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Abstract 
In today's complicated conditions, it seems that achieving an alignment between strategies 

and the business model is necessary for any organization. This is particularly important when 

it comes to knowing that in the present era, the pace of environmental change is very high, 

and if organizations fail to adapt their strategies to their business, they are condemned to 

failure and ultimately lose their market share. Therefore, organizations must, in addition to 

recognizing the concept of strategic alignment and its various dimensions, identify and 

pursue the steps to achieve alignment, and then, in order to maintain strategic alignment in 

the organization, continuous reviewing and monitoring is necessary to be in the agenda. The 

key to success in this way is the cooperation and participation of strategists and business 

executives in the organization. The present study seeks to identify the dimensions of 

alignment between strategies and business model in organizations and then, with the help of 

them, to examine and evaluate the alignment relationship between the two components in 

Mammut Industrial Complex. For this purpose, after studying the literature of the subject, 

using the famous Osterwalder business model and the Kearns & Lederer alignment model, a 

suitable framework for assessing the alignment of strategies and business model was 

presented and a questionnaire was used to survey this relationship in the selected statistical 

population of the research (including 300 senior managers, middle managers, supervisors and 

experts of sales and financial units of Mammut Industrial Complex). Also, after analyzing 

the relevant statistics, in the conclusion section, 9 dimensions of alignment of strategies and 

business model were identified and classified and it was determined that the relation between 

strategies and the business model of Mammut complex is at a good level with an average of 

3.33 at the significance level (Sig). At the end, it was also proposed to provide practical 

solutions for maintaining and continuous monitoring of this alignment. 
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 چکیده 

براي هر  امروز كار، در شرايط پيچيدهوو مدل كسب هااستراتژي ميان ييراستادستيابي به هم
زياد سرعت تغيير و تحوالت محيطي بسيار كه در عصر حاضر ويژه به ،سازماني ضروري است

هاي مناسب كار خود استراتژيوها نتوانند همسو با اين تغييرات براي كسبچنانچه سازمانو  است
بايد  بنابراين شوند.و در نهايت از دست دادن سهم بازارشان محكوم ميشكست تدوين كنند، به 

راستايي هاي رسيدن به همآن، گامابعاد مختلف راستايي استراتژيک و عالوه بر شناخت مفهوم هم
راستايي استراتژيک در سازمان، بايد براي حفظ هم نيزرا شناسايي و دنبال كنند و البته پس از آن 

راه همكاري و  . كليد موفقيت در اينرا در دستور كار قرار دهند مستمر هايبازبيني و نظارت
بر آن است تا ابعاد  پژوهش اين ت.در سازمان اس كاروكسبو مديران  هااستراتژيستمشاركت 

ها را شناسايي كرده و به كمک كار در سازمانوها و مدل كسبراستايي ميان استراتژيسنجش هم
در مجتمع صنعتي ماموت بپردازد.  راستايي ميان اين دو مؤلفههم آنها به بررسي و ارزيابي رابطه

كار وگيري از مدل معروف كسبموضوع و با بهره ادبيات مطالعات از انجام به همين منظور پس
راستايي راستايي كرنز و لدرر، چارچوب مناسبي براي بررسي و ارزيابي هماسترووالدر و مدل هم

ررسي اين رابطه در جامعه آماري منتخب كار ارائه شد. در ادامه براي بوها و مدل كسباستراتژي
سرپرستان و كارشناسان واحدهاي فروش  نفر از مديران ارشد، مديران مياني، 033پژوهش )شامل 

هاي آماري اي توزيع شد. همچنين بعد از انجام تحليلو مالي مجتمع صنعتي ماموت( پرسشنامه
كار شناسايي وها و مدل كسبتراتژيراستايي اسبعد سنجش هم 2گيري، مربوطه، در بخش نتيجه

كار در شركت وها و مدل كسبراستايي ميان استراتژيبندي شدند و مشخص شد رابطه همو دسته
(، در وضعيت مناسبي قرار دارد. در پايان نيز Sigدر سطح معنادار ) 00/0ماموت با كسب ميانگين 

 راستايي پرداخته شد.هم تمر اين رابطهراهكارهاي كاربردي در خصوص حفظ و پايش مس به ارائه

   راستايي.کار، هموکار، مدل کسبواستراتژي، استراتژي کسبکلیدواژه: 
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 مقدمه

ترين انتخاب بهترين راه براي توسعه و پيشرفت روزافزون در بازار متغير و پرتالطم امروز و تالش براي بقا، مهم

سهم  كارها طي زمان، در راستاي پيشي گرفتن از رقبا و توسعهوكسبكاري است. به همين منظور وهدف هر كسب

كار خويش، اقدام وراستا با مدل كسبهاي منحصر به فرد و همبازار خود متناسب با شرايط روز به اتخاذ استراتژي

ميان اين  بطهوكار و همچنين رااستراتژي و مدل كسب هاي مختلف در حوزههاي اخير به موضوعكنند. در سالمي

خوبي بيانگر اهميت و تأثير بسزاي اين شده در اين زمينه بههاي انجامدو، توجه شاياني شده كه مطالعات و پژوهش

 هاست.دو مؤلفه در كسب موفقيت و حفظ بقاي سازمان

ها و مدل اتژيراستايي ميان استرهم رو پژوهش حاضر در نظر دارد با تمركز بر بررسي و ارزيابي رابطهاين از 

هاي پژوهشي برانگيزترين اولويتنمونه )مجتمع صنعتي ماموت(، پاسخگوي يكي از چالش كار در يک جامعهوكسب

مندان و فعاالن حال حاضر در اين حوزه بستر مناسبي فراهم كارها، عالقهوكشور باشد و براي تمامي صاحبان كسب

هاي گيري از مدل جامع اين پژوهش، در راستاي تدوين استراتژيو بهره آورد تا بتوانند با آگاهي از اهميت موضوع

 هاي الزم را انجام دهند.كار خويش اقداموراستا با مدل كسبهم

هاي بسته و محدود داخلي، ها به پيشرفت پايدار توجه دارند و به دنبال خروج از چارچوبامروزه اغلب سازمان

هاي دست و پاگير، افزايش رقابت جهاني، ادغام 9الملليدر بازار، عدم وجود قوانين تجاري بين 1عدم انحصارگرايي

 وكارسبككنند در اين محيط چندجانبه، ظهور و ايجاد مناطق تجاري و استفاده از پول مشترک هستند و تالش مي

اني كه نقش كنند. بر اساس تأكيد مديردارد، مشاركت كرده و ايفاي صورت فرايند در مسير پويايي گام برميكه به

اند، ايجاد يكپارچگي براي بقا و موفقيت را همسو كرده وكاركسبهاي خود راهبردهاي استراتژيک و در سازمان

 سازمان ضروري است. 

ها در دستيابي به مزيت رقابتي و نوآوري سازمان، امكان پيشرفت عنوان ابزاري حياتي براي شركتاستراتژي به

ريزي استراتژيک زماني ايجاد شد كه فرهنگ ارتقاي تعامالت و آورد. بحث برنامهكار را فراهم ميوكسب توسعهو 

اي افزايش پيدا كرد و در اين ميان مديران متوجه طور فزايندهها بهكسب برتري در بازار پوياي جهاني در سازمان

ريزي استراتژيک مورد توجه بسياري از صاحبان برنامه رو مبحثكار شدند، از اين ونقش استراتژيک مدل كسب

سهم  ها براي كسبوكارها قرار گرفت. پيرو اين موضوع با توجه به نياز روزافزون و ضروري شركتمشاغل و كسب

 وكار سازمانيهاي كسبهاي كلي خويش را با استراتژيها استراتژيبازار و درآمد مورد انتظار، الزم است سازمان

ش ها آموزراستا كنند و مديران ارشد سطوح مختلف سازماني را در راستاي حمايت از اين سياستهمسو و هم خود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Monopolize 

2. International Business Rules 
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ابند )استفان وكار خويش دست يهاي متمايزكننده كسبهاي ويژه رقابتي و همچنين قابليتبدهند تا بتوانند به مزيت

 (.9312و برانسيالو، 

نظران ها مدنظر صاحباز كارآمدترين رويكردهاي مديريتي در سازمان عنوان يكيبه 1ريزي استراتژيکبرنامه

 كمک ايبر هيرا ديهبررا مديريتو  ييزربرنامه ،كنوني هپيچيدو  متغير نجهادر ريزان قرار گرفته است. و برنامه

 مؤثر مياقدا ،جامع ييزربرنامه ،قع. در واستا محيطي سريع اتتغيير با نشد روروبه ايبر ،معاجوو  هانمازسا به

 مد نظررا  نمازسا 9دروني و بيروني ييتهاودمحدو  تمكاناا ايرز، ستا تغيير لحاو در  قابترپر نجها برابردر 

 (.1031)الواني، هد دمي منجاا آنها به توجه بارا  دخو يپيشبينيهادارد و 

 هداميخو كجا نددانمي سيستمآن  د،نشو مشخص هدفي( نمازسا يک مانند) سيستم يک ايبر كه مانيز تا

 هر ينابنابر. برسد فهدآن  به چگونه نددانمي سيستم د،نشو ييزربرنامه ليو دشو مشخص فهد چنانچه .ودبر

 نيزرا  افهدآن ا به نسيدر نماو ز هنحوو  باشد شتهدا مشخص فياهدا بايد ستا موفقيت نهااخو كه سازماني

 ،حتماليا تفاانحرا تعديلو  شناسايي با رود و به پيش نظرمد  افهدا سويبه هشدتهيه برنامه سساابر  تا كند تعيين

 (.1031)حسنقلي پور و همكاران،  باشد دخو حركت بر ناظر ارههمو

كار در مجتمع صنعتي وها و مدل كسبراستايي استراتژيهدف اصلي در اين پژوهش، بررسي و ارزيابي هم

 ماموت و ارائه راهكارهاي بهبود است.

 ند از:افرعي عبارتاهداف 

 كاروها و مدل كسبياستراتژ راستاييهم شناسايي ابعاد .1

 كارومدل كسببا ها ياستراتژ ييراستاهمبررسي ميزان  .9

در مجتمع صنعتي  كارو كسبها و مدل راستايي استراتژيهمچنين ارائه راهكارهاي بهبود در خصوص هم

 اين پژوهش است.  هدف كاربرديماموت، 

 پردازيم: هاي اين پژوهش مياي در خصوص كليد واژهديدگاه مباني نظري، به شرح تعاريف و مفاهيم پايهاز 

 استراتژي

سازي عملكرد آميز و بهينهبندي اهداف، رقابت موفقيتانداز خود، اولويتكاري شركت براي دستيابي به چشم برنامه

ريزي استراتژي است، اما رويكرد كاملي از چگونگي برنامه وكار خود است. انتخاب اهداف قلبمالي با مدل كسب

دهد كه طور عملي توضيح ميكند. در نتيجه، استراتژي بهطور دقيق توصيف ميبراي رسيدن به اين اهداف را به

ه كند و كجا حاشيه سود بيشتري بكند، چگونه درآمد كسب ميچگونه يک شركت خود را از ساير رقبا متمايز مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Strategic Planning  

2. Internal and External Limitations 
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هاي شركت هستند و از رقباي شركت پذيري، منابع و فرصتدهنده قدرت، آسيبها نشانآورد. استراتژيميدست 

 (.9330 اشميت، شوند )مارتيو بازار آن نيز منعكس مي

 وكاركسبمدل 

ه كنندگان يک شركت است كپيمانان و عرضهكنندگان، مشتريان، همها و ارتباطات مابين مصرفتوصيفي از نقش

 (.9331)روس و ويتال،  كندص ميخمالي و همچنين منافع اصلي شركا را مش ،اصلي توليدي، اطالعاتي هايجريان

هاي آميت و زوت، آفوا و تاچي، استوارت و ژاوو، ون توان به مدلكار ميوهاي مشهور كسباز جمله مدل

 كاترامن و هندرسون و پوراندخت و رنجبر اشاره كرد.

شده توسط استروالدر كه در ، مدل ارائهوكاركسبهاي مختلف مدل بين آمدهعملبه هاييارزياب بر اساس

عنوان مدل مبنا در نظر گرفته شده كه در ذيل به شرح مختصري نمايش داده شده است، در اين پژوهش به 1شكل 

 پردازيم.ترين داليل انتخاب آن مياز مهم

اساسي براي ايجاد  و پايهو دوم،  ده استكرروزرساني هرا بوكار كسب نه مدلدانش موجود در زمي نخست،

 يمدلافر ،اين مدلهمچنين  آورد.ها فراهم ميوكار بنگاهتصوير كشيدن مدل كسب به در افزاري،نرم يک بستر

 (.9330)كريستنسن، دارد  توجه خاصي ،به شرايط در حال تغيير بازارها و محيط پوياكه  يافته استجامع و تكامل

 

 

 استروالدر وکارکسب. مدل 2شکل 
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 وكاركسب مسير دهيجهت براي راهنمايي تابلوي عنوانبه استروالدرپيشنهادي  1وكاربوم مدل كسب از

نشان داده شده زير  جدولهاي مختلف اين مدل در حوزه. شودمي استفاده هاي موفق جهانبسياري از شركت

 است.

 «استروالدر»کار وهاي کسبهاي مدلوزه. تشريح ح2جدول 

 شرح ابعاد حوزه

 .شوندهايي هستند كه براي مشتريان، ارزش محسوب ميكاالها و سرويس شدهارزش ارائه محصول

 مشتري

 .ا ارائه دهدنهخواهد ارزش را به آكساني هستند كه شركت مي مشتري هدف

 .هستند وسايل برقراري ارتباط با مشتريان كانال توزيع

 .پردازندبه تشريح لينک ميان كمپاني و شركت مي با مشتريان روابط

 
 مديريت زيرساختار

 .پردازدنياز براي ايجاد ارزش مي ها و منابع موردبه تشريح هماهنگي فعاليت هاي كليديفعاليت

 منابع كليدي
بل تكرار از اعمال مورد قا يک الگوي  نايي اجراي  ياز براي  توا مدن جاد ارزش  نظر  اي

 براي مشتريان

 ها براي ايجاد ارزشتوافق در خصوص همكاري ارادي با ساير كمپاني هاي كليديمشاركت

 هاي ماليجنبه
 وكاركاررفته در مدل كسبهدهنده پول مورد نياز براي همه وسايل بنشان ساختار هزينه

 هاي درآمداي از جريانتشريح به دست آوردن پول از طريق مجموعه مدل درآمد

  2راستاييهم

عبارت است از ايجاد هماهنگي ميان تقاضا، اهداف و ساختاربخشي از سازمان با تقاضا، اهداف و ساختار كه بخش 

كريمي و همكاران، حاجديگري از آن است و هر چه اين هماهنگي بيشتر باشد، عملكرد سازمان بهتر خواهد شد )

1013.) 

كردن  سازي استراتژي با همسوپذير است، بلكه در پيادهتنها در فرموله كردن استراتژي امكاننهراستايي هم

 (.9333تن، و نور داخل شركت نيز ممكن است )كاپالن هايهاي كليدي، فرايندها و تصميمو تنظيم سيستم

  كاروها با مدل كسبراستايي استراتژيهم

شرط اساسي و مباني وجودي يک شركت هستند. اگر اين ، دو پيش1وكارو استراتژي كسب 0وكارمدل كسب

راستا راستا باشند. همآميز باشد، هر دو شرط بايد با الزامات خاص كيفيتي مطابقت داشته و همموجوديت موفقيت

 نبودن اين دو مؤلفه نتايج زير را در بر خواهد داشت:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Business Model Canvas 

2. Alignment 

3. Business Model 

4. Business Strategy 

http://www.modirinfo.com/content/4/15683/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.modirinfo.com/content/4/15683/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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 ؤلفه فراهم نخواهد شد.فضايي براي به اجرا درآوردن كيفيت مخصوص به هر م .1

 پتانسيل موجود در هر مؤلفه به واقعيت تبديل نخواهد شد. .9

يكديگر  كنندهطور متقابل حامي و تقويتراستا باشند، بايد بهكار همواگر يک استراتژي و يک مدل كسب

 (.9312باشند )استفان و برانيسالو، 

استراتژي اجراشده بوده و استراتژي يک طرح وكار، انعكاسي از كاسادوس و ريكارت معتقدند مدل كسب

 وكار، بخشي از يک استراتژيوكار است. بر اساس ادراک آنها، مدل كسباحتمالي براي استفاده از يک مدل كسب

دل كند. همچنين مها تعيين مياي از فعاليتعنوان مجموعهيافته است، در حالي كه استراتژي مدل را بهتوسعه

، كند )كاسادوس و ريكارتكرده و يک سري قوانين را در راستاي استفاده از آن مدل تدوين ميمناسب را انتخاب 

9313.) 

وكار وكار است. تجزيه و تحليل رابطه بين استراتژي و مدل كسبتر از استراتژي كسبوكار جامعمدل كسب

نتخاب يک استراتژي مناسب وكار جديد، الزم است. ابراي حفاظت از مزيت رقابتي ناشي از طراحي مدل كسب

 وكار است. تر از طراحي يک مدل كسبمراتب سختوكار بهبراي كسب

زار، ايجاد بندي باوكار، به بخشبرقراري ارتباط ميان تجزيه و تحليل استراتژي رقابتي و طراحي مدل كسب

هاي ناسايي انواع مكانيزميک گزاره ارزش براي هر بخش، ايجاد ملزومات مورد نياز براي ارائه اين ارزش و ش

ذف وكار / استراتژي )ناشي از تقليد رقبا و حتواند از تضعيف مدل كسبجداكننده نياز دارد كه وجود اين ارتباط مي

 گري توسط مشتريان( جلوگيري كند. واسطه

از آنجا  .كار رقابتي پايدار استوبنابراين تجزيه و تحليل استراتژي، گامي اساسي در طراحي يک مدل كسب

ايي باشد كار رقابتي پايدار بايد داراي فيلترهوهاي قابل تقليد، ناپايدار است، مدل كسبكار با ويژگيوكه مدل كسب

طور مثال، اجاره دادن در مقابل مالكيت، يک ويژگي قابل مشاهده در مدل شود. بهكه از تحليل استراتژي ناشي مي

هزينه  يعني پرداخت« مدل درآمد روزنامه»برداري كنند. راحتي از آن كپيند بهتوانكارهايي است كه رقبا ميوكسب

توا، ويژگي هاي توليد محبندي( در راستاي كاهش هزينهكم به يک انتشارات، براي استفاده از تبليغات )شامل طبقه

اد ي جهاني و توسط تعدتقليد بسيار آساني است كه با اعمال تغييرات كوچكي در هزاران نقطه از بازارهاقابل 

 (.9331 وكارها استفاده شده است )هارلد،شماري از كسببي

راستايي استراتژيک اشاره هاي همترين مدلشده، به تشريح برخي از شناخته9بندي موجود در جدول در طبقه

هاي و ابعاد و مؤلفه راستا شوندهاي مختلف، چه اجزايي بايد همشده است. در اين جدول به اينكه از ديدگاه مدل

 ند، پرداخته شده است.اآن كدام
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 آنها ابعاد و راستاييهم هايمدل . معرفي0 جدول

 هاي چارچوبابعاد و مؤلفه راستاييعنوان مدل هم

 
 استراتژيک راستاييهم مدل

 (1220 ونكاترامن، و هندسون)

 .9 وكار(،كسب رقابتي و حاكميت مزيت وكار،كسب وكار )حيطهكسب . استراتژي1
 استراتژي .0ها(، مهارت فرايندها و اجرايي، سازمان )ساختار و فرايندهاي زيرساخت

 فناوري حاكميت سيستماتيک و هايمزيت فناوري اطالعات، اطالعات )حيطه فناوري

 اطالعات، فناوري اطالعات )معماري فناوري فرايندهاي و . زيرساخت1اطالعات( و 

 اطالعات( فناوري هايمهارت اطالعات و فناوري فرايندهاي

 استراتژيک راستاييهم بلوغ مدل

 (9333 لوفتمن،)
 بلوغ .1 امور، اداره و مديريت نحوه . بلوغ0 متمايز، شايستگي . بلوغ9ارتباطات،  . بلوغ1

 انساني منابع . بلوغ2فناوري و  بلوغ حوزه .5 مشاركت،

 استراتژيک راستاييهم مدل

 (9335 چن، مي و )كازمن 
 اطالعاتفناوري  معماري .0وكار و . معماري كسب9وكار، كسب . مدل1

 استراتژيک راستاييهم مدل

 (1221 كالرک،)
 استراتژي .5. فناوري و 1ها، نقش و . افراد0 مديريت، فرايندهاي .9 . ساختار،1

 C1ويز  راستاييهم مسير مدل
 (9331 ويز،)

 بخشي بين . يكپارچگي1 ارتباطات و .0. تعهد، 9 سازمان، روشن گيريجهت .1

 استراتژيک راستاييهم مدل

 (9331)كرنز و لدرر، 

 يزيبرنامه در ارشد اطالعات مديران مشاركت .9ارزش،  زنجيره اطالعات . ثبت1

 .1اطالعات،  فناوري ريزيبرنامه در اجرايي ارشد . مشاركت مديران0وكار، كسب
وكار برنامه كسب راستاييهم .5وكار، برنامه كسب با اطالعات فناوري برنامه راستاييهم

 رقابتي مزيت كسب اطالعات براي فناوري از استفاده .2 اطالعات و فناوري برنامه با

 استراتژيک راستاييهم مدل

 (9335پاكارد،  هليوت پي اچ)
. 2 ها،داده .5 فرايندها، .1 اطالعات، .0 موفقيت، كليدي عوامل .9، ها. استراتژي1

 هاتيم ها وارزش ها،. فرهنگ3 اطالعات و . فناوري1 كاربردي، هايبرنامه

 راستاييهم پويايي مدل

 (9331 سبهروال،)
 .1اطالعات و  فناوري . استراتژي0كار، وكسب . ساختار9كار، وكسب . استراتژي1

 اطالعات فناوري ساختار

 (1021همكاران )منبع: ميرعلي سيدي و 

 

 در اين مدل رابطه راستايي استراتژيک را شناسايي كردند.، در مطالعه خود دو دسته هم(9331) كرنز و لدرر

هاي سمت برنامههاي اطالعاتي بهسيستم وبرگشتي و دوسويه است كه يک بار از جانبراستايي به شكل رفتهم

 رود. هاي اطالعاتي ميسمت سيستموكار بههاي كسبوكار و بار ديگر از جانب برنامهكسب

راستايي مورد مطالعه طور دقيق همان چيزي است كه ما براي سنجش همراستايي، بههم اين سنجش دوسويه

ترين راستايي كه به ابعاد برخي از مهمهاي همدر اين پژوهش به آن نياز داريم. شايان ذكر است در ميان تمامي مدل

ترين آنها در جدول باال اشاره شد، فقط مدل كرنز و لدرر به موضوع دوطرفه بودن رابطه توجه داشته شدهو شناخته

 راستايي استفاده خواهيم كرد.عنوان مدل مبناي هماست، بنابراين در پژوهش از آن به

 



 المللي مديريت استراتژيکپنجمین کنفرانس بین 022

 
 راستايي کرنز و لدرر . مدل هم2جدول 

 وکار سازمانبا برنامه کسب ISهمسويي برنامه  سازمان ISوکار با برنامه همسويي برنامه کسب

 كند.وكار سازمان را منعكس مي، مأموريت برنامه كسبISبرنامه  كند.سازمان رجوع مي ISه به برنام وكاركسببرنامه 

ـــببرنامه  هاي خاص در حالت ISهاي كاربردي به برنامه وكاركس
 كند.سازمان رجوع مي

 كند.سازمان را منعكس مي وكاركسب، اهداف برنامه ISبرنامه 

ـــببرنامه  ـــازمان رجوع به فناوري وكاركس هاي اطالعات ناقص س
 كند.مي

 كند.سازمان پشتيباني مي وكاركسبهاي ، از استراتژيISبرنامه 

ــببرنامه  ــتراتژيک ها و قابليتتوانمندي وكاركس كار را به ISهاي اس
 گيرد.مي

 كند.سازمان را شناسايي مي وكاركسب، نيروهاي خارجي ISبرنامه 

 است. ISكار شامل انتظارهاي منطقي از  وكاركسببرنامه 
سب، محدوديتISبرنامه  سازمان را منعكس  وكارهاي منابع برنامه ك

 كند.مي

 سازمان همسو است. وكار، با برنامه كسبISبرنامه  سازمان همسو است. ISه با برنام وكاركسببرنامه 

 (1221منبع: كرنز و لدرر )

 پیشینه تحقیق

 راستاييدر راستاي هم سازمان آمادگي سنجش براي مفهومي مدلي ، در خصوص ارائه(1031ش )مانيان و همكاران

كار در مركز تحقيقات مخابرات ايران، پژوهشي انجام دادند كه در واقع با وكسب و اطالعات فناوري استراتژيک

آماري منتخب پرداخت،  راستايي استراتژيک در جامعهراستايي لوفتمن، به سنجش سطح همسازي مدل همبومي

  .هاي تحقيق، در اين خصوص موضوع جديدي ارائه نكرداما نتايج با توجه به نو بودن موضوع و محدوديت

با  کياستراتژ يزيربرنامهها به ( نياز سازمان1020) شو همكاران ييرزايشده توسط خان مانجام اتاساس مطالع بر

 ،تيبا مأمور يبه نظر رسيده و ارتباط مستقيم يمنظور بقا و رشد بلندمدت ضروربه يوردر نظر داشتن حداكثر بهره

 ،يمحيط طيو تحليل شرا هيتواند با تجزيها دارد و مو ميزان رسميت سازمان يساختار و درجه پيچيدگ اهداف،

  قرار دهد. زانيربرنامه و رانيمد يپيش رو يوضعيت روشن

اطالعات و  فناوري استراتژي راستاييهم سطح تحقيقي تحت عنوان سنجش (1025) نعمتي و آراسته

ه دشارائه مدللوفتمن در دانشگاه شهيد بهشتي تهران انجام دادند. بر اساس  مدل اساس بر كاروكسب استراتژي

 اضافه لوفتمن راستاييهم بلوغ گانهپنج سطوح بهي( همسوي با موافقت و مقاومت) ديگر سطح در بخش نتايج آن و

  اعالم شد. ضروري نيز سطح دو اين از عبور بهينه سطح به رسيدن براي كه دش

بر اساس  يسازمان يبا استراتژ يساختار سازمان ييهمسو يزانم يبررسكياكجوري و بربماني نيز در خصوص 

ر ب يران، مطالعات قابل توجهي انجام دادند كه در نهايتا ياسالم يجمهور يدر بنادر شمال يکنقاط مرجع استراتژ

از  استفاده با مناسب هاي سازمان و ساختار سازمانيي ايجاد هماهنگي بين استراتژيبرااين مطالعات  يجنتااساس 
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يش افزا افزايي،تواند موجب هميم هماهنگ صورتبه ساختار و هاياستراتژ همه انواع يريكارگهب مرجع، نقاط

 (.1022)كياكجوري و بربماني،  شود وري سازمانبهره و عملكرد

منظور ريزي استراتژيک بهتحقيق داخلي، بر نشان دادن تأثير بسزاي استفاده از برنامه نتايج در بخش پيشينه

كند اين قيم بيان ميطور مستهاي سازمان متمركز است و بهراستايي اركان مختلف سازمان با استراتژينيل به هم

 شود.ها منجر ميوري سازمانراستايي در نهايت به افزايش بهرههم

در دانشكده مهندسي توليد و مديريت مهندسي دانشگاه كولون هنگ كنک، تحقيق كاربردي  9339در سال 

اين پژوهش اين  نتيجهكار، انجام شد. وهاي كسبراستايي ميان استراتژي توليد و استراتژيبررسي هم در زمينه

  (.9339شود )سان، كار حاصل ميوراستايي، بهبود عملكرد كسبهم بود كه با تقويت رابطه

بين  9راستايي افقيو هم 1راستايي عموديراستايي استراتژيک در ابعاد همدر خصوص لزوم ايجاد هم

در سه دانشگاه  9331كاتوزيا و جوشي در سال وكار، فقط هاي سازمان با كسباي و استراتژيهاي وظيفهاستراتژي

راستايي استراتژيک در اند. نويسندگان مقاله با بررسي الگوهاي همكاليفرنيا، ويرجينيا و سن جوزف بحث كرده

تفان و اساند كه محقق نيز در اين تحقيق از آن استفاده كرده است )گذشته، حال و آينده گزارش جامعي ارائه داده

  (.9312 ،برانسيالو

ملكرد ع»با همكاري مدرسه مديريت و دانشگاه پكينگ گوانجو در چين، تحقيقي تحت عنوان  9333در سال 

انجام شده و نتيجه گرفته شد « هاي اطالعاتيراستايي استراتژيک سيستمكار و هموكار، استراتژي كسبوكسب

، در كنار هم، بر عملكرد سازماني 0هاي اطالعاتيسيستمهاي كار و استراتژيوهاي كسبراستايي استراتژيكه هم

تري دارند )شيائويينگ و همكاران، ها در سازمان، تأثير مطلوبهر يک از اين استراتژي نسبت به اعمال جداگانه

عملكرد، استراتژي ي مولفه 0بندي آنها در خصوص در فرمول، (9313ش )طبق مطالعات ماسانل و همكاران (.9333

اند، اما متفاوت كار، هرچند مرتبط باهمو، استراتژي و مدل كسبهاي اطالعاتيراستايي استراتژيک سيستممو ه

 ينن. چارچوب آنان همچيستن ياست، اما خودش استراتژ ياستراتژ يممستق يجهكار نتومدل كسب يکهستند. 

كار دو وبو مدل كس ياستراتژ زيرا ،است پذيرامكان ييجدا ين. اشوديقائل م يزتما هايو استراتژ هايکتاكت ينب

  .ساختار مختلف هستند

كار وها و مدل كسبميان استراتژي طور علمي به بررسي رابطهبه (9312)و در نهايت استفان و برانسيالو 

ها حاكي از آن است كه هدف از تدوين استراتژي دستيابي به يک مزيت وابسته به موقعيت، يعني پرداختند. يافته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vertical Alignment 

2. Horizantal Alignment 

3. Information Systems (IS) 
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را محقق نكند، در  9بيشتر، قدرت بيشتر و جايگاه بهتر است. حال اگر استراتژي اهداف سازمان 1كسب سهم بازار

كند. در چنين مواردي، واجه ميدهد و شركت را با تهديدهاي جدي مواقع نقش اساسي و مفهوم خود را از دست مي

شود. بنابراين رود و مانند دود ناپديد ميمثال باشد، از بين ميوكار قدرتمند و بيهر چقدر هم يک مدل كسب

ميان  شود كه رابطههاي آن بوده و نتيجه گرفته ميكار، عملكرد استراتژيونياز عملكرد يک مدل كسبپيش

 .سيار مهم و حياتي استوكار بها و مدل كسباستراتژي

وكار است استراتژي و مدل كسب تنگاتنگ ميان دو مؤلفه تحقيق خارجي، بيانگر رابطه نتايج در بخش پيشينه

ميان آنها نياز دارد. همچنين  ها به دانستن رابطهو بر اين تأكيد دارد كه لزوم استفاده از اين دو مؤلفه در سازمان

وكار در عين داشتن ساختاري متفاوت، نظر داشته باشند كه استراتژي و مدل كسبها بايد همواره در سازمان

 شود.ها ميكننده و مكمل يكديگر هستند و در كنار هم قرار گرفتن آنها موجب عملكرد بهتر سازمانكامل

 مدل مفهومي تحقیق

رسي و منظور براين تحقيق، به مثابه چارچوبي كلي و روح حاكم بر مدل مفهوميراستايي كرنز و لدرر بهمدل هم

ها وبرگشتي ميان گويهرفت كار، به برقراري ارتباط دوسويهوها و مدل كسبراستايي ميان استراتژيهم ارزيابي رابطه

كند. مدل مفهومي تحقيق، از تلفيق دو هاي سازمان، اقدام ميكار استروالدر با استراتژيوو ابعاد مختلف مدل كسب

 نشان داده شده است.  9كار استروالدر با رسم شكل وراستايي كرنز و لدرر و كسبهممدل مبناي 

 

 

 . مدل مفهومي تحقیق0شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Market Share 

2. Organization Goals 
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 راستاييهاي مدل مفهومي تحقیق بر اساس ابعاد همشاخص

 
 

 راستايي در مدل مفهومي تحقیقهاي مربوط به ابعاد هم. بررسي شاخص2جدول 

 منابع ها( مدل مفهومي تحقیق)سنجههاي شاخص راستاييابعاد هم

 بندي مشتريانبخش
 هاي سازمانبندي مشتريان در اهداف و استراتژيتفكيک و بخش

 هاي سازمانبندي مشتريان با اهداف و استراتژيانطباق بخش
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 ارتباط با مشتريان
 هاي ارتباط با مشتريانهاي سازمان از روشاهداف و استراتژيپشتيباني 
 هاي سازمانهاي ارتباط با مشتريان با اهداف و استراتژيانطباق راه

 هاي پيشنهاديارزش
 هاي سازمانهاي پيشنهادي توسط اهداف و استراتژيمشخص شدن ارزش

 هاي پيشنهاديكار از طريق ارزشوهاي كسبمنعكس شدن اهداف و استراتژي

 هاي كليديفعاليت
 هاي سازمانكار توسط اهداف و استراتژيوهاي كليدي كسبتعريف شدن فعاليت

 كاروهاي كليدي كسبهاي سازمان از طريق فعاليتنشان داده شدن اهداف و استراتژي

 منابع كليدي
 سازمانهاي طور بهينه در اهداف و استراتژيمشخص شدن منابع كليدي به

 هاي سازمانتخصيص بهينه منابع كليدي مطابق با اهداف و استراتژي

 شركاي كليدي
 هاي سازمانتعريف شدن شركاي كليدي و نحوۀ ارتباط با آنها در اهداف و استراتژي

 هاي سازمانانتخاب شركاي كليدي بر مبناي اهداف و استراتژي

 هاي درآمديجريان
 هاي سازماندرآمدي در اهداف و استراتژيهاي مشخص شدن جريان

 كاروهاي كسبهاي درآمدي سازمان از اهداف و استراتژيپشتيباني جريان

 هاساختار هزينه
 هاي سازمانها در اهداف و استراتژيلحاظ كردن ساختار هزينه

 كاروهاي كسبهاي سازمان از اهداف و استراتژيپشتيباني ساختار هزينه

 آزماييراستي

ها و مدل راستايي استراتژيارزيابي هم
راستايي كار بر اساس ابعاد هموكسب

 تحقيقمدل مفهومي

 كاروهاي مختلف مدل كسبهاي سازمان، در بخشلحاظ شدن اهداف و استراتژي
 هاي سازمانكار با اهداف و استراتژيوهاي مختلف مدل كسبانطباق بخش

 كاروهاي كسبي اهداف و استراتژيسازمان از مجموعهپشتيباني مديريت ارشد 

 شناسي پژوهشروش

جوي دستيابي به يک هدف عملي واست. تحقيق كاربردي در جست 1نظر هدف، تحقيقي كاربردي تحقيق حاضر از

ملي عهاي و توسعه و شيوه بودهاست و تأكيد آن بر تأمين و سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعاليت 

 (.1033 دهد )دالور،مي ارائهاجرايي را  هايفعاليت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Applied Research 
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لحاظ روش اجرا،  اين تحقيق از از اين روشود، در اين پژوهش به توصيف و مطالعه آنچه هست پرداخته مي

جامعه  هاييويژگ ،توان از طريق پيمايشكه در تحقيقات توصيفي مي آنجا است. از 1از نوع تحقيقات توصيفي

بارت است از ع« پيمايش»د، تحقيق حاضر يک تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است. كرمطالعه را ارزيابي  مورد

و تحليل منظور تجزيه بيني يا بهعنوان راهنماي عمل توصيف يا پيشاطالعات كه با طرح و نقشه و به آوريجمع

پژوهشگر در شرايط زندگي واقعي يک سازمان  (. به اين دليل كه1022 روابط برخي متغيرها صورت گيرد )اوپنهايم،

 كند، اين پژوهش در زمره مطالعات ميداني قرار دارد. حضور پيدا مي

سرپرستان و كارشناسان واحدهاي فروش و  جامعه آماري اين پژوهش، كليه مديران ارشد، مديران مياني،

 .استنفر  033 اين دو واحد پرسنل شده تعدادكه طبق آمار ارائهمالي مجتمع صنعتي ماموت هستند 

نفر است، براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران براي  033باتوجه به اينكه جامعه آماري پژوهش شامل 

 نفر تعيين شد. 129جامعه محدود استفاده شده كه با توجه به اين فرمول حجم نمونه به اندازه 

درصد باشد، براي حل اين مشكل،  133ها كمتر از شد نرخ بازگشت پرسشنامهاز آنجا كه احتمال داده مي

از بررسي شد و پس پرسشنامه بازگشت داده  112پرسشنامه ميان افراد جامعه پخش شد كه از اين تعداد،  135تعداد 

 پرسشنامه تحليل شد.110بودند، تعداد  9هاي ناقصهايي كه داراي دادهها و حذف پرسشنامهپرسشنامه

در اين روش، كه  شده است استفاده 0گيري تصادفي سادهگيري، از روش نمونهبراي نمونهدر اين تحقيق 

 دارند. يشانس معين و برابر ،عنوان آزمودنيشدن به اعضاي جامعه آماري براي انتخاب
 

 ابزارهاي پژوهش

است.  صنعتي ماموت كار در مجتمعوها و مدل كسبراستايي استراتژيبررسي و ارزيابي هم ،هدف از تحقيق حاضر

اي پرسشنامهكار استروالدر وهمچنين مدل كسب كرنز و لدرر وراستايي همتركيبي از مدل  بدين منظور بر اساس

 110نهايت تعداد  شد و درتوزيع  بردهواحدهاي فروش و مالي شركت نام و ميان مديران و كارشناسانشده  طراحي

  .شد پرسشنامه تجزيه و تحليل

استاد ناظر و راهنماي پروژه توسط ابتدا ، كاروها با مدل كسبراستايي استراتژيهمپرسشنامه  1واييروايي محت

و نظرهاي ايشان اعمال  شده بررسي و سپس توسط مديران ارشد و باتجربه واحد فروش مجتمع صنعتي ماموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Descriptive research 

2. Incomplete Data 

3. Simple Random Sampling Method 

4. Content Validity 
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 9، روايي همگرا1تحليل عاملي تأييديروش  كارگيريها نيز با بهمنظور بررسي روايي هر يک از سازهشد، سپس به

 ها بررسي شدند.ها و هر يک از سازهپرسش 0و روايي واگراي

قدري زياد بايد به هاپرسشاست كه همبستگي بين  ابه اين معن هاپرسشسازگاري دروني ، پايايي در بحث

ها در بخش پايايي سنجش پرسشنامهعنوان يک مجموعه در نظر بگيريم. يكي از ابزار باشد كه بتوانيم آنها را به

 .ده استشنيز از اين روش استفاده  پژوهشدروني، روش آلفاي كرونباخ است كه در اين 

 هاهاي تجزيه و تحلیل دادهروش

 شده است. از هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفادهها از تكنيکتحليل داده و براي تجزيه پژوهشدر اين 

 هايپرسششده بود، تمامي  تايي ليكرت تنظيمشده در پرسشنامه، بر اساس مقياس پنجمطرح هايپرسشكه  آنجا

 1اي از ها، امتيازهايي در قالب اعداد فاصلهد و براي هر يک از گزينهشتايي طراحي پرسشنامه بر اساس طيف پنج

 ت.شده اس اختصاص داده 5ازاي آنها به شرح جدول و عناوين ما به 5تا 

 شده در اين تحقیقكارگرفتههاي بهها و آزمونروش

استفاده شده  Lisrel8.8و  SPSS25افزارهاي هاي آماري از نرمكارگيري تحليلها و بهبراي تجزيه و تحليل داده

دادن است. بخش آماري تحقيق متشكل از دو قسمت است كه در قسمت نخست از آمار توصيفي براي نشان

پرسشنامه كمک گرفته شده  هايشناختي و نيز وضعيت هر يک از پرسشاز لحاظ عوامل جمعيت هاوضعيت نمونه

هاي استنباطي است. آزمونها، استفاده شده و در قسمت دوم از آمار استنباطي براي استنتاج نتايج تحقيق از نمونه

رها، ر بررسي نرمال بودن توزيع متغيمنظوشده در اين پژوهش شامل آزمون كولموگوروف ـ اسميرنوف بهكارگرفتهبه

منظور اي بهنمونهتک tگيري ساختار پژوهش و آزمون براي ارزيابي بخش اندازه 1تأييديآزمون تحليل عاملي 

 راستا هستند يا خير. هم وكار در جامعه مورد مطالعهها و مدل كسبپاسخگويي به اين پرسش است كه آيا استراتژي

 ها را تأييد كرد.نرمال بودن توزيع دادهآزمون كولموگوروف ـ اسميرنوف 

ها راستايي، همبستگي دروني ميان ابعاد و ابعاد با پرسشتحليل عاملي مرتبه نخست در اين پژوهش ابعاد هم

د كه نتايج در شم بندي اين ابعاد، تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم نيز، انجامنظور اولويترا تأييد كرد. همچنين به

 قابل مشاهده است. 1و  0هاي شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Confirmatory Factor Analysis   

2. Convergent Validity 

3. Discriminant Validity 

4. Confirmatory Factor Analysis 
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داري تحلیل عاملي . اعداد معنا2شکل 

 راستاييتأيیدي مرتبه نخست ابعاد هم

 

 

 

 

کل  نا2شکک عداد مع یل . ا داري تحل

عاد  به دوم اب یدي مرت تأي عاملي 

 راستاييهم
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راستايي در و دوم، روايي سازه ميان ابعاد هم هاي اولبا توجه به نتايج حاصل از تحليل عاملي تأييدي مرتبه

ند از ارتباط با اترتيب اولويت عبارتوكار بهها و مدل كسبراستايي ميان استراتژياين پژوهش تأييد شد. ابعاد هم

يدي، هاي كلبندي مشتريان، فعاليتهاي درآمدي، بخشهاي توزيع، جريانهاي پيشنهادي، كانالمشتريان، ارزش

 ساختار هزينه، منابع كليدي و شركاي كليدي.

 1اينمونهتک tآزمون 

وكار و با توجه به نرمال بودن توزيع ها و مدل كسبراستايي ميان استراتژيپس از تأييد ابعاد همدر اين پژوهش 

راستا لعه هموكار در جامعه مورد مطاها و مدل كسبمنظور پاسخگويي به اين پرسش كه آيا استراتژيها، بهداده

اي بودن طيف ليكرت مورد گزينهاي استفاده شد. مقدار آزمون با توجه به پنجنمونهتک tهستند يا خير، از آزمون 

  درصد( تعيين شد. 5درصد )خطاي  25و فاصله اطمينان  0استفاده، عدد 

مقدار  وجود دارد، ولي اگر شده و متغير مورد بررسي در حد ضعيفي در جامعه آماريبنابراين فرض صفر پذيرفته

sig  داري باشد و حد پايين و حد باال هر دو مثبت باشند، متغير مورد بررسي با مقدار آزمون تفاوت معنا 35/3كمتراز

تر است. بنابراين فرض صفر آماري رد شده و عامل مورد بررسي ( بزرگ0دارد و ميانگين آن از مقدار آزمون )عدد 

 ارائه شده است. 5آماري وجود دارد. نتايج آزمون ميانگين يک جامعه آماري در جدول  صورت قوي در جامعهبه

 . نتايج آزمون میانگین يک جامعه آماري2 جدول

 وضعیت متغیر حد باال حد پايین t Sigمقدار  انحراف معیار میانگین متغیر

 مناسب 12/3 12/3 33/3** 15/1 21/3 00/3 راستاييهم

 ( P<  31/3درصد ) 22سطح اطمينان  **

 

 35/3( است كه كمتر از مقدار 33/3آزمون براي متغير مورد بررسي برابر ) sig باال،باتوجه به نتايج جدول 

( و 12/3دهد و چون حد پايين )( را نشان مي0دار بودن اختالف ميانگين اين متغير با عدد آزمون )عدد بوده و معنا

است. بنابراين فرض صفر رد شده  0دو مثبت هستند، ميانگين نمرات اين متغير باالتر از مقدار ( هر 12/3حد باال )

 راستا نيز هستند.كار جامعه مورد مطالعه، هموها و مدل كسبشود كه استراتژيو نتيجه گرفته مي

 گیرينتیجه

ها راستايي ميان استراتژيارزيابي همدر اين پژوهش با پيروي از چارچوبي منظم در قالب پنج بخش به بررسي و 

است. پيرامون بررسي اين موضوع در بخش نخست، مسئله كار مجتمع صنعتي ماموت پرداخته شده وو مدل كسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. One-Sample T-test 
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پژوهش و مدل مفهومي بررسي  پژوهش، اهداف و اهميت موضوع تشريح شد. در بخش دوم، مباني نظري، پيشينه

اي كه نوع پژوهش، جامعه آماري، روش گونهشد، بهستفاده توضيح داده شد. در بخش سوم روش تحقيق مورد ا

طور كامل تشريح شد. در بخش چهارم نيز به توصيف ها و روايي و پايايي آنها بهنمونه گيري، روش گردآوري داده

ش نهايي اين شد. در بخها همراه با جداول و نمودارهاي مربوط به آنها پرداخته هاي تجزيه و تحليل دادهروش

هاي مشابه آنها با نتايج محققان ديگر در زمينه ها و مقايسهپژوهش تصميم داريم به شرح مختصري از يافته

 باشيم.پيشنهادهاي كاربردي سهمي در روند بهسازي و پويش علمي داشته  بپردازيم و با ارائه

 كاروها و مدل كسبراستايي استراتژيابعاد هم 

هاي پژوهش در سطح معناداري آمده از ارزيابي دادهدستشده و نتايج بههاي آماري انجاميه و تحليلدر راستاي تجز

راستايي ميان ( و با توجه به نتايج حاصل از تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول و دوم، ابعاد همSig <35/3صفر )

آماري پژوهش، مشخص شد. بنابراين ابعاد  وكار ضمن تأييد، برحسب اولويت در جامعهها و مدل كسباستراتژي

به  2( منطبق با جدول ريمس بيضرشده )كار هر يک با ميزان تأثير مشخصوها و مدل كسبراستايي استراتژيهم

 شرح زير است.

 کاروها و مدل کسبراستايي استراتژي. ابعاد هم2جدول 

 میزان تأثیر وکارها و مدل کسبراستايي میان استراتژيابعاد هم

 12/3 ارتباط با مشتريان

 11/3 هاي پيشنهاديارزش

 11/3 هاي توزيعكانال

 19/3 هاي درآمديجريان

 19/3 بندي مشتريانبخش

 11/3 هاي كليديفعاليت

 13/3 هاساختار هزينه

 22/3 منابع كليدي

 21/3 شركاي كليدي

 

تواند با استفاده از تدوين اركان مناسب صنعتي ماموت ميآمده از پژوهش، مجتمع دستبا توجه به نتايج به

مناسب ميان  جامع و به كمک ايجاد رابطه در قالب يک برنامه 2راستايي مندرج در جدول براي هر يک از ابعاد هم

هاي مستمر در راستاي اجراي صحيح هاي مربوط به آن و همچنين اعمال كنترل و نظارتهر عامل و استراتژي

 كار خويش كمک كند. وها و مدل كسبراستايي استراتژيبه بهبود رابطه همآن، 
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 در مجتمع صنعتي ماموتوكار ها و مدل كسبياستراتژ ييراستاهمبررسي 

منظور بررسي وكار، در اين بخش بهها و مدل كسبراستايي ميان استراتژيپس از تأييد و تعيين شدن ابعاد هم

پژوهش )مجتمع صنعتي ماموت(، بايد گفت آنچه  وكار در جامعه مورد مطالعهو مدل كسب هاراستايي استراتژيهم

آيد اين است كه چون ميانگين ها، انجام تحقيقات الزم و مشاهدات عيني در اين راستا، بر مياز نتايج نظرسنجي

كار در جامعه وها و مدل كسباستراتژياست،  0شده، باالتر از مقدار متوسط هاي انجامنمرات اين متغير در تحليل

 راستا هستند.مورد مطالعه، هم

 نتايج ساير محققان فعال در اين حوزه مقايسه

راهبردي، در  راستاييشده توسط صدوقي و همكاران، در خصوص بيان ضرورت بنيادين همطبق مطالعات انجام

و  پويا راهبردي فرايندي راستاييدهد همنشان مي سالمت، نتايج اطالعات سيستم استراتژيک ريزيمبحث برنامه

 بخش و اطالعات سالمت سيستم بخش يعني سازمان بخش دو هر مشاركت و همكاري به كه است مدتبلند

 به توجه و از اين فرايند يكسان درک از برخورداري راستايي،هم فرايند موفق اجراي در نياز دارد. اجرائيه سالمت

راستايي نيز هم متون از آگاهي ارتقاي و سازيدارد. فرهنگ اهميت نيز استفاده مورد هايمدل و موجود در آن ابعاد

 (.1032باشد )صدوقي و همكاران،  راهگشا اين امر در تواندمي

 بر اساس وكاركسب در اطالعات فناوري راستاييهم ميزان احمدي و همكاران وي در خصوص ارزيابي

نفت، به انجام مطالعات كاربردي در قالب تحقيق  بازنشستگي صندوق بررسي سازمانتجميعي با  هايشاخص

شده با كسب راستايي در جامعه بيانهاي آماري نشان دادند سطح هماي اقدام كردند. آنها به كمک تحليليافتهنظام

ت منظور حفظ و تقويلعه را بهبا توجه به مقياس اليكرت، در سطح متوسط قرار دارد و سازمان مورد مطا 00/0امتياز 

كنند )احمدي و هاي زماني مشخص دعوت ميگيري مستمر اين رابطه طي دورهنگري و اندازهراستايي به آيندههم

 (.1021همكاران، 

كند تحت عنوان موانع اجراي راهبردهاي سازماني انجام داد، بيان مي 9311پورصادق در تحقيقي كه در سال 

هاي متناسب با آنها، ها در راستاي دستيابي به اهداف و اجراي صحيح استراتژيسازمان دارندهيكي از عوامل باز

ها اجراي استراتژي عدم حمايت مديران ارشد و تشويق ايشان براي رفتارهاي مقتدرانه، پيگير و جدي در زمينه

 (. 1020است )پورصادق، 

هاي الزم در خصوص شناسايي موانع اجراي برنامهاز سوي ديگر خليلي و مظهري نيز طي انجام تحقيالت 

ترين ها و فرايند اجراي آنها، يكي از مهماستراتژيک، اظهار داشتند عدم حمايت مديريت ارشد از استراتژي

 (.1020ها است )خليلي و محضري، هاي سيستمي و مديريتي در سازمانمحدوديت
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وكار ها و مدل كسبشويم ميان استراتژيخصوص، متوجه ميشده مرتبط در اين هاي انجامبا مطالعه تحقيق

سويه وجود دارد. بنابراين تحليل اين روابط، مستلزم دانش و خطي و يک اي بيشتر از يک رابطهدر سازمان، رابطه

 (.9315هاي تخصصي مديريتي است )لديب و الخال، مهارت

كار سازمان وها، مدل كسببيان كردند استراتژي گيري پژوهش خوداستفان و برانسيالو نيز در بخش نتيجه

رود و راستا باشد، عملكرد سازمان رو به بهبود ميميان اين دو مكمل و هم كنند. هنگامي كه رابطهرا كامل مي

 (. 9312كند )استفان و برانسيالو، مند ميسازمان را از يک مزيت رقابتي پايدار بهره

 پیشنهادهاي كاربردي

كار در مجتمع وها با مدل كسبراستايي استراتژيحفظ و بهبود هم راهكارهاي كاربردي در زمينه خصوص ارائهدر 

 شوند. صنعتي ماموت، پيشنهادهاي زير ارائه مي

 بنديخشب تفكيک، به شود شركت قبل از پرداختن به ارتباط با مشتريان، ابتدامشتريان: توصيه مي بنديبخش .1

 عاليق، اب گسترده، بازار تحقيقات انجام با سپس بپردازد، مشتريان از گروه براي هر مناسب ساختار تعيين و

 بتنس ايشان، نيازهاي به متناسب پاسخ ارائه در و شود آشنا مشتريان مختلف هايگروه نيازهاي و هاخواسته

 هايكانال تعيين و مناسب ارتباط برقراري نحوه به نهايت در و كند دستيپيش خارجي و داخلي رقباي به

 .بپردازد محصوالت اين توزيع

مجموعه  CRMهاي فعاليت شود كه زنجيرهارتباط با مشتريان: در بخش ارتباط با مشتريان توصيه مي .9

هاي كوچک ها و صفحات اجتماعي و مجازي سازمان با اعمال نوآوريروزرساني و تقويت شوند، كليه سايتبه

اي در فواصل زماني مشخصي از سال، براي طور دورهطور مستمر بازسازي و نوسازي شوند و بههاما سازنده، ب

سازي آنها و تسهيل فرايند دسترسي ايشان به انواع محصوالت، رويدادهاي متفاوتي جذب مشتريان جديد، آگاه

شود چنين پيشنهاد ميهاي پيشنهادي ويژه، در اقصي نقاط بازارهاي هدف، برگزار شود. همهمراه با بسته

المللي به شناساندن نام هاي خاص داخلي و بينهاي اسپانسري از جانب صنايع و ارگانماموت با قبول پروژه

هاي تجاري و برند خود در جوامع هدف مبادرت كند و در اين راستا منطبق با قوانين داخلي عالوه بر معافيت

 ر سطح كالن معرفي كند.هاي جانبي، خود را دمالياتي و كاهش هزينه

ها و شود اين شركت عالوه بر حضور در نمايشگاههاي توزيع پيشنهاد ميهاي توزيع: در خصوص كانالكانال .0

هاي نمايندگي خود در تمام محصوالت، به گسترش شبكه منظور معرفي و ارائههاي مرتبط، بهفستيوال

 هاي داخلي و حتي در برخي از نقاط استراتژيک فرامرزي بپردازد.استان

ترين وكار در اين پژوهش، بزرگهاي پيشنهادي مدل كسبهاي پيشنهادي: در خصوص بعد ارزشارزش .1

شود ت باالي محصوالت است. توصيه ميارزش پيشنهادي ماموت بعد از ارزش اسمي و برند مجموعه، كيفي
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الگوهاي مختلف قيمتي در راستاي جلب نظر  اين شركت در راستاي رضايت و ترغيب مشتريان خود، با ارائه

 هاي مختلف اقدام كند.ايشان متناسب با توان مالي خريدار به معرفي محصوالت خود با آپشن

منظور جلوگيري از تقليد رقبا، براي يک سري از هشود شركت ماموت بهاي كليدي: پيشنهاد ميفعاليت .5

وكار خود، حق امتياز ويژه ثبت كند تا در صورت بروز هرگونه هاي كليدي خويش در مدل كسبفعاليت

 طور قاطع برخورد كند.برداري، قانون با شخص حقيقي يا حقوقي خاطي، بهكپي

منظور جلوگيري از اتالف شود سازمان بهوصيه ميمنابع كليدي: در خصوص بعد انساني منابع كليدي شركت، ت .2

 و متخصص در فيلدهاي كاري حساس مبادرت ورزد. منابع، به جذب، آموزش و حفظ نيروهاي خبره

در شركت  شود اين زنجيرهكار، پيشنهاد ميوشركاي كليدي: در خصوص بعد شركاي كليدي مدل كسب .1

د، زيرا اگر شركت در شرايط كنوني منابع كليدي خود را از دست تر باشتر و قويماموت تا حد امكان، گسترده

گيري از كمک منابع خارجي و شركاي اصلي هاي كليدي آن دچار مشكل شود، بدون بهرهبدهد يا فعاليت

رود و بقاي آن دهد، بلكه ساختار دروني سازمان نيز از بين ميتنها سهم بازار خود را از دست ميآنها، نه

 شود.به چالش كشيده ميوكار كسب

هاي شخصي شود آن بخش از ساختمانهاي درآمدي، توصيه ميهاي درآمدي: در خصوص بعد جريانجريان .3

هاي مكمل به شركاي منظور انجام فعاليتشركت كه در حال حاضر خالي از پرسنل و بدون استفاده هستند، به

 نام، اجاره داده شوند.هاي خوشكليدي يا واسطه

ملزومات  هاي تهيهشود از بخشي از هزينهها، پيشنهاد ميها: در خصوص بخش ساختار هزينهر هزينهساختا .2

منظور ارتقا سطح كيفي و كمي هاي ثابت همچون ميز و صندلي و...كاسته و در مقابل بهاداري و خريد دارايي

كار اضافه شود. همچنين وراستايي كسبهاي مربوط به آموزش مفاهيم كليدي همپرسنل، به بخش هزينه

هاي كليدي مانند خدمات مشتريان اي از فعاليتها، دستهمنظور كاهش در هزينهشود بهپيشنهاد مي

 سپاري شوند.برون

 منظور حفظ و پايش مستمر رابطهكار: بهوها و مدل كسبراستايي استراتژيحفظ و پايش مستمر هم .13

خبرگان  عضويت با شود واحدي مجزامع صنعتي ماموت( پيشنهاد ميراستايي در شركت مورد مطالعه )مجتهم

 تشكيل سازمان، سطح باالترين در نياز هاي موردكار با تخصصومختلف استراتژي و تحليل كسب واحدهاي

ها و مدل راستايي استراتژياين واحد، شناسايي، درک، حفظ و تقويت روابط هم وظايف اصلي شود كه از جمله

 باشد. سازمان ركاوكسب
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