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اری و اثرات آن بر عملکرد های تج تحلیل محتوای استراتژی

 ها سازمان
 ***سعید فتحی، **، سمیه زمانی قلعه میرزمانی*حسن لباف

 چکیده
. محتوای ی استسازمانرد محتوای استراتژی در بهبود عملک هدف از مقاله حاضر بررسی نقش

است که  روشیشود  یک نامیده میموضع استراتژکه ل شده است. بعد نخست استراتژی از دو بعد تشکی
شود. بعد دوم اقدامات  نه رقابت ظاهر میانه، مدافع و یا واکنشگر درصحنگر آیندهای  یک شرکت به شیوه

بر تمایز محصوالت و خدمات، کاهش هزینه تولید و توزیع، تمرکز بر  ها شرکتاستراتژیک است که تاکید 
 129ی این پژوهش بر اساس ها داده. دهد میاز بازار و یا ترکیبی از اقدامات مذکور را نشان  یک بخش

در چهار همایش مرتبط با کسب و کار و  کننده شرکتهای تولیدی  پرسشنامه برگشتی از مجموعه شرکت
دن استان ایع و معاصن سازمانکه توسط اتاق بازرگانی و معادن اصفهان، خانه صنعت و معدن و  ،تجارت

های گردآوری شده  یل دادهگردآوری شده است. تحل برگزار شد، 1939ماهه اول سال  دواصفهان در 
که رشد سهم بازار  در رابطه است. به این معنا ها سازماندهد که محتوای استراتژی با عملکرد  نشان می

 های این پژوهش حاکی از فتهع مدافع رابطه معکوس دارد. یانگر رابطه مستقیم و با موض با موضع آینده
مینه بازگشت سرمایه و سودآوری گرفتن موضع واکنشگر باعث ضعف عملکرد در ز  پیش آن است که در

بندند  به طور همزمان بکار میکه کاهش هزینه و تمایز را  هایی شرکت دهد مینشان  ها یافتهشود. این  می
 هایی که استراتژی عدم تمرکز را بر تکنند. همچنین شرک به عملکرد کلی بهتری دست پیدا می

گیرند از نظر رشد سهم بازار و عملکرد  که استراتژی تمرکز را پی می هایی شرکتگزینند در مقایسه با  می
 کلی در موقعیت بهتری قرار دارند.
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 مقدمه. 1

همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در دنیای  ها سازمانگذار بر عملکرد  عوامل تاثیر
 ها سازمانامروز با توجه به تحوالت سریع جهانی و بحران اقتصادی اخیر، موضوع بهبود عملکرد 

رشد و ی منتخب مدیران اها استراتژیای پیدا کرده است. این مسئله که آیا  اهمیت فزاینده
تابعی از شرایط محیطی و وضعیت صنعت است و یا مدیران ارشد با  ها سازمانعملکرد 

ی مناسب قادر به هدایت شرکت به سمت وضعیت بهتر ها استراتژیریزی صحیح و انتخاب  برنامه
باشند مورد بحث مدیران و پژوهشگران قرار گرفته است. نتایج  خود می سازمان و بهبود عملکرد

 ،یسازمانعملکرد بر ها و موانع محیطی  محدودیت تاثیربا وجود  ،دهد تجربی نشان میمطالعات 
های اصلی  برای تغییر سطح عملکرد قدرت بسزایی دارند. یکی از وظیفه ها سازمانمدیران ارشد 

مدیران ارشد شکل دادن به محتوای استراتژی است که بعنوان الگوی ارائه خدمات و محصوالت 
 [.1] شود یمشرکت محسوب 

 کنند میدنبال  واقعاً ها سازمانیی که ها استراتژیمحتوای استراتژی عبارت است از 
واقع  شوند ولی ممکن است درک و اجرا نشوند. در یی که تدوین میها استراتژینظر از  صرف
موظف به  ها سازمانترین کارهایی است که مدیران ارشد  مهم و محتوای آن از ها استراتژیتعیین 

تواند به وسیله آن آینده را  انجام آن هستند. زیرا استراتژی مهمترین ابزاری است که مدیران می
، ها استراتژیرا به سمت اهداف مورد نظر هدایت کنند. مباحث مربوط به  سازمانهموار نموده، 

در چند دهه اخیر اهمیت بسزایی پیدا  ها سازمانهای استراتژیک و محتوای استراتژی  گرایش
تر از  م دقیقیک فهکسب . شود میهای مرتبط افزوده  کرده و هر روز بر شمار پژوهش

در بسیار ضروری است.  ها با عملکرد و رابطه این استراتژی تولیدیهای  های شرکت استراتژی
الزم است عوامل  ،لزوم توسعه صنایع غیر نفتی باتوجه به اقتصاد رو به رشد ایران وضمن 

گیرد. این پژوهش با استفاده از  در شرایط رقابتی مورد بررسی قرار ولیدیتهای  موفقیت شرکت
 واقعاً ها هایی را که شرکت اند محتوای استراتژی توسعه داده (2112)1چارچوبی که بوین و واکر

تواند به افزایش شناخت مدیران و محققان از  می کند. این پژوهش کنند بررسی می دنبال می
را در راستای ارتقای  ها آنکنند کمک کرده،  دنبال می ها سازمانی که های محتوای استراتژی

 کند.  یاری سازمانعملکرد 

 مبانی و چارچوب نظری تحقیق. 2

بند نیروهای بازار هستند و ی خصوصی در ها سازماناین دیدگاه که  1971و  1961در دهه 
شان متناسب  ایط اقتصادینحصر به فرد که با شرپذیرش یک استراتژی م ای جز درنتیجه چاره

                                                           
1. Boyne & Walker 
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ی ها اصلی مدیریت تاکید کردند که شرکتهای  قبولیت خود را از دست داد. تئوریم ندارند، باشد
های استراتژیک  توانند دست به تصمیم های محیطی می خصوصی حتی در مواجه با محدودیت

برای تامین اهداف الزم اهداف و اقدامات  ،. وقتی که در طی فرایند تعیین استراتژی[11] بزنند
ها  تراتژی الگویی از فعالیتگیرد. محتوای اس مشخص شدند؛ محتوای استراتژی شرکت شکل می

رایط و کنند به اهداف تعیین شده دست یابند یا ش بدان وسیله سعی می ها سازماناست که 
 .[7] یابند های نهفته را در وضعیت فعلی را تعدیل کنند و یا فرصت

توان در دو سطح به تصویر کشید. سطح اول رویکرد کلی است که  را میمحتوای استراتژی 
د. این سطح را موضع ده عامل آن با محیط خود را توضیح میو چگونگی ت سازمانوضع 

کند  به وسیله آن سعی می سازمانست که نامند. موضع استراتژیک روشی ا استراتژیک می
تغییر  پایدار است و احتماالً ح استراتژی نسبتاًعملکرد خود را حفظ کرده و بهبود بخشد. این سط

 براساس کنند. های بسیاری از این بحث دفاع می پژوهش .[7] خواهد بودآن در کوتاه مدت اندک 
شکل  سازمان، هنگام تشکیل امور های بنیادین اجرایساختار و رویکردشناسی،  محیط مباحث

 گرفتها شکل  ها تعیین و رویهه روال انجام کارراکد هستند و وقتی ک نسبتاً ها سازمان د.گیر می
های مشخصی را که  . سطح دوم استراتژی گام[1] ها مشکل است ها و رویه تغییر دادن این روال

( این 2112) گیرد. بوین و واکر بر میوضع خود را عملیاتی کند درپیماید تا م می سازمانیک 
. نامیدند "اقدامات استراتژیک"، کنند غییر میمال بیشتری در کوتاه مدت تاحت که بهها را  گام

دهند. مفهوم  موع محتوای استراتژی را تشکیل میبدین ترتیب موضع و اقدام استراتژیک درمج
اند ولی هرگز عملی و درک  هایی که تنها لفظی یا مطلوب استراتژیبرخالف  محتوای استراتژی،

 .[1]د شو مربوط می ها سازمان، با چگونگی رفتار شوند مین
ن از عدم اطمینان اساس ادراک مدیراستراتژیک را بر ا موضعچهار  (1973)1مایلز و اسنو

های  الگو ،های رقیب در یک صنعت اند. مایلز و اسنو ادعا کردند که شرکت محیطی شرح داده
این مواضع  ها آنتژیک اولیه است. استرا ر موضعدهند که نمایانگر چها ی را نشان میرفتاری
بر اساس نظر مایلز و اسنو . نامیدند 1و واکنشگر2، تحلیلگر9، مدافع2نگر آینده تژیک رااسترا

های خود  شوند در تصمیم لف محیطی مواجه میدر هر دسته، وقتی که با نیروهای مخت ها سازمان
مطمئن و پویا را ادراک  ها یک محیط نا نگر دهند. آینده جم از رفتار را نشان میالگویی منس

گیرند تا به جنگ و مقابله با  کنند و نوآوری را بکار می پذیری را حفظ می انعطاف ها آند. کنن می
ها محیط را ثابت و  شوند. در مقابل مدافع ازند. اینان اغلب طراحان صنعت میتغییر محیطی بپرد

                                                           
1. Miles and Snow 
2. Prospector 

3. Defender 

4. Analyzer 
5. Reactor 
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اکثر کارایی را حد این بدنبال ثبات و کنترل در عملیات خود هستند تاکنند و بنابر ئن درک میمطم
ر تالش هستند که در بهترین پذیری تاکید کرده، د ها هم بر ثبات و هم بر انعطافکنند. تحلیلگر

ها در انتخاب استراتژیک خود اری کنند. واکنشگرگز ر دو نوع استراتژی قبلی سرمایهه های گزینه
ترکیبی از  ها سازمانرود که  انتظار می .[12] کنند میضعیف عمل  به طورفاقد انسجام هستند و 

های  ها و محدودیت در برخورد با فرصتاین ترکیب  ها را دنبال کنند به طوری که این گرایش
، نگر آیندهرسد که سه نوع موضع استراتژیک  ر کند. در یک سطح مفهومی بنظر میتغییمحیطی 

ها  نگر دهند. آینده محتمل به شرایط جدید را پوشش می یسازمانهای  اکنشگر کلیه پاسخو و مدافع
ها به تغییرات محیطی بخشند و واکنشگر وضعیت خود را استحکام میها  کنند، مدافع نوآوری می

این سه موضع مورد بررسی  به همین دلیل در این پژوهش تنها .[1] کوتاه مدت پاسخ می دهند
 گیرند. قرار می

ن عالی انجام ه مدیراسطح دوم محتوای استراتژی، اقدام استراتژیک است. یعنی اقداماتی ک
مدت ویکرد بلنددهند تا موضع استراتژیک شرکت را عملی کنند. درحالیکه موضع استراتژیک ر می

 .شوند اه مدت دستخوش تغییرات بیشتری میدر کوت کند، اقدامات استراتژیک شرکت را تعیین می
مسئله رقابتی و شناسی پورتر از اقدامات استراتژیک، یک واحد کسب و کار باید به د براساس گونه

یش را بر یک ها تالشکه آیا واحد کسب و کار باید تعیین کنند  که مدیران بایدبپردازد: اول این
بازار باشد. هرچه مجموعه قابل تشخیص از صنعت متمرکز کند یا در جستجوی خدمت به کل  زیر

کنند که  تعیینکه مدیران باید اتژی تمرکز مطلوبتر است. دوم اینتر باشد استر کسب و کار کوچک
رقابت کند، یعنی  یشرقبا هایش با حداقل کردن هزینه با واحد کسب و کار باید اساساً آیا

مات منحصر به فرد، استراتژی کاهش هزینه را در پیش گیرد، یا اینکه با ارائه محصوالت و خد
ش هزینه را دو پورتر دو گزینه تمایز و کاه معمول به مشتریان، از رقبا پیشی گیرد.متمایز یا غیر
ای ایجاد تمایز در محصول صورت یی که برها تالشدهد زیرا  ر به فرد تشخیص میبه دو منحص

را  کاهش هزینه برایطراحی شده  ساختار های تولید، با افزایش هزینه گیرد تمایل دارند می
 طور بههای کسب و کار را که قع پورتر واحدافزایش دهند. در وا را ها توسعه و سایر هزینه

1در میانه راه مانده" کنند بر رهبری هزینه و تمایز تاکید میهمزمان 
مطلب  البته .[11] نامد می "

های کاهش هزینه و  فرض که مفروضات و پیش کند میتر ادعا که پورحالیدر ، چنین نیست لزوماً
هایی و کارکسب  معتقدندرا باور دارند  "ترکیبی استراتژی"کسانی که مکتب  ؛تمایز ناسازگارند

 کنند کاهش هزینه و تمایز را ترکیب  با موفقیت استراتژی افزایی هستند که قادر به خلق هم
[16]. 

                                                           
1. Stuck in the middle 
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های استراتژیک  اجرای درست موضعی مایلز و اسنو بیانگر این مطلب است که شناس گونه
ام شوند. قسمت اعظم این اثربخشی به انسج نگر، به عملکرد اثربخش منجر می مدافع و آینده

های استراتژیک برای  درونی میان سه عنصر چرخه انطباق بستگی دارد. هرکدام از این موضع
کنند. واکنشگرها از  های ممتاز و ماندگار بر وظایف متفاوتی تاکید می ای از قابلیت ایجاد مجموعه

هایی  شرکت کند اسی مایلز و  اسنو بیان میشن اند. بنابراین گونه یک استراتژی منسجم بی بهره
هایی با موضع واکنشگر خواهند  است عملکردی بهتر از شرکت نگر آیندهمدافع یا  ها آنکه موضع 

نگرها عملکردی بهتر از  ها و آینده این ادعای مایلز و اسنو مبنی بر اینکه مدافع [13]داشت 
گرفته ی خصوصی انجام شده مورد تایید قرار ها سازمانواکنشگرها دارند در مطالعاتی که روی 

 است. 
( در 1931)2پورتر [13]ی است سازماننیاز اصلی بهبود عملکرد  پیش 1تناسب استراتژیک

یکی از اقدامات استراتژیک تمایز یا کاهش  ها سازمانخود مدعی است که چنانچه  شناسی گونه
ست که بکار بندند عملکردی باال خواهند داشت. پورتر معتقد ا (با تمرکز یا بدون تمرکز)هزینه را 

خواهد موفق باشد باید یکی از دو اقدام استراتژیک تمایز یا کاهش  شرکت یا واحد تجاری که می
صورت در سطحی متوسط در بازار رقابتی و بدون داشتن مزیت  هزینه را اجرا کند. درغیر این

د تر از سطح متوسط نزول خواهد کر رقابتی درجا خواهد زد و بتدریج سطح عملکرد آن به پایین
های دیگر حاکی از آن است که اقدامات استراتژیک ترکیبی، بهینه بوده و با  بعضی یافته. [9]

توانند اقدامات  عملکرد عالی همراه هستند و کسب و کارهایی که عملکرد بسیار عالی دارند، می
تحقیقات بسیاری نیز تاکید  همزمان بکار گیرند. به طوراستراتژیک تمایز و کاهش هزینه را 

د در بلند مدت به عملکرد عالی منجر شود. در توان میاند پذیرش یک استراتژی ترکیبی  کرده
اقدامات استراتژیک را تا حدودی ترکیب  ها آنحقیقت اگر نه همه کسب و کارها ولی بیشتر 

 .[12] های مختلف متفاوت است کنند و شکل این ترکیب در فرهنگ می
ا موضوع این پژوهش در ارتباط نزدیک باشد نشان جستجو و بررسی مطالعات داخلی که ب

نحوی غیر مستقیم با موضوع   هب اند و تنها سه مطالعه مطالعاتی از این نوع بسیار اندکدهد که  می
خارجی صورت گرفته  -باشند. در ادامه به تعدادی از تحقیقات داخلی در ارتباط میپژوهش حاضر 

 :شود میدراین زمینه اشاره 
بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در "در پژوهشی تحت عنوان  (1931) مرادی

ایجاد  عوامل موثر در "ی رقابتی پورترها استراتژیصادرات صنعت کفش و دمپایی، با استفاده از 
مزیت رقابتی را با توجه به اقدامات استراتژیک پورتر مورد بررسی قرار داد. او در این پژوهش پس 

یت نسبی ایران در تولید کفش، پوش در ایران و مز عیت و مشکالت صنعت پایز بررسی وضا
                                                           
1. Strategic fit 
2. Porter 
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های توزیع متمایز را جهت  ارائه خدمات و استفاده از سیستم های کاهش هزینه، ایجاد تمایز، راه
های  راههای خارجی مورد بررسی قرار داد. او همچنین ز محصوالت در بازارایجاد تصویر متمایز ا

کارهایی را جهت ارتقای  از مشتریان را بررسی کرده و راه و انتخاب نوع خاصی بندی بازار بخش
 مزیت رقابتی ارائه داد.

ی رقابتی و ها استراتژیبررسی رابطه بین "( در پژوهشی تحت عنوان 1932زاده ) جهانی
ی ازمانس، رابطه اقدامات استراتژیک پورتر را با ساختار "ی ملت و رفاهها بانکی در سازمانساختار 

ی مکانیکی مناسب کاهش ها ساختارمورد بررسی قرار داد تا نظریه پورتر را مبنی بر این که 
ی ارگانیک مناسب اقدام استراتژیک تمایز است، مورد آزمون قرار دهد. نتیجه ها ساختارهزینه و 

 دارد.ی و استراتژی رقابتی وجود نسازمانداری بین ساختار این پژوهش این بود که رابطه معنا
ی را با فرایند و ساختار مورد بررسی سازمانی ها استراتژیرابطه  (1973و همکاران )1مایلز 

سازگار  سازمانقرار دادند و به این نتیجه رسیدند که چنانچه ساختار و فرایند کار با استرتژی 
 های گونهساختار و فرایند درخور هر یک از  ها آنعملکرد خوبی خواهد داشت  سازمانباشد، 

یک خطای  شود میکه واکنشگر نامیده  سازمانهارم چاستراتژیک را معرفی نمودند. نوع 
 استراتژیک است و عمکلردی درسطح پایینتر از سه گونه دیگر خواهد داشت.

استراتژیک مایلز و اسنو  های گونهانجام شده پیرامون ی ها پژوهش ( 1991) 2پیرس شاکر و
 نتایج ضدهای صورت گرفته  یج این پژوهش نشان داد که در پژوهشنتارا مورد برسی قرار دادند. 

از برتری سه  ها پژوهشهمچنین  ه وبدست آمدباق طمورد وجود مسایل چرخه اندر  یو نقیض
 اند. ها حمایت کرده ک نسبت به واکنشگرگونه استراتژی

طه بین ( در پژوهشی با استفاده از یک مقیاس چند آیتمی راب1991) کاننت و همکاران
ی را مورد بررسی قرار دادند. سازمانی بازاریابی ویژه و عملکرد ها قابلیتی استراتژیک، ها گرایش

یی که موضع ها شرکتی بازاریابی ها قابلیتکه اگرچه  دهد مینشان  ها آننتیجه تجزیه و تحلیل 
راتژیک مدافع، ی با موضع استها سازمانی ها قابلیتاست باالتر از  نگر آینده ها آناستراتژیک 

، مدافع و تحلیلگر از نظر سودآوری نگر آیندهاما سه گرایش استراتژیک  ،تحلیلگر و واکنشگر است
 عملکردی مساوی دارند و هرسه عملکردی باالتر از واکنشگرها دارند.

 های گونهی کسب و کار که منتهی به عملکرد عالی برای ها ویژگی( 1999) 9اسالتر و نارور
زا  که نوآوری قبل از اینکه درون نتیجه گرفتند ها آن را مورد آزمون قرار دادند. شود یماستراتژیک 

گیری بازار و خود مختاری برای  همچنین جهت .شود میبرانگیخته  سازمانباشد، از بیرون 
همچنین نتیجه گرفتند که  ها آناهمیت بسزایی دارد.  نگر آینده با موضع استراتژیک یها شرکت

                                                           
1.  Miles et al. 

2 . Shaker And  Pearce  
3 . Slater and .Narver 
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تحلیلگرها باید ی بررسی بازار وسیع و متمرکزی نیاز دارند. و اینکه ها تالشبه  تحلیلگرها
را  نگر آیندهیی با موضع ها شرکتهای  وم با مشتریان داشته باشند تا کاستیاهای مدگفتگو

جستجوی  باید در استتحلیلگر  ها آنیی که موضع استراتژیک ها شرکتهمچنین  .تخمین بزنند
همچنین نتیجه گرفتند که  ها آن باشند. نگر آینده یی با موضعها شرکت بهمزیت هزینه نسبت 

مدافع است با  موضع تی سخت پرسنلی که از خصوصیاها سیاستمتمرکز و  گیری تصمیم
 موفقیت در رابطه نیست.

شرکت  121 ،ی رقابتی و عملکردها استراتژیبا هدف بررسی رابطه  (1997)1هلمز و دیگران
یی که با ترکیبی از ها شرکتورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که کوچک و متوسط را م

یی که تنها با یکی از ها شرکتدر مقایسه با  کنند میی کاهش هزینه و تمایز رقابت ها استراتژی
بازگشت سرمایه بهتری دارند و این عملکرد  کنند میی کاهش هزینه یا تمایز رقابت ها استراتژی

 ت ارتباطی ندارد.بهتر به اندازه شرک
و بار فروشی رابطه  ی خوارها شرکتی ها فروشبا بررسی عمده (  2111)و همکاران  2پارنل

نتیجه گرفتند که  ها آندند. و عدم اطمینان محیطی را بررسی کراستراتژیک  های گونهبین 
 .پردازند میمدیران بر اساس ادراکشان از عدم اطمینان محیطی به انتخاب استراتژیک 

م اطمینان داستراتژی، پاسخی به ع "( در پژوهشی تحت عنوان 2111ارنل و همکاران )پ
به  عمده فروش 193با مطالعه  "عملکردی: یک دیدگاه جایگزین برای رابطه استراتژی و سازمان

این نتیجه رسیدند که کسب و کارها به هنگام طراحی استراتژی رقابتی هم نوع و هم میزان عدم 
های استراتژیک پایدار  دهد که گزینه مینشان  ها آن. نتیجه پژوهش گیرند میرنظر اطمینان را د

پذیری صنعت محدود شود،  ی و رقابتسازمانعینی مثل منابع  یها مقیاسبیشتر از اینکه توسط 
 .شود میمحدود  سازمانی ذهنی و ادراکی مدیران ها قابلیتتوسط 

 الگویی با استفاده از سازمانموجود استراتژی  هایالگوپس از بررسی ( 2112 )9بوین و واکر 
رتر که بر اقدامات استراتژیک تاکید ومایلز و اسنو که بر موضع استراتژیک تاکید دارد و مدل پ

ی دولتی یک مدل دوبعدی از محتوای استراتژی ارائه دادند که شامل موضع ها سازماندارد برای 
 .باشد میو اقدام استراتژیک 
سوی استراتژیک و و با هدف بررسی رابطه سمت (2111)و همکاران 2گریگوزسایمون

شرکت  139ای از  پذیری اسپانیا، با بررسی نمونه ی مهمانها شرکت ی عملکرد درها مقیاس
و هر  کنند میاسپانیایی به این نتیجه رسیدند که سه گونه استراتژیک مایلز و اسنو به خوبی عمل 

 خواهند داشت. ها واکنشگرسه عملکردی بهتر از 
                                                           
1. Helms et.al. 

2 .Parnell et al. 

3 .Boyne and Walker 
4 .Garrigos-Simon et al. 
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کوچک و متوسط شرکت  1911با بررسی (  2111) 1مارین-و سنچر سنچز -گوناآر
در کل عملکردی بهتر از  نگر آیندهبا موضع استراتژیک ی ها شرکتاسپانیایی نتیجه گرفتند که 

 ها دارند. و مدافع تحلیلگرها
ا درنظر گرفتن مدیر آمریکایی و مکزیکی، ب 211( با پیمایشی از 2111پارنل و هرشی) 

ی را بررسی کردند. سازمانی ها استراتژی، امکان ادغام ها ی آنسازمانها و سطح عملکرد  استراتژی
ی ها استراتژیمایلز و اسنو و همچنین  شناسی گونهبر اساس  ها آنی مورد مطالعه ها استراتژی

ی ها استراتژینوع بر حسب  ها استراتژینشان داد که ادغام  ها آنرقابتی پورتر بود. مطالعه 
نتایج پژوهش ایشان همچنین  تر منجر شود. تواند به عملکرد باالتر و یا ضعیف میترکیب شده 

 ی کاهش هزینه و تمایز به عملکرد باالتری منتهی خواهد شد.ها استراتژینشان داد که ادغام 
آزمون  ی دولتی موردها شرکتمایلز و اسنو را در  شناسی گونه( 2116)و همکاران 2مییر
میختند و به این نتیجه آو اسنو را با تئوری دولتی در هم محتوای استراتژی مایلز  ها آن. قراردادند

ی ها استراتژیاست و  استراتژی ترین ، اثربخشسازمانمدافع برای رسالت رسیدند که استراتژی 
اسی( محیط )قدرتمند از نظر سی ترقدرتمند و واکنشگر در رابطه با اهداف عناصر نگر آینده

 ی اثربخش است.سازمان
نفر از افراد مطلع   1221فر از مقامات دولتی و ن 119با پیمایش ( 2116)و همکاران 9اندروز 

 با موضع استراتژیک ی دولتیها شرکترا درمورد  یسازمان انگلیسی رابطه استراتژی و عملکرد
ی با موضع ها شرکت رفتند که، مدافع و واکنشگر مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گنگر آینده

 .دارند ها واکنشگر ها عملکردی بهتر از مدافع نگر آینده استراتژیک
مرتبط ساختن تاکتیک های استراتژیک  و "تحت عنوان  ای مطالعه( در 2116آلن و هلمز )

مدیر،  226با پیمایش نمونه ای متشکل از  "ی عمومی پورترها استراتژیی به سازمانعملکرد 
ی عمومی پورتر، لیستی از تاکتیک های استراتژیک معرفی کردند که ها استراتژیکدام از برای هر

 ی باال همبستگی دارند.سازمانبا عملکرد 
ی کاهش ها استراتژییی که ها شرکت( با هدف مقایسه عملکرد 2116)2یانگ و دیگران

ضای انجمن حمل و نقل کلیه اع را بکار می برند، ها استراتژیهزینه، تمایز یا ترکیبی از این 
یی که ترکیبی از ها شرکتنشان داد که  ها آنکنگ را مورد بررسی قرار دادند. بررسی  هنگ

که با  کنند مییی عمل ها شرکتبرند بهتر از  های تمایز و کاهش هزینه را بکار می استراتژی
با استراتژی  یی دارند کهها شرکتو هر دو عملکردی بهتر از  کنند میاستراتژی تمایز رقابت 

                                                           
1.  Aragon-Sanchez and Sanchez-Marin 

2 . Meier 
3 . Andrews 
.   
4.  Yeung 



 31                                                                                   ... آن اثرات و تجاری های استراتژی محتوای تحلیل

کاهش هزینه است با  ها آنیی که استراتژی رقابتی ها شرکت. و کنند میکاهش هزینه رقابت 
 متمایز کردن خدمات خود بدنبال درپیش گرفتن استراتژی ترکیبی هستند.

ی عمومی بعد از دو دهه؛ یک ها استراتژی"ای تحت عنوان  ( در مقاله2116) پارنل
ی رقابتی پورتر و دو اقدام ها استراتژیبراساس چارچوب  "ژی رقابتیسازی مجدد از استرات مفهوم

جدید پرداخته و ارزش و کنترل را بعنوان دو  شناسی گونهتمایز و کاهش هزینه، به معرفی یک 
 د.کن میی معرفی سازمانی ها استراتژیعامل برجسته در 

صادی کوچک و متوسط بنگاه اقت 131( در مطالعه خود با پیمایش 2113) والش و ساندرسون
که مشتریان گاز طبیعی هستند، اهمیت عوامل کلیدی موفقیت را از دیدگاه مشتریان به هنگام 

کننده گاز طبیعی مورد آزمون قرار دادند. نتایج تحقیق  در خصوص انتخاب تامین گیری تصمیم
زیت رقابتی کافی در ایجاد م که استفاده از استراتژی کاهش هزینه به تنهایی دهد مینشان  ها آن

 ءو اینکه استراتژی ترکیبی کاهش هزینه و ارائه خدمات کیفی، ارتباطات و خدمات را ارتقا نیست
 .دهد می

بندی مایلز و اسنو،  شرکت مالزیایی و بکار بردن دسته 971با پیمایش ( 2113) جاسو و پارنل
ند و به این نتیجه رسیدند که ی رقابتی را مورد بررسی قرار دادها استراتژیی عملکرد و ها مقیاس
ی سازمانی مالی عملکرد ها مقیاسغربی بیشتر بر  یها شرکتی مالزیایی در مقایسه با ها شرکت
ی غربی در ملل ها مقیاسبردن  نتایج هچنین بر مشکالتی را که به هنگام بکار .کنند میتاکید 

 شرقی پیش می آید تاکید میکند.

 شناسی تحقیق . روش3

به طور کلی هدف از این و از نظر روش، توصیفی است.  ز نظر هدف کاربردیاین تحقیق ا
از  ی تولیدی است.ها شرکتی سازمانعملکرد  ، بررسی رابطه بین محتوای استراتژی وتحقیق

برای   باشد، و اقدام استراتژیک میآنجا که محتوای استراتژی مبتنی بر دو بعد موضع استراتژیک 
اتژی و عملکرد می بایست رابطه هریک از این ابعاد با عملکرد مورد سنجش رابطه محتوای استر

بر این قرار گرفته است. شناسی مایلز و اسنو  فرض، گونه آزمون قرار گیرد. در این رابطه پیش
متغیرهای مستقل در این پژوهش ارائه شده است. اساس مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر 

، مدافع و واکنشگر( و اقدامات استراتژیک )کاهش هزینه، نگر آیندههای استراتژیک ) شامل موضع
تمایز و اقدام استراتژیک ترکیبی کاهش هزینه و تمایز و همچنین اقدام استراتژیک تمرکز یا عدم 

های  دهد. مالک تشکیل می سازمانباشد. متغیر وابسته این پژوهش را عملکرد  تمرکز( می
 دهند.  ه، سودآوری، رشد سهم بازار و عملکرد کلی شکل میگیری عملکرد را بازگشت سرمای اندازه
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 محتوای استراتژیک

 اقدام استراتژیک موضع استراتژیک

 تمرکز کاهش هزینه تمایز واکنشگر مدافع نگر آینده

 
 

 عملکرد
 عملکرد کلی بازگشت سرمایه رشد سهم بازار سودآوری

 

 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 
 : است شده تنظیم زیر شرح به یک شکل پایه بر تحقیق فرضیات

رابطه  ها آنهای مورد مطالعه با عملکرد  بین موضع استراتژیک شرکت .فرضیه اصلی اول
 وجود دارد.
  نگر و عملکرد رابطه مستقیم وجود دارد. .  بین موضع استراتژیک آینده1فرضیه فرعی 

  طه مستقیم وجود دارد.بین موضع استراتژیک مدافع و عملکرد راب. 2فرضیه فرعی 

  بین موضع استراتژیک واکنشگر و عملکرد رابطه معکوس وجود دارد9فرضیه فرعی .. 
گیرند عملکرد  دام استراتژیک متفاوتی در پیش میکه اق هایی شرکت. ومدفرضیه اصلی 
 متفاوتی دارند.

  یا های رقابتی تمایز، کاهش هزینه  هایی که استراتژی عملکرد شرکت. 2فرعیفرضیه
 ند متفاوت است.گیر میترکیبی را درپیش 

  از عملکرد  کنند میهایی که با استراتژی تمرکز رقابت  عملکرد شرکت. 1فرضیه فرعی
 متفاوت است. کنند میهایی که به کل بازار خدمت  شرکت

چهار که در  است های تولیدی استان اصفهان شرکتآن دسته از  ،این پژوهش جامعه آماری
توسط اداره صنایع و معادن استان اصفهان،  و کار برگزار شدهبا تجارت و کسب همایش مرتبط 

 1939طی دو ماه اول سال اتاق بازرگانی استان اصفهان  خانه صنعت و معدن استان اصفهان و
 تعیین و مقایسهدر پی باشد. این پژوهش  میمورد  611ها بیش از تعداد این شرکت .شرکت کردند

حجم  به منظور برآوردگزینند.  می را بر یهای مختلف ست که استراتژیهایی ا عملکرد شرکت
نفر از مدیران  61شنامه بینها، یک مطالعه مقدماتی با توزیع پرس نمونه قبل از برگزاری همایش

 ،91/1در سطح اطمینان  31/1با برآورد واریانس نمونه اولیه به میزان صورت گرفت. ها  شرکت
پس از اطمینان از این که افراد حاضر در همایش مدیران  شرکت برآورد شد. 122 حجم نمونه

ی شرکت مطبوع ها استراتژیی خود از سازمانباشند و بر حسب سمت  کننده می های تولید شرکت
پرسشنامه توزیع شده  913اطالعات کافی دارند پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت. از میان 
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)نرخ  پرسشنامه قابل استفاده بود 129بازگشت داده شد که از این تعداد عدد آن  199تعداد 
 (.93/1بازگشت 

پرسشنامه های تحت مطالعه از  منظور شناخت ماهیت استراتژی شرکتدراین پژوهش به 
های مدیران و  امل پنج سوال عمومی درمورد ویژگی. این پرسشنامه ش( استفاده شد1992) پارنل

 باشد. می ها رکتهای ش ل تخصصی در مورد استراتژیزده سواسی و سازمان
ی داشته باشند، های مختلف ممکن است اهداف عملکردی مختلف از آنجایی که استراتژی

پارنل و . [16] های مناسب سنجش عملکرد یک وظیفه حیاتی اما مشکل است انتخاب مقیاس
اسخگویان خواستند تاثیر از پ ( در بررسی خود درمورد رابطه استراتژی و عملکرد،2116)همکاران
خود را بر عملکرد مالی کلی، رضایت مشتری، حفظ مشتری و سهم بازار  سازمانهای  استراتژی

یک  م ارزیابی عملکرد شرکت، تعیین اینکه( معتقدند به هنگا2116ارزیابی کنند. آلن و هلمز)
ها به  یاری از پژوهش. در بسدارای اهمیت است کند در مقایسه با رقبا چگونه عمل می شرکت

های  شرکت خود نیستند دستیابی به روش دلیل اینکه مدیران مایل به افشای اطالعات دقیق
حتی اگر چنین اطالعاتی ی غیر عملی یا غیر ممکن است. سازمانگیری عملکرد  عینی اندازه
در ند ( اعتقاد دار2116کننده صحت سنجش عملکرد نیست. آلن و هلمز) تضمین د هم،موجود باش

پرسشنامه  در انتهای روش مناسبی است لذاگردآوری اطالعات بصورت ادراکی این خصوص 
در این پژوهش از پاسخگویان خواسته شده که عملکرد شرکت خود را از نظر مورد استفاده 

بازگشت سرمایه، سودآوری، رشد سهم بازار و عملکرد کلی مالی در مقایسه با رقبا ارزیابی کنند و 
  .است ین امر از طیف لیکرت استفاده شدهبرای ا

تحقیق  پرسشنامه مذکور با استفاده از روایی صوری تأیید گردید برای این منظور پرسشنامه
بازنگری قرار گرفت تا برای  تولیدی قرار داده شد و بارها مورد سازماندر اختیار مدیران ارشد پنج 

ورد استفاده در این پژوهش توسط کاننت و پایایی پرسشنامه م مدیران صنعت قابل فهم گردد.
درصد بوده است.  71متوسط  به طور( مورد بررسی قرار گرفته و ضریب پایایی آن 1991دیگران )

سوال برای نمونه آماری  22روش آزمون بدینگونه بوده است که ابتدا یک پرسشنامه حاوی 
مربوط می شده است. سپس با ارسال شده که هر دو سوال به یکی از ابعاد موضع استراتژیک 

همین پرسشنامه با تغییراتی در نامه درخواست و بسته بندی پرسشنامه  یک فاصله زمانی مجدداً
تن از پاسخگویان که پرسشنامه های قابل استفاده را ارجاع نموده بودند ارسال شده  112برای 

پس آزمون  -پایایی آزمونپرسشنامه قابل استناد بازگشت داده شده. ضرایب  27است که نهایتا 
ها  درصد بوده است. سپس جفت سوال 61درصد با میانگین  32 درصد تا 16سوال بین  22برای 

پایان  قرار گرفته و مقایسه شدند و در رسیکه نماینده یازده بعد استراتژی بودند به دقت مورد بر
ه حفظ شدند. ضرایب سواالتی که باالترین ضریب پایایی را در هر جفت داشتند در پرسشنام
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این  درصد بوده است. 71صد با میانگین در 32 درصد تا 67پایایی برای این یازده سوال بین 
ی بکار رفته سازمان( در بررسی رابطه استراتژی و عملکرد 1992پرسشنامه همچنین توسط پارنل )

 در آن نتایج که گرفت قرار بررسی مورد برای این تحقیق نیز همچنین پرسشنامه پایایی است.
 الزم پایایی از پرسشنامه فرعی ابعاد کلیه شود می مالحظهطور که  همان. است آمده یک جدول

 .برخوردارند
 پرسشنامه فرعی ابعاد اعتماد قابلیت ضریب محاسبه. 1 جدول

 ابعاد فرعی پرسشنامه موضع استراتژیک اقدامات استراتژیک عملکرد

 ضریب قابلیت اعتماد رمن براوناسپی اسپیرمن براون آلفای کرونباخ

 مقدار ضریب 77/1 72/1 31/1

 
و آنالیز  tدر این مطالعه برای بررسی آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون 

 است. استفاده شده واریانس

 ی پژوهشها یافتهو  ها داده. تحلیل 4

را ( ددرص نهشرکت ) 12های خصوصی،  شرکترا  درصد( 36شرکت ) 113تعداد 
و  دهد میی دولتی تشکیل ها شرکترا ( درصد چهارشرکت )و پنج  های نیمه خصوصی رکتش

نامعلوم است.  دهد میها نیز که کمتر از یک درصد پاسخگویان را تشکیل  نوع یکی از شرکت
 ( سابقه کاردرصد 19 شرکت ) 22سال، یک تا پنج سابقه کار  (درصد 6/12شرکت ) 16 مجموعاً

 (درصد 91شرکت ) 97سال و  21تا  11سابقه کار ( درصد 91شرکت ) 99ل، سا 11 تا شش
نیز نامعلوم بود.  درصد( هشتمعادل شرکت ) 11داشتند و سابقه کار  سال سابقه کار 21بیشتر از 

نفر  19دیر طرح توسعه، م (درصد 91نفر ) 99یان مدیر عامل، پاسخگودرصد(  23 نفر ) 96 جمعاً
 (درصد پنجنفر )عضو هیات مدیره، هفت یس و رئ (درصدهشت  نفر) 11مدیر مالی، (درصد 11)

سمت  اند. ضمناً ها بوده ارشد شرکت نفر نیز از میان سایر مدیران هفتمدیر بازاریابی و فروش، 
، درصد( 21)شرکت  27 پاسخگویان نیز نامشخص است. از (درصد ششنفر ) ی هشتسازمان
تعداد  نفر، 11تا 26عداد پرسنل بینت درصد( 11) شرکت 19ر، نف 26تعداد پرسنل کمتر از دارای 
، نفر 111تا  111بین  درصد( 11) شرکت 19 تا صد نفر، 11بین  درصد( 19شرکت ) 11 پرسنل

 97 شرکت ) 27و تعداد پرسنل  نفر 211تا  111اد پرسنل بین تعد( درصد هشت شرکت ) 11
 نفر بوده است. 211بیشتر از ( درصد
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 های تحقیق. هآزمون فرضی

 کرد رابطه مستقیم وجود دارد.لو عم نگر آینده.  بین موضع استراتژیک 1فرضیه فرعی
در جدول  نتایج آن همبستگی پیرسون استفاده شده که برای سنجش این فرضیه از ضریب

دو با یکدیگر محاسبه شده است. ه ها دو بدر این جدول همبستگی تمام متغیر .آمده است دو
است.  22/1نگر و رشد سهم بازار یب همبستگی موضع استراتژیک آیندهد است ضرچنانچه مشهو
توان نتیجه گرفت که بین موضع  بدست آمد می 116/1برابر این رابطه  Pمقدار از آنجا که 
این امر تاییدی است بر نظر مستقیم وجود دارد.  و رشد سهم بازار رابطه نگر آیندهاستراتژیک 

درکل به سهم  نگر آیندهی با موضع استراتژیک ها شرکتمبنی براینکه ( 2113) جاسو و پارنل
( را 2116) . این مطلب همچنین نتیجه گیری اندروز و دیگرانکنند میبازار باالتری دست پیدا 

 د.کن میی رابطه مستقیم دارد تایید سازمانبا عملکرد  نگر آیندهمبنی براینکه موضع استراتژیک 
ی و ربرای بازگشت سرمایه، سودآوحاصله  Pمقدار از آن است که  حاکی دوهای جدول  داده

ان گفت بین موضع تو درصد می 91پس در سطح اطمینان  ،باشد % می1عملکرد کلی باالتر از 
نگر و بازگشت سرمایه، سودآوری و عملکرد کلی رابطه معناداری وجود ندارد.  استراتژیک آینده

 .شود میهم بازار تایید رشد سمولفه پس فرضیه یک تنها برای 
 

 های عملکرد نگر و مولفه ضریب همبستگی موضع استراتژیک آینده. 2جدول 

 

 .دارد وجود مستقیم رابطه عملکرد و مدافع استراتژیک موضع بین. 2رضیه فرعیف
از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج آن در  نیز برای سنجش این فرضیه

های موضع مدافع و ، ماتریس همبستگی بین متغیرهای این جدول داده آمده است. سهجدول 
برای بازگشت سرمایه،  Pمقدار های این جدول  مطابق داده .دهد میابعاد مختلف عملکرد را نشان 

بنابراین بین موضع مدافع و این ابعاد عملکرد رابطه  % است،1و عملکرد کلی باالتر از  سودآوری
بازار  همبستگی بین موضع مدافع و رشد سهم Pمقداربه دلیل اینکه معناداری وجود ندارد. اما 

%  بین رشد سهم بازار و موضع مدافع رابطه 91سطح اطمینان در گفت  توان می % است1کمتر از 
است این رابطه معکوس  -19/1 معناداری وجود دارد و از آنجا که ضریب همبستگی پیرسون

بدین صورت که در سطح اطمینان  شود میرد  به طور کامل دوفرعی  باشد. بنابراین فرضیه می
ای ندارد اما با  لکرد کلی رابطهمسودآوری و ع % موضع استراتژیک مدافع با بازگشت سرمایه،91

یی که ها شرکتنتیجه گیری فوق موید این مطلب است که  رشد سهم بازار رابطه معکوس دارد.

 عملکرد کلی رشد سهم بازار سودآوری بازگشت سرمایه  

نگر آیندهموضع   

196/1 همبستگی پیرسون  119/1  221/1  119/1  

P. (2-tailed) 639/1  212/1  116/1  219/1  

N 129 129 129 129 
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شوند بلکه با  نمی از موقعیت خود در بازار دفاع کنند، نه تنها موفق به انجام این امر کنند میسعی 
های مختلف بدنبال بدست آوردن  که با روش نگر آیندهیی با موضع استراتژیک ها شرکتورود 

های پژوهش  این نتیجه گیری همچنین با یافته بازارهای جدید هستند ازصحنه خارج می شوند.
ی رابطه معناداری وجود سازمان( مبنی براینکه بین موضع مدافع و عملکرد 2116) اندروز و دیگران

ی با ها شرکت( مبنی براینکه 2113پارنل) ندارد درتضاد است. ضمن اینکه با ادعای جاسو و
 بازگشت سرمایه بهتری دارند در تضاد است. ،موضع استراتژیک مدافع درکل

 ضریب همبستگی موضع استراتژیک مدافع و مولفه های عملکرد .9جدول       

 

 . بین موضع استراتژیک واکنشگر و عملکرد رابطه معکوس وجود دارد.9فرضیه فرعی 
و ابعاد مختلف ماتریس همبستگی بین موضع استراتژیک واکنشگر  چهارجدول  های داده

رابطه موضع واکنشگر با رشد سهم بازار و  P شود که مقدار هده میدهد. مشا عملکرد را نشان می
% است. بنابراین بین موضع استراتژیک واکنشگر با رشد سهم بازار و 1عملکرد کلی باالتر از 

رابطه موضع استراتژیک واکنشگر با رشد  P اما مقدار وجود ندارد،عملکرد کلی رابطه معناداری 
ازآنجا که ضریب همبستگی در  است. 119/1و  191/1ترتیب ه ی ببازگشت سرمایه و نیز سودآور

هردو مورد منفی است، بین موضع واکنشگر و بازگشت سرمایه و همچنین سودآوری رابطه 
( را مبنی براینکه 2116) های پژوهش اندروز و دیگران گیری یافته این نتیجهمعکوس وجود دارد. 

د. فراتحلیل شاکر و کن میطه منفی وجود دارد تایید ی رابسازمانبین موضع واکنشگر و عملکرد 
کند.  ی واکنشگر را تایید میها شرکتی سازمان( نیز پایین بودن سطح عملکرد 1991پییرس )

وی از یک توان ادعا کرد که درپیش گرفتن موضع واکنشگر و عدم پیر ها می براساس این یافته
د به از توان میبلکه  شود میبازار و صنعت ن ه تنها باعث انطباق شرکت با شرایطموضع منسجم ن

 دست رفتن سودآوری و کاهش بازگشت سرمایه منجر شود.
 و مولفه های عملکرد واکنشگرضریب همبستگی موضع استراتژیک  .2جدول 

 

 عملکرد کلی رشد سهم بازار سودآوری بازگشت سرمایه  

موضع 

 مدافع

 131/1 -191/1 111/1 119/1 همبستگی پیرسون

P. (2-tailed) 131/1 162/1 191/1 961/1 

 129 129 129 129 تعداد

 عملکرد کلی رشد سهم بازار سودآوری بازگشت سرمایه  

موضع 

 واکنشگر

 -116/1 112/1 291/1 136/1 همبستگی پیرسون

P (2-tailed) 191/1 119/1 136/1 127/1 

 129 129 129 129 تعداد
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های رقابتی تمایز، کاهش هزینه یا ترکیبی را  استراتژیهایی که  عملکرد شرکت .2فرعی فرضیه 
 ند متفاوت است.گیر میدرپیش 

در  آننتایج استفاده و  فرضیه اصلی سوم آزمونها برای  تحلیل واریانس و مقایسه میانگین از
 ارائه شده است. پنج، شش و هفتی ها جدول

بازار   ه، سودآوری و رشد سهمبازگشت سرمای P دهد که مقدار نشان می جدول پنج
بزرگتر است. بنابراین  اند از پنج درصد های مختلف استفاده کرده هایی که از استراتژی شرکت

یعنی تساوی میانگین فرض صفر  پنج درصد، درمورد این سه بعد عملکرد در سطح خطای
اند رد  هش هزینه یا ترکیبی استفاده کردهکه از اقدامات استراتژیک تمایز، کا هایی شرکتعملکرد 

هایی  محاسبه شده برای عملکرد کلی سه گروه شرکت  Pمقدار هفتشود. با توجه به جدول  نمی
ارت دیگر فرض تساوی باشد. به عب % می1/1اند  ات استراتژیک مختلف استفاده کردهکه از اقدام

و این موید وجود  شود می% رد 1/1 ها با خطایی برابر کلی سه گروه شرکتمیانگین عملکرد 
 تفاوت در حداقل یک گروه با گروه دیگر است.

 ها های عملکرد و اقدامات استراتژیک شرکت . آنالیز واریانس مولفه1جدول 

 مجموع مربعات  
درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی
P. 

 بازگشت سرمایه

991/1 ها گروهبین   2 661/1  112/1  613/1  

ها گروهدرون   132/11  93 921/1    

112/11 کل  21    

 سودآوری

997/1 ها گروهبین   2 693/1  912/1  211/1  

ها گروهدرون   191/29  93 766/    

233/91 کل  21    

 رشد سهم بازار

212/9 ها گروهبین   2 712/1  311/2 171/1  

ها گروهدرون   699/22  93 197/1    

193/26 کل  21    

 عملکرد کلی

721/7 ها گروهبین   2 361/9  221/6  111/1  

ها گروهدرون   111/29  93 613/1    

221/91 کل  21    

نتایج این جدول، عملکرد کلی به این  دهد. با توجه نحوه این تفاوت را نشان می ششجدول 
کدام از  هایی که هر اند از عملکرد کلی شرکت بی را برگزیدهکه استراتژی ترکیهایی  شرکت

و های پارنل  گیری یافته این نتیجهاند باالتر است.  کاهش هزینه یا تمایز را برگزیده های استراتژی
یی ها شرکتگفت  توان مید. و بنابراین کن می(  را تایید 1997)هلمز و دیگرانو  (2111هرشی )
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همزمان تالش در ارائه یک محصول کیفی و متمایز و با قیمت معقول هستند درکل  طوربه که 
ی دارند که یا درپی کاهش هزینه ها هستند و یا صرفنظر از ها شرکتی بهتر از سازمانعملکرد 

 .قیمت و هزینه های تولید درپی ارائه یک محصول متمایز به بازار می باشند

 ها و اقدامات استراتژیک شرکت عملکرد کلی LSD. آزمون 6جدول 

از عملکرد  کنند میکه با استراتژی تمرکز رقابت  هایی شرکتملکرد . ع1فرضیه فرعی 
 متفاوت است. کنند میکه به کل بازار خدمت  هایی شرکت

با عملکرد  اند کردهکه استراتژی تمرکز را انتخاب  هایی شرکتبرای مقایسه تفاوت عملکرد 
استفاده قرار گرفت. تعداد  مورد tآزمون از  اند دادهکه کل بازار را تحت پوشش قرار  هایی شرکت

ی ارائه محصوالت و خدمات شرکت کل بازار را برا 111و تعداد  شرکت استراتژی تمایز 29
باشد.  ن واریانس در کل ابعاد عملکرد میاند. نتایج حاصل از آزمون لون حاکی از برابر بود برگزیده

بزرگتر از   Pدآوری، مقداردرمورد بازگشت سرمایه و سو، دهد مینشان  هفتطور که جدول  همان
محصوالت که به کل بازار  هایی شرکت% است. بنابراین از نظر بازگشت سرمایه و سودآوری بین 1

کنند تفاوت معناداری  ز بازار را انتخاب میکنند یا یک بخش کوچک ا و خدمات خود را ارائه می
% برای رشد سهم بازار 7/1ابر با بر Pوجود ندارد. با توجه به نتایج آزمون لون، شاهد مقدار عددی 

، گروه اول ها گروهاز آنجا که در تعریف اولیه . باشیم کلی می% برای عملکرد 2/1و مقدار 
نشان  t کنند، بنابراین منفی بودن آماره د که با استراتژی تمرکز رقابت میتعریف شدن هایی شرکت

بهتری دارند. بنابراین، فرضیه فرعی  عملکردبازار  های خدمت کننده به کل شرکتاز این دارد که 
 شود. می درمورد رشد سهم بازار و عملکرد کلی تایید پنجم

 

 

 متغیر وابسته
(I) اقدام

 استراتژیک
(J)   اقدام استراتژیک

تفاوت 
 (I-J)میانگین

خطای 
 استاندارد

P. 
 %91فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

عملکرد 
 کلی

LSD 

 کاهش هزینه
 93/1 -11/1 926/1 961/1 962/1 تمایز

 -99/1 -71/1 119/1 921/1 -121/1 ترکیب تمایز و کاهش هزینه

 تمایز
 11/1 -93/1 926/1 961/1 962/1 کاهش هزینه

 -19/1 -27/1 122/1 291/1 -632/1 ترکیب تمایز و کاهش هزینه

 
ترکیب تمایز و 
 کاهش هزینه

 71/1 99/1 119/1 921/1 121/1 کاهش هزینه

 27/1 19/1 122/1 291/1 632/1 تمایز
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 tآزمون فرضیه فرعی پنجم با استفاده از آزمون  . 7جدول

 هاپیشنهاد و گیری نتیجه. 5

ی تولیدی ها شرکتدر این پژوهش نتایج بررسی رابطه بین محتوای استراتژی و عملکرد 
. رشد سهم بازار با موضع محتوای استراتژی با عملکرد را نشان دادرابطه رائه شد. نتایج آماری ا

که در پی نوآوری و  هایی شرکتبطه معکوس دارد. رابطه مستقیم و با موضع مدافع را نگر آینده
کنند.  به سهم بازار بهتری دست پیدا می ئه محصوالت نو و ورود به بازارهای جدید هستندارا

گرفتن نوآوری و بررسی  پیش این است که در شود میبینشی که در راستای نتیجه فوق حاصل 

  

 ها برای تساوی میانگین  tآزمون آزمون لون

F P. t آماره 
درجه 
 آزادی

P.    

 دوطرفه

تفاوت 
 ها میانگین

تفاوت 
خطای 

 ندارداستا

% 91اطمینان  فاصله
 ها برای تفاوت میانگین

 حد باال حد پایین
سرمایه

ت 
ش

بازگ
 

ی 
ض برابر

فر

س ها
واریان

 
111/1 976/1 916/1- 127 119/1 967/1- 192/1 727/1- 112/1 

ی 
ض نابرابر

فر

س ها
واریان

 

 

 366/1- 172/22 169/1 967/1- 192/1 762/1- 129/1 

ی
سودآور

 

ض براب
فر

ی 
س هار

واریان
 

191/1 132/1 222/1- 127 217/1 221/1- 173/1 179/1- 191/1 

ی 
ض نابرابر

فر

س
واریان

 
ها

 

  929/1- 199/11 131/1 221/1- 161/1 111/1- 119/1 

سهم بازار
شد 

ر
 

ی 
ض برابر

فر

س
واریان

 
ها

 

716/1 212/1 212/2- 127 117/1 211/1- 166/1 791/1- 172/1- 

ی 
ض نابرابر

فر

واریا
س

ن
 

ها
 

  179/2- 332/97 122/1 211/1- 199/1 791/1- 111/1- 

ی
عملکرد کل

 

ی 
ض برابر

فر

س
واریان

 
ها

 

266/1 617/1 116/9- 127 112/1 272/1- 119/1 776/1- 172/1- 

ی 
ض نابرابر

فر

س
واریان

 
ها

 

  923/9- 231/11 112/1 272/1- 122/1 713/1- 191/1- 

           



 1991بهار  – 9شماره  –ات مدیریت راهبردی مطالع                                                             92

. از طرف شود میمداوم محیط بیرونی برای یافتن بازارهای جدید به رشد سهم بازار بهتر منتهی 
موفق خود  فعلی حفظ موقعیت در کنند می که بر اساس موضع مدافع عمل هایی شرکتر دیگ

گرفتن موضع واکنشگر باعث ضعف عملکرد در زمینه  د. در پیشدهن از دست می و آن را نشده
ثباتی و  ادراک زیاد بیبدلیل  ها شرکت. هنگامی که مدیران شود میبازگشت سرمایه و سودآوری 

 ها آنی کسب و کار سازمانگیرند عملکرد می را درپیش نمنسج ، موضععدم اطمینان محیطی
که اقدامات استراتژیک کاهش  هایی شرکتی این پژوهش نشان داد ها یافته . ضمناًکند مینزول 
کنند.  به عملکرد کلی بهتری دست پیدا میبندند  همزمان بکار می به طورو تمایز را  هزینه

را بهبود  سازمانعملکرد  شوند میبا قیمتی معقول ارائه بنابراین محصوالت متمایز و کیفی که 
ین پژوهش مورد بررسی قرار د از سایر عواملی که در اتوان میبخشند. این عملکرد بهتر  می

ی این پژوهش همچنین نشان داد ها یافتهاند، مانند رضایت مشتریان ناشی شود.  نگرفته
که استراتژی  هایی شرکتند در مقایسه با گزین که استراتژی عدم تمرکز را برمی هایی شرکت

ند از نظر رشد سهم بازار و عملکرد کلی در موقعیت بهتری قرار دارند. نتیجه گیر میتمرکز را پی 
که برای پرهیز از رقابت سرسختانه، بخش کوچکی از  هایی شرکتفوق موید این مطلب است که 
را ازدست می دهند و عملکرد  ازار خودسهم ب نهایتاً کنند میبازار را برای رقابت انتخاب 

نتیجه گرفت که جسارت هوشیارانه و انسجام  توان میکل  تری خواهند داشت. بنابراین در ضعیف
 .شود میی منجر سازماننهایت به عملکرد بهتر  در موضع و اقدامات استراتژیک در

ملکرد از برای بررسی ع بوده است اول آنکه هایی نیز محدودیتتحقیق حاضر دارای 
های عینی استفاده نشده است، لذا سایر مطالعات ممکن است به آرشیو اطالعات عملکرد  روش
دسترسی بیابند و بتوانند عملکرد شرکت را مستقل از سایر اطالعات تحلیل کنند.  ها سازمانمالی 

 های غیر مالی است. اسمحدودیت دوم این تحقیق بررسی تنها رشد سهم بازار از میان مقی
یر مالی در های غ های غیر مشهود و سایر مقیاس انداز آینده بهتر، دارایی رضایت مدیران، چشم

ی تولیدی استان اصفهان ها شرکتمحدودیت بعدی بررسی صرف اند.  این پژوهش بررسی نشده
د با استفاده از شرایط توان میاین موضوع  .استی خدماتی و بازرگانی ها شرکت و عدم بررسی

در تحقیق حاضر پذیری پژوهش را کاهش دهد. همچنین  عتی بودن این استان، تعمیمص و صنخا
 شود میی رقابتی استفاده شده است. پیشنهاد ها استراتژیهای خودآزمون برای تعیین  از مقیاس

ی ها استراتژیای و سایر روشهای تحلیلی برای تعیین  پژوهشگران از تجزیه و تحلیل خوشه
 .رقابتی استفاده کنند

 

 



 91                                                                                   ... آن اثرات و تجاری های استراتژی محتوای تحلیل

  منابع 

ی در سازمانی رقابتی و ساختار ها استراتژیبررسی رابطه بین  . (1936) فاطمه جهانی زاده، .1
 ی ملت و رفاه، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.ها بانک

بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات صنعت (. 1931مرادی، رضا ) .2
ی رقابتی پورتر، پایان نامه کارشناسی ارشد. ها استراتژیاز  کفش و دمپایی، با استفاده

 دانشگاه شهید بهشتی.

 محمد سید ترجمة استراتژیک، مدیریت مبانی .(1932توماس) ،الویلن ؛دیوید ،هانگرجی .9
 فرهنگی. های پژوهشتهران:  ایزدی. داوود و اعرابی

4. Allen, R.S., Helms, M.M.,(2006), "Linking strategic practices and 

organizational performance to porter's generic strategies" ,Business Process 

Management Journal,Vol.12, No.4, pp.433-454t 

5. Andrews,R., Boyen, G.A., Walker, R.M.(2006), " Strategy content and 

organizational performance: An empirical analysis", Public Management 

Review, vol.6, No. 2, pp189-210. 

6. Aragon-Sanchez, A., and Sanchez-Marin, G. (2005). Strategic Orientation, 

Management Characteristics, and Performance: A Study of Spanish SMEs. 

Journal of Small Business Management, Vol. 43. No. 1, 287-308. 

7. Boyne, G. A. & Walker, R.M.(2004). Strategy content and public service 

organizations. Journal of Public Organization Research and TheoryNo.14, 

pp. 231-252 

8. Conant, J.S, Makowa, M.P. and Varadarajan P.R (1990), " Strategy types, 

distinctive marketing competences and organizational performance: a 

multiple measures-based study", Strategic Management Journal, Vol.11, pp. 

365-383 

9. Helms, M.M.,Dibrell, C. and Wright, P.(1997), " Competitive strategies and 

business performance: evidence from the adhesives and sealants industry", 

Management Decision, Vol.35, No. 9, pp.689-703 

10. Garrigos-Simon FJ, Marques D, Narangajavana Y (2005). “Competitive 

strategies and performance in Spanish hospitality firms”. Int. J. Cont. Hosp. 

Manage., Vol. 17, No.1, pp22-38. 

11. Meier, j.M., O'ToolerJr,L.J., Boyne,G.A. and Walker, R.M.(2006), 

"Strategic management and performance of public organizations: Testing 

venerable ideas against recent theories", JPART, Vol17, pp.357-377 

12. Parnell, J.A. and Hershy, L., (2005)," The strategy-performance 

relationship: the blessing and curse of the combination strategy", IJCM, 

Vol.15, No.1, pp. 17-29 

13. Parnell, J.A.(1992) "The RIC-strategy-performance linkage: an empirical 

test of catalog and mail-order houses", A Dissertation Presented to the 

Faculty of the Graduate School Memphis State University, the Requirement 

of the Degree of Doctor of Philosophy, 

 



 1991بهار  – 9شماره  –ات مدیریت راهبردی مطالع                                                             96

14. Parnell, J.A., (2000) ," Strategy as a response to organizational uncertainty: 

an alternative perspective on the strategy –performance relationship", 

Management decision, Vol. 38, No. 8, pp. 520-530 

15. Parnell, J.A., (2008), "Generic Strategies after two decades: a re-

conceptualization of competitive strategy", Management Decision,Vol.44, 

No.8, pp.1139-1154 

16. Parnell, J.A., O’Regan, N., &Ghobadian, A. (2006). Measuring performance 

in competitive strategy research. International Journal of Management & 

Decision Making, 7, 408‐417. 

17. Parnell, J.A.,(2008) Strategic Management: Theory and Practice, third 

edition. Cincinnati: Cengage. 

18. Shaker A. Zahra; John A. Pearce II,(1990), “Determinants of board 

directors' strategic involvement”, European Management Journal,  Vol. 8, 

No. 2, pp 164-173 

19. Slater, S.F and Narver J., C., (1993).“Market Orientation and Customer 

Service: the Implications For Business Performance” European Advances in 

Consumer Research Vol 1,  Pages 317-321 

20. Walsh, P.R and Sanderson, S.M. (2008),"Hybrid strategic thinking in 

deregulated retail energy markets", International Journal of Energy Sector 

Management, Vol.2, No.2, pp218-230 

21. Yeung ,J.H.Y., Selen, W., Sum C.C. and Huo B., (2006), "Linking financial 

performance to strategic organization and operational priorities", 

International Journal of physical distribution and Logistics Management, 

Vol.36, No.3, pp.210-230 

 

 


