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رایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با گبررسی رابطه بین 
   استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

  4، هانیه سادات بیریایی3، حمید رضا یزدانی2می از ، مونا جام پر1حسن زارعی متین 

پـردازد  می رقابتکمک آن در بازار به  با شرکت کهاست  طریقی وکار کسب استراتژی :چکیده
فـرض کلیـدی بسـیاری از    . اسـت  صـنعت  یـک  در رقـابتی  مزیـت  حفـظ  و دسـتیابی  تأکید آن بر و

شـود کـه سـازمان در مقایسـه بـا      پژوهشگران مدیریت این است که عملکرد بهتر زمانی حاصل مـی 
ی تفکـر اسـتراتژیک معاصـر    دست آوردن و حفظ مزیـت رقـابتی، کـه جـوهره    رقبایش سعی در به
  . است، داشته باشد

نگارنده را بر آن داشت تا به  سازمانی، هایگیریتصمیم در وکار کسب استراتژی کلیدی عیتموق 
حاصـل از آن بـا اسـتفاده رویکـرد کـارت امتیـازی        عملکـردی  نتایج با استراتژیبررسی رابطه بین 
کـارگیری کـارت امتیـازی متـوازن     افزایی این پژوهش، بـه توان گفت که دانشمی. متوازن بپردازد

بررسی این رابطه است، که تاکنون توسط پژوهشگران ایـن رشـته مـورد مطالعـه قـرار نگرفتـه        برای
دسـت آمـده از پـژوهش، اسـتراتژی کسـب وکـار نقـش تعیـین         در نهایت با توجه به نتایج به. است
نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبـت و  فعالی، آیندهای در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیشکننده
روش . گردآوری شـده اسـت   1387های پژوهش در سال داده. اداری با عملکرد سازمانی دارندمعن

 .انجام این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است

  استراتژی کسب وکار، عملکرد سازمانی، کارت امتیازی متوازن، گرایش استراتژیک :های کلیدی واژه

  ان، ایراندانشیارگروه مدیریت، پردیس قم، دانشگاه تهر .1
  ها، دانشگاه تهران، ایران دانشجوی دکترای مدیریت سیستم .2
  دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، ایران .3
  کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه تهران، ایران  .4

25/8/88 :تاریخ دریافت مقاله  
  21/9/89 :تاریخ پذیرش نهایی مقاله

  مونا جام پُر از می :مسئول مقالهنویسنده 
Email: mjamporazmay@yahoo.com  



  1389، زمستان 6شماره ، 2دوره ، مدیریت بازرگانی  98

  مقدمه
کـاربرده شـده و بـا وجـود     کسـب وکـار بـه    هـای  هدر مطالعـ  1960ژی از سال  مفهوم استرات

تعریــف مفهــوم . پــذیرش گســترده آن، هنــوز مفهــومی مــبهم و خــاص در مــدیریت اســت 
ی بسـیاری از  وت اسـت، امـا در جـوهره   استراتژی از یک پژوهشگر به پژوهشگر دیگر متفا

ــان شــده اســت   ــین بی ــوم اســتراتژی چن ــاریف، مفه ــان تصــمیمات و  " :تع الگــویی در جری
ی اصلی آن، ارتباط سـازمان بـا محـیطش اسـت و عـاملی تعیـین       هاست که خصیصه فعالیت
 معنـی  بـه این پژوهش  در وکار کسب استراتژی. ]10["در دستیابی به اهداف است ی کننده

 بلندمـدت  توانمنـدی  و قـدرت  افـزایش  هـدف  با هافعالیت از اییکپارچه یمجموعه یک"
اساسی مرتبط   های استراتژی کسب وکار بهپژوهش .]6[است "رقبایش با ارتباط در شرکت

کند و به کشـف  با درک این مطلب است که چه چیزی سازمان را در محیطش اثربخش می
   .]10[ربخشی سازمان اشاره داردفرآیندهای مورد نیاز برای ارتقای اث

های متفاوتی نسبت به استراتژی وجـود دارد، برخـی پژوهشـگران، چـون هـافرو      دیدگاه
کـه  گیرنـد، در حـالی  ی رسیدن به هـدف در نظـر مـی   ، استراتژی را وسیله)1978(اسچاندل 

 برخـی نیـز اسـتراتژی را   . گیرنـد ، آن را هدف در نظر می)1980(برخی دیگر، چون آندروز
ی اهداف و هم ابـزار رسـیدن بـه    دهند که هم در برگیرندهتری مد نظر قرار میمفهوم جامع

انداز مدیریت عمومی، فرمولـه کـردن و پیـاده سـازی      کنند که در چشمهاست و بیان می ن آ
به هر حال پارادایم . ها وجود ندارد هم مرتبط هستند و دلیلی برای جداسازی آناستراتژی به
را ) ساختار هدف و فرموله کردن هدف(طور آشکار اهداف راتژیک جدید، بهمدیریت است
ایـن  . ]20[کنـد مجـزا مـی  ) فرموله کردن استراتژی، ارزیابی و پیاده سـازی آن (از استراتژی 

کارگرفتـه شـده   کنـد و تأکیـد مـا بـر ابـزار بـه      هـا را از اهـداف جـدا مـی    پژوهش استراتژی
  . بی به اهداف مطلوب استبرای دستیا) الگوهای تخصیص منابع(

هایی کـه بـه بررسـی رابطـه بـین اسـتراتژی و       با وجود اینکه ادبیات مدیریت از پژوهش
 ــ  اشـباع اسـت، مطالعـه ادبیـات اسـتراتژی      ]21[]19[]18[]8[انـد عملکرد سـازمانی پرداختـه  

اول، حجــم انبـوهی از مطالعــات   :کنـد توجـه را آشــکار مـی   عملکـرد، دو محـدودیت قابــل  
مثـل  . اندژی کسب وکار اتخاذ کرده سازی و سنجش استرات بندی را در مفهومطبقه رویکرد

برای سنجش استراتژی که شـامل اسـتراتژی کـاهش هزینـه، اسـتراتژی      ) 1980(مدل پورتر 
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کـه شـامل   ) 1978(شناسـی مـایلز و اسـنو    اسـت یـا نـوع   ) تمرکـز (تمایز و استراتژی کـانون  

، واکنشی و تدافعی است و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      رگنگری، تحلیلهای آیندهاستراتژی
نگر و تدافعی عملکرد بیشتری را نسبت به استراتژی نوع هایی با نوع تحلیلی، آیندهاستراتژی

  .]8[واکنشی شاهد خواهند بود
طور سنتی با توجه به مفاهیم مالی و حسابداری ارزیـابی شـده    دوم، عملکرد سازمانی به 
های گذشته شـامل سـودآوری شـرکت، قیمـت     ای عملکردی در پژوهشمعیاره .]16[است

 رقابـت  چـون  عواملی اخیر هایسال در .]10[سهام، بازگشت دارایی، و نرخ رشد بوده است
 و دانـش  خلـق  هـای قابلیـت  سـازمانی،  یـادگیری  تکنولـوژی،  انفجـار  و شدن جهانی شدید،
 در مجبورنـد  هـا سـازمان  آن، بـع ت بـه  ،هسـتند  رقـابتی  مزیت ایجاد در غالب عوامل نوآوری

  .]17[باشند سنتی مالی هایسنجه از فراتر معیارهایی جستجوی
هـا از رویکـرد تطبیقـی، بـرای سـنجش      در این مقاله برای چیره شدن بر این محـدودیت 

استراتژی، و رویکرد کارت امتیازی متوازن، برای سنجش عملکرد سازمانی، اسـتفاده شـده   
در مـورد ضـرورت و اهمیـت    . انـد کـاربرده نشـده  ات موضـوع بـه  است که تـاکنون در ادبیـ  

تـوان بـه ماهیـت    کارگیری کارت امتیازی متوازن در بررسی رابطه عملکرد استراتژی مـی  به
درواقع این رویکرد توازنی . عنوان سیستم جامع ارزیابی عمکرد اشاره کرد گرایانه آن بهکل

مـدت و بلندمـدت و نیـز معیارهـای     کوتـاه بین معیارهای داخلی و خارجی سازمان، اهـداف  
  .کندمالی و غیر مالی فراهم می
بررسی رابطه اسـتراتژی  ) طور خالصه در این پژوهش به دنبال، الفباید بیان کرد که به

  ؛بررسی رابطـه هریـک از ابعـاد اسـتراتژیک بـا عملکـرد سـازمانی        )ب ؛با عملکرد سازمانی
یک و ابعاد کـارت امتیـازی متـوازن هسـتیم، کـه در      بررسی رابطه ابعاد گرایش استراتژ) ج 

  . ای موضوع بررسی نشده استهای مشابه با چنین جامع نگریپژوهش

  ادبیات موضوع
  استراتژی کسب وکار

هـا مواجـه    هـایی اسـت کـه بـا آن    هـا و فرصـت  استراتژی پاسخ مدیران ارشد به محـدودیت 
 توجـه  رویکرد مورد سه از را راتژیکاست گرایش استراتژی به مربوط ادبیات. ]14[شوند می
  ].  3[تطبیقی رویکرد و بندیطبقه رویکرد توصیفی، رویکرد :دهدمی قرار
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 فـرد همنحصـرب  که دارد استراتژی سعی گرایانهکل ماهیت توصیف در توصیفی رویکرد
 اسـت  کیفـی  هایشناسیروش بر رویکرد این کیدأت. است سازمان و شرایط موقعیت، برای
 در. اسـت  مـوردی یمطالعـه  هـای تحلیـل  از اسـتفاده  بـا  خردهای پژوهش انجام انهدفش که

 محـدود  تئـوری  آزمودن به کاربردش رویکرد این که است شده بیان سازمانی های پژوهش
 ایـن . ]15[نـدارد  اسـتاندارد  سـنجش  هـای مقیـاس  ایجـاد  بـرای  کافی دانایی زیرا ؛است شده

 بـه  مـوقتش،  شـرایط  و محـیط  سـازمان،  بـه  تراتژیاسـ  بـودن  فـرد همنحصـرب  خاطرهب دیدگاه
  . ]16[پذیر نیستتعمیم و شودمی محدود تحلیل واحدهای

 بسیاری بهاست، این رویکرد  بندیطبقه رویکردی استراتژی، دومین رویکرد در مطالعه
 بـا  مطـابق  را هـا شـرکت  رویکـرد  ایـن  .غلبه کـرد  توصیفی رویکرد ذاتی هایمحدودیت از

ــت ــترا ماهی ــورد تژیاس ــانأت م ــه کیدش ــدیطبق ــی بن ــدم ــروف . ]20[کن ــرین یکــی از مع ت
ها اسـتراتژی را بـه چهـار     های استراتژی توسط مایلز و اسنو مطرح شده است، آن بندی طبقه
  .]14[بندی کردندی اکتشافی، تدافعی، تحلیلگر، واکنشی تقسیمطبقه
 کـه  دانسـت  بایـد  ولی شده است،کیدأت بسیار مدیریت ادبیات در شناسیروش نوع این 
 بررسـی  هرگونـه  از و شـوند مـی  محـدود  گروهـی  بین یمقایسه به فقط هاییرویکرد چنین
 بـا  مـرتبط  جزئی اختالفات است ممکن رویکردی چنین. کنندمی خودداری گروهی درون
 .بگیرد نادیده طبقاتش در را رقابتی هایاستراتژی مختلف هایجنبه

 در رویکـرد،  ایـن  صاحبنظران. است تطبیقی رویکرد ژی،استرات ارزیابی رویکرد سومین
. دارند سعی )شودمی یاد ابعاد به ها آن از که( استراتژی کلیدی هایویژگی سنجش و یافتن

 بـا  بلکه مختلف طبقات میان در نه استراتژیک، گرایش ارزیابی به تطبیقی هایمدل بنابراین
بـا اسـتفاده از    اسـتراتژی  ارزیـابی  دنبـال  به و ]15[پردازدمی رقابتی استراتژی ابعاد از استفاده
در ایـن رویکـرد،   . ورزند ، مبادرت میاست مشترک هاسازمان همه برای که ،چندگانه ابعاد

در نتیجـه   .اسـت  اسـتراتژیک  گـرایش  ابعـاد  از کـدام  هـر  بـر  شرکت نسبی کیدأت استراتژی
 را وکـار  کسب تژیااستر هک ،بندیطبقه رویکرد تجربی هایمحدودیت برتطبیقی رویکرد 

  .پیروز شده است گیرد،می نظر در خاص یطبقه در تنها
شـده اسـت و از    نظـر گرفتـه  در پژوهش جاری استراتژی کسب وکار مفهوم رقـابتی در 

 شش او. استفاده شده است شد، مطرح ونکاترمن توسط 1989 سال دررویکرد تطبیقی، که 
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 عبارتند که،داد هیرا، اوکار کسب استراتژی سنجش ابزار در ،استراتژیک گرایش برای بعد
  :از

 بـا  مقایسه در که دهدمی پوشش را شرکت استراتژیک گرایش از وجهی :تهاجمی •
 گـرایش  ایـن . بـرد مـی  کـار هبـ  بازار موقعیت بهبود برای را منابع سرعت به رقبایش،

 سهم ی عهتوس بر شکیدأتو  طلبدمی را ایمالحظهقابل گذاریسرمایه ،استراتژیک
 .]20[]16[است بازار

ــی • ــد :تحلیل ــی، بع ــارا تحلیل ــده هی ــرد یدهن ــی رویک ــل کل ــئله ح ــبت مس ــه نس  ب
 سازمانی و محیطی لیمسا از کامل درک به که است استراتژیک هایگیری تصمیم
 هـای ینـد آفر تسـهیل  و توانمنـدی  ایجاد برای سازمان دانش بعد، این. شودمی منجر

  .]16[کندمی منعکس سازمانی یادگیری

 هـدف  بـا  هـایی رفتـار  یکننـده  مـنعکس  ،اسـتراتژیک  گـرایش  بعـد  ایـن  :تدافعی •
 بـرخالف . اسـت  آن یتوسـعه  بـرای  تالشـی  هر برابر در بازار موقعیت از محافظت
ــدامات ــد اقـ ــاجمی، بعـ ــدشأت تهـ ــاهش روی کیـ ــه کـ ــارا کســـب و هزینـ  ییکـ

  .]20[]16[است

 بلندمـدت  و داشـتن  جلـو  بـه  رو بیـنش  استراتژیک، گرایش این کیدأت :نگریآینده •
 مـدیریت  مفاهیم قلب در آینده، محیطی هایموقعیت برای سازمانی آمادگی .است

 امـری  داشـتن  بلندمـدت  دیـد  محیطـی،  تغییرات با مواجه در. دارد قرار استراتژیک
  .]15[است رقابتی بازار در بقا برای استراتژیک

 بـودن  فعـال  پیش. است بودن ترجلو رقبا از گام یک گرایش این کیدأت :فعالیپیش •
 تعقیـب  در استراتژیک گرایش از بعد این و است متمرکز نوآورانه رفتارهای روی

 هـای ویژگـی  رقـابتی  رفتـار  ایـن  بـا  هاییشرکت. است جدید محصوالت و بازارها
   .نددار بازار رهبری
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 و دارد اهمیـت  منـابع  تخصـیص  هـای موقعیـت  در پـذیری مخـاطره  :پـذیری ریسک •
 رقابتی استراتژی در گیریتصمیم هاییندآفر تعیین در کلیدی پارامتر یک انعنو به

 نیازمنـد  و تحلیلـی  تـا  سـت ا شـهودی  بیشـتر پـذیری،  ریسک ویژگی. کندمی عمل
 .]16[است مالحظهقابل مالی و انسانی منابع گذاریسرمایه

  عملکرد سازمانی
 کلیـد  اسـت؛ زیـرا   مـدیریت  یکارها دستور ترینمهم از یکی وکار کسب عملکرد ارزیابی
 بسـیاری . است سازمان عملکرد مداوم سنجش و ارزیابی توانایی در مستمر بهبود به دستیابی

 ارزیـابی  هـای سیسـتم  و انـد کـرده  درک را عملکـرد  مداوم ارزیابی اهمیت نیز هاسازمان از
  .]9[برندمی کارهب سازمان در متنوعی عملکرد
 عملکـرد  ارزیـابی  بـه  مالی معیارهای براساس تنها هامانساز 1975 تا 1850 هایسال بین

 تمرکـز  فقـدان  داشـتن،  مـدت کوتـاه  دیـدگاه  تشـویق  :کـه بـه دالیلـی چـون     پرداختنـد، می
ــتراتژیک ــدم و اس ــایی ع ــراهم در توان ــردن ف ــورد در داده ک ــت، م ــخ کیفی ــوییپاس  و گ

 مـورد  در عـات اطال کـردن  فـراهم  در شکسـت  بینانه، خوش دیدگاه تشویق پذیری، انعطاف
   .]2[، مورد انتقاد قرار گرفتندرقبا عملکرد چگونگی و هستند آن خواهان مشتریان آنچه
 و عملکـرد  ارزیـابی  بـرای  متـوازن  امتیازی کارت بودن جامع به توجه با پژوهش این در
 مبنایی عنوانبه آن دیدگاه چهار از مدیریتی، استراتژیک مباحث برای آن روزافزون کاربرد
 مـدیران  بـرای  را جـامع  یچـارچوب  BSC .شده اسـت  استفاده سازمان عملکرد ارزیابی برای
 عملکـردی  معیارهـای  از منسـجمی  یمجموعـه  بـه  را شـرکت  اسـتراتژی  کـه  کندمی فراهم
  .]12[ کند ترجمه

کارت امتیازی متوازن در مقایسه با سیستم ارزیابی سنتی که تنها شـامل معیارهـای مـالی    
هـا   گیری مدیران را از طریق هدایت نگرش آناحی شده است که تصمیمطر ایگونهبهبود، 

  .بخشدتری از عملیات شرکت، بهبود میبه ابعاد گسترده
  .خالصه شده است) 1( جدولهای عملکردی هریک از ابعاد آن در سنجه
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  های عملکردی مورداستفاده برای ابعاد کارت امتیازی متوازنسنجه .1 جدول

 هاگاهدید معیارها
 ]12[]7[]5[سرمایهبازگشتنرخ

 دیدگاه مالی

 ]12[]2[پرسنل تعدادبهدرآمدنسبت:سازمانمالیوری بهره

 ]2[سودحاشیه
 ]2[دیجدمحصوالتفروشزانیم

 ]13[]12[نقدینگی

 ]12[]11[مشتریبقای

 دیدگاه مشتری

 ]11[جدیدمشتریجذب

 ]5[فروش از بعد مناسب پشتیبانی خدمات هیارا

 ]7[مشتریان به شده هیارا محصوالت کیفیت

 ]12[]2[مشتریان هایدرخواست و نیازها شدن برآورده

 ]2[جدیدمحصوالتتوسعه

دیدگاه فرایند داخلی 
 کسب وکار

 ]13[یندآفردرشدهکشفخطاهایمیزان

 ]12[]7[]5[محصوالت تولید چرخه زمان بهبود

 ]2[محصوالتهایقابلیتافزایش
 ]12[]2[کاریدوباره نرخ

 ]22[کارکنانرضایت

دیدگاه یادگیری و 
  نوآوری

 ]11[]2[کارکنانوریبهره

 ]22[]13[]11[کارکنانآموزشهایتساعمیزان

 ]2[جدیدهایتکنولوژیازاستفادهمیزان

 ]2[ماهرکارکنانکارگیریهب
  

  چارچوب نظری
یـات اسـتراتژی کسـب وکـار و عملکـرد سـازمانی از       ی ادبپـس از مطالعـه   پـژوهش  این در

برای سنجش استراتژی کسب کـار و از رویکـرد   ) 1989(رویکرد تطبیقی و مدل ونکاترمن 
منظور ارزیـابی عملکـرد سـازمان اسـتفاده      به) 1992(کارت امتیازی متوازن کاپالن و نورتن 

ی در بـین جامعـه   ی پـژوهش طراحـی و  متناسب با ایـن دو رویکـرد، پرسشـنامه   . شده است
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هـا آزمـون   دست آمده فرضـیه سپس با تجزیه و تحلیل اطالعات به. شده استآماری توزیع 
  .ارایه شده است) 1( نمودارمدل مفهومی پژوهش در . اندشده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومی پژوهش .1نمودار
  

  های پژوهشها و فرضیهپرسش
  . ازمانی رابطه مثبت معناداری دارداستراتژی سازمان با عملکرد س :فرضیه اصلی

  .گرایش تهاجمی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت معناداری دارد :فرضیه فرعی اول
  .گرایش تحلیلی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت معناداری دارد :فرضیه فرعی دوم
  .گرایش تدافعی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت معناداری دارد :فرضیه فرعی سوم

  .نگری با عملکرد سازمانی رابطه مثبت معناداری داردگرایش آینده :یه فرعی چهارمفرض
  .فعالی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت معناداری داردگرایش پیش :فرضیه فرعی پنجم
  .گرایش ریسک پذیری با عملکرد سازمانی رابطه مثبت معناداری دارد :فرضیه فرعی ششم

 تحلیلی

 یتدافع

 تهاجمی

 پذیریریسک

 فعالی پیش

 رینگآینده

گرایش 
 استراتژیک

عملکرد 
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  شناسی پژوهشروش

دیگری  های هکرد پژوهش براین اساس است که چون قبل از این پژوهش مطالعانتخاب روی
هایی هم در رابطه بین اسـتراتژی و عملکـرد   هم در این زمینه وجود داشته است و چارچوب

چـارچوب  . مطرح شده است؛ بنابراین این پـژوهش از نظـر برخـورد بـا نظریـه کمـی اسـت       
  .بردکار میرای این موضوع بهکارت امتیازی متوازن را برای اولین بار ب

شـود؛ زیـرا بـه    هـای کـاربردی محسـوب مـی    این پژوهش، بر اساس هـدف از پـژوهش  
اسـاس چگـونگی    پردازد و بـر ی مدیریت استراتژیک میی دانش کاربردی در زمینهتوسعه

های مورد نیاز توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن رابطـه میـان   دست آوردن دادهبه
ی ی آماری این پژوهش شـامل کلیـه  جامعه. شودها بر اساس هدف پژوهش تحلیل میمتغیر

ــات در       ــاوری اطالع ــان فن ــات، کارشناس ــاوری اطالع ــدیران فن ــار، م ــب وک ــدیران کس م
از  .فناوری اطالعات، عضو شورای عـالی انفورماتیـک، اسـت    ی های فعال در زمینه شرکت

ی الزم برای تعداد نمونه. ایمساده انتخاب کردهای را با روش تصادفی بین افرادجامعه نمونه
زند و از آنجا انجام مدل معادالت ساختاری پنج برابر تعداد پارامترهایی است که تخمین می

بنابراین  ؛]4[استتری نسبت به همبستگی و رگرسیون مدل معادالت ساختاری تحلیل کامل
نمونه بوده اسـت کـه بـرای     110ی الزم برای انجام این پژوهش توان بیان کرد که نمونهمی

عـدد برگشـت داده شـد و در     92پرسشـنامه را توزیـع کـردیم، کـه      195حصول این تعداد 
  %.47در واقع نرخ بازگشت پرسشنامه برابر بود با . تحلیل استفاده شده است

ه تـن از اسـتادان   برای اطمینـان از روایـی پرسشـنامه، ویـرایش اول آن، مـورد بررسـی د      
پـس از اتفـاق نظـر     صاحبنظر در این زمینه قرارگرفت و اصالحات الزم بر روی آن انجام و

بـا  . منظور تعیین پایایی آزمون نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده استبه. شد استفاده
برابر  های پرسشنامه محاسبه شد کهالؤآلفای کرونباخ مجموعه س SPSSافزار استفاده از نرم

ســپس بــرای همگرایــی در مــدل . ی پایــایی بــاالی آن اســتو نشــان دهنــده 0.895بــود بــا 
طـور مجـزا آلفـای کرونبـاخ     های انتخابی نیـز بـه  ساختاری برای هریک از مجموعه شاخص

محاسبه شد، در این مرحله برای بهبود مقدار آلفای کرونبـاخ در برخـی از ابعـاد مجبـور بـه      
ها استفاده نشـده   های بعدی نیز از آنپرسشنامه شدیم و در تحلیل هایالؤحذف بعضی از س

دلیل پایین بودن پایایی از تحلیل حذف شده  بعد تهاجمی از گرایش استراتژیک نیز به. است
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بودنـد  ) 0.7(قبـول   مانده دارای پایایی بیش از مقدار قابـل ی ابعاد باقیاست و در نهایت بقیه
  .زیر ارایه شده است جدولصورت جداگانه در  که به
  

  های پژوهشنتایج پایایی مجموعه شاخص .2 جدول

آلفای کرونباخ تعداد   ابعاد  
)(

ک
تژی

ترا
 اس

ش
رای

د گ
ابعا

  

  0.50  4  بعد تهاجمی
  0.84  5  بعد تحلیلی
  0.83  5  بعد تدافعی
  0.77  5  نگربعد آینده
  0.82  5  فعالیبعد پیش
  0.72  5  پذیریبعد ریسک

نی
زما

 سا
رد

ملک
ع

  

  0.87  5  دیدگاه مالی
  0.87  5  دیدگاه مشتری

  0.75  5  دیدگاه فرایند داخلی
  0.88  5  دیدگاه یادگیری و نوآوری

  
های پـژوهش  ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیهدر تحلیل داده

تیازی متوازن استفاده شـده  و نیز بررسی رابطه بین ابعاد گرایش استراتژیک و ابعاد کارت ام
کـار بـر عملکـرد سـازمانی     واست و از رگرسیون خطی برای بررسی تأثیر استراتژی کسـب  

  .استفاده شده است

  های اصلی پژوهشیافته

 آمار توصیفی
درصـد   57.8درصـد لیسـانس،   29.3آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد کـه  

درصد در سطح سـازمانی مـدیریت    71.7از این افراد . درصد دکترا دارند 12لیسانس و فوق
 5درصد افـراد دارای سـابقه کـار مـدیریتی کمتـر از       58.7. درصد کارشناس هستند 28.7و 

درصد افـراد دارای سـابقه   12سال،  10-5درصد افراد دارای سابقه کار مدیریتی  18.5سال، 
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درصـد افـراد    2.1سال و  20-15درصد افراد سابقه کارمدیریتی  8.7سال،  15-10مدیریت 

 .سال داشتند 20سابقه کارمدیریتی بیش از 

  آمار استنباطی

  آزمون فرضیه اصلی
برای بررسی رابطه بین استراتژی سازمان و عملکرد سازمانی از آزمـون همبسـتگی پیرسـون    

  .شرح زیر است ها نیز بهفرض. ارایه شده است) 3( جدولنتایج در . استفاده شده است
   .بین استراتژی سازمان و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد : H0فرض 
   .بین استراتژی سازمان و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد :H1فرض 

  
  عملکرد سازمانی همبستگی پیرسون بین استراتژی و .3 جدول

  گیرینتیجه(sig)عددمعناداری  میزان رابطه  هامتغیر

 رابطه معناداری ندارد 0.00  0.549(**) ن و عملکرد سازمانیاستراتژی سازما

  
نتایج آزمون بیانگر رابطه مثبت و معناداری بین گرایش استراتژیک و عملکرد سـازمانی  

برای بررسی تأثیر استراتژی کسب وکار بـر  . در همبستگی جهت رابطه دو طرفه است. است
) 4( جـدول دسـت آمـده در   ه نتـایج بـه  عملکرد سازمانی از رگرسیون ساده استفاده شده کـ 

  .آمده است
  ضریب اثر استاندارد استراتژی بر عملکرد سازمانی. 4جدول

  نام متغیر  )β(ضریب اثر استانداردشده   عدد معناداری  گیرینتیجه

  استراتژی کسب وکار 0.549 0.00 اثر مثبت و معناداری دارد

  

  های فرعیآزمون فرضیه
ای بررســی روابــط بــین ابعــاد گــرایش اســتراتژیک و عملکــرد ســازمانی نیــز از آزمــون  بــر

  .آمده است) 5( جدولنتایج در . همبستگی پیرسون استفاده شده است
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  عملکرد سازمانی همبستگی پیرسون بین ابعاد گرایش استراتژیک و. 5 جدول
  گیرینتیجه  عدد معناداری  میزان رابطه متغیرها

  رابطه معناداری دارد  0.000  0.452  عملکرد گرایش تحلیلی و

  رابطه معناداری دارد  0.001  0.342  گرایش تدافعی و عملکرد

 رابطه معناداری دارد  0.000  0.467  نگری و عملکرد سازمانیگرایش آینده

  رابطه معناداری دارد  0.000  0.526  فعالی و عملکردگرایش پیش

  رابطه معناداری ندارد  0.262 -0.118  پذیری و عملکرد سازمانیگرایش ریسک

  
فعـالی  نگـری و پـیش  دهد که ابعاد تحلیلی، تـدافعی، آینـده  دست آمده نشان مینتایج به

طـه  پـذیری دارای راب دارای رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی هستند و بعد ریسک
ک از ابعـاد گـرایش   ثیر هریـ أدر ادامه بـرای بررسـی تـ    .ستیمعناداری با عملکرد سازمانی ن

استراتژیک بر عملکرد سازمانی از رگرسیون چندگانه استفاده شده است، کـه نتـایج آن در   
  .ارایه شده است) 6( جدول
  

  ضریب اثر استاندارد ابعاد گرایش استراتژیک بر عملکرد .6 جدول
 تغیرنام م  )β(ضریب اثر استانداردشده   عدد معناداری  گیری نتیجه

  گرایش تحلیلی  0.149  0.221 اثرمعناداری ندارد

  گرایش تدافعی  0.055  0.621 اثرمعناداری ندارد

  نگریگرایش آینده  0.202  0.106 اثرمعناداری ندارد

  فعالیگرایش پیش  0.373  0.000 اثرمعناداری دارد

  پذیریگرایش ریسک  0.057  0.532 اثرمعناداری ندارد

  
فعـالی  آمده از بین ابعاد گرایش استراتژیک تنها گـرایش پـیش   جدولطور که در همان

  .اثر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد
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  بررسی رابطه بین ابعاد گرایش استراتژیک و ابعاد کارت امتیازی متوازن

ها، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به بررسی رابطه بـین  در این قسمت از تحلیل یافته
شـود کـه   از ابعاد گرایش استراتژیک و ابعـاد کـارت امتیـازی متـوازن پرداختـه مـی       هریک

  .زیر ارایه شده است جدولخروجی آزمون در 
  

  همبستگی پیرسون بین ابعاد گرایش استراتژیک و ابعاد کارت امتیازی متوازن .7جدول

  
  

رسـانند کـه آن   ند، این مفهوم را مـی دارهایی که عالمت باال هرکدام از خانه جدولدر 
  .داردبعد از گرایش استراتژیک با بعد مربوط از کارت امتیازی متوازن رابطه معناداری 

  گیری نتیجه
از نتـایج  . نتایج پژوهش بیـانگر تـأثیر اسـتراتژی کسـب وکـار بـر عملکـرد سـازمانی اسـت         

فعـالی دارای بیشـترین   شـود کـه گـرایش پـیش    های فرعی پژوهش چنین استنباط می فرضیه
، کـه نشـان داد   )2003(ابطه با عملکرد سـازمانی اسـت و ایـن بـا نتـایج پـژوهش مورگـان        ر

نتیجـه را  . فعالی بـا عملکـرد سـازمانی رابطـه معنـاداری نـدارد، متفـاوت اسـت        گرایش پیش
توجیـه کـرد و بیـان داشـت      ]1[اطالعاتتوان با توجه سرعت تغییرات در صنعت فناوری می

ری خواهند بـود کـه تأکیـد بیشـتری بـر رفتارهـای نوآورانـه        هایی شاهد عملکرد بهتسازمان
ترتیـب دارای  نگـری، تحلیلـی و تـدافعی بـه    فعالی، ابعـاد آینـده  بعد از بعد پیش. داشته باشند

نیـز وجـود رابطـه ایـن ابعـاد از      ) 2003(مورگان . اندبیشترین رابطه با عملکرد سازمانی بوده
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پذیری نیز رابطه منفـی   گرایش ریسک. نشان دادگرایش استراتژیک با عملکرد سازمانی را 
هـای گذشـته سـازگار    با عملکرد سازمانی دارد ولی این رابطه معنادار نیست که با پـژوهش 

ی بـاال، و نـرخ بـاالی شکسـت     ترین دالیل ایـن رابطـه منفـی، هزینـه    از مهم. ]20[]16[است
  .توان نام برداطالعات را می های فناوریبر بودن پروژهاطالعات، زمان های فناوریپروژه

ی این مطلب است که بین ابعاد گـرایش  نتایج مربوط به رگرسیون چندگانه نشان دهنده
استراتژیک و عملکرد سـازمانی رابطـه خطـی وجـود دارد و مقـدار ضـریب همبسـتگی در        

است که بیانگر این واقعیت است که این دو متغیر از رابطه قـوی   0.605رگرسیون چندگانه 
فعالی دارای تأثیر معنـاداری بـر   برخوردارند و از بین ابعاد گرایش استراتژیک تنها بعد پیش

عملکرد است و این بدین معنی است که با توجه به محیط پویایی که در این صنعت حـاکم  
ها برای دستیابی به عملکرد بهبود یافته باید نوآور، پیشرو در ارایه محصـوالت  است شرکت
  .جدید باشند
دست آمده از رابطه بین ابعاد گرایش استراتژیک با ابعاد کارت امتیازی متـوازن  نتایج به

  .بیانگر این است که بعد مالی کارت امتیازی متوازن تنها با گرایش تحلیلی رابطه دارد
بـت و  گرایش تحلیلی با تمام ابعاد کـارت امتیـازی متـوازن رابطـه مث     توان بیان کرد،می 

سـودآوری و  ( نیز رابطه مثبت و معنادار این بعد با ابعـاد عملکـرد  ونکاترامن . معناداری دارد
گرایش تدافعی با دو بعد فرآینـد داخلـی و رشـد و یـادگیری     . ]20[را تأیید کرد) رشد بازار

نگری نیز با دو بعد مشـتری و رشـد و یـادگیری رابطـه      رابطه معناداری دارد و گرایش آینده
. جـز بعـد مـالی رابطـه معنـاداری دارد     فعالی نیز با تمام ابعاد بـه  گرایش پیش. معناداری دارد
 معنـاداری  هغیـر  رابطه منفی وپذیری نیز با تمام ابعاد کارت امتیازی متوازن گرایش ریسک

  .دارد

  هاپیشنهاد
  :هایی دادها پیشنهادشرح زیر به شرکت توان بهدست آمده میبراساس نتایج به 

ها باید سـعی  ، شرکتداردلی بیشترین رابطه با عملکرد سازمانی فعااز آنجا که بعد پیش
ها بیش از رقبا، ی توانمندیهای نوآورانه، توسعهدر تقویت این بعد از طریق تعقیب فرصت

منظــور تقویــت ابعــاد ارایــه محصــوالت متفــاوت و متمــایز بــه بــازار داشــته باشــند و نیــز بــه
کارانه در گـرایش اسـتراتژیک هسـتند، بـه     محافظه نگری، تحلیلی و تدافعی، که ابعاد آینده
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های جامع در مسایل بحرانی، استفاده از اطالعاتی بر مبنـای عملکـرد بلندمـدت    انجام تحلیل
هـا، اسـتفاده از   هـای اطالعـاتی در تحلیـل موقعیـت    هـا، اسـتفاده از سیسـتم   گیـری در تصمیم
ای مختلـف، اسـتفاده از   ی وظیفـه هـا ریزی، تأکید بر هماهنگی بین حیطـه های برنامهتکنیک
از آنجا که تنها بعد تحلیلـی  . های کنترل هزینه و بهبود کارایی عملیات اهتمام ورزندسیستم

هـا پیشـنهاد کـرد کـه بـرای تقویـت       تـوان بـه شـرکت   رابطه معناداری با بعد مالی دارد، مـی 
داشـته باشـند و بـرای     گرایانـه تأکیـد  های تحلیـل عملکرد سازمانی در بعد مالی باید بر رفتار

فعالی تأکیـد داشـته   نگری و پیشتقویت عملکرد در بعد مشتری باید بر ابعاد تحلیلی، آینده
باشند و تقویـت ابعـاد تـدافعی، تحلیلـی و پـیش فعـالی از گـرایش اسـتراتژیک بـه تقویـت           

نگری و تأکید بر ابعاد تحلیلی، تدافعی، آینده. نجامدا عملکرد در بعد فرآیندهای داخلی می
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