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چكيده
 اجراي استراتژي در سازمان آموزش و پرورش استان موانعهدف مقاله حاضر بررسي 

بر مبناي روش به منظور حصول به چنين هدفي، با انتخاب يك رويكرد كيفي . كردستان است

 مديران و كارشناسان  بايافته نيمه سازمانيو با استفاده از مصاحبه پيمايشي -وصيفيت

آوري و از طريق روش  جمع،هاي پژوهشيدادهآموزش و پرورش استان كردستان سازمان

 ادراكي، نگرشيانعومپژوهش نشان داد كه اين نتايج . تحليل محتوا مورد تحليل قرار گرفت

و كمبود منابع سازماني، ناكارآمدي ساختار سازمان، ناكارآمدي ) ي فردموانع( مهارتي و

 و مداوم ي، ناكارآمدي مديريت عالي سازمانهاي آموزشفرهنگ سازمان، عدم اثربخشي دوره

 عمده در مشكالت، از جمله موانع و )سازمانياي زمينهموانع(نبودن نظارت و ارزشيابي 

. باشندرورش استان كردستان ميهاي سازمان آموزش و پاجراي استراتژي

 مديريت استراتژيك، آموزش و پرورش، اجراي استراتژي، موانع : كليديهايهواژ
.اجراي استراتژي

.باشدنامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت آموزشي در دانشگاه كردستان مي اين مقاله مستخرج از پايان-1

nematollah.azizi@gmail.com) نويسنده مسئول(  دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه كردستان ∗

ردستاندانشجوي كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه ك∗∗
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مقدمه

موريت اين أرسالت و م. اهميت و ضرورت نظام تعليم و تربيت بر كسي پوشيده نيست

شكوهي، (اعضاي جامعه است گويي به نيازها و انتظارات تربيتي فردي و اجتماعي نظام، پاسخ

از آنجا كه چنين نيازهايي، ). 1380 فيوضات،  و1384بند، ؛ عالقه1385؛ عسكريان، 1385

ديگر منابع در دسترس نظام تعليم و تربيت به منظور متعدد و متغير هستند و از طرف

ذير است گويي به اين نيازها، محدودند، مديريت كارآمد اين منابع، ضرورتي انكارناپپاسخ

).1380 فيوضات،  و1387بند، عالقه(

رو  از اين.بر استاي است كه نيل به آن زمانريشه نياز به تربيت، بنيادي و،عالوه بر آن

مدت، جزيي و هاي كوتاهها و برنامهتواند با اتخاذ و اجراي طرحنظام تعليم و تربيت نمي

 تغييرات سريع در نيازها و انتظارات تربيتي مضافاً اينكه. مدت به چنين نيازي پاسخ دهدميان

اعضاي جامعه و محيطي كه امروزه نظام تعليم و تربيت را احاطه كرده است، سبب شده كه 

جانبه و بلند هاي كلي، همهها، برنامه و فعاليتنظام تعليم و تربيت به اتخاذ و اجراي طرح

2ين فرايندي، مديريت استراتژيكبه چن). 1380 فيوضات،  و2003، 1ديويس(مدت بپردازند 

 تصميمات 5 و ارزيابي4، اجرا3هنر و علم تدوين«شود كه طبق تعريف، عبارت است از گفته مي

ديويد، (» مدت خود دست يابدسازد به اهداف بلنداي چندگانه كه سازمان را قادر ميوظيفه

1386 :24 .(

ها دهد كه تالشراتژيك نشان مي مديريت استي مباني نظري و تجربي در حوزهيمطالعه

ها، بيشتر متمركز بر چگونگي تدوين استراتژي هستند و هاي موجود در سازمانو فعاليت

؛ ديويد، 2008، منا و مولينا، برينز(كيفيت اجرا و جوانب آن، مورد غفلت قرار گرفته است 

 خليلي شوريني، و1998، 8؛ القمدي2004، 7، لورك و لو ؛ بروتون2006، 6اكي؛ ريبين1386
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8-  Al _Ghamdi
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بين ) 2010 (1هاي الدحيات و آنكوراست كه بر اساس پژوهشاين قضيه در حالي). 1371

به عالوه .  روشني وجود دارديريزي استراتژيك و عملكرد سازماني رابطهل اجرايي برنامهيمسا

ط تغييرات روزافزون در محيط كسب و كار و توانايي اجراي موفق استراتژي در چنين محي

، 2ولچ(گردند پويايي، دو بخش مهم از محيط كسب و كار در شرايط امروزه محسوب مي

رو، اجراي استراتژي در مقايسه با تدوين استراتژي در موفقيت و شكست از اين). 2001

 و2000، 3گ و جانسن هانگران؛ هايد،2006، ريبينياك(كند تري بازي ميها، نقش مهمسازمان

: 2011(مك لينان . لبته بايد اذعان نمود كه اجراي استراتژي كار مشكلي استا). 1998القمدي، 

گردند و حجم بسيار دهد كه حدود نيمي از تصميمات استراتژيك اصالً اجرا نمينشان مي) 5

.مانندها هنگام اجرا در نيل به اهدافشان ناكام ميقابل توجهي از استراتژي

هايي كه ت نشان دادند كه كمتر از ده درصد استراتژي گروه مشاوران مديري،ايدر مطالعه

بسياري از ). 1386كاپالن و نورتون، (اند اند، با موفقيت پياده شدهثر فرموله شدهؤطور مبه

 درصد 90 تا 50اند كه حدود  مديريت استراتژيك، تخمين زدهينظران حوزهصاحب

ها به  كه دليل شكست اين استراتژيخورند اجراي آنها، شكست مييها در مرحلهاستراتژي

؛ 2008، 4كانديدو و سانتوز(گردد تا به تدوين آن استراتژي  اجراي استراتژي بر ميينحوه

).1384غفاريان و كياني، 

از طرف ديگر، اجراي مديريت استراتژيك هم مستلزم صرف زمان بيشتر است و هم در 

كاپالن (باشد طور كلي چالش برانگيزتر مير و بهت، پيچيدهمقايسه با تدوين استراتژي، دشوارتر

اگر چه مباحث تئوريك زيادي مبني بر ). 1998 القمدي،  و2006، ريبينياك؛ 1386و نورتون، 

ها موجود است اما  اجراي مديريت استراتژيك در سازمانيوجود موانع مختلفي در مرحله

پيشينه و مباني ين قسمت از پژوهش، ادر. تحقيقات تجربي اندكي در اين ارتباط وجود دارد

 در مورد بررسي قرار گرفته وها نتايج مطالعات انجام شده در ساير كشورتجربي موضوع و

. گردندذيل اهم آنها به اختصار بيان مي

1-  Aldehayyat and Anchor
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قيقح تيپيشينه

ها به كه موانع اجرايي موجود در سازماننشان داد) 2000 (1نتايج تحقيق بير و ايسنتات

از نظر آنان ابعاد جزيي چنين . گردد بر مي»شايستگي، هماهنگي و تعهد«اساسي سه عامل 

هاي اجرايي، ناكافي بودن توانايي كارمندان در موانعي در ناكارآمدي هماهنگي در فعاليت

هاي آموزش و كارآموزي كاركنان و نامناسب ها، ناكافي و نامناسب بودن دورهاجراي استراتژي

.يابدت سازمان، نمود ميبودن رهبري و هداي

استراتژي راموفق اجراي ،زيردو مانع مهم ) 2002 (2گران هانگ و جان نيس،هايداز نظر 

:با مشكل مواجه مي سازند

بر . رساني سازمان استمانع ارتباطي كه شامل ناكارآمدي سيستم ارتباطات و اطالع.1

70راي استراتژي در سازمان بود كه ترين مانع اج، مشكلِ ارتباطي بزرگآنانهاي اساس يافته

ترين مشكل در اجراي مديريت استراتژيك، عنوان دهندگان آن را به عنوان متداولدرصد پاسخ

.اندكرده

نشان داد كه گستردگي وظايف، همچنين هاي پژوهش آنان يافته. موانع ساختاري.2

موانع ساختاري  از جمله نانگسترده بودن افراد و نيروهاي سازمان و ناكارآمدي هماهنگي بين آ

. اثر منفي دارندها اجراي استراتژيبر هستند كه 

ها در انطباق با تغييرات ها و استراتژيشكست برنامه به )1998 (3سن، بويد و كريدرنح

ها از برنامه و استراتژي اصلي سازمان و كمبود اعتماد نسبت به محيط بيروني، انحراف فعاليت

نيز )1999 (4 روتان.انداشاره نموده اجراي استراتژي موانعبه عنوان ازمان موفقيت استراتژي س

 آن ييافتهتر بودن اجراي استراتژي نسبت به زمان اختصاصبردر پژوهشي نشان داد كه زمان

5نتايج پژوهش نيكلز. ترين مانع اجراي استراتژي است تدوين استراتژي، مهميدر مرحله

6دليسي. راي يك استراتژي غلط، بزرگترين مانع اجراي استراتژي استنشان داد كه اج) 2000(

1-  Beer and Eisenstat
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كمبود دانش اعضاي سازمان نسبت به استراتژي و اهداف سازمان، عدم تعهد  نيز )2001(

اعضاي سازمان به اجراي استراتژي، ناكارآمدي ارتباطات سازمان، حاكم بودن سيستم 

هاي سازمان، تمايل به سياستها وبرنامهدهي نامناسب در سازمان، انتزاعي بودن پاداش

روزمرگي در اعضاي سازمان، عدم توجه مديران به چگونگي اجراي استراتژي و حسابرسي 

دهد كه مانع اجراي اثربخش  را از شمار موانعي قرار ميهاي اجرايي در سازماننكردن فعاليت

.گردندها مياستراتژي در سازمان

توان موانع اجراي استراتژي را مي) 2002 (1از پژوهش جانسونهاي حاصل بر مبناي يافته

 ناكارآمدي ارتباطات ،فقدان انگيزه و تعهد كاركنان به اجراي استراتژي: يدر چهار مقوله

هاي منسجمي در وراي تفكر مديران و فعال ها و سياستموجود در سازمان، نداشتن برنامه

. بندي كرد، طبقهنبودن مديريت سازمان در اجراي استراتژي

نشان داد كه موانع مختلفي، اجراي اثربخش )2005 (2همچنين نتايج پژوهش برانن

هاي او اين موانع شامل محدوديت اختيار و آزادي بر اساس يافته. سازدها را مختل مياستراتژي

و ها مديران و مسئوالن اجرايي، ناكافي بودن منابع سازمان به منظور تخصيص به برنامه

يها سازمان، ارتباطات ضعيف ميان اعضاي سازمان، تعريف ضعيف برنامهيهااستراتژي

هاي سازماني و ناكارآمدي عملياتي به منظور اجراي استراتژي، تعريف ضعيف مسئوليت

نيز پنج ) 2006 (ريبينياكمطالعات . باشندفرهنگ سازمان در حمايت از اجراي استراتژي مي

 با اجراي استراتژي در سازمان را به تصوير كشيد كه به ترتيب اولويت مانع اساسي در ارتباط

-3. استراتژي ضعيف و مبهم-2.ناتواني مديران در مديريت اثربخش تغيير- 1:عبارتند از

 ضعيف و نامناسب بودن اطالعات و -4.هاي اجرايينداشتن مدلي به منظور راهنمايي تالش

. خالف ساختار قدرت كاركردن بر- 5.عدم وضوح وظايف

ترين مانع در اجراي اثربخش استراتژي نيز نشان داد كه مهم)  2007(تحقيقات ميرز 

ها و تغييرات شغلي توسط  است كه به معني عدم درك درست مسئوليت»3فهمي شغليكج«

گيري موانع ديگري در راستاي اجراي ي به شكلمانعچنين از ديدگاه او. مديران است

1-  Johnson 
2-  Brannen 
3-  Job Mismatches 
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 مناسب به يشود، نظير مقاومت در برابر اجراي استراتژي و نداشتن انگيزه مينجر ماستراتژي

هاي سازمان، فشار سازي استراتژيمنظور اجراي استراتژي، فقدان تجارب كافي به منظور پياده

 تناقض وظايف گسترده و فشار زمان ناشي از آن و ارزشمند ندانستن استراتژي كاري ناشي از

سازي نيز موانع اساسي در پياده) 1386(كاپالن و نورتون . اه اعضاي سازمانسازمان از ديدگ

 موانع مربوط به عدم انتقال :ي در چهار دسته راهااثربخش استراتژي موجود درسازمان

استراتژي، موانع مربوط به عدم همسويي كاركنان، موانع مربوط به عدم تعهد مديريت و موانع 

.اندبندي نمودهع دستهمربوط به عدم تخصيص مناب

چه هنگامي كه كاركنان در مراحل دهد كه اگرنشان مي) 2011( مارتين ينتايج مطالعه

گردند اما درك اهميت شوند، از عملكرد بهتري برخوردار ميتدوين برنامه مشاركت داده مي

 يك كار ها توسط مديران ارشد سازماني ممكن استدرگير نمودن مجريان در تعيين استراتژي

.شاق باشد

هاي اجتماعي و حساس در هر به هرحال، سازمان آموزش و پرورش يكي از سازمان

. استراتژي بسنده كندكه براي انجام رسالت خود نمي تواند صرفاً به تدوينباشداي ميجامعه

يك  كارآمدي يتواند تضمين كنندهدر چنين سازماني نميمناسب تدوين استراتژي در واقع 

. دباشآن استراتژي ميمؤثر اجراي ها بيشتر در گرو ؛ در عوض كارآمدي سازمانباشدزمان سا

كه نظام دهد هاي آموزشي و تجارب نگارندگان اين مقاله در اين ارتباط نشان ميتحليل برنامه

كه  با موانع مختلفي رو به رو استي خودهادر راستاي اجراي استراتژيكشور تعليم و تربيت 

: قابل تأمل استزير ياز چند جنبهآنها  بررسي ضرورت

 كمي و كيفي ادبيات موجود راجع به يبه لحاظ نظري، نتايج اين مطالعه باعث توسعه-1

شود كه پيشتر به عنوان يك خالء در ادبيات مديريت اجراي استراتژي و جوانب آن مي

. استراتژيك مالحظه شد

شود كه دست اندركاران امر تعليم و اي باعث ميهبه لحاظ عملي، انجام چنين مطالع-2

ي هايتري راجع به اجراي استراتژتر و واقع بينانهتربيت در استان كردستان، بينش و فهم دقيق

.داشته باشندي خود سازمان

اندركاران سازمان مذكور با شناسايي موانع موجود در اجراي استراتژي مضافاً دست-3

توانند در جهت رفع اين مشكالت و كارآمدتر كردن هر چه بيشتر  بهتر مينظام تعليم و تربيت،

.اجراي استراتژي همت گمارند



57 ...ملي بر ديدگاه مديران وأت: موانع اجراي مديريت استراتژيك در آموزش و پرورش

هدف تحقيق

ي موجود در مرحلهموانعتحقيق حاضر با بررسي نظر به اهميت اين موضوع، رواز اين

شدن تواند به روشن  مي1 آموزش و پرورش استان كردستانسازماناجراي مديريت استراتژيك 

اي زمينهپژوهش حاضر با هدف بررسي موانع فردي و  بر همين مبنا .اين مسئله كمك كند

 اجراي مديريت استراتژيك در سازمان آموزش و پرورش استان ي موجود در مرحلهسازماني

وجود : تا به اين پرسش اساسي پژوهش، پاسخ داده شود كه و تالش گرديد كردستان انجام شد

هاي سازماني را در اجراي كارآمد استراتژي) سازمانياي زمينهفردي، (تيو مشكالچه موانع 

كند؟سازمان آموزش و پرورش استان كردستان تهديد مي

شناسي تحقيقروش

روش تحقيق

هاي جديد و غير منتظره ازآنجا كه رويكرد كيفي، رويكرد مناسبي به منظور كشف داده

 مديريت ل و موانعيمسان رويكرد در جهت توصيف ، از اي)1377مارشال و راس من، (است 

 استفاده  و پرورش آموزشسازمان در سازمانياي زمينه فردي و ياستراتژيك در هر دو مقوله

نگر كه االتي توصيفي و حالؤاالت تحقيق حاضر، سؤاز طرف ديگر، با توجه به اينكه س. گرديد

- ايط طبيعي بودند، از روش توصيفي نظرات مديران و كارشناسان در شريمستلزم مطالعه

. استفاده شد2پيمايشي

گيريجامعه و روش نمونه

 آموزش و پرورش استان سازمان مورد نظر در اين تحقيق، مديران و كارشناسان يجامعه

 با محققين، عميق موضوع مورد مطالعهيمطالعهضرورتبا توجه به .  بودند)n=20(كردستان 

گيري از و با بهره) سازمان يافته نيمهيمصاحبه(ها آوري داده جمعروش كيفي دريك اتخاذ 

هاي آن كه در راسـتاي سـند ملـي     اهتمام به اجراي سند توسعه آموزش و پرورش استان كردستان و استراتژي      -١

هاي سازماني مـديريت ارشـد سـازمان آمـوزش و      رش كشور تدوين شده است، از مأموريت      توسعه آموزش و پرو   

.باشدپرورش استان مي

2-  Survey Strategy 
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.  اقدام كردندهاها از نمونهآوري و تحليل همزمان دادهگيري نظري نسبت به جمعروش نمونه

آوري اطالعات، به صورت همزمان به تحليل گيري، محقق در حين جمعدر اين نوع از نمونه

دهد كه به اشباع نظري دست گيري را تا زماني ادامه ميرآيند نمونهپردازد و فها نيز مييافته

فليك، (شود گيري متوقف ميه نشد، فرآيند نمونهييابد و زماني كه نظرات جديدتري ارا

1388.(

آوري اطالعاتابزار جمع

 بهره سازمان يافته نيمهيمصاحبهي مورد نياز در اين مطالعه از هاآوري دادهجمعبراي 

هاي اين مصاحبه از طريق مطالعه ادبيات تحقيق به انضمامِ تحليل ها و گزارهگويه. رفته شدگ

 استخراج شد و پس از بازبيني و ، مورد مطالعهيعدادي از افراد جامعهت اوليه با يمتن مصاحبه

ياالت مورد نظر به شيوهؤاالت مصاحبه، سؤتجديد نظر و اعمال تغييرات الزم در صورت س

. تري براي مصاحبه شوندگان تدوين گرديدتر و قابل فهميجزي

روايي و پايايي ابزار تحقيق

دسترا ازخودمطلوبيتوبودهارزشبي)كيفيياكمي(پژوهشعلمي،دقتوجودبدون

پژوهش، مورد توجههايشيوهيهمهدررواييوپاياييبهنسبتدغدغهبنابراين. دهدمي

روايي صوري و محتوايي سؤاالت، به هرحال در اين مطالعه . داردقراررانپژوهشگازبسياري

 و مديريت از همفكري اساتيد مديريت آموزشيبا استفاده  مصاحبههايگزارهگويه و 

.  كنترل گرديد استان كردستانتعدادي از مديران مجرب آموزش و پرورش به عالوه استراتژيك

اين روش . استفاده شد1همزمانروش پايايي نيز از بوط مربراي سنجش پايايي سؤاالت ضمناً 

.كندميدهند، اشارهميرخكه همزمانمشاهداتهم افزاييياپذيريمقايسهبه

هاروش تحليل داده

ها و استخراج ديدگاه پاسخگويان با استفاده از روش تحليل بعد از پياده كردن متن مصاحبه

. والت و مفاهيم كلي و سپس مصاديق آنها تحليل شدند، ابتدا، مقهاي اصلي مقولهمحتوا

1- Diachronic Reliability
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هاي تحقيقيافته

 آموزش و پرورش با اجراي سازماننظر به ارتباط ملموس مديران و كارشناسان 

هاي سازماني و جوانب و موانع آن، از آنها خواسته شد كه بر اساس تجارب و استراتژي

موزش و پرورش را ارزيابي كرده و موانع و  آسازمانمشاهداتشان، كيفيت اجراي استراتژي در 

هاي حاصل از داده. شوند را تشريح كنندهايي كه سد راه اجراي كارآمد آن استراتژي ميچالش

طور كلي تكميل و مصاحبه با افراد مذكور در خصوص سؤاالت اصلي پژوهش، در ابتدا به

ر قالب مقوالتي مفهومي سپس بر اساس يك چارچوب مفهومي در رابطه با موضوع پژوهش د

فردي و موانع  كلي از يهاي تحقيق مؤيد وجود دو دستهيافته. بندي و تحليل گرديددسته

اثر منفي هاي سازماني در آموزش و پرورش  اجراي اثربخش استراتژيبراي است كه زمينه

:گذارندمي

 فرديموانع) الف

 سازمان نقشي اساسي در موفقيت و تك اعضاي يكهاي تكها و نگرشها، مهارتتوانايي

هاي اجراي رو، بسياري از ناكارآمدياز اين. شكست اجراي استراتژي در آن سازمان دارد

اي كه اين اعضا در آن گردد تا به بافت و زمينهاستراتژي به ناتواني خود اعضاي سازمان بر مي

مهارتي و نگرشي قابل تشخيص  ادراكي، موانع، » فرديموانع«در ذيل. پردازندبه فعاليت مي

:باشدمي

ي اجراي يك ايده، طرح يا فكر، درك دقيق و مشترك نياز و الزمهپيش:  ادراكيموانع-1

عدم درك دقيق و. سازي آن توسط مسئوالن اجرايي است پيادهيآن ايده و فهم دقيق نحوه

، آنها را با سردرگمي مشترك مديران و كارشناساني كه موظف به اجراي يك استراتژي هستند

هاي بر مبناي تحليلي كه از گفته. سازد كه مانعي اساسي در اجراي آن استراتژي استمواجه مي

ي ها و نحوهكه مديران، با اهداف، استراتژيمصاحبه شوندگان انجام شد، آنها معتقد بودند

يكي از . از آن ندارندمشتركي ها، آشنا هستند اما درك روشن، دقيق وسازي آن استراتژيعملي

سازمانهاي ال كه مديراني كه مسئول اجراي استراتژيؤمصاحبه شوندگان در پاسخ به اين س

سازمانهاي آموزش و پرورش استان هستند تا چه اندازه درك روشني از اهداف و استراتژي

:ساختن آنها دارند، بيان كرد عملييآموزش و پرورش و نحوه
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ها، راهبردهاي شناخت باشد، مديران با آن آشنا هستند ودستورالعملله صرفاً أاگر مس«

شود؛ و آنها حداقل با يك بار مطالعه كردن از هايي براي آنان ارسال ميدار و استراتژياولويت

 درك مشترك، من ي اما در زمينه.انددار آگاهي يافتههاي اولويتآن راهبردها و استراتژي

ها ساي استانؤالبته در جلساتي كه براي ر.  اين توانايي را دارا هستندتوانم ادعا كنم كهنمي

ها و ايجاد درك مشترك ايم، تالشي در جهت تبيين اين استراتژيهاي آموزشي داشتهوگروه

 اما اينكه هنوز اين درك مشترك وجود دارد يا نه، نظر خودم راجع به اين قضيه اين ،شده است

سازي  ادراكي وجود دارد و اين خود در پيادهي كاركنان، فاصله درصد50است كه حداقل در 

.)1مصاحبه شماره  (»ساز استاستراتژي مشكل

به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه مصاحبه شوندگان به وفور اظهار كردند كه عليرغم 

مان اندركاران سازهاي مسئوالن و دستي در اعضاي سازمان و همچنين تالشمانعوجود چنين 

. همچنان به قوت خود باقي مانده استمانعبه منظور حل آن، اين 

نياز اجراي يك ايده، داشتن همانطور كه اشاره شد، از آنجا كه پيش:  مهارتيموانع-2

كه شواهد موجود حاكي از آن است كه فهمي دقيق و روشن راجع به آن ايده است و از آنجا

ها وجود دارد، يكي ديگر از مشكالت و موانع ستراتژيضعفي بنيادي در فهم مشترك و دقيق ا

ها و هاي سازمان آموزش و پرورش، ناكافي بودن مهارتموجود در اجراي استراتژي

ييد اين گفته، يكي از مصاحبه أدر ت. هاي عملي مديران در اجراي استراتژي استتوانايي

هاي عملي ها و مهارتاي تواناييال كه مديران تا چه اندازه دارؤشوندگان در پاسخ به اين س

:ها هستند، اظهار داشتسازي استراتژيالزم در اجرا و پياده

شوند اما عمل به آنها مربوط نيست و اين برنامه ممكن ها تعيين ميها و سياستاستراتژي«

 اعضاي سازمان در كل و مديران اجرايي خصوصاً در بالفعل كردن ....است عملياتي نشود

توانيم بگويم ترين حالت ميبينانهدر خوش. ا و اطالعاتشان دچار مشكل اساسي هستندهدانش

.)2مصاحبه شماره  (»كه توانايي مديران متوسط است

اگر كاركنان، كارمندان و مديران سازمان، نگرش مثبت و مطلوبي نسبت :  نگرشيموانع-3

. با مانعي بزرگ روبه رو خواهد شدبه استراتژي و اجراي آن نداشته باشند، اجراي استراتژي 

ارزش و نامناسب دانستن گي اعضاي سازمان مذكور در انجام وظايف خود، بيعالقهبي

هايي از آن است كه كاركنان نگرشي مثبتي  خود، نشانهيهاي سازمان و همچنين وظيفهفعاليت
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اساساً با هر گونه اين قضيه در حالي است كه بعضي از افراد . به اجراي استراتژي ندارند

نظر از مناسب بودن يا نامناسب بودن مبناي تغييري در كارشان، ولو تغيير استراتژيك و صرف

در چنين شرايطي است كه كاركنان خود را مقيد و متعهد به اجراي . آن تغيير، مخالفند

جام شد، ها انبر مبناي تحليلي كه از مصاحبه. سازندهاي سازمان نميها و سياستاستراتژي

مصاحبه شوندگان بر اين باور بودند كه نگرش مثبت و مناسبي در مديران و كاركنان راجع به 

ييد قرار أاجراي استراتژي وجود ندارد؛ و حتي بعضي از آنان مفيد بودن استراتژي را مورد ت

ده يكي از مصاحبه شوندگان اظهار كر. اي در كاربست آن ندارند اما تمايل و عالقه،دهندمي

:است كه

عدم عالقه به كار، . اصال بر اين باور نيستيم كه نگرش مثبتي در كاركنان وجود دارد«

 كافي واقعاً در اين سازمان مشكالتي ايجاد ينداشتن تعهد در پرسنل سازمان و نبودن انگيزه

توان گفت كه نگرش و  سازمان را حفظ نماييم، مييحتي اگر بخواهيم كه وجهه. كرده است

.)1مصاحبه شماره ( مثبت به كار در كاركنان، در حد متوسط به پايين است يالقهع

 ادراكي، از طرف ديگر ناكافي و ناكارآمد بودن توانايي موانعبنابراين، از يك طرف وجود 

سازي استراتژي و در نهايت نداشتن نگرش مناسب و تعهد الزم نسبت به مديران در پياده

كنان، سازمان آموزش و پرورش استان كردستان را با مانعي اساسي در اجراي استراتژي در كار

.ارتباط با كاركنان مواجه ساخته است

 سازمانياي زمينهموانع)ب

 مشكالت و موانعي است كه بايد آن را در ماهيت و بافت يكننده، منعكسمانعاين 

 كه اعضاي يك سازمان به تك افراد؛ و ممكن استسازمان مورد بررسي قرار داد و نه در تك

طور كلي درك، مهارت و نگرش مناسب و مطلوبي راجع به استراتژي داشته باشند، اما ماهيت 

رو، اجراي  اجراي استراتژي را به افراد ندهد و از اينيو بافت حاكم بر چنين سيستمي، اجازه

 اين ييافته.  شوداي رو به رو زمينهموانع، تحت عنوان موانعاستراتژي با نوع ديگري از 

ها و عوامل سازماني لفهؤي خود ناشي از كاركرد نامناسب ممانعدهد كه چنين پژوهش نشان مي

 ناكارآمدي ساختار سازماني، ناكارآمدي فرهنگ سازمان، كمبود منابع سازماني، :جملهاز 

تخصصي عدم انجام ريزي و مديريت عالي سازمان، ناكارآمدي فعاليت كميته برنامه
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هاي آموزشي و سازماني، عدم مداومت نظارت و ارزشيابي و نامناسب بودن دورههاي مأموريت

. كارآموزي است

اند كه رسميت، مصاحبه شوندگان به وفور اظهار داشته: ناكارآمدي ساختار سازماني-1

پيچيدگي و تمركز ساختاري حاكم بر سازمان آموزش و پرورش، مانعي اساسي در راستاي 

قوانين و مقررات حاكم بر هر سازمان، يكي از فاكتورهاي .  كارآمد استراتژي استاجراي

گيري و الگوگيري از خطوط به طوري كه كاركنان با الهام. اثرگذار بر موفقيت سازمان است

ثري در راستاي اجراي ؤهاي متوانند قدمكند، ميراهنمايي كه چنين رسميتي فراهم مي

آفرين يا ها چالش به اين مسئله كه رسميت در اجراي استراتژيراجع. استراتژي بردارند

هاي سازمان مذكور است، اختالف نظري اساسي در بين مصاحبه شوندگان گر فعاليتتسهيل

اي اند و عدهساز دانستهكه، بعضي از مصاحبه شوندگان آن را مشكلبه طوري. وجود داشت

. اندگر نيز دانستهاند بلكه آن را تسهيلستراتژي ندانستهديگر از آنان نه تنها آن را مانع اجراي ا

ه يهر كدام از اين دو دسته از مصاحبه شوندگان در توجيه بحث خود، داليل مختلفي نيز ارا

يكي از مصاحبه شوندگان اظهار كرده . كردند كه الزم است به اين نقطه نظرات توجه شود

: است كه

البته بايد . آفرين نيستندها هستند، مشكل از خود استراتژياز آنجا كه قوانين نيز برگرفته«

.)4مصاحبه شماره  (»اما هنوز مشكلي اساسي را ايجاد نكرده است. پذيرتر شوندانعطاف

اند كه چون هر اي ديگر نيز چنين اظهار كردهدر همين طيف از مصاحبه شوندگان عده

توليان امر تعليم و تربيت استان كردستان در اندركاران و ماي از دستبار، عدهچند وقت يك

هاي ها و دستورالعملطي جلساتي در سطح استان به تدوين و تنظيم يك سري قوانين، رويه

توان گفت كه رسميت حاكم بر سازمان، گمارند، ميخاص و لغو قوانين ديگر همت مي

جمله يكي از مصاحبه ييد اين أدر ت. متناسب با شرايط و تغييرات محيطي و سازماني است

:شوندگان خاطرنشان ساخت كه

ما شوراي عالي آموزش و . هاي خاصي داردهر قانوني ماده واحده، تبصره و شفافيت«

ها پرورش و همچنين شوراي معاونين در سطح استان داريم كه با دريافت يك سري بازخورد

هاي ديگري را در ن و رويهاز قوانين جاري، به اصالح و ترميم آنها پرداخته و حتي قواني

.)1مصاحبه شماره  (»كنندبعضي از شرايط جايگزين مي
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وپا گير و اي نيز قوانين و مقررات را دستدر مقابل اين دسته از مصاحبه شوندگان، عده

اظهار نظر مصاحبه . اندها دانستهها در اجراي استراتژيروي سازمانيكي از موانع پيش

:مل استأقابل تشوندگان در اين باره 

ما احتياج به سرعت عمل داريم اما بر مبناي اين . گير هستندپاو دستقوانين واقعاً«

مصاحبه  (»گيردقوانين، هر فعاليتي سيكل خاصي بايد طي كند كه اين سرعت عمل را مي

.)5شماره 

ء به خواهيم قوانين اثربخش باشند پس بايد به شكل كلي تنظيم شوند و اگر جزاگر مي«

بيني نشده، مناسبت آن ها را در خود داشته باشند، به محض ايجاد تغييري پيشجزء فعاليت

هاي اخير اين سازمان اين بود كه نامهبراي مثال، يكي از بخش. قانون از بين خواهد رفت

 ناظر كه هم -از طرف ديگر، يك معلم. هاي نظارت حق ندارند شركت كنندمعلمان در دوره

ها شركت ت و هم ناظر وضعيت بالتكليفي در اين ميان دارد كه آيا بايد در اين دورهمعلم اس

.)6مصاحبه شماره  (»كنند يا خير

زا هاي گروه دوم مصاحبه شوندگان كه رسميت سازمان را مشكلدر مجموع، استدالل

انين و اينكه قو. تر از طيف اول مصاحبه شوندگان بودتر و مستحكمتوصيف كردند، منطقي

تواند دليل شوند، پس مناسب عمل كنند، نميمقررات سازماني بر مبناي استراتژي تنظيم مي

 اول، يمقوله.  ديگر را نيز در نظر گرفتيچرا كه بايد دو مقوله. محكم و قابل دفاعي باشد

رك و پردازند، تا چه اندازه داينكه كساني كه به تنظيم قوانين و مقررات در سازمان مذكور مي

ها هاي حاصل از تحليل مصاحبههاي سازمان دارند؟ در اين ارتباط يافتهفهم دقيقي از استراتژي

 ديگر اينكه ينكته.  ادراكي يكي از موانع اصلي در اجراي استراتژي استموانعنشان داد كه 

ها و پردازند تا چه حد داراي تواناييكساني كه به تدوين و تنظيم چنين قوانيني مي

ل مربوط به ي حقوق و قوانين سازماني و مسايهاي فني و تخصصي الزم در حوزهالحيتص

. كردن قوانين و مقررات است دوم، بحث مربوط به چگونگي پيادهيآن هستند؟ مقوله

گونه كه پيشتر نيز بدان اشاره شد، ضرورت مديريت استراتژيك در يك محيط متغيير همان

كه، سازمان الزم است تدابيري منطقي و صحيح در ارتباط با چنين به طوري. كندمعني پيدا مي

توان قوانين دقيق، بسيار جزيي و حال در چنين محيط متغييري نمي. محيطي اتخاذ و اجرا نمايد

. مي محيطي همسو و هماهنگ باشديناپذير را تدوين و تنظيم كرد كه با تغييرات داانعطاف
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نگري در قوانين و ي فوق مشترك بود، دقت و جزييگيرآنچه در ديدگاه هر دو موضع

كه، همه چيز دقيقاً مشخص شده است كه هر به طوري. ها بودها و دستورالعملمقررات، رويه

حال، يكي از نقاط . اي كار كند و از چه اصولي تبعيت كندفرد در سازمان بر مبناي چه رويه

. هاي كاركنان در اجراي استراتژي استنگري در قوانين، سد كردنِ خالقيتضعف اين جزيي

تر و كارآمدتر هزينههايي كمچرا كه ممكن است كه بعضي از مديران و كاركنان بتوانند از رويه

هاي مند شوند؛ اما چون تخطي از چنين مقررات و دستورالعملها بهرهدر اجراي استراتژي

ماند و از طرف ديگر، سرعت عمل در دقيقي، مقدور نيست، خالقيتي در كاركنان باقي نمي

كند و حتي براي انجام كارها و وظايف ساده سيكل و وظايف به شدت كاهش پيدا مي

شود كه اين مسئله سبب مي. شماري بايد طي شوند تا آن فعاليت به انجام برسدهاي بيپروسه

. هاي اضافي گردندهاي سازماني صرف فعاليتبسياري از منابع و تالش

اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه هنگامي كه قوانين بسيار دقيق و جزيي هستند، الزم به 

هاي مداوم و مستمري راجع به كارآمدي آن قوانين به انجام برسد تا بتوان آن است كه ارزيابي

ها را بر مبناي نيازها و تغييرات محيط بيروني سازمان ها و دستورالعملقوانين و مقررات، رويه

 ديگر ناشي از اين مسأله اشاره خواهد شد، عدم موانعاما همچنان كه در تحليل . بق ساختمنط

ها و نظارت تخصصي و مداوم، يكي از مشكالت اساسي سازمان آموزش و وجود ارزيابي

توان اظهار كرد كه قوانين و مقررات سازمان با اين اوصاف، مي. پرورش استان كردستان است

هاي سازمان سر راه اجراي استراتژيه شد، يكي از موانع موجود بريي كه ارامذكور بنا به داليل

.آموزش و پرورش استان كردستان است

يكي ديگر از موانع ساختاري سازمان مذكور در اجراي استراتژي، پيچيدگي ساختار 

اظهار نظر مصاحبه شوندگان در اين . سازماني و گستردگي وظايف و نيروهاي سازمان است

:مل استأره قابل تبا

 نيرو و پرسنل دارد، هماهنگ كردن اين افراد با 28000 يا 27000سازمان ما نزديك به «

لي را يالي هذا براي سازمان ما مسارساني الزم و قصهمديگر، تخصيصِ منابع به آنها و اطالع

.)2مصاحبه شماره  (»ايجاد نموده است

. وازني بين اختيار و مسئوليت وجود نداردتعداد نيروها زياد است و از طرف ديگر ت«

اختيارات كمتر ... شودساختار در حال عوض شدن است و سازمان به اداره كل تبديل مي
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افتد كه گستردگي اين وضعيت در شرايطي اتفاق مي. ساز استشود و اين ساختار دردسرمي

گي در آنها را ايجاد در وظايف و نيروها، تنوع ساليق، پراكندگي وظايف و مشكل هماهن

.)6مصاحبه شماره  (»كندمي

از ديگر موانع ساختاري در سازمان آموزش و پرورش استان كردستان كه اجراي كارآمد 

هاي حاصل از تحليل يافته. استراتژي را با چالش مواجه ساخته است، تمركز ساختاري است

 عمل محدودي در اختيار مصاحبه حاضر نشان داده است كه سيستم آموزش و پرورش آزادي

كه آنها در تصميمات سازماني به طور فعالي طوريبه. گذاردمديران و كاركنان اجرايي مي

: شوندمشاركت داده نمي

خالقيت از آنان كامالً گرفته . گيري مديران در سطوحِ مختلف بسيار محدود استتصميم«

.)4مصاحبه شماره  (» تصميم بگيرنددهد كهشود و مجموعه اين توانايي را به آنها نميمي

 براي .گيري به مسئوالن داده شده استها توانايي تصميمبه اعتقاد من در بعضي از زمينه«

هاي ضمن خدمت و ل خاص مربوط به مدارس و يا آموزشيگيري راجع به مسامثال تصميم

اما در . شوندار ميدر بعضي ديگر اين توانايي وجود ندارد و تصميمات به صورت متمركز اختي

»سرهاي پرسنل و كادر مديريت سازمان استكل بايد گفت كه تمركز سازماني يكي از درد

.)6مصاحبه شماره (

هاي حاصل در اين مطالعه نشان داد كه فرهنگ يافته: ناكارآمدي فرهنگ سازماني-2

 كاركردن و فعاليت سازماني حاكم، فرهنگ مناسب و مطلوبي نيست كه مديران و كاركنان را به

تمايل كاركنان به قبول مسئوليت و نه . سوق دهد و در آنها اعتقاد به قداست كار را ايجاد نمايد

كننده بودن كه در ديدگاه مصاحبه شوندگان مورد ابراز خالقيت، تمايل به روزمرگي و مصرف

 به ايجاد رغبت ييد قرار گرفته است، حاكي از آن است كه فرهنگ سازماني حاكم نيز كمكيأت

.  در چنين سيستمي استزاآسيبهاي و عالقه در كاركنان نكرده و اين فرهنگ يكي از زمينه

:يكي از مصاحبه شوندگان در اين باره اظهار داشته است كه

هاي مفقوده كشور است و به تبع توانم بگويم كه اين فرهنگ يكي از حلقهت ميأبه جر«

شود و بيشتر، فرهنگ از زيرِ كار در رفتن حاكم است الحظه ميدر اين سازمان نيز به وضوح م

.)3مصاحبه شماره  (»تا فرهنگ كار و قداست آن
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موانعاز طرف ديگر، اين فرهنگ نه تنها نتوانسته است تعهد كاركنان را افزايش دهد و 

:نگرشي را برطرف سازد بلكه اجراي استراتژي را نيز با چالش رو به رو ساخته است

توان گفت كه پاكي و صداقتي كه در اعضاي اين سازمان ديده در اين سازمان كه مي«

هايمان را به شود، شهره است، باز هم هنوز اين فرهنگ نهادينه نشده است كه ما بايد فعاليتمي

براي مثال اينكه بعضي از افراد سازمان واقعاً پر تالشند و هدفشان . نحو احسن انجام دهيم

لوس تلقي ازمان است، از نظر بسياري از كاركنان، افرادي منفور و حتي چاپارتقاي س

 ناشي از آن است كه فقط استراتژي تدوين يافته است اما گامي در جهت تقويت يك ،شوندمي

.)4مصاحبه شماره  (»فرهنگ در اجراي آن، برداشته نشده است

سيدن به اهداف خود و همچنين از آنجا كه هر سازمان براي ر: كمبود منابع سازماني-3

 الزمي يباشد، فقدان آن منابع، پشتوانههاي خود نيازمند به منابع و امكاناتي مياجراي استراتژي

دهد و مشكلي ها را عملي سازد از دست ميرا كه بايد سازمان بدان تكيه كند تا استراتژي

دان منابع و امكانات مالي و مادي مصاحبه شوندگان، فق. كنندها ايجاد مياساسي را در سازمان

ييد اين گفته، يكي از أدر ت. دانندالزم را يكي از موانع اساسي سازمان آموزش و پرورش مي

مالي و (ال كه تا چه اندازه با كمبود تخصيص منابع ؤمصاحبه شوندگان در پاسخ به اين س

:شويد؟ بيان كرد كهالزم در جهت اجراي استراتژي مواجه مي) مادي

ها و اما تخصيص منابع براي آن سياست. هاي زيادي در سازمان داريمما استراتژي«

هاي توان گفت كه منابعِ موجود متناسبِ با برنامهها بسيار كم و ناچيز است و مياستراتژي

.)1مصاحبه شماره  (»سازمان نيستند

روهاي متخصص و از طرف ديگر، از نظر مديران و كارشناسان سازمان مذكور، كمبود ني

توانمندي كه با تكيه بر دانش و توان تخصصيشان بتوانند در جهت تسهيل اجراي استراتژي، 

نقشي اساسي ايفا كنند، از ديگر منابع محدودي بودند كه سازمان مذكور در راستاي اجراي 

:استمل أديدگاه يكي از مصاحبه شوندگان در اين باره قابل ت. شوداستراتژي با آن مواجه مي

بايد اعتراف كنم كه شرايطي كه سازمان آموزش و پرورش براي كاركنان خود فراهم «

تواند در  خاص مييكه يك متخصص در يك زمينهبه طوري. آورد، شرايطي ناچيز استمي

يك سازمان يا شركت ديگر با دريافت چند برابر حقوق و حتي مرتبه و مقام بيشتري در آن 

اين سازمان چنين شرايطي را ندارد و به همين خاطر است كه عليرغم اما . سازمان كار كند
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 مديريت، يوجود معضلِ بيكاري در جامعه، بسياري از افراد متخصص و كاردان در حوزه

حاضر نيستند در چنين سازماني كار كنند و به همين خاطر است كه با كمبود ... ريزي وبرنامه

 سازمان را با تنگنا مواجه ساخته كه اين خود واقعاًشويم نيروي انساني متخصص مواجه مي

.)5مصاحبه شماره  (»است

در سطح استان كردستان، كميته : ريزي و مديريت عالي استانناكارآمدي كميته برنامه-4

ريزي و ريزي و مديريت عالي سازمان آموزش و پرورش استان كردستان، مسئول طرحبرنامه

هاي يكي از ناكارآمدي. انداز بلندمدت ملي است بر اساس چشمريزي در سطح استانيبرنامه

موجود در سطح مديريت استراتژيك استان، عملكرد نامناسب مديريت عالي و كميته 

:ييد اين جمله، يكي از مصاحبه شوندگان اظهار كرده است كهأدر ت. ريزي استبرنامه

ف در سطح استان، جامع نبودن عدم وجود راهبردهاي مناسب استاني، روشن نبودن اهدا«

هاي مناسب با مدرسه محوري اهداف كه شامل تمامي ابعاد و جوانب باشد، عدم وجود برنامه

هاي فراوان در سطح از داليلي است كه به اين واقعيت اشاره دارد كه عليرغم انجام تالش

.)2مصاحبه شماره  (» پرورش استان خوب كار نكرده استاستان، كميته آموزش و

از آنجا كه يكي از : 1فرآيندهاي سازماني انجام ينحوهتخصصي نبودن -5

ها اين است كه افرادي متخصص، ها در سازمانها و برنامههاي اجراي موفق طرحفرضپيش

ها واجب است كه داراي هايي را بر عهده بگيرند، بر سازمانمديريت و هدايت چنين برنامه

اما شواهد موجود حاكي از آن است كه وظايف و . شنداي بامديريت تخصصي و حرفه

: شودفرآيندهاي سازماني به صورت تخصصي انجام نمي

 من را آزمايش كنيد و بررسي كنيد كه تا چه حد يتوانيد در اين سازمان، گفتهشما مي«

اي كند، مدرك تحصيليش و تجاربش متناسب با وظيفهشخصي كه در واحد خاصي كار مي

شود كه مثالً يك نفر كه حتي در سطحِ مدارس نيز به وضوح ديده مي. دهده انجام مياست ك

شود كه نه در مديريت دارد، مدير يك مدرسه مي... ليسانس فقه و الهيات، رياضي، جغرافيا و

.)3مصاحبه شماره  (» آموزش و پرورش استينظر است و نه تخصصش در زمينهصاحب

 بايد خاطر نشان ساخت كه كمبود نيروي متخصص در سازمان و تخصصي نبـودن فرآينـدهاي سـازماني، دو                    -١

 به طوري كه ممكن است تعداد نيروي متخصص در سازمان كافي و مناسب باشـند           .مقوله مجزا از هم هستند    

.گيري از توان و تخصص آنها در سازمان فراهم نباشداما امكان بهره
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هاي  و پيشرفت در هر كاري نظارت و ارزشيابي مستمر از فعاليتهاي ارتقايكي از زمينه«

. ي اين امر آن است كه نظارت واقعاً فني و كارشناسانه ضروري استالزمه. انجام شده است

يتوان گفت تجربهشوند حتي ميدر حاليكه افرادي كه براي نظارت بر كار معلم انتخاب مي

پس . ت بر معلم، نظارت در همه سطوح غيرتخصصي استاند و نه تنها در نظارمعلمي نداشته

.)1مصاحبه شماره  (»توان داشت كه ارتقا و پيشرفت صورت گيردچه انتظاري مي

از آنجا كه يكي از عوامل پيشرفت و ارتقاي يك :عدم مداومت نظارت و ارزشيابي-6

؛ 1380فيوضات،(هاي سازماني است هاي مداوم بر فعاليتها و نظارتسازمان، ارزشيابي

هاي حاصلداده. كند، عدم وجود آن، مشكل بزرگي در هر سازمان ايجاد مي)1385پور، محسن

از مصاحبه بر عدم وجود ارزشيابي و نظارت مداوم در هر دو سطح صفي و ستادي درسازمان 

: كيد داردأمذكور ت

ارت و ارزشيابي در كاري در اين زمينه انجام شده است اما نظشما فكر نكنيد كه اهمال«

يتازه سطح صفي كه مدارس باشند به واسطه. سطح ستادي همانند سطح صفي مداوم نيست

دو سطح اما كالً در هر. ها بهتر هستندبعضي از شرايطي كه در آنجا وجود دارند ارزشيابي

 شماره مصاحبه (»ابي مداوم را انجام داديتوان ارزشبه داليل مختلفي نميبنا) ستادي و صفي(

4(.

مصاحبه شوندگان به وفور خاطرنشان :هاي آموزشي و بازآموزينامناسب بودن دوره-7

هاي آموزشي و بازآموزي كمك چنداني به توانمندسازي كاركنان و مديران و اند كه دورهساخته

هر چند كه بعضي از آنها از مناسب و كارآمد . همچنين ايجاد فهم مشتركي در آنان نكرده است

ي آنها بر دهند، اما همهها و همچنين بهبود كيفيت آن در آينده خبر ميي اين دورهبودن برنامه

 يكي از يبه گفتهبنا. نهندييد ميأهاي آموزشي جاري، مهر تناكافي و ناكارآمد بودن دوره

:مصاحبه شوندگان

شويم و يها مناسب است اما در اجراي آن دچار مشكل مبا اينكه مبناي اين دوره«

سازي كاركنان ناكافي است و اگر به قول آيزنر هاي آموزشي و بازآموزي در توانمنددوره

 اجرا شده و ي قصد شده، برنامهيها را به سه دسته تقسيم كنيم كه عبارتند از برنامهبرنامه

.)1مصاحبه شماره  (»ايم كسب شده بسيار ناموفق بودهيما در برنامه.  كسب شدهيبرنامه

دار سازمان آموزش و پرورش اين وضعيت در حالي است كه دوازدهمين راهبرد اولويت
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كيد أاي و دانش تخصصي كاركنان است كه تهاي حرفهاستان كردستان، ارتقاء صالحيت

هاي آموزشي دارد هاي ضمن خدمت و ساير دورهاساسي آن بر كارآمدتر كردن آموزش

گونه كه پيشتر اشاره شد، نداشتن همان). 1388ردستان، سازمان آموزش و پرورش استان ك(

 اجراي آنها در كاركنان يكي از موانعي بود كه يها و نحوهدرك دقيق و مشترك از استراتژي

هاي آموزشي نيز به منظور حل اين موانع نتوانسته رو، دورهاز اين. مورد استناد قرار گرفت

.است اين مانع را از ميان بردارد

گيري و نتيجهبحث

نتايج اين مطالعه نشان داد كه سازمان آموزش و پرورش استان كردستان در راستاي اجراي 

در . اي از موانع مواجه بودهاي خود و نيل به اهداف استرتژيك خود با مجموعهاستراتژي

هاي توان موانع اجرايي استراتژيبندي نتايج حاصل در اين ارتباط ميبندي و مقولهجمع

: زير از هم متمايز نموديسازماني را در سازمان آموزش و پرورش در دو مقوله

 ادراكي، مهارتي و موانع داشته و در  ارتباط فرديي به جنبهموانعبخش اول اين -1

هاي سازماني  نظير فقدان درك روشن، دقيق و مشتركي از استراتژي.يابدنگرشي نمود مي

)  مهارتيموانع(و توانايي الزم در مديران براي اجراي استراتژي ، فقدان مهارت ) ادراكيموانع(

اين بخش از ).  نگرشيموانع(و نگرش منفي اعضاي سازمان نسبت به استراتژي و اجراي آن 

، )2006( و اشميد روئر، ب)1386( حاضر با نتايج مطالعات كاپالن و نورتون ي مطالعهينتيجه

) 2000(، بير و ايسنتات )2001(، دليسي )2002( جانسون ،)2005(، القمدي )2006(ريبينايك 

.انطباق دارد) 1999(و حنسن، بويد و كريدر 

موانعاز جمله مهمترين . گردداي مربوط ميموانع زمينهمشكالت، به گروه دوم از اين -2

بود توان به ناكارآمدي در ساختار سازماني، ناكارآمدي فرهنگ سازماني، كممربوط به زمينه مي

ريزي و مديريت عالي سازمان، تخصصي نبودن منابع سازماني، كارآمد نبودن كميته برنامه

اي اشاره هاي توسعه حرفهفرايندهاي سازماني، عدم نظارت و ارزشيابي و عدم اثربخشي دوره

اي، الزم است ذكر شود كه ممكن است اعضاي يك  زمينهموانعبا عنايت به نقش و تأثير . كرد

 به طور كلي درك، مهارت و نگرش مناسب و مطلوبي راجع به استراتژي داشته باشند، سازمان

نتايج . اما ماهيت و بافت حاكم بر چنين سيستمي، اجازه اجراي استراتژي را به آنان ندهد
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، برانن )2006(، ريبينايك )2006( و اشميد روئربخش نيز با نتايج مطالعات باين حاصل در 

و وسل ) 1998(، القمدي )2001(، دليسي )2002(، هايد و ديگران )2002(، جانسون )2005(

.انطباق دارد) 1993(

ها در ابتدا به گردد كه سازمانبه هرحال، در سير تكاملي مديريت استراتژيك مشاهده مي

اي محيط منظور انطباق با شرايط متغيير محيط بيروني و پاسخگويي به نيازهاي بنيادي و ريشه

هاي بلند مدت مدت و ميان مدت و در نهايت استراتژيهاي كوتاهي، به تدوين برنامهاجتماع

هاي تدوين يافته زماني در دستور كار قرار هاي اجرايي استراتژيتوجه به جنبه. اندروي آورده

ها دريافتند تدوين استراتژي، تنها راهكار مناسب براي نيل به مقصود و گرفت كه سازمان

با اين اوصاف و بر خالف اين ). 1380فيوضات،(يت مديريت استراتژيك نيست تضمين موفق

دهد كه سازمان مذكور روند، تحليل وضعيت سازمان آموزش و پرورش كردستان نشان مي

ريزي استراتژيك باقي مانده و در راستاي استراتژي ملي نظام تعليم و  برنامهي مرحله درهنوز

هايي گام برداشته است و در ها و خط مشيها و تعيين برنامهتربيت صرفاً به تدوين سياست

 توسعه  و اجرايي، توسعه و تعميق تفكر و فرهنگ استراتژيكموانعجهت شناسايي و حل 

هاي مفقوده رهبري استراتژيك، اقدامات مناسبي به عمل نياورده و چنين مفاهيمي جزء حلقه

يجراي استراتژي در هر سازماني به دو مقولهكه ادر صورتي. آينداين سازمان به شمار مي

در درجه اول به توسعه و تعميق تفكر و فرهنگ استراتژيك؛ و در درجه . اساسي نيازمند است

هاي مناسبي به گيري از فنون و مدلدوم و بعد از حاكم شدن چنين فرهنگي، استفاده و بهره

 مستلزم فراسونگري و داشتن بينش و تفكر استراتژيك. سازي و اجراي استراتژيمنظور پياده

). 2000؛ كافمن، 2006؛ هاينز، 2006سيج، (انداز بلند مدت است چشم

توان فراتر از تفكر استراتژيك، تفكر، بينش و دركي است كه با دارا بودن آن مي

هاي جاري را مالحظه نمود و با توسل به آن اهداف غايي و بلند مدت سازمان و فعاليت

 سازمان را مالحظه نمود تا با شناخت آن يانداز آيندههاي بلندمدت و چشمستراتژيهمچنين ا

به عبارتي، چنين تفكري مستلزم آن است كه انرژي و تالش . هاي جاري پرداختبه فعاليت

اعضاي يك سازمان صرفاً به امور جاري و روزمره محدود نشده و بر ماوراي چنين 

كه نتايج پژوهش حاضر رو، هنگامياز اين). 2003ديويس، (هايي نيز متمركز شوند فعاليت

دهد كه فرهنگ سازماني در آموزش و پرورش دچار روزمرگي گرديده و در برابر نشان مي
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دهد، نگرش اعضاي سازمان نسبت به اجراي اعمال و اجراي هر نوع تغييري مقاومت نشان مي

و اعضاي سازمان درك روشن و )  نگرشيموانع(استراتژي نگرشي مناسب و مطلوب نيست 

انداز بلندمدت سازمان ندارند، همگي ها و به طور كلي چشممشتركي از اهداف، استراتژي

حاكي از آن است كه هنوز تفكر و فرهنگ استراتژيك در سازمان مذكور، توسعه و تعميق نيافته 

راين عليرغم حاكم نبودن بناب. است تا انتظار اجراي مطلوب و اثربخش استراتژي را داشته باشيم

چنين فرهنگ و تفكري در اعضاي سازمان، مديريت سازمان به طور اعم و مديريت عالي 

هاي ها و رويهها، برنامهگيري از تاكتيكاند از طريق بهرهسازمان به طور اخص، نتوانسته

. سازي استراتژي تدوين يافته، گامي مفيد و سازنده بردارندمختلفي در جهت پياده

 تفكر استراتژيك در اعضاي ي اين تحقيق مبين آن است كه عدم توسعهيكه نتيجهاز آنجا

ها و فنون مديريت استراتژيك از جمله گيري مناسب و مطلوب از مدلسازمان و عدم بهره

باشند، توجه به پيشنهادات موانع اجراي استراتژي سازمان آموزش و پرورش استان كردستان مي

: گرددم كردن بسترهاي الزم براي اجراي عملي آنها مفيد واقع ميزير و فراه

برپا كردن و جاري ساختن نظارت و ارزشيابي مداوم و مستمر به منظور شناسايي به -1

.ل و مشكالت سازمان و همچنين انجام اقدامات مقتضي در اين بارهيموقع مسا

گيري  توانمند به منظور بهرهجذب، استخدام، نگهداري و ارتقاي نيروهاي متخصص و-2

.از توان و تخصصشان در سازمان

هايي كه بيشتر ناظر به هاي سيستمي و فعاليتحمايت بيشتر از تحقيقات، تحليل-3

.هاست تا تدوين آنها اجراي استراتژييجنبه

يكاستن از بار رسميت سازمان و در عوض، تواناتر ساختن اعضاي سازمان و توسعه-4

.هاي استاني و مليهاي خود مديريتي در آنان به منظور اجراي استراتژيمهارت
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