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 چکيده
 صادرات هاي استراتژي همسوييه آيا وجود است ك بوده سشاين مطالعه در جهت پاسخ به اين پر     

از طريق روش  اسخ به اين سئوالدر اين راستا، ضمن پ. منجر به بهبود عملكرد صادراتي خواهد شد
هاي استراتژي همسوييگيري مديريت در ارتباط با يك سيستم پشتيباني از تصميم، آزمون فرض فازي

 يپژوهش ،نتيجه نظراز و تبييني  يپژوهش ،از حيث هدف حاضر پژوهش شده است. ارائه صادرات
جامعه آماري اين . دهددر سطح استراتژيك ارائه ميالگويي براي حوزه صادرات چراكه  است اي توسعه

حداقل سه سال  ، دوماًبوده برتر ايرانصد شركت  ءباشد كه اوالً جز هاي صادراتي مي شركتتحقيق 
اند. سطح تجزيه و تحليل در اين پژوهش ت شناسايي شدهمتوالي به عنوان شركت برتر در حوزه صادرا

ها براي عملكرد صادراتي گزارشات سازمان مديريت صنعتي در ارتباط با آوري دادهابزار جمعو سازمان 
 استراتژيكنظريه نقاط مرجع از  نيز استراتژيك همسوييدرجه تعيين براي است. صد شركت برتر بوده 

جب ارتقاء عملكرد باال مو استراتژيك همسويي دهد اي پژوهش نشان ميهه شده است. يافتهاستفاد
تري درست و عملكرد صادراتي تصوير استراتژيك همسوييگيري فازي اندازه شود. همچنينصادراتي مي

مطلوبيت الگوي فازي در ارتباط با ارائه يك سيستم پشتيباني از ، اين كند. عالوه براز واقعيت ارائه مي
  .تأييد شده استنيز ري مديريت گيتصميم
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 مقدمه. 1

 است حدود چسبندگي بين دو يا چند بُعد سازماني براي ارتقاي عملكرد به معنايهمسويي 
هايي كه  سازمان بندي سازمان، مسويي و تركيبي هها نظريهبراساس بسياري از  [.91، 28]

 اثربخشياز ها باالست، بندي آناي، ساختاري و استراتژيك در تركيب همسويي بين عوامل زمينه
در ارتقاي عملكرد  استراتژيك همسوييامروزه نقش  بر اين اساس،. [03] برخوردارند نيز ييباال

مسأله اصلي براي كه  به طوريقرار گرفته،  گرانسازماني بسيار مورد توجه انديشمندان و پژوهش
 ،92 ،23] استبا محيط خارجي سازمان  استراتژيبين سطوح  همسوييمديريت سازمان، ايجاد 

در سطح سازمان در واكنش به محيط تغيير داده شود،  استراتژيبايد توجه داشت كه اگر . [22
اي( نيز وظيفه استراتژيب و كار و سطح كس استراتژي)يعني  استراتژيالزم است ديگر سطوح 

را  استراتژيك همسويياي  عدهحفظ شود.  استراتژيك همسوييهماهنگ تغيير يافته تا  به طور
( با شرايط وي انساني، شيوه رهبري، فرهنگ، نيرفناوريبين عناصر سازمان )ساختار،  همسويي

 همسوييرا  استراتژيك همسويياي ديگر  و عده [3، 99، 03، 29، 09، 21، 02]دانند  محيطي مي
ملينك و  .[91 ،01، 01، 8، 00 ،91]ند اهبين خود عناصر سازمان عنوان نمود استراتژيكدر سطح 

هاي و برنامه استراتژيكرا در رابطه با حفظ سازگاري بين اهداف  همسويي(، 2111همكاران )
هاي تأمين سازگاري بين اليه ناظر بر همسويياجرايي مورد تأكيد قرار داده و معتقد هستند كه 

و عملياتي را  استراتژيكتوان دو سطح [. بنابراين، مي21ريزي است ]مختلف در فرآيند برنامه
ها از منظر استراتژيبه هماهنگي  استراتژيك همسوييمطرح نمود.  همسويي مسئلهبراي 

ها ر اجراي برنامهعملياتي، هماهنگي عملي د همسوييپردازد ولي در سطح مفهومي و ذهني مي
است. به هر  استراتژيك همسوييعملياتي، ايجاد  همسوييالزمه  كه به طوري پذيردمي صورت

ها، مطالعات و نقش محوري آن در موفقيت سازمان همسوييحال، به دليل اهميت فزآينده 
جام انآن در بقا و موفقيت سازمان  گونگي نقشزيادي در خصوص شناسايي بيشتر اين متغير و چ

 همسوييبراي سنجش  جديد يلگويا ضمن معرفي مقاله سعي دارد[. اين 21، 08 ،23] استشده 
گيري  يك سيستم پشتيباني از تصميم ،استراتژيكمبتني بر نظريه نقاط مرجع  استراتژيك

از رويكرد فازي و با بكارگيري  با استفاده، مديريت در ارتباط با همسويي استراتژيك صادرات
  .ارائه نمايد فرض فازي روش آزمون

 
 . مبانی و چارچوب نظری تحقيق2

خود،  هاي ديدگاه مديريت براساس پردازان نظريههر يك از . 1استراتژیكنظریه نقاط مرجع 
كيفيت   (،0381اند. كاهش هزينه )پورتر،  ها بر شمرده نقاط مرجع خاصي را جهت موفقيت سازمان

                                                           
1. Strategic Reference Points (SRP's) Theory.  
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(، نيازهاي مشتريان 0381(، نوآوري )فوستر، 0331(، سرعت )استاك و هوت، 0381)ايماي، 
( از جمله نقاط مرجعي هستند كه 0331نفعان )هندرسون، ( و ذي0381، پيترز، 0388)اوهمايه، 

ها، در صورت تأكيد بر هريك از اين نقاط، سازمان به موفقيت كننده آن پردازان ارائهنظريه زعم هب
توان با استفاده از مباني ر اين حوزه تأكيد دارند كه ميب هاهمچنين، آن. [01] نائل خواهد آمد

، 01بندي نمود ]دو بُعدي دسته يك بُعدي و هايهاي سازمان را در الگونظريهفلسفي و منطقي، 
ارائه شده است. هاي مديريت  نظريهمباني منطقي  مبنايي براي مقايسه يكدر نمودار [. 22، 91

و نقاط پردازان مترادف يكديگر بوده  ارائه شده توسط اين نظريه ابعاد دهد كهاين بررسي نشان مي
ها  الگوهاي هر يك از سيستمشناسي  ها بر يكديگر تطابق دارند. براي گونهمرجع مورد استفاده آن

را انتخاب  "نقاط مرجع اعلم"از بين نقاط مرجع گفته شده ابتدا هاي سازمان، بايد  سيستمو زير
هاي استراتژيشناسي در اين پژوهش، براي گونه. كردشناسي  گونهنمود و سپس اقدام به 

كانون "شد كه شامل دو بُعد  بهره گرفته "ريچارد اچ. هال"صادرات از ابعاد مورد استفاده توسط 
 است. "كنترل"و  "توجه
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ها را در حالت فازي هستند و اين ما هستيم كه آن يهايپديدهها سازمان .منطق و الگوی فازی
ها فازي باشند، بايد مسائل مرتبط با اگر سازمان ،بنابراين .[1] كنيممي هستي يا نيستي تعريف

 همسوييتوان تبيين نمود كه از الگوهاي فازي تبعيت نمايد. بر همين اساس، مي ها نيزآن
هايي فازي هستند. آنچه كه در الگوي فازي و عملكرد صادراتي هر دو مقوله استراتژيك

در يك موضوع مورد  استراتژيك همسوييشود تعيين ميزان درجه مطرح مي استراتژيك همسويي
بندي  درجه 011تا ز صفر ا استراتژيكابتدا ماتريس نقاط مرجع بررسي است. در الگوي فازي 

خواهد شد. از  استراتژيكبندي موجب پيوسته شدن ماتريس نقاط مرجع شود. اين درجهمي
عد تفكيك شده است )كنترل فرآيند و كنترل نتيجه/ توجه ماتريس به دو بُ ابعاد هر يك از كه اآنج

عد مورد توجه قرار گيرد بندي بايد چهار بُ(، در اين درجهبه محيط داخل و توجه به محيط خارج
ميزان ميزان كنترل فرآيند، ميزان توجه به محيط داخل و  ميزان كنترل نتيجه، :كه عبارتند از

 به طوري ،خواهد شدبندي درجه 011تا  عد از صفرتوجه به محيط خارج. هر يك از اين چهار بُ
  (.2نمودار ) ف ماتريس متضاد هم خواهد بودبندي در ابعاد هر طركه جهت درجه

صادرات در يكي از  استراتژيهاي به مفهوم آن است كه گونه همسوييهر چند تعريف 
توان بر را تنها مي همسوييقرار گيرند، اما درجه  استراتژيكهاي متناظر ماتريس نقاط مرجع  ربع

مجاورت در ماتريس پيوسته نقاط بر اساس نظريه ها به يكديگر سنجيد. مبناي مجاورت گونه
 همسوييبه عنوان  002تا  10باال، فاصله  همسوييبعنوان  10تا  صفر، فاصله استراتژيكمرجع 

شود. اين اعداد از طريق رابطه پايين محسوب مي همسوييبعنوان  030تا  002متوسط و فاصله 
است. براساس اين  لحصوقابل  استراتژيكدر ماتريس كمي نقاط مرجع  فاصله بين دو نقطه

)ميزان فاصله بين نقاط مرجع كمتر باشد(، ميزان  نظريه هرچه ميزان مجاورت باالتر باشد
 باالتر خواهد بود.  همسويي

 
 بيشترين فاصله ماتريس كمي نقاط مرجع استراتژيك= درجه همترازي استراتژيك -فاصله كاركرد. 0رابطه 

سل= فرمول فاصله بين نقاط در نرم افزار اك  sqrt( (x2-x1)^2+(y2-y1)^2). 2رابطه   
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ورد. چارچوب كلي آبراي روبرو شدن با ابهام فرآهم مي هاي فازي، چارچوبيمجموعه
 هاي فازي تبيينمجموعه نظريهبا  " 0هاي ميزان )درجه( فازي بودناندازه" مواجهه با ابهام يا

شوند. اين توابع مي يله توابع عضويت نشان دادهزي به وسهاي فا. توابع مجموعه[0] گرددمي
، توابع عضويتبا استفاده از عضو مجموعه فازي است.  كه يك عنصر تا چه حد گوياي آن است

 يكتا  صفرميزان تعلق يا درجه عضويت عنصر را به صورت يك عدد حقيقي بين  توان مي
و  ميان كاركردها استراتژيك مسوييهفازي از درجه  هايافراز سهنمودار  . در[1] انتخاب نمود

 ارائه شده است.  پايين، متوسط و باال در سه مجموعه فازي عملكرد صادراتي
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 هاي فازي همسويي استراتژيك و عملكرد صادراتيافراز .9نمودار

 

 چارچوب نظريدر . کمی استراتژیك براساس نقاط مرجعصادرات  های استراتژیشناسی  گونه
انعكاس  استراتژي كه شاملوجود دارد  براي صادرات استراتژيچهار گونه الملل، ي بينبازرگان
 .[21] است 1مبادله -واكنشي استراتژيو  3جهاني استراتژي، 9محلي -جهاني استراتژي، 2داخلي
و نتايج حاصل از تجزيه و  مديران ارشدهاي جهاني گيريجهتها استراتژياين  انتخاب مبناي

[. همچنين اگر صادرات محصوالت و خدمات سازمان را يك فرآيند 9] باشدمي تحليل محيط

                                                           
1. Measures of Fuzziness 
2. Home Replication Strategy 

3. Multi-Domestic Strategy 

4. Global Strategy 
5. Transaction Strategy 

 همترازی استراتژیك باال

 همترازی استراتژیك

 همترازی استراتژیك پایين همترازی استراتژیك متوسط

 عملکرد صادراتی متوسط عملکرد صادراتی باال صادراتی پایينعملکرد 

 عملکرد صادراتی )درصد(
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فرآيند بايد صورت پذيرد. اين گيري پيرامون سه فعاليت اصلي در اين پويا در نظر بگيريم، تصميم
م سيستاالها و خدمات شامل زيرسيستم انتخاب بازار هدف، زيرها در فرآيند صادرات كسيستمزير

انتخاب  در خصوص زيرسيستمالملل است. سيستم آميخته بازار بينالملل و زيربينورود به بازار 
تمركز بر  استراتژي [:3] عبارتند از كه وجود دارد استراتژيچهار گونه  ،بازار هدف صادراتي

 تنوع در بازارهاي همگن و استراتژي تمركز بر بازارهاي غير همگن، استراتژي بازارهاي همگن،
 در بازارهاي غير همگن. تنوع استراتژي

سه نوع  را برايدر سازمان الملل  به بازار بينورود  استراتژيانتخاب  ،(0338رودباخ و دانيل )
هاي مزيت مزيت ناشي از مالكيت، مزيت ناشي از موقعيت و از:عبارتند  كه دانندمزيت مي

ناشي از موقعيت مستقيم با مزيت هاي صادرات مستقيم و غيراستراتژيالمللي شدن.  بين
 استراتژيباشد و با مزيت ناشي از مالكيت همسو مي كاستراتژياتحاد  استراتژيهماهنگ است، 

. در حوزه [93] المللي شدن هماهنگ استگذاري مستقيم خارجي با مزيت ناشي از بينسرمايه
ازهاي بازار  الملل را جهت پاسخگويي به نيآميخته بين استراتژيها يكي از چهار شركت ،صادرات

 ،آميخته بازاريابي كامالً استاندارد استراتژي: ها عبارتند از. اين استراتژيگيرندهدف، به كار مي
آميخته  استراتژي و آميخته بازاريابي محلي استراتژي ،آميخته بازاريابي استاندارد استراتژي

كاركرد  سازمان بايد بادر سيستم بازرگاني  استراتژيهاي بازاريابي كامالً محلي. اين گونه
 د. نافقي داشته باش همسوييبازاريابي داخلي 

 استراتژي(، براي هماهنگي 2119) واكر و همكاران استراتژيهاي در اين پژوهش از گونه
نوع  21 ،بازاريابي استراتژيصادرات و بازاريابي استفاده شده است. واكر و همكاران براي 

: گيرند كه در چهار گروه اصلي قرار مي اندنمودهبيان  چرخه عمر محصول براساس استراتژي
هاي مرحله بلوغ و  استراتژي هاي مرحله رشد، استراتژيهاي مرحله ورود به بازار،  استراتژي
در ماتريس كمي نقاط  استراتژيهاي گونهاين  چهاردر نمودار . [1] هاي مرحله افول استراتژي

 جانمايي شده است.  استراتژيكمرجع 
يج اين پژوهش را با آن تمام نتا ين، پژوهش مشابهي كه بتوانمحقق هايق بررسيطب

ها با توان تبيين نمود كه پژوهش حاضر در برخي از جنبهولي ميتطبيق داد صورت نگرفته است، 
مقايسه پژوهش حاضر  جدول يكنمايد. در ها را تأييد ميها منطبق بوده و نتايج آنساير پژوهش

 هاي مرتبط با همترازي استراتژيك آورده شده است. هشبا ساير پژو
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 مقايسه پژوهش حاضر با ساير تحقيقات مرتبط با همترازي استراتژيك .0 جدول

موضوع پژوهش و  ردیف

 تاریخ انجام

 بيان مختصر از پژوهش و نتایج حاصل نام محقق

0. 

بررسي اثر هماهنگي 
متغيرهاي سازماني بر 

هاي عملكرد دستگاه
لتي بر اساس مدل دو

ساختاري و با تأكيد بر 
نظريه نقاط مرجع 

 0981 -استراتژيك

سعيد 
نيكزاد 
 الريجاني

همترازي بين استراتژي سازمان، استراتژي منابع انساني، 
ساختار سازماني و فرهنگ سازماني براساس الگوي نقاط مرجع 

 و مجاورت كاركردها نشان داده شده است. (SRP)استراتژيك 

2. 

بطه هماهنگي بين را
استراتژي سطح 

وكار و   كسب
استراتژي بازاريابي با 

 -عملكرد سازماني
0981 

حميدرضا 
 رضواني

 

گذاري دارويي  همترازي استراتژيك در شركت سرمايه
  مورد ارزيابي قرار گرفته است و استراتژي (TPICO)تأمين

 بازاريابي نوع اول )مرحله معرفي( با استراتژي كسب و كار نوع
بازاريابي نوع دوم)مرحله رشد( با   اول )فرصت جو(؛ استراتژي

بازاريابي   استراتژي كسب و كار نوع دوم )تحليل گر(؛ استراتژي
نوع سوم)مرحله بلوغ( با استراتژي كسب و كار نوع سوم )مدافع 

بازاريابي نوع چهارم )مرحله افول( با   تمايزطلب(؛ و استراتژي
تر  چهارم )مدافع كم هزينه( هماهنگاستراتژي كسب و كار نوع 

 شود.است و اين همترازي موجب بهبود عملكرد مي

9. 

سازمان مبتني بر 
نقاط مرجع 

 0983 –استراتژيك 

اميررضا 
 اسكافي

همترازي بين ساختار سازماني، استراتژي، تكنولوژي و 
فرهنگ سازماني براساس الگوي نقاط مرجع استراتژيك 

(SRP) ست.نشان داده شده ا 

3. 

استراتژي رهبري 
متخصصين در بخش 

 –پژوهش و توسعه 
0983 

حميدرضا 
 پيرمراد

هاي رهبري كاركنان بخش ارائه الگوي يكپارچه استراتژي
R&D  براساس الگويSRP 

1. 
همترازي كامل 

 (2118سازمان )

Khadem, 

Riaz & 

Linda 

 ايجاد يكپارچگي در تمامي سطوح استراتژي سازمان

1. 

سازماني و همترازي 
عملكرد گذشته، حال 

 و آينده

Catoria 

et.al. 

استفاده از همترازي سازماني جهت افزايش عملكرد تفكيك 
همترازي عمودي و افقي و تاكيد بر همترازي افقي جهت 

 حصول عملكرد بهتر سازماني
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 شناسی تحقيق . روش3

به يكي از حاظ پرداختن اي، از نظر هدف، به لاين پژوهش از نظر نتيجه پژوهشي توسعه
هاي پذيري متغيرو از نظر نوع داده )كميت بيينيصادراتي، پژوهشي تداليل و علل بهبود عملكرد 

 . شودمحسوب ميكمّي پژوهش( پژوهشي 
، صد شركت برتر ايران بوده ءباشد كه اوالً جز هاي صادراتي مي شركتجامعه آماري اين تحقيق 

از بين صد  اند.ه عنوان شركت برتر در حوزه صادرات شناسايي شدهحداقل سه سال متوالي ب دوماً
شركت در طول سه  91اند و از اين ميان تنها شركت داراي صادرات بوده 19شركت برتر تنها 

كه به دليل محدود بودن  اند.صادرات برتر شناخته شده( در حوزه 0981-0983سال متوالي )
گيري، از روش همه شماري )تمام شماري( استفاده نمونهشركت(، بجاي  91حجم جامعه آماري )

 شده است.

 های پژوهشپرسش

هاي صادرات بر ارتقاء عملكرد صادراتي استراتژيعمودي و افقي  همسوييآيا  .پرسش اصلي
 مؤثر است؟

 هاي مورد مطالعه چگونه است؟در هر يك از شركتعملكرد صادراتي . 0فرعي پرسش

صادرات بر عملكرد  استراتژيعمودي و افقي  همسوييمايت از تأثيرات ميزان ح. 2فرعي پرسش
 است؟  تا چه حديصادراتي 

عمودي و افقي به عنوان متغير مستقل  همسوييدر اين پژوهش، متغيرهاي . های پژوهشمتغير
 همسوييبوده و عملكرد صادراتي به عنوان متغير وابسته بررسي شده است. روابط بين متغيرهاي 

 به صورت موارد ذيل قابل تعريف است: چهاروجه به نمودار با ت

 همسوييصادرات و نيز درجه  استراتژيالملل با محيط بين همسوييعمودي )درجه  همسوييـ 
 صادرات( استراتژيهاي صادرات با سيستمزير
 همسوييصادرات و نيز درجه  استراتژيبازاريابي با  استراتژي همسوييافقي )درجه  همسوييـ 

 هاي صادرات با يكديگر(سيستمزير استراتژي
مورد نياز براي تعيين  هاي جهت گردآوري داده در اين تحقيق. روش و ابزار گردآوری تحقيق

تحقيق پيمايشي  از روش، مورد مطالعه هاي سازمانهاي صادرات در ي استراتژيدرجه همسوي
 91. در طي فرآيند پيمايش، از ، سازمان استدر اين پژوهش سطح تجزيه و تحليل. استفاده شد

كارشناس و مدير  011در مجموع  نمودند. شركت همكاري 92شركت در جامعه آماري تحقيق، 
ها شناسايي شدند و به صاحب نظر و فعال در زمينه صادرات و بازرگاني خارجي در اين شركت

 ايناقدام نمودند. نفر نسبت به تكميل پرسشنامه  021همين تعداد نيز پرسشنامه توزيع شد كه 
 توجه كانون سنجش براي كه بود كنترل و توجه كانون اصلي بُعد دو شامل پرسشنامه
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 و يكديگر به نسبت سازمان هدف بازارهاي مشابهت جهاني، بازارهاي به مديريت گيري جهت
 سنجش مورد( بودن بازارگرا) صادراتي هدف بازارهاي در مشتريان نيازهاي به واكنش و شناسايي

 كمترين با اهداف به نيل براي مديريت تمركز هايگويه نيز كنترل بُعد با رابطه در. گرفت قرار
 ميزان و سازمان صادراتي تجربه ميزان ستادي، حوزه در گيريتصميم تمركز ،(كارايي) هزينه
براي سنجش روايي . شد سنجيده ايمنطقه بازارهاي خصوص در گسترده اطالعات و دانش

تحقيق در مرحله مطالعه هاي سشنامه عالوه بر مباني نظري، از نظرات آزمودنيمحتوايي پر
مقدماتي استفاده شده است. براي محاسبه ضريب پايايي از روش سازگاري دروني و به لحاظ 

اي از تكنيك آلفاي كرونباخ استفاده شده است. آلفاي كرونباخ قبل از توزيع وجود مقياس فاصله
باالبودن محاسبه گرديد. بنابراين با توجه به  811/1 ،از توزيع پرسشنامه و پس 81/1پرسشنامه 

توان تبيين نمود كه پرسشنامه طراحي شده براي تعيين درجه همسويي ضريب پايايي مي
  است. بوده استراتژيك، از پايايي الزم برخوردار

ها د در شركتدات موجوناز طريق بررسي مست ها،شركتعملكرد صادراتي هاي مربوط داده
. براي آوري گرديد جمع و نيز گزارشات سازمان مديريت صنعتي در رابطه با صد شركت برتر

 از شاخص سطح صادرات استفاده شده است.نيز سنجش عملكرد صادراتي 
درستي( يك فرضيه آزمون فرض فازي براي تعيين درجه درستي )نا .روش آزمون فرض فازی

در روش آزمون فرض فازي، به دنبال باقي گذاشتن يا رد فرض  گيرد.مورد استفاده قرار مي
هاي جايگزين(، قابل ها )فرض تهي و فرضخاصي نخواهيم بود بلكه در اين روش، كليه فرض

هاي جايگزين روبرو نيستيم. تعريف است و ديگر با رد فرض تهي با مجموعه نامحدودي از فرض
ه درستي فرض تهي، درجه درستي سبه درجتوان همراه با محادر آزمون فرض فازي مي

ها هاي جايگزين را نيز مشخص كرد. در هر حال، جمع جبري درجه درستي تمامي فرض فرض
 [.91برابر يك است ]
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 )مدل مفهومي پژوهش( هاي استراتژي صادراتهاي افقي و عمودي گونههمسويي .3نمودار     
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  های پژوهشیافتهها و  تحليل داده. 4

، تعيين درجه ادراتيصهاي پژوهش مستلزم تعيين سطح عملكرد دهي به پرسشپاسخ
و  ها براي انجام آزمون فرض فازيهاي فازي هر يك از اين متغيرو اندازه استراتژيك همسويي

  اشاره شده است. ها آندر ادامه به است كه  گيري مديريتپشتيباني از تصميمارائه سيستم 

، هاي برترو فروش كل شركت صادراتهاي مربوط به دادهگردآوري  پس از. عملکرد صادراتی
و نيز گزارشات ها دات موجود در شركتناز طريق بررسي مست ،0981 تا 0983 هايسال طي

براي سنجش عملكرد صادراتي از شاخص  ،سازمان مديريت صنعتي در رابطه با صد شركت برتر
ها كه حاصل تقسيم صادرات بر ين شركتسطح صادرات استفاده شده است. سطح صادرات ا

فروش كل )داخلي و خارجي( شركت است، براي هر سال مالي محاسبه گرديد. سپس از سطح 
صادرات سه سال ميانگين گرفته شد و به عنوان معياري براي عملكرد صادراتي مورد استفاده 

هاي  رد صادراتي شركتهاي فازي عملكميانگين سطح صادرات و اندازه دوقرار گرفت. در جدول 
 مورد بررسي ارائه شده است. 

راي تعيين درجه همسويي، ابتدا با استفاده ب. درجه همسویی عمودی و افقی استراتژی صادرات
از نقاط مرجع استراتژيك بدست آمده براي هر شركت، فاصله بين نقاط در سطح همسويي 

در هر شركت بدست آمد. جدول  همسويي استراتژيك و انحرافات محاسبه شدعمودي و افقي 
دهد. مي نشان ، رايكديگر است ، كه حاصل فاصله نقاط مرجع بادرجات همسويي استراتژيك سه
گيري به صورت اعداد فازي اندازه (9)نمودار ها با استفاده از الگوي فازي يك از اين همسويي هر

 اند. شده
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 هاي فازي عملكرد صادراتيميانگين سطح صادرات و اندازه. 2جدول 

 نام شرکت ردیف
 طح سميانگين 

 صادرات سه ساله

 های فازی سطح صادراتاندازه

 باال متوسط پایين

  0  -  -  1932 گشركت پتروشيمي خار  0

  0  -  -  1982 شركت فوالد خوزستان  2

  0  -  -  1911 شركت پتروشيمي بندر امام  9

  1911  1939  -  1913 رو شيميشركت ملي صنايع پت  3

  1931  1911  -  1911 شركت پتروشيمي فن آوران  1

  1991  1913  -  1913 شركت پتروشيمي شهيد تند گويان  1

  1992  1918  -  1918 شركت آلمينيوم المهدي  1

  -  1939  1911  1938 شركت پترو شيمي بو علي سينا  8

  -  1981  1901  1931 شركت ملي صنايع مس ايران  3

  -  1913  1990  1932 شركت توسعه معادن روي ايران  01

  -  1920  1913  1991 شركت سنگ آهن گلگهر  00

  -  1911  1931  1921 و صنايع معدني ايران سازمان توسعه و نوسازي معادن  02

  -  -  0  1921 ايرالكو-شركت آلمينيوم ايران  09

  -  -  0  1923 پاسارگاردشركت نفت   03

  -  -  0  1920 شركت پتروشيمي تبريز  01

  -  -  0  1921 شركت فوالد مباركه اصفهان  01

  -  -  0  1901 شركت پتروشيمي امير كبير  01

  -  -  0  1901 شركت صنايع مس شهيد باهنر  08

  -  -  0  1901 شركت تراكتور سازي ايران  03

  -  -  0  1902 ان ترانسفوشركت اير  21

  -  -  0  1902 شركت دارو پخش  20

  -  -  0  1902 شركت سرمايه گذاري توكا فوالد  22

  -  -  0  1900 شركت گروه ملي صنعتي فوالد ايران  29

  -  -  0  1913 شركت نفت بهران  23

  -  -  0  1913 شركت توسعه صنايع بهشهر  21

  -  -  0  1911 پگاه -ير ايرانشركت صنايع ش  21

  -  -  0  1913 صا ايران -شركت صنايع الكترونيك ايران   21

  -  -  0  1919 ايران خدرو ديزل  28

  -  -  0  1919 شركت ايران خدرو  23

  -  -  0  1919 شركت بيمه ايران  91

  -  -  0  1912 هپكو -توليد تجهيزات سنگينشركت   90

  -  -  0  1912 بهمنگروه  شركت  92



 21 هاي صادرات و عملكرد صادراتي همسويي استراتژي

 

 هاي فازي همسويي عمودي و افقي. درجات و اندازه9جدول 

ف
دی

ر
 

 نام شرکت
 همسویی

 عمودی

های فازی اندازه

 عمودی همسویی
 همسویی

 افقی

های فازی اندازه

 افقی همسویی

 باال متوسط پايين باال متوسط پايين

  0 - -  091931  0  -  -  023919 شركت پتروشيمي خارگ  0

  0 - -  020919  0  -  -  023911 شركت فوالد خوزستان  2

  0 - -  003911  0  -  -  020923 شركت پتروشيمي بندر امام  9

  0 - -  018911  1911  1929  -  31991 شركت ملي صنايع پترو شيمي   3

  1913  1991 -  32931  1983  1900  -  010988 شركت پتروشيمي فن آوران  1

  0 - -  001929  1911  1931  -  83911 شركت پتروشيمي شهيد تند گويان  1

  1932  1918 -  81923  1911  1993  -  39911 شركت آلمينيوم المهدي  1

  1939  1911 -  81938  1991  1911  -  81911 شركت پترو شيمي بو علي سينا  8

  1911  1993 -  39939  1933  1910  -  81922 نشركت ملي صنايع مس ايرا  3

  1911  1991 -  31933  1981  1901  -  011923 شركت توسعه معادن روي ايران  01

  1923  1910 -  81919  1911  1933  -  31931 شركت سنگ آهن گلگهر  00

02  
سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

 صنايع معدني ايران
19910  -  1930  1913  83990  - 1913  1930  

  1981  1903 -  011988  1930  1913  -  83911 ايرالكو-شركت آلمينيوم ايران  09

  1981  1921 -  38983  1931  1911  -  83911 شركت نفت پاسارگارد  03

  1918  1992 -  33912  1910  1933  -  11933 شركت پتروشيمي تبريز  01

  1913  1931 -  83928  1993  1911  -  82900 مباركه اصفهانشركت فوالد   01

  1998  1912 -  89911  1993  1911  -  82998 شركت پتروشيمي امير كبير  01

  1931  1911 -  81903  1911  1991  -  33933 شركت صنايع مس شهيد باهنر  08

  1918  1932 -  31982  1911  1931  -  83933 شركت تراكتور سازي ايران  03

  1931  1913 -  81991  1991  1911  -  82911 شركت ايران ترانسفو  21

  1913  1930 -  19911  -  1911  1993  18939 شركت دارو پخش  20

 -  1932  1918  11998  -  1988  1902  11903 شركت سرمايه گذاري توكا فوالد  22

 -  1911  1923  10939  -  1911  1993  18911 يرانشركت گروه ملي صنعتي فوالد ا  29

 -  1913  1991  11918  -  1912  1938  91931 شركت نفت بهران  23

  1911  1931 -  12931  -  1911  1911  12911 شركت توسعه صنايع بهشهر  21

 -  1933  1911  18901  -  1919  1991  11920 پگاه -شركت صنايع شير ايران  21

 -  1912  1938  19903  -  1913  1920  12910 شركت صنايع الكترونيك ايران   21

 -  1939  1911  11919  -  1911  1911  12911 ايران خدرو ديزل  28

 -  1938  1912  13912  -  1918  1932  91913 شركت ايران خدرو  23

 -  1938  1912  13911  -  1918  1932  91989 شركت بيمه ايران  91

  1911  1993 -  39981  -  1930  1913  11991 هپكو -شركت توليد تجهيزات سنگين  90

 - 1919 1991 11901 - 1923 1911 39911 شركت گروه بهمن 92
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و  )عمودي و افقي( استراتژيك هايهمسوييبا توجه به افرازهاي مشخص شده براي 
ها مورد از آن 21تدوين نمود كه فازي  فرض 21بايد  ،عملكرد صادرتي )باال، متوسط و پايين(

 چهارها در جدول درجه تأييد هر يك از آن هبه همرا ها. اين فرضهستندجايگزين  هايفرض
 09 ،جايگزين فازي فرض 21همچنين از  .است 02/1تهي  فرضدرجه تأييد ارائه شده است. 

 باشند. فرض داراي درجه تأييد صفر مي
 ها ضيات فازي و درجه تأييد هر يك از آن. فر3جدول 

 فرضيات فازی
درجه تأیيد 

 فرضيات

  1902 اگر همسويي عمودي باال باشد و همسويي افقي باال باشد، آنگاه عملكرد صادراتي باال است. فرض تهي

  1911 .اگر همسويي عمودي باال باشد و همسويي افقي باال باشد، آنگاه عملكرد صادراتي متوسط است H0فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي باال باشد و همسويي افقي باال باشد، آنگاه عملكرد صادراتي پايين است. H2فرض 

  1910 اگر همسويي عمودي باال باشد و همسويي افقي متوسط باشد، آنگاه عملكرد صادراتي باال است. H9فرض 

  1919 سط باشد، آنگاه عملكرد صادراتي متوسط است.اگر همسويي عمودي باال باشد و همسويي افقي متو H3فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي باال باشد و همسويي افقي متوسط باشد، آنگاه عملكرد صادراتي پايين است. H1فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي باال باشد و همسويي افقي پايين باشد، آنگاه عملكرد صادراتي باال است. H1فرض 

  1911 همسويي عمودي باال باشد و همسويي افقي پايين باشد، آنگاه عملكرد صادراتي متوسط است.اگر  H1فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي باال باشد و همسويي افقي پايين باشد، آنگاه عملكرد صادراتي پايين است. H8فرض 

  1910 كرد صادراتي باال است.اگر همسويي عمودي متوسط باشد و همسويي افقي باال باشد، آنگاه عمل H3فرض 

  1913 اگر همسويي عمودي متوسط باشد و همسويي افقي باال باشد، آنگاه عملكرد صادراتي متوسط است. H01فرض 

  1909 اگر همسويي عمودي متوسط باشد و همسويي افقي باال باشد، آنگاه عملكرد صادراتي پايين است. H00فرض 

  1911 وسط باشد و همسويي افقي متوسط باشد، آنگاه عملكرد صادراتي باال است.اگر همسويي عمودي مت H02فرض 

  1912 آنگاه عملكرد صادراتي متوسط است. .اگر همسويي عمودي متوسط باشد و همسويي افقي متوسط باشد H09فرض 

  1929 پايين است. اگر همسويي عمودي متوسط باشد و همسويي افقي متوسط باشد، آنگاه عملكرد صادراتي H03فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي متوسط باشد و همسويي افقي پايين باشد، آنگاه عملكرد صادراتي باال است. H01فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي متوسط باشد و همسويي افقي پايين باشد، آنگاه عملكرد صادراتي متوسط است. H01فرض 

  1912 و همسويي افقي پايين باشد، آنگاه عملكرد صادراتي پايين است.اگر همسويي عمودي متوسط باشد  H01فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي پايين باشد و همسويي افقي باال باشد، آنگاه عملكرد صادراتي باال است. H08فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي پايين باشد و همسويي افقي باال باشد، آنگاه عملكرد صادراتي متوسط است. H03فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي پايين باشد و همسويي افقي باال باشد، آنگاه عملكرد صادراتي پايين است. H21فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي پايين باشد و همسويي افقي متوسط باشد، آنگاه عملكرد صادراتي باال است. H20فرض 

  1911 ي متوسط باشد، آنگاه عملكرد صادراتي متوسط است.اگر همسويي عمودي پايين باشد و همسويي افق H22فرض 

  1901 اگر همسويي عمودي پايين باشد و همسويي افقي متوسط باشد، آنگاه عملكرد صادراتي پايين است. H29فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي پايين باشد و همسويي افقي پايين باشد، آنگاه عملكرد صادراتي باال است. H23فرض 

  1911 اگر همسويي عمودي پايين باشد و همسويي افقي پايين باشد، آنگاه عملكرد صادراتي متوسط است. H21ض فر

  1919 اگر همسويي عمودي پايين باشد و همسويي افقي پايين باشد، آنگاه عملكرد صادراتي پايين است. H21فرض 

 0 جمع درجات تأييد
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براي ارائه يك . استراتژیك همسوییر رابطه با گيری مدیریت دسيستم پشتيبانی از تصميم
دو متغير ورودي تحت عنوان  0افزار فازي تك گيري مديريت، در نرمني از تصميمسيستم پشتيبا

افقي( و يك متغير خروجي با عنوان ستاده )عملكرد صادراتي(  همسوييعمودي و  همسويي) داده
دهد. خانه پردازش شامل ازش تشكيل ميها را يك خانه پردشود و ارتباط بين آنتعريف مي

و  استراتژيك همسوييرفتار سيستم  پنج نمودارها است. برنامه فرضيات فازي و درجات تأييد آن
چنانچه  ،شودكه مشاهده مي همانطور دهد.نشان ميشكل سه بُعدي عملكرد صادراتي را به 

تر خواهد بود. تركيبات مختلف عمودي و افقي باال باشد، عملكرد صادراتي باال همسوييدرجه 
 دهد. عمودي و افقي سطوح مختلفي از عملكرد را نشان مي همسويي

 

 

Eperform  ،؛ عملكرد صادراتيValignment ،؛ همسويي عموديHalignment.؛ همسويي افقي 

 رفتار سيستم همسويي استراتژيك و عملكرد صادراتي .1نمودار 
 

شود، عملكرد ر ارتباط با عملكرد صادراتي مشاهده ميطور كه در طيف زير نمودار د همان
سطح تفكيك شده است، حركت از يك سطح عملكرد به سطح ديگر نيازمند  01صادراتي به 

 . استصادرات  استراتژي هايهمسوييتغيير در درجات 

 

                                                           
1 .  Fuzzy Tech 5.8.  
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 و پيشنهادها گيری نتيجه. 5

ـ       تحليل آماري يافتـه  ين نقـاط مرجـع   هـاي پـژوهش حاضـر حـاكي از همبسـتگي بـاالي ب
باشد. به عبارت ديگـر، نتـايج   الملل مياستراتژيك سازمان و نقاط مرجع استراتژيك بازاريابي بين

گيـري  انون توجـه سـازمان و جهـت   دهد كه بين نقطه مرجـع اسـتراتژيك كـ   تحقيقات نشان مي
همچنـين  درصد همبستگي مسـتقيم وجـود دارد.     8/81الملل المللي مديريت در بازاريابي بين بين

الملل بين نقطه مرجع استراتژيك كنترل سازمان و نقطه مرجع استراتژيك كنترل در بازاريابي بين
تـوان گفـت نقـاط    درصد مي 31درصد همبستگي مستقيم وجود دارد. به عبارتي با احتمال  2/30

  دارند. الملل با يكديگر تطابقمرجع استراتژيك سازمان با نقاط مرجع استراتژيك بازاريابي بين

هاي بازاريابي روني استراتژيدهد كه همترازي بينتايج تحليل آماري تحقيق نشان مي
الملل با ابعاد محيطي سازمان نه تنها بر عملكرد صادراتي تأثير داشته بلكه اثر آن به سود  بين

ديگر، ميانگين عملكرد صادراتي باشد. به عبارت هاي با همترازي بيروني، زياد ميشركت
هاي داراي همترازي بيروني متوسط و هاي داراي همترازي بيروني باال نسبت به شركت ركتش

هاي هاي داراي همترازي بيروني متوسط نسبت به شركتنيز ميانگين عملكرد صادراتي شركت
هاي داراي بيشتر است. همچنين ميانگين عملكرد صادراتي شركت بيروني كم، داراي همترازي

باشد. بنابراين هاي داراي همترازي بيروني كم، بيشتر ميزياد نسبت به شركتهمترازي بيروني 
قابتي، ساختار سازماني و هاي استراتژي رالملل با گونههاي استراتژي بازاريابي بينهر چه گونه

 يابد.تر باشد، عملكرد صادراتي افزايش ميخدمات هماهنگ فناوري
هايي كه داراي عملكرد متوسط و پايين ه از سازمانبراي بهبود عملكرد صادراتي در آن دست

مؤثرترين شيوه انتقال در  ششنمودار را افزايش داد. در  استراتژيك همسوييهستند، بايد سطوح 
در  استراتژيك همسوييدر وضعيت نخست  ده است.ارائه گردي استراتژيك همسوييسطوح 

. با انتقال استدرصد  1/02پايين و برابر  در اين حالت عملكرد صادراتي سطوح پاييني قرار دارد،
عملكرد صادراتي هنوز پايين است.  يعني ،ماندبه سطوح كناري نيز همين وضعيت ايستا باقي مي

 همسوييهر چند كه در اين حالت  .دوم تبيين كننده حالتي مياني براي انتقال استوضعيت 
نوز بهبود چنداني پيدا نكرده است ولي عملكرد صادراتي ه ،عمودي و افقي افزايش يافته است

هاي هماهنگي را ايجاد درصد(. اين حالت براي زماني است كه سازمان تمامي بستر 13/01)
ها اجرا استراتژي ،نهاي بنياديبستر آيند. پس از ايجادها به اجرا در نمياستراتژينموده ولي 

در اين حالت عملكرد صادراتي به  .كندسوم حركت مي استراتژيكشوند و سازمان به موقعيت  مي
هاي ايجاد شده در وضعيت سوم همسويييابد. استمرار و پايداري در رصد ارتقاء ميد 80/92

 شود. در وضعيت چهارم مي درصد 13/11منجر به حركت به سمت عملكرد 
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 شيوه انتقال در سطوح همسويي استراتژيك .1نمودار 

 نسبت به بررسي كيفي مبتني بر قرارگيري ،ت نقاط مرجععنوان مجاوره ب همسوييتبيين 
همچنين شيوه افراز اين . برتري دارد استراتژيكها در يك ربع متناظر ماتريس نقاط مرجع گونه

. دهدبه دست مياز واقعيت  تصوير بهتري ،اي قاطعنسبت به مجموعه ،درجات در حالت فازي
در ارتباط با توسعه صادرات را نشان  همسوييه اين پژوهش اهميت توجه به مقول. پيشنهادات

 ها آن، مهارت ها در شيوه ارزيابي عملكرد مديرانسازمان شود اوالًپيشنهاد مي ،دهد. بنابراينمي
رسد كه وجود اً به نظر مينيرا مورد ارزشيابي قرار دهند. ثا استراتژيك همسوييدر ايجاد 
توصيه  ،بنابراين .سعه صادرات نقش مهمي داردو تو استراتژيدر اجراي  استراتژي همسويي

را  استراتژيك همسوييهاي صادراتي خود استراتژيريزان و مديران در اجراي برنامه شود مي
 قابل طرح است: زيرهاي مورد مطالعه نيز پيشنهادات براي سازمانمورد توجه قرار دهند. 

هايي كه عملكرد صادراتي و شركت با توجه به تأثير همسويي عمودي بر عملكرد صادراتي،ـ 
درجه همترازي پايين دارند، در گام نخست بهتر است به همترازي عمودي توجه داشته باشند. به 

همترازي استراتژي سازماني با محيط و استراتژي صادرات را در ها بايد اين شركت ،عبارت ديگر
 اولويت نخست قرار دهند. 

در جهت ايجاد همترازي بايد  ،و همترازي متوسط دارندهايي كه عملكرد صادراتي شركتـ 
برداشته و استراتژي صادرات را با استراتژي بازاريابي بيشتري عمودي دروني و افقي بيروني گام 

 هاي صادرات هماهنگ نمايند. و زيرسيستم
 ها با عملكرد صادراتي باال و همترازي باال، بايد براي حفظ همترازي استراتژيك،شركتـ 

ها از  شود كه اين شركتهمترازي افقي دروني را نيز مورد توجه قرار دهند. اين توجه موجب مي
 وري پايدار در حوزه صادرات برخوردار باشند. يك بهره
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-ها نميمعرف آن دسته از عواملي است كه به واسطه تأثيرگذاري آن .های پژوهشمحدودیت

 داشت. هاي پژوهش اطمينان توان كامالً به يافته
محدوديت معادله ساختاري: نظر به اينكه در اين پژوهش تمامي عوامل اثرگذار بر توسعه . 0

-صادرات مورد بررسي قرار نگرفته است، لذا اين احتمال را نبايد از نظر دور داشت كه ميزان اثر

حليل عمودي و افقي، در صورت استفاده از مدل ساختاري مبتني بر ت هاي همسوييگذاري متغير
 . شود مسير، تا حدودي تعديل مي

هاي برتر از نظر ماهيت فعاليت همگن محدوديت همگن بودن: نظر به اينكه بيشتر شركت. 2
ها، به تمامي  هاي عمودي و افقي در توسعه صادرات اين شركتهمسويي هستند، لذا نمود 

 باشد. صنايع قابل تعميم نمي
زه همترازي و اجراي اسـتراتژيك پـژوهش نماينـد،    خواهند در حوبه پژوهشگران آتي كه مي

 :  ا نيز مد نظر قرار دهندزير رشود موضوعات مي پيشنهاد
در پـي تبيـين    ،مجـاورت  نظريـه نقاط مرجع استراتژيك و نيز  نظريهاين تحقيق با استفاده از . 0

ي فازي همسـويي  الگوبا يكديگر است. در ارتباط با  صادرات ژيهاي استراتها و گونهرابطه متغير
  استراتژيك بهتر است تحقيقات مشابه ديگري صورت پذيرد.

صادرات و عملكرد  همسويي استراتژيهمچنين براي بررسي بيشتر نسبت به تأثير و رابطه . 2
 داد.  انجام ديگر توان اين پژوهش را در جوامع آماريصادراتي مي

و  تحقيقاصر سازماني )منابع انساني، مالي، هاي استراتژي ساير عنگونه همسوييدر ارتباط با . 9
ولي در ارتباط ، كنون تحقيقات بيشماري صورت پذيرفته استتوسعه، تكنولوژي اطالعات و ...( تا

 هماهنگي عملياتي تحقيقات اندك است.استراتژيك با  همسوييبا تأثير و رابطه 

است. در  زي( استراتژيك)بسترسا ياستراتژيك از مسائل مرتبط با اجرا همسوييموضوع . 3
  ها دامنه پژوهش هنوز باز است.استراتژي همسوييارتباط با سيستم كنترل استراتژيك و عملياتي 
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