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                                                            چکیله

فرايند ارزيابي استراتژي به عنوان يك فرايند مهم و تاثيرگذار در اولويت بندي و انتخاب، اجراي موثر 
ك از جمله فرايندااي تدوين و اجرا،  استتراتژي ااي ستازمان، بهدود در ستاير مرامد مديريت استراتژي

و در نهايت بهدود عملكرد ستتازماني و ارزآ رفريني در ستتازمان، ااميت بيتتاايي را دارا مي با تتد  
ادف از اين پژواش مفهوم سازي پديده ارزيابي استراتژي  رکتي از طريق  ناسايي، تحليد و ارائه 

واش بر استا  روآ کيفي فراترکي  بر روي عوامد و مولفه ااي ارزيابي استتراتژي بوده استت  پژ
ميالدي به انجام رستيد  نتاي  مالتد از   2022تا   2000مقاله و مرجع مرتدط يافت  تده از ستا     836
مضمون اللي )سازه(   4مضمون فرعي و  24مقوله يا مفهوم،   63مقاله و مرجع منتخ  بر اسا   56

بليت ستازماني و مندع محور، عوامد ستييتتمي   تامد عوامد کالن ستازماني و توستمه محور، عوامد  ا
و زيرستتايتي ، پيامدااي استتتراتژيك ، بررستتي و تحليد گرديد  به منجور ستتنجش پايايي از روآ  

به دستت رمده که ناتان داندس ستقو توافق   74 0ضتري  کاپا استتفاده  تده و مقابق با رن ضتري  کاپا 
يافته ااي پژواش ناتتان داد فرايند ارزيابي   ممتدر در انتخاب مميارااي ارزيابي استتتراتژي استتت 

استتراتژي با تاثيرپذيري بيتيار نازياي از ستياستت اا و برنامه ااي کالن ستازماني و جهت گيري 
کلي استتراتژيك ستازمان و با تاثيرپذيري بياتتري از مولفه ااي ستييتتمي و زيرستايتي و  ابليت 

يرستايتي و  ابليت ستازماني نقش بيتاائي ستازماني  تكد مي گيرد و در نتيجه عوامد ستييتتمي و ز
در تدوين و اجراي فرايند ارزيابي استتراتژي دارند  در عوامد ستييتتمي و زيرستايتي بياتترين ستهم 

 ابليت  "و در عوامد  ابليت سازماني بياترين سهم را مولفه    "رويكرد سييتمي و فرايندي "را مولفه  
ابراين ستازمان اا جهت اجراي لتحيو فرايند ارزيابي  دارا مي با تند  بن "اا و  تاييتت ي ااي دروني  

استتراتژي، بياتتر از ار زيا نيازمند پردايتن به فرايندااي زيرستايتي و دروني يود مي با تند  در  
نهتايتت متد  مفهومي فراينتد ارزيتابي استتتتراتژي  تتتامتد عوامتد و مولفته اتاي مرتدط بتا پتديتده ارزيتابي  

 استراتژي ارائه گرديد 
 

متد  ارزيتابي استتتتراتژي، عوامتد کالن ستتتازمتاني، عوامتد  تابليتت ستتتازمتاني، عوامتد     یهد کلیدلواهه
 سييتمي و زيرسايتي، پيامدااي استراتژيك، فراترکي 
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 مقلمه

    مدت    لندمدت، هم در سجج ا اسججترای  ، م ه اهداف در منظر م  ،، مییا   ه عنیا  دسججت ،را م  کیاسججترای   ت یریمد
                  ،، یاجرا   ارر ن،یید  -مؤثر    کیاسجججترای   ت یریمفنیم مد  .[ 1]  کرد فییعر  2سججج،رم،   ت یری  هم در سججج ا مد  1 اتتاججج،د

 کیح،صججا ار   ت م[. میفق2منم اسججت ]   ،رم سجج   ،جن،ن  ریو، طمشججرکت در م  کی ق،   اریب،ط    را  -  ،اهداف سجج،رم،ن
 کیاسجترای   ت یری[. نقش مد۳رردد ]  ،کسج    ک،ر ح،صجا م  طمم  عیسجر راتممان ب،ق  ، یغ زا مار م  ،فتهیییسجعه   اسجترای 
 ه   یثراسججت ی، هنن،  تیانند  ه ریر م  ،نیسجج،ن    ،راره،  ج،ر   داده،یر رانه شججرکت ه،  ، ییجه  ه ر    ،ره،م ه ن  ،در مرسجج 

 [.۴شد  خید  رسند ]   زی رن،مه ر شملندمدت ار پاهداف  
یم،م  رایمنم اسجت، ر  ،رم سج   ندیفرا نیمیثر در ا  اسجترای  نیاسجت   ذاا ید  ند یه ت یریدر را  ه  ، مد  کیاسجترای   ت یریمد

اجرا شججد   ، هن ه در ا تدا،   ، اتع   میارد اسججترای   ،ارر در  رخ  ،کند، حت ،سجج،رم،  را  ه خید جل  م  کیییجه   اتدام،ت 
 نمسج،رم،    هم ن   را ی ،ر    را   اسجترای  نیید   نده،یفرا  ،، ی ،شجد. ارر  متف، ت  ،رمیاجیر شجد   ید  سج  ،ی  زی رن،مه ر

 [.5منم است]   ،رم س نیمختلف ید    نده،یفرا  ،   ررس ت یم قق،   ه منظیر هدا
هنن، منور   کیاسجترای   ت یریمد ندیدر فرا ،انتخ،  م،تمدارند که یاجم ،رمن   شجترم  ن، مسج،رم،   ، ارم   را یح،ل،  ،ر نیا   ،
هم م ققج،    هم      را   مسجججئلجه ججد  کیج   کیج اسجججترای   ت یج ریمجد  نجدیفعج،ل فرا  ،، یج رردد. در  اتع ارر   زمهم  ت مج میفق  جی جه نتج،
 [.5م،ند  است]   ،س،رم،   ،ت ،اصل   را ی ،ر

شید   ییتف   ،که شر ع م  دادیر  کیاست، نه   ، یپ، ،مدا م     ندیراف  کی کیاسترای   ت یریییا  رفت مد ،م  نی ن، را
دهند که  صمدارند یشجخ فهم ظ شجهمهم را یه  را کن،ر رااشجت. مد  ،مدی   راحت  را ،لمییا   ، خ ،  پس ار انو،م ه ، م ، دی

      ،رار   مشجتر راتممنظ،رت  ر یغ ریمد فهمندارد.  ظ ،دارند   چه رم،ن  کیی  ه پ،سج  اسجترا ،رمن دیی یالت جد  ،چه رم،ن
 راتممعملدرد   شر ع  ه انو،م یغ ،، یارر فهماست که  ظ امدذ نماست.  ه هم ،رمالرم در صیرت ن م،تم  ینظ التیانو،م یعد
 [.۳است]   کیاسترای  ت یریچرخه مد   انتن،   ا تدا ،،اصالح
  ،  یخید  ه م اججیالت   خدم،ت میرد نظر مشججتر  ه،  ،سججت یشجج، ایه  در یبد  ی،سجج،رم،   ه ییان، کی  ت م اتع میفق در

اشج،ر  کرد،  ،ذ  سج،رم،  اسجت. هم،ن یر که هت،  کی کیاسجترای   ت یریار مد ،عملدرد  خش منم ،، ی ا سجته اسجت. ذاا ارر
 [.6ک،ما منعدس کند]  یرییاند عملدرد س،رم،  ه، را  ه ر ،نم ،سنت  ،م،ذ دردیر 

 ه   ،، مسج،رم،  در دسجت  ه،  عملدرد سج،رم،  ه،   نقش اسجترای   ،، یخاجی  ارر ارائه شجد  در  ر ش ه،   متده،   را
مختلف خید ار جمله     ،شججد   ذاا سجج،رم،  ه، در حیر  ه، ،م  ت ماهم  اهداف سجج،رم،     نبید عملدرد سجج،رم،  ه، دارا

 مریبط  ، ه  حیر  را دارند.  ه،   استرای   ،، ی  اجرا   ارر نی ه ید  ،رم  ... ن  ،ب،نمپشت  ه، ت مفع،ذ  ع،یییر د،مییذ ،،رراح
در   ، ،شجد که نقش منم ،م   اسجترای  ،، یارر  ندیفرا ک،یاسجترای   ت یریدر حیر  مد ،اصجل   نده،یار فرا ،دیییا  رفت   ،م
      ه اهداف عملدرد  ،، مدسجت  ت ی  عملدرد سج،رم،    در نن،  جیسج،رم،    نت،   ه،  اسجترای   ت مفم  ک   ت یین،سج ، کف، ، ررسج 

فرهیند ید ین ، اجرا   ارری، ، استرای   است. ارری، ، استرای   مر یط  ه اندار    کمیرد انتظ،ر س،رم،  دارد. مدیریت استرای ی
 را  ارممن،  ار ک،رهی،   رمر  عملدرد سجج،رم،ن، در  را ر اهداف اسججترای یک یعریف شججد    اعم،ل اتدام،ت اصججالح، الرم

 [.7استرای   ه، است] 
    ،ره،ممومیعه مع  کی  نممیع   میانع در کنترل اثر خش، دشجیار  نیار منمتر ،دیاسجت     د م مپ  ندی  کنترل فرا  ،، یارر

 ،یارری، ، اسججترای  ، فرایر ار  ر د  ه،  اصججل،    ،[.  ررسجج، اثر خشجج 8منم اسججت]   ه،   سججت،د  ه،  ت مفع،ذ  من،سجج   را
یر  ،شججند  د م ماررش پ و،دیا   ه، ت م[ . هر چقدر که فع،ذ9اسججت]  خص  ن،مشجج  د م مپ   ه   ید    ک،ر  ا  هیر    ن،م ر ی 
  ، ،، یارر ندی ید  فرا د م مهسج،  نبید    پ ایار دال ،دی[.  8  سجنوش سجت،د  ه،   عملدرد سج،رم،ن، مشجدا یر اسجت]   ،، یارر

  ،شد. ،م ،، یانو،م ارر  الرم  را  ،ره،معدم شن،خت ک،ما نسبت  ه عیاما   مع
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    فهوم پردازي  مل ارزیسب  ایتراتژي شرکت  بس رویکرد  راترکیب

 

ار ارری، ، در این ی قمق،  ، ییجه  ه مراحا اصجل، فرایند مدیریت اسجترای یک، ت، ا ییسجعه   یشجریا م،  ،شجد. ذاا  ،   منظیر
     ریز ه، )در مرحله ید ین   ررحارری، ، صججج ت   درسجججت، اسجججترای      ک،یاسجججترای   ت یریییجه  ه مراحا سجججه ر،نه مد

اجرا  اسجترای   ه،(   ارری، ، ی قق اسجترای   ه، )در مرحله پ،ی،ن، ی،   حلهاسجترای   ه،(، ارری، ، یسجر  اسجترای   ه، )در مر
 مرحله ارری، ، استرای   ه،( میرد م ،ذعه ترار خیاهد ررفت.

م ،ذع،ت ینن،   نیصججیرت ررفته اسججت.  عزجج، ار ا  اسججترای   ، ،یدر را  ه  ، ارر   م ،ذع،ت متعدد 201۴تبا ار سجج،ل  ی،
ی قمق،ی، پمرامی  رراح، ا زار ارری، ، در حیر  یفدر اسجترای یک   ید ین اسجترای   ه،   فرمیذه  ند  اسجترای   ه، انو،م داد  

نن،  جید کمتر میرد ییجه ترار مراحا   فراینده،  مریبط در مدیریت اسجترای یک در ه یر   ه ه   سجند  کرد  اند   ارری، ، سج،
 [.  11–9ررفته است] 
کجه یننج، یعجداد کم، ار   ، را  ارریج، ، اسجججترای   متمرکز شجججد  انجد، در حج،ذ  دردیر   کیج    ار م ققج،  فقط ر    ،رمج  سججج 

منسجوم     دردیر  کی ه   ،رمن ،،، یمختلف ارر   درده،یر   ،در ارری، ، اسجترای   دارند.  ر اسج،ت  ررسج   ،بمیرک    درده،یر 
سجنوش  ،،، یارر   اسجت که ار معد د ر ش ه، نیار چ،ذش ه،  میجید ا د،ی[ . 10 جید دارد]    اسجترای   ،، یارر  فع،ل  را

نه ینن،  ،  ممرمسجتقمغ  ،اثر خشج   ،، یارر  وهماسجت. در نت  ،، یارر ندی ر یور ه افراد   ذاا اثر هنن،  ر فرا  ، ید  که مبتن ممرمسجتقمغ
 [.9] ردمر  ،م شدامتف، ت ار هن ه مؤثر است،       درکن، ره،م لده  ، یفس  ر،مافراد درر  ،تمیور 
هر چند م ،ذع،ت مختلف   متعدد  در را  ه  ، عیاما   معم،ره،  ارری، ، اسجججترای   صجججیرت ررفته   م قق،  در این  

  رغم مدهد عل ،نشج،  م  کیاسجترای   ت یریمد ،تماد      م ،ذعه  ر ر  ، ررسج  دنمم ،ذع،ت معم،ره،  متف، ی، را ارئه داد  اند ذ
 ه صجیرت    اسجترای  ،، ی  ا ع،د ارر ،تمه،   خاجیصج   ، ر  ی  ،[ 16–9]   اسجترای   ،، یارر  ،ره،م ه مع  نمم قق  ،پرداختن  رخ
 نی جید دارد. در  اتع ا   اسججترای  ،، ی  فع،النه  ه مقیذه ارر  دپ،رچهی  دردی ه ر  ،رمند ماسججت   ن د ین رد  ایک،ما یشججر

  ، ستم م  س  دپ،رچهیخ،   ید  است   ن ،     در حیر  ه،     ک،ر رد   م ،ذع،ت  ه صیرت پراکند     ر حس  میارد ضر ر
 در هنن،  جید ندارد.   استرای  ،، یارر   ،ره،معیاما   مع  ، ه یم،م
  مم دسجته ت، ا یقسج  نی  یمرکزشج،   ه چند  ت ماسجت،  ، ییجه  ه م،ه  د یکنی  انو،م ررد ی، 201۴که ار سج،ل   ،م ،ذع،ی در
اریب،ط عملدرد   اسجترای   میرد ی لما ترار ررفته   در  رخ،  ه صجیرت موزا    ق،تمی ق نیار ا  ، ،شجند. در  رخ ،م   ند

  ارری، ،  در س،رم،   استرای    ییجه  ت، ا    اثرراار  عیاما  که شجد   مشج،هد   کمتر  ذاا  [  19–17مسجتقا در نظر ررفته شجد  اسجت ] 
اثر فرایند ارری، ، اسجترای    ر عملدرد شجن،سج،ی،، یعریف     ،کم  ،رم ،شجد   در میارد  سج  د رردی شجف،ف ه  عملدرد   نبید  

ر فرایند مدیریت میذفه ا  منم د  عنیا ار م ،ذع،ت  ه اهممت رراح، نقشجه اسجترای   من،سج   ه  ،اسجت.  عزج   د ییشجریا ررد
[  22[   ن ی  اثر نقشه استرای   در ید ین   اجرا   ی قق استرای   ه،  س،رم،  ] 20,21اسجترای یک    نبید عملدرد سج،رم،  ] 

در  هنگیمرکز کرد  اند  ه عنیا  مث،ل م ،ذعه نقش متق، ا ع،ما فر  ،میذفه فرهنگ سج،رم،ن  م ،ذع،ت  ر ر   ،پرداخته اند   رخ
[  یلفمق ع،ما فرهنگ  ، فرایند مدیریت اسجترای یک   یقییت میذفه ه،  اتتاج،د ، اجتم،ع،  2۳  ه،  سج،رم،  ] اجرا  اسجترای 

مریبط  ، حیر  ه،  ک،ر رد  نیین   اثر هنن،  ر اسججترای     زمن ق،تمار ی ق  ،[     رخ2۴  ریسججت م م ، در مفنیم پ،یدار  ] 
،  مدیریت ریسجک در حیر  فن، ر  ارالع،ت  ، اسجترای   ه،  کسج    ان ب،ق فع،ذمت ه ررسج، ،شجد  ه عنیا  مث،ل   ،ه، م

 [.25ک،ر در س،رم،  ه، ] 
در میفقمجت  رنج،مجه هج،     ررجاارمخج،   جه عیامجا یج،ث   هج،  سجججتممار ی قمقج،ت  جه صجججیرت میرد  در حیر  هج،   سججج   ، رخ

سجج،رم،  ه،   نداشججت،     ه،   میثر در اسججترای   ،ره،ماسججترای یک ینمه شججد  در سجج،رم،  ه، پرداخته اند   ه عنیا  مث،ل مع
[  ا ذییت  ند  استرای   ه،  26انسج،ن، میثر  را  ییسجعه یع، ن، ه،]   ن، عاسجترای   ه،  م  ،، یارر   ،ره،م[  مع7درم،ن، ایرا  ] 

[   28[   ارری، ،   انتخ،ب اسجترای   یعممر   ن ندار   ، اسجتف،د  ار یاجممم رمر  چند معم،ر  ] 27ک ک،رخ،نه ییذمد  ] ییذمد ی
اسججترای    ه یم،م، رینه ه،    قمت ذاا این رینه ار م ،ذع،ت  ه صججیرت میرد  صججیرت ررفته اسججت    سججط این عیاما میف

در  نمه  ه رممنه   م،همت کسج    ک،ر ج،  ی،ما   درنگ دارد. هم نکسج    ک،ر   سج،رم،  ه،  صجنعت،   خدم،ی،  ، ییج
ار ر ش ه،  کم، ی لما سلسله مرایب،  را  ارری، ، استرای   ه، استف،د  شد  است    سم،ر  ار ر یدرده،     "اکثر هنن، صرف،

 ار جمله ر ش ه،  کمف، ارری، ، مدنظر ترار ن رفته است.  ری، ،نیین ار
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 نیکه ا ، ندی ،در م  ند،یفرا نی ه ا  ،سججتمم   ، ن ،  سجج    اسججترای   ،، یصججیرت ررفته در مقیذه ارر  ،تمد ییجه  ه مر ر ا   ،
ار میذفه ه،   عیاما     ریرپام ،شججد   ضججمن ی،ث ،خ،  خید م   ه،  ، ر ی    ،در م مپ  دارا  نده،یفرا ریم،نند سجج،  زمن ندیفرا

    ،سججتمماثرراار  ،شججد   ذاا  ه صججیرت سجج  ،ر نم    ،ه،   عیاما متعدد در ن ذفهییاند  ر می  ،م ،ر نم    ،مختلف در ن
  داشجتن   ،، یارر  ندیدر فرا رراارمی،ث   میذفه ه،  امصج  صم  یشجخ  ی،میضجیع پرداخته نشجد  اسجت. ذاا شجن،سج، نی ه ا  دپ،رچهی

  ،شد. ،ت ممح،ئز اهم  ،، یارر ندیعیاما   اثر هنن، در فرا نی ه ا  ،ستمم  س  دپ،رچهی ،ن ،ه
  ار ن ،  ه،  د ،یپد  کی ه عنیا     اسججترای   ،، یییا  اذع،  کرد که  ه ارر ، ر اسجج،ت م ،ذع،ت صججیرت ررفته م نمهم ن

     اسجترای   ،، یارر  د یک،ما  ه پد ،  پراکند  پرداخته شجد  اسجت   ن ،ه   مختلف میرد  مختلف   رین،ری    در حیر  ه،
ه  را در  ر    ا ع،د   میذفه ه، ،که یم،م   اسجترای   ،، یارر  د یپد  یسجعه  ی   مفنیم سج،ر  ،  چ ین   ،تمه،، خاجیصج   ، ر ی 
 رردد. ،کمتر مش،هد  م  ردم  

 ریعیاما اثرراار   اثرپا  ،ه،   ا ع،د ه  که یم،م  ، ر ی     اسجترای   ،، یارر د ی  کشجف پد  ی،پرداختن  ه شجن،سج،   ن، راین
 امییاند م ،ذع،ت صجیرت ررفته در این حیر  را یدم ،را در سج،رم،  ه، اکتشج،ف   ییسجعه دهد، م   اسجترای   ،، یارر ندیار فرا

 دپ،رچهیمدل    نیا   رم د،رر  نم  ر،م، میثر در حیر  م ،ذع،ت اسجترای    ،شجد. هم ن دنمید    نق،ط ضجعف هنن، را پیشجش ده
ار منظر     ی ه    کیاسترای  ت یرییر  در ییسعه دانش مدح  نیا  نمم قق   را  ،  چراغ راه  هما ذ  ،ق،یمی ق  رس،خت یییاند ر ،م
  ک یاسجترای  دردیسج،رم،   ، ر  ،، یدر ارر را یمد  سجطمیثر یی   ه   تیاند  ه عنیا  ا زار   ه،  ،فتهی ،شجد      اسجترای   ،، یارر

  د،ر  رد  شید.
چ ینه است؟   در    استرای  ،، ی  مدل ارر  ست مچ   استرای  ،، یارر  د یپ  هش عب،رت است ار : پد نیدر ا  ،اصل سیال

 اند :   د ی  مشخص ررد فیصیرت یعر  نی ه ا قمی ق ،راست، سیاالت فرع نیا
 عن،صر   میذفه ه،  مدل ارری، ، استرای   چمست؟   -1
 هستند؟  مل،پمش،ینده،  ارری، ، استرای   چه عیا -2
 پم،مده،  ارری، ، استرای   چه عیامل، هستند؟ -۳

 و پیشیگه پ وهشنظری مبینا 

 یارژرا    ای امفهوم ازز

 م،  م، کند که  را  رسجمد   ه اررش در فرایند مدیریت اسجترای یک، ارری، ، اسجترای    ،ید  ه  1989نسجمر فسجد، در سج،ل 
د شجد د  سجؤال اسج،سج، پ،سج  دهد : ا الي، هی، اسجترای   میجید سج،رم،  منور  ه دسجتم، ،  ه اهداف کال    اهداف خرد خیاه

)نت،یج در نظر ررفته شجد (،  ، ییجه  ه شجرایط م م ، که انتظ،ر م، ر د  ، ه  ر  ر  شجیید. ارر چنمن نب،شجد، یغممر اسجترای    
میجید ضجر ر  خیاهد  ید. د م، هی، رزینه اسجترای   پمشجنن،د  منور  ه دسجتم، ،  ه این اهداف م ، ق  ، شجرایط م م ، میرد 

ده در میارد  که رزینه پمشنن،د  استرای   ارائه شید، عمل،   اجرای، نب،شد. ام، ارر همچ استرای    انتظ،ر خیاهد  ید؟ م ر این
مشجخص نب،شجد که منور  ه دسجتم، ،  ه اهداف میرد نظر شجید،  ،ید اهداف میرد نظر سج،رم،  را یغممر دهمد. در چنمن میارد ، 

هداف کال    اهداف خرد جدید   هم نمن در انتخ،ب اسجترای    را  نت،یج ح،صجا ار ارری، ، اسجترای   مؤثر  ،ید در انتخ،ب ا
 [.1۳دستم، ،  ه هنن، مفمد  ،شد] 

همه اندار  ه،       را1   اسجججترای   ،، یکند که   ارر ،(  عنیا  م1978(  ه نقا ار د.رند )2016  همد،را  )  ،سجججب ،  اذن
اهداف      دیار انتظ،رات   مفر ض،ت را هغ،ر کند،  ، ،تیریمد   پرسش ر دی ،   استرای   ،، یاست. ارر   انیاع سج،رم،  ه، ضر ر
 [.29] ردم د،ر     ،، یارر  ،ره،ممع نی  ید   نن،ی زیج، و،دیرا در ا  ت مخالتترار دهد      اررشن، را میرد  ،رن ر

    ،، یج ارر  مممقیذجه هج،   مفج،ه  نم  اریبج،ط    ت یج ری  مفنیم مجد  ،، یج را در را  جه  ج، مفنیم ارر  ، ج،یم( ییضججج 2011)  ا نج،کج،
کند که  ،پردارد. ا ن،ک، عنیا  م ،م  ،، یمفنیم ارر  ای  یشجر  ام ه ییضج  ،، یانیاع ارر فیدهد   ضجمن یعر ،را ارائه م  ت یریمد
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  ، در هنن، را  ررسجج   ،، یارر   ، ی  ج، ت یریمد ندیفرا   ه،   مدل ه،  کم ،شججد   یدن ،م ت یریمد  ندیار مراحا فرا ،دی  ،، یارر
 ،، یت، ا تبیل ارر فیح،ل، یعر نیاسجت.  ، ا  ،مشجخاج  فییع،ر  دارا  ،،علیم اجتم،ع  ، م،نند اکثر رشجته ه،1،، یکند. ارر ،م

شججید. ا ن،ک،  ه نقا ار ا میر    ،مشججخص م  رد،مکه در ه  ترار اسججت میرد اسججتف،د  ترار ر   ،تممیتع ،یاسججتف،د  ار ه   ز م ، ان 
 [.۳0شید]  ،م فیکه ترار است م قق شید یعر ، نتر  ، هدف  ،، یارر دیری  ،( م2001)

ا   ر   ه رفته  نیتزججج، ت رارا اسجججت. ار ا ،ی  راار  مت مت  ، اررش راار کی  ،، یکند که ارر  ،م ، م(  2010)  ندی یا د
منم اسجت که  ه   ،رمجنت  سج   نیار ا  فییعر نی. ا"پس ار یفدر   زماررش داد   ه چ"اسجت:    نیا ،، یسج،د  ار ارر  فییعر  کی"
  تمج تزججج، ت در میرد فعج،ذ  /  هج،،  جه دنبج،ل اررش رجاار  ت مج کرد  فعج،ذ  ررشا  ،    ن رد کجه  جه جج،  ،مثبجت م   ار منظر  ،، یج ارر

 دهد. ،میارد را انو،م م نیشید، هر د  ا ،که در ه   ه ک،ر ررفته م    سته  ه مرحله ا  ،، یارر ندیه،ست. ذاا فرا
  ممیام  ،رمرا در اخت ،( انو،م شجید، ارالع،ی رم،در ی   را  ،، یارر  ،ی ،نییدی   ،، ی رن،مه )ارر کیدر ریل مراحا ییسجعه    ارر

 ،جمع  ،، یکند )ارر ،م  ، متزج، ت را    ،، یپر ژ   ،شجد، ارر  ، یدهد ی،  رن،مه خید را  نبید  خشجد   ارر در پ، ،ترار م رند مر 
کند. در  ، رن،مه کمک م  ،ی سججتممسجج  کیه   ه  نبید    ،انو،م  رن،مه(. در هر صججیرت، خر ج ،عنی  مه رن، ،ی   رم،در ی ،، یارر  ،ی

شجد     ،ه  رراح   که  را ، ه هدف/اهداف  ،، م رن،مه  ه دسجت کی ،یکند که ه ،م ،سج  رر   ه ریر انتق،د2 ،نییدی   ،، ی اتع ارر
 دا  معن،سجت   نیا د؟مییا  ه  را  نبید  خشج  ،  چ ینه م  افت،د  ارر نه، چرا نه؟   چ ینه ایف،ق  رمخ  ،یشجید   ،م کیاسجت نزد
 رن،مه م،نند    ،یپر ژ   کیمعمیالي پس ار ایم،م   ۳،یومع  ،، ی ،شججد. ارر ت یریمد ندیار هر مرحله ار فره ، خشجج   دی ،  ،، یکه ارر

    ی،ک،را دیمیأ   را  ، شجج ر  کیاسججترای   ،یومع   ه،،، ی[  ارر۳0شججید ]  ،شججد  ار ه  انو،م م ام خش یدم  کی ،ید ر    کی
 ک،ر را  ه سجمت اهداف  در ح،ل اجرا، کسج     اسجترای  ،یه  ندهیا نممیع   را ،اسجت   راه  ،سج،رم،ن   ه، اسجترای   ،اثر خشج 
 [.۳1] دهد،ارائه م ر،مخ ،ی دهد،میرد نظر خید سیق م  کیاسترای 

شج،ما    ،، ی ،شجد   در  اتع مفنیم ارر ،م  ت یریمفنیم مد  رین،پا  ،جزء جدائ  ،، یکند که مفنیم ارر ،( عنیا  م2011)  ا ن،ک،
 ،م  ،نم  شماسجت، چ ینه پ ،رمن  زی رن،مه ر  که  را    ،شجد، چه میارد ،م نم  یخم  ،نم  شمعملدرد در سج یح پ   داد  ه،

 ،فراهم ا رد  سجرنخ  داد  ه،  را ام  ی ل  ،شجیند،  ررسج  ،  اجرا م ،،رم،ندهشجیند، سج  ،م     یدجه  ند  زیشجیند، ررحر
انو،م هنن،  ید     ،  چ ین مسجججئیل انو،م ک،ره،     چه افراد  ندهیانو،م نشجججیند   ا  ،ی  چ ینه انوج،م شجججیند   ی،که چه ک،ره،

 [.۳0اند] 

   اززای ا فرااگل  لوان ارژرا  ی

( ی قمق، در را  ه  ، ارری، ، فرایند ید ین اسجترای    ، اسجتف،د  ار ر یدرده،  مختلف انو،م داد  2006هکر   ان لمسجت )
ارری، ، میفقمت فرایند ید ین اسجترای   اند   ضجمن ارائه ا زار ارری، ، ید ین اسجترای  ، عیاما   معم،ره،  میفقمت الرم  را   

را ارائه م، دهند. ایشجج،  چن،ر ر یدرد کل،  را  ارری، ، اسججترای   مشججخص نمید  اند که عب،ریند ار ر یدرد هدف م یر، 
ر یدرد مق،یسججه ا ، ر یدرد هنو،ر    ر یدرد ر ش  نبید. یک فرایند ارری، ، مؤثر  ،ید هر چن،ر ر یدرد ماکیر را در خید  
ج،  دهد  هم نمن یک ارری، ، مثبت انو،م شد  ار فرهیند ید ین استرای    ،ید  ، ارری، ، عملدرد مثبت س،رم،  پس ار ی قق  

 [ 5] .استرای   س،رم،  م ، قت داشته  ،شد
ر یدرده،   نت،یج این ی قمق نشجج،  م، دهد که مراحا مختلف ید ین اسججترای    ه سجج یح متف، ی، ار یدپ،رچ ،  من 

: ارری، ، هدف   مق،یسجه    نبید نم،ر دارد   معم،ره،  میفقمت ارائه شجد   را  ارری، ، فع،ل فرایند ید ین اسجترای   عب،ریند ار
 ایو،د ک،ن،ل ه،  اریب،ر،  ،ر. -۴یعممن مسئیذمت ه،  -۳ی قق اهداف  -2ییسعه هر،ه،  -1

ه،  ید ین   ارری، ، اسجترای   سجخن  ه مم،  ه رد  اند   م، رییند  ( ار نقش سجن،رییه، در فرایند2001رید ین   رایت )
    سجن،رییه، م، ییانند حداتا  را  د  هدف مریبط اسجتف،د  شجیند  ا ذمن میرد، ید ین اسجترای   اسجت. د م اینده ار سجن،رییه، 
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کرد. ایشج،  عنیا  م، کنند که یک   م، ییا  در ارری، ، اسجترای   ه،  پمشجنن،د    در انتخ،ب من،سج  یرین اسجترای   اسجتف،د 
 -۳سجنیذت تزج، ت  -2شجف،فمت   -1ر ش ارری، ، اسجترای   رسجم، در فرایند  رن،مه ریز  سجن،ریی که ف،کتیره،   معم،ره،   

 .[ 11] ص ت نظر   را در  ر داشته  ،شد الرم است  -5انع ،ف پایر   -۴ی بمق پایر  
 8دهد   ی   رت، ت،   اثر خشج، اجرا  اسجترای   را میرد   ق ترار م،( د  میضجیع کلمد  ید ین اسجترا201۳هت،  ی،پ )

دسجججتجه ارریج، ، م م ،، ارریج، ، منج،سججج   ید ، ارریج، ، امدج،  پجایر  ید    ارریج، ،    ۴عج،مجا ارریج، ، را ارائجه م، دهجد کجه در  
 .[ ۳2] مقبیذمت ربقه  ند  شد  اند

 (2006یست ،  . رویکردهای کلی ارزیابی استراتژی )آکر و انگل1جدول 
 رواالت  هلف 

زواکرد هلف  

 محوز
 ممزا  دستم، ،  ه اهداف را ارری، ، م، کند. 

اهداف متعدد  رن،مه ریز  ی، چه حد م قق شد   

 است؟ 

زواکرد  

 مقیاسه ای 

اثر خش، یک شرکت خ،  را  ، س،یر شرکتن، مق،یسه م،  

 کند. 

عملدرد شرکت م، در مق،یسه  ، شرکت ه،  مش، ه  

 است؟ چ ینه 

زواکرد  

 هگجیزی 

  نه  "است،ندارده،  یک حیر  ی، رممنه خ، "مق،یسه  ، 

 اهداف  رن،مه ریز  شد  خید س،رم، 

عملدرد شرکت م، در مق،یسه  ، سمستم اید  هل  

 نظر  در این حیر  چ ینه است؟ 

 زواکرد  هبود
ارری، ، این که چ ینه استرای   در ریل رم،  ید،ما ی،فته ی،  

 شد  است. یعدیا 

استرای   چ ینه  ، شرایط متغمر س،رر،ر شد  

 است؟ 

 ( 2013معیارها و عوامل ارزیابی استراتژی )یاپ ،  .2جدول 

 عیمل کلیلی موفقیت  روا  عیمل ای فیکژوز  معییز 

 اززای ا محیطا 

 من،س   ید    اریب،ط استرای    ، م مط هی، مس،عد   مریبط است؟  فز،  س،رم، 

 رم،  من،س   را   ،رار   س،رم،   هی، رم،  من،سب، است؟ رم،   ند  

 1 ید   در دسترت
هی، فرض ریرس،خت ه،  یو،ر   اتع 

  من،نه است؟

 در دسترت  ید  

 دسترس،   مقر    ه صرفه  ید 

 ریرس،خت ه،  یو،ر  

 مقر    ه صرفه  ید  

 2دسترس،

اززای ا مگیرب  

  ود 
 درست،   مریبط  ید  استرای    استرای   ک،ر خیاهد کرد؟ هی،  میرد یو،ر  

اززای ا امکی  پذار  

  ود 

  نبید مستمر )ت، لمت( 
هی، م، ییا  استرای   را  ه ک،ر  

 انداخت؟ 
 ت، لمت  ،ال  من، ع

 من، ع
هی، من، ع من،سب،  را  اجرا  استرای   

  جید دارد؟ 

استرای    من، ع من،سب، که ت، لمت اجرا  

 را دارند 

 اززای ا مقبولیت 

 ،ری،ب نتموه کس     

هی، مدیرا  اجرا  ر ر   استرای   ه،   ک،ر

 ک،ر خیاهند کرد؟ 

رهبر ، ح،کممت س،رم،ن،، یعند ذینفع،  

   فرهنگ عملدرد 

پ،یش   مدیریت 

 ریسک

مدیریت هیشمند ریسک داخل،    

 خ،رج،
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 اززای ا فرااگل اجرای ارژرا  ی

( صجیرت ررفته، مف،همم متعدد  ار اجرا  اسجترای   ارائه شجد  اسجت   2009م ،ذعه ا  که ییسجط چن   همد،را  )در 
این مدل ار عن،صر س،رر،ر    ان ب،ق م مط استرای یک، پشتمب،ن، ار اجرا    مدذ،  را  فرایند اجرا  استرای   ارائه شد  است.
ا  اسجترای   یشجدما شجد  اسجت. ایشج،  اذع،  م، کنند  سجم،ر  ار ی قمق،ت  اسجترای یک، کنترل عملم،ت اسجترای یک   اثر اجر

صیرت ررفته در رممنه اجرا  استرای  ، ییجه  مشتر   ه اهممت   مفنیم اجرا  استرای     معن،  ه  در مدیریت، علا عدم 
مق،ت سجمسجتم،یمک در میرد ارری، ،  اجرا  اسجترای   ه،    نبید   اریق،  اجرا ییسجط ک،رکن،  داشجته اند، ذمدن  ه انو،م ی ق

اجرا  اسجترای   کیی،ه، شجد  اسجت.  ر اسج،ت مدل چن، یک سجمسجتم مبتن،  ر شج،خص راار   را  فرایند ارری، ، اسجترای    
 نمز ارائه شد  است.

 ( 2009چارچوب پایه ای جهت ارزیابی فرایند اجرای استراتژی )چن و همکاران ، . 3جدول 

 اجرای ارژرا  ی 

 شیخص رطح روم شیخص رطح دوم ح او  شیخص رط

 ییان،ی، س،رر،ر   ، م مط استرای یک

 ظرفمت پمش  من، م م ، 
 یاممم رمر  استرای یک 

  ی ر، ه،  شخا، رهبر 

 ظرفمت کنترل م م ، 

  ا ست ،  ه یو،رت خ،رج، 

  ضعمت یو،رت 

 س ا فن ه ر  

 ییان،ی، پشتمب،ن، ار اجرا  استرای   

 ظرفمت یدپ،رچ ، من، ع
 ییان،ی،  دست ه رد  من، ع

 ییان،ی،  نمنه س،ر    یوممع من، ع

 ظرفمت همد،ر  س،رم،ن، 
 همد،ر    مش،رکت استرای یک 

 رتب،  مش،رکت،

 ظرفمت ی،درمر  س،رم،ن، 
 جاب دانش 

 ییان،ی، انتق،ل دانش 

 ظرفمت اریب،ر،ت س،رم،ن، 

 اریب،ط س،رم،ن،

 ارالع،ت  را  اریب،ر،ت س،رم،ن،

 ک،رای، اریب،ر،ت س،رم،ن،

 ییان،ی، کنترل اجرا  استرای   

 ظرفمت مدیریت عملدرد 

 س،خت،ر سمستم 

 کنترل جری،  

 ی،ثمر مدیریت 

 ظرفمت کنترل ارالع،ت 
 س،خت،ر ارالع،ت

 ک،ر رد فن، ر  ارالع،ت 

 ظرفمت کنترل م،ذ، 

 کنترل هزینه 

 کنترل  یدجه 

 سمستم م،ذ، 

 ظرفمت یدپ،رچ ، فرهن ،
 یالش  را  ییسعه فرهن ، 

 ی،ثمر ییسعه فرهن ، 

 ی،ثمرات م،ذ،  اثر اجرا  استرای   
 درهمد فر ش 

 هزینه سرم،یه
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 استف،د  ار سرم،یه

 رض،یت مشتر  
 شد،یت مشتر  

  ف،دار  مشتر  

 رشد   ی،درمر 
 ک،رکن، ی رک 

 ییان،ی، ک،رکن، 

  نمنه س،ر  فراینده،  داخل، 

 د ر  رم،ن، ییذمد 

 کمفمت م ایل 

 ک،رای، مدیریت 

 ر اسج،ت نت،یج این ی قمق، اجرا  اسجترای   سج،رم،ن، را م، ییا  ییسجط این سجمسجتم شج،خص راار   ه صجیرت یرکمب،  
 .[ ۳۳] ارری، ، کرد
اجرا  اسجترای   شج،ما  ظ،یف هم،د  سج،ر   ،ری را ، یخاجمص من، ع،  رن،مه ریز   یدجه    ( عنیا  م، کند2018ن ،ش )

هم نمن اذع،  م، دارد که اجرا  اسجترای   مسجتلزم شجش  ظمفه اصجل، اسجت که عملدرد مدیر را  را    ر یه ه،  کنترل اسجت 
  اسججترای    ،شججد، ایو،د  یدجه حم،یت، ار اجرا  اسججترای   شججدا م، دهد   عب،ریند ار: ایو،د سجج،رم،ن، که ت،در  ه اجرا

اسجترای  ، ناج  سجمسجتم ه،  پشجتمب،ن، ادار  داخل،، ا داع پ،داش ه،   مشجیق ه،ی، که  ه ریر م دم  ، اهداف   اسجترای   
 [.۳۴] مریبط هستند، شدا داد   ه فرهنگ س،رم،ن، متن،س   ، استرای     اعم،ل رهبر  استرای یک  

  1 ، ارری، ، کل، اجرا  مدیریت اسجترای یک انو،م شجد    د  نیع ارری، ،  ، عن، ین ارری، ، ی قق م ،ذعه دی ر  در را  ه
رمر    ارریج، ، ی قق  ج، انجدار [ ۳5]     شججج،خص هج،   عیامجا مختلف در هر نیع ارریج، ، را ارئجه م، دهجد  2  ارریج، ، ظرفمجت 

اهداف )یأثمر( صججیرت م، رمرد، در  )خر ج،(،  رن،مه )نتموه(،  ه،  سجج،رر،ر    دسججتم، ،  ه شجج،خص ه،  هدف در فع،ذمت 
 را  یعممن  ر  هر   ۳   ر اسج،ت ر ش فرایند ی لما سجلسجله مرایب، شج،خص کلمد  2۴ ، اسجتف،د  ار   ح،ذمده ارری، ، ظرفمت 

 صیرت م، رمرد. ش،خص

 

 ( 2012شاخص های ارزیابی تحقق )سوپریجادی ،  .1شکل 
 

 
1 Realization evaluation 
2 Capacity evaluation 
3 AHP 
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 دارا   ارر نت،یج ارری، ، ظرفمت  . یر کراس، در هیند  انو،م شیدارری، ، ظرفمت  ،ید  را  پمش  من، چ ین ، ت، لمت ه،  
ظرفمت  . ظرفمت  ه معن،  اررش خی ، داشجته  ،شجد،  ه این معن، اسجت که در هیند  اررش ی قق عملدرد افزایش خیاهد ی،فت 

 . ا مش،هد  است ت، ۳  سمستم 2، س،رم،   1ار سه میذفه یعن،  ،ری را  استرای یک ید     ، استف،د    یر کراس،  

 ( 2012شاخص های ارزیابی ظرفیت )سوپریجادی ، . 4جدول 
 شیخص هیی ظرفیت  مولفه فرعا  مولفه اصلا 

 یزاگرا   

 ارژرا  اک 

 یعند 

 یعند رهبرا  در ت،ذ  جنت ده، ی، ایو،د اریب،ط شف،ه،

 یعند رهبرا   ه صیرت کتب، )سند /  رن،مه( 

 یعند در حمن اجرا   رن،مه ه،

 ش،یست ، 

 ش،یست ، رهبرا  در اجرا  عملدرده،  مدیریت  رن،مه ) رن،مه ریز ، اجرا   ارری، ،  رن،مه( 

 رهبرا  در مدیریت یع،رض داخل، ی، خ،رج، ش،یست ،

 ش،یست ، رهبرا  در شبده س،ر   ، س،یر ذ  نفع، 

 نیه ر  
 ت، لمت رهبرا  در نیه ر    حا مشدا 

 نن،دینه کرد  نیه ر  در م مط ک،ر ییان،ی، رهبرا  در 

 ریزمی  

 س،خت،ر 

 اثر خش،   انع ،ف پایر  س،خت،ر

 در  ه حداتا رس،ند  من، ع انس،ن،    یدجه ک،رای، س،خت،ر

 تدرت  ضیح   ین،س   ، مسئیذمت 

 مدیریت 

 منظم  ید  فرهیند  رن،مه ریز  در یم،م مراحا 

 سمج ک،رکن، ، است،نداردس،ر  ر یه ه،، خدم،ت،  منظم  ید  در اجرا  عملم،ت اجرای، )ش،ما 

 مدیریت منظم( 

   مو،رات ی، پ،داش(  منظم  ید  فرهیند ارری، ،  رن،مه )ش،ما رع،یت یریمب،ت، مدیریت  ،رخیر 

 ک،رکن، 
 ش،یست ،   من،رت ک،رکن،  در اجرا   ظ،یف خید

 ان مز    ر حمه ک،ر  ک،رکن،  در اجرا   ظ،یف خید 

  یدجه 
 کف،یت  یدجه 

 ه،   ین،س  یخامص  یدجه در  رن،مه

 ریسژم

تیانمن   

 مقررات 

  ضیح ش،خص ه،  عملدرد / اندار  رمر  میفقمت 

 س،رر،ر   رن،مه ه،  ، تیانمن   مقررات 

)ت،نی ، فرم،  ری،ست جمنیر ، مقررات  ریر، مقررات   پشتمب،ن،   حم،یت ار مقررات رایج

 اذسل نه( فرم،ندار، مقررات م ل، ی، مقررات ن،ی  است،ن،، مقررات 

 م مط س،رم، 

 ه،  مریبط  پشتمب،ن، ار  خش

   انومنن،  عمیم،  پشتمب،ن، ار ج،معه 

 در کنترل خط مش،  پشتمب،ن،

 

 

 
1 Strategic Actors 
2 Organization 
3 System 
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 اززای ا ارژرا  ی و عملکرد ریزمینا

عملدرد سج،رم،ن،   ی،ثمر ارری، ، اسجترای    ر ر   م ،ذع،ت   ی قمق،ت  سجم،ر   ر ر   اریب،ط  من ارری، ، اسجترای     
 .[ 2،1۴،15،۳1،۳6-۴1]  ست عملدرد س،رم،    ش،خص ه،  مریبط  ، ه  انو،م شد  ا

ه،  خید را  ، شجرایط ح،کم  ییجن،  ر عملدرد سج،رم،ن، دارد، ذاا مدیریت نم،ر دارد ی، اسجترای  ارری، ، اسجترای   یأثمر ت، ا
 .[ ۳1] ه سمت عملدرد س،رم،ن،  ،الیر  ه  ی   در  لندمدت سیق دهدرا    ی بمق دهد   شرکت 

 ر ر   ارری، ، عملدرد اسجججترای  ، مراحا ه    ی،ثمر ه  در ایو،د اررش  را  سججج،رم، ،    )2011( ر نسجججمن   همد،را  
 ی قمق، را انو،م داد  اند. ارری، ، عملدرد استرای   شرکت ش،ما چن،ر مرحله م، رردد:

ممزا  همد،ر  ه، ی، مشج،رکت ه،، که  ، اسجتف،د  ار ماج،حبه  ، مدیرا  اسجترای     مشجتری،  داخل، هنن،  ه شجن،سج،ی،   -1 
 دست م، هید.

 ارری، ، اثر  که م، ییاند مستقمم،  ه ممزا  مش،رکت نسبت داد  شید. -2 
سجترای     ک،رکن،  این داد  ه، ارری، ، سج ا یالشج، که نشج،  دهند  هر یک ار مشج،رکت ه،  ،شجد )ماج،حبه  ، مدیرا  ا -۳ 

 را فراهم م، ه رد(.
  ایشج،  اذع،  م، کنند که  رن،مه ریز  شجرکت   عملدرده،  اسجترای   م، ییانند اررش ت، ا  [ 15]  یرسجمم مشج،رکت ه، -۴ 

ر ییسججعه ییجن،  را  سجج،رم،نن، ایو،د کنند،  ، این ح،ل ایو،د این اررش چ،ذش  ران مز اسججت   نم،ر  ه یمرکز اختاجج،صجج، د
 مش،رکتن،  رر   ه،   نمز خایصم،ت س،رم،ن، دارد که این مش،رکت ه، را ییانمند م، س،رد.

ف،کتیره،  رت، ت،   عیاما کلمد  که  ،عق ی قق عملدرد سجج،رم،  م، شججیند را اسججتخرا   )201۴(ریمس   همد،را  
 نمید  اند. این عیاما   ف،کتیره، عب،ریند ار : 

 ک،رای، خدم،ت، -1
 نع ،ف پایر    پ،سخ یی، خدم،ت،ا -2
 ک،رای، م،ذ،، -۳
 ت، لمت ه،  انع ،ف پایر   ،رارم یر، -۴
 ت، لمت ه،  نفیذ در  ،رار، -5
 نیه ر  در ر ش ه،    یدنمک ه،   ،راری، ،، -6
عملم،ی، جدید   ت، لمت ه،  است،ندارد    هزینه ه،  پ،یمن  ایش،  عنیا  م، کنند که پمشرفتن،  فن، ر ، ت، لمت ه،   -7

پییج،ی، مج،ننجد تج، لمجت ارممنج،  مبتن،  ر دامنجه   رمج،  را یقییجت کرد    دامنجه ا ذییجت هج،  رتج، ت، مج،ننجد نیه ر    مجدیریجت کمفمجت  
 ر اسجترای     افزایش عالته  ه حفظ م مط ریسجت   پ،یدار  نمز در ن ی  فع،ذمت شجرکتن،   در نتموه را نمز رسجترش داد  اسجت.

هنن، یأثمر داشجته اسجت. هم نمن ف،کتیره،  صجنعت   ف،کتیره،  خ،     ی   در یبممن ییسجعه اسجترای   رت، ت،،  ه،  رت، ت،  
 .  [ ۳6] پم،د  س،ر    عملدرد نن،ی، ه  منم است  

( در میرد یأثمر ید ین اسججترای    ر عملدرد م،ذ، سجج،رم، ، نتموه م، رمرد که این فرایند ار فرایند مدیریت  2018کمم،ن، )
این اثر در میرد عن،صجر یشجدما دهند  ید ین اسجترای   ارائه شجد  اسجت که عب،رت اند ار  ترای یک  سجم،ر یأثمرراار  ید  اسجت.اسج 

در یم،م این میارد، عن،صجر  ه ریر  پییش م م ،، یعممن هدف   نقش مشج، ر   ، سجن،مدارا  در ریل فرایند ید ین اسجترای  .
   در میرد یأثمر اجرا  اسججترای    ر عملدرد سجج،رم،ن، نمز این یر نتموه م،   راارند.،مثبت  ر ر   عملدرد سجج،رم،  یأثمر م

این اثر در میرد عن،صجر یشجدما دهند  اجرا  اسجترای     رمرد که ی،ثمر این فرایند ار مدیریت اسجترای یک نمز مشجنید  ید  اسجت.
در اینو، نمز عن،صر  ه ریر  ،ت در ریل اجرا  استرای  .ارائه شد که عب،رت  یدند ار عملدرد س،رم، ، یخامص من، ع   اریب،ر

ایشج،  در نن،یت، یأثمر ارری، ، اسجترای    ر عملدرد سج،رم،ن، را مشجخص نمید    نتموه  راارند.مثبت  ر ر   عملدرد یأثمر م،
میرد د  شدا ارری، ، استرای      این اثر در م، رمرد که این ریرفرایند ار فرایند مدیریت استرای یک  ر عملدرد یأثمر مثبت دارد.

  .[ ۳1]  که عب،ریند ار ارری، ، یومع،   ارری، ، یدیین، ارائه شد  است   هر د  میرد  ر عملدرد یأثمر مثبت دارند
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 مل  هیی اززای ا ارژرا  ی و مطیلعیت موزدی انجیم شله

     پرداختن  ه سجمسجتم ی، حیر  مشجخاج، م ،ذع،ت   ی قمق،ت ت، ا ییجن، در را  ه  ، م ،ذع،ت میرد  ارری، ، اسجترای
 ه صجیرت خ،     ی   صجیرت ررفته اسجت که در  رخ، ار هنن، ارائه مدل ارری، ، اسجترای   مشج،هد  م، رردد. منمترین این 

 م ،ذع،ت عب،ریند ار :

( یک مدل  2019مد،را  )( مدذ،  را  ارری، ، استرای   کس    ک،ر ارائه داد  اند.  راسلمن،   ه2012پ،پ،دذمس   همد،را  )
میذفه اصجل، سج،رم،  اسجتخرا  نمید  اند.  ین، ،ت   کیراچ،   8عناجر ارری، ، جاا مت صجنعت    19د مرحله ا  ارری، ، شج،ما  

ارریج، ، اسجججترای   یبجدیجا دیومتج،ل ارائجه داد  انجد  رج، رت   همدج،را       ( مجدذ،  را  ایوج،د اسجججترای   یبجدیجا دیومتج،ل2019)
( 201۴  کرایت   همد،را  )  ی، ، یدپ،رچه را  ه منظیر یوزیه   ی لما شجرایط عدم ت عمت ییسجعه داد  اسجت ( مدل ارر2002)

( یک مدل ارری، ، اسججترای   در 2010در را  ه  ، ارری، ، اثر خشجج، ییان،ی، حم،یت،   پشججتمب،ن، اسججترای    ذ،   همد،را  )
ه،  کسجج    ک،ر در صججنعت خدم،ت در کشججیر ی،ییا    چم،نگ     ( در رممنه اسججترای  2020حیر  فرایند ییذمد  ی، سجج،  )

( در را  ه  ، ارری، ، یک اسجترای    200۴  ن،ید  ) ( در خاجی  ارری، ، اثر اسجترای   در حیر  فرایند رراح،2016همد،را  )
حیر  ایمن، ( ی قمق،  ر ر   ارریج، ، اسجججترای   هج،  میجید در  2001مشجججخص در حیر  سجججرمج،یجه رجاار  مج،ذ،  ا مج،ذ، )

( م ،ذعه ا   اجیرت خ،  در را  ه  ، ع،ما هزینه اسجترای یک   ارری، ، این 2012 نداشجت   م مط ریسجت،    انگ   ه،  )
 میذفه  انو،م   ارائه داد  اند.

          
 شگیرا پ وهش زوش

نیع، م ،ذعة کمف، اسجت که ارالع،ت   ی،فته ه،  اسجتخرا  شجد  ار م ،ذع،ت کمف، دی ر مریبط  ، میضجیع     1یرکم  فرا  
مشج، ه ه  را  ررس، م، کند    ، فراهم کرد  ن رش سمستم،یمک  را  م قق، ، ار رریق یرکم  پ  هش ه،  کمف، مختلف،  ه  

ه،  م ،ذعه فرایرکم  را م ،ذع،ت کمف، یشجدما   راین، نمینهکشجف میضجیع،ت   اسجتع،ر  ه،  جدید   اسج،سج، م، پردارد.  ن،
. فرایرکم  مسججتلزم این اسججت که [ ۴2]  ه، را  ارد م ،ذعه م، کنددهند که م قق  ر اسجج،ت سججیال پ  ه، میرد عالته، ه م،

 ر یرکم  کند. ه،  تبل، را  ، یددیپ  هشجج ر  ،رن ر  دتمق   عممق، را نسججبت  ه سججند میرد م ،ذعه انو،م دهد   پ  هش
 .[ ۴۳]  اندا  را  را  این منظیر ارایه داد ( اذ ی  هفت مرحله2007)  2سندذیسد،    ،ر سی 

 

 (200۷ای فراترکیب )سندلوسکی و باروسو ، الگوی هفت مرحله . 2شکل 

 ج،ذعجة   را  م[  ۴۳]   ذجاا در این پ  هش ار ر ش فرا یرکمج    م ج، ق  ج، اذ ی  هفجت مرحلجه ا  سجججنجدذیسجججد،    ج،ر سجججی 
در  اتع هدف   سجمسجتم،یمک   اصجیذ، اد م،ت   پمشجمنة ی قمق   اسجتخرا    ی لما   یرکم  داد  ه،  کمف، اسجتف،د  شجد  اسجت.

اصجل، فرایرکم  پمش ر  دسجتم، ،  ه مف،همم مریبط  ، ارری، ، اسجترای     مفنیم پردار  پدید  ارری، ، اسجترای   م،  ،شجد. 
مق،ت کمف، انو،م شجد   ه همرا  ارائه شجن،خت ج،مع یر ار پدید  میرد  ررسج،، ار مزای،  ت، ا  فراهم کرد  پا اریب،ر،  من ی ق

 ررح این ر ش است که  ه استخرا  مدل پ  هش ختم م، شید. 

 
1 Meta-Synthesis 
2 Sandelowski & Barroso 



 

 12 

 18/ شمسره 18ل بینت و هشتم/ دوره یس /1400ز نتسف راهبردهسي بسزرگسن / دانشگسه شسهم/  نشریه علم 
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 28th Year/ No .18/ Autumn & Winter  2021 

 
 

 
 

 

 خالصه   یبممن کرد : 5ج،ی ،  ر ش شن،خت، این م ،ذعه را م، ییا   ر اس،ت جد ل 

 جایگاه روش شناختی پژوهش .5جدول 
 کیز ردی  پ وهشهلف  1

2 
زواکرد زوش  

 شگیخژا
 ر یدرد کمف، )سنتز م ،ذع،ت کمف،( 

 یفسمر   پیزاداام  3

 هسژا شگیرا 4
م قق،  ار رریق ارائه یفسمر ی، یف،سمر مختلف ار شن،خت عیاما ی،ثمرراار  ر   ی،ثمرپایر ار پدید  ارری، ، 

 اتدام کرد  اند )مبتن،  ر استقرا ار رریق یفسمر( استرای    ه معرفت پدید  ه،  ، ر یدرد ایو،د ییافق 

 معرفت شگیرا  5
پدید  ارری، ، استرای     عیاما میثر  ر ه    ی،ثمرپایر ار ه  مستقا ار م قق نمست    ر اس،ت سمستم  

 میرد م ،ذعه ایو،د م، شید   ذاا م، ییاند مع،ن، مختلف، داشته  ،شد )نسب، ررای،(

 یرکم  م ،ذع،ت )ر ش ه،  سنتز (ر ش  زوش پ وهش  6

7 
نوع شگیرا 

 زوش پ وهش 
 فرایرکم  کمف، 

 زوااا  8
نفر ار خبرر،  استرای   )سه نفر ار مدیرا  استرای یک س،رم،  ه،   ریر   5 رداشت ه،   یف،سمر  ه ی،ئمد 

 ایران،   د  نفر ار اس،یمد دانش ،ه، حیر  مدیریت استرای یک( رسمد  است. 

9 
نرداوزی ا زاز 

 داده
 مق،الت، رس،ذه ه،، متی  علم،، نت،یج ح،صا ار م ،ذع،ت تبل،

10 
نمونه نیری  

 پ وهش

مرجع   56( ار 2022ی،  2000س،ذه )ار س،ل  22 ر اس،ت اشب،ع نظر  م ،ذع،ت استخرا  شد   ،  ،ر  رم،ن، 

 منتخ 

11 
زوش  حلیل  

 داده هی
 م، ار داد  ه،  ر اس،ت م،همت کدراار    یشخمص ر ا ط  من مفنی 

12 
اصو  زوش  

 پ وهش

جستوی   انتخ،ب متی   -۳مر ر اد م،ت  ه شدا نظ،م مند  -2ینظمم سیال پ  هش  -1دارا  هفت ر،م:  

  -7کنترل کمفمت  -6یوزیه   ی لما   یرکم  ی،فته ه،  کمف،  -5استخرا  ارالع،ت متی    -۴من،س   

 ارائه ی،فته ه، 

نخسجتمن مرحله در ر ش فرایرکم  مشجخص کرد  پرسجش ی، پرسجش ه،سجت که در فرایند   پژوهش:تنظیم سؤاال  گام اول:
پ  هش م رح م، شجید. در این م ،ذعه پ،سج   ه سجه سجیال مدنظر  ید : عن،صجر   میذفه ه،  مدل ارری، ، اسجترای   چمسجت؟  

عیامل، هسجتند؟ این سجیاالت همسجی  ، سجیال  پمشج،ینده،  ارری، ، اسجترای   چه عیامل، هسجتند؟ پم،مده،  ارری، ، اسجترای   چه
 اصل، پ  هش یعن، شن،س،ی، پدید  ارری، ، استرای     مفنیم س،ر  مدل ارری، ، استرای   م،  ،شد.

در این مرحله، جسججتوی  سججمسججتم،یمک  ر ر   مق،الت منتشججر شججد  انو،م  گام دوم : مرور ادبیات به شؤکل نظام مند:
لمة متی  علم، پ  هش، در رممنة ارری، ، استرای   را ار رم،  معرف، این مفنیم ی، کنی ، میرد رردید. این پ  هش تاد دارد ک 

م ،ذعه ترار دهد ذاا م د دیت رم،ن،  را  پایرش مق،الت در نظر ررفته شجد    عل، رغم راشجت  مش ار سج، سج،ل ار معرف، 
د، متی   ه ر ریر در رسترة جستوی  مق،الت   متی  علم، مفنیم ارری، ، استرای     یدرار مب،ن، ا ذمه در مق،الت علم، جدی

 ممالد ، نظر ررفته شد  است. 2022ی، س،ل   2000ار س،ل 
کلم،ت کلمد  مریبط  ، میضجیع ی قمق  ر اسج،ت فرا ان، یدرار در اد م،ت مدیریت اسجترای یک انتخ،ب شجد  اسجت. کلمد  

 ائه شد  اند.ار 6 اژ  ه،  استف،د  شد  در جستوی  مق،الت در جد ل 
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 کلیدواژه های جستجو در منابع خارجی و داخلی  .6جدول 

  -کلیل واهه هیی  خش او 

 فیزرا

  -کلیلواهه هیی  خش او 

 انگلیسا 

  -کلیل واهه هیی  خش دوم

 فیزرا

  -کلیل واهه هیی  خش دوم

 انگلیسا 

 اززای ا 
Assessment 
Evaluation 

 Strategy استرای   
 Strategic استرای یک

 Strategy Model مدل استرای   

 Strategic Management مدل مدیریت استرای یک

Model 

عب،رین،  جسجتوی ار یرکم  کلمد  اژ  ه،   خش ا ل   کلمد  اژ  ه،   خش د م ح،صجا شجد     ر مبن،  این عب،رین،   
 کلمد  جستوی انو،م رردید  است.

  میییرهج،     Sciencedirect  ،Springer  ،Emeraldدر این ی قمق ار پج،ی ج،  هج،   منج، ع مختلف داد  هج،  علم، شججج،مجا  
اسجتف،د  شجد  اسجت.  Crossref  ،Library Genesis  ،Google Scholerار جمله   یخاجاج، جسجتوی  من، ع علم، پ  هشج،

 نر   ردار  شجد  اسجت. رفتن،   Irandoc  ،Sid ،Civilica  هم نمن ار من، ع جسجتوی در نشجری،ت علم، پ  هشج، داخل، شج،ما
اسججت مالک انتخ،ب مق،الت اریب،ط میضججیع،، سجج،ل انو،م ررفتن پ  هش،   جسججتوی در پ،ی ،  ه،  ارالع،ی، ن،مبرد   ید   

شجتر  داشجته ی،فته ه،  این م ،ذعه مسجتخر  ار ه  ه،سجت. اذبته در این  ررسج، سجع، شجد  نشجری،ت  ، اعتب،ر  مشجتر ا ذییت  م
  ،شند.

در این پ  هش، من، ع   مراجع جسجتوی شجد  در چند مرحله میرد پمم،یش     گام سؤوم: جسؤتجو و انتباب متون مناسؤب:
مق،ذه   مرجع مریبط ار من، ع علم، پ  هشج، ی،فت شجد که ار این  8۳6غر ،ل ترار ررفته اسجت. ر، جسجتوی  انو،م شجد  یعداد  

 رری، ، اسجترای   نبیدند حاف شجد  مق،ذه در هم،  مرحلة پ،الیش ا ل که عنیا  هنن، مریبط  ، حیرة مدیریت   ا 62۴یعداد،  

مق،ذه   مرجع انتخ،ب شد  سپس در مرحله  عد  چدمد  مق،الت   متی  علم، میرد م ،ذعه    ررس، ترار ررفته    212یعداد  
مق،ذه   متی  علم،  ،  1۳۳در این مرحله نمز میارد  که چدمد  هنن،  ، میضجیع ی قمق متف، ت  یدند حاف رردید   ذاا یعداد  

مریبط انتخ،ب    ارد مرحله  عد  رردید. در این مرحله مق،الت منتخ   ه صجیرت ک،ما م ،ذعه رردید  اسجت  "دمد  ک،مالچ
  م تیا  هر یک  ه ریر ک،ما مر ر    ررسج، رردید    مراجع   من، ع، که م تیا  هنن،  ، سجیاالت ی قمق اریب،ط داشجته    ه 

مقج،ذه   متی  علم، انتخج،ب   رزینش رردید    در ننج،یت  ، حاف  58ه یعجداد  نیع، پ،سجججخ ی  سجججیاالت ی قمق  ید  اند  ج 
مرجع رسجمد که  ارد ر،م  عد  فرا یرکم  شجدند. فرهیند ارری، ،   دسجتم، ،   56مق،الت یدرار  مق،الت منتخ  نن،ی،  ه یعداد  

 نم،یش داد  شد  است.  1 ه مق،الت مریبط در نمیدار 
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 مقاالت و مراجع و متون مرتبط با ارزیابی استراتژی  فرآیند ارزیابی.  1نمودار 

 و مولفه های استبراج شده از تحقیقات و پژوهش ها و متون علمی  )ارائه یک نمونه( کدها .۷جدول 

 
1 Assessment of strategy formulation 

 کلهی و مولفه هیی ارژخراج شله 

نواسگله و  

ری  

 انژشیز 

عگوا  مرجع )مقیله / 

 پ وهش / زریله( 

کل 

 مرجع

ارری، ، فرایند ید ین استرای  ، م ققمن    ،ری را  استرای  ،  ررس،   سنوش 

فراینده،  مختلف ید ین، هرمی  نت،یج استرای  ، یک د ر  رم،ن،، نت،یج میفقمت 

هممز، ارری، ، فع،النه، ر یدرد هدف م یر، ر یدرد مق،یسه ا ، ر یدرد هنو،ر ، 

،النه، ارری، ، عملدرد مثبت س،رم، ، ر یدرد ر ش  نبید، ر یدرد  یدپ،رچه   فع

م،همت چند  عد ، انو،م فرایند خیب، اندار  رمر  عملدرد،  جید یک فرهیند 

مؤثر، عملدرد  نتر، فیاصا رم،ن، منظم، اهداف شف،ف کس    ک،ر، یغممرات  

یدنیذیژید، س،رم،ن، فرهن ، اجتم،ع، سم،س،   یو،ر ، ن ی  ی یل استرای    

د ان مز  در ک،رکن، ، ایو،د ک،ن،ل ه،  اریب،ر، مؤثر، ییسعه  در ریل رم، ، ایو،

ک،رکن، ، مدیریت مؤثر یغممرات، هر،ه، را ییسعه دهد، ی قق اهداف    رن،مه ه،   

مشخص،  ظ،یف را یعممن کند، درک مشترک در یم،م، س یح، جری،  ار س یح 

،  در یاممم   ،ال  ه پ،یمن، ار خ یط اریب،ر،  ،ر استف،د  کند، مش،رکت ک،رکن

رمر ،  نمنه س،ر  عملدرد کس    ک،ر، ادراک،ت   یو،رب مدیریت،،  نبید   

ییانمندس،ر  مستمر، نظ،رت  ر یغممرات  مر ن،، ایو،د پ،سخ یی، س،رر،رانه، 

دستم، ،  ه اهداف، عملدرد شرکت در مق،یسه  ، شرکت ه،  مش، ه، عملدرد 

،ما در ریل رم، ، س،رر،ر   ، شرکت در مق،یسه  ، سمستم اید  هل نظر ، ید

شرایط متغمر، سمستم،یمک  ید ، ر ش اندار  رمر  معتبر، ی قق اهداف کلمد ، 

اکر    

 ان لمست

 2006س،ل 

اززای ا فرااگل  لوان  

  چگونه از   1ارژرا  ی 

کیفیت فرااگل و  

خروجا هیی آ  

 اطمیگی  حیصل کگیم 

6 
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در این ر،م، معم،ره،   مؤذفه ه،  اسجتخرا  شجد  ار متی  مق،الت    ی کیفی:تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته ها گام پنجم:
پ  هش ه،  علم،، یوممع شجد    ذاا هر معم،ر  ه عنیا  یک کد در نظر ررفته شجد  اسجت. سپس فرا ان، هر یک ار کده، را  ه 

دسجته  ند    ربقه  ند  رردید  اند     دسجت ه رد    یوزیه   ی لما کده، انو،م شجد     ، ییجه  ه مفنیم هنن،، کده،  مشج، ه
کد  100۳ در ت،ذ  یک مفنیم ی، مقیذه ترار ررفته اند. مومیع کده،  شججن،سجج،ی، شججد  ار من، ع   مراجع منتخ  نن،ی،  یعداد

مفنیم دسجته  ند    ربقه  ند  شجد  اند.   6۳کد مشجخص در ت،ذ    995کد ک،مال ن،مریبط، یعداد   8 ید  که پس ار حاف یعداد  
 جه منظیر ی لمجا دتمق یر، ممزا  فرا ان،   درصجججد فرا ان،  را  هر مفنیم  ر اسججج،ت یدرار ه  مفنیم در منج، ع منتخج  انجدار  
رمر  شجد  که پ،یه   اسج،ت ی لما ه،   عد  ترار داد  شجد  اسجت. در ادامه فع،ذمت ه،  مریبط  ، یوزیه   ی لما میذفه ه،   

همد  میرد  ررسج، ترار ررفته   در ت،ذ  مزج،ممن فرع، دسجته  ند  شجد  اند   مزج،ممن  عیاما  مف،همم   مقیذه ه،   ه دسجت 
 اند.فرع، نمز  ر اس،ت اریب،ط معن،ی، در ت،ذ  مز،ممن اصل، ی، س،ر  ه، ترار داد  شد 

(، در پ  هش ه،  فرایرکم  کمف،، اعتب،ر ییصجمف، 2007 ر اسج،ت ر ش سجندذیسجد،    ،ر سجی )  کنترل کیفیت: گام شؤمؤم:
شج،ما یشجخمص همه متی    ی قمق،ت مریبط  ، میضجیع   ییصجمف داد  ه،  هر یک ار هنن، م،  ،شجد. هم نمن اعتب،ر یفسجمر   

  ارالع،ت میجید در متی  را جمع  ند  م، در ی قمق،ت فرایرکم  کمف، مر یط  ه پ  هشجج را  ث،نی  م،  ،شججد که داد  ه، 
کنند    ه رشجته ی ریر در م، ه رند. در این م ،ذعه جنت ر ای، ییصجمف، سجع، شجد  اسجت ی، ج،  ممدن  مشجترین مق،ذه ه،   
متی  علم، مریبط  ، میضجیع شجن،سج،ی،   ررده ر  شجیند. ذاا در مراحا جسجتوی  مق،الت   متی  علم،   پ  هشج،، حاف 

مریبط  ه ریر دتمق   نظ،م مند انو،م شجد  اسجت   ارالع،ت   داد  ه،  کمف، مریبط  ، سجیاالت پ  هش  ، دتت  ،ال ار متی  ن،
متی  ی،فت شجججد  اسجججتخرا  رردید  اند. در را  ه  ، ر ای، یفسجججمر  ی،فته ه،، ار نظرات سجججه نفر ار خبرر،  حیر  مدیریت 

س،ل در س،رم،  ه،   ریر ایران،(   نمز  نر  ررفتن ار  10س، قه مدیریت،  ،ال     اسجترای یک )سجه نفر ار مدیرا  استرای یک دارا 
دانشج ،   ریر کشجیر(    2نظرات د  نفر ار اسج،یمد دانشج ،  در حیر  اسجترای   )د  نفر اسجت،د یم،م در رر   مدیریت  ،ررر،ن، ار 

 اعم،ل نظرات هنن، در ر،م ه،  ی قمق استف،د  رردید  است.

مفنیم یج، مقیذجه( میرد  ررسججج، ترار ررفتجه    ر   6۳مفج،همم   مقیذجه هج،   جه دسجججت همجد  )یعجداد  هفتم: ارائؤه یؤافتؤه هؤا:گؤام  
اسجج،ت معم،ره،ی، ار جمله مف،همم مدیریت،   میضججیعمت هر مفنیم   اریب،ط فرایند  مف،همم  ، یددی ر  مف،همم   مقیذه ه،  

مفنیم  6۳مزجمی  فرع، ار  2۴دسجته  ند  شجد  اند.  ر این اسج،ت یعداد   مریبط شجن،سج،ی، شجد    در ت،ذ  مزج،ممن فرع،
اسجتخرا  شجد  مریبط  ، ارری، ، اسجترای  ،  ه دسجت همد  اسجت که هر یک ار هنن،  ه عنیا  یک ع،ما اصجل، ی،ثمرراار ی، ی،ثمر  

یه   ی لما رردید    در سجج،ر  ه،   پایر ار مفنیم ارری، ، اسججترای   ت، ا ارائه م،  ،شججد. در نن،یت مزجج،ممن فرع، نمز یوز
سج،ر  ی، مزجمی  اصجل، شج،ما عیاما کال  سج،رم،ن،    ۴مزجمی  فرع، در ت،ذ   2۴مزج،ممن اصجل، دسجته  ند  رردید  اند، ذاا  

 ییسعه م یر، عیاما ت، لمت س،رم،ن،   منبع م یر، عیاما سمستم،   ریرس،خت، ، پم،مده،  استرای یک ترار ررفته است.

 

 

 

پمش  من، ر نده،  هیند  ، ارری، ، ج،ی زین ه، ، یسنما ی،درمر ، افزایش ییسعه  

مدیریت    نبید عملدرد کیی،  مدت    لند مدت، عملدرد نسبت  ه رت، ت، رشد  

مد ، یغممر در سنم  ،رار    ،ررشت سرم،یه، رض،یت ار سمستم فر ش ، رشد دره

 ه،   رن،مه ریز ، ع،ما نیه ر ، خالتمت مدیرا   
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 مضامین اصلی و فرعی و مفاهیم مرتبط با ارزیابی استراتژی  .  8جدول 

دزصل  

فراوانا  

 نسبا

فراوانا  

مضمو   

 اصلا 

فراوانا  

 مفهوم
 مضیمین فرعا  مفیهیم )مقوله هی( 

مضیمین 

 اصلا 

27.8 % 17۳ 

22 
 د،ررمر  ن رش هدف م یر  )ررحریز  اهداف  

 اهداف( س،رم،ن،    رن،مه ریز    کنترل جنت دستم، ،  ه 
 کیزنیری زواکرد هلف  

 محوز

ل 
عوام

رعه محوز 
ا و  و

ریزمین
  
ال
ک

 

 

 ی ، ق چشم اندار   م،میریت س،رم،   ، اهداف س،رم،ن، ۴

9 
در نظر ررفتن ع،ما سم،ست ه،   ررح ه،    رن،مه ه،   

 متم،یز   یز،د من،فع
رییرت هی و  رنیمه هیی  

 کال  

 یمرکز  ر فرایند  رن،مه ریز  ر یدرد  رن،مه م یر    11

 خط مش،، جنت رمر    ررایش استرای یک س،رم،   8
جهت نیری کلا  

 ۴ ارژرا  ی شرکژا
یمرکز  ر استرای   شرکت،   یم،یز ه   ، استرای   ه،   

  ظمفه ا  س،رم، 

 مدیریت ریسک ه،   فرصت ه،  استرای یک س،رم،ن، 22
زاسک هی و فرصت هیی 

 ارژرا  اک 

8 
 د،ررمر    ییسعه سن،رییه،   مق،یسه رزینه ه،  

 آاگله نگری و پیش  یگا  استرای یک

 ییجه  ه پمش  من، ه،   دا ر    تز، ت ه،  ا ذمه  7

  د،ررمر  ر یدرد ییسعه م یر  12
 پیالازی و  ورعه پیالاز 

 س،رم،  یمرکز  ر مفنیم پ،یدار    ییسعه پ،یدار  17

11 
فز،  س،رم، ، فز،  کس    ک،ر   فز،  صنعت،  

مزات زقی ژا دز صگعت   جاا مت    ی ر، ه،  صنعت 

 و فضیی کسب و کیز 

22 
یمرکز  ر رت، ت پایر    افزایش ییا    میتعمت رت، ت،  

 س،رم،  نسبت  ه رتب،

11 
ییسعه  یمرکز  ر نم،ره،   انتظ،رات ذینفع،     د،ررمر    

 مش،رکت ذینفع،  
مشیزکت و زضیات  

 ذاگفعی  

 افزایش رض،یت مشتری،  فعل،   جدید 5

27.5 % 171 

 ییجه  ه اصیل   اررش ه،  مشترک س،رم،ن،  7
فرهگگ ریزمینا و اززش  

 هیی ریزمینا

ا و مگبع محوز 
ریزمین

ت 
ل قی لی

عوام
 

7 
ایو،د   ییسعه فرهنگ س،رم،ن، متن،س ، همسی    

 حم،یت ر

8 
ییسعه   ییانمندس،ر  ظرفمت مش،رکت   همد،ر   

 س،رم،ن، 

  عهل و مشیزکت کیزکگی  
10 

ییسعه   مش،رکت   ییانمندس،ر  ک،رکن،  در یاممم،ت  

 س،رم،ن، 

 ع،ما یعند س،رم،ن، 5
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 ییجه  ه ع،ما رم،    مدیریت رم،  میثر   ک،رامد  8

ملارات موثر و کیزامل  

 مگی ع ریزمینا 

11 
ییجه  ه ع،ما هزینه   مدیریت میثر   ک،رامد هزینه  

 ه،

12 
ر یدرد منبع م یر    مدیریت میثر   ک،رامد من، ع  

 س،رم،ن، 

15 
مدیریت فراینده،  م،ذ،   ی قق ش،خص ه،  م،ذ، 

 س،رم،  
 یمین میلا و ررمیاه  

نذازی دز جهت 

 رودآوزی

8 
سرم،یه راار  ه،  م،ذ، میثر   ی قق  یمرکز  ر 

 سیده ر  

7 
فرایند  یدجه ریز  حم،یت،   هدایت ر   ی،ممن م،ذ، 

 من،س 
 ت، لمت شف،فمت   پ،سخ یی،  8

قی لیت هی و شیاسژگا  

 هیی دزونا ریزمی 

 مقبیذمت   ت، لمت پایرش  ۳
 ت، لمت انع ،ف پایر  7
 س،رر،ر  ت، لمت ین،س      7
 ت، لمت دستم، ،   دسترس،  2
 ت، لمت   پت،نسما ج،ر  س،ر    اجرای، شد   9

19 
شن،س،ی،   یعممن ت، لمت ه،   ش،یست ، ه،  س،رم،   

   ی لما نق،ط تیت   ضعف س،رم،ن،

12 
ییسعه ییان،ی، ه،   ت، لمت ه،  فراینده،  مدیریت،  

 ملاراژا قی لیت هیی  در س،رم،  

 ییجه  ه ع،ما ادارک    منش   ن رش مدیریت،  6

۳۳.0% 205 

 فرایند مدیریت میثر یغممرات س،رم،ن، 11

پیاش  غییرات داخلا و  

 محیطا 

ا 
ریخژ

ا و  زار
سژم

ری
ل 
عوام

 

11 
پ،یش   کنترل   ی لما عیاما م م ، پیی،، متغمر    

 اثرراار  ر س،رم،  

5 
اذزام،ت ت،نین،   رع،یت تیانمن   مقررات  ی ، ق  ، 

 در ن،    مر ن، س،رم،  

11 
ت، لمت ی لما   ارائه داد  ه،   ارالع،ت پشتمب،  مفمد  

   میثر س،رم،ن، 
فگیوزی اطالعیت و ریسژم  

 7 هیی اطالعی ا 
 د،ررمر    ییسعه سمستم ه،  فن، ر  ارالع،ت    

 ا زاره،  دیومت،ل در س،رم،  

 مدیریت کال  داد  ه،  2

9 
ررحریز    اجرا    نبید س،خت،ر س،رم،ن، من،س     

ریخژیز و شبکه از بیطیت   همسی   منع ف

 داخلا
11 

ایو،د   ییسعه شبده اریب،ر،ت   یع،ما میثر    
 من،س  در س،رم،  

افزایش ممزا  اثر خش، در فراینده،  ررحریز ،   1۴ اثر خشا و کیزااا  
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 فرااگلهی   رن،مه ریز ، اجرا   پشتمب،ن، 

7 
 نبید ممزا  ک،رای، در فراینده،  ررحریز ،  رن،مه  

 ریز ، اجرا   پشتمب،ن، 

10 
یمرکز  ر همیرش   ی،درمر ، افزایش هر،ه، س،رم،ن،  

   مدیریت دانش
 ایدنیری ریزمینا 

9 
یمرکز  ر  د،ررمر  خالتمت   نیه ر    پم،مده،   

 ح،صا ار ه  

18 
ر یدرد ایو،د  نبید مستمر    نمنه س،ر  در سمستم 

 ه،   فراینده،  س،رم،  

زواکرد ریسژما و  

 فرااگلی دز ریزمی  

9 
ییسعه ر یدرد فرایند  در س،رم،    شن،س،ی،  

 میثر فراینده،  کلمد    
 ایو،د   ییسعه چ،رچیب مفنیم،، نظر    انتزاع، 8

15 
ییسعه ر یدرد سمستم،    د،ررمر  ی لما  

 سمستم،یمک   ر ا ط عل، معلیذ، 

1۳ 
مد،نمزم   فراینده،   سمستمن،  یاممم رمر  

 س،رم،ن، 

 صمیم نیری و نقش  

  یزاگرا  ارژرا  ی 
10 

رمرندر،  در س،رم،    مش،رکت  نقش   سنم یاممم 
 داد  یاممم،ت فرد 

 یمرکز  ر ع،ما رهبر  س،رم،ن،  ۴
 نقش ه،   مسئیذمت  ،ری را  استرای   5
کگژر  و نظیزت و   مد،نمزم ارائه  ،رخیرد   نت،یج  7

 ع،ما کنترل   نظ،رت   فراینده،  کنترذ،  9  یزخوزد 

11.7% 7۳ 

20 
هفرین،   دستم، ،  ه اررش افز د   مشتر در  اررش 

 رنومر  اررش س،رم،  
اززش آفراگا و  

افزااش اززش  

 ریزمینا 

ک 
رژرا  ا

ی ا
لهی

پییم
 8 

یمرکز  ر کمفمت ررای،   ارائه خدمت   م ایل  ، 
 کمفمت

۴ 
ممزا  رشد فر ش س،رم،ن،   افزایش سنم  ،رار  

 س،رم،  
 ممزا  ی قق عملدرد س،رم،ن، اندار  رمر  نت،یج    1۴

عملکردنرااا و  هبود  

 عملکرد ریزمینا 
18 

ارری، ، عملدرد س،رم،ن،   مق،یسه  ، س،یر عملدرده،  
   اتدام اصالح،

 اریق،ء    ،ال  رد     نمنه س،ر  عملدرد س،رم،ن،  9
      

 هییفژها

شجججد   ر پ،یه ر ش فرایرکم  در این ی قمق، مدل مفنیم، فرایند   ر اسججج،ت ی،فته ه،  این پ  هش   ر یدرد  د،ر ررفته  
 استخرا  رردید  است. 2ارری، ، استرای   ش،ما عیاما   میذفه ه،  مریبط  ، پدید  ارری، ، استرای   م ، ق  ، نمیدار 
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شججد  اسججت.  دین اسججتف،د    1در این ی قمق  ه منظیر سججنوش پ،ی،ی، اذ ی  معم،ره،  مدل، ار ر ش شجج،خص ی، ضججری  ک،پ،
منظیر ار یک نفر ار اسج،یمد دانشج ،ه، متخاجص در حیر  مدیریت اسجترای یک   هشجن،  ، مفنیم ارری، ، اسجترای  ،  د   ارالع 
ار ن ی  ادغ،م   معم،ره،  ایو،د شجد  ییسجط م قق، درخیاسجت شجد که اتدام  ه دسجته  ند  کده،   شج،خص ه، نم،ید. سجپس 

 ، معم،ره،  ایو،د شجد  ییسجط م قق مق،یسجه شجد  اسجت. در نن،یت  ، مق،یسجة یعداد مف،همم ایو،د   مف،همم دسجته  ند  شجدة ایشج، 
 شدة مش، ه   مف،همم ایو،د شدة متف، ت، ش،خص ک،پ، م ،سبه شد  است.  

 
ره،   ه دسجت همد  اسجت که نشج،  دهندة سج ا ییافق معتبر در انتخ،ب معم، 0.7۴م ، ق  ، م ،سجب،ت انو،م شجد ، ضجری  ک،پ،  

 ارری، ، استرای   است.  

 

 مدل مفهومی عوامل و مولفه های مرتبط با ارزیابی استراتژی . 2نمودار 

 
1 Kappa 

𝑘 =
Pr a − Pr(e)

1 − Pr(e)
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 نیرینژیجه حث و 

نت،یج ح،صجا ار فرایرکم  پدید  ارری، ، اسجترای   نشج،  م، دهد مف،همم  ه دسجت همد  ار کده،   شج،خص ه،  میجید در 
مزججمی  اصججل، ی، سجج،ر  ت، ا ربقه   ۴مزججمی  فرع،     2۴اسججترای  ، در ت،ذ     متی  علم،   پ  هش ه،  مریبط  ، ارری، ،

 ند    دسجته  ند  م،  ،شجند. این مزج،ممن اصجل، ی، سج،ر  ه، عب،ریند ار عیاما کال  سج،رم،ن،   ییسجعه م یر، عیاما ت، لمت  
 س،رم،ن،   منبع م یر، عیاما سمستم،   ریرس،خت،   پم،مده،  استرای یک.

کال  سجج،رم،ن،   ییسججعه م یر، عیاما   میذفه ه،ی، هسججتند که در سجج ا کال  سجج،رم،    در حم ه یاججممم،ت  عیاما  
مدیریت ارشجد سج،رم،  ت، ا یعریف   اجرا    ررسج، م،  ،شجند    ، ن ،  هدف م یر   ییسجعه م یر  ه هیند  سج،رم،  م، ن رد 

کنند. این عیاما عب،ریند ار سججم،سججت ه،    رن،مه ه،  کال ،    ه نیع،  ه سجج ا کال  یاججممم،ت سجج،رم،ن، اریب،ط پمدا م، 
 د،ررمر  ر یدرد هدف م یر، ریسجک ه،   فرصجت ه،  اسجترای یک، جنت رمر  کل، اسجترای   شجرکت،، هیند  ن ر    پمش 

  من،، پ،یدار    ییسعه پ،یدار، مزیت رت، ت، س،رم،  در صنعت   فز،  کس    ک،ر، مش،رکت   رض،یت ذینفع، 
یاما اسججترای یک ت، لمت سجج،رم،ن،   منبع م یر، عیاما   میذفه ه،ی، هسججتند که م،همت سجج،رم،ن،   در ن،  ، م یریت  ع

من، ع   ت، لمت ه،  سج،رم،  دارند    ر ییسجعه پت،نسجما ه،، ت، لمت ه،، شج،یسجت ، ه،   من، ع مختلف سج،رم،ن، دالذت دارند   ذاا  
م، ی، ند. این عیاما عب،ریند ار فرهنگ سجج،رم،ن،   اررش ه،  سجج،رم،ن،، یعند   در   ن سجج،رم،  ایو،د   ییسججعه    نبید  

مشجج،رکت ک،رکن، ، مدیریت میثر   ک،رامد من، ع سجج،رم،ن،، ی،ممن م،ذ،   سججرم،یه راار  در جنت سججیده ر ، ت، لمت ه،   
 ش،یست ، ه،  در ن،   ت، لمت ه،  مدیریت، 

ه،  مریبط  ، ایو،د ر یه ه،   فراینده،  سجمسجتم،یمک   مشجخص ریرسج،خت،   عیاما سجمسجتم،   ریرسج،خت،، عیاما   میذفه
  پشججتمب،ن، در سجج،رم،  م،  ،شججند که  د،ررمر  هنن، در انو،م ک،رایر   میثریر فرایند ارری، ، اسججترای   در سجج،رم، ، مفمد   

ع،ت   سجمسجتم ه،  ارالع،ی،، سج،خت،ر   سجیدمند م،  ،شجد. این عیاما عب،ریند ار پ،یش یغممرات داخل،   م م ،، فن، ر  ارال
شجبده اریب،ر،ت داخل،، اثر خشج،   ک،رای، فراینده،، ی،درمر  سج،رم،ن،، ر یدرد سجمسجتم،   فرایند  در سج،رم، ، یاجممم رمر   

   نقش  ،ری را  استرای  ، کنترل   نظ،رت    ،رخیرد
ذفه ه،ی، را در  ر م، رمرند که ار انو،م فرایند  پم،مده،  اسججترای یک، دسججته هخر ار عیاما شججن،خته شججد  م،  ،شججد   می 

ارری، ، اسجترای   در سج،رم،  ح،صجا م، رردند    ه نیع، خر ج،   دسجت، رد پدید  ارری، ، اسجترای   م،  ،شجند. ذاا انو،م  
رردند. این هرچه  نتر فرایند ارری، ، اسججترای    ه  نبید عیاما   میذفه ه،  میجید در پم،مده،  اسججترای یک سجج،رم،ن، م، 

 عیاما عب،ریند ار اررش هفرین،   افزایش اررش س،رم،ن،، عملدردررای،    نبید عملدرد س،رم،ن،
 ر اسج،ت ی،فته ه،  ح،صجا ار این ی قمق  مشجترین عیاما   میذفه ه،  اثرراار  ر فرایند ارری، ، اسجترای   متعلق  ه سج،ر   

یاما( م،  ،شجد   سج،ر  عیاما کال  سج،رم،ن،   ییسجعه م یر ) ه ممزا  ار یم،م ع %۳۳عیاما سجمسجتم،   ریرسج،خت، ) ه ممزا  
( در مرای   عد  ترار م، رمرند. کمترین ممزا  فرا ان،  %27.5(   سج،ر  عیاما ت، لمت سج،رم،ن،   منبع م یر ) ه ممزا  27.8%

ار کا عیاما(  هم نمن در سجج،ر    %11.7داد  ه،  کمف، مر یط  ه عیاما   میذفه ه،  پم،مده،  اسججترای یک م،  ،شججد )ممزا   
یاجممم رمر    نقش    "    "ر یدرد سجمسجتم،   فرایند "عیاما سجمسجتم،   ریرسج،خت،  مشجترین سجنم را  ه یریم  مزج،ممن 

دارا م،  ،شججند   در عیاما   %۴.۳   %5.1    %8 ، درصججد فرا ان،  "پ،یش یغممرات داخل،   م م ، "    " ،ری را  اسججترای  
مدیریت میثر   ک،رامد من، ع   "    "ت، لمت ه،   شج،یسجت ، ه،  در ن، "  منبع م یر نمز  مشجترین سجنم را   ت، لمت سج،رم،ن،

شج،ما م،  %۴.8    %۴.9   %8.8 ، درصجد فرا ان،  ه یریم     "ی،ممن م،ذ،   سجرم،یه راار  در جنت سجیده ر  "     "سج،رم،ن،
 رردد. 

م،  %1.9 ، درصجد   "جنت رمر  کل، اسجترای   شجرکت،" ه میذفه   هم نمن کمترین سجنم فرا ان، در مزج،ممن فرع، مر یط
  ،شد که این میذفه در س،ر  عیاما کال  س،رم،ن،   ییسعه م یر ترار ررفته است.  

این نمن یفسجمر م، شجید که فرایند ارری، ، اسجترای    ، ی،ثمرپایر   سجم،ر ن،چمز  ار جنت رمر  کل، اسجترای یک سج،رم،    
در نتموه  مشجتر  ر اسج،ت عیاما   میذفه ه،  سجمسجتم،   ریرسج،خت، شجن،خته شجد  در این ی قمق، ایو،د   شجدا م، رمرد. ذاا  
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سج،خت، نقش  سجزائ، در ید ین   اجرا    نبید فرایند ارری، ، اسجترای   سج،رم،  دارا م، ییا  اذع،  نمید عیاما سجمسجتم،   ریر
هسجتند.  ه عنیا  مث،ل سج،رم،  ه،ی، که  ، ایو،د ر یدرد سجمسجتم،   فرایند  در حیر  مدیریت اسجترای یک سج،رم، ، ر یه ه،   

یغممرات م مط در ن،    مر ن، خید را پ،یش  ر ش ه،  مشججخاجج،  را  انو،م فرایند ارری، ، دارند    ر اسجج،ت این ر یه ه،
م، کنند   نقش  ،ری را  اسججترای   در هنن، شججف،ف   معمن م،  ،شججد،  ه نیع، فراینده،  پشججتمب،    مشججخاجج، را  ه منظیر 

 ارری، ، دتمقتر   ص ما یر استرای   ه،  شرکت، ایو،د م، نم،یند.
 

ر نمز دارا  اهممت   ی،ثمر ری،د در فرایند ارری، ، استرای   م،  ،شند. هم نمن  رخ، ار عیاما ت، لمت سج،رم،ن،   منبع م ی 
م، ییا   م،  کرد س،رم،  ه،ی، که  ه دنب،ل ییسعه ت، لمت ه،   ش،یست ، ه،  در ن، خید در حیر  فرایند مدیریت استرای یک  

من، ع م،ذ،   ...  ه صجیرت میثریر   ک،رامدیر   ید    در این راسجت، ار من، ع، دارای، ه،   پت،نسجما ه،  در ن، سج،رم،  ار جمله  
  نر   ردار  م، نم،یند، ییانمند   مشتر  در ارری، ، استرای   ه،  پمش ر   س،رم،  دارند.

 ن، راین  ، ییجه  ه نقش   اهممت ت، ا ییجه میذفه ه،   عیاما سمستم،   ت، لمت س،رم،ن،  ه عنیا  میذفه ه،   ،  مشترین  
ری، ، اسجترای  ، سج،رم،  ه،  ه منظیر ایو،د   اجرا  صج ما   درسجت فرایند ارری، ، اسجترای   در سجمسجتم خید،  اثرراار   ر ار

 را  ی،ثمرات م مط  مر ن، ار جمله فزج،  صجنعت، فزج،  کسج    ک،ر   عل، رغم یغممرات در سجم،سجت ه،  کال  سج،رم،ن،، 
ریرسج،خت،   نمز ت، لمت ه،   ییانمند  ه،   من، ع در ن، سج،رم،      مشجتر ار هر چمز نم،رمند پرداختن  ه فراینده،  سجمسجتم،  

خید م،  ،شجند. در  اتع ایو،د ییانمند  ه،  ریرسج،خت،   پشجتمب،    ییسجعه ت، لمت ه،    پت،نسجما ه،  در ن، سج،رم،   ، 
،  ر یعممن   ید ین، انتخ،ب   ییجه  ه نقش پر اهممت، که در فرایند ارری، ، اسججترای   دارند  ه نیع، ی،ثمرراار  ت، ا ییجن

 اجرا  استرای   ه،  س،رم،ن، دارا م،  ،شند.

در مدل مفنیم، ارائه شجد ، دسجت، رده،   پم،مده،  ح،صجا ار فرایند ارری، ، اسجترای   در سج،رم،  شج،ما د  سج،ر  اصجل، م، 
لدرد سج،رم،ن،  هر یک ار این مزج،ممن  ،شجد که عب،ریند ار اررش هفرین،   افزایش اررش سج،رم،ن،، عملدردررای،    نبید عم

اصجل، شج،ما مف،همم مریبط  ، خید م،  ،شجد. اررش هفرین، شج،ما دسجتم، ،  ه اررش افز د   مشجتر در رنومر  اررش سج،رم، ،  
یمرکز  ر کمفمت ررای،   ارائه خدمت   م اجیل  ، کمفمت، رشجد فر ش سج،رم،ن،   افزایش سجنم  ،رار سج،رم،  م،  ،شجد. در 

رم،نن،  ، ارری، ، صج ما اسجترای   ه،  خید در مراحا مختلف ار جمله ید ین   اجرا   کنترل اسجترای یک م، ییانند  اتع سج،
استرای   ه،ی، را  ررزینند که  ه ایو،د اررش افز د   مشتر   ارائه م ایل  ، کمفمت  ،الیر   افزایش فر ش   سنم  ،رار منور 

 ،ثمر  سزای، در اررش هفرین،  را  س،رم،  خیاهد داشت.رردد. ذاا فرایند ارری، ، استرای   ی
در این مدل د ممن ع،ما ح،صجا ار فرایند ارری، ، اسجترای    ، س،ر  عملدردررای،    نبید عملدرد س،رم،ن، معرف، رردید  

مر  نت،یج   ممزا  اسجت. عملدرد ررای،    نبید عملدرد سج،رم،ن، شج،ما مف،همم چندر،نه ا  م،  ،شجد که عب،ریند ار: اندار  ر 
ی قق عملدرد سجج،رم،ن،، ارری، ، عملدرد سجج،رم،ن،   مق،یسججه  ، سجج،یر عملدرده،   اتدام اصججالح،، اریق،ء    ،ال  رد     نمنه  
سج،ر  عملدرد سج،رم،ن، م،  ،شجد. م، ییا  رفت پدید  ارری، ، اسجترای   ی،ثمر ت، ا ییجن، در ا ع،د مختلف عملدرد سج،رم،ن،  

ه،  ، ایو،د   اجرا   ارری، ، اسجترای   ه،  خید  ه صجیرت مسجتقمم  ر افزایش ی، ک،هش عملدرد سج،رم،ن،   دارد   سج،رم،   
شج،خص ه،  عملدرد  اثر م، راارند. سج،رم،  ه،  ه منظیر پ،یش عملدرد خید    ررسج، ی قق عملدرد میرد نظر   یعریف 

ند ی، اسجترای   ه،ی، که منور  ه عملدرد سج،رم،ن،  نتر   ی قق  اتدام،ت اصجالح،  ه منظیر دسجتم، ،  ه عملدرد  ،الیر  ن،رزیر
 ش،خص ه،  عملدرد  م، رردد را  ررزینند.  

 نج، راین پجدیجد  ارریج، ، اسجججترای    ج، در نظر ررفتن عیامجا   میذفجه هج،  اثررجاار  ر این پجدیجد    یمرکز   یقییجت ا عج،د یج،ثمر  
هفرین،    نبید عملدرد سججج،رم،ن، خید ی،ر  رسججج،ند    در نن،یت منور  ه راار  ر این پدید ، سججج،رم،  را در افزایش اررش 

 میفقمت س،رم،    دستم، ،  ه اهداف س،رم،ن، م، رردد.  
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