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چکیده
شناسایی موانع پیادهسازی برنامههای استراتژیک در میان پیمانکاران فعال در بخش انرژی و ارائة یک
طبقهبندی از حیث میزان اولویت عوامل شناساییشده ،بهعنوان هدف اصلی این پژوهش پیمایشی و
کاربردی مورد توجه است .بهمنظور دستیابی بدین هدف پس از بررسی پیشینة تحقیقاتی و بهرهگیری از
نظرات خبرگان ،هشت عامل به عنوان موانع پیادهسازی برنامههای استراتژیک در بخش انرژی موردنظر قرار
گرفت و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی نمونهای متشکل از  78نفر از مدیران و مشاوران عالی
برنامهریزی استراتژیک در شرکتهای پیمانکاری بررسی شد .روش مورداستفاده بر روی دادههای
گردآوریشده جهت رتبهبندی موانع پیادهسازی استراتژی در سازمان ،روش تاپسیس فازی میباشد .نتایج
تحلیلها گویای آن است که ساختار سازمانی بیشترین اولویت را بهعنوان یک مانع در حین پیادهسازی
برنامة استراتژیک در صنعت پیمانکاری به خود اختصاص میدهد و پس از آن برنامهریزی عملیاتی،
تخصیص منابع ،کیفیت استراتژی ،ارتباطات ،مجریان استراتژی ،کنترل و تعهد در رتبههای بعدی قرار
میگیرند .یافتههای این پژوهش میتواند کارایی اقدامات مدیران شرکتهای پیمانکاری را در هدایت
فرایند اجرا و غلبه بر موانع ارتقا دهد.
واژگان کلیدی :برنامهریزی استراتژیک ،پیادهسازی استراتژی ،رویکرد فازی ،تاپسیس فازی.
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مقدمه
افزایش تمایل در سطوح خرد و کالن مدیریت بهمنظور بهرهگیری از برنامههای
استراتژیک؛ منجر به پیدایش و تغییر و تحول در ابزارها و روشهای برنامهریزی
استراتژیک گردیده است .این تغییر و تحول مجموعهای متنوع از ابزارها و پارادایمها را
برای متولیان تدوین استراتژی در سازمان فراهم نموده و بهصورت مستقیم کیفیت
استراتژیهای سازمان را ارتقا بخشیده است .باوجوداین ،همچنان نرخ شکست در
پیادهسازی برنامههای استراتژیک قابل توجه است و بسیاری از سازمانها قادر به
نهادینهسازی برنامة استراتژیک و دستیابی به اهداف تصریح شده در آن نیستند (جاللی،
 .)0931اگرچه گام نخست برای موفقیت در فرایند مدیریت استراتژیک سازمان
بهرهگیری از رویکردهای چندوجهی و تدوین استراتژیهای با کیفیت است ،اما تدوین
برنامةاستراتژیک نقطة پایان این فرایند نیست .بیشترین چالشها زمانی رخ میدهند که
سازمان با مجموعهای از گزارههای استراتژیک برای پیادهسازی روبهرو میگردد .با
وجود پیشرفت پیوستة ابزارهای برنامهریزی استراتژیک ،خأل قابل توجهی در پرداختن
به مسائل موجود در مرحلة پیادهسازی برنامههای استراتژیک وجود دارد .ماهیت تجربی
و گاه شهودی و نیز عدم وجود درک مناسب نسبت به چگونگی شروع و پایان فرایند
اجرای استراتژی مهمترین دالیلی هستند که این کمتوجهی را توجیه مینمایند
( .)Dehayyat & Anchor, 2009پیادهسازی استراتژی ،فرایند پیچیدهای را شامل
میگردد که فقدان توصیههای علمی و نظام مند برای هدایت این فرایند و نبود خطوط
راهنما برای حل مسائل پیش آمده در حین اجرا ،این فرایند را به جعبة سیاه سازمان
تبدیل نمودهاست .پژوهشهای متمرکز بر این حوزه ،ضمن غنی نمودن ادبیات مدیریت
استراتژیک میتوانند به رمزگشایی از این جعبة سیاه پرداخته و ارتقای اثربخشی
برنامههای استراتژیک را در پی داشته باشند.
یکی از مهمترین مسائل قابل طرح و بررسی در حوزة پیادهسازی استراتژی،
پرداختن به چالشها و موانعی است که سبب اختالل در فرایند پیادهسازی استراتژی و
از دست رفتن تالشهای صورتپذیرفته برای تدوین برنامة استراتژیک میگردد.
شناخت موانع تأثیرگذار بر فرایند اجرا میتواند مدیران را در اصالح جهتگیریهای
فعلی و نیز در تدوین استراتژیهای سنجیده برای دورههای آتی یاری رساند ،تالش
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برای بهبود وضعیت پیادهسازی استراتژی در عین ارتقای اثربخشی ،کارایی سازمان را
در مواردی همچون تخصیص منابع افزایش خواهد داد و این مسئله بخصوص در
شرایط اقتصادی نابسامان بسیار ارزشمند تلقی میگردد .پژوهش حاضر با درنظر گرفتن
اهداف و ضرورتهای فوق به طرح پرسش در زمینة شناسایی و اولویتبندی موانع
پیادهسازی استراتژی در میان شرکتهای پیمانکاری فعال در حوزة انرژی پرداخته است
و کوشش شدهاست تا با بهکارگیری روش تاپسیس فازی ،یک طبقهبندی کاربردی از
موانع پیادهسازی برنامههای استراتژیک در این صنعت فراهم شود و با جلب توجه
مدیران صنعت به عوامل کلیدیتر ،زمینه برای ارتقای وضعیت پیادهسازی برنامههای
استراتژیک صنعت مستعد گردد .نقش پر اهمیت جامعة موردمطالعة این پژوهش در
اقتصاد ملی؛ ازحیث متکی بودن اقتصاد ملی بر صادرات انرژی (نفت ،گاز و فراورده
های مشتق از آن) از دیگر مواردی است که بر ضرورت پژوهش حاضر و اهمیت نتایج
تبیین شده در آن می افزاید.

ادبیات موضوع
دهةهشتاد میالدی آغاز مطالعات نظاممند درخصوص پیادهسازی استراتژی و عوامل
تأ ثیرگذار بر آن می باشد .فصل مشترک اغلب مطالعات انجام شده تا به امروز ،اشاره به
عدم وجود مدلهای کارآمد و متنوع برای راهنمایی مدیران و ساماندهی به تصمیمات
مجریان استراتژی در حین پیادهسازی برنامههای استراتژیک است که تبدیل به مهمترین
معضل در مسیر اجرای استراتژیهای سازمانی گردیده است (ریبینیاک.)39 :0973 ،
مهمترین مطالعات در دهة هشتاد میالدی شامل تالشهای "استونیچ" (،)0371
"ریبینیاک" و "جویس" (" ،)0371الکساندر" ( )0373و نیز "گالبریث" و کازانجیان"
( )0371میباشد ( .)Kazmi, 2008بهرغم تفاوتهای بنیادین این مطالعات،
مشابهتهایی میان متغیرهای معرفیشده از سوی محققان وجود دارد .این مشابهت را
میتوان در قالب اشارة این محققان به متغیرهای محیط ،استراتژیهای تدوینشده،
ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،برنامهریزی عملیاتی ،تخصیص منابع ،کارکنان،
ارتباطات ،کنترل و نیز رهاوردهای حاصل از اجرا بهعنوان مهمترین موانع پدید آمده
در حین اجرای استراتژی بیان نمود ( .)Okumus, 2001مطالعه در این حوزه در دهةنود
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میالدی با تحقیقات "پتی گرو" و "ویپ" ("،)0330اسکیوینگتون" و"دفت" (،)0330
"ریبینیاک" ( )0331و "میلر" ( )0338بهعنوان شاخصترین نمونههای پژوهشی ادامه
یافتهاست .اشاره به متغیرهایی مانند رهبری ،تعهد و اجماع و همچنین بررسی نقش
دانش سازمانی از مهمترین ویژگیهای تحقیقات دهةنود میالدی بهشمار میرود
(جاللی .)0931 ،در هزارةجدید میالدی نیز" ،بیر" و "ایزنشتات" (،)1111
"اوکوموس" ( 1110و " ،)1119تامسون" و "استریکلند" (" ،)1119هیگینز" ( )1113و
"ریبینیاک" ( )1111بهطور مشخص به بررسی مسائل موجود در پیادهسازی استراتژی
در قالب تبیین مدلهای جامع و فراگیر پرداختهاند ( .)Kazmi, 2008عمده تفاوت
مطالعات پس از سال  1111میالدی ،استفاده از مجموعه عوامل تبیینشده در تحقیقات
گذشته و ارائة آنها در طبقهبندیهای جدیدی است که فارغ از عوامل زمینهای دخیل
در انجام پژوهش ،از قابلیت تعمیم و کاربرد فراصنعتی و فراملی برخوردار باشند
(جاللی.)0931 ،
ساختار سازمانی یکی از مهمترین متغیرهایی که در سیر تاریخی یاد شده بهکرات از
سوی نویسندگان مورد استناد قرار گرفتهاست .ناتوانی سازمان در تعدیل ساختار خود با
الزامات محیطی برای تطابق با نیازهای استراتژیک میتواند منجر به از دست رفتن
مزیتهای رقابتی سازمان گردد (.)Olson, Slater & Hult, 2005; Schaap, 2006
فقدان هماهنگی میان سطوح سازمانی و عدمپشتیبانی مدیرانارشد از مدیران سطوح
پایین اجرای استراتژیهای سازمانی را با اختالل روبهرو میگرداند (.)Okumus, 2003
تأثیر متقابل ساختار سازمانی بر متغیرهایی مانند ارتباطات و تخصیص منابع سبب
شدهاست تا این عامل رتبة باالیی را ازحیث محدودیت در اجرای استراتژی دریافت
نماید .نقش ناکارآمدی و ضعف ساختاری در عدمموفقیت پیادهسازی برنامههای
استراتژیک ،بهویژه در سازمانهایی که نیازمند ترتیبات ساختاری ویژهای همچون
ساختار مبتنیبر پروژه می باشند ،اهمیت مضاعفی را به همراه دارد .پژوهشی که
بهمنظور بررسی مسائل برنامهریزی استراتژیک در شرکتهای پیمانکاری فعال در
بخش انرژی صورت گرفتهاست ،بر اهمیت ساختار منعطف و سیستمهای اداری و
نظارتی در برنامهریزی استراتژیک سازمانهای پروژهمحور تأکید داشته و اهمیت این
عوامل را بیش از مسائلی همچون سطح مهارت نیروی انسانی و نظام آموزش و ارتقای
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کارکنان برشمرده است (منوریان و غزائیان .)0973 ،در میان مجموعه موانع مورد اشارة
محققان« ،ارتباطات» بیشترین استناد را بهعنوان یک متغیر مستقل دریافت نموده است .از
منظر برنامهریزی استراتژیک ،ارتباطات بهعنوان مکانیزمی تعریف میگردد که پیامهای
رسمی و غیررسمی دربارةاستراتژیهای سازمان را انتقال میدهد (.)Okumus, 2003
فارغ از استناد به ارتباطات بهعنوان یک مانع مستقل ،میتوان ارتباطات را بهعنوان
موضوعی متداخل با ساختار سازمانی در نظر گرفت .بهنظر میرسد بیشتر چالشهایی
که به حوزة ارتباطات تعلق دارند ،ناشی از ساختار سازمان و نحوة سازماندهی نظام
ارتباطی آن میباشند ( .)Schaap, 2006وجود ارتباط میان تدوینکنندگان استراتژی و
متولیان اجرای استراتژی هم بهصورت مستمر و هم مقطعی در قالب ارائة
دستورالعملهای اجرایی به هنگام نیاز ،احتمال موفقیت اجرای استراتژی را افزایش
میدهد (.)Heide, Gronhaug & Johannessen, 2002
گذر برنامههای استراتژیک از مرحلة طراحی به اجرا با دو چالش کیفیت
استراتژیهای تدوین شده و عامل انسانی متولی اجرای استراتژی همراه است.
بهطورکلی نقطةآغاز چالشهای پدیدآمده در فرایند پیادهسازی ،کیفیت استراتژیهایی
است که در اختیار متولیان اجرا قرار میگیرد و تا چیزی برای عملیاتی شدن وجود
نداشته باشد ،بحث در مورد اجرای استراتژی بیهوده است (ریبینیاک.)73 :0973 ،
بسیاری از محققان بدیننکته اشاره نمودهاند که نوع استراتژی و فرایندی که استراتژی
از طریق آن توسعه داده میشود ،بر جاریسازی استراتژی تأثیرگذار است .بنابراین،
استفاده از یک بنیان سنجیده برای تدوین استراتژی ضروری است (.)Allio, 2005
اجرای استراتژی زمانی با مانع روبهرو میگردد که تفسیر نادرست از محیط رقابتی
بعنوان بنیان استراتژی در مرحلة تدوین مورد استفاده قرار گیرد و یا استراتژیهای مبهم
و غیرقابل درک به مجریان ارجاع داده شود .اجرای سنجیدة استراتژی نمیتواند
جبرانکنندة ضعف تصمیمگیریهای استراتژیک و تحلیلهای بیکیفیت به هنگام
تدوین استراتژی گردد ( .)Hrebiniak, 2006مجریان استراتژی متشکل از مدیران
سطوح مختلف سازمان و نیز کارکنان میباشد ،که در این میان نقش مدیران میانی از
اهمیت بیشتری نسبت به دیگر متولیان اجرا برخوردار است ( .)Atkinson, 2006برخی
از محققان معتقدند که موفقیتآمیز بودن اجرای استراتژی بیش از آنکه ناشی از
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متغیرهای مرتبط با سیستم سازمان باشد ،به جنبة انسانی و ویژگیهایی مانند مهارت ها،
نگرشها ،قابلیتها ،تجارب و مشارکت عامل انسانی وابستهاست ( Viseras, Baines
 .)& Sweeney, 2005; Harrington, 2006بهرغم آنکه بخش اعظمی از مجریان
استراتژی در سازمانهای پروژه محور بهصورت مستقیم با پروژههای سازمان بهعنوان
مدیر پروژه درگیر هستند ،اما مهمترین مجریان استراتژی در اینگونه سازمانها مانند
معاونان مالی ،اداری و بازرگانی در جایگاهی قرار میگیرند که با موفقیت کلی
سازمان ،فارغ از نوع ،تعداد و ماهیت پروژهها مرتبط میباشند .تعهد دیگر ،عاملی است
که به سبب خاستگاه انسان محور خود مورد توجه قرار گرفته است .میتوان تعهد را
بهصورت میزانی که واحدهای وظیفهای توان خود را معطوف به حصول استراتژیهایی
نموده و آن را به اجرا در میآورند ،مفهومسازی نمود ( & Rapert, Velliquette
 .)Garretson, 2002مطالعات متعدد حاکی از وجود رابطة مستقیم و مثبت میان تعهد
مجریان و موفقیت در اجرای استراتژی است .با وجوداین ،تلقی مجریان از
عدمسودمندی نتایج حاصل از اجرا و نامرتبط بودن این نتایج با نیازهای خود می تواند
از میزان تعهد آنان بکاهد (جاللی .)0931 ،مطالعات نشان میدهد نقش «عوامل
انسانمحور» همچون تعهد و کفایت مجریان استراتژی از تأثیرات منفی بیشتری نسبت به
عوامل «سازمانمحور» در شکست تصمیمات راهبردی برخوردارند (دستجردی،
پورعزت ،کاللی و اخوان نوری.)0973 ،
مفهوم کنترل در حوزة پیادهسازی استراتژی به سازوکارهای رسمی و غیررسمی
داللت دارد که امکان نظارت و ارزیابی اقدامات اجرایی را نسبت به اهداف و معیارهای
تعیینشده در برنامة استراتژیک و نیز اصالح جهتگیریهای استراتژیک آتی ممکن
میگرداند ( .)Brenes, Mena & Molina, 2007قابل ارزیابی نبودن برنامههای
استراتژیک بهواسطةتعیین معیارهای مبهم سنجش عملکرد یا شاخصهای به شدت
کیفی میتواند ضمن تأثیرگذاری بر میزان انگیزة مجریان استراتژی ،اصالح اشتباهات
را نیز با مشکل روبهرو گرداند .بهعالوه این متغیر ،نقش ویژهای در ایجاد تعادل میان
اهداف استراتژیک و اقدامات عملیاتی دارد ( .)Atkinson, 2006ازاینرو ،ناکارآمدی
سازوکار کنترل میتواند درعین به خطر انداختن کلیت برنامة استراتژیک سازمان،
موجبات تشدید اثرات منفی ناشی از برنامهریزی عملیاتی بهعنوان یک مانع در موفقیت
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پیادهسازی استراتژی های سازمان را به همراه داشته باشد .در سازمان های پروژه محور،
برنامهریزی عملیاتی برای بهاجرا درآوردن پروژههای گوناگون از اهمیت مضاعفی
برخوردار است .مهارت مدیران پروژه در تخصیص منابع برای هر یک از فعالیتها،
پیشبینی الزامات مورد نیاز برای تکمیل مراحل پروژه ،تبیین رویههای اجرایی و تنظیم
شرح وظایف نیروی انسانی از مهمترین اجزای برنامهریزی عملیاتی در پروژههای
پیمانکاری است که در موفقیت برنامهریزی استراتژیک شرکتهای پیمانکاری نقش
دارند ،در واقع میتوان موفقیت برنامهریزی استراتژیک در شرکتهای پیمانکاری را
در تناسب برنامهریزی عملیاتی پروژهها و شاخصهای برنامهریزی استراتژیک دانست
(منوریان و غزائیان .)0973 ،یکی از مهمترین موانع پیادهسازی استراتژی در سازمانها
مسائل مرتبط با تخصیص و بهرهبرداری از منابع میباشد .تخصیص صحیح منابع
میتواند بهعنوان یک اهرم در موفقیت پیادهسازی استراتژیها نگریسته شود
(" .)Crittenden & Crittenden, 2008میلر" ،در پژوهش خود بر سازمانهای
بریتانیایی دریافت که تخصیص منابع بهعنوان یک عامل کلیدی در موفقیت پیادهسازی
تصمیمات و برنامهریزیهای استراتژیک ایفای نقش میکند ( & Miller, Wilson
" .)Hickson, 2004هیگینز" معتقد است ،اگر تناسب میان منابع با استراتژی ،ساختار،
ارزشهای مشترک ،سبک ،کارکنان ،فرایندها و سیستم از میان برود ،احتمال شکست
برنامههای استراتژیک سازمان افزایش مییابد (.)Higgins, 2005
بررسی یک صنعت بهمنظور یافتن چالشها و موانع اجرای برنامههای استراتژیک
نیازمند توجه به ترتیبات صنعت موردنظر و عوامل زمینهای حاکم بر صنعت است.
بنابراین ،در این پژوهش با موردنظر قرار دادن شرکتهای پیمانکاری فعال در بخش
انرژی کوشش گردید تا متغیرهایی بهعنوان موانع پیادهسازی استراتژی مورد استفاده
قرار گیرد که ضمن معنیداری الزم در میان پیمانکاران فعال در بخش انرژی (نفت،
گاز و فرآوردههای مشتق از آن) از قابلیت تعمیم به پیمانکاران دیگر بخشها نظیر
پیمانکاران عمرانی یا تجهیزات صنعتی برخوردار باشد .بهمنظور دستیابی بدینهدف
ابتدا ،مجموعه عواملی که از اهمیت و استناد بیشتری در نمونههای تحقیقاتی برخوردار
بودهاند ،شناسایی گردید و سپس این عوامل برحسب نظر خبرگان دانشگاهی و فعاالن
در شرکتهای پیمانکاری طی سه مرحله ویرایش و تعدیل گردید .در پایان این مراحل
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 7عامل شامل ساختار سازمانی ،ارتباطات ،مجریان استراتژی ،کیفیت استراتژی،
تخصیص منابع ،کنترل ،برنامهریزی عملیاتی و تعهد که بیشترین معنیداری و تناسب را
با پارامترهای صنعت پیمانکاری از دید صاحبنظران داشتند ،از میان مجموعه موانع
مورد استناد در پیشینةتحقیقاتی برگزیده شد و در چارچوب این پژوهش بهعنوان موانع
مفروض در پیادهسازی برنامة استراتژیک شرکتهای پیمانکاری بخش انرژی مورد
بررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفت .بهعالوه پنج معیار شامل افزایش هزینههای
سازمانی ،کاهش انعطافپذیری در برابر تغییرات ،کاهش خالقیت و نوآوری ،ناتوانی
در جذب فرصتهای بازار و بروز تعارض درون سازمانی بهعنوان معیارهای مورد نیاز
برای ارزیابی موانع در قالب روش تاپسیس فازی از سوی خبرگان مورد اشاره قرار
گرفت .بهکارگیری روش تاپسیس فازی یکی از جنبههای نوآورانة این پژوهش است
که امکان تحلیل دقیقتری را از وضعیت پیادهسازی برنامههای استراتژیک در میان
پیمانکاران بخش انرژی فراهم میآورد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر ،به لحاظ نوع هدف در میان پژوهشهای کاربردی و به لحاظ نوع
روش در طبقةتحقیقات توصیفی ـ پیمایشی قرار میگیرد .ابزار مورد استفاده در این
پژوهش ،پرسشنامهای حاوی 11سؤال در زمینة پژوهش است که سؤاالت آن
درخصوص سنجش تأثیر هر مانع بر روی اجرای برنامة استراتژیک طراحی
گردیدهاست .برای تضمین روایی محتوایی ابزار پژوهش ،ضمن رعایت قواعد نگارشی
و عدماستفاده از جمالت مبهم در طرح سؤاالت ،از نظرات خبرگان دانشگاه و صنعت
استفاده گردیدهاست .تضمین پایایی ابزار پژوهش نیز با توزیع پرسشنامه میان  03نفر از
کارشناسان برنامهریزی استراتژیک شرکتهای جامعة آماری که حداقل بیش از سه
سال سابقةکاری داشته و با پارامترهای حاکم بر فعالیت شرکتهای پیمانکاری در
بخش انرژی آشنایی کامل داشتهاند ،صورت پذیرفتهاست .ضریب آلفای «کرونباخ»
برای این پیش آزمون برابر با  1/318بود که نشان دهندة سطح پایایی قابل قبول برای
پرسشنامة پژوهش است.
جامعة آماری این پژوهش در برگیرندة شرکتهای پیمانکاری فعال در بخش انرژی
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(نفت ،گاز و فرآوردههای مشتق از آن) است که در عضویت انجمن شرکتهای
مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشیمی میباشند .تعداد شرکتهای جامعة آماری
موردنظر تا پایان تابستان  0931بالغ بر  080شرکت بودهاست که تمامی آنها از
پیمانکاران خصوصی در حوزة انرژی میباشند .بهمنظور نمونهگیری ،در ابتدا تعداد 33
شرکت از میان  080عضو انجمن بهدلیل عدمبرخورداری از یک برنامةاستراتژیک
مدون و مشخص و در نتیجه بیمعنی بودن موضوع پژوهش درخصوص موانع
پدیدارشده در فرایند اجرای برنامههای استراتژیک ،از لیست جامعة آماری حذف
گردیدند .سپس برای تعیین تعداد نمونة موردنیاز برای گردآوری دادهها از فرمول
نمونهگیری با درنظر گرفتن سطح خطای  1/13و سطح اطمینان  %33استفاده شد .با
توجه به فرمول نمونهگیری ،تعداد نمونة نهایی برابر با  78شرکت گردید که این تعداد
بهصورت تصادفی از میان  001شرکت دارای برنامة مدون استراتژیک برگزیده شد و
پرسشنامة پژوهش در اختیار معاون برنامهریزی استراتژیک یا کارشناس ارشد
برنامهریزی استراتژیک در هر یک از شرکتهای منتخب قرار گرفت .همچنین
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها روش تاپسیس فازی مورد استفاده قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل دادهها
تکنیک تاپسیس )(TOPSIS

تکنیک ) (TOPSISتوسط "هوانگ" و "یونگ" در سال  0370ارائه شدهاست .در
این تکنیک m ،گزینه بهوسیلة  nشاخص ارزیابی میشوند و حاصل ،ارائة یک
طبقهبندی از  mگزینه است .این تکنیک که ازجمله مدلهای جبرانی در بین روشهای
 MADMبهشمار میرود ،از یک منطق ریاضی پیروی میکند .این منطق در ابتدا
«راهحل ایدهآل مثبت (بهترین گزینه)» و «راهحل ایدهآل منفی (بدترین گزینه)» را
معرفی میکند؛ راهحل ایدهآل مثبت ،راهحلی است که معیار سود را افزایش و معیار
هزینه را کاهش میدهد و بهتبع آن راهحل ایدهآل منفی ،ارزش عکس راهحل ایدهآل
مثبت را داراست .سپس تمامی گزینههای مورد بررسی ،با بهترین گزینه و بدترین گزینه
مقایسه میشوند و فاصلة خطی هر گزینه از بهترین گزینه و بدترین گزینه اندازهگیری
میشود .گزینه ای که بیشترین فاصله را از بدترین گزینه و کمترین فاصله را از بهترین

 199مطالعات مدیریت صنعتی ،سال یازدهم ،شماره  ،92تابستان 29

گزینه دارا باشد ،بهعنوان گزینة برتر یا گزینة بهینه انتخاب میشود.
روش تاپسیس ،دارای پایههای ریاضی مناسب است .این روش با فاصلهها سروکار
دارد .تاپسیس گزینهای را که بیشترین فاصله از بدترین گزینه و کمترین فاصله از
بهترین گزینه دارد ،بهعنوان گزینة بهینه انتخاب میکند و بههمیندلیل و پایة
ریاضیاش ،بر سایر روشهای ) (MADMبرتری دارد .روش تاپسیس برتری دیگری
نسبت به بعضی از روشهای ) (MADMدارد که این روش از روشهای جبرانی
است .یعنی وزن تمامی گزینهها و معیارها در تصمیمگیری دخالت داده میشود و هیچ
وزنی در این روش نادیده گرفته نمیشود.
رویکرد فازی )(FUZZY Approach

نظریة فازی توسط "لطفی عسگرزاده" ،دانشمند ایرانی و استاد دانشگاه "برکلی"
آمریکا در سال  0313به جامعة علمی عرضه شدهاست .کاربردهای این نظریه در
حوزههای مختلف علمی ،از زمان ارائة آن تا به امروز به رشد و تعمیق آن کمک
شایانی نموده است .رویکرد فازی ،نظریهای برای اقدام در شرایط عدم اطمینان است،
بههمیندلیل کاربردهای فراوانی را در علوم پیچیده همچون مدیریت و تصمیمگیری
یافتهاست .این نظریه ،قادر است بسیاری از مفاهیم ،متغیرها و سیستمهایی را که غیردقیق
و مبهم هستند ،به مدلهای ریاضی تبدیل نماید و زمینه را برای استدالل ،استنتاج،
کنترل و تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد .بههمیندلیل ،استفاده از این
رویکرد در پژوهش در حوزة مدیریت استراتژیک که نیازمند تعامل با مجموعة پیچیده
و کالن از متغیرها بوده و به سبب ماهیت خود با عدماطمینان فراوانی روبهروست،
میتواند درک کاملتری را نسبت به دیگر رویکردهای تحلیلی و آماری فراهم آورد.
روش تاپسیس فازی )(FUZZY TOPSIS

محققان در این پژوهش ،رویکرد جدیدی از روش تاپسیس فازی را مورد نظر قرار
دادهاند .براساس این رویکرد ،برای تخصیص واژههای بیانی به اعداد فازی ،یک
راهکار جدید به شرح ذیل پیشنهاد داده شدهاست .پس از جمعآوری پرسشنامهها و
استخراج گزینههای موردنظر پاسخ دهندگان در هر سؤال ،اعداد  8 ،3 ،9 ،0و  3به
گزینههای خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و بسیار زیاد تخصیص داده میشود و سپس
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میانگین و انحرافمعیار جوابهای هر سؤال مشخص محاسبه میگردد .بهعنوان مثال
در این مرحله میانگین و انحرافمعیار برای سؤال اول از مجموع چهل سؤال پرسشنامه
بهترتیب برابر با  8/1و  0/3میباشد .هر سؤال رابطة یک گزینه با یک شاخص را
برحسب آنچه توسط خبرگان پیشنهاد گردیدهاست؛ مشخص می کند .هر عدد فازی
مثلثی در برگیرندة سه عدد است که در واقع عدد میانی مرکز توجه و توصیفکنندة
اصلی وضعیت موردنظر میباشد و اعداد ابتدایی و انتهایی عدد فازی مثلثی ،بازه
شمولپذیری آن واژةبیانی را مشخص میکنند .بدینترتیب وزن گزینه  iام نسبت به
شاخص  jام بهدست میآید که روش محاسبة آن بهصورت ذیل است (جدول شماره
:)0
∑
)تعداد نمونهها =, (N
رابطة )0
رابطة )1
( ∑
)
̃
(
,
,
)
رابطة )9
(انحرافمعیار  +میانگین  ،میانگین سؤال مرتبط با گزینه  iام نسبت به شاخص  jام ،
انحراف معیار ـ میانگین)
یکی از انتقادات عمده به تحلیلهای آماری ،ذکر این نکته است که تحلیلهای
آماری بر روی گزینهای از جوابها صورت میپذیرند که ازسوی پاسخدهندگان
نسبت به بقیة گزینههای پاسخ با اقبال بیشتری همراه شدهاست .این امر در وضعیتی رخ
میدهد که دیگر گزینهها ،تعداد کمتری از توجهات را بهنسبت به گزینة موردنظر
اکثریت پاسخدهندگان دریافت نمودهاند .اما تعداد قابل توجهی از پاسخها را نسبتبه
کل پاسخهای دریافتی به خود اختصاص دادهاند ،مورد توجه قرار نمیگیرند .بهعنوان
مثال اگر در پاسخ به یک پرسش  %13از پاسخدهندگان به گزینة زیاد؛  %03به گزینة
متوسط و  %11به گزینة کم اشاره نموده باشند ،گزینة زیاد مالک ارزیابی قرار میگیرد
و ارزشی بسیار کمی برای  %11پاسخ به گزینةکم از سوی تحلیلگران اعمال میگردد.
نتیجة اینگونه تحلیلها میتواند دارای تورش به سمت گزینههای انتخابشده توسط
اکثریت باشد ،با اینکه اقلیت نیرومندی ،گزینههایی به غیر از گزینة مورد انتخاب
اکثریت را مورد نظر خود قرار دادهاند .انتقاد دوم که در تبدیل واژههای بیانی به اعداد
فازی وجود دارد ،اشاره به این نکته است که بازه شمولپذیری برای تمامی واژهها و
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تمامی سؤاالت یکسان است و این بازه نه براساس واقعیات ،بلکه براساس نظر و سلیقه
تحلیلگر انتخاب میشود.
محققان در این پژوهش با استفاده از روش شرح دادهشده تالش نمودهاند تا پاسخ
مناسبی برای این انتقادات فراهم نمایند که فرایند پاسخگویی بدین انتقادات به اختصار
بیان میشود .در وهلة نخست ،باتوجه به اینکه در این پژوهش از اعداد فازی استفاده
شدهاست؛ روش تاپسیس فازی بهجای روش تاپسیس برای تحلیل دادههای
گردآوریشده بهکار گرفته شدهاست .بنابراین انتقاد درخصوص تخصیص اعداد قطعی
به واژههای بیانی با این روش کمرنگ خواهد شد .همچنین از آنجاییکه تعداد
نمونههای مورد استفاده در این پژوهش بالغ بر  78نمونه است و این مقدار بیش از
عدد 91برای تعداد نمونهها میباشد ،میتوان نمونه پژوهش را یک نمونة «نرمال» درنظر
گرفت .در یک توزیع نرمال احتمال فاصلة یک انحرافمعیار بیشتر و یک انحرافمعیار
کمتر از میانگین برابر با  1/17میباشد؛ بهعبارتدیگر حدودا  %17فضای زیر منحنی
 μقرار دارد .با این توضیح اگر عدد فازی که به واژة بیانی
نرمال در فاصله
تخصیص داده میشود به صورت )
( باشد ،آنگاه تقریبا از %17
دادههای آماری در تحلیل دادهها استفاده کردهایم .هر سؤال با توجه به پاسخهای
دریافتی ،میانگین و انحرافمعیار خاص خود را دارد که فضای عدد فازی و شمول
پذیری عدد فازی را برای هر سؤال ویژه میگرداند که این امر با واقعیت و شرایط
واقعی مسأله سازگاری بیشتری دارد .در این تحقیق رویکردی سیستماتیک از تاپسیس
فازی ارائه شدهاست که مطابق با اصول پذیرفته شدة ریاضی و آمار بهکار گرفته
شدهاست .این روش برای حل مسائل تصمیمگیری گروهی در محیط فازی بسیار
مناسب است و تطابق مناسبی با شرایط واقعی تصمیمگیری دارد .مراحل انجام روش
پیشنهادی برای رتبهبندی کردن موانع اجرای برنامة استراتژیک به شرح زیر است:
گام اول :شناسایی معیارهای ارزیابی و متغیرهای زبانی مناسب
فرض کنید کمیتهای متشکل از tتصمیمگیرنده )
( مسئول ارزیابی
( براساس  nشاخص )
 mگزینه )
( هستند .شاخصها
بهصورت هزینة ) (Cو منفعت) (Bدستهبندی میشوند .با توجه به توضیحات دادهشده
در تبدیل واژههای بیانی به اعداد فازی ،فرض بر این خواهد بود که:
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رابطة ( )1محاسبات در جدول شمارة )0
=j

;

, i= 1,2,…,m

̃ ),

,

̃
(
1,2,…,n

,

یک عدد فازی مثلثی است و معادل با امتیاز تخصیص دادهشده به گزینة
تصمیمگیرنده براساس معیار است .همچنین فرض کنید:
, j= 1,2,…,n ; k= 1,2,…,t

̃

) ,

توسط
(

̃

رابطة )3
یک عدد فازی مثلثی است که معادل با وزن تخصیص دادهشده توسط تصمیمگیرنده
بر اساس معیار است.
گام دوم :ایجاد ماتریس نرمالشده تصمیمگیری فازی
ماتریس وزنهای گزینه  iام نسبت به معیار  jام در محیط فازی بهصورت زیر نشان داده
میشود:
̃
̃
̃
̃
̃[
]
رابطه )1
̃
̃
̃
̃
̃ ̃(
̃ ,
) ̃
بهمنظور اطمینان از سازگاری بین امتیازات و میانگین اوزان ،باید آنها را
نرمالسازی نمود تا به مقیاسهای قابل مقایسه تبدیل شوند .در روش تاپسیس از
نرمالسازی به روش نرم اقلیدسی (روش نرماالیز کردن برداری) استفاده میشود که از
همان روش در محیط فازی استفاده میشود .الزم بهذکر است در بعضی مواقع برای
سهولت در محاسبه از روش نرمالسازی خطی برای تاپسیس فازی استفاده میشود.
رابطة )8

̃

] ̃ [
̃

گام سوم :ایجاد ماتریس تصمیم نرماالیز وزن دهیشدة فازی
با استفاده از رابطة زیر می توان ماتریس نرمالشده را موزون کرد.

̃
∑√
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̃

رابطة )7

̃

̃

گام چهارم :تعیین «راهحل ایدهآل مثبت» و «راهحل ایدهآل منفی»
در ماتریس ̃ برای معیارهای از جنس سود ،مقدار ماکزیمم هر ستون را انتخاب
کرده و درنهایت عددی فازی برای ̃ بهدست میآید .ذکر این نکته الزم است که
برای معیارهای از جنس هزینه ،مقدار مینیمم انتخاب میشود .همچنین برای معیارهای
از جنس سود ،مقدار مینیمم هر ستون را انتخاب کرده و د نهایت عدد فازی برای ̃
بهدست میآید( .محاسبات در جدول شمارة )1
رابطة )3
رابطة )01

) ̃

̃

̃

(

̃

̃ ),

̃

̃(

̃

) ̃

̃

̃

(

̃

̃ ),

̃

̃(

̃

گام پنجم :بهدست آوردن فاصله هر گزینه از گزینههای ایدهآل مثبت و
منفی و محاسبه ضریب نزدیکی(

)

فاصلة هر گزینه از گزینة ایدهآل مثبت و گزینة ایدهآل منفی بهصورت زیر محاسبه
میشود:
رابطة ( )00محاسبات در جدول شمارة )9
رابطة ( )01محاسبات در جدول شمارة )1

) ̃

̃( ∑

̃

) ̃

̃( ∑

̃

با استفاده از فرمول زیر ضریب نزدیکی هر گزینه بهدست میآید که در جدول
شمارة  3محاسبات انجام شدهاست:
رابطة)09

گام ششم :رتبهبندی گزینهها به روش مساحت
گاهی الزم است ،دو عدد فازی را با هم مقایسه کنیم تا مشخص کنیم که کدام یک
بزرگتر از دیگری است .گاهی نیز به دلیل متغیر های زیاد و محاسبات گسترده اعداد
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فازی ،ناچار میشویم اعداد فازی را به اعداد قطعی تبدیل کنیم که به این کار «دیفازی
کردن» گفته میشود .مهمترین روشهای مقایسه عبارتند از :روش مساحت ،روش
مقایسة میانگین و انحرافمعیار و ضریب تغییر .مهمترین روشهای دیفازی کردن
عبارتند از:
روش میانگین ،روش مرکز ناحیه و روش ( α cutبرش .)α
در این مقاله روش مساحت ،جهت مقایسة نهایی اعداد فازی استفاده شدهاست .در
روش مساحت ،اختالف دو عدد فازی نوشته شده و مساحت مثلثی که بیانگر اختالف دو
عدد فازی هست ،محاسبه میشود .روش مساحت ازاینجهت اولویت دارد که تمامی
فضایی را که عدد فازی مثلثی اشغال میکند ،مورد ارزیابی و مقایسه قرار میگیرد.
یک عدد فازی است ،باید از روشی برای مقایسة عدد فازی
باتوجه به اینکه
استفاده کرد که جواب صحیح و قابل قبول را نتیجه دهد .یکی از روشهای شناختهشده
برای مقایسة دو عدد فازی ،روش مساحت میباشد.
ابتدا اختالف دو گزینه محاسبه میشود:
̃

̃

رابطة)01
(
)
مثلثی که از این عدد فازی بهدست میآید رسم میشود و مساحت آن محاسبه میشود.
رابطه )03

) (

∫

رابطه )01

) (

∫

رابطه )08

) (

∫
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اگر بزرگتر از  1/3باشد ،آنگاه میگوییم گزینه بر گزینه ترجیح دارد و
اگر برابر  1/3باشد ،بین گزینة و گزینة هیچ ترجیحی وجود ندارد و اگر
کوچکتر از  1/3باشد ،گزینة بر گزینة ترجیح دارد.

جدول  .1وزن گزینهها نسبتبه معیارها و سایر جداول محاسبات در محیط فازی و رتبهبندی نهایی گزینهها

جدول  .2دو محاسبات مرحلة دوم و سوم و چهارم
بروز تعارض درون

ناتوانی در جذب

سازمان

فرصتهای بازار

کاهش خالقیت و نوآوری

کاهش انعطافپذیری در

افزایش هزینههای

برابر تغییرات

سازمانی

معیارها
موانع
پیادهسازی استراتژی

65.7

3500

350.

65.0

3500

3506

7500

3507

35..

05..

35.0

350.

05.6

35.0

3500

ساختار سازمانی

75.

35..

35.0

0506

35.

3500

05..

3500

3500

65.0

35036

35..

05.0

350.

350

ارتباطات

65..

3506

350.

0530

3506

350.

0500

35.

35..

65..

350.

350.

0500

3500

3507

مجریان استراتژی

6507

35.0

35.0

75..

35.

35..

7500

3500

3500

050.

350

35..

650.

350.

3500

کیفیت استراتژی

650.

3506

350.

050.

350.

350.

05..

35.

3500

057.

35.

350.

050.

3506

3507

تخصیص منابع

05..

35.

3500

65.7

35..

35..

6530

3500

35..

65.0

35.

3500

75.

3500

35.0

کنترل

05..

35..

350.

0506

35.

350.

05..

35.

3500

.

35.0

35.

0500

35.0

3506

برنامهریزی عملیات

75.

35.

35.0

75..

350.

35..

7500

35..

35..

75.

3500

35..

0500

35.0

35.0

تعهد

05..
75.

35..
35.0

3506
35.0

0506
75..

35.
35..

306
35..

05..
7500

35.
35..

3500
35..

.
75.

35.0
350

35.
35..

0500
75.

35.0
3500

3500
35.0

Max
Min
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ها

جدول شمارة  3و  4محاسبات
جدول 4
(محاسبة
.70.
0700
.70
0700
.70
0700
.70
2700

2700
2700
270.
2700
2700
2700
2700
270.

جدول 3

با استفاده از اعداد فازی)
270
2700
270.
2700
270
2700
2700
2

(محاسبة

ساختار سازمانی
ارتباطات
مجریان استراتژی
کیفیت استراتژی
تخصیص منابع
کنترل
برنامهریزی عملیات
تعهد

.70.
0700
.70
0700
.70
0700
.70
2

2700
270.
2700
270.
2700
27.0
2700
2700

با استفاده از اعداد فازی)
270
2700
270.
2700
270
2700
2700
2

ساختار سازمانی
ارتباطات
مجریان استراتژی
کیفیت استراتژی
تخصیص منابع
کنترل
برنامهریزی عملیات
تعهد

جدول  .5محاسبه
(محاسبة
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27..
27..

27.
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.

با استفاده از اعداد فازی)
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.
2700

ساختار سازمانی
ارتباطات
مجریان استراتژی
کیفیت استراتژی
تخصیص منابع
کنترل
برنامهریزی عملیات
تعهد

باتوجه به جدول شماره  0و شرح محاسبات صورتپذیرفته ،عوامل مورد بررسی (موانع
اجرای برنامهریزی استراتژیک) به صورت زیر رتبه بندیشده میگردند.

بحث و نتیجهگیری
بررسی موانع پیادهسازی برنامههای استراتژیک یکی از جذابترین موضوعات
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پژوهشی در حوزة دانش استراتژیک است که کمتر بدان پرداخته شده است .پژوهش
حاضر به سنجش این موانع در میان شرکتهای پیمانکاری فعال در بخش انرژی (نفت،
گاز و فرآوردههای مشتق از آن) اختصاص یافته است .موضوعیت داشتن برنامهریزی
استراتژیک در بخش انرژی و نیز متکی بودن اقتصاد کشور به این بخش ،معیارهایی
بودند که محققان را در انتخاب شرکتهای پیمانکاری بخش انرژی یاری نمودند؛
همچنین استفاده از روش تاپسیس فازی بهمنظور تحلیل داده های گردآوری شده ،از
دیگر ابعاد مهم این پژوهش است که عالوهبر جنبة نوآورانةآن ،قابلیت اعتماد به
یافتههای پژوهش را افزایش میدهد .بهمنظور سنجش موانع پیادهسازی برنامههای
استراتژیک در میان جامعةآماری موردنظر ،ابتدا موانع عمده اجرای استراتژی از خالل
بررسی ادبیات موضوع شناسایی شد و سپس با استفاده از تکنیک دلفی و نظرات
خبرگان در طی سه دور ،هشت مانع شامل ساختار سازمانی ،ارتباطات ،مجریان
استراتژی ،کیفیت استراتژی ،تخصیص منابع ،کنترل ،برنامهریزی عملیاتی و تعهد
بهعنوان مهمترین موانع پیادهسازی برنامههای استراتژیک با بیشترین تناسب در میان
شرکتهای پیمانکاری ،برگزیده شد.
نتایج تحلیل دادهها از طریق روش تاپسیس فازی در این پژوهش ،بیانگر اولویت
ساختار سازمانی بر سایر موانع یاد شده میباشد .ساختار سازمانی بهویژه در کاهش
میزان انعطافپذیری در برابر تغییرات تأثیرگذار بوده و میتواند نیروی سازمان را برای
هماهنگ شدن با محیط ،بهویژه زمانی که سازمان نیازمند ایجاد تغییر و تحول در
اولویتهای استراتژیک در جهت ارتقای جایگاه رقابتی خود میباشد ،تضعیف نماید.
اختصاص یافتن باالترین اولویت به ساختار سازمانی نشاندهندة ناکارآمدی تالشهای
مدیران شرکتهای پیمانکاری بهمنظور فراهم آوردن ترتیبات ساختاری است که
عالوهبر تسهیل فعالیت این شرکتها در حوزة پیمانکاری ،آنها را در اجرای
استراتژیهای خود یاری نماید .این ناکارآمدی تأثیرات خود را عالوهبر کاهش
انعطافپذیری در برابر تغییرات ،در قالب افزایش هزینههای سازمانی و ناتوانی در
جذب فرصتهای بازار نمایان ساخته است .در میان مجموعه موانع مورد بررسی،
تخصیص منابع جایگاه دوم را به خود اختصاص داد .بیشترین نمود از تأثیر منفی این
عامل بر پیادهسازی برنامههای استراتژیک شرکتهای پیمانکاری به نقش آن در

استفاده از روش تاپسیس فازی بهمنظور111 ...

کاهش میزان خالقیت و نوآوری باز میگردد.
سومین اولویت در میان مجموعه موانع مورد بررسی به عامل برنامهریزی عملیاتی
اختصاص داده شدهاست ،ناتوانی در ترجمان استراتژی سازمان به برنامههای عملیاتی
همواره یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققان بوده و بیشترین آسیب را به
همسویی اهداف در سطوح مختلف سازمانی وارد نموده است .ضعف در برنامهریزی
عملیاتی نیز همانند ساختار سازمانی ،توان شرکت های پیمانکاری را به ویژه در تعامل با
تغییرات کاهش میدهد .حصول اولویت سوم برای این عامل از جنبةدیگری نیز مورد
توجه است؛ برنامهریزی عملیاتی شرکتهای پیمانکاری در قالب ترتیبات مدیریت
پروژه نمود مییابد ،بنابراین ،میتوان از ناکارآمدی برنامهریزی عملیاتی در قالب
ضعف در مدیریت پروژه یاد نمود .ارتباط میان نظام مدیریت پروژه و برنامهریزی
استراتژیک در سطح بنگاه در شرکتهای پیمانکاری در تحقیقات گذشته مورد بررسی
قرار گرفته است (منوریان و غزائیان)0973 ،؛ و بر این اساس پیشنهاد گردیده است تا
عالوهبر جلب حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد شرکتهای پیمانکاری در استقرار نظام
مدیریت پروژه در برنامهریزی استراتژیک؛ نسبتبه تهیه و ارایة برنامة ارتقای جامع
برای استقرار و پیادهسازی نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOKمنطبق با
برنامهریزی استراتژیک بنگاه ،اقدام گردد .این پیشنهادات میتواند ضمن ایجاد
همسویی میان برنامهریزی استراتژیک و برنامهریزی عملیاتی شرکتهای پیمانکاری،
موجبات ارتقای برنامههای عملیاتی را فراهم آورده و از وزن این عامل بهعنوان یک
مانع اجرایی بکاهد .کیفیت استراتژی تدوینشده نیز دیگر عاملی است که در جایگاه
چهارم و نیمة ابتدایی مجموعه عوامل مورد آزمون از حیث اولویت تأثیرگذاری قرار
گرفته است .عدم تناسب میان طراحی استراتژی سازمان و تخصیص منابع برای اجرای
آن یکی از مهمترین چالشهایی است که میتواند اثربخشی برنامهریزی استراتژیک را
با مشکل روبهرو گرداند و حیات سازمانی را به خطر اندازد ،لزوم تخصیص بهینةمنابع
در شرکتهای پیمانکاری به دلیل اشتغال به پروژههای متعدد به صورت موازی از
اهمیت بیشتری برخوردار است و هرگونه ناکارآمدی جزئی در تخصیص منابع میتواند
با افزایش زمان درگیری شرکت در پروژه منجر به کاهش سود شرکت و افزایش
هزینههای سازمانی در بعد مال و همچنین کاهش اعتبار شرکت به سبب کاسته شدن از
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کیفیت پروژه در بعد عملکرد آن گردد و جایگاه رقابتی شرکت را تنزل دهد .عامل
ارتباطات در این پژوهش در رتبةپنجم قرار گرفت ،ماهیت ساختاری شرکتهای
پیمانکاری بیانگر اهمیت نقش ارتباطات میباشد ،تاجایی که این عامل از حیث
تأثیرگذاری بر پیدایش تعارضات سازمانی ،رتبة باالیی را به خود اختصاص میدهد و
از این طریق میتواند کلیت فرایند پیادهسازی استراتژی را با خطر مواجه گرداند.
همچنین سه عامل مجریان استراتژی ،کنترل و تعهد بهعنوان موانع پیادهسازی استراتژی
رتبههای ششم تا هشتم را دریافت نمودند .قرار گرفتن این سه عامل در انتهای رتبهبندی
موانع پیادهسازی استراتژی دلیلی بر عدم اهمیت آنها نیست ،رتبةاختصاصیافته به
مجموعه عوامل این پژوهش گویای اهمیت نسبی آنها به همدیگر و درنتیجه راهنمایی
برای جهتدهی تالشهای مدیران به سوی موانع دارای اولویت به منظور ارتقای
اثربخشی پیادهسازی برنامههای استراتژیک در شرکتهای پیمانکاری است .در این
میان نباید از تأثیرگذاری ضعف مجریان استراتژی بر افزایش هزینههای سازمانی،
ناکارآمدی سیستم کنترلی بر کاهش انعطافپذیری سازمان در برابر تغییرات و نقش
تعهد در پیدایش و بروز تعارضات سازمانی بهعنوان نمونههایی از تأثیرات قابل توجه سه
مانع یادشده بر پیادهسازی استراتژیهای سازمانی غافل گشت .با توجه به اولویتبندی
موانع؛ پیشنهاد میگردد ،مدیران توجه و تالشهای خود را بهصورت نامتوازن و
برحسب اولویت دریافتی به هر مانع تخصیص دهند .اصالحات ساختاری مهمترین
اقدام مورد نیاز از سوی مدیران است که بایستی دو هدف تناسب با ماهیت صنعت و
تسهیل در پیادهسازی استراتژی را به همراه داشته باشد .اصالحات ساختاری میتواند
زمینه را برای ارتقای کیفیت برنامهریزی عملیاتی از طریق بهکارگرفتن تمامی
ظرفیتهای سازمانی پرورش دهد و از طریق ایجاد ارتباطات کارآمد موجب پیدایش
انسجام سازمانی در حول محور اهداف تصریح شده در برنامهریزی استراتژیک گردد.
لزوم بهکارگیری تکنیکهای مختلف در تخصیص منابع که بتواند ایدهآلترین روش
تخصیص منابع را با در نظر گرفتن رویکرد سیستماتیک فراهم نماید ،راهکار دیگری
است که در این زمینه پیشنهاد میگردد .بهعالوه الزم است تا مدیران شرکتهای
پیمانکاری تضمین کیفیت استراتژی های طراحیشده را بهعنوان ورودی فرایند
پیادهسازی استراتژی درنظر داشته باشند ،بدینمنظور الزم است تا در عمل نوعی از
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هماهنگی و تناسب میان مؤلفههای مورد نظر برنامهریزی استراتژیک و شاخصههای
مدیریت پروژه بهعنوان مهمترین ویژگی فعالیت در قالب شرکتهای پیمانکاری برقرار
گردد .عدم توجه به این موضوع میتواند دشواریهایی را به هنگام پیادهسازی
استراتژی از حیث عدم تطابق آن با ماهیت فعالیت پروژهای به همراه داشته باشد.
انجام پژوهش حاضر در عمل با محدودیتهایی نظیر بروز برخی مشکالت در
گردآوری دادههای مورد نیاز از جامعةآماری و نیز عدموجود نمونههای تحقیقاتی
مشابه روبهرو بود ،بهعالوه از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به قابلیت
تعمیمپذیری نتایج آن به دیگر صنایع که ماهیت متفاوتی با فعالیت در قالب پیمانکاری
دارند ،اشاره نمود .با این حال بهرهمندی از نظرات خبرگان بهمنظور متناسبسازی
مجموعه موانع در نظر گرفته شده با پارامترهای صنعت پیمانکاری ،نتایج این پژوهش را
برای پیمانکاران فعال در دیگر بخشهای اقتصادی قابل استفاده میگرداند .محققان
آتی میتوانند با استفاده از روشهای آماری متفاوت؛ عالوهبر بازآزمایی نتایج این
پژوهش ،نسبت به افزودن یا کاستن از مجموعه موانع درنظرگرفته شده اقدام نمایند و
زمینه را برای درک روشنتری از وضعیت پیادهسازی استراتژی در صنایع مختلف
فراهم آوردند .همچنین محققان آتی میتوانند با استفاده از روشهای  AHPفازی و
روش  ELECTREفازی نیز نتایج را رتبهبندی کنند ،زیرا در این بخش و این موضوع
پیشینهای و تحقیقی مشاهده نشد و با تغییر روش و تغییر رویکرد ،احتمال دارد نتایج
متفاوتی حاصل شود که تحلیلهای متفاوتی را نیز به همراه خواهد داشت.
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