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  چكيده
هش حاضر فراهم آوردن چارچوبي براي ارتقاي اثربخشي پياده سازي برنامه هاي هدف پژو    

دو پرسش اصلي اين پژوهش به چيستي موانع پياده سازي برنامه هاي استراتژيك و . استراتژيك است
بدين منظور پس از بررسي . دارداختصاص  با پياده سازي استراتژي نيز چگونگي تعامل اين موانع

 بهد و شنامه ي پژوهش طراحي  ترين موانع مورد استناد، پرسش قاتي و گردآوري مهمپيشينه ي تحقي
 شركت ارشد كارشناسان و رانيمد از نفر 112 حجم به يا نمونه در اختيار يآمار يها يبررس منظور

قرار  دارند، تيعضو رانيا يانسان يداروها عيصنا صاحبان يكايسند در كه دارو ي دكنندهيتول يها
. روش نمونه گيري مورد استفاده براي انتخاب اين افراد، نمونه گيري تصادفي ساده بوده است .گرفت
در پنج گروه عوامل عملياتي، ساختاري، انساني،  اكتشافي عاملي تحليل با  موانع بندي دسته از پس

 ساختاري يها معادله الگوسازي تكنيك از استفاده روابط ساختاري مدل پژوهش با ،ارتباطي و راهبردي
نتايج نشان مي دهد مدل پژوهش در سطح قابل قبولي از برازندگي قرار دارد و از ميان پنج  .شد آزمون

ثير را أثير و عوامل ارتباطي كمترين تأترين ت لفه ي شناسايي شده براي مدل، عوامل ساختاري بيشؤم
  .بر پياده سازي برنامه هاي استراتژيك در صنعت دارو دارند
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  قدمهم
 و كسب ابعاد يتمام در كياستراتژ تيريمد دانشي تسرّ يمتماد انيسال يط در     
 تالش. است دهكر جلب خود به پژوهشگران و محققان يسو از را يفراوان توجهات كار،
 و عمتنو يها مدل و ابزارها آمدن ديپد سبب مختلف يها دهه در يقاتيتحق يها

 در يساز ياستراتژ تيفيك بهبود جهينت در و ياستراتژ يطراح و نيتدو يبرا متعدد
 ينديفرا كياستراتژ تيريمد كه داشت نظر در ديبا وجود نيا با. است شده سازمان

 و رسد ينم انيپا به يراهبرد يها گزاره از يا مجموعه نيتبب و يطراح با كه استيپو
 .دكن نيتضم را سازمان تيموفق ييتنها به تواند ينم شده نيتدو يها ياستراتژ تيفيك

چنان نرخ باالي شكست در دستيابي به چشم اندازها و اهداف استراتژيك  به عالوه هم
 در پژوهش .يكي از اصلي ترين چالش هاي پيش روي مديران در صنايع گوناگون است

 ي حوزه در قاتيتحق گسترش موازات به يكاستراتژ ي برنامه هايساز ادهيپ ي نهيزم
 مدل و يفيك و يكم يابزارها يطراح وجود با و است نرفته شيپ به ياستراتژ نيتدو
 مسائل يپژوهش يها تيفعال از يكم تعداد ،ياستراتژ نيتدو منظور به ريفراگ يها

 يبرا ييها چارچوب نييتب به و داده قرار رنظ مورد را ياستراتژ يساز ادهيپ ي حوزه
 تيماهدليل اين ضعف مطالعاتي  را مي توان در . اند پرداخته ياستراتژ ياجرا يبررس
 انيپا و شروع يچگونگ از روشن درك وجود عدم چنين هم و يشهود گاه و يتجرب
  ).2009، 1دهايات و آنچور( دجستجو كر ياستراتژ ياجرا نديفرا
يسك باالي شكست در اجراي برنامه هاي استراتژيك و عدم توجه محققان با وجود ر    

به تبيين تدبيرهايي براي هدايت فرايند اجرا، تمايل مديران براي بهره گيري از برنامه 
بدين . هاي استراتژيك به منظور خلق موفقيت و برتري در بازار رو به افزايش است

ه ب شيافزا با همگام ياستراتژ يساز ادهيپ مسائل حوزه ي به پرداختن ضرورت ترتيب
 .ده استشرو ه تري روب با اولويت بيش ها سازمان در كياستراتژ يها برنامه يريكارگ

 داراي جنبه دو از يكاستراتژ ي برنامه هايساز ادهيپ ي حوزه در پژوهش بر تمركز
 ازيفرايند پياده س ي مطالعه به توانندمي  ها پژوهش ،كه نآت نخس ؛است تياهم

                                                            
1-Dehayyat & Anchor 
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 رانيمد و كنند ييشناسا را دن استراتژي هاكراجرايي  يها بيآس و مشكالت و بپردازند
 ياستراتژ نيتدو و يفعل كياستراتژ يها يريگ جهت اصالح در را زانير برنامه و ارشد

 ها پژوهش از دسته نيا كه آن گريد .ندكن يم ياري يآت يها دوره يبرا دهيسنج يها
مفاهيم  نكرد مند نظام ثري درؤنقش م ،حوزه اين يعلم يغنا به افزودن با توانند يم

 و ياستراتژ يساز ادهيپ به مسئله ي حاضر پژوهش. ندكنپياده سازي استراتژي ايفا 
هدف از انجام اين پژوهش پاسخ به . موانع پديد آمده در حين فرايند اجرا پرداخته است

استراتژي و چگونگي ارتباط  ثير گذار بر اجرايأدو پرسش در خصوص چيستي موانع ت
بدين منظور محققان از صنعت داروي كشور به . استاين موانع با پياده سازي استراتژي 

ده اند و مفروضات خود را در اين صنعت مورد آزمون كرعنوان جامعه ي آماري استفاده 
هاي  و عدم وجود نمونه در صنعت دارو پيشينه ي برنامه ريزي استراتژيك. قرار داده اند

تحقيقاتي داخلي كه به طور مشخص به بررسي مسائل و چالش هاي حوزه ي پياده 
سازي استراتژي در صنعت داروي كشور بپردازند، بر ضرورت انجام اين پژوهش مي 

به عالوه شكست يا موفقيت پياده سازي استراتژي در صنعت دارو مي تواند در . افزايد
  .ثير قرار دهدأشور را تحت تگذاري نظام سالمت ك سياست ،سطح كالن

  
  پيشينه ي نظري

 گاهديد يگذار ريثأت و كياستراتژ پياده سازي برنامه هاي يتجرب تيماه ليدل به     
 ياجرا از يمتنوع فيتعار مفهوم،اين  درك در محققان يشناخت يندهايفرا و يشخص

 يشهود تيماه اب ينديفرا را ياستراتژ يساز ادهيپ توان يم. است شده ارائه ياستراتژ
 يم در عمل ي مرحله به سازماني و سياست هاي ها ياستراتژ آن، يط در كه دانست

 در ها فرصت از يريگ بهره يبرا منابع ي نهيبه صيتخص به آن قيطر از سازمان و نديآ
 ده،يچيپ ينديفرا ياستراتژ ياجرا). 2006، 1هارينگتون(مي شود  قادر يرقابت طيمح
 عوامل از ياديز تعداد كه است اقدامات و ماتيتصم از يا موعهمج از متشكل و ايپو

 يبرا كاركنان و رانيمد دست به و دگذار يم ريثأتبر آن  دهيتن درهم يخارج و يداخل
  .شود يم دنبال كياستراتژ اهداف به يابيدست و ها برنامه درآوردن عمل به

                                                            
1-Harrington  
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 در موجود موانع و التمشك ييشناسا و ياستراتژ يساز ادهيپ ي حوزه در پژوهش     
. است شده آغاز تيجد با محققان يسو از يالديم هشتاد ي دهه از اجرا نديفرا نيح

 در ،گرفته صورت ياستراتژ ياجرا مسائل نييتب يبرا تا به امروز يي كه از آغازها تالش
 مجموعه كه رديگ يم بر در را يقاتيتحق اول گروه است؛ يبند دسته قابل ياصل گروه دو
 خود ريثأت تحت را ياستراتژ يساز ادهيپ نديفرا كه يعوامل عنوان به را رهايمتغ از يا

 ،يابيبازار از اعم خاص كرديرو كي گرفتن نظر در با و اند دهكر يمعرف دهند، يم قرار
 اثربخش ياجرا بر رهايمتغ ثير اينأبه بررسي ت اطالعات يفناور ي حوزه اي يانسان منابع

 آوردن فراهم به اقدام دوم گروه مقابل طرف در. پرداخته اند انيي هاي سازماستراتژ
 يساز ادهيپ نديفرا بر ثرؤم يرهايمتغ يمعرف بر عالوه كه اند دهكر ييها چارچوب
 اين اغلب مشترك فصل. ندا داده قرار يبررس مورد زين را ها آن تعامل و روابط ،ياستراتژ

 يسامانده و رانيمد ييراهنما يبرا متنوع و مداكار يها مدل نبود به اشاره ،مطالعات
 كه است كياستراتژ يها برنامه يساز ادهيپ نيح در ياستراتژ انيمجر ماتيتصم
 است دهش يسازمان يها ياستراتژ ياجرا ريمس در معضل نيتر مهم به ليتبد

  ).53: 1389، 1ريبينياك(
 دربردارنده راتژيك،در خصوص پياده سازي برنامه هاي است هشتاد ي دهه قاتيتحق     
 ،)1980( واترمن يها تيفعال به توان يم ها آن نيتر مهم از كه است ييها پژوهش ي

 انيكازانج و ثيگالبر، )1985(الكساندر  ،)1984( سيجو و اكينيبير ،)1982( چياستون
 نييتب يبرا تالش در محققان نيا. دكر اشاره )1989( كانال و كيهمبر و نيز) 1986(

 نيتدو شامل رهايمتغ از يا مجموعه ،ياستراتژ ياجرا نديفرا بر رگذاريثأت موانع
 كاركنان، منابع، صيتخص ،ياتيعمل يزير برنامه ،يسازمان فرهنگ ساختار، ،ياستراتژ

 داده قرار اشاره مورد را ياستراتژ ياجرا يامدهايپ اي جينتا و كنترل ارتباطات،
 و تياهم زانيم به عمدتاً دهه نيا يها پژوهش انيم در تفاوت. )2003، 2اكوموس(اند
، ماهيت صنعت و شيخو يمطالعات ي نهيزم بر بنا محققان كه گردد يم باز يتياولو

 مطالعات. اند شده لئقا شده ذكر يرهايمتغ يبرا سطح تحليل برنامه هاي استراتژيك،

                                                            
1-Hrebiniak 
2-Okumus  
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 نيا با .است يبررس مورد يرهايمتغ مجموعه انيم روابط نييتب فاقد عمدتا دهه نيا
 فرايند مشكالت و مسائل از يآگاه به رانيمد ازين ليدل به دهه نيا مطالعاتنتايج  وجود
 به يمشابه يقاتيتحق يها تيفعال ديتول باز سبب و گرفت قرار يفراوان توجه مورد اجرا

 و تامسون و 1996 سال در دس و لريم مطالعات چون هم يالديم نود ي دهه در ژهيو
 نود ي دهه در ياستراتژ ياجرا ي حوزه در مطالعه .ديگرد 1999 سال در كلندياستر

 اكينيبير ،)1991( دفت و نگتونيوياسك ،)1991( پيو و گرو يپت قاتيتحق با يالديم
 نوبل و) 1997( لريم ،)1994( اولسون و اسملزر ،)1993( ليبرام و سونيبرا، )1992(
 ليدخ يبرا تالش. افتي هادام يپژوهش يها نمونه نيتر شاخص عنوان به )1999(

 طرح ،يسازمان دانش يبرا ژهيو نقش شدن لئقا چون هم يسازمان ديجد مسائل دنكر
 شدن افزوده نيچن همو  الملل نيب سطح در ياستراتژ يساز ادهيپ با مرتبط مباحث

 يها ياستراتژ بر اجماع حصول و اجرا به تعهد سازمان، يرهبر مانند ييرهايمتغ
: 1390جاللي، ( رود يم شمار به نود ميالدي ي دهه يوردهاآ ره ترين مهم از يسازمان

51.(  
 ياستراتژ ياجرا ي حوزه در مطالعات يريگ جهت ،در آغاز هزاره ي جديد ميالدي     
است تا  شدهاين امر سبب  .ه استدش معطوف جامع يالگوها آوردن فراهم سمت به

 و ميتعم تيقابل از پژوهش، انجام در ليدخ يا نهيزم عواملنتايج اين تحقيقات فارغ از 
پژوهش بير و ايزنشتات در سال آغازين . باشند برخوردار يفرامل و يفراصنعت كاربرد
 منظور به رانيمد يبرا يكاربرد يراهنما كي به ليتبد كهجديد ميالدي  ي هزاره
 ن،ييپا به باال از تيريمد سبك شش عامل شامل آنان .  است شده اجرا نديفرا تيهدا

 ضعف ثر،ؤم ريغ ارشد تيريمد ميت متعارض، يها تياولو و واضح ريغ ياستراتژ
 و ها حوزه اي كار و كسب يواحدها ها، بخش نيب يهماهنگ ضعف ،يعمود ارتباطات

موانع  عنوان بهرا  نييپا سطح يرهبر در مناسب ي توسعه و يكاف يها مهارت فقدان
يكي از پژوهشگراني . ندا مورد اشاره قرار داده ياستراتژ قاتالن پياده سازي استراتژي يا

 دريافت در حوزه ي پياده سازي استراتژيترين ارجاعات را در سال هاي اخير  كه بيش
چارچوب  2003و  2001ده است، اوكوموس است كه طي دو مقاله در سال هاي كر

ها طراحي  آن ثير گذار بر اجراي استراتژي و تعامل ميانأجامعي را براي تبيين عوامل ت
 يبند طبقه به پيو و گرو يپت قاتيتحق از يريگ الگواين پژوهشگر با . ده استكر
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 جينتا. است پرداخته جينتا و نديفرا نه،يزم محتوا، گروه چهار در مورد نظر خود عوامل
 از است معتقدوي  .دهد يم يا نهيزم يرهايمتغ به را تياهم نيتر شيبوي  قاتيتحق

 يداخل يا نهيزم عوامل به متعلق كه فرهنگ و يسازمان ساختار ،يا هنيزم عوامل انيم
 جاديا اي و يمداكار صورت در ياستراتژ ياجرا ليتسه در يتر يديكل نقش از هستند،
  . )2001اوكوموس، (باشند يم برخوردار يمداناكار صورت در يساز ادهيپ نيح اختالل

 به ي رارهبر ريمتغ 2003ال در بازنگري چارچوب نظري خود در ساوكوموس      
 يها ياستراتژ ،در اين چارچوب نظري .ه استفزودا يداخل ي نهيزم عوامل مجموعه

 ساختار، عامل سه و دشو يم اجرا يداخل ي نهيزم در سازمان از سوي شده يطراح
 ارتباطات، منابع، ،ياتيعمل يزير برنامه شامل كه ينديفرا عوامل بر يرهبر و فرهنگ
 عوامل از كي هر يژگيو بيترت نيبد. گذارند يم ريثأت باشد، يم كنترل و كاركنان

 تواماً ها آن يريكارگه ب يچگونگ و ياتيعمل يندهايفرا اي ينديفرا عوامل و يا نهيزم
  .)2003اوكوموس، ( دهد يم قرار ريثأت تحت را ياستراتژ ياجرا از حاصل جينتا

 كه افتنديدر ياستراتژ ياجرا ي نهيزم رد خود مطالعات در كاوالكويا و آلتونن      
 يزير برنامه يها ياستراتژ انطباق مستلزم يسازمان يها ياستراتژ زيآم تيموفق ياجرا
 تعامل. است سازمان رسالت به يابيدست يراستا در افتهي تحقق يها ياستراتژ و شده

 نيا .تاس كاوالكويا و آلتونن پژوهش يديكل ي نقطه ،شده ادي ياستراتژ دو انيم
 يبانيپشت و ييشناسا ك،ياستراتژ ارتباطات عامل سه كه هستند معتقد محققان

 ادهيپ تيموفق بر ياستراتژ با همسو يها ستميس و ها ساختار و كياستراتژ گرانيباز
 ).2002، 1التونن و ايكا و الكو( ندهست رگذاريثأت سازمان كياستراتژ يها برنامه يساز
 در استراتژي اجراي خصوص در يمطالعات انجام به 2002 الس در زينايد و همكارانش ه

 هفتاد از شيب داد نشان اين محققان هاي افتهي. ندا دهكر اقدام نروژي هاي سازمان
 در ارتباطات و است ساختاري مسائل از برگرفته استراتژي اجراي با مرتبط موانع درصد

 نتونيل ).2002، 2و جوهانسنهيد، گرون هاگ ( كند يم فايا را يپررنگ نقش انيم نيا
 جينتا به 2003در سال  دمنيفرچنين  هم و 2003ي در سال دابن ،2002در سال 

                                                            
1-Aaltonen & Ikavalko  
2-Heide, Gronhaug & Johannessen 
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 راتييتغ به گو پاسخ فرهنگ و ساختار عوامل و ندافتي دست خود مطالعات در يمشابه
 يها ستميس جاديا ر،ييتغ يبرا الزم يها مهارت ي توسعه ارشد، رانيمد تيحما ط،يمح
 ياستراتژ مجريان انيم يهماهنگ وجود و تعهد ارتباطات، ر،ييتغ يبرا اسبمن يتيريمد
   ).2003و اوكوموس،  2003، 1دابني( اند داده قرار خود ديكأت مورد را

ي برنامه ساز ادهيپ در تيموفق يبرا ازين مورد عوامل ،ايتانيبر عيصنا يبررس در لريم      
 عوامل نيعناو با را گروه دو نيا و ده استركطبقه بندي  گروه دو در رايك استراتژ هاي

 از. كرده است يگذار نام) رشيپذ( يآمادگ با مرتبط عوامل و) ييآشنا( تجربه با مرتبط
 ي زمره در موافقت و منابع صيتخص ص،يتشخ تيقابل ،يابيارز تيقابل ،ييآشنا لريم ديد

 گروه عوامل انيم در تياولو و يساختار ليتسه رش،يپذ عامل سه و نخست گروه عوامل
 با 2005 سال در زين نزيگيه .)2004، 2ميلر، ويلسون و هيكسون( رنديگ يم يجا دوم
 ياجرا يبرا خود نظر مورد چارچوب نييتب به S هشت به موسوم يمدل ي ارائه

 ساختار ،ياستراتژ شامل مدل نيا در اشاره مورد عنصر هشت. است پرداخته ياستراتژ
 عملكرد و ندهايفرا و ستميس كاركنان، سبك، مشترك، ياه ارزش منابع، هدفمند،
 وي ؛گردد يم بر ينزيك مك S هفت مدل به هيگينز مدل ي شهير .است كياستراتژ

 برود، انيم از S هشت انيم تناسب و يهماهنگ اگر كند يم عنوان خود مدل حيتوض در
 به اقدام نزيگيه دهمانن زين يك .)2005، 3هيگينز( بود خواهد ناموفق ياستراتژ ياجرا
. است دهكر ياستراتژ يساز ادهيپ در تيموفق يبرا عامل هفت از متشكل يمدل ي ارائه
 و يرهبر ،يكاف منابع دهنده، بازخور ستميس از عبارت يك اشاره مورد عامل هفت
 ارتباطات ،ياستراتژ ياجرا نديفرا در ريدرگ كاركنان ي همه يبرا زشيانگ ،يعال تيهدا
، 4كي( باشند يم يسازمان مناسب فرهنگ و يسازمان مناسب ساختار ،يهماهنگ و

 به راهكار چند به اشاره لياست و زيمنك، 2005در ادامه ي پژوهش هاي سال  .)2005
 برنامه يساز ادهيپ در تيموفق شيافزا و اجرا و نيتدو انيم موجود خأل دنكر پر منظور

 بودن گرا واقع راهبرد، داشتن نگاه دهسا شامل راهكارها نيا .اند دهكر كياستراتژ يها
 اجرا، و نيتدو انيم مشترك زبان افتني قدرتمند، يها چارچوب كاربردن به راهبرد،

                                                            
1-Dobni 
2-Miller, Wilson & Hickson  
3-Higgins 
4-Qi 
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 به ها تياولو كردن مشخص اجرا، ييابتدا مراحل در منابع صيتخص خصوص در مذاكره
                يياجرا يها تيقابل ي توسعه و مستمر صورت به عملكرد شيپا واضح، صورت

به  توانند يم كه را يبعد پنج نيزبرنز و همكارانش  .)2005، 1منكيز و استيل(باشند يم
 نديفرا شامل بعد پنج نيا .اند دهكر عنوان ،شوندمنجر ي استراتژ ياجرا در تيموفق
 و مهارت اجرا، نديفرا يريگيپ و كنترل ،ياستراتژ مند نظام ياجرا ،ياستراتژ نيتدو
 مختلف سطوح رانيمد و كاركنان ختنيبرانگ يبرا سازمان ارشد رانيدم يرهبر ييتوانا

 آن از يحاك بعد پنج نيا يرو يبررس جينتا. است شركت بر حاكم تأيه تينها در و
 شده خاذاتّ يها ياستراتژ با ،متقابل يهماهنگ بايستي عالوه بر ابعاد نيا كه است

  ).2007، 2برنز، منا و ملينا( باشند داشته تناسب
 از شيب تمركز، رانيمد يسو از يكاف زمان اختصاص عدممارتين نيز معتقد است       
 از شيب تمركز، سازمان يها تياولو در موجود تناقض و تضاد، مدت كوتاه اهداف بر حد
 ترجمان در ضعفي، ريپذ تيولؤمس وجود عدمي، استراتژ يجا به كيتاكت بر حد

از  ها فرصت به عيسر ييگو پاسخ در ييتوانا معدي و اتيعملبرنامه هاي  به ياستراتژ
ترين مواردي است كه به ويژه در زمان بحران اقتصادي پياده سازي استراتژي را به  مهم

 هنشان دهنده ي مجموع ي يك جدول شماره ).3،2010مارتين(چالش مي كشاند
راتژي عواملي است كه در پيشينه ي تحقيقاتي مورد بررسي در حوزه ي پياده سازي است

اين  .ده اندكرترين استنادات را دريافت  بيش ،ميالدي 2000در سال هاي پس از 
صنعت  ي ويژه عواملبه منظور تطبيق با  خبرگان هايمجموعه عوامل بر حسب نظر

  .تعديل قرار گرفته اندويرايش و  مورد دارو
  
  
  
  

                                                            
1-Mankins & Steele 
2-Brenes, Mena & Molina 
3-Martin  
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  يترين موانع مورد استناد در پيشينه ي تحقيقات مهم -ي يك جدول شماره
 استنادات شاخص ها

؛ نات )2006(؛ هرينگتون )2006(؛ آكان و همكاران )2004(لنر  مدي تاكتيك هاي عملياتياناكار
)2007(  

  تخصيص ناكاراي منابع
؛ )2004(؛ ميلر و همكاران )2003(؛ اوكوموس )2001(اوكوموس

؛ كاللي )2008(؛ كريتندن )2005(؛ هيگينز )2005(منكينز و استيل 
  )2011(ن و همكارا

عدم مشاركت ميان واحدهاي
  وظيفه اي

؛ چيمهنزي و مورگان )2004(، چيمهنزي )2000(بير و ايزنشتات 
  )2011(؛ كاللي و همكاران )2009(؛ دهايات و آنچور )2005(

  چالش هاي فرهنگي
؛ )2002(؛ آلتونن و ايكاوالكو )2001(؛ اوكوموس )2000(هراكليوس

؛ شاپ )2005(؛ كي )2003(وموس ؛ اوك)2002(هايد و همكاران 
)2006(  

؛ )2005(؛ منكينز و استيل )2003(، اوكوموس )2001(اوكوموس  ضعف در كنترل ره آوردهاي اجرا
  )2011(؛ كاللي و همكاران )2007(برنز و همكاران 

؛ )2010(؛ مارتين )2005(؛ منكينز و استيل )2000(بير و ايزنشتات   تعارض در اولويت ها و اهداف
  )2011(اللي و همكاران ك

وليتؤنارسايي در تقسيم مس
  )2010(؛ مارتين )2009(؛ دهايات و آنچور )2006(ريبينياك   اجرايي

؛ )2005(؛ ويسراس و همكاران )2005(؛ كي )2000(هراكليوس  ناتواني مجريان استراتژي
  )2011(كاللي و همكاران  ؛)2006(؛ هرينگتون )2006(شاپ 

؛ شاپ )2006(؛ اشميت و برائر )2005(؛ كي )2003(اوكوموس  بسبك رهبري نامناس
  )2010(؛ اُرايلي و همكاران )2008(؛ ميلر و همكاران )2006(

بي تعهدي مجريان استراتژي به
  سازمان

، كاللي )2003(؛ دابني )2000(؛ هراكليوس )2000(دالي و همكاران 
  )2011(و همكاران 

  )2006(؛ شاپ )2005(كي غير انگيزشي بودن سيستم پاداش

  مدانظام ارتباطاتي ناكار

؛ پنگ و ليتل جان )2001(؛ اوكوموس )2000(بير و ايزنشتات 
؛ )2002(؛ هايد و همكاران )2002(؛ رپرت و همكاران )2001(

؛ كي )2005(؛ فورمن و آرجنتي )2004(؛ تاسالك )2003(اوكوموس 
  )2006(؛ شاپ )2005(

  )2009(؛ دهايات و آنچور )2007(رانجو جيل و هارتمن نا سيستم اطالعاتي بي كيفيت

 و اتيدها؛ )2004(؛ تاسالك )2003(؛ اوكوموس )2001(اوكوموس  وجود عدم اطمينان محيطي
  )2009( آنچور

؛ )2005(منكينز و استيل  ؛)2005( ويآل؛ )2000(بير و ايزنشتات كيفيت نامناسب استراتژي تدوين
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  )2007(؛ برنز و همكاران )2006(اك ؛ ريبيني)2005(هيگينز شده
پارچگي استراتژي سطوحعدم يك
  )2006(؛ شاپ )2005(اولسون و همكاران   سازماني

؛ كلرمانز و همكاران )2002(، رپرت و همكاران )2000(هراكليوس  عدم وجود تعهد به استراتژي
)2011(  

  قيتحق روش
 نوع لحاظ به و يكاربرد ياه پژوهش انيم در هدف نوع لحاظ به حاضر پژوهش     
 نيا نظر مورد ياصل هدف. رديگ يم قرار يشيمايپ -يفيتوص قاتيتحق ي طبقه در روش

 سپس و ياستراتژ يساز ادهيپ نديفرا بر رگذاريثأت عوامل ييشناسا ابتدا در پژوهش،
 يساز ادهيپ با شده ييشناسا عوامل تعامل ي نحوه نييتب منظور به يمدل يطراح

 نخست پرسش. است گرفته قرار نظر مورد ياصل پرسش دو منظور نيبد. ستا ياستراتژ
 موانع قالب در ياستراتژ يساز ادهيپ نديفرا بر گذار ريثأت عوامل يستيچ خصوص در

 از يا مجموعه حصول به پرسش نيبد پاسخ. است كياستراتژ يها برنامه دنكر يياجرا
 ادهيپ بر موانع نيا يرگذاريثأت ينگچگو نييتب از فارغ ،ياستراتژ يساز ادهيپ موانع
 شده ييشناسا عوامل انيم ارتباط يچگونگ به دوم، پرسش. مي انجامد ياستراتژ يساز
 زين پرسش نيبد پاسخ. دارداختصاص  ياستراتژ يساز ادهيپ با نخست، پرسش قالب در
 و ياستراتژ يساز ادهيپ ي حوزه در يمفهوم يمدل ي توسعه و يطراح در تواند يم
  .شود گرفته كار به كياستراتژ تيريمد انشد

 شده استفاده ازين مورد يها داده يگردآور يبرا نامه پرسش ابزار از پژوهش نيا در      
 ي نهيشيپ از مستخرج يها شاخص از استفاده با مذكور ي نامه پرسش االتؤس. است
 گرفته نظر در االتؤس به ييگو پاسخ يبرا يا نهيگز پنج كرتيل فيط و يطراح نظري
هاي استادان نظر ابتدا در نامه، پرسش در قبول قابل ييروا حصول يبرا. است شده

 نامه پرسش در الزم اصالحات و گرفت قرار استفاده مورد صنعت خبرگان و دانشگاه
 يبرا كه گرفت قرار محاسبه مورد) CVR( محتوا اعتبار نرخ سپس. رفتيپذ صورت
. شد دييأت پژوهش ي نامه پرسش ييمحتوا ييروا و دهبو صفر از تر شيب االتؤس يتمام
 بيضر كه عمل آمده ب استفاده كرونباخ يآلفا روش از ييايپا محاسبات براي نيچن هم
 توان يم نيبنابرا د؛يگرد 896/0 بر بالغ SPSS افزار نرم قيطر از شده محاسبه يآلفا
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 بوده برخوردار يكاف باراعت از پژوهش در استفاده مورد ي نامه پرسش كه كرد استنباط
 ي جامعه. است آزمون مورد يرهايمتغ اثر ليدل به االتؤس به شده داده يها پاسخ و

 منابع توسعه، و قيتحق د،يتول ،يابيبازار رانيمد عامل، رانيمد شامل پژوهش نيا يآمار
 صنعت در فعال يها شركت از دسته آن كياستراتژ يزير برنامه ارشد مشاوران و يانسان
 و تيفعال به مشغول كشور داخل در ييدارو محصوالت ديتول امر در كه است سازيدارو
 يبرا دارو صنعت انتخاب.هستند رانيا يانسان يداروها عيصنا صاحبان يكايسند عضو

 نقش ثيح از هم و آن در ياستراتژ ياجرا يدار يمعن جهت از هم پژوهش نيا
 مورد روش. است بوده محققان نظر ردمو كشور سالمت نظام در صنعت نيا كياستراتژ
 برابر يشانس از ها نمونه از كي هر تا بود ساده يتصادف روش ،يريگ نمونه يبرا استفاده

 ي جامعه انسيوار پژوهش نيا در كه جا آن از. ندشو برخوردار شدن انتخاب يبرا
 منظور به جامعه افراد از يگروه يرو بر يمقدمات مطالعه كي انجام بود، نامعلوم يآمار

 جامعه از تصادفي ي نمونه 30 از اين رو .داشت ضرورت نمونه انسيوار برآورد شيپ
. شد عيتوز ها آن انيم 1390 تابستان يزمان ي بازه در نامه پرسش و انتخاب يآمار
 ي نمونه حجم ،يريگ نمونه فرمول به توجه با و ها داده استخراج از پس بيترت نيبد

  .دش نييعت نفر 112 نهايي يآمار
 LISREL و  SPSS (Version 16.0)يآمار افزار نرم دو از پژوهش نيا در

(Version 8.7) روش. است شده استفاده شده يگردآور يها داده ليتحل منظور به 
 ليتحل ي مرحله دو در كه است يعامل ليتحل پژوهش، نيا در استفاده مورد يآمار
 يآمار يها ليتحل جينتا و است رفتهيپذ صورت يدييأت يعامل ليتحل و ياكتشاف يعامل
  .ندا گرفته قرار اشاره مورد يافته هاي پژوهش بخش در
  

  يافته هاي پژوهش
 درصد 9/83 كه است نيا كننده ي انيب شده يگردآور يها داده يفيتوص ليتحل      

 نمونه يالتيتحص بيترك. باشند يم زن ماندهيباق درصد 1/16 و مرد دهندگان پاسخ از
 در ژهيو به ،يپزشك علوم آموختگان دانش يدرصد 8/68 سهم يايگو يبررس وردم ي

 ي نمونه ي ماندهيباق درصد 2/31 از انيم نيا در .است يميش و يداروساز ي حوزه
 يدكتر مدرك درصد 4/11 و سانسيل فوق درصد 2/34 سانس،يل درصد 2/54 ،يآمار
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 سابقه زانيم لحاظ به دهندگان پاسخ يپراكندگ عيتوز. اند بوده دارا يپزشك ريغ علوم در
 به يمناسب نانياطم تيقابل از پژوهش نيا جينتا تا شود يم سبب يا حرفه تيفعال ي

 دهندگان پاسخ عيتوز. باشد برخوردار نظر مورد صنعت با دهندگان پاسخ ييآشنا لحاظ
 خپاس از درصد 9/8 كه يحال در دهد يم نشان يا حرفه تيفعال ي سابقه محور ليذ

 يكار ي سابقه اند؛ بوده مشغول تيفعال به دارو صنعت در كسالي از كمتر دهندگان
 پاسخ گريد درصد 6/36 و رسد يم سال پنج از شيب به دهندگان پاسخ از درصد 4/54

 از شيب نيبنابرا اند؛ داشته اشتغال يا حرفه تيفعال به سال پنج تا كي نيب دهندگان
  .اند داشته دارو صنعت عوامل با يافك ييآشنا دهندگان پاسخ درصد 90

 يستيچ خصوص در پرسش به ييگو پاسخ منظور به ها داده ياستنباط ليتحل      
 صورت ياكتشاف يعامل ليتحل از استفاده با ياستراتژ يساز ادهيپ بر گذار ريثأت عوامل

 ليتحل مورد نيشيپ قاتيتحق در اشاره مورد يرهايمتغ مرحله نيا در. است رفتهيپذ
 يعامل ليتحل جينتا. ندشو يم يبند طبقه مرتبط يها گروه ليذ در و رنديگ يم قرار

 يدييأت يعامل ليتحل ياجرا منظور به خرأمت يها ليتحل يورود عنوان به ياكتشاف
 چرخش از ياكتشاف يعامل ليتحل ياجرا منظور به. رديگ يم قرار استفاده مورد
  .كسب شده را نمايش مي دهد جينتا  ي دو شماره جدول .است شده استفاده ماكسيوار

  نتايج تحليل اكتشافي با استفاده از چرخش واريماكس - ي دو  جدول شماره

  شاخص ها
  سازه ها

  راهبردي  ارتباطي  انساني  ساختاري عملياتي
  098/0  - 111/0  292/0  409/0 716/0  ناكارآمدي تاكتيك هاي عملياتي

  - 293/0  108/0  - 056/0  364/0 601/0  تخصيص ناكاراي منابع
عدم مشاركت ميان واحدهاي

  171/0  368/0  218/0  333/0  587/0  وظيفه اي

  077/0  - 206/0  331/0  631/0  005/0  چالش هاي فرهنگي
  115/0  122/0  - 247/0  602/0  - 018/0  ضعف در كنترل ره آوردهاي اجرا

  338/0  315/0  097/0  814/0  268/0  تعارض در اولويت ها و اهداف
وليتؤايي در تقسيم مسنارس

  006/0  098/0  - 299/0  767/0  214/0  اجرايي

  - 068/0  110/0  771/0  - 258/0  - 144/0  ناتواني مجريان استراتژي
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  188/0  251/0  650/0  - 414/0  004/0  سبك رهبري نامناسب
بي تعهدي مجريان استراتژي به

  002/0  172/0  599/0  200/0  - 377/0  سازمان

  123/0  - 148/0  544/0  - 233/0  - 044/0  م پاداشغير انگيزشي بودن سيست
  294/0  700/0  - 006/0  314/0  108/0  مدانظام ارتباطاتي ناكار

  388/0  664/0  109/0  - 276/0  208/0  سيستم اطالعاتي بي كيفيت
  805/0  011/0  - 333/0  001/0  155/0  وجود عدم اطمينان محيطي

كيفيت نامناسب استراتژي تدوين
  818/0  - 221/0  379/0  403/0  099/0  شده

پارچگي استراتژي سطوحعدم يك
  622/0  204/0  - 262/0  380/0  - 201/0  نيسازما

  739/0  135/0  086/0  - 022/0  111/0  عدم وجود تعهد به استراتژي
واريانس تبيين شده توسط

  %18  %12  %14  %20  %15  سازه

  %79  %61  %49  %35 %15 واريانس تجميعي
  

ر مورد نظر در پژوهش كتشافي نشان مي دهد هفده متغينتايج تحليل عاملي ا      
ر ، به نحوي كه بار عاملي براي هر متغيهستندقابليت طبقه بندي ذيل پنج سازه را دارا 
براي انتخاب نام سازه ها به  .مي شودبالغ  5/0ذيل حداقل يكي از سازه ها به بيش از 

 ؛توجه شدها  مفهومي ميان آن و ارتباطمحتواي متغيرهاي قرار گرفته ذيل هر سازه 
سازه هاي موانع عملياتي، موانع  ا عناوينده ببدين ترتيب پنج سازه ي شناسايي ش

نتايج تحليل . دندشگذاري  ساختاري، موانع انساني، موانع ارتباطي و موانع راهبردي نام
به عاملي اكتشافي نشان داد كه مجموع واريانس تبيين شده توسط سازه هاي پنج گانه 

از مفهوم  درصد 79بنابراين مدل پژوهش حاضر مي تواند  ؛مي رسد درصد 79ميزان 
در ميان سازه هاي پنج گانه، . ثيرگذار بر پياده سازي استراتژي را توضيح دهدأموانع ت

ترين سهم را  از مجموع واريانس بيش درصد 20سازه ي موانع ساختاري با تبيين 
از واريانس كل در  درصد 12م سازه ي ارتباطي با نسبت به ديگر سازه ها داشت و سه

  .حداقل بودسطح 
دست آمده طي اين مرحله به فراهم آمدن چارچوبي به منظور پاسخ به ه نتايج ب     

پرسش در خصوص چگونگي ارتباط ميان پنج سازه ي شناسايي شده و پياده سازي 
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در اين مرحله است كه در  ييدي روش مورد استفادهأتحليل عاملي ت. دانجامياستراتژي 
ناشي از ارتباط ميان سازه هاي شناسايي شده ي پنج  ي حقيقت به بررسي پنج فرضيه

دست آمده از ه براي سنجش مدل مفهومي ب. گانه با پياده سازي استراتژي مي پردازد
با در نظر گرفتن تعداد . مجموعه اي از شاخص هاي برازندگي بهره گرفته شده است

؛ دو شاخص ريشه استنمونه  200مورد استفاده در اين پژوهش كه كمتر از نمونه هاي 
) CFI(و شاخص برازش تطبيقي ) RMSEA(ي ميانگين مربعات خطاي برآورد شده 

تر مورد نظر قرار  كه كمترين حساسيت را به اندازه ي نمونه دارا مي باشند بيش
از معيارهاي مختلفي براي قضاوت با اين وجود، بايد ). 1388،  1مانيان و همكاران(دارند

زيرا شاخص واحدي وجود ندارد  ؛شوددر خصوص برازندگي مدل هاي مفهومي استفاده 
: 1388كالنتري، ( كه به صورت قطعي قابل استفاده براي ارزيابي برازندگي مدل باشد

دربرگيرنده ي مقادير مرجع هر يك از شاخص هاي برازندگي  ي سه جدول شماره ).93
براي  043/0با توجه به حصول مقدار . دست آمده در پژوهش حاضر استه دير بو مقا

براي شاخص برازش  98/0، مقدار ميانگين مربعات خطاي برآورد شده شاخص ريشه ي
براي نسبت كاي مربع بر درجه ي  53/1دست آمدن مقدار ه چنين ب تطبيقي و هم

دست آمده با مقادير مرجع، ه ر بترين شاخص ها و مقايسه ي مقادي آزادي به عنوان مهم
  .مدل پژوهش از برازندگي قابل قبولي برخوردار است

  شاخص هاي برازندگي مدل پژوهش -ي سه  جدول شماره
  مقدار مرجع    مقدار نتيجه  نشان شاخص عنوان شاخص

 χ2/ df 53/1    χ2/ df < 2 نسبت كاي مربع بر درجه ي آزادي

دريشه ي ميانگين مربعات خطاي برآور
 RMSEA 043/0    RMSEA < 0.08  شده

 GFI92/0    GFI > 0.90 شاخص نيكويي برازش

 AGFI90/0    AGFI > 0.90 شاخص نيكويي برازش اصالح شده

 NFI93/0    NFI > 0.90 شاخص برازش هنجار شده

 NNFI 95/0    NNFI > 0.90 شاخص برازش هنجار نشده

 CFI 98/0    CFI > 0.90 شاخص برازش تطبيقي

                                                            
1-Manian et al  
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 همراه به پژوهش يمفهوم مدل ليتحل جينتا ي دهنده نشان  ي يك شماره شكل      

 سازه انيم موجود يهمبستگه ي نشان ريمس بيضرا. است شده محاسبه ريمس بيضرا
 تواند يم بيضرا نيا ليتحل نيبنابرا ؛باشند يم ياستراتژ يساز ادهيپ و گانه پنج يها
 يساز ادهيپ موانع از يقبول قابل يبند رتبه و مشخص را ها سازه رخّأت و متقد از ياريمع

 با يساختار موانع گروه ر،يمس بيضرا ي محاسبه به توجه با. دكن جاديا ياستراتژ
 گروه و ددار ياستراتژ يساز ادهيپ بر را يمنف راتيثأت نيتر شيب 68/0 ريمس بيضر

 تا سوم يها رتبه. دريگ يم قرار گاهيجا نيدوم در 60/0 ريمس بيضر با يراهبرد موانع
 بيضر( يانسان موانع ؛)55/0 ريمس بيضر( ياتيعمل موانع گروه به بيترت به زين پنجم
 جدول نيچن هم. ابدي يم اختصاص) 45/0 ريمس بيضر( يارتباط موانع و) 47/0 ريمس

 آماره ريمقاد ي رندهيبرگ در است، شده آورده پژوهش مدل يپ در كه  ي چهار شماره
 يبرا T ي آماره كه نآه ب توجه با. است مدل يپارامترها انيم روابط نيتخم يبرا T ي
 ارياخت -96/1 از كمتر اي 96/1 از شتريب يريمقاد يستيبا ،05/0 سطح در يدار يمعن

 در پژوهش نيا يمفهوم مدل در مفروض روابط ي همه ،)103: 1388كالنتري،(كند 
  .هستند دار يمعن قبول قابل سطح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

55/0 

68/0 

47/0 

45/0 

60/0 

پياده سازي برنامه
 استراتژيك

  نسانيامانع 

  مانع عملياتي

  ساختاريمانع 

 ع راهبرديمان

 ارتباطيمانع 

 ييدي براي مدل پژوهشأنتايج تحليل عاملي ت-ي يكشكل شماره

P-value=0.000; χ2/df=1.53; RMSEA=0.043; GFI= 0.92; AGFI=0.90; CFI=0.98; NNFI= 0.95 



  

 1391نيمه ي اول  ،7ي  ، سال چهارم، شمارهمديريت اجرايي  پژوهشنامه ي... ............................140

 

  نتايج تحليل عاملي تأييدي مدل پژوهش   -دول شماره ي چهار ج
ضريب   مسير مفروض اولويت

  نتيجه   T آماره ي  مسير

پياده سازي   موانع ساختاري 1
  ييد رابطهأت    26/7  68/0  استراتژي

پياده سازي   موانع راهبردي 2
  ييد رابطهأت    01/6  60/0  استراتژي

پياده سازي   موانع عملياتي 3
  ييد رابطهأت    42/6  55/0  ستراتژيا

پياده سازي   موانع انساني 4
  ييد رابطهأت    20/4  47/0  استراتژي

پياده سازي   موانع ارتباطي 5
  ييد رابطهأت    37/3  45/0  استراتژي

  
  و نتيجه گيري بحث
 ادهيپ نديفرا در موجود موانع يستيچ خصوص در پرسشدو  طرح با پژوهش نيا     
 ادهيپ با ي تعامل ميان اين موانعچگونگ و دارو صنعت در يكاستراتژ هاي ي برنامهساز
 مجموعه شناخت ،حاضر پژوهش ي هياول هدف. ده استش فيتعر ياستراتژ يساز
 را شركت هاي توليدكننده ي محصوالت دارويي يها تالش ياثربخش كه است يعوامل
 يساز ادهيپ و اجرا ي حلهمر به ياستراتژ نيتدو و يزير برنامه ي مرحله از گذر در

شركت هاي  در ياستراتژ ياجرا نديفرا شكست يرگذاريثأت. دهند يم قرار ديتهد مورد
 جينتا با مراتب به ،سالمت نظام اركان ترين دارو به عنوان يكي از مهم ي توليدكننده

 ارتباط نظام نيا يها فراورده و آوردها ره رايز ؛بود خواهد همراه يتر شيب ناگوار
 تيموفق اي شكستبه عالوه . دارد جامعه ياعضا اتيح ي ادامه و سالمت با يميستقم
 استيس كالن سطح در تواند يم دارو صنعت در يكاستراتژ ي برنامه هايساز ادهيپ در

  .دهد قرار ريثأت تحت را كشور سالمت نظام يگذار
مي در نظر گرفته ييد مدل مفهوأت كننده ي بيان نتايج حاصل از اجراي اين پژوهش      

شده از سوي محققان است كه پنج وجه موانع ساختاري، عملياتي، انساني، ارتباطي و 



  

 141...................... ................اولويت بندي موانع تاثير گذار بر پياده سازي برنامه هاي  

ثيرگذار بر پياده سازي برنامه هاي استراتژيك أترين موانع ت راهبردي را به عنوان مهم
، موانع ساختاري مدل پژوهش ي از ميان سازه هاي پنج گانه .مورد تاكيد قرار مي دهد

ي عوامل ضعف در كنترل ره آوردهاي اجرا، چالش هاي فرهنگي،  گيرندهكه در بر
ند؛ با اختصاص هستوليت ؤناكارآمدي تقسيم مسنيز تعارض در اولويت ها و اهداف و 

ترين  درصدي از مجموع واريانس تبيين شده توسط مدل پژوهش، مهم 20دادن سهم 
 با ساختار تناسب عدم. دنباش مانع پياده سازي برنامه ي استراتژيك در صنعت دارو مي

و  منابع اتالف ضمن دارو ي كننده ديتول يها شركت از سياريب در شده اتخاذ ياستراتژ
 در ژهيو به آنان يرقابت قدرت فيتضع باعث ناكارا ساختن نحوه ي تخصيص منابع،

 ديبا ياستراتژ يطراح در. است شده ييدارو محصوالت صادرات و الملل نيب ي عرصه
 و دكر حاصل نانياطم ،اجرا يبرا يساختار امكانات وجود به نسبت زيچ هر زا شيپ

موانع راهبردي با سهم . كرد اصالح شده اتخاذ ياستراتژ حسب بر را يسازمان ساختار
 60/0درصدي از كل واريانس تبيين شده در مدل پژوهش و حصول ضريب مسير  18

كيفيت . دنهستدر صنعت دارو  ثيرگذار بر پياده سازي استراتژيأدومين متغير ت
لفه هاي اين سازه و نيز ورودي فرايند پياده ؤاستراتژي تدوين شده به عنوان يكي از م

ترين موارد مورد اشاره توسط پاسخ دهندگان به عنوان  سازي استراتژي يكي از مهم
 تواند يم مبهم اي فيضع كياستراتژ انيبن كي. مانعي براي پياده سازي استراتژي است

 اجراي نادرست استراتژي .دكن يخنث را استراتژي اجراي براي گرفته صورت هاي تالش
 به يابيدست ده،ينسنج هاي استراتژي يكل طور به و داشت خواهد دنبال به را يفيضع
 خواهد بر مانع به يزمان ياستراتژ ياجرا .گردانند يم يقطع را يياجرا فيضع جينتا

 اي و باشد داشته يرقابت طيمح از ينادرست ريتفس ن،يتدو ي مرحله در سازمان كه خورد
لفه هاي سازه ؤاز ديگر م .شود داده ارجاع انيمجر به يمبهم و نامتمركز يها ياستراتژ

پارچگي استراتژي در  ي موانع راهبردي مي توان به عدم اطمينان محيطي، عدم يك
  .دكرچنين عدم تعهد به استراتژي ياد  سطوح مختلف سازماني و هم

ثير گذار بر پياده سازي برنامه هاي استراتژيك، مانع عملياتي است أسومين مانع ت      
مدي تاكتيك هاي عملياتي، تخصيص ناكاراي منابع و عدم مشاركت اكه شامل ناكار

بسياري از محققان بر نقش مشاركت ميان واحدهاي . استميان واحدهاي وظيفه اي 
ده اند و در اين ميان نقش كليدي و مركزي را كريد كأوظيفه اي در اجراي استراتژي ت
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 زيرا واحد بازاريابي و فروش به عنوان يكي از مهم ؛ل شده اندئبراي واحد بازاريابي قا
مين رضايت مشتريان، أمين كنندگان اهداف سازماني در ابعاد نتايج مالي و تأترين ت

ارو اين نقش كليدي از واحد در صنعت د. نيازمند تعامل مثبت با ديگر واحدها مي باشد
 دارو صنعت در توسعه و قيتحق واحد. دشوبازاريابي به واحد تحقيق و توسعه منتقل مي 

 كشف اي دييتول داروهاي ونيفرموالس رييتغ و مستمر پژوهش به ازين ليدل به
 ديتول كه آن ژهيو به ؛است برخوردار راهبردي يتياهم از ديجد هاي ونيفرموالس
 ميتحر تيريمد در را كشور سالمت نظام تواند يم خاص هاي مارييب با بطمرت داروهاي

 ره تيكم و تيفيك يسازمان هاي استراتژي ليدل نيهم به .كند اريي موجود هاي
و پياده سازي استراتژي در اين  دهد يم قرار ريثأت تحت تشد به را واحد نيا آوردهاي

ع بانسازه ي م. ن واحد كليدي استصنعت نيازمند تعامل بخش مختلف سازماني با اي
 .انساني چهارمين اولويت را در ميان سازه هاي پنج گانه به خود اختصاص داده است

لفه هاي اين سازه شامل ناتواني مجريان استراتژي، اعمال سبك رهبري نامناسب، ؤم
چنين غير انگيزشي بودن سيستم  عدم تعهد متوليان اجراي استراتژي به سازمان و هم

دست آمده براي ارتباط ميان اين سازه و پياده سازي ه اداش است و ضريب مسير بپ
ناتواني مجريان استراتژي در پياده سازي . دشومي  47/0برنامه هاي استراتژيك بالغ بر 

برنامه هاي استراتژيك و دستيابي به چشم اندازهاي تصريح شده در استراتژي هاي 
ورد اشاره به عنوان مانع اجراي استراتژي در صنايع ترين عوامل م سازماني يكي از مهم

گوناگون است؛ اين عامل در عين حال ارتباط بسيار نزديكي با تعهد مجريان به سازمان 
ند كه ميزان كنخود عنوان مي  هايخبرگان صنعت در نظر. و ميزان انگيزه ي آنان دارد

را به عنوان اصلي ترين  انگيزش به ويژه در سطح مديران مياني، توانايي اين افراد
د و موجب پديد آمدن تعهد در ميان ثير قرار مي دهأي استراتژي تحت تمتوليان اجرا

 در كه است يانسان يروين تيفيك ريثأت تحت ياستراتژ ياجرا ياثربخش. دشوها مي  آن
 يژگيو از متشكل زين يانسان يروين تيفيك و دارد مشاركت ياستراتژ ياجرا نديفرا
بنابراين ضرورت ارتقاي دانش . است يانسان يروين تجارب و ها تيقابل ندمان ييها

استراتژيك به ويژه در سطح مديريت مياني يكي از الزامات ارتقاي اثربخشي پياده سازي 
در . برنامه هاي استراتژيك، به ويژه در جامعه ي آماري مورد بحث در اين پژوهش است
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درصدي از مجموع واريانس تبيين شده  12سهم  نهايت سازه ي مانع ارتباطي با ايفاي
لفه ي نظام ارتباطي ناكارآمد و سيستم اطالعاتي بي ؤتوسط مدل و در برداشتن دو م

ثير را بر عدم موفقيت پياده سازي برنامه هاي استراتژيك صنعت دارو أكيفيت، كمترين ت
در وجه  ؛است داراي دو وجهبررسي موانع مرتبط با ارتباطات در صنعت دارو . دارد

دروني، ارتباط ميان سطوح مختلف سازماني و سيستم اطالعاتي سازمان مورد نظر است 
خبرگان و پاسخ دهندگان در اكثر شركت هاي دارويي از كارايي  هايكه بر حسب نظر

در وجه بيروني، ساختار خاص صنعت دارو و قرار گرفتن بسياري . نيستكافي برخوردار 
له ي ارتباطات را أتحت هدايت و نظارت شركت هاي هلدينگ مساز شركت هاي دارويي 

 شركت انيم يارتباط يها شبكه جاديا. ندكفراتر از انتقال پيام هاي سازماني مطرح مي 
 رفع و ارتباطات يايمزا از يريگ بهره جهت در ،ها نگيهلد ي رمجموعهيز يديتول يها

يك استراتژ ي برنامه هايساز دهايپ موفقيت برمي تواند  عامل نيا از يناش داتيتهد
 با توانند يم واحد نگيهلد كي تيريمد تحت ي كننده ديتول يها شركت. باشد ثرؤم

 يها چالش و رو شيپ موانع ها، ياستراتژ يساز ادهيپ ي نهيزم در خود اتيتجرب تبادل
 نهيزم ،يسازمان يريادگي و خود ي مجموعه كياستراتژ دانش بردن باال ضمن ،موجود

 گرانيباز گريد بر نگيهلد كي نظارت تحت يها شركت ي مجموعه يرقابت يبرتر ساز
  .باشند دارو صنعت
 در مشكالت يبرخ بروز رينظ ييها تيمحدود با عمل در حاضر پژوهش انجام      

 يقاتيتحق يها نمونه وجود عدم زين و يآمار ي جامعه از ازين مورد يها داده يگردآور
به قابليت  توان يم حاضر پژوهش يها تيمحدود گريد از عالوه به .بود روه روب مشابه

ديگر  نعت دارو و شرايط متفاوتخاص ص عواملبا در نظر گرفتن تعميم پذيري آن 
بازآزمايي مدل اين  ت محققان آتي مي توانند ضمنعلبه همين . دكراشاره  صنايع

ه موانع در نظر گرفته رهاي جديد به مجموع، با افزودن متغيگوناگون صنايع پژوهش در
شده و يا كاستن از آنان، زمينه را براي تبيين دقيق تري از وضعيت پياده سازي برنامه 

  .ندكنهاي استراتژيك در بخش هاي مختلف صنعتي و خدماتي ايران فراهم 
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