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      هاي مدیریت بازرگانی، پژوهشی کاوش فصلنامۀ علمی ـ 
                  .88-104، صص 7، شماره )1391بهار و تابستان ( چهارمسال 

  
  تناظر استراتژي کسب و کار با عدم اطمینان محیطی 

  )شامشامهاي پگاه فارس و شرکت: مورد مطالعه(
  

  2،مازیارسهامخدم1حمیدرضارضوانی
  استادیار دانشگاه مازندران 1

  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران2

  24/07/89: تاریخ دریافت مقاله
  25/06/91: تاریخ پذیرش مقاله

  چکیده
اتخاذ  استراتژي هاي سطوح مختلف سازمان در جهت واکنش مناسب نسبت به عوامل محیطی

در . می شوند و تناسب آن ها با میزان تغییرات محیطی موضوع حیاتی براي سازمان است
این مقاله، با مطالعه ادبیات تحقیق در زمینه استراتژي سطح کسب و کار و عدم اطمینان 

از ترکیب مدل پورتر و مدل مایلز و اسنو، . محیطی، مدلی براي تناظر این دو ارائه شده است
استراتژي کسب و کار معرفی و نیز عدم اطمینان محیطی در چهار وضعیت تعریف  چهار نوع

جامعه آماري عبارت است از کارشناسان و مدیران شرکتهاي پگاه فارس و شام شام . گردید
بدلیل اینکه از . و از آنجائیکه این جامعه محدود است از همه اعضاي آن پرسش به عمل آمد

تفاده شده است، نشان دهنده روایی پرسشنامه است و ضریب پرسشنامه هاي استاندارد اس
 44تعداد . محاسبه شد 844/0آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه عدم اطمینان محیطی 

نتایج . پرسشنامه از شرکت شام شام جمع آوري شد 32پرسشنامه از شرکت پگاه فارس و 
دافه کم هزینه و در نشان داد استراتژي کسب و کار در شرکت پگاه فارس استراتژي م

بین وضعیت موجود و مطلوب استراتژي . شرکت شام شام، استراتژي مدافع تمایز طلب است
همچنین استراتژي کسب و کار . کسب و کار در هر دو شرکت اختالف معناداري وجود دارد

  .در هر دو شرکت با عدم اطمینان محیطی تناظر مناسبی ندارند
  

سطح کسب و کار، عدم اطمینان محیطی، استراتژي هاي رقابتی، استراتژي : هاي کلیدي واژه
    .استراتژي هاي مایلز و اسنو
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  مقدمه
با توجه به محیط پویایی که امروزه سازمانها و شرکتها با آن مواجه هستند، نیاز به 
بازنگري و بررسی موضوعات تغییر از قبیل ساختار ، تکنولوژي، استراتژیها، فرهنگ 

ازمان وجود دارد و مدیران سازمانها بویژه مدیران ارشد، باید قبل و سایر عناصر س
از مبادرت به هرگونه اقدام بنیادي سازمانی، عناصر تغییر در  سازمان خود را 

عالوه براین، محیط خارجی متغیر تعدیل کننده، بر تغییرات سازمانی . شناسایی کنند
الوه بر بررسی عناصر تغییر، لذا مدیران سازمان ها می بایست، ع. اثر می گذارد

جهت تغییر در این عناصر را نیز مشخص کنند، که این امر از طریق بررسی و تعیین 
از این رو، در این تحقیق سعی شده . میزان عدم اطمینان محیطی امکان پذیر می شود

است تا با تلفیق الگوهاي قبلی در زمینه انواع استراتژي کسب و کار و عدم اطمینان 
طی با یک رویکرد جدید به بررسی نوع استراتژي هاي سطح کسب و کار و عدم محی

بنابراین اهداف . اطمینان محیطی، در شرکت هاي پگاه فارس و شام شام بپردازیم
مطالعه ادبیات تحقیق در زمینه مدل هاي ) 1: (اصلی در این تحقیق عبارتند از

ق در زمینه عدم اطمینان محیطی، مطالعه ادبیات تحقی) 2(استراتژي سطح کسب و کار، 
تعیین نوع استراتژي هاي کسب و کار براساس الگوي ارائه شده در دو وضعیت ) 3(

تعیین میزان عدم اطمینان محیطی )4(موجود و مطلوب شرکت هاي مورد بررسی، 
بررسی وجود اختالف ) 5(براساس الگوي ارائه شده در شرکت هاي مورد بررسی، 

عیت موجود و مطلوب استراتژي هاي کسب و کار در شرکتهاي معنادار بین دو وض
بررسی وجود هماهنگی بین استراتژي هاي کسب و کار و عدم ) 6(مورد بررسی، 

بنابراین . اطمینان محیطی براساس الگوي ارائه شده در شرکت هاي مورد بررسی
یکی قلمرو موضوعی در این تحقیق محدود به استراتژي هاي سطح کسب و کار، که 

از جنبه هاي برنامه ریزي استراتژیک در سازمان است، و همچنین عدم اطمینان 
قلمرو مکانی، محدود به شرکت هاي پگاه فارس و شام شام در استان . محیطی است

فارس بوده که هر دو شرکت از صنایع مواد غذایی می باشند و همچنین این تحقیق 
بین وضعیت موجود ) 1: (عبارتند از فرضیات تحقیق. انجام شده است 1388در سال 

و مطلوب استراتژي هاي کسب و کار در شرکت هاي مورد بررسی اختالف معناداري 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  1391چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان ــــــــــــــــ سال ــــــــــــــــــــــــــــــنشریه کاوشهاي مدیریت بازرگانی ــ

90 

بین استراتژي هاي کسب و کار و عدم اطمینان محیطی در شرکت ) 2. (وجود دارد
  . هاي مورد بررسی بر اساس الگوي تحقیق هماهنگی وجود دارد

  
  ادبیات تحقیق
محیط خارجی، سازمان ها مجبورند تا جهت استراتژیک و ساختار  با توجه به نوع

در ادامه به بررسی . 1)1995، کاژیو 1999آرمناکیس و بیدیان (خود را تغییر دهند 
ادبیات تحقیق در رابطه با دو مفهوم استراتژي سطح کسب و کار و عدم اطمینان 

تناظر بین استراتژي  سپس با تلفیق و ترکیب مدل هاي موجود،. محیطی می پردازیم
 .کسب و کار و عدم اطمینان محیطی را در قالب مدل مفهومی تحقیق نشان خواهیم داد

  
  استراتژي سطح کسب و کار

استراتژي، جهت گیري کلی حرکت سازمان به سمت مقصد استراتژیک با نگاه به 
: د ازبطور کلی سه سطح از استراتژي در شرکت ها وجود دارد که عبارتن. آینده است

، و 3، استراتژي در سطح واحدهاي کسب و کار2استراتژي در سطح کل شرکت
استونر، فریمن، گیلبرت، ترجمه اعرابی و ( 4استراتژي در سطح واحدهاي کارکردي

وکار معموالً در سطح محصوالت یا واحد  استراتژي کسب). 453: 1379پارساییان 
یت رقابتی کاالها و خدمات شرکت شود و بر بهبود موقع تجاري استراتژیک اجرا می

واحد استراتژیک تجاري . در یک صنعت خاص یا یک بخشی از بازار خاص تأکید دارد
یا ) مبارزه با تمام رقبا براي کسب مزیت( 5هاي رقابتی ممکن است از استراتژي

و یا به هر ) همکاري با یک یا چند رقیب براي کسب مزیت علیه سایر رقبا( 6مشارکتی
  ).133: 1381هانگر و ویلن، ترجمه اعرابی و ایزدي، (باشد دو شکل

اجزا یا بخش هایی از یک شرکت را که در صنایع یا فعالیت هاي متعدد و مختلف 
. می نامند 7درگیر و مشغول باشند اصطالحا واحدهاي کسب و کار استراتژیک

                                                             
1. Armenakis & Bedeian 1999, Cascio 1995 
2. Corporate Level Strategy 
3. Business Units Level Strategy 
4. Functional Units Level Strategy 
5. Competitive Strategies 
6. Cooperative 
7. Strategic Business Units 
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استراتژي هاي رقابتی مدیران این واحدها تصمیم می گیرند که کدام اهداف، بازارها و 
مدیران ارشد شرکت حق دارند تا چنین تصمیماتی را بررسی و . را دنبال کنند

تصویب کنند تا از انسجام کلی آنها با ماموریت، اهداف و فرآیند تخصیص منابع میان 
). 122-121:  1383واکر و دیگران، ترجمه اعرابی و ایزدي( تمام واحدها مطمئن شوند

استراتژیک در سطح واحد کسب و کار استراتژیک این است که این  اصلی ترین سوال
لذا، استراتژي هاي سطح کسب و . واحدها چگونه در عرصه فعالیت رقابت می کنند

محصول ها براي -کار اساسا به تخصیص منابع میان فعالیت هاي وظیفه اي و بازار
کسب و کار، مربوط می  ایجاد مزیت رقابتی و برتري پایدار نسبت به رقبا براي واحد

استراتژي سطح کسب و کار به بهترین نحو با نقاط قوت رقابتی و محیط هاي . شود
). 126: 1383واکر و دیگران، ترجمه اعرابی و ایزدي( بازار شرکت، هماهنگ است

استراتژي سطح کسب و کار عبارت است از اینکه چگونه کسب و کارها به دنبال 
  .1)2005اسالتر، هالت و اولسون( ایجاد مزیت رقابتی هستند

عبارتند  2)2003همبریک (هاي کسب و کار  دو چارچوب رایج و حاکم براي استراتژي
 –که تمرکز دارد بر نرخ تمایل به تغییر محصول 3سنواشناسی مایلز و  گونه)1(از

 5واکر و روکرت.که تمرکز دارد بر مشتریان و رقبا4شناسی پورتر گونه)2(بازار و 
شناسی فوق داراي نقاط قوت هستند  نشان دادند که اگرچه هر یک از دو گونه)1987(
به عنوان مثال، پورتر تمرکز بر محیط خارجی دارد و مایلز و اسنو تمرکز بر محیط (

از هیچ » منفعالن«به عنوان مثال، (هایی نیز هستند  ولی داراي محدودیت) داخلی دارند
و ) استراتژي تعریف شدة مشخصی ندارند کنند و استراتژي رقابتی پیروي نمی

رغم تحقیقاتی که آنها تقویت کردند هیچ یک از این دو روش به تنهایی کامل  علی
هاي رقابتی براي پشتیبانی  تواند از انواع روش می  مثالً، یک واحد فعالیت مدافع،. نیست

ها یا  ردن هزینههایی چون حداقل ک از روش  و دفاع از موقعیت بازار خود استفاده کند،
  .متمایز کردن خود از رقبا از حیث کیفیت یا خدمات

                                                             
1. Slater, Hult, Olson, 2005 
2. Hambrick 2003 
3. Miles & Snow 
4. Porter 
5. Walker & Ruekert 
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تحقیقات متعددي در زمینه مقایسه، تطبیق و ترکیب این دو گونه شناسی انجام شده 
، 2006، دساربو و همکاران 2000، اسالتر و اولسون1990شورتل و زاجاك(است

اصلی استراتژي هاي  ، این تحقیقات چهار گونه1)2009اسالتر و اولسون و هالت 
این کسب و کارها غالباً اولین وارد ، 2طلبان فرصت) 1: (کسب و کار را مشخص کردند

آنها در وارد شدن به . باشند شونده به بازار همراه با محصول جدید و خدمت نو می
این . کنند هایی از بازار جدید که در آنجا یک فرصت ظاهر شده است درنگ نمی بخش

بخشد تمرکز  بر عرضه محصوالتی که سطح عملکرد را بهبود میکسب و کارها 
ترین محصول است در صورتی که برمبناي  محور کار آنها عرضۀ نوآورانه. کنند می

خواهند  از آنجا که این کسب و کارها می. بهبود عملکرد مکفی یا کاهش هزینه باشد
ه داشته و به دنبال اولین وارد شونده در بازار باشند همواره به محیط خارج توج

ها و عالیق آنها و  نیازهاي تأمین نشدة مشتریان، تغییرات به وجود آمده در سلیقه
هاي به وجود آمده در بازار هستند و قبل از وارد شدنِ سایر رقبا بر نیروهاي  فرصت

آنها همواره به نیازهاي نو، بازارهاي . توانند داشته باشند بازار کنترل شدیدي می
این کسب و کارها به ندرت به  ،3گران تحلیل) 2(. مشتریان جدید توجه دارندجدید و 

هاي پدیدار شدة  عنوان اولین وارد شوندگان با محصوالت یا خدمات جدید در بخش
دهند و به عنوان  هاي بازار را تحت پوشش دائم قرار می آنها فعالیت. بازار هستند

تر براي مشتریان و یا  مزایاي بیش گیري بهتر، اولین پیروان با استراتژي هدف
هاي رقباي دیگر در  گران موفقیت تحلیل. شوند تر وارد بازار می هاي کل پایین هزینه

. کنند ها مجهز می دهند و خودشان را براي رسیدن به آن موفقیت بازار را الگو قرار می
کنند تا یک قلمرو نسبتاً ثابت را از  این کسب و کارها تالش می، 4مدافعان تمایزطلب) 3(

آنها به ندرت . بازار خود نگهداري نمایند -طریق محافظت شدید از موقعیت محصول 
قدم هستند، در عوض، بر عرضه محصول یا  در عرضه محصول یا خدمت جدید پیش

التر از میانگین صنعت هاي آنها نوعاً با قیمت. کنند خدمت با کیفیت برتر تمرکز می
کنند با  آنها همواره توجه به داخل قلمروهاي انتخاب شده دارند و سعی می. باشد می

                                                             
1. Shortel & Zajac,1990; Slater & Olson,2000; Desarbo & et.al,2006;Slater & Olson & Hult,2009.  
2. Prospectors 
3. Analyzers 
4. Differentiation Defenders 
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کنند  این کسب و کارها تالش می، 1مدافعان کم هزینه) 4. (کیفیت برتر آن را حفظ کنند
بازار خود  -تا یک قلمرو نسبتاً باثبات از طریق محافظت شدید از موقعیت محصول 

قدم هستند، در  آنها به ندرت در عرضه محصول یا خدمت جدید پیش. ري نمایندنگهدا
آنها بر افزایش . عوض، بر کارآیی تولید محصول تا آنجایی که امکان دارد متمرکزند

هاتمرکز  سهم بازار در بازارهاي فعلی از طریق عرضه محصوالتی با بهترین قیمت
ترین کنترل را بر  هاي تولید، بیش هزینه براي کاهش هزینه مدافعان کم. دارند

  .نماید فرایندهاي سازمانی اتخاذ می
  

  عدم اطمینان محیطی
یکی از جنبه هاي محیط خارجی است که در نتیجه سه موقعیت بوجود  2عدم اطمینان

فقدان اطالعات در خصوص عوامل محیطی مرتبط با موقعیت تصمیم ) 1: (می آید
در تعیین احتماالت با هر درجه اي از اطمینان در  عدم توانایی) 2(گیري مورد نظر، 

مورد اینکه چگونه عوامل محیطی بر موفقیت یا شکست آن واحد تصمیم گیري 
فقدان اطالعات در رابطه با هزینه هاي مربوط ) 3(سازمانی بخصوص اثر می گذارند،
محققان بسیاري نشان دادند . 3)1972:313دانکن ( به یک تصمیم و یا فعالیت نادرست

که جنبه هاي اطمینان و عدم اطمینان محیطی، در واقع یک بعد محیط نیست و آن 
برداشت تصمیم گیرنده از اطالعات مرتبط با محیط است و به همین دلیل به آن عدم 

  . اطمینان محیطی درك شده می گویند
ان محیط را غیرتکراري بیان می کند که در سه حالت می تو 1974جارکویچ در سال 

هنگامیکه افراد از دسترسی به اطالعات مورد نیاز براي تصمیم گیري ) 1: (نامید
تصمیم ) 3(در مورد صحت بخش اطالعات تردید وجود دارد، ) 2(شکایت دارند، 

جارکویچ ( گیرنده در مورد ترتیب طبقه بندي اطالعات مورد نیاز نامطمئن است
، تغییر را به عنوان مهمترین جزء محیط 1965در سال  امري و تریست. 4)1974:380

خارجی می دانند و عدم اطمینان محیطی را به عنوان مشخصه غالب یک محیط 

                                                             
1. Low Cost Defenders 
2. Uncertainty 
3. Duncan 1972, p 313. 
4. Jarkovich 1974, p 380. 
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عالوه بر این الرنس و 1.)1965:21امري و تریست (پرتالطم به شمار می آورند
در تحقیقات خود اشاره می کنند که محیط هاي ناهمگون سبب 1967در سال  2لورش

پرسشنامه محیطی آنها، سنجش . جاد رفتارهاي سازمانی متفاوت می شوندسبب ای
پاسخ به . عدم اطمینان در سه بخش بازاریابی، تولید و تحقیقات را نشان می دهد

عدم روشنی ) 1(سوال ها شامل، برداشت هاي پاسخ دهندگان در مورد چگونگی 
بود حیطه مشخص کم) 3(عدم قطعیت کلی روابط علی و معلولی و ) 2(اطالعات 

شودربک و دیگران، (بازخورد در ارتباط با نتایج هر بخش عملیاتی محیط، بوده است
در بررسی مفهوم عدم اطمینان  1972در سال  3دانکن). 267: 1385ترجمه برومند 

محیطی، دو جزء اولیه الرنس و لورش را مورد تایید قرار داده و سومین جزء خود را 
کمبود اطالعات درباره عوامل ) 1: (و جزء اولیه عبارتند از د. به آنها افزوده است

کمبود آگاهی درباره میزان زیان ) 2(محیطی مرتبط با موقعیت اتخاذ تصمیم و 
سومین جزئی که دانکن ارائه . سازمان در صورتیکه تصمیم نادرست اتخاذ گردد

اثرگذاري عوامل نمود، عدم توانایی در تعیین میزان احتماالت با هر درجه اطمینان 
محیطی بر موفقیت و یا شکست واحد تصمیم گیرنده در اجراي وظایف خود، بوده 

شدت عدم اطمینان محیط ). 267: 1385شودربک و دیگران، ترجمه برومند (است
که نشان : سادگی یا پیچیدگی محیط) 1: (معیار تعیین می شود 2خارجی توسط 

پایدار یا ) 2. (و تعداد این عوامل می باشددهنده ناهمگی بودن عوامل خارجی سازمان 
براي . که نشان دهنده تغییرات ناگهانی در عوامل خارجی است: ناپایدار بودن محیط

سنجش عدم اطمینان محیطی در سازمانها مدل ها و معیارهایی تعریف شده است که 
ر عدم در این تحقیق ب. به برخی از این مدل ها اشاره می شود)  1(در جدول شماره 

اطمینان بعنوان تابعی از تغییرات و عدم قابلیت پیش بینی در رابطه با نیازهاي 
  .تمرکز می کنیم ، تامین مود اولیه و تقاضا مشتریان، فعالیت هاي رقبا و تکنولوژي

  معیارهاي سنجش عدم اطمینان محیطی) 1(جدول شماره 
  معیارها  نام محقق

محصوالت، رقابت در تـامین مـواد اولیـه، رقابـت بـراي مشـتریان، قـوانین و        استفاده کنندگان از   19724دانکن 
  مقررات دولتی، نگرشها و دیدگاه هاي سیاسی نسبت به صنعت

                                                             
1. Emery & Trist 1965, p 21. 
2. Larence & Lorsh 
3. Duncan 1972 
4. Duncan 1972.  
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فعالیت هاي تامین کنندگان، ترجیحات و سـلیقه و تقاضـاي مشـتریان، فعالیـت هـاي رقبـا، قـانون          19841گوردن و ناریانان 
مقررات و سیاست هاي دولتی، محیط اقتصادي و روابط صـنعتی،  زدایی و جهانی شدن، قوانین و 

  تکنولوژي تولید و اطالعات
  :جنبه از محیط خارجی سازمان مطرح می شوند 2در این مدل معیارها براساس   19742مایلز و اسنو 

سطح عدم اطمینان موجود در محیط کاري، که شامل موقعیت تامین کنندگان، رقبا و مشـتریان  ) 1
  .است

سطح عدم اطمینان در محیط عمومی شرکت، کـه شـامل بـازار مـالی، نماینـده هـاي قـانونی و        ) 2
  .  دولتی، و اتحادیه هاي کارگري است

منسوخ و قدیمی شدن محصوالت و خدمات، شیوه هاي بازاریابی و ترجیحات و سلیقه مشـتریان،    19833فیریزن و میلر 
  فعالیت هاي رقبا، تکنولوژي تولید

  محیط بازار، محیط تکنولوژیکی، محیط رقابتی  20044و دیگران  دساربو

  
  تناظر استراتژي کسب و کار و عدم اطمینان محیطی

تحقیقات مختلفی در زمینه رابطه بین استراتژي و عدم اطمینان محیطی انجام شده 
، 2009، اسالتر و دیگران 2003، گیامپا 2004، هاك 2004بوردیا و دیگران ( است 

به بررسی  2009به عنوان مثال اسالتر و دیگران در سال . 5)2004و دیگران  دساربو
و استراتژي هاي ) تالطم بازار،شدت رقابت، تالطم تکنولوژیکی(تاثیر شرایط محیطی

نتایج در این . سطح کسب و کار بر استراتژي بازاریابی خالق و اثربخش پرداخته اند
اثیر مستقیمی بر استراتژي کسب و کار و تحقیق نشان داد که عدم اطمینان محیطی ت

انواع استراتژي  2004دساربو و دیگران در سال . استراتژي بازاریابی خالق دارد
هاي کسب و کار بر اساس گونه شناسی مایلز و اسنو در رابطه با متغیرهایی از قبیل 
ظرفیت استراتژیک واحد کسب و کار، عدم اطمینان محیطی و عملکرد مورد بررسی 

با بررسی تحقیقات انجام شده میزان عدم اطمینان محیطی براي هر یک از . قرار دادند
تحلیل گران، این ) 1: (انواع استراتژي هاي سطح کسب و کار مشخص می شود

شرکت ها در صنعتی فعالیت می کنند که تقسیم بندي بازار به طور کامل مشخص 
. شد دوره عمر محصول قرار دارندشده است و تعداد رقبا زیاد هستند و در مرحله ر

همچنین این شرکت ها سهم بیشتري از بازار را در اختیار داشته و تغییرات زیادي در 
به دلیل اینکه تعداد عوامل محیطی زیاد . تکنولوژي  و تامین مواد اولیه وجود دارد

                                                             
1. Gordon & Naryanan 1984. 
2. Miles & Snow 1974. 
3. Freisen & Miller 1983. 
4. Desarbo , et.al. 2004.  
5. Bordia , et.al. 2004, Hoque 2004, Gyampah 2003, Slater, et.al.2009, Desarbo, et.al. 2004. 
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 بوده و این این عوامل تغییرات شدیدي را دارند عدم اطمینان محیطی براي تحلیل
فرصت طلبان، این شرکت ها عمدتا در مرحله معرفی محصول ) 2. (گران باال است

تعداد رقبا زیاد . قرار داشته و تقسیم بندي بازار به طور نسبی مشخص شده است
لذا عدم اطمینان محیطی . بوده، اما محیط خارجی از پیچیدگی زیادي برخوردار نیست

مدافع تمایزطلب، این شرکت ها در  )3. (براي فرصت طلبان متوسط تا زیاد است
تعداد . مرحله بلوغ دوره عمر محصول قرار داشته و تغییرات در تکنولوژي کم است

با توجه به اینکه . رقبا زیاد بوده و شرکت به دنبال حفظ سهم خود در بازار است
تعداد عوامل محیطی تا حدودي زیاد است، ولی تغییرات چندانی در این عوامل وجود 

مدافع ) 4. (بنابراین عدم اطمینان محیطی در این شرکت ها اندك تا متوسط است. ردندا
تکنولوژي . کم هزینه، این شرکت ها نیز در مرحله بلوغ دوره عمر محصول قرار دارند

ثابت است و شرکت بیشتر به دنبال کاهش هزینه ها است تا رقابت و نوآوري در 
رند که تعداد عوامل محیطی کم و تغییرات این شرکت ها در محیطی قرار دا. محصول

  . چندانی نیز در عوامل وجود ندارد، لذا عدم اطمینان محیطی در این شرکت ها کم است
  مدل مفهومی تحقیق

با مطالعه ادبیات تحقیق، مدل تلفیقی براي بررسی استراتژي هاي سطح کسب و کار و 
اي پگاه فارس و شام شام مدل دانکن براي بررسی عدم اطمینان محیطی در شرکت ه

  . نشان داد) 1(انتخاب شده که در قالب شکل شماره 
  

  
 

  مدل مفهومی تحقیق) 1(شکل شماره 
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  روش شناسی تحقیق
این تحقیق از حیث هدف اکتشافی بوده و از لحاظ جمع آوري داده ها از طریق 

مدیران جامعه آماري در این تحقیق شامل . پرسشنامه، یک تحقیق پیمایشی می باشد
و کارشناسان شرکت هاي پگاه فارس و شام شام بوده و به دلیل اینکه در این تحقیق 
جامعه آماري محدود بوده است نمونه گیري صورت نگرفته و پرسشنامه ها به 

بنابراین تعداد . صورت سرشماري بین تمامی اعضاي جامعه آماري توزیع شده است
مه از شرکت شام شام جمع آوري شده پرسشنا 32پرسشنامه از شرکت پگاه و  44

در این تحقیق براي جمع آوري اطالعات الزم در زمینه مدل هاي استراتژي هاي . است
. سطح کسب و کار و محیط خارجی از روش مطالعه کتابخانه اي استفاده شده است

داده هاي . سپس با استفاده از تحقیق ترکیبی، مدل مفهومی تحقیق استخراج گردید
یاز براي اثبات فرضیه ها در ارتباط با استراتژي کسب و کار و محیط خارجی مورد ن

از طریق پرسشنامه جمع آوري شده اند، که سواالت پرسشنامه استراتژي کسب و 
است، که داراي  2009در سال  1کار برگرفته از تحقیق اسالتر و اولسون و هالت

رویکرد استفاده از سوال هاي دسته بندي شده در یک پاراگراف براي هر استراتژي 
،  3)2009(پرسشنامه محیط خارجی برگرفته از تحقیقات اسالتر و همکاران . 2است

بدین صورت که براي . ، است 5)2007(و پالراج و چن  4)2004(دساربو و همکاران 
خارجی از پنج معیار مشتریان، محیط بازار، تکنولوژي ، رقابت و  ارزیابی محیط

سوال  24تامین مواد اولیه استفاده شده است و در مجموع کل سواالت پرسشنامه 
همچنین براي آزمون مقدماتی پرسشنامه ها پیش از جمع آوري نهایی داده ها، . گردید

ان شرکت هاي مورد پرسشنامه در اختیار مدیر 20طی جلساتی آموزشی تعداد 
شده و  Spssبررسی قرار گرفت و سپس داده هاي بدست آمده وارد نرم افزار 

ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که ضریب مورد نظر براي پرسشنامه محیط 
  .محاسبه شده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است 844/0خارجی 

                                                             
1. Slater, Hult, Olson 2009. 
2. Self-Type Paragraph Approach. 
3. Slater, et.al, 2009. 
4. Desarbo, et.al.2004.  
5. Paulraj & Chen 2007. 
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  تحلیل توصیفی داده ها
  . استفاده از آمار توصیفی به تحلیل داده ها می پردازیم در این قسمت با 
 
  

  توزیع فراوانی استراتژي هاي سطح کسب و کار در شرکت پگاه فارس) 2(جدول شماره 

  
، در بین استراتژي هاي کسب و کار در وضعیت موجود )2(با توجه به جدول شماره 

این بدان معنی است که . بیشترین فراوانی مربوط به استراتژي مدافع کم هزینه است
در . نفر از پاسخ دهندگان استراتژي مدافع کم هزینه را انتخاب کرده اند 14تعداد 

در نتیجه . به استراتزي فرصت طلب است وضعیت مطلوب بیشترین فراوانی مربوط
در شرکت پگاه فارس در وضعیت موجود استراتژي سطح کسب و کار  مدافع کم 

 . هزینه و در وضعیت مطلوب فرصت طلب است

  
  توزیع فراوانی استراتژي هاي سطح کسب و کار در شرکت شام شام) 3(جدول شماره 

 
، بیشترین فراوانی در وضعیت موجود مربوط به استراتژي )3(در جدول شماره 

. مدافع تمایز طلب است و در وضعیت مطلوب مربوط به استراتژي فرصت طلب است

انواع استراتژیهاي 
  کسب و کار

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  درصد تجمعی  درصد  فراوانی

  8/56  8/56  25  3/27  3/27  12  فرصت طلب
  5/70  6/13  6  5/54  3/27  12  تحلیل گر

  8/81  4/11  5  4/86  8/31  14  مدافع کم هزینه
  0/100  2/18  8  0/100  6/13  6  مدافع تمایزطلب

    0/100  44    0/100  44  جمع کل

انواع استراتژیهاي 
  کسب و کار

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  درصد تجمعی  درصد  فراوانی

  0/50  0/50  16  8/18  8/18  6  فرصت طلب
  6/65  6/15  5  8/43  0/25  8  تحلیل گر

  3/81  6/15  5  6/65  9/21  7  مدافع کم هزینه
  0/100  8/18  6  0/100  4/34  11  مدافع تمایزطلب

    0/100  32    0/100  32  جمع کل
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بنابراین در شرکت شام شام استراتژي کسب و کار در وضعیت موجود مدافع 
  . تمایزطلب، و در وضعیت مطلوب فرصت طلب است

 
  توزیع فراوانی متغیرهاي عدم اطمینان محیطی در شرکت پگاه فارس) 4(جدول شماره 

  تعداد  انحراف معیار  میانگین  متغیرهاي محیط خارجی
  220  35043/1  2909/3  مشتریان

  176  31505/1  2045/3  محیط بازار
  220  34637/1  5091/3  تکنولوژي

  264  31144/1  5795/3  رقابت
  176  29314/1  2955/3  تامین مواد اولیه

  1056    3949/3  جمع کل

  
بدلیل . براي تعیین میزان عدم اطمینان محیطی به میانگین کل نمرات توجه می کنیم

امتیاز در پرسشنامه عدم اطمینان محیطی استفاده کرده ایم،  5اینکه از طیف لیکرت با 
نشان دهنده عدم اطمینان محیطی کم و محیط ساده و پایدار  99/1تا  1میانگین بین 

نشان دهنده محیط پیچیده و پایدار و عدم  99/2تا  2میانگین کل نمرات بین . است
نشان دهنده عدم اطمینان  99/3تا  3همچنین میانگین بین . اطمینان کم تا متوسط است

نشان دهنده  5تا  4متوسط تا زیاد و محیط ساده و ناپایدار است و نهایتا میانگین بین 
) 4(ونه که در جدول شماره همانگ. محیط پیچیده و ناپایدار و عدم اطمینان زیاد است

بدست آمده که نشان دهنده عدم  3949/3نشان داده شده است، میانگین کل داده ها 
  . اطمینان متوسط تا زیاد است

  
 توزیع فرآوانی متغیرهاي عدم اطمینان محیطی در شرکت شام شام) 5(جدول شماره 

  تعداد  انحراف معیار  میانگین  متغیرهاي محیط خارجی
  160  4088/1  4500/3  مشتریان

  128  30076/1  1563/3  محیط بازار
  160  31631/1  5563/3  تکنولوژي

  192  26822/1  8594/3  رقابت
  128  36910/1  0859/3  تامین مواد اولیه

  768    4648/3  جمع کل
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بدست آمده که نشان دهنده  4648/3، میانگین کل نمرات )5(با توجه به جدول شماره 
در جداول شماره . متوسط تا زیاد در شرکت شام شام می باشدعدم اطمینان محیطی 

توزیع فراوانی شاخص هاي محیط خارجی در هر دو شرکت، مورد بررسی ) 7(و ) 6(
  .قرار می گیرند

  
  تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه ها

براي اینکه بفهمیم از آزمون هاي آمار پارامتریک استفاده شود تا ناپارامتریک، نرمال 
و نیز تصادفی بودن داده ها  1اسمیرنف-توزیع داده ها را با آزمون کولموگراف بودن

نتایج این آزمون ها نشان داد که باید از . انجام دادیم 2)گردش(را با آزمون دور 
  . آزمون هاي آمار ناپارامتریک استفاده شود

  
  فرضیه اول

 3از آزمـون عالمـت   در آزمون فرضیه اول با توجه به مقیاس متغیرها و نوع فرضـیه، 
  . استفاده شده است

0H : بین وضعیت موجود و مطلوب استراتژي سطح کسب و کار در شرکت هاي مورد
  بررسی اختالف معناداري وجود ندارد 

1H : بین وضعیت موجود و مطلوب استراتژي سطح کسب و کار در شرکت هاي مورد
  .بررسی اختالف معناداري وجود دارد

 
، مقدار SPSSبا توجه به تجزیه و تحلیل داده هاي شرکت پگاه فارس در نرم افزار 

بدست آمده است، که نشان دهنده رد فرض  P-value=0.112و  591/1آماره آزمون 
، بین وضعیت موجود و مطلوب % 95بنابراین در سطح اطمینان . صفر می باشد

در . عناداري وجود دارداستراتژي کسب و کار در شرکت پگاه فارس اختالف م
، مقدار آماره SPSSشرکت شام شام با تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار 

بدست آمده است، بنابراین فرض صفر را رد کرده و P-value=0.26و  28/2آزمون 

                                                             
1. Kolmogrov-Smirnov. 
2. Run test.  
3. Sign test.  
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بین وضعیت موجود و مطلوب استراتژي کسب و کار در این % 95در سطح اطمینان 
 . وجود داردشرکت اختالف معناداري 

  
  فرضیه دوم

. با توجه به تحلیل توصیفی داده ها و الگوي تحقیق به آزمون فرضیه دوم می پردازیم
بین استراتژي کسب و کار و عدم اطمینان محیطی در : فرضیه دوم عبارت است از

) 2(شرکت هاي مورد بررسی هماهنگی وجود دارد همانگونه که در جدول شماره 
ر در شرکت پگاه فارس مدافع کم نشان داده شده است،  استراتژي سطح کسب و کا

میانگین کل داده هاي محیط خارجی ) 4(هزینه است و با توجه به جدول شماره 
بر اساس . می باشد که نشان دهنده عدم اطمینان متوسط تا زیاد  است 3949/3

نشان داده شده است، بین استراتژي کسب و ) 1(الگوي تحقیق که در شکل شماره 
در شرکت . حیطی در شرکت پگاه فارس هماهنگی وجود نداردکار و عدم اطمینان م

، استراتژي کسب و کار مدافع )5(و ) 3(شام شام نیز با توجه به جداول شماره 
بنابراین در  . تمایزطلب بوده و نوع محیط خارجی نیز ساده و ناپایدار می باشد

  . ندارد شرکت شام شام بین استراتژي کسب و کار و محیط خارجی هماهنگی وجود
  

  بحث و نتیجه گیري
با توجه به ادبیات تحقیق، براي هر نوع محیط خارجی استراتژي کسب و کار مناسبی 

نتایج تحلیل داده ها نشان . نشان داده شده است) 1(وجود دارد که در شکل شماره 
داده است که  میزان عدم اطمینان محیطی در  شرکت هاي پگاه فارس و شام شام، 

. استراتژي مناسب براي این محیط، فرصت طلب می باشد. یاد می باشدمتوسط تا ز
اما در شرکت هاي مورد بررسی هماهنگی بین استراتژي کسب و کار و عم اطمینان 

عالوه براین در تحلیل توصیفی داده ها، مشخص شد که استراتژي . وجود ندارد
ب می باشد کسب و کار در وضعیت مطلوب در هر دو شرکت استراتژي فرصت طل

لذا مدیران این شرکت ها باید . که بر اساس الگوي تحقیق این استراتژي مناسب است
  . استراتژي فرصت طلب را براي واحدهاي کسب و کار در نظر بگیرند
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استراتژي، ساختار، نیروي انسانی و ( بطور کلی تغییر در هر یک از عوامل سازمانی
همچنین با توجه به اهمیت . کدیگر باشند، باید در جهت و همراستاي ی)تکنولوژي 

بررسی محیط خارجی در سازمانها، براي تحقیقات بعدي پیشنهاد می شود تا 
  .هماهنگی این عوامل سازمانی  و عدم اطمینان محیطی مورد بررسی قرار بگیرند

  
  پیشنهادات

 از روي نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها و تحلیل توصیفی داده ها، در جهت
هماهنگی بین استراتژي کسب و کار و محیط خارجی، پیشنهادات زیر براي شرکت 

  :هاي پگاه فارس و شام شام ارائه می شود
معیارهاي تعیین کننده نوع محیط خارجی را مورد بررسی قرار دهند تا تغییرات . 1

: این معیارها عبارتند از. مورد نیاز را براساس نوع محیط خارجی اعمال کنند
  .ریان، محیط بازار، تکنولوژي، رقابت و تامین مواد اولیهمشت

براي اینکار می توانند برنامه . به توسعه محصوالت و خدمات جدید توجه کنند. 2
  . ریزي هاي دقیقی را انجام دهند و منابع الزم را نیز فراهم کنند

 فرصت ها و بخش هاي جدید بازار را شناسایی کرده و سعی کنند تا اولین. 3
  . واردشونده ها به این بخش ها باشند

به تشویق نوآوري و خالقیت پرداخته و سعی کنند تا نیازهاي جدید مشتریان را . 4
  . شناسایی کنند و در ارضاي این نیازها پیشرو باشند
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