت استراتژي اجرارا به خلق و  ي ناموفق استرقابت
 است.« ياستراتژ ياجرا» ها آن ينگران نيتر بزرگ که دهد يها نشان م سازمان ييارشد اجرا

 خوب ياستراتژ کيبرتر، داشتن  يها سازمان تيموفق لي، دلرانياز مد ياريبرخالف تصور بس
 است. ياستراتژ کيخوب  ياجرا، بلکه ستين
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 کياستراتژ تيريمددر فرآيند  ايپوي نديفراي، استراتژي اجرااست که  نياامروزه اعتقاد بر 

 ياستراتژ نيتدوي به روشني استراتژي اجرا( درک افراد از 2332) اکيهربناست. بر طبق نظر 

گرفته در نظر  نيتدومتفاوت از  ي استراتژياجرا کياستراتژ تيريمد اتيادبو در  باشد نمي

 شود: پرداخته مي ياستراتژي اجرااز  فيتعردر ادامه به ذکر چند  شود. مي

 يمتنظ، يسازمانکار اشاره دارد که با موضوعات  يکانجام  يچگونگبه  استراتژي ياجرا

 ياجرا (2333نيا و همکاران ) يمرح. (3333، 34نوبلدارد )سروکار  ها آني اجراياتي و عملبرنامه 

با توجه  آن مؤثر ياجرادر زمان محدود و با هدف  ها ياستراتژتوسعه  يچگونگرا  ياستراتژ

 ي رااستراتژي اجرا( 2333پارنل )دانند؛  يمي سازمان انسانيروي ني و مالها، منابع  يتظرفبه 

عبارت  ياستراتژي اجراير دارند؛ تأثي استراتژيند مشارکت، درک و تعهد دانسته که بر نشر فرا

 يندهاييفرآو  يکاستراتژبرنامه  يک يبرا يازموردن يها انتخابو  ها يتفعالاز مجموعه  است

 يستراتژا ياجرا(. 2333يلن و همکاران، )و شوند يمي عملها  يمش خطي و استراتژي آن طکه 

ين تدو ياستراتژبه برگرداندن  شود که يک شناخته مياستراتژ يريتمد يندفرآاز  يجزئبعنوان 

 ينتضميابي به اهداف و رسالت سازمان را طبق برنامه دستي اعمال که سرشده در قالب يک  

 .(2333، يهفورجوست و پردازد ) کند، مي يم

 يل انگي) رنديگ يمقرار  ريزي کلاجرا در قالب سه دسته  فيتعارگفت که  توان يمي کل طور به

 (:2333و همکاران، 

 ليتبد ندياست )فرآي متوال شده  يزير برنامه قيدقگام از مراحل  کي: اجرا ينديفرآ دگاهيد 

 برنامه به عمل(؛

 مقصود ي به اهداف ابيدستي در جهت موازدسته از اعمال متمرکز و  کي: اجرا يرفتار دگاهيد

 ؛است

 است. ازيناجرا  يبراکه  ييها انتخابو  ها تيفعال: مجموعه يبيترک دگاهيد 

، ايپو ينديفرآ»از  عبارت استگفت که اجرا  توان يمفوق،  فيتعاربراساس  تينها در

 ريمدکه توسط  هبود ها تيفعالو  ماتيتصماز  يسر کي رندهيدربرگو تکرارشونده که  دهيچيپ

به عمل و در  ياستراتژ ليتبد يبرا -عوامل داخل و خارج سازمان ريتاثو تحت  -و کارکنان

 .«رديگ يمسازمان صورت  کياستراتژجهت اهداف 
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 یاستراتژ یاجرامطالعات  یبند دسته
 مطرحي کل، انواع مطالعات اجرا در قالب چهار دسته کياستراتژ تيريمدحوزه  نيمحقق نظر از
 (:2333، 32انايکو؛ 2333و همکاران،  يل انگي؛ 2336)اکوموس،  اند شده 

 سيجوو  اکيهربنبطور مثال چارچوب  اند پرداختهبه شرح عوامل موثر بر اجرا  ها چارچوب .3
بُعد  عوامل موثر بر اجرا را در قالب هفتکه  3332واترمن و  ترزيپي مکنز S-2؛ مدل 3334

 ي کند.م انيب
 انيب( گام به )گام يساختاري مراحل صورت بهرا  ي که اجرااستراتژي اجراي خطي ها مدل .2

ي سازماندهاز اجرا،  شيپ( که در قالب ابعاد 3333نوبل ) يا مرحلهاند مثل مدل چهار  کرده
ي ا مرحله شده است؛ مدل شش انيبي عملکرد ساز نهيشيبفرآيند اجرا و  تيريمدتالش اجرا، 

 (؛2333) نيجانسو  فو يدي ا مرحله(، مدل ده 3332) نيگالپ
 شد: نشان داده ريزدر شکل  که( 2336ي مثل مدل اکوموس )ا نهيزمي و نديفرآي ها مدل .6

:                  
                   
     
        
     
     

:                  
                   
     
        
     
     

                    

           

           

 

 (1441ی اکوموس )استراتژی اجرا. مدل 2شکل 

 ندينما يمي استفاده نديفرآي و ساختاري ها مدلي از بيترکي(: از نديفرآي و ساختاري )بيترک .4
 (.3633) يمتولو  يمظلوم انيآقا يراهبردبرنامه  ياجرا يالگومثل 

گفت  توان يمي استراتژي اجراي کردهايروو  ها دگاهيد، نيشيپي مطالعات بررسبا توجه به 
 نياي است. از آنجا که ساختاري و نديفرآي بيترکي ها مدل، از دسته مطالعات قيتحق نياکه 

ي استراتژي اجراي به نديفراي کند که به صورت گام به گام و طراحي مدلپژوهش قصد دارد 



   3636 زمستان، 63فصلنامه علوم مديريت ايران، سال نهم، شماره 

6 

( نديفرآ ، محتوا،نهيزمبر  دي)تاک ينديفرآي گام به گام و ها چارچوببر حالت  نيبنابرا توجه کند،
 دارد. ديتاک

 

 یاستراتژ یاجرابر  مؤثرعوامل 
و اجرا است و  نيتدودو وجه  يدارا کياستراتژ تيريمد نديفرا، (3333)الکساندر  دگاهيداز 

 ياجرادارد.  ها آنبين دو وجه و تعامالت  نيابه  يبستگ، ياستراتژ کيشکست  اي تيموفق
 .شود يم کياستراتژ تيريچرخه مد يشدن مراحل بعد في، باعث ضعها ياستراتژ فيضع

 مختلف به آنها اشاره شده است، قاتيتحقبر اجرا که در  مؤثرعوامل  نيتر مهمي از ا خالصه
 شده است: هيارا ريزدر جدول 

 یاستراتژی اجرابر  مؤثر. عوامل 2جدول 
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اکوموس بعد از  قاتيتحقي عوامل توجه دارند؛ دسته اول اصلبر سه دسته  زين رياخمطالعات 
دوم بر در اجرا تمرکز دارند؛ دسته  ندهايفرآي و سازمان، بر ساختار 2332 33السن و همکاران رينظ

و دسته سوم نيز بر  ي و... متمرکز هستندمالي، انسانمنابع  فيوظاي در حوزه استراتژي اجرا
که گفت  توان يمي طورکل به .باشند يمي مختلف متمرکز کشورهاي اجتماع -ياقتصادي ها نهيزم

 :(2333، 32ياز )کازم اند عبارت اند شده  مطرحو اروپا  کايآمري استراتژ اتيادبي که در موضوعات
  يده پاداشکنترل و  ي،معماري شامل ساختار، ساختارموضوعات 

  يتيريمد رييتغ، فرهنگ و يرهبرشامل  يرفتارموضوعات 

  کياستراتژ، کنترل يشرکت تيحاکمشامل  يتيحاکمموضوعات 

  و توسعه قيتحق، يمال، اتيعمل رينظ يمالموضوعات 

  ينوآوري و تکنولوژمنابع،  صيتخص رينظ ياتيعملموضوعات 
در  اما اند شدهحوزه مطرح  نياي در اريبسي نشان داد عوامل استراتژي اجرامرور مطالعات 

ي و معنابخشنقش  نيهمچني و استراتژي اجراي براي( سازمان ساز آمادهي )بسترسازحوزه 
 نيادر  ي صورت گرفته است؛ بنابرايناندکو کارکنان در فرآيند اجرا، مطالعات  رانيمدي معناده

 دو عامل توجه شده است: نيابه  ژهيومختصر و  صورتمقاله به 
 

 يسازمان يآمادگ
 يها ياستراتژ و دارند ديتأک رييتغي براي سازمان ساز آماده تياهمبر  رييتغ تيريمدمتخصصان 

 ينوآورو استفاده از  رشيپذبه  ليتمايي و تواناي عني يآمادگ. اند کرده شنهاديپي آن براي مختلف
 نهيزم در؛ شوند يم ميتقسافراد و سازمان  يساز آمادهبه  يآمادگ. مطالعات (2334ابوالمغاد، )

نشده ي انجام ا گستردهي و نظري تجربي، کار فردي سطح آمادگي، برخالف سازماني سطح آمادگ
 يفردرا در دو سطح  يآمادگ (2336) 33سيآرمناکو  مسونيج، يرافرتراستا،  نيهماست. در 

همچنين ي فرد و گروه و شناختو  33ياحساسي آمادگي کردند که به موضوعات بررسي سازمانو 
 يچندوجهي و چندسطحسازه  کي يسازماني آمادگپرداختند.  رييتغي ها تيقابلو  تيحمابحث 

 تيقابلو اعتقاد مشترک و  رييتغي براي مشترک اعضا همکاري به سازماني سطح آمادگاست که 
 زينباال باشد اعضا  رييتغي براي سازماني آمادگ. هرگاه است( مربوط رييتغيي کاراي اجرا )گروه

 يهمکار يرفتارهاتالش، همت و اعضا آن دارند و  ياجراو  رييتغبه شروع  يشتريب ليتما
 (.2336، 23ميک؛ گوررو و 2333، نري)وا دهند يماز خود نشان  يشتريب

دارد که در مطالعات گذشته، به بحث  تياهم ليدل نياحاضر به  قيتحقموضوع در  نيا
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 ياندک( توجه شود يممحسوب  رييتغ، ينوع بهکه راهبردها ) ياجرا يبراسازمان  يساز آماده
 ينوع ديباها  ي استراتژياجراو  نيتدوفاز  نيبي نظري مشخص شد که مبانشده است. با مرور 

افراد، ي آموزشي و زشيانگي ساز آماده رينظي مسائلبه  ديباامر  نياکه  رديگي صورت بسترساز
؛ 2332، 23مپسونيسو  نريگرلهمن، ) توجه کند رييتغ تيريمدهمچنين سازمان و  و رانيمد

مطلب، در پژوهش حاضر  نيا ني؛ بنابرا(2334، 22يمنف، پورتر و کيل، کوياسکاناپ، يکرا مک
 قرار گرفته است. يبررسمورد 
 

 يمعنابخش
 .(2332، سيتلياست )ماصورت گرفته  ياندک، مطالعه رييتغدر حوزه  رانيمد يمعنابخشدرباره 

اشاره  دهيپديا  امر کيو خلق  ريتفس يبرابه تالش  يمعنابخش (3332) کيوابر طبق نظر 
مختلف،  يها سرنخپيوندد که  ي است و زماني به وقوع مياجتماعساخت  نديفرآي معنابخشدارد. 

 26شامل توسعه بازنگرانه )رو به عقب(. معنابخشي کند يمفرد را مختل  يجار يها تيفعال
 يها سرنخدرباره  يمعنابخش بنابراين ؛(2333، 24نيسوننشو  سيتليما) استمحتمل  يمعان

و  سيتليما)باشد  مي، دهد يمآنچه را که رخ  حيتوضخلق معنا و  يبراآن  يده شکلمرتبط و 
 طيمحدرباره  ياطالعاتآن  قيطراز  است که سازمان ينديفرا يمعنابخش (.2333، نيسوننش

(؛ بنابراين 3332، کي)وا کند يمي آن عمل مبناو بر  کند يم ريتفسخود کسب کرده و آنرا 
و  فيساتکل، کياست )واو عمل  يمعنادهبر تعامل  يمبتن يچندبعدعمل  کيي معنابخش

 تيموقع دهنده شکل يروهاينبه توسعه درک  مؤثر کياستراتژبرنامه  کي .(2332، 22استفلر
بعنوان  ها سازماندارد.  ازين دادهايرو ريتفس تيقابلو  يجمعکردن تالش  ريدرگبا استفاده از 

و  دادهايرو ريتفسو کارکنان به  رانيمد، ها آنکه درون  شوند يم دهيدي معنابخشي واحدها
برنامه و درک  ريتفسبر نحوه  ها آنذشته ـي و تجارب گـذهني ها مدلپرداخته و  ها امهـبرن

 است.اثرگذار ( ي)معناده گرانيد( و انتقال درک خود به ي)معنابخش
 يساز همراه و کارکنان در رانيمدي معنادهي و معنابخش ستميسبه  قيتحق نيا، در نيبنابرا

 .است شده کمتر توجه ريمتغ نيا، به يقبل يها مدلاست که در  شده سازمان در اجرا توجه
 

 پژوهش روش
ي وجود ندارد و چنداني نظر اتيادبي، استراتژي موفق اجراکه گفته شد در حوزه  طور همان

 دهند ينم در اجرا را پوشش ليدخي صورت گرفته که موارد خارجي کشورهادر  زيناندک مطالعات 
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حاضر  قيتحقکنند؛ بنابراين  نمي حيتشري خوب به زينرا  رهايمتغ نيا انيمروابط  نيهمچنو 
 قاتيتحق، از نوع ها دادهي گردآور؛ براساس نحوه استي ا توسعههدف،  نظر ازي بوده و فيک

 هينظرو روش  استي فيک قيتحق کپژوهش، ي کرديروو براساس  شود يمي محسوب اکتشاف
استفاده ي اکتشافاز مصاحبه  ها دادهي کشف براانتخاب شد.  قيتحق، بعنوان روش مناسب اديبنداده 
 است. افتهيساختار مهين، مصاحبه ها دادهي آور جمعي برا هاستفاد موردعمده  کيتکنشد؛ 

 ها مصاحبهي شده است. زمان طراحمرتبط با موضوع اجرا  سؤاالتي از چارچوبدر قالب  ها مصاحبه
، اديبنداده  هينظري و مخصوصاً در فيک. در مطالعات ديانجامساعت به طول  کتا ي قهيدق 42از 

 ها دادهي مستقر در تئور شيدايپتا به  شود يمزمان انجام  هم طور به ها داده ليتحلي و آور جمع
از  ميمفاهي استخراج برا (.3333، نيکرب؛ اشتراوس و 3633ي و آذر، الوان، فرد ييکنند )دانا کمک

استخراج بعد از ي انجام شد. کدگذاري شد، عمل گردآوري که در طول مصاحبه اطالعاتانبوه  انيم
ي ها طبقهگرفت و در نهايت کدها و صورت  يمحور يها، کدگذار مصاحبه يباز از رو يکدها
 داده شد. شينماي در قالب مدل فرع

 

 یآمارجامعه و نمونه 

 کنندگان مشارکت بنابراين است ياستراتژموفق  ياجرامدل  يطراح، قيتحقهدف  که آنجا از

برنامه  اًيثاني مدون بوده و استراتژي دارا اوالًيي انتخاب شدند که ها سازماناز  قيتحق نيا

صد  ستيلي که در خودروسازي برتر ها شرکتمطالعه،  نيايي شده باشد. در اجرا ها آني راهبرد

ي آماري بودند، بعنوان جامعه صنعت تيريمدکه از طرف سازمان  3632در سال  رانياشرکت برتر 

ي همراه قضاوتي هدفمند و ريگ نمونه، روش قيتحق نياي در ريگ نمونهانتخاب شدند. روش 

بعد ) ابدي دست ينظري ادامه دارد که به اشباع زماني تا ريگ نمونهي است و برف گلولهبا روش 

ي کمتر ديجدي کدهابه بعد  34پرداخته و از مصاحبه  ها دادهي کدگذاربه  هياولي ها مصاحبهاز 

 ها گفتهي از ديجدکد  باًيتقر و بعد از آن افتادامه ي ها مصاحبهنفر  نياُم 23شد اما تا  افتي

ي ديکلو افراد  رانيمدنفر از  23با  قيتحق نيا(. در ديرسبه درجه اشباع  قيتحقاستخراج نشد و 

مصاحبه  کياستراتژ تيريمدي حوزه دانشگاه دياسات نيهمچنها و  ي استراتژياجراو  نيتدودر 

شده  انيب مطالعه موردي ها شرکتو  شوندگان مصاحبهانجام شد. در جدول شماره سه، فهرست 

 است:
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 شوندگان مصاحبه. فهرست 1جدول 

 
 

 ي پژوهش(اعتبارسنجروش ) قيتحقیي ایپایي و رواسنجش 

 گريکديو فنون با  کردهايرو، ها روش ايآپرسش مربوط است که  نياي با فيکيي در پژوهش روا
 نيايي در روا؟ سنجند يمي درست  بهمرتبط هستند و آنچه را محقق به دنبال سنجش آن است 

 (:2332 کرسول؛ 3333، نيکورباشتراوس و است )شده  يبررس ريزدر قالب موارد  قيتحق

 و  يپژوهش يپژوهشگر با فضا مدت يطوالن يريدرگ: پژوهشگر مدت يطوالن يرـيدرگ
 يريفراگ با افراد موضوع پژوهش، يجمله اعتمادساز پژوهش از طيمشاهدات مداوم او در مح

سبب  ،مطلعان ايپژوهشگر  يها مداخلهاز  يناش يها يبدفهمو کنترل  طيمحفرهنگ آن 
قالب ي در خودروسازي ها شرکت. زمان مطالعه درباره شود يم ها دهيپد قتيحقآشکار شدن 

 يابيارزمدل و  نييتعوقت مصاحبه، انجام مصاحبه و حضور در شرکت،  ميتنظ، ينگار نامه
 ؛ديانجامماه به طول  ده حدوداً، کنندگان مشارکتمجدد 

 يها آدم گوناگون، يها يشواهد از منابع مختلف شامل تئور يگردآور قياز طريي: گرا کثرت 
 ؛گوناگون يها وهيشمتنوع و  ياطالعات، منابع مختلف

 ارسال شد و  دييتاجهت  مجدداً، يينها يالگوپژوهش(:  يزياعضا )ممتوسط  يابياعتبار
 ؛ديگرداعمال  زينمدل  يروبر  کنندگان مشارکتنظر 

 ي ها مقولهو  شده  استخراجيي پژوهش، مدل رواارتقاء  به منظور: (نيناظري )بازنگر يرونيداوران ب
 کياستراتژ تيريمد يدکتر انيدانشجودانشگاه و  دياساتي از تعدادآن جهت اعالم نظر، به 

 آوري گرديد. جمعکارشناسان ارشد خودرو  پرسشنامه، نظرات قيطراز  نيهمچنشد و  هيارا
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 خام  يها دادهبا  يهنظر يبند ساختيد تا گردخام رجوع  يها دادهيلي: به تحلهاي  يسهمقا
 گردد؛ يابيارزو  يسهمقا

 پژوهش و  اتيجزئ، يريپذ نانياطم جاديا منظور مراحل کار و بههمة در : يريپذ نانياطم
 .ه استثبت و ضبط شد ها يبردار ادداشتي

پژوهش در پنج سازمان  اعتبار، شيافزاي براتکرار ندارد  تيقابل يفيکپژوهش  از آنجا که
ي بررسي مختلف ها دگاهيدي مختلف با سازمان طيشرادر  شوندگان مصاحبهمختلف تکرار شده و 

پژوهش مدل  تينهاي از نظرات آنهاست و در قيتلفيي نهاگفت که مدل  توان يماند؛ بنابراين  شده
 باشد. يي نيزباال ييايپا يدارا قيتحقتا  دهيرس زين شوندگان مصاحبه تأييدبه 

 

 پژوهش( یها داده لي)تحل ها افتهی
 بنابراين؛ استوار است اديبن  داده هينظربر  ها داده ليتحل ياصلساختار ، قيتحقبا توجه به نوع 
، ريز ؛ در جداولرديگ يم ي صورتمحوري کدگذار، ها مصاحبهي روي باز از کدهابعد از استخراج 

 است:مشخص شده  هياولي کدهاو باز  يکدگذار قياز طر قيتحقي ها مقولهي به ابيدستنحوه 

 هياولی کدهاو استخراج  ها مصاحبه. متن 0جدول 

 هياولکد  ی مصاحبهديکلنکات 

 مسئول اي رعامليمدو  باشد يمي مناسب راهبردهاي طراحالزمه اجرا، 
راهبردها، ي ساز ادهيپي شوند. در واقع، اهرم ساز ادهيپرهبر  ديباسازمان 

 ارشد هستند. رانيمدو  تيريمد
 دهند.قرار  رانيمد گريدراهبردها را در دستور کار خود و  ديباارشد  رانيمد

راهبردها توجه کنند.  ليپتانسو  تيقابلباشند و به  گرا تيواقع ديباراهبردها 
 شود. انيبنبايد در قالب شعارگونه 

. رديگ يقرار م يهابرنامه ها مورد بررس طرح ها و برنامه يريپذ امکان
 .شود يم في، پروژه تعرديجد يها برنامه يبرا

 ي راهبرد مناسبطراح
 سازمان سيرئي اجرا توسط ريگبر عهده 

ارشد( در  راني)مد تيريمد بودن يمحور
 اجرا
 کياستراتژي ها برنامهدادن به  تياهم

 راهبردهاارشد به  رانيمدتوجه 
 واقع گرا بودن راهبردها

 سازمان ليپتانسو  تيقابلتوجه به 
 يريپذي امکان بررس

 ها برنامهي براپروژه  فيتعر

باشد  شتريبتحقق آن  زانيميي موفق است که هدف دار باشد و اجرا
 ااز صفر يـها، ف يي باال باشد. در پروژهکاراي و ربخشـاثو همراه با 

مسئول،  اي يمجرفرد  نييتع رينظيي کارهاي مجموعه ساز ستميس
ي و بررسنحوه انجام کار، روش اجرا و هدف مشخص شود و منابع الزم 

 .شود يمداده  صيتخص

 هياولي ساز فرهنگي بحث اديبن راتييتغي و اساسي کارهادر مورد 

 هدفمند بودن اجرا

 يي در اجراکاراي و اثربخش

 يمجرفرد  نييتع

 انجام کار وهيش نييتع

 منابع صيتخص

 يسازلزوم فرهنگ 
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 اريبسها در اجرا  واضح هدف برنامه انيبو  تيشفاف. رديگ يمصورت  زين
 با هم مشارکت داشته باشند. ديبا انيمجرو  نگريتدومهم است. 

 واضح اهداف انيب

 انيمجرو  نگريتدومشارکت 

بود. هر واحد  ميخواهي مناسب باشد در اجرا موفق استراتژ نيتدواگر 
ي واحد خود را درک کند. ها شاخصمسئول بهتر است که اهداف و  اي

ها  شرکت سازي کنند. معموالً ي را در افراد نهادينهجزئي ها ياستراتژ
 ي با مشکل روبرو هستند.ريگ اندازهي ها شاخصدر 

و معتقد به کل راهبردها و اجرا باشند و  ريبصآگاه،  ديباي انساني روين
 منتقل کند زين ردستانيزبه  ديباي آگاه نيا

 ي مناسباستراتژ نيتدو
 ينيتدوي استراتژمناسب بودن 

 مشخص بودن شاخص سنجش

 يجزئي استراتژجا انداختن 
 يانساني رويني ساز آگاه

 ردستانيزانتقال درک خود به 

ي الزم هماهنگکنند،  ي عبور ميسازمانيي که از دل چند واحد ندهايفرا
و ي بند چارچوبعدم  ليدل بهيي به هم را ندارند. سازمان پاسخگوو 

 ضيتعوو با  کند يمي عمل ا قهيسلي، کاري ندهايفراي استانداردساز
 .ابندي يم رييتغ ها برنامه رانيمد

 ي واحدهاندهايفرآي در هماهنگلزوم 
 ينديفرآي و کارنداشتن استاندارد 

 ي عمل کردن سازمانا قهيسل

 تيريمد ضيتعو

 و عدم ثبات آنها ها برنامه رييتغ

 ميمفاه، هيثانوي کدها نييتعي و محوري کدگذاربه  ديبا، ها مصاحبهي باز کدگذاربعد از 
 ي پرداخته شود:فرعي ها طبقهو 

 و مقوالت پژوهش ها طبقه. کدها، 5جدول 

     ق ل 
       ق 

     

   ث         

س     
 

  

 ت           و 

  ن م   ظ ص   

از انطبرر    يب برر رخارراهبرر خ    تيررفي)ک شرر   ميتنظررراهبرر خ برر   

ت جر  بر      ه  تياه اف و فع ل  نيوج خ انسج م م  ان از راهب خه  و چشم

از  يالگر ب خار   نفعر ن يذيي  ت جر  بر  ب اهرو  و انوظر را      اه اف نه 

  راهب خهر   يب وج ينيب شيو پ يسي ن يت ج  ب  هن ر  م فق يه  م ل

)ع م ثب    يطيموالطم ب خن مح  ح کم طيو مح طيب  ش ا تن هب اج ا

 يطيمحي  گيچيپ  ت ج  ب  رقب  و رق بت  ب زار ب خرو 

 ن   و

   ش    

ي  صر ر  مشر رکو   اه اف بر   ميتنظ  نيخر ت و  نيوج خ مش رکت مج 

 نيت و ميت  تخصص و اج ا نيوج خ ارتب ط تنگ تنگ ت و

       ص  خص
 ي، زمر ن ، تکن لر   يمن بع مر ل  ن يبه صيتخص  الزم يمن بع م ل نييتع

 من بع صيک خن از ب ن م  ب  تخص تيحم   و...

       

        

  نر گ ا يف آ يوجر خ هر بو ر هر زم ن     من هب خر هر زم ن  يه بو رخه

 ي رهميغي و رهمي ه  ک ن لي  وج خ ه زم نانعط ف خر ه بو ر 

   ص  ژگ و

        

  بر   هر زم ن   يژگر يت جر  بر  و    ه زم ن ليو پو نس تيت ج  ب  ق بل

 ه زم ن ي يپذ يرق بو
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 ت

ش
  

  

  قش  ف   
      

 يفر  ياي  ت هط رهبر   ينقش راهب  يف ياي  ب خن رهب   يپذ تيمسئ ل
رهب  بر    يک خن و هم اه تيحم    انيم  يلگ يو تسه يگ  ينقش م ب

 مجم ع  اعض 

 ت        ک
از   انيحضر ر پ رنرگ مر       خهرو ن يب  ز  انيم  ينظ  و همفک  تب خل
خر  تي ينظر ا  مر    تياهم   انيب ن م  ت هط م    خرکت  اج ا نيت و

 ب ن م  و راهب خه  يمش رکو ياج اي  تأيي  اهو اتژ

     غ ت     
 شيپر    اجر ا  تي يم   ک ر ينح   اج ا نييتع  اف اخ من هب اج ا نييتع

  ييتغ تي يم   ت ان  ييتغ يه  تک ن 

 ت       عه 
   خنبر ل کيمط لع   اهرو اتژ  خفو  ج خياارش     انيم  ي يپذ تيمسئ ل

  يم ي هم اهو  تيحم   کي خن ب ن م  اهو اتژک

ل
    

 
ن
  و

 
      

  

       ن ت    
         

  راهب خه نسبت ب   تي/اهمتيحس ه  راهب خه  خر رأس ام ر ي يق ارگ
 م  يخر تصم ينگ  ن  يآ  ه  آن يراهب خه  و اج اارزش نه خن ب  

             گ
ي ف هنرگ  همخ ان  ه  ارزشو    يابالقي  ت ج  ب  ه زم ن ف هنگحفظ 

 و راهب خ

           
              

  يت ج  ب ن م  و راهب خه  ميتفه  اج ا جيک رکن ن نسبت ب  نو  يه ز آگ  
 يمن فع بر خ )ک رکنر ن  خر اجر ا     نيخي  انس ني  وينو معوق  ک خن 

منر بع   زشير انگ سروم يوجر خ ه ي  ک هش مق ومت منر بع انسر ن    ب ن م 
   ير و تنب قيک رکن ن ب  نظ م تشر   تيفع ل  نيارتب ط م يب ق اري  انس ن

 يقيوج خ ب زب رخ تش 

   ع   خش

  ارش  تي ياعوق خ و ب اهت م   ب  راهب خه  تي ياش اف م تخصص و 
 يمشر رکت و هم اهر     انيمر  ي ذهن  م ل  انيب ن م  ت هط م خرک 

  يمر    نيتع مل موق بل م يب ق ار  ب  مجم ع  تي يم  يهمفک    يم 
خر تأييرر   تي يخاخن برر  نظرر ا  مرر  تيرراهمي   نيررم  انيارشرر  و مرر 

هر  و   ب ن مر   ياهو ن ارخه ز  کالن ياهو اتژ ي تيعمل فيتع ي  اهو اتژ
 طيک رشن هر ن  محر    ه  گزارش  يارا   انينگ  ب خن م  قيعم  ه  تيفع ل

 تي يب خن م   يپذ انعط ف  وک ر ب خرو کسب

 ش پ   ظ م
        

مشرخص    عملکر خ  ي بيوج خ نظ م ارز  مسوم  ي يگيوج خ نظ ر  و پ
  و واحر ه   نياز مسرئ ل  ييپ هرخگ  ي  ه  مج  يو ب وج جيک خن نو 

 و اصالح راهب خه  يامک ن ب زنگ   اج ا ميب زب رخ مسوم  ب  ت  يارا

 
ث  

 
س 

 
  

ث    

           ون

 ث   

       ت  

        

وج خ ثبر      ه   هتيه ياز ثب   نسب يب ب رخار

 ه زم ن کياهو اتژ يه  خر ب ن م  ينسب

 ت      ث   

   نرر  يگ ميو شررخص تصررم  انيوجرر خ ثبرر   مرر 

وجر خ    هر زم ن ث برت و مشرخص    يراهب  و يکم

   مثرل وزار  ب نر   کياهرو اتژ  نفع نيثب   خر ذ

  يب  ثب   م   خهو نيخاشون ز ن نياعوم خ و اطم
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      ن ش ن

 ت      و

 يوابسروگ  عر م هر  )  ق ئم ب  ه زم ن بر خن ب ن مر   
 ي هر يه ع م) يزخگ  هتيع م ه    يم  ب  ب ن م 
 ي هر يصر ر  ه  ه  ب  ب ن م  ميتنظ   اني  م ش ن
 ه   ش ن ب ن م  ي هي)ه

ث    
           ون

  ولت  ق     
  يير تغ  ير  نيري تعي ب  صنعت ب خرو  خولونظ ر  

 ارش   انيم 

     ل
  ش        ش پ

 نرر نياطمعرر م ) يطرريمح يتررنش و فشرر ره  
خر  يثب   نسب   نيذائق  مشو  خر  ييتغي   طيمح

بر وز ع امرل     کشر ر  يو اقوصر خ  ي هر يع امل ه
 يتکن ل  ، ميتح   ينظ نش   ينيب شيپ يطيمح

     
  

      
  

     س 
        

 يخاشرون تشر ب  فکر      کيو خانش اهو اتژ يانوق ل آگ ه سوميوج خ ه
 ميو ت  يم   نيوج خ رابط مي  راهب  و يکم ليتشک  رأس ب  ق ع   ه م

ي و انسرج م  همبسروگ   هر زم ن خر اجر ا   نييوج خ تع مل ب ال و پ   اج ا
 ه  تيفع ل  نيم

     ت
        

اعوقر خ  آن   ياجر ا  و راهب خهر   بر   تي يمر   و ک رکن ن ب خنمن   عالق 
ي  عمر م  يو همگر م  تير وج خ مقب ل  خاشون ب ن  ه رم ن ب  راهب خه 

 مجم ع  اف اخ ه زم ن يب ن م  ب ا جياز نو  يبخش  نيب
     س 

        و     ف
 و ح   

  واحر ه   گر  يب  خهمچنين همس  ب خن اه اف واح ه  خر خرون ب خ و 
  نير خاشون تج نس و تع مل م  واح ه   نيم يارتب ط خاشون و هم هنگ

 يخهو نييپ  و يب الخهو يه  ياهو اتژ
       

             
انجر م    مش رکت خاشون ک رکن ن خر اج ا  ب ن  ه زم ن خر اج ا يهم اه
   تعه  ب ن  ب  اج ااج ا ميهمگن ب خن تي  ميص ر  ت ک ر ب 

    
  

ق
   

 

             ع

  برر  خرک مشررو ک   ي بيکرر خن ب ن مرر  و راهب خهرر  )خهررو   ميتفهرر
راهب خهر  ت هرط     شيپذ  آن ينسبت ب  راهب خه  و اج ا ينياعوق خآف 

 يت هرع  و ت انمن هر ز  ي  آم زش اف اخ هر زم ن   مجم ع  اف اخ ه زم ن
 ب ن م  يمش رکو ياج ا  موعه  ک خن ک رکن ن  ک رکن ن

 و     ف   قق
       چشم

 يط احر  قبرل  از يهر   ب ن مر    فونير تحقق   ب  اه اف ه زم ن ي بيخهو
 يور به    خر اج ا ييو ک را ياز اث بخش يب ب رخارش    

         ه    
بهو   صيتخصمنسجم   تي يم ي بهو ، خه ه زم ني من هب  ه بو رخه
 ي ب  عملک خ ب ت  بيخهوي و  ي خگمن بع  ي

      پ      
          

  ير ارا  مسوم  اج ا ي يگيوج خ پ  راهب خ يخر اج ا يي يو پ  ي هوگيپ
 ي مسوم  ي خگب زب رخ و ي

 :شوند يم حاصل ريزي ايقضاشد  انيبي محوري کدگذاري ها مولفهآنچه که در شرح  هيپابر 

 يژگيو ي وسازماني، ساختار مشارکت نيتدوآن،  ميتنظ تيفيکي راهبرد و ها مولفه :2 هيقض
 .کنند يمرا فراهم  يکنش تيريمد يبرا( يعل طيشرا) يبسترساز، يسازمان
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 است. ها ياستراتژموفق  ياجرا يبرا يکنش تيريمدراهبرد  يسازمان يهمراه :1 هيقض

 يمعنابخش ي،سازماندادن به راهبردها، فرهنگ  تياهم ليقبي از سازمانعوامل درون  :1 هيقض

 .کنند يم ايمه يسازمان يهمراه يبراحاکم را  نهيزم، بستر و شيپاو نظام 

 يهمراه، گر مداخله طيشرانوان ع به يسازمان رونيبدرون و  طيمح ينسبثبات  :0 هيقض

 .کنند يم ليتسهرا  يسازمان

 ينسببستر حاکم( و ثبات ) يسازماندر کنار عوامل درون  يسازمان يهمراه :5 هيقض

 يسازمان، تحقق اهداف، بهبود يسازماندر قالب اجماع  ياستراتژموفق  ياجرامنجر به  طيمح

 .شوند يم ها برنامهمستمر  ياجراو 

 ياستخراج يها مقوله انيمارتباط  انيبي، محققان به نشيگزي کدگذاردر مرحله بعد، در قالب 

پژوهش به  ياستخراج يينها؛ مدل اند پرداخته نيکورباشتراوس و  مند نظامبا استفاده از طرح 

 است: ليذشرح 

 
 
 

 

 

 

 

 یاستراتژی موفق اجرا. مدل 1شکل 

      س 
 نآ ميظنت ل صا تي عر و خ بهار
 يوکر شم نيو ت
 عب نم صيصخت
 ين مز ه ر وب ه
 يظن ين مز ه   ب يگژيو و طيا ش  

  ه  ر هم ،تيلب ق

 ش   ت     
 ي بهر شقن ي فيا
 تي ي م کبه
 ييغت تي ي م 
 تي ي م  هعت

              
 ه حاو  م ن ب و فا ها يي سمه 
 ين مز ه يي سمه
 ين مز ه تها ب
 ين مز ه  ن ب يها مه

  س     ث 

 ين مز ه ي ه ته يه   بث(        نو      ث، 
)تي ي م و ن مز ه يه يه ر وفر ،تي ي م   بث

 البا م  يظن تلوخ   ما قا(        نو      ث  
)  شن ينيب شيپ لما ع ، ر ظن و

ق         
 ين مز ه   مجا
 زا نا مشچ و فا ها ققحت
 ين مز ه خ بهب
 ه  م ن ب  موسم يا جا 

        نو   ل     

 هخ بهار  ب نخاخ تيمها  
 ن مز ه گنه ف 
 ين مز ه شي پ م ظن
 ين مز ه خا فا يز ه  ا مه
 يشخب نعم
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 بحث
 يمبان با آني قبل مطرح شد، مدل پژوهش و ارتباط ها بخشدر اين بخش با توجه به آنچه در 

 .شود يم حيتشر نيشيپ قاتيتحقو  ينظر
 

 ي(عل طی)شرا یبسترساز
گرفته  ، در نظراست گريد( ريطبقه )متغ نيچنداز  متشکلي که خود عل طيشرا عنوان بهمقوله  نيا

. شود يمي کنش تيريمدي عني يمحورو توسعه مقوله  جاديامقوله منجر به  نياشده است. 
 ميتنظاصول  تيرعاو  شده  ميتنظي راهبردها تيفيکي شامل بسترسازمقوله  ليذي رهايمتغ
 .باشند يمي سازماني خاص ها يژگيوي و سازمانمنابع، ساختار  صيتخصي، مشارکت نيتدو آن،

ي استراتژ، ها ستميسي آمادگي در قالب سازماني آمادگي موفق به عواملي چون سازمان راتييتغ
ي الزم بسترها نکهياي عني يبسترسازي موفق، اجراي تئوروابسته هستند؛ در  رييتغ تيظرفو 
راهبرد  تيفيکبه  ديباي مناسب در درجه اول بسترسازي برافراهم شود.  ي موفقاجراي برا
در  انيمجروجود مشارکت واحدها توجه کرد.  ريساي ها برنامهي آن با اهداف و هماهنگي و ميتنظ
آنها کمک  تر راحتي اجراو  رشيپذ، به درک بهتر راهبردها و گريکدو ارتباط آنها با ي نيتدو

ي ژگيو و تيقابل ي منابع الزم، تناسب ساختار با اجرا و توجه بهسازفراهم  نيهمچن کند يم
ي مناسب بخش يآگاهبا  ديباي موفق، ابتدا اجراي بسترسازاهميت دارد. در  اريبسي خاصسازمان

و  رييتغ تيريمدو کارکنان پرداخت؛ سپس به  تيريمدي و همراه کردن نياعتقادآفر، هيتوجبه 
است، بود. برخي از تحقيقاتي که در ادامه به آنها اشاره شده  دواريامي کنش تيريمداجرا در قالب 

ي ها گفتهکننده  دييتااما  اند داشتهي اشاره بسترسازي از عوامل موثر در جزئي موارداگرچه به 
بودن از آماده  نانياطمدرک و ( 2332، )23مياو  نيپاي، سيکباشند. بر اين اساس،  مي قيتحقاين 

 نيهمچنمهم دانستند؛  نفعانيذي و رهبر تيحماي کسب براي راهبردها را اجراي براسازمان 
راهبردها بر  نيتدوي چگونگيي و چراو  کياستراتژي محتواپژوهشگران معتقدند که  يبرخ

 (.2336، نگياسترل؛ 2336اکوموس، هستند ) مؤثردر اجرا  تيموفق
 

 ی(:محورمقوله ) يکنش تیریمد

ي ها مصاحبهي و بررس. با توجه به استمدل  انيبني است که اساس و ا مقولهي، محورمقوله 
 تيريمدو نقش بسزاي  قيتحقي نظري مبان، مرور مطالعه موردي ها سازمانصورت گرفته در 

 ليذ يرهايمتغي مدل، انتخاب شد. اصلي بعنوان محور کنش تيريمداجرا،  تيموفقي در رهبرو 
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و تعهد  رييتغ تيريمد، تيريمدي، سبک رهبري نقش فايااز:  اند عبارتي کنش تيريمدمقوله 
 .تيريمد

و  راتييتغنسبت به  تيريمدفعال بودن  ازمنديني موفق اجرا کهدارد  مي انيبمقوله  نيا
و  طيمح راتييتغنسبت به مسائل و  ديبا تيريمد نکهياي عنباشد؛ ي مي ديجدي ها ياستراتژ
ي ريتعهدپذ و تيمسئولي و قبول لگريتسهي و رهبري نقش فاياي فعاالنه برخورد کرده و با سازمان

ي نقش فايا، تيريمدي به فعال بودن کنش تيريمدبپردازد. در واقع،  ها ياستراتژي اجرابه 
 ليذاشاره شده  قاتيتحقاشاره دارد.  رييتغ تيريمدي و مشارکت تيريمدي، داشتن سبک رهبر

 22سونيهاسکو  رلنديا، تيهي ها افته: بر طبق يزنند يمي حاضر تئوري ها افتهي بر يدييتامهر  زين
ي ريپذ انعطاف، حفظ انداز چشمي، خلق نيب شيپيي توانا منجر به افزايش کياستراتژي رهبر( 2332)

 طيشراسازمان در تطابق با  تيريمدشده و به  کياستراتژ رييتغي خلق براافراد  گريد تيتقوو 
 تيريمدارشد و سبک  رانيمدبر اجرا،  مؤثرعوامل  گريداز ؛ کند يمکمک  در اجرا تيموفقي و رقابت

باشد  مياجرا  ميتي اعضا ريساو  انيمجربا  ها آني همراه، تعهد و تيريمدآنها، قصد مشخص 
 (.2333تولسه، اند ) داشته ديتاکمطلب  نيابر  زين( 2336يي و همکاران )رضا( و 2333که تولسه )

 

 (گر مداخله طی)شرا ينسبثبات 
و  تيريمدي سازمان، ثبات ها استيس رينظي سازمان درونثبات  رندهيدربرگي نسبمقوله ثبات 

مقوله  نيا. است نشده ينيب شيپاقدامات دولت و عوامل  رينظي سازمان بروني و ثبات اسيسرفتار 
ي اجرا تينهاي و در سازماني ساز همراهمانع  اي لگريتسهبعنوان  گر مداخلهي رهايمتغ ريتاث انگريب

ي و سازماني در قالب ثبات درون نسب، مقوله ثبات قيتحق نياباشند. در  مي ها ياستراتژموفق 
عوامل ي از کمشخص شد که ي ها مصاحبه. با توجه به استي قرار گرفته بررسي مورد سازمانبرون 

از برنامة يي شدن اجراو  ها استيسبه ثبات  تواند يمامر  نيااست که  تيريمداجرا، ثبات  لگريتعد
 ريتاثي آن بر اجرا اسيسي رفتارهاسازمان و  شدن ياسيس نيهمچنشده کمک کند.  نيتدوقبل 
 ها ميتحر رينظي نشده نيب شيپاقدامات دولت و بروز عوامل  زيني سازمانيي دارد. در بعد برون بسزا

ي جزئي اشاره قبل قاتيتحقي برخباشد. در  ي مياستراتژي اجرامانع در  جادياو  ليتعدسبب 
 لگريتعد ريمتغي و به صورت سازماندرون و برون  طيمحشده بود اما در قالب  طيمحبه عامل 

 مورد توجه قرار نگرفته بود؛
 تياهم(، بر 2332) 23سيلو( و 3334) منيفر نفعانيذي تئور رينظ قاتيتحقي از اريبس

اکوموس مدل  رينظي استراتژي اجراي ها مدلدر  نيهمچن؛ دارند ديتأکسازمان در اجرا  نفعانيذ
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 راتييتغي و طيمح نانياطمي در قالب عدم خارج نهيزم( به بحث 2336) نگياسترل( و 2336)
 ي بازار اشاره شده است.نيب شيپ قابل ريغ راتييتغکالن و  طيمح

 

 بستر حاکم() يسازمان درونعوامل 
مطالعات  .نديگودارند را بستر حاکم  ريتأث ها کنشي که حاکم بر سازمان بوده و بر خاص طيشرا

وجود دارد؛  کينزدي ارتباط نوعي و بستر حاکم، عل طيشراي ها مقوله ريز نيبدهد  نشان مي
ي بند دستهبستر حاکم  ليذرا  نيريساي و عل طيشرا ليذمرتبط را  اريبسي رهايمتغي، کل طور به
که  اند شدهي بعنوان بستر حاکم در نظر گرفته سازمان درونحاضر، عوامل  قيتحق. در کنند يم

ي و نظام معنابخشي، سازماني افراد ساز همراهي، سازمان فرهنگداشتن راهبردها،  تياهمبر 
الزم ي موفق اجراي و سازماني ساز همراهي براداشته که  انيبي تئور نياکند.  تأکيد مي شيپا

ي سازماني فرهنگ و جو عنکننده اجرا باشد؛ ي تيحماي نوعبه  زيناست که بستر حاکم بر سازمان 
ي جدو توجه  کياستراتژي ها برنامه)اجرا( بوده و با در رأس امور قرار دادن  راتييتغموافق 

سازد.  سريمي افراد را ساز همراهي مناسب، قيتشوي و نظارت ستميساز  ي آنها و استفادهاجرابه 
 اجينتي، استراتژي درست از معاني القاي و استراتژاز  رانيمدي درست معنابخشراستا،  نيادر 

ي عوامل درون برخبه صورت نمونه بر  ريز قاتيتحقموثر و کارساز است.  اريبسو منافع آن 
ي بدنه ساز همراهبسزاي فرهنگ بر  ريتأثبه  (2332) جونز و همکاران، اند: ي اشاره کردهسازمان

 راتيتأث انيبي به رهبر نينوي ها يتئور نيهمچن؛ اند کردهآن اشاره  تيموفقسازمان در اجرا و 
همکاران، و  ي)فولد پردازند يم رييتغي براي آمادگاز  ها آنو درک  ردستانيزي ها ارزشرهبران بر 

 ميتي خود به ذهني ها مدلي( و انتقال معنابخش) ها برنامهي از درستبا درک  رانيمد(. 2333
 سيتلي)ماکرده را فراهم  ها برنامهي مشترک معنادهدرک و  نهيزمي(، سازمان )معنادهاجرا و بدنه 

اجرا  نديفرآ(. در طول 2336کزار، ) کنند يم ليتسهي را سازمانيي و خواست همسوو  (2332
و  زشيانگي به کارکنان سبب قيتشوي بازخوردها هياراي عملکرد و ابيارزيي نظام کارا، زين
 .شود يمي سازمان مجموعهي ريادگي

 

 يسازماني همراه
ي سازمان درون ي براساس عواملکنش تيريمد. استي محورمقوله  نديبرآمقوله کنش و تعامالت 

نظري، . بر اساس پيشينه پردازد يمي سازماني ساز همراهي( به نسبثبات گر ) مداخله طيشراو تحت 
(. 2336 کزار،دارند )يي بسزاي، نقش سازماني همراهي و خلق سازماندر اجتناب از سکون  تيريمد
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، ها برنامهيي اهداف و همسوي، سازمانيي همسوي ها مقوله ريز رندهيدربرگي سازماني همراه
ي برنامه( اجرا) رييتغ کبا ي. هرگاه سازمان استي بدنه سازمان همراهي و سازمانخواست 

از . شوند يمي بازسازو دوباره  شوند يم دهيکشي و مشترک به چالش فردي معان شود يمروبرو 
ي و معناده يها ستميسي از ا مجموعهبعنوان  ها سازماني، معناده ستميسي و معنابخش دگاهيد

يي همسو؛ بنابراين شوند يمي تلق ها هيروو  ها دهيپدي معناي خلق براي اجتماعي ندهايفرا
ي که راهبر تهيکم ليتشکو  کيو دانش استراتژ يانتقال آگاه ستميسي با استفاده از سازمان

اعضا است  انيمي و درک مشترک همبستگ جادياسازمان و  نييپادنبال تعامل مناسب باال و 
 رشيپذي و نياعتقادآفرو  ها ياستراتژکردن اعضا به  مند عالقه. کند يمامر کمک  نيابه 

، ها برنامهيي اهداف واحدها و همسوي اجرا شده و با براي سازمانمنجر به خواست  ها ياستراتژ
( 2336) اکوموسي در اجرا و مشارکت آنها را به دست آورد؛ در مدل سازماني بدنه همراه توان يم

سطوح  انيمي هماهنگي و سازماناطالعات  انيجري، به داخل نهيزمي در قالب جزئبه صورت 
در  تيموفقي ديکلي از عوامل کيو واحدها توجه شده بود. همانطور که گفته شد  رانيمدمختلف 

به  زين( 3633همکاران )ي و صادق يحاجيي برنامه با راهبردها و اهداف است که همسواجرا، 
و  رشيپذي، آگاهبه خلق  گرا تحولگفت که رهبران  ديبا تينها در. اند داشتهامر توجه  نيا

به  ها آن نيهمچن. کنند يمي( کمک سازمانخواست ) ردستانيز انيمراهبردها در  23تيمقبول
که  کنند يمي راهبردها کمک اجراکارکنان نسبت به اهداف و رسالت سازمان و  شتريبتعهد  جاديا

؛ که اند داشته( نيز اشاره 2333، )نريوا( و 2332) ،رتيس(، 2332، )نينورد رينظي محققاناين امر را 
 .کند يمي بدنه را فراهم همراهي و سازمانهمان خواست  انگريبي نوعبه 
 

 (امديموفق )پی اجرا
. در شود يم حاصل ها کنشبه ويژه  يقبلي ها مقوله قيتلفاز  امديپ، اديبني داده تئوردر مدل 

ي، استراتژ ي موفقاجراي تئوري شده است. در گذار نامي موفق اجرابه عنوان  امديپ قيتحق نيا
، ها برنامهي مستمر اجراي و سازمان، بهبود انداز چشمي، تحقق اهداف و سازماني به اجماع ابيدست
ي موفق در قالب تحقق اجرا، اتيادب. در اند شدهي موفق لحاظ اجراي ها رمقولهيز عنوان به

ي خودروسازي ها شرکتدر  ها مصاحبهي طشده بود اما  انيبي و ... سازماني ريادگاهداف، ي
يي را موفق اجراباشند؛ آنها  مي زيني گريد ميمفاه رندهيدربرگي موفق اجرامشخص شد که 

 ها برنامهي ايپوي مستمر و اجراي و سازمانبر تحقق اهداف به بهبود مستمر  که عالوه دانستند يم
، ها برنامهي در قالب درک مشترک از سازماني به اجماع ابيدست نيهمچنتوجه داشته باشد. 
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گرفته  ي موفق مورد توجه قراراجراي ها شاخصبعنوان  زيني و متعهد کردن کارکنان نياعتقادآفر
بلندمدت از  يدوره زمان کياست که در  يسازمان با عملکرد برتر، سازمانيک  نيبنابرا بود.
منسجم و هدفمند،  تيري، مدراتييتغ نيبه ا عيو واکنش سر راتييمناسب با تغ تطبيق قيطر

 يها سازمانبهتر از  يجيو رفتار مناسب با کارکنان به نتاسازمان  يديکل يها تيبهبود مستمر قابل
واترمن، و  ترزيپ(، 2333) وال يد رينظي محققانتوسط  ها افتهي نياي از برخ. ابديتراز دست  هم

ي در سازمانبر نقش اجماع  سندگانينوي از برخ نيهمچن بوده است. دييتامورد  زين( 2334)
(. در 2333ي و همکاران، ل انگ، ي2333ي و همکاران، اند )دول کرده ديتأکي راهبردها اجرا
کردند که سطح باالتر تعهد نسبت به راهبردها در  انيب( 3332) جيولرو  ديفلوراستا،  نيهم

مطلب  نيا انگريب ها گفته نيا. دانند يم شتريبو اجرا را عامل اجماع  نيتدو ميتي اعضا انيم
ي از عيوس فيطي موفق پوشش دهنده اجراي برتر خودروساز کشور، شرکتهااست که در 

 کرد. تيکفابه تحقق اهداف و برنامه  توان ينمبوده و تنها  ارهايمع
مدل  هياراو  اديبن  داده هينظردر  ها دادهي جهت کار با ت افزار اطلس. در پژوهش حاضر، از نرم

 استفاده شده است:

 
 یريگ جهينتی و بند جمع
 نهيزم نياي در پرداز يتئوري و استراتژي موفق اجراي مدل طراحيي پژوهش حاضر، نهاهدف 

مقوله  ، از ششنيکورباشتراوس و  مند نظامي بر طبق طرح استراتژي موفق اجراي تئور. باشد يم
 ريزبه شرح  ياستراتژموفق  ياجرا يتئور ي فوقرهايمتغشده است؛ براساس  ليتشکي اصل

، تعهد رشيپذ، هيتوجاجرا، به  يبراالزم  يها فرض شيپبسترها و  يساز آماده»: شود يم انيب
، يمعنابخش رينظي سازماني درون ها دهيپدامر به همراه  نياکه  کند يمکمک  تيريمدي همراهو 

 ينسبثبات  ريتاثتحت  نيهمچني و انساني رويني مناسب و همراه کردن زشيانگي نظام ريبکارگ
 ييهمسو ، منجر بهتينهاو در  انجامد يمي راهبردها اجرا ليتسهي، به سازماندرون و برون  طيمح
 «.شود يم ها ياستراتژموفق  ياجرادر جهت  يسازمان يهمراهو 

 مدل که طبق آن، مدل اجرا، يک کند يمي استفاده ا نهيزمي و نديفرآ کرديروي فوق از تئور
 يبسترسازي، بر نقش تئور نيا. در ستنديني از هم جدا نيتدوو اجرا و  ستيني زيتجوي و خط

سازمان مدل اکوموس  يداخل يندهايفرادر قسمت  نيهمچنشده است؛  ديتاکقبل از اجرا 
، رانيمد ي درست رهبران ومعنابخشي شده است. با شتريبي تمرکز سازماني معنابخش( بر 2336)

؛ انجامد يم يسازمانرفته که به خواست  شيپمشترک  تيهوي به درک و ابيدستي سوسازمان به 
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 چراکهفراهم سازند  گرانيد يبراکار  نديفرآمشترک از  يدرک ديبا شرويپ يها گروه نيهمچن
، به ها گروهو  ها بخشدرون سطح  يمعنابخشبه اجماع برسند و با  معاني يرو توانند يم ها آن
 يسازمان ي، اجماعسازماني همراهيي و همسو، با تينهاکمک کنند. در  ها آنو مشارکت  جيبس

 :شود يم هيارا ريز شنهاداتيپ. در انتها، شوند يممحقق شده و اهداف محقق 
 موفق است. ياجرا يبرا هياول شرط شيپمناسب  يبسترساز 

  است يالزامدر طول اجرا  رانيمد ريساارشد و  تيريمد يهمراهاعتقاد، خواست و 

 بر همراه کردن سازمان در اجرا، موثر است يسازمانعوامل درون  يساز فراهم 

  موفق موثرند ياجرا يبراسازمان  يساز همراه، در يسازمان ييهمسوخواست و 

 دارد. دنبال بهمستمر و تحقق اهداف را  ياجرامنجر به اجماع شده و  يسازمان يهمراه 
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