
1400تهران، پاییز شرکت مشاوره مدیریت ایلیا؛
یمتتألیفوتحلیلمطالعه،حاصلگزارشایندرمندرجمطالبواطالعاتتمامی

شرکتبهمتعلقاثراینمعنویومادیمالکیت.استایلیامدیریتمشاورهشرکت
.استعبالمانمنبعذکرباتنهاآنمطالبازاستفادهوبودهایلیامدیریتمشاوره

.نداردعهمطالایننتایجازاستفادهقبالدرمسئولیتیهیچایلیااستذکربهالزم

خـودبــــاوری؛ راه عـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور از طــــــوفــــان

مدیــران عـاملزارشـگ
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قدردانی 
به پاس همراهی

با نام و یاد او

شکیباییبااطالع رسانی ها،وپرسشنامهتکمیلمصاحبه ها،مدل،اعتبارسنجیجملهازگزارش،اینتدوینواجرامراحلدرکههستیمعاملیمدیرانتمامیقدردانصمیمانه
درکهیشناختعلومپژوهشکدهوتهرانرایانه ایصنفینظامسازمانشکوفایی،ونوآوریصندوقتهران،بازرگانیاتاقازداریمویژه ایتشکرهمچنین.کردندهمراهی مان

حمیدانی،سلطپدرامصادقی،میرمحمدعالءالدینآقایجنابمقیمی،فاطمهخانمسرکارازنیزو.بودندیاورمانپرسشنامهتکمیلفراخوانعمومیانتشاروداده هاگردآوری
.سپاس گزاریمارزشمندشانهمراهیپاسبهمعصومیمحمدونامدارینیمااسالمی،حسینکالهی،علیرضامحمدی،

میسرگزارشدرنامشاندرجامکاناماکردند،اعالمسنداینتداومبرایراخودهمراهیومشارکتتمام ترهرچهگشاده روییباکهبزرگوارانیوعاملمدیراندیگرازانتهادر
.بودنخواهدممکنایرانیدغدغه مندعاملمدیرانشماارزشمندراهنمایی هایوهمراهیبدونراهادامه یبی شک.سپاس گزاریمنشد،
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سخنی از ایلیا
البتهوتنهاییاضطراب،دغدغه،ازپرکهنقشیندارد؛هم ترازیسازماندرنقش  شانکهافرادی عامل،مدیران

ورویکردهانگاه ها،بهاقتصادیبنگاه هایعملکردازعمده ایبخشدادهنشانمطالعات.استمسئولیت پذیری
نیزوداخلیساختاربهسامان بخشیونظمبرقراریمسئولیتهمزمانعاملمدیران.داردبستگیآنانتصمیم های

طمحیدرخردوبینشازارزشمندسرمایه ایآنهابنابراین.دارندبرعهده راکالنمحیطوصنعتدرسازمانهدایت
داده ها،ازحاصلدیدگاه هایشده،تبدیلکسب وکارفضایغالببستربهابهامکهشرایطیدروکشورنداقتصادی

.استارزشمندومغتنمبسیارآنهاگستردهتجربه هایوتحلیل هاگفت وگوها،

ارزشمندنظراتازبهره گیریوجامعمدلیطراحیبین المللی،مشابهگزارش هایازالهامباکهمطالعهایندر
اینبهیتحلیلگزارش هایدر.پرداخته ایمایرانعاملمدیراننگاهتحلیلوجمع آوریبهاست،شدهتهیهاندیشمندان

دماننعناوینیدرعاملمدیراننظرجمع بندی.استشدهتوجهکمترتأثیرگذاروخبرهگروهیمقامدرهدفگروه
حداقلایگره گشامی تواندزندگیسبکحتیوجامعهکالنفرااقتصادیواقتصادیشرایطسازمان ها،داخلیمسائل

.باشدروزگاراینابهام آمیزفضایروشنی بخشکمی

وتغییراترهدرباابهامداشتنوبدبینیعیندرمشارکت کنندهعاملمدیرانگفتمی توانیافته هابهکالننگاهیبا
یافتهاین.دارندباوررشدایجادحتیوکسب وکارپیشبردبرایخودتیموسازمانبهکالن،محیطدراساسیاصالحات

ا  واند می توگرفته انددستدرراشرکت هاسکانکهاستافرادیمسئولیت پذیریوعاملیتنشان دهنده یاحتماال
.باشدکسب وکارهابرایروشن ترآینده ودستاوردهابراینویدبخشمتغیری

عماد قائنی
مدیر عامل
شرکت مشاور مدیریت ایلیا

وتحلیل هابرایگزارشاینبینش هایامیدوارمپایاندر
دیگرطرفازوباشدکمک کنندهعاملمدیرانتصمیم گیری

دغه هایدغباآشناییبابتوانندکسب وکارفضایسیاست گذاران
.کننداتخاذرابهتریتصمیماتعاملمدیران
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درباره گزارش
مدیران عامل

« درباره گزارش مدیران عامل»بخش 
:به موضوعات زیر پرداخته است

شماره یک –گزارش مدیران عامل ▪
خودباوری؛ راه عبـــــــــور از طوفان

مخاطبان و اهداف▪

کل گزارش در یک نگاه▪

خالصه مدیریتی▪
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ریسپتاریخطولدرراخوددورانپویاترینوپیچیده ترینکسب وکاردنیای
.استانداختهسایهسازمانیتصمیم هایبرگسترده ایاطمینانعدمومی کند
وکلیدیذی نفعاناتصالنقطه ینقشدراقتصادیبنگاه هایعاملمدیران

عدم قطعیت هایوابهام هاباروزههرسازمان،دراصلیتصمیم گیریمرجع
دریحیاتنقشیمی تواندآنهابامواجههچگونگیکههستندروبه رومتعددی

.کندایفاکسب وکارهاآینده

ابکرده اندتالشبین المللیمدیریتمشاورهشرکت هایگذشتهدههدودر
CEOعنوانبامنظمگزارش هایانتشاروساالنهپیمایش هایاجرای Survey

یارتفکهرمیانایندر.کنندارائهعاملمدیرانبرآوردهایازتجمعیبینشی
وتغییراتبهبایداست،کسب وکاریجامعهبهکمکهدفشکهابزاری

.باشدداشتهشفافدیدیسازمان هامدیرانروزدغدغه های

میاندرکهاستشدهثبتشرکتهزار۸۰۰ومیلیونیکازبیشایراندر
امامی شود،دیدههمغیرانتفاعیومردم نهادودولتیسازمان هایآنها

ازبه ویژهشرکت ها،اینموردتوجهموضوعاتازروزآمدیگزارشمتأسفانه
.استنشدهمنتشرتاکنون،زمانطیعاملمدیراندیدزاویه ی

موضوعاتبررسیومطالعهباتااستآنبرایلیامدیریتمشاورهشرکتازاین رو
رانمدیگزارشساالنهمیدانی،پیمایشاجرایوایرانیعاملمدیرانموردتوجهمختلف

نسخه هاینسخه،اولینانتشارازبعدمی رودانتظارهمچنین.کندمنتشرراعامل
درتابرسد،مخاطباندستبهسالهربهارانتهایدرگزارشاینبعدی

.شودواقعمثمرسالآندرذی نفعانهمهتصمیم گیری های

عیتوضازتصویریساالنه یانتشارایرانعاملمدیرانگزارشاصلیهدفکــالمیکدر
درایرانیسازمان هایعاملمدیراندیدگاهازآیندهسالپیش بینیوکسب وکاریجاری

.استگوناگونسطوح

مطالعه یوبنگاهوکالنسطحدودرآیندهبهامیدواریمیزانسنجش
نمدیرانخستگزارشدراصلیتمایزوجهدوعاملمدیرانزندگیسبک
زانمیسنجشگزارش،نسخه یاولینتمایزوجهمهم ترین.می آیدحساببهعامل

ازمدیراننظراتکالن،سطحدر.استآیندهبهعاملمدیرانخوش بینیوامیدواری
عملکردیپیش بینبررسیبنگاه،سطحدروآیندهدرایراناقتصادوضعیتپیش بینی
دمعباوجودعاملمدیراندادنشانیافته ها.شدتحلیلمختلفابعاددربنگاه شان

بهشور،کاقتصادیوضعیتبهنسبتبدبینانهدیدگاهوایراندرمحیطباالیقطعیت
ویفردویژگی هایدربارهاولین باربرایهمچنین،.امیدوارندخودبنگاهرشدوعملکرد
.استشدهمطالعهپژوهشایندرعاملمدیرانزندگیسبک

گزارش مدیران عامل ــ شماره یک
خودباوری؛ راه عبـــــــــور از طوفان
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مدیران عامل ایران▪
شناخت بهتر مدیران عامل ایرانی از دغدغه های مشترک 1

ایجاد بینش کلی نسبت به روندها، رویدادها و رفتارها 2

ارتقای دانش، انتشار ساالنه ی اطالعات و موضوعات کلیدی حائز اهمیت 4

جهت گیری پژوهش های دانشگاهی به سمت دغدغه های مدیران عامل 5

جهت گیری ارائه  دهندگان خدمات به کسب وکارها با شناخت بهتر
مدیران عامل 6

دستورکارهای مشترک برای سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه کسب وکار 3 فعاالن کسب وکار▪

سیاست گذاران و تصمیم گیران ▪
حوزه کسب وکار

مشاوران مدیریت و متخصصان صنعت▪

اهدافمخاطبان
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کل گزارش 
در یک نگاه

2

3

ابعــاد زنــدگی شخصــی و کــاری مــدیران عامــل ایــران در موضــوعات مختلــف در ایــن بخــش 
خالصــه ی اهــم موضــوعات در ایــن بخــش نشــان می دهــد کــه مــدیران عامــل . مطالعــه شــد

ســـاعت از زمانشــــان در 2ســــاعت در روز کـــار می کننــــد و 11ایـــران ســــحرخیزند، متوســـط 
.شبکه های اجتماعی سپری می شود

سبک زندگی و کاری مدیران عامل 

1

تدوینماه5زمانیبازهدر1400بهارابتدایازگزارشاین
ی،کیفوکمیروشبهپیمایش،ایناولنسخه.استشده

خیبر بامشورتوبین  المللینمونه هایعمیقمطالعاتبا
ازشبیانجامباسپسوآغازکشورکسب وکارحوزهخبرگان

،ایرانمختلفصنایععاملمدیرانبااولیهمصاحبه ی15
ایینهوتدوینپرسشنامهسپسوطرح ریزیاولیهچهارچوب

گرفتهنظردرداده هاجمع آوریبرایماهیکزمانیبازه.شد
یکانال هادرتأییدشدهپرسشنامهتیرماهاواخردرکهشد

.شدمنتشرومعرفیحرفه ایافرادهمراهیباومختلف
ا  نفر580وبازدیدپرسشنامهازنفر5400بربالغنهایتا

تیدرسسنجشبرایهمچنین.کردندتکمیلراپرسشنامه
بافیکیمصاحبه هایجلساتدوبارهکسب شدهنتایجبرخی
شبخچهارمختصرشرح.شدبرگزارعاملمدیرانازتنچند

.استشدهارائهروبه رودرگزارشاصلی

آنهبمخاطبانتفکیکبهمطالعهاینازبخشهرکلیدینتایججمع بندیبخشدر
دهآیندربررسیوبحثموردمسائلونتایجازشرحییافتههربرایوشدپرداخته

.شدمطرح

جمع بندی نتایج و طرح مسئله

.شدیبررسوتحلیلکالنوبنگاهسطحدودرآیندهبهامیدواریموضوعبخشایندر
اکمحشرایطازعدم خوش بینیومتعددمسائلوجودباعاملمدیراندادنشاننتایج

آیندهالسدرخودبنگاهرشدوعملکردوضعیتبهنسبتایران،اقتصادکالنمحیطبر
هحوز وکالنسطحدرعاملمدیرانیکدغدغه یاقتصادیثباتعدم.هستندامیدوار

شینصدرنجاریسالدرسرمایه گذاریومالیمسائلوگذشتهسالدرانسانیمنابع
.گرفتندقراربنگاهسطحدغدغه  یدو

دیدگاه ها و دغدغه های مدیران عامل

روش تدوین گزارش و جمع آوری داده ها

مونه ینباگزارشنتایجپیمایش،توصیفیاطالعاتشرحعالوه برپیوست،بخشدر
وعاتاطالفناوریصنعتتفکیکبهنتایجبرخیهمچنین.شدمقایسهبین المللی

تحلیل،می شوندشاملراپیمایشایندرشرکت کنندهدرصدبیشترینکهارتباطات
.شدبررسیمجزابخشیدرنیززنعاملمدیراندیدگاه هایهمچنین،.شد

پیوست 

4



گزارش مدیران عامل9صفحه  

خالصه 
مدیریتی

درصد به رونق اقتصاد خوش بین 32نسبت به آینده اقتصاد ایران ابهام دارند و این مطالعهدرصد از مدیران عامل 13▪
.هستند

.امیدوار هستند1400درصد از مدیران عامل به عملکرد مثبت بنگاه خود در سال 60▪

مدیران عامل در بنگاه های بزرگتر، خوش بین به محیط و امیدوار به عملکرد بنگاه هستند▪

.خواهد کردتفاوت چشمگیری با سال گذشته ن( از منظر رشد یا رکود)درصد مدیران عامل معتقدند عملکرد بنگاه شان 78▪

.هستند1400عدم ثبات اقتصادی و کمبود نیروی متخصص توانمند دو دغدغه اصلی مدیران عامل در سال ▪

.مدیران  عامل با نگرانی ادامه دار شدن تحریم ها، کمترین امیدواری به محیط را دارند▪

.ه اندبیش از نیمـی از کسب وکارهای حاضر در این مطالعه در معرض آسیب جدی ناشی از شیوع بیمـاری کرونـا قرار گرفت▪

.شدید زنـدگـی می کننددرصد از مدیــران عـامــل حاضر در مطالعـه روزانــه با استرس28▪

.مدیران عامل با کیفیت خواب مناسب کمتر از دیگر مدیران  عامل با استرس زیاد مواجه اند▪

.درصد از مدیران  عامل در ایران میزان تعادل کار و زندگی مناسبی را تجربه می کنند40حدود ▪

.ساعت در روز است11میانگین ساعت کاری مدیران عامل ▪

.صبح بیدارند7درصد از مدیران عامل قبل از 60بیش از ▪

.درصد مدیران عامل اذعان داشتند کیفیت ارتباطی مناسبی با اعضای هیئت مدیره ی خود دارند80حدود ▪

.ساعت در روز است2متوسط زمان حضور مدیران عامل در شبکه های اجتماعی حدود ▪

ای شبکه هاز قبیل منبع اول بیش از نیمی از مدیران عامل برای کسب اطالعات، منابع اطالعاتی و خبری غیررسمی ▪
.تخصصی و رسانه های خارجی  است

.جلد کتاب در سال است7تا 6متوسط سرانه مطالعه بین مدیران عامل ▪

ن چکیده نتایج به  دسـت آمـده در ایـ
مطالعه، در لیسـت روبـرو ارائـه شـده

.است
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دغدغه های دیدگاه ها و 
مدیران عامل 

به موضوعات زیر پرداخته شده « دیدگاه ها و دغدغه های مدیران عامل»در بخش 
:است

1400پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ▪

1400پیش بینی وضعیت عملکرد بنگاه در سال ▪

سنجش میزان امیدواری مدیران به تفکیک اندازه بنگاه ▪

1399نسبت به عملکرد بنگاه در سال 1400مقایسه پیش بینی عملکرد بنگاه در سال ▪

مهم ترین دغدغه های مدیران عامل▪

میزان امیدواری مدیران در ارتباط با جنس دغدغه ها▪

سنجش میزان ارتباط جنس دغدغه های مدیران به تفکیک اندازه و نوع فعالیت بنگاه▪

مقایسه چالش های داخلی بنگاه در سال گذشته به تفکیک سابقه مدیر عاملی▪

1400و 1399مقایسه چالش های داخلی بنگاه در سال ▪

ابعاد اثرگذاری کرونا بر کسب وکارها▪
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بود،جمع آوریحالدرپیمایشداده هایکه1400تیرماهاواخردر
عیتوضازراخودپیش بینیتاخواستیمعاملمدیراناز کههنگامی

آنهادرصد13ازبیشکنندبیانآینده سالیکدرایراناقتصادی
.نداشتندنزدیکآیندهازروشنیبرآوردوکردندگزارشراابهام

30بربالغابهامپرشرایطوجودبامی دهدنشانداده هابررسی
حدوداتنهوکردندپیش بینیرانسبیرونقوضعیتمدیراندرصد

.دارندباورزیاداقتصادیرونقبهدرصد2

اقتصادیشرایطعاملمدیراندرصد40ازبیشکهدرحالی ستاین
وه اندکردپیش بینینسبییازیادرکودباتوأمرا1400سالدرایران

بدونراایراناقتصاد1400سالشرایطعاملمدیرانازدرصد15
.کرده اندپیش بینی1399سالبهنسبتتغییر

درصد از مدیران عامل نسبت به 13
آینده اقتصاد ایران ابهام دارند

رکود زیاد رکود نسبی بدون تغییر ابهام باال  رونق نسبی رونق زیاد

به رکود 40%
داقتصاد باور دارن

به رونق 32%
داقتصاد باور دارن

*

13%

27%

15%
13%

30%

2%

1400پیش بینی مدیران عامل از وضعیت اقتصاد ایران در سال 

1400تحلیل ایلیا  .باشندنداشتهپیش بینیداده اندترجیحباال،ابهامشرایطدلیلبهکهافرادی*
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کههستندمدیرانیپیمایش،ایندربنگاهبهامیدوارعاملمدیران
جاریسالدرخودبنگاهعملکردازنسبییازیادرشدپیش بینی

نخوش بینیزخودبنگاهغیرمالیاهدافتحققبهنسبتودارند
امیدوارعاملمدیرانروبرو،امیدوارینمودارشرحدر.هستند
دردناامیعاملمدیرانوامیدخطباالیدربنگاهعملکردبهنسبت
نیمکحرکتنمودارراستسمتبهچههروگرفته اندقرارآنپایین

 بین ترخوشکشوراقتصادآیندهبهنسبتکهمی بینیمرامدیرانی
.هستند

تریکممدیرعاملیسابقهکهجوانعاملمدیرانمی دهدنشاننتایج
بهنسبتهموآیندهدرایراناقتصادوضعیتبهنسبتهمدارند

.هستندامیدوارترخودبنگاهعملکرد

دیدگاهداشتنعیندرعاملمدیرانازدرصد28بهنزدیکهمچنین
بنگاهوضعیتبهنسبتایراناقتصاداوضاعبهنسبتغیرمثبت

ومابهاشرایطوجودباگفتمی توانعبارتیبه.خوش بین اندخود
بهمطالعهعاملمدیرانایران،درمحیطیباالیعدم قطعیت

رانایدررشدتجربه یوساختادامه برایتیمشانوخودتوانمندی
.دارندباوروامید

د درصد مدیران عامل به عملکر 60
1400مثبت بنگاه خود در سال 

امیدوار هستند

.اندازه دایره ها نشان دهنده تعداد مدیران عامل در هر گروه است: نکته

33%
67%

32%
68%

35%
65%

مدیران 
عامل 

امیدوار 
به رشد 

بنگاه

نسبت * دیدگاه غیرمثبت
به آینده اقتصاد ایران

دیدگاه توام با ابهام نسبت
به آینده اقتصاد ایران

دیدگاه مثبت نسبت به 
آینده اقتصاد ایران

مدیران عامل55% مدیران عامل13% مدیران عامل32%

28%
مدیران عامل امیدوار به بنگاه در عین داشتن 

پیش بینی غیرمثبت از اوضاع اقتصاد

7%
مدیران عامل امیدوار به بنگاه در عین 

داشتن شرایط ابهام از اوضاع اقتصاد

25%
مدیران عامل امیدوار به بنگاه و 

پیش بینی مثبت از اوضاع اقتصاد
60%

62%
38%

68%
32%32%

51% 49%

مدیران 
عامل 

ناامید از 
رشد 
بنگاه

26%
مدیران عامل ناامید از بنگاه و 

پیش بینی غیرمثبت از اوضاع اقتصاد

6%
مدیران عامل ناامید از بنگاه در عین 
داشتن شرایط ابهام از اوضاع اقتصاد

8 %
مدیران عامل ناامید از بنگاه در عین داشتن 

پیش بینی مثبت از اوضاع اقتصاد
40%

خط امید

سال10مدیران عامل با سابقه مدیرعاملی کمتر از 
1400تحلیل ایلیا سال10مدیران عامل با سابقه مدیرعاملی بیش از 

افزایش 
خوش بینی 

به محیط

مدیران عامل با دیدگاه غیرمثبت، مدیران عاملی هستند که شرایط اقتصاد در سال * 
را توام با رکود زیاد، رکود نسبی و یا بدون تغییر پیش بینی کرده اند1400
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مدیران عامل در بنگاه های بزرگتر، 
رد خوش بین به محیط و امیدوار به عملک

بنگاه هستند

دازه یانتفکیکبهمدیرانامیدواریدرصدمقایسه یبهدیگرسطحیدر
.پرداختیمانسانینیرویتعدادمنظرازبنگاه ها

صویرتبهروبرونموداردرکهمدیرانازدستهاینامیدواریدرصدتحلیل
وبنگاهعملکردبهامیدواریمی دهدنشاناست،شدهکشیده

کترکوچبنگاه هایعاملمدیراناقتصادیشرایطبهبودبهخوش بینی
برفتهیااین.داردقرارپایین تریسطحدربزرگتر،بنگاه هایبهنسبت
وکوچکشرکت هایاحوالبهسیاستگذارانبیشترتوجهاهمیت
.داردتاکیدکشورشرایطازمقطعایندرمتوسط

درشرکت کنندهعاملمدیراندرصد60بهنزدیککهاستذکربهالزم
نفر30ازکمترکارکنانتعدادباکوچکشرکت هایصاحبپیمایشاین

.هستند

اندازه بنگاهمقایسه میزان امیدواری مدیران نسبت به 

نفر۲۰۰الی ۱۰۱بین نفر۵۰۰بیش از 

نفر۵۰۰الی ۲۰۱بین 

نفر۱۰۰الی ۳۱بین 

نفر۳۰کمتر از 

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

اه
نگ

ه ب
ر ب

دوا
می

ا

خوش بین به محیط

.  اندازه دایره ها نشان دهنده تعداد مدیران عامل در هر گروه از اندازه متفاوت بنگاه  است: نکته

.در باالی این خط، امیدواری به بنگاه از میزان خوش بینی به محیط بیشتر است
1400تحلیل ایلیا 
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افت شدید افت نسبی بدون تغییر رشد نسبی رشد زیاد

افت شدید 11 3 6 8 0 7%(28)

افت نسبی 0 11 10 12 3 9%(36)

بدون تغییر 2 6 10 32 7 15(  %57)

رشد نسبی 3 15 20 109 44 49(  %192)

رشد زیاد 3 1 2 25 49 20(  %80)

5(  %19) 9(  %36) 12(  %48) 47(  %187) 26(  %103)

1400پیش بینی سال -مجموع هر ستون 

سطر 
مجموع هر 

-
ل 

سا
عملکرد 

13
99

ل 
سا

در 
ه 

گا
بن

د 
کر

مل
ع

13
99

1400پیش بینی عملکرد بنگاه در سال 

.برخالف سال گذشته رشد عملکرد خواهند داشت( به نظر مدیرعامل)بنگاه هایی که 

.برخالف سال گذشته افت عملکرد خواهند داشت( به نظر مدیرعامل)بنگاه هایی که 

15%

7%

ر اعداد داخل ماتریس و اعداد داخل پرانتز در ستون و سطر آخر نشان دهنده تعداد نظرات مدیران عامل د: نکته
.پیمایش است

درصد مدیران عامل معتقدند 78
ی با عملکرد بنگاه شان تفاوت چشمگیر

کردسال گذشته نخواهد 

عاملمدیرانازکهزمانیگذشته،سالدرزیاددشواری هایوجودبا
نند،کگزارشراگذشتهسالدرخودبنگاهعملکردتاشددرخواست

(زیادیانسبی)رشدپیمایشدرحاضرمدیراندرصد70بهنزدیک
.کرده اندگزارش1399سالدرراخودکسب وکار

وشتهگذسالدربنگاهعملکرددربارهمدیرانپاسخ هایمقایسه  یبا
تفاوتبهمدیرانازدرصد22تنهاجاری،سالدرپیش بینی  شان

عتقدندمگذشتهسالبهنسبتبنگاهدر(عملکردرشدیاافت)زیاد
درانبنگاه  شعملکردتغییربهنسبتزیادیانتظارمدیرانسایرو

.ندارندگذشتهسالبهنسبتجاریسال

سالبرخالف(عاملمدیراننظراز)بنگاه هادرصد15تحلیلایندر
برخالفبنگاه هاازدرصد7وداشتخواهندعملکردرشدگذشته

.کردخواهندتجربهراعملکردافتگذشتهسال

تحلیل تفاوت عملکرد بنگاه در سال گذشته و پیش بینی عملکرد در سال جاری 

1400تحلیل ایلیا 
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76%

58%

50%

49%

47%

45%

43%

33%

30%

29%

27%

20%

12%

12%

11%

9%

5%

4%

3%

عدم ثبات اقتصادی  

کمبود نیروی متخصص و توانمند

کمبود نقدینگی برای رشد

ادامه دار شدن تحریم ها

عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی 

(وجود رانت های مختلف)رقابت ناسالم 

حفظ انگیزه کارکنان در سازمان

عدم دسترسی به بازارهای جهانی

خروج نیروهای توانمند به دلیل مهاجرت

مشکالت تامین مواد اولیه

حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان

(کمبود تقاضا)فروش کاال و خدمات 

خدمت جدید/نوآوری و توسعه محصول

عدم دسترسی به فناوری مناسب

برداشته شدن تحریم ها

عدم دسترسی به مشاوران خبره و الگوهای موفق

رقبای قدرتمندی داخلی

ورود رقبای قدرتمندی خارجی

تحوالت فناوری*

ا حاضرپیمایشدر نینگراوابهاممصادیقبرخیدربارهمستقیما
هازپیش تعیین شدگزینه هایباکلیلیستیکدرعاملمدیران
پیمایشایندرمی شود،مالحظهکههمان گونه.استشدهپرسش

دغدغه یاولینبه عنوانرااقتصادیثباتعدممدیراندرصد76
.کرده اندمطرحاصلی

ومتخصصنیرویکمبودازناشیعاملمدیراناصلیدغدغهدومین
بهدغدغهاینبهعاملمدیرانازدرصد58حدود.استتوانمند

زانیمیهمچنین.کرده انداشارهدغدغه هااصلی ترینازیکیعنوان
.دهستننگرانخودبنگاهبراینقدینگیکمبودازعاملمدیران

دچارنیزدرصد47وتحریم هاشدنادامه دارنگرانمدیراندرصد49
دولتیمقرراتوقوانیندرثباتعدمازناشیسردرگمی های

درناسالمرقابت هایوجودازمدیراندرصد45ازبیش.هستند
ندگالیه ممختلفرانت هایبهدسترسیوصنعتبازیگرانمیان

یدسترساینکهازنیزعاملمدیرانیک سومبهنزدیکوهستند
مواجهدشواری باندارندجهانیمالیمنابعوبازارهابهمناسب
.هستند

دغدغه های محیطی خارج از کنترل مدیران عامل
دغدغه های قابل کنترل مرتبط به صنعت یا بنگاه مدیران عامل

مقایسه مهم ترین دغدغه های مدیران عامل عدم ثبات اقتصادی و کمبود نیروی 
متخصص توانمند دو دغدغه اصلی 

هستند1400مدیران عامل در سال 

تحوالت فناوری  مصادیقی چون رشد فناوری های نوظهور، تحول * 
.دیجیتال و موارد مشابه را شامل می شود
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کمبود نیروی متخصص

کمبود نقدینگی
عدم ثبات

تامین مواد اولیه

حفظ انگیزه کارکنان

کمبود تقاضا

عدم دسترسی به فناوری

رقبای داخلی
رقبای خارجی

ادامه تحریم ها

رفع تحریم ها

عدم دسترسی به بازار جهانی

حقوق و دستمزد

نوآوری

عدم ثبات در مقررات دولتی

رهعدم دسترسی به مشاوران خب

مهاجرت نیروی انسانی

رقابت ناسالم و رانت

تحوالت فناوری

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

ار 
دو

می
ا

اه
نگ

ه ب
ب

خوش بین به محیط

ن مدیران  عامل با نگرانی ادامه دار شد
تحریم ها، کمترین خوش بینی به 

محیط را دارند

بالعاممدیراندغدغه هایجنسبینارتباطمیزانبررسیمنظوربه
چندیندرعاملمدیرانبنگاه،ومحیطبهایشانامیدواریمیزان
دغدغه هایباعاملمدیرانشاملگروههر.گرفته اندقرارگروه

.استیکسان

تداومکهعاملیمدیرانازدستهآنمی دهدنشانیافته هانتایج
مدیرانناامیدتریناست،بودهاصلی شاندغدغه هایازتحریم ها

.هستندایران آیندهوضعیتبهبودبهنسبتعامل

نمدیراازدستهآنکهمی شویممتوجهنمودارمشاهدهباهمچنین
ردپيشتازیوبلندمدتبقايبراينوآوریاهميتبهکهعاملی
نکسب وکارشاجدی دغدغه هایازنوآوریوبرده اندپیرقابتعرصه
بامقایسهدرخودبنگاهرشدبهنسبتزیادیفاصله یبااست،
.امیدوارترندمدیرانسایر

مقایسه میزان امیدواری مدیران به تفکیک نوع دغدغه  های مدیران عامل در حوزه فعالیت بنگاه 

.اندازه دایره ها نشان دهنده تعداد مدیران عامل در هر گروه از دغدغه ها است: نکته
.در باالی این خط، امیدواری به بنگاه از میزان خوش بینی به محیط بیشتر است

1400تحلیل ایلیا 
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به جز مدیران عامل بنگاه های تولیدی، اکثریت 
مدیران  عامل در پیمایش ادامه دار شدن تحریم ها را 

به حساب می آورند1400جز پنج دغدغه اصلی در سال 

بنگاه های بازرگانی بنگاه های خدماتی بنگاه های تولیدی

1* بنگاه ها با اندازه2* بنگاه ها با اندازه 3* بنگاه ها با اندازه

:حاضرمطالعهدربنگاهاندازهشاخصتعریف*

میلیارد 20بنگاه هایی که گردش مالی ساالنه شان بیش از (: بزرگتر)1اندازه بنگاه 
.  نفر است200تومان و تعداد همکارانشان بیش از 

هب)نشده اندگنجاندهگبزر وکوچکگروهدرکهبنگاه هایی:(متوسط)2بنگاهاندازه
(تومانمیلیارد10ازبیشمالیگردشونفر100ازکم ترپرسنلتعدادمثالعنوان

میلیارد10ازکمترساالنه شانمالیگردشکهبنگاه هایی:(کوچکتر)3بنگاهاندازه
.استنفر100ازکمترهمکارانشانتعدادوتومان

80%

68%

59%

58%

47%

عدم ثبات اقتصادی  

عدم ثبات در قوانین و مقررات
دولتی 

ادامه دار شدن تحریم ها

رقابت ناسالم

کمبود نقدینگی برای رشد

70%

68%

52%

46%

46%

عدم ثبات اقتصادی  

کمبود نیروی متخصص و 
توانمند

کمبود نقدینگی برای رشد

حفظ انگیزه کارکنان

ادامه دار شدن تحریم ها

81%

53%

51%

49%

49%

عدم ثبات اقتصادی  

کمبود نیروی متخصص و 
توانمند

کمبود نقدینگی برای رشد

عدم ثبات در قوانین و مقررات
دولتی 

مشکالت تامین مواد اولیه

61%

61%

51%

49%

46%

کمبود نیروی متخصص و 
توانمند

عدم ثبات اقتصادی  

ادامه دار شدن تحریم ها

عدم ثبات در قوانین و مقررات
دولتی 

کمبود نقدینگی برای رشد

80%

57%

54%

52%

45%

عدم ثبات اقتصادی  

عدم ثبات در قوانین و مقررات
دولتی 

کمبود نیروی متخصص و 
توانمند

ادامه دار شدن تحریم ها

رقابت ناسالم

75%

63%

58%

47%

44%

عدم ثبات اقتصادی  

کمبود نیروی متخصص و 
توانمند

کمبود نقدینگی برای رشد

رقابت ناسالم

ادامه دار شدن تحریم ها

1400تحلیل ایلیا 
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بیشترین چالش داخلی بنگاه ها در سال
از دید مدیران عامل مرتبط با 1399

بوده استمنابع انسانی حوزه های 

اهبنگداخلیچالش هایمهم تریندربارهعاملمدیرانازهنگامی که
بطمرتموضوعاتآنهاازنیمیبهنزدیکشد،سوالگذشتهسالدر
.ردندکاعالمخودنگرانیاولینبه عنوانراانسانیمنابعمدیریتبا

بودهم ترمهباسابقهمدیرانبرایانسانیمنابعچالشاست،گفتنی
.است

اختارسوفروشوبازاریابیچالشدوبینمعناداریتفاوتهمچنین
بامقایسهدرجوان ترنسلمدیراندیدگاه هایبینفرایندهاو

.می شوددیدهسال 10باالیعاملیمدیرباسابقهمدیران

چونمسائلیبهمرتبطکهفرایندوساختارچالشواقعدر
همچنینواستفرایندهاتدوینوکارتقسیمسازمان دهی،

وان ترهاجازباالییاختالفباباسابقهمدیرانبرایفروشوبازاریابی
.داردبیشتریاولویت

1400تحلیل ایلیا 

مقایسه چالش های داخلی بنگاه در سال گذشته به تفکیک سابقه مدیر عاملی

مالی و سرمایه گذاری 

منابع انسانی

بازاریابی و فروش

عملیات جاری

ساختار و فرایندها

برنامه ریزیراهبرد و 

نوآوری و توسعه محصول جدید

ساختار حاکمیتی شرکتی

ارتباطات، فرهنگ و رهبری

درصدی از مدیران  عامل که به هر چالش اشاره کرده اند

سال10مدیران عامل با سابقه مدیرعاملی کمتر از 
سال10مدیران عامل با سابقه مدیرعاملی بیش از 

کل مدیران عامل

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60
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47%

53%

49%

44%

41%

31%

21%

21%

21%

18%

14%

11%

7%

8%

13%

16%

26%

16%

30%

31%

منابع انسانی 

مالی و سرمایه گذاری 

بازاریابی و فروش

عملیات جاری

هاساختار و فرایند

برنامه ریزیراهبرد و 

نوآوری و توسعه 
محصول جدید

تی ساختار حاکمیتی شرک

ارتباطات، فرهنگ
و رهبری

سایر
1400سال 

1399سال 

مسائل مالی و سرمایه گذاری مهم ترین
چالش داخلی بنگاه مدیران عامل در 

بوده است1400سال 

عاملمدیراناولویت دارچالش هایمهم ترینبینکهمقایسه ایدر
مسائل1400سالدرگرفت،صورتجاریسالوگذشتهسالدر

راعاملمدیراندرصد50ازبیشتوجهبنگاهسرمایه گذاریومالی
شد،مطرحنیزاینازپیشکههمانطور.استکردهمشغولخودبه

ار انسانیمنابعمدیریتبامرتبطموضوعاتآنهاازنیمیحدود
.کردنداعالمخودگذشتهسالنگرانیاولینبه عنوان

ووآورینوفروشوبازاریابیبامرتبطچالش هایترتیببههمچنین
درذشتهگسالبهنسبتبیشتریاختالفباجدیدمحصولتوسعه
.گرفته اندقرار1400سالدربنگاهداخلیچالش هایلیست

1400و 1399مقایسه چالش های داخلی بنگاه در سال 
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درصد بنگاه هایی که از شیوع کرونا آسیب جدی دیده اند
درصد بنگاه هایی که شیوع کرونا آسیبی بر عملکردشان نداشته است

درصد بنگاه هایی که شیوع کرونا منجر به رشد ایشان شده است

آنتبعاتشدندامنه داروگذشتهسالدر19-کوویدهمه گیریوقوع
ازیکی.کردتحمیلکسب وکارهاوافرادزندگیبرگسترده ایتأثیرات
-وویدکهمه گیریمنفییامثبتتاثیراتازپرسشگزارشسواالت

.استبودهعاملمدیرانکسب وکاربر۱۹

درصد42)نیمیازبیشکسب وکارکهمی دهدنشانداده هابررسی
درحاضرمدیراناز(منفیخیلیتاثیردرصد13ومنفینسبتاتاثیر
مقابلنقطهدرواستخوردهلطمههمه گیریوقوعازمطالعهاین

.ندشدمنتفعتحوالتاینازکسب وکارهادیگرچهارمیکازبیش

بنگاه هااندازهبامقایسهدرکرونااثردیگرسطحیدرهمچنین
نسبتمتوسطوکوچکبنگاه هایکهدادنشاننتایجکهشدتحلیل

لیدرحااینوشده اندمتحملراجدی تریآسیببزرگبنگاه هایبه
داشتنداذعانبزرگبنگاه هایمدیرانازدرصد35بربالغکهاست

.استکردهتجربهرارشدبنگاه شانکروناشیوعزماندرکه

ر بیش از نیمـی از کسب وکارهای حاض
در این مطالعه در معرض آسیب 
جدی بیمـاری کرونـا قرار گرفته اند

:حاضرمطالعهدربنگاهاندازهشاخصتعریف*

.استنفر200ازبیشهمکارانشانتعدادوتومانمیلیارد20ازبیشساالنه شانمالیگردشکهبنگاه هایی:(بزرگتر)1بنگاهاندازه

(تومانمیلیارد10ازبیشمالیگردشونفر100ازکم ترپرسنلتعدادمثالعنوانبه)نشده اندگنجاندهبزرگوکوچکگروهدرکهبنگاه هایی:(متوسط)2بنگاهاندازه

.استنفر100ازکمترهمکارانشانتعدادوتومانمیلیارد10ازکمترساالنه شانمالیگردشکهبنگاه هایی:(کوچکتر)3بنگاهاندازه

تحلیل و مقایسه ابعاد اثرگذاری کرونا براساس اندازه کسب وکارها

%46
%57 %54 %55

%17

%21
%16 %18

%37
%22

%29 %27

شرکت های بزرگ شرکت های متوسط شرکت های کوچک 1* بنگاه ها با اندازه2* بنگاه ها با اندازهکل شرکت ها 3* بنگاه ها با اندازه

1400تحلیل ایلیا 
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سبک زندگی
و کاری مدیران عامل 

در ایرانی« سبک زندگی و بررسی ویژگی های فردی مدیران عامل»بخش 
:دسته زیر مورد بررسی قرار گرفته است11این پیمایش در 

استرس▪

تعادل کاری و زندگی▪

عادت مفید منظم ▪

ساعت و جلسات کاری▪

میزان جلسات و رابطه با هیئت مدیره ▪

شبکه های اجتماعی▪

رسانه ▪

نحوه تصمیم گیری▪

بهره گیری از خدمات مختلف▪

دوره های آموزشی و مطالعه▪

خواب▪
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ساعت از زندگی یک 24
مدیر عامل در ایران

متوسط ساعت 
خواب

ساعت2
شبکه های اجتماعی

خوابساعت6:40

ساعت کار11

حضور در 
شبکه های 

اجتماعی

ساعت4:20

سایر فعالیت های 
3:40روزانه

ساعت  حضور در جلسه

5:43
ساعت صرف برنامه های از قبل 

برنامه ریزی شده می شود

5:17
ساعت صرف امورات پیش آمده و 

پیش بینی نشده می شود

متوسط ساعت 
کاری

1400تحلیل ایلیا 
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درصد از مدیران عامل روزانــه با 28
استرس زیاد زنـدگـی می کنند

دیرانمشغلمستقیم،وزیادمسئولیتوسنگینیِ کارعلتبه
قرارپراسترسمشاغلزمرهدررتبه بندی هااغلبدرعامل

فعر منظوربهرامتعددیتصمیماتروزههرعاملمدیران.می گیرد
ا تصمیم هااین.می گیرندکسب وکاردرموجودچالش های ربغالبا

.می گذارندجدیتأثیراتکسب وکارآیندهوافرادزندگی

درصد28ازبیشپیمایشایندرحاضرعاملمدیر393میاندر
باردویکیمواجههدرصد28ازبیشواسترسباروزانهمواجهه ی

50ازبیشیعنیاینوکرده اندگزارشرااسترسباهفتهدر
تجربهراشدیداسترسهفتگیوروزانهعاملمدیراندرصد

.می کنند

بدونکهشاهدیمراعاملمدیراندرصد5تنهادیگرسویاز
دردوباریکیفقطکهدیگردرصد13ومی کنندزندگیاسترس

.می شوندمواجهشدیداسترسباسال

روزانه یکی دوبار در 
سال

28%

یکی دوبار
در هفته

ر یکی دوبار د
ماه

اصال

28%
26%

13%

5%

مدیران % 50بیش از 
استرس شدید روزانه یا 
دهفتگی را تجربه می کنن

(درصد)میزان استرس مدیران عامل 
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مدیران عامل با کیفیت خـواب 
 عامل مناسب، کمتر از سایر مدیران

از شدت استـرس باال رنج می برند
نفر شدت استرس 55مدیرعامل، 100در این پیمایش از هر 

.  کرده اندهفتگی یا روزانه را اذعان باالی
43مدیرعامل با کیفیت خواب مناسب، 100در حالیکه از بین هر 

.نفر شدت استرس باال را اذعان کرده اند

گزارش مدیران عامل24صفحه  

مدیران عامل با کیفیت خـواب 
 عامل مناسب، کمتر از سایر مدیران

از استـرس باال رنج می برند
نفر شدت استرس 55مدیرعامل، 100در این پیمایش از هر 

.  کرده اندهفتگی یا روزانه را اذعان باالی
43مدیرعامل با کیفیت خواب مناسب، 100درحالی که از بین هر 

.نفر شدت استرس باالیی دارند
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درصد از مدیران  عامل 40حدود 
ربه تعادل کار و زندگی مناسبی را تج

می کنند

سوالایناوقاتبسیاریدرشودباعثمتعدددغدغه هایشاید
هنذدرمی کنیمزندگیکاربراییامی کنیمکارزندگیبرایکه

تتبادالوزندگیوکارارتباطاماشود،کمرنگ ترعاملمدیران
وبودهپرمشغلهمدیرانچالش هایازیکیهموارهآنهامیان

.هست

آنهادرصد42بهنزدیکپیمایشدرحاضرمدیر393میاناز
ایجاددخوشخصیزندگیوکاربینمناسبیتوازنیشده اندموفق
عدمبهاذعانمدیراندرصد20بهنزدیکدرحالی کهکنند،

.دارندخودزندگیدرتعادلاینمناسببرقراری

هکمی دهدنشانمختلفجمعیتیگروه هایمیانگینمقایسه ی
مدیرانازموفق ترزندگیوکارتوازنبرقراریدرمتاهلمدیران

مدیراندرصد35بهنزدیکپیمایشایندر.هستندمجردعامل
نقش هایمیانتوازنبرقراریدربیشتریدشواری هایبامجرد

.هستندروبروخانوادگیوشخصیزندگیومدیریتی

مدیران عامل با میزان تعادل کار و زندگی ضعیف
مدیران عامل با میزان تعادل کار و زندگی متوسط
مدیران عامل با میزان تعادل کار و زندگی مناسب

میزان تعادل کار و زندگی 
(درصد)مجردبین مدیران عامل 

میزان تعادل کار و زندگی 
(درصد)متاهلبین مدیران عامل 

میزان تعادل کار و زندگی 
(درصد)بین تمامی مدیران عامل 

42

39

19

45

40

15

27

38

35

(درصد)میزان تعادل کار و زندگی مدیران عامل در مقایسه با وضعیت تأهل 

1400تحلیل ایلیا 
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ننددرصد مدیران عامل که هر یک از برنامه های خودمراقبتی را به صورت منظم دنبال می ک

41%
رژیم غذایی سالم

32%
چکاپ پزشکی دوره ای

42%
خواب با کیفیت و منظم

30%
فعالیت ورزشی منظم

27%
عبادت و نیایش منظم 

9%
مراقبه و مدیتیشن منظم

هتجربرامنظموکیفیتباخوابیعاملمدیراندرصد40ازبیش
بهنزدیک.دیده اندتدارکخودبرایسالمیغذاییرژیمومی کنند
راخودجسمیسالمتیوضعیتمنظمبه طورمدیرانیک سوم

.می کنندپایش

رامنظمعبادتپیمایشایندرحاضرمدیراندرصد27همچنین
آنهادرصد30بهنزدیکوگنجانده اندخودروزانهبرنامهدر

درمدیتیشنومراقبههمچنین.دارندمنظمورزشیفعالیت
.داردجایعاملمدیرانازدرصد9زندگیمنظمفعالیت های

درصد مدیران عامل 85بیش از 
حداقل یکی از برنامه های خود 

خود مراقبتی را منظم در برنامه زندگی
قرار داده اند
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یادمی آینکارسردیرکهافرادیبرایسازمان هابرخیدراصطالحی
مثل»می گویندکهاسترایجدارندکمیکاریساعات

واقعیتدرکهاستحالیدراین.«می آیدکارسرمدیرعامل ها
کاریساعاتبهنسبتبیشتریکاریساعاتعاملمدیران
کاریساعاتگرچه.دارندفعالیتبهمشغولکارکنانمتداول

می کندتجاوزنیزهفتهدرساعت70ازعاملمدیرانبرخی
11کاریروزهایدرمطالعهاینعاملمدیرانکاریساعاتمیانگین

.استشدهثبتروزدرساعت

عاملمدیراندرصد44کهمی دهدنشانمطالعهنتایجهمچنین
حضورجلساتدرروزدرراخود کاریزماندرصد60تا40بین

درکاریشانزمان هایازیک سومتقریباعبارتیبهکهدارند
.می شودسپریجلسات

میانگین ساعت کاری مدیران عامل
ساعت در روز است 11

(درصد)میزان ساعت کاری مدیران عامل در طول روز 

19%

34% 33%

11%

3%

6تا 4
ساعت

8تا 6
ساعت

10تا 8
ساعت

12تا 10
ساعت

12بیش از 
ساعت

از مدیران %14تنها 
ساعت در 8کمتر از 

روز کار می کنند 

11

میانگین ساعت کاری مدیران عامل در روز 

ساعت
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هبنزدیکوروزههرارتباطپیمایشایندرحاضرمدیراندرصد27
. اندکردهگزارشمدیرههیئتباراهفتگیارتباطاتآنهادرصد31

ومدیرههیئتبارابطهکیفیتعاملمدیرانازبسیاریگرچه
نشاندقیق تربررسی هایکرد ند،ارزیابیمطلوبراآناعضای

.استمرتبطجلساتفراوانیبارابطهکیفیتکهمی دهد

بارابطهکیفیتعاملمدیرانازدرصد3تنهامطالعهایندر
،مقابلنقطهدروکرده اندگزارشضعیفرامدیرههیئتاعضای
.دارندخودمدیرههیئتاعضایباعالیرابطهدرصد36بهنزدیک

درصد مدیران عامل کیفیت 80حدود 
دیره ارتباطی مناسبی با اعضای هیئت م

خود دارند

جلسات 
روزانه

جلسات 
فصلی

27%

جلسات 
هفنگی

جلسات 
ماهانه

جلسات 
ساالنه

31%

25%

8% 9%

43%
خوب

36%
عالی

16%
معمولی

3%
ضعیف

2%.
خیلی 
ضعیف

(ددرص)کیفیت ارتباط مدیران عامل با هیئت مدیره و اعضای آن 

(درصد)میزان ارتباطات بین مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 
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ارتباطیروشیک عنوانبهاجتماعیرسانه هایازبهره گیری
انذی نفعبینرابطکهعاملمدیرانبرایمخاطبانبامستقیم
فارغ.استشدهتبدیلضرورتیکبههستندکسب وکارمختلف

وضعیتوتحصیالتسطحجنسیت،سن،مثلمتغیرهاییاز
مالکاایرانیمدیرانمیاندراجتماعیرسانه هایازاستفادهتأهل،
ا واستفراگیر اینبهپاسخ دهندهعاملمدیرانهمه یتقریبا

پیام رسانبه عنواناجتماعیرسانه هایاز(%98ازبیش)پرسش
.می کننداستفادهاجتماعیشبکهیا

شبکه هایدرراروزدرساعت2عاملمدیرانمتوسطبه طور
اپ،واتسمختلف،پلتفرم هایمیاندرومی کنندصرفاجتماعی

یک سومبهنزدیک.می شوداستفادهبیشترتلگرامواینستاگرام
لتفرمپطرفدارترینپرازیکی)لینکدیندرنیزمشارکت کنندگان

.دارندحضور(دنیادرعاملمدیران

متوسط زمان حضور مدیران عامل در 
ساعت 2شبکه های اجتماعی حدود 

در روز است
81%

ساپوات
57%

اینستاگرام
39%

تـلگرام
32%

لینکدین
13%

توییتر
10%

کالب هاوس

درصد مدیران عامل در حداقل یکی از 98تقریبا 
.شبکه های اجتماعی فعالیت دارند 98%

درصد حضور مدیران عامل در شبکه های اجتماعی مختلف

10%

9%

20%

24%

36%

1%

ساعت4بیش از 

ساعت4الی 3بین 

ساعت3تا 2بین 

ساعت2تا 1بین 

کمتر از یک ساعت

هیچ فعالیتی ندارند

2%
فیس بوک
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وردماصلیرسانهسهحداکثرتاشدخواستهمدیرانازکهزمانی
 هایوبسایتواجتماعیشبکه هایکنند،تعیینراخوداستفاده
یرانمداستفادهموردرسانه هایمتداول ترینبه عنواناینترنتی

 یرتبهدرپادکستبهگوش دادنووبالگمطالعهوشدمعرفی
.گرفتقراربعدی

شپیمایایندرمشارکت کنندهمدیرانیک چهارمبهنزدیکگرچه
کهمی دهدنشانتجمیعییافته هایمی کنند،تماشاتلویزیون

لقبیازسنتیرسانه هایبهچندانیاقبالامروزیعاملمدیران
.ندارندچاپیوتلویزیونورادیو

رانمدیمیاندرتلویزیونورادیومحبوبیتکهاستذکرشایان
ساله50زیرمدیرانازبیشتربرابر3تا2سن،سال50باالی
وبالگ هایوپادکستبهجوان ترمدیرانکهحالیدراست

.می دهندنشانبیشتریعالقهمعناداریبه طوراینترنتی

ر نفر مدیران عامل تنها یک نف4از هر 
یا رسانه های سنتی مانند تلویزیون

رادیو را دنبال می کنند

( درصد)سهم استفاده از رسانه های مختلف 

82%

شبکه های 
اجتماعی

وبسایت های 
اینترنتی

پادکست
و وبالگ

تلویزیون روزنامه و مجله رادیو

64%

27%
23%

10%
5%

رسانه های به نسبت سنتی تر   



گزارش مدیران عامل31صفحه  

رسمی

از قبیل گزارش ها و بیانیه های)
(دولتی و صدا و سیما

غیر رسمی

و از قبیل شبکه های تخصصی)
(رسانه های خارجی

19%

شبکه های دوستان و 
آشنایان

سایر

28%44%54%

منابع و کانال های خبری مختلف که توسط مدیران عامل برای کسب اطالعات استفاده می شود
(درصد)

ابع بیشتر از نیمی از مدیران عامل از من
اطالعاتی و خبری غیر رسمی برای 
کسب اطالعات استفاده می کنند

مطرحمنابعبهدسترسیموضوعکههنگامی عاملمدیرانبرای
دانشعصردردرحالی کهمی کنند،توجهمالیمنابعبهاغلبمی شود

د،نباشمهم تراگربه روزومعتبراطالعاتیمنابعبهدسترسی
دررامرتبطاطالعاتوداده هاکهمنابعینیست؛کم اهمیت تر

.دهدقراردسترسدراعتمادقابلیتباالترینوحجمکمترین

دشخواستهپیمایشایندرشرکت کنندهعاملمدیرانازوقتی
را گیریتصمیمبرایکهخبریواطالعاتیمنابعبهدسترسیمسیر

شبکه هایقبیلازغیررسمیکانال هایومنابع کنند،تعیین
بعمناازباالترواولمنبععنوانبهخارجی،رسانه هایوتخصصی

قراردولتیبیانیه هایوسیماوصداگزارش هایقبیلازرسمی
.گرفت

بهبیشترپیمایشایندرمدیرانمی دهدنشانیافته هاهمچنین
راودختصمیماتزمانهم ودارندتمایلگروهیتصمیم گیریسمت

تجربهوشهودقوه یهموشدهسازماندهیداده هایبرمبتنیهم
.می گیرندخود

فردی  گروهی 

1 5

2

3

4

مدیران عاملتصمیم گیری سبک 

است3/34متوسط نمره پاسخ دهندگان 

1 5

2

3

4

مدیران عاملتصمیم گیری مدل 

است3متوسط نمره پاسخ دهندگان 

مبتنی بر داده های 
سازماندهی شده  

مبتنی بر شهود و 
تجربه 
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درصد سهم استفاده مدیران عامل از هر یک از خدمات مختلف درصد از مدیران عامل درحال حاضر 40
از خدمات مشاور کسب وکاری 

استفاده می کنند

وفردیتوسعهبرایمختلفیخدماتوروش هاازعاملمدیران
ه،مقالوکتابمطالعهمیزان.می برندبهرهخودکسب وکاریرشد

ارکسب وکمشاوروکوچازبهره گیریوآموزشیدوره هایدرشرکت
. اندگرفتهقراربررسیموردمطالعهایندرکههستندموضوعاتی

مشاورخدماتازحاضرحالدرعاملمدیرانازدرصد40حدود
21همچنین.می کننداستفادهمختلفحوزه هایدرکسب وکار

مربیازمراقبتیخودوفردیتوسعهبرایعاملمدیرانازدرصد
.می برندبهرهورزشی

،سالمتیمشاورقبیلازسالمتتخصصیخدماتازاستفاده
برعالوه.نداردچندانیرواجمدیرانمیاندرروانکاووروانشناس

ومشاورهخدماتازهیچ یکازحاضرمدیرانازدرصد35حدودآن
.نمی کننداستفادهرایجکوچینگ

21%
مربی ورزش و تناسب 

اندام

18%
کوچ فردی

40%
مشاور کسب وکاری

17%
روانشناس و روانکاو

13%
مشاور سالمتی و تغذیه ای
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در هفتهمقاله6تا 5

متوسط مطالعه تعداد مقاله در هفته

جلد کتاب در سال7تا6

متوسط مطالعه تعداد کتاب در هر سال

متوسط ساعت شرکت در دوره ها و رویدادها آموزشی در ماه

ساعت آموزش در ماه5تا4

ودوره هابرایکهزمانیمتوسطمدیراندرصد30بهنزدیک
.استماهدرساعت2تا1می گیرند،نظردرآموزشیرویدادهای

وقتماهدرخودآموزشبرایساعت9تا6بیندرصد11ازبیش
ایندرمدیرانازدرصد26کهاستحالیدراین.می کنندصرف

ماهدرخودبرایآموزشیدوره هایدرشرکتبرایزمانیپیمایش
.نمی گیرندنظردر

پیمایشایندرشرکت کنندهمدیرانازنیمیحدودهمچنین
تا6مطالعهسرانهمتوسطومی کنندمطالعهکتاب10تا3ساالنه

عهمطالبهمدیرانیک چهارمبهنزدیک.استسالدرکتابجلد7
زمانیهیچنیزدرصد7ومی کننداکتفاسالدرکتابجلدیکی دو

.نداده اندتخصیصکتابمطالعهبرای

ان متوسط سرانه مطالعه بین مدیر 
جلد کتاب در سال 7تا 6عامل 
است
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لقبپیمایشایندرشرکت کنندهعاملمدیراندرصد30ازبیش
بینآنهاازدرصد42بربالغومی شوندبیدارخوابازصبح6از

.می روندخواببهشب12الی11ساعت

ششمتوسططوربهمطالعهایندرشرکت  کنندهعاملمدیران
.می خوابندشبانه روزدردقیقهچهلوساعت

درصد از مدیران عامل 60بیش از 
صبح بیدارند7قبل از 

ن
ید

واب
 خ

ت
اع

س
ت 

اع
س

ن
شد

ار 
ید

ب

11%

31%

42%

15%

1%

36%

5%

24%

8%

2%

25%

بیشترین زمان به خواب رفتن
درصد% 42

بیشترین زمان بیدار شدن

6-7
صبح

درصد% 36

11-12
شب

12

6

9 36:40
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و جمع بندی نتایج
طرح مسئله برای 

مخاطبان
«شجمع بندی نتایج و طرح مسئله برای مخاطبان گزار »بخش 

:بر موضوعات زیر مبتنی است

یافته های گزارش در یک نگاه برای مدیران عامل ایران▪

یافته های گزارش در یک نگاه برای سیاست گذاران و ▪
تصمیم گیران حوزه کسب وکار
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یافته های گزارش
در یک نگاه

(2از 1)برای مدیران عامل ایران 

ا نتیجهاین:مسئلهطرح درتدابیریهچاتخاذباکهاینمی شود،منجرانسانیمنابعمدیرانبیشترنگرانیبهاحتماال
افزایشبرایرارویکردهاییچهکرد؟کمیابرطرفراعاملمدیراندغدغه هایمهم ترینازیکیمی توانسازمان ها

کرد؟اتخاذمی توانکشورحاضرحالفضایدربه ویژهکارکنانانگیزه ی

زمانازیک سومومی کنندکارساعت11متوسطبه طورکاریروزهایدرپیمایشایندرحاضرعاملمدیران:نتایجرحش
ایمیانگین هازباالترکمیحتیکاریساعاتمیزاناینجهانی،نتایجبراساس.می شودسپریجلساتدرکاری

.استبین المللی

وانمندتومتخصصنیرویکمبوداقتصادی،ثباتازبعدکالن،دغدغه هایلیستدرنتایج،براساس:نتایجرحش
مدیراندرصد50حدودگذشتهسالدربنگاهسطحدغدغه  هایبررسیدرهمچنین.استعاملمدیراندغدغهدومین

روزههرنگرانی هایاصلی ترینازیکیراکارکناننگهداشتوجذبانسانی،منابعمدیریتبامرتبطموضوعاتعامل
.دانسته اندخود

ا کارنیرویکمبودنرخگذشته،دههیکدرنیزجهانیروندهایبررسیبراساس  پاورمن)استشدهبرابردوتقریبا
.دنیاستعاملمدیراندغدغه هایمهم ترینازهمامروزهمینمتخصصنیروهایبهدسترسیازاین رو.(2020گروپ،

عمنابپایداریطبیعی،منابعازدیگربرخیهمانندکهمی دهدنشانایراندرجمعیتیروندهایبررسیهمچنین
وشپرور برایالزمتدابیرآیندهسال هایدرچنانچهوداردجدیتأملبهنیازآیندهدهه هایوسال هادرایرانیانسانی
بروزوی شوندممواجهانسانیمنابعشدیدکمیابیباکسب وکارهانگیرد،قرارتوجهموردتوانمندانسانینیرویتوسعه

.بودخواهدمحتملانسانیمنابعدرسراسریخشک سالییک

زمانگذراندنیاجلساتدرشرکتهاروارد،کسب وکارمجلهدر2018سالدرمنتشرشدهمطالعهبراساسنمونهبرای
آنهاکاریساعاتمیانگینمطالعههمیندر.می دهداختصاصخودبهرامدیرانروزانهزمان درصد70مختلفافرادبا

نیمیحدود.استشدهاعالمساعت11تا10بینتایمزموسسه2015سالمطالعهدروشدهبرآوردساعت10تقریبا
بهآنمابقیوشده اندبرنامه ریزیقبلازکهمی شودبرنامه هاییصرفمطالعهایندرعاملمدیرانکاریزماناز

.می گذردپیش بینی نشدهوپیش آمدهامورات

ردراخودزمانمی توانندچگونه:استهمراهمسئلهاینطرحباعاملمدیرانبراییافتهایناهمیت:مسئلهطرح
وژیانرکهبرنامه ریزیبدونکارهایبهبودبرایمناسبیراه حلمی توانآیا کنند؟مدیریتبهترکاریروزهایطول
کهاشدبمطرحموضوعاتیپیش آمده،فعالیت هایبیندراستممکنآیاکرد؟پیدادارد،احتیاجنیزبیشتریزمان

کرد؟تعیینمشخصیزمان بندیوبرنامه  ریزیهمآنهابرایبتوان

یافته اول
یافته دوم
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یافته های گزارش
در یک نگاه

(2از 2)برای مدیران عامل ایران 
دیرمیکجایگاهدرکهپرسشی.استسازماندرشغل هاتنش ترینپرازیکیکهعاملمدیرموقعیت:مسئلهطرح

مجهزاسترسمدیریتمهارت هایبهراخودایراندرعاملمدیراناندازهچهتا:استمطرحقابلایراندرعامل
کرده اند؟

مختلفیحوزهدرکسب وکاریمشاورخدماتازحاضرحالدرعاملمدیرانازدرصد40تنهامطالعهایندر:نتایجرحش
.ندارندکسب وکارمشاورینبهچندانیاعتماددرصد60ومی کننداستفادهایراندربازاریابیومالیاستراتژی،چون

.می کندنمایانرازیرموضوعاتبهتوجهاهمیتیافته ها

برنامهدرمنظمرامراقبتیخودبرنامه هایازیکیحداقلعاملمدیراندرصد85ازبیشپیمایشایندر:نتایجرحش
نشاننتایجدیگرسطحیدراما.استخودسالمتیوضعیتبهعاملمدیرانتوجهازحاکیکهداده اندقرارخودزندگی

وتعبادومدیتیشنیامراقبههمچنین.مواجه اندهفتگییاروزانهشدیداسترسبامدیراندرصد50ازبیشداده
.داردآنهازندگیخودمراقبتیمنظمفعالیت هایدرراسهمکمتریننیایش

بهایرانعاملمدیراناعتمادعدمعلت:دارندآیندهدربیشتربررسیومطالعهقابلیتکهپرسش هایی:مسئلهطرح
وند؟دار رضایتکرده انددریافتکهخدماتیازحدچهتاکسب وکارصاحبانیامدیرچیست؟مدیریتمشاورخدمات

خودخدماتکیفیتبردنباالدرنقشیچهکسب وکارحوزهمشاورانومدیریتمشاورههایشرکتدیگر،سطحیدر
کنند؟ایفامی توانند

سوم
یافته 

یافته چهارم
تصمیم گیریبرایغیررسمیخبریواطالعاتیمنابعازپیمایشایندرعاملمدیراندرصد54حدود:نتایجرحش

منابعازالترباواولمنبععنوانبهخارجیرسانه هایوتخصصیشبکه هایقبیلازغیررسمیمنابع.می کننداستفاده
.استگرفتهقراردولتیبیانیه هایوسیماوصداگزارش هایقبیلازرسمی

هتجدراولدستاطالعاتکسببرایکشوردررسمیمنابعبهمدیراناعتمادیبیازسطحاینآیا:مسئلهطرح
داد؟تعمیمهمدیگریموضوعاتومواردبهراسازمانوخودآیندهتصمیم گیری های

یافته پنج
م
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یافته های گزارش
در یک نگاه

برای سیاست گذاران و 
تصمیم گیران حوزه اقتصادی و

کسب وکار

ان دارسککهراعاملمدیرانخوش بینیوامیدواریمی توانچگونه:یافتهاینبراساسطرحقابلسوال:مسئلهطرح
بلکهکرد،حفظنه تنهاکالنسطحدربهتریسیاست هایوتصمیماتاتخاذباهستندکشوراقتصادتوسعه یورشد

داد؟افزایش

کنترلازخارجعواملومحیطبامرتبطآنمورد13عاملمدیراننگرانیودغدغه مهم ترینلیست19از:نتایجرحش
نفر8عاملمدیر10هرازتقریباعبارتیبه.استگفتهقرارلیستصدردراقتصادیثباتیبیکهاستعاملمدیران

اکثریتهمچنین.هستندمواجهکشوراقتصادیاوضاعناکارآمدیوثباتیبیدغدغه یونگرانیباروزههرآنها
.استاصلی شاندغدغهپنججزتحریم هاشدنادامه دارپیمایشدر عاملمدیران

نیستند،خوش بینآیندهدرایراناقتصادیوضعیتبهبودبهعاملمدیرانپیمایش،یافته هایبراساس:نتایجرحش
مولدومحرکنیرویتیم،وخودبهعاملمدیرانامیدواریعبارتیبهبه.امیدوارندخودبنگاهمثبتعملکردبهاما

توانده یکاهننیرویکشوراقتصادیکالنشرایطواوضاعبهبدبینیدیگرسویازواستمدیرانکسب وکارهایرشد
.راهادامهبرایعاملمدیران

تربیشخاطراطمینانبرایرامطمئنیوامنشرایطمی توانچگونهکهاستطرحقابلپرسشاین:مسئلهطرح
وانعمومشکالتتابعکسب وکارهاشکستوموفقیتتاکردفراهمکشوریکالنوضعیتازایرانعاملمدیران
شود؟معطوفخودبنگاهداخلیمسائلوتیمبرعاملمدیرانتوجهوتمرکزونباشدمحیطی

ش
ش

یافته 
م

یافته هفتم
آسیبهمه گیریوقوعازمدیرانازدرصد55کسب وکاراستدادهنشانیافته هاکرونا،اثربررسیدر:نتایجرحش

.شدندمتحملراجدی تریآسیببزرگبنگاه هایبهنسبتمتوسطوکوچکبنگاه هایبینایندرکهخورده اندجدی
بهبودبهتنهانهبزرگ تر،بنگاه هایبهنسبتکوچکتربنگاه هایدرعاملمدیرانامیدواری،میزانسنجشدرهمچنین
اهمیتبرافتهیاین.هستندناامیدترنیزخودبنگاهعملکردبهنسبتبلکههستند،بدبین کشوراقتصادیوضعیت

آنازاکیحوداردتاکیدکشورشرایطازمقطعایندرمتوسطوکوچکشرکت هایاحوالبهسیاستگذارانبیشترتوجه
دررامحیطی هایبحرانازبزرگیبخشاستتوانستهبیشترسرمایهومنابعبهدسترسیبابزرگتربنگاه هایکهاست

.بگیرندخودکنترل
مدیرانواستارتاپ هاجملهاززودبازده، وکوچکشرکت هااستاینمی شودمطرحکهسوالیاما:مسئلهطرح

بامواجههتاب آوریتوانجهانی،نشدهپیش بینیرخدادهایکناردرحدچهتاامیدواریبدونکشور،جوانکارآفرین
داشت؟خواهندراکشوریکالنداخلیتصمیماتبی گاهوگاهمحیطیطوفان های

شتم
یافته ه



گزارش مدیران عامل39صفحه  

پیوست

:گزارش مدیران عامل در موضوعات زیر تفکیک شده است« پیوست»بخش 
با نتایج PWC CEO Surveyمقایسه نتایج گزارش اخیر شرکت مشاور ▪

به دست آمده در پیمایش حاضر

دیدگاه مدیران عامل زن▪

دیدگاه شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات▪

روش تحقیق▪

اطالعات نمونه مرتبط با ویژگی های فردی مدیران عامل▪

اطالعات نمونه مرتبط با ویژگی ها و نوع بنگاه مدیران عامل▪

لاطالعات نمونه به تفکیک حوزه های صنعت مورد فعالیت مدیران عام▪

معرفی تیم اجرا و تدوین گزارش▪

همکاران و همراهان گزارش مدیران عامل▪
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افزایش ،PWC CEO Surveyبررسی گزارش اخیر 
صاد خوش بینی مدیران عامل نسبت به آینده اقت

( درصد)1400چالش  و نگرانی  اصلی مدیران عامل دنیا و ایران در سال 5مقایسه هدجهان و امیدواری به عملکرد بنگاه را نشان می د
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گاه روند اطمینان مدیران عامل جهان به رشد و توسعه عملکرد بن
(  درصد)در یک یا سه سال آینده  افزایش امیداوری و 

گاه اطمینان به عملکرد بن
در بین مدیران عامل 

جهان در سال جاری

درصد خوش بینی مدیران عامل ایران و جهان 
نسبت به بهبود وضعیت اقتصاد در سال جاری

32%

76%

ت مدیران عامل ایران نسبخوش بینی 
کشوربه وضعیت اقتصاد 

خوش بینی مدیران عامل جهان نسبت به 
بهبود وضعیت اقتصاد جهانی

35
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42

47

52

رشد اقتصادی ناپایدار

عدم قطعیت سیاسی
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حد

تهدیدات سایبری

سالمتی و بحران های 
همه گیری

47
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76

عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی 

ادامه دار شدن تحریم ها

کمبود نقدینگی برای رشد

کمبود نیروی متخصص و توانمند

عدم ثبات اقتصادی  

PWCپنج نگرانی اصلی مدیران عامل در سطح جهان  در گزارش 

یا پنج نگرانی اصلی مدیران عامل در گزارش ایل

60%

36%

مدیران عامل ایران 

مدیران عامل جهان

درصد امیدواری و اطمینان مدیران عامل ایران و 
اریجهان نسبت به عملکرد بنگاه خود در سال ج

PWC 24th Global CEO Survey 2021
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دیدگاه های مدیران عامل خانم
(مدیرعامل30شامل )

55%

48%

کل مدیران عامل 

مدیران خانم مدیران خانم

41%

34%

کل مدیران عامل 

14%

کل مدیران عامل 

مدیران خانم

32% 60%

62%

کل مدیران عامل 

مدیران خانم

پیشرفت کار بر اساس برنامه ریزی قبلیکیفیت رابطه با هیئت مدیره
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عالی خوب معمولی ضعیف خیلی ضعیف

درصد مدیران عاملی که استرس 
زیادی را تجربه می کنند

درصد مدیران عامل که تعادل 
کار و زندگی مناسبی دارند

درصد مدیران عامل که به وضعیت 
اقتصاد ایران در آینده خوش بین هستند

درصد مدیران عامل که نسبت به 
عملکرد بنگاه خود امیدوار هستند

درصد از مدیران عامل زن رابطه 29
. با هیئت مدیره دارندغیرخوب

درصد بیشتر از 8این نسبت 
.میانگین کل مدیران عامل است

کل مدیران عامل

مدیران عامل خانم درصد از مدیران 38برای بیش از 
درصد 40عامل زن، کمتر از 

س پیشرفت کارهای روزانه بر اسا
. برنامه ریزی قبلی پیش می رود

کل مدیران عامل

مدیران عامل خانم
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دیدگاه های مدیران  عامل فعال در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

(مدیرعامل75شامل )

55%

53%

کل صنایع

ICT/IT

درصد مدیران عاملی که استرس 
زیادی را تجربه می کنند

ICT/IT

41%

30%

عکل صنای

درصد مدیران عامل که تعادل کار و 
زندگی مناسبی دارند

درصد مدیران عامل که به وضعیت 
اقتصاد ایران در آینده خوش بین هستند

34%

عکل صنای

ICT/IT

32%

درصد مدیران عامل که نسبت به 
عملکرد بنگاه خود امیدوار هستند

60%

73%

صنایعکل

ICT/IT

عمقایسه اثر کرونا در شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت به کل صنای

کل صنایع
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات
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فناوریدرصد مدیران عامل در صنعت45
ر اطالعات از اثرات کرونا تاثیر مثبت ب

.کسب و کار دریافت کرده اند
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روش تحقیق

، مهم تـرین دغدغـه هابا هدف شناسـایی مدیران عامل گزارش
چه در سـطحرهبران کسب و کارچشم انداز آینده ها و نگرش

ر بـه همچنین برای اولین بـا.  سازمانی و چه کالن مطالعه شد
ک مطالعه میزان امیدواری مـدیران ایـران و ابعـاد مختلـف سـب

.زندگی آنها پرداخته شد
ات میدانی از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطالعـدر مطالعه 

. شـدو مصاحبه برای سنجش و اعتبارسنجی داده ها استفاده
درصــــد داده هــــا از طریــــق ایمیــــل و 5در ایــــن گــــزارش حــــدود 

درصــــد بــــه صــــورت حضــــوری ۵درصــــد آنالیــــن و 90پیامــــک، 
ـــب . جمـــع آوری شـــده اســـت ـــز در قال روش تحلیـــل داده هـــا نی

ای تحلیل های کمی سواالت و همچنین تحلیل محتوای داده هـ
در ادامـــه از تکنیک هـــای خوشـــه بندی . تشـــریحی بـــوده اســـت

به منظور C5و درخت های تصمیم گیری نظیر K-Meansنظیر 
.خوشه بندی و استخراج دانش بهره برده ایم

ن همچنین الزم به ذکر ایـن نکتـه اسـت کـه در زمـان انجـام ایـ
ماه به طول انجامیـد، کسـب وکارها در 5تحقیق که نزدیک به 

ی، ایــران بــا اتفاقــات اثرگــذاری چــون انتخابــات ریاســت جمهــور
و مــوارد ایــن چنــین همــراه شــد  کــه 19-تشــدید بیمــاری کوویــد

ــدهای ممکــن اســت باعــث انــدک ســوگیری در پیش بینــی رون
.خوش بینی و بدبینی مدیران به آینده شده باشد

گـام انجـام شـده اسـت کـه  کـه در 4در نهایت این گـزارش در 
:روبه رو شرح داده شده است

مطالعه 
ی در گــام اول بــا مطالعــه و بنچ مــارک گزارش هــای بــین المللــی مــدیران عامــل و بررســ

پس و س( گروه کانونی)دقیق هریک و همچنین برگزاری چند جلسه فوکوس گروپ 
مدیرعامل، چهارچوب اولیه تحقیق در چهار الیـه ی عوامـل 10مصاحبه کیفی اولیه با 

.فردی، عوامل بنگاه، محیط خرد و کالن تهیه شد

مصاحبه و اعتبارسنجی چهارچوب اولیه تحقیق
در ادامــه، مــدل اولیــه توســعه یافته بــرای اعتبارســنجی هــر یــک از ابعــاد مــدل بــرای

ــا بررســی نتــایج و مــدیران عامــل مصاحبه شــده در گــام قبــل ارســال شــد و ســپس ب
اس نظرات مـدیران بـا انجـام اصـالحاتی چهـارچوب تحقیـق نهـایی و پرسشـنامه براسـ

گــان همچنــین پرسشــنامه اولیــه در مقــاطع مختلــف بــا مشــورت خبر . آن تــدوین شــد
.یداین حوزه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت سواالت نهایی گرد

طراحی و توزیع پرسشنامه
ســـوال و در چهـــار بخـــش بـــا هـــدف جمـــع آوری 56در نهایـــت، پرسشـــنامه ای شـــامل 

اطالعــات بــرای شناســایی مهم تــرین دغدغــه ها و چشــم انداز مــدیران عامــل در ســطح 
از در این گام بـیش. کالن و خرد و صنعت و همچنین سبک زندگی آنها طراحی شد

نفــــر از مــــدیران در ســــطوح مختلــــف آن را 580نفــــر از پرسشــــنامه بازدیــــد و 5400
نفـر مـدیر عامـل هسـتند کـه مبنـای تحلیـل و تهیـه393از ایـن بـین . تکمیل کردند

.گزارش قرار گرفتند

جمع بندی و تحلیل ایلیا
و  SPSS Modelerاطالعات احصاء شده از طریـق پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نرم افـزار 

روش خوشــــه بندی براســــاس ویژگی هــــای چندجانبــــه و تســــت های آمــــاری مختلــــف 
عـدادی از همچنین در این مرحلـه بـرای تاییـد دوبـاره نتـایج کمـی، بـا ت. تحلیل گردید

مــدیران عامــل بنگاه هــای سرشــناس حوزه هــای مختلــف مصــاحبه های کیفــی انجــام
.  شد
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اطالعات
نمونه 

ویژگی های فردی مدیران عامل

ه از به پرسشنامه پاسخ دادند ک580
نفر آنها مدیر عامل 393این تعداد 

.بودند

35%

41%

15%

4% 5%

سن پاسخ دهندگان

30کمتر از 

31-40

41-50

51-60

61-70

23%

44%

28%

5%

دیپلم و کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

سطح تحصیالت

مردزن

.  در این مطالعه، اعداد برای نمایش سادگی بهتر گرد شده اند*

متاهل

مجرد

سایر

82%

17%

تأهلوضعیت 

1%

35%

56%

6%

کمتر از31-4021-3011-20
سال 10

سابقه مدیر عاملی

3%
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اطالعات
نمونه 

ویژگی ها و نوع بنگاه 
مدیران عامل

مالک اصلی

سهامدار عمده

سهامدار متوسط

سهامدار جزء

سهامدار نیستم

33%

16%

11%

14%

26%

نوع مالکیت در سازمان
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نفر۵۰۰بیش از 
62%

7%

20%

6%
5%

تعداد کارکنان بنگاه

20%
خدماتی

تولیدی 

بازرگانی 

34%

نوع  فعالیت

46%

5کمتر از 

۳۰بیش از 
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20-30

42%

28%

16%
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5%

حجم گردش مالی در سال گذشته 
(میلیارد تومان)

بیش از
سال40

10کمتر از 30-4020-3010-20
سال

47%

33%

13%

4% 3%

سن بنگاه 
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اطالعات
نمونه 

به تفکیک حوزه های صنعت 
مورد فعالیت مدیران عامل
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راهبریبرایتنهانهمهموکلیدینقش هایازیکیعاملیمدیرموقعیت
رشدوپیشرفتبرایمعناداریوموثرنقشآنازفراترکهکسب وکار،یک

وعاملمدیراننگرشارزش ها،باورها،بی شک.استجامعهاقتصادی
کسب وکارهایخروجیارزششکل دهندهومولدآیندهازآنهاپیش بینی

نایگرفتن هایقرارذره بینزیروزیاداهمیتعلی رغموجوداینبا.ماست
ایراندرعاملمدیراندهدنشانکهنیستدستدرزیادیاطالعاتنقش،
براینهساالاستشدهمتعهدایلیاتیم.می کنندعملومی اندیشندچگونه

مسیرایندرعاملمدیرانبینش هایونگرشازاولدستداده هایارائه
ورشدجهتدرحرفه ایجمعیخرداینگردآوریبرایکوچکچندهرگامی
.برداردایرانکسب وکاریفضایبهبود

عاملمدیرانگزارشتیم

گزارشراهبریتیم

زواشکیانیعلیدکتر
دانشگاهازفیزیکیداراییمدیریتدکتری
جوانوپویارهبرعنوانبرگزیده.کاناداتورنتو
جوانرهبروآسیاانجمنمجمعتوسطجهانی
اقتصادجهانیمجمعازجهان

علویبابکدکتر
نعتیصدانشگاهاقتصادومدیریتدانشکدهدانشیار
کاریبخشاثرگرایشتربیتیعلومدکترای.شریف
اسیکارشناسترالیاولزنیوساتدانشگاهازتیمی،
تهراندانشگاهازآموزشیمدیریتارشد

گزارشاجراییتیم

امیر ابراهیم زاده
امدیر ارشد، شرکت مشاوره مدیریت ایلی

مصطفی فروغی
مدرس و مشاور مدیریت

پریا رئوفی
یامشاور، شرکت مشاوره مدیریت ایل

عماد قائنی 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره،

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

ندا مرتضوی
یامشاور، شرکت مشاوره مدیریت ایل

آرمان اسدی
اتحلیل گر، شرکت مشاوره مدیریت ایلی
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با همراهیبا همکاری

توسط1398آذردرایران،درچهارمنسلدانشگاهاولینعنوانبهتکاپو،کسب و کارمدرسه
توسعهبهکمکمدرسههدف.شدنهادهبنیانتهرانبازرگانیاتاقوامیرکبیرصنعتیدانشگاه

مدیریتینیروهایتوسعهورشدبرتمرکزباکشوردراقتصادیرشدوکسب و کارها
دغدغه هایومسائلطرحبرایمحلیمی خواهدمدرسهمنظور،اینبرای.سازمان هاست

گاهیجایتامی کندتالشمدرسهراهایناز.باشدآنهارفعبرایراه حلییافتنوکسب و کارها
کریفالگوییکبهتکیهبارهبریوکسب و کارتوسعه یحوزه یدراندیشهجریان سازیبرای

.باشدیادگیرندهوعمل گرا
ماتخدوارزشخلقبرمتمرکزتکاپوکسب و کارمدرسهچهارم،نسلدانشگاهیکعنوانبه

ومشارکتاصولبرمدرسهمسیر،ایندر.استخودشرکایوخودتوانمندسازیباجدید
برایبستریآوردنفراهمخود،هدفموضوعهربارابطهدرمختلفکنشگرانباهمکاری

مطالعاتجهانی،روندهایازاستفادهوبررسیوعوامل،اینبینتجربهانتقالوتعامل
ازیبهره مند.می کندتکیهداخلیتجربه هایونیازسنجینتایجخارجی،وداخلیآینده پژوهی

درتیدولوخصوصیبخشازمختلفصنایعخبرگانازگسترده ایشبکهتجربهوتخصص
مطرحشرکت هایمشاورانوکسب و کار،حوزهدرفعالمربیانواستادانایران،ازخارجوداخل
یاندیشهموآوردنگردهمطریقاز.استمسیرایندرمدرسهپشتوانهبین المللیوملی
رسهمدبهکهاقتصادیفعاالننیازهایوچالش هامحورحولمختلففکراتاق هایدرافراداین

ارایهبرایرامختلفیپروژه هایوکردهتحلیلرامربوطحوزه هایمدرسه،می شوندارجاع
.می کندمنتشرواجراطراحی،موثرراه حل های
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به1386سالازایلیامدیریتمشاورهبین المللیشرکت
خدمات.می پردازدمشاورهوپژوهشحرفه ایخدماتارائه
ار،باز مطالعاتکسب وکار،توسعهوطراحیزمینهدرایلیا

تحولعملکرد،بهبوداستراتژی،پیاده سازیوطراحی
مدیریتنوآوری،راهکارهایپیاده سازیدیجیتال،

وپویایی.استسازمانیتوسعهوانسانیسرمایه های
ومشتریاننیازازعمیقدرکحاصلایلیا،دریادگیری

سطحارتقایبرتأکیدبامتناسبراهکارهایطراحی
.استکشوردرمدیریتمشاورهخدماتاستاندارد

، شرکت ایلیا
مجموعه ای پیشرو در عرصه مشاوره مدیریت در ایران

فراتربایستیمشاورهشرکتیککهاستاینبرماباور
ام.باشدصرفراهنمایی کنندهوپیشنهاد دهندهیکاز

برتأکیدجایبهودادهقرارمشتریجایبهراخود
.ردازیممی پحاصلهنتایجپیشبردوتبیینبهپروژه ها،
عواملباما،کسب وکارتوسعهمحرک هایوانگیزه ها

نایدر. استخوردهگرهمشتریان مانموفقیتکلیدی
شکوفاییجهتهمکاریوهمراهیهدفباوراستا

ویمعنومادیارزشایشان،کاریتوسعهپتانسیل های
ا ماتالش های ازلحاصبهبودنتایجبراساسمستقیما
.می گرددتعیینهمکاریطرح های

وجه تمایز ما چیست؟ 


