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چكيده
چگونگی همسویی  شود. ای تعریف می وظیفه های وکاروبخش واحدهای کسب سه سطح کالن شرکت، راهبرد در

یکی ازواحدهای وظیفه ای که مسئولیت تولید محصوالت رابه  این سه سطح برای موفقیت سازمانها اهمیت دارد.
توان  راچگونه می عهده دارد عملیات است.حال سؤال آن است که همسویی راهبرد عملیات با راهبردی کسب وکار

های  شود که باآن به چگونگی انجام همسویی پاسخ داده شود. الگو ازسازه ارایه می وییایجاد کرد. بدین منظورالگ
های تصمیمات راهبردی عملیات تشکیل شده است. برای تبیین الگو ابتدا  رقابتی وحوزهابعاد  راهبرد کسب وکار،

سپس براساس  شود و انتخاب میرقابتی  کدام بعد این سؤال مطرح است که باتوجه به نوع راهبرد کسب وکار
 صنایع غذایی و شرکت در 061بعدرقابتی منتخب راهبردهای عملیات مناسب کدامند. برای پاسخ به این سؤاالت 

 ابتدابا ها نیز، برای تحلیل دادهاست.  کاربردی هدف، منظر ازاند. تحقیق  تحقیق قرارگرفته مورد شیمیایی انتخاب و
نمونه  شرکت در استفاده هر راهبرد عملیات مورد رقابتی و بعد وکار،نوع راهبرد کسب  پیمایشی،-روش توصیفی

تا مدل  ارتباط بین آنها مشخص شد همبستگی، -توصیفی استفاده از روش آماری مشخص گردید. سپس با
 عملیاتی همسویی به دست آید. برای به دست آوردن روابط همسویی، مراحلی تدوین شده که برآن اساس برای هر

آن است که عملکرد  گونه همسویی مشخص شد. نتایج بیانگر52اساس مشابهت کدها  کد و برشرکت یک 
باشد .به عبارت دیگر همسویی در بین شرکتهای موفق  میبا توجه به گونه همسویی راهبرد آنها متفاوت  شرکتها

گونه همسویی  تهف گرفتن عملکرد، نظر در گونه همسویی با 52وناموفق به شکل معناداری متفاوت است. از
همچنین از رویکرد  آنها برای تبیین الگوی عملیاتی همسویی استفاده شد. نتایج از و مناسب تشخیص داده شد

 کند. رقابتی حمایت میدرابعاد  مصالحه

ابعادرقابتی.همسويی،راهبردعمليات،راهبردكسبوكار،:هاواژهكليد
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مقدمه

های اصلی شرکت  ه اهداف و مأموریتتیابی بای کلی و اساسی برای دس راهبرد برنامه
ای  وبخش های وظیفه5، واحدهای کسب و کار0[. راهبرد در سطوح کالن شرکت46است]

ی سه سطح ذکرشده راهبرد تدوین [. سازمانها برای موفقیت خودبرا03تعریف می شود]9
وهماهنگی مورد اما عالوه برداشتن راهبرد، باید به چگونگی ارتباط بین این سطوح  کنند. می

نیاز بین آنها نیز توجه کنند. موفقیت سازمان عالوه بر توانایی، دانش و قابلیت هر واحد، به 
ساختار مناسب در انتقال  نبود [.50]ایجاد و وجود هماهنگی بین آن ها بستگی کامل دارد

تر، سبب بروز مسائل و  ه در سطح کالن شرکت به سطح پایینهای تدوین شد استراتژی
یات، هسته مرکزی ای سازمان عملیات است. عمل ی ازواحدهای وظیفهشود. یک ی میشکالتم

ای  ده بیشترین بخش دارائیهای سرمایهبرگیرن شود. فعالیتهای عملیات در سازمان محسوب می
ول یاعرضه یک خدمت انسانی است و معموالعمده هزینه های مربوط به تولیدیک محص و

این راهبرد مرتبط باعملیات به عنوان اسلحه رقابتی دارای بیشترین شود. بنابر صرف عملیات می
 ارزش است.

 ای عملیات چگونه باید وظیفه سؤال مقدر این که ارتباط بین استراتژی کسب و کار و راهبرد   
باشد؟ در این مقاله ابتدایک الگو مفهومی وسپس یک الگو عملیاتی ارائه خواهد شد تا بر آن 

 بردهای عملیات را با راهبردهای کسب و کارهمسو کرد. اساس بتوان راه


كاروراهبردهايكسب

برد کسب وکار، ابعادرقابتی و برای تدوین الگوی همسویی راهبرد رویکردهای مطرح در راه
دراین بخش  اند. پیشینه تحقیق بررسی و تحلیل شده قالب گیری عملیات در های تصمیم حوزه

 .نتایج حاصله ارائه می شود
به مزیت موضوع راهبرد کسب وکار،چگونگی دستیابی :گونهشناسیراهبردهايكسبوكار
متعددی  [. درباره انواع راهبرد کسب وکار دیدگاه های05رقابتی دریک بازار وصنعت خاص است]

 [9وبومن] [،41ترسی وویرسما] [،90پورتر] [،56مایلزواسنو] توان به، وجود دارد. ازآن جمله می
 کرد.اشاره 

ای را شکل دادند که بر اساس آن  العه شرکتهای کوچک و بزرگ، نظریهمط مایلزواسنو با   
شوند.  تقسیم می ،3و ارتجاعی 2تحلیل گر ،1آینده نگر ،4شرکتها به چهار گروه راهبردی:مدافع

                                                 
1  . Corporate strategy 

2  . Business strategy 

3  . Functional strateg 

4  . Defender 



 

 

 ... الگویی برای همسویی راهبرد عملیات و راهبرد 
 

دارای موفقیت هستند و گونه چهارم شکست  نگر، تحلیل گر، آینده های راهبردی مدافع، گونه
 [.99]آورد به بار می بردیراه
ایده اصلی پورتر این است که مزیت رقابتی درون یک شرکت می تواند به وسیله هزینه پائین    

یا تمایز ایجاد شود و این موارد می تواند در یک بازار گسترده و یا محدود معنا پیدا کند. بنابراین 
شود. بعد اول نشان دهنده راهبردهای  راهبرد رقابتی پورتر توسط یک ماتریس دو در دو ارائه می

رقابتی بر حسب دامنه بازار) گسترده یا محدود( وبعد دوم بیانگر منبع مزیت رقابتی )هزینه یا 
[معتقداست شرکت ها یکی از این راهبردها را اتخاذ می کنند. اما گاهی 91تمایز( است .پورتر]

ها بپردازد، که در این حالت هدف اوقات یک شرکت ممکن است به بیش ازیکی از این راهبرد
اصلی تضعیف می شود. راهبردهای کاهش هزینه و تمایز با یکدیگر ناسازگار اند، زیرا، تمایز 

 .معموال هزینه را باال می برد
صمیمیت با مشتری و سایر  "ای با عنوان  با انتشار مقاله 0339[ در سال 41ترسی و ویرسما]   

کردند. دیدگاه ترسی و ویرسما به جای   هبری بازار معرفیسه مسیر برای ر 4"اصول ارزش
کنند که برای تدوین  آنها پیشنهاد میکند.  فهوم اصول ارزش استفاده میراهبردهای ژنریک از م

،صمیمیت 5برتری عملیاتی از: اند راهبرد از سه اصل ارزشی باید استفاده شود. این سه اصل،عبارت
کند این است  استفاده می کتی که از راهبرد برتری عملیاترهبری محصول.هدف شر مشتری و با

که در صنعت رهبری قیمت رابه عهده داشته باشد. شرکت هایی که به دنبال صمیمیت با 
حصوالت دهی م صمیمیت با مشتری جهت تناسب و شکلاز یک راهبرد مستمر  مشتری هستند،

تالش دارند  کنند، ن اصل پیروی میاز سومی هایی که کنند. شرکت و خدمات مشتری استفاده می
 تا محصوالت و خدماتی که پیشرفته ترین و جدیدترین در نوع خود تلقی می شوند را ارائه دهند.

[با نگاهی متفاوت استراتژی رقابتی پورتر را در هشت موقعیت، قیمت پایین و 9کلیف بومن]   
رکز؛ قیمت باال و ارزش استاندارد؛ متم -ارزش افزوده پایین؛ قیمت پایین؛ترکیبی؛ تمایز؛تمایز

 در قالب یک ساعت ارائه کرده است. و قیمت استاندارد -ارزش پائین؛ ارزش پائین-قیمت باال
 آیند. شده توسط مشتری و قیمت به دست میاین موقعیتها ازترکیب ارزش افزوده درك 

این  کلی تمرکزتوان گرفت آن است که به طور میای که ازتحلیل این دیدگاهها  نتیجه   
بنابراین دیدگاه راهبرد رقابتی پورتر  بر راهبرد تمایز. یا بر راهبرد کاهش هزینه است و یا ها دیدگاه

دیدگاهی غالب است. نظریه راهبرد رقابتی عمومی  همچنان در ادبیات راهبرد کسب و کار،

                                                                                                                   
1  . Proespector 

2  . Analyzer 

3  . Reactor 
4  . Customer Intimacy and Other Value Disciplines 

5  . Operational Excellence  
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ت که درباره مطالعه مایکل پورتر بدون تردید یکی از ماندگارترین و مؤثرترین دیدگاه هایی اس
هنوز این نظریه به عنوان پارادایم  ها مطرح شده است. پس از چند سال، شرکت رفتار راهبردی

رو در این مقاله برای تدوین سازه ی راهبرد  از این [.01] شود رقابتی شناخته می غالب در راهبرد
 از رویکرد راهبرد رقابتی پورتر استفاده شده است. رقابتی،



 هر در"ارائه خدمات است. به عبارت دیگر و وظیفه اصلی عملیات، تولید کاال :عملياتراهبرد
بنای اقتصادجهانی راشکل  زیر و کند سازمان بخش عملیات موتوری است که سود ایجاد می

 [. براین اساس ضروری است که درتدوین راهبرد، شرکتها به عملیات توجه کنند و94]"دهد می
 برای آن قائل شوند.نقش راهبردی مناسبی 

ان دهد که ابتدا فعالیتهای تولید و عملیات به عنو نشان می مطالعه تاریخچه ی موضوع،   
رقابتی شدن محیط کار باعث گردید که  مورد توجه نبوده. آفرینند، فعالیتهایی که مزیت رقابتی می

تحت  0363ر سال تصمیمات مرتبط با عملیات مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مقاله اسکینر د
سرآغازی بر ورود تولید و عملیات به موضوعات  0ٌحلقه گمشده راهبرد شرکت-ولیدتعنوان 

راهبردی شرکت بوده است. اسکینر بخش تولید را به عنوان یک سالح رقابتی مطرح کرد. طبق 
برقرار نظر اسکینر، زمانی که شرکتها نتوانند بین راهبرد تولید و راهبرد شرکت ارتباط مناسبی 

 [.1باشد] با سیستم تولید غیررقابتی ای روبه رو خواهند شدکه بسیار هزینه بر و زمان بر می کنند،
[، راهبرد عملیات را بر حسب محتوا و فرایند تفکیک کردند. محتوای 52همکارانش] لئونگ و   

تصمیم  آنهادرباره  راهبرد عملیات بیان کننده موضوعات راهبردی است که مدیران عملیات باید
تصمیمات راهبردی عملیات بیان کننده فرایند تدوین راهبرد  مراحل اتخاذ بگیرند. چگونگی و

[ راهبرد محتوایی از تصمیمات و اقدامات مشخصی 96عملیات است. طبق دیدگاه اسلک ولوئیس]
 کند. بنابراین راهبرد فرایندی تشکیل شده که نقش، هدف و فعالیتهای عملیات را تعیین می

 عملیات، روشی جهت اتخاذ تصمیمات محتوایی است. 
 اند. بر کرده بندی بعد طبقه[، فرایند تدوین راهبرد عملیات را در قالب چهار 91اسلک و لوئیس]   

 یا 2تواند از یک فرایند باال به پایین کسب و کار می این اساس راهبرد عملیات با توجه به راهبرد
و یا بر اساس قابلیت  4محور(-اساس الزامات بازار )بازار بر هی دیگردیدگا از یا و 3پائین به باال

                                                 
1  . Manufacturing-missing link in corporate strategy 

2  . Top-down 

3  . Bottom-up 

4  . Market-led 



 

 

 ... الگویی برای همسویی راهبرد عملیات و راهبرد 
 

که درمجموع شکل دهنده چهارنمای همسویی  تدوین شود 1محور(-های عملیات )عملیات
 راهبرد عملیات هستند.

این  پردازد. الگوی ارائه شده دراین مقاله به فرایند و محتوای تصمیمات راهبردی عملیات می   
تعیین کننده راهبرد  کندکه درآن راهبرد کسب وکار فرایند باال به پایین تبعیت میالگو ازیک 

.عملیات است


سازمان را مبنای مزیت رقابتی می داند، او پیشنهاد می کند  5[ فعالیتهای90پورتر]:ابعادرقابتی
اهبردی به ، که سازمان باید یک جایگاه راهبرد متمایز انتخاب کند. براین اساس جایگاه یابی ر

معنی انجام فعالیت های متمایز از رقبا یا انجام فعالیتهای مشابه به صورتی متمایز از 
[. ازدیدگاه عملیات، تمایز براساس ابعاد رقابتی متفاوتی انجام می شود. این ابعاد در 91رقبااست]

[درقالب هزینه،کیفیت وتحویل مطرح شد و 92توسط اسکینر] 0363سال
[ در 09بعد انعطاف پذیری را به آنها اضافه کرد. هایس وهمکاران]0311ل[درسا41ویلرایت]

بعد تحویل را به دو بخش، سرعت در تحویل و قابلیت اطمینان در تحویل تفکیک  0311سال
کرده و نوآوری را نیزبه آن اضافه کردند.

ضـوع مشـاهده   ه عمده درادبیـات مو در ارتباط با چگونگی رقابت براساس ابعادرقابتی دو دیدگا   
شود. اسکینر، معتقد است که راهبرد عملیات باید بر روی یک اولویت رقابتی تمرکز کنـد. امـا    می

[،بـرای اثربخشـی عملیـات بـه ترتیـب بایـد       01فردوس و دی میر] 3در الگوی مخروط ماسه ای
پذیری و در نهایت اثربخشی هزینه  انعطاف کیفیت، سپس تحویل)تحویل مطمئن وتحویل سریع(،

اسکینر از مـدیران   محقق شوند. از طرف دیگر تالش برای توسعه در هر جنبه باید تجمعی باشد.
خواسته است که برای شرکت خود اولویت رقابتی را انتخاب کنند و سپس بر اسـاس آن سیسـتم   
 تولید و عملیات خود را طراحی نمایند. شرکت باید در یک زمان بر یک اولویت رقابتی تمرکز کند

ساختار عملیاتی متفاوتی  اولویت های هزینه ، انعطاف پذیری، کیفیت و تحویل، ساختار و زیرزیرا 
ادبیات موضوع انجام گرفت در این  بررسی که در شده و با توجه به مطالب ذکر کنند. میرا طلب 

سـازه ابعـاد    در مقاله رویکرد اسکینر مبنی برانتخاب یک بعد رقابتی قالب برای شرکت انتخـاب و 
 رقابتی لحاظ شد.

ی ها حوزه برای تدوین راهبرد عملیات ضروری است،:هايتصميماتراهبرديعملياتحوزه
ندی متفاوتی گیری راهبردی مورد شناسایی قرار گیرند. با بررسی ادبیات موضوع، طبقه ب تصمیم

                                                 
1  . Operation-led 

2  . Activites 

3  . Sand-cone 
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(ارائه شده 0)جدول  ای در ها به صورت مقایسه این دیدگاه توان مشاهده کرد. را در این ارتباط می
 است.

 
 . طبقه بندی دیدگاه های مربوط به تصمیمات راهبردی عملیات0جدول

ديدگاههها



هايتصميمحوزه

هايسو

ويلرايت

[41]

بوفا

[6] 

فاين

وهاكس

[44]

[82]HPهيزرورند

ر

[46]

ميلتنبرگ

[82]

بكمنو

روزنفيلد

[8]
        

 

   -  -   یکپارچگی عمودی 

     - -  ظرفیت

  -  - -   تسهیالت

 - -    -  فناوری محصول

        فناوری فرایند

 
در الگوی پیشنهادی این مقاله تصمیمات راهبردی عملیات که توافق و اتفاق نظر بیشتری بر    

 ات مورد استفاده قرارهای تصمیم گیری راهبردی عملی به عنوان حوزهروی آنها وجود دارد 
 فناوری فرایند. اند: یکپارچگی عمودی، ظرفیت ، تسهیالت، فناوری محصول و فتهگر

یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین  یکپارچگی عمودی درارتباط با زنجیره ارزش است و
تصمیمات عملیات محسوب می شود.این تصمیم  به طور خالصه به سؤاالتی مانند، میزان 

 [.5کنندگان( پاسخ می دهد] مینزنجیره ارزش وجهت مالکیت)به سمت مشتریان یا تأمالکیت در
ظرفیت مقدار خروجی در هر دوره زمانی است که یک کسب و کار یا تسهیالت می تواند تولید "

برای تدوین راهبرد ظرفیت شرکت ها باید درباره مقدار ظرفیتی که باید داشته باشند تا [. 5]"کند
[، الگوی را برای تدوین راهبرد ظرفیت در 02رده سازند فکرکنند. هایس وهمکاران]تقاضارا برآو

قالب راهبرد کسب و کار بیان کرده اند. بر این اساس راهبرد ظرفیت می تواند به سه روش 
از پیش بینی تقاضای آینده شکل : در این روش ظرفیت 1تدوین شود:روش اول: راهبرد پیشرو

: در  2ز اینکه نیاز ایجاد شود ، توسعه می یابد. روش دوم : راهبرد تأخیریگیرد و ظرفیت قبل ا می
این راهبرد متوسط تقاضا کامالً برآورده نشده و شرکت میزان کمتری از ظرفیت مورد نیاز را 

شود .  ظرفیت مازادی ایجاد نمیاین روش بسیار محافظه کارانه است و درآن  کند. می تأمین
درصد اوقات  21این روش میانگین تقاضا برآورده می شود.اما شرکت در : در 3روش سوم: مستمر

  درصد اوقات ظرفیت کمتری از تقاضای پیش بینی شده دارد.  21ظرفیت مازادودر

                                                 
1  . Lead-strategy 

2  . Lag strategy 

3  . Stay-even 



 

 

 ... الگویی برای همسویی راهبرد عملیات و راهبرد 
 

ه تسهیالت ومحل استقرار تسهیالت در راهبرد تسهیالت، عموماً به دوموضوع اصلی،انداز   
ت،گزینه های راهبردی، تسهیالت کوچک . ازدیدگاه اندازه تسهیال[91]شود پرداخته می

وتسهیالت بزرگ قابل تعریف است.بابررسی روندتغییرات فناوری می توان گفت که، فناوری 
 .ری از سازمانها را کوچک کرده استجدید، رایانه های سریعتر و ارتباطات بهتر اندازه بهینه بسیا

های نزدیکی به  تسهیالت باگزینه ن درانتخاب مکان[،نیزمعتقدند که سازما02هایس وهمکاران]
. باتوجه به مطالب ذکرشده باشد میمواد اولیه ،نزدیکی به مشتری ونزدیکی به نیروی کار روبرو 

 این تحقیق راهبردهای تسهیالت در دو حوزه اصلی مبتنی بر در خصوص راهبرد تسهیالت، در
مبنا و -هیالت )شامل منبعمکان تس مبتنی بر اندازه)شامل تسهیالت کوچک یاتسهیالت بزرگ(و

 اند. در مدل لحاظ شده مبنا(به عنوان سازه تسهیالت،-بازار
تعریف و  نتیجه همه فعالیتهاست. مدیریت در انتخاب، دلیل وجودی سازمان و محصول،   

تواند بر  ت و تصمیم گیری در مورد محصول میهایی روبه رو اس طراحی محصوالت با گزینه
ملیات تأثیرگذار باشد. تعاریفی که از راهبرد محصول انجام شده نیز سایر بخشهای مدیریت ع

 راهبرد محصول عبارت است ازانتخاب،تعریف و"اند برای مثال: دهعمدتا بر این نکات توجه کر
محصوالت  در تغییر ای از دامنه در طراحی محصول را [،91[. استیونسون]06]"طراحی محصول

محصوالت موجود،  در گزینه، تغییر چهار بندی کرده و بقهارائه یک محصول جدید طموجود تا 
 پیشنهاد را توسعه یک خط محصول جدید، توسعه کاربردهای محصول و ارائه یک محصول جدید

تغییردرمحصوالت موجودبه  این توضیحات راهبردهای توسعه محصوالت جدید و با کرده است.
اند. شده وی پیشنهادی این مقاله منظورحوزه محصول در الگ عنوان راهبردهای اصلی مطرح در

فناوری فرایند بخش اصلی در تبدیل ورودیها به خروجیهای شرکت می باشد و اجازه می دهد    
تا شرکت محصوالت و خدمات خود را نسبت به سایر رقبا متمایز کند و اغلب مستلزم هزینه 

کاربرد "فرایند را به صورت  [، فناوری91سرمایه گذاری قابل توجهی می باشد. اسلک ولوئیس]
تعریف کرده اند.و معتقدندکه راهبرد فرایند ، فناوری است که قطعات "علم در فرایند عملیات

دانندکه  رویکردی می [،راهبرد فرایند را06مختلف را به هم مونتاژ و متصل می کند. هیزرورندر]
کند.طبقه بندیهای متعددی  کند تا منابع را به کاالها و خدمات تبدیل یک سازمان اتخاذ می

بندی هایس و  است ازجمله آنهامی توان به طبقه درباره انواع فرایندهای تولیدی انجام گرفته
ای، مونتاژ  دستهای، ندهای تولیدی را به شکلهای پروژهماتریس محصول فرایندکه فرای ویلرایت در

 آن سه نوع فرایند، تولید ه درک [،59اند و یاطبقه بندی کنجن دجیک] پیوسته گروه بندی کردهو 
اشاره کرد.  تعریف شده است، 3مهندسی برحسب سفارش 2،تولیدبرای انبار1حسب سفارش بر

                                                 
1. Make-to-order 

2. Make-to-stock 
3. Engineer-to-order 
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برای  سیستمهای تولید برحسب سفارش به انعطاف پذیری باالتری نسبت به سیستمهای تولید
 ارند. تولید برای انبار ازد هزینه باالتری را تری داشته و بنابراین کارایی پایین و دارند نیاز انبار

[. مطالعه دقیق ماتریس 1است] حسب سفارش برخوردار تری نسبت به تولید بر تنوع پایین
تنوع  رویکرد نشان دهنده دو [،59بندی کنجن دجیک] طبقه محصول فرایند و

استاندارد محور )تولیدمحصوالتی  اساس درخواست مشتری( و بر محور)تولیدمحصوالتی متنوع و
 طی زمان و باتوسعه فناوریهای پیشرفته، باشد. در انبار( می مشابه باقابلیت ذخیره در ن ویکسا

اضافه  به آنها دهند یهای تنوع واستانداردرا ارائه میکه همزمان ویژگ JIT و FMSفرایندهای
براین اساس چهار گونه راهبرد فرایند شناسایی ودر الگوی این تحقیق استفاده شده  شده است.

 حسب نیاز بر این راهبرد عموماً گرایش به تولید سفارشی و راهبرد فرایندتنوع محور: است.
ویژگی اصلی آن تولید محصوالت متنوع باحجم تولیدکم است. راهبرد فرایند  مشتری دارد و

ویژگی اصلی  استاندارد محور: این راهبرد گرایش به تولید محصوالت یکسان باحجم باالدارد و
 کمک فناوری پیشرفته و این راهبرد با ه است. راهبرد فرایند اتوماسیون محور: درآن تولید انبو

کمک  این راهبرد با در سازی انبوه: استراتژی فرایند سفارشی گیرد. انبوه انجام می اتوماسیون تولید

.تولید سفارشی انجام گیرد همزمان تولید انبوه و کوشند تا میفناوری پیشرفته 
 

 همسویی بین راهبردها را عامل اصلی در بسیاری از نویسندگان،:0مسويیمفهومواهميته

، راهبرد رابه معنای 5"راهبرد چیست"مقاله در [،95[،پورتر]49،01،04دانند ] می موفقیت سازمانها
ایجاد تناسب بین وظایف یک شرکت می داند. او به سه نوع تناسب اشاره دارد :تناسب بین هر 

تناسب از  کنندو هایی که از یکدیگر پشتیبانی می تناسب بین فعالیتشرکت،  فعالیت و راهبرد کلی
 سازی فعالیتها.  طریق بهینه

اند که همسویی راهبرد به این معناست که افراد در سطوح  عنوان کرده[،4بویرومک درموت]   
ن مختلف سازمان در موارد هزینه، کیفیت ،تحویل و انعطاف پذیری که برای موفقیت سازما

بازاریابی و راهبرد  عملیات، [،همسویی را بین،99اهمیت دارد توافق داشته باشند. رای و مهرا]
[، بین راهبرد کسب و کار با راهبرد تولید ارتباط برقرار 55اند.کیم و آرنولد] هرقابتی مطالعه کرد

یان مفهوم [، برای ب02کرده و الگویی را برای همسویی آنها ارائه کرده اند. هایس وهمکاران]
استفاده کرده اندو سه نوع سازگاری بین راهبرد عملیات و راهبرد  3همسویی از واژه سازگاری

کسب و کار،سازگاری بین راهبرد عملیات و سایر راهبردهای وظیفه ای،سازگاری بین بخش های 

                                                 
1. Alignment 

2. What is Strategy? 
3. Consistency 



 

 

 ... الگویی برای همسویی راهبرد عملیات و راهبرد 
 

[،شش نوع همسویی 40نکاترمن] مختلف تصمیم در راهبرد عملیات راتعریف کرده اند. و
 شناسایی کرده است.  هم تغییری را گر، میانجی، تناسب، پروفایل، گشتالت و تعدیل

رداخته و بر اهمیت آن تاکید به همسویی راهبرد عملیات و کسب و کار پ [،2براون وبلک من]   
نحوه ایجاد ارتباط و همسویی بین راهبرد کسب و کار و تصمیمات  [،42اند. واردوهمکاران] کرده

کسب و کار  دهندکه راهبرد ختی تولید رامطالعه کردند. یافته های آنها نشان میساختاری و زیرسا
گذارد، بنابراین  تصمیمات ساختاری و زیرساختی تولید تأثیر می بر ، تمرکز(تمایز ،)رهبری هزینه

مطالعه  [، با41همکاران] ارتباطی بین راهبرد کسب و کار و راهبرد تولید وجود دارد. ویلیامز و
شرکت در صنعت قطعه سازی، نشان دادندکه رابطه مشخصی بین راهبرد کسب کار و  12روی

[، الگویی را برای همسویی راهبردی با استفاده از 54راهبرد عملیات وجود دارد. کوتا و اورنی]
اند.  ارائه داده [91الگوی راهبرد ژنریک پورتر ] [و04فرایند هایس و ویلرایت ]-ماتریس محصول

بر اساس پیچیدگی ساختار فرایند، پیچیدگی خط محصول و قلمرو محصول از یک در این الگو 
 . شود می طرف و راهبردهای کاهش هزینه وتمایز، راهبردهای عمومی عملیات معرفی



تأثیر همسویی راهبرد کسب و کار با راهبرد عملیات برعملکرد  :همسويیوعملكردشركت

العات بر اهمیت سازگاری راهبرد عملیات با راهبرد برخی از مط سازمان موضوع مهمی است. در
ای که  با مطالعه[،99[. ری ومهرا]93،51رقابتی برای تحقق اهداف سازمان تأکیدشده است]

درصنعت بانکداری انجام دادند ارتباط بین همسویی راهبرد رقابتی با راهبردهای عملیات و تأثیر 
[،نیز با الهام از کار بویرومک درموت 51دیگران] آن برعملکرد سازمان را بررسی کردند. جوشی و

[ به بررسی تأثیر همرایی راهبردی، بین مدیران عملیات و مدیران عمومی، بر عملکرد شرکت 4]
پرداخته و نتیجه گیری کرده اند که وجود همرایی راهبردی به صورت غیرمستقیم بر عملکرد 

 سازمان تأثیرگذار است.

رودکه به  می انتظار ه به خوبی به وسیله راهبرد عملیات حمایت می شود،رقابتی ک ازیک راهبرد   
ای  بهبود عملکرد منتهی شود. این امربدین دلیل است که تصمیمات ساختاری عملیات به گونه

که اهداف رقابتی محقق شوند. تناسب نداشتن بین راهبرد رقابتی وعملیات به  شوند می اتخاذ
کند.  رادچارمشکل می خواهد شدکه عمالً رسیدن به اهداف راهبردی ناکارآیی سیستم تولید منجر

[،درتحقیق خود نتیجه گیری کرده اندکه نتیجه مهم از ایجاد همسویی ارتقای 44وارد وهمکاران]
عملکرد سازمان است و وجود ناهمسویی عملکردضعیف را درپی خواهد داشت. در دیدگاه هایس 

همسویی بین راهبردهای شرکت درسطح کسب وکار و [، انتظارمی رود که 04وویل رایت]
 راهبردهای وظیفه ای تأثیر مثبتی روی عملکرد داشته باشد.
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 [،ارزیابی عملکردسازمان رادرقالب معیارهای مالی وعملیاتی )غیرمالی(40ونکاترمن ورمانج من]
بازده  نندپیشنهاد کرده اند. عملکردمالی شامل رشدفروش ،سودآوری)که به وسیله نرخهایی ما

مانند آن است. شاخصهای سهم  هرسرمایه گذاری، بازده فروش، بازده دارایی بیان می شود(،سود 
کیفیت محصول، بازاریابی  معرفی محصوالت جدید، عملیاتی شامل مواردی مانند سهم بازار،

 اثربخش، ارزش افزوده تولید و مانندآن است.
خبرگان صنعت مورد  مدیران و ندی عملکردشرکتها،نظراین مقاله باتوجه به اینکه برای رتبه ب در

انتخاب  برای جلوگیری ازناسازگاری، برای هرکدام از این دو زمینه یک معیار گرفته، استفاده قرار
 معیارهای مالی سودواز عملیاتی سهم بازار به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد یعنی از شده است.

 شرکت برگزیده شده است.
 

يقطرحتحق

(پیشنهاد شده 0ها وتحلیل های انجام شده، الگوی مفهومی به شرح شکل) توجه به بررسیبا   
های  برد کسب وکار، ابعادرقابتی وحوزهاست. سازه های تشکیل دهنده این الگو شامل راه

های  حوزه و تصمیمات عملیات و راهبردهای آن است. ارتباط بین ابعاد رقابتی راهبرد کسب وکار
کننده هسته اصلی ایجاد همسویی بین راهبرد کسب وکار و  ت عمالً بیانگیری عملیا تصمیم

راهبرد عملیات است. الگوی ایجادکننده این همسویی ازنوع باالبه پائین است که درآن راهبرد 
پایه مفروضات ادبیات راهبرد تعمیم  کسب وکار تعیین کننده راهبرد عملیات است. این الگو بر

اشد. فرایند آن شامل ب می محتوا برگیرنده فرایند و بانی شده است. الگوی تحقیق درپشتی یافته و
به راهبرد عملیات  شروع و گیری راهبردی است که ازتعیین راهبرد کسب وکار مراحل تصمیم

راهبردی عملیات درآنها اتفاق  گیری هایی است که تصمیم محتوا شامل حوزه شود و ختم می
 افتد. می

 
 زه همسویی راهبرد)الگوی تحقیق(. سا0شکل

  
 
 
 
 
 
 
 

 همسویی راهبرد

 عملکردسازمان

 راهبرد کسب وکار

 ابعادرقابتی

 راهبرد عملیات



 

 

 ... الگویی برای همسویی راهبرد عملیات و راهبرد 
 

 .یدی ایرانی دوسؤال اصلی مطرح بودبه منظور آزمون الگو وتنظیم آن برای محیط شرکتهای تول
نخست اینکه شرکتهای موفق ایرانی چگونه راهبرد کسب وکار خود را با ابعاد رقابتی همسومی 

شود. به این سؤال  یعملیات چگونه ایجادم کنند و سؤال دوم اینکه همسویی ابعادرقابتی با راهبرد
 براساس سؤاالت فرعی زیرپاسخ داده شد.

 الف(اگربعدرقابتی،هزینه باشد، راهبردهای عملیاتی مناسب کدامند؟ 
 ب( اگربعدرقابتی،کیفیت باشد، راهبردهای عملیاتی مناسب کدامند؟
 ج( اگربعدرقابتی،تحویل باشد، راهبردهای عملیاتی مناسب کدامند؟

 د( اگربعدرقابتی،انعطاف پذیری باشد، راهبردهای عملیاتی مناسب کدامند؟
 ه( اگربعدرقابتی،نوآوری باشد، راهبردهای عملیاتی مناسب کدامند؟



اطالعات سودمندی در  است و درآن سعی شده است که هدف،کاربردی منظر از پژوهشاین 
ارائه  هبرد کسب وکار و عملیاتی راهای عملی همسوی شیوه طرح وتوسعه و ریزی، زمینه برنامه

پیمایشی، نوع راهبرد کسب وکار، بعد رقابتی و -شود. برای تحلیل داده ابتدا با روش توصیفی
 نمونه آماری مشخص شد. سپس با استفاده از روش راهبرد عملیات مورد استفاده هرشرکت در

همبستگی، ارتباط بین آنها مشخص شد تا الگوی عملیاتی همسویی برای شرکتهای  -توصیفی
 تولیدی ایران بدست آید.

جامعه آماری ازصنایعی انتخاب شده که محیط فعالیت  به دلیل برخی مشکالت صنایع ایران،   
با یکدیگر نداشته  زنجیره ارزش آنها از نظر ابعاد تفاوت زیادی رقابتی باشد و از طرف دیگر آنها

 انحصار، عمالً رقابت چندانی وجود ندارد، در باشد. در بسیاری ازصنایع به دلیل حمایتهای دولتی و
حالی که راهبرد همانطورکه قبالً بیان شد صرفاً در یک محیط رقابتی امکان پذیر است. بااین 

به عنوان  ها( شویندهگروه صنایع شیمیایی ) گروه صنایع غذایی و تحلیل، شرکتهای فعال در
 جامعه آماری انتخاب شدند.

و بیشتر به صورت کارگاه اداره اند  این صنایع تعدادی از شرکتها کوچکبا توجه به اینکه در    
 شوند، معیاری برای انتخاب شرکتهای جامعه آماری تعریف شد. طبق این معیارشرکتهایی در می

نفر باشند. 21پرسنل باالتراز میلیارد ریال و 2االتر ازجامعه آماری قرارگرفتند که دارای سرمایه ب
فرمول محاسبه  شرکت شد. بااستفاده از121با لحاظ کردن این معیارتعداد جامعه آماری بالغ بر

 که براساس فراوانی جامعه، بین دو نمونه انتخاب شد 061تعداد نمونه درجوامع محدود، تعداد
روش نظام مند انجام گرفت، بدین شکل  با گیری نیز هنمونغذایی تفکیک شد.  صنعت شیمیایی و

که ابتدا با استفاده از اطالعات وزارت صنایع شرکتهایی که با معیارهای مشخص شده مطابقت 
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مند  نظامرست شدند و از این فهرست به شکل به صورت تصادفی فه و مشخص شد دارند
 انتخاب شدند. ها نمونه



ازمصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه بسته مورد استفاده  برای جمع آوری داده، ترکیبی   
قرارگرفت. بامراجعه به شرکتها ومصاحبه با مدیران، پرسشنامه ها توسط محقق تکمیل شد. 

سؤال مربوط به 03سؤال آن مربوط به راهبرد کسب وکار، 00سؤال است که 43پرسشنامه حاوی
ل مربوط به عملکردشرکت می باشد. اسؤ5سؤال مربوط به راهبرد عملیات و01ابعادرقابتی،

سؤاالت مربوط به عملیات ازمدیران  و سؤاالت مربوط به راهبرد کسب وکار از مدیران راهبرد،
 استفاده از عملیات پرسیده شد. سئواالت عملکردنیزابتداازمدیران راهبردی پرسیده شد وسپس با

آلفای کرونباخ برای کل  ده ازاستفا نظرات خبرگان آن صنعت تعدیل شد. روایی پرسشنامه با
 11/1عملکرد  و 19/1، راهبرد عملیات13/1،ابعادرقابتی11/1 ، راهبرد کسب وکار34/1پرسشنامه

 است.                                              به دست آمدکه بیانگرروایی مناسب ابزارجمع آوری داده ها


 شود. ( استفاده می5مراحلی به شرح شکل)ها ،از برای تحلیل داده
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 ها احل تحلیل داده. مر5شکل

 
ابتدا برای هرشرکت یک کد همسویی راهبرد درقالب یک کدهشت رقمی وبه عنوان یک    

نشان دهنده نوع راهبرد 5تا0(.رقم اول این کدبادامنه 9تعریف شد)شکل(nominal)متغیراسمی
نشان دهنده بعدرقابتی)هزینه یاکیفیت یاتحویل 2تا0 کسب وکار)هزینه یاتمایز(ورقم دوم  با دامنه

راهبرد  وعن
 کسب وکار

 نوع راهبرد

 عملیات

 عملکردشرکت

همسویی کد  

 گونه همسویی

تحلیل واریانس 
 وآزمون توکی

گوی همسوییال  



 

 

 ... الگویی برای همسویی راهبرد عملیات و راهبرد 
 

یاانعطاف پذیری یانوآوری(است.بقیه ارقام کد بیانگر راهبرد عملیات می باشند. براین اساس رقم 
نشان دهنده نوع راهبرد یکپارچگی عمودی)یکپارچگی عمودی یاعدم 5تا0سوم با دامنه 

نده راهبرد ظرفیت )پیشرو، مستمر، نشان ده9تا0یکپارچگی عمودی(،رقم چهارم بادامنه 
تأخیری(،رقم پنجم نشان دهنده راهبرد اندازه تسهیالت)بزرگ یاکوچک(،رقم ششم نشان دهنده 

نشان دهنده راهبرد 5تا0مبنا(،رقم هفتم بادامنه -مبنا یابازار-راهبرد مکان تسهیالت)مواداولیه
نشان دهنده  4تا 0تم بادامنه فناوری محصول)معرفی محصول جدیدیا تغییر محصول(،   رقم هش

 راهبرد فناوری فرایند) استانداردمحور، تنوع محور، اتوماسیون محور ،سفارشی سازی انبوه(است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راهبرداساس کدهای به دست آمده،گونه همسویی راهبرد مشخص گردید.گونه همسویی  بر
شرکتهایی که ازکدهمسویی  به عبارت دیگر مشابه است. راهبردکدهای همسویی  متشکل از

 دهند. تشکیل می را راهبردهم یک گونه  با باشند می هم برخوردار مشابه با
بوده است تا با  تر مناسببرای شرکتهای نمونه  راهبرد ش عملیاتی این بود که کدام گونةپرس   

پاسخ به  برای شرکتهای ایرانی تدوین کرد. برای راهبرداستفاده ازآن بتوان یک الگوی همسویی 
 این سؤال، متغیر عملکرد را در محاسبات واردکردیم. برای اندازه گیری عملکرد شرکت ابتدا از

 را در برابر رقبای صنعت بر شرکت خود مدیران راهبرد شرکت خواسته شده است که عملکرد
ارزیابی کنند. سپس  [،40اساس شاخصهای منتخب مالی وعملیاتی طرح شده توسط ونکاترمن]

رفع مشکالت ناشی ازاین روش ارزیابی به دالیل متفاوتی مانند عدم ارائه پاسخ درست،  برای
نظرات  ناآگاهی از وضعیت شرکتهای دیگر و مانند آن، اطالعات به دست آمده بااستفاده از

 راهبرد شرکت و ةجدولی شامل گون خبرگان تصحیح و تعدیل شد. سرانجام اینکه اطالعات، در
های  تفاوتهای بین گونه (ANOVA)صه شد. با استفاده ازتحلیل واریانسها خال عملکرد آن

 راهبرد کسب وکار
 ابعادرقابتی

 راهبرد یکپارچگی عمودی
 راهبرد ظرفیت

 راهبرد اندازه تسهیالت
 راهبرد مکان تسهیالت
 راهبرد فناوری محصول

 راهبرد فناوری فرایند
 

 

 کدهمسویی هشت رقمی

 راهبرد عملیات
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 نظر های همسویی از خص شد. پس ازآنکه تفاوت بین گونههمسویی راهبرد ازنظر عملکرد مش
 های همسویی برأ گونه (Tukey)آزمون توکی و Post Hoc مسلم شد، با آزمونهای عملکرد

های همسویی که بهترین  ایی متشکل ازگونه . طبقهبندی شد گروههایی طبقه اساس عملکرد در
شیمیایی تلقی شده و الگوی  صنایع غذایی و داشتند به عنوان همسویی مناسب در را عملکرد

 پیشنهادی برآن اساس تعدیل گردید. 


 هاويافته هاتجزيهوتحليلداده
صنایع  در درصد 6/41 صنایع غذایی و حجم نمونه در از درصد 4/23که،  دهند نشان می ها داده

شرکت  برای پاسخ به سؤاالت تحقیق براساس روش تدوین شده برای هر شیمیایی قرارداشتند.
 گونه همسویی به دست آمد. با 52همسویی هشت رقمی تعریف و براساس مشابهت کدها کد

های  شود که بین گونه نتیجه گیری می (ANOVA)توجه به نتایج تحلیل واریانس یک عاملی
به  توان از نظر عملکرد شرکتها را می نظر عملکرد تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر ویی ازهمس

 ناموفق تقسیم کرد. گروه موفق و دو
 

 . تحلیل واریانس گونه های همسویی باتوجه به متغیرعملکرد5جدول

 
( آمده 9برای مشخص کردن گونه های همسویی موفق نتایج حاصل ازآزمون توکی درجدول)

 است.
 
 
 
 
 
 

 ضريب)F( مقدارمعناداري

ميانگين

 درجهآزادي واريانسها

مجموع

 واريانسها
 تفاوتها

      

 بین گروهها 299/531 54 016/05 643/93 111/1

 درون گروهها 501/40 092 912/1  

 جمع 120/990 023   



 

 

 ... الگویی برای همسویی راهبرد عملیات و راهبرد 
 

 . نتایج ازمون توکی برای گروه بندی گونه های همسوی9جدول

 

كدراهبرد نمونهتعداد هايعملكرديطبقه گونه

راهبرد
1 3 8 4  

   34/0 2 0050550 9 

   34/0 2 04000500 02 

   55/5 6 00555550 6 

   59/5 1 55595059 54 

   52/5 00 50550555 01 

   52/5 6 00555000 2 

   93/5 1 59090059 52 

   49/5 1 52090059 03 

   43/5 1 50050059 06 

   10/5 3 00055050 0 

  11/5 11/5 1 50000555 51 

  11/5 11/5 00 00090550 5 

 11/5 11/5 11/5 1 59555550 01 

 35/5 35/5 35/5 2 55590050 01 

 36/9 36/9  2 59555555 59 

 10/4   1 59095559 55 

 19/4   6 00550550 4 

 16/4   2 5005009 50 

93/2    1 00590050 1 

46/2    2 55000004 3 

21/2    9 52005505 05 

12/2    6 59000554 09 

14/2    2 54505004 00 

11/2    4 59000550 04 

05/6    4 00590059 1 
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طبقه چهارم آزمون  های همسویی مناسب که در شودگونه ( مشاهده می9که درجدول) همانطور
 چگونگی همسویی ابعاد ها گونه باشد. براساس این می 1و 1،04،00،09،05،3شامل دارند توکی قرار

شرکتهای موفق ایرانی مشخص  در رقابتی با راهبرد کسب وکار و راهبرد عملیات با ابعاد رقابتی
 (.  4شود)جدول می

 
 درشرکتهای موفق برد عملیات باابعادرقابتی. چگونگی همسویی ابعاد رقابتی با راهبرد کسب وکارو راه4جدول

ر  های عملیات مناسب ستراتژیا ا ه ب ر د  ک س ب و  ک ا ر
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سو

هم
ه 

گون
 استاندارد 

 محور

اصالح 
محصول 

 موجود

مواداولیه
 مبنا-

عدم  تاخیری بزرگ
 یکپارچگی

کاهش 
 هزینه

رهبری 
 هزینه

1 

اصالح  سیوناتوما
محصول 

 موجود

مواداولیه
 مبنا-

عدم  تاخیری بزرگ
 یکپارچگی
 عمودی

کاهش 
 هزینه

رهبری 
 هزینه

1 

سفارشی 
سازی 

 هانبو

محصول 
 جدید

مواداولیه
 مبنا-

یکپارچگی  پیشرو بزرگ
 عمودی

 3 تمایز کیفیت

سفارشی 
سازی 

 هانبو

محصول 
 جدید

مواداولیه
 مبنا-

عدم  پیشرو کوچک
 یکپارچگی
 عمودی

عطاف ان
 پذیری

 00 تمایز

محصول  تنوع محور
 جدید

یکپارچگی  پیشرو کوچک مبنا-بازار
 عمودی

 05 تمایز نوآوری

سفارشی 
سازی 

 هانبو

اصالح 
محصول 

 موجود

یکپارچگی  پیشرو بزرگ مبنا-بازار
 عمودی

 09 تمایز تحویل

 استاندارد
 محور

اصالح 
محصول 

 موجود

یکپارچگی  پیشرو بزرگ مبنا-بازار
 عمودی

 04 تمایز حویلت









 

 

 ... الگویی برای همسویی راهبرد عملیات و راهبرد 
 

گيرينتيجه

 نظر سؤاالت تحقیق با رقابتی و راهبرد عملیات مورد روابط همسویی بین راهبرد کسب وکار، ابعاد
به الگوی عملیاتی  (4شکل) در (Tukey)های همسویی آزمون توکی توجه به گروه چهارم گونه

تفسیر روابط همسویی بین  ها(تبدیل شده است. شیمیایی)شوینده صنایع غذایی و این تحقیق در
 است: قالب سؤاالت الگو به شرح زیر متغیرهای الگو در

های هفت وهشت  ری هزینه درگونهبه دلیل اینکه کدهای همسویی مناسب برای راهبرد رهب-
توان گفت که شرکتهای موفق ایرانی که دارای راهبرد رهبری هزینه هستند  باشد بنابراین می می

تمایز  آنها کار شرکتهای که راهبرد کسب و و کنند تی کاهش هزینه استفاده میرقاب بعد عمدتاً از
 کنند. نوآوری رقابت می پذیری و کیفیت، تحویل، انعطاف ،رقابتی است عمدتاً براساس یکی ازابعاد

ناسازگاربودن راهبردهای کاهش هزینه و تمایز، به  مبنی بر [،91گیری دیدگاه پورتر] این نتیجه
 داده است ه زا بودن تمایز را مورد تأیید قراردلیل هزین

( بدین معنی است که شرکتهای موفق ایرانی که راهبرد کسب 00590050گونه همسویی هفت)-
کنند)سؤال اول  رقابتی هزینه رقابت می اساس بعد عمدتاً بر آنها کاهش هزینه است، کار و

این شرکتها شامل عدم یکپارچگی  ررقابتی هزینه، راهبرد عملیات د توجه به بعد با تحقیق(.
عمودی، راهبرد ظرفیت تأخیری، راهبرد اندازه تسهیالت بزرگ، راهبرد مکان تسهیالت مواداولیه 
مبنا، راهبرد محصول اصالح محصول موجود و راهبرد فرایند استاندارد محور است)سؤال دوم 

 تحقیق(.
است. بااین تفاوت که راهبرد (مشابه با گونه هفت 00590059کد) گونه همسویی هشت با-

 فرایند این شرکتها اتوماسیون محورمی باشد.
( بدین معناست که شرکتهای موفق ایرانی که راهبرد 55000004کد) گونه همسویی نهم با-

 کنند)سؤال اول تحقیق(. کیفیت رقابت میآنها تمایز است عمدتاً براساس بعدرقابتی  کسب وکار
، راهبرد عملیات این شرکتها نیز شامل یکپارچگی عمودی، راهبرد باتوجه به بعدرقابتی کیفیت

مبنا، راهبرد -پیشرو در ظرفیت،راهبرد اندازه تسهیالت بزرگ، راهبرد مکان تسهیالت مواداولیه
باشد)سؤال دوم  هبرد فرایندسفارشی سازی انبوه میمحصول توسعه محصول جدید و در را

 تحقیق(.
( بدین معنی است که شرکتهای موفق ایرانی که 54505004گونه همسویی یازدهم با کد)-

راهبرد کسب وکارآنها تمایز است و بعدرقابتی آنها انعطاف پذیری می باشد)سؤال اول تحقیق(. 
راهبرد عملیات این شرکتها شامل عدم یکپارچگی عمودی، راهبرد پیشرودر ظرفیت، راهبرد اندازه 

مبنا، راهبرد محصول توسعه محصول جدید -اداولیهتسهیالت کوچک، راهبرد مکان تسهیالت مو
 باشد)سؤال دوم تحقیق(. برد فرایند سفارشی سازی انبوه میدر راه و
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( بدین معنی است که شرکتهای موفق ایرانی که 52005505گونه همسویی دوازدهم با کد)-
ت این شرکتها شامل باشد. راهبرد عملیا ایز و بعد رقابتی آنها نوآوری میراهبرد کسب وکار آنها تم

ظرفیت، راهبرد اندازه تسهیالت کوچک، راهبرد مکان  استراتژی پیشرو در یکپارچگی عمودی،
 باشد و در راهبرد فرایند تنوع محورمی مبنا، راهبرد محصول توسعه محصول جدید-تسهیالت بازار

ه راهبرد بدین معناست که شرکتهای موفق ایرانی ک 59000554گونه همسویی سیزدهم با کد)-
باشد)سؤال اول تحقیق(. راهبرد عملیات این  تحویل می رقابتی آنها بعد و آنها تمایز کسب وکار

ظرفیت، راهبرد اندازه تسهیالت  شرکتها شامل راهبرد یکپارچگی عمودی، راهبرد پیشرو در
برد در راه و مبنا، راهبرد محصول اصالح محصوالت موجود،-بزرگ، راهبرد مکان تسهیالت بازار

 باشد)سئوال دوم تحقیق(. فرایند سفارشی سازی انبوه می
این تفاوت که  با باشد یزدهم میگونه س (مشابه با59000550کد) گونه همسویی چهاردهم با-

 راهبرد فرایند استاندارد محور است.
کند.  یکپارچگی عمودی حمایت می رقابتی و [درباره رابطه ابعاد02،5،3رویکردهای] نتایج از

 پذیری در حال رقابت است، ت، اگر شرکت بر اساس مزیت انعطاف[ نشان داده اس3نومیدز]اکو
یل دارائیهایی که هنگام نیاز گیرد، تا بدین طریق از تحم تصمیم به عدم یکپارچگی عمودی می

تواند استفاده کند یا آنها را تغییر دهد جلوگیری کند. اگر شرکت بر اساس مزیت هزینه در  نمی
کنندگان خود امکان  عمودی را انتخاب کند و به تأمین تواند عدم یکپارچگی می بت است،حال رقا

دهد تا به صرفه جویی به مقیاس دست یابند که به نوبه خود به کاهش هزینه منجر خواهد 
اری در زنجیره ارزش جهت تحویل یکپارچگی عمودی موجب ایجاد سرعت و همک .[5]شد
 کند. موتوانی و حمایت می [2،1،02،53،95] رویکردهای ازنتایج همچنین  .[02]گردد می

[،به بررسی ارتباط بین اندازه تسهیالت وقابلیت شرکت درجهت اجرای راهبردهای 53همکاران]
کاربرد راهبردهای مرتبط  اند که شرکتهای بزرگتر در نتیجه گیری کرده عملیات پرداخته وکلیدی 

 ترهستند. هایس و مشتری و فناوری پیشرفتهخدمات  کیفیت، هزینه، با موعد تحویل،
 که تسهیالت بزرگ ازصرفه جویی به مقیاس برخورداراست و اند نیز گفته [،02]همکاران

پذیری و  تری دارند و از انعطاف عبیر اسکینر، متمرکز مدیریت آسانبه ت تسهیالت کوچک و
 و خگویی سریعتری دارندچابکی باالتری برخوردارند و درقبال تغییرات تقاضاهای بازارپاس

تطبیق دهند. به طور کلی اعتقاد  و فناوریهای جدید با رویکردها را توانند خود همچنین سریعتر می
 تری را العمل سریع ده و در برابر نیازهای بازار عکسبر این است که سازمانهای کوچک نوآورتر بو

 همچنین از رویکرد ویدال و[. این مقاله 95،1،2دهند] نسبت به سازمانهای بزرگ نشان می
اند که نوآوری  عملیات و نوآوری محصول نشان داده[که با مطالعه ارتباط بین راهبرد 0همکاران]
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بر  هایی که کمتر نوآور هستند، یفیت و انعطاف پذیری دارد و شرکتارتباط زیادی با ک محصول،
 کند. حمایت می کید زیادی دارندأتحویل ت

قیق این بودکه دربرخی از صنایع به دلیل حمایتهای دولتی عمال رقابت مهمترین محدودیت تح   
تحقیق صنایعی انتخاب  طرح راهبرد برای آنها اصوال بی معناست. بنابراین دراین لذا ندارد و وجود
آنها وجود داشته باشد. ازطرف دیگر اطالعات موردنیازبرای تبیین  که رقابت بیشتری در اند شده

ارزیابی  در محدودیت اطالعات خصوصاً ی انتخاب شده به سختی بدست آمد.همسویی درشرکتها
 شرکتهای معتبر و فعال در دو صنعت غذایی و شرکتها بسیار مشخص بود. بسیاری از عملکرد

 غیرمالی آنها شاخصهای مالی و اند و اطالعات دقیقی از وارد بورس نشده شیمیایی عمالً
 وجودندارد.

 

 شنهادات زیر ارایه می شود:برای تحقیقات آتی پی
شیمیایی ازمون شد، مدل  الگوی تدوین شده دراین تحقیق دردوصنعت غذایی و باتوجه به اینکه-

 آزمون شود. آنها رقابت وجود دارد صنایع دیگری که در همسویی در
 مصاحبه استفاده شود. ابزارهایی غیرازپرسشنامه و برای شناسایی متغیرهای همسویی از-
 مقایسه شود. محاسبه و تر شرکتها به روشی عینی عملکرد-
و  ای دیگر وان برای همسویی راهبردهای وظیفهاز الگوی ساخته شده به عنوان الگویی می ت-

 .استفاده به عمل آورد راهبرد کسب وکار
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 . الگوی عملیاتی تحقیق درصنایع غذایی وشیمیایی)شوینده ها(4شکل
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