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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.  

 

Keywords: Strategic Control, Strategy, Strategic Control Model, Electronics Industry 

                                                      
1. Corresponding author:Siavash.Hozhabri@ut.ac.ir 

2. shahhoseini@ut.ac.ir 

3. thyasory@ut.ac.ir 

4. maheb20@mut.ac.ir 



1 

 
(  49)پیاپی  3شماره  14دوره 

 1399پاییز  

 لیدیتو هایینگلددر ه یارائه مدل کنترل راهبرد

 نیکصنعت الکترو
 

 (24/6/1399 تاریخ پذیرش:     20/3/1399)تاریخ دریافت:  نوع مقاله: پژوهشی

   
ل لملا نیب سیپرد ،یو رفتار یگروه علوم اجتماع ،یبازرگان تیریمد یدکتر یدانشجو 1سیاوش هژبری حقیقی

 .رانیا ش،یدانشگاه تهران، ک ش،یک

 .رانین، ادانشگاه تهران، تهرا ت،یریدانشکده مد، وکارکسب تیریگروه مد اریدانش 2حسینیشاه  علیمحمد

 .نرایدانشگاه تهران، تهران، ا ت،یریدانشکده مد ،یبازرگان تیریاستاد گروه مد 3پورطهمورث حسنقلی

  .رانین، امالک اشتر، تهرا یدانشگاه صنعت ع،یصنا یو مهندس تیریدانشکده مد ار،یدانش 4ابراهیم محمودزاده

 

 1چکیده
دیریتی ماما مبحث کنترل راهبردی از جمله موضوعات  ،سازمان است اهداف تحقق درصدد راهبردیکنترل 

 ک، با وجود نیاز، خصوصا در حوزه صنعت الکترونیگرفتهرهای دیگر مورد توجه محققین قرااست که کمتر از حوزه

ل راهبردی است و هدف تحقیق جاری ارائه مدل کنتراکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده فراوان این صنعت تا

حیطی وژی و شرایط مزار، نوع تکنولبا توجه به گستردگی باباشد، های تولیدی صنعت الکترونیک میهلدینگدر 

در عه د مطالاب چهار موربه صورت مطالعه چند موردی و انتخاین تحقیق، ، های تولیدی صنعت الکترونیکهلدینگ

 مدتت بلنده فعالیبهمچنین، با توجه انجام پذیرفته است. های الکترونیک هوایی، دریایی، راداری و ترکیبی، حوزه

به عنوان  مدارک ومصاحبه،مشاهده و بررسی اسناد  ها شاملداده چندگانه پژوهشگر در این صنعت، مأخذهای

 و م پذیرفتهانجاها نیز با روش تحلیل مضمون دادهتحلیلاست.  شدهها، استفاده داده آوریهای تکمیلی جمعروش

کنندگان کتتایید مشارو  ایاز بازآزمون کدگذاری، توافق کدگذاری و اعتبار رویهسنجی مدل نیز جهت اعتبار

رل حین ، کنتجاری پژوهشه موردهای مطالعدر که شخص گردید متحقیق در مدل نهایی . استفاده گردیده است

یند و فرآ داریاهای مفروضات، بازار، تکنولوژیک، مالی و در این کنترل، کنترل باشد،میعمل دارای بیشترین کاربرد 

عه صنعت مورد مطالکاربردی برای ی راهبرددومین کنترل  ،های مربوطه شناسایی گردیدداخلی و زیر کنترل

ین ایط خاص ، بدلیل شراوجود تمایل زیاد به استفاده از آنبا که  تشخیص داده شدکنترل پیشگیرانه  تحقیق،

وطه مربنترلی کنیز عوامل کنترل بازخوردی و در خصوص این کنترل و گرفته است مورد استفاده قرار کنترل کمتر 

 گرفته است.مورد استفاده قرار نهایی شناسایی و در مدل 

 

  .تولیدی صنعت الکترونیک هلدینگکنترل راهبردی، راهبرد، مدل کنترل راهبردی،  :كلیدی واژگان

                                                      
1 .مسئول مکاتبات :Siavash.Hozhabri@ut.ac.ir 

2 .shahhoseini@ut.ac.ir 

3 .thyasory@ut.ac.ir 

4.@mut.ac.ir20maheb 



 های تولیدی صنعت الکترونیکارائه مدل كنترل راهبردی در هلدینگ

2 

 مقدمه -1

با اقتصادی در حال گذار و های صنعت الکترونیک هلدینگاز جمله ها در حال حاضر سازمان

ین های ناشی از ااند و برای بقا و شکوفایی ناگزیر به کنار آمدن با چالشمحیطی بسیار نامعلوم مواجه

های صنعت هلدینگاز جمله ها سازمانهمه باشند، در نتیجه نیاز است تا محیط نامطمئن می

به همین ، (Yu & Yang, 2017) های خود را به موقع و به طور مداوم تغییر دهندراهبردالکترونیک 

کنترل یک بخش بسیار زیرا که  نماید، اهمیت زیادی پیدا میآنهاوع کنترل راهبردی، برای موض دلیل

تولیدی صنعت الکترونیک، جهت اطمینان از مسیر های هلدینگمهم در فرآیند مدیریت راهبرد در 

مناسب، راهبردها است، فعالیت کنترل شامل تنظیم اهداف اساسی برای پویش و ارزیابی محیطی و 

همچنین  کنترل داللت بر روند  .(Pratistha, 2016) تمامی نتایج در کل فرآیند راهبردی است سنجش

            های رسمی و غیر رسمی دارد.ها با استفاده از مکانیزمنفوذ بر رفتار و خروجی شرکت

(Selekler & Uysal, 2007)  های صنعت الکترونیک هلدینگاز جمله ها شرکت وسیلهبهکه کنترلی

های های کارکنان را به منظور دستیابی به اهداف کلی، فعالیتتواند فعالیت، میپذیردانجام می

این در . (Liu, Vredenburg, & Steel, 2014) نمایدکاهش رفتارهای فرصت طلبانه، هدایت  واختصاصی 

بینی و پیوسته غیر قابل پیش که محیط به طور شرایطیهدایت راهبردی اثر بخش در حالی است که 

کمک نماید، همچنین های صنعت الکترونیک هلدینگتواند به ارتقای عملکرد رقابتی است، می

دستیابی به جهت  برای هدایت رفتارها و نظارت بر نتایجها در سازمانفرماندهی و های کنترل سیستم

 (Heinickea, Guenthera, & Widener, 2016) گیرندمیکارایی در مقیاس اقتصادی مورد استفاده قرار

، های صنعت الکترونیکهلدینگاز جمله  هاهای سازمانگیریموفقیت راهبرد و تصمیمبه نوعی 

 و (Huikku, Karjalainen, & Seppälä, 2018)داردوابستگی زیادی به چگونگی دسترسی به اهداف راهبردی 

نه تنها، آنها را در موثر نمودن اهداف و راهبردهای  های صنعت الکترونیکهلدینگمناسب کنترل نا

دهد، در نتیجه دارد بلکه کارآیی استفاده درست، از منابع در اختیار را نیز کاهش میرقابتی باز می

بسیار مهم  هاسازمانبرای این ایجاد یک ساختار کنترلی برای افزایش رضایتمندی از عملکرد 

مدل همین امر دلیلی بوده تا پژوهش جاری به دنبال مشخص نمودن ،  (Yan & Child, 2004)باشدمی

برای تحقیق این  در نتیجه باشدهای تولیدی صنعت الکترونیک هلدینگمطلوب کنترل راهبردی در 

 پاسخ به سواالت زیر طراحی گردیده است.

 تولیدی صنعت الکترونیک چگونه است؟ هلدینگ هایسازمان مدل کنترل راهبردی در

تولیدی در صنعت  هلدینگهای اثرگذار بر نظام کنترل راهبردی سازمان های اصلیمولفه

 کدامند؟و از منظر خبرگان صاحب تجربه در ادبیات مدیریت راهبردی  الکترونیک

تولیدی در صنعت  هلدینگ هایسازمان های اثرگذار بر کنترل راهبردی درروابط بین مولفه

 الکترونیک چگونه است؟
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 و پیشینه پژوهش مباني نظری -2

مطرح گردیده است. کلمه  1968در سال  1تاننبام وسیلهبهموضوع کنترل راهبردی اولین بار 

واژه کنترل از نگرش فرآیندی به کنترل راهبردی از دو بخش کنترل و راهبرد تشکیل گردیده، 

مدیریت و واژه راهبردی ناظر برنگرش راهبردی است، در نتیجه کنترل راهبردی به معنی کنترل 

ردی رو به گسترش است و درسطح مفهومی و ذهنی است. در حال حاضر ادبیات کنترل راهب

نکته مهم درنظر اند.  ها و الگوهای مختلفی را در این زمینه ارائه نمودهاندیشمندان مختلف دیدگاه

گرفتن این امر است که اهداف راهبردی در کسب وکارها، متفاوت خواهند بود و هر یک شرایط و 

تی متناسب شرایط ویژه آن راهبرد خاص خود را خواهند داشت در نتیجه کنترل راهبردی بایس

های جدید، کنترل راهبردی منجر به از دست گذاریهای سرمایهوکار باشد، در برخی موقعیتکسب

و یا تمرکز بیش از حد روی  (Lin, Chen, & Lin, 2017) گردددادن مزایای رقابتی و کاهش عملکرد می

، از شکل گیری کسب وکار را به خصوص در شرایط ناپایداری بازارتواند تصمیممراحل اصلی می

طبیعی خود خارج کرده و به هدایت نادرست سازمان منجر گردد، همچنین عدم انعطاف پذیری 

گردد، کنترل راهبردی و یا افزایش هزینه و بوروکراسی فرآیند کنترل، منبع کاهش ارزش آفرینی، می

ه صورت خاص وکار، کنترل راهبردی مربوطه نیز بدر نتیجه الزم است تا با توجه به شرایط هر کسب

 پیچیده اجتماعی فرایند یک نتیجه گذاری سرمایه تصمیمات معتقدندکه برخی محققانطراحی گردد. 

 . (Miller, 2007) دهدمی راتشکیل تصمیمات از کوچکی بخش تنها ارشد مدیریت که است

 بازیگر چندین توسط که است انسانی ساختارهای گذاری،سرمایه تصمیمات دیدگاه، این براساس

 بودجه فرآیندهای وهماهنگی مدیریت فرآیندهای به باید محققان بنابراین،. شوندمی ساخته مختلف

برای رسیدن  (Norreklit, Norreklit, & Mitchell, 2016) توجه نمایند درآن دخیل بازیگران و سرمایه

جای تمرکز بر واحدهای تجاری به این هدف، مدیریت باید برای موفقیتی فرای مرزهای سازمانی، به

مایه سوال اساسی این است که سازمان چقدر از زمان و سر .(Ibnu, 2016) جداگانه ،کار کند یراهبرد

کند تا از تداوم روند موفقیت آنها مطمئن رین محصوالت و واحدهای تجاری صرف خود را روی بهت

و  اندازچشم به نیاز مالی هایصورت از بیشتر هاشرکت امروز، رقابتی بسیار وکار کسب درمحیطشود. 

. نمایند کمکآینده  وکار راهبردکسب گیریشکل به بتوانند تا دارند ایکنندهبینیپیش بینش

    است حیاتی مدت، طوالنی سودآوری حفظ برای پویا و راهبردی منابع همچنین تخصیص

(Huikkola, Koulumies, & Laukkanen, 2017) .به معموال وکار، کسب برعملکرد حاکم دیدگاه 

 امروز حال، این با. است شده متمرکز شرکت موفقیت گیریاندازه برای مهم ابزاری عنوان به سودآوری

 مدیریت است، اما واساس پایه سودآوری اگرچه درحقیقت، .است محدود ازحد بیش رویکردی چنین

اجتماعی و  نیازهای برای برآوردن وتوانایی رقابت به مربوط هایدیدگاه دیگر بر تمرکز به نیاز عملکرد

                                                      
1 Tannenbaum 
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 ممکن تغییر و دریادگیری شرکت توانایی مدت، دراز در. (Cosenz & Noto, 2015) موارد دیگر دارد

 موفقیت پویایی ها،قابلیت این دیگر، عبارت به باشد. پایداری سازمان برای قبول قابل راهبرد تنها است

 هایفرصت 1آوردن دست به و شناخت توانایی به بستگی و کندتوصیف می بلندمدت در را شرکت

 دارند تغییر حال در وکار کسب نیازهای به رسیدن برای منابع سطح و نوع تطبیق و جدید وکارکسب

(Teece, 2012)برای قابل توجهی پول و تالش و بر استزمان سنتی محصوالت توسعه که . درحالی 

 و زمان تا دهندمی اجازه هاشرکت به امروز پیشرفته هایتا اجرا، نیاز دارد، سیستم ایده پیشبرد

 هایفرصت کاهش دهند، بنابراین، را نیاز مورد خدمات و محصوالت آزمایش برای نیاز مورد هایهزینه

 درسیستم اطالعات که اطالعاتی .(Schmidt & Rosenberg, 2014) کنندمی بیشتری رافراهم تجاری

 و هزینه در جوییصرفه بازار، سهم وری،بهره افزایش برای را هاییگردد، فرصتنگهداری می سازمان

 کندمی بهتر کمک برای تصمیمات پرسنل و مدیریت به . اطالعات(Ceci, 2011) کندمی فراهم عملکرد

 .(Porter & Heppelmann, 2015) رقابتی پایدار محقق گردد مزیت تا ردگیری عملکرد سازمان در جهت تولید

پذیری تنش کنترل و انعطافبین های رقابتی به عنوان نیاز به تعادل وصیف خواستهدر این بین ت

و  محدودیت توجه مدیراننامحدود و  هایعادل بین فرصتایجاد ت ها نیازمندسازمان، استضروری 

 هستند بینیپیشنوآوری و دستیابی به اهداف قابلهمچنین تعادل بین راهبردهای خودجوش، 

(Kruisa, Spekléa, & Widener, 2015) . پس از اجرای راهبرد، ارزیابی عملکرد و اصالح دیدگاه بر

های جدید ضروری ها و فرصتراهبرد، تغییر شرایط، ایده گیری درازمدت، اهداف، اجرایاساس جهت

گیری در مورد ادامه یا تغییر، یند مدیریت راهبردی، نقطه شروعی برای تصمیمآاین مرحله از فر است.

ها برخی پژوهشدر .  (Ragui & Weru, 2013)های اجرای راهبرد، سازمان استاهبرد و یا روشر

 قابل توجهی بر عملکرد مالی دارد، درمنفی استفاده تعاملی از بودجه تأثیر مشخص گردیده است که 

ها زمانی از کنترل استفاده تعاملی. دارد عملکرد مالیبر مثبت  از آن تاثیرکه استفاده تشخیصی  حالی

در  در حالی که استفاده از رویکرد تعاملی ،دهد،  عملکرد را افزایش میباشدکه عدم اطمینان کار باال 

 (Sakka, Barki, & Cote, 2013)دارد. تأثیر منفی بر عملکرد ر، عدم قطعیت کاپایین بودن هنگام 

، پاداش ،ایدهای انگیزششود که در آن میجنبه را شامل  چندین یهاکنترل منفی هوم مثبت ومف

ها از کنترلبرخی  .گیرندمیقرار  تجویز و اعمال فشار، مجازات هایدر مقابل ایده یادگیریو خالقیت 

برخی در کنند و میرا فراهم برخی دیگر قابلیت پیشبینی که حالی در، دهندمی ترویجرا خالقیت 

سعی شود همه عوامل و ارکان عملیاتی هرگاه  .(Tessiera & Otleyb, 2012) کنندنقش منفی عمل می

به شدت کنترل شوند رنجش، آزردگی خاطر، خرابی روحیه کارکنان، استیصال مدیران، ضایع شدن 

های اصلی خواهد داشت. اگر سازمان زمینهسازمان را درپیبهای اعضای پول، انرژی و وقت گران

در حقیقت  عملکرد و نقاط کنترل راهبردی را تعیین نماید بسیاری از این مسائل قابل حل خواهد بود.

                                                      
1 Seize 
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شی های فنی آن نیست، بلکه روکند، ویژگیتفاوت میها مرا از دیگر کنترلیک کنترل که ی چیز

تواند کنترل می  (Abernethy, Bouwens, & Lent, 2010).نمایداده میمدیریت از کنترل استفکه  است

گذاری گردد مانند، سود بیشتر برای سهامداران و یا سود بیشتر برای تیم با اهداف گوناگون هدف

استفاده از  راهبردی بهکنترل به نوعی . (Betz, 2018) اجرایی و یا برای مشتریان و عموم جامعه

 وکارکسبو عملکرد در سطح  اقدامات مدیریتی ارزیابیبه مربوط  راهبردیدراز مدت و  معیارهای

معیارهای با استفاده از  ارزیابی ذهنیتوسعه  یبه تبادل اطالعات درون سازمان برا که نیازاشاره دارد. 

پردازند، از هایی که به چند فعالیت می. سازمان(Shen, Gao, & Yang, 2017) ، داردمناسب راهبردی

ر مقایسه با رقبای خود، توانند دها میکنند و بهترین سازمانهای خود ارزش خلق میطریق فعالیت

 ها دیگر استفرینی بیشتر نسبت به سازمانتری خلق کنند. اهداف راهبردی مادری، ارزش آارزش بیش

(Collis, 2016) .ها با کسب وکارهای مختلف کنند که شرکتاما تحقیقات قابل توجهی نیز  بیان می

 . در(Kruehler, Pidun, & Rubner, 2012) های متمرکز، شرایط نامساعدتری دارندنسبت به شرکت

 آفرین خواهددهد بلکه روش مدیریت این تنوع، ارزشحقیقت درجه زیاد تنوع، ارزشی به سازمان نمی

آنها را  و های تابعه را غیرقابل کنترل کندتواند شرکتیش از حد میب خودمختاریهمچنین  بود،

های در مقابل، دخالت کنترل، خالقیت و کارآفرینی را در شرکتنماید. درگیر رفتارهای فرصت طلبانه 

گونه اینکنترل راهبردی،  حوزهبا توجه به بررسی ادبیات مختلف  .(Gurkov, 2015) نمایدتابعه خفه می

 تنش و شودمی شناخته رقابتی نقش عنوان به عمدتا کنترل دوگانه گردد که نقشمی گیرینتیجه

 نمودن فعال و برای سازمانی است براهدافآن تمرکز  کنند ومی ایجاد سازمان یک در را دینامیکی

رویکرد کالسیک کنترل با ، گرددمی استفاده مشکالت وحل هافرصت جستجوی در جهت کارکنان

ناپذیر توجه به عدم حاکمیت دیدگاه راهبردی در آن و تاکید بر کنترل پس از عمل، به دلیل جبران

ای را برای سازمان از جمله بودن خسارات ناشی از راهبردهای غلط، موجبات خطر و تهدید عمده

این در حالی است که ، گرددمی انکند و موجب گمراهی مدیرایجاد می های صنعت الکترونیکسازمان

های احتمالی مرتبط را ثبت ها و پیشامدفرصت ،کنترل راهبردی باید به صورت پیوسته، تهدیدات

ان سازمان جهت ایجاد رهبرهمچنین بایستی  جای گذشته بر آینده تمرکز داشته باشد،بهنماید و 

نمایند می های محیطی، ایجابناپیوستگیهای ساختاری ایجاد کنند. در سازمان انسجامکنترل موثر، 

نماید،آنچه ، راهبرد سازمان تغییر آنو بر اساس آمده مندی از پیشرفت سازمان به عمل کنترل نظامتا 

ها از جمله آن سازمان به وسیله کاری است کهوساز ،کنترل راهبردیمشخص است، این امر است که 

در حقیقت خواهند یافت و گی با شرایط واقعی دست به انطباق همیش های صنعت الکترونیکسازمان

ها، تغییر طرحاز جمله  پذیری راهبردیوسیله این سیستم به انعطافبه های صنعت الکترونیکسازمان

همانطور که . خواهند یافتدست  ،در بازار موقعیتتوانایی تغییر جاری و یا کنار گذاشتن راهبرد 

کنترل راهبردی، نقاط ضعف و قوت متمایزی داشته و هریک از  های مختلف بهبررسی گردید، رویکرد

اند و دید جامع و کاملی در این خصوص به ای خاص موضوع کنترل راهبردی را بررسی کردهجنبه
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باید به دقت درباره  صنعت الکترونیک یهاصورت یکجا ارائه نگردیده است. به همین دلیل سازمان

. فرآیند کنندویش اندیشه خپورتفوی و وکارها دی خود با کسبمیزان تناسب فرآیند کنترل راهبر

موثر خواهد بود که نقاط ضعف و قوت آن با شرایط ها در این سازمانکنترل راهبردی تنها در صورتی 

 منطبق باشند. صنعت الکترونیککسب وکارهای 

 شناسيروش -3

ش با حرکت از جزئیات شروع است، رویکرد این پژوه 1از نظر فلسفه، پژوهش جاری تفسیرگرایی

 که در این تحقیق از گردد و رویکرد استقرائی دارد. راهبرد این پژوهش مطالعه موردی است،می

 ، استفاده شده است.  2چند موردی مطالعه

های تولیدی هلدینگبا توجه به اینکه زمینه فعالیت در این تحقیق، مطالعه چند موردی: 

ها مورد های تولیدی آنهای متفاوتی در فرآیندگستردگی فراوانی دارد و تکنولوژی صنعت الکترونیک

حصول و از م گیرد و شرایط طراحی محصوالت نیز با توجه به شرایط محیطی استفادهاستفاده قرار می

ه ستفاداهای مختلفی در آنها باشد و دانشنوع تکنولوژی استفاده شده در آن کامال متفاوت می

ترونیک های حوزه الکردد، به همین دلیل بازارها و شرایط محیطی متفاوتی بر هر یک از سازمانگمی

، در طالعهمباشد در نتیجه این مطالعه به صورت مطالعه چند موردی و انتخاب چهار مورد حاکم می

ردی هر راهب مدل کنترل ،های الکترونیک هوایی، دریایی، راداری و ترکیبی انجام پذیرفته استحوزه

باشند و ترکیب آنها به تحقیق جاری ها اشتراکات و شرایط خاص خود را دارا مییک از این صنعت

 اشد.بداشته این صنعت کنترل راهبردی مختلف به منظر چند کمک نموده است تا دیدی جامع از 

 پژوهش جاری از جنبه روش، تک روشی و یک پژوهش کیفی است. روش: 

های تولیدی صنعت هلدینگباشد و : پژوهش جاری تک مقطعی میو قلمرو مکانی انیافق زم

 است.هدمورد بررسی قرار دا 1398در سال را در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز  الکترونیک 

 به است و پژوهشگر ایداده مأخذ طبیعی، محیط کیفی هایدرپژوهشها: گردآوری دادهروش 

 بلندمدتپژوهشگر با توجه به فعالیت  ،در این تحقیق نیز ،باشدمی داده درگردآوری مهمی ابزار عنوان

در  اسناد مشاهده، مصاحبه، ها،داده چندگانه خود در این صنعت، موفق به استفاده از مأخذهای

شناسی، این پژوهش از با توجه به روش همچنین استگردیده  های تولیدی صنعت الکترونیکهلدینگ

ها از طریق مصاحبه داده آوریجمعگیری هدفمند بهره برده است، این بدان معنا است که روش نمونه

کنندگان انتخاب مشارکتبرای باید تا زمانی که اشباع نظری، برای پژوهشگر حاصل گردد ادامه یابد. 

رد بررسی قرار گرفت و با مشارکت خود طالعه، موهای مورد مدر تحقیق جاری، ساختار سازمانی نمونه

                                                      
1 Interpretivism 
2 Multiple-case studies 
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ترین افراد به لحاظ پست سازمانی و اطالع از فرآیند مدیریت راهبرد و ه انتخاب مرتبطها بسازمان

نحوه کنترل در سازمان مورد مطالعه پرداخته شد، پس از شناسایی، نسبت به هماهنگی زمانی، اقدام 

پژوهشگر  وسیلهبه وها پس از اخذ اجازه، ضبط صدا به ترتیب انجام شده الزم صورت گرفت و مصاحبه

در هر مورد مطالعه با مدیران عامل، جانشین  ،استبرداری انجام پذیرفته به صورت همزمان، یادداشت

، معاون طرح وبرنامه و نفرات پیشنهادی سازمان که در حوزه راهبردی مدیر عامل و یا معاون اجرایی

که  نمودها تا جایی که پژوهشگر احساس مصاحبه انجام گردید و مصاحبه کردند،الیت میسازمان فع

 کرد.دست آمده در حال تکرار است، ادامه پیدا هبهای داده

، شبکه ها با روش تحلیل مضمونتحلیل دادهدر این پژوهش :هاروش تجزیه و تحلیل داده

روندی مشخص، مضامین پایه )کدها و نکات شبکه مضامین بر اساس انجام شده است، مضامین 

)مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه( و مضامین  دهندهکلیدی(، مضامین سازمان

 . نمایدمند میفراگیر )مضامین عالی در برگیرنده اصول حاکم بر متن( را نظام

 
 لیست برخی از شواهد و مستندات بررسی شده در چهار مورد مطالعه تحقیق -1جدول

 تاریخ سند شرح مستندات

 1397 سند تدوین راهبرد سازمان

 1397 سند تحلیل ذینفعان سازمان

 1398 ذینفعان وسیلهبهسند نظر سنجی از ذینفعان و ارزیابی سازمان 

 1398 گزارش شکایات مشتری

 1398 روند رشد سازمانگزارش عملکرد و 

 1398 سازمان درآمدسرانهگزارش 

 1398 ی سازمانقاتیتحق کردنهیهز

 1397 درآمد کل به داخل دیتول و قاتیتحق از یناش درآمد نسبتگزارش 

 1398 ی و روند تغییراتمتماد یهاسال در متخصص یروین نسبتگزارش 

 1396 عدم رعایت الزامات قانونینامه و مستندات دستور توقف خط تولید به دلیلی 

 1396 های ابالغی در خصوص خرید و تامین قطعاتالزامات و محدودیت

 1397 های ابالغی در خصوص صادرات محصولالزامات و محدودیت

 1397 ابالغات تغییر سیاست کاری سازمان و الزام تولید محصول خاص

 1397 گزارش ارزیابی رضایت پرسنل 

 1397 موزشی برای ارتقاء دانش و توان نیروی انسانیآهای برگزاری دورهگزارش 

 1398 هاهای بین المللی و همایشگزارش اعزام پرسنل برای شرکت در نمایشگاه

 1398 ساختار اجرایی ارتباط با مشتری 

 1397 توافقنامه همکاری با رقبا

 1398 های کاری حوزهدستی در کلیه های ابالغی باالالزامات و محدودیت

 1397 جلسه مربوط به جلسات مشترک با مشتری و بررسی نیاز مشتری صورت
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 تاریخ سند شرح مستندات

 1396 نامه اعالم رضایت مشتری از محصول و درخواست عقد قرارداد جدید

 1397 گزارشات بررسی رضایت مشتری از محصول و اعالم خرابی یا نقص در محصوالت

 1397 از شبکه سه صدا و سیمافیلم مستند نبرد امواج پخش شده 

 

با فاصله زمانی سه ماهه، سنجی مدل این تحقیق، جهت اعتبار :سنجی مدل مستخرجاعتبار

 کوهنکاپای 0.89ضریب های به دست آمده کرد وخود پژوهشگر مجددا اقدام به کدگذاری تمامی داده

ها در ، دادهوهشگرژتوسط پها پس از کدگذاری دادهاز بازآزمون کدگذاری حاصل گردید، همچنین 

، اجرا و کنترل راهبردی ریزیبرنامهاختیار پژوهشگر دیگری که دارای ویژگی، آشنایی کامل با ادبیات 

کوهن کاپای 0.90با ضریب  ایتوافق کدگذاری و اعتبار رویهو روش تحلیل مضمون بود، قرار گرفت، 

جهت اعتبار ایی بسیار خوبی برخوردار است. نیز حاصل گردید، در نتیجه کدگذاری انجام شده، از رو

شده  تا مشخص در دسترس، ارائه گردید و از آنها خواسته کنندگانمشارکتنتیجه تحقیق به رویه نیز، 

با  ،شده . از میان نفرات مصاحبهباشدنمایند که آیا نتایج بدست آمده از نظر آنها با معنا و قابل اجرا می

ذاکره گردید و آنها از بین طیف لیکرتی پنج تایی کامال نامرتبط تا جهت کسب تایید، م نفر هشت

از  4.6کامال مرتبط و از غیر قابل اجرا تا کامال قابل اجرا، اعالم نظر نمودند و در مجموع میانگین نمره 

 قرار گرفت. کنندگانمشارکتکسب گردید در نتیجه مدل تحقیق مورد تایید  5

 مراحل اجرای تحقیق -3-1

نشان داده شده است، پس از بررسی ادبیات  1مراحل اجرای تحقیق جاری در نمودار شماره 

کنترل راهبردی، طراحی تحقیق به صورت مطالعه چند موردی، انجام شده است و موردهای مطالعه، 

اند، که شرح هر مورد و علت انتخاب هر یک در همین بخش بیان گردیده است، پس از انتخاب گردیده

اب موردهای مطالعه پروتکل مصاحبه طراحی و نهایی گردید و فرآیند مطالعه موردهای تحقیق به انتخ

ها و بررسی شواهد و مستندات به صورت موازی، صورت پذیرفت، برای هر مورد مطالعه، مصاحبه

صورت جداگانه اجرا گردید و با تحلیل مضمون، خروجی هر مورد مطالعه، مدل کنترل راهبردی 

کنترل راهبردی موردی، مدل با آن مورد مطالعه بوده است، در نهایت با انجام تحلیل میان متناسب

 های تولیدی صنعت الکترونیک، ارائه گردیده است.هلدینگ
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 مراحل اجرای تحقیق -1نمودار 

 معرفي موردهای مطالعه -3-2

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

سال  40بیش الکترونیک ترکیبی با  فعال در کلیه حوزه الکترونیکی هلدینگمورد مطالعه اول، 

الکترونیک نظامی و تجاری است و های مختلف سابقه فعالیت در تولید محصوالت الکترونیکی در زمینه

است و  الکترونیکیهای مختلف پروژه فعال در حوزه 200در حال حاضر، مشغول به اجرای بیش از 

مورد  هلدینگ. در مدت فعالیت، باشددارای چندین گروه تولیدی الکترونیکی در زیر مجموعه خود می

شرایط سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیک،  مطالعه اول با وجود شرایط و نوسانات مختلف محیطی مانند

آوری این سازمان همچنان موفق به پایداری در شرایط مختلف محیطی بوده و به روند حیاط و سود

تداوم کسب وکار خود در سالیان در  هلدینگخود ادامه داده است، درنتیجه با توجه به موفقیت این 

ناسبی را در رابطه با کنترل راهبردی در راستای توان اطالعات مبینی این امر که میمتمادی و پیش

اهداف پژوهش جاری، از این مورد مطالعه کسب نمود، این سازمان به عنوان مورد مطالعه اول در 

 است.پژوهش جاری انتخاب گردیده

 

 مطالعه موردی چهارم )انجام

 مصاحبه و بررسی شواهد(

ارائه مدل کنترل راهبردی 

مناسب مطالعه موردی 

 چهارم )الکترونیک راداری(

 تحلیل میان موردی

 های تولیدی صنعت الکترونیکهلدینگارائه مدل کنترل راهبردی 

 بررسی ادبیات و طراحی تحقیق

 

 انتخاب چهار مورد مطالعه

 

 تهیه پروتکل مصاحبه

 

های تجزیه و تحلیل داده

 مطالعه موردی چهارم

)انجام  اولمطالعه موردی 

 مصاحبه و بررسی شواهد(

ارائه مدل کنترل راهبردی 

 اولمناسب مطالعه موردی 

 (ترکیبی)الکترونیک 

های تجزیه و تحلیل داده

 اولمطالعه موردی 

)انجام  دوممطالعه موردی 

 مصاحبه و بررسی شواهد(

ارائه مدل کنترل راهبردی 

 دوممناسب مطالعه موردی 

 (هوایی)الکترونیک 

های تجزیه و تحلیل داده

 دوممطالعه موردی 

)انجام  سوممطالعه موردی 

 مصاحبه و بررسی شواهد(

ارائه مدل کنترل راهبردی 

 سوممناسب مطالعه موردی 

 (دریایی)الکترونیک 

های تجزیه و تحلیل داده

 سوممطالعه موردی 
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 طالعه دوم و علت انتخابممعرفي سازمان مورد  -3-2-2

هوایی است و بیش از لکترونیک حوزه صنعت ا الکترونیکی فعال در هلدینگمورد مطالعه دوم، یک 

های مختلفی را چه در پردازد و در مدت زمان فعالیت خود پروژهسال در این حوزه به فعالیت می 20

های مختلف باال برده حوزه تجاری و چه در حوزه نظامی انجام داده و دانش خود را با اجرای پروژه

مختلف الکترونیک هوایی از جمله تجهیزات فرودگاهی و های است و در حال حاضر نیز در حوزه

ش اعظم کار را با استفاده پردازد و بخبه فعالیت می های مختلفپرنده مراقب پروازی و همچنین حوزه

در قیمت  1اویونیکنماید. الزم به ذکر است که ریزی و اجرا میگروهای مختلف خود طرحاز زیر

 30تا  20ای دارد به طوری که در هواپیماهای غیرنظامی حدود نندهکنقش تعیین هاشده پرندهتمام

در هواپیماهای نظامی ارزش تجهیزات  و درصد هزینه تمام شده مربوط به تجهیزات اویونیک است

رقبای اصلی مورد مطالعه دوم این پژوهش،  درصد کل هزینه پرنده باشد. 70تواند تا اویونیک می

تولیدی الکترونیکی،  هلدینگباشند و به همین خاطر نیاز است این میهای صاحب نام خارجی شرکت

راهبردهای مناسبی برای خود در نظر بگیرد و به صورت مداوم کنترل راهبردی مناسب را نیز اجرا 

طالیی بازار را از دست خواهد داد، در نتیجه تدوین راهبردهای  هایصورت فرصتنماید، در غیر این

در این پژوهش  باشد و به همین منظورمناسب و کنترل این راهبردها از الزامات این مورد مطالعه می

 این سازمان به عنوان مورد مطالعه دوم انتخاب گردیده است.

 

 طالعه سوم و علت انتخابممعرفي سازمان مورد  -3-2-3

باشد، یی میالکترونیکی تولیدی در حوزه الکترونیک دریا هلدینگاین پژوهش، مورد مطالعه سوم 

ی چندین سال در حوزه الکترونیک دریایی مشغول به فعالیت است و دارا 15این سازمان بیش از 

 ستمبه سییی گونه وسایل نقلیه دریارها و ناوبرها و هشتیدر حوزه دریایی، ک باشد.زیرگروه مختلف می

 ین بدلیلهمچن. های خود نیاز دارندمامورتانجام  ، جهتمخابراتی قویتجهیزات الکترونیکی و و 

یان مشترد. دارن ییدریا نیاز به پایداری باال شناورهای تجاری در محیط ،سفرهای دریاییطوالنی بودن 

یجه ر نتدواهند داشت، خاص خود را خ هایو بازارهای خاص این گونه محصوالت، شرایط و نیازمندی

ت کنترل جهراهبردی  کنترلابزار ای مناسب و مورد مطالعه سوم، نیازمند داشتن برنامه هلدینگ

مع در یدی جادبا توجه به شرایط این مورد مطالعه و جهت ایجاد اهداف و روند سازمان خواهد بود. 

ارهای و باز ر تفاوت در نیازهاهای تولیدی صنعت الکترونیک، این سازمان نیز به خاطهلدینگحوزه 

 خود به عنوان مورد مطالعه سوم انتخاب گردیده است.

 

 

                                                      
1Avionics 
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 معرفي سازمان مورد مطالعه چهارم و علت انتخاب -3-2-4

تولیدی الکترونیکی در زمینه محصوالت الکترونیکی راداری است،  هلدینگمورد مطالعه چهارم، 

و بیش از  باشدمیتک های پیچیده و هایبا دانشای از محصوالت این سازمان دارای طیف گسترده

های تخصصی در حوزهگروه زیر ندیننماید و چبیست سال در حوزه الکترونیک راداری فعالیت می

ها در زمینه کسب دانش طراحی و ساخت راداری را تحت کنترل خود  دارد، این مورد مطالعه سال

سال پیش به صورت هدفمند جهت کسب دانش  15 رادارهای مختلف فعالیت نموده است و خصوصا از

های این حوزه الکترونیک را جذب و با و به مرور کلیه دانش استریزی کاملی انجام دادهراداری برنامه

را پرورش  هااین دانش است، های مربوطه موفق به ساخت اولین محصوالت خود گردیدهترکیب دانش

. در حال حاضر است داده و نهادینه نموده و موفق به ارتقاء جایگاه خود در این حوزه الکترونیکی شده

های مطرح در سطح رادار، جزء شرکتمختلف  مورد مطالعه چهارم، در حوزه طراحی و ساخت انواع

موده که این امر عامل ، همچنین این سازمان تولیدات خود را در بازار جهانی ارائه نباشدکشور می

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 

سپس طراحی و ساخت تولیدات  این سازمان در انتقال و کسب دانش فنی تولید محصول و بلندمدت

عاملی برای شناخت ، در حوزه الکترونیک راداری بوده، در نتیجه مطالعه این سازمان در پژوهش جاری

 حوزه الکترونیک است.های تولیدی هلدینگموفقت و شکست  راهبردی عوامل کنترل

 

 ها یافته -4

و بررسی کلیه  کنندگانمشارکتبا انجام مصاحبه با در تحقیق جاری همانگونه که اشاره گردید، 

روش تحلیل با استفاده از ها گردید و تحلیل داده آوریجمع پژوهشهای دادهشواهد و مستندات 

، شبکه مضامین انجام پذیرفته است، همچنین به منظور افزایش اطمینان از تناسب و صحت مضمون

های شوندگان در خصوص جداول تمبر اخذ نظریه مصاحبههای استخراج شده، عالوه نکات کلیدی و تم

و متناسب با نظر ایشان حذف، اصالح و جابجایی ها، نظر خبرگان نیز دریافت شده حاصل از مصاحبه

برای هر یک از چهار مورد شده صورت پذیرفته است و های استخراجالزم در مورد نکات کلیدی و تم

به صورت یک مدل متناسب آن مورد مشخص بردی مناسب مدل کنترل راهمطالعه تحقیق جاری 

تمامی عوامل کنترل راهبردی های فراگیر های فرعی و تم، تم2که در جدول شماره گردیده است، 

نیاز به ترکیب این چهار مورد ، نیزدر مرحله آخر ، مشخص شده است، هر مورد مطالعهمربوط به 

که در ادامه توضیحات مربوطه ارائه  باشدیک مدل جامع می و ارائهموردی مطالعه و انجام تحلیل میان

 گردد.می
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 تحلیل میان موردی -4-1

تولیدی صنعت  هایهلدینگبا توجه با اینکه هدف این پژوهش ارائه یک مدل کنترل راهبردی در 

صنعت های مختلف این جوانب و موضوعات مربوط به فعالیت تمامیباشد، الزم است تا الکترونیک می

کننده محصوالت الکترونیکی دارای طیف وسیع و متنوع از لحاظ بازار، قرارگیرند، صنایع تولیدمد نظر 

بوده  باشند، در نتیجه در این پژوهش نیازرقابت و تکنولوژی تولید و یا حتی استفاده از محصول می

نظر گرفتن کلیه جوانب با در توان موردی انجام پذیرد، بدین طریق میاست تا مطالعه به صورت چند

صنعت الکترونیک، یک مدل جامع و کاربردی ارائه نمود. به همین منظور پس از شناسایی چهار مورد 

و بررسی شواهد و مستندات در دسترس در هر مطالعه،  کنندگانمشارکتمطالعه و انجام مصاحبه با 

برای اند. ون، مشخص گردیدهمضممدل کنترل راهبردی پیشنهادی هر مورد مطالعه با انجام تحلیل

های الزم برای موردی، با توجه به اینکه تحلیلتحلیل میان موردی و ارائه یک مدل جامع و بین

مورد مطالعه به صورت جداگانه انجام شده است و عوامل کنترل راهبردی برای هر مورد مطالعه به هر

ها، مدل نهایی و قابل استفاده این مدل صورت جداگانه در یک مدل ارائه گردیده است، حال با ترکیب

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 

ساس لیست کلیه عوامل مشخص و براساس تعداد تکرار بر استفاده از آن تایید گردیده است. بر همین ا

 است و هر عاملی که امتیاز بیشتر از سه را کسب کرده در چهار مورد مطالعه به آنها امتیاز داده شده

باشد به عنوان عامل مورد نظر در مدل کنترل راهبردی نهایی انتخاب گردیده و با ترکیب کلیه عوامل 

 2های تولیدی صنعت الکترونیک ارائه شده است، در جدول شماره هلدینگمدل کنترل راهبردی 

 لیست کلیه معیارهای کنترل و امتیاز هر یک ذکر گردیده است.

 
 تحلیل میان موردی -2جدول

از تحلیل مضمونی  های كنترل راهبردی مستخرجتم

 در هر مورد مطالعه
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 های اصلی )فراگیر(تم های فرعیتم

 √ 4 * * * * کنترل رقبا  کنترل تکنولوژی رقبا 

 √ 3 *   * * کنترل رقبا دانش رقباکنترل توان و 

به  بلندمدتکنترل همکاری 

 همکارهای شرکت
 √ 3   * * * کنترل رقبا

 √ 4 * * * * کنترل بازار  کنترل رقبا

 √ 4 * * * * کنترل بازار  کنترل نیاز مشتری 
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از تحلیل مضمونی  جهای كنترل راهبردی مستخرتم

 در هر مورد مطالعه
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 های اصلی )فراگیر(تم های فرعیتم

 √ 3 * * *   کنترل بازار  اعتماد مشتریکنترل 

 √ 4 * * * * کنترل بازار  کنترل رضایت مشتری 

تکنولوژی  کنترل انحصار هسته

 در سازمان
 √ 3 * * *   کنترل بازار 

 2   * *   کنترل بازار  کنترل انحصار بازار 
 

 2 * *     کنترل بازار کنترل ارتباط با مشتری 
 

 1       * کنترل بازار کنترل قیمت 
 

 1       * کنترل بازار  کنترل برند
 

 √ 3 * * *   کنترل بازار نقدینگی مشتری

کنترل در دسترس بودن 

 تکنولوژی
 √ 4 * * * * کنترل تکنولوژیک

 √ 4 * * * * کنترل تکنولوژی های جدید رصد تکنولوژی

   1       * کنترل تکنولوژی کنترل انتقال تکنولوژی

کنترل نیاز مشتری به  

 تکنولوژی خاص
   1       * کنترل تکنولوژی

   1       * کنترل منابع انسانی راهبردی کنترل تفکر

 √ 4 * * * * کنترل منابع انسانی کنترل توان و دانش

 √ 3 * *   * کنترل منابع انسانی کنترل انگیزش

   1       * کنترل منابع انسانی کنترل توزیع نیروی انسانی

 √ 3 *   * * کنترل فرآیند داخلی کنترل زمان ایده تا محصول 

   2     * * کنترل فرآیند داخلی کیفیت محصول کنترل

 √ 4 * * * * کنترل فرآیند داخلی کنترل توان اجرایی

 √ 4 * * * * کنترل فرآیند داخلی کنترل توان و دانش مدیریتی

   2 * *     کنترل فرآیند داخلی کنترل ساختار

   1     *   کنترل فرآیند داخلی کنترل تغییرات مدیریتی
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از تحلیل مضمونی  جهای كنترل راهبردی مستخرتم

 در هر مورد مطالعه

ل 
 او

ی
رد

مو
ه 

الع
مط

ی(
یب

رك
ک ت

ونی
تر

لک
)ا

 

م 
دو

ی 
رد

مو
ه 

الع
مط

ی( 
وای

 ه
ک

ونی
تر

لک
)ا

 

م 
سو

ی 
رد

مو
ه 

الع
مط

ی(
یای

در
ک 

ونی
تر

لک
)ا

م   
ار

چه
ی 

رد
مو

ه 
الع

مط

ی(
دار

 را
ک

ونی
تر

لک
)ا

 

م 
ز ت

یا
مت

ا
 

ل  
مد

در 
ده 

فا
ست

د ا
ور

م

ی
رد

مو
ن 

یا
م

 

 های اصلی )فراگیر(تم های فرعیتم

کنترل تعامل با باالدست 

 سازمان
   1   *     کنترل فرآیند داخلی

   1   *     کنترل فرآیند داخلی با ذینفعانکنترل ارتباط 

   1       * کنترل فرآیند داخلی کنترل شرایط محیط کار

   1 *       کنترل عوامل اقتصادی شرایط اقتصادی بین الملل

   1       * کنترل عوامل اقتصادی تورم

 √ 4 * * * * کنترل عوامل اقتصادی کنترل نرخ ارز

 √ 4 * * * * کنترل عوامل سیاسی برجام و تحریم

 √ 3 * *   * کنترل عوامل سیاسی محدودیت تبادل ارزی

کنترل سیاست کشور و 

 تخصیص بودجه 
   1     *   کنترل عوامل سیاسی

   1       * کنترل عوامل اجتماعی مسئولیت اجتماعی

 √ 4 * * * * کنترل مفروضات کنترل عوامل سیاسی 

 √ 4 * * * * کنترل مفروضات کنترل عوامل اقتصادی

 √ 4 * *   * کنترل مفروضات کنترل عوامل اجتماعی

 √ 4 * * * * کنترل مفروضات  کنترل منابع

کنترل ابالغات و الزامات 

 باالدستی
 √ 4 * * * * کنترل مفروضات

   1       * کنترل مفروضات شرایط محیطیکنترل 

 √ 4 * * * * کنترل پیشگیرانه کنترل تکنولوژیک

 √ 4 * * * * کنترل پیشگیرانه کنترل بازار  

 √ 4 * * * * کنترل پیشگیرانه کنترل مفروضات

 √ 4 * * * * کنترل حین عمل کنترل مالی

 √ 4 * * * * کنترل حین عمل کنترل فرآیند داخلی

 √ 4 * * * * کنترل حین عمل کنترل مفروضات 

 √ 4 * * * * کنترل حین عمل کنترل بازار

 √ 4 * * * * کنترل حین عمل کنترل تکنولوژیک

 √ 4 * * * * کنترل حین عمل کنترل اداری
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 √ 4 * * * * کنترل بازخوردی  کنترل رضایت مشتری

   1       * کنترل بازخوردی  کنترل نتایج آزمون محصول

برداری کنترل نتایج بهره

 محصول
   1 *       کنترل بازخوردی

 √ 4 * * * * کنترل اداری پاداش

 √ 4 * * * * کنترل مالی  کنترل سود 

 √ 4 * * * * کنترل مالی  کنترل بازگشت سرمایه

 √ 4 * * * * کنترل مالی کنترل بودجه 

   1     *   کنترل مالی  نسبت بدهی

   1       * کنترل مالی  بهای تمام شدهقیمت 

 √ 4 * * * * کنترل منابع کنترل توزیع منابع 

 √ 4 * * *   کنترل منابع  کنترل نقدینگی 

 √ 4 * * * * کنترل منابع  کنترل منابع انسانی  

   2     * * کنترل منابع کنترل زمان 

   1   *     کنترل ارزش بلوغ فکری کارکنان  

   1 *       کنترل ارزشی عالقه به کیفیت

   1 *       کنترل ارزشی عالقه به استقالل

های تولید صنعت الکترونیک شناسایی هلدینگعوامل، مدل کنترل راهبردی همه دهی به با امتیاز

 ارائه گردیده است. 2و درنمودار شماره 
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 کنترل مفروضات

 کنترل عوامل اجتماعی

 کنترل منابع

 کنترل مالی

 کنترل عوامل اقتصادی

 

 کنترل عوامل سیاسی

 

 

 کنترل نرخ ارز
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 کنترل منابع انسانی

 

 کنترل توزیع منابع

 

 کنترل انگیزش

 

 کنترل توان و دانش

 

 کنترل بازار
 کنترل رضایت مشتری

 

 کنترل اعتماد مشتری

 

 کنترل نیاز مشتری

 

 کنترل رقبا

 

 توان و دانش رقبا

 

 کنترل همکاری با رقبا

 رقبا کنترل تکنولوژی

 

 کنترل فرآیند داخلی

 توان و دانش مدیریت

 کنترل توان اجرایی

 

 کنترل زمان ایده تا محصول

 

 بودجه

 

 بازگشت سرمایه

 

 سود

 

کنترل 

 تکنولوژیک

 کنترل دسترسی به تکنولوژی

 

 رصد تغییرات تکنولوژی

 

 کنترل اداری

 كنترل پیشگیرانه

 رضایت مشتری

 

 كنترل راهبردی

 كنترل حین عمل

 كنترل بازخوردی

 کنترل نقدینگی مشتری

 

کنترل ابالغات و الزامات  

 باال دستی

 

کنترل انحصار هسته 

 تکنولوژی در سازمان

 

 پاداش
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 گیریبحث و نتیجه -5

در سازمان یادگیری شدن های خود عاملی برای نهادینهمقایسهبا توجه به فرآیند کنترل راهبردی، 

با استفاده از پایش مستمر، آزمون و خطای یادگیرنده و نیز را تمامی سازمان  در این فرآیند، است.

نظر  نکته مهم، در. اما ندگردامی دهد حساسمی در محیط درون و بیرون سازمان رخ به آنچه ،شهود

کنترل باشند و گرفتن این امر است که اهداف راهبردی در کسب وکارهای مختلف، متفاوت می

در نتیجه کنترل راهبردی بایستی سازمان است  اهداف ساز وجهت ارکان تحقق درصدد راهبردی

های مختلف همانطور که بررسی گردید، رویکردمتناسب با شرایط ویژه هرسازمان در نظر گرفته شود. 

ای خاص موضوع کنترل به کنترل راهبردی، نقاط ضعف و قوت متمایزی دارند و هریک از جنبه

ها باید به دقت درباره میزان تناسب فرآیند کنترل راهبردی را بررسی نموده، به همین دلیل سازمان

خواهد ی تنها در صورتی موثر کنترل راهبرداندیشه نمایند. فرآیند  خویش وکارراهبردی خود با کسب

گیرند، منطبق باشد. وکارهایی که مورد کنترل قرارمیکه نقاط ضعف و قوت آن با شرایط کسببود 

همچنین چگونگی افزایش ارزش توسط فرآیند کنترل راهبردی به تعداد معیارهای عملکردی 

ه به دربرگرفته، بستگی خواهد داشت. افزایش تعداد اهداف، با بیشتر کردن نقاط آمادگی، جهت مداخل

نیاز است که کنترل دهد. در این بین گیری نادرست را کاهش مینماید و خطر جهتموقع، کمک می

به همین منظور در تحقیق جاری آفرینی نیز باشد. پذیر طراحی گردد تا عامل ارزشبه صورت انعطاف

های تولیدی صنعت الکترونیک، به مطالعه چند موردی در حوزه الکترونیک هلدینگجهت کمک به 

هوایی، دریایی، راداری و ترکیبی پرداخته شد و متناسب با شرایط داخلی و بیرونی مربوط به این 

ها یک مدل کنترلی مناسب ارائه گردیده است. در این پژوهش مشخص گردید که با توجه به سازمان

ها، استفاده از کنترل پیشگیرانه برای دم وجود دانش و تجربه در برخی پروژهنوع تکنولوژی و ع

، هرچند که تمایل زیادی به استفاده از باشدمیپذیر امکانبه صورت محدود های تحقیق جاری سازمان

های تکراری و شرایط خاص، در خصوص پروژه این نوع کنترل در آنها مشاهده گردید، با این وجود

در این نوع کنترل شواهد استفاده از  ها مناسب خواهد بود کهلدینگبرای این هشگیرانه کنترل پی

در کنترل پیشگیرانه نیز، با بازارهای شناخته شده برای آنها و محصوالت تکراری قابل مشاهده بود، 

ان به عنو، کنترل بازار و کنترل تکنولوژیک های این تحقیق، کنترل مفروضاتتوجه به تحلیل داده

در کنترل مفروضات تنها عواملی باید تحت نظر قرار گیرند که پیشنهاد گردیده است.  ،عوامل کنترلی

عوامل  هامصاحبه در این تحقیق با بررسی شواهد و، ای سازمان تاثیرگذار خواهند بودبر راهبرده

این کنترل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، کنترل منابع و ابالغات باالدستی به عنوان زیرمجموعه 

در زیرمجموعه عوامل اقتصادی، نرخ ارز به عنوان یک موضوع موثر بر راهبردهای  شناسایی گردید.

های مواد اولیه و همچنین نرخ تمام شده محصول سازمان شناخته شد، چرا که این عامل بر کل هزینه

در شرایط محصوالت صادراتی نیز تاثیر بسزایی این عامل در بازار تاثیرگذار است،  و قابلیت رقابتی
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. در زیر مجموعه عوامل سیاسی، گردندبه روز متاثر از آن خواهد گذاشت و راهبردهای سازمان بایستی 

گذار است و بایستی بردهای این موردهای مطالعه تاثیرعامل کنترلی محدودیت تبادل ارز و کاال بر راه

سازی دسترسی به قطعات خاص که برای تولید محصوالت در محدودپایش منظم قرار گیرد، زیرا مورد 

مطالعه این تحقیق در موردهای ، دهداند، راهبردهای سازمانی را تحت تاثیر قرار میظر گرفته شدهن

تغییر فرآیند طراحی محصول و تاخیر در تولید و تحویل محصول موجب عامل مشاهده گردید که این 

مختلف در های اوان گردیده است. همچنین موضوعات برجام و تحریمو ایجاد سربارهای مالی فر

پژوهش تاثیرگذار است، عامل دیگر در مجموعه عوامل سیاسی بر راهبردهای موردهای مطالعه این زیر

مفروضات، کنترل ابالغات و الزامات باالدستی است، در موردهای مطالعه پژوهش، با توجه به  حوزه

مجبور به حذف های مورد مطالعه سازمان ،هاباال دستی و ابالغ این سیاست های مراجعتغییر سیاست

، که این تغییرات ندایک تولید خاص و یا اضافه نمودن یک فرآیند تحقیق و یا تولید جدید شده

تغییر نموده و منابع نیز بر  نسازما یهاکه اولویت راهبردهای سازمانی را نیز تغییر داده است چرا

در مبحث کنترل مفروضات، عامل کنترل منابع  مجدد خواهند شد. ریزیبرنامهها، اولویتاساس این 

گردد، نیز در این تحقیق شناسایی گردید و در این حوزه موضوع رصد چگونگی توزیع منابع مطرح می

عوامل نیروی انسانی و جمله چراکه راهبردهای سازمان با استفاده از منابع که شامل کلیه منابع از 

یا تغییر راهبردها  از عوامل موثر در تحقق و یابع یکو توزیع این من گردید محقق خواهند ،دیگر است

همچنین موضوع کنترل نقدینگی به عنوان یک عامل کنترلی در این زیرمجموعه قرار خواهند بود، 

دانش و همچنین  و انسانی نیز به صورت ویژه دو امر کنترل توان گیرد، در حوزه کنترل منابعمی

های مورد مطالعه شناسایی گردید، زیرا که انگیزش افراد، به عنوان عوامل موثر بر راهبردهای سازمان

توانند بر میکه جه عواملی را تینمایند در نمیسازمان پیاده  راهبردهای سازمان را نفرات اجرایی

نظارت قرار داد  ر باشد بایستی تحتعملکرد نیروی انسانی به عنوان یک منبع ارزشمند در سازمان موث

 رسانی راهبردها وجود داشته باشد.روزتا همیشه امکان به

در حوزه کنترل بازار نیز عواملی شامل نیاز مشتری، رضایت مشتری و اعتماد مشتری شناسایی 

ین نیاز بر راهبردهای سازمانی است، زیرا ازیاد  یتاثیرگذاربا اند، نیاز مشتری یکی از عوامل گردیده

توان این نیاز را مشتری است که فرآیند تولید را شکل خواهد داد، البته این نیاز یا ظهور نموده و یا می

ند کنترل راهبردی مورد پایش یتری ایجاد نمود، اما در هر دو شکل نیاز مشتری بایستی در فرآدر مش

رضایتی که  ی است،سیاستگذاری سازمانتاثیرگذار بر  قرار گیرد، همچنین رضایت مشتری از عوامل

اعتماد مشتری را در ادامه خود ایجاد نماید، باعث پیروی مشتری از سازمان خواهد بود و این امر 

های مورد تحقیق در سازماناین موضوع  و راهبردهای جدید و آینده سازمان را هدایت خواهد کرد

بررسی شواهد ایجاد رضایت و اعتماد در مشتری های مورد ، چرا که در نمونهه استکامال مشهود بود

، هاسازماناز این مشاهده گردید که در ادامه آن مشتری درخواست ارائه محصول و خدمات جدید را 

. در حوزه کنترل بازار موضوع رقبا نیز به عنوان یک عامل کنترل راهبردی شناسایی گردید، نموده بود
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موثر بر راهبردهای سازمان مورد  ملاز جمله عوا رقبا دانش و توان و در این بخش کنترل تکنولوژی

های جدید روند بازار و کسب دانشرسی رقبا به تکنولوژی جدید و یا ، زیرا با دستمطالعه بوده است

 ،های مورد مطالعه نیز تحت تاثیر این امرمحصوالت تغییر خواهد نمود در نتیجه راهبردهای سازمان

د داشت، از جمله عوامل موثر دیگر در این حوزه موضوع نقدینگی مشتری است، نیاز به بازنگری خواهن

های مورد مطالعه به دنبال تولید و فروش محصول و خدماتی هستند که مشتری به آن همیشه سازمان

طالعه مواردی های مورد منیاز داشته باشد و توان پرداخت هزینه آن را نیز داشته باشد، در سازمان

دید که سازمان هزینه زیادی برای یک محصول با تکنولوژی خاص نموده است، اما گرمشاهده 

منابع ارزشمند د آن را نداشته و در نتیجه عمال مشتریان با توجه به شرایط نقدینگی خود توان خری

. در حوزه بازار موضوع کنترل انحصار هسته تکنولوژی در اندسازمانی در جهت درست استفاده نشده

یرا در زهای مورد مطالعه نیز به عنوان عوامل موثر بر راهبردهای سازمانی شناسایی گردید، سازمان

هایی موفق عمل خواهند کرد که هسته تکنولوژی را در اختیار خود گرفته بازار رقابتی کنونی، سازمان

انحصاری در حوزه تکنولوژی خاص در بازار فعالیت  تو آن را به دیگران واگذار نکنند و عمال به صور

در مبحث کنترل تکنولوژیک نیز موضوع رصد تغییرات تکنولوژیک و همچنین دسترسی به  .نمایند

جدید روند بازار را تغییر های تکنولوژی شناسایی گردید، ، به عنوان عامل کنترلیهای جدیدتکنولوژی

د داد، در این نتغییر خواه ،ودن مورد مطالعه را تحت تاثیر خازمادهند و همین امر راهبردهای سمی

های های جدید است، در موارد زیادی در سازمانبین موضوع با اهمیت امکان دسترسی به تکنولوژی

نها وجود نداشته و در نتیجه آنها آمورد مطالعه مشاهده گردید که دسترسی به تکنولوژی جدید برای 

در حوزه  اند.ها رفتهگزین و تغییر مسیر خود برای جبران این عدم دسترسیبه دنبال راهبردهای جای

ای، بازگشت سرمایه و سود به عنوان عوامل موثر بر راهبردهای کنترل مالی نیز، کنترل بودجه

 اند.های مورد مطالعه شناسایی گردیدهسازمان

دانش مدیریت و همچنین  و، توان های مورد مطالعهکنترل فرآیندهای داخلی سازماندر حوزه 

چراکه در صورت عدم  خواهند داشت،اجرایی مجموعه از جمله عواملی است که نیاز به رصد  توان

های مورد وجود هر یک از آنها  راهبردهای سازمانی محقق نخواهند شد و در شرایطی حتی در سازمان

که در این تحقیق  ،قابل توجه دیگراند، نکته بسیار ه تغییر راهبرهای خود گردیدهمطالعه مجبور ب

 ،بوده است، صنعت الکترونیک هها مورد مطالعمشخص گردید، کنترل زمان ایده تا محصول در سازمان

ورت سریع به محصوالت و خدمات جدید واکنش نشان صنعتی پویا  و در حال تغییر است و بازار به ص

یک سازمان برای که ت در نتیجه زمانی را داده و همین امر فضای رقابتی را بسیار سخت نموده اس

بسیار مهم خواهد بود و بر اساس همین  ،نظر خواهد داشترساندن یک ایده به محصول جدید مد

عامل پاداش به عنوان  پژوهشدر حوزه اداری در این راهبردهای سازمانی شکل خواهند گرفت. ،زمان

عامل رضایت  نیز در کنترل بازخوردی گردید. بانتخایکی از عوامل موثر بر تحقق راهبردهای سازمانی 

مشتری به عنوان یک عامل بازخوردی موثر بر راهبردهای سازمانی شناسایی گردید، زیرا با استفاده 
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نتایج رضایت و یا عدم رضایت مشتری به سازمان منعکس مشتری از محصول و خدمات سازمان، 

در این پژوهش . نیازمند بازنگری خواهند بود زمانسا راهبردهایاین بازخوردها و بر اساس خواهد شد 

به صورت  ،های مورد مطالعهسازمان هر سه نوع رویگرد پیشگیرانه، حین عمل و بازخوردی برای

ها، کلیه عوامل موثر بر کنترل راهبری در زیر مجموعه این کنترلو شده است در نظر گرفتهکاربردی 

 در مدل نهایی ارائه گردیده است. وشناسایی های مورد مطالعه در سازمان
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