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 چکیده

 .راهبردها است زیآم تیموفق یمنظور اجرا به ی امروزی همسویی اجزاء سازمانهاهای ذهنی سازمانیکی از درگیری
 ژوهشپکنند. هدف و بازار نقش پررنگی ایفا می ، کیفیتمحصول: یگراپارچهکیراستا ایجاد همسویی راهبردی در این 

. استد های واقع در شهرک صنعتی مشهسازمانی در شرکت بر عملکرد با نقش همسویی گانه همسوییابعاد سهبررسی تاثیر 
 یکمّ ها،داده ماهیت نظر از و یعلّ روش، نظر از پیمایشی، ،هاداده گردآوری نظر از بوده که کاربردی نوعاین پژوهش از 

ستفاده از جدول مورگان که با ا استشرکت  0۵۰در شهرک صنعتی مشهد به تعداد  های واقعشرکت ،ی آماریجامعه .است
ی استاندارد نامهها از پرسششدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده تعیینبا روش در دسترس شرکت  ۵6۰ی نمونه

روایی ، در بُعد کمّی از تحلیل عاملی دادند.اساتید مورد تأیید قرار  راها که روایی محتوایی در قسمت تدوین گویه استفاده شد
أیید از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تنیز پایایی ابزار  و همگرا و روایی واگرا به منظور بررسی روایی استفاده گردید

شان ناستفاده شد. نتایج پژوهش افزار پی ال اس نرم واری ها از روش معادالت ساختو تحلیل دادهبررسی . برای واقع شد
ملکرد گرا تاثیر مثبتی بر عگرا، همسویی راهبردی بازارگرا و همسویی راهبردی کیفیتمحصولکه همسویی راهبردی  دهدمی

در  وازمان تاثیر مثبتی بر عمکرد دارد از طریق همسویی کلی س همچنین ابعاد سه گانه مذکوردارد و  یو همسویی سازمان
 بر عملکرد مورد تایید قرار گرفت. یتاثیر همسویی سازمان نهایت
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 مقدمه .1

ت به صور توان آن راای یافته است که میمدیریت راهبردی جایگاه ویژه پیشینۀدر 1همسوییموضوع امروزه 
همسویی  .[۱6] داد و بر مبنای آن عملکرد سازمانی را ارتقاء دادنیز مورد سنجش قرار  متشکل کلی و در قالب ابعاد

همسویی ابعاد و  [.۱] گذار استازاریابی و تدوین استراتژی تاثیرهای بمجموعه اصول اصلی هستند که بر فعالیت
 در کنار و اجرای راهبردهاریزی برنامه [.1۷]شود ارکان مختلف سازمان باعث کارایی و اثر بخشی سازمان می

سازمان  کیاهداف  شبردیپ یراهبرد براسازی مدون [.6] ارزیابی عملکرد نقش مهمی در موفقیت سازمان دارد
ن تدوی یراهبردها زیآم تیموفق یمنظور اجرا عناصر سازمان به نیب یتر از آن وجود هماهنگاست، اما مهم یضرور
هایی باشیم که همسویی محقق شود تا بهترین عملکرد را برای ال روشاز این سو باید به دنب[. ۱۱]است شده

 یریادگی ،ییمانند بازارگرا یمختلف یهاشیها از گراامروز شرکت یرقابت یایدر دن. [۱۹]آورد سازمان به ارمغان 
د عملکرد خو شیافزا یها براشیگرا ریو سا یکارمندمدار ،یمدار یفناور ،یجامع، نوآور تیفیک تیریمد ،یمدار

رد نیاز مو هاسازمانهمه عملکرد در  تلف همسویی و تاثیر آن براهمیت نسبی ابعاد مختبیین  [.۵]کنند یاستفاده م
. سازمان یک کل واحد است که اگر تمام اجزاء سازمان هم جهت و همسو فعالیت داشته باشند به موفقیت [۵۱] است

های سازمان همراستا نبودن نظام مدیریت ترین چالشیکی از مهم[. 1۵]و عملکرد بهتری دست پیدا خواهد کرد 
در این خصوص  .[6] مدیریت استراتژیک و ارزیابی عملکرد نقش مهمی در موفقیت سازمان دارد .استراتژیک است
مطالعات سه بعد همسویی  [.1۷]راستایی بین عناصر خود را تبدیل به یک اولویت اساسی کند سازمان باید هم

مسویی دانند. مسأله هگرا، بازار گرا بر عملکرد کلی سازمان و همسویی تاثیرگذار میگرا، کیفیتاهبردی محصولر
هایشان موفق به ایجاد . مدیرانی که در سازمان[۱0]ترین مزایای رقابتی سازمان تلقی شود تواند یکی از مهممی

 برای موفقیتنند که ایجاد یکپارچگی و همسویی کید میاند تاکهای سازمانی و بازاریابی شدههمسویی استراتژی
د رش در نتیجهعملکرد و  همسویی، بهبود در ایجاد تاثیرگذار سه بعد [.۱۲]رسد و بقاء سازمان ضروری به نظر می

  است.  ۱همسویی راهبردی بازارگرا ،۱گراهمسویی راهبردی کیفیت، ۵اگرو بقا، شامل همسویی راهبردی محصول
ه تولید و اقدام ب بودههای کلی سازمان سازمان باید محصولی برای عرضه داشته باشد که همسو با استراتژیهر 

سازمان باید به دنبال توسعه محصول خود و توسعه  [.1۹]نیاز بازار باشد  متناسب با تاو عرضه محصوالت جدید کند 
ماهیت توسعه  .[۵۱] شودنهایی تضمین  موفقیت ،خدمات و تا با ارتقاء سطح کیفی کاالهامحصول جدید باشد، 

خبرگان مدیریت و بازاریابی  [.۵۱] محصول جدید مفهوم میان رشته ای است که از چند رشته برگرفته شده است
محصول و  [.۵۱]کنند ها استفاده میدر خصوص توسعه محصول جدید از دو واژه طراحی یا نوآوری یا هر دو آن

عملکرد بهتر  [.۲۰]شود را باشد که منجر به عملکرد بهتر سازمان میات الزم و باال را دخدمت سازمان باید کیفی
سازمان در گرو پایداری و دوام و نیز در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار است که بر این اساس در قیاس با رقبا 

 گیریجهت و کیفیت[. 1]ضمن عرضه محصوالت و خدمات با شرایط رقابتی بهتر استمرار در کیفیت را حفظ نمایند 
ها برای ایجاد سازمان [.۱6]است  متمرکز داخلی راندمان و خدمات کیفیت بیشتر سطح به دستیابی روی وریبهره

ند اگرا روی آوردههای همسویی راهبردی کیفیتها است به سیستمکیفیت مطلوب که از عوامل مهم در بقاء آن
  [.1۱]است  بهتر سازمان عملکرد اصلی کننده تعیین جدید خدمات یا محصوالت معرفی[. 0]

                                                                                                                                                 
1 Alignment 
۵ Product-oriented strategic alignment 
۱ Quality-oriented strategic alignment 

۱ Market-oriented strategic alignment 
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که به نوعی بازاریابی مدرن اطالق  بازار یا بازارگرایی یا مدیریت مبتنی بر بازار همگیآخرین بعد همسویی 
ی داخلی بازاریاب»جو باشد و محیط رقابتی را مبتنی بر دو مولفه گرا، رقابتها باید مشتریسازمان لذا [۵۵]شود می

بازارگرایی خارجی  مد نظر باشد مشتریان و رقباء بررس وقتی [. ۱1] ریزی نمایندتحلیل و برنامه «جیو بازاریابی خار
. [۱0]شوند دهی تعریف میتمام اجزاء سازمان به نوعی بر اساس بازار خارجی سازمان در این صورت شودمطرح می

باء را تضمین ی و تقابل با رقای باشد که موفقیت بلندمدت شرکت در تعامل با مشترباید به گونه یهمسویی سازمان
کلیات بازارگرایی و مبانی آن در مفهوم بازاریابی نهفته است. مفهوم بازریابی فلسفه مدیریت حاکم بر [. ۱۱] کند

 ها شناساییگرایی و هماهنگی بخش بازاریابی با سایر بخشگرایی، سودمرتبط با مشتریهوم فمها است این سازمان
 رتریب موقعیت در بازاریابی، هایقابلیت بیشتر سطح با هاییسازمان[. ۵6] های بازار و مشتری استو برآوردن نیاز

 برخی رد. قرار دارند مدتی با مشتری دراز سودآور روابط حفظ و مشتری نیازهای به گوییپاسخ و شناسایی برای
[. ۱۷] کندمی ایجاد مشتریان با را تریپیچیده و ترغنی تر،نزدیک پیوندهای تمایز، بازاریابی استراتژی موارد،

پیشروبودن در شناسایی بازارها و قابیلت برقراری ارتباط با مشتریان، عوامل ضروری هستند که یک سازمان را 
 مجدد اختراع و سازگاری گسترش، در را هاشرکت جدید، خدمات یا محصوالت معرفی و[ ۲۲] سازدبازارگرا می

 هایتیدارد و فعال ییگراتیفیبا ک قیعم ایرابطه ییگرابازار [.1۱] کندمی تسهیل بازار جدید مطالبات با مقابله برای
 ییمسومختلف و ه یهابخش انیم کینزد یهماهنگ ازمندین ییگرامجصول نیو همچن ییگراتیفیو ک ییبازارگرا

ها همسو هم باشند منجر به عملکرد از طرفی زمانی که هر سه بعد در سازمان [.0]است  زیسازمان ن یهادواح انیم
 شود. بهتر سازمان می

شود مدیران نوآوری اهمیت بسیار زیادی دارد و بررسی این موارد باعث می ایجاد کنندهعوامل  رو،از این
یک از عوامل در ایجاد همسویی کالن اثرگذارتر هستند تا بتوانند در فرایندهای بعدی روی  بدانند کدام وکارکسب

گیری گانه همسویی مورد بررسی قرار گرفته است که منجر به شکلسه ها تمرکز کنند. در این پژوهش ابعادآن
شود. همچنین با توجه به شرایط رقابتی کنونی، ارتقاء عملکرد و ایجاد مزیت همسویی سازمانی و نتایج بعدی می

 صنعتی های شهرکرقابتی به منظور ثبات کسب و کار و حفظ اشتغال به موضوعی غیرقابل اجتناب برای شرکت
تاثیر ابعاد همسویی در این فرایند به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین  باید سانبدینمشهد تبدیل شده است 

تا چه میزان منجر به  گرا و بازارگرا، کیفیتگرامحصولهمسویی سه بعد  که مساله اصلی پژوهش این است
د یا وشهای شهرک صنعتی مشهد میشرکت بهبود عملکردموجب  شود و در نتیجه آیاگیری همسویی میشکل
 گیریکلشهمسویی کالن و تحلیل نتایج در  درتبیین تاثیر ابعاد همسویی  پژوهش حاضرمساله ، در واقعخیر؟ 

 کند.رک بهتری را از عملکرد سازمان و عوامل موثر بر آن ایجاد مید که استعملکرد 
 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

، استراتژِی ارتقاء خدمات، دهی منابع به سوی هدف منحصر به فرد راهبردیمیزان جهت، همسوییهمسویی. 
ائه میزان کیفیت و سهولت نحوه ار ،هاو چگونگی تقسیم مسئولیت ریزیبهبود خدمات و کیفیت خدمات، برنامه

سرعت و تعداد ها، دسترسی به اطالعات، قابلیت اعتماد به سیستمهای جدید، خدمات، ایجاد مهارت وآموزش
های اساسی، میزان سرعت ارائه خدمات و االت، سطح فناوری اطالعات، طراحی فرایندکامپیوترها و ماشین

 همآهنگی، بههم شود، اصطالحاتی مانند توازن ووقتی صحبت از همسویی می .[۵۱]پاسخگویی مطلوب است 
 .روندعباراتی مترادف با عبارت همسویی به کار میپیوستگی، ائتالف و ترکیب، یکپارچگی و تطابق، به عنوان 

سویی همشوند. های یک کل برای کسب هدف مشترک، ترکیب می، فرآیندی است که طی آن همه بخشهمسویی
یگر دیابد که برای مرتبط ساختن اجزای سازمان با یکای از سازوکارهای ساختاری و رفتاری تحقق میبا مجموعه

تر باشد، دهی سازمان قویجهت میزان، هر لذا[. 0] کندهای سازمان را تسهیل میبه هدفرود و نیل کارمیبه
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ترین دغدغه فکری مدیران طی چند دهه گذشته همسویی کلی سازمان به بزرگ .تر خواهد بودهمسویی مهم
 [.۲۲] سازمان تبدیل شده است

 که هر یک ابعادی را برای گردیده است تایی استراتژیک ارائهبرای تبیین ماهیت همراسی مختلفی هامدل
 میمتص یبراهمسویی  مفهوم کلی یبه جا را ابعاد همسوییتوانند یم رانیمد و اندهمسویی راهبردی ارائه کرده

همسویی در پژوهشی سه بعد همسویی،  [.۵۱مدنظر قرار دهند]سازمان  در عملکرد بهتربه  یابیو دست موثر یریگ
[. از سوی دیگر در مدل ۱عملکردی و همسویی قابلیت بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته است]راهبردی، همسویی 

همسویی استراتژی همسویی کلی سازمان، همسویی منابع انسانی، راهبرد تجاری، عملکرد کلید مالی، رضایت 
د مدیریت زنجیره تامین، [. و در پژوهشی دیگر همسویی را دارای ابعا۵۲کارکنان از ابعاد همسویی بیان شده است]

[. یکی از بهترین ۱شناخته است] همسویی بازاریابی، همسویی کلی سازمان، عملکرد سازمان، عملکرد زنجیره تامین
ا، گرهای همسویی که متناسب با پژوهش حاضر بود همسویی را شامل سه بعد همسویی راهبردی محصولمدل

هم به طور  یابیبازار یراهبردها سوییهم. [۵۱داند]گرا مییفیتهمسویی راهبردی بازارگرا، همسویی راهبردی ک
شرکت  نیتأم رهیعملکرد زنج شیبه افزا میرمستقیو هم به طور غ شودیم یموجب بهبود عملکرد سازمان میمستق

. [۵۵] جامدانیم یبه بهبود عملکرد سازمان نیتأم رهیعملکرد زنج شیافزا نیو ا کندیفعال در صنعت کمک م یها
 بندیا تـسد اردـپای ابتیـقر تـمزی هـب ندناتویـم دارند، همسویی هایی که نگاه راهبردی بهنمازاـس از سوی دیگر

 [.۱و  ۵۵] دنبهبود بخشرا غیرمالی  ومالی  دیعملکر یاـاخصهـشو 
 باالی یفیتک حفظ عملیاتی، افزایش کارآیی، گراهمسویی راهبردی کیفیتگرا. همسویی راهبردی کیفیت

ها ریها و فناومشتری، سیستم خدمات و باالتر فروش در موفقیت و محصوالت آینده هاینسخه افزایش محصول،
 گراهمسویی راهبردی کیفیتدر  [.۵۱]باعث بهبود در کیفیت محصول، فرایند تولید، ارائه خدمات با کیفیت است 

ه مدیریت کیفیت بر این مبنا است ک .شودمی سازمان یندهایدر تمام فرا تیفیبه معقوله ارتقاء ک یتوجه راهبرد
سیدن که رمحقق شود برای دستیابی به کیفیت مورد انتظار باید همه واحدهای سازمان تالش کنند تا اهداف آن 

ای ندارد؛ ، کیفیت درونمایه ویژهتغییر یافته استبا گذشت زمان « کیفیت»عریف ت [.1]به موفقیت در بلندمدت است 
 خواهدیا خدمت همان چیزی است که خریدار می فراورده ،کیفیت .اینکه وابسته به کارکرد یا زمینه ویژه باشدمگر 

[۱1.] 
 یارزیاب بازار، در رقبا عملکردهای بر دقیق نظارت، بازارگراهمسویی راهبردی  همسویی راهبردی بازارگرا.

 ها،استراتژی بیارزیا و استراتژیک ابتکاری اقدامات برخی به نسبت آنها واکنش بینی پیش و اآنه ضعف و قوت نقاط
گذاری کند، مدیریت هزینه، شناسایی بازار جدید، تمایز در قیمتها ایجاد میبرای سازمان را ایسازنده هایبینش

ر اسـت کـه د ایفلسفه اسـت وتر از بازاریابی مفهومی کاملهمسویی راهبردی بازارگرا  [.۵۱]منطقی محصوالت 
بازاریـابی در اصـل بـر مـشتریان  که درحالیاست،  وکارهـا را هـدایت نمـوده های گذشـته کـسبطـول سال
ند، کگرایی است، بازارگرایی از تمرکز بر مشتریان و رقبا استفاده میکند و واژه مترادف با آن مشتریتأکیـد می

سبک رفتاری است که در آن کل واحدهای سازمان  ،بازارگرایی[. ۲۱] بازاریابی است معنی تر ازکامل درنتیجه
 [.۵0] دهندمیبیشترین ارزش را به سودآوری سازمان و نگهداشت مشتری 

 تمحصوال تولید علمی، نوین دستاوردهای، گراهمسویی راهبردی محصول گرا.همسویی راهبردی م  و 
ر تولید هستند، ایجاد تمایز د ترقدیمی محصوالت با جایگزینی و ظهور حال در پیوسته و سریع کهاست  جدید کامالً

نظران مدیریت و صاحب[. ۵۱]محصول، تمایز در معرفی محصول، تنوع محصول، سیستم های و فناوری جدید 
بازاریابی در حوزه توسعه محصول جدید از سه واژه طراحی، نوآوری و ابداع یا هر سه آن ها استفاده نموده اند برای 

گرا به معنی وسعت دادن و ارائه محصوالت کامال بدیع، گرا بودن. همسویی راهبردی محصولتعریف محصول
گرا همسویی راهبردی محصول .[۱۷]محصوالت کامل شده، محصوالت تصحیح شده و برندهای جدید است 
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 آن بمناس یاجرا یااست که بر یندیفرا گراییمحصولدرواقع  جدید خدمات یا محصوالت اند از معرفیعبارت
  [.1۱] برانگیخته و حساس باشد دیکل شرکت با
 .[۵۱] ستا رشد فروش، دارا بودن سهم بیشتری از بازار، توسعه محصول، توسعه بازار، نشانگر عملکرد. عملکرد

عملکرد به معنی گسترش وتوسعه بازار، دارا بودن سهم بیشتری از بازار، توسعه محصول و داشتن سهم بیشتری از 
 چگونگی بر عملکرد[. ۱۵] است گذشته اقدامات کارایی و اثربخشی کیفیت تبیین عملکرد فرایند[. ۵۱]محصول است 

 یچگونگ یکننده فیکه توص یی( کارا1شود: یم میتقسعملکرد به دو جزء  [.۵۱] دارد اشاره سازمانی عملیات انجام
 دادهانو مطلوب درو یواقع بیترک نیرابطه ب یعنیمحصوالت است،  ایخدمات  دیاستفاده سازمان از منابع در تول

 [۱۵] است یسازمانبه اهداف  لین یدرجه یکننده فیکه توص ی( اثربخش۵و  نیمع دادهایبرون دیتول برای
 برای که زمانی تا هاسازمان ،بنابراین [.۷آید ]های تجاری به حساب میسنجش موفقیت در شرکت عملکرد معیار

 دانند باید به عملکرد خود توجه داشته باشند.می جهانی و ملی عرصه در حضور نیازمند را خود و کنندمی تالش بقا
فروش نسبت به رقبا، دارا بودن سهم های همچون رشد مولفه باحاضر عملکرد در  پژوهشمی ودر چارچوب مفه

بازار نسبت به رقبا، چگونگی توسعه مجصول نسبت به رقبا و توسعه بازار نسبت به رقبا مورد سنجش قرار گرفته 
  است.

 تبیین روابط مد  مفهومی پژوهش

 از طریق همسویی کلی سازمان بر عملکرد  گرارابطه همسویی راهبردی م  و ن یتبی

 موجود در سطوح یهاستمیاز س کیهر  رایشرکت هماهنگ باشد ز یراهبردها ریبا سا دیمحصول با یراهبردها
 یهامستیبا سطوح باالدست و س دی( و هم بایدرون یخودش )هماهنگ یهاستمیس ریبا ز دیراهبرد سازمان هم با

جهت  ییهم افزا جادیکند و باعث ا دایپ یتجل تیری( هماهنگ باشد تا موضوع مدیرونیب یتراز خودش )هماهنگهم
 سازمان عملکرد اصلی کنندهتعیین جدید خدمات یا محصوالت معرفی[. ۱۷]های سازمان شود به هدف دنیرس

 اتیها شده و ادامه حسازمان تیوکار باعث تزلزل موقعکسب یکنون طیدر مح ینانیاطمناو  یدگیچیپ [.1۱]است 
 حولیت جادیامر ا نیرا به مخاطره انداخته است. ا یجزئ راتییانجام تغ قیاز طرها، صرفاً بلندمدت سازمان یو بقا

 یبه رشد و بقا یو نوآور یسازمان گراییمحصولکه در پناه  طلبدیها را مو کارکنان سازمان رانیدر ذهن مد
 [.۵] بمانند دواریام و همچنین عملکرد بهتر سازمان

 یق همسویی کلی سازمان بر عملکرد از طر گرابیین رابطه همسویی راهبردی کیفیتت

یابد می هبودب برند تصویر بهبود و محصول توسعه نوآوری، مشتری، صمیمیت طریق از معموالً محصول کیفیت
کیفیت یعنی انجام کار به نحو احسنت، مدیریت کیفیت بر این مبنا است که برای دستیابی به کیفیت مورد  [.۵۱]

 ودشانتظار باید همه واحدهای سازمان تالش کنند تا اهداف آن که رسیدن به موفقیت در بلند مدت است محقق 
 ن متعهد هستند و هدف آن افزایشهای مختلف سازمان نسبت به آکیفیت مغهوم وسیعی است که تمام بخش [.1]

شود و هدف نهایی آن مطابقت کارایی محل مجموعه است به طوری که مانع پدید امدن عوامل مخل کیفیت می
 تیفیک جادیا برای هاسازمان[. ۷] کامل با مشخصات مورد انتظار مشتری با حداقل هزینه برای سازمان است

[. 0] اندآورده یگرا روتیفیک یراهبرد ییهمسو هایستمسی به ستا هامطلوب که از عوامل مهم در بقاء آن
ها با فهمیدن این حقیقت که کیفیت و نوآوری محصول و بازارگرایی موجب عملکرد بهتر سازمان خواهد سازمان

، رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به در هزاره سوم .شد به دنبال افزایش کیفیت محصول و خدمات خود هستند
اری ها تالش بسیهای خدماتی، شناخته شده است.به همین دلیل سازمانعنوان یک مسئله راهبردی برای سازمان
 [.1۷] نمایندرا صرف ارائه خدمات با کیفیت باال می

 تبیین رابطه همسویی راهبردی بازارگرا از طریق همسویی کلی سازمان بر عملکرد 
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 .است یبازار و مشتر تیریدر مد یو محور تیله موارد حائز اهمآن در سازمان از جم تیو اهم ییبازارگرا
در  شروبودنیپ [.۵۹]دانست  یسازمان در استنباط بازار و ارتباط با مشتر هوشمندی توانیرا م یابیبازار قابلیت
 سازدیسازمان را بازارگرا م کیهستند که  یعوامل ضرور ان،یارتباط با مشتر یبرقرار تیلبازارها و قاب ییشناسا

ردارانه بو بهره یاکتشاف یحال تعادل در رفتارها نیدرع واست  یاز عوامل اثرگذار بر بهبود نوآور ییبازارگرا[، ۱۷]
 یازهای. برآوردن ن[۵۹] کسب وکار مطرح شود یرقابت یدهنده عملکرد در فضاء از عوامل ارتقا تواندیدر بنگاه م

امکان  ییگرامفهوم بازار قیبه آنان، از طر ییشرکت بر درک، اشتراک و پاسخگو اتیشامل تمرکز عمل انیمشتر
 هایتموفقی به آنها کمک با هاساختار است که سازمانبا ماتیگرا شامل تصمبازار ییراهبرد همسو [.۲۱]است  ریپذ

 .[1۵] ابندییال دست مدهیو به عملکرد ا کنندیم دایدست پ یرقابت
 تبیین رابطه همسویی کلی سازمان بر عملکرد 

. ستامسئله اصلی برای مدیریت سازمان ایجاد هماهنگی بین سطوح استراتژی و با محیط خارجی سازمان 
ا باالست، هبندی آنای، ساختاری و استراتژیک در ترکیبهای هماهنگی بین عوامل زمینهبراساس بسیاری از نظریه

ها سازمان رانیمد یهایاز نگران یکیهمواره  یهماهنگ یبرقرار [.1۱] ی خود قرار داردها در حد باالعملکرد آن
موفقیت  .[۱۹]است چرا که ایجاد هماهنگی در سازمان باعث افزایش و بهبود عملکرد سازمان خواهد شد بوده

احتمال  هماهنگی،، در واقع بدون های مذکور استسازمان در تحقق اهدافش، مستلزم هماهنگ ساختن فعالیت
یابد و ممکن است سازمان با عجز و ها افزایش میها و برنامهپروژه ها،بروز تأخیر و اتالف وقت در انجام فعالیت

ه نظر تر بآنچه مهم یک سازمان حائز اهمیت استناکامی مواجه شود. اگرچه تدوین استراتژی برای پیشبرد اهداف 
دهد نشان می هاپژوهشنتایج  .[۱۰] های مختلف آن استمان و استراتژیوجود هماهنگی بین عناصر سازرسد می

 بنابراین و مطابق [.10] شودو عملکرد بهتر سازمان می رکان مختلف سازمان باعث اثر بخشیکه همسویی ابعاد و ا
 1سازی قرار گرفته است، در شکل که مبنای فرضیه پژوهش مدل مفهومی (،۵۰1۹مطالعه المدین و همکاران )

  نمایش داده شده است.

 

 
                                           مفهومی پژوهش مدل .1 شکل
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 پژوهششناسی روش  .3

 و ماهیت حیث از همچنین است؛ پیمایشی ،هاداده گردآوری نظر از و کاربردی هدف حیث از پژوهش این
 انجام مرحله دو در ،پژوهش این در نیاز مورد هایداده گردآوری .است کمی ها،داده ماهیت نظر از و علی روش،

 و قاالتم دکترا، و ارشد کارشناسی هاینامهپایان کتب، منابع از ایکتابخانه مطالعات اول، یمرحله در ؛شده است
 طریق از ها،فرضیه آزمون و بررسی منظور به نیاز مورد خام هایداده دوم، یمرحله دربود،  علمی معتبر نشریات

 آماری، ینمونه اعضای بین متغیر ۲سوال در  ۱1اران که شامل المدین و همک اصالح شدۀبومی  یپرسشنامه توزیع
های فعال در شهرک صنعتی جامعه آماری پژوهش حاضر شامل یکی از مدیران ارشد شرکت .گردیده است آوریگرد

 که واحد تحلیل است، چرا به پرسشنامه انتخاب شده پاسخگجهت که از هر شرکت فقط یک نفر  بودهمشهد 
ات عاطال دارای که مدیر عامل یا یکی از معاونین از هر شرکت بنابراین ،ها هستند نه افرادحاضر شرکت پژوهش

پاسخگویی  تجهشرکت یک نفر با توجه به اینکه در هر  .انتخاب شده استبود،  جهت پاسخگویی به پرسشنامه الزم
حجم  مراجعه به جدول مورگانکه با  شودمینفر برآورد   0۵۰ برابر حجم جامعه در نظر گرفته شد، به پرسشنامه

انگین، های میبا استفاده از شاخص های توصیفیها، تحلیلآوری دادهبعد از جمع نفر تعیین شد. ۵6۰تعداد  نمونه به
یابی معادالت مدل از روش و در سطح استنباطی نرم افزار اس پی اس اس انجام شدو از طریق انحراف معیار 

 استفاده شده است. ا استفاده از نرم افزار پی ال اسساختاری ب

 
 هاها و یافتهت لیل داده .4

قه ب، رده سنی، میزان تحصیالت، ساپاسخ دهندگان تیجنس توزیع ،1 در جدول. شناختیهای جمعیت ویژگی
و اکثرا  هستندسال  ۱۰تا  ۱۰اکثر پاسخ دهندگان مرد و بین سن  نشان داده شده است.مدیریت و حوزه فعالیت 

 ند.هستسال  1۲تا  1۰سابقه کاری بین  بادارای تحصیالت کارشناسی 

 
 های جمعیت شناختیویژگی. 1 جدول

 جنسیت ترکیب سنی

 مرد زن سال ۱۰تا  ۵۰ سال ۱۰تا  ۱۰ سال ۲۰تا  ۱۰ سال۲۰ باالتر از

 (۷/۲۷نفر)1۲۰ (۱/۱۵نفر)11۰ (6/۱نفر)1۵ (۰/۱۲نفر)11۷ (1/۱0نفر)۹۹ (۱/1۵نفر)۱۵

 میزان تحصیالت

 دیپلم و فوق دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا

 (1/0نفر)۵1 (۹/۱6نفر)1۵۵ (۵/۱۹نفر)1۰۵ (0/۲نفر)1۲

 میزان سابقه کاری

 سال ۲زیر  سال 1۰تا  ۲بین  سال 1۲تا  1۰بین  سال 1۲بیش از 

 درصد ۲/6 درصد۲/۵۱ درصد0/۱0 درصد۵/۱1

 
 های آماریآزمون

اهده مش یرهایپنهان توسط متغ ریمتغ نییتب زانیهمگرا، سنجش م ییمنظور از شاخص روا .همگرا ییروا
 یریگمدل اندازه یسنجش اعتبار درون یبرا ی( شاخص1۹01فورنل و الرکر ) انسیمتوسط وار اریآن است. مع ریپذ
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بود که به واسطه قرار  ۲/۰غیر از همسویی کلی باالی  پژوهشنتایج روایی همگرا برای همه متغیرهای  [.16]است
 کند.گرفتن پایایی ترکیبی در سطح مطلوب، مشکلی را در سنجش متغیرها ایجاد نمی

 ییراه اظهارنظر درباره روا نتریمطمئن( ۵۰1۲از نظر هنسلر و همکارانش ) HTMT بیمحاسبه ضر ا.واگر ییروا

کمتر از  بیضر نیا کهیدرصورت، ۵جدول  مطابق گذاری شده است. هیسازی مونت کارلو پا هیمبنای روش شب واگراست و بر
 .[۲] و[ ۵1]وجود دارد  یدو سازه انعکاس نیواگرا ب ییباشد، روا 1

 
 (HTMT)پژوهش یرهایواگرا متغ ییروا ریمقاد. ۵جدول 

HTMT عملکرد 
همسویی 

 راهبردی بازارگرا

همسویی 

راهبردی 

 گرام  و 

همسویی 

-راهبردی کیفیت

 گرا

همسویی 

 کلی سازمان

      عملکرد

-همسویی راهبردی بازار

 گرا
۷6/۰     

همسویی راهبردی 

 گرام  و 
۹۲/۰ 6۱۹/۰    

همسویی راهبردی 

 گراکیفیت
۹16/۰ ۷۱۷/۰ 0۲۹/۰   

  ۹۱1/۰ ۹۰0/۰ ۷1۱/۰ ۹۲6/۰ همسویی کلی سازمان

 
ن موضوع یشود به اه آن روایی پرسشنامه نیز گفته میروایی سازه که ب(. روایی سازهت لیل عامل تاییدی )

پردازد که آیا گویه های هر متغیر بدرستی برای سنجش آن متغیر انتخاب شده اند یا خیر. سهم هر گویه در می
گویند. نظر محققان شود که به آن بارهای عاملی میمیمشخص  1تا  ۰شناسایی متغیر معموال با عددی بین 

ت. یری متغیر تایید شود متفاوت اسدرمورد این که مقدار بارهای عاملی باید چه میزان باشد تا نقش آنها در اندازه گ
این توان اثرآن را نادیده گرفت لذا در باشد نمی ۱/۰بارعاملی باالتر از معتقد است چنانچه مقدار ( ۵۰1۱کالین)

در ند. گویازه، روش بارهای عاملی تاییدی مید. به این روش بررسی روایی سشوصورت روایی آن گویه تایید می
 ینهای پیشپژوهشبا استناد به نظر خبرگان و  پژوهشگرهای هر متغیر از پیش مشخص شده و این روش گویه

ی مدل را برا و آماره تی مقادیر بارهای عاملی ۱و  ۵شکل هر متغیر نموده است.  اقدام به اختصاص گویه ها به
 . [۱۵]دهدمفهومی پژوهش نشان می
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 مقادیر بارهای عاملی .۵شکل 

 
یا  ۹6/1تر از باید بزرگ %۹۲در سطح اطمینان لذا معنادار بودن گویه در متغیر استۀ ماره تی نشانآمقادیر 

برای تایید تاثیر باید هردو شرط  .دهداملی میزان این تاثیر را نشان میو مقدار بارعباشند  -۹6/1تر از کوچک
 معناداربودن و بزرگ بودن تاثیر گویه به صورت همزمان مورد توجه قرارگیرد:

 

 
 مقادیر آماره تی .۱شکل 
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در  ریشاهده پذم یرهایمتغ نیب یدرون یسازگار ای ییایپا یبررس یبرا یشاخص سنت :کرونباخ یآلفا بیضر
ط به مربو یهاسازه و شاخص کی نیب یهمبستگ زانیم یدرون ید. سازگارشویمحسوب م یریمدل اندازه گ کی

ل ، حداقدخواهد بو یریمدل اندازه گ ییایشاخص که نشان دهنده پا نیا یقابل قبول بودن برا اریآن است. مع
 .ه استشد دهیکرونباخ سنج یبر اساس آلفا رهایمتغ ییایپا ریمقادپژوهش در این . است ۷/۰مقدار 
به  یمدرن تر اریاز مع PLSدر روش  یریمدل اندازه گ یدرون یهمسان یبررس یبرا :یبیترک ییایپا بیضر

از  شتریهر سازه ب یبرا ییایکه مقدار پا یدر صورت 1۹۷0در  ینونال دهیشود. به عقیاستفاده م یبیترک ییاینام پا
. بر این اساس نتایج پایایی متغیرهای [۱۱] دارد یریگمدل اندازه یمناسب برا یدرون ییایشود، نشان از پا ۷/۰

 .ارائه شده است ۱پژوهش در جدول 
 

 شپژوه یرهایمتغ و پایایی ترکیبی خاآلفای کرونب. ۱جدول 
 یبیترک یاییپا آلفای کرونباخ متغیر

 0۱۰/۰ ۷۱6/۰ گراویی راهبردی محصولهمس

 00۹/۰ 0۱6/۰ گراهمسویی راهبردی کیفیت

 ۹۱6/۰ ۹1۲/۰ گراهمسویی راهبردی بازار

 0۷0/۰ 0۱۷/۰ همسویی کلی سازمان

 000/۰ 0۵6/۰ عملکرد

 
 باشد ترنزدیک یک به عدد این هرچه و بوده یک و صفر بین عددی شاخص این مقدار. برازش کلی مد 

 برازش ۱ جدول. میگیرند نظر در ۱۲/۰ را آن حداقل معموال. است مدل بیشتر اعتبار و بهتر برازش دهنده نشان
 :دهدمی نشان پژوهش مفهومی مدل برای را مدل کلی

 برازش کلی مدل. ۱ جدول

 نتیجه مقدار نماد نام شاخص ردیف

 قابل قبول R square ۷۲/۰ میانگین ضریب تعیین 1

 قابل قبول Cummunity ۲۷۷/۰ یافزونگ یهاشاخصمیانگین  ۵

 

در صد قابل  است ۲۷۷/۰افزونگی نیز دارای عدد  و شاخص ۷۲/۰با توجه به اینکه ضریب تعیین دارای عدد 
 شود.برازش کلی مدل نیز قابل قبول می ،قبولی قرار دارند

ل ادامه مد در .دشومیاستفاده  یساختار تمعادال یسازمدل از  هیفرضده با  پژوهش نیادر . هاآزمون فرضیه
 .ردگییقرار م یپژوهش مورد بررس هایهیمربوط به آزمون فرض

دم آن را بررسی قرار معناداربودن روابط بین متغیرهای پنهان و یا عمدل پژوهش  یآماره ت ریمقاد ۱ شکل
 .دهدمی
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  ی تحقیقیرهامتغمقادیر آماره تی روابط بین . ۱ شکل

 
بر  رمستقلیاثر هر متغ زانینسبت به م توانیم رهایمتغ ریمس بیضرا یبا بررسمسیر  بیضرا نمودار ۲شکل 

 بیضرا وابسته مربوطه از ریمستقل بر متغ ریهر متغ یاثرگذار زانیم نییتع یبرا .وابسته اظهار نظر کرد ریمتغ
نده اثر هبزرگتر باشد نشان د ریمس بیاساس هرچه قدرمطلق مقدار ضر نی. براشودیشده استفاده م راستانداردیمس

 .( استوسمعک ای می)مستق یبازگوکننده نوع اثرگذار ریمس بیآن خواهد بود، و عالمت مقدار ضر شتریب
 

 
  ی تحقیقرهایروابط متغ ریمس بیضرا. ۲ شکل
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هرک های  شداری بر همسویی سازمانی در شرکتاگرا تاثیر مثبت و معنهمسویی راهبردی محصولبنابراین، 
نشان دهنده  ۱1۱/۰ ریمس بیرابطه معنادار بوده و ضر نیا( 1۷۷/۲تی )  با توجه به مقدار آماره صنعتی مشهد دارد.

. شودیم دییأت هیفرض نیسازمان است. پس ا یکل همسویی بر گرامحصول یراهبرد ییهمسومثبت و معنادار  ریتأث
مشهد  یشهرک صنعت هایدر شرکت یسازمان ییبر همسو یدارامثبت و معن ریتاث گراتیفیک یراهبرد ییهمسو

 ییمثبت همسو ریتاث نشان از ۱61/۰ ریمس بیاست و ضر رابطه معنادار نیا (۷۱1/0) تی دارد. با توجه به مقدار آماره
 ریازارگرا تاثب یراهبرد یی. همسوشودیم دییتأ هیفرض نیسازمان دارد، پس ا یکل ییبر همسو گراتیفیک یراهبرد

 تی مشهد دارد. با توجه به مقدار آماره یشهرک صنعت هایدر شرکت یسازمان ییبر همسو یدارامثبت و معن
 ییبازار گرا بر همسو یراهبرد ییهمسو ریدهد تاثینشان م ۵۰1/۰ ریمس بیرابطه معنادار بوده و ضر نیا (۲۵۰/۱)

بر  یداراعنمثبت و م رتاثی گرامحصول یراهبرد یی. همسوشودیم دییتأ هیفرض نیسازمان مثبت است. پس ا یکل
رابطه معنادار بوده و  نیا (۷۲۲/۱) تیمشهد دارد. با توجه به مقدار آماره  یشهرک صنعت هایعملکرد در  شرکت

 هیفرض نیپس ا ،مثبت است گرا بر عملکردمحصول یراهبرد ییهمسو ریدهد تاثینشان م زین ۵6۱/۰ ریمس بیضر
مشهد  ینعتشهرک ص هایشرکت بر عملکرد در یدارامثبت و معن ریتاث گراتیفیک یراهبرد یی. همسوشودیم دییتأ

نشان دهنده تأثیر مثبت و  101/۰( این رابطه معنادار بوده و ضریب مسیر ۲00/۱با توجه به مقدار آماره تی )دارد. 
بازارگرا  یردراهب ییهمسو شود.گرا بر عملکرد است، پس این فرضیه تأیید میمعنادار همسویی راهبردی کیفیت

( ۰۹0/۱با توجه به مقدار آماره تی ) مشهد دارد. یشهرک صنعت هایشرکت بر عملکرد در یدار یمثبت و معن ریتاث
نشان دهنده تأثیر مثبت همسویی راهبردی بازارگرا بر عملکرد است،  1۱۷/۰این رابطه معنادار بوده و ضریب مسیر 

شهرک  ایهبر عملکرد در  شرکت  یدارامثبت و معن ریتاث یزمانسا یکل ییهمسو شود.پس این فرضیه تأیید می
تأثیر گر نشان ۱0۵/۰( این رابطه معنادار بوده و ضریب مسیر ۹۹0/۲با توجه به مقدار آماره تی ) مشهد دارد. یصنعت

را از گهمسویی راهبردی محصول شود.مثبت همسویی کلی سازمان بر عملکرد است، پس این فرضیه تأیید می
های  شهرک صنعتی مشهد دارد. بر اساس طریق همسویی سازمان تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد در شرکت

روش بارون و کنی در خصوص تاثیر متغیر میانجی، ابتدا مسیر متغیر مستقل بر میانجی و متغیر میانجی بر وابسته  
 نین متغیرید. چشوورت نقش متغیر میانجی تایید میشود. چنانچه هردو مسیر معنادار باشد، دراین صمیگیری اندازه

ضرب دو مسیر یادشده خواهد بود. با توجه به این صورت ضریب مسیر حاصل در نامند.را متغیر میانجی ساده می
گرا بر همسویی کلی سازمان و مسیر همسویی کلی سازمان بر عملکرد اینکه مسیر همسویی راهبردی محصول

آن به  یب مسیرگری همسویی کلی سازمان در این فرضیه مورد تایید است و ضرش میانجیمعنادار است لذا نق
 شود:زیر محاسبه می صورت

11۹/۰ = ۱0۵/۰ × ۱1۱/۰ 

ای هداری بر عملکرد در شرکتاگرا از طریق همسویی سازمان تاثیر مثبت و معنهمسویی راهبردی کیفیت
را بر گکنی و با توجه به اینکه مسیر همسویی راهبردی کیفیتشهرک صنعتی مشهد دارد. بر اساس روش بارون و 

ی کلی گری همسویهمسویی کلی سازمان و مسیر همسویی کلی سازمان بر عملکرد معنادار است لذا نقش میانجی
 شود:سیر آن به شکل زیر محاسبه میسازمان در این فرضیه مورد تایید است و ضریب م

1۷6/۰ = ۱0۵/۰  ×۱61/۰  
هرک شهای داری بر عملکرد در شرکتاراهبردی بازارگرا از طریق همسویی سازمان تاثیر مثبت و معن همسویی

صنعتی مشهد دارد. بر اساس روش بارون و کنی و با توجه به اینکه مسیر همسویی راهبردی بازارگرا بر همسویی 
ازمان گری همسویی کلی سانجیکلی سازمان و مسیر همسویی کلی سازمان بر عملکرد معنادار است لذا نقش می

 شود:یب مسیر آن به شکل زیر محاسبه میدر این فرضیه مورد تایید است و ضر
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۰۷۷/۰ = ۱0۵/۰ × ۵۰1/۰  
 

 پژوهشهای فرضیه آزموننتایج . ۲ جدول

 نتیجه ضریب مسیر tمقدار آماره  فرضیه ردیف

 تایید فرضیه ۱1۱/۰ 1۷۷/۲ همسویی کلی سازمان ←گرا همسویی راهبردی محصول 1

 تایید فرضیه ۱61/۰ ۷۱1/0 همسویی کلی سازمان ←گرا همسویی راهبردی کیفیت ۵

 تایید فرضیه ۵۰1/۰ ۲۵۰/۱ همسویی کلی سازمان ←گرا همسویی راهبردی بازار ۱

 تایید فرضیه ۵6۱/۰ ۷۷۲/۱ عملکرد ←گرا همسویی راهبردی محصول ۱

 تایید فرضیه 101/۰ ۲00/۱ عملکرد ←گرا همسویی راهبردی کیفیت ۲

 تایید فرضیه 1۱۷/۰ ۰۹0/۱ عملکرد ←گرا همسویی راهبردی بازار 6

 تایید فرضیه ۱0۵/۰ ۹۹0/۲ عملکرد ←همسویی کلی سازمان  ۷

 نتیجه ضریب مسیر فرضیه های میانجی)روش بارون و کنی( 

 تایید فرضیه 11۹/۰ عملکرد ←همسویی کلی سازمان  ←گرا ردی محصولهمسویی راهب 0

 تایید فرضیه 1۷6/۰ ردعملک ←همسویی کلی سازمان  ←گرا همسویی راهبردی کیفیت ۹

 تایید فرضیه ۰۷۷/۰ عملکرد ←همسویی کلی سازمان  ←گرا همسویی راهبردی بازار 1۰

 

 هاو پیشنهاد یریگجهینت .5

و توجه به  افتهی شافزای سازمان بهتر چه هر عملکرد درباره هاسازمان یدلواپس یپر رقابت امروز یایدن رد
 یچند بعد تیدرک ماه یبراپژوهش  نیانتایج  [.۵۷]شده است  تریقو اریراهبردمحور در سازمان بس کردیرو

همسویی ر بگرا مسویی راهبردی محصولتایید تاثیر هگیرد. قرار میسازمان مورد استفاده  یکل یراهبرد ییهمسو
های واقع در شهرک صنعتی مشهد بتوانند در تولید محصوالت شرکتمدیران  نشان داد در صورتی کهسازمان کلی 

های خود را ارتقاء بخشند و در معرفی محصول خود به طور متمایز عمل کنند، خود تمایز ایجاد کرده، سیستم
اشته ر دتوانند انتظامحصوالت جدید را قبل از رقبا معرفی کرده و در محصوالت خود تنوع ایجاد کنند آنگاه می

د، کیفیت ه باشن، ارتقاء در خدمات داشتشرکت باشد دهی منابع به سوی هدف منحصر به فرد راهبردیجهتباشند تا 
در نحوه  کیفیت را باال برده و سهولت ،ها داشته باشدو چگونگی تقسیم مسئولیت ریزی، برنامهخدمات بهبود یابد

ها م، به سیستدسترسی به اطالعات داشته باشند، جدید ایجاد کنندهای ارائه خدمات ایجاد کنند، مهارت وآموزش
االت افزایش دهند، سطح فناوری اطالعات را ارتقاء دهند، طراحی اعتماد کنند، سرعت و تعداد کامپیوترها و ماشین

ود که شئه خدمات و پاسخگویی داشته باشند، منجر به همسویی میهای اساسی داشته باشند، سرعت در ارافرایند
 ازمانکلی سبر همسویی گرا همسویی راهبردی کیفیت تایید تاثیر دارد. [ همخوانی۱۲[، ]1۲] [،۱]های با پژوهش

های واقع در شهرک صنعتی مشهد بتوانند در کیفیت محصول خود تمایز ایجاد شرکتبه این معنی که اگر مدیران 
 های خود را برای بهبود کیفیتخدمت خود باشند، سیستمکرده، به طور مداوم در حال بهبود کیفیت محصول یا 

ه با شود کمنجر به همسویی کلی سازمان میارتقاء دهند و در ارائه خدمت با کیفیت تمایز ایجاد کرده باشند 
ر د کلی سازمانهمسویی همسویی راهبردی بازارگرا بر تایید تاثیر  همخوانی دارد.[ 11]، [۲۵]، [۲۰]های پژوهش
گذاری های واقع در شهرک صنعتی مشهد بتوانند قیمتشرکتاگر مدیران  لذا، شهرک صنعتی مشهد هایشرکت

ها را مدیریت کنند، بازارهای جدید را شناسایی کنند و در بازاریابی محصوالت خود تمایز ایجاد کنند، هزینه
[ همخوانی ۱[ و ]۵۱[، ]۱۲[، ]۱0های ]شود که با پژوهشمنجر به همسویی میمحصوالت خود تمایز ایجاد کنند 

ی که به این معن، مشهد یشهرک صنعت هایشرکتبر عملکرد در گرا محصول یراهبرد ییهمسوتایید تاثیر  .دارد
ای ههای واقع در شهرک صنعتی مشهد بتوانند در تولید محصوالت خود تمایز ایجاد کرده، سیستمشرکتاگر مدیران 

خود را ارتقاء بخشند و در معرفی محصول خود به طور متمایز عمل کنند، محصوالت جدید را قبل از رقبا معرفی 
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ند، رشد فروش باالتری داشته باش توانند انتظار داشته باشندکرده و در محصوالت خود تنوع ایجاد کنند آنگاه می
 همسویی دارد. [1۵[، ]۱۰]های که با پژوهشرا توسعه دهند سهم بیشتری از بازار را دارا باشند، محصوالت و بازار

هرک صنعتی های واقع در شبه این معنی که اگر مدیران شرکت، بر عملکردگرا کیفیت یراهبرد ییهمسوتایید تاثیر 
مشهد بتوانند در کیفیت محصول خود تمایز ایجاد کرده، به طور مداوم در حال بهبود کیفیت محصول یا خدمت 

های خود را برای بهبود کیفیت ارتقاء دهند و در ارائه خدمت با کیفیت تمایز ایجاد کرده باشند باشند، سیستمخود 
تایید تاثیر  همسویی دارد. [۵6]و  [۲1] [،۲۰]های شود که با پژوهشمنجر به عملکرد قوی تری در سازمان می

های رکتشبه این معنی که اگر مدیران  ،مشهد یشهرک صنعت هایشرکتبر عملکرد در گرا بازار یراهبرد ییهمسو
 های خود را مدیریتگذاری محصوالت خود تمایز ایجاد کنند، هزینهدر شهرک صنعتی مشهد بتوانند قیمتواقع 

نتظار داشته توانند اکنند و در بازاریابی محصوالت خود تمایز ایجاد کنند آنگاه میکنند، بازارهای جدید را شناسایی 
  همسویی دارد.[ ۱0]و [ ۱] [،۱۱[، ]۵6] پژوهشنتایج  که با داردعملکرد بهتری دست یابند باشند 

-شرکت اگر مدیران، مشهد یشهرک صنعت هایشرکت بر عملکرد در یسازمان یکل ییهمسوتایید تاثیر مطاق 

زایش را اف راهبردیدهی منابع به سوی هدف منحصر به فرد میزان جهتهای واقع در شهرک صنعتی مشهد بتوانند 
ها سئولیتو چگونگی تقسیم م ریزیدهند، استراتژی خدمات را ارتقاء بخشند، کیفیت خدمات را بهبود بخشند، برنامه

 هایکیفیت و سهولت نحوه ارائه خدمات را بهبود بخشند، ایجاد مهارت وآموزش ،را در برنامه خود داشته باشند
و تعداد  ها را دارا باشند، سرعتت داشته باشند، قابلیت اعتماد به سیستمدسترسی به اطالعاجدید داشته باشند، 
اسی های اساالت را افزایش دهند، سطح فناوری اطالعات را ارتقاءبخشند، دارای طراحی فرایندکامپیوترها و ماشین

ارای دداشته باشند  توانند انتظارآنگاه می باشند، میزان سرعت ارائه خدمات و پاسخگویی مطلوب را دارا باشند
 ییهمسوتایید تاثیر  .همسویی دارد [۱۱] و[ ۲6] [،۵۱] [،1۰] پژوهشعملکرد بهتری نسبت به رقبا باشند که با نتایج 

عنی به این ممشهد  یشهرک صنعت هایسازمان بر عملکرد در شرکت کلی ییهمسو قیگرا از طرمحصول یراهبرد
صنعتی مشهد بتوانند در تولید محصوالت خود تمایز ایجاد کرده، های واقع در شهرک شرکتکه اگر مدیران 

های خود را ارتقاء بخشند و در معرفی محصول خود به طور متمایز عمل کنند، محصوالت جدید را قبل از سیستم
دهی منابع به سوی هدف منحصر به فرد میزان جهت رقبا معرفی کرده و در محصوالت خود تنوع ایجاد کنند

چگونگی  و ریزی، استراتژی خدمات را ارتقاء بخشند، کیفیت خدمات را بهبود بخشند، برنامهرا افزایش دهند راهبردی
کیفیت و سهولت نحوه ارائه خدمات را بهبود بخشند، ایجاد مهارت  ،ها را در برنامه خود داشته باشندتقسیم مسئولیت

اشند، سرعت ها را دارا بباشند، قابلیت اعتماد به سیستم دسترسی به اطالعات داشتههای جدید داشته باشند، وآموزش
ای هاالت را افزایش دهند، سطح فناوری اطالعات را ارتقاءبخشند، دارای طراحی فرایندو تعداد کامپیوترها و ماشین

اشند بتوانند انتظار داشته آنگاه می اساسی باشند، میزان سرعت ارائه خدمات و پاسخگویی مطلوب را دارا باشند
  همسویی دارد.[ ۱۱]و [ ۱۰]، [۵۰][، 0] پژوهشبا نتایج که نسبت به رقبا عملکرد بهتری را دارا باشند 

های رکتش اگر مدیران، سازمان بر عملکردکلی  ییهمسو قیگرا از طرکیفیت یراهبرد ییهمسوتایید تاثیر با 
ت ایجاد کرده، به طور مداوم در حال بهبود کیفیواقع در شهرک صنعتی مشهد بتوانند در کیفیت محصول خود تمایز 

مایز تهای خود را برای بهبود کیفیت ارتقاء دهند و در ارائه خدمت با کیفیت محصول یا خدمت خود باشند، سیستم
د توانند انتظار داشته باشند رشآنگاه میدارای همسویی کلی در سازمان خود باشند  ایجاد کرده باشند وهمچنین

تری داشته باشند، سهم بیشتری از بازار را دارا باشند، محصوالت خود را توسعه دهند وهمچنین بازار را فروش باال
 گرابازار یراهبرد ییهمسوتایید تاثیر با . دارد یی[ همسو۱۷[ و ]۱6[، ]۱۱[، ]1۰] پژوهش جیبا نتا که توسعه دهند.

گذاری واقع در شهرک صنعتی مشهد بتوانند قیمتهای شرکتاگر مدیران ، سازمان بر عملکرد ییهمسو قیاز طر
های خود را مدیریت کنند، بازارهای جدید را شناسایی کنند و در بازاریابی محصوالت خود تمایز ایجاد کنند، هزینه

ا ر دهی منابع به سوی یک هدف منحصر به فرد راهبردیجهت میزانوهمچنین  محصوالت خود تمایز ایجاد کنند
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تقسیم  و چگونگی ریزیاستراتژی خدمات را ارتقاء بخشند، کیفیت خدمات را بهبود بخشند، برنامه، افزایش دهند
کیفیت و سهولت نحوه ارائه خدمات را بهبود بخشند، ایجاد مهارت  ،ها را در برنامه خود داشته باشندمسئولیت
اشند، سرعت ها را دارا بتماد به سیستمدسترسی به اطالعات داشته باشند، قابلیت اعهای جدید داشته باشند، وآموزش

ای هاالت را افزایش دهند، سطح فناوری اطالعات را ارتقاءبخشند، دارای طراحی فرایندو تعداد کامپیوترها و ماشین
ند توانند انتظار داشته باشآنگاه می اساسی باشند، میزان سرعت ارائه خدمات و پاسخگویی مطلوب را دارا باشند

  همسویی دارد.[ ۵۱] [،۱۱]، [۱][، ۱0، ][۹] پژوهشبا نتایج  کهتری را دارا باشند عملکرد قوی 
گرا، همسویی راهبردی بازارگرا و همسویی همسویی راهبردی محصولتاثیر ابعاد همسویی که شامل با توجه به 

یشنهاد پهای واقع در شهرک صنعتی مشهد شرکتتوان به می شودمی گرا بر همسویی کلی سازمانراهبردی کیفیت
در تولید توانند های روز مدیران است میکرد برای افزایش همسویی درون سازمانی خود که یکی از دغدغه

های خود را ارتقاء ببخشند و در معرفی محصول خود تمایز ایجاد کنند محصوالت خود تمایز ایجاد کنند، سیستم
معرفی کنند و در محصوالت خود تنوع ایجاد کنند و همچنین به طور مداوم در  محصوالت جدید را قبل از رقبا

های خود را برای بهبود کیفیت ارتقاء دهند و در ارائه حال بهبود کیفیت محصول یا خدمت خود باشند، سیستم
خود را  هایخدمت با کیفیت تمایز ایجاد کنند و همینطور قیمت گذاری محصوالت خود تمایز ایجاد کنند، هزینه

سویی کلی به هم تا مدیریت کنند، بازارهای جدید را شناسایی کنند و در بازاریابی محصوالت خود تمایز ایجاد کنند
  در سازمان دست یابند.
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