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Abstract:
Strategic control seeks to achieve the goals of the organization, but strategic control is one
of the management issues that have received less attention than other areas of research,
especially in the field of electronics. The purpose of this study is to present a strategic control
model in the electronics manufacturing holdings, since the scope of the electronics
manufacturing activities is wide and the market, technology and environmental conditions are
quite different, the selection of four case studies has been done in the fields of avionics,
marine, radar and combined electronics. Also, given the long-term research activity of the
researcher in the industry, multiple data sources including interviewing, viewing and
reviewing documents have been used as complementary methods of data collection, and the
data analysis was performed using the thematic analysis method. Model validation was also
performed using inter-rater agreement, procedural validity, and member check. In the final
model of the current research, it was found that in the case of this study, implementation
control is the most used. In this control, premise, market, technological, financial and
bureaucratic controls and related sub-controls were identified. The second applied strategic
control, for the industry under study, was found to be a feed forward control, which, despite
the great desire to use it, due to the special conditions of this control is less used, and
regarding this control and feedback control, the relevant control factors have been identified
and considered in the final model.
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دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،گروه علوم اجتماعی و رفتاری ،پردیس بین الملل
کیش ،دانشگاه تهران ،کیش ،ایران.
دانشیار گروه مدیریت کسبوکار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
استاد گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
دانشیار ،دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران.
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کنترل راهبردی درصدد تحقق اهداف سازمان است ،اما مبحث کنترل راهبردی از جمله موضوعات مدیریتی
است که کمتر از حوزههای دیگر مورد توجه محققین قرارگرفته ،خصوصا در حوزه صنعت الکترونیک ،با وجود نیاز
فراوان این صنعت تا اکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشدهاست و هدف تحقیق جاری ارائه مدل کنترل راهبردی
در هلدینگهای تولیدی صنعت الکترونیک میباشد ،با توجه به گستردگی بازار ،نوع تکنولوژی و شرایط محیطی
هلدینگهای تولیدی صنعت الکترونیک ،این تحقیق ،به صورت مطالعه چند موردی و انتخاب چهار مورد مطالعه در
حوزههای الکترونیک هوایی ،دریایی ،راداری و ترکیبی ،انجام پذیرفته است .همچنین ،با توجه به فعالیت بلندمدت
پژوهشگر در این صنعت ،مأخذهای چندگانه دادهها شامل مصاحبه،مشاهده و بررسی اسناد و مدارک به عنوان
روشهای تکمیلی جمعآوری دادهها ،استفاده شده است .تحلیلدادهها نیز با روش تحلیل مضمون انجام پذیرفته و
جهت اعتبارسنجی مدل نیز از بازآزمون کدگذاری ،توافق کدگذاری و اعتبار رویهای و تایید مشارکتکنندگان
استفاده گردیده است .در مدل نهایی تحقیق مشخص گردید که در موردهای مطالعه پژوهش جاری ،کنترل حین
عمل دارای بیشترین کاربرد میباشد ،در این کنترل ،کنترلهای مفروضات ،بازار ،تکنولوژیک ،مالی و اداری و فرآیند
داخلی و زیر کنترلهای مربوطه شناسایی گردید ،دومین کنترل راهبردی کاربردی برای صنعت مورد مطالعه
تحقیق ،کنترل پیشگیرانه تشخیص داده شد که با وجود تمایل زیاد به استفاده از آن ،بدلیل شرایط خاص این
کنترل کمتر مورد استفاده قرار گرفته است و در خصوص این کنترل و کنترل بازخوردی نیز عوامل کنترلی مربوطه
در مدل نهایی شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته است.
واژگان كلیدی :کنترل راهبردی ،راهبرد ،مدل کنترل راهبردی ،هلدینگ تولیدی صنعت الکترونیک.
 .1مسئول مکاتباتSiavash.Hozhabri@ut.ac.ir :
shahhoseini@ut.ac.ir .2
thyasory@ut.ac.ir .3
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 -1مقدمه

در حال حاضر سازمانها از جمله هلدینگهای صنعت الکترونیک با اقتصادی در حال گذار و
محیطی بسیار نامعلوم مواجهاند و برای بقا و شکوفایی ناگزیر به کنار آمدن با چالشهای ناشی از این
محیط نامطمئن میباشند ،در نتیجه نیاز است تا همه سازمانها از جمله هلدینگهای صنعت
الکترونیک راهبردهای خود را به موقع و به طور مداوم تغییر دهند ( ،)Yu & Yang, 2017به همین
دلیل موضوع کنترل راهبردی ،برای آنها ،اهمیت زیادی پیدا مینماید زیرا که کنترل یک بخش بسیار
مهم در فرآیند مدیریت راهبرد در هلدینگهای تولیدی صنعت الکترونیک ،جهت اطمینان از مسیر
مناسب ،راهبردها است ،فعالیت کنترل شامل تنظیم اهداف اساسی برای پویش و ارزیابی محیطی و
سنجش تمامی نتایج در کل فرآیند راهبردی است ( .)Pratistha, 2016همچنین کنترل داللت بر روند
نفوذ بر رفتار و خروجی شرکتها با استفاده از مکانیزمهای رسمی و غیر رسمی دارد.
( )Selekler & Uysal, 2007کنترلی که بهوسیله شرکتها از جمله هلدینگهای صنعت الکترونیک
انجام میپذیرد ،میتواند فعالیتهای کارکنان را به منظور دستیابی به اهداف کلی ،فعالیتهای
اختصاصی و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه ،هدایت نماید ( .)Liu, Vredenburg, & Steel, 2014این در
حالی است که هدایت راهبردی اثر بخش در شرایطی که محیط به طور پیوسته غیر قابل پیشبینی و
رقابتی است ،میتواند به ارتقای عملکرد هلدینگهای صنعت الکترونیک کمک نماید ،همچنین
سیستمهای کنترل و فرماندهی در سازمانها برای هدایت رفتارها و نظارت بر نتایج جهت دستیابی به
کارایی در مقیاس اقتصادی مورد استفاده قرارمیگیرند )(Heinickea, Guenthera, & Widener, 2016
به نوعی موفقیت راهبرد و تصمیمگیریهای سازمانها از جمله هلدینگهای صنعت الکترونیک،
وابستگی زیادی به چگونگی دسترسی به اهداف راهبردی دارد( )Huikku, Karjalainen, & Seppälä, 2018و
کنترل نامناسب هلدینگهای صنعت الکترونیک نه تنها ،آنها را در موثر نمودن اهداف و راهبردهای
رقابتی باز می دارد بلکه کارآیی استفاده درست ،از منابع در اختیار را نیز کاهش میدهد ،در نتیجه
ایجاد یک ساختار کنترلی برای افزایش رضایتمندی از عملکرد برای این سازمانها بسیار مهم
میباشد ) ،(Yan & Child, 2004همین امر دلیلی بوده تا پژوهش جاری به دنبال مشخص نمودن مدل
مطلوب کنترل راهبردی در هلدینگهای تولیدی صنعت الکترونیک باشد در نتیجه این تحقیق برای
پاسخ به سواالت زیر طراحی گردیده است.
مدل کنترل راهبردی در سازمانهای هلدینگ تولیدی صنعت الکترونیک چگونه است؟
مولفههای اصلی اثرگذار بر نظام کنترل راهبردی سازمانهای هلدینگ تولیدی در صنعت
الکترونیک در ادبیات مدیریت راهبردی و از منظر خبرگان صاحب تجربه کدامند؟
روابط بین مولفههای اثرگذار بر کنترل راهبردی در سازمانهای هلدینگ تولیدی در صنعت
الکترونیک چگونه است؟
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 -2مباني نظری و پیشینه پژوهش

تاننبام 1در

سال  1968مطرح گردیده است .کلمه
موضوع کنترل راهبردی اولین بار بهوسیله
کنترل راهبردی از دو بخش کنترل و راهبرد تشکیل گردیده ،واژه کنترل از نگرش فرآیندی به
مدیریت و واژه راهبردی ناظر برنگرش راهبردی است ،در نتیجه کنترل راهبردی به معنی کنترل
درسطح مفهومی و ذهنی است .در حال حاضر ادبیات کنترل راهبردی رو به گسترش است و
اندیشمندان مختلف دیدگاهها و الگوهای مختلفی را در این زمینه ارائه نمودهاند .نکته مهم درنظر
گرفتن این امر است که اهداف راهبردی در کسب وکارها ،متفاوت خواهند بود و هر یک شرایط و
راهبرد خاص خود را خواهند داشت در نتیجه کنترل راهبردی بایستی متناسب شرایط ویژه آن
کسبوکار باشد ،در برخی موقعیتهای سرمایهگذاریهای جدید ،کنترل راهبردی منجر به از دست
دادن مزایای رقابتی و کاهش عملکرد میگردد ( )Lin, Chen, & Lin, 2017و یا تمرکز بیش از حد روی
مراحل اصلی میتواند تصمیمگیری کسب وکار را به خصوص در شرایط ناپایداری بازار ،از شکل
طبیعی خود خارج کرده و به هدایت نادرست سازمان منجر گردد ،همچنین عدم انعطاف پذیری
کنترل راهبردی و یا افزایش هزینه و بوروکراسی فرآیند کنترل ،منبع کاهش ارزش آفرینی ،میگردد،
در نتیجه الزم است تا با توجه به شرایط هر کسبوکار ،کنترل راهبردی مربوطه نیز به صورت خاص
طراحی گردد .برخی محققان معتقدندکه تصمیمات سرمایه گذاری نتیجه یک فرایند اجتماعی پیچیده
است که مدیریت ارشد تنها بخش کوچکی از تصمیمات راتشکیل میدهد (.)Miller, 2007
براساس این دیدگاه ،تصمیمات سرمایهگذاری ،ساختارهای انسانی است که توسط چندین بازیگر
مختلف ساخته میشوند .بنابراین ،محققان باید به فرآیندهای مدیریت وهماهنگی فرآیندهای بودجه
سرمایه و بازیگران دخیل درآن توجه نمایند ( )Norreklit, Norreklit, & Mitchell, 2016برای رسیدن
به این هدف ،مدیریت باید برای موفقیتی فرای مرزهای سازمانی ،بهجای تمرکز بر واحدهای تجاری
راهبردی جداگانه ،کار کند ( .)Ibnu, 2016سوال اساسی این است که سازمان چقدر از زمان و سرمایه
خود را روی بهترین محصوالت و واحدهای تجاری صرف کند تا از تداوم روند موفقیت آنها مطمئن
شود .درمحیط کسب وکار بسیار رقابتی امروز ،شرکتها بیشتر از صورتهای مالی نیاز به چشمانداز و
بینش پیشبینیکنندهای دارند تا بتوانند به شکلگیری راهبردکسب وکار آینده کمک نمایند.
همچنین تخصیص منابع راهبردی و پویا برای حفظ سودآوری طوالنی مدت ،حیاتی است
( .)Huikkola, Koulumies, & Laukkanen, 2017دیدگاه حاکم برعملکرد کسب وکار ،معموال به
سودآوری به عنوان ابزاری مهم برای اندازهگیری موفقیت شرکت متمرکز شده است .با این حال ،امروز
چنین رویکردی بیش ازحد محدود است .درحقیقت ،اگرچه سودآوری پایه واساس است ،اما مدیریت
عملکرد نیاز به تمرکز بر دیگر دیدگاههای مربوط به رقابت وتوانایی برای برآوردن نیازهای اجتماعی و
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موارد دیگر دارد ( .)Cosenz & Noto, 2015در دراز مدت ،توانایی شرکت دریادگیری و تغییر ممکن
است تنها راهبرد قابل قبول برای پایداری سازمان باشد .به عبارت دیگر ،این قابلیتها ،پویایی موفقیت
شرکت را در بلندمدت توصیف میکند و بستگی به توانایی شناخت و به دست آوردن 1فرصتهای
کسبوکار جدید و تطبیق نوع و سطح منابع برای رسیدن به نیازهای کسب وکار در حال تغییر دارند
( .)Teece, 2012درحالی که توسعه محصوالت سنتی زمانبر است و تالش و پول قابل توجهی برای
پیشبرد ایده تا اجرا ،نیاز دارد ،سیستمهای پیشرفته امروز به شرکتها اجازه میدهند تا زمان و
هزینههای مورد نیاز برای آزمایش محصوالت و خدمات مورد نیاز را کاهش دهند ،بنابراین ،فرصتهای
تجاری بیشتری رافراهم میکنند ( .)Schmidt & Rosenberg, 2014اطالعاتی که درسیستم اطالعات
سازمان نگهداری میگردد ،فرصتهایی را برای افزایش بهرهوری ،سهم بازار ،صرفهجویی در هزینه و
عملکرد فراهم میکند ( .)Ceci, 2011اطالعات به مدیریت و پرسنل برای تصمیمات بهتر کمک میکند
تا ردگیری عملکرد سازمان در جهت تولید مزیت رقابتی پایدار محقق گردد (.)Porter & Heppelmann, 2015
در این بین توصیف خواستههای رقابتی به عنوان نیاز به تعادل بین تنش کنترل و انعطافپذیری
ضروری است ،سازمانها نیازمند ایجاد تعادل بین فرصتهای نامحدود و محدودیت توجه مدیران و
همچنین تعادل بین راهبردهای خودجوش ،نوآوری و دستیابی به اهداف قابلپیشبینی هستند
( .)Kruisa, Spekléa, & Widener, 2015پس از اجرای راهبرد ،ارزیابی عملکرد و اصالح دیدگاه بر
اساس جهتگیری درازمدت ،اهداف ،اجرای راهبرد ،تغییر شرایط ،ایدهها و فرصتهای جدید ضروری
است .این مرحله از فرآیند مدیریت راهبردی ،نقطه شروعی برای تصمیمگیری در مورد ادامه یا تغییر،
راهبرد و یا روشهای اجرای راهبرد ،سازمان است ) .(Ragui & Weru, 2013در برخی پژوهشها
مشخص گردیده است که استفاده تعاملی از بودجه تأثیر منفی قابل توجهی بر عملکرد مالی دارد ،در
حالی که استفاده تشخیصی از آن تاثیر مثبت بر عملکرد مالی دارد .استفاده تعاملی از کنترلها زمانی
که عدم اطمینان کار باال باشد ،عملکرد را افزایش میدهد ،در حالی که استفاده از رویکرد تعاملی در
هنگام پایین بودن عدم قطعیت کار ،تأثیر منفی بر عملکرد دارد)Sakka, Barki, & Cote, 2013( .
مفهوم مثبت و منفی کنترلهای چندین جنبه را شامل میشود که در آن ایدهای انگیزش ،پاداش،
خالقیت و یادگیری در مقابل ایدههای اعمال فشار ،مجازات و تجویز قرار میگیرند .برخی از کنترلها
خالقیت را ترویج میدهند ،درحالی که برخی دیگر قابلیت پیشبینی را فراهم میکنند و برخی در
نقش منفی عمل میکنند ( .)Tessiera & Otleyb, 2012هرگاه سعی شود همه عوامل و ارکان عملیاتی
به شدت کنترل شوند رنجش ،آزردگی خاطر ،خرابی روحیه کارکنان ،استیصال مدیران ،ضایع شدن
پول ،انرژی و وقت گرانبهای اعضای سازمان را درپیخواهد داشت .اگر سازمان زمینههای اصلی
عملکرد و نقاط کنترل راهبردی را تعیین نماید بسیاری از این مسائل قابل حل خواهد بود .در حقیقت
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چیزی که یک کنترل را از دیگر کنترلها متفاوت میکند ،ویژگیهای فنی آن نیست ،بلکه روشی
است که مدیریت از کنترل استفاده مینماید ) .(Abernethy, Bouwens, & Lent, 2010کنترل میتواند
با اهداف گوناگون هدف گذاری گردد مانند ،سود بیشتر برای سهامداران و یا سود بیشتر برای تیم
اجرایی و یا برای مشتریان و عموم جامعه ) .(Betz, 2018به نوعی کنترل راهبردی به استفاده از
معیارهای دراز مدت و راهبردی مربوط به ارزیابی اقدامات مدیریتی و عملکرد در سطح کسبوکار
اشاره دارد .که نیاز به تبادل اطالعات درون سازمان برای توسعه ارزیابی ذهنی با استفاده از معیارهای
راهبردی مناسب ،دارد ( .)Shen, Gao, & Yang, 2017سازمانهایی که به چند فعالیت میپردازند ،از
طریق فعالیتهای خود ارزش خلق میکنند و بهترین سازمانها میتوانند در مقایسه با رقبای خود،
ارزش بیشتری خلق کنند .اهداف راهبردی مادری ،ارزش آفرینی بیشتر نسبت به سازمانها دیگر است
( .)Collis, 2016اما تحقیقات قابل توجهی نیز بیان میکنند که شرکتها با کسب وکارهای مختلف
نسبت به شرکتهای متمرکز ،شرایط نامساعدتری دارند ( .)Kruehler, Pidun, & Rubner, 2012در
حقیقت درجه زیاد تنوع ،ارزشی به سازمان نمیدهد بلکه روش مدیریت این تنوع ،ارزشآفرین خواهد
بود ،همچنین خودمختاری بیش از حد میتواند شرکتهای تابعه را غیرقابل کنترل کند و آنها را
درگیر رفتارهای فرصت طلبانه نماید .در مقابل ،دخالت کنترل ،خالقیت و کارآفرینی را در شرکتهای
تابعه خفه مینماید ( .)Gurkov, 2015با توجه به بررسی ادبیات مختلف حوزه کنترل راهبردی ،اینگونه
نتیجهگیری میگردد که نقش دوگانه کنترل عمدتا به عنوان نقش رقابتی شناخته میشود و تنش
دینامیکی را در یک سازمان ایجاد میکنند و تمرکز آن براهداف سازمانی است و برای فعال نمودن
کارکنان در جهت جستجوی فرصتها وحل مشکالت استفاده میگردد ،رویکرد کالسیک کنترل با
توجه به عدم حاکمیت دیدگاه راهبردی در آن و تاکید بر کنترل پس از عمل ،به دلیل جبرانناپذیر
بودن خسارات ناشی از راهبردهای غلط ،موجبات خطر و تهدید عمدهای را برای سازمان از جمله
سازمانهای صنعت الکترونیک ایجاد میکند و موجب گمراهی مدیران میگردد ،این در حالی است که
کنترل راهبردی باید به صورت پیوسته ،تهدیدات ،فرصتها و پیشامدهای احتمالی مرتبط را ثبت
نماید و بهجای گذشته بر آینده تمرکز داشته باشد ،همچنین بایستی رهبران سازمان جهت ایجاد
کنترل موثر ،در سازمان انسجامهای ساختاری ایجاد کنند .ناپیوستگیهای محیطی ،ایجاب مینمایند
تا کنترل نظاممندی از پیشرفت سازمان به عمل آمده و بر اساس آن ،راهبرد سازمان تغییر نماید،آنچه
مشخص است ،این امر است که کنترل راهبردی ،سازوکاری است که به وسیله آن سازمانها از جمله
سازمانهای صنعت الکترونیک به انطباق همیشگی با شرایط واقعی دست خواهند یافت و در حقیقت
سازمانهای صنعت الکترونیک بهوسیله این سیستم به انعطافپذیری راهبردی از جمله تغییر طرحها،
کنار گذاشتن راهبرد جاری و یا توانایی تغییر موقعیت در بازار ،دست خواهند یافت .همانطور که
بررسی گردید ،رویکردهای مختلف به کنترل راهبردی ،نقاط ضعف و قوت متمایزی داشته و هریک از
جنبهای خاص موضوع کنترل راهبردی را بررسی کردهاند و دید جامع و کاملی در این خصوص به
5
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صورت یکجا ارائه نگردیده است .به همین دلیل سازمانهای صنعت الکترونیک باید به دقت درباره
میزان تناسب فرآیند کنترل راهبردی خود با کسبوکارها و پورتفوی خویش اندیشه کنند .فرآیند
کنترل راهبردی تنها در صورتی در این سازمانها موثر خواهد بود که نقاط ضعف و قوت آن با شرایط
کسب وکارهای صنعت الکترونیک منطبق باشند.
 -3روششناسي

از نظر فلسفه ،پژوهش جاری تفسیرگرایی1است ،رویکرد این پژوهش با حرکت از جزئیات شروع
میگردد و رویکرد استقرائی دارد .راهبرد این پژوهش مطالعه موردی است ،که در این تحقیق از
مطالعه چند موردی ،2استفاده شده است.
مطالعه چند موردی :در این تحقیق ،با توجه به اینکه زمینه فعالیت هلدینگهای تولیدی
صنعت الکترونیک گستردگی فراوانی دارد و تکنولوژیهای متفاوتی در فرآیندهای تولیدی آنها مورد
استفاده قرار می گیرد و شرایط طراحی محصوالت نیز با توجه به شرایط محیطی استفاده از محصول و
نوع تکنولوژی استفاده شده در آن کامال متفاوت میباشد و دانشهای مختلفی در آنها استفاده
میگردد ،به همین دلیل بازارها و شرایط محیطی متفاوتی بر هر یک از سازمانهای حوزه الکترونیک
حاکم می باشد در نتیجه این مطالعه به صورت مطالعه چند موردی و انتخاب چهار مورد مطالعه ،در
حوزههای الکترونیک هوایی ،دریایی ،راداری و ترکیبی انجام پذیرفته است ،مدل کنترل راهبردی هر
یک از این صنعتها اشتراکات و شرایط خاص خود را دارا میباشند و ترکیب آنها به تحقیق جاری
کمک نموده است تا دیدی جامع از چند منظر مختلف به کنترل راهبردی این صنعت داشته باشد.
روش :پژوهش جاری از جنبه روش ،تک روشی و یک پژوهش کیفی است.
افق زمانی و قلمرو مکانی :پژوهش جاری تک مقطعی میباشد و هلدینگهای تولیدی صنعت
الکترونیک در شهرهای تهران ،اصفهان و شیراز را در سال  1398مورد بررسی قرار دادهاست.
روش گردآوری دادهها :درپژوهشهای کیفی محیط طبیعی ،مأخذ دادهای است و پژوهشگر به
عنوان ابزار مهمی درگردآوری داده میباشد ،در این تحقیق نیز ،پژوهشگر با توجه به فعالیت بلندمدت
خود در این صنعت ،موفق به استفاده از مأخذهای چندگانه دادهها ،مصاحبه ،مشاهده ،اسناد در
هلدینگهای تولیدی صنعت الکترونیک گردیده است همچنین با توجه به روششناسی ،این پژوهش از
روش نمونهگیری هدفمند بهره برده است ،این بدان معنا است که جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه
باید تا زمانی که اشباع نظری ،برای پژوهشگر حاصل گردد ادامه یابد .برای انتخاب مشارکتکنندگان
در تحقیق جاری ،ساختار سازمانی نمونههای مورد مطالعه ،مورد بررسی قرار گرفت و با مشارکت خود
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سازمانها به انتخاب مرتبط ترین افراد به لحاظ پست سازمانی و اطالع از فرآیند مدیریت راهبرد و
نحوه کنترل در سازمان مورد مطالعه پرداخته شد ،پس از شناسایی ،نسبت به هماهنگی زمانی ،اقدام
الزم صورت گرفت و مصاحبه ها پس از اخذ اجازه ،ضبط صدا به ترتیب انجام شده و بهوسیله پژوهشگر
به صورت همزمان ،یادداشتبرداری انجام پذیرفته است ،در هر مورد مطالعه با مدیران عامل ،جانشین
مدیر عامل و یا معاون اجرایی  ،معاون طرح وبرنامه و نفرات پیشنهادی سازمان که در حوزه راهبردی
سازمان فعالیت میکردند ،مصاحبه انجام گردید و مصاحبهها تا جایی که پژوهشگر احساس نمود که
دادههای بهدست آمده در حال تکرار است ،ادامه پیدا کرد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها:در این پژوهش تحلیل دادهها با روش تحلیل مضمون ،شبکه
مضامین انجام شده است ،شبکه مضامین بر اساس روندی مشخص ،مضامین پایه (کدها و نکات
کلیدی) ،مضامین سازماندهنده (مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین
فراگیر (مضامین عالی در برگیرنده اصول حاکم بر متن) را نظاممند مینماید.
جدول -1لیست برخی از شواهد و مستندات بررسی شده در چهار مورد مطالعه تحقیق
شرح مستندات

تاریخ سند

سند تدوین راهبرد سازمان

1397

سند تحلیل ذینفعان سازمان

1397

سند نظر سنجی از ذینفعان و ارزیابی سازمان بهوسیله ذینفعان

1398

گزارش شکایات مشتری

1398

گزارش عملکرد و روند رشد سازمان

1398

گزارش درآمدسرانه سازمان

1398

هزینهکرد تحقیقاتی سازمان

1398

گزارش نسبت درآمد ناشی از تحقیقات و تولید داخل به کل درآمد

1397

گزارش نسبت نیروی متخصص در سالهای متمادی و روند تغییرات

1398

نامه و مستندات دستور توقف خط تولید به دلیلی عدم رعایت الزامات قانونی

1396

الزامات و محدودیتهای ابالغی در خصوص خرید و تامین قطعات

1396

الزامات و محدودیتهای ابالغی در خصوص صادرات محصول

1397

ابالغات تغییر سیاست کاری سازمان و الزام تولید محصول خاص

1397

گزارش ارزیابی رضایت پرسنل

1397

گزارش برگزاری دورههای آموزشی برای ارتقاء دانش و توان نیروی انسانی

1397

گزارش اعزام پرسنل برای شرکت در نمایشگاههای بین المللی و همایشها

1398

ساختار اجرایی ارتباط با مشتری

1398

توافقنامه همکاری با رقبا

1397

الزامات و محدودیتهای ابالغی باالدستی در کلیه حوزههای کاری

1398

صورتجلسه مربوط به جلسات مشترک با مشتری و بررسی نیاز مشتری

1397
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شرح مستندات

تاریخ سند

نامه اعالم رضایت مشتری از محصول و درخواست عقد قرارداد جدید

1396

گزارشات بررسی رضایت مشتری از محصول و اعالم خرابی یا نقص در محصوالت

1397

فیلم مستند نبرد امواج پخش شده از شبکه سه صدا و سیما

1397

اعتبارسنجی مدل مستخرج :جهت اعتبارسنجی مدل این تحقیق ،با فاصله زمانی سه ماهه،
خود پژوهشگر مجددا اقدام به کدگذاری تمامی دادههای به دست آمده کرد وضریب  0.89کاپایکوهن
از بازآزمون کدگذاری حاصل گردید ،همچنین پس از کدگذاری دادهها توسط پژوهشگر ،دادهها در
اختیار پژوهشگر دیگری که دارای ویژگی ،آشنایی کامل با ادبیات برنامهریزی ،اجرا و کنترل راهبردی
و روش تحلیل مضمون بود ،قرار گرفت ،توافق کدگذاری و اعتبار رویهای با ضریب  0.90کاپایکوهن
نیز حاصل گردید ،در نتیجه کدگذاری انجام شده ،از روایی بسیار خوبی برخوردار است .جهت اعتبار
رویه نیز ،نتیجه تحقیق به مشارکتکنندگان در دسترس ،ارائه گردید و از آنها خواستهشده تا مشخص
نمایند که آیا نتایج بدست آمده از نظر آنها با معنا و قابل اجرا میباشد .از میان نفرات مصاحبه شده ،با
هشت نفر جهت کسب تایید ،م ذاکره گردید و آنها از بین طیف لیکرتی پنج تایی کامال نامرتبط تا
کامال مرتبط و از غیر قابل اجرا تا کامال قابل اجرا ،اعالم نظر نمودند و در مجموع میانگین نمره  4.6از
 5کسب گردید در نتیجه مدل تحقیق مورد تایید مشارکتکنندگان قرار گرفت.
 -1-3مراحل اجرای تحقیق

مراحل اجرای تحقیق جاری در نمودار شماره  1نشان داده شده است ،پس از بررسی ادبیات
کنترل راهبردی ،طراحی تحقیق به صورت مطالعه چند موردی ،انجام شده است و موردهای مطالعه،
انتخاب گردیدهاند ،که شرح هر مورد و علت انتخاب هر یک در همین بخش بیان گردیده است ،پس از
انتخ اب موردهای مطالعه پروتکل مصاحبه طراحی و نهایی گردید و فرآیند مطالعه موردهای تحقیق به
صورت موازی ،صورت پذیرفت ،برای هر مورد مطالعه ،مصاحبهها و بررسی شواهد و مستندات به
صورت جداگانه اجرا گردید و با تحلیل مضمون ،خروجی هر مورد مطالعه ،مدل کنترل راهبردی
متناسب با آن مورد مطالعه بوده است ،در نهایت با انجام تحلیل میانموردی ،مدل کنترل راهبردی
هلدینگهای تولیدی صنعت الکترونیک ،ارائه گردیده است.
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انتخاب چهار مورد مطالعه

تهیه پروتکل مصاحبه

بررسی ادبیات و طراحی تحقیق

مطالعه موردی اول (انجام
مصاحبه و بررسی شواهد)

مطالعه موردی دوم (انجام
مصاحبه و بررسی شواهد)

مطالعه موردی سوم (انجام
مصاحبه و بررسی شواهد)

مطالعه موردی چهارم (انجام
مصاحبه و بررسی شواهد)

تجزیه و تحلیل دادههای
مطالعه موردی اول

تجزیه و تحلیل دادههای
مطالعه موردی دوم

تجزیه و تحلیل دادههای
مطالعه موردی سوم

تجزیه و تحلیل دادههای
مطالعه موردی چهارم

ارائه مدل کنترل راهبردی
مناسب مطالعه موردی اول
(الکترونیک ترکیبی)

ارائه مدل کنترل راهبردی
مناسب مطالعه موردی دوم
(الکترونیک هوایی)

ارائه مدل کنترل راهبردی
مناسب مطالعه موردی سوم
(الکترونیک دریایی)

ارائه مدل کنترل راهبردی
مناسب مطالعه موردی
چهارم (الکترونیک راداری)

تحلیل میان موردی
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نمودار  -1مراحل اجرای تحقیق

 -2-3معرفي موردهای مطالعه
 -1-2-3معرفي سازمان مورد مطالعه اول و علت انتخاب

مورد مطالعه اول ،هلدینگ الکترونیکی فعال در کلیه حوزه الکترونیک ترکیبی با بیش  40سال
سابقه فعالیت در تولید محصوالت الکترونیکی در زمینههای مختلف الکترونیک نظامی و تجاری است و
در حال حاضر ،مشغول به اجرای بیش از  200پروژه فعال در حوزههای مختلف الکترونیکی است و
دارای چندین گروه تولیدی الکترونیکی در زیر مجموعه خود میباشد .در مدت فعالیت ،هلدینگ مورد
مطالعه اول با وجود شرایط و نوسانات مختلف محیطی مانند شرایط سیاسی ،اقتصادی و تکنولوژیک،
این سازمان همچنان موفق به پایداری در شرایط مختلف محیطی بوده و به روند حیاط و سودآوری
خود ادامه داده است ،درنتیجه با توجه به موفقیت این هلدینگ در تداوم کسب وکار خود در سالیان
متمادی و پیشبینی این امر که میتوان اطالعات مناسبی را در رابطه با کنترل راهبردی در راستای
اهداف پژوهش جاری ،از این مورد مطالعه کسب نمود ،این سازمان به عنوان مورد مطالعه اول در
پژوهش جاری انتخاب گردیدهاست.
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 -2-2-3معرفي سازمان مورد مطالعه دوم و علت انتخاب

مورد مطالعه دوم ،یک هلدینگ الکترونیکی فعال در حوزه صنعت الکترونیک هوایی است و بیش از
 20سال در این حوزه به فعالیت میپردازد و در مدت زمان فعالیت خود پروژههای مختلفی را چه در
حوزه تجاری و چه در حوزه نظامی انجام داده و دانش خود را با اجرای پروژههای مختلف باال برده
است و در حال حاضر نیز در حوزههای مختلف الکترونیک هوایی از جمله تجهیزات فرودگاهی و
مراقب پروازی و همچنین حوزه پرندههای مختلف به فعالیت میپردازد و بخش اعظم کار را با استفاده
از زیرگروهای مختلف خود طرحریزی و اجرا مینماید .الزم به ذکر است که اویونیک 1در قیمت
تمامشده پرندهها نقش تعیینکنندهای دارد به طوری که در هواپیماهای غیرنظامی حدود  20تا 30
درصد هزینه تمام شده مربوط به تجهیزات اویونیک است و در هواپیماهای نظامی ارزش تجهیزات
اویونیک میتواند تا  70درصد کل هزینه پرنده باشد .رقبای اصلی مورد مطالعه دوم این پژوهش،
شرکتهای صاحب نام خارجی میباشند و به همین خاطر نیاز است این هلدینگ تولیدی الکترونیکی،
راهبردهای مناسبی برای خود در نظر بگیرد و به صورت مداوم کنترل راهبردی مناسب را نیز اجرا
نماید ،در غیر اینصورت فرصتهای طالیی بازار را از دست خواهد داد ،در نتیجه تدوین راهبردهای
مناسب و کنترل این راهبردها از الزامات این مورد مطالعه میباشد و به همین منظور در این پژوهش
این سازمان به عنوان مورد مطالعه دوم انتخاب گردیده است.
 -3-2-3معرفي سازمان مورد مطالعه سوم و علت انتخاب

مورد مطالعه سوم این پژوهش ،هلدینگ الکترونیکی تولیدی در حوزه الکترونیک دریایی میباشد،
این سازمان بیش از  15سال در حوزه الکترونیک دریایی مشغول به فعالیت است و دارای چندین
زیرگروه مختلف میباشد .در حوزه دریایی ،کشتیها و ناوبرها و هرگونه وسایل نقلیه دریایی به سیستم
و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی قوی ،جهت انجام مامورتهای خود نیاز دارند .همچنین بدلیل
طوالنی بودن سفرهای دریایی ،شناورهای تجاری در محیط دریا نیاز به پایداری باالیی دارند .مشتریان
و بازارهای خاص این گونه محصوالت ،شرایط و نیازمندیهای خاص خود را خواهند داشت ،در نتیجه
هلدینگ مورد مطالعه سوم ،نیازمند داشتن برنامهای مناسب و ابزار کنترل راهبردی جهت کنترل
اهداف و روند سازمان خواهد بود .با توجه به شرایط این مورد مطالعه و جهت ایجاد دیدی جامع در
حوزه هلدینگهای تولیدی صنعت الکترونیک ،این سازمان نیز به خاطر تفاوت در نیازها و بازارهای
خود به عنوان مورد مطالعه سوم انتخاب گردیده است.
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 -4-2-3معرفي سازمان مورد مطالعه چهارم و علت انتخاب

مورد مطالعه چهارم ،هلدینگ تولیدی الکترونیکی در زمینه محصوالت الکترونیکی راداری است،
این سازمان دارای طیف گستردهای از محصوالت با دانشهای پیچیده و هایتک میباشد و بیش از
بیست سال در حوزه الکترونیک راداری فعالیت مینماید و چندین زیرگروه در حوزههای تخصصی
راداری را تحت کنترل خود دارد ،این مورد مطالعه سالها در زمینه کسب دانش طراحی و ساخت
رادارهای مختلف فعالیت نموده است و خصوصا از  15سال پیش به صورت هدفمند جهت کسب دانش
راداری برنامهریزی کاملی انجام دادهاست و به مرور کلیه دانش های این حوزه الکترونیک را جذب و با
ترکیب دانشهای مربوطه موفق به ساخت اولین محصوالت خود گردیده است ،این دانشها را پرورش
داده و نهادینه نموده و موفق به ارتقاء جایگاه خود در این حوزه الکترونیکی شده است .در حال حاضر
مورد مطالعه چهارم ،در حوزه طراحی و ساخت انواع مختلف رادار ،جزء شرکتهای مطرح در سطح
کشور میباشد ،همچنین این سازمان تولیدات خود را در بازار جهانی ارائه نموده که این امر عامل
مواجهه این سازمان با رقبای خارجی و در سطح جهانی ،گردیده است ،با وجود رقبای قوی در بازار،
این سازمان موفق به صادرات محصوالت خود به چندین کشور دیگر شده است .با توجه به اینکه تجربه
بلندمدت این سازمان در انتقال و کسب دانش فنی تولید محصول و سپس طراحی و ساخت تولیدات
در حوزه الکترونیک راداری بوده ،در نتیجه مطالعه این سازمان در پژوهش جاری ،عاملی برای شناخت
عوامل کنترل راهبردی موفقت و شکست هلدینگهای تولیدی حوزه الکترونیک است.
 -4یافتهها

همانگونه که اشاره گردید ،در تحقیق جاری با انجام مصاحبه با مشارکتکنندگان و بررسی کلیه
شواهد و مستندات دادههای پژوهش جمعآوری گردید و تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل
مضمون  ،شبکه مضامین انجام پذیرفته است ،همچنین به منظور افزایش اطمینان از تناسب و صحت
نکات کلیدی و تمهای استخراج شده ،عالوه بر اخذ نظریه مصاحبهشوندگان در خصوص جداول تمهای
حاصل از مصاحبهها ،نظر خبرگان نیز دریافت شده و متناسب با نظر ایشان حذف ،اصالح و جابجایی
الزم در مورد نکات کلیدی و تمهای استخراجشده صورت پذیرفته است و برای هر یک از چهار مورد
مطالعه تحقیق جاری مدل کنترل راهبردی مناسب به صورت یک مدل متناسب آن مورد مشخص
گردیده است ،که در جدول شماره  ،2تمهای فرعی و تمهای فراگیر تمامی عوامل کنترل راهبردی
مربوط به هر مورد مطالعه ،مشخص شده است ،در مرحله آخر نیز ،نیاز به ترکیب این چهار مورد
مطالعه و انجام تحلیل میانموردی و ارائه یک مدل جامع میباشد که در ادامه توضیحات مربوطه ارائه
میگردد.
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 -1-4تحلیل میان موردی

با توجه با اینکه هدف این پژوهش ارائه یک مدل کنترل راهبردی در هلدینگهای تولیدی صنعت
الکترونیک میباشد ،الزم است تا تمامی جوانب و موضوعات مربوط به فعالیتهای مختلف این صنعت
مد نظر قرارگیرند ،صنایع تولید کننده محصوالت الکترونیکی دارای طیف وسیع و متنوع از لحاظ بازار،
رقابت و تکنولوژی تولید و یا حتی استفاده از محصول میباشند ،در نتیجه در این پژوهش نیاز بوده
است تا مطالعه به صورت چندموردی انجام پذیرد ،بدین طریق میتوان با در نظر گرفتن کلیه جوانب
صنعت الکترونیک ،یک مدل جامع و کاربردی ارائه نمود .به همین منظور پس از شناسایی چهار مورد
مطالعه و انجام مصاحبه با مشارکتکنندگان و بررسی شواهد و مستندات در دسترس در هر مطالعه،
مدل کنترل راهبردی پیشنهادی هر مورد مطالعه با انجام تحلیلمضمون ،مشخص گردیدهاند .برای
تحلیل میان موردی و ارائه یک مدل جامع و بینموردی ،با توجه به اینکه تحلیلهای الزم برای
هر مورد مطالعه به صورت جداگانه انجام شده است و عوامل کنترل راهبردی برای هر مورد مطالعه به
صورت جداگانه در یک مدل ارائه گردیده است ،حال با ترکیب این مدلها ،مدل نهایی و قابل استفاده
در همه چهار مورد مطالعه ،مشخص گردیده است .روش استفاده شده در این تحقیق ،جهت تحلیل
میان موردی ،انتخاب عواملی از کنترل راهبردی است که حداقل در سه مورد مطالعه ،مورد نیاز بوده و
بر استفاده از آن تایید گردیده است .بر همین ا ساس لیست کلیه عوامل مشخص و براساس تعداد تکرار
در چهار مورد مطالعه به آنها امتیاز داده شده است و هر عاملی که امتیاز بیشتر از سه را کسب کرده
باشد به عنوان عامل مورد نظر در مدل کنترل راهبردی نهایی انتخاب گردیده و با ترکیب کلیه عوامل
مدل کنترل راهبردی هلدینگ های تولیدی صنعت الکترونیک ارائه شده است ،در جدول شماره 2
لیست کلیه معیارهای کنترل و امتیاز هر یک ذکر گردیده است.
جدول -2تحلیل میان موردی
(الکترونیک تركیبی)

مطالعه موردی اول

(الکترونیک هوایی)

مطالعه موردی دوم

(الکترونیک دریایی)

مطالعه موردی سوم

(الکترونیک راداری)

مطالعه موردی چهارم

*

4

√

*

3

√

3

√

4

√

4

√

کنترل تکنولوژی رقبا

کنترل رقبا

*

*

کنترل توان و دانش رقبا

کنترل رقبا

*

*

کنترل همکاری بلندمدت به
شرکتهای همکار

کنترل رقبا

*

*

*

کنترل رقبا

کنترل بازار

*

*

*

*

کنترل نیاز مشتری

کنترل بازار

*

*

*

*
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*

امتیاز تم

تمهای فرعی

تمهای اصلی (فراگیر)

میان موردی

در هر مورد مطالعه

مورد استفاده در مدل

تمهای كنترل راهبردی مستخرج از تحلیل مضمونی
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(الکترونیک تركیبی)

مطالعه موردی اول

(الکترونیک هوایی)

مطالعه موردی دوم

(الکترونیک دریایی)

مطالعه موردی سوم

(الکترونیک راداری)

کنترل رضایت مشتری

کنترل بازار

مطالعه موردی چهارم

کنترل اعتماد مشتری

کنترل بازار

امتیاز تم

تمهای فرعی

تمهای اصلی (فراگیر)

میان موردی

در هر مورد مطالعه

مورد استفاده در مدل

تمهای كنترل راهبردی مستخرج از تحلیل مضمونی

*

*

*

3

√

*

*

*

4

√

کنترل انحصار هسته تکنولوژی
در سازمان

کنترل بازار

*

*

*

3

√

کنترل انحصار بازار

کنترل بازار

*

*

کنترل ارتباط با مشتری

کنترل بازار

*

*

2
*

2

کنترل قیمت

کنترل بازار

*

1

کنترل برند

کنترل بازار

*

1

نقدینگی مشتری

کنترل بازار

*

*

*

3

√

کنترل در دسترس بودن
تکنولوژی

کنترل تکنولوژیک

*

*

*

*

4

√

رصد تکنولوژیهای جدید

کنترل تکنولوژی

*

*

*

*

4

√

کنترل انتقال تکنولوژی

کنترل تکنولوژی

*

1

کنترل نیاز مشتری به
تکنولوژی خاص

کنترل تکنولوژی

*

1

کنترل تفکر راهبردی

کنترل منابع انسانی

*

1

کنترل توان و دانش

کنترل منابع انسانی

*

کنترل انگیزش

کنترل منابع انسانی

*

کنترل توزیع نیروی انسانی

کنترل منابع انسانی

*

کنترل زمان ایده تا محصول

کنترل فرآیند داخلی

*

*

کنترل کیفیت محصول

کنترل فرآیند داخلی

*

*

*

*

*

4

√

*

*

3

√

1
*

3

√

2

کنترل توان اجرایی

کنترل فرآیند داخلی

*

*

*

*

4

√

کنترل توان و دانش مدیریتی

کنترل فرآیند داخلی

*

*

*

*

4

√

کنترل ساختار

کنترل فرآیند داخلی

*

*

2

کنترل تغییرات مدیریتی

کنترل فرآیند داخلی

*
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(الکترونیک تركیبی)

مطالعه موردی اول

(الکترونیک هوایی)

مطالعه موردی دوم

(الکترونیک دریایی)

مطالعه موردی سوم

(الکترونیک راداری)

مطالعه موردی چهارم

امتیاز تم

تمهای فرعی

تمهای اصلی (فراگیر)

کنترل تعامل با باالدست
سازمان

کنترل فرآیند داخلی

*

1

کنترل ارتباط با ذینفعان

کنترل فرآیند داخلی

*

1

کنترل شرایط محیط کار

کنترل فرآیند داخلی

شرایط اقتصادی بین الملل

کنترل عوامل اقتصادی

تورم

کنترل عوامل اقتصادی

*

میان موردی

در هر مورد مطالعه

مورد استفاده در مدل

تمهای كنترل راهبردی مستخرج از تحلیل مضمونی

1

*
*

1
1

کنترل نرخ ارز

کنترل عوامل اقتصادی

*

*

*

*

4

√

برجام و تحریم

کنترل عوامل سیاسی

*

*

*

*

4

√

محدودیت تبادل ارزی

کنترل عوامل سیاسی

*

*

*

3

√

کنترل سیاست کشور و
تخصیص بودجه

کنترل عوامل سیاسی

مسئولیت اجتماعی

کنترل عوامل اجتماعی

*

1

*

1

کنترل عوامل سیاسی

کنترل مفروضات

*

*

*

*

4

√

کنترل عوامل اقتصادی

کنترل مفروضات

*

*

*

*

4

√

کنترل عوامل اجتماعی

کنترل مفروضات

*

*

*

4

√

کنترل منابع

کنترل مفروضات

*

*

*

*

4

√

کنترل ابالغات و الزامات
باالدستی

کنترل مفروضات

*

*

*

*

4

√

کنترل شرایط محیطی

کنترل مفروضات

*

1

کنترل تکنولوژیک

کنترل پیشگیرانه

*

*

*

*

4

√

کنترل بازار

کنترل پیشگیرانه

*

*

*

*

4

√

کنترل مفروضات

کنترل پیشگیرانه

*

*

*

*

4

√

کنترل مالی

کنترل حین عمل

*

*

*

*

4

√

کنترل فرآیند داخلی

کنترل حین عمل

*

*

*

*

4

√

کنترل مفروضات

کنترل حین عمل

*

*

*

*

4

√

کنترل بازار

کنترل حین عمل

*

*

*

*

4

√

کنترل تکنولوژیک

کنترل حین عمل

*

*

*

*

4

√

کنترل اداری

کنترل حین عمل

*

*

*

*

4

√
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(الکترونیک تركیبی)

مطالعه موردی اول

(الکترونیک هوایی)

مطالعه موردی دوم

(الکترونیک دریایی)

مطالعه موردی سوم

کنترل نتایج بهرهبرداری
محصول

کنترل بازخوردی

(الکترونیک راداری)

کنترل نتایج آزمون محصول

کنترل بازخوردی

*

مطالعه موردی چهارم

کنترل رضایت مشتری

کنترل بازخوردی

*

*

*

*

امتیاز تم

تمهای فرعی

تمهای اصلی (فراگیر)

4

میان موردی

در هر مورد مطالعه

مورد استفاده در مدل

تمهای كنترل راهبردی مستخرج از تحلیل مضمونی

√

1
*

1

پاداش

کنترل اداری

*

*

*

*

4

√

کنترل سود

کنترل مالی

*

*

*

*

4

√

کنترل بازگشت سرمایه

کنترل مالی

*

*

*

*

4

√

کنترل بودجه

کنترل مالی

*

*

*

*

4

√

نسبت بدهی

کنترل مالی

قیمت بهای تمام شده

کنترل مالی

*

کنترل توزیع منابع

کنترل منابع

*

کنترل نقدینگی

کنترل منابع

1

*

1
*

*

*

4

√

*

*

*

4

√

کنترل منابع انسانی

کنترل منابع

*

*

*

*

4

√

کنترل زمان

کنترل منابع

*

*

بلوغ فکری کارکنان

کنترل ارزش

2
1

*

عالقه به کیفیت

کنترل ارزشی

*

1

عالقه به استقالل

کنترل ارزشی

*

1

با امتیازدهی به همه عوامل ،مدل کنترل راهبردی هلدینگهای تولید صنعت الکترونیک شناسایی
و درنمودار شماره  2ارائه گردیده است.
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کنترل عوامل اقتصادی

کنترل مفروضات

کنترل نرخ ارز

کنترل عوامل سیاسی

محدودیت تبادل ارز و کاال

كنترل راهبردی
کنترل عوامل اجتماعی

برجام و تحریم

کنترل ابالغات و الزامات
باال دستی

كنترل پیشگیرانه

کنترل منابع

کنترل توزیع منابع
کنترل توان و دانش

کنترل نقدینگی

کنترل انگیزش

کنترل منابع انسانی

كنترل حین عمل
کنترل نقدینگی مشتری

کنترل نیاز مشتری
کنترل بازار

کنترل
تکنولوژیک

کنترل انحصار هسته
تکنولوژی در سازمان

کنترل رضایت مشتری

رصد تغییرات تکنولوژی

کنترل اعتماد مشتری

کنترل تکنولوژی رقبا

کنترل دسترسی به تکنولوژی

کنترل رقبا

توان و دانش رقبا
کنترل همکاری با رقبا

بودجه
کنترل مالی

توان و دانش مدیریت

بازگشت سرمایه
سود

کنترل توان اجرایی
کنترل فرآیند داخلی
کنترل زمان ایده تا محصول

کنترل اداری

كنترل بازخوردی

رضایت مشتری

نمودار  -2مدل كنترل راهبردی حاصل از تحلیل میان موردی
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 -5بحث و نتیجهگیری

فرآیند کنترل راهبردی ،با توجه به مقایسههای خود عاملی برای نهادینهشدن یادگیری در سازمان
است .در این فرآیند ،تمامی سازمان را با استفاده از پایش مستمر ،آزمون و خطای یادگیرنده و نیز
شهود ،به آنچه در محیط درون و بیرون سازمان رخ میدهد حساس میگرداند .اما نکته مهم ،در نظر
گرفتن این امر است که اهداف راهبردی در کسب وکارهای مختلف ،متفاوت میباشند و کنترل
راهبردی درصدد تحقق ارکان جهتساز و اهداف سازمان است در نتیجه کنترل راهبردی بایستی
متناسب با شرایط ویژه هرسازمان در نظر گرفته شود .همانطور که بررسی گردید ،رویکردهای مختلف
به کنترل راهبردی ،نقاط ضعف و قوت متمایزی دارند و هریک از جنبهای خاص موضوع کنترل
راهبردی را بررسی نموده ،به همین دلیل سازمانها باید به دقت درباره میزان تناسب فرآیند کنترل
راهبردی خود با کسبوکار خویش اندیشه نمایند .فرآیند کنترل راهبردی تنها در صورتی موثر خواهد
بود که نقاط ضعف و قوت آن با شرایط کسبوکارهایی که مورد کنترل قرارمیگیرند ،منطبق باشد.
همچنین چگونگی افزایش ارزش توسط فرآیند کنترل راهبردی به تعداد معیارهای عملکردی
دربرگرفته ،بستگی خواهد داشت .افزایش تعداد اهداف ،با بیشتر کردن نقاط آمادگی ،جهت مداخله به
موقع ،کمک مینماید و خطر جهتگیری نادرست را کاهش میدهد .در این بین نیاز است که کنترل
به صورت انعطافپذیر طراحی گردد تا عامل ارزشآفرینی نیز باشد .به همین منظور در تحقیق جاری
جهت کمک به هلدینگ های تولیدی صنعت الکترونیک ،به مطالعه چند موردی در حوزه الکترونیک
هوایی ،دریایی ،راداری و ترکیبی پرداخته شد و متناسب با شرایط داخلی و بیرونی مربوط به این
سازمان ها یک مدل کنترلی مناسب ارائه گردیده است .در این پژوهش مشخص گردید که با توجه به
نوع تکنولوژی و عدم وجود دانش و تجربه در برخی پروژهها ،استفاده از کنترل پیشگیرانه برای
سازمانهای تحقیق جاری به صورت محدود امکانپذیر میباشد ،هرچند که تمایل زیادی به استفاده از
این نوع کنترل در آنها مشاهده گردید ،با این وجود در خصوص پروژههای تکراری و شرایط خاص،
کنترل پیشگیرانه برای این هلدینگها مناسب خواهد بود که شواهد استفاده از این نوع کنترل در
بازارهای شناخته شده برای آنها و محصوالت تکراری قابل مشاهده بود ،در کنترل پیشگیرانه نیز ،با
توجه به تحلیل دادههای این تحقیق ،کنترل مفروضات ،کنترل بازار و کنترل تکنولوژیک به عنوان
عوامل کنترلی ،پیشنهاد گردیده است .در کنترل مفروضات تنها عواملی باید تحت نظر قرار گیرند که
بر راهبردهای سازمان تاثیرگذار خواهند بود ،در این تحقیق با بررسی شواهد و مصاحبهها عوامل
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،کنترل منابع و ابالغات باالدستی به عنوان زیرمجموعه این کنترل
شناسایی گردید .در زیرمجموعه عوامل اقتصادی ،نرخ ارز به عنوان یک موضوع موثر بر راهبردهای
سازمان شناخته شد ،چرا که این عامل بر کل هزینههای مواد اولیه و همچنین نرخ تمام شده محصول
و قابلیت رقابتی در بازار تاثیرگذار است ،این عامل در شرایط محصوالت صادراتی نیز تاثیر بسزایی
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خواهد گذاشت و راهبردهای سازمان بایستی متاثر از آن به روز گردند .در زیر مجموعه عوامل سیاسی،
عامل کنترلی محدودیت تبادل ارز و کاال بر راهبردهای این موردهای مطالعه تاثیرگذار است و بایستی
مورد پایش منظم قرار گیرد ،زیرا محدودسازی دسترسی به قطعات خاص که برای تولید محصوالت در
نظر گرفته شدهاند ،راهبردهای سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد ،در موردهای مطالعه این تحقیق
مشاهده گردید که این عامل موجب تغییر فرآیند طراحی محصول و تاخیر در تولید و تحویل محصول
و ایجاد سربارهای مالی فراوان گردیده است .همچنین موضوعات برجام و تحریمهای مختلف در
زیر مجموعه عوامل سیاسی بر راهبردهای موردهای مطالعه این پژوهش تاثیرگذار است ،عامل دیگر در
حوزه مفروضات ،کنترل ابالغات و الزامات باالدستی است ،در موردهای مطالعه پژوهش ،با توجه به
تغییر سیاستهای مراجع باال دستی و ابالغ این سیاستها ،سازمانهای مورد مطالعه مجبور به حذف
یک تولید خاص و یا اضافه نمودن یک فرآیند تحقیق و یا تولید جدید شدهاند ،که این تغییرات
راهبردهای سازمانی را نیز تغییر داده است چرا که اولویتهای سازمان تغییر نموده و منابع نیز بر
اساس این اولویتها ،برنامهریزی مجدد خواهند شد .در مبحث کنترل مفروضات ،عامل کنترل منابع
نیز در این تحقیق شناسایی گردید و در این حوزه موضوع رصد چگونگی توزیع منابع مطرح میگردد،
چراکه راهبردهای سازمان با استفاده از منابع که شامل کلیه منابع از جمله نیروی انسانی و عوامل
دیگر است ،محقق خواهند گردید و توزیع این منابع یکی از عوامل موثر در تحقق و یا تغییر راهبردها
خواهند بود ،همچنین موضوع کنترل نقدینگی به عنوان یک عامل کنترلی در این زیرمجموعه قرار
میگیرد ،در حوزه کنترل منابع انسانی نیز به صورت ویژه دو امر کنترل توان و دانش و همچنین
انگیزش افراد ،به عنوان عوامل موثر بر راهبردهای سازمانهای مورد مطالعه شناسایی گردید ،زیرا که
راهبردهای سازمان را نفرات اجرایی سازمان پیاده مینمایند در نتیجه عواملی را که میتوانند بر
عملکرد نیروی انسانی به عنوان یک منبع ارزشمند در سازمان موثر باشد بایستی تحت نظارت قرار داد
تا همیشه امکان بهروزرسانی راهبردها وجود داشته باشد.
در حوزه کنترل بازار نیز عواملی شامل نیاز مشتری ،رضایت مشتری و اعتماد مشتری شناسایی
گردیدهاند ،نیاز مشتری یکی از عوامل با تاثیرگذاری زیاد بر راهبردهای سازمانی است ،زیرا این نیاز
مشتری است که فرآیند تولید را شکل خواهد داد ،البته این نیاز یا ظهور نموده و یا میتوان این نیاز را
در مشتری ایجاد نمود ،اما در هر دو شکل نیاز مشتری بایستی در فرآیند کنترل راهبردی مورد پایش
قرار گیرد ،همچنین رضایت مشتری از عوامل تاثیرگذار بر سیاستگذاری سازمانی است ،رضایتی که
اعتماد مشتری را در ادامه خود ایجاد نماید ،باعث پیروی مشتری از سازمان خواهد بود و این امر
راهبردهای جدید و آینده سازمان را هدایت خواهد کرد و این موضوع در سازمانهای مورد تحقیق
کامال مشهود بوده است ،چرا که در نمونههای مورد بررسی شواهد ایجاد رضایت و اعتماد در مشتری
مشاهده گردید که در ادامه آن مشتری درخواست ارائه محصول و خدمات جدید را از این سازمانها،
نموده بود  .در حوزه کنترل بازار موضوع رقبا نیز به عنوان یک عامل کنترل راهبردی شناسایی گردید،
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در این بخش کنترل تکنولوژی و توان و دانش رقبا از جمله عوامل موثر بر راهبردهای سازمان مورد
مطالعه بوده است ،زیرا با دسترسی رقبا به تکنولوژی جدید و یا کسب دانشهای جدید روند بازار و
محصوالت تغییر خواهد نمود در نتیجه راهبردهای سازمانهای مورد مطالعه نیز تحت تاثیر این امر،
نیاز به بازنگری خواهن د داشت ،از جمله عوامل موثر دیگر در این حوزه موضوع نقدینگی مشتری است،
همیشه سازمان های مورد مطالعه به دنبال تولید و فروش محصول و خدماتی هستند که مشتری به آن
نیاز داشته باشد و توان پرداخت هزینه آن را نیز داشته باشد ،در سازمانهای مورد مطالعه مواردی
مشاهده گر دید که سازمان هزینه زیادی برای یک محصول با تکنولوژی خاص نموده است ،اما
مشتریان با توجه به شرایط نقدینگی خود توان خرید آن را نداشته و در نتیجه عمال منابع ارزشمند
سازمانی در جهت درست استفاده نشدهاند  .در حوزه بازار موضوع کنترل انحصار هسته تکنولوژی در
سازمان های مورد مطالعه نیز به عنوان عوامل موثر بر راهبردهای سازمانی شناسایی گردید ،زیرا در
بازار رقابتی کنونی ،سازمان هایی موفق عمل خواهند کرد که هسته تکنولوژی را در اختیار خود گرفته
و آن را به دیگران واگذار نکنند و عمال به صورت انحصاری در حوزه تکنولوژی خاص در بازار فعالیت
نمایند .در مبحث کنترل تکنولوژیک نیز موضوع رصد تغییرات تکنولوژیک و همچنین دسترسی به
تکنولوژیهای جدید ،به عنوان عامل کنترلی شناسایی گردید ،تکنولوژیهای جدید روند بازار را تغییر
میدهند و همین امر راهبردهای سازمان مورد مطالعه را تحت تاثیر خود ،تغییر خواهند داد ،در این
بین موضوع با اهمیت امکان دسترسی به تکنولوژیهای جدید است ،در موارد زیادی در سازمانهای
مورد مطالعه مشاهده گردید که دسترسی به تکنولوژی جدید برای آنها وجود نداشته و در نتیجه آنها
به دنبال راهبردهای جایگزین و تغییر مسیر خود برای جبران این عدم دسترسیها رفتهاند .در حوزه
کنترل مالی نیز ،کنترل بودجهای ،بازگشت سرمایه و سود به عنوان عوامل موثر بر راهبردهای
سازمانهای مورد مطالعه شناسایی گردیدهاند.
در حوزه کنترل فرآیندهای داخلی سازمانهای مورد مطالعه ،توان و دانش مدیریت و همچنین
توان اجرایی مجموعه از جمله عواملی است که نیاز به رصد خواهند داشت ،چراکه در صورت عدم
وجود هر یک از آنها راهبردهای سازمانی محقق نخواهند شد و در شرایطی حتی در سازمانهای مورد
مطالعه مجبور به تغییر راهبرهای خود گردیدهاند ،نکته بسیار قابل توجه دیگر ،که در این تحقیق
مشخص گردید ،کنترل زمان ایده تا محصول در سازمانها مورد مطالعه بوده است ،صنعت الکترونیک،
صنعتی پویا و در حال تغییر است و بازار به صورت سریع به محصوالت و خدمات جدید واکنش نشان
داده و همین امر فضای رقابتی را بسیار سخت نموده است در نتیجه زمانی را که یک سازمان برای
رساندن یک ایده به محصول جدید مدنظر خواهد داشت ،بسیار مهم خواهد بود و بر اساس همین
زمان ،راهبردهای سازمانی شکل خواهند گرفت.در حوزه اداری در این پژوهش عامل پاداش به عنوان
یکی از عوامل موثر بر تحقق راهبردهای سازمانی انتخاب گردید .در کنترل بازخوردی نیز عامل رضایت
مشتری به عنوان یک عامل بازخوردی موثر بر راهبردهای سازمانی شناسایی گردید ،زیرا با استفاده
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مشتری از محصول و خدمات سازمان ،نتایج رضایت و یا عدم رضایت مشتری به سازمان منعکس
خواهد شد و بر اساس این بازخوردها راهبردهای سازمان نیازمند بازنگری خواهند بود .در این پژوهش
هر سه نوع رویگرد پیشگیرانه ،حین عمل و بازخوردی برای سازمانهای مورد مطالعه ،به صورت
کاربردی در نظر گرفتهشده است و کلیه عوامل موثر بر کنترل راهبری در زیر مجموعه این کنترلها،
در سازمانهای مورد مطالعه شناسایی و در مدل نهایی ارائه گردیده است.
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