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مقاالت تحلیلي-كاربردي

حجت اله مباركيان*  شركت ملي نفت ايران
علي خوزين2  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد كتول

احمد فرمهيني فراهاني1  موسسه ی مطالعات بين المللي انرژي وزارت نفت

در تحقیق حاضر تالش شده با مطالعه ی گسترده ی عوامل مؤثر بر پیاده سازي استراتژي ها در صنعت نفت، موارد 
مهم و کلیدي اس��تخراج و امتحان ش��وند تا با به دست آوردن این عوامل، آنها را به عنوان راهنمایي جهت استفاده از 
شرکت هاي زیرمجموعه ی صنعت نفت ارائه کرد. بدین منظور ابتدا الگوهاي عوامل مؤثر بر پیاده سازي استراتژي از 
دیدگاه محققان و پژوهش گران بررسي شده و بر اساس مدل پیشنهادي تحقیق، فرضیات تحقیق ارائه گردیده است. 
پس از آن جهت آزمون فرضیه ها، از طریق پرسش نامه و بر اساس مقیاس لیكرت، اطالعات اولیه در خصوص تأثیر 
عوامل هشت گانه بر پیاده سازي اثربخش استراتژي ها در صنعت نفت، با پنج گزینه و آلفاي کرونباِخ 87/6 درصد از 
قلمرو تحقیق )یعنی مدیران ارش��د صنعت نفت( به روش نمونه گیري تصادفي، جمع آوري ش��د و با استفاده از روش 
آماري تحقیق t استیودنِت تك نمونه اي مرحله به مرحله، تأثیر این عوامل مورد آزمون قرار گرفت. همچنین از طریق 
آزمون فریدمن عوامل مؤثر بر پیاده سازي اثربخش استراتژي ها در صنعت نفت به ترتیب تأثیر، رهبري، شایستگي هاي 
راهبردي، فرهنگ س��ازماني، ارتباطات، منابع انس��اني، تخصیص بهینه ی منابع، سیس��تم هاي اطالعاتي و ساختار 

سازماني تعیین گردید. در انتها نیز پیشنهادهایی براي انجام تحقیقات آتي ارائه گردیده است.

شایستگي هاي راهبردي
پیاده سازي استراتژي

 صنعت نفت
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در دهه هاي اخیر مدیران ارش��د بس��یاري 
و  انتفاع��ي  س��ازمان هاي  و  ش��رکت ها  در 
غیرانتفاع��ي، ت��وان و مناب��ع قابل توجهي را 
صرف تدوین اس��تراتژي و تعیین راهبردهاي 
اساسي س��ازمان هاي خود کرده اند؛ اما اکثر 
آنها از عدم اجراي مطلوب استراتژي ها سخن 
مي گویند. مدیران ارشد همواره در جستجوي 
راه حلي براي حصول اطمینان از جاري شدن 
اس��تراتژي هاي خود بوده اند. در عصر رقابت 
مبتن��ي بر دانش، ش��رکت ها و س��ازمان هاي 
بزرگ براي فائق آمدن بر مشكل عدم توفیق 
در پیاده س��ازي استراتژي هایش��ان، ب��ه روش 
ارزیابي مت��وازن3 روي آورده اند. این روش 
ارزیابي عملك��رد، کنترل کنن��ده ی نحوه ی 
اجراي اس��تراتژي س��ازمان اس��ت و رابطه ی 
عل��ت و معلول��ي را از چه��ار منظ��ر مالي4، 
مش��تري5، فرآیندهاي داخل��ي6، یادگیري و 

رشد7 مشخص و به هم مرتبط مي کند.
ب��ا اس��تفاده از روش ارزیاب��ي مت��وازن، 
ن��وع جدی��دي از س��ازمان به ن��ام س��ازمان 

اس��تراتژي محور8 ش��كل گرفته ک��ه در آن 
چش��م انداز، اس��تراتژي و تخصیص منابع در 
یک مس��یر از باال به پائین در جریان هس��تند 
و در مقابل پیاده سازي، نوآوري، بازخورد و 
یادگیري، مسیر عكس؛ یعني از خطوط مقدم 

تا رأس هرم سازماني را طي مي کنند ]1[.
صنعت نف��ت به عن��وان پیش��ران و موتور 
محرک��ه ی اقتصاد کش��ور، جایگاهی ویژه و 
نقش��ی اساسي در تحقق اهداف کالن اقتصاد 
ملي در افق چشم انداز بیست ساله دارد. سهم 
صنعت نفت در تولید ناخالص داخلي کشور 
28 درصد، در درآمد ارزي کشور 84 درصد 
و در تأمی��ن انرژي اولیه ی مورد نیاز کش��ور 
بیش از 95 درصد است. این صنعت همچنین 
به عن��وان یك��ي از اصلي تری��ن مزیت ه��اي 
اقتصادي ایران، بخ��ش عمده اي از بودجه ی 

کل کشور را تأمین مي کند.
در این میان مي توان به سه مشخصه ی مهم 
جایگاه ذخایر نفت و گاز کشور اشاره نمود:

 موقعیت ممت��از و منحصر به فرد ایران از 

لحاظ تأمین انرژي دنیا
 قرار گرفت��ن ایران در مرکز بیضي انرژي 
)این بیضي ش��امل 70 درص��د منابع نفت دنیا 

و40 درصد منابع گاز جهان است(
 ق��رار گرفتن ای��ران در محل تالقي س��ه 

قاره ی آسیا، آفریقا و اروپا ]2[
با این اوصاف، در فرآیند حرکت به سمت 
تعالِي صنعت نفت، اقدامات زیادي در قالب 
برنامه هاي راهب��ردي، بلندمدت و میان مدت 
انجام ش��ده اما موضوع پیاده سازي اثربخش 
استراتژي ها در این صنعت کمتر مورد توجه 
بوده است. پیاده س��ازي اثربخش استراتژي ها 
مي توان��د زمین��ه ی مس��اعدي جه��ت تحقق 

اهداف سازمان فراهم سازد.

1- تعريف مديريت استراتژيک
از  اس��ت  اس��تراتژیک عبارت  مدیری��ت 
مجموع��ه ی تصمیمات و فعالیت هاي موجود 
صورت بندي و اجراي استراتژي طراحي شده 

براي دست یابي به هدف هاي سازمان ]3[.

بررسي عوامل مؤثر بر پياده سازي اثربخش استراتژي ها در صنعت نفت
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 128 

1  بیضي انرژي

٢

 و استاجراي استراتژي سازمان  يجهت كنترل نحوه ،ابي عملكردروش ارزياين  اند.روي آورده 3متوازن
مشخص و  7يادگيري و رشد ،6فرآيندهاي داخلي ،5مشتري ،4منظر ماليمعلولي را در چهار  علت و يرابطه

  ند.كهم مرتبط ميبه
گرفته كه در شكل  8محوراستراتژينام سازمان هسازمان ب ، فرم جديدي ازاستفاده از روش ارزيابي متوازنبا 

و در مقابل  هستندتخصيص منابع در يك مسير باال به پائين در جريان  ، استراتژي واندازآن چشم
س هرم سازماني را طي أيعني از خطوط مقدم تا ر ؛مسير عكس ،، نوآوري، بازخورد و يادگيريسازيپياده
  .]1[ كنندمي

اساسي در  ينقش وويژه  يجايگاهي اقتصاد ملي، و موتور محركه كشورعنوان پيشران اقتصادي هبصنعت نفت 
صنعت نفت در توليد ناخالص داخلي سهم  .داردساله انداز بيست تحقق اهداف كالن اقتصاد ملي در افق چشم

 95بيش از مورد نياز كشور  يمين انرژي اوليهأدر ت درصد و 84درآمد ارزي كشور در ، درصد 28كشور 
اي از بخش عمده ايران،هاي اقتصادي ترين مزيتعنوان يكي از اصليهبهمچنين  . اين صنعتاست درصد
  كند.مين ميأت راكل كشور  يبودجه

  :ذخاير نفت و گاز كشور اشاره نمودمهم جايگاه  يتوان به سه مشخصهدر اين ميان مي
دنيامين انرژي ألحاظ ت ازمنحصر به فرد ايران  موقعيت ممتاز و  
گاز ابع مندرصد  40ودنيا ابع نفت درصد من 70اين بيضي شامل ركز بيضي انرژي (رفتن ايران در مقرار گ

جهان است)
2[ آفريقا و اروپا آسيا، يقرار گرفتن ايران در محل تالقي سه قاره[  
  

  
: بيضي انرژي1شكل

  

برنامه ریزي استراتژیک تالشي منظم براي 
اتخاذ تصمیمات بنیادین و فعالیت هایي است 
که چیستي یک سازمان )دوموجودیت هایی 
دیگر9(؛ کارهای سازمان و چرایي این کارها 

را شكل و جهت مي دهد )بریسون، 2004(.
برنامه ریزي اس��تراتژیک فرآیندي اس��ت 
در جه��ت تجهی��ز منابع س��ازمان و وحدت 
بخشیدن به تالش هاي آن براي نیل به اهداف 

و رسالت هاي بلندمدت ]4[.
مدیریت اس��تراتژیک، با توجه به ضعف ها 
و قوت هاي س��ازماني،  به نظ��ارت و ارزیابي 
تهدی��دات و فرصت هاي خارجي توجه دارد 

)هانگر، دیوید و ویلسون، توماس ال10(.

2- م�روري بر چش�م انداز صنع�ت نفت و گاز 
ايران

بررس��ي روند منابع هیدروکربني و توزیع 
جغرافیایي آن نش��ان مي دهد که تا افق 2025 
میالدي تنها پنج کشور خاورمیانه )عربستان، 
کویت، عراق، امارات و ایران( با داش��تن 70 
درص��د ذخایر منابع هیدروکربني نفت و گاز 
دنیا، عمده ترین تولیدکنندگان جهان خواهند 

بود.
به جز ایران، چهار کش��ورمذکور، مستقیم 
و غیرمس��تقیم تحت فشار و نفوذ قدرت برتر 
جهاني هس��تند و تنها کش��ور مس��تقل ایران 
اس��المي است که کوش��ش مي کند با حفظ 
استقالل و امنیت خود و با هدف حداکثرسازي 
منافع کشور نقش��ي تعیین کننده در عرضه ی 
مناب��ع نف��ت و گاز ایفا نمای��د. در عین حال 
ایران تالش مي کند با حفظ رابطه ای عادالنه، 
در جهت بهبود متوازن رش��د اقتصادي جهان 
نیز اهتمام ورزد. از این رو طبیعتاً باید با تعاملي 
سازنده و در راستای اس��تحكام اقتصاد ملي، 
از تجارب و توانایي ه��اي فني، تكنولوژیک 
و مالي جهان صنعت��ي بهره برداری کرد و در 
پرتو تعامل مؤثر و سازنده ی بین المللي، جهت 
کس��ب باالترین جای��گاه در عرصه ی رقابت 
بین الملل��ي، چاالک��ي را در بنگاه ه��اي نفتي 
کش��ور ارتقاء بخش��ید. از همین طریق است 

ک��ه با توجه به فرآیند جهاني ش��دن اقتصاد، 
کشور به جایگاه مطلوبی دست خواهد یافت 
و بنگاه هاي اقتصادي داخلی خواهند توانست 
نقشی مؤثر و سازنده در بازار عرضه و تقاضا 
و ارائه ی سرویس هاي خدمات نوین و مبتني 
بر فن آوري و اش��اعه ی فن آوري هاي علمي 
در س��طح منطقه و جهان )به ویژه در حوزه ی 
صنعت نف��ت( ایفا کنند. از آنجا که موفقیت 
در این فرآیند منوط به شناخت دقیق محیط و 
پیچیدگي هاي آنست در صنعت نفت و گاز، 
درک، ش��ناخت و تجزی��ه و تحلی��ل محیط 
از نظر ش��دت س��رعت و جهت پیچیدگي ها 

اهمیت فوق العاده اي دارد.
در نخسین گام، صنعت نفت تنها با اتكا بر 
برنامه اي بلندمدت هم راستا با سند چشم انداز 
ملي خواهد توانست با شناختي از تمامي این 
موارد، در جهت تحرک بخش��ي به صنعت و 
هم جهت ک��ردن تالش تمامي نیروهاي خود 
به عنوان صنعت نفت پیش��تاز در منطقه جهت 
اعت��الي جای��گاه منطقه اي و جهاني کش��ور 

بكوشد.
در ایران نیز مانند سایر کشور هاي در حال 
توسعه و روبه رشد، دوران گذار در شرایطي 
تجربه مي شود که س��رعت تحوالت جهاني 
در تمامی ابعاد اطالعاتي، ارتباطي، فرهنگي، 
اجتماعي، تكنولوژیكي، اقتصاد ي و سیاس��ي 

بسیار زیاد و نوع تحوالت بسیار شگفت انگیز 
است.

درجه ی پیچیدگي محی��ط از جهت تعدد 
متغیر هاي مؤث��ر بر فعالیت ه��اي مختلف در 
س��طح خ��رد و کالن نی��ز قابل توجه اس��ت. 
انج��ام فعالی��ت در فضاي پیچی��ده ی کنوني 
)ک��ه هم س��رعت تغیی��رات آن بس��یار زیاد 
اس��ت و هم تعداد متغیر هاي دروني و بروني 
مؤثر بر فعالیت ها رو به افزایش اس��ت(، لزوم 
بازتعریف اهداف و تبیی��ن دقیق و مدبرانه ی 
راه ه��اي مختل��ف جه��ت نیل به اه��داف را 
اجتناب ناپذی��ر مي کن��د. در فض��اي رقابتی 
امروز، س��ازمانی امكان ادام��ه ی بقا دارد که 
هم س��از و کارهاي الزم براي آگاهي سریع 
از این تغییرات را داش��ته باش��د و هم توانایي 
پاسخگویي س��ریع به آنها را. چراکه در غیر 
این صورت امی��د چندانی ب��راي باقي ماندن 
در عرص��ه ی رقابت نخواهد داش��ت. در این 
میان س��ازمان هایي مانند صنعت نفت به دلیل 
تماس دائمي با مصرف کنندگان از یک س��و 
و فش��ار غال��ب تح��والت محیط��ي و نقش 
غالب آن در اقتصاد کش��ور از س��ویی دیگر 
حساس��یت بس��یاری دارند. هر مدیر شایسته 
و فهیم��ي باید وظیف��ه ی خود بدان��د که در 
عی��ن تمرکز ب��ر س��ودآوري، در مواجهه با 
محدودیت جلب رضای��ت اجتماعي و موانع 
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تولی��د کاال و خدمات، بر رقبا چیره ش��ده و 
مناف��ع ذینفعان اس��تراتژیک خ��ود را تأمین 
نماید. در این صورت ضروری اس��ت مدیران 
ارشد جهت برآورده کردن  انتظارات تمامي 
ذینفعان اس��تراتژیک خود، به دنبال تمهیدات 
اندیش��مندانه ی بلندمدتي باشند. جهت اتخاذ 
ای��ن تدابیر، نخس��تین گام داش��تن درکی از 
مبان��ي علمي، مدیریت و تفكر اس��تراتژیک 
است. در دیدگاه مدیریت استراتژیک، مدیر 
نه تنه��ا وظیفه ی مدیریت علم��ي مجموعه ی 
خ��ود را بر عهده دارد بلكه باید به عنوان یک 
استراتژیس��ت نیز ایفاي نقش نماید. از این رو 
براي دست یابي موفقیت آمیز به اهداف کمي 
و کیفِي تعریف ش��ده در افق چش��م اندازی 
مطلوب، داش��تن چش��م انداز، اس��تراتژي و 
نظ��ام برنامه ریزي اس��تراتژیک براي مدیران 
استراتژیس��ت از اهمیت و اولویت بس��یاری 

برخوردار است ]5[.

3- بررسي ادبيات عوامل مؤثر بر پياده سازي 
برنامه هاي استراتژيک در سازمان

3-1- تعاريف پياده سازي استراتژي
پیچیده ترین  استراتژي،  پیاده سازي  اجرا و 
و وقت گیرترین بخش مدیریت اس��تراتژیک 
اس��ت ]1[. هیچ تعریف پذیرفته ش��ده اي از 
اجراي اس��تراتژي وجود ندارد. با این حال به 

سه مفهوم متمایز این واژه ها اشاره مي شود:
 روند تمرکز بر چشم انداز فرآیند

 روند تمرکز بر چشم انداز رفتار
 روند تمرکز بر چشم انداز ترکیبي

3-2- تعريف اجراي استراتژي در چشم انداز 
فرآيند

پیاده سازي استراتژي، فرآیندی تكراري از 
به کارگیري استراتژي ها، سیاست ها، برنامه ها 
و برنامه هاي عملیاتي است که اجازه مي دهد 
یک ش��رکت ب��راي به دس��ت آوردن مزیت 
فرصت ها در محیط رقابتي از منابعش استفاده 

کند )هارینگتون11، 2006( ]1[.

3-3- تعاريف اجراي استراتژي در چشم انداز 
رفتاري

عملیات��ی  اس��تراتژي،  پیاده س��ازي 
دست به دس��ت12 و فعالی��ت رفتاري انس��اني 
عملگراست که رهبري اجرایي و مهارت هاي 
مدیریتي کلیدي نامیده مي شود )دکلویور و 
پی��رس13، 2003( ]1[. پیاده س��ازي عملیاتِي 
اس��تراتژي، فعالیت ه��ا و رفتاره��اي رهبري 
س��طح ارشد اس��ت که برنامه ای کاري را به 
یک واقعیت س��فت و س��خت )بتن( تبدیل 

مي کند )اسكاپ14، 2006( ]1[.

3-4- تعاريف اجراي استراتژي در چشم انداز 
تركيبي

فرآین��دی  اس��تراتژي،  پیاده س��ازي 
عملگراس��ت که نی��از به مدیری��ت و کنترل 
دارد )گوی��ن داراژان15، 1988( ]1[. اجراي 
فعالیت هاي  گام به گام،  پیاده سازي  استراتژي 
اس��تراتژي  ش��امل  ک��ه  اس��ت  متفاوت��ي 
تصمیم گیري تدوین ش��ده اي است. اجراي 
اس��تراتژي همچنی��ن مي تواند ی��ک فرآیند 

شناختي16 نامیده شود )سینگ، 1998( ]1[.
با درنظر گرفتن این تعاریف، پیاده س��ازي 
استراتژي، فرآیندی پویا، تكرار شونده و پیچیده 
که با هدف رس��یدن به اهداف استراتژیک و 
جهت تبدیل برنامه هاي استراتژیک به واقعیت، 
شامل یک سري فعالیت ها و تصمیمات مدیران 
و کارمن��دان )متأثر از تع��دادي عوامل مرتبط 

داخلي و خارجي( است.

3-٥- ارتباط تدوين با پياده سازي استراتژي
رابطه ی بین تدوین و پیاده سازي به تمرکز 

روی دو نكته ی مهم زیر منجر مي شود:
 اس��تراتژي ها مس��ئول بهترین خروجي ها 
هستند. هنگامي که تدوین به عنوان بخشی از 
اجرا انجام مي شود ضروری است برنامه ریزان 
و مجریان تعامل داشته باشند. در این خصوص 

به احتمال زیاد موفقیت افزایش مي یابد.
 در یک اس��تراتژي موفق، مسأله ی مهم، 
بازنگري هم زمان تدوین و اجراست. مدیران 
باید هن��گام برنامه ریزي به اج��را فكر کنند؛ 
زیرا نباید اجرای اس��تراتژي ها سبب احساس 

2  مدل پیشنهادي پیاده سازي استراتژي در این تحقیق

٩

  
سازي استراتژي در اين تحقيق: مدل پيشنهادي پياده1شكل   

  
  فرضيات تحقيق و متغيرهاي مورد مطالعه-5

نشان داده  1- آنها در جدول هط بويات مربو فرض هاسازي اثربخش استراتژيپيادههشت عامل اصلي مؤثر بر 
  شده است.
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مش��كل براي آنها در آینده شود. البته همه ی 
تصمیم��ات و فعالیت ه��اي اجرای��ي قابلیت 
اجرای کامل ندارند. اما برای ایجاد تصویری 
بزرگ از تدوین و اجرا باید مفروضات اجرا 
و محدودیت هاي مس��ائل به درس��تي انتخاب 
ش��وند. تدوی��ن، ماهی��ت کارآفرین��ي دارد 
ک��ه نیاز به انگیزه ی زی��اد، تجزیه و تحلیل و 
قضاوت دارد؛  در حالي که اجرا، اداري است 
و جهت موفقیت، نیازمند مهارت هاي انساني، 
فرهنگ س��ازي و خل��ق رابط��ه ا ی س��ازگار 
و عمی��ق بی��ن اس��تراتژي و انج��ام وظایف 
در س��ازمان اس��ت؛ اجرا، بس��یار مشكل تر و 

وقت گیرتر از تدوین است.

3-٦- تبيين دو نوع مطالعه روی عوامل مؤثر 
بر پياده سازي استراتژي

 عوامل فردي17
 تصویر بزرگ18

در رویكرد عوامل ف��ردي، تعداد 9 عامل 
زیر شناسایي شده اند:

 فرآیند تدوین استراتژی19
 مجریان استراتژي )مدیران و کارمندان20(

 ساختار سازماني21
 فعالیت هاي ارتباطی22

 سطح تعهد براي استراتژی23
 اجماع در خصوص استراتژی24

 ارتباط بین واحدها و بخش هاي مختلف 
و سطوح مختلف استراتژی25

 تاکتیک هاي پیاده سازي استفاده شده26
 سیستم هاي اداري در محل27

در رویك��رد تصوی��ر ب��زرگ، چگونگي 
عوامل مرتبط و شكل یک محیط به کارگیري 
اس��تراتژیک در چارچوب مدل��ی جامع بیان 
مي ش��ود. در رویكرد تصویر بزرگ، 9 عامل 
به س��ه بخش عوامل نرم28، عوامل سخت29 و 

عوامل ترکیبي30 تقسیم مي شوند.

3-7- عوامل نرم يا فردگرا31:
  ش��امل اف��راد ی��ا مجری��ان اس��تراتژي، 

فعالیت هاي ارتباطي )مسائل محتوي و سبک( 
اس��ت و ارتباط نزدیكي نیز ب��ا تاکتیک هاي 
پیاده س��ازي، اجم��اع و تعه��د در خصوص 

استراتژي دارد.

3-8- عوامل سخت يا نهادي32: 
شامل ساختار سازماني و سیستم هاي اداري 

است.

3-٩- عوامل تركيبي:
 ش��امل تدوی��ن اس��تراتژي، ارتب��اط بین 
واحدها، بخش هاي مختلف و سطوح مختلف 

استراتژي است ]1[.

اس�تراتژي  پياده س�ازي  چارچ�وب   -1٠-3
نوبل33:

 این چارچوب شامل چهار مرحله ی اصلي 
است:

 قبل از پیاده سازي34
 سازماندهي تالش هاي پیاده سازي35

 مدیریت فرآیند پیاده سازي36
 حداکثرسازی عملكرد فراوظیفه ای37

اجراي این چه��ار مرحله نیازمند پنج اهرم 
مدیریتي38 ش��امل اهداف، ساختار سازماني، 

رهبري، ارتباطات و تشویق هاست ]2[.

4- الگوي مفهومي تحقيق
الگوي پیش��نهادي این تحقی��ق برگرفته از 
مطالعات انجام ش��ده در ادبی��ات موضوعي 
اس��ت که از تلفیق دو دیدگاه تش��كیل شده 

است:

4-1- عوامل مؤثر ب�ر مبنای مطالعه ی تصوير 
بزرگ 

 عوام��ل ن��رم )فردگ��را( ش��امل مجری��ان، 
ارتباطات،  رهبري،  راهبردي،  شایستگي هاي 

اجماع و تعهد
 عوامل س��خت )نهادي( ش��امل س��اختار 
س��ازماني، سیس��تم هاي اطالعاتي و فرهنگ 

سازماني
 عوام��ل ترکیب��ي ش��امل ارتب��اط بی��ن 
و س��طوح  مختل��ف  واحده��ا، بخش ه��اي 
مختلف اس��تراتژي، تخصیص بهینه ی منابع و 

سیستم هاي کنترل و پاداش

 
 1  عوامل مؤثر و فرضیات مربوطه

فرضیات مربوط به عوامل مؤثرعوامل مؤثرفرضیه

فرهنگ سازمانیاول
توسعه ی فرهنگ سازماني ارزش محور بر پیاده سازي اثربخش دیدگاه استراتژي محور در 

صنعت نفت تأثیرگذار است

رهبریدوم
از بین بردن شکاف بین الیه ی استراتژیک )راهبردي( و الیه ی اجرایي )عملیاتي( بر 

پیاده سازي اثربخش دیدگاه استراتژي محور در صنعت نفت تأثیرگذار است

ارتباطاتسوم
برقراري ارتباط و انتقال استراتژي به همه ی افراد سازمان بر پیاده سازي اثربخش 

دیدگاه استراتژي محور در صنعت نفت تأثیرگذار است

شایستگی های راهبردیچهارم
توسعه ی شایستگي هاي راهبردي مدیریت بر پیاده سازي اثربخش دیدگاه 

استراتژي محور در صنعت نفت تأثیرگذار است

منابع انسانیپنجم
گزینش و ارتقاء نیروي انساني كارآمد در سطوح مدیریت بر پیاده سازي اثربخش دیدگاه 

استراتژي محور در صنعت نفت تأثیرگذار است

تخصیص بهینه ی منابعششم
تخصیص بهینه ی منابع بر پیاده سازي اثربخش دیدگاه استراتژي محور در صنعت نفت 

تأثیرگذار است

ساختار سازمانیهفتم
ایجاد ساختار سازماني ارگانیک بر پیاده سازي اثربخش دیدگاه استراتژي محور در صنعت 

نفت تأثیرگذار است

سیستم هاي اطالعاتيهشتم
توسعه ی سیستم هاي اطالعاتي بر پیاده سازي اثربخش دیدگاه استراتژي محور در صنعت 

نفت تأثیرگذار است
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

چارچ�وب  مبن�اي  ب�ر  مؤث�ر  عوام�ل   -2-4
پياده سازي نوبل

شامل چهار فاز اصلي پیاده سازي استراتژي 
)قبل از اجرا، سازماندهي اجرا، مدیریت اجرا 

و پیگیري عملكرد( است.
ارتباط بین عوامل مؤثر ذکر شده در الگوي 
پیشنهادي با پیاده سازي اثربخش استراتژي ها 
در صنعت نفت در قالب هش��ت فرضیه ارائه 
گردی��ده که جهت رد یا قب��ول این فرضیات 
پرسش  نامه اي با 34 سوال طراحي شده است.

٥- فرضيات تحقيق و متغيرهاي مورد مطالعه
هش��ت عامل اصل��ي مؤثر بر پیاده س��ازي 
اثربخش اس��تراتژي ها و فرضی��ات مربوط به 

آنها در جدول-1 نشان داده شده است.

٦- روش تحقيق
 t ن��وع  از  حاض��ر  تحقی��ق  آم��اري  روش 
استیودنت تک نمونه اي )one sample T-test( و 
آزمون فریدمن است. برای تحقیق این پژوهش، 
روش تحقیق پیمایش��ي انتخاب شده است. این 
پژوهش از نوع کاربردي اس��ت؛ چراکه محقق 
قصد دارد با اس��تفاده از نتایج حاصل مشكالتي 

را از جامعه ی مورد بررسي حل کند.
در قسمت ادبیات موضوعي این تحقیق جهت 
جم��ع آوری اطالع��ات از روش کتابخان��ه ای 
اس��تفاده ش��د. همچنین در این تحقیق با توجه 
ب��ه امكانات محقق و ش��رایط جامعه ی آماری، 
از روش میدان��ی و اب��زار پرس��ش نامه به عنوان 
مناس��ب ترین روش جمع آوری داده ها استفاده 

شده است.
روش نمونه گی��ري این تحقی��ق نمونه گیري 
تصادفي س��اده اس��ت. در این نوع نمونه گیري 
به هر یک از افراد جامعه ش��انس مس��اوي داده 
مي شود تا در نمونه انتخاب شوند. حجم نمونه ی 
 مورد بررس��ي ش��امل 75 نفر از مدیران ارش��د 

صنعت نفت است. 

7- تحليل جداول
متغیرهای اصل��ی پژوهش درجداول-3و2 

ارائه ش��ده است که از این جداول نتایج زیر 
حاصل شد:

 تمامی عوامل برای پیش بینی پیاده سازي 
اطمینان  اس��تراتژي ها در س��طح  اثربخ��ش 
هس��تند  معن��ادار   )α=5%( درص��د   95

.)Sig<0.05(
  میانگین نم��رات عوامل مؤثر، اختالف 
معناداري با ع��دد 3 دارند. به عبارت دیگر با 
توجه به مثبت بودن فاصله ی اطمینان حد باال و 
حد پایین تمامی عوامل مي توان نتیجه گرفت 
که میانگین نمرات عوامل مؤثر بر پیاده سازي 
نف��ت  اس��تراتژي ها در صنع��ت   اثربخ��ش 

بیشتر از 3 است.

8- آزمون فريدمن
برای پی بردن ب��ه رتبه بندي تأثیر عوامل بر 
پیاده سازی اثربخش اس��تراتژی ها در صنعت 

نفت از آزمون فریدمن استفاده شد.
فرض صف��ر و فرض مقابل ب��راي آزمون 

فریدمن به شرح زیر است:
H0: هی��چ تف��اوت معناداري بی��ن میانگین 

رتب��ه ی عوامل مؤثر بر پیاده س��ازی اثربخش 
استراتژی ها در صنعت نفت وجود ندارد.

H1: حداقل یكي از میانگین رتبه ها بر سایر 

میانگین رتبه ها ارجحیت دارد.
پس از محاس��بات انجام ش��ده در نرم افزار 
SPSS و نتای��ج حاصل با توجه به کوچک تر 

 2  آمار توصیفي عوامل مؤثر بر پیاده سازي اثربخش استراتژي ها در صنعت  نفت                                                                 
      One-Sample Statistics

Std. Error MeanStd. DeviationMeanNمؤلفه ها

فرهنگ سازمانی0.59630.516374.128075

رهبری0.76950.666434.351175

ارتباطات0.84280.729864.120075

شایستگي هاي راهبردي0.48090.416494.144875

منابع انسانی0.65240.564994.076775

تخصیص بهینه ی منابع0.71860.622344.008975

ساختار سازمانی0.64580.559243.709375

سیستم های اطالعاتی0.67210.582043.904075

 3  آزمون t عوامل مؤثر بر پیاده سازي اثر بخش استراتژي ها در صنعت نفت                                                                     
      One-Sample Statistics

Test Value = 3

مؤلفه ها 95% Confidence nterval of 
the DifferenceMean 

DifferenceSig. )2-tailed(dft
LowerUpper

فرهنگ سازمانی1.24681.00921.128000.0007418.918

رهبری1.50441.19781.351110.0007417.558

ارتباطات1.28790.95211.120000.0007413.289

شایستگي هاي راهبردي1.24061.04891.144760.0007423.803

منابع انسانی1.20670.94671.076670.0007416.503

تخصیص بهینه ی منابع1.15210.86571.008890.0007414.039

ساختار سازمانی0.83800.58070.709330.0007410.985

سیستم های اطالعاتی1.03790.77010.904000.0007413.451
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 4  آمار آزمون )آزمون فریدمن(

حجم نمونهكاي دودرجه ی آزاديسطح معناداري

0.000`757.01975

 5   رتبه بندی مؤلفه های عوامل مؤثر بر پیاده سازی اثربخش استراتژی ها در صنعت نفت

رتبهمیانگین رتبهعوامل مؤثر بر پیاده سازی اثربخش استراتژی ها در صنعت نفت

5/441رهبری
5/092شایستگي هاي راهبردی

5/023فرهنگ سازمانی
4/794ارتباطات

4/635منابع انسانی
4/256تخصیص بهینه ی منابع
3/707سیستم های اطالعاتی

3/088ساختار سازمانی

بودن س��طح معناداري از مقدار خطاي مجاز 
)0/01(، ف��رض صف��ر رد و ف��رض مخالف 
پذیرفته مي شود. بنابراین با 99 درصد اطمینان 
مي ت��وان گف��ت حداق��ل یك��ي از میانگین 
رتب��ه ی عوامل مؤثر بر پیاده س��ازی اثربخش 
اس��تراتژی ها در صنعت نفت بر سایر میانگین 

رتبه ها ارجحیت دارد.
با توجه به جدول-4 ستون سطح معناداری 
sig=0.000 کوچک ت��ر از )α=1%( یعن��ی؛ 
 H1 رد و فرض H0 بنابرای��ن فرض . )sig<α(

تأیید می شود.

و  عموم�ي  اطالع�ات  تحليل�ي  بررس�ي   -٩
شخصي آزمودني ها

آخرین گزارش یافته هاي تحقیق و پاره اي 
از اطالعات ش��خصي آزمودني ها که مربوط 
به سوابق علمي و حرفه اي آنان است به شرح 

زیر گزارش شده است:
 86/7 درص��د از پاس��خ دهندگان م��رد و 

13/3 درصد زن هستند.
 42/7 درصد از نمون��ه ی آماري تحقیق، 
م��درک کارشناس��ي، 46/6 درصد، مدرک 
کارشناسي ارشد و 8 درصد، مدرک دکتري 

دارند.
 30/7 درص��د پاس��خ دهندگان از 6 تا 15 
س��ال، 41/3 درص��د از 16 تا 25 س��ال و 28 
درصد نیز بیش از 26 س��ال س��ابقه ی کاري 

دارند.
 29/3 درصد پاس��خ دهندگان از 30 تا 40 
س��ال، 41/4 درصد از 40 تا 50 سال و 29/3 

درصد بیش از 50 سال سّن دارند.

نتيجه گيری
ب��ا توج��ه ب��ه ادع��ای تأثیر هش��ت عامل 
رهبري، شایس��تگي هاي راهب��ردي، فرهنگ 
س��ازماني، ارتباطات، منابع انساني، تخصیص 
بهینه ی منابع، سیستم هاي اطالعاتي و ساختار 
س��ازماني بر پیاده سازي اثربخش استراتژي ها 
در صنعت نفت، نتایج آزمون t اس��تیودنت با 

سطح اطمینان 95 درصد، تأثیر این عوامل را 
تأیید مي کن��د. یعنی هر ی��ک از این عوامل 
به عن��وان متغی��ری مس��تقل ب��ر پیاده س��ازي 
اثربخش استراتژي ها مؤثر است. نتایج آزمون 
فریدمن نش��ان مي دهد که میزان تأثیر عوامل 
هش��ت گانه ی مذکور بر پیاده سازي اثربخش 
اس��تراتژي ها در صنع��ت نف��ت، ب��ه ترتیبی 
اس��ت که ای��ن عوامل در باال ذکر ش��ده اند. 
در مقاالت��ي مثل ]6[ و ]8[ نیز نتایج مش��ابهي 

حاصل شده است.

پيشنهادها
به مدیران صنعت نفت پیشنهاد می شود در 
قال��ب راهبردهایی که در ادام��ه بیان خواهد 
ش��د توجه بیش��تري به عوامل  هش��ت گانه ی 

مذکور معطوف دارند:
 در زمین��ه ی رهب��ري باید با اس��تفاده از 
کارت امتیاز متوازن، ایجاد نقشه ی استراتژي 
و اجماع قوي بین مدیران راهبردي و مدیران 
عملیاتي، ش��كاف بین الیه ه��ای راهبردي و 

اجرایي صنعت نفت را از بین ببرند.
 در زمینه ی شایس��تگي هاي راهبردي باید 

به مؤلفه هاي شایس��تگي هاي راهبردي اعم از 
تصویرس��ازي از افق پیاده سازي استراتژي ها، 
عوامل کلیدي موفقیت )بهبود بهره وري، رشد 
سهم بازار، بهبود کیفیت محصول و خدمات( 
و عزم مدیران جهت حرکت استراتژیک در 

سازمان نگاه ویژه داشته باشند.
بای��د  س��ازماني  فرهن��گ  زمین��ه ی  در   
بكوشند با ایجاد تعهد سازماني در کارکنان، 
خل��ق فرهنگ کار تیمي، توس��عه ی فرهنگ 
کارکن��ان،  جامعه پذی��ري  و  خودمدیریت��ي 
فرهنگ س��ازماني ارزش محور را در سازمان 

توسعه دهند.
 در زمینه ی ارتباطات باید اس��تراتژي را به 
همه ی افرادس��ازمان انتقال داده و برنامه ها را 
در سطح واحدهاي کسب و کار به اشتراک 

بگذارند.
 در زمین��ه ی منابع انس��اني باید بكوش��ند 
ب��ا برقراري سیس��تم آموزش منظم، سیس��تم 
کارکن��ان،  اس��تخدام  ب��راي  س��ازمان یافته 
سیس��تم پاداش/تنبی��ه و ترفی��ع کارآم��د و 
 سیس��تم دقیق ارزیاب��ي عملكرد، اثربخش��ی 

استراتژي ها را به اجرا بگذارند.
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 در زمینه ی تخصیص بهینه ی منابع باید با 
بهبود ترکیب دارایي ها در جهت فعالیت هاي 
با ارزش اف��زوده باالتر در صنعت نفت، ارائه 
برنام��ه ی زمان بن��دي فعالیت هاي س��ازمان و 
منابع  از س��رمایه گذاري مش��ترک،  حمایت 

محدود را به بهترین نحو تخصیص دهند.
 در زمینه ی سیستم هاي اطالعاتي با توجه 
به چش��م انداز صنعت نفت در افق 1404 که 
یك��ي از اهداف آن دس��ت یابي ب��ه جایگاه 
نخس��ت فن آوري در منطقه است باید جهت 
دس��تیابي به مزیت رقابتي در سطح منطقه اي 
و جهان��ي، به راه ان��دازي سیس��تم هاي نوین 
اطالعات��ي در حوزه ه��اي مختل��ف، خل��ق 
فن آوری هاي نوی��ن ارتباطي و پش��تیباني از 
فعالیت هاي اثربخش واحد تحقیق و توس��عه 

)R&D( نگاهی ویژه داشته باشند.
 در زمینه ی س��اختار س��ازماني با توجه به 
سخن آلفرد مبنی بر اینكه نتخاب ساختار باید 
تابعي از استراتژي باشد، باید به تبع استراتژي 
جدید، نس��بت به بازنگري س��اختار سازمان 
اق��دام نماید تا عملكرد س��ازمان اثربخش��ي 

داشته باشد.

پيشنهادهايی براي تحقيقات آتي
 در ادبی��ات موضوع��ي تحقیق هش��ت 
اثربخ��ش  پیاده س��ازي  ب��ر  مؤث��ر  عام��ل 
استراتژي ها ذکر شد. پیش��نهاد مي شود در 
تحقیق��ات بعدي ه��ر یک از ای��ن عوامل 
به عن��وان متغی��ری وابس��ته تلق��ي ش��ده و 
 عوام��ل  مؤثر بر اثربخش��ي هر کدام از این 

عوامل شناسایي گردد.
 با هدف تقوی��ت قابلیت تعمیم و ایجاد 
اعتبار یافته ها، مطالعات مش��ابهی با استفاده 
از نمونه ای بزرگ تر در سطح چهار شرکت 

اصلي وزارت نفت، صورت گیرد.
 عوام��ل مؤثر ب��ر پیاده س��ازي اثربخش 
استراتژي ها در سایر صنایع تولیدي و دیگر 
فعالیت هاي اقتصادي موجود در کش��ور نیز 

بررسي شود.
 ای��ن موض��وع که آی��ا ایجاد س��ازمان 
توسعه هاي متمرکز با مسئولیت پاسخ گویي 
میزان پیاده س��ازي برنامه هاي اس��تراتژیِک 
تدوین ش��ده در زمینه ی اکتشاف و تولید، 
پاالیش��گاه و بازاریاب��ي در صنع��ت نف��ت 

اثربخش است یا خیر  بررسي گردد.


