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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،دستیابی به مدلی جدید جهت اندازهگیری میزان موفقیت سازمان در فرآیند مدیریت
استراتژیک خود میباشد .بهعبارت دیگر مدل پیشنهادی تحقیق در پی امتیازدهی به عملکرد استراتژی سازمان
(اعتبارسنجی استراتژی یا ممیزی استراتژی سازمان) میباشد .مساله پیشرو این است که تاکنون مدلی جامع و
کامل که به عملکرد استراتژی سازمان امتیاز بدهد و فرآیند تدوین ،اجرا و ارزیابی استراتژی را مورد ممیزی قرار دهد
توسعه پیدا نکردهاست .یک خالء جدی در بحث ممیزی استراتژی رویت میشود .مدلهای موجود برای ممیزی
استراتژی سازمان دارای چند نقطه ضعف میباشند :اول اینکه این مدلها کیفی هستند و نتیجه ممیزی را در قالب
اعداد و ارقام ملموس گزارش نمیدهند .دوم اینکه این مدلها جامع نیستند و هر یک فقط به بخشی از مفهوم
استراتژی توجه دارند .بهعنوان مثال یک مدل فقط استراتژیهای منابع انسانی را ممیزی میکند ،مدل دیگر بر روی
ممیزی استراتژی فناوری اطالعات تمرکز دارد و مدل دیگر بر روی منابع سازمان و خلق مزیت رقابتی متمرکز
است .در پژوهش پیشرو به کمک مطالعات آرشیوی و کتابخانهای ،تحلیل محتوا و مصاحبه با افراد خبره (روش
دلفی) به مدلی تجربی در خصوص ارزیابی اعتبار استراتژی پرداخته شدهاست و جهت بررسی اعتبار مدل ،این مدل
در یک شرکت تولیدی شیشه پیادهسازی شدهاست .یافتهها نشان داد مدل پیشنهادی میتواند معیارهای الزم را
برای کمیسازی اعتبار استراتژیها پیشنهاد دهد .این مدل نسبت به مدلهای کنونی جامعتر بوده و تالش شدهاست
که ابعاد بیشتری را پوشش دهد .در این مدل به ممیزی مزیت رقابتی و تفکر استراتژیک نیز توجه شدهاست.

واژگان کلیدی :ممیزی استراتژی ،اثربخشی ،مدل تعالی.
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 .3دانشجوی دکتری مديريت دولتی ،دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم تحقیقات تهران؛
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مقدمه
نظریهپردازن حوزه مدیریت از دیرباز به این موضوع اعتقاد داشتهاند که تا نتوان چیزی را

اندازهگیرینمود،نمیتوانآنرامدیریتکرد(.)Drucker, 1967:10-12بهعبارت دیگراگر

توانآنراتحتکنترلدرآوردوبرایآنبرنامهریزیکرد


گیرینمودمی

بتوانچیزیرااندازه
(احمدیوهمکاران73-72،1392،رضاییقهرمانوآقاسیدحسینی.)38-33،1390،درواقع
لوردکلویناولینشخصیبودکهدرسال 1850بهاهمیتاندازهگیریوسنجشاشارهنمودو
اظهارداشتکهاگرچیزیراکهراجعبهآنصحبتمیکنیدبتوانیددرقالباعدادوارقامبیان
کنیدآنگاهراجعبهآن،دانشوآگاهیداریداماوقتینتوانیدآنرابسنجیدوآنرابهصورت

کمی توصیف کنید دانش شما بسیار ناچیز است ( .)Kaplan, 2010, 35-38پس اگر بتوان
مفهومیرابهاجزاءتشکیلدهندهآنتفکیککردوآناجزاراامتیازبندیوتحلیلنبود،میتوان

عملکرد را افزایش داده و در جهت بهبود مدیریت گام برداشت .از طرف دیگر در آیات
قرآنکریمنیزاشارهشدهاست(پیامبرصلواتاهللعلیهوآله)کهبهحسابخودبرسیدقبلازآنکه

بهحسابشمابرسند.پسالزماستکهسازمانهاعملکردخوددرحوزههاوفرآیندهایمختلف
را بسنجند و در جهت بهبود آن تالش نمایند .در پی این سخنان ،روشهای مختلفی جهت
کهازآنجملهمیتوانبه

گردیدهاست 

اندازهگیریعملکردسازمانتوسطافرادمختلفابداع

روشهایسنتیسنجشاثربخشیسازمان،روشهاینوینسنجشاثربخشینبود،روشمدل
تعالی سازمان ،جایزه مدیریت کیفیت ملی ایران (جایزه ملی کیفیت) و الزامات سیستمهای
مدیریتی که هر کدام ابعادی از سازمان را میسنجند ،اشاره نمود .در این پژوهش نیز تالش
شدهاست با بررسی دقیق مدلهای مختلف ،مدلی جهت سنجش اعتبار استراتژی سازمانها

(ممیزیاستراتژی)ارائهگردد .
شدهاست بسیار ناچیز
تعداد تحقیقاتی که در مورد ممیزی استراتژی سازمان انجام  
1
میباشد.اولینافرادیکهایدهممیزیاستراتژیرامطرحکردند،ویلنوهانگر بودندکهدر

دهههای  1970و   1980مقاالتی در مورد ممیزی استراتژی به چاپ رساندند و نهایتاً مدل
ممیزیاستراتژیخودرادرسال2007درکتابخودمعرفینمودند.توجهاینمدلبهممیزی
وضعیتفعلیسازمانشاملبیانیهماموریت،اهداف،استراتژی،وضعیتحکمرانیسازمانو
1. Violin & Hunger
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مدیریت ارشد ،محیط خارجی ،منابع شرکت ،استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای
فناوریاطالعاتمیباشد .

پسازاینکهتحقیقاتاولیهویلنوهانگردرموردممیزیاستراتژیآغازشد،درسال
  1997نیزدوپژوهشمهمدرموردممیزیاستراتژیسازمانانجامشد.توروکووسوانسون1
مدل ممیزی استراتژی را با تأکید بر همسویی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژی کالن
شرکت ارائه دادند .مدل ممیزی استراتژی دو محقق ذکر میکند که تمام برنامههای توسعه
منابع انسانی سازمان باید در راستای ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت شکل بگیرد و جهت
ایراپیشنهادمیدهد.مطالعهمهم


بررسیمیزانهمسویینیزفرآیندباالبهپایینچهارمرحله
دیگر توسط گوردون 2انجام شد که پرسشنامهای متشکل از ده پرسش را جهت ممیزی
استراتژیابداعکردهبود.اینمدلبرپایهدیدگاهمبتنیبرمنابع،شایستگیهایاصلیومزیت

رقابتیشکلگرفتهاستوممیزیرابارویکردبهدستآمدنمزیتاستراتژیکبرایسازمان

انجاممیدهد .

سایر مدلها که عموماً در طی سالهای اخیر بهوجود آمدهاند مبتنی بر سنجش مالی
اقتصادیاستراتژی،سنجشبعدمنابعانسانی،سنجشبعدفناوریاطالعاتوالگوبرداری از
مدلویلنوهانگردرموردیکشرکتخاصمیباشند .

تحقیق پیشرو با هدف بهبود و تکامل ممیزی استراتژی ،قصد دارد چارچوبی کمی،
جامعومبتنیبررویکردهایخلقارزشمتمایزوتوجهبهتفکراستراتژیکدرسازمانایجاد

یارائهشدهدرموردممیزیاستراتژی،کمینیستند.بهاینمعنیکه

نماید.هیچیکازمدلها

دهند.همچنینتوجهاینمدلها تنهابر


نتیجهممیزیرادرقالبعددورقمملموسارائهنمی
روییکیازمعیارهایمالی،منابعانسانیویافناوریاطالعاتاست.مدلپیشنهادیتحقیق
سعیداردابعادبیشتریراپوششدهدوهدفنهاییازاجرایاستراتژیکههمانایجادمزیت
رقابتیاست (بارنیوهسترلی)128-125،1394،موردممیزیقراردادهورویکردینیزجهت
ممیزیتفکراستراتژیکدرسازمانارائهدهد .

1. Torraco & Swanson
2. Gordon
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 .1ادبیات تحقیق
یارائهشدهبرایممیزیاستراتژیسازمان.

دراینپژوهش،مروریخواهیمداشتبرمدلها

یویلنوهانگر،مدلگوردون،ومدلتوروکووسوانسونمیباشند.

شاملمدلها

مدلها
این 
البته همانطور که پیشتر نیز آمدهاست ،مدلهای دیگری نیز برای ممیزی استراتژی وجود
دارندامافقطبهیکبعدازممیزیاستراتژیتوجهنمودهاند.مادراینجاسهمدلیراتوضیح
یروپوششمیدهند .

کهابعادکاملتر

میدهیم

 .1-1مدل ممیزی استراتژی ویلن و هانگر

اینمدلبرایاولینباردردهه،1970مطرحشدودرطیدهههایبعدیتکاملیافت.نهایتاً
دومحققدرسال 2007ویرایشنهاییمدلراارائهدادهوآنرادرکتابخودتوضیحدادند.
ابعاد اصلی مدل شامل موقعیت فعلی سازمان ،حکمرانی سازمانی ،محیط خارجی ،محیط
)،گزینههایاستراتژیکپیشنهادشده،اجرا

تجزیهوتحلیل عواملاستراتژیک (SWOT

داخلی،
بهعنوانچک
وکنترلمی باشند.هریکازاینابعاداصلیدارایچندبعدفرعیوچندسوال 

لیستممیزیمیباشند .

مزیتاصلیمدلویلنوهانگردرجامعیتآناست،اینمدلازطریقابعاداصلیو
فرعیخودتعداد زیادیازاجزاءاستراتژی راپوشش دادهاست.از جمله دیگر قابلیتهای
توانبهچارچوبمناسبآندرموردابعاداصلیاشارهنمود.ضعفهایاصلیمدل


مدلمی
شاملکلی بودنآن،عدمارائهامتیازاتکمی،عدمتوجهبهخلقارزشمتمایزودربرنگرفتن

رویکردتفکراستراتژیکمیباشد .

 .2-1مدل ممیزی استراتژیک گوردون

ارائهشد.چارچوبمدلبسیارمختصروسادهمیباشد.مدلگوردون

اینمدلدرسال 1997
بهصورتکیفی،استراتژی
باشدوازطریقاینپرسشها 


شاملدهپرسشدرمورداستراتژیمی
کند.دهپرسشاینمدلشاملمواردذیلمیباشد :

سازمانراممیزیمی
درچهکسبوکاریفعالیتداریم؟


 استراتژیفعلیماچیست؟
نیروهایشکلدهندهرقابتکدامند؟
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 آیاجریاندرآمدزاییشرکتمناسباست؟
 مزیترقابتیماچیست؟
آیاشاخصهاییجهتسنجشعملکردوجوددارند؟


شایستگیمنحصربهفردماچیست؟


چگونهمیتوانیمدرآیندهبهتررقابتکنیم؟


اولویتهاومنابعکلیدیماچههستند؟


 آیامنابعالزمبرایاجرایاستراتژیفراهمآمدهاند؟
این مدل پیشنهاد کیفی را جهت ممیزی استراتژی با توجه به ده پرسش فوق شکل
میدهد.نقطهقوتاصلیمدل،تمرکزبررویشایستگیها،منابع،مزیترقابتیوخلقارزش

متمایز میباشد اما توضیح دقیق در مورد نحوه ممیزی و اعتیارسنجی خلق ارزش و مزیت
شدهاست .این مدل مشخص نمیکند که مزیت رقابتی و ارزشآفرینی
رقابتی داده ن 
فردسازمانراچگونهبایدموردارزیابیوممیزیقرارداد.ازدیگرضعفهایمدل

منحصربه
توانبهعدمتوجهبهماهیتتفکراستراتژیکدرفرآیندممیزیاشارهنمود .


می
 .3-1مدل ممیزی استراتژیک توراکو و سوانسون

وبررویممیزیاستراتژیکمنابعانسانیمتمرکزمیباشد.

اینمدلدرسال1997ارائهشدهاست
تأکید اصلی مدل بر روی ممیزی همسویی بین برنامههای توسعه منابع انسانی با استراتژیهای
باشد.مدلدارایچهارقسمتاصلیمیباشدکهشاملممیزیشرکت،ممیزی


کالنشرکتمی
برنامههایتوسعهمنابعانسانی،ممیزینیازهای عملکردی سازمان،ونهایتاًارزیابیمداخلههای

منابع انسانی میباشد .تمرکز فرآیند ممیزی در این مدل بر روی همسوبودن چهار قسمت
الذکرمیباشد.چهارقسمتمدلبهاینصورتموردممیزیقرارمیگیرند :


فوق
 ممیزی شرکت :اجزا اصلی سازمان از جمله بیانه ماموریت ،ارزشهای اصلی،
چشم انداز ،ساختار سازمان ،فناوری اطالعات و منابع انسانی باید مورد سنجش

سیستماتیکقراربگیرند.
برنامهریزی منابعانسانی،تعییننقشها،
توسعهسرمایههایانسانیشرکت :

برنامههای


جهتگیریمنابعانسانیوغیرهبایدممیزیشوند.
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 نیازهایعملکردی:سازمانبایدمشخصکندکهآیاجهتبهبودعملکردکارکنان،
شدهاستیاخیر.
نیازسنجیوتحلیلنیازهاانجام 
مداخلهها:آیامداخلهها یالزمازجملهبهبودمهارتکارکنان،ارتقاءسطحآموزش


منابعانسانی،بهبودمستمروتوسعهمدیریتموردتوجهسازمانمیباشد؟

مدلفوقبرایارزیابیوممیزیهریکازچهارقسمتدارایچکلیستوپرسشنامه

میباشد .مزیت اصلی مدل در توجه به همسویی استراتژیک و تأکید بر توسعه منابع انسانی

امااینمدلنیزکیفیمی باشد،فقطبعداستراتژیمنابعانسانیراپوششدادهاست،به

است 
خلقارزشومزیترقابتینیزتوجهنکردهاست .

درجدولشماره،2اینسهمدلباهممقایسهشدهاند .
جدول شماره  .2مقایسه سه مدل ممیزی استراتژی
توجه به ابعاد
چندگانه

کميسازی

توجه به هدف نهایي

توجه به ماهیت

شفاف بودن

نتایج ممیزی

استراتژی یعني مزیت

تفکر استراتژیک

معیارها و مدل

استراتژی

مدل ويلن و هانگر
مدل گوردون
مددددل توراکدددو و
سوانسون





رقابتي و خلق ارزش متمایز

















 .2روششناسي پژوهش
درراستایدستیابیبهمدلیجامعجهتاعتبارسنجییاممیزیاستراتژیسازمان،ابتدامحققبا
مطالعهگستردهمنابع،بهگردآوریاطالعات،تحلیلمحتوایاستراتژیراانجامدادوکلفرآیند
مدیریتاستراتژیگ(کنکاشمحیطی،تدویناستراتژی،اجراوکنترل)رابررسینمود.فرآیند
باروشارزیابیمتوازننیزازمنابعمتعددیمرورنمودویکتقسیمبندی

مدیریتاستراتژیک را 
چهارگانهازابعادمدلپیشنهادیراارائهکرد.سپسازطریقمرورپیشینهتحقیقوبررسیدرمنابع
مختلف،برایهریکازابعاد،چندزیرمعیاروشاخصتعریفنمودکهقابلامتیازبندیباشند .
درمرحلهبعدیازطریقتحلیلمحتوایادبیاتموجوددرموردتئوریهایمزیترقابتیو
خلقارزشمتمایز،مدلیبرایممیزیواعتبارسنجیوضعیتمزیترقابتیسازمانارائهشد.این
مدلازطریقمطالعهتئوریهایدیدگاهمبتنیبرمنابع،شایستگیهایاصلیومزیترقابتیوبا
تأکیدبرپژوهشدوهیموهمکارانش()65-57،1393درموردنحوهخلقمزیترقابتیبهدست
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آمدهاست .
شدهاست،
در مرحله سوم از طریق مطالعه مقاله ماریا ال .ناتان که در سال  2015منتشر  
وطیپرسشنامهایبهمدلتحقیقافزوده

نشانههایتفکرغیراستراتژیکدرسازمانهااستخراجشد
شد .
در ادامه مدل پیشنهادی خود را برای تعدادی از افراد خبره (اساتید عضو هیئتعلمی
دانشگاههایمختلفایرانکهبیشترینتخصصدرزمینهمدیریتاستراتژیکراداشتند)ارسال
تجلسهیبازبرای

نمودهودرموردکلیاتمدل،معیارهاوشاخصهاازآنهانظرسنجینمود(صور
افرادخبرهارسالشدوبهکمکروشدلفینظرافرادخبرهرابهیکدیگرنزدیکنمود).درجدول
،روشپژوهشبهصورتخالصهارائهشدهاست.درنهایتنیزجهتبررسیکاربردمدل،

شماره2
بهاجراییکمطالعهی موردیدرشرکتشیشهوگازپرداختهشد.درادامهبحثبهبررسی

دقیقترابعادمدلپیشنهادیپرداختهخواهدشد .
1

جدول شماره  .2بررسي روش تحقیق
نوع پژوهش
مخاطب پژوهش
هدف پژوهش
بعد زمانی پژوهش
روشهای گردآوری داده
روش نمونه گیری

تحقیق ترکیبي (کیفي و کمي)
بنیادی
اکتشاف و توصیف مدل مفهومی
1394
آرشیوی ،کتابخانهای ،تحلیل محتوا ،پیمايش ،دلفی
روش نمونه گیری غیر احتمالی ،گلوله برفی

مراحلانجامتحقیقومنابعمطالعاتیبرایهرقسمتازتحقیقدرجدولشماره3آوردهشدهاست .
جدول شماره  .3توضیح مراحل پژوهش و منابع مورد استفاده
مرحله

توضیح

منابع

مرحله اول :شناسايی ابعاد چهارگانه
مدل

در اين قسمت عناصر اصلی مدل از طريق
تحلیل محتوا بدست آمد

مرحله دوم :اف ودن مدل ممی ی م يت
رقابتی به مدل

اين قسمت از مدل جهت ممی ی وضعیت خلق
ارزش متماي در مدل گنجانده شدهاست

مرحله سوم :اف ودن بعد ممی ی تفکر
استراتژيک

اين قسمت از مدل يک چکلیست برای
ممی ی تفکر استراتژيک ارائه میدهد.

کتدددا هدددای برنامدددهريدد ی و مدددديريت
استراتژيک ،کتا های کاپالن و نورتدون در
مورد کدارت امتیدازی ،مجموعده مقدا ت و
کتا های پول نیون و کاپالن/نورتون
مقا ت و کتبهای رويکرد منبع محور،
تحقیقات بارنی ،همل ،پراها د ،گرانت و
دوهیم در مورد خلق م يت رقابتی
مقاله ماريا ناتان

1. Maria L. Nathan
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در این پژوهش با بهرهگیری از مجموعه کتب و مقاالت کاپالن و نورتون )1994( 1که
صاحبنظرانحوزهمدیریتاستراتژیکهستند،

ابداعکنندگانروشکارتامتیازیمتوازنو 

پیادهسازی استراتژی) ،گفتههای
استفاده شد ،همچنین کتاب مکلنان ( ( )113-111 ،1393
روملت(()240،1392استراتژیخوب،استراتژیبد)وکتابنیون)105-95،2002(2کهدر
فهرستمنابعقابلرویتمی باشد،بههمراهکتبمدیریتاستراتژیکازجملهکتابمدیریت

استراتژیک دیوید ( ،)138-133 ،1392ویلن و هانگر ( )92-86 ،1391و گرانت ()1392
استفاده شد و نهایتاً نظرسنجی از افراد خبره حوزه مدیریت استراتژیک (ارسال پرسشنامه و
بعدجهتاندازهگیریاعتباراستراتژیانتخابشدندکهبهشرح

بهکارگیریروشدلفی) 4،
ذیلمیباشند :

 اهداف استراتژی روشارزیابیمتوازن همسوییاستراتژیکدراینجابهتشریحومعرفیهریکازابعادمدلمیپردازیم :

 بعد اهداف در برگیرنده چهار معیار تحتعناوین بیانیه ماموریت یا رسالت سازمان،
انداز(دورنماوآرمان)واهدافکالنمیباشد.برای

ارزشهایمحوری،سندچشم
شدهاستکهالزماستشخصممیز،
هریکازاینمعیارها،شاخصهاییدرنظرگرفته 

بهدقتبهبررسیآنهادرسازمانبپردازدوامتیازاترادرنظربگیرد،حداکثرامتیاز
عددمیباشد.

بعداهدافبرابر250
ازیسازمانجهتنیلبهماموریت،چشمانداز

بعداستراتژیسازمانکهدرواقعبرنامهس


باشدنیزدارایمعیارهاییمیباشدکهنشاندهندهاینموضوعهستندکه


واهدافمی
آیااستراتژیسازمانیکاستراتژیاثربخشومناسباستیاخیر.بهعبارتدیگراین
بعد،بهممیزیاینمسالهمیپردازدکهآیاسازمانجهتتحققچشماندازواهداف

کالنخوددرحالانجامکارهایدرست(استراتژیخوب)میباشدیاخیر.اینبعدنیز

حداکثر250امتیازدارد.
1. Kaplan & Norton
2. Niven
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برنامهریزی استراتژی(نقشهاستراتژی،سنجهها،اقداماتابتکاری
 بعدسومشاملنحوه 
سازیآنمیباشدکههمانممیزیروشارزیابی


استراتژیکوبودجهاقدامات)وپیاده
باشد.بهبیاندیگر،اینبعدازمدلبهممیزیاینمطلبمیپردازدکهآیا


متوازنمی
شدهوبهدرستیپیادهمیشودیاخیر.اینبعد

روشارزیابیمتوازن،بهدرستیطراحی

نیز شامل سه معیار آمادهسازی و آغاز فرآیند ،برنامهریزی استراتژی ،اجرا و کنترل
میباشد.
میباشدکههریکدارایشاخصهاییهستندوحداکثرامتیازنیزبرابر 250

 بعدچهارمشاملهمسوییاستراتژیکاستکهبهممیزیدومعیارهمسوییعمودی
(یکپارچگی)میپردازدوحداکثرامتیازاین

(جاریسازیاستراتژی)وهمسوییافقی

میباشد.
بعدنیزبرابر 250
پسازمشخصشدنابعادومعیارهایمدلهریکازابعادچهارگانهمطابقشکل،1در
چهارسمتمحورمختصاتقرارگرفتهوسپسمطابقشکل،2حالتآرمانییعنیحالتیکهدر
میگردد.شکل 3نیزجایگاهیکشرکتفرضیپساز
هربعدامتیاز 250کسبشودترسیم 
دهد،همانطورکهدرشکلنیزمشخصمیباشداینشرکتفرضیاهداف


ممیزیرانشانمی
خودرابهخوبیتدویننمودهواستراتژیخوبینیزداردامادرموردروشارزیابیمتوازنو
سازیوهمچنینهمسوسازیضعیفعملنمودهاست.بنابرایناینمدلقادرخواهد


نتایجپیاده
هایسازماندرخصوصاستراتژیرامشخصنمایدوسازمانازاینطریقمیتواند


بود،ضعف
برنامهریزینماید .
جهترفعنواقصخود 

شکل  .1ابعاد مدل پیشنهادی
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شکل  .2مدل پیشنهادی در حالت بهینه


در اینجا به مقایسه مدل معروف ممیزی استراتژی ویلن و هانگر و مدل پیشنهادی تحقیق
پرداختهمیشود .
جدول  .3مقایسه مدل ممیزی استراتژیک ویلن و هانگر با مدل پیشنهادی تحقیق
مدل ویلن و هانگر
ساختار و سیستم
ابعاد تحت پوشش

ساختارمند و منظم
ابعاد مدل کلی هستند

نحوه امتیاز دهی
شفافیت و مقايسه با وضعیت مطلو

نحوه امتیاز دهی شفاف نیست
-

مدل پیشنهادی
ساختارمند و منظم
ابعاد با معیارها و شاخصهايی حمايت میشوند که کامالً به ج ئیات
میپردازند.
امتیازبندی شفاف
از نمودار تار عنکبوتی استفاده مینمايد و جايگاه فعلی را نسبت به
حالت بهینه به صورتی کمی ،عددی و شفاف نشان میدهد

درمرحلهدوم،جهتتأکید  برخلقارزشمتمایزوممیزینمودناینموضوعکهآیاسازمان
میتواندخود رانسبتبهرقبایشمتمایز ومنحصربهفرد نماید ،ادبیاتمربوط بهتئوریهای

مزیترقابتی ،شایستگیها یاصلی و دیدگاهمبتنی برمنابعمرورشد ودرنتیجهبسطمدل
دوهیموهمکارانش ()65-57،1393یکمدلهمبرایممیزیارزشآفرینیمتمایزسازمان
نمایشیازمدلممیزیمزیترقابتیراارائهمیدهد .

توسعهیافت.شکل4
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شکل  .3جایگاه یک شرکت فرضي در مدل


نشانههایتفکر
درآخرینمرحلهازتحقیق،ازطریقتحلیلمحتوایمقالهماریاناتان  ،
چک لیستیدرکناردوابزارقبلیمدلتحقیققرار
بهعنوان  
غیراستراتژیکاستخراجشدندو 
گرفت .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

گفتگوهای استراتیک

√

انتقال استراتیک

√

پرسشگری و کنجکاوی

√

خالقیت و نوآوری

√

قاعدهشکنی

√

عدم رضايت از وضع موجود

√

صرف زمان برای مشتری و ارزش وی

√

در جستجوی اخبار بد و عدم تأيیدها

√

احترام به تمام عقايد و نظرها

√

اعتماد به نفس

√

يادگیری و ياد دادن بر پايه هر دو نیمکره مغ

√

چالشجويی و چالشگری

√

شکل  .4فرآیند ممیزی نحوه خلق ارزش متمایز و چگونگي دستیابي به مزیت رقابتي
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م يت
رقابتی
پايدار

آيا شرکت کاری را انجام
میدهد که رقبا قادر به
انجامش نیستند؟

توانايی قطع رابطه
موفق و بازآرايی
جديد
با ارزش ،کمیا ،
فاقد جانشین ،مورد
استفاده سازمان

عدم تقارت

آيا شرکت کاری را انجام
میدهد که ديگر شرکتها
قادر به انجامش هستند
ولی نه به خوبی شرکت؟

دشوار برای تقلید

شکل  .5چک لیست ممیزی تفکر استراتژیک

 -1مطالعه موردی :ممیزیاستراتژیشرکتشیشهوگاز

در این بخش از پژوهش ،محقق به ممیزی و اعتبارسنجی استراتژی شرکت شیشه و گاز
شرحذیلمیباشد :


پرداختهاستکهخالصهنتایجآنبه
جدول  .4نتایج نهایي ممیزی شرکت شیشه و گاز
ردیف
1
2
3
4

ابعاد مدل
اهداف
استراتژی
روش ارزيابی متوازن (برنامه ري ی و پیاده سازی استراتژی)
همسويی استراتژيک

امتیاز کسب شده
211
151
31
51

شدهتوسطشرکتمشخصمیشود

سپسبامحاسبهمساحتکلومساحتپوششداده
که شرکت مذکور تنها  18درصد کل مساحت را پوشش دادهاست و عملکرد استراتژیک
ضعیفیدارد .ازطرفدیگرقابلیتپیگیرینقاطضعفدراینمدلوجوددارد،بهعنوانمثال
بیشترین ضعف در بعد روش ارزیابی متوازن بوده است و از نظر همسویی استراتژیک نیز
سازمانعملکردمطلوبی نداشته است.ازطرفدیگر اینسازمان بهترینعملکردرادر بعد
امابرنامهپیادهسازیاستراتژیباروش

اهدافخوددارد.استراتژیسازماننسبتاًخوببوده ،
ارزیابیمتوازنبسیارضعیفدرحالاجرااست .
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 .3نتیجهگیری
ممیزی استراتژی سازمان باعث میشود که سازمان وضعیت موجود خود در خصوص اهداف،
استراتژی،روشارزیابیمتوازنوهمسوییاستراتژیکراتشخیصداده،جایگاهخودراباحالت

مطلوبمقایسهکرده،بهعملکرداستراتژیکخودامتیازدهدونقاطضعفعملکردخودرااز
طریقچهاربعدمدلدنبالنمودهونسبتبهرفعآنهااقدامکند.ازطرفدیگراینمدلمیتواند
آغازکارفرآیندبازنگریوتطبیقاستراتژیسازمانباشد،بهعبارت دیگرابتداسازمانوضعیت
فعلیخودرامحکزدهوباتوجهبهامتیازکسبشدهوشناسایینقاطضعفخودمیتواندبرنامه
استراتژیمفیدتریداشتهباشد.مدلپیشنهادیکلفرآیندمدیریتاستراتژیکسازمان،ازکنکاش
شدهاست و
محیطتاارزیابیاستراتژیکراپوششمیدهدودیدگاههایمختلفیدرآنلحاظ 
ترمیباشدوبهجنبههای
نسبتبهمدلهایفعلیازجملهمدلویلنوهانگر ،ساختارمندترومنظم 
روشارزیابیمتوازنوهمسوییاستراتژیکنیزپرداختهاست،اماجایکارزیادیجهتبهبودو
تواننحوهامتیازدهیهارادقیقترنمودهوبررویافزودنابعاد

تقویتاینمدلوجوددارد.می
دیگری به این مدل تحقیق کرد .امید است این مدل بتواند راهگشای تحقیقات بیشتر در زمینه
اعتبارسنجیوممیزیاستراتژیشرکتهاباشد .
مدل پیشنهادی تحقیق عالوه بر ارائه چارچوبی ساختارمند ،جامع و کمیبرای ممیزی
استراتژی،دارایمدلیبرایممیزینحوهخلقارزشمتمایزوچگونگیدستیابیسازمانبه
باشد.همچنینچکلیستیبرایممیزیمیزانجاریبودنتفکراستراتژیک


نیزمی
مزیترقابتی
شدهاست .
درسازمانارائه 
نتایجاینپژوهشبرایافرادیکهقصددارندمیزاناعتبارودرستبودناستراتژیخود

گیریقراردهندمفیدمیباشد.اینتحقیقمدلیجامع،


صورتدقیقموردسنجشواندازه

رابه
ارائهمیدهد :

کمی،ساختارمندوهمچنینویژگیهایزیررا

این مدل تنها مدلی است که ممیزی کارت امتیازی متوازن را در فرآیند ممیزی استراتژی
گنجاندهاست .

اینمدلدارایسیستمامتیازبندیعددیبرایهریکازابعادمیباشد .

این مدل عالوه بر ممیزی استراتژی ،بر روی ممیزی مزیت رقابتی و تفکر استریک نیز
پیشنهاداتی ارائه دادهاست .البته پیشنهادات ارائهشده برای ممیزی مزیت رقابتی و تفکر
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بهعنوان پیشنهاد
استراتژیک قابلیت کمیسازی و امتیازبندی را دارند که این مورد میتواند  
برایتحقیقاتآتیدرنظرگرفتهشود .
مدل پیشنهادی تحقیق دارای بعد همسویی استراتژیک میباشد که در سایر مدلها در نظر
شدهاست .
گرفتهن 
برنامهریزی
مدل پیشنهادی بهصورت کمی و عددی ،به هر یک از ابعاد اهداف ،استراتژی  ،
برایاستراتژیوهمسوییاستراتژیک،امتیازمیدهد .

مدیران سازمانها  به کمک مدل پیشنهادی تحقیق ،به ابزار کاربردی جهت اعتبارسنجی و
امتیازبندی استراتژیها ،اهداف و برنامههای استراتژیک خود دست پیدا میکنند و قادر
خواهندبودکهضعفهایخوددرابعادمختلفاستراتژیراشناسایینمودهوجهتبهبود

وضعیتاستراتژیخودتالشکنند.
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