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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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سنجش مدیریت راهبرد با رویکرد سیستمی                                                                   الگوطراحی و توسعه 

 (SEMسازی معادالت ساختاری )الگومبتنی بر 
 

 (6/87/6979، تاریخ پذیرش: 80/69/6976)تاریخ دریافت: 
 

 9 محمدعلی کشاورزـ  9 احمدیعلیرضا علیـ   6مهدی اکبری

 چکیده

 ها با استفاده از روش ارزیابی متوازن، هنوز تعدادبا وجود توسعه شایسته سوابق علمی و تجربیِ اجرایی کردن استراتژی
اند. ازجمله دالیل این ناکامی، ترجمه نامناسب ارکان مدیریت راهبرد ناکام ماندهها در سنجش اثربخش زیادی از سازمان

ساز و راهبردها به اهداف استراتژیک کنترلی و نبود رویكردی شفاف در سنجش اطمینان از جامعیت، توازن و اعتبار جهت
سنجش  لگوادنبال طراحی و توسعه به اهداف استراتژیک کنترلی منتج از فرآیندفرآیند مدیریت راهبرد است. این مقاله،

مدیریت راهبرد است. در این بررسی، برای سنجش مدیریت راهبرد که مبتنی بر تزریق نگاه سیستمی به روش ارزیابی 
، از مندی از نظرات خبرگانای و بهرهمتوازن و تبلور روش ترجمه سیستمی راهبرد است؛  ضمن انجام مطالعات کتابخانه

لی، عنوان متییر پنهان اصمعادالت ساختاری استفاده گردید. بر این اساس، سنجش مدیریت راهبرد به سازیالگوروش 
 هایمتاثر از ارزیابی چهار الیه سیستمی ورودی، فرآیندفرآیند، خروجی و پیامد درنظر گرفته شده است. همچنین، مولفه

مشاهده شده و خود این چهار سازه و  متییر سنجش های چهارگانه سیستمی، در قالب متییرهای گانه سازه 91کلیدی 
( مرتبه اول و دوم  تجزیه و تحلیل CFAهای تحلیل عاملی)الگومدیریت راهبرد به عنوان متییرهای پنهان، در چارچوب 

 بارهای تابعة یک هلدینگ صنایع غذایی، گواه برازش و اعتشناسی پیشنهادی در یكی از شرکتشدند. نتایج کاربرد روش
 سنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی است.  الگوقابل قبول 
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 مقدمه (1

است. پرواضح است که در ساز و اهداف کالن سازمان ترین دغدغة مدیران ارشـد، تحقق ارکان جهتاصـلی
ها با انتخاب اصولی راهبردها، همواره چنین شـرایطی، مدیران ارشد، پس از تعریف و تدوین اهداف و سیاست

های خود باشند. موقع و کاملِ مقاصد و برنامهحلی برای حصول اطمینان از تحقق و اجرای بهدر جستجوی راه
های متعددی در حوزه ارزیابی و مدیریت سیستم به تكنیک های موصوف، رویكردها ودرراسـتای رفع دغدغه

های نوین پایش، پویش و مدیریت سازمانی ها قابل طرح است که یكی از روشعنوان سامانه ناوبری سازمان
که بیشـترین موفقیت را در راستای تحقق ارکان  جهت ساز و راهبردها به همراه داشته است و مورد استقبال 

. روش ارزیابی ]9[است  6کاری متنوع هوشمند نیز قرار گرفته است ، روش ارزیابی متوازنهای کسب وگروه
، نشات 9های عملكرد هادی و تابعنگر است که با تعیین شاخصمتوازن، یک سـیسـتم مدیریت عملكرد کلی

و  یادگیری ها در چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندفرآیندهای داخلی وگرفته از ارکان جهت سـاز و اسـتراتژی
های اخیر . در سال]97[شودرشـد، با کل سـازمان هماهنگ و به یک سـیستم مدیریت استراتژیک مبدل می

ها و صــنایع گوناگون ســازی آن، در کشــورهای مختلف دنیا و نیز در ســازمانمباحث مدیریت راهبرد و پیاده
های انجام . تالش]46[سعه یافته است)انتفاعی و غیرانتفاعی( به کمک روش ارزیابی متوازن به شایستگی تو

های اخیر در حوزه چاپ و نشــر کتب و مقاالت متنوع و متعدد با محوریت روش ارزیابی متوازن شــده در دهه
های حوزه استراتژی و عملكرد، گواه توسعه شایسته فرآیند ترجمه ارکان ها و تكنیکبه عنوان سرآمد رویكرد

، خصوصاً استخراج اهداف استراتژیک کنترلی ]1، 1، 4، 9، 9 [ابعاد مختلفجهت ساز و راهبردها به عمل در 
 به عنوان عناصر اصلی تشكیل دهنده نقشه استراتژی و سنجش مدیریت راهبرد است. 

که این پایان کار نبوده و همچنان بعد از توسعه روش ارزیابی متوازن، هنوز در زمینه اجرای با توجه به این
ی هادهی، ارتباطات و بازنگریریزی، تخصیص منابع و بودجه، گزارشدی پیرامون برنامهراهبرد، خطاهای ج
ها و صنایع در زمینه کاربرد یابی سازمانخصوص، عارضه. به]40، 47، 41، 90،48، 97، 97[مدیریت وجود دارد 

 ولی اثربخش از اهدافعلت و معل الگوو استقرار نظام ارزیابی متوازن، عدم توانایی در طراحی و توسعه یک 
استراتژیک را در فرآیند اجرایی کردن ارکان جهت ساز و راهبردها و به تبع آن سنجش مدیریت راهبرد، رهنمود 

. از جمله دالیل این ناکامی، ترجمه نامناسب ارکان جهت ساز و راهبردها به اهداف ]19، 18، 41، 96[سازدمی
ف در سنجش اطمینان از جامعیت، توازن و اعتبار اهداف استراتژیک و نبود رویكردی شفا ]9[استراتژیک کنترلی

 تخراجاسهای تجربی است. درواقع این مساله که آیا اهداف استراتژیک کنترلی درست انتخابی با استفاده از داده
اسی اسای اند )جامعیت، توازن و اعتبار اهداف استراتژیک کنترلی در اجرای استراتژی( دغدغهو انتخاب شده

 شود. ها و صنایع در سنجش مدیریت راهبرد  خارج میاست که معموالً از دامنه پایش و پویش سازمان
دهندة هایی که با تمرکز بر چنین مباحثی به ســـرانجام رســـیده اســـت، نشـــانمرور مطالعات و بررســـی

تراتژی هندة نقشه اسهای تشـكیل دهای اندکی اسـت که در زمینه روایی و اعتباربخشـی مولفهتحقیقتحقیق
رو، این تحقیق با . از این]9[است )اهداف استراتژیک کنترلی(، به منظور سنجش مدیریت راهبرد، انجام شده

سنجش مدیریت راهبرد، به منظور اطمینان از جامعیت و توازن اهداف استراتژیک  الگوهدف طراحی و توسعه 

                                                           
1 - BSC 

2 - Lag & Lead Indicators 
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چه دقتی معرف یا برازنده سنجش مدیریت راهبرد است،  پیشنهادی ، با الگوکنترلی احصـایی و این مهم که 
 است.صورت گرفته

های موصوف و تحقق اهداف مدنظر، از روش ترجمه سیستمی راهبرد در این مقاله، در راسـتای رفع کاسـتی
که مبتنی بر رویكرد سیستمی به روش ارزیابی متوازن است، بهره گرفته شده است. همچنین، در این بررسی، 

پیشـنهادی سنجش مدیریت راهبرد  الگومنظور ایجاد و ارزیابی برازش به ،6سـازی معادالت سـاختاریگوالاز 
 استفاده شده است.  

ــیســتمی راهبرد، روش از این ســازی معادالت الگورو، در ادامه مقاله، روش ارزیابی متوازن، روش ترجمه س
سی شناشود. در بخش بعد، روشمفهومی پیشـنهادی سـنجش مدیریت راهبرد، تشریح می الگوسـاختاری و 

اری سازی معادالت ساختالگوسـنجش مدیریت راهبرد، با رویكر سـیسـتمی، مبتنی بر  الگوطراحی و توسـعه 
ی اهشناسی پیشنهادی، در یكی از شرکتگردد. در بخش پایانی، یک مطالعه موردی از کاربرد روشبیان می

گیری این مطالعه برای مدیران و اقماری یک هلدینگ صـــنایع غذایی بیان شـــده و در انتها، مفاهیم نتیجه
 گران خالصه شده است. تحقیق

 مرور ادبیات (2

پیشـنهادی سنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی از     الگوراسـتای طراحی، توسـعه و ارزیابی برازش در
ازی ســالگوروش  -و نه اکتشــافی( به عنوان یكی از رویكردهای اســاســی در تحلیل عاملی تاییدی ) الگو -

شدن هر متییر)مشاهده شده( به یک متییر )پنهان( در که بارجاییشـده است. ازآن معادله سـاختاری اسـتفاده
نها، شده، ت گردآوری های تجربیهای تاییدی دارای زیربنای محكم نظری و تجربی است و براساس دادهالگو

 نظری تحقیق با هدف تبیین و شـــود، در نتیجه، در ابتدا پیشـــینهوزن و اعتبار چنین ارتباطی مشــخص می
ها( به اجمال ها،گویهها، معرفمفهومی پیشنهادی سنجش مدیریت راهبرد )سازه الگوتشـریح ارکان و اجزای 

ز ه است تا تعاریف مفهومی و یا عملیاتی امرور شده است. همچنین، با مرور پیشینه نظری تحقیق، تالش شد
ــطالحات و متییرهای به ــترک از مفاهیم، ارایه الگوکار رفته در ایجاد و برازش اص ، به منظور ایجاد درک مش

شود. درانتهای این بخش نیز با طرح پیشینه تجربی تحقیق، برخی از مطالعات مرتبط با بحث و مساله اصلی 
 است. با محوریت سنجش مدیریت راهبرد مرور شدهتحقیق و موضوع مقاله حاضر 

 پیشینه نظری تحقیق -2-1
 (روش ارزیابی متوزانBSC) 

ته های انجام شـده گذشهای مالی، بر کمی نمودن فعالیتهای ارزیابی عملكرد سـنتی مبتنی بر سـنجهروش
، 97، 91[دادندرا نشــان نمیرو نگرش متوازنی از عوامل کلیدی موفقیت در ســازمان اند و از اینمتمرکز بوده

ها در جستجوی راه حلی برای حصول اطمینان از تحقق . براین اساس، بهتر است تا مدیران ارشد سازمان]47
عنوان یک روش نوین ارزیابی (، بهBSCو اجرای مقاصد خود باشند. در چنین شرایطی روش ارزیابی متوازن )

هایی غیرمالی در سه منظر مشتری، فرآیندهای ی، از شاخصهای مالعملكرد معرفی شد که عالوه بر شاخص
. اما این پایان ]99، 98[کردها و صنایع  استفاده  میداخلی و یادگیری و رشـد برای ارزیابی متوازن سـازمان

تا  6779های کار نبود و نسـل اول روش ارزیابی متوازن در بستر زمان توسعه و تكامل یافت. در فاصله سال
                                                           
1 - SEM 
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گیری از روش ارزیابی متوازن در کنترل تحقق ارکان جهت ساز و اجرای راهبردها و به تبع آن بهره ، با6771
، برقراری روابط علت و معلولی بین ]94[منتج از عبارات استراتژی  6تبیین و تشریح مفهوم اهداف استراتژیک

نه تنها به عنوان یک  BSC، نسل دوم  ]91، 91[ 9معیارها و اهداف اسـتراتژیک و ترسـیم نقشـه استراتژی
ابزار نیرومنـد برای ارزیـابی عملكرد، بلكـه به عنوان ابزاری برای تحقق اســـتراتژی به جامعه مدیریت ارایه 

. در ادامه سـیر تكاملی روش ارزیابی متوازن، با هدف تقویت خصوصیات مربوط به نسل دوم  ]41، 97[شـد
BSC و نیز جایگزینی دیدگاه  9گیری از مفهوم عبارات مقصــده، نســل ســوم روش ارزیابی متوازن نیز  با بهر
. بدین ترتیب، روش ]11، 46[توسعه یافت BSCجای مناظر چهارگانه کالسیک به  ،1و توانمندسـازها 4نتایج

، در ترجمة ارکان جهت ساز به BSCارزیابی متوازن در بستر زمان تكامل یافته و در قیاس با روش کالسیک 
 کند.تر عمل مینیز پایش و پویش میزان و نحوه اجرای راهبردها بهتر و جامع الزامات عملیات و

 روش ترجمه سیستمی راهبرد 

و  های عرضه ستادهها و تعدد کانالها براساس توانایی در جذب و پردازش دادهدر رویكرد سـیستمی، سیستم
ازن، یستمی به روش ارزیابی متوشـوند. با تزریق نگاه سحفظ ثبات و تعادل سـیسـتم، قضـاوت و ارزیابی می

ها، اهداف کمی و ابتكارات، ها( و راهبردها، اهداف کنترلی، سنجهانداز، ماموریت، ارزشساز)چشمارکان جهت
پنج رکن اصـلی و اجزای یک سـیسـتم قلمداد شده که ورودی آن، راهبرد و خروجی آن، راهبرد ترجمه شده 

. نكته ]98 [شودرد سیستمی، روش ترجمه سیستمی راهبرد  گفته میاست. به فرآیند ترجمه راهبردها با رویك
که ارکان موصوف، یک سیستم را که در روش ترجمه سیستمی راهبرد، عالوه بر این اسـتحائز اهمیت این 

ها، اهداف کمی و ابتكارات نیز یک دهند؛ هریک از چهار رکن اهداف استراتژیک کنترلی، سنجهتشـكیل می
الف(. بدین ترتیب، روش ترجمه سیستمی راهبرد،  -6های سیستمی هستند )شكلو دارای الیهسـیستم بوده 

ب( بوده که بایســتی با یكدیگر در ترجمه باکیفیت راهبردها به عمل،  -6دارای هشــت زیرســیســتم )شــكل
 یكپارچه شوند.

ه به عمومیت تئوری های ورودی، فرآیند، خروجی و پیامد در نگاه ســیســتمی، با توجپرواضــح اســت که الیه
ها کاربرد دارد و هر شرکت/ صنعت/ واحد عملیاتی بسته به حوزه فعالیت و سطح ها در انواع سازمانسـیسـتم

رواقع، ها انتخاب کند. دای( می تواند عناوین مناسبی را برای الیهراهبردی مرتبط)شرکتی،کسب وکار، وظیفه
و تبلور روش ترجمه سیستمی راهبرد، ناهمگونی بسیاری از با تزریق نگاه سـیستمی به روش ارزیابی متوازن 

 شود. های مناظر روش ارزیابی متوازن برطرف میها/ صنایع در تعدد و نامسازمان
ها در سازمان یا ها و اطمینان از جامعیت آنیابی به اهداف اسـتراتژیک کنترلی در هریک از الیهبرای دسـت

های کلیدی مرتبط، تعیین شود. های مشـخص و به تبع آن، مولفههصـنعت موردنظر، شـایسـته اسـت تا حوز
تواند موجب اطمینان از جامعیت و توازن ها، میهـا و مولفهتعیین اهـداف اســـتراتژیـک کنترلی در این حوزه

 اهداف استراتژیک کنترلی در سازمان باشد. 

                                                           
1 - Objective 
2 - Strategy Map 

3 - Destination  Statement 

4 - Outcome 

5 - Activity 
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       «ب»                           «                                           الف»   
 ]21[ها و ارتباط آنها( ها، زیرسیستم(؛ روش ترجمه سیستمی راهبرد )الیه1شکل)

 
 

سازی راهبردی دارند؛ با در نظر گرفتن موضوعات مختلف سازمانی که نیاز به قابلیت های الیه ورودی:حوزه
های منابع الیة ورودی دارای سه حوزه اصلی و اساسی به نامگیرند. های این الیه، مورد توجه قرار میحوزه

ها، دانش، های کلیدی مهارت. منابع انسانی شامل مولفه]69[انسانی، منابع اطالعاتی و منابع سازمانی است
ای مبتنی ههای اطالعاتی و زیرساختهای پشتیبان است. همچنین، دسترسی به سیستمآموزش و دستورالعمل

توان فرهنگ، های کلیدی در حوزه منابع اطالعاتی است. در انتها، میاطالعات، از جمله مولفه آوریبر فن
 . . ]69[رهبری و کارتیمی و هماهنگی را در حوزه منابع سازمانی درنظر گرفت

 مدت و بلندمدت، با درهای مختلف کوتاه مدت، میانموفقیت سازمان در دوره: های الیه فرآیندفرآیندهاحوزه

های مرتبط با این الیه، ارزش قابل ارایه به شود. درواقع، حوزههای این الیه، تضمین مینظر گرفتن حوزه
د. دهوری را کاهش میهای بهرهنماید و همچنین با بهبود فرآیندفرآیندها، هزینهمشتری را ایجاد و ارایه می

 -ی داخلی، مدیریت مشتری، نوآوری و قانونیهای چهارگانه فرآیندهاهای الیه فرآیندها، شامل حوزهحوزه
. فرآیندهای مدیریت عملیاتی عبارت از تامین، تولید، توزیع و مدیریت ریسک است. ]64[گردداجتماعی می

های کلیدی حوزه مدیریت مشتری انتخاب، جذب، حفظ و رشد کسب وکار از طریق مشتریان، از جمله مولفه
های تحقیق و توسعه، طراحی و ایجاد ها، مدیریت طرحی، شناسایی فرصتگردد. فرآیندهای نوآورقلمداد می

توان توجه به محیط زیست شود. در انتها، میمحصوالت جدید و عرضه محصوالت جدید به بازار را شامل می
 . ]61،61[شمار آوردقانونی به -های اساسی فرآیندهای اجتماعیو مسائل ایمنی و بهداشتی را در زمره مولفه

ترجمه سیستمی راهبرد،  الگوهای اصلی مربوط به این الیه از با درنظرگرفتن حوزه: های الیه خروجیحوزه

های محصول یا شود. درواقع، ارزیابی ویژگیگذاری میخدمات و محصوالت سازمان از جوانب مختلف هدف
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ه های اصلی مربوط به دو حوزخدمت از ابعاد مختلف و نیز پایش و پویش تصویر و نام تجاری شرکت، مولفه
 .]67[رضایت مشتریان و سنجش برند در این الیه هستند

رود سازمان آنها را با اجرای صحیح های کلیدی عملكرد که انتظار میتمامی شاخص: های الیه پیامدحوزه

بازیگران اصلی گر است. دو حوزه اصلی رشد و بهره وری، راهبردهای درست، محقق سازد؛ در این الیه جلوه
ا ههای درآمدی در حوزه رشد و نیز کاربری داراییرو، تقویت ارزش شرکت و فرصتدر الیة پیامد هستند. از این

 . ]94[آیند های این الیه، به شمار میهای کلیدی حوزهوری، مولفهو ساختار هزینه در حوزه بهره
  الگوروش(سازی معادالت ساختاریSEM) 

هایی درباره روابط بین متییرهای مشاهده معادله ساختاری یک رویكرد جامع برای آزمون فرضیهسازی الگو
. متییر پنهان، ]66[شودیابی علی نیز نامیده میالگوشده و پنهان است که گاه تحلیل ساختاری کواریانس یا 

ییرهای ا تعداد بیشتری از متشود، بلكه با استفاده از دو یگیری نمیطور مستقیم اندازهمتییری است که به
های الگوسازی معادله ساختاری به طور معمول ترکیبی از الگوشود. مشاهده شده در نقش معرف سنجش می

شود که کدام متییرهای گیری مشخص میهای اندازهالگو. درواقع، در ]91[اندهای ساختاریالگوگیری و اندازه
نند کهای ساختاری نیز مشخص میالگوگیرنده کدام متییرهای پنهان هستند و ها، اندازهمشاهده شده یا معرف

یری تناسب گاندازه الگوکه کدام متییرهای مستقل بر کدام متییرهای وابسته تاثیر دارند. شایان ذکر است؛ در 
یرهای پنهان ها و متیشود و معرف( آزمون میCFAها برای متییر پنهان از طریق تحلیل عاملی تاییدی )معرف

 . ]91، 66[شوندهای منطقی با هم مرتبط میساختاری نیز از راه الگودر 
SEMهایی که برای متییر پنهان انتخاب شده، به طور واقعی معرف آن هستند یا ، این مطلب را که آیا معرف
رو، ینپنهان هستند. از    اهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متییر کند معرفآزماید و مشخص مینه، می

 گوالتوان به جمله میشود که از آناستفاده می الگودر تحقیقات متعددی برای طراحی و توسعه  SEMاز 
ابع استراتژیک توانمندسازی من الگوگیری هوشمندی راهبردی، طراحی سنجش اثربخش سازمانی، الگوی اندازه

 . ]97، 99، 96، 67، 60، 68، 7، 7[نظایر آن اشاره کرد چابكی زنجیره تامین و  الگوانسانی، طراحی 
 پیشینه تجربی تحقیق -2-2

ساز و راهبردها به عمل با محوریت روش ارزیابی متوازن، چگونگی تبیین و تشریح مكانیسم ترجمه ارکان جهت
ای هحوزههای عملكردی هریک از مناظر ارزیابی متوازن که در قالب ترکیب و یكپارچگی مناظر یا شاخص

آفرینند، محاسبه میزان مشارکت هریک از مناظر ارزیابی در عملكرد سازمانی، تعیین  گیری نقشمتفاوت اندازه
یریت مبتنی بر مدهای عملكردی هریک از مناظر و نهایتاً سنجش عملكرد سازمان وزن یا اهمیت نسبی شاخص

ر حوزه چاپ و نشر کتب و مقاالت متنوع و متعدد های اخیر دهای انجام شده در دههتالش از جمله راهبرد،
نین چهایی که با تمرکز بر اینپیرامون موضوع مدیریت راهبرد و سنجش آن است. مرور مطالعات و بررسی

از ترکیب روش ارزیابی متوازن با سایر ابزارهای استراتژیک مدیریت  اند، حاکیمباحثی به سرانجام رسیده
راتبی و م گیری چندمعیاره نظیر روش فرآیند تجزیه و تحلیل سلسلهصمیمهای تتكنیک ،QFDهمچون 

همچنین، در ( و مواردی از این دست، چه با رویكرد قطعی و چه با رویكرد فازی، است. AHP/ANPای)شبكه
یم ، ترسریزی و مدیریت راهبردهایی روی موضوع مدیریت استراتژیک در مقوالت طرحهای اخیر تحقیقسال

سازی لگوا گیری از روشگیری عملكرد با رویكرد روش ارزیابی متوازن، البته با بهرهنقشة استراتژی و اندازه
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( برخی از مطالعات مشابه در رابطه با 6الذکر، جدول). با توجه به مطالب فوقاستمعادله ساختاری انجام شده
 دهد.موضوع مقاله حاضر را نشان می

 
 ات مشابه )پیشینه تجربی تحقیق( در رابطه با موضوع مقاله حاضر(؛ برخی مطالع1جدول)

 منبع تمرکز تحقیق محققان ردیف

 
1 

 
نوری اکبری و قاضی

(6907) 

به منظور ترجمه ارکان  متوازن ارزیابی با روش QFDترکیب 
 ساز و راهبردها به اهداف استراتژیک کنترلیجهت

 
]9[ 

2 
نوری اکبری و قاضی

(6978) 
 BSCسنجش راهبردی عملكرد کسب و کار با رویكرد ترکیبی 

 FANP و 
]9[ 

3 
حسینی و رحمانی 

(6976) 
و BSC تاثیر بازاریابی درونی بر عملكرد سازمانی با محوریت 

 SEMکاربرد 
]99[ 

 
4 

 
 (9887سقایی و قاسمی )

در برقراری روابط علت و معلولی اهداف  SEMاستفاده از 
 نقشه استراتژیاستراتژیک کنترلی 

 
]19[ 

5 

لیانگ و همكاران 
(9881) 

دویرن یوکسل و داگ
(9868) 

 BSCبا رویكرد   AHP /  ANP ترکیب روش
]49[ 

]14[ 

 
6 

 
 (9880لی و همكاران )

به منظور ارزیابی عملكرد  دپارتمان  BSCو  AHPترکیب روش 
IT  در صنایع تولیدی 

 
]49[ 

7 
لوسین و همكاران 

(9880) 
 ]44[ در فهم فرآیند طرح ریزی راهبردی SEMکاربرد 

8 
شوک و همكاران 

(9884) 
 ]16[ در تحقیقات مربوط به مدیریت استراتژیک SEMارزیابی کاربرد 

 
-شناسی سنجش مدیریت راهبرد را پوشش     میهای روشاگرچه موارد موصوف قسمتی از نواقص و کاستی

از  های پایش هریکهای ارزیابی، مولفهجامعیت، توازن و اعتبار حوزهها کمتر به بررسی دهند، ولی در تحقیق
 لگوادر تحقیق حاضر، تالش شده است تا  ها و نهایتاً اهداف استراتژیک انتخابی پرداخته شده است.حوزه

های چهارگانه سیستمی ورودی، فرآیند، خروجی و پیامد، با استفاده از سنجش مدیریت راهبرد در قالب سازه
 گیری شود. سازی معادله ساختاری ایجاد، بررسی و اندزهالگوهای تجربی، مبتنی بر روش داده
 مفهومی پیشنهادی یالگو

در این تحقیق، تالش شده است تا دیدگاه نوینی از مفهوم سنجش مدیریت راهبرد بر پایة نگاه سیستمی به 
ر زمینه های پیشین دبا وجود گستردگی تحقیق روش ارزیابی متوازن)روش ترجمه سیستمی راهبرد( ارایه شود.

ه توان بها و صنایع، میهای ارزیابی عملكرد، روش ارزیابی متوازن و سنجش مدیریت راهبرد در سازمانروش
جرأت، کمبود و یا فقدان بررسی و تحلیل مدیریت راهبرد مبتنی بر روش ارزیابی متوازن را البته با رویكرد 

واقع، با تزریق نگاه سیستمی به روش ارزیابی متوازن و تبلور روش ترجمه سیستمی سیستمی، مدعی شد. در
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های مناظر روش ارزیابی متوازن به عنوان یک ها و صنایع در تعداد و نامراهبرد، ناهمگونی بسیاری از سازمان
-ر مبنای حوزهبشود. بنابراین، در این تحقیق، سنجش مدیریت راهبرد سیستم مدیریت استراتژیک، مرتفع می

های چهارگانه سیستمی ورودی، فرآیند، خروجی مولفه(، در الیه 91های کلیدی منتج از آن )های اصلی و مولفه
 (. 9ی منسجم مورد بررسی قرار گرفته است )شكل الگوو پیامد، در قالب 

 

 
 مفهومی سنجش مدیریت راهبرد الگو(؛ 2شکل)

 
 شناسی تحقیقروش (3

سنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی است. شایان ذکر  الگوهدف از انجام این تحقیق، طراحی و توسعه 
گیری کلی تحقیق انجام شده از نظر هدف تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردی است که در قالب است که جهت

یری گحاضر، سنجش و اندازهاست. در راستای تحقق هدف مقاله تحلیلی، انجام شده  -های توصیفیتحقیق
 های ورودی، فرآیند، خروجیهای کلیدی منتج از آن، در الیههای اصلی و مولفهمدیریت راهبرد مبتنی بر حوزه

ی یكپارچه، مورد بررسی قرار گرفته است. درواقع، از دو دسته متییرهای پنهان)سنجش الگوو پیامد در قالب 
های کلیدی مربوط به هر الیه(، در ها و مولفهسیستمی( و آشكار )حوزههای چهارگانه مدیریت راهبرد و الیه

 الگوهای سیستمی )های کلیدی مربوط به الیهمنظور تایید مولفهسازی معادالت ساختاری و بهالگوچارچوب 
 گولامفهومی پیشنهادی در سنجش مدیریت راهبرد ) الگوگیری با سازه مرتبه اول( و در نهایت پذیرش اندازه
 گیری با سازه مرتبه دوم(،  استفاده شده است. اندازه

( یک عاملی CFAتحلیل عاملی تاییدی ) الگوسازی معادالت ساختاری، نخست، چهار الگوبه منظور تحلیل 
های چهارگانه سیستمی ورودی، فرآیند، خروجی و پیامد، به عنوان برای ایجاد و سنجش اعتبار و برازش الیه

اند. سپس، ، ترسیم و مطالعه شدهAmos Graphicsمدیریت راهبرد، در محیط نرم افزار  های سنجشسازه
ارزیابی و برآورد متییر پنهان سنجش مدیریت راهبرد براساس چهار مولفه سیستمی، که خود نیز به عنوان  الگو

م های سیستمی( ترسیهای کلیدی مربوط به الیهمتییر مشاهده شده )مولفه 91چهار مقیاس پنهان و بر اساس 
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هادی سنجش پیشن الگوشده است، در قالب تحلیل عاملی تاییدی پنج عاملی مرتبه دوم ایجاد و ارزیابی برازش 
 مدیریت راهبرد، انجام شده است. 

سنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی مبتنی بر     الگوشایان ذکر است که به منظور طراحی و توسعه 
ساختاری، به دو جامعه آماری رجوع شده است. جامعه آماری اول عبارت از خبرگان، مدیران  سازی معادالتالگو

ها در سطح شرکت تابعه موردنظر است که از آرا و نظرات آنها و متخصصان ستادی و صفی از تمامی دپارتمان
شناسی روش گسترش روشمندی از متییر مشاهده شده، با بهره 91گیری های مربوط به اندازهدر استخراج گویه

دهی جامعه آماری از خبرگان، مدیران و کارشناسان ، استفاده شده است. همچنین، با شكل]9[عملكرد کیفیت
وری اطالعات آریزی راهبردی، کیفیت و تعالی، مالی، منابع انسانی، دانش و تحقیقات و فنارزیابی عملكرد، طرح

های موردنظر برای ارزیابی سنجش اعتبار و برازش کردن داده راهمدر سطح هلدینگ، از آرا و نظرات آنها در ف
پیشنهادی، در قالب طیف پنج قسمتی لیكرت، بهره گرفته شده است. ذکر این نكته حائز اهمیت است که  الگو

، البته با رعایت ]6[شماریخبرگان مورد نظر در سطح شرکت اقماری هلدینگ موردمطالعه، براساس اصل همه
سال سابقه کار مرتبط(، و خبرگان 68نظیمی در موردمطالعه )شرط حداقل تحصیالت لیسانس و حداقل قیود ت

 اند. گیری نظری انتخاب شدهموردنظر در سطح هلدینگ با فرمول نمونه
ها، از دو جنبه استفاده شد. همچنین، روایی پرسشنامه 6ها از آزمون آلفای کرونباخبرای تعیین پایایی پرسشنامه

ا تا هروایی محتوا و روایی سازه )روایی همگرا و روایی واگرا( بررسی شد. برای بررسی روایی محتوا که سوال
مندی از نظر ، از ادبیات موضوع و بهره]90[دهندچه میزان حوزه محتوایی متییر موردنظر را پوشش می
ی فیت با رویكرد روش ارزیابای گسترش عملكرد کیمتخصصان و خبرگان سازمانی در قالب روش سه مرحله

؛ ]9[ندکمتوازن، که در ترجمه باکیفیت ارکان جهت ساز و راهبردها به اهداف استراتژیک بسیار خوب عمل می
 های کلیدی در هر الیه سیستمی( و ایناستفاده شده است. برای روایی همگرا در نشانگرهای یک سازه )مولفه

ا هی وجود دارد؛ تحلیل عاملی تاییدی یكی از مفیدترین روشمهم که بین نشانگرها هماهنگی و هم سوی
( و آزمون بارتلت KMO > 861برداری ). برای این منظور، الزم است تا آزمون کفایت نمونه]99، 99[است

(P-value< 8681انجام شود )]های های یک سازه با مولفه. برای روایی واگرا که میزان ناهمخوانی مولفه]0
معنا و در صورت معنادار بودن، همبستگی پایین، مبنا قرار ؛ همبستگی بی]99[دهدرا نشان میسازه دیگر 
 .  ]0[گرفته است

ناسی ششناسی پیشنهادی مقاله حاضر، در ادامه نتایج حاصل از بكارگیری روشدر راستای تبیین بیشتر روش
مطالعه(، در قالب تجزیه و تحلیل های اقماری یک هلدینگ صنایع غذایی )موردموصوف، در یكی از شرکت

 ها، ارایه شده است. یافته
 
 
 
 

                                                           
1 - Alpha Cronbach. 
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 هاتجزیه و تحلیل یافته (4

سازی معادله والگسنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی، البته مبتنی بر  الگومنظور طراحی و توسـعه به
ی مبتنی اشماری تیم خبرههای تابعه یک هلدینگ صنایع غذایی را انتخاب و با همهساختاری، یكی از شرکت

نفر(، مرحله مقدماتی            96شـــناســـی تحقیق)جمعاً های عملیاتی مندرج در روشبر شـــروط تنظیمی و  حوزه
نجام سنجش مدیریت راهبرد ا الگودهی تیم طراحی و توسعه شناسی پیشنهادی مقاله حاضر یعنی شكلروش

 الگوهای موردنظر برای ارزیابی ســنجش اعتبار و برازش هشــد. الزم به ذکر اســت که برای فراهم کردن داد
 8681(،  α=%1)برای   Z=  6671خبره منتخب سطح هلدینگ،)با شروط    08پیشـنهادی، از آرا و  نظرات  

 =E  ، )خطای آماری(9=  8691S  و )واریانس جامعه(688  =N و کاربست فرمول نمونه )گیری )حجم جامعه

نظری)
2 2

2

2 2

2
1

Z S

E
Z S

NE


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

 است.
 
 ها و ابزارهای گردآوری داده -4-1

پیشـنهادی، از ابزار پرسشنامه بهره گرفته  الگوهای موردنظر  برای ارزیابی برازش منظور فراهم کردن دادهبه
گانه مشاهده شده، در قالب  91های سنجش هریک از متییرهای شـده است. برای این منظور، در ابتدا، گویه

ــه مرحله ــتخراج گردید که بهروش س نظور مای گســترش عملكرد کیفیت با رویكرد روش ارزیابی متوازن اس
 (.              9شناسی موردنظر، خودداری شده است )شكلو تشریح مراحل روشجلوگیری از اطاله کالم، از تبیین 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 های پایشای گسترش عملکرد کیفیت در استخراج اهداف و سنجه(: کاربست روش سه مرحله3شکل)

 
اتژیک استرهای موردنظر با احصای اهداف ترتیب، درراسـتای پوشـش روایی محتوایی پرسـشنامه، گویهبدین

های پایش مرتبط به هریک از متییرهای مشــاهده شــده، توســط تیم خبره شــرکت اقماری کنترلی و ســنجه
(. پرواضـح است که خبرگان منتخب در سطح هلدینگ، با 9هلدینگ موردمطالعه، تدوین شـده اسـت )جدول
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ــتراتژیک، امتیاز هر گویه رتوجه به وضــعیت داشــبوردهای پایش ســنجه ا در قالب طیف پنج های اهداف اس
 اند. قسمتی لیكرت، منظور نموده

 

 
 های چهارگانه سیستمیشده سازه های مشاهده(: توصیف معرف2جدول)

 
بارتل
 ت

 
K
M
O 

انحراف 
 معیار

 
میانگ

 ین

α  
کرونب

 اخ

 ابعاد هاگویه
 ها: )معرف
 ها(مولفه

 متییرها
 ها()سازه

 اهداف سنجه گویه تعداد

884/
8 

16/
8 

1/8 16/9 

8606
 

8670
 

 
9 

 شاخص بازده سرمایه
 

 افزایش سودآوری
 

 ارزش شرکت

 
 
 
 
 پیامد

 شاخص حاشیه فروش

47/8 49/9 

8679
 

 
9 

  شاخص فروش مشتریان موجود
های افزایش فرصت
 درآمدی

 
های فرصت

 درآمدی
 شاخص فروش مشتریان جدید

1/8 47/9 
8607

 

 
9 

 
 هاشاخص بازده دارایی

 
گیری از افزایش بهره
 هادارایی

 
 هاکاربری دارایی

40/8 90/9 

8679
 

 
9 

 
شاخص بهای تمام شده کاالی فروش 

 رفته

 
 اهکاهش استراتژیک هزینه

 
 ساختار هزینه

888/
8 

17/
8 

1/8 47/9 

76
/8

 

76
/8

 

 
9 

  شاخص سهم بازار
 توسعه برند شرکت

 
 نام تجاری و برند

 
 خروجی

 شاخص تعداد مشتریان عمده

47/8 1/9 10
/8

 

 
9 

 شاخص رضایت مشتریان
افزایش ارزش آفرینی برای 

 مشتریان
 هایویژگی

 محصول/ خدمت
 شاخص میزان تخفیف به مشتریان وفادار

889/
8 

77/
8 

19/8 11/9 

17
/8

 

79
/8

 

 
9 

 شاخص زیان ناشی از نوسانات نرخ بهره
 

مدیریت ریسک عملیات و 
 تامین منابع مالی

 
 مدیریت ریسک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرآیند

 شاخص نسبت بدهی به دارایی

 شاخص عقب افتادگی سفارش

17/8 41/9 79
/8

 

 
9 

شاخص میزان کارایی تامین مواد اولیه 
  مورد نیاز با تمرکز بر تناژ تامینی

تامین سریع و به موقع مواد 
 اولیه

 
تامین مواد خام از 

اولیه تامین شاخص میزان اثربخشی مواد  کنندگانتامین
 یشده موادتامینشده با تمرکز بر بهای تمام

11/8 41/9 70
/8

 

 
9 

 شاخص دوره گردش موجودی کاال
 

گویی فرآیند  بهبود پاسخ
 توزیع و تحویل

 
توزیع محصول به 

 مشتریان
 شاخص دفعات شكایات مشتریان

 شاخص میزان تحقق برنامه توزیع

11/8 47/9 06
/8

 

 
4 

گویی فرآیند بهبود پاسخ شاخص میزان تحقق برنامه تولید
 تولید

 
تبدیل مواد خام به 

محصوالت            
 ساخته شده

  شاخص درصد ترانس محصول
بهبود کیفیت کاالهای 

 شاخص دفعات شكایات مشتریان تولیدی

 های تولیدکاهش هزینه هشد شده کاالی ساختهشاخص بهای تمام
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بارتل
 ت

 
K
M
O 

انحراف 
 معیار

 
میانگ

 ین

α  
کرونب

 اخ

 ابعاد هاگویه
 ها: )معرف
 ها(مولفه

 متییرها
 ها()سازه

 اهداف سنجه گویه تعداد

16/8 48/9 

77
/8

 

 
9 

 
 شاخص تعداد مشتریان عمده جدید

 
 شناسایی مشتریان جدید

 
 انتخاب مشتریان

71
/8

 

 
9 

 
 شاخص فروش در بازارهای جدید

 
 جذب مشتریان جدید

 
یابی دست

 مشتریان

16/8 10/9 11
/8

 

 
9 

 شاخص سهم از سبد مشتریان کلیدی
خدمات قابل ارایه  افزایش

 به مشتریان کلیدی
 

 حفظ مشتریان
 شاخص تعداد مشتریان عمده کلیدی

19/8 40/9 09
/8

 

 
9 

 شاخص سهم برند محصوالت شرکت

 
 مدیریت نام تجاری

توسعه کسب وکار 
 با مشتریان

 شاخص میزان اگاهی مشتریان از برند

17/8 11/9 70
/8

 
 
4 

های انحرافات داشبوردهای حوزهشاخص 
 عملیاتی، مشتری، نوآوری و قانونی

ها و شناسایی فرصت
 راهبردهای بهبود بالقوه

 
-شناسایی فرصت

 ها

16/8 17/9 79
/8

 

 
4 

میزان تحقق اهداف پیش بینی شده برای         
 دارو، -کسب جوایز در ابعاد؛ کیفیت، غذا

مدیریت سبز،شرکتهای برتر 
 (IMI688ایران)

 
ارتقای کیفی و توسعه 

 تعالی

 
عرضه محصوالت 

 جدید به بازار

19/8 18/9 76
/8

 

 
4 

شاخص امتیاز زیرمعیارهای چهارگانه              
 EFQMجایزه  9معیار 

توسعه طرح ریزی و 
 مدیریت راهبرد

مدیریت طرح 
 تحقیق و توسعه

11/8 16/9 06
/8

 

 
9 

 پیشنهادیهای میزان تحقق ایده
 

 توسعه محصوالت جدید
طراحی و ایجاد 
 محصوالت جدید

 میزان تحقق محصوالت عملیاتی شده

16/8 11/9 79
/8

 

 
9 

 شاخص ضریب حادثه
 

 کاهش حوادث ناشی از کار
 

 ایمنی و بهداشت
 های کاریهای ناشی از بیمارینرخ غیبت

11/8 11/9 17
/8

 

 
9 

 میزان آالیندهای زیست محیطیکاهش 
مدیریت سبز )مصرف 

 انرژی / کاهش آالیندگی(
 

 محیط زیست
 کاهش میزان مصرف انرژی

889/
8 

09/
8 18/8 16/9 77

/8
 

76
/8

 

 
9 

 مهارتی کارکنان -شاخص سطح علمی
 

مدیریت و توسعه منابع 
 انسانی

مهارت، دانش و 
 آموزش

 
 
 
 
 

 شاخص تحقق کاهش نیروی انسانی

 شاخص تحقق افزایش نیروی انسانی
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بارتل
 ت

 
K
M
O 

انحراف 
 معیار

 
میانگ

 ین

α  
کرونب

 اخ

 ابعاد هاگویه
 ها: )معرف
 ها(مولفه

 متییرها
 ها()سازه

 اهداف سنجه گویه تعداد

47/8 18/9 7/
8  

9 

 شاخص سطح رضایت پرسنل

 
 
 کارکنانارتقاء انگیزه 

 
های دستورالعمل
 پشتیبان

 
 
 
 

 ورودی

 های پیش از موعدشاخص رهایی

1/8 11/9 71
/8

 

 
9 

 هایشاخص درصد تجمعی پیشرفت پروژه
  زیرساختی فاوا

ا و هایجاد و توسعه سیستم
 ICTهای زیرساخت

 
ها و سیستم

های زیرساخت
 اطالعاتی

شاخص میزان تجمعی  عملیاتی شدن 
 های فاواسامانه

1/8 41/9 06
/8

  
 
9 

شاخص رشد نهادینه شدن فرهنگ 
  سازمان استراتژی محور

 
ترویج فرهنگ در ابعاد 

 -گانه راهبردی،کیفیت سه
 تعالی و دانش

 
 

 فرهنگ

شاخص رشد نهادینه شدن فرهنگ 
 سازمان متعالی و بهبود مستمر

فرهنگ شاخص رشد نهادینه شدن 
 سازمان دانش بنیان

47/8 48/9 09
/8

 

 
9 

شاخص میزان انتصابات از دپارتمان مدنظر 
  یا درونی در مقابل بیرونی

 توسعه پروفایل رهبری
 

های ساعت       برنامه -شاخص نفر رهبری
 آموزش رهبری و جانشین پروری

47/8 46/9 79
/8

 

 
9 

های مشترک عملیاتی شاخص میزان پروژه
 شده با توان داخلی

 
 ارتقای کار تیمی

 
 

کار تیمی و 
 هماهنگی

 های برتر سازمانیشاخص تعداد تجربه

 

 
 ها( و تحلیل مقدماتی روابط بین آنهایف متغیرهای مشاهده شده)معرفتوص -4-2

های استخراجی از  پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار سازی معادله ساختاری مبتنی بر دادهالگوپیش از تحلیل 
SPSS هـای آمـاری آلفـای کرونباخ، آزمون از آزمونKMO  پایایی و آزمون بارتلت، به ترتیب، برای تعیین

ـــتفاده گردید که نتایج آن در پرســـشـــنـامه، کفایت نمونه برداری و میزان معنی داری روابط بین عوامل اس
( نشـان داده شـده است. همچنین، برای بررسی متییرهای پنهان، تحلیل چگونگی روابط بین آنها و 9جدول)

های چهار ســازه صــیفی مؤلفههای توای از آماره( خالصــه9متییرهای مشــاهده شــده مربوط به آن، جدول)
ست، دهد. شایان ذکر اسنجش مدیریت راهبرد را به عنوان مفهوم اصلی تحقیق، نشان می الگودهنده تشكیل

نوان عهمبستگی درونی ناشی از ساختارهای کوواریانس بین متییرهای مشاهده شده چهار سازه سیستمی، به
ــد  ــی ش ــنجش مدیریت راهبرد، بررس ــازه با که نتایج، گواه ناهمخوانی مؤلفهمتییرهای پنهان س های یک س

 معنا یا پایین: واگرایی( است. های سازه دیگر )همبستگی بیمولفه
 گیری با سازه مرتبه اولاندازه الگوسازی معادله ساختاری، الگو -4-3

تحلیل عاملی تاییدی یک عاملی برای ایجاد و سنجش اعتبار چهار سازه سیستمی ورودی،  الگونخست چهار 
ــرح زیر در محیط نرم ــنجش مدیریت راهبرد به ش فزار افرآیند، خروجی و پیامد، به عنوان متییرهای پنهان س

Amos Graphics ( نمودارهای مسیر این چهار مقیاس را بر اسا4ترسیم و مطالعه شدند. شكل ،)ها س معرف
(، همراه با برآوردهای غیراســتاندارد 9یا متییرهای مشــاهده شــده مربوط به آن، مبتنی بر اطالعات جدول)

دهد. همچنین، برآوردهای استاندارد ضرایب ضـرایب مسـیر رگرسیونی و واریانس متییرهای پنهان نشان می
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(، در قالب P-valueداری )معنی( و ســـطح SE، همراه با خطای اســـتاندارد)الگومســـیر رگرســـیونی چهار 
 (، نشان داده شده است.9جدول)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 های عاملی تاییدیالگوگیری با سازه مرتبه اول، برآوردهای غیراستاندارد اندازه الگو(؛ 4شکل)
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 های مشاهده شده (؛ برآوردهای استاندارد و سطوح معناداری بارعاملی معرف3جدول)
 (Processمقیاس فرآیند)              (OutComeپیامد) مقیاس

 
 مسیر

وزن 
 رگرسیونی

خطای 
   سطح معناداری استاندارد

 مسیر
وزن 

 رگرسیونی
خطای 
 استاندارد

سطح 
 معناداری

 --- --- 86979 مدیریت ریسک  --- --- 86061 ارزش شرکت

 86897 86976 86978 تامین مواد خام ...  8688 86691 86087 های درآمدیفرصت

 86867 86971 86464 توزیع محصول ...  8688 86779 86148 هاکاربری دارایی

 86880 86467 86197 تبدیل مواد خام ...  8688 86748 86194 ساختار هزینه

 86841 86917 86961 انتخاب مشتریان  (OutPutمقیاس خروجی )

 
 مسیر

وزن 
 رگرسیونی

خطای 
 دستیابی  معناداریسطح  استاندارد

 مشتریان
 

86919 
 

86979 
 

86899 

 86899 86909 86916 حفظ مشتریان  --- --- 86787 نام تجاری و  برند

 هایویژگی
 محصول/ خدمت

 
66891 

 
86687 

 
توسعه کسب و کار   8688

 با مشتریان
 

86906 
 

86974 
 

86891 

 86867 86977 86464 اهشناسایی فرصت  (InPutمقیاس ورودی )

 
 مسیر

وزن 
 رگرسیونی

خطای 
عرضه محصوالت   سطح معناداری استاندارد

 86869 86971 86476 جدید به بازار

مهارت، دانش و 
 آموزش

های تحقیق طرح  --- --- 86947
... 86497 86496 86861 

های دستورالعمل
 پشتیبان

 
86781 

 
96786 

 

طراحی و ایجاد   8680*
 محصوالت جدید

 
86419 

 
86976 

 
86869 

ها و سیستم
های زیرساخت

 اطالعاتی

 
86117 

 
66191 

 

 ایمنی و  86819*
 بهداشت

 
86198 

 
86418 

 
86887 

 86897 86941 86911 محیط زیست  866* 86040 86966 فرهنگ

      86986 86787 86611 رهبری

      86874* 86794 86900 کار تیمی و هماهنگی

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

 
گیری،     هــای انــدازههــای عــاملی برای ارزیــابی اعتبــار مقیــاسالگوهــای تحلیــل آخرین بخش از خروجی

                  الگوهای برازش چهار ترین شـــاخص(، مقادیر برخی از مهم4اســـت. جـدول ) الگوهـای برازش شـــاخص
هد. دگیری نشان      میگیری ورودی، فرآیند، خروجی و پیامد را همراه با مقادیر معیار آنها برای تصمیماندازه

ــاخص ــتفاده از دادهالگوها، معیارهایی برای تایید این ش ــده با اس ــده های نظری تدوین ش های گردآوری ش
 هستند.
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 گیری چهار سازه سیستمیهای اندازهالگوهای برازش (؛ شاخص4جدول)

 
  الگو

 گیریاندازه

 های برازششاخص

CMIN df Sig. CMIN/df RMR GFI NFI CFI PRATIO RMSEA 

 86847 8618 86786 86086 86744 8681 66111 86879 7 646780 ورودی

 86887 86140 86777 86071 8678 8686 6684 86417 77 776981 فرآیند

 86891 66888 86777 86706 86701 8689 6681 86981 6 66847 خروجی

 86866 86999 86777 86719 86771 86886 96694 86698 9 46947 پیامد

مقادیر معیار 
پیشنهادی 

] 66[ 

- - 8681 
< 

9 – 6  8 ≈ 867 < 867  
< 

867  < 6  – 8   8681 > 

 
 

ــاخص ــت که این ش ــایان ذکر اس ــاخصش ــه گروه ش (،  CMIN، GFI ،RMRبرازش مطلق )های ها در س
( PRATIO،RMSEA،CMIN/dfهای برازش مقتصد )(، و شاخصNFI،CFIهای برازش تطبیقی )شاخص
های فوق، اعتبار و برازش بسیار خوب شود؛ تمامی شاخصگونه که مالحظه میشوند. همانبندی میتقسـیم

کند. بدین ترتیب، زمینه برای تدوین و ارزیابی تایید میهای گردآوری شده گیری را با دادهاندازه الگوهر چهار 
 اصلی تحقیق، یعنی سنجش مدیریت راهبرد، فراهم است. الگو

 گیری با سازه مرتبه دوماندازه الگوسازی معادله ساختاری، الگو -4-4

راساس چهار بعنوان متییر اصلی تحقیق، نهایی سنجش و برآورد متییر پنهان سنجش مدیریت راهبرد به الگو
متییر  91سـازه سـیسـتمی ورود، فرآیند، خروجی و پیامد که خود نیز به عنوان چهار متییر پنهان و بر اساس 

 Amosگیری شــدند در محیط های مختلف در قســمت قبل برآورد و اندازهمشــاهده شــده متشــكل از گویه

Graphics  (این 1تدوین شد. شكل ،)تاییدی مرتبه دوم با پنج عامل است  تحلیل عاملی الگورا که یک  الگو
 دهد. همراه با برآوردهای استاندارد بارهای عاملی یا ضرایب مسیر نشان می
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 گیری با سازه مرتبه دوم، برآوردهای بارهای عاملی )ضرایب مسیر( اندازه الگو(؛ 5شکل)

 نهایی سنجش مدیریت راهبرد  الگودر 

 
 

نیز همراه با مقادیر معیار پیشــنهاد شــده برای ارزیابی آنها در جدول  الگوهای برازش این شــاخص در نهایت،
 استخراج شده الگوتوان نتیجه گرفت که دسـت آمده، میهای به(، آمده اسـت. با توجه به نتیجه شـاخص1)

 شمار رود.تواند ابزاری مناسب برای سنجش مدیریت راهبرد بهمی
 

 سنجش مدیریت راهبرد الگوهای برازش (؛ شاخص5جدول)
 

 الگو

-اندازه

 گیری

 های برازششاخص

CMIN df Sig. CMIN/df RMR GFI NFI CFI PRATIO RMSEA 

مقادیر 

تجربی 

 الگو

977697 971 8687 66901 8689 86787 86798 86709 86744 86890 

مقادیر 

معیار 

پیشنهادی 

] 11[ 

- - 8681 
< 

9 – 6  8 ≈ 867 
< 

867  
< 

867  
< 

6  – 8   8681 > 

 
 گیری نتیجه (5

های مفهومی بسـیاری از سوی محققان ارایه شده الگوها و برای ارزیابی و سـنجش مدیریت راهبرد، رهیافت
، بر آن هاالگوها و اسـت. روش ارزیابی متوازن یكی از ابزارهای اسـتراتژیكی است که در بیشتر این رهیافت

سنجش مدیریت راهبرد با رویكرد سیستمی بود.  الگوتاکید شده است. هدف تحقیق حاضر، طراحی و توسعه 
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به عبارت بهتر، تزریق نگاه سـیسـتمی به روش ارزیابی متوازن و تبلور روش ترجمه سیستمی راهبرد، پایه و 
ســازی الگواین منظور، از روش ســنجش مدیریت راهبرد در مقاله حاضــر اســت.  برای  الگواســاس طراحی 

پیشنهادی بهره گرفته شد. در این بررسی، متییر پنهان  الگومعادالت سـاختاری برای ارزیابی برازش و اعتبار 
ــن ازه ســیســتمی ورودی، فرآیند، خروجی و پیامد مورد ارزیابی و جش مدیریت راهبرد، در قالب چهار ســس

ــنجش قرار گرفت. همچنین، مبتنی بر ادبیات  ــوع و اخذ نظرات خبرگان، هریک از چهار متییر پنهان س موض
های مرتبط، تبیین و تشریح شدند. بدین ترتیب، گانه مشاهده شده و نیز گویه 91سیستمی، توسط متییرهای 

اییدی تحلیل عاملی ت الگوگیری با سازه مرتبه اول )اندازه الگوسنجش مدیریت راهبرد، متشكل از چهار  الگو
تحلیل عاملی تاییدی پنج عاملی(، در قالب  الگوگیری با ســـازه مرتبه دوم )اندازه الگویـک عـاملی( و یـک 

ختلف بر اساس انواع م الگوسازی معادالت ساختاری، طراحی و توسعه یافت. عالوه بر اعتبار کلی هر پنج الگو
ای هها و سازهد و استاندارد، تمامی مسیرهای بین معرفهای برازش، ضرایب رگرسیونی غیراستاندارشـاخص

ار دسـیستمی و نیز چهار متییر پنهان سیستمی و متییر پنهان سنجش مدیریت راهبرد، همگی مثبت و  معنی
 برآورد شدند. 

ور طی جامع تدوین شود ولی بهالگوذکر این نكته حائز اهمیت اسـت که اگرچه تالش زیادی شـده اسـت تا 
عنوان ســطوح ای را بههایی مواجه اســت. اگر ســه ســطح شــرکتی، کســب وکار و وظیفهبا کاســتیمطمئن 

رد سنجش مدیریت راهب الگوتوان عنوان داشت که در شرایط مشابه، اسـتراتژی در سـازمان پذیرا باشیم، می
و، رز اینها و صـنایع در سـطح کسب وکار قابل تعمیم است. اپیشـنهادی مقاله حاضـر، برای سـایر سـازمان

مادر/  هایسنجش مدیریت راهبرد در سطح شرکتی )سازمان الگوشـایسـته و الزم است تا در تحقیقات آتی، 
 ای، طراحی و توسعه یابد.هلدینگ( و یا هریک از سطوح تخصصی وظیفه
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