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چکیده :شرط بقا در محيط بهشدت رقابتي امروز ،كسب مزيت رقاابتي اتات .از مباابه مهام
كسب مزيت رقابتي ايجاد و ارتقای همسويي راهباردی اتات .همساويي راهباردی باه حاا
ماهيتي ،مفهومي كيفي و انتزاعي اتت و يك مفهوم كيفي تا زماني كاه كماينشاده و تعريا
عملياتي از آن صورت نگرفته ،از چبدان ارزش كاربردی برخوردار نخواهد بود .اين مقا ه با مبباا
قراردادن يك فرمول عمومي و اتخاذ رويكرد تيستمهای پويا ،مدل نهايي اندازهگيری همسويي
راهبردی تازمان را بهدتت ميدهد .با اتتفاده از روش د فاي و گاروه كاانوني تركياب نهاايي
متغيرها ،ابعاد و مؤ فهها مشخص شدند .از روش پوياييشباتاي تيساتمهاا بارای شباتاايي و
تعري مفروضات پويا و چرخههای علّي اتتفاده شاد .مطا عاه باه حاا روششباتاي از ناو
آميختۀ اكتشافي اتت كه در آن دو دتته از دادهها بهصاورت مادارو و مساتبدات تااريخي و
ديگری ،دادههای دتت اول از پرتشبامهها اتتفاده شادهاناد .باا ارارای مادل در ياك نموناۀ
موردی ،اعتبار آن به تأييد رتيد و اندازهگيری مقدار همساويي راهباردی در آن انجاام گرفات.
خروري های مدل نشان داد كه از آن ميتوان بهمبز ۀ يك تيساتم ارزياابي و بهباود عملكارد
راهبردی پويا اتتفاده كرد.
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مقدمه 
طبق اظهارات پورتر ( ،)3336راهبرد ،ايجاد تباتب ميان فعا يتهای يك تازمان اتت .موفقيت
يك راهبرد به انجام مطلوب و انساجام فعا ياتهاای زياادی بساتگي دارد .در صاورتي راهبارد
مشخص و پايداری در تازمان ورود خواهد داشت كه تطح معيبي از تباتب در ميان فعا يتهای
آن برقرار باشد .ميلتببرگ ( )3121مديريت راهبردی را فرايباد ماداوم اطميباان از تباتاب برتار
رقابتي يك تازمان و محيط در حال تغيير ميداند .بيكر ،رونز ،كائو و تان ( )2033نيز همسويي
راهبردی يا حداقل آن همسويي كه در گذر زمان پايدار ميماند را «شايستگي راهبردی» ميدانبد
كه ميتواند به خلق مزيت رقابتي مبجر شود.
همسويي 2مفهوم وتيعي اتت .مفهومي كه از اين ايده برخاتته كاه تاازمانهاا باياد بارای
حفظ حيات ،مبابه تازماني خود را با محيط رقابتي پيراموني تازگار ،همراتتا و متباتاب كارده و
حتي در اين مسير تقال كببد (اندروس3313 ،؛ چبد ر3362 ،؛ ونكاترامن و كااميلوس .)3321 ،باه
اين مفهوم با نامهای گوناگوني اشاره شده اتت .تباتب (پورتر ،)3336 ،يكپارچاهتاازی (ويال و
برودبباات ،)3332 ،پاال (كيبااورا ،)2000 ،هااارموني يااا همسااازی ( فماان و همكاااران،)2000 ،
همجوشي (مكبزی )2003 ،و پيوند (هبدرتون ،)3323 ،توازن ،1هماهبگي همسويي نمونههايي از
اين گونه گوني اتت .تعري كلي از همسويي ،درره ای اتت كه در آن نيازها ،تقاضاها ،اهادا و
آرمانها و تاختار يك بخش با نيازها ،تقاضاها ،اهدا و آرمانها و تاختار بخش ديگار تاازگار
اتت (ناد ر و تاشمن .)3320 ،همسويي ،رزئي مجزا از اتتراتژی اتت و اندازهای كاه اتاتراتژی
يك واحد تازماني از اتتراتژی كسبوكار حمايت ميكبد را نشان ميدهد .رتيدن باه همساويي
راهبردی فرايبدی تكاملي و پوياتت .رتايدن باه همساويي در تاازمان نيازمباد هوشامبدی در
حداكثرتازی عوامل تقويتكببدۀ همسويي و حاداقلكاردن مواناه همساويي اتات (رضاائيان و
شكربلوكي3123 ،؛ فمن.)2000 ،
چبدين گونۀ معين از همسويي توتعه يافته اتت؛ اين گوناههاای متباو همساويي ناهتبهاا
اتتراتژی و محيط رقابتي تازمان ،بلكه مبابه آن را نيز دربرميگيرناد .در مقايساه باا همساويي،
«همسويي راهبردی» حوزهای وتيهتر و بلبدمدتتر را شامل ميشود .همچون مديريت راهبردی،
آن را ميتوان در ته تطح كاركردی ،كسبوكاار و شاركت تعريا كارد .همساويي راهباردی
كاركردی ،تازگاری مؤ فههای درون يك بخش يا واحد تاازماني باا مأموريات و اهادا واحاد،
همسويي راهبردی كسبوكار ،حد تازگاری مأموريت ،اهدا و برنامههای يك بخش تازمان باا
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مأموريت ،اهدا و برنامههای تازمان تعري ميشود و همسويي راهباردی شاركتي (تاازماني)
درره تباتب تازمان با محيط رقابتي پيرامون خود اتت (تافلر .)3320 ،توانايي يك واحد ،بخاش
يا تازمان در ايجاد و حفظ همسويي با بقای آن ،ارتباط تبگاتبگ دارد.
بر مببای «نظريۀ مبظر تباتب» 3مفهوم تباتب را او ين بار هربرت اتپبسر در تال  3261در
زميبۀ «بقای متباتبترين» و «انتخاب طبيعي» ،آنگونه كه داروين در كتاب مبشأ اناوا مطار
كرد ،بهكار برد .در چاپ بعدی ،داروين ايان دو واهه را هاممعباي دانساته و باا عباوان «تباتاب
دارويبي» ،قابليت بقا و بازتو يد را به آن مبتسب كرد (مككارتي.)2001 ،
از ديدگاه تازماني ،تباتب ،قابليت و توانمبدی بقا ،بهواتطۀ تازگاری و همگاامي باا محايط
ناپايدار اتت .اين امر شباتايي و درو راهبردهای مباتاب را شاامل مايشاود .از دياد ماديريت
راهبردی ،تباتب با ايجاد تازگاری ميان انتظارات محيطي از تازمان (هزيبهها ،تحويل ،كيفيات،
نوآوری ،تفارشيتازی) و قابليتها و مبابه در دتترس تازمان ارتبااط دارد .ايان فرايباد باه دو
بخش تباتب محيطي و تباتب داخلي تقسيم ميشود (پاراها د و همل3330 ،؛ ميلر )3332 ،و با
نظريۀ «همخواني» مطابقت دارد .نظريه ای كه در آن هر عبصر تازمان با ديگر عباصر ،متباتب،
تقويت كببده يا تازگار اتت (ناد ر و تاشمن .)3320 ،مككارتي مي افزاياد ،تباتاب هار تيساتم
تازگار پيچيده ،شاخصي اتت از توانايي آن در حفظ بقا و تو يد نسل (مككارتي.)3330 ،
ببابراين ،مديران تازمانهای كبوني با اين مسئله روبهرو هستبد كه چگونه ميتوان همسويي
را درو كرده و آن تطح از همسويي را طي زمان حفظ كببد .برای كبترل كردن همسويي ،ابتادا
بايد آن را محاتبه كرد ،اما ماهيت كيفي همسويي مانه از اين ميشود كه بتوان بهتاادگي آن را
كمي تاخته و در قا ب اعداد بيان كرد.
در ببدهای بعدی ،عمده تالشهايي را كه در مسير اندازهگيری اين مفهوم انجام گرفتاهاناد و
رويكردهايي كه هر يك دنبال كردهاند ،آورده ميشود .تحليلي از روشهاای رايا بياان شاده و
كاتتيهای آنها برشمرده خواهد شد .در اداماه ،روش پيشابهادی مقا اه معرفاي شاده و پاس از
تشريح روش پژوهش ،اعتبار مدل با اررا در يك نمونۀ موردی نشان داده ميشود.
پيشينۀپژوهش 
هبدرتون و ونكاترامن ( )3331مدل همسويي راهبردی را بهطور خاص ،برای محاتبۀ همساويي
ميان بخش فباوری اطالعات ( )ITو تازمان پيشبهاد كردند كه تا باه اماروز مشاهورترين مادل
ارائهشده در اين زميبه اتت .آنها همسويي را در دو بعد ارائه دادناد؛ تباتاب راهباردی و انساجام
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1. Fitness Landscape Theory
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عملياتي كه نيازمبد تدوين راهبرد هستبد و دو حوزۀ داخلي و خارري را بررتي ميكبباد .در ايان
مدل دو نو يكپارچگي يا انسجام بين محدودههای كسبوكار و فباوری اطالعات بيان ميشاود.
نو نخست انسجام راهبردی اتت كه به ارتباط بين راهبرد كسبو كار و راهبرد  ITبا توراه باه
عوامل خارري مي پردازد .نو دوم انسجام عملياتي اتات كاه تطاابق تاطح داخلاي تاازمان را
بررتي ميكبد.
مفهوم بلوغ همسويي را فمن در تال  2000توتعه داد كه در آن ،تطح بلوغ همسوی يك
تازمان ارزيابي ميشود .تازمان های مختل ممكن اتت در تطو متفااوتي از بلاوغ همساويي
قرار داشته باشبد.
در مسير تحقق كميتازی همسويي راهبردی ،راررز ( )2030در مطا عۀ خود بيان ميدارد كه
در زنجيرۀ تبديل چشمانداز به ارزش ،هفت متغير تأثيرگذار را مايتاوان شباتاايي كارد .وی بار
اتاس رويكرد «قابليتهای پويا» و با مببا قراردادن مدل «چهارچوب قابليتهای پويا» 3از ا يور و
هو زيبگر ،عباصر فرايبد چشم انداز تا ارزش را از اين مدل اتتخراج كرد و به پشتوانۀ تجربههاای
عملي خود ،اين فرضيه را مطر ميكبد كه هميشه بايد تركيب متباتبي از اين هفات عبصار در
قا ب يك فرايبد پويا (فرايبد قابليتهای پويا) ورود داشته باشد تا ارزشآفريبي پايدار در تاازمان
محقق شود (شكل .)3
قابليتهای پويای اتتراتژيك
تازمان
 مقدار تباتب نهايي

مشخصههای تازماني

تباتب متغيرهای
چشمانداز تا ارزش
خروريهای تازمان
 پايداری در عملكرد با
 عملكرد با در ارزشآفريبي

.3
.2
.1
.1
.5
.6
.1

بيانيۀ چشمانداز
بيانيۀ مأموريت
ارزشهای محوری
اهدا
اتتراتژیها
انعطا تازماني
ريسك

محروهای مديريت اتتراتژيك
 خلق ارزش
 كسب ارزش

مشخصههای صبعتي

شکل.8چارچوبمفهومیمدلراجرز
مببه :راررز2030 ،
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1. Dynamic Capabilities Framework
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اين هفت متغير عواملي هستبد كه با بررتي پيشيبۀ پاژوهش (بيساتوچهاار مادل اتاتقرار
راهبرد) بهدتت آمده اند و با تركيبات گوناگوني در بسياری از پژوهشها ديده شدهاند .چشماناداز،
مأموريت ،ارزشهای محوری ،اهدا  ،راهبردها ،انعطا تازماني و ريساك ،حلقاههاای زنجيارۀ
ارزشآفريبي تازماني را از ديد وی ،شكل ميدهبد (ا يور2002 ،؛ راررز.)2030 ،
راررز پس از آزمون فرضيۀ خود ،نتوانست د يلي برای صحت ادعايش پيادا كباد .مشااهدات
وی طي تالهای  2000تا  ،2002د يل قاطعي بهدتت وی نداد تا ورود ارتبااط معبايدار مياان
نمرۀ تجميعي تباتب هفت متغير زنجيرۀ ارزشآفريبي و شاخص ارزش تازمان را ثابات كباد .باا
اين همه ،وی اضافه ميكبد كه در برخي از مطا عات چه در زميبههای عملاي و چاه دانشاگاهي،
ارتباط ظرفيت ارزشآفريبي يك تازمان با اين هفت متغير مشاهده شده اتت.
پژوهشهای بررستهای كه در با اشاره شد و همچبين بساياری از پاژوهشهاای ديگار در
حوزۀ همسويي راهبردی ،رويكردی ايستا يا ميان بخشي را در پيش گرفتهاناد و كماابيش شامار
اندكي از پژوهش ها همسويي را در بستری پويا و در طول زمان بررتي كاردهاناد (چاان و ريا ،
2001؛ هبدرتون و ونكاترامن3332 ،؛ تابروال ،هركيم و گلز .)2003 ،اين موضاو تابب باروز
انتقادهايي شده اتت ،از رمله ايبكه همسويي راهبردی بيش از حد مكانيكي اتات و باه دورهای
با ثبات بيشتر در رهان كسبوكار تعلق دارد؛ برای دنيای كسبوكار پويا و بهشدت رقابتي اماروز،
ناگزير به گرايش به تمت رويكردهای همزماني و هم ا تحو ي به رای متوا ي هستيم (آگااروال
و تامبامورتي2002 ،؛ بببيا و مككلوی)2006 ،؛ هم ا تحو ي با تغيير تريه مؤ فههای زيربباايي
و قابليتهای تازماني مرتبط اتت (بيكر ،رونز ،كائو و تان.)2030 ،
رويكردپوياييسيستم 
3

در مدلتازی ،از مبطق روش تحليل پويايي تيستمها اتاتفاده شاد .ايان روش در اواخار دهاۀ
پبجاه ميالدی ،درنتيجۀ تالشهايي بهمبظور بررتي و رفه مساائل خاطمشايهاای پوياا شاكل
گرفت (فارتتر .)3365 ،از روش تحليل پويايي تيستمها برای بررتي و مطا عۀ انوا تيستمهای
بازخوردی ،همانبد تيستمهای مورود در حوزۀ كسبوكاار و همچباين تيساتمهاای ارتمااعي،
اتتفاده ميشود .در اين روش ،از مدلتازی كه يكي از ابزارهای علمي و رايا بارای بررتاي و
حل مسائل اتت ،اتتفاده ميشود .مدلهای پويايي تيستم در ردۀ مدلهای علّاي رياضاي قارار
ميگيرد .مد ي كه بر اتاس فرضيههای پويا و از طريق مصاحبه با خبرگان و مطا عۀ آمار و مارور
ادبيات بهدتت ميآيد (صادقيمقدم ،خاتمي فيروزآبادی و رباني .)3130 ،مدل او ياۀ پاژوهش باا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. System Dynamics
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شباتايي چرخههای علّي (تقويتكببده يا تعاد ي) ،انباشتها و رريانها ،با مببا قاراردادن ادبياات
پژوهش بهدتت آمد و از خبرگان دانشگاهي و صبعتي ،اين بار در نقاش اعااای گاروه كاانوني
برای اصال و تعديل مدل اتتفاده شد .برخي از روابط حذ و برخي ديگر رايگزين شدند تاا در
نهايت ،مدل زنجيرۀ ارزشآفريبي راهبردی تازمان نهايي شد .شكل  ،2مراحل انجام پاژوهش را
نشان ميدهد.

مدل آذر و همكاران
(مدل مفهومي پويای همسويي راهبردی)

مدل عمومي بيكر و همكاران
(فرمول محاتبۀ همسويي)

طراحي مدل عملياتي پويای
اندازهگيری همسويي راهبردی
شباتايي ابعاد و مؤ فههای
همسويي راهبردی

طراحي پرتشبامهها

توزيه ،گردآوری پرتشبامهها و
اتتحصال دادهها

اعتبارتبجي مدل

اررای مدل

شکل.0مراحلانجامپژوهش

ديدگاهپويابهمفهومهمسوييراهبردي

آذر و همكارانش در پژوهشي با عبوان «طراحي مدل مفهومي ارزيابي عملكرد راهبردی :رويكارد
تيستمهای پويا» ياك مادل مفهاومي بارای ارزياابي عملكارد راهباردی ،مبتباي بار زنجيارۀ
ارزشآفريبي راهبردی پويا ،ارائه كردهاند (آذر ،خداداد حسايبي ،كردناائي و معازز .)3133 ،مادل
پيشبهادی ،زنجيرۀ ارزش آفريبي را محور اصلي طراحي ماد ي بارای ارزياابي عملكارد راهباردی
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تازمان قرار ميدهد و به رای درپيشگرفتن ديدگاهي بخشي و ايستا و حا كردن روابط تااده
و خطي ،پويايي را عبصر اصلي اين زنجيره ميداند .با مرور ادبيات پژوهش ،متغيرهای تأثيرگذار و
ابعاد آنها شباتايي شدند و برای نهاييكردن آنها از روش د في اتتفاده شد .در گاام بعاد ،مبطاق
روش تحليل پويايي تيستمها ( ) SDبرای تعياين مفروضاات پوياا و رواباط علّاي مياان ابعااد و
اتتخراج مدل بهكار گرفته شده اتت .شكل  1مدل پيشبهاد شده را نشان ميدهد.
م اموری ت
ان تظارات محیطی

ارز شهای محوری
همسویی ارز شهای
محوری و م اموری ت

چشم ان داز

اه داف

تعامل م اموری ت و
ان تظارات محیطی

همسویی چشم ان داز و
ارز شهای محوری
همسویی اه داف و
چشم ان داز

ییوسم ه<
اق دام ات اب تکاری و
نشانگاه ها<

همسویی ارزش و
ان تظارات محیطی

همسویی

همسویی اق دام ات
اب تکاری و نشانگاه ها

همسویی م ضامین
استرات ژیک و استرات ژی ها
همسویی سنجه ها و
م ضامین استرات ژیک

تواز ن

یادگیری و
رشد

اق دام ات اب تکاری
>یلام<

همسویی سنجه
ها و نشانگاه ها

م ضامین استرات ژیک

مشتری

مالی

ارز ش

همسویی استرات ژی
ها و اه داف

استرات ژی ها

>شزرا<

فرایندهای
داخ لی

>شزرا<
نشانگاه ها

سنجه ها

شکل.9مدلعلیرمعلولیارزیابیعملکردراهرردی 
مببه :آذر و همكاران3133 ،

فرض اتاتي طراحان اين مدل بر اين بوده اتت كه قابليت ارزشآفريبي يك تازمان ،تابعي
از دو متغير همسويي و توازن اتت .همسويي شاخصي از ميازان صاحت فرايباد تادوين باوده و
طر ريزی راهبرد و توازن ،شاخصي از ميزان صحت فرايبد ارارای راهبارد اتات .تامت راتات
مدل ،چرخۀ علاي ( )CLDاثرگاذار بار متغيار همساويي را نماايش مايدهاد .عباصار زنجيارۀ
ارزشآفريبي راهبردی ،انتظارات محيطي ،مأموريات ،چشاماناداز ،ارزشهاای محاوری ،اهادا ،
راهبردها ،ماامين راهبردی ،تبجهها ،نشانگاهها و اقدامات ابتكاری ،عباصر دهگانۀ ايان زنجياره
هستبد كه دوبهدو در تباتب با هم در يك چرخۀ علي قرار ميگيرند .ايشان در مادل پيشابهادی
خود به تبيين روابط ميان متغيرها و ابعاد آنها در قا ب مفروضات روش تحليل تيستمهاای پوياا،
بسبدهكرده و رابطهای برای محاتبۀ همسويي راهبردی معرفي نكردهاناد ،اماا بيكار و همكااران
( )2033رويكردی عملياتي را برای اندازهگيری همسويي راهبردی درپيشگرفته و فرماو ي بارای
محاتبۀ آن پيشبهاد دادهاند كه در ادامه تشريح ميشود.
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عملياتيسازيمفهومهمسوييراهبردي 


بيكر و همكااران ( )2033در مقا اهای باا عباوان «مفهاومتاازی شايساتگي همساويي پوياای
راهبردی» يك رابطۀ عمومي برای اندازه گيری همسويي راهبردیپيشبهاد كردهاند .پژوهش آنها
صرفاً به همسويي راهبرد حوزۀ  ITو راهبرد تازمان ميپاردازد ،اماا باهطاور كلاي مبطاق آن را
ميتوان برای هر نو همسويي ديگر در نظر گرفت .آنها در پژوهش خود باه ايان تاؤال پاتا
دادهاند كه چگونه ميتوان همسويي راهبردی را كه در طول زمان پايادار اتات ،مفهاومتاازی و
كميتازی كرد؟ ايشان رويكرد قابليتهای پويا را مببای مطا عۀ خود قرار داده و پيشبهاد ميكببد
كه توانايي يك تازمان در ايجاد و حفظ تطح با يي از همسويي ،شايستگي پايداری اتات كاه
مببه مزيت رقابتي خواهد بود .روش محاتباتي آنها ته دتته از تابجههاا را در نظار مايگيارد:
 .3دررۀ همسويي در ياك مقطاه زمااني خااص؛  .2تاير تااريخي همساويي تاازمان و بلاوغ
فرايبدهای كسبوكار .با ادغام دررۀ همسويي ،همساويي تااريخي تاازمان و بلاوغ فرايبادهای
تازمان ،مي توان به يك شاخص واحد از شايستگي همساويي پوياای راهباردی تاازمان دتات
يافت .اين ادغام با ضرب ته تبجۀ مذكور در يكديگر ،آنگونه كه رابطۀ  3نشان ميدهد ،حاصل
ميشود .آنها در مطا عۀ خود فرض كردند كه همسويي راهبردی ،شايستگي پويای تازماني اتات
و مزيت رقابتي ميتواند حول آن ايجاد شود كه بر اتاس واهگان تاختار قابليتهاای پوياا ،آن را
«شايستگي همسويي پويای راهبردی» مينامبد.
طي رويكردی كه با ادغام دو ديدگاه خروري محاور و فرايبادی انجاام گرفات ،آنهاا معاد اۀ
پيشبهادی خود را بهصورت رابطۀ  3ارائه دادند 3كه در آن؛ وزن بعد راهبرد؛ امتياز بعاد
راهبرد برای واحد و امتياز ايدهآل بعد راهبرد در واحد هستبد.
رابطۀ )3
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شايان ذكر اتت كاه برخاي از پژوهشاگران مانباد تاا ون ( )2001و ونكااترامن و پرتاكات
( ،)3330وزنهای متفاوتي را برای هر يك از ابعاد راهبرد در نظر مايگيرناد؛ در حا يكاه برخاي
ديگر مانبد درازين و وان دی .ون ( ،)3325هيرشيم و تبرهروال ( )2003و ميلر ( ،)3332اهميات
يكساني برای هر يك از ابعاد قائلاند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .3هرچه مقدار اين معاد ه كمتر باشد ،مطلوبتر اتت؛ يعبي همسويي پويای راهباردی تاازمان در تاطح باا تری قارار دارد.
براتاس اين رابطه محيطي كه همسويي در آن واقه ميشود ،محيطي پوياتت؛ ببابراين رويكارد محاتابه و پاايش آن نياز
بايد پويا باشد.
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تبجۀ تاريخي همسويي ،شامل دو عامل تازگي ( ) و تباوب ( ) ميشود .اين تبجه تاابقۀ
تاريخي تازمان را در همسويي راهبردی ،كمي ميكبد .ايدۀ اتتمرار همسويي راهبردی هبگاامي
مطر شد كه مدل بلوغ شايستگي باه ايان حاوزه راه يافات و مادل بلاوغ همساويي راهباردی
( 3)SAMMايجاد شد .فرايبد بلوغ همسويي تازمان باا گاذر از فرايباد مقادماتي و موقات ،باه
فرايبدی متعهد ،اتتقراريافته ،بهبوديافته و مديريتشده و درنهايت فرايبدی بهيبه رتيد .باهطاور
خالصه با در نظر گرفتن آنچه تا ايبجا تشريح شد ،آذر و همكاران ( )3133يك مدل مفهاومي را
در قا ب مبطق پويا برای محاتبۀ همسويي راهبردی پيشابهاد دادهاناد .از تاوی ديگار ،بيكار و
همكاران ( )2033فرمو ي عمومي را برای اندازهگيری همسويي راهبردی معرفي كردند .پاژوهش
حاضر ،بر اين فرض اتاتي اتتوار اتت كه ميتوان از فرمول عماومي بيكار و همكااران بارای
اندازه گيری همسويي راهبردی تازمان در قا ب مدل مفهومي پيشبهادی آذر و همكاران اتاتفاده
كرد .در ادامه ،روش پژوهش و مراحل طيشده تا رتيدن به نتاي پژوهش تشريح ميشود.
روششناسيپژوهش 

شكل  ،2مراحل انجام پژوهش را بهاختصار نشان ميدهد .بهمبظور اتاتفاده از فرماول محاتابۀ
همسويي در مدل مفهومي ،زم بود تا تطح ديگری به مدل او يه افزوده شود .در تاطح ردياد،
متغيرها و پارامترهاای فرماول در مادل مفهاومي حاا شادند ،مادل عمليااتي شاد و قابليات
اندازهگيری يافت .اين مدل ،مدل تطح  2ناميده ميشود .روابط علت و معلو ي ميان مؤ فاههاا و
متغيرها ،در قا ب مفروضات پويا و توابه برازشكببدۀ آنها با مببا قراردادن ادبيات پژوهش و تأيياد
گروه كانوني متشكل از خبرگان دانشگاهي و صبعتي ،با اتتفاده از نرمافزار ونسيم مشخص شد و
مدل زنجيرۀ ارزشآفريبي راهبردی تازماني نهايي شد .گروه كانوني 2يكي از روشهای مصااحبۀ
كيفي اتت كه برای ايجاد تعامل بين اعاای گروه طراحي شده اتت تا انگيزۀ بحث عميقتار را
فراهم كرده و رببههای گوناگون و رديد موضو مورد بحث را آشكار كبد.
برای ايبكه مدل عملياتي امكان اندازهگيری همسويي راهبردی را داشته باشاد ،باياد مقاادير
متغيرها ،پارامترها و ديگر مقادير ثابت به آن وارد شود .برای گردآوری دادههای مورد نياز مدل از
دو دتته پرتشبامه اتتفاده شد ،يكي پرتشبامۀ ارزيابي تطح همسويي كه شاخصهای واريانس
ابعاد همسويي ،تازگي و تباوب را بهدتت ميداد و ديگری ،پرتشابامۀ ارزياابي تاطح بلاوغ كاه
شاخص بلوغ تازماني را اندازهگيری ميكرد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Strategic Alignment Maturity Model
2. Focus Group Interview
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ابعاد و مؤ فههايي كه در پرتشبامۀ تبجش همساويي پرتايده شادند ،از پشاتيباني گساترۀ
وتيعي از ادبيات حوزۀ تحت بررتي برخوردار بودند كه درنهايت باه تأيياد اتاتادان صااحبنظار
دانشگاهي رتيد .پيش از توزيه نهايي پرتشبامه ،به هد شباتايي ايرادهای احتما ي ،در حجام
محدودی توزيه شد و با اخذ پارهای از بازخوردها ،برخي اصاالحات تااختاری و محتاوايي در آن
انجام گرفت.
ابعاد تؤالهای پرتشبامۀ ارزيابي تطح بلوغ ،برگرفتاه از اتاتاندارد باينا مللاي ايازو 3001
ويرايش تال  2003بودند .پيش از توزيه نهايي پرتشبامۀ دوم نيز ،به هد شباتاايي ايرادهاای
احتما ي در حجم محدودی توزيه شد و با اخذ پارهای بازخوردهاا ،برخاي اصاالحات تااختاری و
محتوايي در آن انجام گرفت .تپس تأييد روايي پرتشبامۀ ارزيابي تطح همسويي باا اتاتفاده از
روش تحليل عاملي تأييدی و با كمك نرمافزار  SPSSاز  210پرتشبامۀ بهدتت آمده برای هار
بعد ارزيابي شد و شاخصهای ضعي پس از شباتايي ،حذ شدند؛ بهطوری كه درنهايات تأيياد
شد كه  30عامل شباتاييشده در حا ت تجميعي ،بيش از  22درصد واريانس متغيرهاا را پوشاش
ميدهبد .پايايي پرتشبامهها نيز با اتتفاده از ضريب آ فای كرونباخ محاتبه شد؛ باه نحاوی كاه
اين ضريب برای پرتشبامۀ همسويي مقدار  0/31باود و بارای پرتشابامۀ بلاوغ تاازماني 0/31
بهدتت آمد كه با توره به حد نصاب  ،0/1پايايي پرتشبامهها بهاثبات رتيد.
رامعۀ آماری اين پژوهش را كليۀ كارشباتان ارشد ،رؤتا و ماديران واحادهای مختلا تاه
شركت تابعۀ شركت آ فا به تعداد  316نفر تشكيل ميداد .از آنجاايي كاه نموناهگياری از رامعاۀ
محدود صورت گرفت و تؤالهای ابزار پژوهش چبدارزشاي باا مقيااس ترتيباي باود ،در تاطح
اطميبان  %30بر اتاس رابطۀ حجم نمونه  125نفر بهدتت آمد كه در آن  εبرابر  0/3و  pبرابر با
 0/5در نظر گرفته شد (آذر و مؤمبي.)220 :3121 ،
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بهمبظور گردآوری دادهها ،پرتشبامهها ميان صاحبنظراني از شركتهای تابعۀ شاركت ملاي
نفت ايران كه بهصورت تصادفي خوشهای انتخاب شاده بودناد ،توزياه شاد .مياانگين بازگشات
پرتشبامهها بيش از  10درصد بود؛ بهطوری كه  210پرتشبامۀ تكميالشاده باهدتات آماد .در
مرحلۀ بعد ،زم بود تا مدل بهدتت آمده اعتبارتبجي شاود .از دو روش متاداول اعتباارتابجي،
يعبي اعتبار تاختاری و شبيهتازی رفتار حدی ،برای ارزيابي و تأييد اعتبار مادل در شابيهتاازی
رفتار رامعۀ آماری پژوهش اتتفاده شد .در نهايت ،مدل معتبر بهدتت آمده ،بهاررا درآمد .با مبباا
قرار دادن شبيهتازی رفتار عباصر رامعۀ آماری ،تحليلي از قوتها و كاتتيهاای عباصار رامعاۀ
آماری به عمل آمد و بر آن اتاس ،پيشبهادهايي برای بهبود عملكرد آنها بيان شد.
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يافتههايپژوهش (مدلسطح )2

چبانچه مدل ارائهشدۀ آذر و همكاران را «مدل تطح صافر» در نظار بگياريم ،باا افازودن تاابه
برازشكببده به آن ،تطح با تری از مدل بهدتت ميآيد كه در ايبجا «مادل تاطح دو» نامياده
ميشود .در ردول  ،3نمادهای اتتفادهشده برای هر يك از متغيرها ،پارامترها و مقادير ثابت مدل
معرفي شده اتت.
گرفتهشدهبرایمتغیرها،پارامترهاومقادیرثابتمدل

بهکار
جدول.8نمادهای 
ناممتغیر 

نماد

همسويي راهبردی

SAG

تازگي

R

تباوب

F

تأخير

D

بلوغ تازماني

OML

اثر بلوغ تازماني

OMLE

تأخير تغيير در بلوغ تازماني

OMD

تازگی
همسویی  تغییر

ارزش و محيط

VEAG

VEC

مأموريت و محيط

MEAG

MEC

ارزش و مأموريت

VMAG

VMC

VVAG

VVC

SVAG

SVC

TSAG

TSC

OTAG

OTC

تبجهها و اهدا

MOAG

MOC

نشااااانگاههااااا و
تبجهها

MMAG

MMC

اقدامات ابتكاری و
نشانگاهها

IMAG

IMC

چشاااامانااااداز و
ارزشها
راهبردهااااااااا و
چشمانداز
ماامين راهبردی
و راهبردها
اهدا و مااامين
راهبردی

تناوب

اثرتازگیوتناوب 

واریانس
اثر

VEF
VER
VERF
MEF
MER
MERF
VMF
VMR
VMRF
VVF
VVR
VVRF

VVVE

SVR

SVRF
TSR

TSF

TSRF
OTR

OTF

SVV
SVVE
TSV
TSVE
OTV

OTRF

OTVE

MOF
MOR
MORF
MMF MMR

MOV
MOVE
MMV

MMRF

MMVE

IMR

IMF

IMRF

تعیین
شده 

واریانس 
VEV
VEVE
MEV
MEVE
VMV
VMVE
VVV

SVF

تأخیر

همسویی

همسویی
تعاملی 

VED

VEDA

IMVE

MED

MEDA

VEME

VMD

VMDA

MEVM

VVD

VVDA

VMVV

SVD

SVDA

VVSV

TSD

TSVA

SVTS

OTD

OTVA

TSOT

MOD

MODA

OTMO

MMD

MMDA

MOMM

IMD

IMDA

MMIM

IMV
IMVE
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در شكل  1نمودار انباشت ا رريان اندازهگيری همسويي راهبردی (مدل تطح  )2آورده شاده
اتت .در ادامه ،ته دتته از روابط درون نمودار ،يعبي روابط درون زوج همسوييهاا ،رواباط باين
زوج همسوييها و رابطۀ زوج همسوييها و شاخص همسويي تشريح ميشود.
روابطدرونزوجهمسوييها 


برمببای مبطق روش تحليل تيستمهای پويا ،همسويي ميان زوج عباصار زنجيارۀ ارزشآفريباي
راهبردی را ميتوان بهصورت انباشت در نظر گرفت؛ باه نحاوی كاه تغييار در مؤ فاههاای تاابه
برازشكببده ،تبب تغيير در تطح آن ميشود .بر اتاس آنچه در رابطۀ  3گفته شد ،اين مؤ فههاا،
واريانس ابعاد همسويي ،تازگي ،تبااوب و بلاوغ هساتبد .شاكل  1آنچاه در معاد اۀ انادازهگياری
همسويي پويای راهبردی گفته شاد را در قا اب نماودار انباشات ا ررياان بارای زوج همساويي
راهبردها و چشمانداز نشان ميدهد.
همسویی در تغییر ت اخیر
انداز چشم و راهبرده ا
B
-

و راهبرده ا همسویی
انداز چشم

همسویی در تغییر
انداز چشم و راهبرده ا
+
تعاملی همسویی
+
+

R
ت ازگ ی
تناوب
و ت ازگ ی اثر
تناوب

ابعاد واریانس

ابعاد واریانس اثر
سازمانی بلوغ

همسویی
 +شده تعیین
+
+

همسویی
پیشین حلقه

بلوغ اثر

هاوچشمانداز


جریانبرایهمسوییراهررد
شکل.0نمودارانراشتر

همانطور كه در شكل  1نشان داده شده اتت ،پويايي نهفته در همسويي راهبردی ،در ياك
حلقۀ بازخوردی تقويتكببدۀ تازگي و تباوب و يك چرخۀ تعاد ي ،نمود مييابد .هرچه تاازمان در
عملكرد راهبردی خود به تطو با تری از همسويي دتت يابد ،دو مؤ فۀ تازگي و تبااوب بهباود
ميياببد و آنها نيز تغيير در همسويي راهبردی تازمان را در راتتای بهبود تسريه خواهباد كارد و
با عكس .از توی ديگر ،واريانس ابعاد بهصورت يك متغير برونزا در نظر گرفته شاده اتات؛ باه
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اندازه

اين صورت كه هرچه واريانس ابعاد بيشتر شود «اثر واريانس ابعاد» بيشاتر شاده و افازايش ايان
شاخص ،تبب كاهش در تطح همسويي خواهد شد.
اما ،بلوغ تازماني تابعي از همسويي راهبردی تازمان در نظر گرفته شده و به نوعي متاراد
يادگيری تازماني دانسته شده اتت .هرچه يك تازمان تاطو باا تری از همساويي راهباردی
ارائه كبد ،تازمان يادگيرندهتر ميشود و به تطو با تری از بلوغ دتت ميياباد .ايان تاطح از
بلوغ ،دتتيابي به تكتك حلقههای ارزش آفريبي را به همسويي ،با توره به اثاری كاه بارای آن
مفروض اتت ،تسهيل ميكبد .اما آنچه مسلم اتت با تغيير در مؤ فههای اثرگذار ،تغييار دفعاي و
آني در همسويي اتفاق نميافتد و مشمول گذشت زمان و تأخير خواهد بود.
اين مفهوم با افزودن متغيری با عبوان «تأخير در تغيير همسويي» در مدل ديده ميشود .اين
مبطق برای هر يك از ده زوج همسويي راهبردی قابل تساری و تعمايم اتات .رابطاۀ  ،1تواباه
مربوط به روابط تشريح شدۀ فوق را برای زوج همسويي چشمانداز ا راهبردها نشان ميدهد.
SVAG=INTEGRAL (SVC, SVAGt0

رابطۀ )1

SVC= (VVSV-SVAG)/SVD
)VVSV= MAX (SVAG, VVAG
SVDA= SVRF×SVVE×OMLE
)SVRF= (SVR+1)/( SVF+1
)SVVE=1+SQRT (SVV
)SVF=IF THEN ELSE (SVAG<=a0, SVF+1, SVF
))SVR=TIME-(IF THEN ELSE (SVAG<=a0, TIME, TR
SVV=CONSTANT
OMLE= 1/OML
)OML=INTEGRAL(OMC,OMLt0
OMC= (SAEM-OML)/OMD; MIN=0; MAX=5
)SAEM=WITH LOOK UP (SAG

روابطبينزوجهمسوييها 


ارتباط ميان هر زوج با زوج همسويي پس از خود به اين صورت برقرار مايشاود كاه تاطح زوج
همسويي پيشين ،بر تطح همسويي زوج پس از خود اثرگذار اتت .اين تأثير با پيكاني از انباشات
زوج همسويي قبلي بر رريان ورودی زوج همسويي بعدی نشان داده شده اتت .اين ناو ارتبااط
در مورد تمامي زوج همسوييهای زنجيرۀ ارزش راهبردی قابل تعميم اتت .شكل  5نموناهای از
اين رابطه را نشان ميدهد.
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تعامل در تغییر ت اخیر
محیط و ماموریت
و ماموریت تعامل
محیط

همسویی در تغییر ت اخیر
ماموریت و ارزشها

تعامل در تغییر
محیط و ماموریت
 0ت ازگ ی
 0تناوب

 0ابعاد واریانس

و ارزشها همسویی
ماموریت

همسویی در تغییر
ماموریت و ارزشها

 0بلوغ

 1ت ازگ ی
 1تناوب
 1ابعاد واریانس
 1بلوغ

.ارتراطبینزوجهمسوییها 

شکل2

ارتباطزوجهمسوييهاوشاخصهمسوييراهبردي 


شاخص همسويي راهبردی را نيز همانبد هر يك از زوج همسوييها ميتوان بهصورت انباشات و
رريان نشان داد .اين شاخص ،تابعي از تمامي زوج همسوييهای زنجيارۀ ارزش اتات .باه ايان
صورت كه همچون حلقه هاای ياك زنجيار ،قادرت زنجيارۀ ارزشآفريباي راهباردی باهانادازۀ
ضعي ترين حلقۀ آن اتت .اين رابطه با پيكانهايي كه از انباشت هر يك از زوج همسوييها باه
رريان ورودی شاخص همسويي راهبردی كشيده شده ،نشان داده شده اتات .از آنجاا كاه ايان
رابطه بهصورت آني شكل نمي گيرد و نيازمبد گذشت زماان و تاأخير اتات ،متغياری باا عباوان
«تأخير تغيير در شاخص همسويي راهبردی» كاه حاصال رماه تاأخير تغييار در تاكتاك زوج
همسوييها اتت ،به مدل اضافه شده اتت .شكل  6چگونگي اين ارتباط را نشان ميدهد .رابطاۀ
 1تابه برازشكببدۀ روابط ميان زوج همسوييها و همسويي راهبردی را نشان ميدهد.
رابطۀ )1

)SAG=INTEGRAL (SAC, SAGto
SAC= ((MAX (MEAG, IMAG, MMAG, MTAG, OSAG, SVAG,
(TOAG, VEAG, VVAG,VMAG) -SAG) / SAD
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اندازه


اندازهگیریهمسوییراهرردی(مدلسطحدو) 

شکل.6نمودارانراشترجریان

اعتبارسنجيمدلواندازهگيريهمسوييراهبرديدريكنمونۀواقعي


اعتبارتبجي و اندازهگيری همسويي در يك نمونۀ موردی به نام شاركت آ فاا ،شاركتي فعاال در
حوزۀ نفت و گاز ،انجام گرفت .اين شركت خود ته شركت تابعه دارد كه در ايبجا با ناام شاركت
«ا » ،شركت «ب» و شركت «ج» شباخته ميشوند .دادههای اين ته شركت ،مببای عمل قرار
گرفتبد .پرتشبامه های ارزيابي تطح همسويي و بلوغ تاازماني مياان ايان شاركتهاا توزياه و
دادههای بهدتت آمده در ردول  2خالصه شده اتت .در ادامه با اتتفاده از دو روش اعتبارتبجي
تاختاری و شبيهتازی رفتار حدی و مببا قراردادن دادههای بهدتت آمده از شاركتهاای تحات
بررتي ،اعتبار مدل را آزموده و شاخص همسويي راهبردی آنها اندازهگيری شده اتت.
تأييداعتبارساختاري 

از آنجا كه در اين پژوهش ،مرور ادبيات بهطور وتيه انجام گرفت و نظر خبرگان وره تكميلي آن
بود ،اين انتظار ميرود كه مدل بهدتت آمده از اعتبار تاختاری برخوردار باشد؛ يعبي از آنجاا كاه
تمامي عوامل تأثيرگذار با توره به هد پژوهش (اندازهگيری همسويي راهبردی) ماد نظار قارار
گرفته و در مدل ديده شده اتت ،در نهايت مدل چيزی رز هد را نشان نخواهد داد.
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.دادههایمربوطبهپارامترهاومقادیرثابتمدل

جدول0
ردیف 
3
2
1
1
5
6
1
2
3
30
33
32
31
31
35
36
31
32
33
20
23
22
21
21
25
26
21
22
23
10
13
12
11
11
15
16
11
12

پارامترهاومقادیرثابت

شرکت«الف»

شرکت«ب»

شرکت«ج»

SVD

1/5
33/35
5/43
2/50
4/00
10/43
5/14
2/43
3/71
8/20
4/67
2/33
3/67
9/51
4/00
2/67
3/33
7/57
4/83
2/33
4/60
10/11
5/17
2/50
3/00
10/94
3/67
3/67
3/67
6/39
4/50
3/50
3/17
9/29
4/17
3/33
3/67
8/89

3/00
5/44
2/00
3/00
3/00
7/56
2/00
2/00
5/00
7/94
3/00
2/00
4/00
9/00
2/00
3/00
4/00
4/69
2/00
4/00
4/00
2/09
1/00
4/00
2/00
2/25
2/00
4/00
2/00
2/25
2/00
4/00
4/00
4/00
1/00
4/00
4/00
1/27

4/00
7/59
1/00
1/67
2/00
7/18
3/50
3/00
3/67
8/72
2/00
2/50
2/50
10/81
3/00
2/33
3/00
8/05
2/33
3/33
3/33
8/28
1/00
3/00
2/50
5/90
1/50
2/33
2/67
5/60
1/00
1/00
3/00
7/74
1/93
2/52
2/96
8/38

SVV
TSR0
TSF0
TSD
TSV
OTR
OTF
OTD
OTV
MOR
MOF
MOD
MOV
MMR
MMF
MMD
MMV
IMR
IMF
IMD
IMV
VER
VEF
VED
VEV
MER
MEF
MED
MEV
VMR
VMF
VMD
VMV
VVR
VVF
VVD
VVV
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شبيهسازيرفتارحدي 


يكي ديگر از روشهای اعتبارتبجي مدل ،شبيهتازی رفتار حدی (آزمون شارايط حادی) اتات.
آزمونهای شرايط حدی به بررتي اين موضو ميپردازند كه آيا مدل هبگامي كه مقاادير ثابات
يا پارامترها به صفر يا بينهايت ميل ميكببد ،همچبان بهصورت درتت و صحيح رفتار ميكبباد
يا خير (اتترمن .)2000 ،در ايبجا بهمبظور بررتي رفتار مدل در شارايط حادی ،دو مقادار ثابات
«واريانس ابعاد» ( )**Vsو «بلوغ تازماني» ( )OMLدتتكاری شدند .مقادير واريانس ابعاد ،صد
برابر شده و بلوغ تازماني ،در قا ب يك تابه شيب ( )Rampبه صفر رتيد .بهطاور مبطقاي ايان
انتظار ورود داشت كه با اعمال اين تغييرات ،مدل در صورتي معتبار خواهاد باود كاه در شارايط
حدی اول ،تغيير چبداني در مقدار همسويي خروري رخ ندهد؛ باه بياان ديگار ،باا انادكي تغييار
همچبان روند گذشته را دنبال كبد .در صورت اعمال تغيير دوم ،مدل در صورتي معتبر خواهد بود
كه با توره به صفر شدن مقدار بلوغ تازماني ،همسويي راهبردی به صفر ميل كبد (شكل .)1

.شریهسازیرفتارحدی 

شکل2
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اندازهگيريهمسوييراهبردي


با فرض تأييد اعتبار مدل ،همسويي راهبردی برای ته شركت تحات بررتاي انادازهگياری شاد
(شكل .)2

.شریهسازیعدمهمسوییراهرردی

شکل1

نتيجهگيريوپيشنهادها 

در مدل ارائهشده بهمبظور اندازهگيری مقدار همسويي راهبردی تازمان ،ابعاد همسويي دوبهدو در
تازگاری با هم قرار گرفتبد و مبطقي آبشاری مبتبي بر نظريۀ محدوديتها بارای تشاريح رواباط
ميان آنها برقرار شد؛ يعبي همچون حلقههای يك زنجير كه قدرت آن بهاندازۀ توان ضعي تارين
حلقۀ آن اتت ،اين انتظار ورود داشت كه در طول زنجيرۀ ارزشآفريبي راهبردی نياز ،همساويي
ميان زوج عباصر بهاندازۀ ضعي ترين زوج همسويي باشد.
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مدل شامل مؤ فههای بسياری شد .مؤ فه های ابعاد با ررو به ادبيات مارتبط و تأيياد گاروه
كانوني پژوهش ،اتتخراج شدند و در قا ب نمودارهای انباشت و رريان ،روابط را بازنمايي كردناد.
توابه برازشكببدۀ روابط مدل به آن افزوده شد .شباتايي توابه به نحاوی انجاام گرفات كاه باا
مبطق حاكم بر روابط و با اتكا بر دادههای واقعي تاريخي (برای مثال ،دادههای تاريخي در ماورد
بهرهوری و فروش) و دانش عمومي آن حوزه (برای مثال ،فرمول محاتابۀ شايساتگي همساويي
ديباميك از بيكر و همكاران ( ،)2033ماهيت گااريتمي ياادگيری و بلاوغ) و مادلهاای ذهباي
خبرگان (برای مثال ،دو نقش پيشبرنده و بازدارنده برای ارزش راهبردی) همخواني داشته باشد.
مدل پويای حاصل ،تابقۀ قبلي ندارد و اين او ين پژوهشاي اتات كاه همساويي راهباردی
تازمان در آن با مببا قراردادن مبطق پويايي ،اندازهگيری شده اتت.
بهمبظور بازنمايي بهتر مدل از محيط پيچيدۀ پيرامون ،پيشبهاد ميشود مادل در ياك تاطح
با تر (تطح  )1تاخته شود؛ بهگونهای كه عوامل تأثيرگذار بر مقاادير ثابات مادل در تاطح دو
شباتاييشده و چرخههای علي تطح با تری به مدل افزوده شود.
در مدل ،متغيرهايي كه برای محاتبۀ همسويي بهكار گرفتاه شادند ،دارای مقيااس كيفاي و
كالمي هستبد ،با كاربرد مبطق فازی ميتوان بر دقت محاتبه افزود.
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