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  چكيده
ريزي استراتژيك ريزي استراتژيك شركت وابسته است. برنامهاي به برنامهدستيابي شركت به اهداف مورد نظر و اثربخشي و كارايي آن تا حد قابل مالحظه

ريزي استراتژيك و عملكرد نهايي شركت كند. از سوي ديگر يك همبستگي قوي بين وجود برنامهميانداز آتي فراهم يك چارچوب براي مديريت چشم
 برايريزي استراتژيك سودآوري و عوامل مؤثر بر وجود برنامه گذاري، بررسيبا توجه به اهميت صنايع غذايي در اشتغال، ارزش افزوده و سرمايه وجود دارد.

ريزي استراتژيك با برنامه وجوددر اين مطالعه ابتدا عوامل مؤثر بر رسد. اهداف مورد نظر اين صنعت ضروري به نظر مي تر مديران بهدستيابي هرچه بيش
ريزي استراتژيك بر برنامه وجودپروبيت و رهيافت جورسازي نمره گرايش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. سپس اثر  الگوياستفاده از 

بازاريابي صنايع مواد نفر از مديران  33هاي مورد نياز از طريق مصاحبه با داده آورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده ارزيابي شده است.سودآوري با بر
رش به دهد كه متغيرهاي نگپروبيت نشان مي الگوينتايج حاصل از  آوري شده است.جمعگيري تصادفي ساده با استفاده از روش نمونه و غذايي مشهد

ريزي استراتژيك دارند. پس از برنامه وجودپذيرش كاركنان، نگرش به ايجاد مشاركت تيمي و ثبات شغلي مديران اثر مثبت و معني داري بر احتمال 
شغلي مديران  جورسازي تفاوت در ميانگين بين دو گروه درمان و كنترل براي متغيرهاي نگرش به پذيرش كاركنان، نگرش به ايجاد مشاركت تيمي، ثبات

دهد ريزي استراتژيك كاهش يافته است. نتايج حاصل از برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده نشان ميو آگاهي مديران از دانش و اهميت برنامه
 باشد. تر از واحدهاي مشابه در گروه كنترل ميبرابر بيش 5/2كه سودآوري در ميان واحدهاي گروه درمان شده 

  ريزي استراتژيك، سودآوري، صنايع غذايي، جورسازي، اثرات درمانبرنامه: ي اصليهاواژه

  مقدمه  - 1
  

ر و پيچيدگي روز افزون در دنياي امروز با محيط بسيار متالطم و متغي
تري پيدا كرده و چرخه عمر كسب و كارها ، رقابت شدت بيشهافعاليت
يق بهبود عملكرد تر شده است. بقا در چنين شرايطي تنها از طركوتاه

براي  1ريزي استراتژيكپذير است كه الزمه آن وجود برنامهسازمان امكان
ريزي استراتژيك، تعيين كننده فرآيندهاي برنامه .]24[ باشدشركت مي

گذاري، تجزيه و تحليل صنعت، در نظر گرفتن جايگزين، اجرا و هدف
و بريسون و  ]32[ 1985در سال  2رينگ و پري]. 37[باشد ارزيابي مي
اند كه در مطالعات خود بيان كرده ]19[ 1987در سال  3ريورينگ

  ريزي استراتژيك و ، برنامه4مديريت بايد به هر سه جنبه تفكر استراتژيك
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با توجه به اينكه يكي از  اي داشته باشد.توجه ويژه 5اجراي استراتژيك

باشد كه تي ميها دستيابي به مزيت رقابترين اهداف اكثر سازمانمهم
 عوامل مؤثر برشود، بررسي منجر به بهبود عملكرد مالي سازمان مي

مورد توجه پژوهشگران و ريزي استراتژيك از جمله برنامهعملكرد سازمان 
حداقل هفت مقياس براي . ]21[مديران كسب و كار قرار گرفته است 

يكديگر ارزيابي عملكرد يك سازمان وجود دارد كه الزاماً متمايز از 
ها عبارتند از: اثربخشي، كارايي، سود و سودآوري، مقياس نيستند. اين
  ].8[ زندگي شغلي، خالقيت و نوآوري و كيفيت وري، كيفيتبهره و بهره

ريزي استراتژيك منجر به تراز و نتايج معتقد است كه برنامه ]18[ 6آنسوف
ي قوي دهد يك همبستگشود كه نشان ميمالي بهتري براي شركت مي

ريزي استراتژيك و عملكرد نهايي شركت از جمله رشد، وجود برنامه ميان
  ].36[سودآوري، دستيابي به اهداف و رقابت پايدار وجود دارد 
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  پيشينه تحقيق - 2

ريزي رنامهمطالعات متعددي در خارج از كشور براي بررسي ارتباط بين ب
ه عنوان مثال، وود استراتژيك و عملكرد مالي شركت صورت گرفته است. ب

] 34[ 1981در سال  2و ساپ و سيلر ]37[ 1979در سال  1و الفورگ
ريزي در مطالعات خود نشان دادند كه ارتباط مثبتي بين برنامه

 2000در سال  3وجود دارد. ديسون سازماناستراتژيك و عملكرد مالي 
ن نيز به ارتباط مثبت بي ]28[ 2002در سال  4و مك آدام و بيلي ]20[

اند. ريزي استراتژيك و معيارهاي عملكرد سازمان اشاره كردهبرنامه
اي نشان دادند كه در مطالعه ]35[ 2003در سال  5ساراسون و تگاردن

ريزي استراتژيك و عملكرد سازمان وجود ارتباط مستقيمي بين برنامه
] اثر مديريت استراتژيك بر عملكرد 23[  2010در سال  6گيچانگ دارد.
هاي توليدي با اندازه متوسط در نايروبي مورد ان را براي شركتسازم

هاي داراي بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه عملكرد مالي شركت
 2015در سال هاست. مديريت استراتژيك به مراتب بهتر از ساير شركت

اثر مديريت استراتژيك بر عملكرد سازمان را  7] ماندي و همكاران29[
هاي توليدي نيجريه مورد بررسي قرار دادند و اي از شركتموعهبراي مج

تواند ابزاري براي به اين نتيجه دست يافتند كه مديريت استراتژيك مي
هاي بهبود مزيت رقابتي، سطوح عملكرد و توسعه ساختاري شركت

با وجود اينكه اكثر مطالعات انجام شده در اين زمينه، به  .توليدي باشد
ريزي استراتژيك و عملكرد مالي شركت ط مثبت بين برنامهوجود ارتبا
اي بين اين اند، نتايج برخي مطالعات حاكي از عدم وجود رابطهاشاره كرده

اي چنين تعداد اندكي از مطالعات رابطههم]. 25، 33[دو متغير بوده است 
  ].22[اند منفي بين اين دو متغير نشان داده

ريزي مطالعات داخلي كه عوامل مؤثر بر برنامه در ادامه به نتايج برخي از
شود. حقيقي و اند اشاره مياستراتژيك شركت را مورد بررسي قرار داده

ريزي عوامل مؤثر بر موفقيت برنامه ]5[ 1388در سال همكاران 
استراتژيك در شركت ملي گاز ايران را بررسي كردند. نتايج نشان داده 

ران، آگاهي مديران از دانش و اهميت است كه پنج عامل مشاركت مدي
ريزي استراتژيك، مشاركت تيمي كاركنان، مديريت تغيير و ارزيابي برنامه

ريزي استراتژيك شركت درست محيط اثر معني داري روي موفقيت برنامه
 ]15[ 1392در سال در مطالعه ديگري، نبوي هاشمي و همكاران  دارند.

ي استراتژيك را با استفاده از روش ريزعوامل مؤثر بر موفقيت برنامه
سلسله مراتبي فازي بررسي نمودند و نتيجه گرفتند كه عوامل مؤثر بر 

ريزي استراتژيك شامل جلب مشاركت مديران، آگاهي موفقيت برنامه
ريزي استراتژيك، ايجاد مشاركت تيمي، مديران از دانش و اهميت برنامه

كاركنان، مديريت تغيير، ارزيابي  ريزي استراتژيك، پذيرشتعهد به برنامه
                                                            

       1 Wood and LaForge 
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       4 McAdam and Bailie 
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زاده و بيك باشد.هاي اطالعات مديريت ميمحيط و وجود سيستم
ريزي استراتژيك ] عوامل مؤثر بر اجراي برنامه3[ 1393در سال  همكاران

هاي نفتي ايران را مورد ملي پخش فرآوردهمنابع انساني در شركت 
اركت تيمي، تعهد سازماني، متغيرهايي شامل مش هارار دادند. آنبررسي ق

ارزيابي محيطي، مشاركت مديريت ارشد، وضعيت آموزش و توسعه 
ريزي استراتژيك در نظر به عنوان عوامل مؤثر بر اجراي برنامهرا تكنولوژي 

- عوامل مؤثر بر برنامه ]1[ 1394در سال آبدارزاده و همكاران  گرفتند.

يابي معادالت ساختاري مدلريزي استراتژيك موفق را با استفاده از روش 
بررسي كردند و نتيجه گرفتند كه تعهد سازماني، تعامالت محيطي، 

ريزي استراتژيك بر موفقيت مشاركت مديران و آگاهي مديران از برنامه
در اين مطالعه  ريزي استراتژيك شركت سهامي بيمه ايران مؤثرند.برنامه

هاي استراتژيك در شركتريزي براي بررسي عوامل مؤثر بر وجود برنامه
بهره گرفته شده  9موسسو  8هاي لي و گاصنايع غذايي مشهد از نظريه

و اجراي  تدوينها، از جمله عوامل مؤثر بر است. بر اساس اين نظريه
همراستايي استراتژيك بين سازمان و  توان بهميريزي استراتژيك برنامه

وضعيت ، عهد سازمانيمنابع انساني، مشاركت تيمي، مشاركت مديريت، ت
- در ادامه شاخص ].3[ اشاره كردهاي فرهنگي و جنبهآموزش و آگاهي 

- ريزي استراتژيك در اين مطالعه تشريح ميهاي مؤثر بر وجود برنامه

  گردند.
هاي جنبهاين متغير به عنوان شاخصي از الف) نگرش به پذيرش كاركنان: 

-افراد مختلفي با فرهنگهر سازمان از  در نظر گرفته شده است. فرهنگي

- هاي گوناگون تشكيل شده است. بنابراين براي تدوين و اجراي برنامه

هاي بايد جنبههمراه با پذيرش و استقبال كاركنان ريزي استراتژيك 
ريزي استراتژيك ]. برنامه30[ فرهنگي افراد سازمان مورد توجه قرار گيرد

ارد و فرآيندي دشوار و تغييرات فراگير و عميق سازمان را به دنبال د
باشد. بنابراين پذيرش كاركنان و مشاركت و همكاري افراد فرسا ميطاقت

متخصص، بانفوذ و تأثيرگذار، در دستيابي به نتايج بسيار تعيين كننده 
  ].12است [

براي : سازمانهاي ريزيب) نگرش به مشاركت تيمي كاركنان در برنامه
تمام افراد ريزي استراتژيك، مشاركت  تدوين و پياده سازي موفق برنامه

است. در حقيقت مشاركت تيمي به مفهوم  ضروريريزي سازمان در برنامه
ريزي از سطوح مختلف سازمان و آگاه برنامه هاي فراينددريافت ورودي

ريزي منابع انساني از تغييرات  و تحوالت سازماني كردن اعضاي تيم برنامه
ازمان بايد بتوانند به طور فعال با مشاركت مديران هر س]. 26باشد [مي

هاي آنان را شكوفا كنند ها و انگيزهها، مهارتدادن كاركنان خود، ايده
ه توانايي جلب حمايت كاركنان تدوين و اجراي برنامه استراتژيك ب]. 16[

ريزي استراتژيك و كاركنان و منابع انساني سازمان در برنامه ].6[نياز دارد 
اين متغير به عنوان شاخصي از  ].31[تأثير شايان توجهي دارند اجراي آن 

  عامل مشاركت تيمي در نظر گرفته شده است.
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-ج)ثبات شغلي مديران: مديراني كه ثباتي براي شغل خود احساس نمي

ريزي استراتژيك نيز بها نداده و جايگاهي براي آن در كنند، به برنامه
متغير به عنوان شاخصي از عامل  اين ].16[سازمان قائل نخواهند بود 

تعهد سازماني به مفهوم  تعهد سازماني در نظر گرفته شده است.
باشد. ريزي استراتژيك ميپشتيباني مجموعه سازمان از فرايند برنامه

است كه مديران و كاركنان سازمان اهداف  آن ،منظور از تعهد سازماني
، سازماني را بارت ديگر فردبه عد؛ نخود را در راستاي اهداف سازمان ببين

  ].6معرف خود مي داند [
ريزي استراتژيك: يكي از د) آگاهي مديران از دانش و اهميت برنامه

هاي اصلي مديريت عالي هر سازمان درك مفهوم وظايف و مسئوليت
ريزي استراتژيك به معناي كامل و جامع است. وظيفه هر واقعي برنامه

قا و پويايي سازمان خود با اصول و مباني مدير اين است كه براي حفظ ب
ريزي استراتژيك آشنا باشد. مديريت عالي بايد در سطح سازمان، برنامه

ريزي استراتژيك را به وجود برنامه برايفضاي مناسب و مؤثر مورد نياز 
اين متغير به عنوان شاخصي از عامل آموزش و آگاهي در نظر  ].2[آورد 

ز آگاهي و آموزش مديران، باال بردن درك منظور ا گرفته شده است.
منطبق كردن خود ريزي استراتژيك سازمان و اهميت برنامهنسبي آنها از 

صنايع غذايي استان خراسان رضوي در مقايسه با  ].30مي باشد [آن با 
 9گذاري سرمايهاز نظر درصد،  8كل صنايع غذايي كشور، از نظر تعداد 

به خود  كل صنايع غذايي كشور راصد در 11درصد و از نظر اشتغال 
اول . در اين استان، صنايع غذايي از نظر اشتغال رتبه اختصاص داده است

-درصد، از نظر حجم سرمايه 15را بين صنايع استان دارد و از نظر تعداد 

- از صنايع استان را دارا ميدرصد  21درصد و از نظر اشتغال  16گذاري 

صنايع غذايي در اشتغال، ارزش افزوده و  با توجه به اهميت ].10[ باشد
ريزي سودآوري و عوامل مؤثر بر وجود برنامه گذاري، بررسيسرمايه

تر مديران به اهداف مورد نظر اين دستيابي هرچه بيش براياستراتژيك 
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي اثر وجود رسد. صنعت ضروري به نظر مي

- مي هاي صنايع غذايي مشهدشركت ريزي استراتژيك بر سودآوريبرنامه

آن است كه اثر خالص وجود  با ساير مطالعات وجه تمايز اين مطالعهباشد. 
مورد بررسي قرار داده  را ها بر سودآوريريزي استراتژيك شركتبرنامه

ها مؤثرند كه ريزي شركتاست. به عبارت ديگر عواملي روي تدوين برنامه
هاي مختلف، متفاوت باشد شركت ها برايممكن است اثرگذاري آن
هاي مختلف جورسازي شده و ها ميان شركتبنابراين ابتدا بايد اين تفاوت

 ريزي استراتژيك روي سودآوري بررسي گردد.سپس اثر خالص برنامه
سازي نمره گرايش جنبه ديگري از استفاده از الگوي پروبيت و جور

  باشد.نوآوري اين مطالعه مي

  روش تحقيق - 3

وش تحقيق مطالعه حاضر به صورت پيمايشي بوده و جامعه مورد بررسي ر
- هاي صنايع غذايي شهر مشهد تشكيل ميرا مديران بازاريابي شركت

دهند. مديران بازاريابي به اين دليل كه تهيه برنامه استراتژيك بازاريابي 

شركت را به عهده دارند به عنوان جامعه آماري تحقيق در نظر گرفته 
گيري تصادفي ساده به كار براي انتخاب حجم نمونه، روش نمونه .اندشده

نفر از مديران بازاريابي صنايع غذايي مشهد از  33و  گرفته شده است
تر) بر اساس نفر كاركن و بيش 10هاي متوسط و بزرگ ( با ميان شركت

مورد  1بندي صنعتيتعريف نسخه چهارم استاندارد بين المللي طبقه
براي رفع مسئله اريب انتخاب نمونه  2اثر درمان  اند.رار گرفتهمصاحبه ق
رود. اثر درمان به مفهوم دريافت نوع خاصي از درمان بر روي به كار مي

به عنوان مثال در اين مطالعه، وجود  ].13[ باشديك متغير نتيجه مي
-هايي كه داراي برنامهريزي استراتژيك، درمان تلقي شده و شركتبرنامه

باشند، اما عدم وجود مي 3باشند گروه درمان شدهيزي استراتژيك مير
هايي كه داراي ريزي استراتژيك ، عدم درمان تلقي گرديده و شركتبرنامه
باشند. اريب مي 4باشند گروه درمان نشدهريزي استراتژيك نميبرنامه

افتد زيرا تصميمات مديران انتخاب نمونه، به صورت بالقوه اتفاق مي
هاي انجام نشده هرگز قابل مشاهده غيرتصادفي هستند و نتايج انتخاب

باشند. يك نوع از اريب انتخاب نمونه به دليل متغيرهاي قابل مشاهده نمي
توانند آن را هاي نمونه است و محققين ميباشد كه ناشي از تفاوتمي

دليل توانند آن را كنترل كنند. نوع ديگر آن، به مشاهده كنند اما نمي
هاي غير قابل باشد كه ناشي از تفاوتمتغيرهاي غير قابل مشاهده مي

، اريب انتخاب 5مشاهده و كنترل نشده است. روش جورسازي نمره گرايش
هاي روش]. 13[دهد هاي قابل مشاهده را كاهش ميبه دليل متغير

شوند شامل گر به كار برده ميمعمول كه براي كنترل متغيرهاي مداخله
هاي رگرسيوني همگي داراي اين بندي و مدلسازي، طبقهنهمسا

- هاي كمكي ميباشند كه بر روي تعداد محدودي از متغيرمحدوديت مي

توانند كنترل داشته باشند؛ به همين دليل از روش جورسازي بر اساس 
توان به عنوان جفت جورسازي را مي]. 4[شود نمره گرايش استفاده مي

ريزي هايي كه داراي برنامههاي گروه درمان (شركتكردن و مقايسه واحد
هايي كه داراي باشند) با واحدهاي گروه كنترل (شركتاستراتژيك مي

هاي قابل مشاهده باشند) بر حسب ويژگيريزي استراتژيك نميبرنامه
كنند كه اطالعات ها فرض مي(متغيرهاي كمكي) تعريف كرد. اين مدل

ثيري بر روي نتايج ندارند. به عبارت ديگر؛ خصوصي غير قابل مشاهده تأ
اطالعات ]. 27[بين اطالعات خصوصي و نتايج همبستگي وجود ندارد 

خصوصي قابل مشاهده در روش جورسازي از طريق متغيرهاي كمكي 
شود. اگر تصميم به عضويت در گروه درمان براي افراد با تعريف مي

توان از صادفي باشد؛ ميهاي مشابه از متغيرهاي كمكي كامالً تارزش
اند استفاده كرد. متوسط نتايج افراد مشابه كه در معرض اين گروه نبوده

باشد. در ترين روش جورسازي، بر اساس نمره گرايش ميترين و سادهمهم
هاي قابل بسياري از كاربردها براي محاسبه اثر درمان، ابعاد ويژگي

                                                            
1 International Standard Industrial Classification 
2 Treatment Effect 
3 Treated Group 
4 Non-Treated Group 
5 Propensity Score Matching 
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ها يد در طول كدام ويژگيمشاهده باالست و تعيين اينكه جورسازي با
انجام شود مشكل است. روش جورسازي نمره گرايش در چنين شرايطي 

هاي قابل بردار ويژگي nمفيد است. اين روش يك متغير تك بعدي از 
كند كه با بهره مشاهده براي هر واحد كه نمره گرايش نام دارد ارائه مي

  ].11، 13، 17[شود گيري از آن، عمل جورسازي انجام مي
) به ترتيب نتيجه 2) و (1هاي (براي درك مفهوم اريب انتخاب، معادله

  دهند.) را نشان ميiY0) و نتيجه عدم درمان (iY1درمان (
iii vXY 111                                                    (1) 

iii vXY 000                                                   (2) 
-عوامل خارج از تصميم براي درمان است كه بر نتيجه تأثير مي xكه 

مجموعه عواملي است كه  vگذارند و براي محققين قابل مشاهده هستند، 
  براي محققين قابل مشاهده نيستند.

iiYi
ZT *                                                          (3) 

- كند كه محققين فقط مشاهده مي) تصميم درمان را بيان مي3معادله (

0هنگامي كه  1iTكنند كه آيا شركت مورد نظر درمان شده (
* T i

 (
0هنگامي كه  0iTيا درمان نشده (

* T i
-متغير پنهان مي T*) و 

) براي محقق قابل مشاهده بوده و Zباشد. در اين تصميم، برخي عوامل (
باشند. اثر متوسط درمان بر گروه ) غير قابل مشاهده ميبرخي عوامل (
  شود:) تعريف مي4) به صورت معادله (1ATTدرمان شده (

)1()1()( 01  iiii TYETYEXATT
                    (4) 

)1(كه بخش  1 ii TYE  1(قابل مشاهده و بخش( 0 ii TYE  غير
باشد. محققين براي بخش غير قابل مشاهده نيازمند يك قابل مشاهده مي

باشند. يك گزينه براي نماينده، استفاده از نتيجه مشاهده شده نماينده مي
مان نشده است. اگر محققين فقط تفاوت متوسط در نتيجه از گروه در

برآورد  ATTدرمان شده را در مقابل نتيجه غير واقعي مقايسه كنند، 
شده به صورت 







 ^

)(XATTEATT باشد.مي  

)0()1()( 01 


iiii TYETYEXATT             (5) 
  دهد:واقعي و برآوردي، اريب انتخاب را نشان مي ATTتفاوت بين 

 )0()1( 00

^

 iiii TYETYEEATTATTbiasselection

   )6(                     

شوند نشان داده مي xاگر متغيرهاي قابل مشاهده كه توسط بردار 
دليل اصلي اريب انتخاب باشند و اريب ناشي از متغيرهاي غير قابل 

بر نتيجه خواهد  xمشاهده ناچيز باشد، هدف محقق كنترل شديد اثرات 
ثرات با استفاده از روش رگرسيون يا از بود؛ يا از طريق كنترل وحذف ا

ترين گروه درمان نشده به طريق انتخاب گروه كنترل از ميان نزديك
هاي نمونه مربوط به اين متغيرهاي قابل مشاهده كه توسط روش شركت

  ].38، 13[ شودجورسازي انجام مي
                                                            

1 Average Treatment Effect on the Treated 

در روش جورسازي نمره گرايش نخستين بار توسط روزنبوم و روبين 
مطرح شد. نمره گرايش براي هر عامل به صورت  ]33[ 1983سال 

احتمال شرطي دريافت اقدام مورد نظر به شرط مشخص بودن متغيرهاي 
  شود.كمكي تعريف مي

 )1()( iiii xXZprXPscore                            (7)
         

اگر در گروه و  1iZام ، اگر در گروه درمان باشد ؛ iكه براي عامل  
خواهد بود. نمره گرايش در عمل مجهول است و  0iZكنترل باشد؛ 

- رگرسيون الجيت و پروبيت استفاده مي الگويمعموالً براي برآورد آن از 

شود. متغير وابسته همان عضويت در گروه درمان و متغيرهاي كمكي 
گروه مورد بررسي مشابه  ر دوها دهمان عواملي هستند كه بايد توزيع آن

  ].9، 13[ باشد
  طراحي الگو و معرفي متغيرها 4-1

 الگويريزي استراتژيك، در ابتدا براي بررسي عوامل مؤثر بر وجود برنامه
  گيرد.رگرسيون پروبيت زير مورد بررسي قرار مي

  443322110
* xxxxPlanning i     

   )8( 

*كه 
iPlanning استراتژيك يك متغير پنهان و  ريزيوجود برنامه

باشد يك متغير باشد. آنچه كه قابل مشاهده ميغير قابل مشاهده مي
مجازي است كه به صورت زير مقادير يك و صفر را به خود اختصاص 

  دهد:مي

01

00
*

*





ii

ii

PlanningifPlanning

PlanningifPlanning                          (9) 

1x  2، پذيرش كاركناننگرش بهx 3تيمي،  نگرش به ايجاد مشاركتx 
ريزي استراتژيك آگاهي از دانش و اهميت برنامه 4xثبات شغلي مديران و 

باشد. تغيير در احتمال اينكه بر اثر تغيير يك واحدي در متغير مي
ريزي استراتژيك قرار گيرد اثر مستقل، شركت در گروه داراي برنامه

  شود:دهد كه به صورت زير محاسبه ميرا نشان مي 2نهايي

ix

x

i

i

i

i

e

e

X

P
ME 



2)1( 









                                     (10) 

اثر نهايي، MEكه در آن    ضرايب برآوردي رگرسيون وiP  احتمال
هاي داراي باشد. براي تعيين شركتريزي استراتژيك ميوجود برنامه

ريزي استراتژيك رابطه هاي فاقد برنامهريزي استراتژيك و شركتبرنامه
گردد. نمرات گرايش برآورد شده در بازه صفر و يك قرار ) برآورد مي8(

تر باشد احتمال وجود گيرند و هر چه نمره گرايش به عدد يك نزديكمي
  تر خواهد بود.ريزي استراتژيك براي شركت در آينده بيشبرنامه

زي استراتژيك بر سودآوري از ديدگاه ريدر مرحله بعد اثر وجود برنامه
گيرد. در اين مرحله اثر متوسط درمان بر مديران مورد بررسي قرار مي

 بشود، كه الگوي تجربي آن در قال) برآورد ميATTگروه درمان شده (
                                                            

2 Marginal Effect 



  23-31) 1397نامه (مجله مديريت توسعه و تحول ويژه
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كند كه چگونه به طور متوسط برآورد مي ATT ارائه شده است. 11رابطه 
ريزي استراتژيك يي كه داراي برنامههاسودآوري از ديدگاه مديران شركت

ها داراي باشند متفاوت از سودآوري فرضي است (اگر اين شركتمي
  ريزي استراتژيك نبودند). برنامه

 1,01  TreatmentxyyExATT iiii           (11) 
ريزي استراتژيك بر الگوي نهايي اين مطالعه براي برآورد اثر وجود برنامه

 تبيين شده است.  12ابطه ها به صورت رسودآوري شركت

Pscoreofit 1Pr     (12) 
ضريب تفاضل گروه درمان و كنترل 1ها، سودآوري شركت Profitكه 

براي تجزيه و  باشد.متغير نمره گرايش مي Pscoreسازي و پس از جور
ده استفاده ش STATA12از نرم افزار  و برآورد الگوها تحليل اطالعات

  است.

  نتايج و بحث - 4

هاي مورد بررسي در هاي مربوط به شركتهاي توصيفي متغيرآماره
-سال مي 40است. ميانگين سني مديران  )، نشان داده شده2جدول (

درصد  9/62سال بوده،  30درصد مديران داراي سن كمتر از  1/17باشد. 
يالت اند. تحصسال داشته 50درصد باالي  20ساله بوده و  50- 30

(تا مقطع  2(تا مقطع ديپلم) و حداكثر  0مديران داراي ارزش حداقل 
 3/34باشد. مي 8/0. ميانگين ميزان تحصيالت مديران باشديمدكتري) 

درصد داراي تحصيالت  4/51درصد پاسخگويان داراي تحصيالت ديپلم، 
- درصد داراي تحصيالت ليسانس تا دكتري مي 3/14ديپلم تا ليسانس و 

ها هاي فعاليت آن. متغير ثبات شغلي مديران بر اساس تعداد سالباشند
به عنوان مدير بازاريابي شركت در نظر گرفته شده است. ميانگين ثبات 

 22/7باشد. ميانگين سودآوري از نظر مديران سال مي 13شغلي مديران 
بوده  57/0ريزي استراتژيك براي شركت برنامه وجودباشد. ميانگين مي

اند و مديران داراي برنامه استراتژيك براي شركت بوده 57/0نابراين است ب
اند. ميانگين ريزي استراتژيك براي شركت نداشتهمديران برنامه 43/0

بوده  35/0ريزي استراتژيك ميزان آگاهي مديران ازدانش و اهميت برنامه
ريزي استراتژيك اطالعي درصد مديران از اهميت برنامه 65است و 

  اند.شتهندا

  هاي توصيفي متغيرها): آماره2جدول (

  حداقل  حداكثر  انحراف معيار  ميانگين  رهايمتغ
  24  72  58/12  88/40  سن (سال)

  0  2  677/0  80/0  تحصيالت (مقطع)
  0  10  88/2  22/7  سودآوري

  0  10  60/2 34/7  نگرش به پذيرش كاركنان

  0  10  36/2 77/7  نگرش به ايجاد مشاركت تيمي

  1  51  63/10 40/13  شغلي مديرانثبات 
ريزي آگاهي مديران ازدانش و اهميت برنامه

  استراتژيك
35/0  85/0  1  0  

  0  1  50/0  57/0  ريزي استراتژيكوجود برنامه
هاي تحقيقمأخذ: يافته

ريزي برنامه وجودپروبيت براي بررسي عوامل مؤثر بر  الگويابتدا 
) گزارش شده است. 3دول (استراتژيك برآورد شده و نتايج آن در ج

نمره گرايش هر يك از  ،پروبيت برآورد شده الگويسپس بر اساس 
هاي مربوط به قدرت و دقت مشاهدات برآورد شده است. مقادير آماره

برازش مدل نيز گزارش شده است. آماره آزمون نسبت درستنمايي برابر 
اين آماره  باشد. مقداردار مياست كه در سطح يك درصد معني 299/30

دهد كه متغيرهاي موجود در مدل، تغيير در متغير وابسته را در نشان مي
بيني صحيح مدل برآورد شده دهند. قدرت پيشسطح بااليي توضيح مي

درصد از مقادير متغير وابسته را با  57/88دهد كه اين مدل نشان مي
طلوبي بيني نموده كه رقم متوجه به متغيرهاي توضيحي به درستي پيش

باشد. ضرايب برآوردي از نظر اقتصادي تفسير مستقيمي ندارند اما مي

باشد. بنابراين ي جهت تأثير متغيرها ميها نشان دهندهعالمت آن
متغيرهاي نگرش به پذيرش كاركنان، نگرش به ايجاد مشاركت تيمي و 

ريزي برنامه وجودداري بر احتمال ثبات شغلي مديران اثر مثبت و معني
متغير آگاهي مديران از دانش و اهميت  ستراتژيك براي شركت دارد.ا

ريزي استراتژيك برنامه وجودريزي استراتژيك اثر مثبتي بر احتمال برنامه
باشد. در اين مطالعه متوسط براي شركت دارد هرچند كه معني دار نمي

دهد احتمال باشد كه نشان ميميدرصد  569/0نمره گرايش برآورد شده 
ريزي استراتژيك براي شركت) برنامه وجودتوسط ورود به گروه درمان (م

  باشد.ميدرصد  9/56هاي صنايع غذايي برابر براي شركت
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  پروبيت و نمره گرايش الگوي): برآورد3جدول (

 ضرايب  متغيرها

Coefficients  

انحراف
 معيار

SD 

معني داري 
Prob. 

  اثر نهايي
Marginal 

Effect 

  -   009/0 131/5 -371/13 عرض از مبدأ
  137/0  050/0 244/0 479/0 نگرش به پذيرش كاركنان

  194/0  012/0  269/0  680/0  نگرش به ايجاد مشاركت تيمي

  054/0  096/0 114/0 191/0 ثبات شغلي مديران
آگاهي مديران ازدانش و اهميت

  421/0  280/0  362/1  473/1 ريزي استراتژيكبرنامه

 ييآزمون نسبت درستنما

Test Ratio Likelihood 
 

)00/0(299/30  

 بيني صحيحدرصد پيش

% Corrected Classified 
 

57/88  

 ضريب تعيين مك فادن

McFadden's R2 

 
63/0  

 متوسط نمره گرايش

Average Propensity Score 
569/0  

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
- ان مي) نتايج حاصل از بررسي توازن متغيرهاي كمكي را نش4جدول (

هاي گروه درمان پيش از دهد واحدطور كه نتايج نشان ميدهد. همان
جورسازي ميانگين باالتري نسبت به واحدهاي گروه كنترل دارند. براي 

درمان گروه ريزي استراتژيك در واحدهاي گيري اثر وجود برنامهاندازه
. هاي بين دو گروه كاهش يابد و دو گروه همگن شوندالزم است تفاوت

دهد پس از جورسازي به طور كه اطالعات اين جدول نشان ميهمان
)، براي ATTمنظور محاسبه اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده (

متغير نگرش به پذيرش كاركنان، تفاوت در ميانگين بين دو گروه پس از 
كاهش يافته است. اين كاهش و بهبود توازن  35/0به  35/3جورسازي از 
اين متغير پس از جورسازي  tنيز تأييد شده است، آماره  t توسط آماره

هاي دو گروه وجود ندارد. دار بين ميانگيندهد كه تفاوت معنينشان مي

براي متغير نگرش به ايجاد مشاركت تيمي تفاوت در ميانگين بين دو 
نيز  tكاهش يافته است كه آماره  75/1به  75/2گروه پس از جورسازي از 

تفاوت در  ،باشد. براي متغير ثبات شغلي مديرانه اين امر ميتأييد كنند
كاهش يافته است  3/5به  35/7ميانگين بين دو گروه پس از جورسازي از 

باشد. براي متغير آگاهي مديران از نيز تأييد كننده اين امر مي tآماره 
ريزي استراتژيك نيز تفاوت در ميانگين بين دو دانش و اهميت برنامه

نيز  tكاهش يافته است كه آماره  05/0به  22/0پس از جورسازي از  گروه
هاي دو گروه نشان نداده است. بنابراين داري بين ميانگينتفاوت معني

نتايج حاصل از بررسي توازن متغيرهاي كمكي، كاهش تفاوت بين 
  كند. برآورد اثر درمان را تأييد مي برايميانگين دو گروه 

  هاي كمكي وازن متغير): بررسي ت4جدول (

  متغيرهاي كمكي
  پس از جورسازي پيش از جورسازي

درصد 
ميانگين  كاهش اريب

 گروه كنترل
ميانگين
 گروه درمان

آزمون 
tProb. 

ميانگين
 گروه كنترل

ميانگين 
  گروه درمان

 tآزمون 
Prob. 

  6/89  54/0  95/8 6/8 00/0 95/8 6/5  نگرش به پذيرش كاركنان
  4/36  12/0  95/8 2/7 00/0 95/8 2/6 مشاركت تيمي نگرش به ايجاد

  9/27  11/0  55/16 25/11 04/0 55/16 2/9  ثبات شغلي مديران
آگاهي مديران ازدانش و 

  9/76  32/0  95/1  2  07/0  95/1  73/1   ريزي استراتژيكاهميت برنامه

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
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رمان شده پيش و ) نتايج برآورد اثر متوسط درمان بر گروه د5جدول (
 15مشاهده در گروه درمان و  20دهد. پس از جورسازي را نشان مي

) 5جدول (طور كه نتايج اند. همانمشاهده در گروه كنترل قرار گرفته
دهد پيش از جورسازي ضريب تفاضل ميانگين دو گروه كه نشان نشان مي

ست. اما بوده ا 483/4دهنده اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده است 
باشد كه مي 5/2پس از جورسازي اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده 

دهد سودآوري از ديدگاه مديران در ميان واحدهاي گروه درمان نشان مي

باشد، اين تر از واحدهاي مشابه در گروه كنترل ميبرابر بيش 5/2شده 
ريزي برنامه وجودباشد. بنابراين دار ميافزايش از لحاظ آماري نيز معني

استراتژيك براي شركت اثر بسيار قوي و مثبتي بر سودآوري از ديدگاه 
، فرض صفر توازن نيز پس از جورسازي دو كايمديران دارد. آماره 

بوده  5/181كند. ميزان اريب پيش از جورسازي جورسازي را تأييد مي
  كاهش پيدا كرده است.  9/149است كه پس از جورسازي به 

): برآورد اثرات درمان براي سودآوري5جدول (

  متغير

  )ATTاثر متوسط درمان بر گروه درمان شده (

  پس از جورسازي  پيش از جورسازي

 Prob  ضريب تفاضل Prob  ضريب تفاضل

  00/0  5/2  00/0  483/4  سودآوري

  دو كايآماره 
Chi-squared 

00/0  15/0  

  9/149  5/181  اريب

  20  تعداد مشاهدات درمان شده

  15  تعداد مشاهدات درمان نشده

  35  تعداد كل مشاهدات
  هاي تحقيقمأخذ: يافته

  گيري نتيجه - 5

ريزي استراتژيك بر هدف اصلي اين پژوهش، بررسي اثر وجود برنامه
چنين عوامل مؤثر بر باشد. همهاي صنايع غذايي ميسودآوري شركت

رد تجزيه و تحليل ها موريزي استراتژيك براي اين شركتوجود برنامه
ريزي برنامه وجودبراي اين منظور، ابتدا عوامل مؤثر بر قرار گرفته است. 

پروبيت و رهيافت جورسازي نمره گرايش  الگوياستراتژيك با استفاده از 
 وجودخالص مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. سپس اثر 

ثر متوسط درمان بر گروه ريزي استراتژيك بر سودآوري با برآورد ابرنامه
-پروبيت نشان مي الگويدرمان شده بررسي شده است. نتايج حاصل از 

دهد كه متغيرهاي نگرش به پذيرش كاركنان، نگرش به ايجاد مشاركت 
 وجودداري بر احتمال تيمي و ثبات شغلي مديران اثر مثبت و معني

فاوت در ريزي استراتژيك براي شركت دارد. پس از جورسازي تبرنامه
ميانگين بين دو گروه درمان و كنترل براي متغيرهاي نگرش به پذيرش 
كاركنان، نگرش به ايجاد مشاركت تيمي، ثبات شغلي مديران و آگاهي 

ريزي استراتژيك كاهش يافته است. مديران از دانش و اهميت برنامه
-نتايج حاصل از برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده نشان مي

تر برابر بيش 5/2هد كه سودآوري در ميان واحدهاي گروه درمان شده د
ريزي باشد. بنابراين وجود برنامهاز واحدهاي مشابه در گروه كنترل مي

استراتژيك براي شركت اثر قوي و مثبتي بر سودآوري از ديدگاه مديران 

بازاريابي صنعت مواد غذايي مشهد دارد. با توجه به نتايج حاصل شده، 
- ريزيهاي صنايع غذايي در برنامهتر كاركنان شركتمشاركت دادن بيش

ريزي استراتژيك فراهم تواند زمينه را براي ايجاد برنامههاي شركت مي
كند. برگزاري جلسات مداوم ميان مديران بازاريابي صنايع غذايي كه 

ان ارشد تهيه برنامه استراتژيك شركت را به عهده دارند و ساير مدير
ريزي استراتژيك شركت شده و سازي برنامهجب سهولت پيادهمو

ريزي استراتژيك كاهش ها در برابر تغييرات ناشي از اجراي برنامهمقاومت
شود با ايجاد امكان ثبات شغلي براي چنين پيشنهاد مييابد. هممي

انگيزه را براي  ،ها و جلوگيري از تعويض مداوم مديرانمديران اين شركت
  ريزي استراتژيك افزايش دهند.برنامهايجاد 
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