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 کیدهچ

 

و  یازسادهیپ تیمشخص است و قابل ییهایاهداف و خروج یگام است که دارابهگام یندیفرآ کیاستراتژ یزیربرنامه

 یجار یاو تجسم آن بر اساس رونده ندهیآ ینیبشیاست که امکان پ یندیفرآ کیاستراتژ ریزیبرنامهدارد. به زبان ساده،  یابیارز

قالیی، بر اساس دیدگاه ع هاریزیبرنامهبیشتر  کندیسازمان را فراهم م رییدر تغ مؤثر یهایرویبر ن یگذارامکان اثر جهیو در نت

هداف سازمان تبیین و ا هاآرمان. در این مدلها، ابتدا باشندیم نیاز موردو اقدامات و منابع  هاطرحو اهداف  هاآرماندارای شکل 

. تغییر در شرایط محیط، گردندمیبرای انجام برآورد  موردنیازو اقدامات الزم تعیین و در نهایت منابع  هاطرحشده، سپس 

گذاشته و در  تأثیر ریزیبرنامهو اهداف  هاآرمانعواملی هستند که بر  …و  هانظامها، ساختارها، ، دیدگاههانگرش، هااستیس

 یریکارگبهامروزی، داشتن و  وکارکسبتوجه به پویایی و پیچیدگی شرایط و محیط  با .گردندمیعث تغییر برنامه نهایت با

ی سازمانی عصر حاضر به کارآفرین هایسازمانکارآفرین بر کسی پوشیده نیست.  یهاسازمانتفکرات و رفتار کارآفرینانه و ایجاد 

ایفا  هاانسازمیدار از طریق؛ نوآوری، مخاطره پذیری و نوسازی استراتژیک برای به دلیل نقشی که در کسب مزیت رقابتی پا

شرایط برای اجرای ابعاد فوق توجه بسیاری از محققان را به خود  سازیفراهم. با توجه به اینکه اندداشته، توجه خاصی کندمی

استراتژیک در شهرداری استان قزوین  یهاطرحن اجرایی شد بر بهبود مؤثربررسی عوامل  است. این تحقیق درباره جلب کرده

 یاامهپرسشن صورتبه. ابزار گردآوری اطالعات باشدمیمورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی 

ان کارشناسمدیران. معاونان.  هیرا کل قیتحق نیدر ا یجامعه آمار .باشدمیمیدانی  صورتبهروش گردآوری اطالعات  ؛ وباشدمی

نفر  111ماری آجامعه  کل .شودیماز جدول مورگان استفاده  یریگنمونهبرای  باشدمیمختلف  یهارده شهرداری استان قزوین

قلمرو مکانی این تحقیق در  ؛ وباشدمی 1938زمانی این تحقیق سال  قلمرو .شوندیمنمونه انتخاب  عنوانبهنفر  68 ؛ وباشدمی

 هااخصشفرضیات تحقیق نیز بر اساس این  ؛ وتعیین گردید هاشاخصاین تحقیق ابتدا  در .شودیمن انجام شهرداری استان قزوی

 به اثبات رسیدند. شدهمطرحنهایت با استفاده از تکنیکهای آماری تمامی فرضیات  در ؛ وتدوین گردید
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Abstract 

Strategic planning is a step-by-step process that has specific goals and outputs and is 

capable of implementation and evaluation. Simply put, strategic planning is a process that 

allows future prediction and its visualization based on current trends and thus the ability to 

influence the forces that are effective in organizational change. Most of the plans are based on 

a rational perspective, with the shape of the goals and objectives of the plan. Actions and 

resources needed. In these models, the goals and objectives of the organization are explained 

first, then the necessary plans and actions are determined and ultimately the resources required 

to perform. Changes in environmental conditions, policies, attitudes, perspectives, structures, 

systems and ... are factors that affect the goals and objectives of planning and ultimately change 

the program. Given the dynamics and complexity of the business environment and 

environment, And today's work is not about anyone having and employing entrepreneurial 

thoughts and behaviors and creating entrepreneurial organizations. Organizations of the present 

age have given special attention to enterprise entrepreneurship because of the role they play in 

achieving sustainable competitive advantage through innovation, risk and strategic renewal for 

organizations. Given that the provision of conditions for the implementation of the above 

dimensions has attracted many researchers. This research was conducted to examine the 

effective factors on improving the implementation of strategic plans in the municipality of 

Qazvin province. This research is a survey and applied research. The data gathering tool was a 

questionnaire. And the method of collecting information in a field. The statistical population 

in this research is all managers. Deputies The experts of the municipality of Qazvin province 

have been used to sample the Morgan table. The total population is 110 people. And 86 people 

are selected as the sample. The time of this research is 1396. And the spatial domain of this 

research is done in the municipality of Qazvin province. In this research, indicators were first 

determined. Research hypotheses were also developed based on these indicators. Finally, all 

the hypotheses were proved using statistical techniques. 
 

Key words:Management factors - Cultural factors - Organizational factors - Conduct and 

enforcement factors 
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