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مقاله کاربردی

تحلیــل شــکاف اســتراتژیک در شــرکت ســیمان تهــران بــر اســاس
ســند چشـمانداز بتــن  1404بــا رویکــرد چندمعیــاره
دریافت98/9/30 :

پذیرش99/3/31 :

علیاکبر کفاش بازاری ،نویسنده مسئول
2
داود غالمرضایی
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چکیده
سند چشمانداز بتن  1404یکی از اسناد رسمی کشور است که بخشی

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

از آن شامل وظایف تولیدکنندگان سیمان میباشد .سازمان مورد

گردید .این جامعه آماری به روش نمونهگیری تصادفی و بر اساس

مطالعه در این پژوهش ،شرکت سیمان تهران است که از مهمترین

فرمول کوکران ،انتخاب شدند .به کمک نرمافزار  ،SPSSضریب

تولیدکنندگان سیمان است .روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و

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

جامعه آماری به دو دسته کارشناسان و خبرگان صنعت تفکیک

این مطالعه کاربردی نشان میدهد که بر اساس نظرسنجی انجام

شدند .از طریق روش سلسله مراتب تحلیلی ( ،)AHPاهمیت

گرفته در شرکت سیمان تهران ،معیار هدفگذاری دارای کمترین

نسبی استراتژیهای شرکت بر اساس اهداف سند چشمانداز تعیین

شکاف و ارزیابی بیشترین شکاف را دارد .شکاف استراتژیک در

شد .نرخ ناسازگاری در بخشهای مختلف این پرسشنامه کمتر

این شرکت برای ارتقای سطح دانش سازمانی ،بهینهسازی سبد

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

تکنولوژی ،ارتقای بهرهوری و توسعه سرمایههای انسانی دارای

استراتژیهای شرکت سیمان تهران از مناظر هدفگذاری ،اجرا و

بیشترین شکاف بود.

ارزیابی با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینهای تهیه شد و در میان
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 .1مقدمه :طرح مسأله

-2چارچوب  7sمککنزی []5؛ -3مدل نادلر-تاشمن []6؛

امروزه در اغلب سازمانها برای تعیین استراتژیها عالوه

-4مدل استخوان ماهی یا ایشیکاوا []7؛ -5مدل بورک-

بر لحاظ نمودن شرایط بومی ،به سیاستهای کالن ملی و

لیتوین [-6 ،]8مدل سروکوال []9؛ -7مدل آنسف []10؛

نقشه راه جهانی صنعت نیز توجه میشود .در این راستا سند

-8مدل بوستون []11؛ -9ماتریس جنرال الکتریک ()GE

چشمانداز بتن  1404تدوین شده است ،تا نواقص ،نیازها و

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

خألهای موجود شناسایی و رفع شوند .این سند شامل چهار

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

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

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

-4پیادهسازی میباشد .یکی از ذینفعان مورد اشاره در
این سند ،تولیدکنندگان سیمان میباشد .اهداف اصلی

 .2پیشینه تحقیق و مبانی نظری

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

با توجه به اینکه سند چشمانداز بتن  1404مدرک جدیدی

کیفیت (مقاومت) بتنهای مصرفی در ساختمانها؛

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

-3بهبود فرایندهای کنترلی در سیستم تولید بتن و اجزای

یک مطالعه ،ارزیابی استراتژ یهای رقابتی مدیریت زنجیره

آن؛ -4کاهش آلودگیهای محیط زیستی؛ -5توسعه مصرف

تأمین الرج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان را

سیمانهای آمیخته [ ]1هستند.

با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره SWARA

شرکت سیمان تهران با پنج خط تولیدی فعال در

[ ]17وزن شاخصها و الزامات را تعیین کرده و بر مبنای

مجتمع صنعتی منطقه بیبیشهربانو با ظرفیت اسمی تولید

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

 ۱۳۴۰۰تن در روز بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدیهای

پژوهش نشان داد که بر مبنای شکاف موزون بهدست آمده،

سیمان کشور محسوب میشود .در این تحقیق شکاف

استراتژ یهای تابآوری و سبز مهمترین استراتژی رقابتی

استراتژیک مابین استراتژیهای شرکت سیمان تهران

مدیریت زنجیره تأمین الرج برای ارزیابی عملکرد مدیریت

(بهعنوان تولیدکننده مهم) و اهداف سند چشمانداز بتن

زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور هستند [.]18

 1404بررسی میگردد .الزم به ذکر است که صنایعی همچون

مطالعهای با عنوان «کاربرد مدل تحلیل شکاف در بررسی

فوالد و سیمان از اهمیت خاصی برای زیرساختهای

نقاط قوت و ضعف مؤلفههای سرمایه اجتماعی در محالت

کشوری برخوردارند .بنابراین بررسی شکاف استراتژیک

شهری در راستای برنامهریزی سیستمی در فضاهای شهری

مابین استراتژی اتخاذ شده و میزان موفقیت آن در شرکت

(نمونه موردی محالت کیانپارس و لشگرآباد اهواز)» انجام

سیمان تهران در مقایسه با مبانی سند چشمانداز بتن 1404

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

میتواند تحلیل کاربردی باشد .تحلیل شکاف یکی از

قوت) تا بدترین وضعیت (نقطه ضعف) ،رتبهها بهصورت

ابزارهای متدوال در مقوله برنامهریزی است؛ وضعیت موجود

آ گاهی اجتماعی ،تعلق اجتماعی ،مشارکت اجتماعی،

را با وضعیت مطلوب با توجه به قابلیتهای سازمانی و

اعتماد اجتماعی و ارتباط اجتماعی میباشد [.]19

توانمندیها مورد بررسی قرار میدهد و اقدامات اجرایی برای

محققان دیگری «تحلیل شکاف فرایندهای اصلی

نیل به اهداف را معرفی مینماید [ .]2ابزارهای زیادی برای

سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی»

پلزدن روی شکافها وجود دارند که چند مورد از مهمترین

را مطالعه نمودند .بر پایه یافتههای حاصل از این پژوهش،

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

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

نتیجه تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش «تحلیل شکاف

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

صنعت ورزش ایران از منظر میزبانی رویدادهای بزرگ

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

ورزشی» بیانگر آن بوده که وضع موجود بهترتیب در ابعاد

تأمین با میانگین  2/86در رتبه چهارم قرار گرفتند .آنها با

فرهنگ-اجتماعی ،عملیاتی ،قانونی ،مالی ،بازاریابی،

آسیبشناسی انجام شده در بخشهای مختلف راهکار

دانش و فناوری و زیستمحیطی وضع نامطلوبی سنجیده

ارائه نمودند [.]20

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

مطالعهای با عنوان «شناسایی ،آسیبشناسی و

فناوری ،زیستمحیطی ،مالی ،بازاریابی ،قانونی ،فرهنگی

اولویتبندی معیارهای ارتقای کیفیت دستگاههای آمادی

و عملیاتی مشاهده شده است .رتبهبندی عوامل بر اساس

در جنگهای آینده (مطالعهای در یکی از سازمانهای

رتبه وضعیت موجود نشاندهنده این بوده که تنها سه عامل

نظامی)» انجام شد و نتایج آن نشان داد که در بین

حمایت اجتماعی از رویداد ،امنیت و جنبش داوطلبی

شاخصهای مورد بررسی سه شاخص انعطافپذیری،

دارای باالترین رتبه و دارای میانگین بیشتر از چهار (وضعیت

خوداتکایی و تداوم و استمرار بیشترین اهمیت را دارا

متوسط) میباشد [.]23

میباشند .همچنین طبق یافتههای آنها سیستم آماد و

در یک مقاله مروری با عنوان «گامی بر سند چشمانداز

پشتیبانی موجود در مواجهه با جنگهای آینده از نظر هر

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

ده معیار مورد بررسی با شرایط مطلوب فاصله معنیداری

ساخت و ساز)» اهداف ،گامهای دستیابی و نکات مربوط

دارند و بیشترین شکاف بهترتیب مربوط به انعطافپذیری،

به پیادهسازی سند مذکور معرفی شد [.]24
در یک مطالعه ،عوامل مؤثر بر شکاف استراتژی بررسی

بهموقع بودن و سرعت عمل بود [.]21
یافتههای پژوهش «شناسایی مدل شکاف عملکرد

شد .لذا بر اساس بیش از 20منبع60 ،عامل در این زمینه را

در سازمان تأمین اجتماعی ایران بهمنظور تغییر رویکرد در
آموزشهای مرسوم» در سه ُبعد سبک راهبری ،محیط کاری و

شناسایی ،طبقهبندی و با روش تاپسیس رتبهبندی گردید .بر
این اساس چهار گروه عوامل شکاف ناشی از تدوین ،اجرای

مدیریت نیروی انسانی بررسی گردیده است؛ شکاف عملکرد

برنامه ،ارزیابی و مسائل زمینهای و پشتیبانی هستند [.]25

حاکی از آن بوده که سبک تفویض ،محیط کار تعاملی و

در مطالعه دیگری «رتبهبندی شرکتهای سیمان بورس

شفاف ،رویکرد استراتژیک بر اساس یافتههای مذکور در بعد

اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی (AHP-

اول ،مؤلفههای کارآمدی ،نظام استخدام و انتصاب ،مدیریت

 »)TOPSISبررسی شد .بر اساس دادههای مالی سالهای

عملکرد ،در بعد دوم ،مؤلفههای بازخورگیری از ذینفعان

 1380-1386و کاربرد مدل مذکور مشخص شده که بر

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

اساس آن شرکتهای سیمان فارس ،اردبیل و قاین بهترتیب

جبران خدمت ،آموزش اثربخش ،ابزارهای انگیزش شغلی

رتبههای اول تا سوم عملکرد مالی را به خود اختصاص

تأیید شدند .به این ترتیب ضمن تدوین مدل دانشمحوری

دادند .همچنین شرکت سیمان تهران رتبه سیزدهم را در این

و فرهنگ مشارکتی ،انتظام اخالقی و اطالعاتی مؤلفههای

مطالعه کسب نمود [.]26

نهایی شکاف عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی ،درجه

بالساراب و همکاران [ ،]27بر روی استراتژی تولیدیهای

تناسب مدل ارائه شده مشخص و برازش آن مدل با مقدار

سیمان کشور هند مطالعه نمودند .آنها با کمک روش

قوی  0/6مورد تأیید قرار گرفت [.]22

تحلیلی  ،]28[ AHPعوامل اصلی و اولویت اهمیت نسبی
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تحلیل شکاف استراتژیک در شرکت سیمان ...

کاهش فرایند انتشار گازهای گلخانهای ( ]29[ )GHGEsو

در بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از جداول مالی

کاهش مصرف سوخت را طبقهبندی کردند.

خود استفاده میشود.

سانگ بائی [« ،]30اثر تعامل سیستمهای اطالعات

کینیوآ [« ،]36پاسخهای استراتژیک تولید سیمان

استراتژیک بر عملکرد حملونقل بینالمللی :تجزیه و

شرکتها در کنیا» را مطالعه نمود .نتایج وی نشان داد که

تحلیل شکاف عملکرد» را بررسی نمود .نتایج او شامل

تغییرات زیادی در صنعت از جمله افزایش تقاضا و ورود

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

شرکتهای دیگر وجود دارد .پاسخهای استراتژیک مهم در

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

صنعت تنوع در قالب سرمایهگذار یهای خارج از کشور،

عملکرد مالی شرکت وجود دارد؛ -3شکاف عملکرد شرکت

تولید سیمان پاییندست ،اوراق بهادار خدمات غیرغنی

در مراحل کاربرد استراتژیک  .ISوجود دارد.

و همچنین برنامههای بازاریابی بودند .کنترل هزینههای
محیط زیستی و تجهیزات از طریق اجاره ،نگهداری ،ایمنی

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

و اتوماسیون معرفی گردید.

وضعیت فعلی و مورد نظر مؤلفههای توسعه کارآفرینی در
زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران» را مطالعه

ولتین و همکاران [« ،]37کارتل سیمان آلمان شرقی:

نمودند .نتایج آنها نشان داد که اختالف معنیداری بین

تحقیق در بازارهای مشابه ،ساختار صنعت ،و سیاست

وضعیت کنونی و مورد نظر هشت عامل توسعه کارآفرینی

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

نسبت به فناوری اطالعات و ارتباطات وجود داشت؛ در

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

عین حال ،بزرگترین شکاف برای اجزا بهترتیب زیر بوده

دوره قدرت بازار مدعا است ،به همان اندازه شرایط بازار

است« :توسعه شرکتهای کوچک و متوسط ()SME

سال  2002را توضیح میدهد .جنگ بر سر قیمت و بازار

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

تخریب ساختمان متولیان امر را به سمت حفظ سطوح

کارآفرینی» در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات.

تولید و بهرهبرداری ظرفیت سوق داده است.

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

توشمن و روزنکف [ ،]38طی مقالهای «پیوند اجرایی،

حملونقل با استفاده از روش  AHPفازی» را بررسی نمود.

تغییر جهتگیری استراتژیک و رشد عملکرد :مطالعه طولی

نتایج بهدست آمده نشان میدهد که تنها چند ویژگی سرویس

در صنعت سیمان ایاالت متحده» را مطالعه نمودند .آنها

در انجام خدمات حملونقل با کیفیت نقش مهمی دارند.

با مطالعه طولی صنایع سیمان ایاالت متحده از سالهای

ارتوگرو و کاراگوزوگلو [ ،]34مقالهای با عنوان «ارزیابی

 1918الی  ،1986نشان دادند که توالی مدیرعامل ساده

عملکرد شرکتهای سیمان ترکیه با روش سلسلهمراتبی

با عملکرد بعدی زمانی رابطه مثبت دارد که بافت ثابت

تحلیلی فازی و روش  ]35[ »TOPSISرا ارائه نمودند.

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

رویکرد پیشنهادی بر اساس فرایند سلسله مراتب تحلیلی

بافتهای ناپایدار با عملکرد بعدی رابطه منفی دارد.

فازی ( )FAHPو ( TOPSISتکنیک برای ترجیح سفارش با
شباهت به راهحل ایدهآل) است .روش  FAHPبرای تعیین

 .3روش تحقیق

وزن معیار توسط تصمیمگیران استفاده میشود و سپس

بر اساس هدفگذاری سند چشمانداز بتن  1404پنج بخش

رتبهبندی شرکتها با روش  TOPSISتعیین میشود .روش

مدنظر میباشد-1 :تقویت عمر سازههای بتنی؛ -2افزایش

پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد پانزده شرکت سیمان ترکیه

کیفیت (مقاومت) بتنهای مصرفی در ساختمانها؛
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-3بهبود فرایندهای کنترلی در سیستم تولید بتن و اجزای

بنابراین در این مطالعه ،ارزیابی ( AHPفرایند تحلیل سلسله

آن؛ -4کاهش آلودگیهای محیط زیستی؛ -5توسعه مصرف

مراتبی) برای اهمیت معیارها (مراحل تحقق اهداف شامل

سیمانهای آمیخته .از سویی دیگر تحلیل شکاف باید از

هدفگذاری ،اجرا و ارزیابی) ،زیرمعیارها (اهداف سند

سه منظر هدفگذاری ،اجرا و ارزیابی صورت گیرد .لذا مدل

چشمانداز) و رتبهبندی گزینهها (استراتژ یهای سازمان مورد

پیشنهادی برای این تحقیق بهصورت نمودار ( )1میباشد.

مطالعه) انجام میشود.

نمودار  -1درخت تصمیمگیری تحلیل شکاف استراتژیک شرکت سیمان تهران بر اساس سند چشمانداز بتن 1404

شوند؛  -4در دانشگاه ،صنعت ،دولت یا انجمنهای

در مرحله اول به کمک پرسشنامه فرایند تحلیل سلسله

صنفی مرتبط مسئول باشند.

مراتبی ( )AHPاز خبرگان صنعت ،ارتباط و اهمیت اهداف
سند مذکور ،عوامل تحقق اهداف استراتژیک و استراتژیهای

در مرحله دوم به کمک نظرسنجی پنج گزینهای لیکرت

سازمان مورد مطالعه مکاشفه شد .جامعه آماری شامل ده

[ ،]39از کارشناسان وضعیت استراتژ یهای سازمان مورد

نفر خبرگان یا متخصصان صنعت (سیمان و بتن) برای

مطالعه طی مراحل (عوامل) تحقق اهداف استراتژیک انجام

پرسشنامه  AHPانتخاب شدند که ویژگیهای زیر را دارا

شد .جامعه آماری در این مرحله  70نفر از کارشناسان مسئول

بودند-1 :حداقل پانزده سال سابقه مدیریت در شرکتها

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

(دولتی یا خصوصی) و یا تشکلهای تأثیرگذار در صنعت

امورات و وضعیت استراتژ یها در شرکت مورد مطالعه بودند

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

که به روش نمونهگیری تصادفی و بر اساس فرمول کوکران،

باشند؛ -3در صنعت بهعنوان متخصص فنی شناخته

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

اینگونه بوده است که اطالعات پرسشنامه استخراج

 0/931تعیین گردید که نشان میدهد از پرسشنامه پایایی

شوند .سپس با نرمافزارهای  SPSSو  Expert choiceدادهها

الزم برخودار است .برای تعیین روایی پرسشنامه این تحقیق

تحلیل میشوند .در آزمون  Tانجام شده چون مقادیر سطح

نیز از نظر اساتید و کارشناسان بهرهگیری شد .رو یهم رفته

معنیداری متغیرهای پژوهش بیشتر از  0/05میباشند،

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

بنابراین متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند.

(پرسشنامه  )AHPنرخ ناسازگاری کمتر از  0/1و مورد قبول
بوده است .قلمرو مکانی این تحقیق بر اساس معیارهای

 .4نتایج تحقیق

ارائه شده ،سازمان مورد مطالعه یعنی سیمان تهران و بازه

نتایج نظرسنجی کارشناسان پیرامون هدفگذاری  9استراتژی

زمانی پژوهش مرداد و شهریور  98میباشد .روش گردآوری

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

جدول  -1نتایج نظرسنجی کارشناسان پیرامون هدفگذاری ،اجرا ،ارزیابی و پشتیبانی  9استراتژی سازمان مورد مطالعه
ارتقای
بهرهوری

ارتباط مؤثر با
ذینفعان

بهبود وفاداری
مشتریان

نفوذ در بازار

توسعه بازار

بهبود قیمت

استراتژی

ارتقای سطح دانش توسعه سرمایههای فناور یهای
نوین
انسانی
سازمانی
3.37

3.51

3.44

3.5

3.14

3.01

2.86

3.81

3.22

هدفگذاری

3.76

3.79

3.83

3.74

3.27

3.26

3.17

4.09

3.51

اجرا

3.66

3.91

3.76

3.5

3.49

3.39

3.49

3.97

3.59

ارزیابی و پشتیبانی

در گام بعدی به نتایج پرسشنامه  AHPپرداخته شده

استراتژیک ،برای زیرمعیارهای توسعه مصرف سیمانهای

است .بر این اساس هدفگذاری ،ارزیابی و اجرا ترتیب

آمیخته ،کاهش آلودگیهای محیط زیستی ،بهبود فرایندهای

اولویت معیارهای انتخاب شده توسط خبرگان میباشد.

کنترلی ،افزایش مقاومت ،بهبود دوام بهترتیب با اوزان

نتایج ماتریس مقایسه زیرمعیارها (اهداف سند چشمانداز

 0/203 ،0/280 ،0/129 ،0/142و  0/246میباشند .بر اساس

بتن  )1404با در نظر گرفتن معیار هدفگذاری برای تحقق

نتایج حاصله و مقایسه گزینهها (استراتژیهای سازمان

اهداف استراتژیک نشان داد که برای زیرمعیارهای توسعه

مورد مطالعه) با در نظر گرفتن هدف تقویت عمر سازههای

مصرف سیمانهای آمیخته ،کاهش آلودگیهای محیط

بتنی (دوام) ،برای گزینههای توسعه بازار ،نفوذ مؤثر در بازار

زیستی ،بهبود فرایندهای کنترلی ،افزایش مقاومت ،بهبود

داخلی ،بهبود سطح وفاداری مشتریان ،ایجاد ارتباطات مؤثر

دوام بهترتیب با اوزان  0/177 ،0/316 ،0/130 ،0/158و

با ذینفعان ،ارتقای بهرهوری ،بهینهسازی سبد تکنولوژی،

 0/218میباشند .بر اساس نتایج نظرسنجی خبرگان با در نظر

توسعه سرمایههای انسانی ،ارتقای سطح دانش سازمانی

گرفتن معیار اجرای اهداف استراتژیک ،برای زیرمعیارهای

و بهبود قیمت تمام شده بهترتیب با اوزان ،0/086 ،0/082

توسعه مصرف سیمانهای آمیخته ،کاهش آلودگیهای

 0/204 ،0/117 ،0/119 ،0/089 ،0/119 ،0/106و 0/077

محیط زیستی ،بهبود فرایندهای کنترلی ،افزایش مقاومت،

میباشند .مطابق نتایج حاصله و مقایسه گزینهها با در نظر

بهبود دوام بهترتیب با اوزان 0/209 ،0/265 ،0/131 ،0/170

گرفتن هدف افزایش کیفیت بتنهای مصرفی (مقاومت)،

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

برای گزینههای مذکور بهترتیب با اوزان ،0/112 ،0/063

شماره  ،106فر وردین و اردیبهشت 1400

64

 0/191 ،0/106 ،0/134 ،0/110 ،0/108 ،0/101و  0/075بودند.

مقایسه گزینهها با در نظر گرفتن ترویج سیمانهای آمیخته،

همچنین بر اساس نتایج حاصله و مقایسه گزینهها با در نظر

برای گزینههای مذکور بهترتیب با اوزان ،0/090 ،0/099 ،0/112

گرفتن هدف بهبود فرایندهای کنترلی در تولید سیمان ،برای

 0/133 ،0/062 ،0/164 ،0/087 ،0/124و  0/128میباشند.

گزینههای مذکور بهترتیب با اوزان ،0/078 ،0/080 ،0/076

با لحاظ نمودن هدفگذاری ،اجرا ،ارزیابی و پشتیبانی

سیمانهای آمیخته ،برای گزینههای مذکور به ترتیب با اوزان ،0/111 ،0/000 ،0/000 ،0/111


 0/180 ،0/117 ،0/177 ،0/146 ،0/080و  0/066میباشند.

میباشند .
0/111،0/061،0/161،0/080و 0/118

بر طبق نتایج نظرسنجی خبرگان و مقایسه گزینهها با لحاظ

تحقق اهداف استراتژیک ،رتبهبندی گزینهها (استراتژ یهای
سازمان مورد مطالعه) بهترتیب بهبود قیمت تمام شده،

ارتباط با
مشتریان،
بازار ،وفاداری
تحقق در
صادرات ،نفوذ
زیستی ،برای
هدفمحیط
ودنهای
آلودگی
نمودن هدفبا کاهش
بندی
استراتژیک ،رتبه
اهداف
ارزیابی و پشتیبانی
گذاری ،اجرا،
لحاظ نم
گزینههای (استراتژیهای) یاد شده بهترتیب با اوزان ،0/068

ذینفعان ،توسعه منابع انسانی ،بهرهوری ،سبد تکنولوژی،

 0/243 ،0/093 ،0/249 ،0/135 ،0/063 ،0/048 ،0/048و

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

ها(استراتژیهایسازمانموردمطالعه)بهترتیب بهبودقیمتتمامشده،صادرات،نفوذدر


گزینه
نفعان،توسعهمنابعانسانی،بهرهوری،سبدتکنولوژی،ودانش


بازار،وفاداریمشتریان،ارتباطباذی

 0/053بودند .همچنین مطابق نتایج نظرسنجی خبرگان و

سازمانیبادرصدهایذکرشدهدرنمودارهاینمودار()1است .

هدفگذاری 






اجرا 

ارزیابیوپشتیبانی 



نمودار  -2نتایج مقایسهای گزینهها با در نظر گرفتن معیارهای تحقق اهداف

نمودار  -2نتایج مقایسهای گزینهها با در نظر گرفتن معیارهای تحقق اهداف استراتژیک

استراتژیک

مدیریت بهینه
درتمام شده
قیمت
( مؤثر بر
عوامل
اولویت
صنعت،
مجموعبهبا نظر
در مجموعدربا توجه
سازمانومورد
گزینهها)
استراتژیها
اصالح و بهبود 
صنعت ،اولویت 
خبرگان
خبرگاننظر
توجه به
،0/101 ،0/105
مدیریت ،0/183
اوزان نسبی
سازمانی با  هزینهها
دانش ارتقای
سطحبهترتیب
مطالعه
سازمان مورد
استراتژیها (گزین
،0/115سبد
،0/158سازی
دانش  ،
بهینه
استفاده بااز 
ارتقای 
ها)درترتیب 
مطالعههبه
 0/080 ،0/088 ،0/089و  0/080میباشند.

سطح دانش سازمانی با استفاده از مدیریت دانش ،بهینهسازی

بهرهوری از طریق اصالح و بهبود فرآیندهای تولید،
فناوریهای نوین ،ارتقای  

تکنولوژی از طریق 

سبد تکنولوژی از طریق فناور یهای نوین ،ارتقای بهرهوری

در گام بعدی برای تحلیل شکاف با اعمال نتایج

از طریق اصالح و بهبود فرایندهای تولید ،توسعه سرمایههای

آزمونهای نظرسنجی از کارشناسان در نتایج پرسشنامه

سرمایههای انسانی از طریق اصالح و بهبود سیستم های جذب ،بکارگیری ،نگهداشت و

توسعه 

ذینفعان ،بهبود سطح وفاداری
تعامل های سازنده با  
جبران خدمات ،ایجاد ارتباطات موثر و 
انسانی از طریق اصالح و بهبود سیستمهای جذب ،بهکارگیری،

 AHPشکاف در بخشهای مختلف تعیین گردید .این

توسعه
هدی
ارتقا
رقابتیو
هایایجادقیمت
طریق
داخلیواز
دربازار
موثر
مشتریان،نفوذ
بیشترین تا
محصوالت،ترتیب
کیفیتنشان داد که
فگذاری
سطح
تحلیل در
تعامل
ارتباطات مؤثر
ایجاد
خدمات،
نگهداشت و جبران
مدیریت
هایو 
استراتژ یشده 
قیمت تمام
شکافبر 
عوامل موثر
اصالح و بهبود 
خارجی ،
بازارهای 
بهبودورود 
طریق 
ی از 
بازار
سطح دانش
ارتقای
مربوط به
کمترین
نفوذ مؤثر
مشتریان،
سطحبه وفاداری
نفعان،
سازنده با ذ

ارتقایوبهرهوری،
سازمانی ،0،بهینه
رقابتی و
در بازار داخلی
تکنولوژی0/080،
سبد ،0/088 ،0
سازی/080
 ،0/101
کیفیت/105 ،0/115 ،
ارتقای0/158
،0/181
قیمتنسبی 
ایجاداوزان 
طریقها با 
بهینه ازهزینه
توسعه سرمایههای انسانی ،ارتباطات مؤثر با ذینفعان،

طریق ورود به بازارهای خارجی،
میبازار از
محصوالت،
باشند .
توسعه 
0/080
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توسعه بازار ،بهبود سطح وفاداری مشتریان ،بهبود قیمت

استراتژ یهای ارتقای سطح دانش سازمانی و بهینهسازی

تمام شده و نفوذ مؤثر در بازار داخلی میباشد .لذا در سازمان

سبد تکنولوژی بیشترین شکاف را دارد (جدول.)2
این محاسبات تعیین شکاف برای سایر عوامل نیز انجام

مورد مطالعه در جهت هدفگذاری قیمت تمام شده و

شد که نتایج آن در جدول ( )3دیده میشود.

نفوذ در بازار داخلی کمترین شکاف استراتژیک و در زمینه

جدول  -2تحلیل شکاف از منظر هدفگذاری در سازمان مورد مطالعه
استراتژیهای سازمان مورد مطالعه

نفوذ مؤثر در بهبود سطح ارتباطات مؤثر ارتقای بهینهسازی توسعه سرمایههای ارتقای سطح
بهبود قیمت
توسعه بازار
دانش سازمانی
انسانی
بازار داخلی وفاداری مشتریان با ذینفعان بهرهوری سبد تکنولوژی
تمام شده

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

3.220

3.810

2.860

3.010

3.140

3.500

3.440

3.510

3.370

وزن نسبی
(بر اساس پرسشنامه )AHP) (B

0.080

0.081

0.087

0.087

0.101

0.113

0.157

0.109

0.185

0.258

0.309

0.249

0.262

0.317

0.396

0.540

0.383

0.623

شکاف نسبی (مرحله هدفگذاری)
()A*B

0.371

جدول  -3تحلیل شکاف از منظر هدفگذاری در سازمان مورد مطالعه
شکاف نسبی استراتژیهای
سازمان مورد مطالعه
هدفگذاری

بهبود قیمت توسعه نفوذ مؤثر در بهبود سطح ارتباطات مؤثر با ارتقای بهینهسازی سبد توسعه سرمایههای ارتقای سطح
دانش سازمانی
انسانی
تکنولوژی
تمام شده بازار بازار داخلی وفاداری مشتریان ذینفعان بهرهوری
0.258

0.309

0.249

0.262

0.284

0.331

0.282

0.290

0.287

0.314

0.307

0.305

0.317

0.396

0.540

0.383

0.623

0.371

اجرا

0.330

0.423

0.617

0.383

0.692

0.404

ارزیابی و پشتیبانی

0.356

0.417

0.594

0.407

0.659

0.405

بحث و تحلیل
بر اساس نتایج پرسشنامه  AHPاولویت تحقق اهداف
استراتژیک بهصورت نمودار ( )3یعنی هدفگذاری ،ارزیابی
و اجرا است.

نمودار  -3اولویت عوامل تحقق اهداف استراتژیک (سطح
معیارها) بر اساس نظرسنجی خبرگان-پرسشنامه AHP
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بر اساس
معیارها)
(یعنیسطح
استراتژیک (
کلیهاهداف
گرفتنتحقق
نظر عوامل
درویت
نمودار 3با -اول
اهداف
تحقق
عوامل
معیارها

در مجموع تحلیل شکاف در بخشهای مختلف

استراتژیک) اولویت اهداف سند چشمانداز بتن 1404

سازمان مورد مطالعه با اعمال نتایج آزمونهای نظرسنجی

نظرسنجی خبرگان-پرسشنامه AHP

با در نظر گرفتن کلیه معیارها (یعنی عوامل تحقق اهداف استراتژیک) اولویت اهداف سند

بهصورت -1کنترل فرایند-2 ،دوام-3 ،کیفیت-4 ،ترویج

چشمانداز بتن  4141به صورت -4کنترل فرآیند-2 ،دوام-3 ،کیفیت-1 ،ترویج سیمانهای آمیخته،

آمیخته-5 ،محیط زیست (نمودار  )4میباشد.
سیمانهای
-5محیط زیست (نمودار  )1میباشد.

از کارشناسان و نتایج پرسشنامه  AHPخبرگان شکاف
نشان داد که ترتیب بیشترین تا کمترین شکاف مربوطه به
استراتژ یهای این اولویتبندی بهصورت ارتقای سطح
دانش سازمانی ،بهینهسازی سبد تکنولوژی ،ارتقای
بهرهوری ،توسعه سرمایههای انسانی ،ارتباطات مؤثر با
ذینفعان ،توسعه بازار ،بهبود سطح وفاداری مشتریان،
بهبود قیمت تمام شده و نفوذ مؤثر در بازار داخلی است که
در نمودار ( )6دیده میشود.

نمودار  -4اولویت اهداف سند چشمانداز بتن ( 4444سطح زیرمعیارها) بر اساس

نمودار  -4اولویت اهداف سند چشمانداز بتن ( 1404سطح
نظرسنجی خبرگان-روش AHP
اساس نظرسنجی خبرگان-روش AHP
زیرمعیارها) بر

در گام بعدی ترتیب گزینهها (استراتژیهای سازمان مورد مطالعه) بررسی گردید .بر اساس نظر
خبرگان ،این اولویتبندی به صورت ارتقای سطح دانش سازمانی ،بهینهسازی سبد تكنولوژی،

در گام بعدی ترتیب گزینهها (استراتژیهای سازمان

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

ت شکاف نسبی استراتژیها در سازمان مورد
نمودار -6اولوی 
مطالعه بر اساس نتایج نظرسنجیها

اولویتبندی بهصورت ارتقای سطح دانش سازمانی،
بهینهسازی سبد تکنولوژی ،ارتقای بهرهوری ،توسعه

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

سرمایههای انسانی ،ایجاد ارتباطات مؤثر با ذینفعان ،بهبود

اولویتبندی عوامل تحقق اهداف استراتژیک بهترتیب

سطح وفاداری مشتریان ،نفوذ مؤثر در بازار داخلی ،توسعه

هدفگذاری ،ارزیابی و اجرا با اوزان  0/336 ،0/393و

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

 0/271میباشند؛ این نتیجه نشان میدهد که مهمترین
دغدغه خبرگان در خصوص عدم تحقق اهداف ،به خود
هدفگذاری مربوط میشود؛
با در نظر گرفتن معیار هدفگذاری استراتژیک در میان
اهداف سند چشمانداز بتن  1404زیر معیارها دارای اهمیت
بهترتیب بهبود فرایندهای کنترلی در سیستم تولید سیمان
(بتن و اجزای آن) ،عمر سازههای بتنی (مشخصات دوامی

نمودار  -5اولویت استراتژیهای سازمان مورد مطالعه (سطح
گزینهها) بر اساس نظرسنجی خبرگان-پرسشنامه AHP

سیمان) ،افزایش کیفیت بتنهای مصرفی در ساختمانها
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(مقاومت) ،توسعه مصرف سیمانهای آمیخته ،کاهش

برای پرسشنامه کارشناسان ضریب آلفای کرونباخ

آلودگیهای محیط زیستی با اوزان نسبی ،0/218 ،0/316

 0/931تعیین گردید که نشان میدهد از پرسشنامه پایایی

 0/158 ،0/177و  0/130هستند؛

الزم برخودار است .برای تعیین روایی این پرسشنامه تحقیق
از نظر اساتید و کارشناسان بهرهگیری شد ،که مورد تأیید آنها

با لحاظ معیار اجرای استراتژیک بهعنوان معیار مقایسه،

بود؛

زیرمعیارهای دارای اهمیت بهترتیب کنترل فرایند ،دوام
(سازههای بتنی) ،کیفیت (مقاومت مالت سیمان) ،ترویج

میزان شکاف استراتژیک از طریق حاصلضرب اهمیت

سیمانهای آمیخته و محیط زیست با اوزان نسبی ،0/265

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

 0/170 ،0/209 ،0/224و  0/131میباشند؛

نظر کارشناسان) بهدست آمد .این به این معنی است که

در زمینه ارزیابی نیز به همان ترتیب (کنترل فرایند ،دوام

خبرگان ضریب اهمیت هر استراتژی سازمان مورد مطالعه

(سازههای بتنی) ،کیفیت (مقاومت مالت سیمان) ،ترویج

را تعیین نمودند و کارشناسان میزان موفقیت و تحقق آن

سیمانهای آمیخته و محیط زیست) دارای اوزان نسبی

استراتژ یها را امتیاز دادند .بر اساس تلفیق نظرسنجیهای

 0/142 ،0/203 ،0/246 ،0/280و  0/129هستند؛

انجامگرفته در دو سطح مذکور (خبرگان و کارشناسان)،

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

معیار هدفگذاری دارای کمترین شکاف و ارزیابی

اول را بهدست آورد و نشان میدهد که صنعت سیمان در این

بیشترین شکاف را داشت .در شرکت سیمان تهران چهار

بخش نیاز به توجه بیشتری دارد .از طرفی کاهش آلودگیهای

استراتژی-1 :ارتقای سطح دانش سازمانی-2 ،بهینهسازی

زیستمحیطی در پایینترین رتبه و اهمیت قرار گرفت؛

سبد تکنولوژی-3 ،ارتقای بهرهوری و -4توسعه سرمایههای

در این تحلیل شکاف ،با توجه به رتبهبندی صورتگرفته

انسانی دارای بیشترین شکاف استراتژیک و پنج استراتژی

و اهمیت معیارها و زیرمعیارها ،اولویت گزینهها بهترتیب

-1ارتباطات مؤثر با ذینفعان-2 ،توسعه بازار-3 ،بهبود

ارتقای سطح دانش سازمانی ،بهینهسازی سبد تکنولوژی،

سطح وفاداری مشتریان-4 ،بهبود قیمت تمامشده و

ارتقای بهرهوری ،توسعه سرمایههای انسانی ،ایجاد

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

ارتباطات مؤثر با ذینفعان ،بهبود سطح وفاداری مشتریان،

با توجه به نتایج این مطالعه و نظرسنجیها ،معیار

نفوذ مؤثر در بازار داخلی ،توسعه بازار ،بهبود قیمت تمامشده

هدفگذاری دارای کمترین شکاف بوده و سازمان مورد

با اوزان نسبی ،0/101 ،0/105 ،0/115 ،0/158 ،0/183

مطالعه جهت تحقق اهداف سند چشمانداز بتن  1404نیاز

 0/080 ،0/088 ،0/089و  0/080بوده است؛ مبنای احصاء

چندانی به بازنگری اهداف خود ندارد .بنابراین اینگونه

شکافها ،تلفیق این اوزان اهمیت نسبی با نتایج وضع

استنباط میشود که اهداف و استراتژ یهای منتخب

موجود هریک از آنها در شرایط واقعی شرکت بود؛

مدیران سازمان سیمان تهران تا حد قابل قبولی در راستای

در روش  ،AHPشاخص نرخ ناسازگاری برای بررسی

اهداف سند چشمانداز بتن  1404میباشد و آنها را در بر

مفهوم پایایی استفاده میشود و در صورت ناسازگار و

میگیرد .از طرفی دیگر در زمینه اجرا ،ارزیابی و پشتیبانی

متناقض بودن پاسخهای خبرگان ،این مسأله خود را

اهداف استراتژیک این سازمان باید تالش بیشتری نماید تا

نشان خواهد داد .نرخ ناسازگاری در پرسشنامه تحلیل

شکافهای مذکور مرتفع گردد.

سلسلهمراتبی ( )AHPاین مطالعه برابر  0/03یعنی کمتر از
 0/1و مورد قبول بود؛
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پیشنهادها

نتایج ارزشمند این مطالعه جهت تدوین الگوهای اجرایی
در حوزه پیمانکاران ،تأمینکنندگان و سایر ذینفعان مشابه

استراتژی ارتقای سطح دانش سازمانی ،با اهمیتترین

مورد توجه قرار گیرد.

استراتژی اتخاذ شده برای سازمان مورد مطالعه میباشد

در سایر استراتژهای این سازمان چندان شکاف قابل

که بیشترین شکاف را دارد .در این زمینه مهمترین اقدام و

توجهی ندارند.

راهکار این سازمان ،پیادهسازی اثربخش سیستم مدیریت
دانش پیشنهاد میگردد.

محدودیتهای تحقیق:

جهت بهبود شکاف در استراتژی بهینهسازی سبد
تکنولوژی ،فراهم نمودن و راهاندازی تجهیز مولتیچمبر

محدودیتهای این تحقیق شامل موارد زیر بود:

(مخلوط نمودن سیمانهای آمیخته) و نیز تبلیغات

-1چشمانداز ،اهداف و استراتژ یهای شرکت سیمان
تهران حین مطالعه تغییر کرد .بنابراین بررسی شکاف

اقدامات انجام شده تاکنون پیشنهاد میشود.
جهت رفع شکاف در استراتژی ارتقای بهرهوری،

در استراتژ یهایی که طی چند ماه در دستور کار قرار

اقداماتی همچون بهروزرسانی در خطوط تولید ،پایش منظم

گرفتهاند ،کمی سختگیرانه است .البته استراتژ یهای

راندمانها در تجهیزات ،کنترل دقیق و مستمر سنجشگرها،

قدیم و جدید تقریبا همراستا بودهاند.
-2بهطور کلی بررسی و مکاشفه استراتژیهای هر سازمان و

آموزش مداوم اپراتورها و کارگران در راستای بهبود راندمان

نظرسنجی درباره آن کاری دشوار است .غالبا این جستار

انرژی مصرفی باید صورت پذیرد.
استراتژیهای توسعه سرمایههای انسانی و ارتباط مؤثر با

به علت ماهیت پژوهش تصور چالش در فعالیت سازمان

ذینفعان نیاز به اقداماتی دارند .لیکن سایر استراتژهای این

را ایجاد مینماید .صمیمانه از لطف ،همکاری صمیمانه،

سازمان چندان شکاف قابل توجهی ندارند.

سعه صدر ،نقدپذیری ،جستار مسیر پیشرفت توسط

دو استاندارد رایج و معتبر در دنیا برای توسعه منابع

کارشناسان و مدیران محترم شرکت سیمان تهران که در این

انسانی وجود دارد -1 :استاندارد انگلیسی  ]41[ IIPو

تحقیق نویسنده این تحقیق را یاری نمودهاند ،سپاسگزارم.

 -2استاندارد سنگاپور  ]42[ PDSکه پیشنهاد میشود

-3سند چشمانداز بتن  1404در سال  1392نگاشته شده

سازمان مورد مطالعه با بهگزینی [ ]43این استانداردها،

است ،لیکن سازمان مورد مطالعه برنامه چشمانداز خود

معیارهای مناسبی برای رفع شکاف بیابد.

را پیشتر تعیین نموده است؛

جهت رفع شکاف در استراتژی ارتباط مؤثر با ذینفعان

-4سازمان مورد مطالعه به علل مختلف (همچون منافع

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

سازمانی ،عدم لزوم اجرایی بودن سند مذکور و غیره)

بودن ،قوانین و بروکراسی اداری باعث صعوبت پیشرفت

برای تنظیم برنامه چشمانداز خود چندان توجهی به سند

امور ذینفعان میشود .بر این اساس افشاری ( ،)1397با

مذکور نداشته است؛

مطالعه رتبهبندی معیارها و تعیین درجه پایداری زنجیره

-5سند چشمانداز بتن  1404به علت عدم وضوح در

تأمین با استفاده از روش تحلیل شبکهای فرایند فازی و

مصادیق اجرایی به مرور زمان ماهیت پیشنهادی به

روش مولتی مورای فازی شرکت سیمان تهران ،نشان داد

خود گرفته است .از طرفی دیگر خبرگان صنعت نیز

که برای رتبهبندی صحیح تأمینکنندگان ،میبایست به

چندان اعتقادی به ساختار و اجرایی بودن آن نداشتند.

استناد روش مولتی مورای عمل نمود .لذا پیشنهاد میشود
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مطالعات پیشنهادی آتی:

پینوشت

پیشنهاد میگردد برای تحقیقات آتی موضوعات زیر بررسی

1.1در فرایند تولید سیمان ،سنگ آهک سایش و در دمای حدود 1400
درجه سانتیگراد به کلینکر تغییر مییابد .کلینکر با مقدار گچ آسیا

شوند:

(سائیده) میشود تا سیمان تهیه گردد .از اینرو بدیهی است تولید

-1شناسایی و رتبهبندی استراتژیهای صنعت بتن به روش

کلینکر مستلزم صرف انرژی زیاد و البته تولید دی اکسید کربن است

تلفیقی  AHPو ،SWOT

که برای الیه ازن مضر میباشد .برخی مواد مانند پوزوالنها خواصی

-2راهکارهای عبور از تحریمهای صنعت سیمان با رویکرد

شبیه سیمان دارند (اصطالحا سیمان طبیعی) و طی فرایند تولید

چندمعیاره،

سیمان جایگزین کلینکر میشود.

 -3تحلیل شکاف صنعت سیمان و بتن بر مبنای سند

2. Havens & Waller, 2015.
3. Aturalia, 2019.

چشمانداز بتن  1404با استفاده از روش تحلیل شبکهای

4. Strongths-Weakneas-Opportunities-Treats (SWOT).

فرایند فازی،

5. McKinsey 7S.

-4نگاهی موردی به صنعت بتن و ارزیابی عملکردی

6. Nadler-Tushman.

استراتژیهای تولیدکنندگان با رویکرد اقتصاد مقاومتی،

7. Ishikawa.

-5راهکارهای همسوسازی استراتژیهای تولیدکنندگان

8. Burke-Litwin.
9. Servequal (Service Quality).

سیمان و بتن با سند چشمانداز بتن  1404و کمک به

10. Ansoff.

رونق تولید کشور به روش ،ANP

11. Boston Consulting Group (BCG).

-6کنکاش راهبردی سند چشمانداز بتن  1404و نقشه

12. General Electeric (GE).

جهانی صنعت سیمان  2050جهت بهروز رسانی آن به

13. Market Attractivity and Business Assessment
(MABA).

روش ،AHP

14. Libqual.

-7بررسی موردی راهکارهای تحقق اهداف سند چشمانداز

15. Optimal Strategic Performance Positioning (OSPP).

 1404با رویکرد چندمعیاره،

16. Power-Intrest grid.
17. Step wise Weight Assessment Ratio Analysis
(SWARA).

 -8رتبهبندی معیارها شاخصهای سند چشمانداز  1404با
استفاده از روش تحلیل شبکهای،

1818جمالی و کریمی.1397 ،
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