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چکیده
سند چشم انداز بتن 1404 یکی از اسناد رسمی کشور است که بخشی 

مورد  سازمان  می باشد.  سیمان  تولیدکنندگان  وظایف  شامل  آن  از 

که از مهم ترین  مطالعه در این پژوهش، شرکت سیمان تهران است 

و  توصیفی-پیمایشی  پژوهش  روش  است.  سیمان  تولیدکنندگان 

تفکیک  صنعت  خبرگان  و  کارشناسان  دسته  دو  به  آماری  جامعه 

اهمیت   ،)AHP( تحلیلی  مراتب  سلسله  روش  طریق  از  شدند. 

نسبی استراتژی های شرکت بر اساس اهداف سند چشم انداز تعیین 

کمتر  پرسشنامه  این  مختلف  بخش های  در  ناسازگاری  نرخ  شد. 

یابی وضعیت  ارز بود. در مرحله دوم پرسشنامه  و قابل قبول  از 0/1 

و  اجرا  هدف گذاری،  مناظر  از  تهران  سیمان  شرکت  استراتژی های 

گزینه ای تهیه شد و در میان  یابی با استفاده از طیف لیکرت پنج  ارز

یع  توز مطالعه  مورد  شرکت  در  گاه  آ و  مسئول  کارشناسان  از  70نفر 

آماری به روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس  گردید. این جامعه 

ضریب   ،SPSS نرم افزار  کمک  به  شدند.  انتخاب  کوکران،  فرمول 

کرونباخ این پرسشنامه 0/931 )قابل قبول( تعیین شد. نتایج  آلفای 

انجام  بر اساس نظرسنجی  که  بردی نشان می دهد  کار این مطالعه 

کمترین  دارای  هدف گذاری  معیار  تهران،  سیمان  شرکت  در  گرفته 

در  استراتژیک  شکاف  دارد.  را  شکاف  بیشترین  یابی  ارز و  شکاف 

سبد  بهینه سازی  سازمانی،  دانش  سطح  ارتقای  برای  شرکت  این 

دارای  انسانی  سرمایه های  توسعه  و  بهره وری  ارتقای  تکنولوژی، 

بیشترین شکاف بود.
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1. مقدمه: طرح مسأله 
عالوه  استراتژی ها  تعیین  برای  سازمان ها  اغلب  در  امروزه 

و  ملی  کالن  سیاست های  به  بومی،  شرایط  نمودن  لحاظ  بر 

نقشه راه جهانی صنعت نیز توجه می شود. در این راستا سند 

چشم انداز بتن 1404 تدوین شده است، تا نواقص، نیازها و 

خألهای موجود شناسایی و رفع شوند. این سند شامل چهار 

بخش: 1-عوامل اثرگذار؛ 2-اهداف؛ 3-وظایف ذی نفعان و 

در  اشاره  مورد  ذی نفعان  از  یکی  می باشد.  4-پیاده سازی 

اصلی  اهداف  می باشد.  سیمان  تولیدکنندگان  سند،  این 

2-افزایش  بتنی؛  سازه های  عمر  1-تقویت  شامل:  سند  این 

ساختمان ها؛  در  مصرفی  بتن های  )مقاومت(  کیفیت 

اجزای  و  بتن  تولید  سیستم  در  کنترلی  فرایندهای  3-بهبود 

یستی؛ 5-توسعه مصرف  آن؛ 4-کاهش آلودگی های محیط ز

سیمان های آمیخته ]1[ هستند.

در  فعال  تولیدی  خط  پنج  با  تهران  سیمان  شرکت 

مجتمع صنعتی منطقه بی بی شهربانو با ظرفیت اسمی تولید 

تولیدی های  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  روز  در  تن   13400

شکاف  تحقیق  این  در  می شود.  محسوب  کشور  سیمان 

تهران  سیمان  شرکت  استراتژی های  مابین  استراتژیک 

بتن  چشم انداز  سند  اهداف  و  مهم(  تولیدکننده  )به عنوان 

که صنایعی همچون  1404 بررسی می گردد. الزم به ذکر است 

زیرساخت های  برای  خاصی  اهمیت  از  سیمان  و  فوالد 

استراتژیک  شکاف  بررسی  بنابراین  برخوردارند.  کشوری 

شرکت  در  آن  موفقیت  میزان  و  شده  اتخاذ  استراتژی  مابین 

سیمان تهران در مقایسه با مبانی سند چشم انداز بتن 1404 

از  یکی  شکاف  تحلیل  باشد.  کاربردی  تحلیل  می تواند 

ابزارهای متدوال در مقوله برنامه ریزی است؛ وضعیت موجود 

و  سازمانی  قابلیت های  به  توجه  با  مطلوب  وضعیت  با  را 

توانمندی ها مورد بررسی قرار می دهد و اقدامات اجرایی برای 

برای  یادی  ز ابزارهای  را معرفی می نماید ]2[.  به اهداف  نیل 

که چند مورد از مهم ترین  ی شکاف ها وجود دارند  پل زدن رو

]4[؛   SWOT 1-تحلیل   :]3[ است  زیر  موارد  شامل  آنها 

]6[؛  نادلر-تاشمن  3-مدل  ]5[؛  مک کنزی   7s 2-چارچوب 

بورک- 5-مدل  ]۷[؛  ایشیکاوا  یا  ماهی  استخوان  4-مدل 

]10[؛  آنسف  ۷-مدل  ]9[؛  سروکوال  6-مدل   ،]۸[ لیتوین 

 )GE( الکتریک  جنرال  9-ماتریس  ]11[؛  بوستون  ۸-مدل 

کوال  گروه )MABA( ]13[؛ 11-مدل الیب  ]12[؛ 10- تحلیل 

]14[؛ 12-ماتریس تعیین موقعیت بهینۀ عملکرد استراتژیک 

)OSPP( ]15[؛ 13-ماتریس قدرت-عالقه ]16[.

2. پیشینه تحقیق و مبانی نظری
جدیدی  مدرک   1404 بتن  چشم انداز  سند  اینکه  به  توجه  با 

طی  است.  نشده  انجام  آن  بر  چندانی  مطالعه  لذا  است، 

زنجیره  رقابتی مدیریت  استراتژی های  یابی  ارز یک مطالعه، 

را  سیمان  صنعت  در  شکاف  تحلیل  بر  مبتنی  الرج  تأمین 

 SWARA چندمعیاره  تصمیم گیری  تکنیک  از  استفاده  با 

مبنای  بر  و  کرده  تعیین  را  الزامات  و  شاخص ها  وزن   ]1۷[

این  نتایج  نمودند.  تحلیل  و  محاسبه  را  یک  هر  شکاف  آن 

که بر مبنای شکاف موزون به دست آمده،  پژوهش نشان داد 

رقابتی  استراتژی  مهم ترین  سبز  و  تاب آوری  استراتژی های 

مدیریت  عملکرد  یابی  ارز برای  الرج  تأمین  زنجیره  مدیریت 

کشور هستند ]1۸[. زنجیره تأمین صنعت سیمان 

مطالعه ای با عنوان »کاربرد مدل تحلیل شکاف در بررسی 

نقاط قوت و ضعف مؤلفه های سرمایه اجتماعی در محالت 

شهری در راستای برنامه ریزی سیستمی در فضاهای شهری 

انجام  اهواز(«  لشگرآباد  و  کیانپارس  محالت  موردی  )نمونه 

)نقطه  وضعیت  بهترین  از  نیز  کیانپارس  محله  در  آن  طی  و 

به صورت  رتبه ها  ضعف(،  )نقطه  وضعیت  بدترین  تا  قوت( 

اجتماعی،  مشارکت  اجتماعی،  تعلق  اجتماعی،  گاهی  آ

اعتماد اجتماعی و ارتباط اجتماعی می باشد ]19[.

اصلی  فرایندهای  شکاف  »تحلیل  دیگری  محققان 

کل ورزش و جوانان خراسان رضوی«  سرمایه انسانی در اداره 

پژوهش،  این  از  حاصل  یافته های  پایه  بر  نمودند.  مطالعه  را 

فرایند  منظر  از  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
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فرایند  اول،  رتبه  در   2/33 میانگین  با  بهسازی  و  آموزش 

و  حفظ  فرایند  دوم،  رتبه  در   2/35 میانگین  با  به کارگیری 

نگهداری با میانگین 2/55 در رتبه سوم و در نهایت فرایند 

با  آنها  گرفتند.  قرار  چهارم  رتبه  در   2/۸6 میانگین  با  تأمین 

راه کار  مختلف  بخش های  در  شده  انجام  آسیب شناسی 

ارائه نمودند ]20[.

و  آسیب شناسی  »شناسایی،  عنوان  با  مطالعه ای 

کیفیت دستگاه های آمادی  اولویت بندی معیارهای ارتقای 

سازمان های  از  یکی  در  )مطالعه ای  آینده  جنگ های  در 

بین  در  که  داد  نشان  آن  نتایج  و  شد  انجام  نظامی(« 

انعطاف پذیری،  شاخص  سه  بررسی  مورد  شاخص های 

دارا  را  اهمیت  بیشترین  استمرار  و  تداوم  و  خوداتکایی 

و  آماد  سیستم  آنها  یافته های  طبق  همچنین  می باشند. 

هر  نظر  از  آینده  جنگ های  با  مواجهه  در  موجود  پشتیبانی 

معنی داری  فاصله  مطلوب  شرایط  با  بررسی  مورد  معیار  ده 

دارند و بیشترین شکاف به ترتیب مربوط به انعطاف پذیری، 

به موقع بودن و سرعت عمل بود ]21[.

عملکرد  شکاف  مدل  »شناسایی  پژوهش  یافته های 

در  یکرد  رو تغییر  به منظور  ایران  اجتماعی  تأمین  سازمان  در 

کاری و  آموزش های مرسوم« در سه ُبعد سبک راهبری، محیط 

گردیده است؛ شکاف عملکرد  ی انسانی بررسی  مدیریت نیرو

و  تعاملی  کار  محیط  تفویض،  سبک  که  بوده  آن  از  کی  حا

یکرد استراتژیک بر اساس یافته های مذکور در بعد  شفاف، رو

اول، مؤلفه های کارآمدی، نظام استخدام و انتصاب، مدیریت 

ذی نفعان  از  بازخورگیری  مؤلفه های  دوم،  بعد  در  عملکرد، 

نظام  و  تخصصی  دانش  سوم،  بعد  در  نهایت  در  و  اختیار  و 

شغلی  انگیزش  ابزارهای  اثربخش،  آموزش  خدمت،  جبران 

ترتیب ضمن تدوین مدل دانش محوری  به این  تأیید شدند. 

مؤلفه های  اطالعاتی  و  اخالقی  انتظام  مشارکتی،  فرهنگ  و 

درجه  اجتماعی،  تأمین  سازمان  در  عملکرد  شکاف  نهایی 

مقدار  با  مدل  آن  برازش  و  مشخص  شده  ارائه  مدل  تناسب 

گرفت ]22[. قوی 0/6 مورد تأیید قرار 

نتیجه تجزیه و تحلیل داده های پژوهش »تحلیل شکاف 

بزرگ  یدادهای  رو میزبانی  منظر  از  ایران  ورزش  صنعت 

ابعاد  در  به ترتیب  موجود  وضع  که  بوده  آن  بیانگر  ورزشی« 

یابی،  بازار مالی،  قانونی،  عملیاتی،  فرهنگ-اجتماعی، 

نامطلوبی سنجیده  یست محیطی وضع  و ز فناوری  و  دانش 

و بیشترین شکاف برای بهبود ابعاد یاد شده در بعد دانش و 

فرهنگی  قانونی،  یابی،  بازار مالی،  یست محیطی،  ز فناوری، 

بر اساس  رتبه بندی عوامل  و عملیاتی مشاهده شده است. 

که تنها سه عامل  رتبه وضعیت موجود نشان دهنده این بوده 

داوطلبی  جنبش  و  امنیت  یداد،  رو از  اجتماعی  حمایت 

دارای باالترین رتبه و دارای میانگین بیشتر از چهار )وضعیت 

متوسط( می باشد ]23[.

چشم انداز  سند  بر  »گامی  عنوان  با  مروری  مقاله  یک  در 

بتن 1404 )سند جامع گامی به سوی توسعه پایدار در صنعت 

گام های دستیابی و نکات مربوط  ساخت و ساز(« اهداف، 

به پیاده سازی سند مذکور معرفی شد ]24[.

بررسی  استراتژی  شکاف  بر  مؤثر  عوامل  مطالعه،  یک  در 

را  زمینه  این  در  60عامل  20منبع،  از  بیش  اساس  بر  لذا  شد. 

گردید. بر  شناسایی، طبقه بندی و با روش تاپسیس رتبه بندی 

گروه عوامل شکاف ناشی از تدوین، اجرای  این اساس چهار 

یابی و مسائل زمینه ای و پشتیبانی هستند ]25[. برنامه، ارز

در مطالعه دیگری »رتبه بندی شرکت های سیمان بورس 

AHP-( ترکیبی  یکرد  رو از  استفاده  با  تهران  بهادار  اوراق 

سال های  مالی  داده های  اساس  بر  شد.  بررسی   »)TOPSIS

بر  که  شده  مشخص  مذکور  مدل  کاربرد  و   13۸0-13۸6

اساس آن شرکت های سیمان فارس، اردبیل و قاین به ترتیب 

اختصاص  خود  به  را  مالی  عملکرد  سوم  تا  اول  رتبه های 

دادند. همچنین شرکت سیمان تهران رتبه سیزدهم را در این 

کسب نمود ]26[. مطالعه 

ی استراتژی تولیدی های  بالساراب و همکاران ]2۷[، بر رو

روش  کمک  با  آنها  نمودند.  مطالعه  هند  کشور  سیمان 

AHP ]2۸[، عوامل اصلی و اولویت اهمیت نسبی  تحلیلی 
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و   ]29[  )GHGEs( گلخانه ای  گازهای  انتشار  فرایند  کاهش 

کردند. کاهش مصرف سوخت را طبقه بندی 

اطالعات  سیستم های  تعامل  »اثر   ،]30[ بائی  سانگ 

و  تجزیه  بین المللی:  حمل ونقل  عملکرد  بر  استراتژیک 

شامل  او  نتایج  نمود.  بررسی  را  عملکرد«  شکاف  تحلیل 

بر  تأثیر مثبتی   ،IS بوده است: 1-کاربرد استراتژیک  زیر  موارد 

کارایی شرکت دارد؛ 2-اثر متقابل بین IS داخلی و خارجی بر 

عملکرد مالی شرکت وجود دارد؛ 3-شکاف عملکرد شرکت 

کاربرد استراتژیک IS. وجود دارد. در مراحل 

شکاف  تحلیل  و  »تجزیه   ،]31[ همکاران  و  حقیقی 

در  کارآفرینی  توسعه  مؤلفه های  نظر  مورد  و  فعلی  وضعیت 

مطالعه  را  ایران«  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  زمینه 

بین  معنی داری  اختالف  که  داد  نشان  آنها  نتایج  نمودند. 

کارآفرینی  توسعه  عامل  هشت  نظر  مورد  و  کنونی  وضعیت 

در  داشت؛  وجود  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  به  نسبت 

بوده  زیر  به ترتیب  اجزا  برای  شکاف  بزرگ ترین  حال،  عین 

 )SME( متوسط  و  کوچک  شرکت های  »توسعه  است: 

]32[«، »پشتیبانی، خدمات فنی و مدیریتی« و »حمایت از 

کارآفرینی« در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات.

کیفیت خدمات  لوپو ]33[، »تجزیه و تحلیل استراتژیک 

نمود.  بررسی  را  فازی«   AHP روش  از  استفاده  با  حمل ونقل 

یس  که تنها چند ویژگی سرو نتایج به دست آمده نشان می دهد 

کیفیت نقش مهمی دارند. در انجام خدمات حمل ونقل با 

یابی  »ارز عنوان  با  مقاله ای   ،]34[ گوزوگلو  کارا و  ارتوگرو 

سلسله مراتبی  روش  با  ترکیه  سیمان  شرکت های  عملکرد 

نمودند.  ارائه  را   ]35[  »TOPSIS روش  و  فازی  تحلیلی 

تحلیلی  مراتب  سلسله  فرایند  اساس  بر  پیشنهادی  یکرد  رو

TOPSIS )تکنیک برای ترجیح سفارش با  فازی )FAHP( و 

تعیین  برای   FAHP ایده آل( است. روش  راه حل  به  شباهت 

سپس  و  می شود  استفاده  تصمیم گیران  توسط  معیار  وزن 

روش  می شود.  تعیین   TOPSIS روش  با  شرکت ها  رتبه بندی 

یابی عملکرد پانزده شرکت سیمان ترکیه  پیشنهادی برای ارز

مالی  جداول  از  استفاده  با  استانبول  بهادار  اوراق  بورس  در 

خود استفاده می شود.

سیمان  تولید  استراتژیک  »پاسخ های   ،]36[ کینیوآ 

که  داد  نشان  ی  و نتایج  نمود.  مطالعه  را  کنیا«  در  شرکت ها 

ورود  و  تقاضا  افزایش  جمله  از  صنعت  در  یادی  ز تغییرات 

در  مهم  استراتژیک  پاسخ های  دارد.  وجود  دیگر  شرکت های 

کشور،  از  خارج  سرمایه گذاری های  قالب  در  تنوع  صنعت 

غیرغنی  خدمات  بهادار  اوراق  پایین دست،  سیمان  تولید 

هزینه های  کنترل  بودند.  یابی  بازار برنامه های  همچنین  و 

یستی و تجهیزات از طریق اجاره، نگهداری، ایمنی  محیط ز

گردید. و اتوماسیون معرفی 

شرقی:  آلمان  سیمان  »کارتل   ،]3۷[ همکاران  و  ولتین 

سیاست  و  صنعت،  ساختار  مشابه،  بازارهای  در  تحقیق 

که ساختار  آنها نشان دادند  نمودند.  بررسی  را  تراست«  ضد 

که  کلی تخمین زده شده برای دوره 1995 تا 2001،  تقاضای 

بازار  شرایط  اندازه  همان  به  است،  مدعا  بازار  قدرت  دوره 

بازار  و  قیمت  سر  بر  جنگ  می دهد.  توضیح  را   2002 سال 

سطوح  حفظ  سمت  به  را  امر  متولیان  ساختمان  تخریب 

تولید و بهره برداری ظرفیت سوق داده است.

اجرایی،  »پیوند  مقاله ای  طی   ،]3۸[ روزنکف  و  توشمن 

تغییر جهت گیری استراتژیک و رشد عملکرد: مطالعه طولی 

آنها  نمودند.  مطالعه  را  متحده«  ایاالت  سیمان  صنعت  در 

سال های  از  متحده  ایاالت  سیمان  صنایع  طولی  مطالعه  با 

ساده  مدیرعامل  توالی  که  دادند  نشان   ،19۸6 الی   191۸

ثابت  بافت  که  دارد  مثبت  رابطه  زمانی  بعدی  عملکرد  با 

در  که  است  این  دارد،  اهمیت  که  آنچه  اما  باشد،  پایدار  و 

بافت های ناپایدار با عملکرد بعدی رابطه منفی دارد.

3. روش تحقیق
بر اساس هدف گذاری سند چشم انداز بتن 1404 پنج بخش 

2-افزایش  بتنی؛  سازه های  عمر  1-تقویت  می باشد:  مدنظر 

ساختمان ها؛  در  مصرفی  بتن های  )مقاومت(  کیفیت 
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اجزای  و  بتن  تولید  سیستم  در  کنترلی  فرایندهای  3-بهبود 

یستی؛ 5-توسعه مصرف  آن؛ 4-کاهش آلودگی های محیط ز

از  باید  شکاف  تحلیل  دیگر  سویی  از  آمیخته.  سیمان های 

گیرد. لذا مدل  یابی صورت  سه منظر هدف گذاری، اجرا و ارز

)1( می باشد.  نمودار  به صورت  این تحقیق  برای  پیشنهادی 

یابی AHP )فرایند تحلیل سلسله  بنابراین در این مطالعه، ارز

برای اهمیت معیارها )مراحل تحقق اهداف شامل  مراتبی( 

سند  )اهداف  زیرمعیارها  یابی(،  ارز و  اجرا  هدف گذاری، 

گزینه ها )استراتژی های سازمان مورد  چشم انداز( و رتبه بندی 

مطالعه( انجام می شود.

نمودار ۱- درخت تصمیم گیری تحلیل شکاف استراتژیک شرکت سیمان تهران بر اساس سند چشم انداز بتن ۱۴0۴

کمک پرسشنامه فرایند تحلیل سلسله  در مرحله اول به 

مراتبی )AHP( از خبرگان صنعت، ارتباط و اهمیت اهداف 

سند مذکور، عوامل تحقق اهداف استراتژیک و استراتژی های 

ده  شامل  آماری  جامعه  شد.  مکاشفه  مطالعه  مورد  سازمان 

برای  بتن(  و  )سیمان  صنعت  متخصصان  یا  خبرگان  نفر 

دارا  را  زیر  ویژگی های  که  شدند  انتخاب   AHP پرسشنامه 

شرکت ها  در  مدیریت  سابقه  سال  پانزده  1-حداقل  بودند: 

صنعت  در  تأثیرگذار  تشکل های  یا  و  خصوصی(  یا  )دولتی 

گاه  آ  1404 بتن  چشم انداز  سند  به  2-نسبت  باشند؛  داشته 

شناخته  فنی  متخصص  به عنوان  صنعت  3-در  باشند؛ 

انجمن های  یا  دولت  صنعت،  دانشگاه،  در   -4 شوند؛ 

صنفی مرتبط مسئول باشند.

گزینه ای لیکرت  کمک نظرسنجی پنج  در مرحله دوم به 

مورد  سازمان  استراتژی های  وضعیت  کارشناسان  از   ،]39[

مطالعه طی مراحل )عوامل( تحقق اهداف استراتژیک انجام 

شد. جامعه آماری در این مرحله ۷0 نفر از کارشناسان مسئول 

به  گاه  آ و  مدیر(  یا  سرپرست  رییس،  سمت  دارای  )یعنی 

امورات و وضعیت استراتژی ها در شرکت مورد مطالعه بودند 

کوکران،  فرمول  اساس  بر  و  تصادفی  نمونه گیری  روش  به  که 

انتخاب شدند. سپس با تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله، 
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 ]40[ کرونباخ  آلفای  ضریب  گرفت.  صورت  شکاف  تحلیل 

پایایی  پرسشنامه  از  می دهد  نشان  که  گردید  تعیین   0/931

الزم برخودار است. برای تعیین روایی پرسشنامه این تحقیق 

رفته  ی هم  بهره گیری شد. رو کارشناسان  و  اساتید  نظر  از  نیز 

کلیه مقایسات انجام شده این تحقیق  مورد تأیید آنها بود. در 

قبول  مورد  و   0/1 از  کمتر  ناسازگاری  نرخ   )AHP )پرسشنامه 

معیارهای  اساس  بر  تحقیق  این  مکانی  قلمرو  است.  بوده 

بازه  و  تهران  سیمان  یعنی  مطالعه  مورد  سازمان  شده،  ارائه 

گردآوری  روش  و شهریور 9۸ می باشد.  مرداد  پژوهش  زمانی 

استخراج  پرسشنامه  اطالعات  که  است  بوده  این گونه 

و Expert choice داده ها   SPSS نرم افزارهای  با  شوند. سپس 

T انجام شده چون مقادیر سطح  تحلیل می شوند. در آزمون 

می باشند،   0/05 از  بیشتر  پژوهش  متغیرهای  معنی داری 

یع نرمال برخوردارند. بنابراین متغیرهای پژوهش از توز

4. نتایج تحقیق
نتایج نظرسنجی کارشناسان پیرامون هدف گذاری 9 استراتژی 

سازمان مورد مطالعه در جدول )1( نمایش داده شده است.

کارشناسان پیرامون هدف گذاری، اجرا، ارزیابی و پشتیبانی 9 استراتژی سازمان مورد مطالعه جدول ۱- نتایج نظرسنجی 

استراتژی  نفوذ در بازار توسعه بازار بهبود قیمت
 بهبود وفاداری 

مشتریان
 ارتباط مؤثر با 

ذی نفعان
 ارتقای 
بهره وری

 فناوری های 
نوین

 توسعه سرمایه های 
انسانی

 ارتقای سطح دانش 
سازمانی

هدف گذاری 3.22 3.۸1 2.۸6 3.01 3.14 3.5 3.44 3.51 3.3۷

اجرا 3.51 4.09 3.1۷ 3.26 3.2۷ 3.۷4 3.۸3 3.۷9 3.۷6

ارزیابی و پشتیبانی 3.59 3.9۷ 3.49 3.39 3.49 3.5 3.۷6 3.91 3.66

شده  پرداخته   AHP پرسشنامه  نتایج  به  بعدی  گام  در 

ترتیب  اجرا  و  یابی  ارز هدف گذاری،  اساس  این  بر  است. 

می باشد.  خبرگان  توسط  شده  انتخاب  معیار های  اولویت 

چشم انداز  سند  )اهداف  زیرمعیارها  مقایسه  ماتریس  نتایج 

تحقق  برای  هدف گذاری  معیار  گرفتن  نظر  در  با   )1404 بتن 

توسعه  زیرمعیارهای  برای  که  داد  نشان  استراتژیک  اهداف 

محیط  آلودگی های  کاهش  آمیخته،  سیمان های  مصرف 

بهبود  مقاومت،  افزایش  کنترلی،  فرایندهای  بهبود  یستی،  ز

و   0/1۷۷  ،0/316  ،0/130  ،0/15۸ اوزان  با  به ترتیب  دوام 

0/21۸ می باشند. بر اساس نتایج نظرسنجی خبرگان با در نظر 

زیرمعیارهای  برای  استراتژیک،  اهداف  اجرای  معیار  گرفتن 

آلودگی های  کاهش  آمیخته،  سیمان های  مصرف  توسعه 

مقاومت،  افزایش  کنترلی،  فرایندهای  بهبود  یستی،  ز محیط 

 0/209  ،0/265  ،0/131  ،0/1۷0 اوزان  با  به ترتیب  دوام  بهبود 

اهداف  یابی  ارز معیار  گرفتن  نظر  در  با  هستند.   0/224 و 

سیمان های  مصرف  توسعه  زیرمعیارهای  برای  استراتژیک، 

یستی، بهبود فرایندهای  آمیخته، کاهش آلودگی های محیط ز

اوزان  با  به ترتیب  دوام  بهبود  مقاومت،  افزایش  کنترلی، 

0/142، 0/129، 0/2۸0، 0/203 و 0/246 می باشند. بر اساس 

سازمان  )استراتژی های  گزینه ها  مقایسه  و  حاصله  نتایج 

سازه های  عمر  تقویت  هدف  گرفتن  نظر  در  با  مطالعه(  مورد 

بازار  در  مؤثر  نفوذ  بازار،  توسعه  گزینه های  برای  )دوام(،  بتنی 

داخلی، بهبود سطح وفاداری مشتریان، ایجاد ارتباطات مؤثر 

تکنولوژی،  سبد  بهینه سازی  بهره وری،  ارتقای  ذی نفعان،  با 

سازمانی  دانش  سطح  ارتقای  انسانی،  سرمایه های  توسعه 

 ،0/0۸6  ،0/0۸2 اوزان  با  به ترتیب  شده  تمام  قیمت  بهبود  و 

 0/0۷۷ و   0/204  ،0/11۷  ،0/119  ،0/0۸9  ،0/119  ،0/106

با در نظر  گزینه ها  می باشند. مطابق نتایج حاصله و مقایسه 

)مقاومت(،  مصرفی  بتن های  کیفیت  افزایش  هدف  گرفتن 

 ،0/112  ،0/063 اوزان  با  به ترتیب  مذکور  گزینه های  برای 
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0/101، 0/10۸، 0/110، 0/134، 0/106، 0/191 و 0/0۷5 بودند. 

گزینه ها با در نظر  همچنین بر اساس نتایج حاصله و مقایسه 

کنترلی در تولید سیمان، برای  گرفتن هدف بهبود فرایندهای 

 ،0/0۷۸  ،0/0۸0  ،0/0۷6 اوزان  با  به ترتیب  مذکور  گزینه های 

0/0۸0، 0/146، 0/1۷۷، 0/11۷، 0/1۸0 و 0/066 می باشند. 

گزینه ها با لحاظ  بر طبق نتایج نظرسنجی خبرگان و مقایسه 

برای  یستی،  ز محیط  آلودگی های  کاهش  هدف  نمودن 

گزینه های )استراتژی های( یاد شده به ترتیب با اوزان 0/06۸، 

0/04۸، 0/04۸، 0/063، 0/135، 0/249، 0/093، 0/243 و 

و  خبرگان  نظرسنجی  نتایج  مطابق  همچنین  بودند.   0/053

یج سیمان های آمیخته،  گرفتن ترو گزینه ها با در نظر  مقایسه 

برای گزینه های مذکور به ترتیب با اوزان 0/112، 0/099، 0/090، 

0/124، 0/0۸۷، 0/164، 0/062، 0/133 و 0/12۸ می باشند.

یابی و پشتیبانی  با لحاظ نمودن هدف گذاری، اجرا، ارز

تحقق اهداف استراتژیک، رتبه بندی گزینه ها )استراتژی های 

شده،  تمام  قیمت  بهبود  به ترتیب  مطالعه(  مورد  سازمان 

با  ارتباط  مشتریان،  وفاداری  بازار،  در  نفوذ  صادرات، 

انسانی، بهره وری، سبد تکنولوژی،  ذی نفعان، توسعه منابع 

و دانش سازمانی با درصدهای ذکر شده در نمودار )2( است.

 
 

برایگزینهسیمان اوزانهایمذکورهایآمیخته، ترتیببا 111/0به ،000/0 ،000/0 ،111/0،
باشند.می118/0و080/0،161/0،061/0،111/0

نم لحاظ هدفبا رتبهودن استراتژیک، اهداف تحقق پشتیبانی و ارزیابی اجرا، بندیگذاری،
)استراتژیگزینه نفوذدرهایسازمانموردمطالعه(بهترتیبها بهبودقیمتتمامشده،صادرات،

وری،سبدتکنولوژی،ودانشنفعان،توسعهمنابعانسانی،بهرهبازار،وفاداریمشتریان،ارتباطباذی
است.(1نمودار)هایسازمانیبادرصدهایذکرشدهدرنمودار


پشتیبانیوارزیابیاجراگذاریهدف

تحقق اهداف  هایمعیار گرفتن نظر در با ها گزینه ای مقایسه تایجن -2نمودار 
 استراتژیک

صنعت، خبرگان نظر به توجه با مجموع )استراتژیاولویتدر هاگزینهها سازمان در مورد(
 سبدسازیبهینهدانش،مدیریتازاستفادهباسازمانیدانشسطحارتقایترتیببهمطالعه
تولید،فرآیندهایبهبودواصالحطریقازوریبهرهارتقاینوین،هایفناوریطریقازتکنولوژی

ونگهداشتبکارگیری،جذب،هایسیستمبهبودواصالحطریقازانسانیهایسرمایهتوسعه
وفاداریسطحبهبودنفعان،ذیباسازندههایتعاملوموثرارتباطاتایجادخدمات،جبران

توسعهمحصوالت،کیفیتیارتقاورقابتیقیمتایجادطریقازداخلیبازاردرموثرنفوذمشتریان،
مدیریتوشدهتمامقیمتبرموثرعواملبهبودواصالحخارجی،بازارهایبهورودطریقازبازار
و181/0،158/0،115/0،105/0،101/0،080/0،088/0،080/0نسبیاوزانباهاهزینهبهینه
باشند.می080/0

گرفتن معیارهای تحقق اهداف استراتژیک گزینه ها با در نظر  نمودار 2- نتایج مقایسه ای 

اولویت  صنعت،  خبرگان  نظر  به  توجه  با  مجموع  در 

ارتقای  به ترتیب  استراتژی ها )گزینه ها( در سازمان مورد مطالعه 

سطح دانش سازمانی با استفاده از مدیریت دانش، بهینه سازی 

بهره وری  ارتقای  نوین،  فناوری های  طریق  از  تکنولوژی  سبد 

سرمایه های  توسعه  تولید،  فرایندهای  بهبود  و  اصالح  طریق  از 

انسانی از طریق اصالح و بهبود سیستم های جذب، به کارگیری، 

نگهداشت و جبران خدمات، ایجاد ارتباطات مؤثر و تعامل های 

مؤثر  نفوذ  مشتریان،  وفاداری  سطح  بهبود  ذی نفعان،  با  سازنده 

کیفیت  ارتقای  و  رقابتی  قیمت  ایجاد  از طریق  بازار داخلی  در 

خارجی،  بازارهای  به  ورود  طریق  از  بازار  توسعه  محصوالت، 

اصالح و بهبود عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده و مدیریت بهینه 

هزینه ها با اوزان نسبی 0/1۸3، 0/15۸، 0/115، 0/105، 0/101، 

0/0۸9، 0/0۸۸، 0/0۸0 و 0/0۸0 می باشند.

نتایج  اعمال  با  شکاف  تحلیل  برای  بعدی  گام  در 

پرسشنامه  نتایج  در  کارشناسان  از  نظرسنجی  آزمون های 

این  گردید.  تعیین  مختلف  بخش های  در  شکاف   AHP

تحلیل در سطح هدف گذاری نشان داد که ترتیب بیشترین تا 

کمترین شکاف مربوط به استراتژی های ارتقای سطح دانش 

بهره وری،  ارتقای  تکنولوژی،  سبد  بهینه سازی  سازمانی، 

ذی نفعان،  با  مؤثر  ارتباطات  انسانی،  سرمایه های  توسعه 
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قیمت  بهبود  مشتریان،  وفاداری  سطح  بهبود  بازار،  توسعه 

تمام شده و نفوذ مؤثر در بازار داخلی می باشد. لذا در سازمان 

و  شده  تمام  قیمت  هدف گذاری  جهت  در  مطالعه  مورد 

و در زمینه  کمترین شکاف استراتژیک  بازار داخلی  نفوذ در 

بهینه سازی  و  سازمانی  دانش  سطح  ارتقای  استراتژی های 

سبد تکنولوژی بیشترین شکاف را دارد )جدول2(.

این محاسبات تعیین شکاف برای سایر عوامل نیز انجام 

که نتایج آن در جدول )3( دیده می شود. شد 

جدول 2- تحلیل شکاف از منظر هدف گذاری در سازمان مورد مطالعه

استراتژی های سازمان مورد مطالعه
بهبود قیمت 

تمام شده
توسعه بازار

نفوذ مؤثر در 
بازار داخلی

بهبود سطح 
وفاداری مشتریان

ارتباطات مؤثر 
با ذی نفعان

ارتقای 
بهره وری

بهینه سازی 
سبد تکنولوژی

توسعه سرمایه های 
انسانی

ارتقای سطح 
دانش سازمانی

میانگین امتیاز در پرسشنامه 
)A()کارشناسان)طیف لیکرت

3.2203.۸102.۸603.0103.1403.5003.4403.5103.3۷0

وزن نسبی 
)AHP( )B بر اساس پرسشنامه(

0.0۸00.0۸10.0۸۷0.0۸۷0.1010.1130.15۷0.1090.1۸5

شکاف نسبی )مرحله هدف گذاری(
)A*B(

0.25۸0.3090.2490.2620.31۷0.3960.5400.3۸30.623

0.3۷1

جدول ۳- تحلیل شکاف از منظر هدف گذاری در سازمان مورد مطالعه

 شکاف نسبی استراتژی های
 سازمان مورد مطالعه

بهبود قیمت 
تمام شده

توسعه 
بازار

نفوذ مؤثر در 
بازار داخلی

بهبود سطح 
وفاداری مشتریان

ارتباطات مؤثر با 
ذی نفعان

ارتقای 
بهره وری

بهینه سازی سبد 
تکنولوژی

توسعه سرمایه های 
انسانی

ارتقای سطح 
دانش سازمانی

هدف گذاری
0.25۸0.3090.2490.2620.31۷0.3960.5400.3۸30.623

0.3۷1

اجرا
0.2۸40.3310.2۸20.2900.3300.4230.61۷0.3۸30.692

0.404

ارزیابی و پشتیبانی
0.2۸۷0.3140.30۷0.3050.3560.41۷0.5940.40۷0.659

0.405

بحث و تحلیل

اهداف  تحقق  اولویت   AHP پرسشنامه  نتایج  اساس  بر 

یابی  استراتژیک به صورت نمودار )3( یعنی هدف گذاری، ارز

و اجرا است.

نمودار ۳- اولویت عوامل تحقق اهداف استراتژیک )سطح 
AHP معیار ها( بر اساس نظرسنجی خبرگان-پرسشنامه
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با در نظر گرفتن کلیه معیارها )یعنی عوامل تحقق اهداف 

 1404 بتن  چشم انداز  سند  اهداف  اولویت  استراتژیک( 

یج  4-ترو 3-کیفیت،  2-دوام،  فرایند،  1-کنترل  به صورت 

یست )نمودار 4( می باشد. سیمان های آمیخته، 5-محیط ز

 
 

 اساس بر( ها معیار سطح) عوامل تحقق اهداف استراتژیک ویتاول -3نمودار 
 AHP نامه پرسش-خبرگان نظرسنجی

با در نظر گرفتن کلیه معیارها )یعنی عوامل تحقق اهداف استراتژیک( اولویت اهداف سند 
 آمیخته، های سیمان ترویج-1 کیفیت،-3 دوام،-2 فرآیند، نترلک-4به صورت  4141انداز بتن  چشم

 باشد. ( می1 نمودار) زیست محیط-5

  

  

ها( بر اساس  )سطح زیرمعیار 4444انداز بتن  اولویت اهداف سند چشم -4نمودار 
 AHPروش -نظرسنجی خبرگان

های سازمان مورد مطالعه( بررسی گردید. بر اساس نظر  ها )استراتژی در گام بعدی ترتیب گزینه
 تكنولوژی، سبد سازی بهینه سازمانی، دانش سطح ارتقای بندی به صورت خبرگان، این اولویت

نمودار ۴- اولویت اهداف سند چشم انداز بتن ۱۴0۴ )سطح 
AHP زیرمعیار ها( بر اساس نظرسنجی خبرگان-روش

سازمان  )استراتژی های  گزینه ها  ترتیب  بعدی  گام  در 

این  خبرگان،  نظر  اساس  بر  گردید.  بررسی  مطالعه(  مورد 

سازمانی،  دانش  سطح  ارتقای  به صورت  اولویت بندی 

توسعه  بهره وری،  ارتقای  تکنولوژی،  سبد  بهینه سازی 

سرمایه های انسانی، ایجاد ارتباطات مؤثر با ذی نفعان، بهبود 

توسعه  داخلی،  بازار  در  مؤثر  نفوذ  مشتریان،  وفاداری  سطح 

بازار، بهبود قیمت تمام شده بود )نمودار 5(.

نمودار 5- اولویت استراتژی های سازمان مورد مطالعه )سطح 
AHP گزینه ها( بر اساس نظرسنجی خبرگان-پرسشنامه

مختلف  بخش های  در  شکاف  تحلیل  مجموع  در 

نظرسنجی  آزمون های  نتایج  اعمال  با  مطالعه  مورد  سازمان 

شکاف  خبرگان   AHP پرسشنامه  نتایج  و  کارشناسان  از 

به  مربوطه  شکاف  کمترین  تا  بیشترین  ترتیب  که  داد  نشان 

سطح  ارتقای  به صورت  اولویت بندی  این  استراتژی های 

ارتقای  تکنولوژی،  سبد  بهینه سازی  سازمانی،  دانش 

با  مؤثر  ارتباطات  انسانی،  سرمایه های  توسعه  بهره وری، 

مشتریان،  وفاداری  سطح  بهبود  بازار،  توسعه  ذی نفعان، 

که  بهبود قیمت تمام شده و نفوذ مؤثر در بازار داخلی است 

در نمودار )6( دیده می شود.

نمودار6- اولویت  شکاف نسبی استراتژی ها در سازمان مورد 
مطالعه بر اساس نتایج نظرسنجی ها

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
به ترتیب  استراتژیک  اهداف  تحقق  عوامل  اولویت بندی 

و   0/336  ،0/393 اوزان  با  اجرا  و  یابی  ارز هدف گذاری، 

مهم ترین  که  می دهد  نشان  نتیجه  این  می باشند؛   0/2۷1

خود  به  اهداف،  تحقق  عدم  خصوص  در  خبرگان  دغدغه 

هدف گذاری مربوط می شود؛

گرفتن معیار هدف گذاری استراتژیک در میان  با در نظر 

اهداف سند چشم انداز بتن 1404 زیر معیار ها دارای اهمیت 

سیمان  تولید  سیستم  در  کنترلی  فرایندهای  بهبود  به ترتیب 

)بتن و اجزای آن(، عمر سازه های بتنی )مشخصات دوامی 

ساختمان ها  در  مصرفی  بتن های  کیفیت  افزایش  سیمان(، 
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کاهش  آمیخته،  سیمان های  مصرف  توسعه  )مقاومت(، 

 ،0/21۸  ،0/316 نسبی  اوزان  با  یستی  ز محیط  آلودگی های 

0/1۷۷، 0/15۸ و 0/130 هستند؛ 

با لحاظ معیار اجرای استراتژیک به عنوان معیار مقایسه، 

دوام  فرایند،  کنترل  به ترتیب  اهمیت  دارای  زیرمعیار های 

یج  کیفیت )مقاومت مالت سیمان(، ترو )سازه های بتنی(، 

یست با اوزان نسبی 0/265،  سیمان های آمیخته و محیط ز

0/224، 0/209، 0/1۷0 و 0/131 می باشند؛

یابی نیز به همان ترتیب )کنترل فرایند، دوام  در زمینه ارز

یج  کیفیت )مقاومت مالت سیمان(، ترو )سازه های بتنی(، 

نسبی  اوزان  دارای  یست(  ز محیط  و  آمیخته  سیمان های 

0/2۸0، 0/246، 0/203، 0/142 و 0/129 هستند؛

با توجه به این نظرسنجی، کنترل فرایند در همه معیارها رتبه 

که صنعت سیمان در این  اول را به دست آورد و نشان می دهد 

آلودگی های  کاهش  طرفی  از  دارد.  بیشتری  توجه  به  نیاز  بخش 

گرفت؛ یست محیطی در پایین ترین رتبه و اهمیت قرار  ز

در این تحلیل شکاف، با توجه به رتبه بندی صورت گرفته 

به ترتیب  گزینه ها  اولویت  زیرمعیارها،  و  معیارها  اهمیت  و 

تکنولوژی،  سبد  بهینه سازی  سازمانی،  دانش  سطح  ارتقای 

ایجاد  انسانی،  سرمایه های  توسعه  بهره وری،  ارتقای 

با ذی نفعان، بهبود سطح وفاداری مشتریان،  ارتباطات مؤثر 

نفوذ مؤثر در بازار داخلی، توسعه بازار، بهبود قیمت تمام شده 

 ،0/101  ،0/105  ،0/115  ،0/15۸  ،0/1۸3 نسبی  اوزان  با 

0/0۸9، 0/0۸۸، 0/0۸0 و 0/0۸0 بوده است؛ مبنای احصاء 

وضع  نتایج  با  نسبی  اهمیت  اوزان  این  تلفیق  شکاف ها، 

موجود هریک از آنها در شرایط واقعی شرکت بود؛

بررسی  برای  ناسازگاری  نرخ  شاخص   ،AHP روش  در 

و  ناسازگار  صورت  در  و  می شود  استفاده  پایایی  مفهوم 

را  خود  مسأله  این  خبرگان،  پاسخ های  بودن  متناقض 

تحلیل  پرسشنامه  در  ناسازگاری  نرخ  داد.  خواهد  نشان 

از  کمتر  یعنی   0/03 برابر  مطالعه  این   )AHP( سلسله مراتبی 

0/1 و مورد قبول بود؛

کرونباخ  آلفای  ضریب  کارشناسان  پرسشنامه  برای 

پایایی  پرسشنامه  از  می دهد  نشان  که  گردید  تعیین   0/931

الزم برخودار است. برای تعیین روایی این پرسشنامه تحقیق 

که مورد تأیید آنها  کارشناسان بهره گیری شد،  از نظر اساتید و 

بود؛

میزان شکاف استراتژیک از طریق حاصل ضرب اهمیت 

)از  شده  کسب  امتیاز  و  خبرگان(  نظر  )از  استراتژی  هر 

که  است  معنی  این  به  این  آمد.  به دست  کارشناسان(  نظر 

مطالعه  مورد  سازمان  استراتژی  هر  اهمیت  ضریب  خبرگان 

آن  تحقق  و  موفقیت  میزان  کارشناسان  و  نمودند  تعیین  را 

بر اساس تلفیق نظرسنجی های  را امتیاز دادند.  استراتژی ها 

کارشناسان(،  و  )خبرگان  مذکور  سطح  دو  در  انجام گرفته 

یابی  ارز و  شکاف  کمترین  دارای  هدف گذاری  معیار 

چهار  تهران  سیمان  شرکت  در  داشت.  را  شکاف  بیشترین 

2-بهینه سازی  سازمانی،  دانش  سطح  1-ارتقای  استراتژی: 

سبد تکنولوژی، 3-ارتقای بهره وری و 4-توسعه سرمایه های 

استراتژی  پنج  و  استراتژیک  شکاف  بیشترین  دارای  انسانی 

3-بهبود  بازار،  2-توسعه  ذی نفعان،  با  مؤثر  1-ارتباطات 

و  تمام شده  قیمت  4-بهبود  مشتریان،  وفاداری  سطح 

کمترین شکاف هستند. 5-نفوذ مؤثر در بازار داخلی دارای 

معیار  نظرسنجی ها،  و  مطالعه  این  نتایج  به  توجه  با 

مورد  سازمان  و  بوده  شکاف  کمترین  دارای  هدف گذاری 

مطالعه جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بتن 1404 نیاز 

این گونه  بنابراین  ندارد.  خود  اهداف  بازنگری  به  چندانی 

منتخب  استراتژی های  و  اهداف  که  می شود  استنباط 

راستای  در  قبولی  قابل  تا حد  تهران  مدیران سازمان سیمان 

بر  در  را  آنها  و  می باشد   1404 بتن  چشم انداز  سند  اهداف 

پشتیبانی  و  یابی  ارز اجرا،  زمینه  در  دیگر  طرفی  از  می گیرد. 

تا  نماید  بیشتری  باید تالش  این سازمان  استراتژیک  اهداف 

گردد. شکاف های مذکور مرتفع 
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پیشنهادها

اهمیت ترین  با  سازمانی،  دانش  سطح  ارتقای  استراتژی 

می باشد  مطالعه  مورد  سازمان  برای  شده  اتخاذ  استراتژی 

و  اقدام  مهم ترین  زمینه  این  در  دارد.  را  شکاف  بیشترین  که 

مدیریت  سیستم  اثربخش  پیاده سازی  سازمان،  این  راه کار 

دانش پیشنهاد می گردد.

سبد  بهینه سازی  استراتژی  در  شکاف  بهبود  جهت 

مولتی چمبر  تجهیز  راه اندازی  و  نمودن  فراهم  تکنولوژی، 

تبلیغات  نیز  و  آمیخته(  سیمان های  نمودن  )مخلوط 

کنون پیشنهاد می شود. اقدامات انجام شده تا

بهره وری،  ارتقای  استراتژی  در  شکاف  رفع  جهت 

اقداماتی همچون به روزرسانی در خطوط تولید، پایش منظم 

کنترل دقیق و مستمر سنجش گرها،  راندمان ها در تجهیزات، 

راندمان  بهبود  راستای  در  کارگران  و  اپراتورها  مداوم  آموزش 

انرژی مصرفی باید صورت پذیرد.

استراتژی های توسعه سرمایه های انسانی و ارتباط مؤثر با 

ذی نفعان نیاز به اقداماتی دارند. لیکن سایر استراتژ های این 

سازمان چندان شکاف قابل توجهی ندارند.

منابع  توسعه  برای  دنیا  در  معتبر  و  رایج  استاندارد  دو 

و   ]41[  IIP انگلیسی  استاندارد   -1 دارد:  وجود   انسانی 

می شود  پیشنهاد  که   ]42[  PDS سنگاپور  استاندارد   -2

استانداردها،  این   ]43[ به گزینی  با  مطالعه  مورد  سازمان 

معیارهای مناسبی برای رفع شکاف بیابد.

با ذی نفعان  ارتباط مؤثر  جهت رفع شکاف در استراتژی 

نیاز به اقداماتی است. در این سازمان به علت نیمه دولتی 

پیشرفت  صعوبت  باعث  اداری  بروکراسی  و  قوانین  بودن، 

با   ،)139۷( افشاری  اساس  این  بر  می شود.  ذی نفعان  امور 

زنجیره  پایداری  درجه  تعیین  و  معیارها  رتبه بندی  مطالعه 

و  فازی  فرایند  شبکه ای  تحلیل  روش  از  استفاده  با  تأمین 

داد  نشان  تهران،  سیمان  شرکت  فازی  مورای  مولتی  روش 

به  می بایست  تأمین کنندگان،  صحیح  رتبه بندی  برای  که 

لذا پیشنهاد می  شود  نمود.  استناد روش مولتی مورای عمل 

اجرایی  الگوهای  تدوین  جهت  مطالعه  این  ارزشمند  نتایج 

در حوزه پیمانکاران، تأمین کنندگان و سایر ذی نفعان مشابه 

گیرد. مورد توجه قرار 

قابل  شکاف  چندان  سازمان  این  استراتژ های  سایر  در 

توجهی ندارند.

محدودیت های تحقیق:

محدودیت های این تحقیق شامل موارد زیر بود:

سیمان  شرکت  استراتژی های  و  اهداف  1-چشم انداز، 

شکاف  بررسی  بنابراین  کرد.  تغییر  مطالعه  حین  تهران 

قرار  کار  دستور  در  ماه  چند  طی  که  استراتژی هایی  در 

البته استراتژی های  کمی سخت گیرانه است.  گرفته اند، 

قدیم و جدید تقریبا هم راستا بوده اند.

و  سازمان  هر  استراتژی های  مکاشفه  و  بررسی  کلی  2-به طور 

جستار  این  غالبا  است.  دشوار  کاری  آن  درباره  نظرسنجی 

فعالیت سازمان  پژوهش تصور چالش در  به علت ماهیت 

را ایجاد می نماید. صمیمانه از لطف، همکاری صمیمانه، 

توسط  پیشرفت  مسیر  جستار  نقدپذیری،  صدر،  سعه 

که در این  کارشناسان و مدیران محترم شرکت سیمان تهران 

تحقیق نویسنده این تحقیق را یاری نموده اند، سپاس گزارم.

شده  نگاشته   1392 سال  در   1404 بتن  چشم انداز  3-سند 

است، لیکن سازمان مورد مطالعه برنامه چشم انداز خود 

را پیش تر تعیین نموده است؛

منافع  )همچون  مختلف  علل  به  مطالعه  مورد  4-سازمان 

غیره(  و  مذکور  سند  بودن  اجرایی  لزوم  عدم  سازمانی، 

برای تنظیم برنامه چشم انداز خود چندان توجهی به سند 

مذکور نداشته است؛

در  وضوح  عدم  علت  به   1404 بتن  چشم انداز  5-سند 

به  پیشنهادی  ماهیت  زمان  مرور  به  اجرایی  مصادیق 

نیز  صنعت  خبرگان  دیگر  طرفی  از  است.  گرفته  خود 

چندان اعتقادی به ساختار و اجرایی بودن آن نداشتند.
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مطالعات پیشنهادی آتی:

پیشنهاد می گردد برای تحقیقات آتی موضوعات زیر بررسی 

شوند:

1-شناسایی و رتبه بندی استراتژی های صنعت بتن به روش 

،SWOT و AHP تلفیقی

یکرد  رو با  سیمان  صنعت  تحریم های  از  عبور  2-راه کارهای 

چندمعیاره،

سند  مبنای  بر  بتن  و  سیمان  صنعت  شکاف  تحلیل   -3

چشم انداز بتن 1404 با استفاده از روش تحلیل شبکه ای 

فرایند فازی،

عملکردی  یابی  ارز و  بتن  صنعت  به  موردی  4-نگاهی 

یکرد اقتصاد مقاومتی، استراتژی های تولیدکنندگان با رو

تولیدکنندگان  استراتژی های  همسوسازی  5-راه کارهای 

به  کمک  و   1404 بتن  چشم انداز  سند  با  بتن  و  سیمان 

،ANP کشور به روش رونق تولید 

نقشه  و   1404 بتن  چشم انداز  سند  راهبردی  6-کنکاش 

به  آن  به روز رسانی  جهانی صنعت سیمان 2050 جهت 

،AHP روش

چشم انداز  سند  اهداف  تحقق  راه کارهای  موردی  ۷-بررسی 

یکرد چندمعیاره، 1404 با رو

۸- رتبه بندی معیارها شاخص های سند چشم انداز 1404 با 

استفاده از روش تحلیل شبکه ای،

استراتژی های  از  تهران  سیمان  شرکت  مشتریان  ک  9-ادرا

این سازمان،

با  سیمان  صنعت  رونق  راه کارهای  کاربردی  10-تحلیل 

یکرد چندمعیاره، رو

نقشه  اساس  بر  ایران  سیمان  صنعت  شکاف  11-تحلیل 

جهانی صنعت سیمان تا سال 2050.

قدردانی:

تشکر و قدردانی ویژه ای از مدیران، کارشناسان و سایر پرسنل 

یم. زحمتکش مجتمع صنعتی سیمان تهران دار

پی نوشت
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گچ آسیا  با مقدار  کلینکر  کلینکر تغییر می یابد.  به  درجه سانتی گراد 
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