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 چکيده
به تعبير . تاكنون تعاريف مختلف و گاه ناسازگاري از استراتژي و مديريت استراتژيك ارائه شده است

بينيم تشخيص دادن  است كه وقتي آنها را مي« هنر» يكي از متخصصان مديريت اين عبارات مانند

. رسد دن آنيم خيلي مشكل به نظر ميآنها آسان است اما وقتي در پي تعريف كردن و توضيح دا

 انتظارات تغييرات نوآورانه، خدمات و كاالها تهيه رقابت، سازي، جهاني محيطي، سريع تغييرات

 به سازمان ها شده باعث ها سازمان براي باال استانداردهاي و گذاران سرمايه تقاضاهاي و مشتري

 كيفيت افزايش و ها هزينه كاهش با ربخش تراث و موثرتر رقابت براي را خودشان عملكرد مداوم طور

بررسي ميزان  حاضر پژوهش ازاجراي هدف. ببخشند بهبود كاالهايشان و خدمات كردن متنوع و

 ،بكارگيري مديريت استراتژيك در صنايع غذايي شهرستان دورود ازديدگاه مهندسين بوده است 

ازمهندسين بخش توليد  نفر 7 ، وهشپژ اين آماري جامعه و بوده مقطعي توصيفي پژوهش اين روش

محقق  ابزار گرده آوري داده هاي.اين سازمان بوده است كه اقدام به پرنمودن پرسشنامه ها نمودند

بود كه مورد استفاده 18.7اي وميزان پايايي پرسشنامه  گزينه 5 سوال 01با  ساخته پرسشنامه اي

 گهرمديريت استراتژيكي  در صنايع غذايي  هك است اين بيانگر آماري هاي تحليل نتايج .قرارگرفت

  .شهرستان دورود از ديدگاه مهندسين اين كارخانه  در حدمطلوبي به كارگرفته شده است

 مهندسين ،امكان سنجي، مديريت استراتژيك :يديکل واژگان
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 3، احمدقائدرحمتی2علی بهلولی   ،1ده محمدیاري زا

  مدرس آموزشكده فني وحرفه اي پسران 1

 دبيرآموزش و پرورش 2
 دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات 3

 

 :نويسنده مسئولميل نام و نشاني اي

 محمدیاري زاده 

 

بررسی ميزان موفقيت سازمان درپياده سازي مدیریت 

 (موردمطالعاتی صنایع غذایی گهر دورود)استراتژیک
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 مقدمه

 سرمايه تقاضاهاي و مشتري انتظارات غييراتت نوآورانه، خدمات و كاالها تهيه رقابت، سازي، جهاني محيطي، سريع تغييرات

 كاهش با اثربخشتر و موثرتر رقابت براي را خودشان عملكرد مداوم طور به سازمانها شده باعث ها سازمان براي باال استانداردهاي و گذاران

 منابع حوزه در مطرح چالشهاي ينمهمتر از يكي امروزه .ببخشند بهبود كاالهايشان و خدمات كردن متنوع و كيفيت افزايش و ها هزينه

 تحقيقات)  .كارميباشد و كسب استراتژي مانند دستي باال استراتژيهاي با انساني منابع استراتژي بين هماهنگي و ارتباط برقراري انساني

 مديريت الگوهاي و تئوريها مفاهيم، شامل نوپايي و جديد حوزه فوق، چالشهاي به پاسخگويي براي اخير سال 20در )بنيادي و كاربردي

 عاملي عنوان به را انساني منابع استراتژيك مديريت اخير، مطالعات .است آورده بهوجود را انساني منابع استراتژي و انساني منابع استراتژيك

 استراتژيك ريزي برنامه با را خودشان ديدگاه و فرآيند و رويكرد گسترده طور به نيز كاركنان و كند مي مطرح رقابتي مزيت افزايش براي

 زير مسايل به كه سازمان طرحهاي و مقاصد درباره گيري تصميم براي است روشي انساني، منابع استراتژيك مديريت .زنند محكمي سازمان

 نابعم استراتژيك مديريت همچنين .كاركنان روابط با مرتبط روشهاي و سياستها و پاداشها آموزش، كارمنديابي، اشتغال، روابط :است مربوط

 به هم و دارد توجه انساني سرمايهاي نيازهاي به هم و ميپردازد شركت در استراتژيك مديريت و انساني منابع مديريت بين روابط به انساني

 دارد توجه عمده انساني مساله هر به انساني منابع استراتژيك مديريت مجموع در .كارا طرز به امور انجام توان يعني فرآيند قابليتهاي توسعه

 موفقيت در تداوم و پيشرفت براي كنوني جهان در مديران]. 0 [ميپذيرد تاثير آن از يا و ميگذارد تاثير سازمان استراتژيك طرح بر يا كه

 و رقبا از نماندن عقب براي آنها . باشند مي خود فعاليت با پيشرفته مرتبط هاي تكنولوژي و خود پيرامون محيط از دقيق شناخت نيازمند

 . يابد مي تحقق استراتژيك مديريت ي درسايه امر اين كه . دارند ريزي استراتژيك برنامه يك نيازبه شده تعيين پيش از اهداف به يدنرس

 براي منابع نمودن معين و آينده احتياجات از دقيق برآوردي واقع در ريزي است، برنامه استراتژيك مديريت اجراي در اول قدم ريزي برنامه

 آن به ما كه انچه و دارد مختلفي انواع ريزي برنامه . باشد مي. گيرد انجام بايد آنچه كه مورد در گيري تصميم مجموع در و هاآن تامين

 سازمان فعاليتهاي ي كليه هدايت جهت در اي برنامه داشتن از عبارتست استراتژي . باشد مي استراتژيك ريزي برنامه پرداخت خواهيم

 مختلف فعاليتهاي بين روابط از وصحيحي عميق درک نيازمند كه اهداف به رسيدن منابع براي تامين و ها يمش خط و اهداف وتعيين

 استراتژيك ريزي برنامه ضرورت با بايد آنها دارند سازمان استراتژيك اهداف تحقق در اي سهم عمده انساني نيروي اما . باشد مي سازمان

 سازمان مختلف سطوح در سازي فرهنگ نيازمند امر اين كه باشند داشته بلندمدت نگاه و شده است آشنا آن بدنبال سازمان كه واهدافي

 كنند درک و ببينند خود ي راآينده سازمان آينده و باشند داشته استراتژيك مديريت مفهوم از را كامل بايد آگاهي سازمانها كاركنان . است

 حيات ي ادامه جهت ريزي برنامه به تر وسيع طور به هم سازمان كنند مي ريزي برنامه خود ي روزمره براي زندگي آنها كه همانگونه

 تداوم براي و نگيريم نظر در امروزسازمان فقط و نظرگرفت در را آينده وبايد است مدت بلند ديد داشتن مسئله مهم ترين . است خودنيازمند

 . باشيم داشته نگري آينده بايد آن به يا رسيدن موفقيت

و نشان ,ا حاكي از كاربردهاي اخير مديريت استراتژيك بخصوص همترازي استراتژيكي است كه تاثير محركي داردنوشته ه

  اين مطالعات در مورد مديريت استراتژيك.و اثربخشي ارتباط را بهبود بخشد EIميدهند همترازي استراتژيك چگونه ميتواند رابطه ي 

قابليت كنترل   ,  EI. قش اساسي را براي بهبود كارآمدي ارتباط و رضايتمندي شغلي دارا استميديران و كارمندان ن , EIتوصيف ميكند كه

حاالت و رفتار هاست براي اينكه بطور تاثيرگذاري بيان شوند  و برخالف اهداف كلي در محل كار بتوانند براحتي در كنار يكديگر كار 

گسترش سياستهاي ارگان و برناتمه ريزي براي دستيابي به اين اهداف و اختصاص ,مديريت استراتژيك فرايند تعيين اهداف يك ارگان .كنند

ميتواند مخركي ,در نتيجه وقتي امور الزم براي تحقق برنامه ها و همترازي استراتژيك صورت گرفت.دادن منابع الزم براي اين اهداف است

به .تند كه  بطور مثبتي تمايل به برقراري ارتباط با ديگران را دارند كه اين اهداف همان افرادي هس.ايفا كند EIباشد و نقش مهمي را در 

باالتر ي دارند و اين عاملي است  كه افراد را به سوي بهبود رضايتمندي شغلي  EIشخصيت ها با انگيزش باال تمايل به داشتن ,عبارت ديگر

اجه كردن مديران و كارمندان با چهارچوبي است كه صالحيت ها ي مو,با بازده ارتباط EIهدف معرفي ساختار .و بازده ارتباط هدايت ميكند

افرادي با انگيزه باالتر احتماال داراي ارتباط بهتري با ديگرانند و در هر تصميم گيري موفق ار .ويژه و مورد نياز ارگانها را توصيف ميكند

در اين مقاله ميدريت .تباط با ديگران شرايط سختتري خواهند داشتافرادي با انگيزه كمتر احتماال در برقراري ار,به عبارت ديگر.خواهند بود

رابطه با همترازي ,ميباشد و نقش دوم EIرابطه با رفتار استراتژيك براي تاثير گذاردن بر ,يك نقش:استراتژيك دو نقش را ايفا ميكند

 .استراتژيك براي داشتن اثر محرک است 
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 ادبيات تحقيق

 از بزرگي سهم دادن دست از با كوتاهي زمان مدت در موفق و بزرگ شركتهاي از بعضي چرا كه يدهايدپرس خود از حال به تا آيا

 ممتازي در جايگاههاي به يكباره به گمنام و كوچك شركتهاي از برخي چرا و يافتهاند تنزل بار تاسف حتي و معمولي موقعيتي به بازار خود

 به اجتماعي را ، اقتصادي ، سياسي نوسانهاي موسسات از برخي چرا كه كردهايد فكر مورد اين در آيا ؟ رسيدهاند بين الملل رقابت صحنه

 ؟ ميمانند باز راه ادامه از و چشيده را شكست تلخ طعم سازمانها از برخي مقابل در و ميكنند غلبه آنها بر و نموده تحمل راحتي

مديريت  و استراتژي نام به مفاهيمي در بايد را سواالت نگونهاي از بسياري پاسخ ، مديريت علم متخصصان از بسياري عقيده به

 از يكي تعبير به . است شده ارائه استراتژيك مديريت و استراتژي از ناسازگاري گاه و مختلف تعاريف تاكنون . كرد جستجو استراتژيك

 توضيح و كردن تعريف پي در وقتي اما است انآس آن دادن تشخيص ميبينيم را آن وقتي كه است هنر مانند اين عبارات مديريت متخصصان

 . دهيم ارائه باشد دارا را مفاهيم كليه جوهره كه تعاريفي تا كردهايم سعي اينها همه با ؛ ميرسد نظر به بسيار مشكل آنيم دادن

 پيشينه تحقيق

 تاثير كه منابع بر مبتني ديدگاه و فرآيندي ديدگاه صنعتي، سازمان ديدگاه استراتژيك مديريت در غالب رويكرد سه يار نصيري

 در ادامه و شود مي داده توضيح استراتژي اوليه هاي نظريه و استراتژي مفهوم ابتدا در .كند مي معرفي اند، داشته حوزه اين ادبيات بر زيادي

 ديدگاه كنند ولي مي تمركز ابتيرق مزيت بر دو هر منابع بر مبتني و صنعتي سازمان رويكردهاي .گيرد مي قرار تحليل مورد رويكرد سه اين

 صنعتي سازمان دو رويكرد هر رسد مي نظر به كه حالي در .كند مي تفاوت است استوار مبنايي چه بر و چيست رقابتي مزيت كه اين در آنها

 ويژگيهاي مانند استراتژي محتواي و دارند استراتژيك مديريت در محور محتوا ديدگاهي منابع بر مبتني و

 بر استراتژي در فرآيند بر مبتني رويكرد .دهند مي قرار توجه مورد را ... و منابع سازمان، فعاليتهاي رقبا، ازارها،ب محصول،

 . كند مي تمركز شود مي مديريت و شده ايجاد محتوا و ويژگيها كه اين فرآيندي

 درباره گوناگون ديدگاههاي و داده قرار وجهت مورد اجمالي صورتي به را بحران مديريت ي نظريه گيري شكل مباني مظلومي نادر.2

 ميپردازد نكته اين به سازمان استراتژيك هاي برنامه راستاي در بحران مديريت اهميت بر تاكيد ضمن وي. كند مي بندي طبقه را بحران ي

 ندارند كافي انسجام آن مديريت و سازماني بحران مورد در موجود هاي يافته كه

 مديريت اينكه و استراتژيك مديريت حسابداري معرفي به مهر صفايي مسعود ، ياسيني ،احسان بياض تدش الري محمود دكتر.3

 مدل در ادامه سپس .پردازند مي ميكند حركت سويي چه به و است بوده چگونه آن حركت روند و است اي مرحله چه در دنيا در استراتژيك

 . است گرفته قرار استفاده مورد ژاپن و ايران كشور و يافته توسعه هاي كشور براي تحقيق

 استراتژیک مدیریت تعریف 

اي چندگانه كه سازمان را  هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه :گونه تعريف كرد مي توان مديريت استراتژيك را بدين

 .هاي بلندمدت خود دست يابد سازد به هدف قادر مي

 مراحل مدیریت استراتژیک

 .تدوين استراتژي ها، اجراي استراتژي ها و ارزيابي استراتژي ها: يريت استراتژيك دربرگيرنده سه مرحله مي شودفرايند مد

 
 نمودار تعامل بخش هاي سه گانه مدیریت استراتژیک:1شکل 
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سازمان را  قصود از تدوين استراتژي اين است كه ماموريت شركت تعيين شود، شناسايي عواملي كه در محيط خارجي،م 0درشكل 

هاي گوناگون و  هاي بلندمدت، در نظر گرفتن استراتژي كنند شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان، تعيين هدف تهديد مي

تعيين نوع : اند از مساله هايي كه در زمينه تدوين استراتژي ها مطرح مي شوند عبارت. انتخاب استراتژي هاي خاص جهت ادامه فعاليت

ها خارج شود، شيوه تخصيص منابع، تصميم گيري  مي خواهد به آن بپردازد، فعاليت هايي راكه مي خواهد از آن فعاليتي كه شركت

درباره گسترش دادن يا متنوع ساختن فعاليت ها، تصميم گيري در مورد ورود به بازارهاي بين الملل، تعيين اين كه آيا شركت برآن 

مشاركت تشكيل دهد وشيوه مصون ماندن از حركات تند شركت هاي رقيب كه  است كه در شركت هاي ديگر ادغام شود يا يك

جا كه هيچ سازماني نمي تواند منابع نامحدود داشته باشد، استراتژيست ها بايد در اين مورد كه  از آن .درصدد بلعيدن آن بر مي آيند

تصميماتي كه در زمينه . گيري نمايند سانند، تصميمهاي مختلف مي توانند بيشترين منفعت را به سازمان بر يك از استراتژي كدام

سازد كه براي يك دوره نسبتاً بلندمدت محصوالتي خاص توليد كند، در  ها گرفته مي شود سازمان را متعهد مي تدوين استراتژيي

ها مزاياي رقابتي  ستراتژيا. اي استفاده كند هاي شناخته شده آوري بازارهاي مشخصي به فعاليت بپردازد، و سرانجام از منابع و فن

چه خوب چه بد، تصميمات استراتژيك نتايج چندوجهي وآثار ديرپا بر سازمان .نمايند هاي بلندمدت تعيين مي سازمان را در دوره

 ..گذارند مي

يزه ايجاد نمايد و ها را تعيين كند، در كاركنان انگ هاي ساالنه درنظربگيرد، سياست كند كه سازمان هدف ها ايجاب مي اجراي استراتژي

اجراي استراتژي ها مستلزم توسعه فرهنگي است كه . هاي تدوين شده به اجرا درآيد اي تخصيص دهد كه استراتژي منابع را به گونه

بندي كند،  تالش هاي بازاريابي را هدايت نمايد، بودجه. ريزي كند ها را تقويت نمايد، يك ساختار اثربخش سازماني پايه استراتژي

 .ها استفاده نمايد و سرانجام باتوجه به عملكرد سازمان خدمات كاركنان را جبران نمايد  هاي اطالعاتي به وجودآورد و از آن تمسيس

ها اين است كه كاركنان و مديران  مقصود از اجراي استراتژي. نامند ها را مرحله عملي مديريت استراتژيك مي اغلب، اجراي استراتژي

شود كه در مديريت استراتژيك مرحله  اغلب، چنين تصور مي. ژي هاي تدوين شده را به مرحله عمل درآورندبسيج شوند و استرات

كند كه افراد خود را متعهد به سازمان نمايند، از خود گذشتگي كنند و نوعي خود  باشد و ايجاب مي ترين مرحله مي اجرايي مشكل

تژي ها بدين امر بستگي دارد كه مديران بتوانند در كاركنان ايجاد انگيزه نمايند، و موفقيت مرحله اجرايي استرا. كنترلي اعمال نمايند

اگر استراتژي هايي تدوين شوند ولي هيچ گاه به اجرا در نيايند، نوع اقدام چيزي جزعملي بيهوده . است( و نه يك علم)اين نوعي هنر 

 .نخواهد بود

هاي  اي موفقيت آميز انجام شود، مديران بايد از نظر ايجاد ارتباطات فردي از مهارتكه مرحله اجراي استراتژي ها به شيوه  براي اين

ها انجام مي شود بر همه كاركنان ومديران يك سازمان اثر خواهد  هايي كه در زمنيه اجراي استراتژي فعاليت. بااليي بر خوردار باشند

براي اينكه در اجراي »: يد كه به چنين پرسش هايي پاسخ دهدها و واحدهاي سازماني بايد در صدد برآ هر يك از بخش. گذاشت

چگونه مي توانيم اين كار را به بهترين شكل ممكن »و « استراتژي هاي سازماني ما نقش خود را به خوبي ايفا كنيم، چه بايد بكنيم؟

ترغيب شوند در سازمان با شيفتگي ها اين است كه مديران وكاركنان تشويق و جنبه اصلي مرحله اجرايي استراتژي« انجام دهيم؟

 .هاي تعيين شده از هيچ كوششي فروگذار نكنند وافتخار و درنهايت از خودگذشتگي كار كنند ودر راه دستيابي به هدف

هاي خاص و  مديران نياز شديد دارندكه بدانند استراتژي. آيد ها آخرين مرحله به حساب مي استراتژي در مديريت استراتژيك ارزيابي

ها بدين معني است كه بايد در اين مورد اطالعاتي را  ورد نظر آنان درچه زماني كارساز واقع نمي شود؛ اصوالً ارزيابي استراتژيم

گيرند، زيرا عوامل داخلي و خارجي به صورت دائم در حال تغيير  همه استراتژي ها دستخوش تغييرات آينده قرارمي. گردآوري كرد

بررسي عوامل داخلي و خارجي كه پايه و اساس (0: )شوند راتژي ها سه فعاليت عمده به شرح زير انجام ميبراي ارزيابي است. هستند

 .اقدامات اصالحي(3)محاسبه و سنجش عملكردها و(2)اند،  هاي كنوني قرار گرفته استراتژي

موفقيت هميشه موجب . ت فردا را تضمين نمايدتواند موفقي بدان سبب بايد استراتژي ها را مورد ارزيابي قرار دادكه موفقيت امروز نمي

 .شود سازماني كه به وضع كنوني خود بسنده نمايد يا دچار نخوت وتكبر شود محكوم به فنا خواهدبود بروز مسائل جديد وگوناگون مي

 .گويد،كار اصلي مديريت استراتژيك اين است كه از زاويه ماموريت شركت به سازمان نگاه كند پيتر دراكر مي

 مزایاي مدیریت استراتژیک
اي خالق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آينده خود به صورت  دهد كه به شيوه مديريت استراتژيك به سازمان اين امكان را مي

اعمال نفوذ اي درآيد كه  هايش به گونه شود كه سازمان داراي ابتكار عمل باشد و فعاليت اين شيوه مديريت باعث مي. انفعالي عمل نكند

از نظر  .و بدين گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آينده را تحت كنترل درآورد( ها، واكنش نشان دهد نه اينكه تنها در برابر كنش)نمايد 

كند از مجراي استفاده نمودن از روش منظم تر،  تاريخي، منفعت اصلي مديريت استراتژيك اين بوده است كه به سازمان كمك مي
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ترديدي نيست . هاي بهتري را تدوين نمايد هاي استراتژيك را انتخاب نمايد و بدين گونه استراتژي ها يا گزينه تر راه و منطقي تر معقول

تواند در مديريت  دهد كه اين فرايند مي كه اين يكي از منافع اصلي مديريت استراتژيك است ولي نتيجه تحقيقات كنوني نشان مي

مديران و كاركنان از طريق درگيرشدن در اين فرايند خود را متعهد به حمايت از سازمان . فا كنندتري اي استراتژيك نقش مهم

يكي ديگر از مهمترين منافع مديريت استراتژيك اين است كه موجب تفاهم و تعهد هر چه بيشتر مديران و كاركنان . نمايند مي

تفويض اختيار . شود تا به كاركنان تفويض اختيار شود وجب فرصتي مييكي از منافع بزرگ مديريت استراتژيك اين است كه م. شود مي

گيري مشاركت كنند، خالقيت، نوآوري و خيال  شوند در فرايندهاي تصميم عملي است كه به وسيله آن كاركنان تشويق و ترغيب مي

  .پردازي را تمرين نمايند و بدين گونه اثر بخشي آنها افزايش خواهد يافت

 

 

 

 :ريآما جامعه
اقدام به پركردن پرسشنامه 0335نفر مدير مهندسين صنايع غذايي گهر دورود كه در سال  7دتعدا را حاضر پژوهش آماري جامعه

 .دادند

 ابزاراندازه گيري

 تعریف مفهومی 
 طريق از خود  مشتريان رضايتمندي افزايش دناال به كه است هايي سازمان براي مناسب  مدل يك استراتژيك كيفيت مديريت مدل

 مديريت كيفيت به دستيابي براي گام به گام فرايند ارائه در توانايي ايرن مدل هاي  ويژگي مهمترين از يكي .باشند مي كيفيت مديريت

 اين .است ارزيابي قابل جداگانه صورت به آن نتايج و است پذير انجام اختيارات خود حوزه در فرايند مراحل از يك هر آنكه، ديگر .است

 ]. 2 [است سودمند بسيار ژگيوي

 مقياس  پرسشنامه 
)  باشدمي( 5؛ كامال موافقم؛4؛موافقم،3؛ نه موافقم نه مخالف،2؛ مخالفم،0كامال مخالفم،)اين پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت 

 ..(توجه مقياس ليكرت در انتهاي پرسشنامه كامال توضيح داده شده است

نه موافقم  موافقم كامال موافقم

ه مخالفن  

كامال  مخالفم

 مخالفم

 گزينه

 امتياز 0 2 3 4 5
 مقداردهی به مقادیر پرسشنامه:1جدول 

 

-گيرد يعني  اينكه ابزار اندازهقابليت اعتماد يا پايايي يك ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيري هر آنچه اندازه مي 

 .دهدي به دست ميگيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكسان

 .روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتيد راهنما و مشاور، خوب ارزيابي و تاييد شده است

بدست آمده   spssبا آزمون آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم افزار  باالي (. ..03اكبريان و نجفي،)پايايي اين پرسشنامه توسط 

 .است كه به طبق زير مي باشد

 ميزان آلفاي كرونباخ يرنام متغ

 1/.7 مديريت كيفيت استراتژيك   

 ميزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه طراحی شده:2جول   

 

 یافته ها

 :نتایج استباطی

دراين صورت مي توان .براي انجام استنباط هادرموردداده ها ،گزينه هاي موجوددرسواالت بااعداد يك تا پنج نشان داده مي شود

تك نمونه اي استفاده مي شودكه درآن tقيت صنايع غذايي گهر شهرستان دورود از ديدگاه مهندسين اين شركت ازآزمون براي بررسي موف
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مقايسه مي شودوودرصورت پديرفته شدن فرضيه،مي توان گفت صنايع غذايي (ميانگين اعداد يك تاپنج)ميانگين نمرات سواالت باعددسه

 .يت استراتژيك موفق بوده استگهر شهرستان دورود در پياده سازي مدير

 :فرضيه اصلی
 آيا صنايع غذايي گهر شهرستان دورود در پياده سازي مديريت استراتژيك موفق بوده است؟ 

كوچكترباشد،مي 15,1ازسطح آزمون يعني pبزرگترباشدومقدار 39,0يعني  tجدول  tدرصورتي كه مقدارtدرجداول مربوط باآزمون

 ن پياده سازي مديريت استراتژيك را پذيرفتتوان فرضيه موفقيت آميز بود

 

 

 نتيجه t pمقدار فرضيه

آياصنايع غذايي گهر شهرستان دورود در پياده سازي مديريت 

 استراتژيك موفق بوده است؟

 پذيرش موفقيت آموزش وپرورش 4,1 3,3.

 بررسی ميزان موفقيت پياده سازي مدیریت استراتزیک درصنایع غذایی گهر دورود:3جدول

بزرگتراست ودرنتيجه 39,0  جدول يعني  tمي باشد كه ازمقدار  t .3,3 مالحضه مي گردد ،مقدارآماره3همانطوركه درجدول

ردمي شود؛به عبارتي موفقيت آموزش وپرورش شهرستان ازنادرزمينه هوشمندسازي 3فرضيه كوچكتريامساوي بودن مقدارميانگين ازعدد

كمترمي باشدوبنابراين فرضيه موفق بودن پياده سازي مديريت استراتژيك 15,1ازسطح آزمون يعنياست كه    p 4 ,1 تاييد مي شود،مقدار

 .در صنايع غذايي گهر شهرستان دورود مورد تاييدمي باشد

 :بامطالعه پرسشنامه ها نكات زير قابل توجه مي باشد

تعدادهاي انتخاب شده وبه همين دليل افراد درپست باتوجه به نظرات داده شده كاركنان وكارمندان دراين سازمان باتوجه به اس -

 .هاي بكارگرفته شده موفق بود واثربخشي بااليي ازخود نشان داده اند

مديريت اين سازمان به دنبال افزايش سهام خوددر بازار ازطريق ارائه خدمات ومحصوالت باكيفيت باال ودرخور ودرشأن  -

 .مشتريان مي باشد

بسيار بر شناسايي نقاط ضعف وقدرت خود وهمچنين شناخت نقاط قوت وضعف سازمان هاي رقيب سازمان موردمطالعه   -

 .حساس بوده و سعي در تبديل نقاط ضعف آن ها به نقاط قوت خوددارد

يكي ازنقاط بسيار بارز درسازمان اين موضوع مي باشد كه مديران به دنبال يكسان كردن كيفيت خدمات با كيفيت قابل انتظار  -

 .رطراحي استراتژي سازمان مي باشندد
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 نتيجه گيري
شناسايي عواملي كه در محيط خارجي، سازمان را تهديد . مقصود از تدوين استراتژي اين است كه مأموريت شركت تعيين شود

هاي بلند مدت، در نظر گرفتن شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان، تعيين هدف . مي كنند يا فرصت هايي را به وجود مي آورند

اجراي استراتژي ها ايجاب مي كند كه سازمان هدف هاي ساالنه  .استراتژي هاي گوناگون و انتخاب استراتژي هاي خاص جهت ادامه فعاليت

هاي تدوين شده به  در نظر بگيرد، سياست ها را تعيين كند، در كاركنان انگيزه ايجاد كند و منابع را به گونه اي تخصيص دهد كه استراتژي

 .اجرا در آيد
 

موفقيت . ارزيابي استراتژي ها بدان سبب بايد استراتژيهاي را مورد ارزيابي قرار داد كه موفقيت امروز نمي تواند موفقيت فردا را تضمين نمايد

تكبر شود محكوم به فنا خواهد  هميشه موجب بروز مسائل جديد و گوناگون مي شود، سازماني كه به وضع كنوني خود بسنده نمايد يا دچار

 .بود

مديريت استراتژيك به سازمان اين امكان را مي دهد كه به شيوه اي خالق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آينده خود به 

درآيد كه اعمال اين شيوه مديريت باعث مي شود كه سازمان داراي ابتكار عمل باشد و فعاليت هايش به گونه اي . صورت انفعالي عمل نكند

 نفوذ نمايد و بدين گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آينده را تحت كنترل درآورد
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