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 چکیده
صـور  ررتهـه    بانـ  سـاما    راهبرد یموانع اجرا لیو تحل ییشناسا یارائه الگو منظورهحاضر ب پژوهش     

های پژوهشابهدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخهه شده و با اسهفاده از مطالعا  و  ،است. در این پژوهش
ها و ابعاد مورد بررسی در این مطالعه اسهخراج شده است و در ریری هری  از مؤلفههای اندازهشاخص ،پیشین

هـا و  مؤلفـه  ،کـانونی هـای  با اسهفاده از روش کیفی و رـروه  ،. سپسشدطراحی  پژوهشنهایت مدل مفهومی 
نفـر از مـدیرا ، راسـا و کارشناسـا       290 پژوهش. مهغیرها و نمونه آماری این شدهای مناسب تأیید شاخص

شد کـه بـا    آوریجمعای های پژوهش با پرسشنامهسهاد و شعب شهر بان  ساما  شهر تهرا  بوده است. داده
 ار ررتـت و درنهایـت داده بـا اسـهفاده از تنـو  آمـار      روش روایی محهوا و ضریب آلفای کرانباخ مورد تأیید قر

عامل کلیدی از جمله  10طراحی شد. نهایج نشا  داد که  پژوهشتوصیفی و اسهنباطی تحلیل و مدل عملیاتی 
 نیترمهم یراهبرد و یهیریمد ،یمنابع انسان عواملبان  ساما  است. به ترتیب  راهبردترین موانع اجرای مهم

موانع چهارم تـا   یو ترهنگ یارتباط ،یسهمیو س یساخهار عوامل و انددر بان  ساما  بوده راهبرد یموانع اجرا
پروژه و زما  و بودجه و  تیری، مدیاطالعات سهمیو س یهوش تجار ،یندیترآ همچنین عواملو  هسهندششم 
 هفهم تا دهم قرار دارند. یهاگاهیدر جا یمال

.راهبردموانع اجرای  ؛راهبرداجرای  ؛راهبرد ؛راهبردیمدیریت  :هاکلیدواژه
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 مقدمه . 1

 را یا یبانک سهمیدر س یپس از انقالب اسالم یکه بان  مرکز یاصالحات نیتراز مهم یکی     
با هدف  1379در سال  را یا یبانک سهمیدر س یخصوص یهابان  تیانجام داده است، اجازه تعال

و پر مشقت  یتراررد طوالن یامر پس از ط نیبوده است که ا یرقابت و بهبود خدما  بانک شیاتزا
در  یاصالحا  ساخهار یانجام برخ ،یالمللنیو ب یشد. در آ  زما  با توجه به الزاما  داخل یعمل
 یاز اصالحا ، صنعت بانکدار قبل. ناپذیر بودکشور اجهناب یهابان  تیو مقررا  و نحوه تعال نیقوان
از جمله  اریبس لیبه دال یدوله یهاشده بود. بان  لیتشک یدوله یهابان  یاز تعداد معدود را یا

و  یانجام خدما  دوله ،یدوله یهادسهگاه ازیمورد ن یحجم کال  منابع مال نیمأشد  در تریدرر
با توجه  زیدولت بوده است و ن یمال یهااستیهمواره تابع س یپول یهااستیکه س ییدر تضا تیتعال

از ورود  بعدشده بودند.  یو مال یخدما  پول تیفیو کاهش ک ییدچار اتت کارا ،رقابت نهیبه نبود زم
از  یاریبس در پی آ که  مشاهده شد را یا یبانک سهمیمحسوس در س یراتییتغ ،یخصوص یهابان 

و  شدند دواریام را یا یدر صنعت بانکدار یرقابه طیشرا رییبه تغ یو کارشناسا  اقهصاد پژوهشگرا 
چشمگیری اتزایش یاتهه  طورهای خصوصی تقاضا برای انواع خدما  بانکی بهبه موازا  ورود بان 

 . [4] است
هم اکنو ، صنعت بانکداری در کشور با کاهش تدریجی انحصار، ترویج رویکرد رقابهی در بازار،      

های ایرانی را با و این ترآیندها بان  رو داردرری دولت را پیشکاهش تصدی سازی وخصوصی
از  طلبد.های خاص خود را میراهبردآ ، سازوکارها، ابزارها و  تضایی رقابهی مواجه ساخهه که بقا در

های مخهلف جهت نیل به در حوزه راهبردها و اسهفاده از راهبردیریزی توا  به برنامهجمله، میآ 
، راهبردیهای مخهلف در زمینه مدیریت براساس نهایج پژوهش ی  مزیت رقابهی پایدار اشاره کرد.

سطوح مخهلف سازمانی با مشکل مواجه  در راهبردمرحله اجرای  ها درها و شرکتاغلب سازما 
ها در ایرا  صرتاً به مرحله تدوین و % از سازما 80دهد که حدود ها در ایرا  نشا  میهسهند. بررسی

% دیگر ترصت و 20و کمهر از حدود  اندکردهسنده ها در قالب جزوا  زیبا و مقاال  براهبرداتخاذ 
 .[3] یابندشده را میهای تدوینجرا  اجرای راهبردها و برنامه

 هایی که از رویکرداست. شرکت سازما ها، بخش نهایی و ضامن موتقیت راهبرددرست  اجرای     
در  راهبرد در مرحله اجرایکنند، اغلب رسید  به ی  مزیت رقابهی پایدار اسهفاده می برای راهبرد

درصد  90. براساس مطالعه نشریه تورچو ، بیش از شوند سطوح مخهلف سازمانی با مشکل مواجه می
 [.5] مانندخود ناکام می راهبردیهای بزرگ دنیا در دسهیابی به اهداف شرکت
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از تدوین شده انهخاب راهبرددرصد مدیرا  ارشد معهقدند اجرای  72طبق نظرسنجی  ،همچنین     
و ابزارهای  هاروش های مهعددیدر ایرا  نیز سازما . شده است ترمطلوب مشکل راهبردی  
 یابند بخش رقابهی دستاند به عوامل مزیتولی اغلب نهوانسهه ؛اندررتهه کاررا به راهبردیریزی  برنامه

[3.] 
 ایبازدارنده موانع عوامل و بندی ازبندی و رتبهارائه ی  طبقه شناسایی و ،پژوهشهدف اصلی      

بان  ساما  موردی در صنعت بانکداری و برای مطالعه  هاراهبرد سازیجاریراسهای  است که در
دارد  یراهبردو مدیریت  ریزی تحقق اهداف کال  خود نیاز به برنامه برای، بان  ساما  وجود دارد.
است. های مخهلف بوده بان  در حوزههای راهبردمهم این ترآیند، تدوین  هایخروجیکه یکی از 

های مخهلف در پژوهش است. نهایج سازما ها، بخش نهایی و ضامن موتقیت راهبرددرست  اجرای
 برای راهبرد هایی که از رویکرددهد شرکتنشا  می راهبردیمدیریت و  یراهبردریزی برنامهزمینه 

در سطوح مخهلف  راهبرد کنند، اغلب در مرحله اجرایرسید  به ی  مزیت رقابهی پایدار اسهفاده می
 سازما ها، بخش نهایی و ضامن موتقیت راهبرد اجرای درست. شوندسازمانی با مشکل مواجه می

  سازی و کاربردی شوند.درسهی پیادههای مربوطه باید بهراهبردطی آ   است که
اهداف  پیروی ازرا در بان  ساما ، این سازما   یراهبردریزی ذکراست، پروژه برنامههالزم ب     
، مشهریا  یجذب و نگهدار یبان  در راسها یها تعالیت یهدتمندساز ؛ازجمله اش ساله پنج

بان  در  یها یتوانمند  توسعه، یندهاآاز طریق بهبود تر یاتزایش کارایی عملیات، مشهریا  یوتادارساز
 یِحفظ پیشگامو  منظور کنهرل مخاطرا  مدیریت ریس  به ی،رذار الملل و سرمایه امور بین  زمینه

 یبررسست که به ا رو سعی بر این. در پژوهش پیشدهد یم ییار الکهرونی  یبانکدار  بان  در زمینه
بان  ساما  پرداخهه شود و عالوه بر  یراهبردهای و اجرای سازیجار یهاموانع و بازدارنده لیو تحل

پژوهش در زمینه نوآوری از چند این . شودبندی از آنها ارائه بندی و رتبهشناسایی موانع، ی  طبقه
موانع  لیتحلعنوا   بای در صنعت بانکدارای در ایرا  تاکنو  مطالعه .1: جنبه حائز اهمیت است

در حوزه موانع و عوامل بازدارنده  هاپژوهشمطالعا  و  .2انجام نشده است، راهبردها  یسازیجار
های مربوط نسبت و درک چالش راهبردمباحث اجرای  .3سازی راهبردها در دنیا اندک است و جاری

 به مباحث تدوین و کنهرل راهبردها در حال حاضر اهمیت بیشهری دارد.  
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  و چارچوب نظری پژوهشمبانی . 2

 3مرکـب از اسـهراتوس   2از کلمـه یونـانی اسـهراتژو   )راهبـرد(   1کلمه اسـهراتژی . و اجرای آن راهبرد

نیز بر همین  ریزی راهبردیمعنای رهبرررتهه شده است، با این تفاسیر برنامهبه 4معنای ارتش و ارو به
را ایجاد یـ    راهبرد ریرد.های دولهی و غیر انهفاعی را در بر میشود و کلیه سازما اساس تدوین می
کنند و اسـاس کـار را مـدیریت ایـن تمـایز      میترد برای تمایز سازما  از رقبا تعریف مزیت منحصربه

یعنی نوعی مسیر آراهانـه و مـورد    6و نقشه 5ست از طرحا عبار  راهبرد عبار  دیگر،به [.7] دانند می
نظر ی  رهنمود برای برخورد با ی  وضعیت خدعه و تریب ی  نقشه خاص یا مانور بـرای انحـراف   

 .[16] مشخصویژه الگویی از یکسری اقداما  رقیب الگو به
میا  آرزو و عمل، میـا  ذهنیـت و    انسا  موجودی است میا  شد  و بود ، میا  رویا و واقعیت،     

همـواره ناکـامی در رسـید  بـه      شـود نگریسهه میاما وقهی به تاریخ  ؛عینیت و میا  خواست و هست
. چـه بسـیار   شـود مشـاهده مـی  ها و شکست در تبدیل ذهنیت به عینیـت  آرزوها و عملی نشد  وعده

هـای  در رویارویی با موانع تحقق پیـدا نکردنـد. اصـوال چـالش     راه پیاده نشد و یاهایی که هیچراهبرد
 7ها نهفهه است. مونیهور رروپراهبرددر اجرای  راهبردبیش از مرحله تدوین  یراهبرداساسی مدیریت 
اصـلی مـدیرا  ارشـد    هـای  به بررسی اولویت 2006در سطح جها  در سال  یپژوهشدر ی  مطالعه 
هـا و  با ی  اخهالف قابل توجه رتبه ی  را بـه خـود اخهصـاص داد. بررسـی     8راهبردپرداخت. اجرای 

ها به اهداف درصد از شرکت 80الی  60دهند که  های تراوا  در طی دو دهه رذشهه نشا  میپیمایش
درصـد علـت    70بـیش از  دهـد کـه   مطالعا  نشا  می ،کهکنند. درحالیخود دست پیدا نمی یراهبرد

بلکه مشـکل   ؛بد نیست راهبردسازی آنها نهفهه است. مشکل واقعی ها در مرحله جاریراهبردشکست 
 .[3] سازی بد استجاری
تونی هیوارد مدیر ارشد اجرایی جدید شرکت نفت بریهانیا با صراحت عنوا  کـرد:   ،2007در اکهبر      
 ها،راهبردسازی در صور  عدم جاری .[14] سازی آ  استبلکه جاری؛ نیست راهبردله ما تدوین ئمس

بـدو    راهبـرد  زیـرا، در حد ی  بازی تکری نسبها جذاب تنـزل خواهـد یاتـت،     یراهبردریزی برنامه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Strategy 
2. Stratego 

3. Stratos 

4. Ego 
5. Plan 

6. Map 

7. Monitor Group 
8. Strategy Implementation  
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تـر از کیفیـت خـود    به مراتب مهـم  راهبردشد  قادر به تغییر وضع سازما  نیست. توانایی اجرای  اجرا
های درست در سازما  جـاری  راهبرددر صورتی محقق خواهد شد که  یراهبرداست. موتقیت  راهبرد
  .[3]شوند 

 
شود که هفهاد درصد رفهه می. راهبرددر زمینه اجرای  مبانی نظریپیشین و فقر  هایپژوهش
توا  رفت که حداقل هفهاد درصد می اما در کمال تعجب، ؛سازی استها در جاریراهبردمشکل 
 ؛سازی آ بوده است تا جاری راهبردمربوط به تدوین  یراهبردها و ابزارهای مدیریت شناسیروش

و   یکالس یهاکهابدر  ،همچنین له.ئیعنی تخصیص تقط سی درصد توجه به هفهاد درصد مس
بسنده شده  یکل یهاهیعموما به توص راهبرد یسازیجار یهادر تصل یراهبرد تیریمعروف مد

  .[3] کمهری دارد و کاربرد باشدنمی اتههیاست که کامل ساخهار
 یجوو، با جستندانجام داد 2014سال نوامبر در  که یبررسی  در  پژوهشگرا  ،در این رابطه     

 اتتیواژه  دیکل نیبا ا جهیهزار نه 400و  و یلیم Google ،37در  " Strategic Planning "عبار  
 جهیهزار نه 587معادل   "Strategic Implementation"جو با عبار  وجست نیا ،کهیدر حال ؛شد

در بر  جهینه یراهبرد یبرابر اجرا 64 یراهبرد یزیرواژه برنامه یجووجست دیگر، ار عببود. به
میلیو  و  1معادل  "Strategy Implementation"جوها برای واژه وتعداد جست ،همچنین داشت.
 راهبرد یبرابر اجرا 27 یراهبرد یزیرواژه برنامه یجووجست ،عبارتیبه است؛ هزار واژه بوده 370
 یزیربرنامهبرای سه واژه  ScienceDirectجو در سایت وهمین جست ،در برداشهه است. ضمنا جهینه

واژه بوده  3180واژه و  639واژه،  27567به ترتیب برابر  راهبرد یاجراو  یراهبرد یاجرا، یراهبرد
و  راهبردریزی و اجرای شکاف موجود در پیشینه پژوهش برای برنامه دهندهنشا ها است. این بررسی
سازی های اخیر موضوع اجرا و پیادهاما در سال ؛است راهبردبرای اجرای  مبانی نظریحاکی از تقر 

  .[2] رو شده استهتوجهی روبراهبردها و موضوعا  راهبردی با اقبال قابل
که در ادامه آمده  شدهبررسی  راهبردمخهلف در مورد موانع اجرای  مطالعا ، پژوهشدر این      

در  یطیمح یهاراهبرد یها و موانع اجرامحرک»پژوهشی با عنوا   ،پژوهش نخسهیناست. 
حال  نیها و درعمحرک یپژوهش به بررس نیا انجام شد. 2013بود که در سال  «یدیتول یها شرکت

آمد  بر  قیدر خصوص تا زین ییها هیتوص تیو در نهای پرداخهه است طیمح یهاراهبرد یموانع اجرا
 نیدر ب یسیو انگل یبه دو زبا  دانمارک لیسوا 34پرسشنامه  ،پژوهش نیدر ا کند.یموانع ارائه م نیا

ها نشا  یاتهه است. شده عیتوز هینهرنیا یهاو رروه لیمیا قیو دانمارک از طر کایشرکت در امر 500
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بود   یناکات از حد، شیب یبه دانش تخصصمنابع انسانی  ازین ،اطالعا مالی و  کمبود منابعداد که 
موانع  مد،آناکار یابزارها ،هاپروژه بهبود ای شرتتیاهداف پ ییشناسا تقدا  اتهه،یزما  اخهصاص

شناخهه شدند. با توجه به این  راهبردترین موانع اجرای  ی و محیطی ازجمله مهمقانون موانعی، ساخهار
در پژوهش  ی، موانع مدیریت زما  و پروژهاطالعات مالی و منابعی، موانع موانع ساخهاراز  پژوهش
 .[6] اسهفاده شده استحاضر 
آ  به موانعی چو  موانع ترآیندی، ترهنگی و ارتباطی بوده  توجهیبی ،پژوهشاین  از اشکاال      

موانع منهشر شد به  2012خود که در سال  یراهبرددر کهاب مدیریت  دیویداست. در بررسی دیگری، 
 .[9] یاد کرده است راهبردترین موانع اجرای عنوا  مهمو منابع مالی به هاسهمیو س یساخهار

منهشر شد.  2012در سال  «یابیبازار کپارچهیارتباطا   راهبردموانع »پژوهشی دیگر با عنوا  
 منابع ،یمنابع مالروش اکهشاتی و توصیفی بود و نهایج آ  نشا  داد که  ،پژوهششناسی این  روش
 تیولئقبول مس عدم ابا ،یو بازار را یمد ینبود دانش کات دانش و مهار  کارکنا ، سطح ،یانسان

 .[11] یکپارچه بازاریابی بوده است راهبردترین موانع اجرای از مهم مدیرا 
در  1، ترهنگی، ساخهاری، ترآیندی توجه نکرده است. برایسو یراهبرداین پژوهش نیز به موارد      

و  یراهبردی، موانع ندیآتر موانعی، موانع منابع انساندر کهاب مدیریت راهبردی خود  2011سال 
 .[7] کندمیمعرتی  راهبردترین موانع اجرای را مهم هاسهمیو س یموانع ساخهار

انجام شد. این  2010در سال  «موسسا  ورزشی  ریزی درموانع برنامه»پژوهشی در مورد      
نفر از مهخصصین، مدیرا  و اساتید دانشگاه در  31 پژوهشدر ایرا  انجام شد. نمونه این  پژوهش

، موانع سازمانی، موانع ساخهار راهبردحوزه ورزش بودند. نهایج نشا  داد که موانع ساخهاری، موانع 
های ترین موانع برای برنامه بازاریابی در شرکتو ترهنگ سازمانی مهمکارکنا   بازاریابی، مدیریت،

 [.12] ورزشی هسهند
های اما به مواردی همچو  مانع سیسهم ؛این پژوهش تقریبا از مدلی جامع بهره ررتهه بود     

اطالعاتی و هوشمندی تجاری، مدیریت زما  و بودجه اشاره نکرده بود. پژوهش دیگری باعنوا  
. پژوهش حاضر مروری شدمنهشر  2008در سال  «راهبردسایی موانع عملیاتی و اجرایی برنامه و شنا»

وری آو در صنایع تن 2در بازارهای شرکهی راهبردبر مطالعا  انجام شده در زمینه موانع اجرای 
 که با است یفیپژوهش ک  ی پژوهشعبارتی این اطالعا ، صنایع دتاعی و ساخهما  بوده است. به
صنعت یادشده انجام شد و  3در  یراهبردهای مصاحبه با مدیرا  کلیدی و بررسی اجرای برنامه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Bryson 
2. B2B Markets 
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موانع  یارتباطا  و هماهنگ و اطالعا ، داده ،یاتیعمل ندها،آیتر ،یموانع ساخهارنشا  داد که  هااتههی
 قیدق انداز،همچو  مشخص نبود  چشم یگریموانع دبه ،ضمنا است. بوده راهبرددر اجرای  یدیکل

بود  هوش  یناکات ،یعال را یمد تیحما عدم را ،یمد مقاومت ،راهبرد یاجرا یهانبود  برنامه
 .[10] اشاره شده است زین یابیبازار
اسهفاده  راهبردسعی شده است از مدل نسبها جامعی برای بررسی موانع اجرای  پژوهشدر این      
های های ترهنگی، مالی و منابع انسانی از ضعفآ  به زمینه یتوجهبیها، اما با وجود این قو  ؛شود

ها در اقهصادهای بر شرکت 2006نیز در مطالعه خود در سال  1مدل تعلی بوده است. کاپال  و نورتو 
ترین موانع و موانع مالی را مهم یراهبردمحور، موانع مدیریهی، منابع انسانی، موانع نوآور و دانش

 [.14] هنددانس راهبرداجرای 
 پژوهش «های خدماتیشرکت راهبردبررسی دو بعد منابع انسانی و بازاریابی در اثربخشی اجرای »     

سعی داشت تعامل منابع  پژوهشاین  و در انگلسها  انجام شد.  2005دیگری است که در سال 
به  یهمبسهگ لیبا تحلی بود و دانیمای که مطالعه کندبررسی  راهبردانسانی با بازاریابی را در اجرای 

مسهقل در  یراهبردمدیر بازاریابی در واحدهای تجاری  230. نمونه آماری کرده است دایدست پ جینها
که ارتباط منابع انسانی و بازاریابی تاثیر  نشا  دادهای خدماتی انگلسها  بودند. نهایج کلی شرکت

 ،یعال را یمد تیحمانشا  داد که  هاتر یاتههدقیقطور هدارد و ب راهبردمثبهی بر اجرای اثربخش 
ترین ی مهمسهمیو س یعوامل ساخهار اطالعا ،و یکپارچگی  انسجام ،ی در سازما ترد نیب ارتباطا 

عبارتی در صور  نبود و طور خاص بازاریابی هسهند و بهههای سازما  و براهبردعوامل در اجرای 
 ،پژوهشمدل اولیه این  پذیر نخواهد بود. از ایرادا امکا  راهبردسازی جاری ،کمبود در این عوامل

 .[8] های ترهنگی بوده استو زمینه یراهبردتوجه آ  به منابع مالی، عوامل 
این  .شدمنهشر  2004عنوا  پژوهشی است که در سال  «ارتباطا  بازاریابی راهبرداجرای موثر »     

در صنعت بازیاتت  ،پژوهشاین  .همچنین ممیزی بوده استی و فیتوص کردیرو با یشیمایپ، پژوهش
شهروند انجام شد و در  956ای بروی مطالعه 1999در انگلسها  در دو بازه زمانی انجام شد. در سال 

زمینه آراهی، دانش و اطالعا  شهروندا  در خصوص بازیاتت مطالعاتی انجام شد و در بازه سه ساله 
نفر از شهروندا  صور   5560ی بر روی پژوهش  2002های ارتباطی پیاده شد و در سال راهبرد

وجود ضعف بود. با توجه به دانش و اطالعا  شهروندا  ،یآراهررتت و نهایج حاکی از بهبود نسبی 
سازی و های پیادهبه مصاحبه با سرپرسها  پروژه راهبردسازی ها به ممیزی پیادهدر برخی زمینه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Kaplan & Norton  
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اطالعا   یهاسهمیس ،نیروی انسانی آموزشها نشا  داد که سی شواهد پرداخهه شد. یاتههبرر
ارتباطا   راهبردترین عوامل در اجرای اثربخش ی مهمارتباطا  داخل و زما  تیاهم بودجه، ،یابیبازار

 راهبرداجرای موثر  ،در صور  ضعف در هری  از عوامل ذکرشده ،بازاریابی هسهند. به بیا  دیگر
 .[15]صور  نخواهد ررتت 

، عوامل ترهنگی، ساخهاری و یراهبردآ  به مسائل  یتوجه بی ،های این پژوهشاز ضعف     
ارتباطا  بازاریابی بوده است و ممکن  راهبردصرتا برای اجرای  پژوهشاین  همچنین،. استترآیندی 

 پژوهش «در مورد بازارررایی راهبردی  رویکرد اجرای »پذیری باالیی نباشد. است دارای درجه تعمیم
بازار  راهبردموتق  یعوامل اجرا یبررس ،. هدف این مطالعهشدمنهشر  2004دیگری است که در سال 

 یدانیم ای، مطالعهپژوهش این شود.یبا شکست مواجه م راهبرد یصور  نبود آنها اجرا است که در
در سه صنعت کاالهای  ،. پژوهش حاضرها اسهفاده شده استداده لیتحل یبرا و یسربوده و از رر
آال  در دو کشور آمریکا و آلما  انجام شده، صنعت الکهرونی  و صنعت ماشینبندیمصرتی بسهه

عنوا  نفر به 2784بوده که از میا  آنها  یراهبردهای مدیرا  اجرای پروژه شامل شد. جامعه آماری
صور  تلفنی پاسخ دادند. نهایج  نشا  داد که هها باز آنها به پرسشنامه 2610نمونه انهخاب شدند و 

 راهبردترین عوامل در اجرای مهم ترهنگی و اطالعات یهاسهمیو س اطالعا  ،یعوامل ساخهار
 .[13]هسهند 

به موانع  یتوجهبیجامع نبود  مدل و  ،راهبرددر تعیین موانع اجرای  پژوهشهای این  ضعف     
نیز در مطالعا  خود در  1. سیمکینهسهند، انسانی و مدیریهی در مدل اولیه یراهبردمهمی چو  موانع 

 موانعی، ارتباط موانعی، ندیآتر موانعی، منابع انسان موانعی، هیریموانع مدبه  2000و   2002های  سال
عنوا  موانع ی را بهبودجه و منابع مال موانعو  یراهبرد موانعی، موانع ترهنگ، هاسهمیو س یساخهار
انجام  راهبردصور  مطالعا  مروری در زمینه اجرای ه. مطالعا  سیمکین بکردمعرتی  راهبرداجرای 
های خود به ضعف مطالعا  در سیمکین در بررسی ،البهه کرد؛پیشین را بررسی  هایپژوهششد و 

بیشهری صور  ریرد  مطالعا نیز اشاره کرده و امیدوار بوده که در این حوزه  راهبردزمینه اجرای 
اما به موانع مدیریت زما  و اطالعا   ؛بود صور  جامعهای سیمکین بهپژوهشهرچند  .[17،18،19]

، 1پیشین، برمبنای جدول  هایپژوهشتوجه نکرده بود. باتوجه به آنچه مطرح شد و همگرایی 
 تدوین شد.  هشپژوچارچوب نظری 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Simkin 
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 های پیشین. مروری بر پژوهش1 جدول

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پـژوهش مـدل مفهـومی    ،پیشـین  هـای پژوهشبا توجه به  .پژوهشهای مدل مفهومی و فرضیه
 است. راهبردمولفه کلیدی اثررذار بر اجرای  10طراحی شد که در برریرنده 
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 موانع منابع انسانی √  √ √ √  √ √  √ √ 8

 موانع ترایندی    √  √     √ 3

 موانع ارتباطی      √  √  √ √ 4

8 √  √ √  √ √ √  √ √ 
موانع ساخهاری و 

 هاسیسهم

2  √         √ 
موانع مدیریت زما  و 

 پروژه

 موانع ترهنگی     √    √  √ 3

 یموانع راهبرد √   √ √ √ √    √ 6

6 √ √   √    √ √ √ 
موانع بودجه و منابع 

 مالی

5  √ √ √  √     √ 

ها موانع سیسهم
اطالعاتی و هوش 

 تجاری
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  راهبرد. موانع اجرای 1 شکل

 

ارشد، ضعف  تیریمد یناکات تیو رهبری، حما تیریمهناسب نبود  سب  مد .1مدیریتیموانع 
و  ییها، تردرراراهبردو مهفاو  مدیریت ارشد نسبت به  یهای مدیریهی مدیرا ، درک سطحمهار 

، نییسطوح پا ژهیوبه ،به نظرا  اقشار سازما  یتوجهکمواحدها،  را یعمل کرد  مد یارهیجز
ها راهبرد یاخهیارا  ناکاتی در زمینه اجرا را ،یمد نییپا یریپذس یبین مدیرا ، ر اخلیاخهالتا  د

 ها.و طرح
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Managerial Barriers 



 225                                                                                                           راهبرد یموانع اجرا یلو تحل ییشناسا یالگو

تجربه کم کارکنا  در ، کارکنا ها در جذب راهبردالزاما   در نظر نگرتهن .1انسانیمنابع موانع 
جذب ، راهبردبرخوردهای شخصی و تضاد مناتع کارکنا  در اثر اجرای ، هاراهبردمورد اجرای 

دانش و  کمبود،هاراهبردکارکنا  شرکت از  نداشهن آراهی ،سازما  توسط رقبا سههیشا یروهاین
 .هاراهبردهای کارکنا  در مورد اجرای مهار 

 

مقاومت مدیرا  در برابر ، راهبردای در اجرای مشارکت ضعیف واحدهای وظیفه .2فرهنگیموانع 
 تضاد، کارکنا  در برابر تغییر مقاومتی هاراهبرد یاثربخش ایاعهماد و اطمینا  کم به صحت ، تغییر
 .راهبرد یاجرا یمناسب برا یجو سازمان نبود، سازما  جیرا یهامخهلف با ارزش یهاراهبرد

 

ناکاتی  ارتباطا ، (ی)سطوح سازمان های مخهلف مدیریتارتباطا  ناکاتی میا  الیه .3یارتباطموانع 
ارتباطا  داخلی بین  ضعف، )مدیرا  با کارکنا ( ارتباطا  عمودی ضعف، گریکدیمیا  کارکنا  با 
  .هاراهبرد یدر رابطه با اجرا ییواحدهای اجرا

 

ناکاتی بین  تعامل ،یراهبردموضوعا   ا یب یاسهفاده صرف از ارقام و اعداد برا .4راهبردیموانع 
ها و راهبردبا  یاتیریزی عملکم برنامه ارتباط، های رذشههبه اسهراتژی دلبسهگی، ایهای وظیفهبخش
مجزا و  یافهیهای وظراهبرد ،کنهرل و توجه به نیروهای محیطی نبود، ریزی کال  سازمانیبرنامه

 ندیدر ترآ یسهمینگرش س تقدا ، اهداف حیبندی صحاولویت در ناتوانی، باهم یبدو  هماهنگ
 را ییمانند تغ یطیو مح یترا سازمان موانع، توسط اتراد راهبردتاثیر قرار ررتهن  تحت، ریزی برنامه

، نشدهینیبشیرویدادهای خارجی پ وقوعی، دوله نیو قوان هااستیس عیسر را ییتغ، ا یرقبا و مشهر
دید جامع نسبت به  نداشهنی، طیهای محانجام نداد  تحلیل ایاطالعا  و  یآوریا عدم جمع کمبود

 .اندک برای تفکر نوآورانه یزمان ترصت، محیط خارجی
 

اجرای  برای غیره و بودجه تیمحدودی، مال یزیربرنامه تیمحدود .5مالیمنابع بودجه و موانع 
 هسهند. مالیاز موانع  راهبرد

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Human Resource Barriers  
2. Cultural Barriers 

3. Relational Barriers 

4. Strategic Barriers 
5. Financial Barriers 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%22human%20resources%20barriers%22&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Felearningexperiences2.wikispaces.com%2FHuman%2BResource%2BBarriers&ei=1rB4U4ThKoPwOqqNgZAF&usg=AFQjCNE14recPwgS17sLLYq68M3HSM9Eag&bvm=bv.66917471,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%22human%20resources%20barriers%22&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Felearningexperiences2.wikispaces.com%2FHuman%2BResource%2BBarriers&ei=1rB4U4ThKoPwOqqNgZAF&usg=AFQjCNE14recPwgS17sLLYq68M3HSM9Eag&bvm=bv.66917471,d.d2k
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های در مورد رویه ابهام، شدهریزیهای برنامهبرای انجام تعالیت ندینداشهن ترآ .1یندیموانع فرآ
جلب مشارکت بخش  عدم، اصطالحا  و واژرا  مربوطه شده،ترآیندهای تدوین در مورد ابهام، اجرا

 .های منهخبراهبردبا  یسازمان یندهایترآ نداشهن تطابق، ریزیاجرایی در ترآیند برنامه
 

در زمینه تدوین  یبه اطالعا  کات نداشهن دسهرسی .2یو هوش تجار یاطالعات ستمیموانع س
 .نبود  اطالعا  قیدق، در اطالعا  در دسهرس ابهام، نبود  اطالعا  روزبهها، طرح ها وراهبرد

 

در  دیزا ی/ بروکراسیوانساالرید وجود، راهبردمهناسب با  یتقدا  ساخهارها .3یموانع ساختار
 .زا یها و تجهرساختیدر ز یرذارهیسرما تقدا ، موثر یهیریمد یهاسهمیس تقدا ، سازما 

 

، تاکید بیش از اندازه بر جزئیا  درقالب برنامه غیرمنعطف ساالنه .4پروژه و زمان تیریموانع مد
 و رزارش انحراتا  زمانی. نداشهن ، کنهرلریزیهای برنامهمحدودیت زمانی دراجرای تعالیت
 به شرح زیر است:پژوهش حاضر  هایبا توجه به آنچه مطرح شد ترضیه

 در بان  ساما  است. راهبردسازی از موانع جاری مدیریهی عامل :1ترضیه 

 بان  ساما  است. در راهبرد سازی: عامل منابع انسانی از موانع جاری2ترضیه 

 در بان  ساما  است. راهبرد سازیترهنگی از موانع جاری : عامل3ترضیه 

 در بان  ساما  است. راهبرد سازی: عامل ترآیندی از موانع جاری4ترضیه 

 بان  ساما  است. راهبرد سازی: عامل ارتباطی از موانع جاری5ترضیه 

 بان  ساما  است. در راهبرد سازیاز موانع جاری یراهبرد: عامل 6ترضیه 

 در بان  ساما  است. راهبردسازی : عامل منابع مالی از موانع جاری7 ترضیه

 در بان  ساما  است. راهبرد سازیتجاری از موانع جاریو هوش  یاطالعات سهمیس: عامل 8ترضیه 

 .بان  ساما  است در راهبرد یسازیاز موانع جارساخهاری و سیسهمی : عامل 9 هیترض

 .بان  ساما  است در راهبرد یسازیپروژه و زما  از موانع جار تیری: عامل مد10 هیترض
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Process Barriers 

2. Business Intelligence and Information Systems Barriers 

3. Structural Barriers 
4. Time and Project Mnagement barriers 



 227                                                                                                           راهبرد یموانع اجرا یلو تحل ییشناسا یالگو

 شناسی پژوهشروش .3

 بان  سـاما  این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی است؛ زیرا نهایج آ  برای آراهی مدیرا       
چارچوب جامعه و یا نمونـه   را در پژوهشهای زیرا داده ؛از نظر مکانی از نوع میدانی است. کاربرد دارد

این پژوهش از  کند.آوری میجمعآماری با حضور در آنها و با اسهفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه 
طـور ویـژه بـر روی    زیرا بـه  ؛است 1پیمایشی و موردپژوهی -توصیفی هایپژوهشنظر روش در زمره 

وه ارتبـاط میـا  آنـا  را در چـارچوب     کند و عناصر و مهغیرهای پژوهش و نحتمرکز می بان  ساما 
از روش  ،آمـده دستهها از نمونه آماری ب داده آوریجمعبرای  مطالعهدر این . کندمشخص توصیف می

ای  های کهابخانه، محقق بر اساس روشجادر اینپیمایشی و موردپژوهی اسهفاده شده است.  -توصیفی
الزم  کنـد. اقدام مـی  های مورد نیازداده آوریجمعهای اسهاندارد به و میدانی و با اسهفاده از پرسشنامه

تأییـد، مـورد سـنجش قـرار خواهنـد       بـرای ، پژوهشهای پرسشنامه 3و پایایی 2روایی که ذکر استهب
و برای پایایی، روش و ضـریب آلفـای   های کانونی و روایی محهوا از رروه پژوهشررتت. برای روایی 

 .[1]شود اسهفاده می4کرانباخ
، براساس مدل  تلفیقی در زمینه موانع اجرای ؤاال  پرسشنامه که چهارچوب کلی سبا توجه به این     

برای اطمینا  کامـل از   ،. همچنینباشداز روایی الزم برخوردار می ،بنابراین ؛، طراحی شده استراهبرد
، بان  ساما مدیرا  کلیدی روایی پرسشنامه، نظرا  اساتید راهنما و مشاور و همچنین کارشناسا  و 

کیفی و با اسهفاده از رروه  پژوهشهای پرسشنامه به روش . ابهدا شاخصمورد اسهفاده واقع شده است
و سپس پرسشنامه تاییـد شـده از    شدی جلسه با مدیرا  و کارشناسا  بان  ساما  بررس 5کانونی در 

ها نهـایی  ها و پرسشنامهتن از اساتید دانشگاه شاخص 5نظر مدیرا  و کارشناسا  بان  ساما  توسط 
در ایـن   ،های کیفی و کمی پرداخهـه اسـت  آمیخهه که به ترکیب روش پژوهشعبارتی از روش شد. به

های پرسشنامه، اقدام بـه بررسـی   و تحلیل داده یبررس منظور اطمینا  از نهایجبهپژوهش اسهفاده شد. 
ریری آ  است که اندازه ،شود. مقصود از قابلیت اعهماد ی  وسیلهقابلیت اعهماد پرسشنامه اسهفاده می

طـور مکـرر   ریـری(، تحـت شـرایط مشـابه، بـه     )ابزار اندازه ارر خصیصه مورد سنجش با هما  وسیله
میـزا  ضـریب   باشـند.  تا چه حد مشابه، دقیق، و قابل اعهماد می دست آمدهه، نهایج بشودریری  اندازه

دهنده آ  است کـه  نشا  دار این مقبود و  96/0که برابر با باخ محاسبه شد ناعهماد با روش آلفای کرو
نمونـه آمـاری   . دارندقابلیت اعهماد و پایایی بسیار خوبی  ،پژوهشمورد اسهفاده در این های پرسشنامه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.   Case study 

2. Validity 

3. Reliability 
4. Cornbrash’s Alpha 
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شده از شعب و سهاد بان  ساما  در شهر تهـرا  و از  بندیاساس روش تصادتی طبقه این پژوهش بر
تعیـین انـدازه    بـرای بر اساس ترمول کوکرا  انهخـاب شـدند.   سا و کارشناسا  بان  امدیرا ، رمیا  

بـر حسـب نسـبت رویـت     از ترمول تعیین حجم نمونه با توجه به جامعه آماری محـدود   1نمونه آماری
احهمال مواتـق و مخـالف    نشانه به ترتیب qو  pصفت مورد مطالعه در جامعه اسهفاده شده که در آ  

بـرای آ    . همچنـین وجود خواهـد داشـت  حداکثر تعداد نمونه  =5/0p= qبا قرار داد   و بود  است

e = 2 ،5 %=α%5 ترمول
، حجـم  بود 2231تعداد جامعه آماری  ،است، از آنجاکهα Z/ 2=  96/1و  3

 4هـا از تنـو  آمـار توصـیفی    و تحلیـل داده  بررسی برای ،در این پژوهششد.  محاسبه نفر 290 نمونه
 6ماننـد آزمـو  تریـدمن    5های مرکزی و پراکندری و همچنین از تنو  آمار اسهنباطیهمچو  شاخص

 اسهفاده شد. ترض برای میانگین ی  جامعه، آزمو  تی اسهیودنت یا آزمو  بندی مهغیرهابرای رتبه
 
 ها. تحلیل یافته4

دهندرا  )اتراد نمونه( و همچنین شناخهی پاسخدر این قسمت ابهدا آمار توصیفی اطالعا  جمعیت     
و در ادامـه بـرای    اسـت  شـده نشـا  داه  کارریری جداول و نمودارها هبا ب پژوهشوضعیت مهغیرهای 

های مهفاو  بـا اسـهفاده از   های آماری و آزمو ریری از روشپژوهش و نهیجهرویی به سواال  پاسخ
% از آنها در شعب و 66رویا  نفر پاسخ 290د. نهایج نشا  دادکه از ش ، اسهفادهSPSS22اتزارهای نرم
دهنـدرا   درصد از پاسـخ  70اند. % ز  بوده17دهندرا  مرد و %  از پاسخ83% در سهاد بوده است. 34
درصـد از آنهـا    11 ،سـال دارنـد. همچنـین    30و کمهـر از   30درصد آنها  19 ،ساله هسهند 40لی ا 30

دهنـدرا  دارای تحصـیال    درصد از پاسخ 51باشند. از نظر تحصیلی، مربوط به سایر سطوح سنی می
 7 دهنـدرا  مـدیر،  درصد از پاسـخ  2، همچنینتر از لیسانس دارند. درصد پایین 49لیسانس و باالتر و 

انـد.  کارشـناس و کارمنـد بـوده    43درصـد کارشـناس ارشـد،     31درصد سرپرسـت،   17درصد رئیس، 
هـای  های پراکندری و شـاخص های مرکزی، شاخصها به سه رروهِ شاخصهای توصیف دادهشاخص

تـرین  چگونگی توزیع مهغیرهای پـژوهش براسـاس مهـم    ،این بخش شوند. درشکل توزیع تقسیم می
 .شوندبررسی میهای پراکندری و ی و شاخصهای مرکزشاخص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Sample Size 

 . حداکثر خطای ممکن، خطای حدی، حداکثر خطای نسبی مورد انهظار.2

 . خطای تخمین.3

4. Descriptive Statistics 

5. Inferential Statistics 
6. Friedman Test 
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 های مرکزی، پراکندری و توزیع مهغیرهای پژوهششاخص .2جدول 

 
 

آمــاره آزمــو  مناســب و اســهنهاج منطقــی دربــاره  ةهــای آمــاری و محاســببــرای اجــرای روش     
قبـل از هـر اقـدامی انهخـاب روش آمـاری مناسـب بـرای         ،تـرین عمـل  مهـم  ؛های پـژوهش ترضیه

در بـر ایـن اسـاس،     .داردهـا الویـت اساسـی    آرـاهی از توزیـع داده   ،برای این منظـور  .پژوهش است
هـای  بـرای بررسـی تـرض نرمـال بـود  داده      اسـمیرنف  -کلمـورروف این پژوهش از آزمو  معهبـر  

اســمیرنف  -جــة آزمــو  کلمــورروف. تمــامی عوامــل باتوجــه بــه نهیاســتپــژوهش اســهفاده شــده
ـ    باشـند؛ دارای توزیع نرمـال مـی   دسـت آمـده از ایـن آزمـو  بـرای آنهـا       داری بـه اچـو  سـطح معن

   است. 05/0بزررهر از 

 
 اسمیرنوف مهغیرهای پژوهش -آزمو  کلمورروف .3جدول 
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چو  توزیع  ؛شودمیای اسهفاده نمونهت  T-Testها از آزمو  یهدر ادامه برای بررسی آزمو  ترض     
ها و ترضیه راهبردداری برای تمامی موانع اجرای ، سطح معنا4با توجه به جدول  .استها نرمال عامل

 تایید شده است. پژوهشهای عبارتی تمامی ترضیهبوده و به 05/0کمهر از 
 

 راهبردموانع اجرای برای  T-Testخروجی آزمو   .4جدول 

 
 

آمده  5بندی عوامل از آزمو  تریدمن اسهفاده شد که نهایج آ  در جدول اولویتدر ادامه برای      
در بان   راهبردترین موانع اجرای مهم یراهبرد و منابع انسانی، مدیریهی عواملها است، طبق یاتهه

 عواملساخهاری و سیسهمی، ارتباطی و ترهنگی موانع چهارم تا ششم بوده و  عواملاند. ساما  بوده
های یندی، هوش تجاری و سیسهم اطالعاتی، مدیریت پروژه و زما  و بودجه و مالی در جایگاهترآ

 هفهم تا دهم قرار دارند.
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  راهبردبندی موانع اجرای اولویت .5جدول 

 آزمون فرض
 بانک سامان

 ایمیانگین رتبه بندیاولویت

99/5 اولویت اول منابع انسانی  

62/5 اولویت دوم مدیریهی  

کراهبرد 59/5 اولویت سوم   

58/5 اولویت چهارم ساخهاری و سیسهمی  

52/5 اولویت پنجم ارتباطی  

43/5 اولویت ششم ترهنگی  

42/5 اولویت هفهم ترآیندی  

42/5 اولویت هشهم هوش تجاری و سیسهم اطالعاتی  

33/5 اولویت نهم مدیریت پروژه و زما   

1/5 اولویت دهم بودجه و مالی  

 
 و پیشنهاد گیرینتیجه. 5

شد. پرداخهه بان  ساما   یهاراهبرد یسازیموانع جار لیتحل برای یمدل ارائه به پژوهش نیا در     
 ی بـود ابندی از عوامل و موانـع بازدارنـده  بندی و رتبهو ارائه ی  طبقه ییاصلی پژوهش، شناسا هدف
مطالعه مـوردی بانـ  سـاما  وجـود      یو برا یراهبردها در صنعت بانکدار یسازیراسهای جار که در

ی، منـابع انسـان  عامـل   10پیشـین   هایپژوهشو  پژوهشبدین منظور بر مبنای مبانی نظری  .شتدا
 سـهم یو س یتجـار  هـوش ی، نـد یترآی، ترهنگـ ی، ارتبـاط ی، سـهم یو س یساخهار، یراهبردی، هیریمد

مشـخص و مهغیرهـای    راهبردعنوا  موانع اجرای ی بهو مال بودجهو  پروژه و زما  تیریمدی، اطالعات
ها بحث های کانونی عوامل و شاخصکیفی و رروه پژوهشبا اسهفاده روش  ،آنها اسهخراج شد. سپس

توانند در زمره موانع موانع از نظر رروهای کانونی در بان  ساما  می تمامی ،و در نهایت شدو بررسی 
 پـژوهش ا صنعت بانکداری و بان  سازرار نبوده و حذف شدند. ها و مهغیرها باما برخی شاخص باشند؛

خالصه نهـایج  شده بودند.  نیتدو پژوهش یبوده که براساس مدل مفهوم هیده ترض یانجام شده، دارا
 است. 6جدول به شرح  پژوهشهای آزمو  ترضیه
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 پژوهشی هاهیخالصه آزمو  ترض .6جدول 

 
 عواملها طبق یاتههبندی عوامل از آزمو  تریدمن اسهفاده شد. برای اولویت ،پژوهش نیا در     

ترین موانع مهم 59/5و  62/5،  99/5ای تریدمن با میانگین رتبه یراهبردمنابع انسانی، مدیریهی، 
، ارتباطی 58/5ای ساخهاری و سیسهمی با میانگین رتبه عواملاند. در بان  ساما  بوده راهبرداجرای 

ترآیندی، هوش تجاری و سیسهم  عواملموانع چهارم تا ششم بوده و  43/5و ترهنگی با  52/5با 
و  42/5،33/5، 42/5ای تریدمن اطالعاتی، مدیریت پروژه و زما  و بودجه و مالی با میانگین رتبه

 ار دارند.های هفهم تا دهم قردر جایگاه 1/5
 10 ،پژوهشهای عنوا  و تایید تمامی ترضیههعامل کلیدی ب 10پژوهش  یهااتههی بر اساس     

ها نیاز است که به تمامی طبق یاتهه اند. شده دییبوده که تا راهبرد یسازیشده از موانع جار ا یعامل ب
بهبود صور  ریرد.  برایاما برای عواملی که در اولویت هسهند تالش بیشهری  ؛عوامل توجه شده

ساخهاری و سیسهمی، عامل  عوامل، یراهبردعامل منابع انسانی، عامل مدیریهی، عامل  ،ترتیب به
عامل ترهنگی، عامل ترآیندی، عامل هوش تجاری و سیسهم اطالعاتی، عامل مدیریت  ارتباطی،

منابع انسانی، مدیریهی و  لعوامبهبود  ،بنابراین ؛پروژه و زما  و بودجه و مالی دارای اهمیت هسهند
ها، پیشنهادهای منهج از با تایید ترضیه همچنین،. عواملسایر  ،و سپس دارنددر اولویت قرار  یراهبرد
 .شودهای پژوهش در ادامه ارائه میترضیه
پیشنهادهایی  ،در بان  ساما  است راهبرد یسازیعامل مدیریهی از موانع جارکه به این توجهبا      

جلب و  ،و رهبری در بان  سازما  تیریسب  مد کرد منظور مهناسب هها ببرنامه یسازادهیپچو  
آموزش  ،راهبرد یو کم  آنها به اجرا یمحور راهبردو ارشد بان  از  یعال را یمد تیحما شیاتزا

 نتیجه هافرضیه

 تأیید راهبرد در بان  ساما  است. یسازیعامل مدیریهی از موانع جار: 1ترضیه 

 تأیید راهبرد دربان  ساما  است. یسازیاز موانع جار یعامل منابع انسان: 2ترضیه 

 تأیید راهبرد در بان  ساما  است یسازیاز موانع جار یعامل ترهنگ: 3ترضیه 

 تأیید راهبرد در بان  ساما  است. یسازیاز موانع جار یندیعامل ترآ: 4ترضیه 

 تأیید راهبرد بان  ساما  است. یسازیاز موانع جار یعامل ارتباط: 5ترضیه 

 تأیید راهبرد دربان  ساما  است. یسازیاز موانع جار یعامل راهبرد: 6ترضیه 

 تأیید راهبرد در بان  ساما  است. یسازیاز موانع جار یعامل منابع مال: 7ترضیه 

 تأیید راهبرد در بان  ساما  است. یسازیاز موانع جار یو هوش تجار یاطالعات یسهمعامل س: 8ترضیه 

 تأیید راهبرد در بان  ساما  است. یسازیاز موانع جار یسهمیو س یعامل ساخهار: 9ترضیه 

 تأیید راهبرد در بان  ساما  است. یسازیپروژه و زما  از موانع جار یریتعامل مد: 10ترضیه 
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ارتقاء  ،های مدیریهی مدیرا و بهبود مهار  راهبردو  یدر رهبر را یمد نشیارتقاء درک و ب را ،یمد
 ،تعارض و کاهش اخهالتا  داخلی بین مدیرا  تیریمد، مخهلف یواحدها را یمد ا یم یهماهنگ
ارائه  هاها و طرحراهبرد یآنا  زمینه اجرا یریپذمخاطره شیو اتزا را یبه مد شهریب ارا یداد  اخه

 .کندکم  می راهبرد، این پیشنهادها به کاهش مانع مدیریهی در اجرای شود می
 ،در بان  ساما  است راهبرد یساز یاز موانع جار منابع انسانیعامل  کهبر اساس این     

منابع  یریکاررهب ،کارکنا ها در جذب راهبردالزاما   در نظر ررتهن، شودپیشنهادهای بعدی ارائه می
اسهفاده از  یمناسب برا هایروش یریکارر هب، راهبرد یاجرا یباتجربه در کنار جوانا  برا یانسان

ضرور   ی،امکا  ارائه ترصت آزمو  و خطا و تجربه به منابع انسان، مجرب یتجربه منابع انسان
کارکنا  از  یآراه شیاتزا ،راهبرد یتعارض کارکنا  در اجرا تیریمد هایروش یریکارر هب

 یراهبرد تیریمهار  و ارتقاء دانش و مهار  کارکنا  در حوزه مد شیاتزا ،کال  سازما  یهاراهبرد
 نهیزم نیها در اخروج و ترک خدمت کارکنا  و رتع ضعف لیدال یبررس، راهبرد یاجرا ژهیطور وو به

 .کندکم  می بان  راهبرد یدر اجرا یبه کاهش مانع منابع انسان
ارتقاء ، در بان  ساما  است راهبرد یسازیاز موانع جار یعامل ترهنگکه این در نظر ررتهنبا      

، مشارکت کارکنا  یهابا اسهفاده از برنامه راهبردای در مورد اجرای مشارکت واحدهای وظیفه
 یبرا رییتغ یها برنامه یسازادهیپ، مشارکت کارکنا  شیمنظور اتزاهب شنهادهاینظام پ یساز ادهیپ
 شیاتزا ،سازما  یها با ارزش راهبرد یاجرا یسازمهناسب ،کاهش مقاومت یو کارکنا  برا را یمد

و  مد  و بلندمد ا یمد ، مکوتاه یدسهاوردها شیسازما  با نما یهاراهبرداعهماد کارکنا  به 
ی در ترهنگاین پیشنهادها به کاهش مانع  راهبرد یدر راسها راهبرد یاجرا یبرا یجو سازمان بهبود
 .کندکم  می راهبرداجرای 
 یسازادهیپ ،در بان  ساما  است راهبرد یساز یاز موانع جار یندیعامل ترآکه به این توجهبا      

ابهام  کرد برطرف  ،شفاف ییاجرا یهاو دسهورالعمل اههیرو نیتدو، ندهایترآ تیرینظام مد
 ندیدر ترآ ییاجرا یهابخش شد  ریدرر ،راهبردشده، اصطالحا  و واژرا  نیتدو یندهایترآ

، این پیشنهادها به شودمی های منهخبراهبردبا  یسازمان یندهایتطابق ترآ ،یراهبرد یزیر برنامه
 .کندکم  می راهبردی در اجرای ندیترآکاهش مانع 

بهبود  ،در بان  ساما  است راهبرد یساز یاز موانع جار یعامل ارتباط کهدر نظر ررتهن اینبا      
بهبود ارتباطا  میا  کارکنا ، بهبود  ،(ی)سطوح سازمان های مخهلف مدیریتارتباطا  میا  الیه

در رابطه با  ییو کارکنا ، بهبود ارتباطا  بین واحدهای اجرا را یمد ا یو مورب م یارتباطا  عمود
  .کندمیکم   راهبردی در اجرای ارتباط، این پیشنهادها به کاهش مانع شود پیشنهاد می هاراهبرد
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 نکرد  اسهفاده، در بان  ساما  است راهبرد یسازیاز موانع جار یراهبردعامل  از آنجاکه،     
 شیهای رذشهه، اتزاراهبردعدم دلبسهگی به  ،یراهبردموضوعا   ا یصرف از ارقام و اعداد در ب

، کنهرل و توجه به نیروهای یررذاریریزی کال  سازمانی، تاثبا برنامه یاتیریزی عملارتباط برنامه
های تاکهیکی با و برنامه یافهیوظ یهاراهبردتعیین  ا ،یمانند رقبا و مشهر یمحیطی و تراسازمان

ریزی، برای امر برنامه یسهمیاهداف، اسهقرار نگرش س حیبندی صحاولویت کپارچه،ی یسهمیس کردیرو
های و اسهفاده مطلوب از آنها، انجام تحلیل نیو قوان هااستیس را ییرویدادهای خارجی، تغ ینیب شیپ

، این پیشنهادها شود، پیشنهاد میتفکر نوآورانه اسهقرار، یو دید جامع نسبت به محیط خارج یطیمح
 .کندکم  می راهبرددر اجرای  یراهبردبه کاهش مانع 

، در بان  ساما  است راهبرد یساز یاز موانع جار ی/بودجهعامل منابع مالکه به این نظربا      
از نظر  یابودجه یهاتیرتع محدود ،راهبرد یدر راسها یمال یزیراز تنو  برنامه حیاسهفاده صح

در /بودجه یمال ، این پیشنهادها به کاهش مانعشودپیشنهاد می یمال نیتنوع در منابع تام ن،یقوان
از موانع  یو هوش تجار یاطالعات سهمیعامل سکه به این توجه. با کندکم  می راهبرداجرای 

 ،یو هوش تجار شرتههیپ یاطالعات یهاسهمیس یسازادهیپ، در بان  ساما  است راهبرد یسازیجار
به  یدسهرس ،راهبردمسئول در حوزه  را یکارکنا  و مد یبرا دیبه اطالعا  مرتبط و مف یدسهرس

از  یبردارو بهره یریکارر اطالعا  در دسهرس، به قیپردازش دق ،قی، شفاف، دقروزبهاطالعا  
و هوش  یاطالعات سهمیس ، این پیشنهادها به کاهش مانعشودپیشنهاد می راهبرد یاطالعا  در راسها

 .کندمیکم   راهبرددر اجرای  یتجار
 جادیا، در بان  ساما  است راهبرد یساز یاز موانع جار یسهمیو س یعامل ساخهار از آنجاکه،     

 یهاسهمیدر سازما ، ارتقاء س دیزا ی/ بروکراسیوانساالریکاهش د ،راهبردمهناسب با  یساخهارها
، این پیشنهادها شودپیشنهاد می زا یها و تجهرساختی، زهاسهمیدر س یرذار هیموثر، سرما یهیریمد

مدیریت عامل  کهبه این توجه. با کندکم  می راهبرددر اجرای  یسهمیو س یساخهار به کاهش مانع
برنامه منعطف ساالنه، کنهرل  نیتدو، در بان  ساما  است راهبرد یسازیاز موانع جار پروژه و زما 

در پروژه و زما   تیریمد ، این پیشنهادها به کاهش مانعشودپیشنهاد می یو رزارش انحراتا  زمان
ها ییهمگرا از. شدپیشین نیز مقایسه های پژوهشبا  پژوهش. نهایج کندکم  می راهبرداجرای 

که اجماع نظر  یراهبرد و ی، منابع انسانیهیریچو  موانع مد ییرهایاست که مهغ نینکا  حائز توجه ا
 داشهند. یشهریب تیاهم زین پژوهش نیدر ا ،نظرا  بر آنها وجود داشتصاحب یاز سو یادیز

 هایپژوهش ا یدر م ریمهغ نیپروژه و زما  بود. ا تیریمد ریدر خصوص مهغ پژوهش گرید ییهمگرا
 ییمانع شناسا 10 ا یدر م زین پژوهش نیاجماع را به خود اخهصاص داده بود و در ا نیکمهر نیشیپ
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حاضر در خصوص مانع بودجه و منابع  پژوهش یهاییواررا از را به خود اخهصاص داد. 9 تیشده اولو
 نیا نیشیپ یهادر پژوهش ،کهیدر حال ؛آخر قرار داشت تیمانع در اولو نیا ،پژوهش نیبود. در ا یمال

 مانع در زمره موانع با اجماع باال بود.
ها شود، از مدل حاضر برای سایر بان به محققا  آتی پیشنهاد می پژوهشهای براساس یاتهه     

های صنعت بانکداری باهم  جهت اتزایش اعهبار و آزمو  مدل و همچنین مقایسه نهایج پژوهش
ها و شناسایی موانع و کارریری سایر مدلمدل حاضر در سایر صنایع، بهاسهفاده کنند. اسهفاده از 

ها و شناسایی موانع در سایر  و توسعه مدل تعلی و بررسی مدل راهبردمهغیرهای جدید در اجرای 
به محققا  آتی نیز پیشنهاد  راهبردو کنهرل  یراهبردریزی مانند برنامه یراهبردهای مدیریت حوزه
 شود.می
و تحلیل سلسله  بررسی روشدیگر مانند  هایروشاز دیگر پیشنهادها به محققین آتی اسهفاده از      

 نیز توا  عنوا  کرد که پژوهش حاضراست. در پایا  می راهبردبندی موانع اجرای مراتبی برای رتبه

شرایط ریری مهناسب با های اندازهاست. برخی از مهغیرها و شاخص هایی بودهدارای محدودیت
با  از یکی که، این نهایت های ایرانی نبوده و به ناچار حذف شدند. درصنعت بانکداری و سازما 

 آید، تأثیرمی شمارهب علوم انسانی هایپژوهش خاص ویژری از که هامحدودیت تریناهمیت

 نهایج بر آنها امکا  بررسی اثررذاری و بوده خارج پژوهشگر کنهرل از که است مهغیرهای بیرونی

 پژوهش وجود نداشت. 
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