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  چکیده
اجرا در  ها به که استراتژي شد و تا زمانیوفقیت شرکت نخواهد تنهایی متضمن م تدوین استراتژي به

عنوان یک سیستم  موفقیت هر سازمان به. نخواهند داشت زیادي بر موفقیت و بقاي سازمان تأثیرنیایند، 
. میسر نیست ،موقع اقدامات الزم ی محیط عمومی سازمان و انجام بهبدون شناخت و بررس ،اجتماعی
سازمان را در رفع موانع و ها،  ، در راستاي اجراي استراتژيشناسایی موانع محیط عمومی سازمان ،مطمئناً
 تعداد. توصیفی است -کاربردي ،از نظر هدف تحقیق حاضر .کرد کمک خواهد ،ها شدن استراتژي اجرایی
آوري  روش جمع. خودرو دیزل است مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شرکت ایراننفر از  87شامل  ،نمونه

یید شده و با ظرات خبرگان و کارشناسان موضوع، تأروایی تحقیق با ن. باشد اطالعات، پرسشنامه می
. استدهنده پایایی پرسشنامه  ه نشانک ،استمحاسبه شده % 77کرونباخ،  پایایی روش آلفاي  استفاده از

 - کنولوژیکی، سیاسیشامل اقتصادي، زیست محیطی، ت ،نتایج تحقیق نشان داد که عوامل محیط عمومی
فرهنگی  -و عامل اجتماعی بودهخودرو دیزل  اجراي استراتژي در شرکت ایرانترین موانع قانونی، از مهم

موانع شناخته شده، شرکت باتوجه به بر این اساس، . شناخته نشد اجراي استراتژي عنوان مانع به
گرفته شده، آگاه  کار ههاي اقتصادي مناسب، ارتقاء سطح تکنولوژي ب خودرو دیزل باید زیرساخت ایران

ها و تقاضا جهت  تژيی موانع سیاسی در اجراي استراساختن مسئوالن امور سیاسی کشور از اثرات منف
محیطی و  عایت مسائل زیستر وشرکت به  ها، ایجاد دید مثبت جامعه نسبت تغییر سیاست

  .  هاي اجتماعی را فراهم نماید مسئولیت

  خودرو دیزل استراتژي، اجراي استراتژي، محیط عمومی، ایران  :کلیدي اژگانو



  
  91دوم، شماره ششم، زمستان سال ترویجی مطالعات منابع انسانی،   -فصلنامه علمی

  

90  / 

  مقدمه -1
مدت و  اهداف کوتاه شرکت براي دستیابی به مسیر حرکت استراتژي، نوعی طرح سازمانی است که

تژي به خلق و ساختن آینده اجراي استرا ].18[کند از قبل تعیین شده را مشخص می اهداف بنیادین
کید وابط متقابل بین سازمان و محیط تأاصوالً بر تبادل و ر ،تصمیمات راهبردي ].16[کند کمک می

براي اتخاذ این تصمیمات . بین این دو عامل استداشته و هدف آن ایجاد رابطه مناسب و منطقی 
هاي بالقوه آن را در سازمان مورد توجه قرار  محیطی، روابط حاکم بر آن و واکنشباید عوامل گوناگون 

ل مستقیم سازمان است، محیط سازمان شامل عناصري است که معموالً خارج از کنتر]. 11[داد
اهی نسبت به آن، ولی با آگ ،آن داشته باشد بنیادینی بر تأثیر، تواند با شناخت محیط سازمان نمی

برده و آثار منفی تهدیدات  ها ا کند که بهترین بهره را از فرصتو اجرهایی را تدوین  تواند استراتژي می
خوبی شناسایی و تعریف کنند،  یی که بتوانند عوامل محیطی را بهها سازمان ].12[حداقل رساند را به

توجه به خود را با راهبرديریزي  ویژه اگر بتوانند برنامه کنند؛ به ا نیز تضمین میرشد و بقاي خود ر
شرکت از آن براي  ابزاري است که ،بررسی محیطی ].7[تغییرات محیطی تنظیم و تدوین کنند

  ].2[برد و تضمین سالمت بلندمدت بهره میراهبردي اي ه جلوگیري از شوك
استراتژیک منطبق کنند،  فرآیندا با مراحل مختلف ها وقتی پیچیدگی محیط خارجی ر شرکت

یط عمومی که مانع اجراي مسلماً شناسایی موانع مح ].١٩[دست خواهند آورد هعملکرد باالتري را ب
ها و موفقیت سازمان کمک  شدن استراتژي  عملیاتی  د و رفع موانع موجود، بهشون ها می استراتژي

همه عوامل  باید دانست که اگر. رجی را کاهش خواهد دادخواهد کرد و خطرات رقباي داخلی و خا
ها را  توان اجرایی شدن استراتژي ها باشند نیز نمی مناسب و در راستاي استراتژي ،داخلی سازمان

غلب مدیران ا. موانع محیط خارجی سازمان باشد ،تواند کرد و دلیل اجرایی نشدن آنها می تضمین
کنند؛ شکست  وجه به عوامل محیط خارجی غفلت مینموده و از ت عوامل داخلی توجه به ،ها سازمان

ها  عوامل خارجی بر اجراي استراتژي تأثیرها با وجود عوامل داخلی مناسب، مؤید  بسیاري از سازمان
سازي در پیشبرد اهداف صنعتی و اي که صنعت خودرو توجه به اهمیت و جایگاه ویژهبا  .است

را که بر سر راه اجراي  قصد دارد موانع محیط عمومی اقتصادي کشور دارد، این پژوهش
  .کارهاي مناسبی جهت رفع آنها ارائه نماید شناسایی و راه ،هاي آن وجود دارند استراتژي
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 مبانی نظريمروري بر  -2

  استراتژي -1-2
بود که  1نام سون تسو بهاولین متفکر بزرگی که به اندیشه استراتژیک شکل داد، فیلسوفی چینی 

نگاشت و پدر استراتژي  "هنر جنگ"عنوان سال پیش از میالد مسیح با 400در ساله خود را ر
لفیق عملیات ریزي، ترکیب و ت هنر و فن طرح ،را در اصطالح نظامیوي، استراتژي . شناخته شد

گرفته  2استراتژي از واژه استراتگوس. کند تعریف می ،هدف جنگی مشخصنظامی براي رسیدن به 
گیري  استراتژي، به جهت ].9[شد اطالق می "م هدایت نیروهاي نظامیعل هنر و"ه به شده است ک

]. 12[پردازد که شامل اهداف، آرزوها و نحوه تعامل سازمان با محیط است اصلی شرکت در آینده می
ر منظو سی، اجتماعی، اقتصادي و نظامی، بهگیري از کلیه امکانات سیا استراتژي عبارت است از بهره

 حداقل و احتمال موفقیت به نحوي که احتمال شکست به  ها به ین اولویت اهداف و اجراي آنتعی
مدت را نیز از دست  آینده کوتاهاي نداشته باشیم،  اگر براي آینده بلندمدت برنامه ].5[حداکثر برسد 

  .خواهیم داد

  اجراي استراتژي -2-2
ستراتژي، راتژیک است که بعد از  مرحله تدوین امدیریت است فرآیند، مرحله اقدام از اجراي استراتژي

معنی ترجمه استراتژي به  این مرحله به. گیرد ها و انتخاب استراتژي قرار می تجزیه و تحلیل استراتژي
اجراي : جراي استراتژي در نظر اکثر مدیران عبارت است ازا. اقدامات مشخص و سپس انجام آنهاست

جا، غفلت از  همه ،بدون شک. یا فرآیند تحقق یک استراتژي آمیز یک برنامه استراتژیک موفقیت
وله کردن استراتژي آینده منجر فرم انجام ضعیف جریان اجرا و فرآیند اجراي استراتژي، به

اجراي  ،معرفی شد که در آن 3مفهومی توسط استونیچ یچارچوب 1982در سال ]. 16[شود می
ریزي عملیاتی، تخصیص منابع، کارکنان،  ی، برنامه، ساختار، فرهنگ سازماناستراتژي با استراتژي

سزایی در اجراي استراتژي  هب تأثیرحیط در ارتباط بود و این عوامل م ،همچنین ارتباطات، کنترل و
مدلی را براي مدیریت تغییرات استراتژیک ارائه کردند  4پتی گرو و ویپ 1991در سال ]. 25[داشتند

ییرات ، تغییرات رهبري منابع انسانی و ارتباطات استراتژیک، تغکه در آن پنج عامل ارزیابی محیطی
 1992در سال  5چارچوب دیگري توسط ییپ]. 24[کید قرار گرفته بودمورد تأ ،عملیاتی و یکپارچگی
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ییپ . کید شده بودهاي مدیریتی تا تار سازمانی، فرهنگ کارکنان و فرآیندآن بر ساخارائه شد که در 
حیاتی سازمان هستند که توانایی سازمان در تدوین و اجراي  عامل، عوامل سهعقیده داشت که این 

  ].26[کنند ین میرا تعی ياستراتژ
هاي دولتی مورد بررسی قرار  هاي خصوصی و سازمان میلر نیز فرآیند اجراي استراتژي را در شرکت

واملی را که در ا عداده است، وي در نهایت، مدل خاصی براي اجراي استراتژي ارائه نکرده است، ام
نه خود را در دو گروه محقق گا وي عوامل ده. ثر هستند، معرفی کرده استاجراي استراتژي مؤ

عوامل محقق کننده شامل پشتیبانی، قابلیت ارزیابی، . کند بندي می ها و توانمندسازها دسته کننده
بندي، دسترسی  ولویتساز شامل آشنایی، ا خاص بودن، پذیرش فرهنگی و مساعدت، عوامل توانمند

  ].21[باشند پذیري می منابع، تسهیالت ساختاري و انعطاف
 6برخی تحقیقات اخیر درباره اجراي استراتژي شامل تحقیقات انجام شده از سوي آلتونن و ایکاوالکو

نیز به نتایج  2002 در سال 8و لینتون 2003، فریدمن در سال 2003در سال  7، دونی2002در سال 
ان ارشد و توسعه اند و عواملی شامل ساختار، فرهنگ سازمانی، حمایت مدیر یدهمشابهی رس

  ].22[کنند فعال و همکاري کارکنان را ذکر میهاي مدیریتی، ارتباطات  سیستم
قرار  تأثیر است که اجراي استراتژي را تحتهاي ارائه شده که تمرکز آن بر عواملی  یکی دیگر از مدل

تراتژي، عواملی در نظر ثر در اجراي اسدر این مدل، عوامل مؤ. است 9سمدل فزي اوکومو ،دهند می
ها یا همان اهداف استراتژي نقش  محتوا و مفاد استراتژي به خروجی اند که در تبدیل گرفته شده

اي نیز به  عوامل زمینه. اند هاي سازمانی تقسیم شدهاي و فرآیند مل به دو دسته زمینهاین عوا. رنددا
  .اند اي داخلی تقسیم شده زمینهو عوامل ) عوامل محیطی(اي خارجی  مل زمینهدو دسته عوا

انی و فرهنگ، توانایی براي وسیله میزان تنظیم بین ساختار سازم هدر جایی دیگر اجراي استراتژي ب
هاي اطالعات تعیین شده  هاي کار و سیستم طور مؤثر، تنظیم بین فرآیندها، سیستم هگیري ب تصمیم

  ].14[است
کار بندند  هتوانند جهت بهبود اجراي استراتژي ب مکارانش چهار عنصري که مدیران میو ه 11نیلسون
گیري، اطالعات، ساختار و عوامل انگیزشی که با یکدیگر  حقوق تصمیم کنند؛ گونه بیان می را این

کار  خورد، اولین شرکت در اجراي استراتژي شکست می هنگامی که یک. پیوندي ناگسستنی دارند
  ].13[دهی مجدد فکر کنداین است که به ساختار مدیر
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) راهبرد(ي تحلیلی و ایستا نیست؛ بلکه اجراي استراتژي فرآیندکند که راهبرد،  اظهار می 12ال دفت
ها را با اجراي  توان آن هایی از شرکت است که می اده از ابزارهاي مختلف، یعنی بخششامل استف

غییراتی در رهبري، ساختار، استراتژي جدید انتخاب شد، با ایجاد توقتی . استراتژي سازگار کرد
براي اجراي موفقیت آمیز استراتژي، الزم . آید اجرا در می هاي اطالعات و کنترل و منابع به سیستم

  ].3[است که تمام ابعاد شرکت با راهبرد هماهنگ باشند

   )محیط عمومی( بر اجراي استراتژي مؤثرعوامل خارجی  -3-2
سازمان قرار گرفته و سازمان  که خارج از بدنه و ساختار منظور از محیط خارجی، محیطی است

بر طبق تئوري  .آنها بوده و توانایی ایجاد تغییرات و یا اصالحات مستقیم در آنها را ندارد تأثیر تحت
ته نیست و الیت کند، کامالً بسفع 13هاي باز، هیچ سازمانی حتی اگر در یک بازار انحصاري سیستم

ها همواره در بستر تحوالت  شود سازمان این تعامل باعث می. در تعامل استنوعی با محیط خود  به
 ،یر امروزيهاي متغ ها در محیط الزمه بقاي سازمان. قرار داشته و از این تغییرات متأثر شوند محیطی

بینی نموده  حدي محیط را پیش باید بتوانند تاها  مانساز. تجهیز براي رویارویی با این تغییرات است
حلیل هاي موفق، به تجزیه و ت شرکت% 93]. 12[ریزي خود را متناسب با آن تطبیق دهند و برنامه

 منظور ن از تطبیق رقبا، محیط و صنعت، بهآگاه بود ،بنابراین. کنند رقبا، محیط و صنعت  توجه می
براي تحلیل ابزار مناسبی  PESTLE لیلتح ].14[بینی تغییرات و بهتر شدن توانایی، مهم است پیش

 .عوامل محیط عمومی است

  14سیاسی عوامل -1-3-2
تواند  نوسانات زیادي برخوردار است و میهاي عمده محیطی است که از یرعوامل سیاسی یکی از متغ

 این عامل .وجود آورد هاي بگذارد و نوسانات زیادي نیز در آنها ب نیز اثرات گستردهبر سایر عوامل 
و همچنین فضاي  قرار دهد تأثیرمین کننده تا مصرف کننده را تحت تواند کل زنجیره تولید، از تأ می

عوامل سیاسی که در برگیرنده نیروهاي سیاسی، دولتی و . را نیز متحول کندتجاري و اقتصادي 
]. 6[رآینددهاي کوچک و بزرگ  ها و تهدیداتی براي سازمان صورت فرصت توانند به ، میهستندنی قانو

 11مثل حوادث (جا بگذارد  هتواند اثرات سوء بر عملکرد سازمان ب غفلت از روندهاي سیاسی می
شرایط، بعضی عوامل  ه بهدر هر سازمان، بست). هاي هواپیمایی تامبر و تبعات منفی زیاد بر شرکتسپ
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نوع حکومت،  نمونه عوامل سیاسی شامل؛]. 12[سیاسی نسبت به بعضی دیگر اثرات بیشتري دارند
نفع،  هاي ذي هاي پشت پرده پارلمانی توسط گروه صنایع مختلف، تالشطرز تلقی حکومت نسبت به 

پیشرفت در جهت تصویب قوانین، اصول و عقاید احزاب سیاسی، خلقیات کاندیداهایی که براي 
به سایت توان  در مورد پارامترهاي سیاسی، می]. 8[کنند یابی به مقام مورد نظر فعالیت میدست

گذاري کشورهاي مختلف را تعیین  ساله ریسک سیاسی سرمایه ، که همهمراجعه کرد EIU15اینترنتی 
  ].12[کند می

  16اقتصادي عوامل -2-3-2
یا شکست یک سازمان و سایر بدیهی است که شرایط و روند کل سیستم اقتصادي در موفقیت 

هاي  سیاست. ک صنعت نقش حیاتی داردت یهاي مشابه آن و در نتیجه در موفقیت و شکس سازمان
در آن شود و شرایط بازاري که  ولید محصول یا خدمتی که ارائه میتواند در هزینه ت پولی دولت می

گذارترین عوامل در تدوین عوامل اقتصادي یکی از اثر]. 1[گردد، اثر بگذارد این کاال و خدمات ارائه می
خود قرار  تأثیر توانند سایر عوامل را نیز تحت که می ستا راهبرديتراتژي در کلیه سطوح و اجراي اس

تولید ناخالص ملی، منافع شرکت،  وجود در عنصر اقتصادي عبارتند از؛هاي عوامل م نمونه]. 5[دهند
درآمد  هاي مالیات بر هاي بهره، نرخ ها، نرخ پرداختنرخ تورم، قابلیت تولید، میزان اشتغال، تراز 

  ].8[ها نهمصرف کننده، بدهی و هزی
مدت سازمان اثر  هاي کوتاه که مستقیماً بر فعالیتکالنی است محیط اجتماعی شامل نیروهاي 

توانند تهدیدها و  اجتماعی می عوامل .گذارد یم تأثیرمدت آن هاي بلند گذارد، بلکه بر تصمیم نمی
در اجراي  ها را ند و بستر موفقیت یا شکست سازمانها ایجاد کن هایی را براي سازمان فرصت

هاي اخیر جهان، ورود شمار  ترین تغییرات اجتماعی سال یکی از عمیق. ها فراهم آورند استراتژي
قرار  تأثیرهاي استخدام و نیروي انسانی را تحت  ط سیاستوسیعی از زنان به بازار کار است که نه فق

غیبت از خانه ایجاد  دلیل هداده بلکه تقاضاي زیادي براي دامنه وسیعی از محصوالت و خدمات، ب
 آداب، اعتقادات، ؛فرهنگی عبارتند از -هاي عوامل موجود در عنصر اجتماعی نمونه ].12[کرده است

  ].8[ها، سبک زندگی، سن، توزیع جغرافیایی و تحرك جمعیت ارزش
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  18تکنولوژي عوامل -4-3-2
. کند خص میلوژي را روي عملکرد شرکت مشهاي تکنو اثر مستقیم قابلیت ،مطالعات مختلف

کننده مزیت  عنوان یکی از مهمترین منابع تقویت هاي تکنولوژي اگر مهمترین نباشند، به قابلیت
وري  توانند کسب بهره هاي تکنولوژي برتر می ها با قابلیت شرکت]. 15[رقابتی قابل مشاهده هستند

ته ظرفیت طی دهه گذش]. 23[نوآوري تضمین کنند فرآیندوسیله پیشگامی در  هبیشتر را ب
ها را براي دستیابی به  رود که شرکت شمار می به یک منبع استراتژیک مهم ،تکنولوژیکی شرکت

براي ]. 17[سازد صنایع با تکنولوژي باال، توانا میخصوص در  هشان ب مزیت رقابتی درون صنعت
که ممکن  آوري عه، هر شرکتی باید از تغییرات فنجلوگیري از متروك ماندن ابتکارات در حال توس

جدید و کاراتر تواند فرصت ارائه خدمات  این آگاهی می]. 10[گذارد آگاه باشد تأثیراست بر صنعتش 
سودآوري شرکت را در صنایع در محصوالت و بازارهاي جدید ایجاد کرده، قابلیت  را فراهم سازد،

یل به نوآوري اتکنولوژي برتري دارند، تمهاي  هایی که صالحیت شرکت]. 12[رشد بهبود دهدحال 
ۀ خدمات و تولید نیروي انسانی، سرعت و دقت در ارائکاهش ]. 20[تر دارند بیشتر و عمکرد عالی

سوي فلسفۀ تولید ناب با کاهش  هو حرکت ب کیفیت بهترتر و  صوالت، بهاي تمام شدة پایینمح
  . باشند از مزایاي فناوري و تکنولوژي می برخی ،ضایعات

  19قانونیعوامل  - 2- 5-3
توانند  شود، قوانین می بر تدوین استراتژي محسوب می مؤثراز جمله عوامل  ،عوامل قانونی

گذاري در تعیین تأثیرها، عامل  نامه قوانین و آیین. ها و اهداف باشد کننده برنامه کننده یا تعییندودمح
مع، دست، مج، گاهی از جانب شرکت باالاین قوانین. هاي شرکت است ها و استراتژي سیاست

 هاي داراي ها و ارگان ختلف دولتی و گاهی از سوي سازمانهاي م سهامداران، گاهی از سوي بدنه
  ].12[شود گذاري اعمال می قدرت و اختیار قانونی و قانون

 20زیست محیطی عوامل -3-2- 6

اصطالح . ارتباط متقابل میان کسب و کار و محیط زیست است ،ترین عامل در محیط عمومیمهم
تهدیدهاي ناشی از . شود مل زندگی مانند آب و هوا گفته میبه روابط میان انسان و سایر عوا ،محیط
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هاي زیادي ایجاد کرده است که  نگرانی ،ر صنعت در حوزه محیط زیستفعالیت انسان در عص
ها سبب  این نگرانی. هوا از آن جمله است شدن زمین ناشی از تخریب الیه ازن و آلودگی آب و گرم
پذیري بیشتري طلب  و کار نسبت به محیط زیست مسئولیتده است که جامعه از مدیران کسب گردی

کنند  محصوالتی تولید می اند و صت دیدهنه تهدید، بلکه فر یت راکند؛ البته بعضی از مدیران این وضع
که استانداردهاي زیست محیطی در تولید و عرضه آنها رعایت شده است و مورد رضایت مصرف 

  ].5[اند ار گرفته و از آنها استقبال کردهگان قرکنند

  مدل مفهومی تحقیق  -4-2
هر یک از عوامل اصلی هاي اجراي استراتژي  مدلتوجه به  با پیشین وهاي  با توجه به مطالب و تئوري

نشان داده شده است، برایسون  در مدل مفهومی تحقیق يمحیط عمومی اثرگذار بر اجراي استراتژ
و نهادي را  ي، ساختاريفرآیندمشکل انسانی،  ؛چهار عامل ،)1388(دمی گراشی و برارنیا نقل از خا به

   .اند هاي سازمان بیان نموده مانع اجراي استراتژي
شناسی  آسیب" ، در رساله دکتراي خود باعنوان)1383( نقل از رزقی رستمی هاي گان و هاگ وود به

رابی عوامل به راهنمایی سید محمد اع "پیشنهادي هاي صنعتی کشور و ارائه الگوي اجراي خط مشی
، در )1383(غفاریان . نماید ها بیان می جراي استراتژيعنوان مانعی جهت ا خارج از سازمان را به

تغییر شرایط  "ریزي استراتژیک و ارائه دو نظریه جدید بررسی علل شکست برنامه" اي باعنوان مقاله
  . شمارد می ها در مرحله اجرا بر تژياستراان را یکی از علل شکست بیرون سازم

ها و  ولوژي و مقایسه تطبیقی روشتدوین متد"عنوان  نامه خود، با ، در پایان)1386(تفویضی زواره 
کند و  سازي استراتژي را درعمل یک فرآیند مشکل بیان می پیاده ،"سازي استراتژي ابزارهاي پیاده

از موانع اجراي استراتژي مطرح عنوان یکی  سازمان را بهرل در محیط خارج از عوامل غیر قابل کنت
هدف در این تحقیق، تعیین این جنبه است که آیا این عوامل با استراتژي شرکت از تناسب . نماید می

مدل نهایی تحقیق . اند اجراي استراتژي شرکت قرار گرفته الزم برخوردارند یا اینکه مانعی بر سر راه
دلیل نزدیکی مؤلفه سیاسی و قانونی، این دو  بههمانگونه که مشخص است . ده استارائه ش 1در شکل

  .اند لفه در مدل مفهومی با یکدیگر ترکیب شدهمؤ
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  مدل مفهومی تحقیق - 1شکل 

  شناسی تحقیق روش -3
تجزیه اطالعات و روش ها و  ، ماهیت و گردآوري دادهتحقیق از نظر هدف، کاربردي؛ از نظر جنبهاین 

میانی  مدیران عالی، ،جامعه آماري پژوهش حاضر. باشد پیمایشی می -، یک تحقیق توصیفیتحلیل و
   .باشد نفر می 120تعداد  ، بهخودرو دیزل و سرپرستان شرکت ایران

 مشتریان....شناختی، سن، جنس، تحصیالت و مسائل جمعیت/ فرهنگی -عوامل اجتماعی

 
 

ثباتی و تناقض  هاي دولت، بی قوانین و سیاست/قانونی- عوامل سیاسی
 ها ها، اختالفات سیاسی و تحریم سیاست

 

هزینه خرید تکنولوژي، دسترسی / عوامل تکنولوژي
 به تکنولوژي، سرعت تغییر تکنولوژي

رعایت قوانین / عوامل زیست محیطی
 زیست محیطی، تعهد و مسئولیت اجتماعی 

هاي پولی  سیاست/ عوامل اقتصادي
دولت، درآمد خانوارها، نرخ تورم، 

 نرخ بهره، نرخ مالیات

ها  جراي موفق استراتژيموانع ا
 )عوامل محیط عمومی(
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ر نف 92که بین ساخته استفاده گردیده  ي محققا ها از پرسشنامه آوري داده ، براي جمعدر این تحقیق
دو بخش  پرسشنامه شامل. برگشت داده شده است ،پرسشنامه قابل تحلیل 87 ،توزیع و از این تعداد

مومی، ععوامل محیط  واالت مربوط بهامل سعات دموگرافیکی و بخش دوم شبخش اول اطال. باشد می
، )4( ي، عوامل تکنولوژ)4( ، عوامل اقتصادي)5( قانونی -عوامل سیاسی واالت مربوط بهکه تعداد س

گویی  باشد، از طیف لیکرت براي پاسخ می )4( و عوامل زیست محیطی )3( فرهنگی - عوامل اجتماعی
  .باشد افقم، مخالفم و کامالً مخالفم، میکامالً موافقم، مو: ها استفاده شده است که شامل به گویه

 ي تحقیقها یافته -4

  ها آزمون نرمال بودن داده -1-4
آزمون نرمال . اسمیرنوف استفاده شده است - متغیرها از آزمون کلموگروفبراي بررسی نرمال بودن 

ال بودن دلیل نرم غیرهاي تحقیق انجام شده است و بهبراي تمامی مت) اسمیرنوف -کولموگروف(بودن 
فرضیه صفر تحقیق عبارت است از . تاستفاده شده اس "تی"ها از آزمون  متغیرها جهت آزمون فرضیه

یک بر این مفهوم داللت دارد که عنوان مانع اجراي استراتژي نیست و فرض  د نظر بهکه مؤلفه مور این
   .مورد نظر، مانع اجراي استراتژي استلفه ؤم

 اسمیرنوف -آزمون کلموگروف - 1جدول 

  نتیجه فرضیه  داري سطح معنا  zمقدار   عوامل  ردیف
  نرمال است  .000  2.525  قانونی - سیاسی عوامل  1
 نرمال است  .001  1.994  اقتصادي عوامل  2
 نرمال است  .000  2.928  فرهنگی - اجتماعی عوامل  3
 نرمال است  .004  1.761  تکنولوژي -فنی عوامل  4
 نرمال است .000 2.622  محیطی  زیست عوامل  5

  ها فرضیهآزمون  -2-4
 خودرو،شرکت ایران در عوامل محیط عمومی روي بر اينمونهتک "تی" آماريآزمون  از حاصل نتایج

     مذکور عامل است که این گر نشانهر عامل،  براي 3 از بزرگتر مقادیر. است شده هارائ 2جدول در
 عنوان به باشد، تر بزرگ مقدار آن هرچه و است مطرحدیزل  خودرو ایران شرکت در اجرا مانع عنوانبه

  .است مطرح تري مهم مانع
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تکنولوژي و  -تصادي، زیست محیطی، عوامل فنیاقعوامل  که شودمی مشاهده 2جدول به توجه با
رد  آنها صفر ها هستند و فرضیه ، مانع اجراي استراتژي99/0مینان قانونی با سطح اط -عوامل سیاسی

 فرضیه توانو نمیدار نیست  از نظر آماري معنی نگیفره -براي عوامل اجتماعیمقدار  اینشود،  می
 99/0عامل با سطح اطمینان بیش از  این که گرفت نتیجه نتوامی دیگر، عبارتبه .کرد رد را صفر
  .نیست مطرح یک مانع عنوانبه لزوماً

 هاي تحقق فرضیهآزمون - 2جدول

 P. Value  آماره تی  انحراف معیار  میانگین  عوامل  ردیف
  .003  -.552  .48588  2.9713  قانونی -سیاسی  1
  .000  3.929  .87313  3.3678  اقتصادي  2
  .578  -4.809  .81367  2.5705  فرهنگی - اجتماعی  3
  .001  .276  .64771  3.0192  تکنولوژي -فنی  4
 .000 5.323 .77544 3.4425  محیطی زیست  5

دست آمده، آزمون  طبق نتایج به. شده است استفاده فریدمن آزمون ازنیز  موانع بنديرتبه جهت
درصد خطا، در نتیجه  1طمینان و درصد ا 99با  10درجۀ آزادي  و 185.355 با فریدمن برابر است

طبق . دار است راتژي در صنعت خودروي ایران معنیاجراي استو هاي موانع خارجی  تفاوت رتبه
ترتیب  فرهنگی به -قانونی و اجتماعی -یادي، زیست محیطی، تکنولوژي، سیاس، موانع اقتص3جدول 

  .اند تري شناخته شده مانع مهم
  اجراي استراتژيمحیط عمومی  هاي موانع توزیع رتبه -3جدول 

 رتبه  موانع خارجی
 7.44 اقتصادي موانع

 7.38 محیطی زیست موانع
 6.02 تکنولوژي -فنی موانع
 5.48 قانونی - سیاسی موانع

 3.98 فرهنگی - اجتماعی موانع
  آزمون فریدمن - 4جدول

 87  راوانیف
 185.355  آزمون فریدمن
 4  درجه آزادي

 .000  سطح معناداري
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  گیري و پیشنهاد نتیجه -5
ترتیب با درجه  ، بهخودرو دیزل که عوامل محیط عمومی شرکت ایران هاي تحقیق نشان داد یافته

هاي تعیین  قانونی با سنجش شاخص -اولویت عوامل اقتصادي، زیست محیطی، تکنولوژي و سیاسی
مانند عدم تناسب  هایی عوامل اقتصادي با سنجش شاخص .هستندها  ، مانع اجراي استراتژيشده

، از میان عوامل محیط قیمت محصوالت با سطح درآمد خانوارها، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم
ول یا هاي پولی دولت، روي هزینه تولید محص سیاست .ترین مانع شناخته شده است عمومی، مهم

همه .... ، درآمد خانوارها و هاي مالیات بر درآمد بهره، نرخ گذارد، نرخ خدمت و شرایط بازار اثر می
هاي اقتصادي  ، باید زیرساختبنابراین. دهند الشعاع قرار می هاي شرکت را تحت اجراي استراتژي

مناسب و تصمیمات درستی در این زمینه اتخاذ گردد تا اثر محدود کننده عامل اقتصادي بر اجراي 
  .استراتژي کاهش یابد

هاي  هایی مانند قوانین و سیاست ي استراتژي، ناشی از شاخصاي اجراقانونی در راست -موانع سیاسی
برخی کشورها، ناپایداري هاي بین کشور با  سط دولت، اختالفات سیاسی و تحریمخاص وضع شده تو

هایی  هاي وضع شده در سازمان قوانین و سیاست ثباتی و تناقض قوانین و مقررات کشور، نسبی، بی
سفانه میزان اثرگذاري مدیران شرکت در رفع موانع متأ. باشد یکه در ارتباط با شرکت هستند، م

 ، منظور حداقل کردن اثر نامطلوب این مانع الزم است، مدیران قانونی بسیار ناچیز است، به -اسیسی
انین و از اثرات منفی این مانع در اجراي استراتژي آگاه سازند تا قورا مسئوالن امور سیاسی کشور 

تمهیداتی . صنعت خودرو داشته باشدحمایت الزم را از  ،شود ط دولت وضع میهایی که توس سیاست
و همچنین ارتباط و تعامل  ثباتی، تناقض و ناپایداري قوانین و مقررات کاهش یابد صورت گیرد که بی

ایجاد  ...هاي کارگري و ان حمایت از مصرف کننده، اتحادیهسازم هایی مانند؛ اي بین سازمان سازنده
ت نباشد و نیز ها در تضاد با صنع هاي وضع شده در این سازمان ا تصمیمات، قوانین و سیاستگردد ت

راستا باشد و همچنین روابط سیاسی بین  ها هم اي صنعت خودرو نیز با این سازمانه قوانین و سیاست
کشور   بهها  ت سیاسی و تحمیل تحریمها در زمینه اختالفا دیگر کشورها اصالح شود تا نگرانیکشور و 

  .و در نتیجه به صنعت خودرو کاهش یابد
روز در کشور، سرعت  وري و تکنولوژي پیشرفته و بهمانند عدم دسترسی به فنا هایی سنجش شاخص

ید تأی .نماید ولوژي، وجود موانع تکنولوژي را تأیید میتغییر تکنولوژي و تجهیزات و هزینه تهیه تکن
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ایی مانند ه اي اجراي استراتژي، ناشی از شاخصمحیطی بر فرضیه پنجم مبنی بر وجود موانع زیست
 ،هاي اجتماعی و مباحث زیست محیطی، مثبت نبودن دید مردم به شرکت در نظر نگرفتن مسئولیت

باشد، لذا شرکت باید براي کاهش موانع موجود  رعایت نکردن مسائل زیست محیطی میناشی از 
دار و  عنوان سازمان دوست بیانیه رسالت خود، خود را بهدر  شرکت باید. اقداماتی اساسی انجام دهد

یست را بیان و سازمان مسئول در برابر محیط زیست معرفی نماید و اصول الزم براي حفظ محیط ز
ها، منعکس کند که سازمان به  اید و همچنین در تبلیغات و رسانهرعایت این اصول نم را ملزم به

شود در حال حرکت است تا از این طریق  هاي سبز نامیده می هایی که امروزه سازمان سازمان سمت
هاي  مسائل زیست محیطی و مسئولیترعایت  عدم ناشی از ،دید منفی جامعه نسبت به شرکت

  .اجتماعی کاهش یابد تا موانع زیست محیطی اجراي استراتژي کاهش یابد

  :ها نوشت پی - 6
١- Sun Tsue 
٢- Strategos 
٣- Stonich  
٤- Pettigrew & whipp  
٥- Yip 
٦- Altonen & Ekavalko 
٧- Dooni 
٨- Linton 
٩- Fezi Okunus 
١٠- Brenes 
١١- Nilson 
١٢- L. Daft 
١٣- Monopoly market 
١٤- Political Factories  
١٥- Economic intelligence unit   
١٦- Economic Factories  
١٧- Social Factories  
١٨- Technological Factories 
١٩- Legislation Factories  
٢٠- Environmental Factories 
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