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Abstract:
Because of the flexibility and quick response against changing environment, better use of
human resources and their knowledge and make better decisions are necessary for the success of
small and medium sized businesses. Thus implementing the knowledge management system with a
dynamic approach has an important role in developing and progression of an organization. The
results of research show that small and medium sized businesses have different approach for
knowledge management in compare with large businesses. Use of network is an important
specification of this kind of institute. Knowledge management can be shared in this network.
On the other hand to gain a competitive advantage is a key asset in todays’ trade. In this
regards according to experts, open space among staff to explore opportunities is very importan. In
this article previous items will be concerned and a dynamic approach model for implementing
knowledge management in small and medium sized business will be discussed.
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طراحی و توسعه الگو سنجش مدیریت راهبرد با رویکرد سیستمی
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چکیده

با وجود توسعه شایسته سوابق علمی و تجربیِ اجرایی کردن استراتژیها با استفاده از روش ارزیابی متوازن ،هنوز تعداد
زیادی از سازمانها در سنجش اثربخش مدیریت راهبرد ناکام ماندهاند .ازجمله دالیل این ناکامی ،ترجمه نامناسب ارکان
جهتساز و راهبردها به اهداف استراتژیک کنترلی و نبود رویكردی شفاف در سنجش اطمینان از جامعیت ،توازن و اعتبار
اهداف استراتژیک کنترلی منتج از فرآیندفرآیند مدیریت راهبرد است .این مقاله ،بهدنبال طراحی و توسعه الگو سنجش
مدیریت راهبرد است .در این بررسی ،برای سنجش مدیریت راهبرد که مبتنی بر تزریق نگاه سیستمی به روش ارزیابی
متوازن و تبلور روش ترجمه سیستمی راهبرد است؛ ضمن انجام مطالعات کتابخانهای و بهرهمندی از نظرات خبرگان ،از
روش الگوسازی معادالت ساختاری استفاده گردید .بر این اساس ،سنجش مدیریت راهبرد بهعنوان متییر پنهان اصلی،
متاثر از ارزیابی چهار الیه سیستمی ورودی ،فرآیندفرآیند ،خروجی و پیامد درنظر گرفته شده است .همچنین ،مولفههای
کلیدی  91گانه سازههای چهارگانه سیستمی ،در قالب متییرهای مشاهده شده و خود این چهار سازه و متییر سنجش
مدیریت راهبرد به عنوان متییرهای پنهان ،در چارچوب الگوهای تحلیل عاملی( )CFAمرتبه اول و دوم تجزیه و تحلیل
شدند .نتایج کاربرد روششناسی پیشنهادی در یكی از شرکتهای تابعة یک هلدینگ صنایع غذایی ،گواه برازش و اعتبار
قابل قبول الگو سنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی است.
کلمات کلیدی:
روش ارزیابی متوازن ،روش ترجمه سیستمی راهبرد ،مدیریت راهبرد ،الیههای سیستمی ،الگوسازی معادله ساختاری.
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 )1مقدمه

اصـلیترین دغدغة مدیران ارشـد ،تحقق ارکان جهتساز و اهداف کالن سازمان است .پرواضح است که در
چنین شـرایطی ،مدیران ارشد ،پس از تعریف و تدوین اهداف و سیاستها با انتخاب اصولی راهبردها ،همواره
در جستجوی راهحلی برای حصول اطمینان از تحقق و اجرای بهموقع و کاملِ مقاصد و برنامههای خود باشند.
درراسـتای رفع دغدغههای موصوف ،رویكردها و تكنیکهای متعددی در حوزه ارزیابی و مدیریت سیستم به
عنوان سامانه ناوبری سازمانها قابل طرح است که یكی از روشهای نوین پایش ،پویش و مدیریت سازمانی
که بیشـترین موفقیت را در راستای تحقق ارکان جهت ساز و راهبردها به همراه داشته است و مورد استقبال
گروههای کسب وکاری متنوع هوشمند نیز قرار گرفته است  ،روش ارزیابی متوازن 6است ] .[9روش ارزیابی
متوازن ،یک سـیسـتم مدیریت عملكرد کلینگر است که با تعیین شاخصهای عملكرد هادی و تابع ،9نشات
گرفته از ارکان جهت سـاز و اسـتراتژیها در چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیندفرآیندهای داخلی و یادگیری و
رشـد ،با کل سـازمان هماهنگ و به یک سـیستم مدیریت استراتژیک مبدل میشود] .[97در سالهای اخیر
مباحث مدیریت راهبرد و پیادهســازی آن ،در کشــورهای مختلف دنیا و نیز در ســازمانها و صــنایع گوناگون
(انتفاعی و غیرانتفاعی) به کمک روش ارزیابی متوازن به شایستگی توسعه یافته است] .[46تالشهای انجام
شــده در دهههای اخیر در حوزه چاپ و نشــر کتب و مقاالت متنوع و متعدد با محوریت روش ارزیابی متوازن
به عنوان سرآمد رویكردها و تكنیک های حوزه استراتژی و عملكرد ،گواه توسعه شایسته فرآیند ترجمه ارکان
جهت ساز و راهبردها به عمل در ابعاد مختلف]  ،[1 ،1 ،4 ،9 ،9خصوصاً استخراج اهداف استراتژیک کنترلی
به عنوان عناصر اصلی تشكیل دهنده نقشه استراتژی و سنجش مدیریت راهبرد است.
با توجه به این که این پایان کار نبوده و همچنان بعد از توسعه روش ارزیابی متوازن ،هنوز در زمینه اجرای
راهبرد ،خطاهای جدی پیرامون برنامهریزی ،تخصیص منابع و بودجه ،گزارشدهی ،ارتباطات و بازنگریهای
مدیریت وجود دارد ] .[40 ،47 ،41 ،90،48 ،97 ،97بهخصوص ،عارضهیابی سازمانها و صنایع در زمینه کاربرد
و استقرار نظام ارزیابی متوازن ،عدم توانایی در طراحی و توسعه یک الگو علت و معلولی اثربخش از اهداف
استراتژیک را در فرآیند اجرایی کردن ارکان جهت ساز و راهبردها و به تبع آن سنجش مدیریت راهبرد ،رهنمود
میسازد] .[19 ،18 ،41 ،96از جمله دالیل این ناکامی ،ترجمه نامناسب ارکان جهت ساز و راهبردها به اهداف
استراتژیک کنترلی] [9و نبود رویكردی شفاف در سنجش اطمینان از جامعیت ،توازن و اعتبار اهداف استراتژیک
انتخابی با استفاده از دادههای تجربی است .درواقع این مساله که آیا اهداف استراتژیک کنترلی درست استخراج
و انتخاب شدهاند (جامعیت ،توازن و اعتبار اهداف استراتژیک کنترلی در اجرای استراتژی) دغدغهای اساسی
است که معموالً از دامنه پایش و پویش سازمانها و صنایع در سنجش مدیریت راهبرد خارج میشود.
مرور مطالعات و بررســـیهایی که با تمرکز بر چنین مباحثی به ســـرانجام رســـیده اســـت ،نشـــاندهندة
تحقیقتحقیقهای اندکی اسـت که در زمینه روایی و اعتباربخشـی مولفههای تشـكیل دهندة نقشه استراتژی
(اهداف استراتژیک کنترلی) ،به منظور سنجش مدیریت راهبرد ،انجام شده است] .[9از اینرو ،این تحقیق با
هدف طراحی و توسعه الگو سنجش مدیریت راهبرد ،به منظور اطمینان از جامعیت و توازن اهداف استراتژیک
1 - BSC
2 - Lag & Lead Indicators
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کنترلی احصـایی و این مهم که الگو پیشنهادی  ،با چه دقتی معرف یا برازنده سنجش مدیریت راهبرد است،
صورت گرفتهاست.
در این مقاله ،در راسـتای رفع کاسـتی های موصوف و تحقق اهداف مدنظر ،از روش ترجمه سیستمی راهبرد
که مبتنی بر رویكرد سیستمی به روش ارزیابی متوازن است ،بهره گرفته شده است .همچنین ،در این بررسی،
از الگوسـازی معادالت سـاختاری ،6بهمنظور ایجاد و ارزیابی برازش الگو پیشـنهادی سنجش مدیریت راهبرد
استفاده شده است.
از اینرو ،در ادامه مقاله ،روش ارزیابی متوازن ،روش ترجمه ســیســتمی راهبرد ،روش الگوســازی معادالت
سـاختاری و الگو مفهومی پیشـنهادی سـنجش مدیریت راهبرد ،تشریح میشود .در بخش بعد ،روششناسی
طراحی و توسـعه الگو سـنجش مدیریت راهبرد ،با رویكر سـیسـتمی ،مبتنی بر الگوسازی معادالت ساختاری
بیان میگردد .در بخش پایانی ،یک مطالعه موردی از کاربرد روششناسی پیشنهادی ،در یكی از شرکتهای
اقماری یک هلدینگ صـــنایع غذایی بیان شـــده و در انتها ،مفاهیم نتیجهگیری این مطالعه برای مدیران و
تحقیقگران خالصه شده است.
 )2مرور ادبیات

درراسـتای طراحی ،توسـعه و ارزیابی برازش الگو پیشـنهادی سنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی از
 الگو تحلیل عاملی تاییدی (و نه اکتشــافی) به عنوان یكی از رویكردهای اســاســی در  -روش الگوس ـازیمعادله سـاختاری اسـتفاده شـده است .ازآنجاییکه بارشدن هر متییر(مشاهده شده) به یک متییر (پنهان) در
الگوهای تاییدی دارای زیربنای محكم نظری و تجربی است و براساس دادههای تجربی گردآوری شده ،تنها،
وزن و اعتبار چنین ارتباطی مشــخص میشـــود ،در نتیجه ،در ابتدا پیشـــینه نظری تحقیق با هدف تبیین و
تشـریح ارکان و اجزای الگو مفهومی پیشنهادی سنجش مدیریت راهبرد (سازهها ،معرفها،گویهها) به اجمال
مرور شده است .همچنین ،با مرور پیشینه نظری تحقیق ،تالش شده است تا تعاریف مفهومی و یا عملیاتی از
اصــطالحات و متییرهای بهکار رفته در ایجاد و برازش الگو ،به منظور ایجاد درک مشــترک از مفاهیم ،ارایه
شود .درانتهای این بخش نیز با طرح پیشینه تجربی تحقیق ،برخی از مطالعات مرتبط با بحث و مساله اصلی
تحقیق و موضوع مقاله حاضر با محوریت سنجش مدیریت راهبرد مرور شده است.
 -1-2پیشینه نظری تحقیق


روش ارزیابی متوزان()BSC

روشهای ارزیابی عملكرد سـنتی مبتنی بر سـنجههای مالی ،بر کمی نمودن فعالیتهای انجام شـده گذشته
متمرکز بودهاند و از اینرو نگرش متوازنی از عوامل کلیدی موفقیت در ســازمان را نشــان نمیدادند]،97 ،91
 .[47براین اساس ،بهتر است تا مدیران ارشد سازمانها در جستجوی راه حلی برای حصول اطمینان از تحقق
و اجرای مقاصد خود باشند .در چنین شرایطی روش ارزیابی متوازن ( ،)BSCبهعنوان یک روش نوین ارزیابی
عملكرد معرفی شد که عالوه بر شاخصهای مالی ،از شاخصهایی غیرمالی در سه منظر مشتری ،فرآیندهای
داخلی و یادگیری و رشـد برای ارزیابی متوازن سـازمانها و صنایع استفاده میکرد] .[99 ،98اما این پایان
کار نبود و نسـل اول روش ارزیابی متوازن در بستر زمان توسعه و تكامل یافت .در فاصله سالهای  6779تا
- SEM

1
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 ،6771با بهره گیری از روش ارزیابی متوازن در کنترل تحقق ارکان جهت ساز و اجرای راهبردها و به تبع آن
تبیین و تشریح مفهوم اهداف استراتژیک 6منتج از عبارات استراتژی ] ،[94برقراری روابط علت و معلولی بین
معیارها و اهداف اسـتراتژیک و ترسـیم نقشـه استراتژی ، [91 ،91] 9نسل دوم  BSCنه تنها به عنوان یک
ابزار نیرومنـد برای ارزیـابی عملكرد ،بلكـه به عنوان ابزاری برای تحقق اســـتراتژی به جامعه مدیریت ارایه
شـد] . [41 ،97در ادامه سـیر تكاملی روش ارزیابی متوازن ،با هدف تقویت خصوصیات مربوط به نسل دوم
 ، BSCنســل ســوم روش ارزیابی متوازن نیز با بهرهگیری از مفهوم عبارات مقصــد 9و نیز جایگزینی دیدگاه
نتایج 4و توانمندسـازها ،1بهجای مناظر چهارگانه کالسیک  BSCتوسعه یافت] .[11 ،46بدین ترتیب ،روش
ارزیابی متوازن در بستر زمان تكامل یافته و در قیاس با روش کالسیک  ،BSCدر ترجمة ارکان جهت ساز به
الزامات عملیات و نیز پایش و پویش میزان و نحوه اجرای راهبردها بهتر و جامعتر عمل میکند.


روش ترجمه سیستمی راهبرد

در رویكرد سـیستمی ،سیستمها براساس توانایی در جذب و پردازش دادهها و تعدد کانالهای عرضه ستاده و
حفظ ثبات و تعادل سـیسـتم ،قضـاوت و ارزیابی میشـوند .با تزریق نگاه سیستمی به روش ارزیابی متوازن،
ارکان جهتساز(چشمانداز ،ماموریت ،ارزشها) و راهبردها ،اهداف کنترلی ،سنجهها ،اهداف کمی و ابتكارات،
پنج رکن اصـلی و اجزای یک سـیسـتم قلمداد شده که ورودی آن ،راهبرد و خروجی آن ،راهبرد ترجمه شده
است .به فرآیند ترجمه راهبردها با رویكرد سیستمی ،روش ترجمه سیستمی راهبرد گفته میشود ] .[98نكته
حائز اهمیت این اسـت که در روش ترجمه سیستمی راهبرد ،عالوه بر این که ارکان موصوف ،یک سیستم را
تشـكیل میدهند؛ هریک از چهار رکن اهداف استراتژیک کنترلی ،سنجهها ،اهداف کمی و ابتكارات نیز یک
سـیستم بوده و دارای الیههای سیستمی هستند (شكل -6الف) .بدین ترتیب ،روش ترجمه سیستمی راهبرد،
دارای هشــت زیرســیســتم (شــكل -6ب) بوده که بایســتی با یكدیگر در ترجمه باکیفیت راهبردها به عمل،
یكپارچه شوند.
پرواضــح اســت که الیههای ورودی ،فرآیند ،خروجی و پیامد در نگاه ســیســتمی ،با توجه به عمومیت تئوری
سـیسـتمها در انواع سازمانها کاربرد دارد و هر شرکت /صنعت /واحد عملیاتی بسته به حوزه فعالیت و سطح
راهبردی مرتبط(شرکتی،کسب وکار ،وظیفهای) می تواند عناوین مناسبی را برای الیهها انتخاب کند .درواقع،
با تزریق نگاه سـیستمی به روش ارزیابی متوازن و تبلور روش ترجمه سیستمی راهبرد ،ناهمگونی بسیاری از
سازمانها /صنایع در تعدد و نامهای مناظر روش ارزیابی متوازن برطرف میشود.
برای دسـتیابی به اهداف اسـتراتژیک کنترلی در هریک از الیهها و اطمینان از جامعیت آنها در سازمان یا
صـنعت موردنظر ،شـایسـته اسـت تا حوزههای مشـخص و به تبع آن ،مولفههای کلیدی مرتبط ،تعیین شود.
تعیین اهـداف اســـتراتژیـک کنترلی در این حوزههـا و مولفهها ،میتواند موجب اطمینان از جامعیت و توازن
اهداف استراتژیک کنترلی در سازمان باشد.
1 - Objective
2 - Strategy Map
3 - Destination Statement
4 - Outcome
5 - Activity
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شکل()1؛ روش ترجمه سیستمی راهبرد (الیهها ،زیرسیستمها و ارتباط آنها) ][21

حوزههای الیه ورودی :موضوعات مختلف سازمانی که نیاز به قابلیتسازی راهبردی دارند؛ با در نظر گرفتن
حوزههای این الیه ،مورد توجه قرار میگیرند .الیة ورودی دارای سه حوزه اصلی و اساسی به نامهای منابع
انسانی ،منابع اطالعاتی و منابع سازمانی است] .[69منابع انسانی شامل مولفههای کلیدی مهارتها ،دانش،
آموزش و دستورالعملهای پشتیبان است .همچنین ،دسترسی به سیستمهای اطالعاتی و زیرساختهای مبتنی
بر فنآوری اطالعات ،از جمله مولفههای کلیدی در حوزه منابع اطالعاتی است .در انتها ،میتوان فرهنگ،
رهبری و کارتیمی و هماهنگی را در حوزه منابع سازمانی درنظر گرفت]. .[69
حوزههای الیه فرآیندفرآیندها :موفقیت سازمان در دورههای مختلف کوتاه مدت ،میانمدت و بلندمدت ،با در
نظر گرفتن حوزههای این الیه ،تضمین میشود .درواقع ،حوزههای مرتبط با این الیه ،ارزش قابل ارایه به
مشتری را ایجاد و ارایه مینماید و همچنین با بهبود فرآیندفرآیندها ،هزینههای بهرهوری را کاهش میدهد.
حوزههای الیه فرآیندها ،شامل حوزههای چهارگانه فرآیندهای داخلی ،مدیریت مشتری ،نوآوری و قانونی-
اجتماعی میگردد] .[64فرآیندهای مدیریت عملیاتی عبارت از تامین ،تولید ،توزیع و مدیریت ریسک است.
انتخاب ،جذب ،حفظ و رشد کسب وکار از طریق مشتریان ،از جمله مولفههای کلیدی حوزه مدیریت مشتری
قلمداد میگردد .فرآیندهای نوآوری ،شناسایی فرصتها ،مدیریت طرحهای تحقیق و توسعه ،طراحی و ایجاد
محصوالت جدید و عرضه محصوالت جدید به بازار را شامل میشود .در انتها ،میتوان توجه به محیط زیست
و مسائل ایمنی و بهداشتی را در زمره مولفههای اساسی فرآیندهای اجتماعی -قانونی بهشمار آورد].[61،61
حوزههای الیه خروجی :با درنظرگرفتن حوزههای اصلی مربوط به این الیه از الگو ترجمه سیستمی راهبرد،
خدمات و محصوالت سازمان از جوانب مختلف هدفگذاری میشود .درواقع ،ارزیابی ویژگیهای محصول یا
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خدمت از ابعاد مختلف و نیز پایش و پویش تصویر و نام تجاری شرکت ،مولفههای اصلی مربوط به دو حوزه
رضایت مشتریان و سنجش برند در این الیه هستند].[67
حوزههای الیه پیامد :تمامی شاخصهای کلیدی عملكرد که انتظار میرود سازمان آنها را با اجرای صحیح
راهبردهای درست ،محقق سازد؛ در این الیه جلوهگر است .دو حوزه اصلی رشد و بهره وری ،بازیگران اصلی
در الیة پیامد هستند .از اینرو ،تقویت ارزش شرکت و فرصتهای درآمدی در حوزه رشد و نیز کاربری داراییها
و ساختار هزینه در حوزه بهرهوری ،مولفههای کلیدی حوزههای این الیه ،به شمار میآیند ]. [94


روش الگوسازی معادالت ساختاری()SEM

الگوسازی معادله ساختاری یک رویكرد جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متییرهای مشاهده
شده و پنهان است که گاه تحلیل ساختاری کواریانس یا الگویابی علی نیز نامیده میشود] .[66متییر پنهان،
متییری است که بهطور مستقیم اندازهگیری نمیشود ،بلكه با استفاده از دو یا تعداد بیشتری از متییرهای
مشاهده شده در نقش معرف سنجش میشود .الگوسازی معادله ساختاری به طور معمول ترکیبی از الگوهای
اندازهگیری و الگوهای ساختاریاند] .[91درواقع ،در الگوهای اندازهگیری مشخص میشود که کدام متییرهای
مشاهده شده یا معرفها ،اندازهگیرنده کدام متییرهای پنهان هستند و الگوهای ساختاری نیز مشخص میکنند
که کدام متییرهای مستقل بر کدام متییرهای وابسته تاثیر دارند .شایان ذکر است؛ در الگو اندازهگیری تناسب
معرفها برای متییر پنهان از طریق تحلیل عاملی تاییدی ( )CFAآزمون میشود و معرفها و متییرهای پنهان
در الگو ساختاری نیز از راههای منطقی با هم مرتبط میشوند]. [91 ،66
 ،SEMاین مطلب را که آیا معرفهایی که برای متییر پنهان انتخاب شده ،به طور واقعی معرف آن هستند یا
نه ،میآزماید و مشخص میکند معرفهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متییر پنهان هستند .از اینرو،
از  SEMدر تحقیقات متعددی برای طراحی و توسعه الگو استفاده میشود که از آنجمله میتوان به الگو
سنجش اثربخش سازمانی ،الگوی اندازهگیری هوشمندی راهبردی ،طراحی الگو استراتژیک توانمندسازی منابع
انسانی ،طراحی الگو چابكی زنجیره تامین و نظایر آن اشاره کرد ].[97 ،99 ،96 ،67 ،60 ،68 ،7 ،7
 -2-2پیشینه تجربی تحقیق

تبیین و تشریح مكانیسم ترجمه ارکان جهتساز و راهبردها به عمل با محوریت روش ارزیابی متوازن ،چگونگی
ترکیب و یكپارچگی مناظر یا شاخصهای عملكردی هریک از مناظر ارزیابی متوازن که در قالب حوزههای
متفاوت اندازهگیری نقش آفرینند ،محاسبه میزان مشارکت هریک از مناظر ارزیابی در عملكرد سازمانی ،تعیین
وزن یا اهمیت نسبی شاخصهای عملكردی هریک از مناظر و نهایتاً سنجش عملكرد سازمان مبتنی بر مدیریت
راهبرد ،از جمله تالشهای انجام شده در دهههای اخیر در حوزه چاپ و نشر کتب و مقاالت متنوع و متعدد
پیرامون موضوع مدیریت راهبرد و سنجش آن است .مرور مطالعات و بررسیهایی که با تمرکز بر اینچنین
مباحثی به سرانجام رسیدهاند ،حاکی از ترکیب روش ارزیابی متوازن با سایر ابزارهای استراتژیک مدیریت
همچون  ،QFDتكنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره نظیر روش فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و
شبكهای( )AHP/ANPو مواردی از این دست ،چه با رویكرد قطعی و چه با رویكرد فازی ،است .همچنین ،در
سالهای اخیر تحقیقهایی روی موضوع مدیریت استراتژیک در مقوالت طرحریزی و مدیریت راهبرد ،ترسیم
نقشة استراتژی و اندازهگیری عملكرد با رویكرد روش ارزیابی متوازن ،البته با بهرهگیری از روش الگوسازی
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معادله ساختاری انجام شدهاست .با توجه به مطالب فوقالذکر ،جدول( )6برخی از مطالعات مشابه در رابطه با
موضوع مقاله حاضر را نشان میدهد.
جدول()1؛ برخی مطالعات مشابه (پیشینه تجربی تحقیق) در رابطه با موضوع مقاله حاضر
ردیف

1
2
3

محققان

اکبری و قاضینوری
()6907
اکبری و قاضینوری
()6978
حسینی و رحمانی
()6976

4

سقایی و قاسمی ()9887
لیانگ و همكاران
()9881
یوکسل و داگدویرن
()9868

6

لی و همكاران ()9880
لوسین و همكاران
()9880
شوک و همكاران
()9884

5

7
8

تمرکز تحقیق

منبع

ترکیب  QFDبا روش ارزیابی متوازن به منظور ترجمه ارکان
جهتساز و راهبردها به اهداف استراتژیک کنترلی

][9

سنجش راهبردی عملكرد کسب و کار با رویكرد ترکیبی BSC
و FANP
تاثیر بازاریابی درونی بر عملكرد سازمانی با محوریت  BSCو
کاربرد SEM

استفاده از  SEMدر برقراری روابط علت و معلولی اهداف
استراتژیک کنترلی نقشه استراتژی
ترکیب روش ANP / AHPبا رویكرد BSC

][9
][99
][19
][49
][14

ترکیب روش  AHPو  BSCبه منظور ارزیابی عملكرد دپارتمان
 ITدر صنایع تولیدی

][49

کاربرد  SEMدر فهم فرآیند طرح ریزی راهبردی

][44

ارزیابی کاربرد  SEMدر تحقیقات مربوط به مدیریت استراتژیک

][16

اگرچه موارد موصوف قسمتی از نواقص و کاستیهای روششناسی سنجش مدیریت راهبرد را پوشش می-
دهند ،ولی در تحقیقها کمتر به بررسی جامعیت ،توازن و اعتبار حوزههای ارزیابی ،مولفههای پایش هریک از
حوزهها و نهایتاً اهداف استراتژیک انتخابی پرداخته شده است .در تحقیق حاضر ،تالش شده است تا الگو
سنجش مدیریت راهبرد در قالب سازههای چهارگانه سیستمی ورودی ،فرآیند ،خروجی و پیامد ،با استفاده از
دادههای تجربی ،مبتنی بر روش الگوسازی معادله ساختاری ایجاد ،بررسی و اندزهگیری شود.
الگوی مفهومی پیشنهادی

در این تحقیق ،تالش شده است تا دیدگاه نوینی از مفهوم سنجش مدیریت راهبرد بر پایة نگاه سیستمی به
روش ارزیابی متوازن(روش ترجمه سیستمی راهبرد) ارایه شود .با وجود گستردگی تحقیقهای پیشین در زمینه
روشهای ارزیابی عملكرد ،روش ارزیابی متوازن و سنجش مدیریت راهبرد در سازمانها و صنایع ،میتوان به
جرأت ،کمبود و یا فقدان بررسی و تحلیل مدیریت راهبرد مبتنی بر روش ارزیابی متوازن را البته با رویكرد
سیستمی ،مدعی شد .در واقع ،با تزریق نگاه سیستمی به روش ارزیابی متوازن و تبلور روش ترجمه سیستمی
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راهبرد ،ناهمگونی بسیاری از سازمانها و صنایع در تعداد و نامهای مناظر روش ارزیابی متوازن به عنوان یک
سیستم مدیریت استراتژیک ،مرتفع میشود .بنابراین ،در این تحقیق ،سنجش مدیریت راهبرد بر مبنای حوزه-
های اصلی و مولفههای کلیدی منتج از آن ( 91مولفه) ،در الیههای چهارگانه سیستمی ورودی ،فرآیند ،خروجی
و پیامد ،در قالب الگوی منسجم مورد بررسی قرار گرفته است (شكل .)9

شکل()2؛ الگو مفهومی سنجش مدیریت راهبرد

 )3روششناسی تحقیق

هدف از انجام این تحقیق ،طراحی و توسعه الگو سنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی است .شایان ذکر
است که جهت گیری کلی تحقیق انجام شده از نظر هدف تحقیق ،از نوع تحقیقات کاربردی است که در قالب
تحقیقهای توصیفی -تحلیلی ،انجام شده است .در راستای تحقق هدف مقاله حاضر ،سنجش و اندازهگیری
مدیریت راهبرد مبتنی بر حوزههای اصلی و مولفههای کلیدی منتج از آن ،در الیههای ورودی ،فرآیند ،خروجی
و پیامد در قالب الگوی یكپارچه ،مورد بررسی قرار گرفته است .درواقع ،از دو دسته متییرهای پنهان(سنجش
مدیریت راهبرد و الیههای چهارگانه سیستمی) و آشكار (حوزهها و مولفههای کلیدی مربوط به هر الیه) ،در
چارچوب الگوسازی معادالت ساختاری و بهمنظور تایید مولفههای کلیدی مربوط به الیههای سیستمی (الگو
اندازهگیری با سازه مرتبه اول) و در نهایت پذیرش الگو مفهومی پیشنهادی در سنجش مدیریت راهبرد (الگو
اندازهگیری با سازه مرتبه دوم) ،استفاده شده است.
به منظور تحلیل الگوسازی معادالت ساختاری ،نخست ،چهار الگو تحلیل عاملی تاییدی ( )CFAیک عاملی
برای ایجاد و سنجش اعتبار و برازش الیههای چهارگانه سیستمی ورودی ،فرآیند ،خروجی و پیامد ،به عنوان
سازههای سنجش مدیریت راهبرد ،در محیط نرم افزار  ،Amos Graphicsترسیم و مطالعه شدهاند .سپس،
الگو ارزیابی و برآورد متییر پنهان سنجش مدیریت راهبرد براساس چهار مولفه سیستمی ،که خود نیز به عنوان
چهار مقیاس پنهان و بر اساس  91متییر مشاهده شده (مولفههای کلیدی مربوط به الیههای سیستمی) ترسیم
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شده است ،در قالب تحلیل عاملی تاییدی پنج عاملی مرتبه دوم ایجاد و ارزیابی برازش الگو پیشنهادی سنجش
مدیریت راهبرد ،انجام شده است.
شایان ذکر است که به منظور طراحی و توسعه الگو سنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی مبتنی بر
الگوسازی معادالت ساختاری ،به دو جامعه آماری رجوع شده است .جامعه آماری اول عبارت از خبرگان ،مدیران
و متخصصان ستادی و صفی از تمامی دپارتمانها در سطح شرکت تابعه موردنظر است که از آرا و نظرات آنها
در استخراج گویههای مربوط به اندازهگیری  91متییر مشاهده شده ،با بهرهمندی از روششناسی روش گسترش
عملكرد کیفیت] ،[9استفاده شده است .همچنین ،با شكلدهی جامعه آماری از خبرگان ،مدیران و کارشناسان
ارزیابی عملكرد ،طرحریزی راهبردی ،کیفیت و تعالی ،مالی ،منابع انسانی ،دانش و تحقیقات و فنآوری اطالعات
در سطح هلدینگ ،از آرا و نظرات آنها در فراهم کردن دادههای موردنظر برای ارزیابی سنجش اعتبار و برازش
الگو پیشنهادی ،در قالب طیف پنج قسمتی لیكرت ،بهره گرفته شده است .ذکر این نكته حائز اهمیت است که
خبرگان مورد نظر در سطح شرکت اقماری هلدینگ موردمطالعه ،براساس اصل همهشماری] ،[6البته با رعایت
قیود تنظیمی در موردمطالعه (شرط حداقل تحصیالت لیسانس و حداقل 68سال سابقه کار مرتبط) ،و خبرگان
موردنظر در سطح هلدینگ با فرمول نمونهگیری نظری انتخاب شدهاند.
برای تعیین پایایی پرسشنامهها از آزمون آلفای کرونباخ 6استفاده شد .همچنین ،روایی پرسشنامهها ،از دو جنبه
روایی محتوا و روایی سازه (روایی همگرا و روایی واگرا) بررسی شد .برای بررسی روایی محتوا که سوالها تا
چه میزان حوزه محتوایی متییر موردنظر را پوشش میدهند] ،[90از ادبیات موضوع و بهرهمندی از نظر
متخصصان و خبرگان سازمانی در قالب روش سه مرحلهای گسترش عملكرد کیفیت با رویكرد روش ارزیابی
متوازن ،که در ترجمه باکیفیت ارکان جهت ساز و راهبردها به اهداف استراتژیک بسیار خوب عمل میکند][9؛
استفاده شده است .برای روایی همگرا در نشانگرهای یک سازه (مولفههای کلیدی در هر الیه سیستمی) و این
مهم که بین نشانگرها هماهنگی و هم سویی وجود دارد؛ تحلیل عاملی تاییدی یكی از مفیدترین روشها
است] .[99 ،99برای این منظور ،الزم است تا آزمون کفایت نمونهبرداری ( )KMO > 861و آزمون بارتلت
( )P-value< 8681انجام شود] .[0برای روایی واگرا که میزان ناهمخوانی مولفههای یک سازه با مولفههای
سازه دیگر را نشان میدهد][99؛ همبستگی بیمعنا و در صورت معنادار بودن ،همبستگی پایین ،مبنا قرار
گرفته است]. [0
در راستای تبیین بیشتر روششناسی پیشنهادی مقاله حاضر ،در ادامه نتایج حاصل از بكارگیری روششناسی
موصوف ،در یكی از شرکتهای اقماری یک هلدینگ صنایع غذایی (موردمطالعه) ،در قالب تجزیه و تحلیل
یافتهها ،ارایه شده است.

- Alpha Cronbach.
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 )4تجزیه و تحلیل یافتهها

بهمنظور طراحی و توسـعه الگو سنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی ،البته مبتنی بر الگوسازی معادله
ساختاری ،یكی از شرکتهای تابعه یک هلدینگ صنایع غذایی را انتخاب و با همهشماری تیم خبرهای مبتنی
بر شـــروط تنظیمی و حوزههای عملیاتی مندرج در روششـــناســـی تحقیق(جمعاً  96نفر) ،مرحله مقدماتی
روششناسی پیشنهادی مقاله حاضر یعنی شكلدهی تیم طراحی و توسعه الگو سنجش مدیریت راهبرد انجام
شــد .الزم به ذکر اســت که برای فراهم کردن دادههای موردنظر برای ارزیابی ســنجش اعتبار و برازش الگو
پیشـنهادی ،از آرا و نظرات  08خبره منتخب سطح هلدینگ(،با شروط ( Z = 6671برای 8681 ،)α=%1
= ( Eخطای آماری) ( S9 = 8691 ،واریانس جامعه) و ( N = 688حجم جامعه) و کاربست فرمول نمونهگیری
نظری(

Z 2S 2
E2
Z 2S 2
1
NE 2

= ،)) nاسـتفاده شـده اسـت .در ادامه ،مراحل و نتایج حاصله به تفصیل نشان داده شده

است.
 -1-4دادهها و ابزارهای گردآوری

بهمنظور فراهم کردن دادههای موردنظر برای ارزیابی برازش الگو پیشـنهادی ،از ابزار پرسشنامه بهره گرفته
شـده است .برای این منظور ،در ابتدا ،گویههای سنجش هریک از متییرهای  91گانه مشاهده شده ،در قالب
روش ســه مرحلهای گســترش عملكرد کیفیت با رویكرد روش ارزیابی متوازن اســتخراج گردید که بهمنظور
جلوگیری از اطاله کالم ،از تبیین و تشریح مراحل روششناسی موردنظر ،خودداری شده است (شكل.)9

شکل( :)3کاربست روش سه مرحلهای گسترش عملکرد کیفیت در استخراج اهداف و سنجههای پایش

بدینترتیب ،درراسـتای پوشـش روایی محتوایی پرسـشنامه ،گویههای موردنظر با احصای اهداف استراتژیک
کنترلی و ســنجههای پایش مرتبط به هریک از متییرهای مشــاهده شــده ،توســط تیم خبره شــرکت اقماری
هلدینگ موردمطالعه ،تدوین شـده اسـت (جدول .)9پرواضـح است که خبرگان منتخب در سطح هلدینگ ،با
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توجه به وضــعیت داشــبوردهای پایش ســنجههای اهداف اســتراتژیک ،امتیاز هر گویه را در قالب طیف پنج
قسمتی لیكرت ،منظور نمودهاند.

جدول( :)2توصیف معرفهای مشاهده شده سازههای چهارگانه سیستمی
متییرها
(سازهها)

گویهها

ابعاد
(معرفها:
مولفهها)

اهداف

ارزش شرکت

افزایش سودآوری

فرصتهای
درآمدی

افزایش فرصتهای
درآمدی

سنجه

تعداد گویه

α
کرونب
اخ

میانگ
ین

انحراف
معیار

9/16

8/1

K
M
O

بارتل
ت

9

8670

شاخص بازده سرمایه
شاخص حاشیه فروش

8679

شاخص فروش مشتریان موجود
9

/16
8

8606

شاخص فروش مشتریان جدید

9/49

8/47
/884
8

شاخص بازده داراییها

9

8607

ساختار هزینه

کاهش استراتژیک هزینهها

شاخص بهای تمام شده کاالی فروش
رفته

9

8679

نام تجاری و برند

توسعه برند شرکت

9

8/76

پیامد
افزایش بهرهگیری از
داراییها

ویژگیهای
محصول /خدمت

افزایش ارزش آفرینی برای
مشتریان

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک عملیات و
تامین منابع مالی

کاربری داراییها

شاخص سهم بازار

9/47

8/1

9/90

8/40

9/47

8/1

شاخص تعداد مشتریان عمده

8/76

خروجی

/17
8

9

8/10

شاخص رضایت مشتریان

9/1

/888
8

8/47

شاخص میزان تخفیف به مشتریان وفادار

تامین مواد خام از
تامینکنندگان

تامین سریع و به موقع مواد
اولیه

شاخص عقب افتادگی سفارش
شاخص میزان کارایی تامین مواد اولیه
مورد نیاز با تمرکز بر تناژ تامینی
شاخص میزان اثربخشی مواد اولیه تامین
شده با تمرکز بر بهای تمامشده موادتامینی
شاخص دوره گردش موجودی کاال

9

8/79

توزیع محصول به
مشتریان

بهبود پاسخگویی فرآیند
توزیع و تحویل

شاخص دفعات شكایات مشتریان

9

8/70

9/41

8/11

شاخص میزان تحقق برنامه توزیع
شاخص میزان تحقق برنامه تولید
شاخص درصد ترانس محصول

بهبود کیفیت کاالهای
تولیدی

شاخص دفعات شكایات مشتریان

کاهش هزینههای تولید

شاخص بهای تمامشده کاالی ساخته شده

4

8/06

تبدیل مواد خام به
محصوالت
ساخته شده

9/41

8/17

8/17

شاخص نسبت بدهی به دارایی

9

بهبود پاسخگویی فرآیند
تولید
فرآیند

8/79

شاخص زیان ناشی از نوسانات نرخ بهره
9/11

8/19

9/47

8/11

/77
8

/889
8

ابعاد
(معرفها:
مولفهها)

اهداف

سنجه

تعداد گویه

انتخاب مشتریان

شناسایی مشتریان جدید

شاخص تعداد مشتریان عمده جدید

9

دستیابی
مشتریان

جذب مشتریان جدید

شاخص فروش در بازارهای جدید

9

8/71

حفظ مشتریان

افزایش خدمات قابل ارایه
به مشتریان کلیدی

توسعه کسب وکار
با مشتریان

مدیریت نام تجاری

میانگ
ین

9/48

انحراف
معیار

K
M
O

بارتل
ت

8/16

شاخص سهم از سبد مشتریان کلیدی
9

8/11

9/10

8/16

شاخص تعداد مشتریان عمده کلیدی
شاخص سهم برند محصوالت شرکت
9

8/09

9/40

8/19

شناسایی فرصت-
ها

شناسایی فرصتها و
راهبردهای بهبود بالقوه

شاخص انحرافات داشبوردهای حوزههای
عملیاتی ،مشتری ،نوآوری و قانونی

4

عرضه محصوالت
جدید به بازار

ارتقای کیفی و توسعه
تعالی

میزان تحقق اهداف پیش بینی شده برای
کسب جوایز در ابعاد؛ کیفیت ،غذا -دارو،
مدیریت سبز،شرکتهای برتر
ایران()IMI688

4

8/79

مدیریت طرح
تحقیق و توسعه

توسعه طرح ریزی و
مدیریت راهبرد

شاخص امتیاز زیرمعیارهای چهارگانه
معیار  9جایزه EFQM

4

8/76

شاخص میزان اگاهی مشتریان از برند

8/70

طراحی و ایجاد
محصوالت جدید

توسعه محصوالت جدید

ایمنی و بهداشت

کاهش حوادث ناشی از کار

محیط زیست

مدیریت سبز (مصرف
انرژی  /کاهش آالیندگی)

مهارت ،دانش و
آموزش

مدیریت و توسعه منابع
انسانی

9/11

8/17

9/17

8/16

9/18

8/19

9/16

8/11

میزان تحقق ایدههای پیشنهادی
میزان تحقق محصوالت عملیاتی شده

9

8/06

شاخص ضریب حادثه
9

8/79

9/11

8/16

نرخ غیبتهای ناشی از بیماریهای کاری
کاهش میزان آالیندهای زیست محیطی
9

8/17

9/11

8/11

کاهش میزان مصرف انرژی

شاخص تحقق کاهش نیروی انسانی
شاخص تحقق افزایش نیروی انسانی

9

8/76

شاخص سطح علمی -مهارتی کارکنان

8/77

متییرها
(سازهها)

گویهها

α
کرونب
اخ

8/77
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9/16

8/18

/09
8

/889
8
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گویهها

متییرها
(سازهها)

ابعاد
(معرفها:
مولفهها)

اهداف

ورودی

دستورالعملهای
پشتیبان

ارتقاء انگیزه کارکنان

سیستمها و
زیرساختهای
اطالعاتی

ایجاد و توسعه سیستمها و
زیرساختهای ICT

فرهنگ

ترویج فرهنگ در ابعاد
سهگانه راهبردی،کیفیت -
تعالی و دانش

رهبری

توسعه پروفایل رهبری

کار تیمی و
هماهنگی

ارتقای کار تیمی

سنجه

تعداد گویه

α
کرونب
اخ

میانگ
ین

انحراف
معیار

57
K
M
O

بارتل
ت

9

8/7

شاخص سطح رضایت پرسنل
9/18

8/47

9/41

8/1

9

8/09

9/48

8/47

9

8/79

شاخص تعداد تجربههای برتر سازمانی

9/11

8/1

8/06

شاخص درصد تجمعی پیشرفت پروژههای
زیرساختی فاوا
شاخص میزان تجمعی عملیاتی شدن
سامانههای فاوا
شاخص رشد نهادینه شدن فرهنگ
سازمان استراتژی محور
شاخص رشد نهادینه شدن فرهنگ
سازمان متعالی و بهبود مستمر
شاخص رشد نهادینه شدن فرهنگ
سازمان دانش بنیان
شاخص میزان انتصابات از دپارتمان مدنظر
یا درونی در مقابل بیرونی
برنامههای
شاخص نفر -ساعت
آموزش رهبری و جانشین پروری
شاخص میزان پروژههای مشترک عملیاتی
شده با توان داخلی

8/71

شاخص رهاییهای پیش از موعد

9/46

8/47

9

9

 -2-4توصیف متغیرهای مشاهده شده(معرفها) و تحلیل مقدماتی روابط بین آنها

پیش از تحلیل الگوسازی معادله ساختاری مبتنی بر داده های استخراجی از پرسشنامه ،با استفاده از نرم افزار
 SPSSاز آزمونهـای آمـاری آلفـای کرونباخ ،آزمون  KMOو آزمون بارتلت ،به ترتیب ،برای تعیین پایایی
پرســـشـــنـامه ،کفایت نمونهبرداری و میزان معنی داری روابط بین عوامل اســـتفاده گردید که نتایج آن در
جدول( ) 9نشـان داده شـده است .همچنین ،برای بررسی متییرهای پنهان ،تحلیل چگونگی روابط بین آنها و
متییرهای مشــاهده شــده مربوط به آن ،جدول( )9خالصــهای از آمارههای توصــیفی مؤلفههای چهار ســازه
تشكیلدهنده الگو سنجش مدیریت راهبرد را به عنوان مفهوم اصلی تحقیق ،نشان میدهد .شایان ذکر است،
همبستگی درونی ناشی از ساختارهای کوواریانس بین متییرهای مشاهده شده چهار سازه سیستمی ،بهعنوان
متییرهای پنهان ســنجش مدیریت راهبرد ،بررســی شــد که نتایج ،گواه ناهمخوانی مؤلفههای یک ســازه با
مولفههای سازه دیگر (همبستگی بیمعنا یا پایین :واگرایی) است.
 -3-4الگوسازی معادله ساختاری ،الگو اندازهگیری با سازه مرتبه اول

نخست چهار الگو تحلیل عاملی تاییدی یک عاملی برای ایجاد و سنجش اعتبار چهار سازه سیستمی ورودی،
فرآیند ،خروجی و پیامد ،به عنوان متییرهای پنهان ســنجش مدیریت راهبرد به شــرح زیر در محیط نرمافزار
 Amos Graphicsترسیم و مطالعه شدند .شكل ( ،)4نمودارهای مسیر این چهار مقیاس را بر اساس معرفها
یا متییرهای مشــاهده شــده مربوط به آن ،مبتنی بر اطالعات جدول( ،)9همراه با برآوردهای غیراســتاندارد
ضـرایب مسـیر رگرسیونی و واریانس متییرهای پنهان نشان میدهد .همچنین ،برآوردهای استاندارد ضرایب
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مســـیر رگرســـیونی چهار الگو ،همراه با خطای اســـتاندارد( )SEو ســـطح معنیداری ( ،)P-valueدر قالب
جدول( ،)9نشان داده شده است.

شکل()4؛ الگو اندازهگیری با سازه مرتبه اول ،برآوردهای غیراستاندارد الگوهای عاملی تاییدی
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جدول() 3؛ برآوردهای استاندارد و سطوح معناداری بارعاملی معرفهای مشاهده شده
مقیاس فرآیند()Process

مقیاس پیامد()OutCome
مسیر

وزن
رگرسیونی

خطای
استاندارد

سطح معناداری

ارزش شرکت
فرصتهای درآمدی

86061
86087

--86691

--8688

مدیریت ریسک
تامین مواد خام ...

کاربری داراییها
ساختار هزینه

86148
86194

86779
86748

8688
8688

توزیع محصول ...
تبدیل مواد خام ...

وزن
رگرسیونی

خطای
استاندارد

سطح معناداری

86787

---

---

66891

86687

8688

نام تجاری و برند
ویژگیهای
محصول /خدمت

86979
86978

--86976

--86897

86464
86197

86971
86467

86867
86880

انتخاب مشتریان

مقیاس خروجی ()OutPut
مسیر

مسیر

وزن
رگرسیونی

خطای
استاندارد

سطح
معناداری

دستیابی
مشتریان
حفظ مشتریان
توسعه کسب و کار
با مشتریان
شناسایی فرصتها

مقیاس ورودی ()InPut
مسیر
مهارت ،دانش و
آموزش
دستورالعملهای
پشتیبان
سیستمها و
زیرساختهای
اطالعاتی
فرهنگ

وزن
رگرسیونی

خطای
استاندارد

سطح معناداری

86947

---

---

86781

96786

*8680

86117

66191

*86819

ایمنی و
بهداشت

86966

86040

*866

محیط زیست

رهبری

86611

86787

86986

کار تیمی و هماهنگی

86900

86794

86961

86917

86841

86919

86979

86899

86916

86909

86899

86906

86974

86891

86464

86977

86867

عرضه محصوالت
جدید به بازار
طرحهای تحقیق
...
طراحی و ایجاد
محصوالت جدید

86476

86971

86869

86497

86496

86861

86419

86976

86869

86198

86418

86887

86911

86941

86897

*86874

معناداری مسیرها ،در سطح  %71درنظر گرفته شده است.
*  :در سطح  %78معنادار می باشد.

آخرین بخش از خروجیهــای تحلیــل الگوهــای عــاملی برای ارزیــابی اعتبــار مقیــاسهــای انــدازهگیری،
شـــاخصهـای برازش الگو اســـت .جـدول ( ،)4مقادیر برخی از مهمترین شـــاخصهای برازش چهار الگو
اندازهگیری ورودی ،فرآیند ،خروجی و پیامد را همراه با مقادیر معیار آنها برای تصمیمگیری نشان میدهد.
این شــاخصها ،معیارهایی برای تایید الگوهای نظری تدوین شــده با اســتفاده از دادههای گردآوری شــده
هستند.
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جدول()4؛ شاخصهای برازش الگوهای اندازهگیری چهار سازه سیستمی
شاخصهای برازش
الگو
اندازهگیری

CMIN

df

Sig.

CMIN/df

RMR

GFI

NFI

CFI

PRATIO

RMSEA

ورودی

646780

7

86879

66111

8681

86744

86086

86786

8618

86847

فرآیند

776981

77

86417

6684

8686

8678

86071

86777

86140

86887

خروجی

66847

6

86981

6681

8689

86701

86706

86777

66888

86891

پیامد

46947

9

86698

96694

86886

86771

86719

86777

86999

86866

مقادیر معیار
پیشنهادی

-

-

8681
<

6–9

≈8

< 867

867
<

< 867

8– 6

> 8681

] [66

شــایان ذکر اســت که این شــاخصها در ســه گروه شــاخصهای برازش مطلق (،) RMR، GFI ،CMIN
شاخصهای برازش تطبیقی ( ،)CFI،NFIو شاخصهای برازش مقتصد ()CMIN/df،RMSEA،PRATIO
تقسـیمبندی میشوند .همانگونه که مالحظه میشود؛ تمامی شاخصهای فوق ،اعتبار و برازش بسیار خوب
هر چهار الگو اندازهگیری را با دادههای گردآوری شده تایید میکند .بدین ترتیب ،زمینه برای تدوین و ارزیابی
الگو اصلی تحقیق ،یعنی سنجش مدیریت راهبرد ،فراهم است.
 -4-4الگوسازی معادله ساختاری ،الگو اندازهگیری با سازه مرتبه دوم

الگو نهایی سنجش و برآورد متییر پنهان سنجش مدیریت راهبرد بهعنوان متییر اصلی تحقیق ،براساس چهار
سـازه سـیسـتمی ورود ،فرآیند ،خروجی و پیامد که خود نیز به عنوان چهار متییر پنهان و بر اساس  91متییر
مشــاهده شــده متشــكل از گویههای مختلف در قســمت قبل برآورد و اندازهگیری شــدند در محیط Amos
 Graphicsتدوین شد .شكل( ،)1این الگو را که یک الگو تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم با پنج عامل است
همراه با برآوردهای استاندارد بارهای عاملی یا ضرایب مسیر نشان میدهد.
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شکل()5؛ الگو اندازهگیری با سازه مرتبه دوم ،برآوردهای بارهای عاملی (ضرایب مسیر)
در الگو نهایی سنجش مدیریت راهبرد

در نهایت ،شــاخصهای برازش این الگو نیز همراه با مقادیر معیار پیشــنهاد شــده برای ارزیابی آنها در جدول
( ،)1آمده اسـت .با توجه به نتیجه شـاخصهای بهدسـت آمده ،میتوان نتیجه گرفت که الگو استخراج شده
میتواند ابزاری مناسب برای سنجش مدیریت راهبرد بهشمار رود.
جدول()5؛ شاخصهای برازش الگو سنجش مدیریت راهبرد
شاخصهای برازش

الگو
اندازه-
گیری
مقادیر
تجربی

CMIN

df

Sig.

CMIN/df

RMR

GFI

NFI

CFI

PRATIO

RMSEA

977697

971

8687

66901

8689

86787

86798

86709

86744

86890

-

-

8681
<

6–9

≈8

867
<

867
<

867
<

8– 6

> 8681

الگو
مقادیر
معیار
پیشنهادی
] [11

 )5نتیجهگیری

برای ارزیابی و سـنجش مدیریت راهبرد ،رهیافتها و الگوهای مفهومی بسـیاری از سوی محققان ارایه شده
اسـت .روش ارزیابی متوازن یكی از ابزارهای اسـتراتژیكی است که در بیشتر این رهیافتها و الگوها ،بر آن
تاکید شده است .هدف تحقیق حاضر ،طراحی و توسعه الگو سنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی بود.
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به عبارت بهتر ،تزریق نگاه سـیسـتمی به روش ارزیابی متوازن و تبلور روش ترجمه سیستمی راهبرد ،پایه و
اســاس طراحی الگو ســنجش مدیریت راهبرد در مقاله حاضــر اســت .برای این منظور ،از روش الگوســازی
معادالت سـاختاری برای ارزیابی برازش و اعتبار الگو پیشنهادی بهره گرفته شد .در این بررسی ،متییر پنهان
ســنجش مدیریت راهبرد ،در قالب چهار ســازه ســیســتمی ورودی ،فرآیند ،خروجی و پیامد مورد ارزیابی و
ســنجش قرار گرفت .همچنین ،مبتنی بر ادبیات موضــوع و اخذ نظرات خبرگان ،هریک از چهار متییر پنهان
سیستمی ،توسط متییرهای  91گانه مشاهده شده و نیز گویههای مرتبط ،تبیین و تشریح شدند .بدین ترتیب،
الگو سنجش مدیریت راهبرد ،متشكل از چهار الگو اندازهگیری با سازه مرتبه اول (الگو تحلیل عاملی تاییدی
یـک عـاملی) و یـک الگو اندازهگیری با ســـازه مرتبه دوم (الگو تحلیل عاملی تاییدی پنج عاملی) ،در قالب
الگوسازی معادالت ساختاری ،طراحی و توسعه یافت .عالوه بر اعتبار کلی هر پنج الگو بر اساس انواع مختلف
شـاخصهای برازش ،ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد و استاندارد ،تمامی مسیرهای بین معرفها و سازههای
سـیستمی و نیز چهار متییر پنهان سیستمی و متییر پنهان سنجش مدیریت راهبرد ،همگی مثبت و معنیدار
برآورد شدند.
ذکر این نكته حائز اهمیت اسـت که اگرچه تالش زیادی شـده اسـت تا الگوی جامع تدوین شود ولی بهطور
مطمئن با کاســتیهایی مواجه اســت .اگر ســه ســطح شــرکتی ،کســب وکار و وظیفهای را بهعنوان ســطوح
اسـتراتژی در سـازمان پذیرا باشیم ،میتوان عنوان داشت که در شرایط مشابه ،الگو سنجش مدیریت راهبرد
پیشـنهادی مقاله حاضـر ،برای سـایر سـازمانها و صـنایع در سـطح کسب وکار قابل تعمیم است .از اینرو،
شـایسـته و الزم است تا در تحقیقات آتی ،الگو سنجش مدیریت راهبرد در سطح شرکتی (سازمانهای مادر/
هلدینگ) و یا هریک از سطوح تخصصی وظیفهای ،طراحی و توسعه یابد.
منابع :
)6
)9
)9

)4
)1

)1
)7
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