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عوامل كليدي در اجراي راهبردبرخي 

1يياسكوهوشنگ عاشقي 

چكيده
در مقدمـه اين مقاله به دنبال بررسي و تعيين و اولويت بندي برخي از عوامل اثر گذار بـر اجـراي راهبـرد بـوده و                         

ايج تحقيقات منتشر شده در     اهميت مسئله اجراي راهبرد و ميزان موفقيت اجراي راهبردهاي تدوين شده براساس نت            

اثر گذار بر اجراي راهبرد فهرست شده و داليل واگذاري           ارائه شده و تعدادي از عوامل        نشريات فورچون و تايمز   

مدل مفهومي مـورد   سپس .اجراي راهبرد به شانس و اقبال توسط مديران عالي و رهبران سازمانها مطرح شده است           

عـواملي كـه از نظـر     اسـت مطـرح شـده و در ادامـه     اهبرد ربينياك و جويس مدل سنخ شناسي اجراي ر    استفاده كه   

 پـيش برنـده و   آثـار نويسندگان مقاله از اهميت بيشتري برخوردار هستند به ترتيـب مطـرح و توضـيحاتي در مـورد             

مـدل  به تركيب برخـي از عوامـل اولويـت بنـدي شـده بـا       در پايان . بازدارنده آنها بر اجراي راهبرد ارائه شده است   

. استشدهفرآيند اجراي راهبرد مطرح بهبود و نهايتا پيشنهاداتي برايپرداخته مفهومي مطرح شده 

كليد واژه ها
يادگيري سازماني، ارتباطات، قدرت، مديريت، تغييرساختار سازماني، فرهنگ، هماهنگي، اجرا، راهبرد، 

مقدمه
تدوين چنين راهبردهايي مشكل، و .  اجرا شونداراهبرد هد بود كه فرآيند برنامه ريزي راهبردي فقط زماني موثر خواه

.، زيرا عوامل متعددي بر اجراي راهبرد اثر مي گذارند استرمشكل تاجراي آنها بسيار 

ن ابـويژه مـدير   ( و برنامه ها به عملكردهـاي فـردي          اراهبرد ه با وجود تجربه بسياري از سازمانها، باز هم ممكن است اجراي            

عملكردهـايي  . ، يعني آن نوع از اجراي راهبرد كه ربينياك و جويس آن را اجراي تكاملي مي نامنـد             سبت داده شود  ن) عالي

اما آن كار ساده اي نيست، زيرا بسياري از شركتها بطور مكرر در . كه براي ايجاد يك عملكرد تجاري عظيم ضروري است     

راهبردهاي مـورد   از شركتها و سازمانها، كسب و كار خود و          بسياري.  صحيح كاركنان خود شكست خورده اند      نبر انگيخت 

 را بـه  2نياز براي موفقيت را خوب مي شناسند و بسياري از آنها، بويژه شركتهاي بزرگ، همواره تالش مي كنند تا نظريه هـا      

.كه راهبرد را قادر به اجرا شدن بطور موفقيت آميز مي كندتبديل كنندبرنامه هاي عملياتي 

 درصـد سـازمانهايي كـه راهبردهـاي     90 تـا  70ي از شركتها راهبرد دارند، اما براساس مطالعات انجام شـده بـين          بسيار

.تدوين شده دارند، در اجراي آنها شكست خورده اند

 درصـد از مـديران اجرايـي كـه بـه            70 منتشر شده است نشان مي دهـد         3نتايج يكي از مطالعات كه در نشريه فورچون       

.به دليل داشتن راهبردهاي نامناسب نبوده بلكه به دليل اجراي نامناسب بوده است اخراج شده اند  شكست شانخاطر

 درصد مديران اجرايي    80 شركت را بررسي كرده است،     1000 منتشر شده و     4در يك مطالعه ديگر كه در نشريه تايمز       

.ند كه آنها را به خوبي اجرا كرده اند درصد از ايشان معتقد بود14گفته اند راهبرد صحيحي داشته اند اما فقط 
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 شركت فقط يكي بـه موفقيتهـاي راهبـردي مهمـي دسـت يافتـه       3در ارزيابي كه شركتها از خودشان داشته اند، از هر        

.است

موثر راهبـرد عامـل كليـدي بـراي دسـتيابي بـه موفقيتهـاي راهبـردي اسـت و                 ) اجراي(آنچه مسلم است اينكه، تحقق      

خـود راهبـرد، عوامـل    د عوامل متعددي وجود دارند كه بر اجراي راهبـرد اثـر مـي گذارنـد، از جملـه          همانگونه كه گفته ش   

اطالعات، تخصيص منابع، ارتباطات، منابع انساني، ) اشتراك(سياسي، ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، هماهنگي، تسهيم       

.ديريت و بسياري عوامل ديگر، مديريت تغيير، ارزشهاي سازماني، قدرت و نفوذ مانگيزشيسيستمهاي 

بسياري تصور مي كنند تدوين و اجراي راهبرد دو مقوله مجزا است، از اين رو اغلب مشاهده مي شود مديران عالي و      

ساير ذينفعاني كه در تدوين راهبرد دخالت دارند با اطمينان از اينكه راهبردهاي مناسب و صحيحي تدوين كرده اند اجراي                    

:قبال واگذار مي كنند، زيراآنرا به شانس و ا

.بيشتر در تدوين دخالت مي كنند تا اجرامديران و رهبران .1

مديران و رهبران احساس مي كنند بهتر است اجرا به افراد ديگر واگذار شود و اينكه اجراي راهبرد وظيفه             .2

.آنها نيست

. محيطي استاجراي راهبرد مستلزم زمان طوالني و سازگاري با رويدادهاي پيش بيني نشده.3

اجرا به افراد زيادي نياز دارد كه در طول زمان درگير اين فرآيند بوده و بطور مداوم با هـم ارتبـاط داشـته                        .4

.باشند

 كشور ما نيز از ايـن       وهمانگونه كه نتايج مطالعات نشان ميدهد بر سر راه اجراي راهبرد مشكالت فراواني وجود دارد                

در اين مقاله سعي بر آن است كه عوامل كليدي اثر گذار بـر          . آن نيز همواره مشهود است    مقوله مبري نبوده و آثار و تبعات        

 و در  بيـان شـود  آنهـا ه و عوامل پـيش برنـده و بازدارنـده در مـورد     اجراي راهبرد مشخص و تا حد امكان اولويت بندي شد  

،2توسـط ربينيـاك و جـويس     ه  مطـرح شـد    اجـراي راهبـرد      1ضمن تركيب عوامل شناسايي شده با مدل سنخ شناسـي         نهايت  

چارچوبي نظري ارائه شود تـا بـه كمـك آن            شده همچنين سعي    .ارائه شود  فرآيند اجراي راهبرد     بهبودپيشنهاداتي نيز براي    

.تعمق و مطالعه در اين باب، در كشور رونقي درخور يابد

١ - Typology
٢ - Lawrence G. Hrebiniak & William F. Joyce
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مدل مفهومي
 يك سنخ شناسي كلي "افق اجراي راهبرد"  و "مسئله راهبردياندازه "طبق نظر ربينياك و جويس تركيب دو بعد 

.از انواع روشهاي اجراي راهبرد به وجود مي آورد كه در شكل زير نشان داده شده است

4   مداخله مديريتي3   مداخله تكاملي

2    مداخله مركب1     مداخله مداوم
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Source:Hrebiniak , Lawrence G. & Joyce , William F.(1984), Implementing Strategy. 
New York: Macmillan Publishing Company , P 20

1234

بـين هزينـه هـاي      تصاعدي منطقي   . در اجراي راهبرد، هر يك از اين روشها مسائل خاص خود را به وجود مي آورند               

اين . ، و نهايتا اجراي مركب)تدريجي( از تغيير راهبردي تكاملي ساده تا اجراي مديريتي و مداوم    –چهار راهبرد وجود دارد   

 مسائل تعهد شده به وجود مي آيند و اينكه زمـان        5توالي نشان مي دهد كه هزينه هاي بسيار با اهميت اجرا از صرف اهميت             

.ر مسئله يك اثر ثانويه ولي مهم خواهد داشتدر دسترس براي اجراي ه

 تكامليمداخله

ويژگيهاي اين نـوع از اجـرا بـه    . هنگامي به كار مي رود كه مسئله راهبردي كوچك و افق اجراي آن بلند مدت باشد           

:شرح زير است

.تغييرات، اساسي نيست و فقط تفاوتهايي در روشهاي معمول اجرا وجود دارد.1

. برنامه اجرايي فعاليتهايي موضعي براي بهبود عملكرد انجام مي دهندمديران بدون داشتن.2

.اجرا اغلب وابسته به افراد است و بر انگيزه ها، كنترلها و مشوق ها تاكيد مي شود.3

.رابطه بين فعاليتهاي انجام شده مشخص نيست.4

. اكتفا مي شود6به دستيابي به نتايج زير بهينه.5

.هزينه اجرا كم است.6

.يي هاي جزئي قابل قبول استعدم كارآ.7

.ساختار عملياتي مبسوط و سازگار با برنامه راهبردي است.8

١ - Sequential intervention
٢ - Complex intervention
٣ - Evolutionary intervention
٤ - Managerial intervention
٥ - Sheer magnitude
٦ - Suboptimization
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. از اين روش استفاده مي كنند"منفعل"سازمانهاي .9

.تطابق اقتضايي سازمان با محيطش كم است. 10

.هنگامي به كار ميرود كه تغيير جهت عمده در راهبرد مطرح نيست. 11

 مديريتيمداخله

ايـن  . مي شود كه اندازه مسئله راهبردي كوچك ولي زمان موجود براي اجراي راهبـرد كوتـاه اسـت     هنگامي استفاده   

حالت مي تواند به اين دليل اتفاق بيفتد كه تغييرات جزئي در محيط كسب و كار به وجود مي آيد و مستلزم تعـديل اسـت،              

وتاه است و هزينه فرصت شـرايط زيـر بهينـه           ولي استفاده از اجراي تكاملي براي آن مناسب نيست چون چارچوب زماني ك            

:ويژگيهاي اين نوع اجرا عبارتند از. وجود دارد

.ايجاد برنامه هاي اجرايي كه فقط بر يكي از اجزاء مانند ساختار يا تصميم هاي مربوط به كاركنان تمركز مي كند.1

تصميم هـا بـر سـاير اجـزاء برنامـه        چون مسئله جدي نيست فقط يكي از اجزاء مدل مورد توجه قرار مي گيرد و اثر                 .2

.ناديده گرفته مي شود

.چون اجرا محدود و معموال آثار ثانويه آن جزئي است، هزينه هاي آن پذيرفته مي شود.3

.محيط كسب و كار همچنان نسبتا ثابت است.4

.تهديدهاي مهمي وجود ندارد.5

.تعديل هاي كوچك نسبتا مداوم ضروري است.6

مداخله مداوم

اده مي شود كه اندازه يك مسئله راهبردي بزرگ اما افق اجرا به اندازه اي طوالني است كـه اجـازه مـي               هنگامي استف 

:ويژگيهاي اين نوع اجرا عبارتند از. بطور مداوم اجرا شوددهد چند جزء از مدل اجرا 

.اجرا در بر گيرنده چند جزء از مدل است.1

.نين روابط درون آنهاستاجرا موفق مستلزم توجه به روابط ميان اجزاء و همچ.2

.برنامه ريزي هرگونه تغيير راهبردي مهم مستلزم تغيير در چند سطح است.3

.اجتناب از شرايط زير بهينه.4

.چشم پوشي وجود ندارد و يا در شرايط بسيار نزديك به گزينه مورد نظر قابل قبول است.5

.اره مي شوندروابط ميان اجزا مدل بطور وسيعي شناسايي، تطبيق و بطور مداوم اد.6

.اجرا با يك جزء خاص از فرآيند شروع مي شود و گام به گام در جهت دستيابي به اهداف پيش مي رود.7

.مقتضيات كليدي با توجه به مراحل قبلي فرآيند وضع مي شوند.8

مداخله مركب

زه انجـام فعاليتهـاي    هنگامي استفاده مي شود كه اندازه مسئله راهبردي بزرگ و افق اجرا آنقدر كوتاه اسـت كـه اجـا                   

:ويژگيهاي اين نوع اجرا عبارتند از. مداوم را نمي دهدي اجرا

تصميم هاي مديريتي درباره هر يك از جنبه هاي اجرا به تصميم هاي مربوط به تمام سطوح وابـسته و بـر آنهـا اثـر                       .1

.گذار است

ت و عموما به سـازوكارهاي رو در رو       به دليل وابستگي مطرح شده در باال، هماهنگي از طريق برنامه غير ممكن اس             .2

.و بسيار پر هزينه نياز دارد

.نياز باال به پردازش اطالعات كه ناشي از فعاليتهاي وابسته متقابل دوجانبه است.3

. براي اجراي راهبرد به جهت تطبيق با نياز مطرح شده در باال1امكان استفاده از نيروهاي وظيفه اي.4

١ - Task forces
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.شرايط محيطي متنوع.5

.يار پر هزينه و پيچيدهاجراي بس.6

در مقابـل  . همچنانكه محيطهاي كسب و كار پيچيده تر و متالطم تر مـي شـوند، مداخلـه مركـب بـسيار عموميـت مـي يابـد             

 ضروري است و اين كار مستلزم اجراهاي بـسيار پـر هزينـه و           اتغييرات سريع، انجام تعديل هاي بزرگ و مكرر در راهبرد ه          

.يدي را براي مديران به وجود مي آوردپيچيده است كه چالشهاي جد

عوامل كليدي اثر گذار بر اجراي راهبردبرخي 

 مواقـع  ز بسيار نزديكي با يكديگر داشته و در بسياري ا      رابطهزير   مطرح شده    در ابتدا الزم به ذكر است كه همه عوامل        

زير نيـز نظـر نويـسندگان مقالـه بـا توجـه بـه               اولويت بندي   . ار است  اولويت بندي آنها كاري بسيار دشو       دارند و  1همپوشاني

.مطالعات انجام شده است

راهبرد•

هبردهاي خـوب كـه نقـش سـازمان را در     را. در واقع اولين عامل كليدي اثر گذار در اجراي راهبرد خود راهبرد است           

اراهبـرد هـ  .ندسته موثر د اولين عاملن قابل سنجش ارتباط مي ده   هدفهايبازار درك و تعريف كرده و اجزاء اجرايي را با           

 و براي استفاده موثر از نقاط قوت سـازماني در جهـت كـسب مزيـت فرصـتها و چالـشهاي          بوده سازمان مرتبط    2بايد با بدره  

.وندموجود در بازار و همچنين نشان دادن نقاط ضعف داخلي طراحي ش

حيط طراحي مـي شـود و اينكـه راهبـرد       راهبرد با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف سازمان و فرصتها و تهديدهاي م              

بـه  .  نحوه اجراي آن اثر مي گـذارد برانتخاب شده راهبرد ثبات، رشد، متنوع سازي، ادغام ، مشاركت، كاهش و غيره باشد             

فرصتها و تهديدهاي محيطي انتخاب نشود، اجراي راهبرد    و ضعفهاي سازمان و      اقوت ه عبارت ديگر اگر راهبرد متناسب با       

 و ضعفهاي سازمان و فرصـتها  اقوت هاثر گذار شايد اينگونه به نظر برسد كه در اينجا عامل         .يت آميز نخواهد بود   قطعا موفق 

و تهديدهاي محيطي است، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه آنها زماني اثر گذار هستند كه عاملي تحـت عنـوان راهبـرد                  

رصتها و تهديدهاي محيطي مانند ابزارهـايي هـستند كـه خـود بـه تنهـايي               و ضعفهاي سازمان و ف     اقوت ه . آنها را بكار گيرد   

حال مـي تـوان درك كـرد كـه اگـر          . داراي هيچ توان و مفهومي نيستند و راهبرد مانند يك مكانيك آنها را بكار مي گيرد               

.مكانيك فرد مناسبي براي استفاده از آنها نباشد چه اتفاقي خواهد افتاد

ساختار سازماني•

نتايج مطالعات متعددي كه اصوال . ناسب با راهبرد، عامل كليدي ديگري در اجراي راهبرد استت يك ساختار مداشتن

 براي اجراي موفق يك راهبرد، بايد  و  هستند بيان مي كنند كه ساختار از راهبرد تبعيت مي كند           3مبتني بر نظريه هاي چندلر    

. ساختار را متناسب با نيازهاي راهبرد تنظيم نمود

بايد يك توازن صحيح ميان تمركز و عدم تمركز تصميم گيري و همچنين يك تعهد نسبت به اينكه هزينه ها و منافع                     

 در اختيار نتعهدات شا و انجام اهدف هحاصل مشخص بوده و بخشهايي با مسئوليتهاي بيشتر منابع بيشتري براي دستيابي به 

كز موجب افزايش كارآيي از طريق ايجاد تخصص و صرفه جويي در بكـار   به عنوان مثال، انتخاب تمر  .دارند به وجود آيد   

نزديكتـر  ) ذينفعان( مي شود و عدم تمركز باعث مي شود كه سازمان به جامعه اي كه به آن خدمت مي كند                داراييهاگيري  

١ - Overlap
٢ - Portfolio
٣ - Alfred D. Chandler
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سـاختار چگونـه بـر     و ،در اينجا مطرح مي شود اين است كه چه جنبه هايي از راهبـرد بـر انتخـاب سـاختار      سوالي كه    .شود

كه يك گروه خاص از شهروندان، يك منطقـه  تمركز راهبرد   يك سازمان با يك      بطور مثال اثر مي گذارد؟  اجراي راهبرد   

اغلب به عدم تمركز به عنـوان يـك راهبـرد توجـه مـي كنـد در        جغرافيايي خاص يا يك خدمت خاص را هدف قرار داده           

به كارآيي در سرتاسر واحـدهاي غيـر متمركـز بـه تعـدادي كاركنـان       اي دستيابي به اين نكته نيز توجه دارد كه بر   حالي كه   

.با راهبرد رشد معموال در طول زمان به عدم تمركز نياز خواهد داشت و يا يك سازمان ،نياز داردمتمركز 

ر راس  د انساني و مادي     تخصيص منابع وقتي از ساختار صحبت مي كنيم در اصل وارد بحث گسترده اي شده ايم كه                

ارهـاي ارزيـابي   جه بندي و تخصيص بودجه به هر بخش، تعيين معينحوه بود (مديريت مالي آن قرار گرفته كه عمدتا شامل       

 در . مي شـود ) ...مديريت تعارض و، ترفيع ، آموزش ،جذب ، انتخاب  (مديريت منابع انساني  و  )... روند اجراي راهبرد و     

به لحاظ اولويت در كنـار سـاختار قـرار    ) مالي و انساني ( تخصيص منابعظه اي از بخش قابل مالحتوان گفت كه   نتيجه مي   

يك وظيفه مهم كه بطور اجتناب ناپذير در سطح شركت بايد انجام شود، تخصيص منابع محـدود بـه انتظـارات                    .مي گيرند 

ها، مديران عالي براي تصميم در بسياري از سازمان. آرايه وسيعي از درخواستهايي است كه از سطوح پايين شركت مي رسد          

گيري درباره تمايز قايل شدن ميان طرح هايي كه ارائه شده اند با مشكل مواجه مي شوند، چرا كه منابع مالي، تكنولوژيكي      

دليل اصلي و پاسخ اينكه چرا تخصيص . و انساني در دسترس شركت براي حمايت از همه طرحهاي پيشنهادي كافي نيستند    

. استمحدوديت منابعكامال متمركز است و نميتوان آنرا به سطوح پايين تر شركت واگذار كرد، منابع يك تصميم 

، ليكن با توجـه   همانگونه كه در ابتداي بحث نيز ذكر شد اين عوامل در بسياري از موارد همپوشاني دارند             به هر حال  

.ح شده اندمطر) از ديدگاه نويسندگان مقاله(به سطح اهميت آنها در اجراي راهبرد 

سازمانيفرهنگ •

تعريف واحدي از فرهنگ سازماني در مطبوعات مربوط به آن وجود ندارد و متخصصين و محققين مختلف تعـاريف   

يكي از تعاريف بدين صورت مطرح شده است، فرهنگ سـازماني عبارتـست از يـك سيـستم            . متنوعي از آن ارائه كرده اند     

رابينـز، صـفحه   (از سازمانهاي ديگر متمـايز مـي كنـد    ء سازمان كه يك سازمان را مفاهيم مشترك پذيرفته شده توسط اعضا     

بـر روشـهاي انجـام     اينكه اثر آن بر اجراي راهبرد امري اجتناب ناپـذير اسـت، چـرا كـه       آنچه مسلم است  به هر حال    . )485

كتملّ در اجراي راهبردهاي ادغام و  راميق عوامل فرهنگيبراي مثال اثر ع. كارها و حتي تفكر در مورد آنها اثر مي گذارد

: كه در برخي عامل پيش برنده و در برخي عامل بازدارنده بوده ميتوان مشاهده كردشركتهاي زير 

1.Sony و  Columbia Studios

2.Smithkline و Beecham

3.Electrolux و Zanussi

4.Toyo Ink و Francolor

:رح زير خالصه كرد مثبت و منفي فرهنگ را مي توان به شكاركرد هاي

مثبتكاركرد هاي

كنترل رفتار.1

تقويت ثبات.2

فراهم كردن منبع هويت .3

 منفيكاركرد هاي

مانع تغيير و توسعه.1

مانع تنوع.2
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1مانع همكاري بين بخشي و بين سازماني.3

تملّكمانع ادغام و .4

هماهنگي سازماني و مشاركت اطالعات•

، فرهنگ ارتباطاتالعاتي است كه در حد وسيعي دربر گيرنده         و مشاركت اط  سازماني  عامل كليدي بعدي هماهنگي     

:ت كهايجاد هماهنگي و مشاركت اطالعات مستلزم آن اس.  استيادگيري سازمانيو همچنين 

آيا واحدهاي سازماني وابستگي كمـي بـه        تعريفي از چگونگي ايجاد هماهنگي وجود داشته باشد، اينكه          .1

ئتالفي صورت مـي پـذيرد    مي شوند و هماهنگي به يك طريق اهم دارند و بيشتر بصورت مستقل اداره     

.نياز به سطح بااليي از هماهنگي دارديا اينكه زنجيره عرضه سازمان دروني است و 

درك صـحيح و   بـراي  .براي تعيين نحوه مشاركت اطالعات و انتقـال دانـش   طراحي يك برنامه عملياتي     .2

 ، 2الزم است كـه ويژگيهـاي ارسـال كننـده دانـش         چگونگي مشاركت اطالعات    تحت تاثير قرار دادن     

 چه زمينـه اي از      مربوط به آن و همچنين نوع اطالعاتي كه منتقل مي شود و اينكه             از   نكنند گا استفاده  

 را بينـشي همكـاري بطـور جمعـي،     به عنوان مثال، يك فرهنـگ مبتنـي بـر      . شود مشخصسازمان است   

پـذيرفتن  د دارد، در حـالي كـه يـك فرهنـگ اجتنـاب از      فراهم مي كند كه تاثير مثبت بر اجراي راهبر   

.و مقصر شناختن ديگران در قبال نتايج ضعيف، اثري منفي بر اجراي راهبرد خواهد داشتاشتباه 

خــواه در هيئــت مــديره، در بخــش مــديريت اجرايــي، در ( تعيــين اينكــه از تــصميم گيرنــدگان كليــدي .3

اهنگي مسئول و پاسـخگو خواهنـد    فرآيند هم ال كردن   چه كساني براي فع   ) سرپرستي و يا سطوح پايين    

.بود

 و كنترلامشوق ه•

.نتايج مناسب كوتاه مدت حاصل از راهبرد در حال اجرا پاداش مي دهـد هايي است كه به  مشوقعامل كليدي بعدي    

را در جهت صحيح تقويت و هـدايت  ، بلكه بايد انگيزش   زاياي نقدي قابل مالحظه اي باشند     ها م الزم نيست كه اين مشوق    

محـول  كنند و بايد شامل تجليل از دستاوردهايي باشند كه بسياري از مديران همواره كسب كرده و يا در تكميـل وظـايف                      

.شده به ايشان كسب خواهند كرد

 و مـستلزم  هكردبرقرار مي شوند، مسئوليت و پاسخگويي را آشكار  كنترلهايي كه براي پاداش دادن به مجريان راهبرد       

ايـن كنترلهـا   .  براي اجراي موفق راهبرد حيـاتي اسـت  اراهبرد هلذا بازنگري و تعديل   . داشتن اطالعات بموقع و معتبر است     

مايكل بير و راسـل  از نظر . تحقق يابديادگيري سازمانيباشند، به نحوي كه     ) غلط(بايد قادر به شناسايي فعاليتهاي نامناسب       

ضعف ارتباطات عمودي است كه در كيفيت يادگيري سازماني اجراي راهبرد و يادگيري سازماني يكي از موانع3ايزنشتات

.اختالل ايجاد مي كند

هبرد، اجراي موفـق راهبـرد چيـزي جـز يـك       و تعديل و سازگار كردن را     اواقعيت ه بدون تجزيه و تحليل     به هر حال    

.خيال باطل نيست

١ - Cross departmental & cross organizational
٢ - Knowledge sender
٣ - Michael Beer & Russell A. Eisenstat
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مديريت تغيير•

اغلب تنها به علت پيچيدگي آن مقاومت در برابر تغيير .  يك برنامه براي مديريت تغيير استايجادعامل كليدي بعدي 

كاركنان در برابر تغيير مقاومت مي كننـد زيـرا آن را نهديـدي بـراي الگوهـاي           .مانع بزرگ براي اجراي موثر راهبرد است      

. و همچنين پاداش هاي مالي و وضعيت كنوني مي دانندمانوسرفتاري 

داليـل اصـلي   . ي راهبرد جديد مستلزم تغيير در شرايط موجود است و تغيير همواره مقاومتهـايي را بـه دنبـال دارد             اجرا

:مقاومت كاركنان در برابر تغيير عبارتند از

 كاركنان نسبت به هر چيزي كه از نظر آنهـا روال عـادي كارشـان، روشـهاي     _شوك ناشي از چيزهاي نو و تازه    .1

.يا شرايط شغلي آنها را برهم بزند بد بين هستندمعمول كار كردنشان 

. مانند از دست دادن درآمد يا تهديد امنيت شغلي_ترسهاي اقتصادي .2

. تغيير ممكن است شرايط زندگي را دشوارتر كند_دشواري .3

 يك تغيير كوچك ممكن است اثري نمادين داشته باشد، مثال باعث تغيير دفتـر كـار يـا محـل                     _ترسهاي نمادين   .4

.محسوب شودبزرگ تغييري ارك اتومبيل آنها شود كه از نظر كاركنان پ

 هر چيزي كه روابط اجتماعي معمول بين كاركنـان را تغييـر بدهـد مـي توانـد              _تهديدي براي روابط ميان فردي      .5

.يك تهديد به شمار آيد

 گرفتن مهارتهاي خـود مـي    موقعيت و ناديدهتنزل كاركنان تغيير را عاملي در _ يا مهارت   موقعيتتهديدي براي   .6

.دانند

 نگراني درباره توانايي خود در همراهي با تقاضـاهاي مـديريتي جديـد يـا مهارتهـاي جديـد             _ترسهاي شايستگي   .7

.مورد نياز

مدلهاي مختلفي ازجمله مدل لوين، ترلي، بير و همكارانش در خصوص تغيير مطرح شده است كـه در اينجـا فقـط بـه                      

: تغييرات در زمان اجراي راهبرد عبارتند ازانجامشود ولي سه راه متداول و شناخته شده براي  نام آنها اكتفا مي ذكر

مزيـت ايـن   .  منظور اين است كه دستوراتي صادر شده و افراد را ملزم به اجراي آنها نمايند              _تغيير راهبرد به زور     .1

به علت مقاومتهاي بسيار زياد و در سازمانهاي بزرگ روش سرعت انجام آن است و نقطه ضعف آن اين است كه 

.كندفلج اجرا فرايند مي تواند عدم تعهد كاركنان، 

 در اين روش به افراد اطالعات كافي مي دهند و آنها          _) با دادن آموزشهاي الزم   (تغيير راهبرد به روش آموزشي      .2

ند انجام آن است ولي نقطه ضعف اين روش، آهنگ بسيار ك. را متقاعد مي سازند كه بايد تغييراتي صورت گيرد 

.موجب افزايش تعهد و كاهش مقاومت مي شود

 در ايـن روش سـعي مـي    _تغيير راهبرد به گونه اي كه منافع شخصي را تامين كند يا مبتني بر منطق و خرد باشـد           .3

هبرد اگر اين روش موفقيت آميز باشد، را. ايجاد مي كندشخصي راي آنها منافع شود افراد متقاعد شوند كه تغيير ب

. به نفع همگان باشدايجاد تغييرولي به ندرت امكان دارد كه .  مي شوداجرانسبتا راحت 

برنامه ريزي عملياتي•

براي اجراي موفق راهبرد بايـد  . تدوين راهبرد هر چند به نحو مناسبي انجام شود اجرا و موفقيت آنرا تضمين نمي كند   

بـراي اجـراي   . ت از انتخاب وسيله هايي براي رسيدن به هدفهاي كوتاه مدت    برنامه ريزي عملياتي عبارتس   . برنامه ريزي كرد  

 برنامه هاي عملياتي به دو دسته تقـسيم  .برنامه هاي عملياتي متناسب با آن طراحي و اجرا شودالزم است   تدوين شده   راهبرد  

:مي شوند
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فرد و غير تكراري اسـت و پـس   دف از طرح آنها تامين هدفهاي خاص، منحصر به  كه ه1برنامه هاي يكبار مصرف  .1

.، آن برنامه ها ديگر كاربردي نخواهند داشتاز دستيابي به اين هدفها

در آمده اند و براي شرايط قابل پيش بيني و  برنامه هايي هستند كه به صورت روشهاي استاندارد 2برنامه هاي جاري.2

.امور تكراري مورد استفاده قرار مي گيرند

در حـالي كـه راهبـرد افقـي بلنـد      (ي گيرند  عملياتي عمدتا در چارچوب زماني كوتاه مدت قرار ماز آنجا كه برنامه هاي  

ا شده و به اهداف دست خواهد يافت، الزم است معيارهـا  اجر براي اينكه تعيين شود آيا راهبرد به نحو مطلوبي   ،)مدت دارد 

نتيجه اي حاصل نخواهـد  خص شود، در غير اينصورت   و روشهاي كنترل مناسبي براي ارزيابي نتايج برنامه هاي عملياتي مش          

.شد

قدرت•

سـاختار  راهبـردي كـه بـه ارزشـهاي سـازمان و            . نهايتا، قدرت عامل حياتي ديگري براي موفقيت اجراي راهبرد است         

افـراد،  . و اجراي راهبـرد را تـسهيل مـي كنـد    تدوين ،داشتن قدرت . قدرت آن تجاوز نمايد در اجرا شكست خواهد خورد        

ائتالفهـايي را بـا     مـي تواننـد و بايـد        پروراندن و حمايت از موفقيت      براي   و بخشهايي كه فاقد قدرت يا نفوذ هستند          حدهاوا

داشـته   منفي در اجـراي راهبـرد   كاركرد هايمي تواندقدرت نيز البته .آنهايي كه داراي قدرت و نفوذ هستند تشكيل دهند   

و افراد يا بخشهاي قدرتمنـد و بـا نفـوذ ممكـن اسـت بـر          در حفظ آن دارند      بايد بدانيم كه افراد صاحب قدرت سعي      . باشد

بايد با تغيير هنگامي كه چنين اتفاقي بيفتد، هيئت مديره و رهبران سازمان . ندستهنامناسب انجام كارهايي پافشاري كنند كه   

كه روابـط قـدرت مجـددا بـه نفـع      د ، ساختار قدرت را به نحوي تغيير دهندادن راهبرد، ساختار، يا روشهاي تخصيص منابع      

.تعريف شوداجراي صحيح راهبرد 

ي و نتيجه گيريجمع بند
: مبتني بر فرضهايي به شرح زير است در پي خواهد آمدكه و نتيجه گيري جمع بندي

صـنعت،  نوع ،  شركتاندازه مسئله راهبردي و همچنين افق اجراي راهبرد امري نسبي است و با توجه به اندازه   .1

.براي شركتهاي مختلف متفاوت است.... ط محيطي، ديدگاههاي مديريت و شراي

ساختار در بـر گيرنـده   ساختار از راهبرد تبعيت مي كند و همانگونه كه در مباحث مربوط به ساختار ذكر شد،                 .2

.طيف وسيعي از ساير عوامل اثر گذار بر اجرا است

.گ، پي آمدهاي آن براي سازمان عمده استكوچك چه بزروقتي از مسئله راهبردي صحبت مي شود، چه .3

نحوه به كار گيري عوامل اثر گذار شناسـايي         مي توان چارچوبي فراهم كرد كه       با در نظر گرفتن مفروضات فوق       

.ربينياك و جويس مطرح كرده اند نشان مي دهدكه وضعيتهايي شده را در 

مـي كنـيم و سـپس چـارچوب     ربينياك و جـويس اسي سنخ شنطرح مدل مورد نظر ابتدا نگاهي مجدد به مدل      از  قبل  

.كرده و به توضيح آن مي پردازيممورد نظرمان را در زير آن ارائه 

١ - Single-used Plans
٢ - Standing Plans
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   مداخله مديريتي   مداخله تكاملي

    مداخله مركب     مداخله مداوم

افق اجراي راهبرد

دي
بر

راه
ه 

سئل
ه م

داز
ان

بزرگ 

كوچك 

كوتاه مدتبلند مدت 

 و جويسربينياكشناسيمدل سنخ 

ساده: ساختار
متمركز: تصميم گيري 

فرهنگيتك : فرهنگ 
كم: هماهنگي سازماني و مشاركت اطالعات 

هزينهساده و كم   : كنترلهامشوق ها و  
زوربه : مديريت تغيير 

مصرفيكبار : برنامه ريزي عملياتي 
متمركز: قدرت  

مبتني بر ساخت يا خريد : راهبرد منابع انساني 

ساده: ساختار
متمركز: تصميم گيري 

فرهنگيتك : فرهنگ 
كم: هماهنگي سازماني و مشاركت اطالعات 

برنسبتا پيچيده و هزينه   : كنترلهامشوق ها و  
زوربه : مديريت تغيير 

مصرفيكبار : برنامه ريزي عملياتي 
متمركز: قدرت  

خريد مبتني بر : راهبرد منابع انساني 

پيچيده : ساختار
متمركزغير : تصميم گيري 

فرهنگيچند  : فرهنگ 
زياد: هماهنگي سازماني و مشاركت اطالعات 

هزينهپيچيده و پر    : كنترلهامشوق ها و  
افرادبه روش آموزش و متقاعد ساختن : مديريت تغيير 

جاريبه صورت برنامه هاي : برنامه ريزي عملياتي 
متمركزغير : قدرت  

خريد مبتني بر ساخت يا : راهبرد منابع انساني 

پيچيده : ساختار
متمركز: تصميم گيري 

فرهنگيچند  : فرهنگ 
زياد: هماهنگي سازماني و مشاركت اطالعات 

هزينهپيچيده و پر    : كنترلهامشوق ها و  
زوربه : مديريت تغيير 

مصرفيكبار : برنامه ريزي عملياتي 
متمركز: قدرت  

خريد مبتني بر : راهبرد منابع انساني 

افق اجراي راهبرد  

دي  
بر

راه
ه 

سئل
ه م

داز
ان

بزرگ 

كوچك

كوتاه مدتبلند مدت 
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خانه شماره يك كه منطبق با مداخله تكاملي است

اجرا بلند مدت بوده و تغييرات نيـز اساسـي نيـست و بـا      كوچك و افق در اين شرايط با توجه به اينكه مسئله راهبردي       

ويژگي عوامـل اثـر گـذار بـر اجـرا       براي مداخله تكاملي مطرح شده، ربينياك و جويستوجه به ساير ويژگيهايي كه در مدل        

 :د بشرح زير باشدميتوان
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.ي آن نيازي به ساختار پيچيده ندارد چون مسئله راهبردي كوچك است و اجرامي شود، استفاده ساختار سادهاز .1

فعاليتهـاي موضـعي انجـام    و مديريت بدون داشتن برنامه اجرايي مورد استفاده قرار مي گيرد  از آنجا كه ساختار ساده     .2

هماهنگي سازماني و مشاركت اطالعاتي نيز كم مـي  ه و نياز به    متمركز خواهد شد    و تصميم گيري   مي دهد قدرت  

.شود

.را ايجاب مي كند ايجاد يك سازمان تك فرهنگي ،ويژگيهاي قبلي.3

.در چنين سيستمي مشوق هاي ساده و سيستم كنترلي كم هزينه كفايت مي كند.4

امكـان   مديريت تغييـر بـه زور        نيز متمركز است  و تصميم گيري    ن ساختار ساده و معموال كوچك است و قدرت          وچ.5

.پذير خواهد بود

بـصورت يكبـار   برنامـه هـا   در صـورت تـدوين برنامـه هـاي عمليـاتي،             ،هستند از آنجا كه مسائل موضعي و كوچك        .6

.مصرف طراحي مي شوند

اين امكان را به وجود مي آورد كه از افراد درون سازمان  و وجود زمان كافي براي اجرا     و نهايتا كوچك بودن مسئله    .7

هر  (كرد سازمان استفاده از افراد خارج از و يا دادبراي انجام امور استفاده كرده و در صورت لزوم آنها را آموزش 

.)كدام كه كم هزينه تر باشد

 استمديريتي كه منطبق با مداخله دوخانه شماره 

جزئـي در محـيط   در اين شرايط با توجه به اينكه مسئله راهبردي كوچك و افق اجـرا كوتـاه مـدت بـوده و تغييـرات                       

 براي مداخله ربينياك و جويس   با توجه به ساير ويژگيهايي كه در مدل          وكسب و كار به وجود آمده كه مستلزم تعديل است           

: مطرح شدهمديريتي

تغييـر فقـط بـر     خيلي جدي نيـست و همچنـين    چون مسئله راهبردي كوچك است ومي شوداز ساختار ساده استفاده     .1

.نيست به ساختار پيچيده  نيازي، لذاا متمركز استيكي از اجز

قـدرت و تـصميم گيـري    فقط يكي از اجراء مدل مورد توجه اسـت        استفاده قرار مي گيرد و        چون ساختار ساده مورد   .2

.دمتمركز و نياز به هماهنگي سازماني و مشاركت اطالعاتي نيز كم مي شو

.قابل توجيه استدر اينجا نيز وجود يك سازمان تك فرهنگي .3

نجام تعديل هاي كوچك و نـسبتا مـداوم ضـروري            ا  و هزينه فرصت شرايط زير بهينه براي سازمان اهميت دارد         چون  .4

.مشوق ها و سيستمهاي كنترل نسبتا پيچيده و هزينه بر برقرار مي شود،است

.انجام مي شودبه دليل كوچك بودن مسئله و كوتاه بودن زمان اجرا تغيير به زور .5

استفاده كرديكبار مصرف برنامه هاي عملياتي مي توان از و تمركز بر يك جزء به علت كوچك بودن مسائل .6

 به دليل كوتاه بودن افق اجرا و عدم امكان آموزش كاركنان درون سازمان اسـتفاده از راهبـرد خريـد در مـورد منـابع                      .7

.انساني مورد نياز براي اجرا مناسب است

 استمداوم كه منطبق با مداخله سهخانه شماره .

 و در بر گيرنده چند جزء از ،اساسياجرا بلند مدت است و تغييرات در اين شرايط اندازه مسئله راهبردي بزرگ و افق 

 مطـرح شـده  مـداوم  بـراي مداخلـه   ربينياك و جويسو ساير ويژگيهايي كه در مدل      لذا با توجه به اين ويژگيها       ،مدل است 

 :است

.مي شوداز ساختار پيچيده استفاده .1

متمركـز و نيـاز بـه        قدرت و تصميم گيري غيـر      ،اجراهمچنين وسعت   و  پيچيدگي و معموال وسعت ساختار      به دليل   .2

.زياد استهماهنگي سازماني و مشاركت اطالعاتي 

.چند فرهنگي شدن چنين ساختارهايي معموال اجتناب ناپذير است.3
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به دليل نياز به هماهنگي و مشاركت اطالعاتي باال و همچنين اجتناب از شرايط زيـر بهينـه و عـدم چـشم پوشـي از                           .4

.فرصت الزم است كه يك سيستم تشويق و كنترل پيچيده و پر هزينه ايجاد شودهزينه هاي 

مديريت تغييـر بـه روش آمـوزش و همچنـين متقاعـد سـاختن       چون مسئله بزرگ و افق زماني اجرا بلند مدت است          .5

.اعضاء سازمان انجام مي شود

اسـتفاده از برنامـه هـاي      ،هبـردي به علت وسعت اجرا و مدت زمان طوالني اجرا و همچنين بـزرگ بـودن مـسئله را                 .6

.مناسب استعملياتي جاري 

وجود زمان كافي براي اجرا اين امكان را به وجود مي آورد كه از افـراد درون سـازمان بـراي انجـام امـور اسـتفاده                   .7

داد اما بايد به بـزرگ بـودن مـسئله راهبـردي و تخصـصهاي الزم بـراي                  كرده و در صورت لزوم آنها را آموزش         

هر كدام كـه     (كرداستفاده   از راهبرد منابع انساني مبتني بر خريد يا ساخت            مي توان   لذا ،ن نيز توجه كرد   اجراي آ 

).باشدمناسبتر 

 استمركب كه منطبق با مداخله چهارخانه شماره .

مـي بـر   ثـر مه ادر هر يك از جنبه هااست و تغييرات كوتاه تحت اين شرايط اندازه مسئله راهبردي بزرگ و افق اجرا   

مركـب  براي مداخلـه  ربينياك و جويس  با توجه به اين ويژگيها و ساير ويژگيهايي كه در مدل             .ساير جوانب خواهد داشت   

:مطرح شده 

.مي شوداز ساختار پيچيده استفاده .1

قدرت و تصميم گيري متمركز هماهنگي از طريق برنامه امكان ندارد و سازوكاري رو در رو مورد نياز است،        چون  .2

.نياز به هماهنگي سازماني و مشاركت اطالعاتي زياد خواهد بودو 

.در اين مورد نيز به علت پيچيدگي و وسعت ساختار، فرهنگي متنوع حاكم مي شود.3

.نياز به سيستمهاي تشويق و كنترل پيچيده و پر هزينه.4

.انجام تغيير به زورچون افق برنامه ريزي كوتاه است .5

.نوع برنامه ريزي عملياتي بصورت يكبار مصرفبه علت وجود شرايط محيطي مت.6

به علت كوتاه بودن افق اجرا امكان آموزش كاركنان درون سازمان وجود نخواهد داشت و استفاده از راهبرد خريد .7

.در مورد منابع انساني مورد نياز براي اجرا مناسب است

پيشنهاداتي براي بهبود فرآيند اجراي راهبرد
عالوه بـر مـوارد     . در بر گيرنده روشهايي براي اجراي راهبرد است       ه مي شود، مدل ارائه شده باال        همانگونه كه مشاهد  

:موارد ديگري به شرح زير براي بهبود اجراي راهبرد پيشنهاد مي شودمطرح شده در مدل فوق 

.عدم جدا سازي فرآيند تدوين و اجرا.1

.ايجاد فرهنگ پشتيبان از راهبرد.2

. گرايي1با راهبرد و اجتناب از مدايجاد ساختار متناسب .3

.ايجاد يك سيستم مديريت مالي و منابع انساني توانمند.4

.هاي انگيزشي و كنترلي مناسب و عادالنهبرقراري سيستم .5

١ - mode
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