نشریه علمی
پژوهشهای پیشرفت :سیستمها و راهبردها

شاپا چاپی 2782 :ـ 2878
شاپا الکترونیکی 2772 :ـ 2878

(پاییز  ،7022سال  ،2شماره  96 :3ـ )04

چهارچوب نظری مبانی مدلسازی در مدیریت استراتژیک


علی عسگرحلوائی

تاریخ دریافت6088/80/61 :
تاریخ پذیرش6088/80/40 :

چکیده
مدلها همواره در بخش قابلتوجهی از تحقیقات کمی و کیفی مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار میگیرند .برخی
پژوهشگران یا از ابتدا مدلی را مبنای تحقیق خود قرار میدهند و آن را در یک جامعه جدید یا تحت شرایطی جدید
میآزمایند یا اینکه برای دستیابی به یک مدل جدید در یک حوزه مشخص تالش میکنند .در هر صورت آنچه ضروری
است شیوه مواجهه با مدلهای مختلف و دستیابی به درکی شفاف از جایگاه آنها در نقشه کالن مدیریت استراتژیک از
اهمیت باالیی برخوردار است .اینکه چگونه یک مدل را تحلیل و ارتباط آن با سایر مدلهای موجود در حوزه مدیریت
استراتژیک را بررسی نمود ،موضوع اساسی این پژوهش است .هدف از تدوین این مقاله ارائه دیدگاهی جامع به منظور بهبود
مراحل توسعه و تحلیل مدلهای مفهومی است .برای این منظور مدل اجرای استراتژی ریبنیاک ( )4882مبنای تحلیل قرار
گرفته است .ابتدا با تبیین یک چارچوب منطقی جهت توصیف و تجزیهوتحلیل مدلها ،مدل موردنظر را توصیف و تحلیل
نمودیم و سپس بر اساس مبانی ارائه شده و جهتگیری کاربرد مدل اجرای استراتژی ،آن را توسعه داده و در نهایت مدل
جدید پیشنهادی را ارائه نمودیم.
كلیدواژهها :مدل؛ مدلسازی؛ مدیریت استراتژیک؛ توسعه مدل.

 دانشآموخته دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی (ره) ،تهران ،ایران
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مقدمه
مدل ،از ریشه عبارت انگلیسی  Modusبه معنای اندازه گرفته شده است (بیرو )6611 ،و در لغتت
به معنای الگو و سرمشق است (میرزایی .)6602 ،مدل «جزئی کوچتک یتا بازستازی کتوچکی از یتک
شیء بزرگ است که از لحاظ کارکرد با شیء واقعی یکسان است ».مدل شباهت زیتادی بته شتیء یتا
پدیده اصلی دارد .مدل به ما میآموزد که در شرایط و وضعیت های گوناگون چته متالک یتا معیتار و
روش خاصی را در پیش گیریم (رزاقی .)6606 ،مدل به عنوان یک نقطهی شروع از واقعیت استت کته
دیدگاه ما را در رابطه با واقعیت ساده میکند .همچنین مدل مشخصه های اساسی و بنیتادی واقعیتت را
نمایندگی میکند .بنابراین مدل چیزی است که واقعیت را نشان داده و جنبه های معین از دنیای واقعتی
را که در ارتباط با مسائل تحت بررسی میباشد شرح میدهد و به تصویر میکشد ،و روابط مهتم و بتا
اهمیت بین جنبه های مختلف را آشکار و روشن میسازد .مدل همچنین به ما کمک میکند که به متن
و درون پدیده هایی که نمیتوانیم به طور مستقیم آن ها را ببینیم هدایت شویم (گرجی و برختورداری،
.)6600
برخی از محققان مخالف استفاده از مدل ها هستند و مدل را فقط یتک نتوع دستت آویتز فکتری و
1

کمک روانی در راه تشکیل نظریه ها به شمار میآورنتد .متوریس دوئتم ( )6061-6016یکتی از ایتن
قبیل محققان است که با قاطعیت اظهار میداشت که مدل ها را باید با احتیاط به کار بترد و بته سترعت
کنارشان گذاشت .به گفته وی نظریه ایده آل نظریه ای است که از هیچ مدلی پیروی نکند .البته کسانی
هم هستند که جزو طرفداران سرسخت مدل هستند .ماکس بلک )6000-6080( 4میگوید متدل هتا از
زبانی استفاده میکنند که روشن است و همچنین مدل ها غالباً گسترش پذیر هستند و کم کتم گستترش
بیشتر پیدا میکنند .تولمین مینویسد« :در حقیقت این فضیلت عمده ای برای یک مدل خوب است که
پرسشهای بیشتری را پیش بیاورد و ما را از حد پدیدهای که سرآغاز پژوهشمان بود فراتر ببرد و متا را
وسوسه کند که فرضیههای جدیدی تدوین کنیم» (باربور.)6630 ،

1. Maurice Duhem
2. Max Black
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فارغ از تأیید یا رد نظریات فوق پیرامون صحیح بودن استفاده از مدل ها در پژوهش های علمی ،در
این مطالعه برآنیم تا با استفاده از یک چهارچوب نظری کالن در مدیریت استراتژیک ،الگتویی بترای
توسعه مدل ها ارائه نماییم .بر این اساس چه قصد محقق حتوزه متدیریت استتراتژیک ،توستعه کتاربرد
مدلها در زمینههای مختلف همچون صنایع و جوامع گوناگون باشد و یا درصدد توسعه نظری و علمی
یک مدل باشد میتواند از این چهارچوب بهرهمند گردد.

پیشینه پژوهش
انواع مدلها
متتدلهتتا بتتر استتاس خصوصتتیات مختلتتف ختتود قابتتل تقس تیمانتتد .بتته طتتور مثتتال از نظتتر هستتیو و
کلیور 1مدلها سه نوع کلی هستند:
الف) مدلهای فیزیکی 2که خود بته دو گتروه متدلهتای تمثیلتی 3و متدلهتای ترستیمی 4تقستیم
شدهاند .مدلهای تمثیلی اندازه کوچک شده یک شیء بوده که شباهت زیادی با آن دارند .نمونه بارز
آنها اسباببازیهای کودکان است .تصویر فنی یا طرح یک شیء ،مدل ترسیمی آن نامیده متیشتود.
نقشه یا طرح ترسیمی یک هواپیما یا یک اتومبیل بر روی کاغتذ نمونته ختوبی از متدل هتای ترستیمی
میباشند .نمودارهای سازمانی نیز در شمار مدلهای ترسیمی به حساب میآیند.
ب) مدلهای ذهنی 5عبارتاند از تصاویر ذهنی یا مفاهیمی که در ذهتن انستانهتا جتایگزین یتک
پدیده یا شیء میگردند .بهترین مثال آن تصویر ذهنی فرستندۀ پیام ،در مورد پیام خود بر روی گیرندۀ
پیام میباشد .یا تصویر ذهنی مدیر در مورد بازار فروش محصول تولید شده سازمان مثال دیگری برای
این نوع از مدل های ذهنی میباشد .هرچند این مدل چندان گویا نمیباشد ولی توسط اکثتر متدیران و
دست اندرکاران ارتباطات انسانی به کار گرفته میشود .توضیحات تکمیلی درباره این دسته از مدل هتا
1. Hsiao and Cleaver
2. Physical models
3. Analog models
4. Iconic models
5. Mental models
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در بخش مدلهای ذهنی و فنآوری آموزش ارائه گردیده است.
ج) مدلهای نمادین :6این مدلها عمدتاً نسبت بته متدلهتای دیگتر متدلهتایی انتزاعتی و پیچیتده
میباشند .این مدل ها مفاهیم ریاضی را به صورت ملخص به کار متیگیرنتد .مستائل واقعتی زیتادی را
میتوان با مدلهای نمادین توجیه نمود .مدلهای نمادین به مدلهای کالمی و مدلهای ریاضی تقسیم
شدهاند که اوّلی وضعیتی را از طریق زبان به صورت تکلم یا نوشتن بیان میکند (فرهنگی.)6630 ،
راسل ایکاف 4نیز سه نوع مدل بنیادی را تعریف کرده است که عبارت انتد از تصتویری ،قیاستی و
سمبلیک .این مدلها را می توان به شیوه های گوناگونی با هم ترکیب نمود .بهطوریکه:
الف) مدل تصویری مدلی است که در آن ویژگی مربوطۀ واقعیت توسط همان ویژگی اما معموالً
در قیاس دیگر نشان داده میشود .بنابراین ،این مدلها شبیه واقعیتانتد ،آنهتا نقتشانتد مثتل عکتس،
رسم ،نقشه ،تولید آزمایشی ،بازارهای آزمایشی و متدل هواپیمتا ،اتومبیتل و کشتتی .برختی متدلهتای
تصویری کوچک می شوند مثل مدل منظومه شمسی ،بعضی بزرگ می شوند مثل مدل اتم و تعتدادی
در همان اندازه واقعی مثل مانکن هستند.
ب) مدلهای قیاسی معموالً نمایش چیزهای مشخص و ملموساند و تشتخیص آنهتا ستاده استت.
لیکن تغییر دادن آن ها به منظور آزمایش دشوار است ،متثالً تغییتر دادن جنبته هتای اساستی متدل یتک
هواپیما یا کشتی ممکن است بسیار دشوار باشد.
ج) مدل سمبلیک مدلی است که در آن ویژگیهای مربوط به واقعیت توسط ویژگیهای دیگری
که معموالً تغییر دادن آن ها ساده تر است نشان داده میشود .به همین دلیل تشخیص اینکه این متدل هتا
نماینده چه چیز هستند دشوارتر است ،اما تغییر دادن آن ها ساده تر از مدل های تصویری است .متثالً بتر
روی نقشه ارتفاع از سطح دریا را با رنگ یا خطوط تراز نشان میدهند .تغییتر دادن ایتن هتا ستاده تتر از
تغییر دادن ارتفاع بر روی یک نقشه سهبعدی است .متدلهتای هیتدرولیکی از سیستتمهتای الکتریکتی
وجود دارد که در آن ها جریان آب نمایشگر جریان برق است .نمودارها رایج ترین نوع مدل قیاسیانتد
و تغییر در آن ها به سهولت انجام میشود .در نمودارها برای نشان دادن تنتوع گستترده ای از متغیرهتا و
1. Symbolic models
2. Ackoff, Russell

64

چهارچوب نظری مبانی مدلسازی در مدیریت استراتژیک

روابط میان آنها از مشخصههای هندسی استفاده میشود.
مدل توصیفی چگونگی تغییر هم زمان ارزش متغیرهای مختلف را شرح میدهد ،اما دربتارۀ اینکته
تغییر در یک متغیر چه تغییری در متغیر دیگر پدید میآورد چیزی نمیگوید.
برخی مدل های توصیفی را میتوان برای پیش بینی به کار برد .در ایتن متدل هتا ارزش هتای برختی
متغیرها در یک زمان ،با ارزش متغیرهای دیگر در زمانی دیرتر وابستهاند .مدلهای اقتصادسنجی از این
گونهاند (ایکاف.)6601 ،
نظر به اینکه پیاده کردن وسیله ها مستتلزم تغییتر ارزش متغیرهتای کنتترل شتده و تعیتین تتأيیر ایتن
تغییرات بر نتیجه ها خواهد بود ،مدل های توصیفی را نمیتوان برای ارزیابی وسیله ها به کار برد .با ایتن
وجود اغلب از این مدل ها برای ارزیابی خط مشی و استراتژیهای اقتصادی گوناگون استفاده میکنند.
جای شگفتی نیست که پیشبینی نتیجه بسیاری از تغییراتی که در اقتصاد پدیتد متیآورنتد نادرستت از
آب درمیآید.
مدل تشریحی نمایانگر راهی است که یک یتا تعتدادی از متغیرهتا ،بتر یتک یتا تعتداد بیشتتری از
متغیرهای نتیجه تأيیر میگذارند یا آن ها را تولید متیکننتد .بنتابراین متیتتوان از آن هتا بترای ارزیتابی
وسیلهها استفاده کرد (ایکاف.)6601 ،
مدل سمبلیک مدلی است که در آن برای نشان دادن چیزهای واقعی و روابط میان آن ها از ستمبل
یا نماد استفاده میشود.
مدل های سمبلیک از سایر مدل ها عمومیتر و انتزاعیترند و ساختن آن هتا دشتوارتر استت ،لتیکن
تغییر دادن آنها از همه سادهتر است .برای ارزیابی وسیلههایی که همه متغیرهتای آنهتا معلتوم استت،
مدل سمبلیک بسیار مناسب است .البته به ندرت چنین وضعیتی وجود دارد ،و لذا استفاده از متدل هتای
سمبلیک محدود است .وضعیت هایی که در آن ها کمّی کردن متغیرها به این شکل امکان داشته باشتد
بسیار کمتر از چیزی است که بیشتر متخصصان پژوهش عملیات قبول دارند ،ولی درعین حتال بتیش از
چیزی است که اکثر مدیران باور دارند (ایکاف.)6601 ،
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انواع مدل از نظر عملکرد
مدلها را بر اساس حوزه عملکردی آنها میتوان به توصیفی ،پیشبینیکننتده و هنجتاری تقستیم
کرد.
الف) مدلهای توصیفی :این مدلها فقط سعی میکنند که یک واقعه گذشته یا حال یتا فعتالیتی را
بدون هیچ گونه تالش در پیش بینی آتی آن یا دادن هرگونه توصیه مطرح کنند .نمونه بارز این مدل ها،
نقشه های جغرافیا ،نمودارهای سازمانی ،عکس ها و فهرست مطالب کتاب ها متیباشتد .ایتن متدل هتای
چیزی بیش از توصیف وضعیت نمیباشند ،ولی روابط بین اجزای پدیده را دقیق تر و ستهل تتر بررستی
میکنند.
ب) مدلهای پیشبینیکننده :این مدلها توجیهکننده استراتژیهای گوناگونی هستند که از طریتق
آن ها میتوان نتایج تصمیماتی را که اتخاذ میشوند پیش بینی کرد .نمونه بارز این مدل ها در مدیریت،
تجزیهوتحلیلهای مربوط به نقطه سربهسر ،درختهتای تصتمیمگیتری و نمودارهتای روش ارزیتابی و
بازنگری برنامه ( )PERTاست.
ج) مدلهای هنجاری :آن دسته از مدلهایی میباشند که میکوشند نشان دهند بترای تحقتق یتک
خواسته چه باید کرد .این مدل ها در بین راه حل هتای مختلتف و متفتاوت موجتود ،بهتترین را انتختاب
میکنند .نمونه این مدل ها عبارت اند از برنامه ریزی خطی ،متدل هتای محاستبه موجتودی انبتار و غیتره
(پاکگوهر.)6603 ،

كاركرد مدلها
کارکرد مدل عبارت است از کوشش برای ساده تر کتردن و آستان تتر فهمانتدن واقعیتت از طریتق
تنظیم عناصر و وارد کردن نظمی در آنها؛ مثالً متیتتوان طترح منطقتی روابطتی را کته بتین برختی از
عناصر یک سیستم وجود دارد ،به شکل یک پیکره درآورد .به نظتر لتوی اشتتراوس،)4880-6080( 1
مدل باید دارای سه خصوصیت عمده باشد:
 .6ساخت مشخصات یک نظام را نمایش دهد و از عناصر متعددی تشکیل یافته که تغییتر در هتر
1. Louis Strauss
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یک از این عناصر ،باعث تغییر در سایر اجزا شود.
 .4برای هر مدل باید امکان ترتیب دادن سلسلهتغییراتی وجود داشته باشد ،که منتج به گروهی از
مدلهایی از همان نوع شود .بدینترتیب خصوصیات باال امکان این پیشبینی را به ما متیدهتد
که بدانیم هرگاه یک یا چند عنصر مدل دچار تغییرات مشخصی شوند ،مدل چگونته واکتنش
نشان خواهد داد.
 .6مدل باید چنان ساخته شود که بالفاصله تمام پدیده هتای مشتاهده شتده را قابتل فهتم ستازد .از
سوی دیگر تعریف مدل ها باید صریح و جامع باشد تا عملیات ریاضی روی آن ها امکتان پتذیر
شود؛ ساخت مدلها نیز بههیچوجه نباید پیچیده باشد (توسلی.)6610 ،
دوچ 1چهار کارکرد متمایز به منظور استفاده از مدل هتا در علتوم اجتمتاعی شتده در نظتر گرفتت:
سازماندهی ،اکتشاف ،پیشبینی و سنجش.
 .6سازماندهی؛ به معنای توانایی مدل در تنظیم و مرتبط ساختن دادهها و نشان دادن شباهتهتای
میان دادهها است.
 .4اکتشاف؛ مدل ها ابزارهای اکتشافی میباشند کته احتمتاالً بته کشتف واقعیتت هتا و روش هتای
ناشناخته منجر میشوند.
 .6پیش بینی؛ یک مدل میتواند پیش بینی کند که چه پدیدههای رخ خواهد داد .این پیشبینیهتا
در محدوده ساده بله یا خیر و تا پیشبینیهای کمّی مثل چه هنگام و چه اندازه هستند.
 .0سنجش؛ داده هایی که توسط یک مدل به دست میآید میتواند مقیاستی بترای ستنجش یتک
پدیده باشد (سورین و تانکارد.)6601 ،

روش پژوهش
از نظر استراتژی و اهداف اصلی ،این پژوهش در زمرۀ تحقیقات توصیفی-ترویجی است؛ زیترا در
این تحقیق به تبیین و توصیف انواع کلی مدل ها در مدیریت پرداخته میشود ،ارتباط اجتزای آن هتا بتا

1. Deutsch
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یکدیگر و کارکرد آن ها در مفاهیم ستازمان و متدیریت تبیتین متیگتردد .همچنتین بته دلیتل استتفادۀ
گسترده از نتایج تحقیقات مختلف اکتشافی و میدانی در این پژوهش ،میتوان مقاله حاضر را در زمترۀ
تحقیقات تحلیلی-مقایسهای و از نوع نظریهپردازی در مفاهیم مدیریت استراتژیک به حساب آورد.
به دلیل بکر بودن موضوع تحقیق و عدم وجود تحقیق مشابه در ایتن زمینته ،محقتق بتا جمتع آوری
ادبیات موجود در زمینۀ انواع مدلها در مدیریت استراتژیک و شیوههای مختلف توسعه آنها ،اقدام به
ارائه پیشنهادات و تدوین گامهایی بترای شتکلگیتری یتک چهتارچوب جتامع و هتدایتگر بته منظتور
ساماندهی مسیر توسعه و طراحی مدل ها در مدیریت استراتژیک نمتوده استت .ازایتن رو مبنتای اصتلی
رویکرد این پژوهش در حوزه گردآوری و تجزیهوتحلیل دادهها ،مطالعات عمیق کتابخانتهای استت و
نتایج نهایی نیز حاصل ترکیب و مقایسه انطباقی پژوهشهای گوناگون در این حوزه است.

یافتهها
انواع مدلها در مدیریت
 )6مدل های توصیفی :در این مدل هتا مشتاهده کننتده ،رفتتار متغیرهتای تحتت مطالعته را توصتیف
میکند ،اما دربارۀ درست یا غلط بودن آنچه اتفاق میافتد و یا علت وقایع قضاوتی نمیکند .توصتیفی
میتواند در اشکال کیفی (مطالعات ورودی) و یا در اشکال کمّی (تجزیهوتحلیل آماری) باشد.
 )4مدلهای پیشبینی :این مدلها روابط علت و معلول در سازمانها را بررسی میکنند.
 )6مدلهای تجویزی :دربارۀ یتک مشتکل بخصتو ،،متدل تجتویزی بته شتخص متیگویتد چته
کارهایی را انجام بدهد .بیانیه های تجویزی ،دانش مناستبی را از شترایط و روابتط علتت و معلتول هتر
سیستم دارند (برومند.)6608 ،

سطوح تدوین مدلها در مدیریت استراتژیک
اصوالً همه پدیده ها را میتوان بر اساس دو دسته بندی کلی به پدیده های انتزاعی ،نظری و ذهنی و
پدیدههای عملی ،عینی و کاربردی تقسیم نمود .پدیتدههتای انتزاعتی مقدارپتذیر نیستتند ،در محتدوده
زمان و مکان نمیگنجند؛ اما پدیده های کاربردی هم مقدارپذیرنتد و هتم در محتدوده زمتان و مکتان
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میگنجند .در مدیریت عنتوانی کته بته پدیتده هتای انتزاعتی اطتالق متیشتود عبتارت استت از ستطح
«استراتژیک» که در این سطح مفاهیم متدیریت در حیطته نظتر و تئتوریپتردازی متیباشتند .همچنتین
عنوانی که برای پدیده های سطح کاربردی در نظر گرفته میشود «عملیاتی» است که برنامه ها ،طرحهتا
و تجویزهای کاربردی در این دسته قرار میگیرند.
بر این اساس مدل ها را نیز میتوان در دو سطح فوق مورد تحلیل قرار داد .در نتیجه مدل هتایی کته
در سطح استراتژیک هستند نباید کمیت پذیر بوده و دارای زمان و مکان معینی باشند و به عبارت دیگتر
باید تمام ویژگیهای انتزاعتی بتودن را دارا باشتند .همچنتین متدل هتایی کته در ستطح عملیتاتی قترار
میگیرند نیز میبایست تمام ویژگیهای مربوط به عینتی و کتاربردی بتودن را داشتته باشتند (اعرابتی،
.)6636

كاركرد مدلها در مدیریت
کارکرد مدل ها در مدیریت بر اساس همان وظایف اصلی مدیر است .بر ایتن استاس سته کتارکرد
کلی برنامهریزی ،اجرا و کنترل که وجه مشترک تمامی وظایف مدیریت هستتند ،مبنتای تقستیم بنتدی
متدلهتتا بتر استتاس کتتارکرد آنهتا متیباشتتند (اعرابتی .)6636 ،در شتتکل  6متیتتوان تلفیتق دو متتورد
«تقسیمبندی سطوح مدلها» و «تقسیمبندی کارکرد مدلها» را مشاهده نمایید.

شکل  .0مراحل سه گانه فرآیند تولید استراتژیک (اعرایی ،مبحث هماهنگی در مدیریت ،ص)82
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بر این اساس چنانچه مدلی در خانه  Aتدوین شده باشد ،میتوان آن را هم در محدوده داخلتی A

و هم در محدودههای  A D E ،A B C ،A D ،A Bو ...توسعه داد و چنانچه قواعد توسعه مدل زیر
پا گذاشته نشود ،هیچ محدودیتی برای توسعه مدلها وجود ندارد.

اجزای مدل
نکته آخر در بحث توسعه مدل ها توجه به اجزا و عناصر تشکیل دهنده مدل است .هر مدل با توجته
به کارکرد اصلی آن (برنامهریزی ،اجرا و کنترل) و سطحی که برای آن تدوین میشود (عالی ،میانی و
عملیاتی) و صنعتی که متعلق به آن خواهد بود ،دارای اجزائی است .پژوهشگری کته بته دنبتال توستعه
مدل است میبایست به همه اجزایی که یک مدل خا ،برای یک کارکرد ویژه و در یک سطح معین
و صنعت مشخصی خواهد داشت ،توجه کند؛ تا اوالً مدل از نظر داشتن همه اجزای الزم ،جامع بوده و
نقصی نداشته باشد ،ضمناً در صورت بدیلپذیری یک یا چند عنصر با یک یا چنتد عنصتر دیگتر و یتا
ترکیب یا ادغام آنها با هم ،اقدام مناسب و مقتضی را صورت دهد.
در نتیجه در یک جمعبندی نهایی میتوان عناصر اصلی تشکیلدهنده فرآیند تجزیهوتحلیل مدلها
را به صورت موارد زیر خالصه نمود.
 .6رویکردی که مدل بر اساس آن شکل گرفته است :توصیف ،پیشبینی و تجویزی.
 .4زمینتته (یتا ستتطحی) کتته متتدل در آن تتتدوین شتتده استتت :استتتراتژیک (مفهتتومی) و عملیتاتی
(کاربردی).
 .6کارکردی که مدل برای آن ساخته شده است :برنامهریزی ،اجرا و کنترل.
 .0جایگاه در زنجیره ارزش :هر مدل در چارچوب زنجیرۀ ارزش فعالیت های سازمان یا در زمترۀ
فرآیند اصلی است یا در دستۀ فعالیتهای پشتیبانی است و یا در ترکیبی از این دو قرار دارد.
 .2اجزای مدل ،روابط بین اجزا و قابلیت بدیل پذیری ،ادغام و یا تغییر آن ها :جامعیت اجتزا بتا در
نظر گرفتن عوامل فوق و صنعتی که مدل مربوط به آن است ،موردبررسی قرار گیرد.
 .1اکنون با توجه به چهارچوب پیشنهادی فوق ابتدا مدل اجرای استتراتژی ریبنیتاک )4882( 1را
1. Hrebiniak
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توصیف و تحلیل نموده و سپس آن را توسعه میدهیم.

شکل  8مدل اجرای استراتژی ریبنیاک ()8112

ارائه یک مدل مناسب برای اجرای استراتژی باید عملگرا 1باشد؛ یعنی باید تأکید بر متغیرهایی که
قابل تغییر و دستکاری هستند باشد و این متغیرهای کلیدیِ قابل تغییر ،تحت کنترل مدیر باشند .همچنین
یک مدل عمل گرا باید تجویزی باشد ،یعنی به ما بگوید چه کتاری را در چته زمتانی و چترا و بته چته
صورتی انجام دهیم.
آنچه در درجه اول موردنیاز است یک استراتژی صتحیح ،روشتن و دقیتق استت .تحقیقتات نشتان
میدهد مهمترین مانع اجرای موفق استراتژیها ،ابهام و ضعف آنها بوده استت .در مرحلته بعتد آنچته
پس از انتخاب یک استراتژی خوب مهم است ،یک ساختار مناسب است به نحویکه حامی استتراتژی
شرکت باشد؛ یعنی اجراکنندگان را به نحوی مناسب و در جهت اجرای موفق استراتژی مرتبط ستازد.
همچنین منظور از یکپارچگی ساختار ،تسهیل هماهنگی بین بخشهتا در جهتت ايربخشتی تعتامالت و
ارتباطات است.
مشوقها و کنترلها دو روی یک سکه هستند .مشوقها جهت حرکت و انگیزه رسیدن به هدف را
1. action-oriented
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ایجاد میکنند و کنترلها با ارائه بازخور ،از انحرافات جلوگیری میکنند .مشوقها کارهای درستتی را
که در راستای اهداف استراتژیک و عملیاتی هستند تقویت میکنند (ریبنیاک.)6600 ،
با توجه به چهارچوب پیشنهادی این پژوهش میتوان مدل اجرای استراتژی ریبنیاک را بدین شرح
مورد تجزیهوتحلیل قرار داد:
 .6این مدل از لحاظ «رویکرد تدوین» از دسته مدل های توصتیفی استت کته متیخواهتد مراحتل
مختلف یک فرآیند اجرای استراتژی و ارتباط هر مرحله با مرحله قبلتی ختود را از تتدوین تتا
اجرا به تصویر بکشد.
« .4سطحی که مدل در آن تدوین شده است» سطح استراتژیک است .چراکه عناصر مدل همگی
ذهنی و انتزاعیاند و اصوالً مدل در پی ارائه مفاهیم کمی ،عینی و کاربردی نیست .تنهتا یتک
عامل و آن «اهداف عملیاتی کوتاهمدت» است کته از جتنس متغیرهتای نظتری نیستت کته در
بحث توسعه مدل به تعدیل و جایابی صحیح آن خواهیم پرداخت.
« .6کارکرد» یا هدف اصلی مدل انتقال استراتژی سازمان به مرحله عمتل و کتاربرد استت از ایتن
لحاظ جایگاه مدل را میتوان بر اساس شکل  6بدین صورت جانمایی نمود.

شکل  .3جایابی مدل در فرآیند توسعه
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 .0از لحاظ «اجزا» این مدل هم دربرگیرنده اجزایی از مرحله برنامهریزی (استراتژیهای شترکت،
کسب وکار ،اهداف عملیاتی کوتتاهمتدت) و هتم حتاوی اجزایتی از مرحلته اجترا (ستاختار و
یکپارچگی شرکت و کسبوکار) و هتم دربرگیرنتده اجزایتی از مرحلته کنتترل (مشتوق هتا و
کنترلها) است.
بنتتابراین شتتاید نتتام مناستتب بتترای ای تن متتدل« ،متتدل متتدیریت استتتراتژیک» یتا «متتدیریت اجتترای
استراتژیک» باشد .به هر صورت در ادامه به بیتان نقطته نظترات پیرامتون چگتونگی توستعه ایتن متدل
میپردازیم.

نتیجهگیری
توسعه مدل اجرای استراتژیک ریبنیاک
همان طور که در باال اشاره شد اولین قدم در توسعه این مدل ،تصحیح مکتان قترار گترفتن اجتزای
استراتژیک و عملیاتی در سطوح خودشان بود؛ لذا استراتژیهای ستطح شترکت و کستبوکتار را در
سطح استراتژیک قرار دادیم و اهداف عملیاتی کوتاهمدت را به سطح عملیاتی منتقل کتردیم .چراکته
اساساً اهداف عملیاتی کوتاهمدت دارای زمان ،مکان ،بودجه و ...معین هستند و قابلیت قرار گترفتن در
سطح استراتژیک که فاقد ویژگیهای موردنظر است را ندارند.
همچنین با توجه به کارکرد اصلی این مدل که بر مبنای هدفی که طراح اصلی آن ،ریبیناک عنوان
کرده ،عبارت است از اجرای استراتژی .پژوهشگر متناسب با این هدف در گام بعدی ،عنصر «مشوق ها
و کنترل ها» را از پیکره اصلی مدل حذف نموده و به جای آن سایر اجزای اصلی را که یک مدلِ اجترا
میبایست در سطح عملیاتی برخوردار از آنها باشد ،به مدل اضافه میکند.
چنانچه یک سازمان بخواهد به شیوه ای اصولی استراتژیهای خود را بته شتکلی موفقیتت آمیتز بته
صحنه اجرا بکشاند و در نهایت تمام اجزای سازمان در عملیات روزانه خود مشغول اجترای استتراتژی
سازمان باشند ،الجرم میبایست در گام اولِ اجرا ،استراتژیهتای ستطح شترکت را بته استتراتژیهتای
ساختاری و استراتژیهای رفتاری در سطح استراتژیک تبدیل نماید .این گام در مدل ریبیناک تنهتا در

04

پژوهشهای پیشرفت :سیستمها و راهبردها ،سال دوم ،شماره  ،3پاییز 0011

بخش ساختار شرکت و یکپارچگی عناصر ساختاری با یکدیگر خالصه میشد؛ اما همتان طتور کته در
اغلب متون مدیریت قابل مشاهده است ،عناصر اساسی که به طور مستتقیم از استتراتژی ستازمان تتأيیر
میپذیرند عالوه بر ساختار سازمان ،شامل مسائل انسانی یا به تعبیر دیگر مسائل رفتاری که در ارتباط با
عامل نیروی انسانی سازمان میباشد نیز هست .ازاین رو تنهتا لحتاظ کتردن مستائل مربتوط بته ستاختار
سازمان در حیطه موضوعات کالن مربوط به اجرای استراتژی نمیتواند جامع ِهمه عناصری باشتد کته
یک الگوی اجرای استراتژی مورد توجه قرار متیدهتد؛ لتذا متیتتوان مستائل رفتتاری از جملته نحتوه
انگیزش ،جبران خدمات و مزایا ،آموزش و ارتقا ،رهبری ،فرهنتگ ،متدیریت تغییتر ،شتیوه هتای حتل
تعارض و ...را در حوزه مسائل رفتتاری بته شتمار آورد و بترای همته ایتن متوارد بته طتورکلی ،عنتوان
«استراتژیهای رفتاری» را در نظر گرفت.
شرح مدل سه شاخگی مؤیدی بر این استدالل است .پدیده سازمان را می تتوان برحستب سته دستته
عوامل رفتتاری ،ستاختاری و زمینته ای بررستی و تجزیته وتحلیتل نمتود .منظتور از عوامتل رفتتاری (یتا
محتوایی) کلیه عوامل مربوط به نیروی انسانی است که محتتوای ستازمان را تشتکیل متی دهنتد ،ماننتد
انگیزش ،روحیه کار و رضایت شغلی؛ عوامل ساختاری دربرگیرنده مجموعه روابتط متنظم حتاکم بتر
اجزای داخلی سازمان است که بدنه آن را می سازند ،مانند ساختار سازمانی ،قتوانین و مقتررات و...؛ و
سرانجام عوامل زمینه ای شامل محیط و شرایط بیرونی سازمان استت کته ستبب ستاز عوامتل رفتتاری و
ساختاری هستند (میرزایی اهرنجانی.)6633 ،
علت نامگذاری این مدل به سته شتاخگی آن استت کته ارتبتاط بتین عوامتل ستاختاری ،رفتتاری و
زمینه ای به گونه ای است که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمی توانتد ختارج از تعامتل ایتن سته شتاخه
صورت گیرد .به عبارت دیگر ،رابطه بین این سه شتاخه یتک رابطته تنگاتنتگ بتوده و در عمتل از هتم
جداییناپذیرند .در واقع ،نوع روابط موجود بین این سه شاخه از نوع الزم و ملزوم بوده و بته مثابته سته
شاخه روییده از تنه واحد حیات سازمان میباشند (میرزایی اهرنجانی.)6633 ،
بنابراین همان طور که در شرح مدل سه شاخگی بیان شد ،به طورکلی مناسب تر به نظر متیآیتد کته
استراتژیهای سازمان که از یک نظتر برآمتده و از عوامتل زمینته ای هستتند و بتر عوامتل ستاختاری و
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رفتتتاری تأيیرگذارنتتد ،در حتتوزه اجتترای استتتراتژی ،در نخستتتین گتتام بتته استتتراتژیهتتای ستتاختاری و
استراتژیهای رفتاری تقسیم گردند .شکل زیر بیانگر تبدیل استراتژیهتای ستازمان بته استتراتژیهتای
ساختاری و رفتاری از مرحله برنامهریزی به مرحله اجرا میباشد.

شکل  .0افزودن استراتژیهای رفتاری به مرحله اجرا

به طور مشابه تبدیل استراتژیهای کسبوکار به استراتژیهای ساختاری و رفتاری در سطح کسب
وکار نیز با همین منطق فوق قابل استدالل خواهد بود .البته فرآیند تبدیل استراتژیهای سطح شرکت به
استراتژی سطح کسبوکار ،اغلتب در شترکت هتای چنتد کستبوکتاره و یتا تولیدکننتده چنتد دستته
محصوالت متفاوت کاربرد خواهد داشت و واضح است که در شرکت هتای تتک کستب وکتاره تنهتا
یک سطح استراتژی تدوین خواهد شد که بته استتراتژیهتای ستاختاری و رفتتاری بترای آن ستازمان
تبدیل گردند.

توسعه مفهوم یکپارچگی (هماهنگی) در مدل
مسئله اصلی برای مدیریت سازمان ،ایجاد همتاهنگی بتین ستطوح استتراتژی و بتا محتیط ختارجی
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سازمان است (لویت .)6012 ،1بر اساس بسیاری از تئوریهای همتاهنگی و ترکیتببنتدی ستازمان ،در
سازمان هایی که هماهنگی بین عوامل زمینهای ،ساختاری و استراتژیک در ترکیببندی آن ها باالست،
ايربخشی آنها در حد باالی خود قرار داد (نورمن.)6006 ،2
هر یک از سیستمهای موجود در سطوح استتراتژی ستازمان هتم بایتد بتا زیرسیستتمهتای ختودش
(هماهنگی درونی) و هم باید با سطوح باالدست و سیستمهتای هتمتتراز ختودش (همتاهنگی بیرونتی)
هماهنگ باشد تا موضوع مدیریت تجلی پیدا کند و باعث ایجاد همافزایی جهت رسیدن به هدفهای
سازمان شود (اعرابی .)6602 ،به عنوان مثال در خصو ،واحد کارکردی منابع انسانی ،بایتد استتراتژی
های منابع انسانی با استراتژی سطح شرکت ،استراتژی سطح کسبوکتار و استتراتژی ستایر واحتدهای
کارکردی (وظیفهای) مانند تولید ،بازاریابی ،مالی ،سیستمهای اطالعاتی و تحقیتق و توستعه هماهنتگ
باشد (هماهنگی بیرونی) .از طرف دیگر ،استراتژی زیرسیستمهای منابع انسانی (تتأمین نیتروی انستانی،
ارزیابی عملکرد و پاداش ،توسعه منابع انسانی و روابط کارکنان) نیز با استراتژیهای واحد کتارکردی
منابع انسانی هماهنگ باشد (هماهنگی درونی) (اسکات .)6604 ،هر یک از همتاهنگیهتای درونتی و
بیرونی میتوانند به صورت عمودی و افقی نیز در نظر گرفته شوند که چهار نوع هماهنگی نتیجته متی
شود :هماهنگیهای بیرونی عمودی ،بیرونی افقی ،درونی عمودی و درونی افقی.
سازمان ها باید بتوانند تشخیص دهند آیا جهتی را که بترای نزدیتک شتدن بته «وضتعیت مطلتوب»
انتخاب کردند جهت درستی است یا خیر؟ و بدین منظور ،هماهنگی معیار صحت است .همتاهنگی بته
معنی همسویی ،سازگاری و تناسب با جهتی خا ،است .هماهنگی میتواند در سطح عملیتاتی و هتم
در سطح استراتژیک برقرار شود .همتاهنگی عملیتاتی دارای زمتان و مکتان متیباشتد ولتی همتاهنگی
استراتژیک ورای زمان و مکان است .ویژگی ورای زمتان و مکتانی «وضتعیت مطلتوب» و «استتراتژی
حرکت» و بهرهگیری از شاخصهایی که بر استاس آن هتا تعریتف شتدهانتد موجتب ایجتاد انستجام و
هماهنگی در کلیه شناساییها ،توصیفها و طراحیها میشود و از هرگونه تشتت و تلتوّن در حرکتت
جلوگیری میکند (اعرابی .)6636 ،مفهوم هماهنگی از تئوریهای رشته مدیریت به خصتو ،تئتوری
1. Leavit, H.J.
2. Norman Chorn
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های سازمان و مدیریت استراتژیک متیباشتد .ایتن مفهتوم نقشتی اساستی و مرکتزی را در استتفاده از
مفاهیم «اقتضایی» در زمینههای زیر ایفا نموده است :رابطه بین ساختار و تکنولوژی ،شیوههای رهبتری،
سازگاری سازمان با محیط و تدوین استراتژی سطح کسبوکار (نورمن.)6006 ،
«هماهنگی» به چهار دلیل زیر به عنوان اساس و پایه مدیریت استراتژیک است :اول ،رشته سیاستت
کسبوکار که به عنوان پایه و اساس پارادایم استراتژی است ،ریشه در مفهوم سازگاری و تطابق منتابع
سازمان با فرصتها و تهدیدهای محیطی دارد.
دوم ،بر اساس تحقیقات در حوزههای نوین ،مدیریت استراتژیک بستیاری از مفتاهیم و روشهتای
تحقیق را از سایر رشتههای علمی (مانند اقتصاد سازمان صنعتی ،رفتار اداری و بازاریابی) اقتباس نموده
است.
سوم ،بر اساس تحقیقاتی که توسط هافر 1و بر مبنای تحقیق تجربتی مبتنتی بتر اقتضتا ،انجتام شتده،
بسیاری از مطالعات استراتژی آشکارا و تلویحاً از مفهوم همتاهنگی استتفاده نمتودهانتد .همچنتین ایتن
مطالعات اير بسیار زیاد تئوری اقتضایی را بر تدوین استراتژی نشان میدهند.
چهارم ،مفهوم هماهنگی توسط مشاوران بستیار زیتادی بترای برجستته نمتودن اهمیتت ستازگاری
پیچیده بین عناصر سازمانی در اجرای ايربخشی استراتژی انتخاب شده ،مورد استفاده قرار گرفته استت
(نورمن.)6006 ،
همانطور که ذکر شد مفهوم یکپارچگی حیطه وسیعی را در برمیگیرد و تنهتا محتدود بته عناصتر
ساختاری سازمان -همان گونه که در مدل ریبیناک بدان پرداخته شتده بتود -نمتیباشتد .از ایتن منظتر
پژوهشگر پس از بررسی متون مختلف پیرامون مبحث یکپارچگی یا به عبارت دیگر «هماهنگی» به ایتن
نتیجه رسید که عالوه بر یکپارچگی درونی که به صورت های عمودی و افقی بتین عناصتر ستازمانی و
همچنین مفاهیم انتزاعی سازمان موردنیاز میباشد .یکپارچگی بیرونی بین واحدها و عناصر سازمانی بتا
استراتژیهای سطوح شرکت و کستبوکتار ستازمان نیتز ضتروری استت؛ بنتابراین بتا افتزودن عنصتر
یکپارچگی بیرونی و یا به تعبیر دیگر تفکیک مفهوم یکپارچگی عنوان شده در مدل قبلی بته دو گونته
1 . Hofer
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یکپارچگی درونی و بیرونی که به شکل های عمودی و افقی در هر گونه قابل بررسی میباشند ،مفهتوم
یکپارچگی نیز در مدل جدید توسعه پیدا کرد.

شکل  .2توسعه مفهوم یکپارچگی به یکپارچگی درونی و بیرونی

رابطۀ اجرای استراتژی بین سطوح استراتژیک و عملیاتی
همان گونه که در مدل ریبیناک قابل مشاهده بود ،تفکیک واضحی بین سطوح استراتژیک و عملیتاتی
فرآیند اجرای استراتژی انجام نشده بود و به طور خا ،تنها به آوردن اهداف عملیاتی کوتاهمتدت در
کنار استراتژیهای سطح کسبوکار اکتفا شده بود .بر این اساس پژوهشگر پتس از تفکیتک اهتداف
عملیاتی کوتاهمدت از استتراتژیهتای کستبوکتار ،مرحلته ای جدیتد و نهتایی بترای فرآینتد اجترای
استراتژی در نظر گرفت و آن مرحله عبارت است از مرحله «اجرای عملیاتی» و اهتداف و برنامته هتای
عملیاتی که به طور عملی هم در عناصر ساختاری و هم در عناصر رفتاری سازمان تأيیر خواهد داشتت
به سطح عملیاتی منتقل شد و به تفکیک در مراحل برنامه ریزی عملیاتی و اجرای عملیاتی جایگتذاری
گردید .البته در مرحله اجرای عملیاتی عناصر اصلی و سطوح عملیاتی نیز همانند سطح استراتژیک نیاز
به یکپارچگی (هماهنگی) درونی و بیرونی خواهد داشت.
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شکل  .6تفکیک مرحله اجرای عملیاتی از اجرای استراتژیک

در ادامه به تبیین مفهوم عناصر ساختاری و رفتاری سطح نظری (استراتژیک) و عناصر ساختاری و
رفتاری سطح عملی (عملیاتی) سازمان میپتردازیم و تفتاوتهتای آنهتا و نحتوه تأيیرگتذاری عوامتل
سطح استراتژیک بر عوامل سطح عملیاتی را تشریح مینماییم.
به طورکلی طرحهای ساختاری را میتوان به دو دسته نظری و عملی تقسیم کرد .طرحهای نظتری،
کلی و انتزاعی بوده و به دو صورت ارگانیک و مکانیک تقسیم متیشتود (استکافی .)6600 ،در واقتع
برنز و استاکر 1از آن ها با عنوان سیستمهای مکانیک و ارگانیک یاد میکنند (اعرابی .)6600 ،در واقتع
مدل اولیه در رابطه با ساختارهای مکانیک و ارگانیک بر اساس تحقیقات برنز و استتاکر ( )6016ارائته
شده است که در اینجا با استفاده از مدل دفت 4و کمک گیری از چتارچوب نقتاط مرجتع استتراتژیک
هال ،ساختارهای نظری را به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم مینماییم:
 )6ساختار بسیار ارگانیک :در این ستاختار تکامتل ستازمان بته اوج ختود رستیده و قتادر استت بتا
1. Stalker
2. Daft
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تغییرات واقعی و مستمر محیط ملی و بینالمللی (جهانی) خود را تطبیق دهد .ستازمان توانمنتدی تغییتر
شکل لحظهای و کوتاهمدت را داراست .جذب منابع به جای داخل ،با اتکا به ختارج انجتام متیشتود.
کنترل داخلی به حداقل رسیده ،سازمان به صورت کامالً باز با عوامل محیطی تعامل برقرار مینماید.
 )4ساختار ارگانیک :نوعی از ساختار است که به سازمان به صورت موجود زنتده نگتاه متیشتود.
اعضای اصلی سازمان کارکنان بتوده و پتس از طتی مراحتل رشتد ستازمان از مرحلته مکتانیکی ،امتور
تصمیمگیری از طریق کارکنان به صورت گروهها یا کمیتههای حل مسئله شکل میگیترد امتا تصتمیم
نهایی همچنان به عهده مدیریت عالی سازمان است .در این ساختار ،سازمان به لحاظ اینکه ختود را در
محیط ،نسبتاً تعریف کرده و از جایگاه نسبتاً محکمی برخوردار است ،به دلیل عدم نگرانی از رقبا و بته
جهت تکامل باالتر ،به کارکنان توجه زیادی میکند .کنترلهتای داخلتی کتم ،تقستیم کتار بته ستمت
کاهش ،بودجهبندی نسبتاً منعطفتر و کارایی به سمت ايربخشی گرایش مییابد .در این دوره مرحلته
انقراض ساختارهای وظیفهای آرامآرام شکل میگیرد.
 )6ساختار مکانیکی :اگرچه به لحاظ نگاه به رقبا و تنظیم فعالیتهای خود با آن ها ،نگاه بته بیترون
دارد ،اما این نگاه الزاماً یک تعامل همهجانبه محسوب نمیگردد .ساختار مکانیکی ساختاری است کته
بیشتر بر فرایندها و رویههای کاری تمرکز داشته و امور به صورت روتین و ماشینی با درجه تقسیم کار
باال به طور مستمر انجام میگیرد .بر مشارکت کار گروهی تأکید نشده و بیشتر بر کتارایی ستازمانی یتا
سودآوری توجه میشود .بودجهبندی از قبل پیش بینی شده و منابع سازمان نیز بر این اساس توزیع متی
گردد .سلسله مراتب سازمان به صورت عمودی و از باال به پایین بوده و میزان کنتترل بتر امتور اجرایتی
سازمان همچنان بسیار باالست.
 )0ساختار بسیار مکانیکی :نوعی از ساختار سازمانی است که کامالً فرآینتدها را متدنظر قترار متی
دهد و در آن سلسلهمراتب عمودی سازمان با وضوح کامل وجود ندارد .بااینحال میزان کنترل بر امور
اجرایی باال بوده و تفویض اختیار به ندرت صورت میگیرد .حیطه کنترل کم و ارتباط با محیط وجتود
ندارد .البته شدت کنترل زیاد است .سازمان خود را با رقبا مقایسه نکرده و تعاملی نیز با آنها ندارد.
ساختارهای ارگانیکی و مکانیکی ،ساختارهایی هستند که ساختارهای جزئتی تتر و عملتیتتر را در
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برمیگیرند .ساختارهای عملی را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
 )6انواع ساختارهای عملی بر اساس گروهبندی فعالیتهای سازمان :ساختار مبتنی بتر نتوع وظیفته،
ساختار مبتنی بر نوع محصول ،ساختار مبتنی بر منطقه جغرافیایی ،ساختار پیوندی ،ساختار ماتریسی.
 )4انواع ساختارهای عملی بر اساس بخشهای پنجگانه سازمان (مینزبرگ) :دیتوانستاالری حرفته
ای ،ساختار ساده ،ساختار مبتنی بر واحدهای مستتقل ،دیتوانستاالری مکتانیکی و متخصتص ستاالری
(اسکافی.)6600 ،
بنابراین میتوان رابطه سطوح استتراتژیک و عملیتاتی را در زمینته ستاختار ستازمانی بتدین ترتیتب
جمع بندی نمود که هرچقدر ساختار نظری سازمان ارگانیک در نظر گرفته شود ،مظتاهر عملتی آن در
سطح عملیاتی اتخاذ ساختارهایی چون ساختار ساده ،ساختار مبتنی بر نوع وظیفه و ...خواهد بود؛ و هر
چقدر که ساختار نظری سازمان مکانیک در نظر گرفته شتود ،ستاختارهای عملیتاتی مترتبط بتا آن ،بته
شکل ساختارهای پیوندی ،ماتریسی ،دیوانساالری مکانیکی و ...درخواهد آمد.
تعامل ساختارهای نظتری و عملتی ستازمان بته همتین ترتیتب بترای عناصتر رفتتاری نیتز در ستطح
استراتژیک و عملیاتی قابل تبیین است .به طور مثال ،در زمینه ستبک هتای رهبتری متیتتوان در ستطح
استراتژیک سبک های وظیفه مداری (کتارگرا) و ستبک هتای رابطته متداری (کارمنتدگرا) را از جملته
طیفهای اصلی تشکیلدهنده سبکهای استراتژیک رهبری در نظر گرفت و منطبق با هر کتدام از آن
دو و همچنین ماحصل ترکیب آن ها سبک های عملی در سطح عملیاتی تعریف نمود .بر مبنتای نظریته
اقتضایی رهبری (فیدلر و هرسی و بالنچارد ،)1اتخاذ هریتک از ستبک هتای رهبتری بستتگی بته چهتار
عنصر اساسی دارد:
 .6رابطه میان رهبر و پیرو (اعتماد ،میزان دوستی)
 .4ساختار وظیفه :کارها و وظایف
 .6قدرت مقام :رهبر بر زیردستان قدرت دارد و آن را اعمال میکند قدرت رهبر زمتانی افتزایش
مییابد که او به منبع قدرت یعنی پاداش ،تنبیه و ارزشیابی دسترسی داشته باشد.
1.Fiedler and Hersey and Blanchard
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 .0میزان بلوغ پیرو (شغلی و روانی)( .قاسمی.)6601 ،
این چهار عنصر اساسی از جمله متغیرهای نظتری و انتزاعتی هستتند کته تعیتین کننتده نتوع ستبک
رهبری در سطح استراتژیک میباشند و پس از مشخص شدن هرکدام در نهایت بتر روی یتک طیتف
که شامل رهبری بسیار وظیفه مدار تتا رهبتری بستیار کارمتدار استت محتل دقیتق نتوع ستبک رهبتری
موردنظر ما در سطح استراتژیک مشخص میگردد.
سپس در سطح عملیاتی منطبق با نوع سبکی که در سطح استراتژیک به دست آمتده استت ،انتواع
عملی سبک های رهبری که ویژگیهای جزئیتر آن ها نیتز مشتخص استت بته کتار گرفتته متیشتوند.
سبکهای زیر ازجمله سبکهای کاربردی یا عملیاتی رهبری هستند.
 سبک دستوری :رابطهمداری کم و وظیفهمداری زیاد؛
 سبک حمایتی :رابطهمداری و وظیفهمداری زیاد؛
 سبک مشارکتی :رابطهمداری زیاد و وظیفهمداری کم؛
 سبک تفویضی :رابطهمداری و وظیفهمداری کم.
همچنین در زمینه مدیریت منابع انسانی سازمان که دربرگیرنده زیرسیستمهای اصلی عناصر رفتاریِ
مرحله اجرا میباشد (از جمله جذب و استخدام ،آموزش و ارتقا ،ارزیابی عملکترد و پتاداش و جبتران
خدمات) نیتز متیتتوان رابطته اجتزای استتراتژیک و عملیتاتی را بته شتکلی مشتابه متوارد فتوق متورد
تجزیهوتحلیل قرار داد .به طور مثال ،در حوزه ارزیابی عملکرد شاخصهای میزان توجه به نتیجه کار و
یا میزان توجه به فرآیند انجام کار ،عناصر تعیین کننده سیستم ارزیتابی عملکترد در ستطح استتراتژیک
میباشند؛ و روش های مختلف ارزیابی عملکرد از جمله نمودار نیمهی عمر ،مدل اسکور (،)SCORE
مدل دمینگ ،مدل ممیزی کیفیت ( )ISOو ...که گترایش بته ارزیتابی نتتایج کتار دارنتد و روشهتای
ارزیابی عملکرد از جمله سیستتم استمارت ( ،)SMARTمتدل بته گزینتی ( ،)Benchmarkingمتدل
تعالی سازمان ( ،)EFQMمدل کارت امتیازی متوازن ( )BSCو ...که گرایش به ارزیابی فرآیند انجام
کار را دارند ،همگی از جمله مظاهر عملی ارزیابی عملکرد میباشند که در سطح عملیاتی مرحله اجرا
قرار میگیرند.
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بنابراین میتوان با در نظر گرفتن تفکیک منطقی سطوح استراتژیک و عملیاتی و همچنین تفکیک
اهداف عملیاتی کوتاه مدت از استراتژیهای سازمان در مرحله برنامه ریزی ،متدل توستعهیافتتۀ اجترای
استراتژی را به شکل نهایی زیر استخراج نمود.
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Abstracts

Theoretical Framework of Modeling in Strategic
Management
Ali Asgar Halvaei 

Abstract
Models are always used in a significant part of quantitative and qualitative
research of strategic management. Some researchers either base their research on a
model from the beginning and test it in a new society or under new conditions; Or
they are trying to come up with a new model in a specific area. In any case, what is
necessary is how to deal with different models and achieve a clear understanding of
their position in the strategic management master plan. How to analyze a model and
examine its relationship with other models in the field of strategic management is
the main topic of this research. The purpose of this article is to provide a
comprehensive perspective to improve the development and analysis of conceptual
models. For this purpose, Hrebiniak (2005) strategy implementation model is the
basis of analysis. First, by explaining a logical framework for describing and
analyzing the models, we described and analyzed the desired model, and then based
on the presented principles and orientation of the application of the strategy
implementation model, we developed it and finally presented the proposed new
model.
Keywords: Modeling, Modeling, Strategic Management, Model Development
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