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Introduction: As we enter the third millennium, we witness rapid changes in 

technology and an increase in the complexity of environmental complexities. Under 

such circumstances, strategic management is widely used by most businesses to 

overcome uncertainties and withstand the onslaught of competitors. Meanwhile, the 

realization of visions, missions, and values and the competitive strategies of firms 

has become the main concern. This is because strategy development alone will not 

guarantee the success of the company. Unless these strategies are implemented; they 

will have no effect on the success and survival of the organization. Thus, the 

implementation of the strategy is far more important than the quality of the strategy. 

However, the challenges of strategic management lie in the implementation phase of 

the strategy more than the formulation stage. Therefore, the strategy execution and 

use of formal processes in strategy implementation management are critical to 

facilitating strategy implementation and achieving outstanding performance. In this 

research, strategy execution emphasizes translating strategies into action, aligning 

strategies with contextual variables, and managing strategic transformations. 

However, the readiness for strategy execution is one of the major scientific and 

practical shortcomings in effective strategy execution. The purpose of this study is to 

design and explain the model of strategy execution readiness based on a 

comprehensive and operational approach that fits the ecosystem of Iranian 

organizations. 

Methodology: This is an applied type of research in terms of purpose. Due to the 

knowledge enhancement resulting from explaining the concept of strategy execution 

readiness, this research also has a developmental nature. It is done through 

exploratory, descriptive, and hypothesis testing sequences. The research seeks to 

establish the dimensions and components of measuring the readiness of strategy 

execution using an inductive -deductive research approach in the form of a 

combined exploratory research strategy. Thus, in the qualitative stage of the model 

design, the method of qualitative content analysis is used. In the stage of model 

testing and fitting, the structural equation modeling and the method of partial least 

squares are applied with the Smart PLS software. Also, the data are collected, 

analyzed, and modeled by theoretical sampling and interviews with experts in the 

qualitative part of the research and by random sampling and distribution of 

questionnaires in the quantitative part of the research. 
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Results and Discussion: In this study, the theoretical foundations of the subject 

were reviewed, and the opinions of 21 experts in the field of holding were used. 

Also, based on qualitative content analysis and theoretical coding, a comprehensive 

and operational model was designed and explained. The results of the qualitative 

data analysis, which were validated by professors and academic experts, were 

presented in the four dimensions of leadership, human, organizational and strategic 

preparedness, along with 12 key components and 62 items. Also, the structural 

equation modeling method was used to evaluate the suitability of the proposed 

model of strategies readiness. The results of applying the methodology proposed in 

the present study demonstrate the acceptable fit and validity of the organization 

readiness model for strategy execution. Actually, the average value of redundancies 

related to endogenous factors in the model is equal to 0.39. Also, the significance 

level of T in all paths of the model is more than 1.96. In other words, in all paths, the 

obtained weights have a significant difference with zero, which indicates the 

correctness of the relationships among the dimensions. Thus, the research 

hypotheses are confirmed at a 95% confidence level. Finally, through the calculation 

of the GOF value, 0.63 was obtained. For GOF, this value indicates a strong overall 

fit of the model. Based on the data analysis algorithm, the strategic preparedness 

component as the most important component of the current preparedness and 

leadership was considered as the weakest preparedness condition in food products 

holdings. 

Conclusion: In order to increase the readiness of strategy execution based on the 

Delphi method, the most important executive initiatives were prioritized to establish 

corporate governance, to improve scenario planning, strategic issues and risks in 

leadership readiness, to coordinate communication policies, to visualize the vision in 

human readiness, to design forums, succession and participation rewards in 

organizational readiness, to establish better future research systems, to set up a 

thinking framework, and to implementat business intelligence and operational 

budgeting for strategic readiness. Application of the results of this research can 

improve the organizational readiness for strategy execution and make it possible to 

implement effective strategies and, consequently, embody visions, missions and 

values. 
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 هچکید

استراتژي و برخورداري از فراینددهاي رسدمی مددیریت اجدراي اسدتراتژي، در       سازيجاري

تسهیل اجراي استراتژي و دستیابی به عملکردهاي برجسته، بسیار حیاتی است. این درحدالی  

هاي جدي علمی و عملی در جمله نواقص و کاستی استراتژي از سازيجاري که آمادگی است 

رویکدرد   بدا  کوشدد ایدن پدژوهش مدی   . باشدد مدی بردهدا  راه سازيجارياثربخش  سازيپیاده

هداي  ابعاد و مولفده قیاسی و در قالب راهبرد پژوهشی ترکیبی اکتشافی،  -پژوهشی استقرایی 

مبانی ضمن مرور ریزي نماید. در این بررسی، را پایهراهبردها  سازيجاري سنجش آمادگی 

مطالعده،   موردیی غدذا یعگروه صنا  برگانخنفر از  70از نظرات  يبهره مندنظري موضوع و 

مددلی جدامع و   مبتنی بر روش تحلیل محتواي کیفی و کدگدذاري نظدري، بده حراحدی و تبیدین      

هاي کیفی کده روایدی آن   تجزیه و تحلیل داده . براین اساس، نتایج ه استپرداخته شدعملیاتی 

رهبري، انسدانی، سدازمانی   بعد آمادگی  0؛ درقالب کردنداساتید و خبرگان دانشگاهی تایید را 

از روش همچندین،   ه است.گویه، نشان داده شد 27مولفه کلیدي و  07و استراتژیک، به همراه 

 سدازي جاري  یآمادگ يشنهادیپ مدلبرازش  یابیبه منظور ارز يمعادالت ساختارمدلسازي 

گدواه  پدژوهش حاضدر،   پیشدنهادي   شناسدی روشنتایج کاربرد  ه است.راهبردها استفاده شد

تحلیدل  . راهبردهدا اسدت   سدازي جداري مان براي ساز آمادگیمدل تبار قابل قبول برازش و اع

مهمتدرین مولفده آمددادگی    ،مولفده آمدادگی اسددتراتژیک  نشددان داد کده  ، هداي ایدن تحقید     داده

غدذایی  گروه صدنایع   ترین وضعیت آمادگی در و مولفه آمادگی رهبري، ضعیف سازيجاري

  نظر شناخته شد.د مور

 .استراتژي، آمادگی، مدلسازي معادالت ساختاري، هلدینگ سازيجاري کلیدی: کلمات 
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 مقدمه

شدت  شیها و افزاوريابا ورود به هزاره سوم شاهد تغییرات سریع در فن

مدیریت استراتژیک به نحو  در چنین شرایطی،. هستیم یمحیط يهایپیچیدگ

ها و  نانیبه منظور غلبه بر عدم احم يهاي اقتصاداي توسط اغلب بنگاهگسترده

 يرقابت در فضا پارادایمشود. امان رقبا استفاده میایستادگی در برابر هجوم بی

دارد و تحق  ارکان  طرهیاز مدیران ارشد امروز جهان س ياریکار، بر ذهن بسوکسب

 کرده است. لیها، تبددغدغة آن نیتریاصل هرا براهبردهاي رقابتی بنگاه ساز و جهت

که یشرکت نخواهد بود و تا زمان تیمتضمن موفق ییبه تنها ياستراتژ نیتدوچرا که 

 اهندسازمان نخو يو بقا تیدر موفق يریتأث چیه ،ندیایبه اجرا در ن هاياستراتژ نیا

انجام  دی( از گفتن آن چه باياستراتژ يانجام دادن کار )اجرا شهیهم. درواقع داشت

 ياجرابدین ترتیب، با علم به این مهم که . تر است( مشکلياستراتژ نیشود )تدو

اثرخواهد  يافهیو وظ یو بر همه سطوح بخش نییسازمان، از باال تا پا در ياستراتژ

 يخود استراتژ تیفیتر از کبه مراتب مهم ياستراتژ ياجرا(؛ 0937)جهانی، گذاشت

 . (0939)لشکربلوکی، است

در مرحله اجراي نیز بیش از مرحله تدوین، هاي مدیریت استراتژیک چالشبنابراین، 

هاي شرکت %31  0معتبر فورچون یةنشر براساس مطالعه استراتژي نهفته است.

 %91 انیم نیا که ازاند؛ مانده خود ناکام کیبه اهداف استراتژ یابیدر دست ایدن رگبز

. (0911)غفاریان و عمادزاده، انداجرا ناموف  بوده ةدر مرحل %21 و نیتدو ةدر مرحل

اهداف  نیو تدو فیارشد، پس از تعر رانیدشوار، مد ریمس نیپرواضح است که در ا

حصول  يبرا یراه حل يراهبردها، همواره در جستجو یبا انتخاب اصول هااستیو س

)اکبري و  خود باشند راهبردهايبه موقع و کاملِ مقاصد و  ياز تحق  و اجرا نانیاحم

 (.0937همکاران،

ي هاهاي موف  در اجراي استراتژي، گویاي این واقعیت است که بنگاهبنگاه عملکرد

هاي فاقد چنین فرایندي، پیش فرایند رسمی مدیریت اجراي استراتژي از شرکتبا

ها، بر درواقع در فرایند اجراي استراتژي این بنگاه(. 0911)کاپالن و نورتون،  افتندمی

 يبر مبنا ياستراتژ يسازيجار. 0 یاصل دگاهیسه دمشتمل بر « سازيجاري»

 سازيجاري. 7(، یاتیبه اقدامات عمل ياستراتژ لیها )تبديکردن استراتژ ییاجرا
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و  ياستراتژ يها )همراستا سازيکردن استراتژ ریاجرا پذ يمبنابر ياستراتژ

 تیری) مد هاياستراتژ ياجرا يمبنابر ياستراتژ يسازيجار .9( ويانهیزم يرهایمتغ

تمرکز شده  تاکید و (کیاستراتژ يهایدگرگون تیریس مدها براسايتحق  استراتژ

مرور مقاالت منتشرشده در زمینه ترجمان راهبردها به  .(0939)لشکربلوکی،است 

محمودي میمند و کردن راهبردها ) پذیر جرا(، ا0931اکبري و قاضی نوري،عمل )

. این درحالی باشدمیاستراتژي  سازيجاريواه پرداختن به حوزه (، گ0939اکبري،

ها، برخی نواقص استراتژي سازيجارياثربخش  سازيپیادههنوز در زمینه است که 

هاي جدي وجود دارد. در این بین، مرور مطالعات و بررسی هایی که با و کاستی

هاي اندک رسیده است حاکی از پژوهشراهبردها به سرانجام  سازيجاريتمرکز بر 

است. در این راستا،  استراتژي سازيجاري «آمادگی»صورت گرفته در زمینه 

تا مدل مناسبی که به صورت عملیاتی، جامع، متوازن و  کوشدمیپژوهش حاضر 

 بسنجد حراحی و تبیین نماید.استراتژي ها را  سازيجاريمنسجم، آمادگی 

برنامه»هاي زیادي در حوزه در حالی که پژوهشمبانی نظري و پیشینة تحقی  

و سنجش عملیاتی  7سازيسازي جاريانجام شده، به مفهوم« راهبردي 0ریزي

آمادگی اجراي آن کمتر پرداخته شده است. ادبیات )نسبتا کم( اجراي استراتژي بیش

احبان آن نیز اغلب افراد اجرایی است و مخ تر به سبک مشاوران مدیریت توسعه یافته

است. همسازي راهبرد را دشوار کردهي نظري جارياي توسعهاند. چنین پدیدهبوده

صورت انحصاري حفظ چنین ابزارهاي سنجش آن و احالعات کلیدي این ابزارها به

 (.7101و همکاران، 9اند )اولیویراشده

 ضروری برای يک شخص يا آمادگی پیش نیازی . ارزيابی آمادگی سازمان

 با تغییر سازمانی موفق هيک سازمان در مواجه

 (7109و همکاران ) 1در همین راستا، رافرتی .(0،7111)هالتشده استباشد تعریف 

آمادگی را در دو سطح فردي و سازمانی بررسی کردند که به موضوعات آمادگی 

 هاي تغییر پرداختند.قابلیتاحساسی و شناختی فرد و گروه و همچنین بحث حمایت و 

وجهی است که آمادگی سطح  آمادگی سازمانی یک سازه چند سطحی و چند
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سازمانی به همکاري مشترک اعضا براي تغییر و اعتقاد مشترک و قابلیت گروهی 

هرگاه آمادگی سازمانی براي تغییر باال باشد اعضا  مربوط است. اجرا )کارایی تغییر(

شروع تغییر و اجراي آن دارند و اعضا تالش، همت و رفتارهاي نیز تمایل بیشتري به 

 (.7113، 7وینر؛ 7109، 0)گواررو دهندهمکاري بیشتري از خود نشان می

سازي سازمان براي تغییر تأکید دارند و متخصصان مدیریت تغییر بر اهمیت آماده

مدیریت استراتژیک، . آمادگی براي اندکردههاي مختلفی را براي آن پیشنهاد استراتژي

ریزي استراتژیک، برنامه اي از پیش نیازهاي ضروري قبل از ورود بهمجموعه

واقع هدف از ارزیابی آمادگی . درباشدمیها و مدیریت عملکرد استراتژي سازيجاري

هاي توانمندساز سازمانی سنجش میزان آمادگی سازمان براي حرح ،سازمان

انسانی، سازمانی،  منابعهاي مدیریت ارشد، آمادگی باشد که به وسیله آن میزانمی

  .شودمیسنجیده هاي تحولی استراتژیک و ... براي پذیرش حرح

 ه توان به سرا می کيژتاسترا تيريمدفرآيند  . راهبردها سازیجاری

. 3و  یاستراتژ ی. مرحله اجرا1ی، استراتژ ني. مرحله تدو0تقسیم کرد؛  مرحله

 ی )آجرلو واستراتژ یابيمرحله ارز

ترین گیرترین و وقتسازي استراتژي، پیچیده. از این بین اجرا و پیاده(0930همکاران،

اجرا فرآیندي پویا، پیچیده و تکرار شونده است که  بخش مدیریت استراتژیک است،

ها بوده که توسط مدیر و کارکنان و در برگیرنده یک سري از تصمیمات و فعالیت

عمل و در جهت  هعوامل داخل و خارج سازمان براي تبدیل استراتژي بتحت تاثیر 

 ..(0939)حسینی و همکاران، گیردمیاهداف استراتژیک سازمان صورت 

توان حور کلی میه هاي مختلفی از اجرا ارائه شده است، بتا کنون تعاریف و دیدگاه

 (:7111و همکاران،  9)یانگ این تعاریف را در قالب سه دسته کلی زیر قرار داد

در  ها(:سازي استراتژي بر مبناي اجرایی کردن استراتژيدیدگاه فرآیندي )جاري. 0

) فرآیند تبدیل  ریزي شده متوالی استاین تعریف اجرا یک گام از مراحل دقی  برنامه

هاي که در آن باید استراتژي را به برنامه (،0939)حسینی و همکاران،  برنامه به عمل(

 نمود.  بدیلترهاي کلیدي ها و معیاایی، پروژهاجر

استراتژي، فرآیندي تکراري از به کارگیري  سازيپیاده (7112) 0از دیدگاه هارینگتون
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دهد یک هاي عملیاتی است که اجازه میها و برنامهها، برنامهها، سیاستاستراتژي

منابعش استفاده ها در محیط رقابتی از شرکت براي به دست آوردن مزیت فرصت

. پیشنهاد مشخص این گروه این است که براي (0930)مبارکیان و همکاران، کند

سازي استراتژي باید الیه استراتژیک با الیه اجرایی سازمان پیوند موفقیت در پیاده

ها و در واقع اجراي استراتژي فرآیندي است که براساس آن سیاست بخورد.

و  )امیرنژاد آیندها به اجرا در میبرنامه، بودجه و رویه ها، با بهره گیري ازاستراتژي

 .(0930، همکاران

ها(: بر سازي استراتژي بر مبناي اجراپذیر کردن استراتژي)جاري دیدگاه رفتاري. 7

این اساس اجرا یک دسته از اعمال متمرکز و موازي، در جهت دستیابی به اهداف 

به عبارتی براي آنکه استراتژي محق  است.  (0939)حسینی و همکاران،  مقصود

شود، باید سازمان و محیط آن قابلیت پذیرش اجراي استراتژي را داشته باشد. 

ها و رفتارهاي رهبري سطح ارشد است که عملیاتی استراتژي ، فعالیت سازيپیاده

)مبارکیان و  کنداي کاري را به یک واقعیت سفت و سخت )بتن( تبدیل میبرنامه

استراتژي به  سازيجاريپیشنهاد مشخص این گروه این است که  .(0930، همکاران

آهنگ کردن استراتژي، همدر این راستا  معنی استراتژیزه کردن سازمان است.

 ها باید در دستور کار سازمان قرار گیرد.ساختار، فرهنگ و سیستم ذینفعان،

ها(: در این استراتژيسازي استراتژي بر مبناي اجراي )جاري دیدگاه ترکیبی. 9

ست که براي اجرا ا هاییها و انتخابمجموعه فعالیت، هااستراتژي سازيجاريدیدگاه 

سازي معتقدند که جاري این عده از محققین .(0939)حسینی و همکاران، نیاز است

اصوالً استراتژي را از جنس  استراتژي یک تغییر و یک دگرگونی به تمام معنا است.

نباشد؛ حرکت اساسی و یک تحول بنیادین که دانند و هرآن چیزي را یک انقالب می

سازي استراتژي فرآیندي عملگراست که . پیاده(0939)لشکربلوکی, دانند تاکتیک می

هاي ام به گام فعالیتگ سازيپیادهنیاز به مدیریت و کنترل دارد. اجراي استراتژي 

اي است. اجراي متفاوتی است که شامل استراتژي تصمیم گیري تدوین شده

)مبارکیان و همکاران،  تواند یک فرآیند شناختی نامیده شوداستراتژي همچنین می

استراتژي از زاویه  سازيجاريپیشنهاد مشخص این گروه این است که  .(0930

هاي مدیریت تغییر براي مدیریت تغییرات اساسی و بنیادي نگریسته شود و از مدل

 سازي استراتژي استفاده شود.جاري
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سازمان جهت  یآمادگ یدهد برخنشان می نیشیپ يهاپژوهش یبررس. پیشینه 

 ،یمنابع انسان ،ي، رهبرچون فرهنگ، ساختار یها را با عوامليسازي استراتژجاري

اثربخش  يموانع اجرا زین یبرخ .اندمرتبط دانسته هایارتباحات و انتقال استراتژ

در زمینه  نیهمچن .اندقرار داده یمورد بررس -قبل و حین اجرا  -را  هاياستراتژ

صورت گرفته است  یتحقیقاتنیز ها ياستراتژ رشیآمادگی سازمانی براي پذ شسنج

ی که گاه اشاره شده است، یگوناگونمتنوع و ها  به ابعاد پژوهش نیاز ا کیدر هر که 

سنجش میزان آمادگی توان گفت که براي بنابراین می نیز با یکدیگر هم پوشانی دارند.

اما هنوز  ،هایی ارایه شده استمدلتا به امروز استراتژي  سازيجاريسازمان براي 

 اتژياستر سازيجاريآمادگی در زمینة منسجم، یکپارچه وعملیاتی یک چارچوب 

قطعات جدا و  حراحی و تبیین نشده است. بدین ترتیب، بایسته و شایسته است تا 

و متناسب با  قرارداداستراتژي را در کنار هم  سازيجاريآمادگی پراکنده پازل 

 سازيجاريمدل آمادگی ها، هاي داخل کشور و شرایط متفاوت حاکم بر آنسازمان

 نمود.ا حراحی اتژي راستر

 در قالب تجزیه وها، استراتژي سازيجاريآمادگی هاي و گویهابعاد در این راستا، 

هاي کیفی مستخرج از مبانی نظري موضوع، به ویژه آرا و نظرات خبرگان تحلیل داده

در قالب جدول پیشنهادي پژوهش حاضر،  شناسیروشمطالعه، مبتنی بر  بنگاه مورد

 ذکرشده است.( 7و )( 0)
 استراتژی ها سازیجاریمولفه های سنجش آمادگی سازمان برای  -0جدول 

 منابع مولفه
)بیر و (، 0330، 0(، )الکساندر0332، و همکاران 9(، )ماکسول0317، 7(، )بیر و ترایس0321، 0)چرچمن تعهد مدیریت ارشد

(، )کاس اوقلو و 7111و همکاران،  1(، )برنس7111و همکاران،  2(، )دالی7102، 2(، )نیکلس711، 1ایسنستات
 ،(0931(، )عزیزي و محمدي، 0913(، )سید هاشمی و ممدوحی، 0912، 01)کاپالن و نورتون (،7113، 3براکا

 (0931(، )امینی و اعرابی، 0930(، )مبارکیان و همکاران، 0930)موسائی، 
 70-71-02-01-00-01-3-1-1-7-0مصاحبه شماره 

و همکاران،  0(، )برانس7113و همکاران،  00نیا)رحیم   (،7111و همکاران،  )برنس(، 711)بیر و ایسنستات،  قابلیت ایجاد تفاهم

                                                 
1. Churchman 
2. Beyer & Trice 
3. Maxwell 
4. Alexander 
5. Beer & Eisenstat 
6. Nickols 
7. Dooley 
8. Brenes 
9. KÖSEOöLU & Baraca 
10. Kaplan & Norton 
11. Rahimnia 
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 (0930(، )مبارکیان و همکاران، 0939(، )خلیلی و محضري، 7112، 9(، )مارتین7112، 7(، )نات0321
 70-71-02-01-00-01-3-1-1-7-0مصاحبه شماره 

، 2(، )هیگینس7111و همکاران،  (، )برنس7117، 1جانسون)(، 711)بیر و ایسنستات، (، 0332، 0)دیوید استراتژیکتفکر 
 (0931(، )امینی و اعرابی، 0930(، )مبارکیان و همکاران، 7101و همکاران،  2(، )الیویرا7111

 70-71-02-01-00-01-3-1-1-7-0مصاحبه شماره 
، 01میز)کا ، (0939(، )خلیلی و محضري، 7117، 3، )جانسون(7112، 1(، )ربنیاک7111)بیر و ایسنستات،   پیشبرد  تغییر

، 00)برایسون(، 7101(، )الیویرا و همکاران، 7111و همکاران،  (، )برنس0321(، )برانس و همکاران، 7111
 (0931(، )امینی و اعرابی، 0911

 70-71-02-01-00-01-3-1-1-7-0مصاحبه شماره 
(، 7102، 00(، )نیکلس711)بیر و ایسنستات،  (،0332، 09(، )میلر0331و همکاران،  07(، )پریم0311)الکساندر،  تفسیر راهبردي

و  02(، )برنس7113(،  )کاس اوقلو و براکا، 7112(، )مارتین، 7111، 01(، )کریتندن7110)میلر و همکاران، 
(، )عزیزي و محمدي، 0911(، )برایسون، 7109(، )کاوي، 7101(، )الیویرا و همکاران، 7111همکاران، 

 (0931(، )امینی و اعرابی، 0939)خلیلی و محضري، (، 0931
 01-02-01-3-1-2-2-1-0-9مصاحبه شماره 

، 03و دفت )اسکیوینگتون(، 0339، 01بروملی)برایسون و (، 0332(، )دیوید، 0332(، )میلر، 0910، 02)ورنهام انضباط راهبردي
(، )برانس و 7110(، )میلر و همکاران، 7117، 77)جانسون(، 7102، 70، )نیکلس(7110، 71)اکمس، (0330

(، )الیویرا و همکاران، 7111و همکاران،  )برنس (،7111)کازمی،  (، 7111)کریتندن،  (،0321همکاران، 
(، )عزیزي و 0911(، )برایسون، 0912کاپالن و نورتون، (، )7112)ربنیاک، (، 7109(، )کاوي، 7101

 (0931(، )امینی و اعرابی، 0939(، )خلیلی و محضري، 0930(، )موسائی، 0931محمدي، 
 01-02-01-3-1-2-2-1-0-9مصاحبه شماره 

(، 7101(، )الیویرا و همکاران، 7111و همکاران،  ، )برنس(7111و همکاران،  79(، )هید0311)الکساندر،  قابلیت تعاون کاري
 ( 0931(، )امینی و اعرابی، 7109)کاوي، 

 70-03-02-09-07-00-7-0مصاحبه شماره 
(، )بیر و 7102، 71(، )نیکلس0332، )میلر، (7112، 70(، )پتر و واترمن0330)اسکیوینگتون و دفت،  میدان بازي

(، 7111(، )هیگینس، 7110(، )میلر و همکاران، 7111و همکاران،  72(، )هید7110(، )اکمس، 711ایسنستات، 
(، )برنس و همکاران، 7113)کاس اوقلو و براکا، (، 7111(، )کازمی، 7112(،  )ربنیاک، 7111)کریتندن، 

(، 0913(، )سید هاشمی و ممدوحی،0911(، )برایسون، 7109(، )کاوي، 7101(، )الیویرا و همکاران، 7111

                                                                                                                   
1. Bruns 
2. Nutt 
3. Martin 
4. David 
5. Johnson 
6. Higgins 
7. Oliveria 
8. Hrebiniak 
9. Johnson 
10. Kazmi 
11. Bryson 
12. Priem 
13. Miller 
14. Nickols 
15. Critenden 
16. Brenes 
17. Wernham 
18.  Bryson & Bromiley 
19. Skivington & Daft 
20. Okumus 
21. Nickols 
22. Johnson 
23. Heid 
24. Peter & Waterman 
25. Nickols 
26. Heid 
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(، )مبارکیان 0939(، )خلیلی و محضري، 0930(، )موسائی، 0931(، )عزیزي و محمدي،0913ه،)عبداهلل زاد
 (0931(، )امینی و اعرابی،0930و همکاران، 

 70-03-02-09-07-00-7-0مصاحبه شماره 
(، 7102س، (، )نیکل0332)میلر، (، 0330(، )اسکیوینگتون و دفت، 0910(، )ورنهام، 7112)پتر و واترمن،   گفتمان راهبردي

و  7(، )برانس7111، 0(، )هیگینس7113نیا، )رحیم(، 7110(، )میلر و همکاران، 711)بیر و ایسنستات، 
(، )کاوي، 7101(، )الیویرا و همکاران، 7111(، )برنس و همکاران، 7111(، )کریتندن، 0321همکاران، 

(، )خلیلی و محضري، 0930(، )موسائی، 0913(، )عبداهلل زاده،7112(، )ربنیاک، 0911(، )برایسون، 7109
0939) 

 70-03-1-7-0مصاحبه شماره 
(، 7113نیا، (، )رحیم7111(، )هیگینس، 0330(، )الکساندر، 711ایسنستات،  (، )بیر و7112)پتر و واترمن،  دانش فنی

(، )خلیلی و محضري، 0931(، )عزیزي و محمدي،0913(، )عبداهلل زاده،0911(، )برایسون، 7111)کازمی، 
0939) 

 70-03-1-7-0مصاحبه شماره 
(، )بیر و 7117(، )جانسون، 7110و همکاران،  (، )میلر0332(، )میلر، 0330(، )الکساندر، 0910)ورنهام،  بسیج منابع

(، 7112(، )ربنیاک، 7117، 9(، )آلتونن و کاوالکو7111(، )هید و همکاران، 7110(، )اکمس، 711ایسنستات، 
(، )برنس و همکاران، 0321)برانس و همکاران،  (،7111(، )کازمی، 7113نیا، (، )رحیم7111)هیگینس، 

(، )عبداهلل 0911(،  )برایسون، 0912(، )کاپالن و نورتون، 7109(، )کاوي، 7101(، )الیویرا و همکاران، 7111
(، )مبارکیان و 0939(، )خلیلی و محضري، 0930(،  )موسائی، 0931(، )عزیزي و محمدي،0913زاده،

 (0931(، )امینی و اعرابی،0930همکاران، 
 70-03-1-7-0مصاحبه شماره 

دسترسی به 
 احالعات

(،  0912(، )کاپالن و نورتون، 0913(، )ربنیاک، 7109(، )کاوي، 7111، )هید و همکاران، (0910)ورنهام،  
(، )امینی و 0930(، )مبارکیان و همکاران، 0939(، )خلیلی و محضري، 0913)سید هاشمی و ممدوحی،

 (0931اعرابی،
 70-03-1-7-0مصاحبه شماره 

 

 استراتژی ها سازیجاریهای سنجش آمادگی سازمان برای گويه -1جدول 
 منابع هاگويه مولفه
تعهد 
مدیریت 
 ارشد

 (ریزي استراتژیک )راهبردهااعتقاد مدیران ارشد به دستاوردهاي برنامه
شماره 

صاحبه 
م

0-
7-

1-
1-

3-
01
-

00
-

01
-

02
-

71
-

70
 

 ها و نتایج آنکردن استراتژي یاتیاحساس ضرورت و خواست مدیران ارشد به عمل

 و مشارکت مدیران ارشد در ترجمان راهبردها به عمل اهتمام

 هاي کاري مدیراناولویت بودن موضوعات استراتژیک و اختصاص زمان مناسب در برنامه در

 و دنبال کردن مصوبات راهبردي توسط مدیران ارشد پیگیري

قابلیت 
 ایجاد تفاهم

 تعارضات غیر کارکردي یریتتوانایی مدیران ارشد در مد

 ذهنی و فهم مشترک در سطوح بنگاه يهامدل ییمدیران در ایجاد همسو توانایی

 ها در حول مسیر تحولها و مقاومتو آگاهی مدیران ارشد نسبت به چالش شناخت

تفکر 
 استراتژیک

 مدیران ارشد از توانمندي و جایگاه سازمان در مقایسه با رقبا  یانهواقع گرا دید

 بینی مدیران ارشد در ارائه راه حل و رویکردها براي مواجهه با انحرافات در عملکرد پیش

 راهبردها یریتذهنی مدیران ارشد در مد-فنی آمادگی

 از مهارتهاي تشخیص و سازماندهی اولویتهاي راهبردي برخورداري

پیشبرد  
 تغییر

 تحول سازيپیادهو نیاز شدید براي  یتضرورت، فور یجادا

 هاي تغییرتحول و پایش تکانه يگر مطالبه

 يعملکرد راهبرد يدستاوردها يسازبرجسته

 گرایش و رفتار جدید در میان نیروي کار به عنوان فرهنگ تحول ایجاد

 افراد مناسب اجرایی و اهمیت دادن به نظرات و پشتیبانی از آنها تعیین

                                                 
1.  Higgins 
2. Bruns 
3. Aaltonen & kävalko 
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 حفظ و ارتقاء انگیزش کارکنان در راستاي دستیابی به اهداف راهبردي ایجاد،

 (...و ساختار یستم،راهبرد )س ياجرا يهایرساختز يمدیران ارشد در فراهم ساز قابلیت

تفسیر 
 راهبردي

 و راهبردها ریت و ارزشها(شناخت و درک کارکنان از ارکان جهت ساز)چشم انداز، مأمو

شماره 
صاحبه 

م
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2-
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01
 

 مثبت کارکنان نسبت به تغییرات آتی ناشی از تحول یدآگاهی و د

 هاي جدید براي تحق  اهداف راهبرديحلها و راهکارکنان در ارائه ایده توانایی

 کارکنان براي نقد و زیر سوال بردن تصمیمات سازمانی ظرفیت

  يراهبرد یماتتصم یامدبلند مدت و توجه به پ یدکارکنان به آینده نگري و د عالقه

انضباط 
 راهبردي

 هايساز یمدر مذاکرات و تعامالت و تصم يها و باورهاي راهبردوفاداري و ترجیح ارزش

 یتحول يهااهداف و برنامه يساز یمتمایل و تعهد کارکنان به مشارکت در تصم پذیرش،

 سازمانی نسبت به وظایف و اختیارات تعریف شده پاسخگویی

  کارکنان در مدیریت مشکالت و مخاحرات احتمالی توانایی

  هاي کاريمواجه با استرس و ظرفیت کارکنان در توانایی

 کارکنان در مدیریت زمان امور محوله توانایی
 (تحول یشبردنتیجه نهایی )پمحوله تا حصول م افراد در پیگیري موضوعات و اهتما اعتقاد

  راهبردي بنگاه يهابرنامهبا اهداف و  يفرد يهااهداف و برنامه همسویی

قابلیت 
تعاون 
 کاري

 بنگاه در موف  و متعهد پذیر، مسئولیت کاري هايوجود گروه

شماره 
صاحبه 

م
0-

7-
00
-

07
-

09
-

02
-

03
-

70
 

 یمیبنگاه در انجام کار ت ییدرجه توانا

 بنگاه مبتنی بر اهداف راهبردي یذهنی و عملی به ایجاد هم افزایی بین و درون بخش عالقه

 شنیدن نظرات مخالف و توجه به این نظرات و خل  گفتمان تحمل

 کننده در حوزه راهبرد  یلمشخص و تسه یندهاياز ساختار و فرا يبرخوردار یزانم میدان بازي

  (...و يگذار یهسرما ی،انسان ی،)کارگروه مال هاي تحولیته/امکان ایجاد کموجود

 راهبرد یریتو مشروعیت افراد و فرایندهاي مربوط به مد مقبولیت

  براي حرکت به سمت تغییر یو کارشناس یریتیمد يو پرورش استعدادها توانمندسازي

 بودن فرایندهاي بنگاه و وجود ساختار سازمانی فرآیند گرا مدون

 هاي سازمانی محولهاختیارات با مسئولیت هماهنگی

 هاي افزایش انگیزه کارکنانها و رویهدستورالعمل وجود

 یو ارتباح یاحالعات هايیرساختز توانایی

گفتمان 
 راهبردي

 هاي سازمانیشفاف و مشخص بودن ارکان جهت ساز شامل چشم انداز، مأموریت و ارزش

شماره 
صاحبه 

م
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70
 

 کیفیت راهبردهاي سازمان و تناسب آنها با محیط داخلی و خارجی

 اف  برنامه  و اقدامات و ابتکارات واحدها در هابرنامهها، وجود اهداف، شاخص

 ییاجرا يهایکو تاکت هابرنامهبازنگري و اصالح  يبرا یتظرف میزان

 مربوط به مدیریت راهبردهاها و ابزارهاي آشنایی با رویکردها، تکنیک دانش فنی
 کارگیري درست رویکردها و ابزارهاي تحق  چشم انداز بنگاهه درجه توانایی در انتخاب و ب

 مندي از مشاوران و متخصصان بیرونیمیزان درجه بهره
 اي افراد درگیر در مدیریت راهبردهاحرفه-توانایی و بلوغ فنی

قابلیت 
 بسیج منابع

 یتحول يهابرنامه سازيپیادهتوانایی تأمین منابع مالی براي سهولت و سرعت بخشیدن در 

 ي راهبردي تحولیهابرنامههاي عملیاتی متناسب با راهبردها و بودجه تدوین

 هاي راهبرديبر اساس اولویت یصحیح منابع مال تخصیص

 هاي کل بنگاهاستراتژيهاي مختلف با اهداف و راهبردهاي بخش يساز همسو

 راهبرد يارتباحات موثر با ذینفعان و دست اندر کاران اجرا توانایی

 راهبردها یشبردساختار بنگاه با ابعاد پ يساز متناسب

 راهبردها یریتمرتبط با مد  یها و سیستمهاي احالعاتافزاربه  نرم دسترسی

دسترسی 
 به احالعات

 ها در سطوح مختلف سازمان متناسب با وظایف آزاد داده به اشتراک گذاري و گردش
 استفاده از ابزارهاي مدیریت دانش جهت احصا، تدوین و به اشتراک گذاري دانش راهبردي

 سیستم هاي بازخورد از محیط جهت ارضاي نیازهاي احالعاتی متقن  و به هنگام
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 تحقیق شناسیروش 

هاي اي، مقاالت و کتب علمی و تعمی  در پژوهشکتابخانهمطالعات  با در این پژوهش،

مطالعه، دیدگاه جامعی از مفهوم  بنگاه موردگیري از نظرات خبرگان بهره وگذشته 

باتوجه به سه بعد . شودمیرایه راهبردها ا سازيجاريآمادگی سازمان براي 

پذیرکردن و مدیریت و رهبري  مشتمل بر ترجمه راهبردها به عمل، اجرا سازيجاري

( 0939لشکربلوکی)عوامل موفقیت و شکست هریک از ابعاد سه گانه، تحلیل تغییر و 

انسانی و آمادگی   -براي ترجمان راهبردها به عمل –چهار بعد آمادگی استراتژیک 

براي رهبري   -و آمادگی رهبري   -پذیرکردن استراتژي  براي اجرا –سازمانی 

بدین ترتیب، شمارد. میاستراتژي بر سازيجاريرا به عنوان ابعاد آمادگی   -تغییر 

چهار مولفه تعهد مدیریت ارشد، قابلیت ایجاد تفاهم، قابلیت تفکر استراتژیک و قابلیت 

رهبري و دو مولفه تفسیر راهبردي و انضباط راهبردي  آمادگیپیشبرد تغییر در بعد 

 آمادگیابلیت تعاون کاري و میدان بازي در بعد و دو مولفه ق انسانی آمادگیدر بعد 

و دسترسی به  بسیج منابعسازمانی و چهار مولفه گفتمان راهبردي، دانش فنی، 

براساس روش تحلیل  –آمادگی استراتژیک هاي تاثیرگذار بر عنوان مولفهه احالعات ب

تعیین شده اند. بر این اساس چارچوب مفهومی  -محتواي کیفی و کدگذاري نظري 

 .شودمی( ترسیم 0پژوهش به صورت شکل )

 سازيجاريکه پژوهش حاضر، به دنبال حراحی و تبیین مدل آمادگی  آنجا از

گیري کلی پژوهش انجام شده ازحیث هدف، از نوع تحقیقات باشد جهتراهبردها می

افزایی ناشی از تبیین مختصات آمادگی توجه به دانش کاربردي است. همچنین، با

دارد. نگاهی به مراحل اي نیز گیري توسعهاستراتژي، این پژوهش جهت سازيجاري

گویاي تسلسل اکتشافی، توصیفی و آزمون فرضیه در این  انجام پژوهش حاضر،

قیاسی  -پژوهش است. درواقع در این پژوهش، از هر دو رویکرد پژوهشی استقرایی 

 استفاده و در انجام آن از راهبرد پژوهشی آمیخته یا ترکیبی )کیفی و کمی( بهره

-هاي ترکیبی اکتشافی بهن راستا، پژوهش حاضر از روش. در همیه استگرفته شد

کرد. بدین ترتیب که در مرحله کیفی حراحی مدل، از  عنوان راهبرد پژوهشی استفاده

روش تحلیل محتواي کیفی در مسیر استقرایی و غیراستفهامی، به کدگذاري باز، تنظیم 

حراحی مدل اقدام  کردن وسازي، خالصهبندي کدها، مقولهجداول کدگذاري، دسته

و روش حداقل  معادالت ساختاريشد. همچنین، در مرحله آزمون و برازش مدل، از 
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به دلیل حجم نمونه کوچک و  – 0.اس.ال.افزار اسمارت پینرم درقالب مربعات جزئی

 .(9جدول)شد استفاده  -عدم وجود پیش فرض توزیع نرمال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هااستراتژی سازیجاریمدل آمادگی  -0شکل 

 

 (0391داوری و همکاران، ) PLSها درروش تحلیل داده هایشاخص -3 جدول
 حد پذیرش شاخص انواع

هاي          مدل
 گیرياندازه

 پایایی
 0/1بارهاي عاملی باالتر از  ضرایب  بارهاي عاملی

 2/1باالتر از  آلفاي کرونباخ
 2/1باالتر از  پایایی ترکیبی

 1/1باالي  هاسازه AVEضرایب   روایی همگرا

هاي          مدل
 ساختاري

 (t-values)مقادیر   Zضرایب معناداري 
در سطح احمینان  32/0تمامی مسیرها بیشتر از 
31% 

 R2یا  R Squaresمعیار 
 22/1و  99/1، 03/1سه مقدار 

 )ضعیف، متوسط، قوي(

 Q2معیار 
 91/1 و 01/1 ،17/1سه مقدار 

 )ضعیف، متوسط، قوي(

Redundancy  /Red̅̅معیار  ̅̅ ̅ 
مقدار بیشتر باشد؛ نشان از برازش هر چقدر این 

 تر دارد.مناسب

 GOFمعیار  مدل کلی
 1,92و  1,71، 1,10سه مقدار 

 )ضعیف، متوسط، قوي(

                                                 
1. Smart PLS 

 آمادگی 
 سازیجاری

 آمادگی
 رهبری

 آمادگی
 انسانی

آمادگی 
 استراتژيک

آمادگی 
 سازمانی

 تعهد
 مديريت ارشد 

 قابلیت
 ايجاد تفاهم 

 قابلیت
 تفکر استراتزيک

   قابلیت              
 پیشبرد تغییر

 تفسیر
 راهبردی

 انضباط  
 راهبردی

 گفتمان راهبردی

 دانش فنی

 بسیج منابع

 دسترسی به 
 اطالعات

 قابلیت 
 تعاون کاری

 میدان بازی
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باعنایت به انتخاب راهبرد ترکیبی جهت تحق  هدف پژوهش، براي گردآوري و تحلیل 

هاي کیفی و کمی موضوع )حراحی و آزمون برازش مدل(، هاي مربوط به بخشداده

 نیازمند رجوع به دو جامعه آماري است. 

گروه ترین افراد مرتبط با پدیده مورد بررسی در ترین و فعالجامعه آماري اول، آگاه

گیري هدفمند، پژوهشگر باشد که با انجام نمونهمطالعه می موردصنایع غذایی

یک از هاي فرعی مربوط به هرها و مقولهعدیل/ تائید سازهکوشد در شناسایی و تمی

هاي عمی ، راستاي انجام مصاحبه شایان ذکر است دراجزاي مدل از آن بهره جوید. 

گیري نظري تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظري، در تمامی واحدهاي تجاري نمونه

 مطالعه موردینگ هلد( بنگاه SBAs) هاي مختلف( در صنعتSBUs) استراتژیک فعال

)قلمرو مکانی تحقی (، ادامه یافت. براي این منظور، به ترتیب اولویت، مدیران مطالعات 

 ها، به عنوان خبرگان عملگرا دریک از صنعت هر و بودجه راهبردي و حرح و برنامه

صنعت شامل خرده  71نفر از  70عبارت بهتر، در این مطالعه با گرفته شدند. به نظر

کنسروي، رب، روغن، شوینده، تجارت، حیور،  بندي،توزیع و پخش، بستهفروشی، 

 سهام، نساجی، -شکر، بیمه، ساختمان، بورس و دام، باغ، دانش بنیان، زراعت، قند

گروه  شرکت تابعه(، البته به همراه ستاد 09قالب  گردشگري، چوب و جنگل )در

به بعد، تکرار و اشباع در ، مصاحبه شد. اگرچه از مصاحبه چهاردهم  صنایع غذایی

نفر براي احمینان و نیز  70گردید؛ اما مصاحبه با تمامی  احالعات دریافتی مشاهده

 بندي مدل پژوهش حاضر،ریزي و صورتانتشار و انتقال مدل ذهنی مربوط به پایه

 ادامه یافت. 

 رود. شمارمیبههم اي هاي میدانی و کتابخانهپژوهش حاضر در زمره پژوهش

شایان ذکراست براي حصول احمینان از روایی مرحله نخست پژوهش )بخش کیفی و 

کنندگان، به خبرگان ها از منظر پژوهشگر و مشارکتمدلسازي( یعنی دقی  بودن یافته

 دانشگاهی رجوع شد.

 70واحد تجاري استراتژیک درکارکنان  و برازش مدل(،آزمون ) در مرحله کمی

، جامعه  گروه صنایع غذایی بعه، البته به همراه ستادشرکت تا 09 صنعت و درقالب

 باشد که بامی کارکنان 0211آماري پژوهش را شکل دادند. این جامعه مشتمل بر 

هاي استخدامی متفاوت متاثر از مشاغل حاکمیتی و توجه به وجود عضویت

غیرحاکمیتی و نیز محدودیت در دسترسی به احالعات سازمانی، مبتنی بر اصل 
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نفر  911شماري، تنها کارکنان پایور)رسمی و پیمانی در مشاغل حاکمیتی( که همه

گیري تصادفی عنوان جامعه آماري منتخب شناسایی شدند. باتوجه به نمونهبودند؛ به

گرفته شد.  نظر نمونه آماري براي آزمون و برازش مدل، در 011)فرمول کوکران(، 

 مورد هلدینگ، در بنگاه پیشنهاديشناسی روشکارگیري درادامه، نتایج حاصل از به

 گردد.ها، ارائه میدادهمطالعه، در قالب تجزیه و تحلیل 
 

 

 هادادهتجزيه و تحلیل 

، نتایج تجزیه وتحلیل داده هاي کیفی، منبعث از (0)شکل و  (7و0ول)اتجزیه و در جد

و روایی  مکررپس از تعدیالت مبانی نظري موضوع و آرا و نظرات مشارکت کنندگان،

 مولفه 07،کلیدي بعد 0تن از اساتید و خبرگان  دانشگاهی تایید شد؛ در قالب  9 باآن 

 ، نشان داده شده است. راهبردها سازيجاريآمادگی براي سازه  ،گویه 27و 

 (، نشان داده شده است. 9سازي معادل ساختاري در جدول)مدل

گیري وجود دارد که نتیجه مدل اندازه 02، موردنظردر این پژوهش، باتوجه به مدل 

 ( ارائه شده است.0) هاي پایایی و روایی در جدولتوجه به شاخص ها بابررسی آن

ی یو پایا (α) 0براي بررسی پایایی سه معیار ضرایب بارهاي عاملی، آلفاي کرونباخ

شود و به منظور بررسی روایی همگرا از شاخص میانگین محاسبه می (CR) 7ترکیبی

نتایج مربوط به بررسی هر یک از  استفاده شده است. (AVE) 9واریانس استخراج شده

 است. شدهارائه( 0این معیارهادر جدول )

 .(، مدل پیشنهادي از پایایی و روایی الزم برخوردار است0باتوجه به نتایج جدول )

که پس از تجزیه و تحلیل توسط نرم  باشدمی( نشان دهنده ضرایب مسیر 7شکل )

 به دست آمده است. Smart PLSافزار 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Cronbachs Alpha 
2. Composite Reliability 
3. Average Variance Extracted 
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 های مشاهده شدهتوصیف معرف -4 جدول

 AVE≥0/1 بارهاي عاملی α 2/1≤CR≥ 2/1 عامل مرتبه سوم

 1,02 - 32/1 32/1 سازيجاريآمادگی 

 AVE≥0/1 بارهاي عاملی α 2/1≤CR≥ 2/1 عامل مرتبه دوم

12/1 آمادگی رهبري  13/1  302/1 00/1 

13/1 آمادگی انسانی  30/1  321/1 01/1  

3/1 آمادگی سازمانی  37/1  320/1 03/1  

3/1 آمادگی استراتژیک  37/1  310/1 03/1  

 AVE≥0/1 بارهاي عاملی α 2/1 ≤CR≥ 2/1 عامل مرتبه اول

20/1 تعهد مدیریت ارشد  10/1  1,3 02/1  

27/1 قابلیت ایجاد تفاهم  27/1  1,173 02/1  

20/1 تفکر استراتژیک  21/1  1,103 01/1  

27/1 پیشبرد  تغییر  21/1  1,312 00/1  

11/1 تفسیر راهبردي  13/1  1,302 29/1  

1/1 انضباط راهبردي  11/1  1,310 07/1  

1/1 قابلیت تعاون کاري  12/1  1,399 27/1  

11/1 میدان بازي  11/1  1,321 03/1  

22/1 گفتمان راهبردي  23/1  1,103 1/1  

17/1 دانش فنی  11/1  1,309 21/1  

22/1 بسیج منابع  19/1  1,370 09/1  

21/1 دسترسی به احالعات  22/1  1,113 19/1  

 

 
 

 ضرايب معناداری روابط میان متغیرهای تحقیق -1شکل
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 شود، میزان همبستگی عامل آمادگی مشاهده می( 1گونه که در جدول )همان

باشد. آمادگی انسانی، آمادگی سازمانی و در می ها باالتراز سایر عاملژیک استرات

 هاي بعدي قرار دارند.در رتبه نهایت آمادگی رهبري

، دانش فنی، گفتمان راهبردي و بسیج منابعمادگی استراتژیک به ترتیب آر حوزه د

دسترسی به احالعات بیشترین همبستگی را با آمادگی استراتژیک دارند. در حوزه 

تفسیر راهبردي با  نسبت بهآمادگی انسانی، انضباط راهبردي همبستگی بیشتري 

متغیر آمادگی انسانی دارد. در حوزه آمادگی سازمانی، میدان بازي همبستگی 

ابلیت تعاون کاري با متغیر آمادگی سازمانی دارد. در حوزه بیشتري نسبت به ق

دهد پیشبرد تغییر بیشترین همبستگی را با آمادگی رهبري نتایج کسب شده نشان می

هاي بعدي تعهد مدیریت ارشد، و به ترتیب در رتبه داشته متغیر آمادگی رهبري

 گیرند.قابلیت ایجاد تفاهم و تفکر استراتژیک قرار می

 به  باشند.می 32/0در تمامی مسیرهاي مدل بیشتر از  تیعناداري سطح م

دست آمده تفاوت معناداري با صفر دارند که هاي بهعبارتی در تمامی مسیرها، وزن

هاي پژوهش در سطح ها و در نتیجه تأیید فرضیهبین سازه نشان از صحت رابطه

 است. %31احمینان 

 هاي معادالت ساختاري، مقدار معیار سنجش برازش بخش ساختاري مدل

زا در یک مدل است. این معیار براي این هاي درونهاي عامل Redundancyمیانگین 

 است. تعیین شده 93/1 پژوهش برابر با

  0براي بررسی برازش کلی مدل، از حری  معیار
GOF  حوري به .استفاده شد

، حاصل شدن این GOFراي به دست آمد که ب GOF ،29/1که پس از محاسبات مقدار 

 .نشان از برازش کلی قوي مدل است مقدار

در قالب داشبوردهاي مدیریتی ها استراتژي سازيجارينتایج این پایش و پویش 

 .داده شده است (9) شکل

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Goodness of Fit 
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تعهد مدیریت ارشد
قابلیت ایجاد تفاهم

کقابلیت تفکر استراتژی
رقابلیت پیشبرد  تغیی

بلوغ رهبری

تفسیر راهبردي

انضباط راهبردي

بلوغ انسانی

 ها در تمامی مسیر مدلتجزيه و تحلیل داده -1 جدول

 2R Red متغیر
بارهاي 

 عاملی
t-

Value 
 2R Red ابعاد

بارهاي 

 عاملی
t-Value 

آمادگی 

 رهبري
13/1 71/1 31/1 27/93 

 29/01 3/1 91/1 10/1 تعهد مدیریت

 0/77 17/1 97/1 21/1 ایجاد تفاهمقابلیت 

 73/70 10/1 90/1 22/1 تفکر استراتژیک

 29/11 30/1 71/1 17/1 پیشبرد  تغییر

آمادگی 

 انسانی
39/1 07/1 32/1 1/91 

 31/013 30/1 12/1 13/1 تفسیر راهبردي

 02/31 31/1 91/1 30/1 انضباط راهبردي

آمادگی 

 سازمانی
37/1 01/1 32/1 10/71 

 03/22 39/1 10/1 12/1 قابلیت تعاون

 21/010 32/1 02/1 31/1 میدان بازي

آمادگی 

 استراتژیک
32/1 91/1 31/1 19/97 

 9/71 17/1 99/1 22/1 گفتمان راهبردي

 1/20 30/1 10/1 19/1 دانش فنی

 07/11 37/1 92/1 11/1 بسیج منابع

 03/77 10/1 90/1 21/1 دسترسی احالعات

 

 

 استراتژی در بنگاه مورد مطالعه سازیجاریوضعیت آمادگی  -3شکل
 

 و پیشنهادها  گیرینتیجه

ها و راهبردها، تا کنون رهیافت سازيجاريبراي سنجش آمادگی سازمان براي 

الگوهاي مفهومی بسیاري از سوي محققان ارایه شده است. هدف از تحقی  حاضر، 

و ، عملیاتی با رویکردي جامعراهبردها  سازيجاريتبیین مدل آمادگی حراحی و 

پیشنهادي پژوهش  شناسیروشهاي ایرانی مبتنی بر متناسب با زیست بوم سازمان

قابلیت تعاون کاري

میدان بازي

بلوغ سازمانی

 وضعیت

 خیلی قوي خیلی ضعیف

گفتمان راهبردي
دانش فنی
بسیج منابع

دسترسی به احالعات

بلوغ استراتژيک
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تحلیل محتواي کیفی و کدگذاري نظري در ود. براي این منظور، از روش حاضر ب

براي ارزیابی سازي معادالت ساختاري، در مرحله کمی، مرحله کیفی و روش مدل

آمادگی پیشنهادي بهره گرفته شد. در این بررسی، متغیر پنهان  مدلبرازش و اعتبار 

آمادگی رهبري، آمادگی انسانی، آمادگی  بعد، در قالب چهار هاراهبرد سازيجاري

سازمانی و آمادگی استراتژیک مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. همچنین مبتنی بر 

توسط   - متغیر پنهان -بعد ادبیات موضوع و اخذ نظرات خبرگان، هر یک از چهار 

نتایج کاربرد هاي مرتبط، تبیین و تشریح شدند. گانه و نیز گویهدوازده هايمولفه

مطالعه، گواه برازش و اعتبار  مورد گروه صنایع غذاییپیشنهادي در  شناسیروش

 راهبردها است. سازيجاريقابل قبول مدل آمادگی سازمان براي 

 هاي استقرار نظام حاکمیت شرکتی، سناریوپردازي، مدیریت مسائل و ریسک

 ؛آمادگی رهبريراهبردي در حوزه 

 انداز در حوزه آمادگی همسوسازي سیاستهاي ابالغی و بصري سازي چشم

 ؛انسانی

  حراحی تاالرهاي گفتگو، جانشین پروري و حراحی پاداش مشارکت در

 ؛حوزه آمادگی سازمانی

 سازيپیادهورز، هاي اندیشهاستقرار نظام آینده پژوهی، راه اندازي هیات 

 .عملیاتی در حوزه آمادگی استراتژیکریزي هوش تجاري و بودجه

بتوان آمادگی سازمانی جهت رود با کاربست نتایح این پژوهش امید آن می

اثربخش راهبردها و به  سازيجارياستراتژي ها را ارتقا داد و موجبات  سازيجاري

 تبع آن تحق  ارکان جهت ساز وراهبردها میسور گردد. 
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