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چکیده
کب فستن تتژ ك،سآخ نسگامس سف آ بد سمد تستن تتژ كستنتسو س ك س وع سکب فسنازما یستنتسک سب مباو س
بهبو سمد تست جامسمیشو .سهد ستزست نسپژوهشسشبانا یست بک ،سکدتم كستزست وتعسکب فها،س ستحققستهدت سنبدس
چیمت دتزس 02سنال سجرهو ی ستنالمیست تن.سوزن،ستهریتسوستأثی سبیی یس ت ؟س وشستحقیقسپیرا ییسو سب ست نس
تناس،ستزسمیانسخب گانسوسمد تنس تهب یسوسهرچبینستزسصاحب ا تنس ت یگاهیسوستناتیدسعلمسمد تسمجروعا سًب س
تعدت 02س ف سب عبوتنسجامع ستحقیقست یابسشد د.سباستوج سب سو ژگیهاسوسشکلسجامع سآما ی،س وشس لفیسبکا سگ ف س
شدسوس ت ههایسمو س یازسباستن فا هستزسمطالعا سک ابیا تیسوسپ نیبام سمحققسناخ  ،سجرعآو یسشدهت د.س ا جس
یانس ت سک سکب فس تهب یست سان گ تسب تیسکب فستهدت ستن تتژ كسنبدسچیمت دتزس 02سنال سجرهو یستنالمیس
ت تن؛ستهریتسوسوزنسبیی یس ت سوسهرچبینسکب فهایستن تتژ كسب عبوتنسم غی سمس قلس( كسخوش سب سمیزتنس
24س صدسب ستحققستهدت ستن تتژ كسب عبوتنسم غی سوتبس س(خوش س گ سمؤث سهس بد.س س
س

واژگان کلیدی:سمد تستن تتژ ك،سکب فستن تتژ ك،سکب فست سانگ ت،ستحققستهدت ،سنبدسچیمت دتز.س س

.8سعضوسهیئتسعلریسوس ت ییا س ت یگاهسآزت ستنالمی،سوتحدسعلومسوستحقیقا سته تن س
س Email: gmemar@gmail.comس
. 0سعضوسهیئتسعلریسوستن ا س ت یگاهسآزت ستنالمی،سوتحدسعلومسوستحقیقا سته تن س
Email: rezanajafbagy@yahoo.com
. 3س ت شسآموخ س و هس ک تیسمد تس ول یس ت یگاهسآزت ستنالمی،سوتحدسعلومسوستحقیقا سته تن س
 Email: gtekehy@yahoo.comس
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مقدمه
کب فستن تتژ ك،سجزئیستزسف ت بدسمد تستن تتژ كستنتسک سب سمد تنستمکانسمی هدسهروت هسب ستراامس
م تحلسف ت بدسمد تستن تتژ كس اا س تش سوستزست ح تفا ستح رالیسآنسجلوگی یسکببد.سناازمانسهااستزس
ط قسکب فستن تتژ كسمی توت بدسب ست ز ابیسم تحلسمی لفسماد تستنا تتژ كسپ تخ ا سوس سصاو س
ب وزسه گو سخللیس ست نسف ت بد،سآنسحوزهها یسک س یازسب ستوج سبیی یس ت دس تسپی یبا یس را بدس(فیض،س
:8300س . 35س
حوزهسکب فستن تتژ كس( تهب ی سب تیسپانخسب س وسمجروع ستزسنؤتال سط تحیسمیگ د:س س
.8سآ اسماس سجهتس ن یسح کتسمیکبیم؟سآ اسمف وضا سوسپیشبیبیهایسماسپی تمونس و ادهاسوسستغییا ت س
مهمسصحی ستنت؟سآ اسکا هایسکلیدیس سحافست جامستنت؟سماس یازسب ستعد لس س تهب س ت امسوس ااست بکا س
با دستزسط حهایستق ضا یستن فا هسکبیم؟ س
.0سعرلک سماسچگو ستنت؟سآ اسماسب سهد هاسوسب ام هایسخو س نیده ت م؟سآ اسبا ستغییا س سعرلیاا س یاازس
ت م؟سهز ب هاسوس آمدهایسماس سچ سوضعی یسهس بد؟س(پی سسوس تبیبسون،س . 558:8300س
تزس دگاهسصاحببا تن،سچونستج تیسغی تث بیشستن تتژیسمیتوت دس كستصریمستن تتژ كسمبانبس تسبیتث س
کبدس است یابس چبدتنسمبانبس تسموفقستزسآبس آو ،سبا دسف ت بدهایستج تس تسب تیسشباختستم یاازت س تهس
چا ههایستن تتژ كسموجو سمو سب نیسق ت ت س(کوئین،سمیب زب گ،سجیرز،س . 44:8326س
تزسط فی،سنبدسچیم ت دتزس وتقعس هیاف یستن تتژ كس سمباحثستق صا یسوسب ام زیسکیاو ستناتسکا س
ت تنس8525س تست تنستونع س اف ،سفعافسوستأثی گذت س ستق صا سجها یسمع فیسمیکبد.سبا دستوج س تشتسک س
نبدسچیمت دتزس–سهرانگو سک ستزسعبوتنسب میآ د-س سنط ستن تتژیسبلبدماد ستادو نسشادهسوسناطوحس
گ سخوتن هایسب ام تیسهرچونسمأمو ت هاسوستهدت سکالنس تسبا دس سب ام هاایسچها گا ا ستیسکا س س
مقطعس02سنال سمو ا ستدو نسمیگ ،ستع فسوستبیینسک  .س
توج سب ست نس ک سض و یستنتسک س سنبدسچیم ت دتزسبیستسنال ،سکیو سماسقد ستوفسمبطق ستصو سشدهس
تنتسک سشاملسکیو هایست تن،ست کی ،سپاکس ان،سمص ،سع بس ان،ستن تئیل،سع تق،ستما ت ،سناو ،سکو ات،س
عران،سسآذ با جان،ست ن،ستفغا س ان،سقط ،سلببان،سبحا ن،ست کربسا انسوست مبسا انستناتس(نایدجوت ن،س
 . 854:8305س
نوتبقستم ستزسلحاظسآما یسوسگزت شهاس یانسمی هدسک ستهادت سنابدسچیامست ادتسزسب حسابسعبااو نسآنسوس
ب خصوصستزسلحاظستق صا ی،سعلامسوسفباساو یسوس جا سپییا ف گیسالزم،سعقابسما ادهستناتسوس04سکیاو س
مو ا س سمبطق سآنیایسجبوبسغ بیسوسبیصوصست کی ستزسلحاظستونع اف گیسوس سمقا سا سبااستهادت س
مو ا سجرهو یستنالمیست تن،سجلوستف ا هسوس سحافسحاض کیو سماسباست نس و دس شاد،س سجهاتستحقاقس
تهدت سنبدسچیمت دتز02س نال سجرهو یستنالمیست تن،س چا سمیکلسبو هسوسباستدتومست نس و دس ن یابیسبا س
کلی ستهدت سآنسمرکنس یوتهدسبو س(صا عیپو ،س . 80:8306س

 .1کلیات تحقیق
 .1-1بیان مسئله
چبا چ سنازمانسبیوتهدسبااسو ژگایسهااسوس یازهاایسمسحیطایستشسهرااهبگیسماؤث یس تشا سباشاد،سکب ا فس
تن تتژ كس كسض و ستنت.سماهیتسوسجوه هسمحیطسهرانسچیزیستنتسک سف ت بدسکب فستنا تتژ كس تس
ب سپیشسمی ب .سهد ستولی سکب فستن تتژ كست جا ستسهیلس ستم س ا گی یسنازما یستنت.ست نس ا گی ی،س
ب گو تیستنتسک سنازمانس تستزسط قستلزتما سمحیطسبی و یسک سب سآنستحریلسمیشو ،س وسب سجلوسهادت تس
میکبدس(لو ژ،سمو تن،سگوشل،س . 62:8304س
س با دستذعانس تشتس سش ت طسکبو یسفیا هایس اشیستزسجها یسشدنستق صا سوس ااسناازمانسجهاا یستجاا س
موجبسشدهستنتسک سآثا سوس ا جسمثبتسوسمبفیسب تیستهدت ست نیمسشدهس سنبدسچیمت دتزسب بافس تش س
باشدسک سمحیطسکسبسوکا سبینتلرللیس تسباسچالشهایسجدیسموتج سناخ ستنت.ست نسچالشهاسب وب سخو س
ض و ستدو نسوستج تیستن تتژیهاسوسکب ف هایستن تتژ كسم بانبسباسآ هااس تسمایسطلباد.سکب ا فسهاایس
تن تتژ كسب سمد تنسجامع سکركسمیکبدستاستغیی ت سمحیطیسما بد،ستغیی س سماهیتس قابتسوسآثا یسکا س
میتوت دسب سپیی فتسنازمانهایسکیو س تش سباشدس تسمد ا سق ت سمی هادس(پا ناائیانسوستع تبای،س. 8320س
تهریتسکب فستن تتژ كستزسوتقعیا ستنانیسموجو س سنازمانهاس اشیسمی شو .سکب فستن تتژ كسبا تیس
آگاهیستزسش ت طسمحیطیس بی و یسوسپانیگو یسب سآنست جا سشدهسوسغالباٌس كسمببعسن عستغییا سوسغی قابالس
پیشبیبیسب شرا سمی آ دس(با دسوستنکالن،س. 8004سکب فستن تتژ كسباسپاا شسسمسای ستنا تتژیس سحاافس
تج ت،سمسائ لسوستغیی ت سببیا یس سمف وضا ستنانیسآنس تسکیفسک هسوستعد ال سالزمس تست جاامسمایس هادس
(پی سسوس تبیبسون،س . 8000س
س
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لذتس سجهتستحققستهدت ستونع اف گیسوستن ق ت ست تنس سجا گااهس یساتستق صاا ی،سعلرایسوسفسباساو یس
مبطق س ستفقسناف8525سهج یسشرسی،سمسئل ستنانیست نستنتسک سه کدتمستزسکب فهایسچها گا سچ س
تأثی یسب ستهدت س6گا سنبدسچیمت دتزس02سنال سج.ت.ت.س ت ؟سوسمیزتنست نستأثی سچقد ستنت؟ س
س

 .2-3اهمیت و ضرورت انجام تحقیقس س
قابتس ستق صا سجها یسنده08سپیچیده،سچالییسوسمالزمسباسف صتهاسوستهد دهایس قااب یسف توت ایستنات.س
پیش بیبیسوسهدت تس تهب یستث بیشس سحالیک سمحیطسب طو سپیون سما الطم،سغی قابالسپایشسبیبایسوس
قاب یسمیشو ،سمی توت دسب ست تقایسعرلک سنازمانهاسکراكسکبادس(ت لبادسوسهیات،س. 8000سوجاو س اكس
نیس مسکب فستن تتژ كسمبانبسب سنازمانهاسکركسمایس کبادسکا ستزستلگاویسچها گا ا ستغییا ،سپ هیاز،س
هر تهیسوستتحا س سموقعیتسمبانبسخو ستن فا هسکببدس(علیستحرادی،س. 62:8300ستما وزهسبا س لیالسبااالس
بو نسن عتستحوال سوس قابتس سصبعت،سمد تنسبا دسهروت هسعوتمالسمحیطایس تسپاا شسقا ت س هبادسوسبااس
تجز سوستحلیلسمحیطسپی تمو یسزمیب هاسوسعوتملسکلیدیسوسبح ت یسموفقیتس تسکب فسکببادس.سهرچباینسبااس
جدیت سشدنسبحثسخصوصینازیسوس قابت پذ یسالزمستنتسک سمد تنسب تیسکب فسوسپانیگو یسب موقعس  3س
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ب سوتکبش هایس قباسوستحوال سمحیطستزس كسنیس مس و نسکب فستن فا هس را بدستاسموجباا سحیاا سوسبقااس
ت نسنازمانهاس تستضرینسکبدوسط تحیسوستدو نسکب ف هایستن تتژ كستث بیشس ست نسخصاوصستهریاتس
ف توتنس ت .س س
لو ژسوسهرکا تنسض و سپ تخ نسب سمسائلسکب فستن تتژ كس تس سچها سمحو ستلقیسمیکببد :س
ب جایست بک سکب فسب سم غی هایس و یسنازمانسم ر کزسباشد،سبالعکسسپییبها سمیکبیمسک سب س ااا سوس
کسعوتملسکلیدیسمحیطیستأکیدسبیی یسبیو .سف صتطلبیس کیستزستبعا یستناتسکا سبا ادس سکب ا فس
تن تتژ كسمو ستأکیدسق ت سگی .
ی ویسمح ک سعردهسب تیستن تتژیهایسبی قصسف آ بدسمیااهدهسآ چا سعرلایسمایسشاو سوسآ چا سعرلایس
ری شو ،ستنت.ستزسط قسپیسب نسب سآ چ سک سنازمانس سحقیقتسهساتسوسآ چا سکا س یسات،ستنا تتژیس
ب ونیل س ا گی یسخلقسمی شو سوسکب فستن تتژ كسمؤث سکب فسب س ویسف آ بدها یستنتسک ستزسط قسآنس
میتوتنسپیسب سک سکدتم كستزسنازمانهاس ا سمیگی دسوسکدتم كس ا س ریگی د.
ب خال س دگاهسنب ی،سکب فسمجروع تیستزس و هایس سب اًسثابتست ت یس یست،سبلک سب تناسستن دالفسمااس
کب فستن تتژ كسپو اسب تیست ت هسف آ بدس ا گی یس س تخالسناازمانسضا و یستناتس(لاو ژسوسهرکاا تن،س
. 84:8304
ف ت كستیسها سونسض و سکب فستن تتژ كس تسب سش حسز ستوصیفسک هستنت:س س
ض و سکب فستن تتژ كس سطبیعتس و یسمجروع س و دسمد تستن تتژ كستر کازسمایس اباد.سکب ا فس
تن تتژ كسب تیسنبجشسوست ز ابیستأثی سوسکا ت یستن تتژیهایسمد یست یابسشدهسبااستأکیادسو اژهسبا س
ن یابیستهدت سمد تس س ا سگ ف سشدهستنت.سمد تس ریتوت دس كسنیس مسکب فس تسب عباوتنس اكس
هد سمس قلسط تحیسکبدس(ها سون،س:8008س . 20-02س
ب طو سکلیسض و ست جامسپژوهشس سزمیب سکب فستن تتژ كس تسمیتوتنس اشیستزسعوتملسز س ت ست :س
تالطمسمحیطیس سنافهایستخی ،سنازمانهاس تسمجبو سب سوتکبشهایسم عد سوسن عسکا هستنات.س ست انس
تبط ستدو نسوسط تحیسکب فهایسببیا یسوستد جیسبس سب ستق ضائا سمحیطیستم یسض و یستنت .س
ت عطا پذ یسوست طباق پذ یسباستغیی ت سمحیطیسمس لزمسشباختسقاو سهااسوسضاعفسهاایس تخلایسسوس یازس
تن فا هستزسف صت هاسوستهد دهایسخا جیستنتسوست نسموضوعستزسط اقس اكسنیسا مسکب ا فستنا تتژ كس
جامعستمکانپذ ستنت.
پانیگو یسمبانبسب س قباسوستفزت شسقد سچا ز یس سب تب سآ هااستزسط اقست جاا س اكسنیسا مسکب لایس
تث بیشستمکانپذ ستنت.
ب تیسنازمانهاس تش نسچیمت دتز یس وشنستزسعوتملسخا جیستأثی گذت سوسحصوفسپیی فتس س تهس نیدنسب س
تهدت سحائزستهریتسف توتنسبو هسوست جامسصحی ست نسموضوعسمس لزمس تش نسنیس مسکب لیستناتس(لاو ژ،س
. 8:8006
وتکبشسمبانبسب سف صتهاس سب تب سآشوبسوست غامستطالعا سوسعالئمس س كسچیامست ادتزس قااب ی،سمسا لزمس
وجو س كسنیس مسکب لیسکا آمدستنت.

 .3-1دالیل انتخاب موضوع
محقق،سب س ال لسذ لست نسموضوعس تست یابسک هستنت :س
بسیا یستزس ت یربدتن،س تهب س سبیشسخصوصیس تسهرسانسباسخاطس میایس سبیاشس ول ایسمایست گا ادس
(تنااکا سوس ااو س،س:0222س. 380-380ستبااایمس تهباا س سبیااشسخصوصاای،سبساایا سشاابی سف ت باادس
خطمیی گذت یس سبیشسعرومیستنت.ستزسط س گ سمد تستنا تتژ ك،سبا سمثابا س اكسعلامسمسا قل،س
ن او هایسچیرگی یس تش ستنت،سبا س طاو یسکا ستکباونس سمجروعا س نا او هایسآن،سنابتسهاایس
م را زی،س سمقا س سباسخطمییگذت ی،سشکلسگ ف ت دسوستع با س اف ت د،س سحاالیسکا سم أنافا س ست انس
و تن،سخط مییسب سلحاظسضعفسحرا تسمحیطیسوسعدمسب خو ت یستزسف صتسپژوهشسوستونع س سبیاشس
ول ی،س علی غمسقدمتسبیی ،سباس وعیس کو سموتج سبو هستنت.س سهرینس تن استأکیدسمیشو سکا سبانسما ا س
تفک سوس و ک ،سهمس سنبتسخطمیی گذت یسوسهمس سنبتسمطالعا ستن تتژ ك،سآ بدهپژوهیسوستوج سبا س
و دستحوال سآ بدهستنتس(پو عز ،س. 85:8300سببااب ت نسجد ادسباو نسموضاوعسوست تبااطسآنسباساسمباحاثس
مد تس ول ی،سمحققس تسب آنس تشتستاس ست نسخصوصسکبکاشسوسجس جوسکبد .س
لیلس ومست یابسموضوعستونطسمحقق،سخألس پژوهییستنتسک س س تبط سباست نسموضوعسخو را یسمیکبد.س
وپاسبو نسآنسچ ستزسبعدستج ت یسوسچ ستزسبعدستئو کیس کیستزس ال لسکمتوجهیسمحافلسعلریسوسپژوهییسب س
ت نسموضوعستنت.سبباب ت نسمحققستمیدوت ستنتسباست جامست نستحقیقسب وت دسبیییستزست نسخألس تسپ سکبد.س
س

فصلنامه سیاستهای راهبردی و كالن  /سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 9313

ب تیست ت هسوستسلطسب سپیچیدگیهایستن تتژ كسوسوتکبشسن عس سبتسب ستهد دهاسوسف صتهایسمحیطای،س
تصریرا ستن تتژ كست عطا پذ ،س یازسب سنیس مسکب لیسمبانبیستنت.
شباختستقاضاس سمحیطسخا جیسک سب سن عتس سحافستغیی ستنت،ستن فا هسونیعیستزس وشها،سنیس مهااس
وسگز ب هایسوتکبییس تسمیطلبدسک سبه نسکا ،سجا گز بیس كسنیس مستطالعااتیسبا سهبگاامسوس قیاقسبا س
جایستحلیلهایس و هتیسوستن فا هستزسآنستنت.
تزسط قسط تحیس كسنیس مسکب لیسمبانبسمیتوتنستطالعا سالزمس تس سزمیب ستصریمگیا یس سشا ت طس
پیچیدهسف تهمسک سوست عطا پذ یسگز ب هایستنا تتژ كس تسبا تیستمکاانسوتکابشسمبانابسوسنا عسبا س
تغیی ت س اگها یسمحیطسمهیاسناختس(آک ،س:8305س. 02-05
كسنیس مسکب لیسکا آمدسکوشش هاایسپ تکبادهسماد تنس تست ساجامسبییایدهسوستزستصاریرا سپ تکبادهس
جلوگی یسمیکبد.
ط تحیس كسنیس مسکب لیسش ت طسنازمانس تسب مباو سح کتسمبسجمس سبس سمحیطسفا تهمسمایسنااز س
(میب زب گ،س. 84:8000
بباب ت نسآشبا یسمد تنسباستکبیكهاسوس وش هایس و نسکب فستن تتژ كسوسآما گیسب تیس قابتس سصاحب س
تخلیسوسبینتلرللیسب تیسنازمانهایسجامع سماسجبب سض و سب خو سمیگی .
س

4س
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 .4-1روش تحقیق
وشسمو ستن فا هس ست نسسب نیس وشسپیرا ییستنتسوسباسبه هگیا یستزستکبیاكس لفایس( ا نابجیستزس
خب گان ست جامسمیشو سوس ت ههایسمو س یازسباستن فا هستزسمطالعا سک ابیا تیسوسپ نیبام سمحققنااخ س
جرع آو یسشدهت د.سب مباو سمقا س سزوجیسبینسعوتمل؛سپبجسگو سپ نیابام سط تحایسوس اا ت سخب گاانس
مو سنؤ تفسوتقعسشدسوسمیا گینسپانخسآ هاس سمات سهایس ر لسوسف ت بدستحلیلسشبک سمو سبه هبا ت یس
ق ت سگ فتسوسب تیسآزمونسمیزتنستأثی سه س كستزسعباص س تخلیستزستکبیكس ر لسوسسب تیستعیینس وتبطسعلایس
وسمعلولیسم غی هایسمس قلس(کب ف هایستن تتژ ك سوسم غی هاایسوتبسا س(تهادت ستنا تتژ ك ستزس وشس
ف ت بدستحلیلسشبک سبه هگی یسشدهستنت.
س
 .5-1تکنیك دیمتل
ست نستکبیك،سف ت بدسناخ ا هیس ااممبدسب سمجروع تیستزستطالعا سموجو سموجبس ن نیسبا سمادلیس
مبسجمسوستع فسشدهس(نلسل م تتبی ستزس وتبطس وشنس سبینسعوتملسمف وضسمیشو .سشیوهس ر لس کایس
تزسشیوههایسمو ستن فا هس سناخ ا هیس اام مبدسعوتملسشبانا یسشدهسوسمب بیسب ستصوفس ا ا سگا ت س
تنت.ست نسشیوهس یزسمیاب س وشس لفیستزسشیوههایستثبا سشده،سآشباسوس ت جسحوزهیسمهبدنیسصبا عستناتس
ک سمببایسم قنس اضیس ت .س ست تم ،سم تحلسب کا گی یست نسشیوهس سناخ ا هیسب سعوتملستأثی گذت سب س
عباص س تخلیسکب فهایستن تتژ كسوستهدت ستن تتژ كست تئ سمیشو  .س
س
 .1-5-1شناسایي عناصر تشکیلدهنده سیستم
سپژوهشسحاض سمباو ستزسعباص ستیکیل هبدهسنیسا مس(س 8سهراانسعوتمالستأثی گاذت سبا سکب ا فسهاایس
تن تتژ كسک سمطابقس رو ت سز س یانس ت هسشدهستنت .س
سنیس مس( 0س یزسعیباًسهرانسم تحلستکا ت سشادس عبایسعوتمالستأثی گاذت سبا ستهادت ستنا تتژ كسماو س
شبانا یسق ت سگ فتسوسهرا طو سک س س رو ت سمالحا سمیکبید،سشبک ست تباطیسعباص سبا ستعادت س6سگا وهس
عاملستصلیستیکیلسشدهسوستحلیلس ر لسب ستزتیس6سگ وهستصلیسذک سشدهست جامسمیپذ .س س
س
 .0-5-1تشکیل نمودار تأثیر عناصر
ست نسم حل سسعباص ستیکیل هبدهسنیس مس( 8س س ئوسس كس راو ت سقا ت سگ ف ا سوس وتباطسحاساکمسباینس
ت س گاههاس اس ئوسسمثالًسب صو س فوذسعباص سب س کد گ ستعیینسمیشو .سمقا س سعباص سبا سصاو سزوجایس
بو هسوسب تیست نسمباو سپ نیبام تیس(شرا هس 0سط تحیسوستبایمسشدهسوسطیسآنسقضاو سخب گانس سبتسب س
شد ستأثی سعباص سب س کد گ سمو سنؤتفسوتقعسمیشو س]س رو ت سشرا هس(.[ 8
سنیس مس( 0س یزسعیباًسهرینسم تحلست جامسمیشو .سب طو یسک ستهدت سطبق ببادیسشادسهس6سگا ا سنابدس
چیم ت دتزس س ئوسس كس رو ت سق ت سگ ف سوس وتبطسبینس ئوسسمثالًسب صو س فوذسعباص سب س کد گ ستعیینس

6

 .3-5-1تعیین قانون تصمیمگیری گروهي
سپژوهشست جامسشده،سشد ستأثی سعباص س سقالبستم یاز هیستزسصف ستاس5سمو سنؤتفسوتقعسمیشو .سشد س
تأثی سوستم یازسما بدسآنسچبینستعیینسمیشو  :س
ستم یازس 5س
ستأثی سخیلیسز ا سستم یازس 3س
س
ستأثی سز استم یازس 0س
س
ستأثی سکمسستم یازس8سس س
ستأثی سخیلیسکم سستم یازس2سسسسس س
س
سبدونستأثیشا انسذک ستنتسک سب لیلسپ هیزستزسترا لسعرومیسقضاو کببدگانسب ست یاابسوضاعیتسس«م وناطس»سوس س
یج ست ح ت س س ا ج،ستزس س ا سگ ف نست نسشد ستأثی ستج بابسشدهستنت.سباستوجا سبا سم فااو سباو نس
ا ت ست تئ سشدهستونطسخب گانس سمو سشد ستأثی سعباص سباس کد گ ،ستحلیلس ها یسب تناسس«میا »س ا س
خب گانسصو سخوتهدسپذ فت.سش حسجزئیا س سگف ا سبعدیسآمدهستنت .س
 .4-5-1مراحل پیادهسازی روش فرایند تحلیل شبکه 1در این تحقیق
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میشو .سمقا س سعباص سب س کد گ ،سب صو سزوجیسبو هسوسقضاو سخب گانسفقطسب تیست تباطاا سمسا قیمس
عباص سباس کد گ سمو سپ نشسوتقعسمی شو دس(پ نیبام سشرا ه. 0سب تیسمثافسشد س فوذستهدت ستق صا یس
ب ستهدت س فاعیسمقدت س8سمیباشدسک سبقی س وتبطسمس قیمس س رو ت سباالس یانس ت هسشدهستنت .س

ست نسم حل ،سباستوج سب سناخ ا سشبک تیس رو ت س( 8سناخ ا سکلیسنوپ مات سس اسهرانسماات سستولیا س
یزسمییصسشو .سباستوج سب س رو ت س( 8سک ست تباطسوسوتبس گیسباینسکب ا فسهاایستنا تتژ كسوستهادت س تس
یانسمی هد،سنوپ مات سستولی سبی حسجدوفس5سخوتهدسبو  :س
س
جدول –  .3ساختار سوپرماتریس اولیه (غیرموزون)
خوشهها
اهداف استراتژیک

کنترلهای استراتژیک

هدف

0

0

0

هدف

 w23س

w22

0

کنترلهای استراتژیک

w33

w32

0

اهداف استراتژیک

W
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 .5-5-1تشکیل ماتریسهای مقایسهای و کنترل سازگاری آنها
ست نسم حل سمات سهایسمقا س تیسکب فهایستن تتژ ك،سوتبس گیسآ هاسب س کد گ ،ستهدت سوسوتبس گیس
آ هاسباس کد گ ستیکیلسشدهسوسنازگا یسآ هاس یزسکب فسمیشو .ست نسم تحلس سذ لستوضی س ت هسسمیشو د :س
سمات سسوتبس گیس و یسکب فهایستن تتژ كسوستهدت س(مات سهایس  w22سوسس  . w23سباستوج سب سوتبس گیسم قابلسبینسکب فهایستن تتژ كسوستهدت سباستن فا هستزس وش ر لس سقسرتسباالس
محانب سشدسک س ا جسب صو سز س یانس ت هسمیشو س)مات سس مافسشدهس . Tس
ست نسم حل سمات سست تباطسکلس( Tس تس مالیزهسمیکبیمستاسمات سست تباطس و یسباس ناتسآ اد.سباد نسس
ت تیبسک سه كستزسعباص سن ونهاس تسب سمجروعسعباص سم بوط ستقسیمسمیکبیم.سقابلسذک ستنتسک ستزست نس
مات سس ستیکیلسنوپ مات سسب مباو س یانس ت نست تبااطس و ایسکب ا فسهاایستنا تتژ كسوستهادت س
تن فا هسمیشو  .س
.8سمات سست تباطس و یسکب فهایستن تتژ كس(  : w22س

0 / 273
0 / 285
0 / 252

0 / 190 

0 / 258
0 / 298
0 / 189
0 / 251

0 / 301
0 / 264
0 / 209
0 / 227

0 / 240
0 / 365

0 / 204

 0 / 192

C1
C2
 w 22 س
C3
C4

.0سمات سست تباطس و یستهدت (  : w33س

0 / 182
0 / 170
0 / 139

0 / 190
0 / 169

0 / 149

0 / 185
0 / 166
0 / 149
0 / 184
0 / 157
0 / 159

0 / 184
0 / 172
0 / 139
0 / 170
0 / 170
0 / 166

0 / 180
0 / 176
0 / 134
0 / 178
0 / 175
0 / 157

0 / 188
0 / 159
0 / 148
0 / 178
0 / 171
0 / 157

G1 0 / 171
G 2 0 / 177
G 3 0 / 144
 w33 س

G 4 0 / 183
G 5 0 / 167

G 6 0 / 158

 .6-5-1ماتریس مقایسه زوجي اهداف با توجه به کنترلهای استراتژیك :) w32
ست نسم حل ،سض بستهریتسه كستزستهدت سباستوج سب سکب فهایستن تتژ كستزسط قسمقا سا سزوجایس
آ هاس(ب تناسسمقیاسس0سکری یسناع ی سب نتسآمدهسوست نسض ت بستهریت،سبد نس حوستناتسکا ستهریاتس
(ت جحیت سهد ستج راعیس( G3س سمقا س سبااسهاد سنیانایس(س G2سبااستوجا سبا سکب ا فستنا تتژ كس
ت سان گ تسب سچ سمیزتنستنت؟سک سباسعبا تسب س ا سخب گانسعد س2سمحانب سشدهستنت.سب سجهاتست بکا سبا س
وزنس ت هسشدهسب تیست نستهدت سب وتنس تع را سک ،س خسنازگا یسآ هاس یزسکب ا فسشادهستناتسکا س ست انس
0

 .0مباحث نظری کنترل استراتژیك
 .1-0مروری بر تعاریف و جایگاه کنترل در سازمانها
کب فسوس اا ستزسعباص سوسمؤلف هایستصلیسه سنیس مسهس بدسک سهیچسنیس ریس(نازمان سبدونسوجاو س
اامسکب لیسک سبعضاًسباسعبوتنس اا ،سبازخو ستزسآنس ا سمیشو سمعباسوسمفهومس دت سوسب سج أ سمیتاوتنس
ت عاسک سک سوجو س اسعدمسوجو س اامسکب فسباسبقاءسوسم گس اكسنیسا مس تبطا سمسا قیمس ت س(طب ناا،س
. 840:8308سکب فس کیستزسوظا فسحائزستهریتسمد تنستنتسک سضرنست تباطسباسنا سوظا فسآ ها،سعاملیس
مؤث س ستحققستهدت سوسب ام هایسنازمانستلقیسمیشو س( ضائیان،س . 504:8303س
هبگامیسک سب ام زتنسب سپیشبیبیسوضعیتسآ بدهسمیپ تز دسبا دسنازوکا ها یس تسب تیستصحی سخطاهایس
تح رالیسب ام س س ا سبگی د.سمفاهیمسب ام زیسوسکب فسمعروالًس سکباا سهامسمطا حسمایسشاو د؛سز ا تس
مد تنس سف ت بدسکب فسوضعسموجو س(عرلک س تسباسوضعسمطلوبس(ب ام سمقا س سمیکببدسوسب تناسست نس
مقا س سب سب ام زیسمجد س(تصحی سمبا سمیکببد.س عبیسباستیییصسفاصل سوضاعسموجاو سبااسوضاعس
مطلوبس استطبیقسعرلک هاسباستهدت سب ستصحی ست ح ت هاسمیپ تز د؛سب سهرینس لیلسمعروالًسگف سمیشو س
ک سکب فسباسهر سوظا فسمد تست تباطس ت ؛سولیست تباطسآنسباسف آ بادسب اما س ازیستزستهریاتسو اژهستیس
ب خو ت ستنتس(تگ توتف،س . 054:8000س
تنسبا سکب فسنازما یس تس س كسچ خ سن سم حل تیسبیانسمیکبد:ستلف سب ام زیسوستعیینس كسهد س اس
تن ا دت سعرلک ،سب سکب فسنبجشسفعالیتها یسک سب تیس ن یابیسب ستهدت سط تحیسمیشو د،سج ست جامس
تصالحاتیس سش ت طیسک سب ستهدت سوستن ا دت هاس ائلس یو س( تنسبا ،س . 8008س
ما کا تسوسنا رو زستزس دگاهسونیعت یسب سمؤلف هایسنااز دهسکب ا فستوجا س راو هسوست بیاا سناازمانسوس
وتن شبانیس تسمو سکاوشسق ت س ت ه ت دسوسبعضیس گ ستزسصاحب ا تنستف تطیسف ت بدهایسکب فس تسبسایا س
گس هت سمطالع سک هسوستوج سخو س تسمعطو سب کا گی یسقد سوس ا جسحاصلستزسآنس رو دس(ما کا تسوس
نا رو ز،س . 8006س
فلیمسهول زسذک سمیکبدسک سفعالیتسکب فسبیشسمهریستزسمد تسنازمانهاستنت.ستماسب خال سماشینهاا،س
تجهیزت ،سمبابعسمالی؛سکا کبانسنازمان هاسغالباًس قییسخا جستزس دهسظاه یس ت دسوسعلی غمست بک سکا کبانس
ش کت هایستم وزیسمرکنستنتستحساسسآزت یسبیی یس تش سباشبد؛ستماسکب فسهبوزسهمسب عباوتنس اكس
مسئولیتستصلیسوسمهمسب س وشسمد تنسوجو س ت س( فت . 0228،س
چنسها فست وتعسکب فسمد یس تسب سمببایسو ژگیسمکا یکیس است گا یکیسآ هاسب س وسگ وهستقسایمسمایسکباد.س
کب ف هایسمکا یکیسمب بیسب سقوت ینس نری،س و هاسوسف ت بدهایسعرلیاتیستن ا دت سهس بدسوسکب فهایس
ت گا یكسمبعطف،سپانیگوسوسمب بیسب سقوت ینس نری،س و هااسوسف ست بادهایسعرلیاساتیستنا ا دت سکر ا یس
هس بدس(چنسهاف،س . 0223س
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مات سس(جدوفسمات سس 4س خسنازگا یس2/20ستنت.س یج ست بک ،سچاونس ا خسناازگا یست انسماات سس
2/20سبو هسوست نسعد سکوچک ستزس2/8ستنت،سبباب ت نسمیتوتنسب سقضاو سخب گانستع را سک  .س
س

0س
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 .0-0تعاریف و جایگاه کنترل استراتژیك
مفهومسکب فستن تتژ كسب ست نسموضوعستشا هس ت سک س و دسمد تستن تتژ كسوس ا جسآنسبا س یسم باوباًس
باسط حسنؤ تالتیسما بدسچ سچیزیس نتست جامسشدهستنت؟چ سچیزیستش باهست جامس اف ا سوس سو ادسماد تس
تن تتژ كسچگو سبا دسگس شس ابد؟سچگو سبا س یست ز ابیسشو ؟سمسئل ست نس یساتسکا سچطاو سمرکانس
تنتس كستن تتژیسمد یس س ا سگ ف سشدهسخوبسط تحیسشدهسباشد،سبلکا ستجا تیسماؤث ستنا تتژیس
مد یسفوق،سبیییستزس كستالشسب ام زیسشدهسم کیسب ست ز ابیسوسکب فستنت،ستلب سمی وطسب سآ ک س
تن تتژیستحققسپیدتسکبدس استگ ست نستن تتژیسمبانبس یست،کبا سگذتش سوس هاسشاو س(ها ساون،س:8008س
 . 20-02س
ها ویسکب فستن تتژ كس تستم یسمد یستلقیسمیکبدسک سعرلک سوتقعیسنازمانس تسباستهدت سب ام زیس
شدهسم تبطسمیناز س(ها وی،س . 300:8002س
وشسوسبافستع فسز س تست تئ سمی هبد:سکب فستن تتژ كسب عبوتنس كسنیس مسگزت شگی یسط تحیسشدهس
جهتست تئ سب موقعستطالعا س ست تباطسباستج تیسموفقیتآمیزستصریرا ستنا تتژ كسبا تیسماد تنست شاد،س
میباشدس( وشسوسباف،س:8002س . 08-823س
گلوکسوسجاشس ست نسزمیب سمیگو بد:سکب فستن تتژ كستزست نسجهتستنتسک سببیبیمسآ اسگز ب هایستج تءس
شدهستن تتژیسب ستهدت ستزسقبلستعیینسشدهسمبج سمیشو س(پی سسوس گ تن،س . 00:8000س
نسوس و تنسبدفو س سک ابس اامهایسکب ا فسماد تس
ب ستن با س دگاهسآقا انس تب سآ و یسوسجانس
تع فسز ست تئ سشدهستنت:سکب فستن تتژ كسعبا ستنتستز:ست ز ابیستهدت سکلیسنازمانسوس یزسط تحایسوس
باز گ یس ستن تتژیهاسوسنیانتهایسکلیسجهتس ن یابیسب ستهدت س(گا ،س:8004س . 8-05س
ناموئلسن توسکب فستن تتژ كس تسچبینستع فسک هستنت:سکب ا فستنا تتژ كسآخا نسگاامس سف ت بادس
مد تستن تتژ كستنتسوس كس وعسکب فسنازما یستنتسک سب مباو سبهبو سمد تستن تتژ كسوسحصوفس
تطریبانستزست بک سنازمانسب حوسصحی سعرلسمیکبدسب س ویسآنستر کزس ت س(تلکسا د ،س:8004س . 08-02س
وسباالخ هسپی سسوس تبیبسونسکب فستن تتژ كس تسعبا ستز:سپیگی یسمسای ستنا تتژیس سحاافستجا تسسکا سس
مسائلسباستغیی س سف ضیا سببیا یس تسکیفسوستعد لهایسالزمس تسب وجو سمیآو ،سمایس ت بادس(آ گا سسوس
گ تن،س:8026س . 363-324س
سسس س
 .3سؤالهای پژوهش
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ت وتعسکب فهایستن تتژ كسکدتمت د؟ستجزتیستیکیل هبدهسمدفسکب فستن تتژ كسکدتمت د؟س س
تهدت سنبدسچیمت دتزس02سنال سج.ت.ت.سکدتمت د؟ س
وتبطسعلتسوسمعلولیسموجو سبینسم غی هایسکب فستن تتژ كسوستهدت سنابدسچیامست ادتزس02سناال سج.ت.ت.س
کدتمت د؟
شد ستأثی ست وتعسکب ف هایستن تتژ كسب ستحققستهدت سنبدسچیمت دتز02سناال سج.ت.ت.ستزسمباا سخب گاانس
چگو ستنت؟

نوع
کنترل

مؤلفه

قا ون س
محو ی

نیس مس
محو ی

کب فس

تر کزس
تن تتژ كس
محو ی
تد جیس
ف ت بدگ ت

گویه

منابع پیشنهادی

وجو سمق ت سب صو سمک وبس سنازمان س
.8سمقیری8302:64،سوس 802س
مییصسبو نسش حسوظا فستف ت س سنازمان س
.0س ن گا ی 8304:002،س
مییصسبو نسش حسوظا فسبیشهاس سنازمان س
.3سقلیسپو  8302:35،س
وجو ستن ا دت سکا یس سنازمان س
.5سلون ائوس 8304:48،س
وجو سآ ینس ام هااسوس نا و تلعرلسهااسبا تیسها س
.4س فت806-8304:805،
وضعی ی
مییصسباو نسفعالیاتس هاایسز ا سنیسا مسهاایس.8سحریدیسزت ه 8304:880،س
لجس یك س
.0س و ت گ  8308:008،س
س
بدهایسمبانب
وجو سف ت
.3سجیسنون 8303:0،س
کپا چگیسنیس مسلجس یك س
.5سوتت ز 8305:0،س
شفا سبو نسو و یسوسخ وجیهایسنازمان
.8سمیبکی 8322:08،س
تصریمگی یسم ر کز س
.0س و ت گ  8308:008،س
نیانتگذت یسوسب ام زیسم ر کز س
.3س فت 802-8304:8305،س
اا سوسکب فسم ر کز س
.5ست کا  8305:8320،س
بو ج زیسم ر کز
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.8س و ت گ  8308:036،س
کب فسهر سجا ب سکا کبان س
.0سمقیری 8302:808،س
اا س اا سهایسن ا یسمدتوم س
.3سمهامسوسپو اس سب 8322:04،س
محو ی کب فسمس ر س حوهستج تیسب ام سها س
.5ستن ا سکی8303:58،
گزت شسگی یسوسگزت شس هیسمس ر
.8ستب تهیریس ژت  8320:080،س
.0سکوئینسوس
همجهتسبو نسب ام هایسکوتاهمد سوسبلبدمد س
هرکا تن 20-8300:22،س
تمکانپذ یستحققسمأمو تها س
مأمو تس
.3سحریدیسزت ه-8304:880،
میزتنسکیفیتستج تیسمأمو ت س
محو ی
 885س
تتیاذس تهب سم بانبسباسمأمو ت س
.5س و د 8302:450،س
شفا سبو نسمأمو ت
.4سنلسما  0223:52،س

 88س
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نتس اف بیسبو نسچیمست دتزسنازمان س
همجهتسبو نسب ام هاسباسچیمست دتز س
چیمس
صدس رو نسچالشهایسف تس ویسچیمت دتز س
ت دتزس
وتض سوس وشنسبو نسچیمت دتز س
محو ی
آ ما یسبو نسچیمت دتز س
مهیجسبو نسچیمت دتز

هد س
محو ی

ت زشس
محو ی

تعهدس
محو ی

.8سحریدیسزت ه-8304:880،
 885س
.0ستب تهیریسزت ه 8320:080،س
.3ست کا  8305:884،س
.5سلون ائوس 8304:888،س
.4سآ و ی 8308:00،س
.6س حرانسن شت8305:338،

ضا ت مبدیس ههایسپی یبا یسشو دهستزسکااالسوس
.8سوتت ز 0-8305:2،س
خدما سلجس یکی س
.0س و ت گ  8308:058،س
ضا تمبدیسنطوحسف ما دهی س
.3سغضبف ی8303:33،سوس 332س
حدتقلسک نسهز ب هایسنازمان س
.5سنا رو ز8303:33،سوس 332س
تث بیییسب ام ها(میزتنس ن یابی س
.4سکو ینوهرکا تن 8300:22،س
نازگا یستهدت سباستوت ربدیهاس(قابلیتها س
.6ستب تهیریس ژت  8320:088،س
آما گیسنیس مسلجس یك س
تدتومسوستن ر ت سپی یبا یستزس ههاایسپیا یبا یس.2س مو د0225:800،
شو ده
ص ف سجو یس سهز ب سلجس یك س
.8سوتت ز 0-8305:2،س
حفظسبیتستلراف(ت ضباطسمالی س
.0سجیسنون 8303:86،س
معبو تگ ت ی س
.3سلون ائوسسوس گ تن،س
خو ستتکا ی س
توز عسعا ال سخدما سلجس یك(عدتلتسمحو ی س880-8304:884
تولو تس ت نسب ستقدتما سپییگی ت
.8سنا رو ز 8304:32،س
تالشستف ت سب تیست جامسوظیف (تکلیفسگ ت ی س
.0سمقیری 520-8302:528،س
وفا ت یس سبتسب سنازمان س
.3س فت 8305:88،س
تحساسستف یا سف س سبتسب سعضو تس سنازمان س
.5س تبیبز 8325:550،س
میزتنسمسئولیتپذ سبو نسکا کبان

شجاعتسوسخط سپذ یسکا کبان س
.8ستوبین 8300:5،س
میزتنسف تهمسبو نسزمیب سمیا کتسکا کبان س
.0سنا رو ز 8304:03،س
میا کتس میزتنسعالق سکا کبانسب سمیاا کتس ستماو ست ت هس.3سمقیری 8302:03،س
محو ی نازمان س
.5س فت 8325:82،س
تش نس وحی سجها یسکا کبان س
.4سمیبکی 8322:88،س
وتکبشسمثبتسب سکا هایسچالیی
80

تع را س
محو ی

وتکبشس
محو ی

پو ا یس
محو ی

تحوفس
محو ی
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تبط س
محو ی

آزت یسعرلسکا کبانس ست جامسوظا ف س
میزتنسصریریتسکا کبان س
.8سمقیری 64-8302:65،س
ت جامسبه ستمو سنازمانسبااستنا فا هستزست تباطاا س.0سعلیستحردی 8303:52،س
کا کبان س
.3سقوتمی 505-8300:503،س
پیگیا یستمااو سنااازمانس سزمااانسوسمکااانسهااایس.5س تبیبز 8325:223،س
می لف(غی ت ت ی س
.4سکیبگیسوسکو بز 8305:340،س
تفزت شس وآو یسوسشکوفا یس سنازمانسب سخااط س
تعامال ستبگاتبگسکا کبان
.8سمقیری 868-8302:862،س
وجو ستع را س وسنو سبینسخو سوسنازمان س
.0سزت ع 8305:56،س
خو سکب لیسکا کبان س
.3سچبدتن8006،؛س
تع را سب س فسسکا کبان س
مقیری 8322:303،س
تع را سکا کبانسب سهرد گ س
.5مهدوی8306:300،
خوشسبینسبو ن
پاناایگو یسب ا سموقااعسب ا س خوتنااتس هسهااایس.8سجیسنون 5-8303:0،س
پی یبا یسشو ده س
.0س و ت گ  030-3-8308:856،س
س
سمکانسمبانب
آما نا یس
.3ستوبین 84-8300:5،س
ت تئ سخدما س قیقسپی یبا یسب س هها س
.5سوتت ز 8305:88،س
وتکبشسمبانبسب ستغیی ت سمحیطی
چبدمباو هسبو نس ی ویست سا ی س
.8س مو د 0225:884،س
آگاااهیستزستغییاا ت سمحیطاایسبی و ی(ف صااتسوس
.0سجیسنون 0-8303:8،س
تهد دت س
.3ستوبین 83-8300:5،س
شباخطسمحیطسنازمان(ضعفسوسقو س
.5سببدوستنکبدالن 823:س
چاالکیسنیس مسلجس یك س
.4ستن ا سکی 8303:33،س
ابسبو نسنیس مسلجس یك س
.6سجیسنون8303:80،
ت عطا سنیس مسم بانبسباسش ت طسمحیطی
تن فا ه(بکا گی ی فباو یهایسجد د س
.8س فت384-8304:385،
تبانبستحاوفسنااخ ا یسناازمانسلجسا یكسبااس
.0سمیلسوس گ تن 0223:س
تغیی ت سمحیط س
.3سجیسنون 8303:8،س
تن فا ه(تتیاذ تهب هایستحوفسگ ت س
.5سم کزس
ت تئ س وعسخدما سلجس یکیسم بانبسباستحاوال س
مطالعا ،8303،ش 08:33س
محیط س
.4س فت 8304:04،س
باز گ یسوستصالحسمس ر سب اما سهااسم بانابسبااس
تحوال سمحیط
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ت تئ ا سخاادما سم باناابسباااس ی وهااایس هسهااایس
.8سجیسنون 0-8303:8،س
پی یبا یسشو ده(نازگا ی س
ت تئ سخدما سنازگا سبااسشا ت طسمکاا یس هسهاایس.0سم کزس
ت طباقس
مطالعا ،8303،ش 08:33س
پی یبا یسشو ده س
محو ی
ت تئ سخدما سنازگا سبااسشا ت طسزماا یس هسهاایس.3ستوبین 8300:5،س
.5ستن ا سکی8303:85،
پی یبا یسشو ده س
آما نا یسم بانبسباس مهاسوستن ا دت ها

 .1-3مدل اولیه تحقیق
تهدت س
تق صا ی
ببیا یست عطا گ ت

تهدت سعلمسوس
فباو ی

گونههای

تهدت س

ببیا یست سانگ ت

تج راعی

کنترل
استراتژیک

تهدت سنیانی
تد جیس
مأمو تگ ت
تهدت س فاعی،س

تد جیسف ت بدگ ت

تمبی ی
تهدت سف هبگی،س
بی

نمودار  .3مدل اولیه تحقیق
س
85

تهدت سنبدس
چیمت دتز

ست نسم حل سعباص ستیکیل هبدهسنیس مس كس(کب فستن تتژ ك س س ئوسس كس راو ت سقا ت سگ ف ا سوس
وتبطسبینس ئوسسمثالًسب صو س فوذسعباص سب س کد گ ستعیینسمیشو .سمقا س سعباص سب س کد گ  ،ب صو س
زوجیسبو هسوسقضاو سخب گانسفقطسب تیست تباطا سمس قیمسعباص سباس کد گ سمو سپ نشسوتقعسمایسشاو د.س
ب تیسمثافسشد س فوذسکب فستن تتژ كست سانگ تس( C1سب سکب فستن تتژ كست عطا گا تس(س C2سمقادت س8س
میباشدسک سبقی س وتبطسمس قیمس س رو ت س0س یانس ت هسشدهستنت .س
س
نمودار .2 -کنترلهای استراتژیک اثرگذار بر یکدیگر
س
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 .0-3تشکیل نمودار تأثیر عناصر بر یکدیگر

n 
r r i n1   t ij  n1
 j 1 
س
n 

c  c j n1  c j 1n   t ij  1n
 j 1 

 

 

س
س
س
س
س
س
س
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ماتریس  : 5ترتیب نفوذ /تحت نفوذ واقع شدن عناصر بر یکدیگر براساس ماتریس روابط کل T

براساس
()R-J

ترتیب واقع شدن
عناصر
بر اساس
()R+J
ترتیب واقع شدن
عناصر

معلوف

بر اساس بیشترین
مجموع ستون (-)J
(اثرپذیری)

علت

ترتیب واقع شدن
عناصر

علت

 2/05س  C1س  82/22س  C2س
 2/05س  C2س  0/02س  C1س
 -2/20س  C4س  0/64س  C4س

بر اساس بیشترین
مجموع ردیف (-)R
(اثرگذاری)

نوع

ترتیب واقع شدن
عناصر
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جدول .2 -ماتریس تحت نفوذ واقع شدن عناصر بر یکدیگر براساس ماتریس روابط کل T

 5/22س

C3

 4/54س

C2

 5/28س

 C4س

 5/02س

 C1س

 5/68س

 C2س

 3/03س

 C4س

 3/02س
 5/23س
معلوف
 C3س
 C1س
 -2/02س  C3س  0/63س C3
بیی نسمجروعس فیس( Rس یان هبدهست تیبسعباص یستنتسک سقو اًسب سعباص س گ س فوذس ت اد،سما بادس
عبص سC2س سمات سس.4سست نسم غی سب عبوتنسم غی سعلیسمحسوبسمیشو  .س
سبیی نسمجروعسن و یس( Jس یان هبدهست تیبسعباص یستنتسک ستحتس فاوذت سوتقاعسمایسشاو د،سما بادس
عبص سC3سک سبیی نس فوذس تستزسبقیا سسعباصا س افاتسمایسکبادس،سببااب ت نست تیابسعباصا سنا ونس(س Rس
یان هبدهسنلسل م تتبسعباص س فوذسکببدهستنتسوست تیبسعباص ستزسن ونس( Jس یان هبدهسنلسل م تتابس
عباص ستحتس فوذسخوتهدسبو  .س
محلسوتقعیسه سعبص س سنلسل م تتبس ها یسن ونهایس( R+Jسوس( R-Jسمییصسمیشو ،سبا سطاو یسکا سس
( R+Jس یان هبدهسمجروعسشد س كسعبص س( سطوفسمحو سطوفها سهمسب سلحاظس فوذکببدگیسوسهمسبا س
لحاظس فوذپذ یستنت.س( R-Jس یان هبدهسموقعیتس كسعبص س سطوفسمحو سع ضهانت.ست انسموقعیاتس
سصو سمثبتسبو نس( R-Jسب طو سقطعس كس فوذکببدهستنتسوس سصو سمبفیسبو نسقطعاًستحاتس فاو س
( افتسکببده سخوتهدسبو  .س
یج :سکب فهایست سانگ تسوست عطا گ تسب عبوتنسعلتسوسکب ا فسهاایسمأمو اتسگا تسوسف ت بادگ تسمعلاوفسس
هس بد .س
 .3-3بهرهگیری از ساختار سلسلهمراتبي در توسعه درک تصمیمگیرندگان
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تطالعستزست تیبسعباص سب حسبس فوذسب سنا سعباص س(ن ونس، Rست تیبسعباص سب حسبس فوذپاذ یسآنسهااس
(ن ونس، Jسوسناخ ا س ها یس فوذکببدگانس(مثباتسباو نس R-Jسوس فوذشاو دگانس(مبفایسباو نس، R-Jسبا س
ت ضرامسشد سآنهاستزس ا س فوذسک نس اس فوذپذ یس( R+Jسمیتوت ادسبا سگسا شسقابالسمالحاا سس کس
تصریمگی دگانستزسناخ ا سمسئل سمو سبحثسبیبجامد.سب خیس ا جسحاصلستزسناخ ا سنلسل م تتبیسعباص س
عبا ستنتستز :س

جدول  .1-میزان اثرگذاری /نفوذکنندگ بر سایر عناصر (کنترلهای استراتژیک)
میزان اثرگذاری(برحسب درصد)

کنترلهای استراتژیک

 %32س

C2

 %02س

 C1س

 %00س

C3

 %08س
C4
س.3سن ونسJس یانسمی هدسک سعبص C3س(کب فستن تتژ كسمأمو تگ ت س ت تیسبیی نسمیازتنس(س %06سوس
عبص سC1س(کب فستن تتژ ك ت سانگ ت س ت تیسکر نسمیزتنس( %08ستث گاذت ی/س فوذکببادگیسبا سناا س
عباص د.سجدوفسز س ا جسمیزتنستث گذت یسب حسبس صدس تس یانسمی هد :س
س
جدول  .4-میزان اثرپذیری  /نفوذپذیری بر سایر عناصر (کنترلهای استراتژیک)
میزان اثرگذاری(برحسب درصد)

کنترلهای استراتژیک

 %06س

C3

 %04س

C4

 %00س

C2

 %08س

C1
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.8سمات سس4س یانسمی هدسک سب طو سطبیعیست تیبس فوذکببدگیسعباص س( Rستزست تیبس فوذپاذ یسشاانس
( Jسم فاو ستنت .س
.0سن ونسRس یانسمی هدسک سعبص C2س(کب فستن تتژ كست عطا گ ت س ت تیسبییا نسمیازتنس(س %32سوس
عبص سC3س(کب فستن تتژ كسمأمو تگ ت س ت تیسکر نسمیزتنس( %08ستث گذت ی/س فوذکببدگیسب سناا س
عباص د.سجدوفسز س ا جسمیزتنستث گذت یسب حسبس صدس تس یانسمی هد :س
س

 82س
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 .4-3تشکیل نمودار تأثیر عناصر بر یکدیگر
س
س
س
س
س
س

نمودار  .1اهداف استراتژیک اثرگذار بر یکدیگر
س

ست نسم حل سعباص ستیکیل هبدهستهدت سطبق ببدیسشدهسنبدسچیم ت ادتزس س ئاوسس اكس راو ت سقا ت س
گ ف سوس وتبطسبینس ئوسسمثالًسب صو س فوذسعباص سب س کد گ ستعیینسمیشو .سمقا س سعباص سب س کاد گ ،س
ب صو سزوجیسبو هسوسقضاو سخب گانسفقطسب تیست تباطا سمس قیمسعباص سباس کد گ سمو سپ ناشسوتقاعس
میشو د.سب تیس مثافسشد س فوذستهدت ستق صا یسب ستهدت س فاعیسمقدت س8سمیباشدسک سبقی س وتبطسمس قیمس
س رو ت سباالس یانس ت هسشدهستنت .س
 .4تعیین سلسهمراتب یا ساختار ممکن دسته عوامل اثرگذار(محاسببه مجمبوع ردیبفهبا و
ستونها ماتریس روابط کلي  Tو شناسایي عوامل علي)
ماتریس  : 5ترتیب نفوذ عناصر بر یکدیگر بر اساس ماتریس روابط کل T
نوع

بر اساس
()R-J

ترتیب
واقع
شدن
عناصر

علت
علت
معلوف
معلوف
معلوف
معلوف

 0/204س
 2/062س
 -2/850س
 -2/356س
 -8/805س
 -8/325س

 G3س
 G5س
G1
 G6س
 G4س
 G2س

بر اساس
()R+J

 02/262س
 06/002س
 04/224س
 03/000س
 03/233س
 82/663س

ترتیب
واقع
شدن
عناصر

بر اساس
بیشترین
مجموع
ستون (-)J
(اثرپذیری)

ترتیب
واقع
شدن
عناصر

بر اساس
بیشترین
مجموع
ردیف (-)R
(اثرگذاری)

ترتیب
واقع
شدن
عناصر

 G4س
 G1س
 G2س
 G5س
 G6س
 G3س

 85/832س
 83/430س
 83/808س
 88/208س
 88/600س
 2/535س

G4
 G2س
 G1س
 G5س
 G6س
 G3س

 83/230س
 80/036س
 80/866س
 80/258س
 88/355س
 82/000س

G1
G4
G2
 G5س
 G6س
 G3س

تطالعستزست تیبسعباص سب حسبس فوذسب سنا سعباص س(ن ونس، Rست تیبسعباص سب حسبس فوذپاذ یسآنسهااس
(ن ونس، Jسوسناخ ا س ها یس فوذکببدگانس(مثباتسباو نس R-Jسوس فوذشاو دگانس(مبفایسباو نس، R-Jسبا س
ت ضرامسشد سآنهاستزس ا س فوذسک نس اس فوذپذ یس( R+Jسمیتوت دسب سگسا شسقابالسمالحاا ستیس کس
تصریمگی دگانستزسناخ ا سمسئل سمو سبحثسبیبجامد.سب خیس ا جسحاصلستزسناخ ا سنلسل م تتبیسعباص س
عبا ستنتستز :س
.8سمات سس4س یانسمی هدسک سب طو سطبیعیست تیبس فوذکببدگیسعباص س( Rستزست تیبس فوذپاذ یسشاانس
( Jسم فاو ستنت .س
.0سن ونسRس یانسمی هدسکا سعبصا سG1-G4س(تهادت ستنا تتژ كستق صاا یسوسعلامسوسفبااو ی س ت تیس
بیی ا نسمیاازتنس( %80سوسعبص ا سG3س(تهاادت ستن ا تتژ كستج راااعی س ت تیسکر ا نسمیاازتنس( %858س
تث گذت ی/س فوذکببدگیسب سنا سعباص د .س
جدوفسز س ا جسمیزتنستث گذت یسب حسبس صدس تس یانسمی هد :س
جدول .5 -میزان اثرگذاری  /نفوذکنندگ بر سایر عناصر(اهداف استراتژیک)
اهداف استراتژیک
میزان اثرگذاری(برحسب درصد)
 %80س
G1
 %80س
 G4س
 %82س
G2
 %86س
G5
 %84س
G6
 %85س
G3
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 .5بهرهگیری از ساختار سلسلهمراتبي در توسعهی درک تصمیمگیرندگان

 .3سن ون س Jس یان سمی هد سک سعبص  G4س(تهدت ستن تتژ ك سنیانی س ت تی سبیی ن سمیزتن( %02سوس
عبص  G3س(تهدت ستن تتژ ك ستج راعی س ت تی سکر ن سمیزتن س( %82ستث پذ ی /س فوذپذ ی سب سنا س
عباص د.
جدوفسز س ا جسمیزتنستث پذ یسب سحسبس صدس تس یانسمی هد :س
جدول .6 -میزان اثرپذیری /نفوذپذیری بر سایر عناصر(اهداف استراتژیک)
اهداف استراتژیک
میزان اثرپذیری(برحسب درصد)
%02
G4
%80
G2
%80
G1
%86
G5
%86
G6
 %82س
G3
 80س
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جدول .7 -جدول ترکیب ماتریس مقایسات زوج
اهداف
کنترلاستراتژیک کنترلاستراتژیک کنترلاستراتژیک کنترلاستراتژیک
چشم
انسان گراG1
انعطاف گراG2
مأموریت گرا G3
فرایند گرا G4
انداز
 2/632س
 2/080س
 2/848س
تق صا ی س
س
 2/600س
 2/433س
 2/685س
 G1س
علمسوس
 2/200س
 2/265س
س
 2/830س
فباو ی س
 2/032س
 2/060س
 G2س
 2/405س
 2/050س
 2/842س
تج راعی س
س
 2/26س
س
 2/305س
 G3س
 2/268س
 2/223س
نیانی س
 2/866س
س
 2/855س
 2/203س
 G4س
 2/522س
 2/848س
ف هبگی س
 2/300س
 2/242س
 2/206س
 2/262س
 G5س
تمبی یس
س
 2/200س
 2/282س
 2/804س
فاعی س
 2/265س
 2/882س
 G6س
توصیف جدول :با توجه به اصل تناسب استراتژیک ( تناسب اهداف با کنترل ها)
 aسب تیسکب فستهدت ستق صا ی س س 0سحالتسباسوزنس سبیس %60سوس %63سکب فستن تتژ كست عطا گ تسمبانبس
تنت.
 bسب تیسکب فستهدت سعلمسوسفباو یسباسوزنس سبیس%20سکب فستن تتژ كست عطا گ تسمبانبستنت .س
 cسب تیسکب فستهدت ستج راعیس س 0سحالتسباسوزنس سبیس %26سوس %40سکب فستن تتژ كست سانگ تسمبانبس
تنت .س
 dسب تیسکب فستهدت سنیانیس س0سحالتسباسوزنس سبیس%26سوس%85سکب فستن تتژ كست سانگ تسمبانبستنت .س
 eسب تیسکب فستهدت سف هبگیس س0سحالتسباسوزنس سبیس%52سوس%0سکب فستن تتژ كست سانسگ تسمبانبستنت.
 fسب تیسکب فستهدت س فاعیس س0سحالتسباسوزنس سبیس%28سوس%80سکب فستن تتژ كست سانگ تسمبانبستنت.
ب تی سکب ف ستهدت ستن تتژ ك سنبد سچیمت دتز ،سکب فهای س تهب ی ست عطا گ ت سو ست سانگ ت ستز سوزن سوس
تهریتسبیی یسب خو ت ستنت .س
نمودار .1-مدل نهای تحقیق
س
س

 .8س س تن ایسپانخسب سنؤتال ستحقیق؛ست وتعسمدفهایسکب فستن تتژ كسمو س قدسوسب نیسق ت سگ فت.س
تجزتءسوسمؤلف هایستیکیل هبدهسآنسشبانا یسشدسوسچها سگو سکب فستن تتژ كست سانگ ت،ست عطا گ ت،س
مأمو تگ تسوسف آ بدگ تسمد ا سق ت سگ فت.س س
.0سنپسستهدت سنبدسچیمت دتزسمو سمطالع سق ت سگ فتسوستزسماحصلسآنستعدت س64سهد ستن ی تجسگ دس
وس سقالبس6سهد سکلیستق صا ی،سعلمسوسفباو ی،ستج راعی،سنیانی،سف هبگیسوس بیسوس س ها تستمبی یسوس
فاعیسمو س ن ببدیس(طبق ببدی سق ت سگ فت .س
.3س سم حل سبعدیسباستن فا هستزس وشسمقا سا سزوجیس(مات سسمقا سا سزوجی سوستکبیكس ر لسمیزتنس
تث گذت ی سه س ك ستز سکب فهای سچها گا سمو ستجز سو ستحلیل سق ت سگ فت سو س یان س ت سک سکب فهایس
تن تتژ ك ست عطا گ ت سو ست سانگ ت سب ست تیب سبا سمیزتن س فوذکببدگی س 32س صد سو س 02س صد سب عبوتنس
م غی هایستث گذت سب س وس وعسکب فس گ س عبیسکب فهایسمأمو تگ تسوسف ت بدگ تسمحسوبسمیشو د.سوس
هرچبینسمیزتنس فوذپذ یسکب فهایسمأمو تگ تسوسف ت بدگ تسباسکریتسب ست تیبس06س صدسوس04س صدس
تزسنا سکب فهاسبیی نس فوذپذ یس تس ت د .س
خصوص سمیزتن ستث گذت ی سو ستث پذ ی ستهدت ستن تتژ ك سبد ن حو سبو سک ستهدت ستق صا ی س ت تیس
بیی ن ستث گذت ی س س 80س صد سو ستهدت ستج راعی سبا سعد س 85س صد سکر ن سمیزتن ستث گذت ی سب سنا س
تهدت س تس ت د .س
ولیستزسلحاظستث پذ یستهدت سنیانیسباسعد 02س صدسبیی نستث پذ یسوستهدت ستج راعیسباستم یازس82س
صدسکر نستث پذ یس تس ت د .س
.5سب تیسپانخسب سنؤتفسچها مس س وسحالتستأثی سکب فهاسب ستهدت سمو سمطالع سق ت سگ فت.س سحالتستوفس
تهدت سباستوج سب سکب فستن تتژ كست سانگ تسب نیسشدسوس ا جس یانس ت سک ستهدت ستج راعیسباسوزنس
سبیس26س صدس س تب ستوفسق ت سمیگی .سنپسستهدت سباستوج سکب فست عطا گ تسمدس ا سق ت سگ فتسک س
ا جس یانس ت سک ستهدت ستق صا یسباسوزنس سبیس600س صدس تب ستوفستنت.س خصوصسکب فستن تتژ كس
ف ت بدگ ت؛ سهد ستق صا ی سبا سوزن س سبی س 685س صد س تب ستوف س ت سو س ها اً س سکب ف ستن تتژ كس
مأمو تگ تس یزستهدت ستق صا یسباسوزنس سبیس433س صدستهریتسبیی یس ت  .س
سحالتس ومسمعکوسسحالتستوفسکب فستن تتژ كسباستوج سب سهد ستق صا یسمو سب نیسق ت سگ فتسک س
یانس ت سکب فست عطا گ تسباسعد س 632س صدستهریتسوسوزنس سبیسبیی یس سبتسب سنا نس ت .س س
علمسوسفباو یسکب فست عطا گ تسوزنسوستهریتسبیی یس ت .س ستهدت ستج راعی؛ست سانگ ت -س ستهدت س
نیانی؛ سکب ف ست سانگ ت سو سهد سف هبگی س یز سکب ف ست سانگ ت سو سب تی ستهدت س فاعی ،ستمبی ی سکب فس
ت عطا گ تستهریتسوسوزنسبیی یستح تزسک هستنت .س
 .4س سپانخسب سنؤتفسآخ سباستن فا هستزستکبیكهایسمقا سا سزوجی،س ر لسوسف ت بدستحلیلسشبک س ا جس
ز سحاصلسشد :س
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 .6یافته ها و نتیجهگیری
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کب فهایستن تتژ كسچها گا سب عبوتنس كسخوش سب سمیزتنس24س صدسب ستهدت ستن تتژ كستأثی س ت دسوس
ب عکس ستهدت ستن تتژ ك س6گا سب عبوتن س ك سخوش سب سمیزتن س 42س صد سب سکب فهای ستن تتژ كس
تأثی گذت سهس بد.سضرباًسعباص س و یستهدت ستن تتژ كسب س کد گ سب سمیزتنس04س صدستأثی سوستأث س ت دسوس
تزسنویس گ سآ ک سعباص س تخلیسکب فهایستن تتژ كسب سمیزتنس42س صدسب س کد گ ستث گذت سهس بد .س
بطو سکلیسمیتوتنس یج سگ فتسک سکب فهایس تهب یست ساانسگا تسوست عطاا سگا تسبا تیسکب ا فستهادت س
تن تتژ كسنبدسچیمت دتزس02سنال سجرهو یستنالمیست تن؛ستهریتسوسوزنسبیی یس ت  .س

آک ،س و د،ستس( . 8306س«مدیریت استراتژیک بازار» .ست جر سحسینسصف زت ه،سعلیتکب سف هبگی،سمهدیس
خا می،سچاپس وم،سته تن:ست یا ت سپو ش .س
پو عز ،سعلیستصغ (. 8300س«مدیریتراهبردی عصرمدار».سچاپتوف،سته تن:س ت یگاهستمامسصا ق(ع  .س
پی س،سجانستی؛س تبیبسون ،چا سبیس(. 8300س«برنامهریزی و مدیریت استراتژیک».ست جر  :سنه تبس
خلیلیسشو بی،سچاپسشیم،سته تن:ست یا ت س ا وت هسک اب .س
ضائیان،سعلیس(. 8303س«مبان سازمان و مدیریت».سچاپستوف،سته تن:ست یا ت سنرت .س
نیدجوت ن،سنید ضاس(. 8305س«مبان سازمان و مدیریت».سچاپستوف،سته تن:س ی س گاهس ت ش .س
صا عیپو ،سمحرو س(. 8302س«طرح پژوهش مجمع تشخیص مصلحت نظام» .س
طب نا ،سغالمعلی س( . 8308س«مطالعه بررس

و تبیین شاخصهای امداد و نجات با رویکرد

استانداردسازی عملیات امداد و نجات هالل احمر».سته تن:سگزت شس8وس0وس3وس .5س
علیتحردی،سعلی ضاس(. 8300س«مجموعه مقاالت مدیریت استراتژیک».سته تن:ست یا ت ستولیدس ت ش .س
فیض،س تو س(. 8300س«مدیریت استراتژیک کلید موفقیت در بازارهای رقابت ».سچاپستوف،سنربان:س
ت یا ت س ت یگاهسنربان .س
کوئین ،سجیرز ،سمیب زب گ ،سهب ی سو سجیرز ،س تب

ستم س( . 8326س«مدیریت استراتژیک» .ست جر  :سمحردس

صائبی،سچاپس وم،سته تن:ست یا ت سم کزسآموزشسمد تس ول ی .س
لو ژ ،سپی  ،ستنکا سمو تن ،سما کل ست سو سگوشل ،سنوما ت س( . 8304س«کنترل استراتژیک» .ست جر س
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