ارایه الگوی اجرای موفق استراتژی در
شرکتهای خودروسازی ایران
تاریخ دریافت2131/21/40 :
تاریخ پذیرش2130/41/21 :

*

سيد فرهاد حسيني
سيد حميد خدادادحسيني
***
اسدهلل کردنائيج
****
پرویز احمدی

**

چکيده:
تحقيقات پيشين نشان ميدهد که تدوين خوب استراتژي همراه با اجراي مناسب آن منجر به اثربخشي
برنامهها ميشود .در حوزة اجراي استراتژي ،الگوي غالبي که بتواند عوامل مؤثر و تعامل ميان آنها
را بهخوبي تبيين کند ،اندک است .از اين رو هدف پژوهش حاضر ،ارايه مدل اجراي موفق استراتژي با
استفاده از ترکيب عوامل مؤثر بر اجرا و بر اساس شرايط بومي کشور است؛ در اين پژوهش به بسترسازي
اجرا بعنوان پيشنياز شروع اجراي استراتژيها و نيز بحث فرآيندهاي درونسازماني و تأثيرات مديران
در قالب معنابخشي توجه شده است .پژوهش حاضر از نظر رويکرد ،يک پژوهش کيفي است .براي
طراحي مدل ،از طرح نظاممند اشتراوس و کوربين استفاده شده است .بدين منظور با  23نفر از مديران
و معاونين شرکتهاي برتر خودروسازي و اساتيد دانشگاهي ،مصاحبه نيمهساختاريافته صورت گرفت و بر
اساس کدگذاري باز و محوري 63 ،متغير مؤثر در قالب شش مقوله اصلي ،مفهومسازي و طبقهبندي شده
است؛ سپس مدل طراحي شده نهايي ،به تأييد مشارکتکنندگان و ناظرين بيروني رسيد .نظريه اجراي
موفق استراتژي به تبيين عوامل مؤثر بر اجراي موفق و نحوه تعامل آنها با يکديگر ميپردازد .اجراي
موفق استراتژي تابعي از بسترسازي مناسب براي اجرا ،مديريت کنشي ،عوامل درونسازماني ،ثبات
نسبي و همراهي سازماني است .بسترسازي شرط عِلّي ايجاد مديريت کنشي بوده و مديريت کنشي نيز
همراه با عوامل درونسازماني و ثبات نسبي محيط منجر به همراهي سازماني ميشود .پيامد نهايي مدل،
اجراي موفق استراتژي است که در قالبِ اجماع سازماني ،تحقق اهداف و چشمانداز ،بهبود سازماني و
اجراي مستمر برنامهها بيان شده است.
مفاهيم کليدی :بسترسازي ،مديريت کنشي ،معنابخشي ،همراهي سازماني ،اجراي موفق استراتژي
* دانشجوي دکتري مديريت استراتژيک ،دانشگاه تربيت مدرس
** استاد گروه مديريت بازرگاني ،دانشگاه تربيت مدرس
*** دانشيار گروه مديريت بازرگاني ،دانشگاه تربيت مدرس
**** دانشيار گروه مديريت بازرگاني ،دانشگاه تربيت مدرس
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مقدمه
در دو دهه گذشته ،تدوين استراتژي به عنوان اصليترين جز مديريت استراتژيک شناخته شده
است؛ اما تحقيقات اخير نشان ميدهد اجراي استراتژي مهمتر از تدوين استراتژي بوده و کليد
عملکرد شرکتهاي برتر ،اجراي بهتر آن است (هربنياک2332 ،3؛ جوست و فوريه)2333 ،2؛
به نحوي که اگر استراتژيهاي بزرگ نتوانند اجرايي شوند ،فاقد ارزش هستند (پريور ،اندرسون،
تامب و هامفري2332 ،6؛ تولسه)2333 ،4؛ طبق مطالعات مجله فورچن ،بيش از  %33استراتژيها
در عمل ناموفق هستند؛ علت اصلي اين عدم موفقيت در اجراي ضعيف استراتژيها بيان شده
است (کاساوقلو ،بارکا و کارايورموک)2333 ،2؛ همچنين در تحقيقاتي که در چين در سال
 2333انجام شد مشخص گرديد که تقريباً  %36سازمانها در اجراي استراتژي با شکست مواجه
ميشوند (يانگلي ،گوهوي و اپلر .)2333 ،3همچنين طبق آمارها تقريباً  %36شرکتها به
نتايج مورد انتظار خود نميرسند؛ به عبارت ديگر تنها  %63-33استراتژيها با موفقيت اجرا
ميشوند (راپس)2332 ،2؛ وجود اينگونه آمارها بهوضوح نشان ميدهد که پيادهسازي و اجراي
استراتژي به مهمترين عامل در ادارة سازمانها تبديل شده است و از اين حيث ميتواند مبناي
ايجاد مزيت رقابتي براي سازمانهايي باشد که از مهارت و توانايي کافي براي ادارة فرايند اجراي
استراتژي برخوردار هستند.
امروزه به داليلي نظير افزايش پيچيدگي عوامل محيطي ،عدم قابليت پيشبيني بلندمدت
آينده ،سرعت باالي تغييرات و افزايش عوامل تأثيرگذار بر عملکرد سازمان ،اجراي استراتژيها
مشکلتر شده است (استرلينگ2336 ،3؛ رحيمنيا ،پوليکروناکيس و شارپ)2333 ،3؛ عليرغم
اهميت فرايند اجراي استراتژي ،پژوهشگران حوزه استراتژيک ،بيشتر بر تدوين استراتژي يا
محتواي آن تأکيد دارند (اکوموس2336 ،33؛ ميلر و همکاران2334 ،33؛ يانگلي و همکاران،32
)2333؛ در سالهاي اخير ،مطالعات فراواني در حوزه اجراي استراتژي انجام شده است که
تنها بر متغيرهاي مؤثر بر فرايند اجرا ،تأکيد داشتهاند؛ و بر نحوه تعامل اين متغيرها با هم،
نحوه تأثيرگذاري آنها بر هم و اينکه چگونه اين تعامالت بر فرآيند اجرا و نتايج حاصله تأثير
دارند ،کمتر تمرکز شده است؛ همچنين اندک مطالعات موجود نيز به بحث اجرا در کشورهاي
درحالتوسعه ،توجهي نداشتهاند؛ بنابراين ميتوان گفت که براي اجراي استراتژي مدلهايي
ارايه شده است اما هنوز يک چارچوب غالب در زمينة اجراي استراتژي مورد قبول و توافق
انديشمندان نيست؛ بنابراين به يک مدل اجراي استراتژي نياز است که اين قطعات جدا و پراکنده
پازل اجراي استراتژي را در کنار هم چيده و متناسب با سازمانهاي داخل کشور و شرايط
متفاوت حاکم بر آنها ،الگوي اجراي مناسب را طراحي نمايد.
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در حال حاضر ،صنعت خودروسازي از اجزاي مهم و الينفک تجارت و صنعت جهاني است.

طبق گزارش مديرکل سازمان جهاني تجارت از تحوالت تجاري ( ،)2333ايران از نظر جايگاه
صنعت خودرو در ميان کل صنايع کارخانهاي خود ،در تراز نخست جهان قرار دارد (گزارش
سازمان تجارت جهاني )2333 ،که اين امر گوياي اهميت باالي اين صنعت براي کشور است.
حال با توجه به اهميت روزافزون موضوع و جايگاه اجراي استراتژي در فرآيند مديريت استراتژيک
بهويژه در صنعت خودرو و تأثير آن بر موفقيت سازمان از يکسو و افزايش پيچيدگي ،عدم
اطمينان و تغييرات زياد محيط از سوي ديگر ،سؤال اصلي تحقيق به اين صورت مطرح ميشود:
چگونه ميتوان در سطح بنگاه (شرکت خودروسازی) ،یک استراتژی را بهخوبي و با
موفقيت اجرا نمود؟

يکي از چالشهاي مديران ،اجراي استراتژي بهصورت موفقيتآميز است .از آنجا که اندک
مدلهاي اجراي استراتژي موجود از مدلهايي با خاستگاه کشورهاي غربي و صنعتي پيروي
ميکنند و با توجه به شرايط و خاستگاه پيدايش آنها ،با محدوديتهايي روبرو هستند؛ تحقيق
حاضر قصد دارد که به بررسي خألهاي موجود در عرصه اجراي استراتژي با تأکيد بر شرايط
بومي کشور (صنعت خودرو) بپردازد و با بررسي مشکالت و کمبودها ،تئوري فرايند اجراي
موفق استراتژي در سطح بنگاه را کشف و طراحي کند؛ بنابراين ،اين تحقيق قصد دارد که به
بررسي عوامل مؤثر بر اجراي موفق استراتژي در شرکتهاي برتر خودروسازي پرداخته و
درنهايت ،مدلي براي اجراي موفق استراتژيها ارايه کند.
در ادامه به بيان ادبيات نظري و مرور چارچوبهاي اجراي استراتژي پرداخته شده است:
مرور ادبيات
اجرا و پيادهسازی استراتژی

حفظ بقا و موفقيت سازمانها در محيط پر رمز و راز و رقابتي دنياي معاصر -که تغيير و تحول،
سرعت ،پيچيدگي و عدم اطمينان ،خاصيت اصلي آن است -نيازمند انتخاب و اجراي استراتژيهاي
اثربخش و بهبود مستمر عملکرد است .اجراي استراتژي امروزه به موضوعي مهم در مديريت
تبديل شده است .گتز ،جونز و لوو )2333( 36دليل اينکه چرا يک راهبرد خوب در خلق مزيت
رقابتي ناموفق است را به خلق و اجراي استراتژي نسبت ميدهند .همچنين نظرخواهي از مديران
ارشد اجرايي سازمانها نشان ميدهد که بزرگترين نگراني آنها «اجراي استراتژي» است.
برخالف تصور بسياري از مديران ،دليل موفقيت سازمانهاي برتر ،داشتن يک استراتژي خوب
نيست ،بلکه اجراي خوب يک استراتژي است.
3

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

امروزه اعتقاد بر اين است که اجراي استراتژي ،فرايندي پويا در فرآيند مديريت استراتژيک
است .بر طبق نظر هربنياک ( )2332درک افراد از اجراي استراتژي به روشني تدوين استراتژي
نميباشد و در ادبيات مديريت استراتژيک اجراي استراتژي متفاوت از تدوين در نظر گرفته
ميشود .در ادامه به ذکر چند تعريف از اجراي استراتژي پرداخته ميشود:
اجراي استراتژي به چگونگي انجام يک کار اشاره دارد که با موضوعات سازماني ،تنظيم
برنامه عملياتي و اجراي آنها سروکار دارد (نوبل .)3333 ،34رحيمنيا و همکاران ( )2333اجراي
استراتژي را چگونگي توسعه استراتژيها در زمان محدود و با هدف اجراي مؤثر آن با توجه
به ظرفيتها ،منابع مالي و نيروي انساني سازمان ميدانند؛ پارنل ( )2333اجراي استراتژي را
فرايند مشارکت ،درک و تعهد دانسته که بر نشر استراتژي تأثير دارند؛ اجراي استراتژي عبارت
است از مجموعه فعاليتها و انتخابهاي موردنياز براي يک برنامه استراتژيک و فرآيندهايي
که طي آن استراتژي و خطمشيها عملي ميشوند (ويلن و همکاران .)2333 ،اجراي استراتژي
بعنوان جزئي از فرآيند مديريت استراتژيک شناخته ميشود که به برگرداندن استراتژي تدوين
شده در قالب يک سري اعمال که دستيابي به اهداف و رسالت سازمان را طبق برنامه تضمين
ميکند ،ميپردازد (جوست و فوريه.)2333 ،
بهطور کلي ميتوان گفت که تعاريف اجرا در قالب سه دسته کلي زير قرار ميگيرند (يانگلي
و همکاران:)2333 ،
 ديدگاه فرآيندي :اجرا يک گام از مراحل دقيق برنامهريزي شده متوالي است (فرآيند تبديل
برنامه به عمل)؛
 ديدگاه رفتاري :اجرا يک دسته از اعمال متمرکز و موازي در جهت دستيابي به اهداف مقصود
است؛
 ديدگاه ترکيبي :مجموعه فعاليتها و انتخابهايي که براي اجرا نياز است.
در نهايت براساس تعاريف فوق ،ميتوان گفت که اجرا عبارت است از «فرآيندي پويا،
پيچيده و تکرارشونده که دربرگيرنده يک سري از تصميمات و فعاليتها بوده که توسط مدير
و کارکنان -و تحت تاثير عوامل داخل و خارج سازمان -براي تبديل استراتژي به عمل و در
جهت اهداف استراتژيک سازمان صورت ميگيرد».
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دستهبندی مطالعات اجرای استراتژی
از نظر محققين حوزه مديريت استراتژيک ،انواع مطالعات اجرا در قالب چهار دسته کلي مطرح
شدهاند (اکوموس2336 ،؛ يانگلي و همکاران2333 ،؛ کويانا:)2333 ،32
 .3چارچوبها به شرح عوامل موثر بر اجرا پرداختهاند بطور مثال چارچوب هربنياک و جويس
3334؛ مدل  2-Sمکنزي پيترز و واترمن  3332که عوامل موثر بر اجرا را در قالب هفت بُعد
بيان مي کند.
 .2مدلهاي خطي اجراي استراتژي که اجرا را بهصورت مراحلي ساختاري (گام به گام) بيان
کردهاند مثل مدل چهار مرحلهاي نوبل ( )3333که در قالب ابعاد پيش از اجرا ،سازماندهي
تالش اجرا ،مديريت فرآيند اجرا و بيشينهسازي عملکرد بيان شده است؛ مدل شش مرحلهاي
گالپين ( ،)3332مدل ده مرحلهاي ديفو و جانسين ()2333؛
 .6مدلهاي فرآيندي و زمينهاي مثل مدل اکوموس ( )2336که در شکل زير نشان داده شد:

::

شکل  .2مدل اجرای استراتژی اکوموس ()1441

 .4ترکيبي (ساختاري و فرآيندي) :از ترکيبي از مدلهاي ساختاري و فرآيندي استفاده مينمايند
مثل الگوي اجراي برنامه راهبردي آقايان مظلومي و متولي (.)3633
با توجه به بررسي مطالعات پيشين ،ديدگاهها و رويکردهاي اجراي استراتژي ميتوان گفت
که اين تحقيق ،از دسته مطالعات مدلهاي ترکيبي فرآيندي و ساختاري است .از آنجا که اين
پژوهش قصد دارد مدلي طراحي کند که به صورت گام به گام و فرايندي به اجراي استراتژي
5
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توجه کند ،بنابراين بر حالت چارچوبهاي گام به گام و فرآيندي (تاکيد بر زمينه ،محتوا ،فرآيند)
تاکيد دارد.
عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی
از ديدگاه الکساندر ( ،)3333فرايند مديريت استراتژيک داراي دو وجه تدوين و اجرا است و
موفقيت يا شکست يک استراتژي ،بستگي به اين دو وجه و تعامالت بين آنها دارد .اجراي
ضعيف استراتژيها ،باعث ضعيف شدن مراحل بعدي چرخه مديريت استراتژيک ميشود.
خالصهاي از مهمترين عوامل مؤثر بر اجرا که در تحقيقات مختلف به آنها اشاره شده است،
در جدول زير ارايه شده است:
جدول  .2عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی
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مطالعات اخير نيز بر سه دسته اصلي عوامل توجه دارند؛ دسته اول تحقيقات بعد از اکوموس
نظير السن و همکاران ،2332 33بر ساختار سازماني و فرآيندها در اجرا تمرکز دارند؛ دسته دوم بر
اجراي استراتژي در حوزه وظايف منابع انساني ،مالي و ...متمرکز هستند و دسته سوم نيز بر
زمينههاي اقتصادي -اجتماعي کشورهاي مختلف متمرکز ميباشند .بهطورکلي ميتوان گفت که
موضوعاتي که در ادبيات استراتژي آمريکا و اروپا مطرح شدهاند عبارتاند از (کازمي:)2333 ،32
 موضوعات ساختاري شامل ساختار ،معماري ،کنترل و پاداشدهي
 موضوعات رفتاري شامل رهبري ،فرهنگ و تغيير مديريتي
 موضوعات حاکميتي شامل حاکميت شرکتي ،کنترل استراتژيک
 موضوعات مالي نظير عمليات ،مالي ،تحقيق و توسعه
 موضوعات عملياتي نظير تخصيص منابع ،تکنولوژي و نوآوري
مرور مطالعات اجراي استراتژي نشان داد عوامل بسياري در اين حوزه مطرح شدهاند اما در
حوزه بسترسازي (آمادهسازي) سازمان براي اجراي استراتژي و همچنين نقش معنابخشي و
معنادهي مديران و کارکنان در فرآيند اجرا ،مطالعات اندکي صورت گرفته است؛ بنابراين در اين
مقاله به صورت مختصر و ويژه به اين دو عامل توجه شده است:
آمادگي سازماني
متخصصان مديريت تغيير بر اهميت آمادهسازي سازمان براي تغيير تأکيد دارند و استراتژيهاي
مختلفي براي آن پيشنهاد کردهاند .آمادگي يعني توانايي و تمايل به پذيرش و استفاده از نوآوري
(ابوالمغاد .)2334 ،مطالعات آمادگي به آمادهسازي افراد و سازمان تقسيم ميشوند؛ در زمينه
آمادگي سطح سازماني ،برخالف آمادگي سطح فردي ،کار تجربي و نظري گستردهاي انجام نشده
است .در همين راستا ،رافرتي ،جيمسون و آرمناکيس )2336( 33آمادگي را در دو سطح فردي
و سازماني بررسي کردند که به موضوعات آمادگي احساسي 33و شناختي فرد و گروه و همچنين
بحث حمايت و قابليتهاي تغيير پرداختند .آمادگي سازماني يک سازه چندسطحي و چندوجهي
است که آمادگي سطح سازماني به همکاري مشترک اعضا براي تغيير و اعتقاد مشترک و قابليت
گروهي اجرا (کارايي تغيير) مربوط است .هرگاه آمادگي سازماني براي تغيير باال باشد اعضا نيز
تمايل بيشتري به شروع تغيير و اجراي آن دارند و اعضا تالش ،همت و رفتارهاي همکاري
بيشتري از خود نشان ميدهند (واينر2333 ،؛ گوررو و کيم.)2336 ،23
اين موضوع در تحقيق حاضر به اين دليل اهميت دارد که در مطالعات گذشته ،به بحث
7
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آمادهسازي سازمان براي اجراي راهبردها (که بهنوعي ،تغيير محسوب ميشود) توجه اندکي
شده است .با مرور مباني نظري مشخص شد که بين فاز تدوين و اجراي استراتژيها بايد نوعي
بسترسازي صورت گيرد که اين امر بايد به مسائلي نظير آمادهسازي انگيزشي و آموزشي افراد،
مديران و سازمان و همچنين مديريت تغيير توجه کند (لهمن ،گرينر و سيمپسون2332 ،23؛
مککراي ،اسکاناپيکو ،ليک ،پورتر و منفي)2334 ،22؛ بنابراين اين مطلب ،در پژوهش حاضر
مورد بررسي قرار گرفته است.
معنابخشي
درباره معنابخشي مديران در حوزه تغيير ،مطالعه اندکي صورت گرفته است (مايتليس.)2332 ،
بر طبق نظر وايک ( )3332معنابخشي به تالش براي تفسير و خلق يک امر يا پديده اشاره
دارد .معنابخشي فرآيند ساخت اجتماعي است و زماني به وقوع ميپيوندد که سرنخهاي مختلف،
26
فعاليتهاي جاري فرد را مختل ميکند .معنابخشي شامل توسعه بازنگرانه (رو به عقب)
معاني محتمل است (مايتليس و سوننشين)2333 ،24؛ بنابراين معنابخشي درباره سرنخهاي
مرتبط و شکلدهي آن براي خلق معنا و توضيح آنچه را که رخ ميدهد ،ميباشد (مايتليس و
سوننشين .)2333 ،معنابخشي فرايندي است که سازمان از طريق آن اطالعاتي درباره محيط
خود کسب کرده و آنرا تفسير ميکند و بر مبناي آن عمل ميکند (وايک)3332 ،؛ بنابراين
معنابخشي يک عمل چندبعدي مبتني بر تعامل معنادهي و عمل است (وايک ،ساتکليف و
استفلر .)2332 ،22يک برنامه استراتژيک مؤثر به توسعه درک نيروهاي شکلدهنده موقعيت
با استفاده از درگير کردن تالش جمعي و قابليت تفسير رويدادها نياز دارد .سازمانها بعنوان
واحدهاي معنابخشي ديده ميشوند که درون آنها ،مديران و کارکنان به تفسير رويدادها و
برنـامهها پرداخته و مدلهاي ذهنـي و تجارب گـذشته آنها بر نحوه تفسير و درک برنامه
(معنابخشي) و انتقال درک خود به ديگران (معنادهي) اثرگذار است.
بنابراين ،در اين تحقيق به سيستم معنابخشي و معنادهي مديران و کارکنان در همراهسازي
سازمان در اجرا توجه شده است که در مدلهاي قبلي ،به اين متغير کمتر توجه شده است.
روش پژوهش
همانطور که گفته شد در حوزه اجراي موفق استراتژي ،ادبيات نظري چنداني وجود ندارد و
اندک مطالعات نيز در کشورهاي خارجي صورت گرفته که موارد دخيل در اجرا را پوشش نميدهند
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و همچنين روابط ميان اين متغيرها را نيز بهخوبي تشريح نميکنند؛ بنابراين تحقيق حاضر
کيفي بوده و از نظر هدف ،توسعهاي است؛ براساس نحوه گردآوري دادهها ،از نوع تحقيقات
اکتشافي محسوب ميشود و براساس رويکرد پژوهش ،يک تحقيق کيفي است و روش نظريه
داده بنياد ،بعنوان روش مناسب تحقيق انتخاب شد .براي کشف دادهها از مصاحبه اکتشافي استفاده
شد؛ تکنيک عمده مورد استفاده براي جمعآوري دادهها ،مصاحبه نيمه ساختاريافته است.
مصاحبهها در قالب چارچوبي از سؤاالت مرتبط با موضوع اجرا طراحي شده است .زمان مصاحبهها
از  42دقيقه تا يک ساعت به طول انجاميد .در مطالعات کيفي و مخصوصاً در نظريه داده بنياد،
جمعآوري و تحليل دادهها بهطور همزمان انجام ميشود تا به پيدايش تئوري مستقر در دادهها
کمک کنند (داناييفرد ،الواني و آذر3633 ،؛ اشتراوس و کربين .)3333 ،براي استخراج مفاهيم از
ميان انبوه اطالعاتي که در طول مصاحبه گردآوري شد ،عمل کدگذاري انجام شد .بعد از استخراج
کدهاي باز از روي مصاحبهها ،کدگذاري محوري صورت گرفت و در نهايت کدها و طبقههاي
فرعي در قالب مدل نمايش داده شد.
جامعه و نمونه آماری
از آنجا که هدف تحقيق ،طراحي مدل اجراي موفق استراتژي است بنابراين مشارکتکنندگان
اين تحقيق از سازمانهايي انتخاب شدند که اوالً داراي استراتژي مدون بوده و ثانياً برنامه
راهبردي آنها اجرايي شده باشد .در اين مطالعه ،شرکتهاي برتر خودروسازي که در ليست صد
شرکت برتر ايران در سال  3632که از طرف سازمان مديريت صنعتي بودند ،بعنوان جامعه آماري
انتخاب شدند .روش نمونهگيري در اين تحقيق ،روش نمونهگيري هدفمند و قضاوتي همراه
با روش گلولهبرفي است و نمونهگيري تا زماني ادامه دارد که به اشباع نظري دست يابد (بعد
از مصاحبههاي اوليه به کدگذاري دادهها پرداخته و از مصاحبه  34به بعد کدهاي جديد کمتري
يافت شد اما تا  23اُمين نفر مصاحبهها ادامه يافت و بعد از آن تقريباً کد جديدي از گفتهها
استخراج نشد و تحقيق به درجه اشباع رسيد) .در اين تحقيق با  23نفر از مديران و افراد کليدي
در تدوين و اجراي استراتژيها و همچنين اساتيد دانشگاهي حوزه مديريت استراتژيک مصاحبه
انجام شد .در جدول شماره سه ،فهرست مصاحبهشوندگان و شرکتهاي مورد مطالعه بيان شده
است:
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جدول  .1فهرست مصاحبهشوندگان

سنجش روایي و پایایي تحقيق (روش اعتبارسنجي پژوهش)
روايي در پژوهش کيفي با اين پرسش مربوط است که آيا روشها ،رويکردها و فنون با يکديگر
مرتبط هستند و آنچه را محقق به دنبال سنجش آن است به درستي ميسنجند؟ روايي در اين
تحقيق در قالب موارد زير بررسي شده است (اشتراوس و کوربين3333 ،؛ کرسول :)2332
 درگيـري طوالنيمدت پژوهشگر :درگيري طوالنيمدت پژوهشگر با فضاي پژوهشي و
مشاهدات مداوم او در محيط پژوهش از جمله اعتمادسازي با افراد موضوع پژوهش ،فراگيري
فرهنگ آن محيط و کنترل بدفهميهاي ناشي از مداخلههاي پژوهشگر يا مطلعان ،سبب
آشکار شدن حقيقت پديدهها ميشود .زمان مطالعه درباره شرکتهاي خودروسازي در قالب
نامهنگاري ،تنظيم وقت مصاحبه ،انجام مصاحبه و حضور در شرکت ،تعيين مدل و ارزيابي
مجدد مشارکتکنندگان ،حدوداً ده ماه به طول انجاميد؛
 کثرتگرايي :از طريق گردآوري شواهد از منابع مختلف شامل تئوريهاي گوناگون ،آدمهاي
مختلف ،منابع اطالعاتي متنوع و شيوههاي گوناگون؛
 اعتباريابي توسط اعضا (مميزي پژوهش) :الگوي نهايي ،مجدداً جهت تاييد ارسال شد و
نظر مشارکتکنندگان بر روي مدل نيز اعمال گرديد؛
 داوران بيروني (بازنگري ناظرين) :به منظور ارتقاء روايي پژوهش ،مدل استخراج شده و مقولههاي
آن جهت اعالم نظر ،به تعدادي از اساتيد دانشگاه و دانشجويان دکتري مديريت استراتژيک
ارايه شد و همچنين از طريق پرسشنامه ،نظرات کارشناسان ارشد خودرو جمعآوري گرديد.
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 مقايسههاي تحليلي :به دادههاي خام رجوع گرديد تا ساختبندي نظريه با دادههاي خام
مقايسه و ارزيابي گردد؛
 اطمينانپذيري :در همة مراحل کار و به منظور ايجاد اطمينانپذيري ،جزئيات پژوهش و
يادداشتبرداريها ثبت و ضبط شده است.
از آنجا که پژوهش کيفي قابليت تکرار ندارد براي افزايش اعتبار ،پژوهش در پنج سازمان
مختلف تکرار شده و مصاحبهشوندگان در شرايط سازماني مختلف با ديدگاههاي مختلف بررسي
شدهاند؛ بنابراين ميتوان گفت که مدل نهايي تلفيقي از نظرات آنهاست و در نهايت مدل پژوهش
به تأييد مصاحبهشوندگان نيز رسيده تا تحقيق داراي پايايي بااليي نيز باشد.
یافتهها (تحليل دادههای پژوهش)
با توجه به نوع تحقيق ،ساختار اصلي تحليل دادهها بر نظريه داده بنياد استوار است؛ بنابراين
بعد از استخراج کدهاي باز از روي مصاحبهها ،کدگذاري محوري صورت ميگيرد؛ در جداول زير،
نحوه دستيابي به مقولههاي تحقيق از طريق کدگذاري باز و کدهاي اوليه مشخص شده است:
جدول  .0متن مصاحبهها و استخراج کدهای اوليه
نکات کليدی مصاحبه
الزمه اجرا ،طراحي راهبردهاي مناسب ميباشد و مديرعامل يا مسئول
سازمان بايد رهبر پيادهسازي شوند .در واقع ،اهرم پيادهسازي راهبردها،
مديريت و مديران ارشد هستند.
مديران ارشد بايد راهبردها را در دستور کار خود و ديگر مديران قرار دهند.
راهبردها بايد واقعيتگرا باشند و به قابليت و پتانسيل توجه کنند .راهبردها
نبايد در قالب شعارگونه بيان شود.
امکانپذيري طرح ها و برنامههابرنامه ها مورد بررسي قرار مي گيرد.
براي برنامههاي جديد ،پروژه تعريف ميشود.

اجرايي موفق است که هدف دار باشد و ميزان تحقق آن بيشتر باشد
و همراه با اثـربخشي و کارايي باال باشد .در پروژهها ،فـاز صفر يا
سيستمسازي مجموعه کارهايي نظير تعيين فرد مجري يا مسئول،
نحوه انجام کار ،روش اجرا و هدف مشخص شود و منابع الزم بررسي و
تخصيص داده ميشود.
در مورد کارهاي اساسي و تغييرات بنيادي بحث فرهنگسازي اوليه
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کد اوليه
طراحي راهبرد مناسب
بر عهده گيري اجرا توسط رئيس سازمان
محوريبودن مديريت (مديران ارشد) در
اجرا
اهميت دادن به برنامههاي استراتژيک
توجه مديران ارشد به راهبردها
واقع گرا بودن راهبردها
توجه به قابليت و پتانسيل سازمان
بررسي امکان پذيري
تعريف پروژه براي برنامهها
هدفمند بودن اجرا
اثربخشي و کارايي در اجرا
تعيين فرد مجري
تعيين شيوه انجام کار
تخصيص منابع
لزوم فرهنگ سازي
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نيز صورت ميگيرد .شفافيت و بيان واضح هدف برنامهها در اجرا بسيار
مهم است .تدوينگر و مجريان بايد با هم مشارکت داشته باشند.
اگر تدوين استراتژي مناسب باشد در اجرا موفق خواهيم بود .هر واحد
يا مسئول بهتر است که اهداف و شاخصهاي واحد خود را درک کند.
استراتژيهاي جزئي را در افراد نهادينهسازي کنند .معموالً شرکتها
در شاخصهاي اندازهگيري با مشکل روبرو هستند.
نيروي انساني بايد آگاه ،بصير و معتقد به کل راهبردها و اجرا باشند و
اين آگاهي بايد به زيردستان نيز منتقل کند
فرايندهايي که از دل چند واحد سازماني عبور ميکنند ،هماهنگي الزم
و پاسخگويي به هم را ندارند .سازمان بهدليل عدم چارچوببندي و
استانداردسازي فرايندهاي کاري ،سليقهاي عمل ميکند و با تعويض
مديران برنامهها تغيير مييابند.

بيان واضح اهداف
مشارکت تدوينگر و مجريان
تدوين استراتژي مناسب
مناسب بودن استراتژي تدويني
مشخص بودن شاخص سنجش
جا انداختن استراتژي جزئي
آگاهسازي نيروي انساني
انتقال درک خود به زيردستان
لزوم هماهنگي در فرآيندهاي واحدها
نداشتن استاندارد کاري و فرآيندي
سليقه اي عمل کردن سازمان
تعويض مديريت
تغيير برنامهها و عدم ثبات آنها

بعد از کدگذاري باز مصاحبهها ،بايد به کدگذاري محوري و تعيين کدهاي ثانويه ،مفاهيم
و طبقههاي فرعي پرداخته شود:
جدول  .5کدها ،طبقهها و مقوالت پژوهش
ق

ق ل

ث

و
ص

ت

ظم ن

وج خ مش رکت مج ي ن خر ت وين تنظيم اه اف بر صر ر مشر رکوي
وج خ ارتب ط تنگ تنگ ت وين و اج ا تخصص تيم ت وين

ون
س

راهبر خ بر تنظريمشر (کيفيرت راهبر خ ب بر رخاري از انطبر
راهب خه و چشمان از وج خ انسج م مي ن اه اف و فع ليته ت جر بر
اه اف نه يي ت جر بر ب اهرو و انوظر را ذينفعر ن الگر ب خاري از
م ل ه ي م فق ت ج ب هن ري ن يسي و پيشبيني ب وجي راهب خهر
تن هب اج ا ب ش ايط و محيط ح کم موالطم ب خن محيطي (ع م ثب
ب زار ب خرو ت ج ب رقب و رق بت پيچي گي محيطي

ش

تعيين من بع م لي الزم تخصيص بهين من بع مر لي ،تکن لر ي ،زمر ن
و ...حم يت ک خن از ب ن م ب تخصيص من بع

خص ص

ه بو رخهي من هب خر هر زم ن وجر خ هر بو ر هر زم ني ف آينر گ ا
انعط ف خر ه بو ر ه زم ني وج خ ک ن له ي رهمي و غي رهمي
و ژگ

ص

ت ج ب ق بليت و پو نسيل ه زم ن ت جر بر ويژگري بر
رق بويپذي ي ه زم ن
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ف

ت ش

قش

ت

ک

ت غ
ت

عه
ت

ن

ل

ون

گ

ع خش

ظ مپ ش

مسئ ليتپذي ب خن رهب ي ايف ي نقش راهب ي ت هط رهبر ي ايفر ي
نقش م بيگ ي و تسهيلگ ي م ي ان حم يت ک خن و هم اهي رهب بر
مجم ع اعض
تب خلنظ و همفک ي م ي ان ب زي خهرو ن حضر ر پ رنرگ مر ي ان از
ت وين ت اج ا خرک ب ن م ت هط م ي ان اهميت نظر ا مر ي يت خر
تأيي اهو اتژي اج اي مش رکوي ب ن م و راهب خه
تعيين اف اخ من هب اج ا تعيين نح اج اي ک ر م ي يت اجر ا پر يش
تک ن ه ي تغيي ت ان م ي يت تغيي
مسئ ليتپذي ي م ي ان ارش ايج خ خفو مط لع اهرو اتژيک خنبر ل
ک خن ب ن م اهو اتژيک حم يت و هم اهي م ي
ق ارگي ي راهب خه خر رأس ام ر حس هيت/اهميت نسبت ب راهب خه
ارزش نه خن ب راهب خه و اج اي آنه آين نگ ي خر تصميم
حفظ ف هنگه زم ني ت ج ب ابالقي و ارزشه همخ اني ف هنرگ
و راهب خ
آگ ه زي ک رکن ن نسبت ب نو يج اج ا تفهيم ب ن م و راهب خه ت جي
و معوق ک خن ني وي انس ني خي ن من فع بر خ (ک رکنر ن خر اجر اي
ب ن م ک هش مق ومت منر بع انسر ني وجر خ هيسروم انگيرزش منر بع
انس ني ب ق اري ارتب ط مي ن فع ليت ک رکن ن ب نظ م تشر يق و تنبير
وج خ ب زب رخ تش يقي
تخصص و اش اف م ي يت ب راهب خه اعوق خ و ب اهت م ي يت ارش
خرک ب ن م ت هط م ي ان م ل ذهني مر ي ان مشر رکت و هم اهري
م ي همفک ي م ي يت ب مجم ع ب ق اري تع مل موق بل مي ن مر ي
ارشر و مر ي ان مير ني اهميرت خاخن بر نظر ا مر ي يت خر تأيير
اهو اتژي تع يف عملي تي اهو اتژي کالن اهو ن ارخه زي ب ن مر هر و
فع ليته عميق نگ ب خن م ي ان اراي گزارشه ک رشن هر ن محريط
کسبوک ر ب خرو انعط فپذي ب خن م ي يت
وج خ نظ ر و پيگي ي مسوم وج خ نظ م ارزي بي عملکر خ مشرخص
ک خن نو يج و ب وجي ه مج ي پ هرخگ يي از مسرئ لين و واحر ه
اراي ب زب رخ مسوم ب تيم اج ا امک ن ب زنگ ي و اصالح راهب خه
ب ب رخاري از ثب نسبي هي هته وج خ ثبر
نسبي خر ب ن م ه ي اهو اتژيک ه زم ن

ث

س

ث

ث

ت

ون
ث

ت
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وجر خ ثبر مر ي ان و شررخص تصررميمگي نر
کميو راهب ي هر زم ن ث برت و مشرخص وجر خ
ثب خر ذينفع ن اهرو اتژيک مثرل وزار ب نر
اعوم خ و اطمين ن خاشون زي خهو ن ب ثب م ي
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پ
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ل
ش

ق ئم ب ه زم ن بر خن ب ن مر هر (عر م وابسروگي
ب ن م ب م ي ع م هي هتزخگي (ع م هي هري
ش ن م ي ان تنظيم ب ن م ه ب صر ر هي هري
(هي هي ش ن ب ن م ه
نظ ر خولوي ب صنعت ب خرو تعيرين ير تغيير
م ي ان ارش
تررنش و فشرر ره ي محيطرري (عرر م اطمينرر ن
محيطي تغيي خر ذائق مشو ي ن ثب نسبي خر
ع امل هي هري و اقوصر خي کشر ر بر وز ع امرل
محيطي پيشبينينش نظي تح يم ،تکن ل ي

وج خ هيسوم انوق ل آگ هي و خانش اهو اتژيک خاشرون تشر ب فکر ي
رأس ب ق ع ه م تشکيل کميو راهب ي وج خ رابط مي ن م ي و تيم
اج ا وج خ تع مل ب ال و پ يين هر زم ن خر اجر ا همبسروگي و انسرج م
مي ن فع ليته
عالق من ب خن ک رکن ن و مر ي يت بر راهب خهر و اجر اي آن اعوقر خ
خاشون ب ن ه رم ن ب راهب خه وج خ مقب ليرت و همگر مي عمر مي
بي ن بخشي از نو يج ب ن م ب اي مجم ع اف اخ ه زم ن
همس ب خن اه اف واح ه خر خرون ب خ و همچنين ب خيگر واحر ه
ارتب ط خاشون و هم هنگي مي ن واح ه خاشون تج نس و تع مل مير ن
اهو اتژيه ي ب الخهوي و پ يينخهوي
هم اهي ب ن ه زم ن خر اج ا مش رکت خاشون ک رکن ن خر اج ا انجر م
ک ر ب ص ر تيمي همگن ب خن تيم اج ا تعه ب ن ب اج ا
تفهرريم کرر خن ب ن مرر و راهب خهرر (خهرروي بي برر خرک مشررو ک
اعوق خآف يني نسبت ب راهب خه و اج اي آن پذي ش راهب خهر ت هرط
مجم ع اف اخ ه زم ن آم زش اف اخ هر زم ني ت هرع و ت انمن هر زي
ک رکن ن موعه ک خن ک رکن ن اج اي مش رکوي ب ن م
خهوي بي ب اه اف ه زم ن تحقق ير فون ب ن مر هر ي از قبرل ط احري
ش ب ب رخاري از اث بخشي و ک رايي خر اج ا به وري
ه بو رخهي من هب ه زم نخهي بهو  ،م ي يت منسجم تخصيص بهو
من بع ي خگي ي و خهوي بي ب عملک خ ب ت
پي هوگي و پ ي يي خر اج اي راهب خ وج خ پيگي ي مسوم اج ا اراير
ب زب رخ و ي خگي ي مسوم

بر پايه آنچه که در شرح مولفههاي کدگذاري محوري بيان شد قضاياي زير حاصل ميشوند:
قضيه  :2مولفههاي راهبرد و کيفيت تنظيم آن ،تدوين مشارکتي ،ساختار سازماني و ويژگي
سازماني ،بسترسازي (شرايط علي) براي مديريت کنشي را فراهم ميکنند.
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قضيه  :1همراهي سازماني راهبرد مديريت کنشي براي اجراي موفق استراتژيها است.
قضيه  :1عوامل درون سازماني از قبيل اهميت دادن به راهبردها ،فرهنگ سازماني ،معنابخشي
و نظام پايش ،بستر و زمينه حاکم را براي همراهي سازماني مهيا ميکنند.
قضيه  :0ثبات نسبي محيط درون و بيرون سازماني به عنوان شرايط مداخلهگر ،همراهي
سازماني را تسهيل ميکنند.
قضيه  :5همراهي سازماني در کنار عوامل درون سازماني (بستر حاکم) و ثبات نسبي
محيط منجر به اجراي موفق استراتژي در قالب اجماع سازماني ،تحقق اهداف ،بهبود سازماني
و اجراي مستمر برنامهها ميشوند.
در مرحله بعد ،در قالب کدگذاري گزينشي ،محققان به بيان ارتباط ميان مقولههاي استخراجي
با استفاده از طرح نظاممند اشتراوس و کوربين پرداختهاند؛ مدل نهايي استخراجي پژوهش به
شرح ذيل است:
ل ون












اهميت خاخن ب راهب خه
ف هنگ ه زم ن
نظ م پ يش ه زم ني
هم ا ه زي اف اخ ه زم ني
معن بخشي

س

راهب خ و رع يت اص ل تنظيم آن
ت وين مش رکوي
تخصيص من بع
ه بو ر ه زم ني
ش ايط و ويژگي ب ه زم ني نظي
ق بليت ،مه ر ه






ت ش






ايف ي نقش رهب ي
هبک م ي يت
م ي يت تغيي
تعه م ي يت

ث



همس يي اه اف و ب ن م واح ه
همس يي ه زم ني
ب اهت ه زم ني
هم اهي ب ن ه زم ني

س

)ثب هي هت ه ي ه زم ني،
ون
ث
ثب م ي يت ،رفو ر هي هي ه زم ن و م ي يت(
)اق ام خولت نظي م ابال
ث ون
و نظ ر  ،ع امل پيش بيني نش (

شکل  .1مدل اجرای موفق استراتژی
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ق

اجم ه زم ني
تحقق اه اف و چشم ان از
بهب خ ه زم ني
اج اي مسوم ب ن م ه
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بحث
در اين بخش با توجه به آنچه در بخشهاي قبل مطرح شد ،مدل پژوهش و ارتباط آن با مباني
نظري و تحقيقات پيشين تشريح ميشود.
بسترسازی (شرایط علي)
اين مقوله بهعنوان شرايط علي که خود متشکل از چندين طبقه (متغير) ديگر است ،در نظر گرفته
شده است .اين مقوله منجر به ايجاد و توسعه مقوله محوري يعني مديريت کنشي ميشود.
متغيرهاي ذيل مقوله بسترسازي شامل کيفيت راهبردهاي تنظيم شده و رعايت اصول تنظيم
آن ،تدوين مشارکتي ،تخصيص منابع ،ساختار سازماني و ويژگيهاي خاص سازماني ميباشند.
تغييرات سازماني موفق به عواملي چون آمادگي سازماني در قالب آمادگي سيستمها ،استراتژي
و ظرفيت تغيير وابسته هستند؛ در تئوري اجراي موفق ،بسترسازي يعني اينکه بسترهاي الزم
براي اجراي موفق فراهم شود .براي بسترسازي مناسب در درجه اول بايد به کيفيت راهبرد
تنظيمي و هماهنگي آن با اهداف و برنامههاي ساير واحدها توجه کرد .وجود مشارکت مجريان در
تدوين و ارتباط آنها با يکديگر ،به درک بهتر راهبردها و پذيرش و اجراي راحتتر آنها کمک
ميکند همچنين فراهم سازي منابع الزم ،تناسب ساختار با اجرا و توجه به قابليت و ويژگي
خاصسازماني بسيار اهميت دارد .در بسترسازي اجراي موفق ،ابتدا بايد با آگاهيبخشي مناسب
به توجيه ،اعتقادآفريني و همراه کردن مديريت و کارکنان پرداخت؛ سپس به مديريت تغيير و
اجرا در قالب مديريت کنشي اميدوار بود .برخي از تحقيقاتي که در ادامه به آنها اشاره شده است،
اگرچه به مواردي جزئي از عوامل موثر در بسترسازي اشاره داشتهاند اما تاييد کننده گفتههاي
اين تحقيق ميباشند .بر اين اساس ،کيسي ،پاين و ايم )2332( ،23درک و اطمينان از آماده بودن
سازمان براي اجراي راهبردها را براي کسب حمايت رهبري و ذينفعان مهم دانستند؛ همچنين
برخي پژوهشگران معتقدند که محتواي استراتژيک و چرايي و چگونگي تدوين راهبردها بر
موفقيت در اجرا مؤثر هستند (اکوموس2336 ،؛ استرلينگ.)2336 ،
مدیریت کنشي (مقوله محوری):
مقوله محوري ،مقولهاي است که اساس و بنيان مدل است .با توجه به بررسي و مصاحبههاي
صورت گرفته در سازمانهاي مورد مطالعه ،مرور مباني نظري تحقيق و نقش بسزاي مديريت
و رهبري در موفقيت اجرا ،مديريت کنشي بعنوان محور اصلي مدل ،انتخاب شد .متغيرهاي ذيل
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مقوله مديريت کنشي عبارتاند از :ايفاي نقش رهبري ،سبک مديريت ،مديريت تغيير و تعهد
مديريت.
اين مقوله بيان ميدارد که اجراي موفق نيازمند فعال بودن مديريت نسبت به تغييرات و
استراتژيهاي جديد ميباشد؛ يعني اينکه مديريت بايد نسبت به مسائل و تغييرات محيط و
سازماني فعاالنه برخورد کرده و با ايفاي نقش رهبري و تسهيلگري و قبول مسئوليت و تعهدپذيري
به اجراي استراتژيها بپردازد .در واقع ،مديريت کنشي به فعال بودن مديريت ،ايفاي نقش
رهبري ،داشتن سبک مديريت مشارکتي و مديريت تغيير اشاره دارد .تحقيقات اشاره شده ذيل
22
نيز مهر تاييدي بر يافتههاي تئوري حاضر ميزنند :بر طبق يافتههاي هيت ،ايرلند و هاسکيسون
( )2332رهبري استراتژيک منجر به افزايش توانايي پيشبيني ،خلق چشمانداز ،حفظ انعطافپذيري
و تقويت ديگر افراد براي خلق تغيير استراتژيک شده و به مديريت سازمان در تطابق با شرايط
رقابتي و موفقيت در اجرا کمک ميکند؛ از ديگر عوامل مؤثر بر اجرا ،مديران ارشد و سبک مديريت
آنها ،قصد مشخص مديريت ،تعهد و همراهي آنها با مجريان و ساير اعضاي تيم اجرا ميباشد
که تولسه ( )2333و رضايي و همکاران ( )2336نيز بر اين مطلب تاکيد داشتهاند (تولسه.)2333 ،
ثبات نسبي (شرایط مداخلهگر)
مقوله ثبات نسبي دربرگيرنده ثبات درونسازماني نظير سياستهاي سازمان ،ثبات مديريت و
رفتار سياسي و ثبات برونسازماني نظير اقدامات دولت و عوامل پيشبينينشده است .اين مقوله
بيانگر تاثير متغيرهاي مداخلهگر بعنوان تسهيلگر يا مانع همراهسازي سازماني و در نهايت اجراي
موفق استراتژيها ميباشند .در اين تحقيق ،مقوله ثبات نسبي در قالب ثبات درون سازماني و
برون سازماني مورد بررسي قرار گرفته است .با توجه به مصاحبهها مشخص شد که يکي از عوامل
تعديلگر اجرا ،ثبات مديريت است که اين امر ميتواند به ثبات سياستها و اجرايي شدن برنامة از
قبل تدوين شده کمک کند .همچنين سياسيشدن سازمان و رفتارهاي سياسي آن بر اجرا تاثير
بسزايي دارد .در بعد برون سازماني نيز اقدامات دولت و بروز عوامل پيشبيني نشده نظير تحريمها
سبب تعديل و ايجاد مانع در اجراي استراتژي ميباشد .در برخي تحقيقات قبلي اشاره جزئي
به عامل محيط شده بود اما در قالب محيط درون و برون سازماني و به صورت متغير تعديلگر
مورد توجه قرار نگرفته بود؛
23
بسياري از تحقيقات نظير تئوري ذينفعان فريمن ( )3334و لويس ( ،)2332بر اهميت
ذينفعان سازمان در اجرا تأکيد دارند؛ همچنين در مدلهاي اجراي استراتژي نظير مدل اکوموس
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( )2336و استرلينگ ( )2336به بحث زمينه خارجي در قالب عدم اطمينان محيطي و تغييرات
محيط کالن و تغييرات غير قابل پيشبيني بازار اشاره شده است.
عوامل درونسازماني (بستر حاکم)
شرايط خاصي که حاکم بر سازمان بوده و بر کنشها تأثير دارند را بستر حاکم گويند .مطالعات
نشان ميدهد بين زير مقولههاي شرايط علي و بستر حاکم ،نوعي ارتباط نزديک وجود دارد؛
بهطور کلي ،متغيرهاي بسيار مرتبط را ذيل شرايط علي و سايرين را ذيل بستر حاکم دستهبندي
ميکنند .در تحقيق حاضر ،عوامل درونسازماني بعنوان بستر حاکم در نظر گرفته شدهاند که
بر اهميت داشتن راهبردها ،فرهنگسازماني ،همراهسازي افراد سازماني ،معنابخشي و نظام
پايش تأکيد ميکند .اين تئوري بيان داشته که براي همراهسازي سازماني و اجراي موفق الزم
است که بستر حاکم بر سازمان نيز به نوعي حمايت کننده اجرا باشد؛ يعني فرهنگ و جو سازماني
موافق تغييرات (اجرا) بوده و با در رأس امور قرار دادن برنامههاي استراتژيک و توجه جدي
به اجراي آنها و استفاده از سيستم نظارتي و تشويقي مناسب ،همراهسازي افراد را ميسر سازد.
در اين راستا ،معنابخشي درست مديران از استراتژي و القاي معاني درست از استراتژي ،نتياج
و منافع آن بسيار موثر و کارساز است .تحقيقات زير به صورت نمونه بر برخي عوامل درون
سازماني اشاره کردهاند :جونز و همکاران )2332( ،به تأثير بسزاي فرهنگ بر همراهسازي بدنه
سازمان در اجرا و موفقيت آن اشاره کردهاند؛ همچنين تئوريهاي نوين رهبري به بيان تأثيرات
رهبران بر ارزشهاي زيردستان و درک آنها از آمادگي براي تغيير ميپردازند (فولدي و همکاران،
 .)2333مديران با درک درستي از برنامهها (معنابخشي) و انتقال مدلهاي ذهني خود به تيم
اجرا و بدنه سازمان (معنادهي) ،زمينه درک و معنادهي مشترک برنامهها را فراهم کرده (مايتليس
 )2332و همسويي و خواست سازماني را تسهيل ميکنند (کزار .)2336 ،در طول فرآيند اجرا
نيز ،کارايي نظام ارزيابي عملکرد و ارايه بازخوردهاي تشويقي به کارکنان سبب انگيزش و
يادگيري مجموعهسازماني ميشود.
همراهي سازماني
مقوله کنش و تعامالت برآيند مقوله محوري است .مديريت کنشي براساس عوامل درونسازماني
و تحت شرايط مداخلهگر (ثبات نسبي) به همراهسازي سازماني ميپردازد .بر اساس پيشينه نظري،
مديريت در اجتناب از سکون سازماني و خلق همراهي سازماني ،نقش بسزايي دارند (کزار.)2336 ،
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همراهي سازماني دربرگيرنده زير مقولههاي همسويي سازماني ،همسويي اهداف و برنامهها،
خواست سازماني و همراهي بدنه سازمان است .هرگاه سازمان با يک تغيير (اجراي برنامه)
روبرو ميشود معاني فردي و مشترک به چالش کشيده ميشوند و دوباره بازسازي ميشوند .از
ديدگاه معنابخشي و سيستم معنادهي ،سازمانها بعنوان مجموعهاي از سيستمهاي معنادهي و
فرايندهاي اجتماعي براي خلق معناي پديدهها و رويهها تلقي ميشوند؛ بنابراين همسويي
سازماني با استفاده از سيستم انتقال آگاهي و دانش استراتژيک و تشکيل کميته راهبري که
دنبال تعامل مناسب باال و پايين سازمان و ايجاد همبستگي و درک مشترک ميان اعضا است
به اين امر کمک ميکند .عالقهمند کردن اعضا به استراتژيها و اعتقادآفريني و پذيرش
استراتژيها منجر به خواست سازماني براي اجرا شده و با همسويي اهداف واحدها و برنامهها،
ميتوان همراهي بدنه سازماني در اجرا و مشارکت آنها را به دست آورد؛ در مدل اکوموس ()2336
به صورت جزئي در قالب زمينه داخلي ،به جريان اطالعات سازماني و هماهنگي ميان سطوح
مختلف مديران و واحدها توجه شده بود .همانطور که گفته شد يکي از عوامل کليدي موفقيت در
اجرا ،همسويي برنامه با راهبردها و اهداف است که حاجيصادقي و همکاران ( )3633نيز به
اين امر توجه داشتهاند .در نهايت بايد گفت که رهبران تحولگرا به خلق آگاهي ،پذيرش و
مقبوليت 23راهبردها در ميان زيردستان (خواست سازماني) کمک ميکنند .همچنين آنها به
ايجاد تعهد بيشتر کارکنان نسبت به اهداف و رسالت سازمان و اجراي راهبردها کمک ميکنند که
اين امر را محققاني نظير نوردين ،)2332( ،سيرت )2332( ،و واينر )2333( ،نيز اشاره داشتهاند؛ که
به نوعي بيانگر همان خواست سازماني و همراهي بدنه را فراهم ميکند.
اجرای موفق (پيامد)
در مدل تئوري داده بنياد ،پيامد از تلفيق مقولههاي قبلي به ويژه کنشها حاصل ميشود .در
اين تحقيق پيامد به عنوان اجراي موفق نامگذاري شده است .در تئوري اجراي موفق استراتژي،
دستيابي به اجماع سازماني ،تحقق اهداف و چشمانداز ،بهبود سازماني و اجراي مستمر برنامهها،
بهعنوان زيرمقولههاي اجراي موفق لحاظ شدهاند .در ادبيات ،اجراي موفق در قالب تحقق
اهداف ،يادگيري سازماني و  ...بيان شده بود اما طي مصاحبهها در شرکتهاي خودروسازي
مشخص شد که اجراي موفق دربرگيرنده مفاهيم ديگري نيز ميباشند؛ آنها اجرايي را موفق
ميدانستند که عالوهبر تحقق اهداف به بهبود مستمر سازماني و اجراي مستمر و پوياي برنامهها
توجه داشته باشد .همچنين دستيابي به اجماع سازماني در قالب درک مشترک از برنامهها،
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اعتقادآفريني و متعهد کردن کارکنان نيز بعنوان شاخصهاي اجراي موفق مورد توجه قرار گرفته
بود .بنابراين يک سازمان با عملکرد برتر ،سازماني است که در يک دوره زماني بلندمدت از
طريق تطبيق مناسب با تغييرات و واکنش سريع به اين تغييرات ،مديريت منسجم و هدفمند،
بهبود مستمر قابليتهاي کليدي سازمان و رفتار مناسب با کارکنان به نتايجي بهتر از سازمانهاي
همتراز دست يابد .برخي از اين يافتهها توسط محققاني نظير ديوال ( ،)2333پيترز و واترمن،
( )2334نيز مورد تاييد بوده است .همچنين برخي از نويسندگان بر نقش اجماع سازماني در
اجراي راهبردها تأکيد کردهاند (دولي و همکاران ،2333 ،يانگلي و همکاران .)2333 ،در
همين راستا ،فلويد و ولريج ( )3332بيان کردند که سطح باالتر تعهد نسبت به راهبردها در
ميان اعضاي تيم تدوين و اجرا را عامل اجماع بيشتر ميدانند .اين گفتهها بيانگر اين مطلب
است که در شرکتهاي برتر خودروساز کشور ،اجراي موفق پوشش دهنده طيف وسيعي از
معيارها بوده و تنها نميتوان به تحقق اهداف و برنامه کفايت کرد.
در پژوهش حاضر ،از نرمافزار اطلس .تي جهت کار با دادهها در نظريه داده بنياد و ارايه مدل
استفاده شده است:
جمعبندی و نتيجهگيری
هدف نهايي پژوهش حاضر ،طراحي مدل اجراي موفق استراتژي و تئوريپردازي در اين زمينه
ميباشد .تئوري اجراي موفق استراتژي بر طبق طرح نظاممند اشتراوس و کوربين ،از شش مقوله
اصلي تشکيل شده است؛ براساس متغيرهاي فوق تئوري اجراي موفق استراتژي به شرح زير
بيان ميشود« :آمادهسازي بسترها و پيشفرضهاي الزم براي اجرا ،به توجيه ،پذيرش ،تعهد
و همراهي مديريت کمک ميکند که اين امر به همراه پديدههاي درون سازماني نظير معنابخشي،
بکارگيري نظام انگيزشي مناسب و همراه کردن نيروي انساني و همچنين تحت تاثير ثبات نسبي
محيط درون و برون سازماني ،به تسهيل اجراي راهبردها ميانجامد و در نهايت ،منجر به همسويي
و همراهي سازماني در جهت اجراي موفق استراتژيها ميشود».
تئوري فوق از رويکرد فرآيندي و زمينهاي استفاده ميکند که طبق آن ،مدل اجرا ،يک مدل
خطي و تجويزي نيست و اجرا و تدوين جداي از هم نيستند .در اين تئوري ،بر نقش بسترسازي
قبل از اجرا تاکيد شده است؛ همچنين در قسمت فرايندهاي داخلي سازمان مدل اکوموس
( )2336بر معنابخشي سازماني تمرکز بيشتري شده است .با معنابخشي درست رهبران و مديران،
سازمان به سوي دستيابي به درک و هويت مشترک پيش رفته که به خواست سازماني ميانجامد؛
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همچنين گروههاي پيشرو بايد درکي مشترک از فرآيند کار براي ديگران فراهم سازند چراکه
آنها ميتوانند روي معاني به اجماع برسند و با معنابخشي درون سطح بخشها و گروهها ،به
بسيج و مشارکت آنها کمک کنند .در نهايت ،با همسويي و همراهي سازماني ،اجماع سازماني
محقق شده و اهداف محقق ميشوند .در انتها ،پيشنهادات زير ارايه ميشود:
 بسترسازي مناسب پيششرط اوليه براي اجراي موفق است.
 اعتقاد ،خواست و همراهي مديريت ارشد و ساير مديران در طول اجرا الزامي است
 فراهمسازي عوامل درون سازماني بر همراه کردن سازمان در اجرا ،موثر است
 خواست و همسويي سازماني ،در همراهسازي سازمان براي اجراي موفق موثرند
 همراهي سازماني منجر به اجماع شده و اجراي مستمر و تحقق اهداف را بهدنبال دارد.
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