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ي مدل تئوریکی براي همسویی راهبردهاي تولید، بازاریابی و  ارائه
  بنیاد سازي داده تئوريکسب و کار با استفاده از روش 

  
  3يآباد یتق ییمسلم رضا ،2یاهللا صادق حجت ،1آبادي علی مروتی شریف

 

  یزددانشگاه و حسابداري، مدیریت اقتصاد، ي  دانشکده استادیار1
  یزد دانشگاه و حسابداري،مدیریت اقتصاد، ي  دانشکده استادیار2

 کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر یزد3

 چکیده
ي مـدل تئـوریکی همسـویی راهبردهـاي کسـب و کـار، تولیـد و         هدف از ایـن تحقیـق توسـعه   

ي  بـراي توسـعه  . پردازد بازاریابی است که به بررسی شرایط و عوامل همسویی راهبردي می
ها استفاده  روش تحقیق تئوري برخاسته از دادهذکور از مدل تئوریکی همسویی راهبردهاي م

هـاي تعـاونی    ي آماري در این پژوهش شامل مدیران میانی و ارشد شرکت جامعه .شده است
و پیشـگامان فنـاوري اطالعـات     تولیدي پیشگامان عصر ارتباطات، تعـاونی پیشـگامان کـویر   

ایــن پــژوهش، بررســی هــاي  بــوده و روش گــردآوري داده 1389-90ایســاتیس طــی ســال 
ــات و پیشــینه ي گســترده ــق ادبی ــردي و   ي تحقی ــدد   مصــاحبههــاي همســویی راهب هــاي متع
 .TMtiATLASافـزار   آوري شده در نـرم  اطالعات جمع. است یافته سازمان یافته و نیمه سازمان

بنیان همسـویی  دهد که محصول،  نتایج این مطالعه نشان می. قرار گرفتمورد تجزیه و تحلیل 
ي راهبردها حول آن تـدوین شـده و رابـط بـین راهبـرد تولیـد و        راهبردي شرکت است؛ همه

شـود و   ي راهبردهاي بازاریابی و کسب و کار به محصول مرتبط مـی  ستاده. بازاریابی است
 .هاي محصول است ها و نیازمندي اي براي بخش تولیدي در قالب ویژگی ي داده به مثابه

  
  تئـوري  همسـویی، راهبـرد کسـب و کـار، راهبـرد تولیـد، راهبـرد بازاریـابی،         :ديکلی کلمات

  .ها برخاسته از داده
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 مقدمه
ریزي راهبردي از اهمیـت   ها، وجود برنامه امروزه به علت رقابتی بودن محیط سازمان

داشتن راهبردهاي مدون و یکپارچه باعث شفافیت اهداف در . فراوانی برخوردار است
نمایـد و در نهایـت   گیري حرکـت سـازمانی را مشـخص مـی    شود، جهتها میسازمان

بـه همـین دلیـل اسـت کـه همسـویی       . سازمانی را به دنبـال خواهـد داشـت    1همسویی
هـا،  راهبردها، در حکم ابزارهاي رقابتی براي سازمان بوده و عـدم همسـویی راهبـرد   

-سازي تأکید مـی ادبیات همسویی و یکپارچه. شوندنقاط ضعف سازمان محسوب می

کند که همسویی راهبردها، باعث افـزایش عملکـرد کسـب و کـار و عـدم همسـویی یـا        
شـود  راهبردها موجـب کـاهش عملکـرد کسـب و کـار سـازمان مـی        2همسویی اشتباه

)Chopra and Meindl, 2007; Tarigan, 2005(.    هـاي  موقعیـت رقـابتی شـرکت
هاي تولیـد   هاي بازار و توانمنديصتتولیدي بر اساس توانایی ایجاد همسویی بین فر

هـاي پیشـرو نشـان    ي موفق سازمانتجربه. (Hallgren and Olhager, 2006) است
ي بازاریابی و تولید، به ایجاد موقعیت داده است که همسویی راهبردي میان دو حوزه

). 1386جعفـر نـژاد و مختـار زاده،    (شـود  رقابتی پایدار در بازار مربوطه منتهـی مـی  
 که طیف وسـیعی از مسـائل  ي یک مدل تئوریکی است ارائهنابراین، این مقاله به دنبال ب

  .را پوشش دهدو کسب وکار  و شرایط همسویی راهبردهاي تولید، بازاریابی
  

 ي تحقیق پیشینه

گـذرد، تعـاریف    گذشته که از مطرح شـدن موضـوع راهبـرد تولیـد مـی      ي طی سه دهه
ه شـده  ئنکات کلیدي در تعاریف ارا .پردازان ارائه شده است نظریه يمختلفی به وسیله

  .دکرتوان در قالب زیر خالصه را می
  .هاي تولید دارد گیري این تعاریف اشاره به افق بلندمدت در تصمیم - 1
تأکید شده  کسب و کار هماهنگی تولید با راهبرد ي لهأدر این تعاریف به مس - 2

  .است

                                                                                       
1- Alignment  
2- Misalignment  
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هاي رقابتی بلندمدت  منظور کسب مزیتبه  در این تعاریف تصمیمات تولید - 3
 .شود اتخاذ می

هـاي   گیـري  اي از تصـمیم  توان گفت، راهبرد تولیـد مجموعـه   با توجه به این مفاهیم می
هماهنگ در بخش تولید است که در راستاي راهبرد کسب و کار بوده اسـت و موجـب   

 ).1385جعفرنژاد، (شود  کسب مزیت رقابتی بلندمدت در شرکت می

یافته توسط عملکرد بازاریابی در جهت تکمیـل دیگـر    د بازاریابی، راهبرد توسعهراهبر
اسـت و آن بـه طـور عمـده     سـازمان  ردي و حمایـت از راهبـرد کلـی    کراهبردهاي کار

بازاریـابی عبـارت اسـت از روش     راهبرد .مربوط به تعامل بین محصول و بازار است
  ).Moreno, 2008( رسیدن به هدف بازاریابی

کنـد،   کسب و کار و چگـونگی رقابـت آن را تعیـین مـی     ي محدودهراهبرد کسب و کار 
موقعیـت برتـري   بـه   دسـتیابی  ایـن راهبـرد،   هدف .گیرد مییعنی ابعاد رقابت را در بر 

ها راهبرد سطح کسب و کار اشاره دارد به این که چگونه شرکت .پایدار در بازار است
  ).Olson et all, 2005(پردازند  میدر یک صنعت یا بازار به رقابت 

در محافل علمی دنیـا مطـرح    1970همسویی راهبردي از سال  ي با وجود این که واژه
گر ارتباط همسویی راهبردي و عملکرد سازمان اسـت،   بوده و تحقیقات مختلف، نشان

همسـویی   .سـت این مطلب کمتر در محافل علمی کشـورمان مـورد توجـه قرارگرفتـه ا    
آوري اطالعـات بـه صـورت     که ارائه شـد بـه اسـتفاده از فـن     1970ر سال راهبردي د

به همین دلیـل بیشـتر   . کار اشاره داشت همسو با راهبردها، اهداف و نیازهاي کسب و
آوري اطالعات بـا   مطالعات و تحقیقات انجام شده در آن زمان به بررسی همسویی فن

امـا بـا توجـه بـه     . )1388نـت،  خسـروانی و صـبور طی  ( اندراهبرد کسب وکار پرداخته
عوامـل کلیــدي   ي اهمیـت بحــث همسـویی و یکپــارچگی بـین راهبردهــا، منـابع و کلیــه    

سـازمان را مـورد مطالعـه    سازمان، تحقیقات اخیر همسویی بین دیگر عوامـل کلیـدي   
  .کنیم مونه بسنده میاند که در این جا به ذکر چند ن قرار داده

ــارزاده  ــمــدل) 1386(جعفرنــژاد و مخت ســنجشی و متغیرهــاي مربوطــه جهــت  ی کم 
نـد و بـا   در سـازمان ارائـه کرد  را همسویی راهبـردي فراینـدهاي تولیـد و بازاریـابی     

ی ایـن همسـویی   گذاري کم براي هدفرا ریزي آرمانی روشی  استفاده از تکنیک برنامه
  .راهبردي، معرفی کردند
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نقـاط مرجـع راهبـردي الگـویی را جهـت       ي بر مبناي نظریه) 1386(اعرابی و رضوانی 
اعرابی و رضـوانی،  ( و راهبرد کسب و کار ارائه کردندهماهنگی بین راهبرد بازاریابی 

1386.(  
 برخاسـته از  تئـوري  روش از استفاده با کردند که تالش) 1387(نیکوکار و همکاران 

 الگوي ایران، خانگی لوازم و تولیدکنندگان کنندگان مصرف رفتار بررسی با و ها داده

  .کنند تبیین و طراحی کنندگان را مصرف رفتار
راهبرد، فرهنـگ، سـاختار   (تأثیر همسویی عناصر سازمانی ) 1388(زاد و رهنورد  نیک

 .در ارتقـاي عملکـرد سـازمانی را مطالعـه و بررسـی کردنـد      ) و راهبرد منابع انسانی

 عناصـر  بـین  بـاالیی  سبتاًن همسویی اوالً که است آن نشانگر ها هاي پژوهش آن یافته

 همبسـتگی  سـازمانی  عملکـرد  و همسـویی  بین است، ثانیاً برقرار گفته پیش سازمانی

  .دارد وجود مثبتی
بیشـتر عـدم تناسـب بـین      شواهد تجربـی فـراهم کـرد کـه سـطح     ) 2005( 1دا سیلوریا

و آل ارزیـابی شـده    راهبردهاي بازاریابی و تولید، به عنوان انحـراف از پروفایـل ایـده   
، آلهجـر و  با این حـال  .دشود و آن را مورد آزمون قرار دا تري می منجر به عملکرد کم

معناداري با رقـابتی بـودن    ي کارکردي رابطهدریافتند که همسویی ) 2007( 2همکاران
  .تولید ندارد

توافق و عدم توافق میـان   ي سه شرکت را براي مطالعه) 2001( 3سومیداس و همکاران
نتـایج نمایـان   . ل کردنـد بی و تولید در خصوص راهبرد، تجزیه و تحلیـ مدیران بازاریا

راهبـرد   ي طور مساوي در فرآیند توسعهه اگر مدیران تولید و بازاریابی ب"ساخت که 
توانـد کـاهش    بین این دو واحد مـی  ي همکاري و مشارکت کنند اهداف نامتناسب بالقوه

  ).Swamidass et al, 2001( "یابد و یا همسو شود
ن مشخصات محیط کسـب و  به تجزیه و تحلیل روابط بی) 2009( تینگ چی و همکاران

تـأمین و تـأثیر همسـویی آن بـر عملکـرد       يهاي رقابتی، ساختار زنجیـره کار، اولویت
ادبیـات توسـعه داده و    يها مدل تحقیق را با مطالعه آن. کسب و کار سازمان پرداختند

                                                                                       
1 - Da Silveira  
2 - Olhager et al 
3 - Swamidass et al  
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افزار لیـزرل، روابـط و تـأثیر    ت ساختاري و نرمسازي معادال با استفاده از روش مدل
 .همسویی بین این عوامل را مورد سنجش و مطالعه قرار دادند

به آزمون نقش مشارکت و نفوذ مدیران اجرایی تولید ) 2001( 1شیلد و مالهوترا -پاپک
ها در این مطالعـه فـرض کردنـد    در دستیابی به عملکرد بهتر کسب و کار پرداختند آن

ود عملکرد کسب و کار از طریق همسویی میان راهبردهـاي تولیـد و سـازمانی    که بهب
  .ه صورت مستقیمافتد و نه باتفاق می

کشور به گزارش تأثیر همسویی راهبـرد   20با بررسی بیش از ) 2002( 2سان و هانگ
تولید و راهبرد کسب و کار بـر عملکـرد کسـب و کـار و مشـارکت عملکـرد تولیـد در        

  :اصلی این مطالعه عبارتند از يدو نتیجه. کار پرداختندعملکرد کسب و 
همسویی راهبردهاي تولید و کسب و کار به طور مثبت بر بهبود عملکرد کسـب و   - 1

  .کار موثر است
همسویی راهبردهاي تولید و کسب و کار تأثیر مثبتی بر مشارکت تولید در بهبود  -2 

  .عملکرد کسب و کار دارد
براي تعیین تأثیر راهبرد رقابتی بر روابط بین عملیـات و عملکـرد   ) 2006( 3ري و مهرا

کسب و کار در صنعت بانک از تحلیل رگرسیون و سـنجش بـرازش اسـتفاده کردنـد،     
راهبـرد  ي این مطالعه نشان داد که نتیجه. انحراف از بهترین عملکرد را محاسبه کردند

هـاي  و کـار، عملیـات و فعالیـت    کسب و کار به طور غیـر مسـتقیم بـر عملکـرد کسـب     
  .ثیر داردبازاریابی تأ

تجربـی آشـکار کردنـد کـه همسـویی راهبـرد        يدر مطالعه) 2007( آلهجر و همکاران
کسب و کار و راهبرد تولید بر تولید به عنوان یک منبع رقابتی تأثیر مثبت دارد، و ایـن  

  .با عملکرد بیشتر کسب و کار در ارتباط است
اي را بـا هـدف بررسـی همسـویی بـین راهبـرد       مطالعه) 2010( 4نراسلیندسترام و وی

هاي مربوط به سطوح اتوماسـیون و راهبـرد کسـب و کـار انجـام       گیريتولید، تصمیم
این مطالعه به تأثیر همسویی راهبـرد تولیـد و راهبـرد اتوماسـیون بـر       ينتیجه. دادند

                                                                                       
4 - Papke-Shields and Malhotra 
2 - Sun and Hong   
3 - Rhee and Mehra    

 Lindstrom and Winroth-1 



  1393ششم، شماره یازدهم، بهار و تابستان  ــــــــــــــــ سالــــــــــــــــــــــــــــــنشریه کاوشهاي مدیریت بازرگانی ــ

90 

ایش عملکـرد کسـب و   هاي صحیح در سطح اتوماسیون و در نهایـت افـز   گیريتصمیم
  .کار سازمان اشاره دارد

  
  روش تحقیق

بندي بر مبناي هدف، تحقیقی کاربردي است چرا کـه بـا   تحقیق پیش رو به لحاظ دسته
هـدف مطالعــه و بررســی همســویی راهبردهـاي تولیــد، بازاریــابی و کســب و کــار و   

کننـد، طراحـی شـده    ها بتوانند از آن اسـتفاده  مدل تئوریکی که شرکت يهمچنین ارائه
عبـارتی طـرح   ه هاي مورد نیاز یـا بـ  آوري دادهجمع ياین تحقیق از حیث طریقه. است

  .تحقیق، جزء تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است
هـایی بـه    لم هرمنوتیک به دنبال ساخت تئوريها در راستاي عتئوري برخاسته از داده

هـاي تحقیـق از جملـه    ر روشهاي بنیادي با سـای منظور درك یک پدیده است و تفاوت
هـا را بـه   هاي تئوري بـر خواسـته از داده  گالسر و استراوس رویه. تحلیل محتوا دارد

کننـد کـه بـا    و محققـین را تشـویق مـی    اندنکرده تعیین صورت یک چارچوب مشخص
هاي خاصی اسـتفاده کننـد روش   خود از رویه يمورد مطالعه يتوجه به اهداف رشته

سازي داده بنیاد و با استفاده از مدل ارائه شده توسط ر اساس تئورياین تحقیق نیز ب
هـا را  شکل یـک روش تئـوري برخاسـته از داده   . طراحی شده است )Pandit, 1996(پاندیت 

  .دهدنشان می

 
  )Pandit, 1996(سازي داده بنیاد مراحل انجام تحقیق بر اساس روش تئوري .1شکل 

تحقیق يبررسی پیشینه هاي میدانیآوري دادهطراحی ابزار گرد   

 

گیري تئوریکنمونه  

 .TMtiATLAS افزاربا استفاده از نرم هاتحلیل داده

 بررسی کفایت تئوریک

 پایان تحقیق

 خیر

 بله
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  .یک، شرح مختصر مراحل انجام تحقیق به شرح زیر است يبر اساس شکل شماره
ي تحقیق در این مرحله به شکل گسترده ادبیات و پیشینه: تحقیق يبررسی پیشینه - 1

 .مورد بررسی قرار گرفت

 .گیري در این مرحله به روش تئوریک انجام شده استنمونه: انتخاب نمونه - 2
ي تحقیق همسویی ادبیات و پیشینه ياز بررسی گسترده: هاآوري دادهجمع - 3

هاي متعدد  مصاحبههاي انتخاب شده در سه مرحله و از طریق راهبردي و نمونه
 .آوري شدهاي مورد نیاز تحقیق جمعداده یافته مانساز یافته و نیمه سازمان

هاي عمیق و هاي حاصل از مصاحبهداده: ساماندهی و تجزیه و تحلیل اطالعات - 4
گسترده با خبرگان سازمان مورد نظر، از صافی ذهن و فهم محقق گذشته، تجزیه و 

مدل  يرائهکدگزاري شده و درنهایت به ا يتحلیل شده و طی یک فرایند نظام یافته
مورد تجزیه و  .TMtiATLASآوري شده در نرم افزار اطالعات جمع .منجر شده است

 .تحلیل قرار گرفت

شود که تئوري به حد کفایت قدر تکرار میگیري آننمونه: بررسی کفایت تئوریک - 5
 .برسد

کمی را ندارد و  در تحقیق کیفی، اعتبار یا روایی، همان معناي ضمنی اعتبار در تحقیق
در این تحقیق براي افزایش اعتبار درونی از  .ي روایی معنادار نیست مقایسه

  .شداستفاده  هاي اعضا و بررسی زوجی مثلثی، بررسیهاي  روش
چـه در تحقیـق کیفـی مشـاهده شـده اسـت        چون ممکن است تفسیرهاي زیـادي از آن 

قـات بـه شـکل سـنتی احسـاس      وجود داشته باشد؛ نیازي به پایـایی در ایـن نـوع تحقی   
به خـاطر ایـن واقعیـت از اصـطالح قابلیـت اطمینـان یـا         .)Merriam, 1988(شود  نمی

 ,Lincoln and Guba( شـود  ها، به جاي پایـایی اسـتفاده مـی    سازگاري نتایج از داده

 سـه تکنیـک  از هـا   اطمینـان نتـایج یافتـه    یـت بـراي تضـمین قابل  در این تحقیـق   .)1985
  .استفاده شد توسط یک داورموقعیت محقق، مثلثی کردن و ممیزي کردن 

هاي تعاونی تولیدي پیشگامان عصر ارتباطـات، تعـاونی   شرکتارشد  مدیران میانی و
با مدارك تحصیلی لیسـانس و   و پیشگامان فناوري اطالعات ایساتیس پیشگامان کویر

آمـاري ایـن    يکاري باالتر از پنج سال به عنوان خبرگـان، جامعـه   يباالتر و با سابقه
 شده استفاده بنیاد داده سازي تئوري روش از تحقیق این در .دهند تحقیق را شکل می
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-می استفاده تئوریکی گیرينمونه و مستمر مقایسه مکانیزم دو از روش این در .است

گیـري تئـوریکی روشـی اسـت کـه طـی آن محقـق         نمونـه  .)Carvalho, 2003(شـود  
هاي مورد نیاز بـراي سـاخت تئـوري را     کند تا مقوله آوري می هاي مرتبط را جمع داده

گیـري تئـوریکی بهتـرین روش بـراي      نمونه. )Charmaz, 2006(تصفیه کند و بسازد 
 و تئوریـک  گیـري  نمونـه  انجـام  جهت .)Creswell, 2007(ي یک تئوري است  توسعه

 آنـان  بـا  سـپس  انتخاب مدیر از هر شرکت 5 ابتدا در نیاز، مورد هايهداد آوريجمع

 از یک هر از مجدداً شده، آوريجمع هايداده کفایت عدم به توجه با اما شد، مصاحبه

 ها،داده تحلیل از پس .شد آوريجمع الزم هايداده و انتخاب نمونه 5 فوق هايگروه

 شـده  آوريجمـع  هايداده که این به توجه با شد؛ انتخاب نمونه 5 گروه هر از مجدداً

 اشباع ينقطه به(بوده  شده تکراري آوريجمع هايداده يکلیه که داشت این از نشان

 این از کرد نخواهد مدل يتوسعه به کمکی بیشتر هايداده آوريجمع و )است رسیده

 اشـباع  مرحلـه  به تئوري رساندن زیرا .شد متوقف سوم يمرحله در گیريونهنم رو

 رسیده حداقل به جدید هايداده آوري جمع ايحاشیه ارزش که شودمی حاصل زمانی

  .)Glaser, 2002( باشد
  

  ها تحلیل دادهتجزیه و 
هـاي اصـلی تحلیـل در     اي، روش ها، سئوال کـردن و تحلیـل مقایسـه    تحلیل جزئی داده

همسـویی  ي یـک مـدل تئوریـک از     بـراي توسـعه  . هـا هسـتند   تئوري برخاسـته از داده 
، محقـق بـه شـکلی مـداوم و هدفمنـد، طـی       بازاریابی و کسب و کـار  راهبردهاي تولید،
همـان طـور کـه    . ي حرکت کـرده اسـت  ها بین کدگذاري باز و محور فرایند تحلیل داده

اند، فرایند کدگذاري باز و محوري دو گام متوالی یـک   استراوس و کوربین تأکید کرده
در ابتـداي  . گیـرد  فرایند تحلیلی نیستند؛ بلکه فرایند کدگذاري، پویا و شناور انجـام مـی  

د و طـی  شـو هـا از طریـق کدگـذاري بـاز مشـخص       که مقوله شود میکدگذاري، تالش 
بعـد از ایـن کـه ارتبـاط بـین      . دشـون  مـی ها به یکدیگر مـرتبط   گذاري محوري مقولهکد

هـا،   ها طی کدگذاري باز و محوري شناسایی شدند، طی کدگذاري انتخابی مقولـه  مقوله
  .دپیدا کنتا مدل تئوریکی توسعه  شود میها یکپارچه  هاي فرعی و ارتباط آن مقوله
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  کدگذاري باز
مفهـوم مشـخص    228گذاري آن،  ها و نشانه باز با شکستن دادهي کدگذاري در مرحله

ي اصـلی شـامل    شـده بـین مفـاهیم پـنج مقولـه      هـاي شناسـایی   ط شد و بر اساس ارتبا
همسویی، راهبرد تولید، راهبرد بازاریابی، راهبرد کسـب و کـار و مـدیریت راهبـردي     

. دهـد نشـان مـی  اصـلی   يشکل دو ارتباط چهـار مقولـه را بـا مقولـه    . شناسایی شدند
بنابراین در ادامه نمـودار شـبکه مربـوط بـه     . اصلی این تحقیق همسویی است يمقوله
ي دیگـر  چهـار مقولـه   يهمسویی نمایان شده و براي رعایت اختصار از ارائه يمقوله

  .شوداین تحقیق صرف نظر می
  

  
  

  شناسایی شده هاي همسوییمقوله .2شکل 
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  ي همسویی مقوله .3شکل 
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  کدگذاري محوري
ها تجزیه شده بودند، به  هایی که به مفاهیم و مقوله داده کدگذاري محوري يمرحلهدر 

از آن میـان بـین یـک مقولـه و مفـاهیم       و گرفتـه ي جدیدي مورد بررسـی قـرار    شیوه
مـدل پـارادایمی شـامل شـرایط     . شـد دیگر مقوالت پیوند برقرار   موجود در آن و حتی

شرایط علّـی، وقـایع    .است اي، استراتژي و پیامدها زمینه، شرایط مداخلهمحلی، پدیده، 
ي  پدیـده، ایـده، رویـداد یـا واقعـه     . گذارنـد  یا رویدادهایی هستند که بر پدیده تأثیر مـی 

کننـد یـا بـا آن در     ها آن را اداره می العمل و عکس ها اي از عمل اصلی است که مجموعه
شرایط گسـترده و عمـومی هسـتند کـه راهبردهـاي      گر،  شرایط مداخله. ارتباط هستند

ــل ــس/ عم ــی  عک ــهیل م ــل را تس ــی   العم ــاهش م ــا آن را ک ــد ی ــد کنن ــاي . دهن راهبرده
کنند، پدیـده   داري هستند که مسأله را حل می مند و جهت العمل اقدامات هدف عکس/عمل

ي  جـه هـایی هسـتند کـه در نتی    تادهپیامدها، سـ . دهند کنند و به آن پاسخ می را اداره می
 ,Strauss and Corbin( آینـد  ها یا پاسخ به پدیده به وجـود مـی   العمل ها و عکس عمل

1990(.  
  

  ي مدل تئوریکی همسوییو ارائه کدگذاري انتخابی
 Strauss and(تئـوري اسـت   ي  سـازي و تصـفیه   کدگذاري انتخابی، فراینـد یکپارچـه  

Corbin, 1998(. هـاي   نتـایج گـام   کدگذاري انتخابی با توجـه بـه   يدر انتها در مرحله
هـا   منـد بـه سـایر مقولـه     و به شـکلی نظـام   شدهي اصلی انتخاب  مقوله، قبلی کدگذاري

ي  هایی که نیاز به تصفیه و توسـعه  و مقولهبخشیده شده ، ارتباطات اعتبار مرتبط شد
راینـدي رفـت و   هـاي فـوق در ف   الزم به ذکر است که گـام . بهبود یافتند اشتند،بیشتر د

هـاي کدگـذاري انتخـابی بـه شـکل واضـحی از        بنابراین گـام . شوند برگشتی انجام می
یکدیگر مجزا نیستند و از طریق یک فرایند تعاملی، همراه با کدگـذاري بـاز و محـوري    

  .شود انجام می
همسویی راهبردهاي تولید، بازاریابی و کسب و  يدر شکل چهار مدل پارادایمی پدیده

 .ایان شده استکار نم
ي مدل پارادایمی براي افزایش اعتبار مدل به این ترتیب عمل شـد کـه مـدل     پس از تهیه

پارادایمی در اختیار خبرگان دانشگاهی آشـنا بـا همسـویی راهبـردي و روش تئـوري      
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ي داخلـی و   شـده  خبرگـان اعـم از خبرگـان شـناخته    . هـا قـرار گرفـت    برخاسته از داده
. ایمیل مدل پارادایمی و فرایند تـدوین آن را دریافـت کردنـد    خارجی بودند که از طریق

از خبرگان خواسته شد که در مورد فرایند تدوین مدل و مـدل نهـایی نظـرات خـود را     
ها نظـرات اصـالحی نیـز     ها مدل را تأیید کردند و بعضی از آن ارائه دهند که بیشتر آن

د و نظر نهایی خبـره گرفتـه   داشتند که در فرایندي رفت و برگشتی اصالحات اعمال ش
در همین مرحله فرایند تحقیق نیز با تعدادي از خبرگان روش تحقیـق بـه اشـتراك    . شد

  .گذاشته شد که تأیید فرایند تحقیق نیز از خبرگان این حوزه گرفته شد
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  ي همسویی راهبردهاي تولید و بازاریابیمدل پارادایمی پدیده. 4شکل 

  شرایط علّی
  

رویکـــرد تــــدوین   -
 راهبرد کسب و کار

  هاي نسبیموازنه -
سیســتم ارزیــابی و  -

  پاداش 
  ارتباطات -
ماهیت پویاي منابع  -

  ها و قابلیت
ماهیت پویا و متغیر  -

 بازار

  ساختار سازمان -
وســعت، انـــدازه و   -

ســــطح پیچیـــــدگی  
  عملیات

ــاي   - ــابقه و فضـ سـ
  ذهنی مدیران

ــزان   - ــش و میــ نقــ
ــوزه  ــارکت حـ ي مشـ

  تولید
-مأموریت و چشـم  -

  انداز سازمان
  اهداف بلندمدت -
ــه - ي عمــــر  چرخــ

  محصوالت
  سطح اعمال اختیار -
  تعهد -
  سبک مدیریت -

 

  زمینه
  

 کسـب و کــار، 

بازاریابی، تولید 
 و مشتریان

  پدیده
  

همسویی 
راهبردهاي 
کسب و کار، 

تولید و 
 بازاریابی 

 

 شرایط
  اي مداخله

  

  زمان - 

ــایی -  ــاي پویـ هـ
  محیط 

  فرهنگ همسویی - 

- فرهنگ و ارزش - 

 هاي سازمان

  )ها گزینه(ها  راهبرد

  
تقویت مـذاکرات شـرکت    -

ــت قابلیــت هــاي بــا محوری
  تولید و طراحی

متمرکز کردن عملیـات و   -
ــان   ــذاکرات میـ ــاد مـ ایجـ
مدیران تولیـد و بازاریـابی   
ــق  ــراي شناســایی و تواف ب

هاي نسبی در مورد موازنه
  )OW/OQیا (
-ارزیابی مـدیران حـوزه   -

هاي کـارکردي بـر مبنـاي    
  کلی یک معیار

هــــاي برقــــراري روش -
ــمی   ــر رسـ ــمی و غیـ رسـ
ــدیران    ــان م ــات می ارتباط
ــد و   ــار، تولیـ ــب و کـ کسـ

  بازاریابی
هـاي  به کـارگیري روش  -

  نوین فناوري اطالعات
ــیم - ــان تشــکیل ت هــاي می

کــارکردي بــراي تــدوین   
  راهبرد

ــدیریت   - ــر مــ ــه بــ تکیــ
  راهبردي و تقویت آن

ــی   - ــارت فنـ ــت مهـ تقویـ
مــدیران و تـــرویج تفکـــر  

  یسیستم
ــردي    - ــش راهب ــع نق ترفی

  تولید
ــت - ــح و  جه ــري واض گی

  روشن سازمان
آزمون مداوم همسـویی   -

  و بازنگري در آن 
ــدیریتی    - ــبک م ــاد س ایج

  مداررابطه

  پیامدها
  

ــش  - ــاب بخ ــاي انتخ ه
  تر بازارمنعطف

هـاي  غلبه بـر موازنـه   -
  نسبی

ــطح   - ــه س ــتیابی ب دس
 باالتري از تمایز

ــعه - ــی توسـ ي طراحـ
  محصوالت

ــادل   - ــه تع ــتیابی ب دس
ــد و   ــارایی تولی ــان ک می

  اثربخشی بازاریابی
ــت   - ــه مزی ــتیابی ب دس

  رقابتی پایدار
 و جـامع  گیري تصمیم -

  یکپارچه
هــاي  تغییــر نگــرش  -

 مدیریتی

بهبــــود اعتمــــاد و   -
 احترام متقابل

ارتقاء عملکـرد کسـب    -
  و کار

گیـري موقعیـت   شکل -
رقــابتی ســازمان بــر   

ــت ــاس قابلیـ ــاي اسـ هـ
ــد ــدها و تولیــ ، فرآینــ

  محصوالت 
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 گیري و پیشنهادها نتیجه

ي  شرایط علّی تأثیرگـذار بـر پدیـده   رویکرد تدوین راهبرد کسب و کار شرکت یکی از 
هـاي تولیـد و طراحـی، منبـع مزیـت رقـابتی       از طرفی قابلیت .همسویی راهبردي است

هاي طراحی و تولید و با مشارکت بنابراین مذاکرات شرکت با محوریت قابلیت. هستند
  .د به رسمیت شناخته شده و تقویت شودي واحدهاي کارکردي بایفعال همه

گـرا بـوده آن همچنـین بایـد     در نتیجه، راهبرد کسب و کار شرکت نه تنهـا بایـد بـازار   
پیامد تلفیق و به کارگیري متعـادل دو  . باشد) هاي تولید و طراحی قابلیت(محور یتقابل

  .تر بازار استرویکرد تدوین راهبرد کسب و کار، دستیابی به بخش منعطف
) 1: هاي نسـبی عبارتنـد از   مدل تئوریکی براي غلبه بر موازنهدو راهبرد ارائه شده در 

ن تولید و بازاریابی بـراي شناسـایی و توافـق    مذاکرات مدیرا) 2متمرکز کردن عملیات 
 پیامد ).ي سفارش کننده ي سفارش و تعیین یا عوامل برنده(هاي نسبی  در مورد موازنه

  .ارتقاء عملکرد کسب و کار استراهبرد اول،  به کارگیري
بر اساس راهبـرد دوم، گفتگـو و بحـث میـان مـدیران بازاریـابی و تولیـد بـه منظـور           

ي ســفارش و  یــا عوامــل برنــده(هــاي نســبی  افــق در مــورد موازنــهدســتیابی بــه تو
ــین ــده تعی ــفارش کنن ــت ) ي س ــروري اس ــعه . ض ــرد دوم، توس ــد راهب ــی  پیام ي طراح

  .محصوالت است
ي به وسـیله  ي محصول قبالًًهاي مورد نظر تحقیق، توسعهتوان گفت که در شرکت می
ترین سطح اتفاق افتـاده اسـت   پایینهاي میان کارکردي انجام شده است، اما آن در تیم

هاي میان کـارکردي  چرا که تیم. و بیشتر به جاي این که راهبردي باشد عملیاتی است
پیشنهاد شده باید در سطح راهبردي ایجاد شـده و از مـدیران و کارکنـان سـه سـطح      

  .کارکردي مذکور تشکیل شوند
ده که مـدیران بازاریـابی را   گرفته ش دهی متفاوت به کارهاي ارزیابی و پاداش سیستم

بر مبناي فروش به دست آمده و مدیران تولیدي را بر اسـاس کـاهش هزینـه ارزیـابی     
مـدیران   کند منجر به تمرکـز مـدیران تولیـد بـر کـارایی عملیـات و گـرایش بیشـتر        می

مدیران ارشد باید یک سیسـتم مشـترك را بـر مبنـاي     . شود بازاریابی به اثربخشی می
سیستم ارزیـابی و  . ها استفاده کنند مانند سود و نه تنها فروش و هزینهیک معیار کلی 

  . دمنجر به تعادل میان کارایی تولید و اثربخشی بازاریابی خواهد شمشترك پاداش 
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ی و به عنـوان یـک عامـل کلیـدي در     هماهنگ ابزار نیموثرتر از یکی عنوان به ارتباطات
رسـد تـا   به نظـر مـی  . رح شده استموفقیت یا شکست همسویی راهبردي سازمان مط

هاي کـارکردي سـازمان   زمانی که مباحثات دو طرفه بین مدیران کسب و کار و حوزه
سـب و  هاي کارکردي براي همسویی از طرف مدیران کهاي حوزهانجام نپذیرد، تالش

  . کار مردود شمرده شود
 اي اطالعاتی شـده و هها منجر به پویاییها و بازار شرکتماهیت پویاي منابع، قابلیت

-مـی  روبـرو  تهدیدات متنـوعی  و هابا نقاط قوت، ضعف، فرصت را هاشرکتراً مستم

 و بررسـی  و هاي نـوین اطالعـاتی  آوريفن کاربست با ها بایدبنابراین شرکت. سازد
 بـاالتري  سـرعت  بـا  را محیطـی  تهدیـدات  و هـا فرصـت  محـیط،  در موقـع  به کنکاش

 براي سایرین با مقایسه در آگاهانه، تصمیمات اتخاذ با طریق این از و ندکن شناسایی

  .ندکن ایجاد رقابتی مزیتی خود
هایی که ساختار ماتریسـی دارنـد بـه علـت انجـام چنـدین پـروژه بـه طـور          در شرکت

بـا توجـه بـه    . شـود هاي مختلف تضاد ایجـاد مـی  همزمان، معموالً میان مدیران پروژه
هـاي مـورد نظـر ایـن تحقیـق،      عملیات شـرکت ساخت ماتریسی و پیچیدگی زیاد سطح 

هاي میان کارکردي به منظور تدوین یک مجموعه از راهبردها که بـر اهـداف   ایجاد تیم
یکسان تمرکز دارند بسیار با اهمیت است، یعنی یک مجموعه از راهبردهـا کـه اساسـاً    

رچه در هاي جامع و یکپايگیرمنجر به تصمیمراهبرد مذکور . هستند یک راهبرد واحد
  .شود شرکت می

یکی از دالیل این که . هاي مجزایی گرایش دارندکارکردهاي تولید و بازاریابی به جهت
هـاي متفـاوت   کننـد اساسـاً سـابقه   این کارکردها از هم دور شـده و اخـتالف پیـدا مـی    

هـاي دیگـر احتـرام    کنند و بـه واحـد  مدیرانشان است، کسانی که همکاران را درك نمی
ي میـان  هـا، مـدیران بایـد سـابقه    به منظور کمک به این ارتباطـات و بحـث  . گذارندنمی

أکید داشـته  شان تکارکردي داشته و آموزش مشارکتی مدیران بر افزایش مهارت فنی
  .باشد

نقـش محصـول در همسـویی کلـی و نقـش      : دو موضوع قابل تأمـل دیگـر عبارتنـد از   
ي راهبردها حول همه .شرکت استردي همسویی راهب بنیانمحصول، . راهبردي تولید

 هـاي راهبرد يسـتاده . آن تدوین شده و رابـط بـین راهبـرد تولیـد و بازاریـابی اسـت      
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اي بـراي بخـش   ي دادهبه مثابهو  شودبه محصول مرتبط میبازاریابی و کسب و کار 
ي این روابط را  همه 5شکل . است محصولهاي  ها و نیازمنديتولیدي در قالب ویژگی

هـاي کسـب و کـار، تولیـد و     نمایان سـاخته و موقعیـت محصـول را در میـان راهبـرد     
  .دهدبازاریابی نشان می

  
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 

  

  نقش مرکزي محصول در همسویی کلی راهبرد:  5شکل

 
بـا تجزیـه و   . مورد نظر این تحقیق، تولید هنوز یک نقش واکنشـی دارد هاي در شرکت

اي هاي مورد نظر بر حسب مدل چهار مرحلـه تحلیل نقش تولید در راهبرد کلی شرکت
ي سـه واقـع شـده    ها، تولید در مرحلهتوان گفت که در این شرکتهیس و ویلرایت می

ا بـه منظـور حرکـت بـه جلـو و      مدیران تولید باید نقش راهبردي واحدهایشان ر. است
هـاي تولیـد   ي چهار مدل هیس و ویلرایـت، توسـعه دهنـد تـا قابلیـت     رسیدن به مرحله

به همان اندازه مدیران باید براي راهبرد طراحـی محصـول   . اساس مزیت رقابتی شود
هـا،  بنابراین، شرکت قادر بـه تـدوین راهبـرد پایـدار مبتنـی بـر قابلیـت       . مسئول شوند

  .محصوالت استفرایندها و 
هاي سازمان ممکن است در طول زمان تغییر کند و با آن چه باید توجه کرد که ارزش

لذا بایـد بررسـی شـود کـه مـدیران      . شد، متفاوت شونددر گذشته ارزش محسوب می
ها بایـد بـا   بنابراین شرکت. کنند تا سازمان را به چه سمتی هدایت کنندارشد تالش می

 محصول

 راهبرد کسب و کار

 راهبرد
  بازاریابی

 راهبرد تولید

 فرآیند

 بازار
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هاي جـامع  گیريدر اهداف بلندمدت و مأموریت، تصمیم گیري واضح و مشخصجهت
  .ي سازمان را ممکن سازندو یکپارچه

ي همسویی راهبردي ي عمر محصوالت و خدمات بر پدیدهسرعت سپري شدن چرخه
-شـرکت  ي عمر محصـوالت در ، به دلیل سرعت باالي سپري شدن چرخه. موثر است

حیطـی و ماهیـت پویـاي کسـب و کـار،      ، وجود تغییـرات دائـم م  مورد نظر تحقیق هاي
  .همسویی در سازمان باید به طور مداوم مورد آزمون و بازنگري قرار گیرد

-و اختیـار تصـمیم  ) تولید و بازاریـابی (هاي کارکردي چگونگی تخصیص منابع حوزه

گیري توسط مدیران تولید و بازاریابی از عوامل بسـیار مهـم در همسـویی راهبـردي     
  .باشدمی

هـاي تولیـد و بازاریـابی از    کننـده از فعالیـت  از وجود افراد پشتیبان و حمایـت  اطمینان
تعهد شامل پشتیبانی باالترین سطح مـدیریت سـازمان   . اهمیت شایانی برخوردار است

شـده و   بـه پـایین  که منجر به همسوسـازي از بـاال    د همسویی راهبردي استاز فرآین
 .دهدعملکرد کسب و کار را ارتقاء می

  
  :شود ادامه پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میدر 

  ن بینتالش در جهت ایجاد تعامالت سازنده و اثربخش به صورت مدو
هاي مورد بررسی در جهت افزایش دانش جمعی و هاي داخل شرکتبخش

 .مشترك مدیران و کارکنان

  هاي مورد ي اختیارات مدیران تولید و بازاریابی شرکتگسترش حیطه
گذاري و اعمال نظر و همچنین تعامل دائمی ریزي، سرمایهحیث برنامه بررسی از

  .هاي مورد بررسیها با مدیران کسب و کار شرکتو نزدیک آن
  هاي مورد بررسی که هاي اطالعاتی مشترك در شرکتایجاد منابع و پایگاه

  .ها و اطالعات آن میسر باشدها از دادهي بخشي همهامکان استفاده
  هاي مورد بررسیمدار در شرکتسبک مدیریت رابطه ایجاد. 

  هاي مورد بررسی به هاي آموزشی و کاربردي در شرکتبرگزاري دوره
 .ي افزایش مهارت فنی مدیران ارشدصورت یکپارچه برا
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 ریزي راهبردي کسب و حضور فعال مدیران تولید و بازاریابی در برنامه
 .هاي مورد بررسیکار شرکت

  ندها و اصول کسب و کار استاندارد و یکپارچه در سراسر تدوین فرآی
 .هاي مورد بررسیشرکت

  هاي مورد بررسی از ي مدیریت عالی شرکتافزایش پشتیبانی شایسته
  .هاي کارکردي در سطح کالنهاي کارکردي و حضور حوزههاي حوزهفعالیت

  
  منابع و ماخذ

 استراتژي بین رابطه هماهنگی استراتژیک"). 1386( حمیدرضا و رضوانی، محمد اعرابی، -

هاي  شرکت درباره پژوهشی: سازمان عملکرد با استراتژي بازاریابی و کار و کسب سطح
 ).5شماره (فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم ". ایران دارویی

ارائه یک مدل کمی براي ممیزي انطباق "). 1386(جعفر نژاد، احمد و مختار زاده، نیما  -
 ).6شماره (فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم . "هاي تولید و بازاریابیراتژياست
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