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 چکیده

و کنترل استراتژیک از د .کنترل تمامی عناصر سازمان در سطح ذهنی و مفهومی است، کنترل در سطح استراتژیک
، در کنترل استراتژیک فرایندی توجه و تمرکز به صحت و درستی فرایند مدیریت آیدیدست م ای بهنتیجه فرایندی و الگوی

از این رو  یند.آها به دست میاده از نقاط مرجع استراتژیک گونهای با استفاستراتژیک نتیجهکنترل  در استراتژیک است و
بی به تیابرای دس باشد.می حفظ پویایی سازمانهای کنترل برای بعدی استراتژی دو اینتیجه هدف این پژوهش ارائه الگوی
مقاله استخراج  1۵۰تعداد  های اطالعاتی معتبر،پایگاهابتدا با جست و جو در  استفاده شد. منداین هدف، از روش مرور نظام

های اده از روش استنتاج مضمون، زمینهاساس معیارهای مشخص انتخاب گردید. سپس با استف اله برمق 0۰ها از میان آنو 
نگاشتی از  ل شناسایی و پس از آنهای مدیریت کنترهای کنترل و سیستم، اهرمتحقیقاتی کنترل شامل کنترل استراتژیک

ک که های کنترل با استفاده از نقاط مرجع استراتژیاستراتژی شناسایی مفاهیم و موضوعات مرتبط با هر زمینه ترسیم گردید.
نقاط مرجع استراتژیک  گردد.افزایی میباعث همبا سایر عناصر هماهنگ بوده زیرا هماهنگی هم معیار صحت است و هم 

های ه یافتهکد )عامل( زیر مجموعه، از جمل ۱4مقوله و زیر 10و همراه با  ا میزان تمرکز و کانون توجه تعیین شدهدر این ج
هماهنگی  دار یکی را انتخاب نموده و بههای اولویتای، از میان استراتژینای الگوسازی نتیجهببر م .هستند تحقیقاصلی این 

تمرکز  میزاناستراتژیک ) های کنترل، هر یک از نقاط مرجعشناسی استراتژیورزیم، برای گونهافقی و عمودی مبادرت می
 کنترل هایشود و سپس استراتژی گیریم تا یک ماتریس دو در دو حاصلرا به صورت یک طیف در نظر می و کانون توجه(

-استراتژی( ۵ ،کلیدی عملکرد هایاستراتژی( 1شناسی چهار استراتژیاستفاده از این گونهبا  شود.داده میها جای در این خانه

نژ رل استراتژیک لورای کنتالگوی نتیجههای ارتباطی که هماهنگ با استراتژی (۱ های تحول واستراتژی( ۵، سودآوری های
  است.حاصل شده های کنترل استراتژی سایمونز و الگوی اهرم
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 مقدمه .1

ا به معنای وکار هستند. کنترل تلویحهای کسبسازی استراتژیارهایی برای پیادههای کنترل مدیریت ابزسیستم
وی اف از سوی دیگر است تا هر داهدبینی به وری از یک سو و دستیابی قابل پیشمدیریت تنش ذاتی میان نوآ

ها به رشد سودآور تبدیل شوند. کنترل کارآمد استراتژی نیازمند آزادی برای نوآوری و نیز اطمینان از این است آن
بر  کنترل را 1رابرت جی مکلر .[۲0] ور برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده کار کنندتا افراد به صورت بهره

ملکرد با عمستمر برای تنظیم استاندارهای  یتالش ،د: کنترلکنمیتعریف ری فرایند کنترل عناصر ضرواساس 
عاتی جهت مقایسه عملکرد واقعی با این استانداردهای الهای بازخورد اطریزی شده برای طراحی نظاماهداف برنامه

گیری وجود دارد یا خیر ندازهداری در ااشده است و مشخص نمودن این موضوع که آیا انحراف معن از پیش تعیین
زم برای اطمینان از اینکه تمام منابع سازمان در موثرترین و کارآمدترین راه ممکن برای دستیابی به الامات و اقد

گیرند. نکته حائز اهمیت در این خصوص، آن است که دقت شود کنترل به اهداف سازمان مورد استفاده قرار می
تواند با اهداف گوناگون هدف گذاری گردد مانند می کنترل .]۲5[نگیرد  توجه قرارعنوان یک نظام مستقل مورد 

کنترل  .]1۲[م اجرایی و یا برای مشتریان و عموم جامعه سود بیشتر برای سهامداران و یا سود بیشتر برای تی
ت و به اتژیک اساستراتژیک نیز به معنای کنترل در سطح مفهومی و ذهنی و جزیی از الگوی جامع مدیریت استر

رساند. در این ر ایجاد و حفظ پویایی آن یاری میشود که سازمان را دو غیر رسمی اطالق میفرایندهای رسمی 
-های ویژه همباید جنبهها سازمان .]5[ تعریف پویایی در بردارنده جهت، اثربخشی و هماهنگی استراتژیک است

های ها و تصویر مشترک را مشخص کرده و استراتژیارزش افزایی مانند عملیات مشترک، شایستگی متمایز و
ها مانهای مختلف سازهای سازمان نیز که منعکس کننده جنبهکنترل خود را در این ابعاد متمرکز کنند. پویایی

های های رفتار ساز که هریک منجر به تنشهای استراتژی ساز و پویاییساز، پویاییهای ارزشپویایی یعنی هستند
سطح رل در بنابراین کنت .شوند، باید تلفیق و متعادل شوند تا امکان کنترل کارآمد وجود داشته باشدازمانی میس

ویی یعنی آزمون همس یسطح عملیات ریزی و اجرای استراتژیک و درهای برنامهاستراتژیک یعنی آزمون پویایی
، دهای کنترل را مشخص نماییاستراتژ هشی کهجای خالی پژو اجرای استراتژی با سطح استراتژیک. با این وجود

  بررسی خواهد شد. عنوان ضعف پژوهشی به و کامال محسوس است؛
ا فرض بتواند در موضوعات متفاوتی مطرح شود و باشد که میکنترل می گیری در نحوهجهتاستراتژی کنترل، 
رل عملیاتی ، بر کنتاستراتژیک قرار داردبخشی از نظام کنترل است که در راس آن کنترل اینکه کنترل عملیاتی 

شود بر اساس چه قوانین و مقرراتی از کشور مبدا وارد می دارو دارو زمانی که در صنعت مثال برای ؛حاکم است
 د، پسگردعمال میها بررسی شده و معموال کنترل شدیدی بر آن اتاریخ ها،فرمولبا آزمون شود، توزیع و ثبت می
مختلف  هایدر زمینه رلهای کنتاستراتژی بلکهشود انجام نمی مان و هزینهتنها بر مبنای ز ژهمانند کنترل پرو

ررسی با ب. گرددمحسوب می کاربردی در پژوهش ءخال، ، بنابراین این موضوعدارندمتفاوتی نیز و عملیات  بوده
ی انجام راتژیک و کنترل عملیاتها با موضوعات کنترل استتوان نتیجه گرفت که اغلب آنمی پیشینههای پژوهش

در  مطالعات انجام شده . همچنینای دو بعدیبراساس الگوی نتیجه کنترل هایاستراتژی نه ارائه مدل ،شده است
سازی مینه پرداخته شده است که به بومیهای عملی در این زر سطح نظری بوده و کمتر به گزارشد معموال ایران
ترل های کندر زمینه ارائه مدل استراتژیپژوهشی  ءخالاین  ،مذکورهای کنترل توجه شود، با عنایت به موارد مدل

 وجود آن در کشور ای برای پژوهش دررائه این مدل که سابقهنموده تا با ا شوجود دارد. محقق در این مقاله تال
 . دن این خالء کمک کندبه پر کر سازی آن در صنعت داروییتاکید بر بومیندارد، با 
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 پژوهشو پیشینه مبانی نظری  .2

شوند. به نظر یم قائل کیتفک یاتیو عمل کیمقوالت استراتژ نیب کیاستراتژ تیریمد مبانیدر  مبانی نظری.
 سوب شودمح کیاز استراتژ یاتیعمل یهانگرش زیتما یبرا یتواند مالک مناسبیم «یذهن-ینیع»رسد مالک یم
]۵۲[. 

قصد زد و مپرداسازی افکار مینگر است که به خلق و مفهومنگر و آیندهاستراتژیک، مدیریتی عمق مدیریت    
ان و های سازموریت و استراتژی. کانون توجه این مدیریت، شناسایی مامدهدنشان میدر آینده مناسب سازمان را 

مفهوم مدیریت استراتژیک به مرور تکامل  .]1۰[هاست موفق آن استراتژی نیاز برای اجرای چنین منابع موردهم
در مورد مفهوم دقیق این واژه توافق کلی وجود ندارد. با این وجود،  مل ادامه خواهد یافت. از این رو،یافته و این تکا

ودمندی س بندند، ازهایی که آن را به کار میسازمان فته شده و بیشترها به کار گراستراتژیک در سازمانمدیریت 
 .]۵1[ برندای بهره میمالحظهقابل 

کنند که ای از تصمیمات و اقدامات تعریف میمجموعه (، مدیریت استراتژیک را15۰۰) 1پیرس و رابینسون
ها فرایند مدیریت اند. آنهایی است که برای نیل به اهداف سازمان طراحی شدهنتیجه آن تنظیم و اجرای طرح

 .]۲1[دانند وظیفه کلیدی میه حوزه و استراتژیک را مشتمل بر نُ

دوبعدی، با  ایبرتون با استفاده از الگوی نتیجهاند. ارائه شده یبسیار یدر زمینه مدیریت استراتژیک، الگوها
ی ا مهندسورزد. برتون بها مبادرت می، به ایجاد هماهنگی بین استراتژینمایدجه به پاسخ به سواالتی که طرح میتو

 .]14[پردازد هکار و آزمون تناسب و هماهنگی میهای موجود، به پیشنهاد راتراتژیمعکوس، با توجه به اس
ها بر مبنای فعلی، ولی پیشنهادها یا استراتژیباید توجه داشت موقعیت در سواالت برتون یعنی موقعیت     

ندارد. همچنین  کاریشود. یعنی ترسیم وضع مطلوب به وضع موجود ها در آینده ارائه میوب و آرمانوضع مطل
صرفاً( ) ها و الگوها خواهد بود و نهنظریهو راستی آزمایی( بر مبنای  )صحت سنجی های پیشنهادیصحت استراتژی

 .]14[ بر اساس نظر خبرگان
رش که سه نگ یهستند، در حال تیریمختص علم مد ،فرایندی و روابط انسانی و علمی به مدیریترش نگ

از  یقیتلف ک،یکنترل استراتژ لذاعلوم قابل استفاده هستند.  یعام بوده و در تمام ک،سیستمی، اقتضایی و استراتژی
عناصر  یمامدر ت کیدو نگرش، کنترل استراتژ نیا قیبا تلف حالباشد، یم کیو نگرش استراتژ یندینگرش فرا

قلمرو،  یکه شامل کنترل اجزا یاستراتژ کیاهداف و کنترل استراتژ کیمانند کنترل استراتژ ،است یجار مربوطه
 ،یساختار، منابع انسان ،یتکنولوژ ط،یمح کیکنترل استراتژو ، [5شد ]بایم ییافزاو هم یرقابت تیمز ژه،یو یتوانمند

 . رهیفرهنگ و غ
 یند، در حالکیها تمرکز ممدت آنیطوالن کیاستراتژ یامدهایو پ تیفیک یریگمیبر تصم کیاستراتژ کنترل

 یتا تعارضات را به حداقل و سودها ردیگیدر نظر م زیرا ن سازماندر  کسب و کارهر واحد  یو استراتژ مسیرکه 
مدت ز بر بلندمدت و تمرککوتاه در الباً منجر به حداقل بازدهغ ییهاکنترل نیمتقابل عملکرد را به حداکثر برساند. چن

راتژی تهایی است که روند اجرای اسابزارها و شاخصها، ی از مکانیسمکنترل استراتژیک سیستم .[۲۱] شوندیم
 نییتع یراب استراتژیککنترل  دهد.منعطف به تغییرات محیط خارجی می کند و پاسخیگیری میسازمان را اندازه

 یطراح ،ندکیبه اهداف کمک م یابیاجرا به دست نیوجود دارد و چگونه ا یاستراتژ یعمل یسازادهیپ کی ایآ نکهیا
 تیراساس فعالب کیاستراتژ تیریمد مانطور کهه ،تواند وجود داشته باشد، نمیییو نها یاست. بدون کنترل فعل شده
 [.۲4] شرکت وجود ندارد یفعل
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ده و وبسیاری از پژوهشگران کنترل را به دو بخش درون سازمان و بیرون سازمان تقسیم نم استراتژیک کنترل
فراهم  های اصلی و مکانیسم کنترلها فرصتی را برای تعیین پایهآن نتایج کار. کنندآن را به طور جدا بررسی می

برای تعیین  کنترل استراتژیک و استراتژی وجود دارد.نموده، ولی در این مطالعات رابطه ضعیفی بین سیستم کنترل 
دون . این موضوع ببرای کمک به دستیابی به اهداف طراحی شده است ،وجود اجرای استراتژی و چگونگی این اجرا

 .[۲۰]داشته باشد  تواند وجودک مبتنی بر فعالیت فعلی شرکت نمیکنترل فعلی و نهایی، همچنین مدیریت استراتژی
  مشکور طبق تحقیقات نیز یادگیری را به دنبال خواهد داشت. بازخورد آنکنترل استراتژیک موجب مقایسه شده و 

 دهد:را پوشش میهای زیر (، کنترل استراتژیک محیط۵۰۰۵)

  ،ی( و ز محیط خارجمداوم ا رصدکنترل تدوین استراتژی: مشاهده متمرکز استراتژیک )نظارت استراتژیک
 ازمان(منابع س تواناییهای استراتژیک )آزمون فرضیات عوامل بیرونی و های برنامهکنترل پیش زمینه

  ک(های استراتژی)کنترل انحراف از برنامهکنترل اجرای استراتژی 
 ها در حذف انحرافات حله )ارائه اطالعات برای توسعه راههشدار اولی-های بحرانیکنترل توسعه پدیده

 استراتژیک(.
( با این 155۰کنند. سرتو و پیتر )بر کاهش نیاز ماهرانه، تاکید می نگر وبر مدیریت مصلحت 1باور و دیگران

ی و فرهنگ های اطالعاتتغیر ساختار، انگیزه، سیستمماستدالل که کنترل استراتژیک اثربخش بستگی به چهار 
فرهنگ در  ار باشند. انگیزه وکنند. این متغیرها باید با اهداف استراتژیک سازگدارد الگوی سنتی خود را تکمیل می

ژیک به موقع ری استراتگیاطالعات مبنایی برای هدایت تصمیمگیری رفتار مناسب بسیار اهمیت دارند. جریان شکل
ازمان س هایی در مورد ریسک و ابتکار درکند و پیامترل رسمی را فراهم میهای کنباشد. ساختار، ویژگیو موفق می

 [.11به همراه دارد ]
گیری استراتژی تاثیر قابل توجهی در متغیر کنترل استراتژیک دارد که جهت اظهار داشتهدر پژوهشی  ۵فیگنر

 ۱و کمار و همکاران دهندتغیر محیط بر جهت گیری استراتژی را توضیح می( تاثیر م155۱) ۵تان و لیسچرت .]۵۰[
گیری استراتژی و محیط خارجی در صورتی که به صورت ترکیبی منجر به (، این گفته را به عنوان جهت۵۰11)

کنند که محیط کسب و کار با ( بیان می۵۰11) ۲سیم و تیو .]۱1[کنند عملکرد مثبت سازمان گردد، تقویت می
ا استراتژی داری بکنترل استراتژیک رابطه دارد و ترکیبی از کنترل استراتژیک و محیط کسب و کار رابطه معنی

     .]۲۲[ دارند
ایط منبعی برای آگاهی از شر، های استراتژیککنترل. الگوی کنترل استراتژیک لورنژ، مورتن و گوشل

اران به تناسب و همک لورنژشوند؛ یرات غیر قابل پیش بینی محسوب میونی و پاسخگویی سریع به تغیمحیط بیر
که  یهنگامتدریجی.  تغییرات . کنترل1: [۱۲] ل به دو نوع کنترل هستندنوع تغییرات محیطی ادراک شده، قائ

کنترل  این رد ااساس دارد. مرکزت صخا یکیاستراتژ یریگحفظ جهت ، برمدآبر یطیمح الطمو ت رییبتوان از عهده تغ
 یدارا هنوز ،نددادیم لیرا تشک یخاص یاستراتژ یربنایزکه  یطیمح ینشیپ یاتیح فروضاتکه م شودیم دیتاک

ادگی سحفظ و نگهداری نوسانات به  ،ناپیوستگی تحت برخی از شرایطبنیادی.  غییراتت . کنترل۵ .دنباشیاعتبار م
 تنظیم مجدد :در اینجا چالش شامل .رساند نخواهد است،آمیزش در آن قیتای موفبقسازمان را به جایگاهی که 

 است. ی اطمینان و نیز حرکت تدریجی برای استراتژی جدیدبتصمیم گیری راجع به سطوح نس ،مسیر استراتژی

                                                                                                                                                 
1 Bavr & et all 

۵ Fiegener 

۵ Tan and Litschert 

۱ Kumar, et al 

۲ Sim & Teoh 
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م بر این حاک و قوانین نخواهند بود کنند بیش از این پایدارریزی مییاتی که استراتژی خاص را پایهح فرضیات
  .ها باید دوباره تعریف شونداستراتژی
در برابر  یریگشرکت و موضع کینحوه رقابت  -وکارکسب یستراتژا .های کنترل استراتژی سایمونزاهرم

 لیتحل یژموفق استرات یسازادهیپ یبرا دیکه با یدیچهار سازه کل .قرار دارد لیتحل نیا یدر هسته اصل - شیرقبا
 ،دعملکر یاتیح یرهایمتغ ،ها اجتناب کرداز آن دیکه با ییهاسکیر ،یمحور یهاارزش :و درک شوند عبارتند از

تفاده از که اس نامندیمتفاوت کنترل م ستمیس ایاهرم  کیها را سازه نیاز ا کی. هر کیاستراتژ یهاتیقطع دمو ع
 یجستجو تیو هدا یبخشالهام یمورد استفاده برا ،باورها ستمیس (1 :ها عبارتند ازاهرم نیا .دارد یآن اثرات متفاوت

 یهاستمیس (۵ ؛فرصت یاین حدود رفتار جوییتع یمورد استفاده برا ،مرزها یهاستمیس (۵ ؛دیجد یهافرصت
و  ؛به اهداف مشخص شده یابیاز دست رینظارت و تقد ،یبخش زهیانگ یمورد استفاده برا ،یصیکنترل تشخ

 یهایها و استراتژدهیا شیدایو پ یسازمان یریادگی کیتحر یمورد استفاده برا ،یکنترل تعامل یهاستمیس
 .[۲0] خودجوش

 
 ]۲0[ متغیرهای کلیدی که باید تحلیل شوند وکار،کنترل استراتژی کسب .1شکل 

 
کی از ی مناسب بستگی دارد. اجرایی فرایندهای افهدا رل استراتژیک به ساختار مدیریت واثربخشی کنت
ی مجدد ها اثبات نموده، مهندسخود را با عملکرد بیشتر سازمانط های کنترل و مدیریت که ارتباموثرترین سیستم

های کلیدی عملکرد برای هر خص و شاخصفرایندهای کسب و کار است. مزیت این مدل امکان ایجاد اهداف مش
معیارهای سیستم استاندارد  ،۵در شکل های کنترل استراتژیک، باشد. براساس ویژگیفرایند کسب و کار می

  .[۲4شده است ] مشخص

 

 های محوریارزش
ریسکهایی که باید از 

 ها اجتناب کردآن

استراتژی  

  وکارکسب

های عدم قطعیت
 استراتژیک

متغیرهای حیاتی 
 عملکرد

 سیستم کنترل تعاملی سیستم کنترل تشخیصی

 سیستم مرزها سیستم باورها
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 ]۲4[  های کنترل استراتژیکطبقه بندی شاخص .۵شکل 

 
اشد. بهای سازمان و مدیریت استراتژیک مینظریههای رشته مدیریت به خصوص نظریهمفهوم هماهنگی از 

، فناوریاختار و س ارتباطهای زیر ایفا کرده است: در زمینه «اقتضایی»این مفهوم نقشی اساسی در استفاده از مفاهیم 
 1کلتام وبه اعتقاد النگ  .]0۵[وین استراتژی سطح کسب و کار های رهبری، سازگاری سازمان با محیط و تدشیوه

های ها و عملیات بخشزماندهی و استاندارد کردن فعالیت(، هماهنگی استراتژیک، ابزاری اساسی برای سا۵۰۰۲)
ای است که رجهمیزان د نشانۀهماهنگی  .]۵۰[جاد یک کلیت واحد و منسجم است مختلف سازمان به منظور ای

دیگر،  ایها، اهداف، عناصر یا ساختار پدیدهها، اهداف، عناصر یا ساختار یک پدیده با نیازها، خواستهنیازها، خواسته
منبع ارزش اقتصادی برای  عامل و ،هماهنگی(، 1۵۰۵از دیدگاه کاپالن و نورتون ) .]15[همسو و هم راستا باشد

های مدیریت، حوزه نوآوری نیز متاثر از موضوع ها است و باید در این راستا حرکت نمایند. به مانند سایر حوزهشرکت
های خاص راهبرد رقابتی پیوند یابند، راهبردهای خاص نوآوری وقتی با انتخاب به هر حالفهماهنگی بوده است. 

برای ایجاد هماهنگی و انسجام بین راهبردها و سایر عناصر سازمانی، الگوهایی طرح  .]۵1[ بودتر خواهند اثربخش
ه ای هماهنگی به سشده است. در یک دسته بندی، براساس نگرش موجود به مفاهیم اجتماعی و مدیریتی، الگوه

 .]۰[اند طبیعی و یکپارچه دسته بندی شده ،دسته عقالیی
را ای از باال به پایین و یا سلسله مراتبی راهبرد سازمان و راهبرد وظیفهالگوهای عقالیی رابطه یک طرفه و 

ای، واقعی(، هم به هماهنگی عمودی و هم به هماهنگی افقی مطابق الگوی طبیعی )فزاینده، دایره دهند.نشان می
و لگای است. در این اشود. در الگوی یکپارچه )ترکیبی، همه جانبه(، نگاه به تعامل افقی، عمودی و مراودهتوجه می

باشند. از این رو  بربر و هزینههای زیاد باعث گردیده است که این الگوها زمانتعدد متغیرها و لزوم وجود داده
های ترکیبی )مانند نظریه نقاط گیری از مدل( تالش نمودند با بهره1550م، و همکاران، ویگن بامحققین )مثال ف

هد دامکان را می ای را ارائه نمایند که به طراحان استراتژی اینهماهنگی همه جانبههای مرجع استراتژیک(، مدل
ی هارار دادن معیارهای محوری، اولویتبرداری از مزایای هر دو الگوی عقالیی و طبیعی، با مالک قکه ضمن بهره

                                                                                                                                                 
1 Lang & Coltham 

طبقه بندی شاخص های استراتژیک

حیطه کنترل

خارجی

ورودی ها

داخلی

خروجی ها

خالصه

ماهیت کنترل

طبیعی

هزینه

نیروی کار

کیفیت

مسیر کنترل

مالی

بازاریابی

تولید عملیات

شخصی

سطح مدیریت

شاخص های مدیر عامل

شاخص های واحد کارکردی

شاخص های فرایندهای کسب و 
کار

شاخص های فردی
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نقاط مرجع استراتژیک یابد یافتن آنچه در اینجا اهمیت می .]۰[کلی سیستم را تعیین کنند و در استراتژی بگنجانند 
  های کنترل را براساس این نقاط ایجاد نمود.است که طبق آن بتوان هماهنگی بین استراتژی

تحقیق  یشینهپمند بخشی از نتایج مرور نظام، فقط به تحقیقاتتنوع  رغمعلی در این مبحث. پیشینه پژوهش
 های مقاله موکول خواهد شد. ود و قسمت اعظم آن، به بخش یافتهشمیاشاره 

ول ها در جدمتعددی وجود دارد که برخی از آن هایکنترل و کنترل استراتژیک، پژوهش هایاهرم در خصوص
ده و بو های کنترل استراتژیکعنوان یکی از مولفه اتژیک که بههماهنگی یا یکپارچگی استر اشاره شده است و 1

 باشد؛ زیرا این دوها نیز ضروری میهای زیر سیستممان و استراتژیسازخوانی بین استراتژی برای ایجاد هم
ها مگونی بین اهداف مدیریت زیرسیستمها ایجاد هماهنگی استراتژیک و هاستراتژی مکمل یکدیگرند و هدف آن

اند پرداختهن، باشد کنترل هایاستراتژی نگی بینها به الگویی که مبین هماهاما این پژوهش و اهداف سازمان است.
رات یکی بر د و تغیینهست شکیل شده است که با هم در ارتباطبا توجه به این که هر سازمان از عناصر متفاوتی تو 

و عناصر است، لذا اهمیت  ءگذارد و یکی از مهمترین وظایف مدیریت برقراری تعادل بین اجزادیگری اثر می
 گردد.رداختن به چنین الگویی نمایان میپ

 
 های کنترلاستراتژیهای پژوهش. 1ل جدو

 پژوهشگران و سال اجرای 
روش 

 پژوهش
 هامحور مطالعات و نتایج آن

هژیری، شاه حسینی، 

 حسنقلی پور و محمودزاده

1911 

 کیفی

دهد که فرایند کنترل راهبردی تنها در صورتی موثر خواهد بود که این پژوهش نشان می
ق گیرند منطبکارهایی که مورد کنترل قرار می ونقاط ضعف و قوت آن با شرایط کسب 

باشد. و چگونگی افزایش ارزش توسط فرایند کنترل راهبردی به تعداد معیارهای 
 عملکردی دربرگرفته بستگی خواهد داشت.

 ردادی، حسنقلی پور و

 شاه حسینی

1919 

 کیفی

 از موانعای مجموعهحبه با خبرگان و متخصصان، پردازی داده بنیاد و مصابا روش نظریه
های: ضعف در بسترهای اداری بندیاین موانع در دستهاند. شناسایی و مدل سازی شده

کنترل، ضعف در تدوین نظـام کنتـرل، ضـعف در بسـترهای قانونی کنترل، ضعف در 
های مورد کنترل، ضعف در اجرای کنترل، و بسترهای فرهنگی کنترل، ضعف در فعالیت

ع عالوه بر توجه به موان نیهمچن. اندها جا گرفتهروزرسانی کنترلیری و بهپـذعدم انعطاف
غفول م یتوجه شده است که در پژوهش لورنژ و مورف زیو اداری ن یرفتاری، به موانع قانون

 .مانده بود

 اعرابی، دهقان

1911 
 کیفی

الن سطح کمورد مطالعه در این تحقیق، تحقیقات انجام شده در حوزه کنترل استراتژیک 
اع دهد که از بین انوآوری شده نشان میهای جمعر است. نتایج تحلیل و ترکیب دادهکشو

رل تحقیقات کنت برایهای تحقیق، روش تحقیق قوم نگاری روشی مناسب شناسیروش
 استراتژیک است.

 1برگ و مدسن

2121 
 کیفی

افت، روش تکامل یبراساس این پژوهش، سیستم مدیریت کنترل مورد مطالعه به چندین 
. رویکرد ۵. تغییر در استفاده از یک سیستم تعاملی به سیستم تشخیصی وجود داشت. 1

کارت امتیازی متوازن با تمرکز بر ارزش ذینفعان جایگزین شد. در نهایت، سیستم کیفیت 
 از یک سیستم یادگیری مستمر و بهبود سیستم تنها برای اهداف تطبیقی تقلیل یافت.

 2و مونیربیرد، سو 

2111 
 کمی

 میقتوانمند به طور مست یهاکننده که استفاده از کنترل دهندینشان مپژوهش  یهاافتهی
ا ( بجدید و اقدامات ندهایفرا ،)ساختار یتیریمد یو سه بعد نوآور یبا عملکرد سازمان
 یاهمشخص شد که استفاده از کنترل نیدارد. همچن یارتباط مثبت عملکرد سازمانی

ملکرد با ع د،یجد یتیریمد یهاکیاتخاذ تکن قیاز طر م،یمستق ریمحدود کننده به طور غ
 .مرتبط است یسازمان

                                                                                                                                                 
1 Berg & Madsen  

۵ Baird, Su & Munir 
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 1بایلن

2112 
 کیفی

با  سهیدر مقا یاستراتژ یهانیگزیجا یابیارز ندیدر طول فرآدهد که نشان می این تحقیق
 .دشونیم یریگزهو اندا سهیمربوطه مقا کیهدف استراتژ یها بر روآن یعملکرد احتمال

تند هس یاصل یبر هدف عملکرد و زمان اجرا، پارامترها ریتاث ،یریپذامکان نه،یهز سک،یر
 هستند. یکننده عملکرد استراتژکه منعکس

مارتین، اسوینی و 

 2کرتیس

2112 

 کیفی

اساس جستجوی  نز را برهای کنترل سایموسال استفاده از چارچوب اهرم ۵۲این مقاله 
های مدیریت و حسابداری بررسی کرده است. های الکترونیکی در مجلهپایگاه داده

ات دیگر سازمانی مانند پایداری، مطالعات کیفی کاربرد این چارچوب را به موضوع
های بین سازمانی بسط داده است. مطالعات کمی به دنبال سابداری محیطی و کنترلح

 باشد.های کنترل تعاملی میستمرک ما از نتایج استفاده از سیافزایش د

 9الوریه، عبداله

2112 
 کیفی

ید تواند مفهای استراتژیک محلی میدهد که تدوین و ایجاد برنامهمی این پژوهش نشان
د سشود. و به این نتیجه می ریک گنجانده میبوده و با موفقیت در برنامه کنترل استراتژ

 خواهد کرد.ایجاد نتایج مفیدی را  ،منابعگذاری نظر سرمایه که برای سازمان مورد

 4کاروث و همفریز

2112 
 کیفی

از  یاریعملکرد در بس یابیارز یهاستمیس از یتینارضا جادیمختلف ا این پژوهش، موارد
رل کنتمانعی برای مشکالت  نیکه چگونه ا دهدیو نشان م کندیم یبررس را هاسازمان

 یراب ازیعملکرد مورد ن یابیارز هایویژگیتا  و سعی دارد شود؛موفق می کیاستراتژ
 یبرا دیبازخورد مف زمیمکان کیو  یکنترل سازمان مهم اریمع کیبه عنوان  روشی

 گردد.استفاده  ، به طور همزمانسازمان کیاستراتژ تیریمد

دامیانی، موالزینی، روسو و 

 2سوچی

2112 

 کیفی
از طریق بررسی نظارت بر انسجام ای موردی است که هماهنگی را با کنترل مطالعه

آورد. و چارچوبی را تراتژی واحد کسب و کار به دست میفرایندهای کسب و کار با اس
 برای هماهنگی کنترل سازمان ارائه داده، که بر این اساس دو شکاف اصلی مشخص شد.

 

 یگکنترل و چگون کیمرجع استراتژ یهاگونه افتنی یبرا قیتحق نیبا توجه به هدف اهای پژوهش: سوال
 یندبو دسته ییشناسا یمورد خطاب در مقاالت مرور یقاتیتحق یهاو چالش هانهیزم نیترمهم ،یدرون یهماهنگ

 یل، بررسکنتر یاهو اهرم کیکنترل با کنترل استراتژ یهایاستراتژ یرونیو ب یدرون یهماهنگ یشده و چگونگ
   .دیگرد یابیارز قاتیتحق نیا جینتا یکپارچگیانسجام و  تیو در نها

 

 پژوهش شناسی روش .9

مند عبارت مرور نظاممند است. استفاده کرده است، روش مرور نظامروش پژوهشی که مقاله پیش رو از آن 
منظم  هایبررسی، از روش است. در این ای واضـح تدوین شدهگونه است از بررسی شواهد پیرامون پرسشی که به

پس از جست و جو در  ،های اولیه درباب موضوعشناسایی، گزینش و ارزیابی نقادانۀ پژوهشت و مشخصی جه
لعات اسـتخراج و تجزیه های ایـن مطاد و دادهشاستفاده  ۵۰۵۰تا  ۵۰1۰های های اطالعاتی معتبر بین سالیگاهپا

ترسی شوند تا امکان دسخالصه میروش، تمام مطالعات منفرد مرتبط شناسایی، ارزیابی و  ند. در ایندش و تحلیل
، کردن نتایج چندین پژوهش سازان بیش از پیش فراهم آید. بدیهی است ترکیببه شواهد موجود برای تصمیم

، 0)مرکز مرورها و انتشار ای منفردآورد تا مطالعهاثربخش فراهم می تری جهت مداخلۀبرآورد قابل اطمینان و دقیق
رح ای به ترتیب زیر مطروند پنج مرحله های انجام شده قبلی در یکیبی پژوهشفرایند بررسی ترک (.4: ۵۰۰5

 شود:می

                                                                                                                                                 
1 Baylan 
۵ Martin, Sweeney & Curtis 
۵ Lawrie & Abdullah 

۱ Caruth & Humphreys 
۲ Damiani,  Mulazzani, Russo, and Succi 
0 Center for Reviews and Dissemination 
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های آماری، تجزیه و تحلیل و تفسیر و ارائه نتایج؛ هریک ها، ارزیابی دادهبندی مسئله، جمع آوری دادهصورت
 .[۵۵]از مراحل این بررسی، کارکردی مشابه با مرحله انجام شده در پژوهش اصلی دارد 

 هایایشی دیگر، مانند مطالعات طولی، آزمهامطالعات با طرح مند قابلیت دارد که برای تلفیقمرور نظام
جا که هدف این پژوهش، ارائه نبنابراین، از آ .[۵۵] کار گرفته شودبه تحقیقات کیفی  شده، یارلادفی کنتغیرتص

مند، از انجاگیری این الگو میایی کـه بـه شکلههمشخص و هااست، عامل های کنترلاستراتژی دو بعدیوی الگ
لگوی نحوه ایجاد ا ایشود که گویاستنتاج می ایهماهنگی نتیجهها الگوی شده و بر اساس آنادبیات موجود احصا 

 گردد.تشریح می ۲-1های ها در بخشها و نتایج آندر ادامه مراحل، فعالیت .کنترل است هایاستراتژی دو بعدی
های قبلی و افراد یا اظر به دو هدف متفاوت است: پژوهشجستجوی متون پژوهشی، ن. جست و جوفرایند 

کننده است، این است ها تهدیدی که متوجه اعتبار اقدامات بررسیگردآوری دادهدر مرحله  عناصر حوزه موضوعی.
مطالعه را در برنگیرند.  های قبلی شاید تمام تحقیقات موضوع موردطالعات انجام شده در بررسی پژوهشکه م

گونه یچشد تا مطمئن شود که ههای اطالعاتی مختلف دسترسی داشته بامحقق باید تا حد امکان به کانال بنابراین
است. در این جست و جوی خودکار این مرحله شامل   .[۵۵] است گیری آشکار و قابل اجتناب وجود نداشتهجهت

جهت فرایند خودکار انتخاب ، ۱، پروکوئست۵پرینگرشا ،۵امرالد، 1دایرکتساینس های الکترونیکی تحقیق پایگاه
 ۲سکوالراگوگل  هایشدند. عالوه بر این جهت اطمینان از دستیابی کامل به مقاالت مرتبط، جست و جو در پایگاه

 هایهمچنین نیاز به تعریف دقیق رشته جهت شروع فرایند جست و جوی خودکارنیز انجام شد.  0اسکوپوسو 
تعریف گردید. پس از انجام جست و جوی «  4تکرار کلمه»جست و جو هست که در این تحقیق با استفاده از ابزار 

مقاله مرتبط به دست آمد. در مرحله بعد براساس روش  11۰خودکار با بررسی منابع براساس عنوان و چکیده 
 ۵۰و پیش رونده مورد بررسی قرار گرفتند که  به هر دو روش بازگشتی ها(، مقاله۵۰۰0) ۰پیشنهادی لوی و الیس

های به دست ید. در نهایت، پس از تجمیع مقالهرس 1۵۰ها به ها اضافه گردید و تعداد مقالهلهمورد به مجموع مقا
مقاله به دست  1۰۲مقاله(،   ۵۲آمده در جست و جوهای خودکار، پیش رونده و بازگشتی و حذف موارد تکراری )

 آمد.
دن و ش تعیین معیارهای انتخاببه طور کلی، این گام شامل دو اقدام اساسی است: . کاربردی غربالگری
منابع به  5گیری در مورد انتخاب شدن و انتخاب نشدنو تصمیم [۵4] قهای تحقیبر اساس سؤال انتخاب نشدن

در این تحقیق از  .[10]اساس معیارهای شناسایی شده و با مرور متن کامل منابع  دست آمده در مرحله قبلی بر
 مقاله کنار گذاشته شدند. 4۰مقاله شناسایی شده در مرحله قبلی، جمعا  1۵۰حدود 

سوال طراحی  1۰در ادامه مرحله قبلی، در این بخش با استفاده از یک چک لیست ارزیابی . غربالگری کیفی
( ۵۰۰4مند که توسط کیله )تحقیقات نظامبط در فرایند انجام های مرته طوری که هر سوال به یکی از گامگردید، ب

 دهی نسبت داده شد. ریزی، اجرا و گزارشپیشنهاد گردیده یعنی برنامه

                                                                                                                                                 
1 Science Direct 

۵ Emerald  
۵ Springer 
۱ ProQuest 
۲ Google Scholar 

0 Scopus 
4 Word Frequency 

۰ Levy & Ellis  

5 Inclusion/ Exclusion 
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عی وشویم که برای انجام آن از روش استنتاج مضمون یا موضدوم پژوهش می مرحلهمت به بعد وارد از این قس
 مند مروری، نیاز بهوان از آن در تحقیقات نظامده فرا. از جمله دالیل انتخاب این روش، استفااستفاده شده است

های استخراج شده در این مطالعه و در نهایت تطابق با هدف اصلی این تحلیل کیفی با توجه به نوع داده یک روش
عیارهای مباشد. ها میهای آنهای کنترل و هماهنگیتژیامطالعه یعنی تبیین الگوها و مفاهیم تحقیقاتی استر

 نمایش داده شده است. ۵الت در جدول انتخاب مقا
 

 معیارهای انتخاب مقاالت. ۵جدول 

 معیارهای انتخاب نشدن معیارهای انتخاب شدن معیار

 بود ی کنترلهاها بر استراتژیهایی که تمرکز آنمقاله محتوا
ها با های کارکردی و هماهنگی آنژیسایر استرات

 های کنترلاستراتژی

 مرور ادبیات سنتی و متداول )غیر سیستماتیک( انواع تحقیقات مروری سیستماتیک مرور(طرح تحقیق )نوع 

 نوع مطالعات مدنظر
های نامهپایانهای مروری، های علمی پژوهشی، مقالهمقاله

های خاص مربوط به های تخصصی، کتابمعتبر، مقاله
 موضوع مدنظر محققان این پژوهش

 مقاالت علمی ترویجی

 هایی که غیر زبان انگلیسی و فارسی هستند.مقاله اندزبان انگلیسی و فارسی نوشته شده هایی که بهمقاله زبان

 ایلمی معتبر الکترونیکی و کتابخانههای عپایگاه میزان اعتبار مدنظر
شریات غیرتخصصی مقاالت و مطالب منتشره در ن

 علمی مانند روزنامهو غیر

 
عات العات، الگویی شامل سه جزء اطالجهت افزایش دقت در استخراج اط .کدگذاریها و استخراج داده
سازی تحلیل در پایگاه داده اکسل ذخیرهاطالعات شناسایی شده جهت  .های مقاله طراحی شدنشر، زمینه، و یافته

اد اصلی عبمعتبر مرتبط، امطالعات پس از آن فرایند کدگذاری آغاز گردید. در این تحقیق ابتدا با استفاده از شد. 
ین ی اصلی تحقیقات و همچنهاسیستم مدیریت کنترل به عنوان زمینه و های کنترلکنترل استراتژیک، اهرم

در انجام تحقیقات کیفی برای فرایند  در نظر گرفته شد. هامینهز های مختلف در ارتباط با اینبهمفاهیم و جن
 ده شد.استفا« 1ویوان»افزار از نرمکدگذاری 

هدف این بخش، تجزیه و تحلیل محتویات کد شده برای پاسخ به سواالت پژوهش . هااستنتاج و تلفیق داده
ی هاست که در آن کدهاهو شامل سه فعالیت است. فعالیت اول، مربوط به فرایند ترجمان کدها به مفاهیم و زمین

ی و تفسـیر ش گردید بـا بررسالتمختلف با یکدیگر ترکیب شده و یک مفهوم و یا زمینه تشکیل دادند. پس از آن، 
یا  مونح نقشۀ مضالتر از مفاهیم، که به آن به اصطالها به یک مدل سطح باها و روابط بین آنبیشتر این زمینه

ین ها، موضوعات و روابط به مضمون که یک نمایش تصویری از زمینهشود دست یابیم. نقشموضوعی گفته می
 تواند در تفسیر و مقایسه نتایج مطالعات مروری شناسایی شده در این تحقیق کمک کند.میو  [01]هاست آن

ود. در این شآخرین فعالیت استنتاج مضمون به اعتبار سنجی و افزایش قابلیت اطمینان نتیجه تحقیق مربوط می
به دست آمده کرد و ضریب  های، با فاصله زمانی دو ماهه، خود پژوهشگر مجددا اقدام به کدگذاری تمام دادهراستا
در اختیار پژوهشگر  هاآنها، کدگذاری دادهاز بازآزمون کدگذاری حاصل گردید، همچنین پس از  ۵کاپای کوهن ۰8۰5

و اعتبار  توافق کدگذارید. ل استراتژیک و این روش بوکه دارای ویژگی آشنایی کامل با کنترقرار گرفت دیگری 
 کاپای کوهن نیز حاصل گردید، در نتیجه کدگذاری از روایی بسیار خوبی برخوردار است. 5/۰ای با ضریب رویه

 

                                                                                                                                                 
1 NVIVO  

۵ Cohen ‘s kappa coefficient 
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 های پژوهشیافتهها و تحلیل داده .4

قبیل ایی از هکلید واژه سیعی براساس ترکیبهای کنترل، جست و جوی وارائه الگویی برای استراتژیبه منظور 
رل، تهای کلیدی عملکرد، عوامل حیاتی موفقیت، کارت امتیازی متوازن، فرایند کنسیستم ارزیابی عملکرد، شاخص

 های عملکرد فردی، فرایند مدیریت کسبعملکرد، ارتباطات سازمانی، شاخص گیریتعهد سازمانی، سیستم اندازه
، تعهد رابطه، تحول در توسعه محصولهای ارتباطی، ارزش ارتباطات، استراتژیراتژیک، و کار، رویکرد هماهنگی است

ایگاه ماهه از میان پ ۱در طول بازه  عملکرد باالی سازمانیو تحول استراتژیک، مدیریت ریسک، فرایند تحول
 وارای اعتبار مقاله که بیشترین ارتباط را با موضوع داشتند و د 0۰انجام گرفت و در نهایت  های ذکر شده،داده

 های  این مقاالت نمایش داده شده است.ترین یافتهمهم ۵که در جدول کیفیت الزم بودند، بررسی شدند
 

 مندهای بررسی شده به شیوه نظاماطالعات پژوهش .۵جدول 

و سال نام 

 پژوهشگران 
 هانتایج و یافته هدف و تمرکز پژوهش طرح نوع 

 1کارلوسی
۵۰1۰ 

 کیفی
 های کلیدی عملکردشاخصانتخاب 

توسعه یک سیستم ارزیابی عملکرد 
 موثر

های کاربرد عملی مدل انتخاب شاخص این تحقیق
ه است رایند تحلیل شبککلیدی عملکرد، که مبتنی بر ف
 دهد.را نشان می

 ۵ویلسیامرینا و 
۵۰1۱ 

 کمی
های تحلیل روابط بین شاخص

 کلیدی عملکرد

نظر  شاخص پایه درهای اقتصادی به عنوان شاخص
های محیطی، شاخص گرفته شدند در حالی که شاخص

 برجسته محسوب شدند.

 ۵نیراج
۵۰1۲ 

 کمی
با استفاده از نظریه حی مدل طرا

 های کلیدی عملکردشاخص

های نظری نشان دهنده رابطه بین شاخص چارچوب
شناسایی شده و بازگشت سرمایه  کلیدی عملکرد

 باشد.می

 ۱ینگ، توکی و سدن
۵۰1۰ 

 کیفی
های تدارکات با مدیریت هزینه

های کلیدی استفاده از شاخص
 عملکرد

توان کنترل های حمل و نقل ساخت و ساز را میهزینه
 و مدیریت نمود.

 ۲دیودی و مادان
2019 

 کمی

های ارچوبی جامع از شاخصچ
کلیدی عملکرد برای تحلیل سیستم 

 ت بازیابی محصول با تسهیال
 یاطالعات

شاخص کلیدی عملکرد برای سیستم  1۲مطالعه این 
را  ایبازیابی محصول شناسایی نموده و مدل یکپارچه

 است. توسعه داده

 0آموس، یانگ و موسا
۵۰۵۰ 

 ارزیابی عملکرد مدیریت تسهیالت کیفی
شاخص کلیدی عملکرد که با استفاده از  14شناسایی 

کارت امتیازی متوازی توسعه یافته و برای بهبود 
 عملکرد مدیریت تسهیالت مفید هستند

 4دساتیک

۵۰۵۰ 
 کیفی

 ارش جهانیبررسی میزان توسعه گز
های کلیدی با استفاده از شاخص
 عملکرد

دهد که چارچوب توسعه گزارش ها نشان مییافته
پذیری، ثبات، مشروعیت و جهانی به دلیل انعطاف

اده ای استفن بر بهبود مستمر به طور فزایندهتمرکز آ
 شود.می

                                                                                                                                                 
1 Carlucci  

۵ Amrina & Vilsi  

۵ Neeraj 

۱ Ying, Tookey & seadon 
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0 Amos, Yong & Musa 
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و سال نام 

 پژوهشگران 
 هانتایج و یافته هدف و تمرکز پژوهش طرح نوع 

 1آالرسی و الهدری
۵۰1۰ 

 کمی
آوری در عوامل موثر بر سود

 کشورهای در حال توسعه )مالزی(

، ها رابطه مثبت بین اندازه سازمان، سرمایهیافته
دهند. نسبت جاری وری و سودآوری را نشان میبهره

 رابطه معناداری با سودآوری ندارد.

عبدالمنیم محمد و 
 ۵جونز

۵۰1۱ 
 کیفی

مدل جامع استراتژیک برای ارائه 
 سودآوری

ادبیات تحقیق متغیرهای اصلی سودآوری را شناسایی 
نموده و در بخش دوم بر مزایای نسبی چنین مدلی 

 که شامل ترکیبی از دو متغیر است. تمرکز دارد

 ۵ملت پرست و فینی
۵۰1۰ 

 کمی
ر وری و کیفیت ببررسی تاثیر بهره

 سودآوری
وری رابطه مثبتی بین بهرهدهد که ها نشان مییافته

 نیروی کار و حقوق کارکنان با سودآوری وجود دارد

 کمی ۱تپانچه
ی و سارمانبررسی روابط بین ساختار 

 سودآوری
رابطه ضعیفی بین برخی از متغیرهای مستقل و 

 سودآوری به جز نسبت بدهی وجود دارد.

 ۲کیم و رادر
۵۰1۰ 

 کمی
شناسی از ارتباطات ارائه گونه

 سازمانی

دهد که سه نوع استراتژی ارتباطی ها نشان مییافته
شرکت وجود دارد: استراتژی توانایی شرکت، استراتژی 

 مسئولیت اجتماعی و استراتژی ترکیبی

 0پوالتا و وس
۵۰11 

 کیفی
گیری عملکرد آزمون سیستم اندازه

د یادگیری سازمانی در برای بهبو
 اطات بحرانیمورد ارتب

ت در ساختار و همچنین تعبیر منجر به پیشرفها آزمون
 ها شد.های عملکرد فردی و توضیح آنشاخص

 4زرفاس، ورتمن
۵۰14 

 کمی
توضیح مفاهیمی در مورد ارزش 

 ارتباطات
ی های بسیاری برامتخصصان ارتباطات از منطق

 کنند.نمایش ارزش کار خود استفاده می

پینتو، پاسکال و 
 ۰سالس
۵۰1۰ 

 کمی

رفتار اطالعاتی گروهی از تحلیل 
متخصصان آینده علوم اجتماعی از 
نظر صالحیت در ارتباطات و انتشار 

 اطالعات

ر متخصصان های قابل توجهی در مورد رفتاتفاوت
تواند در های ترکیبی میآینده مشاهده شد، شاخص

 بهبود ارتباطات موثر باشد

کلین احالف، هراک، 
 5و یون
۵۰15 

 کمی
تجاری موفق کارمندان درک روابط 

 با تحلیل تعهد و کیفیت رابطه
رابطه مستقیمی دارند ولی  ،ارتباط بین فردی و تعهد

 هیچ تاثیری بر کیفیت رابطه دریافتی ندارد.

ملودچیک، شکینا و 
 1۰بایکووا
۵۰1۵ 

 کیفی
 ذهنیهای چگونگی تبدیل سرمایه

 تحول آفرین به ارزش

دیدگاه جامعی ، ذهنیهای مدل ارزیابی تحول سرمایه
های استراتژیک ز منابع فکری را به عنوان سرمایها

 دهد.می نشان هاشرکت

لمیوکس و 
 11همکاران
۵۰1۲ 

 ارایه مدل تحول در توسعه محصول 
ول و ستراتژیک تحتوان بین جنبه اتعادل مناسبی را می

 های ناب یافت.افزایش پارادایم

                                                                                                                                                 
1 Alarussi & Alhaderi 
۵ Abdemoneim  Mohamed & Jones 

۵ Mellat Parast & Fini 

۱ Tapanjeh  

۲ Kim & Rader 

0 Palttala & Vos 

4 Zerfass & Viertmann  

۰ Pinto, Pascual & Sales 

5 Ahlaf, Horak, Klein, Yoon 

1۰ Molodchik, shakina & Bykova 

11 Lemieux et al. 
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و سال نام 

 پژوهشگران 
 هانتایج و یافته هدف و تمرکز پژوهش طرح نوع 

 1ملون
۵۰14 

 کمی
 نظریرفع شکاف با توسعه مدلی 

ع مالی را صرف که ذینفعان مناب
 کنند.تحول استراتژیک می

مشروعیت اخالقی و آشنایی با سازمان تاثیر مستقیم بر 
اینکه ذینفعان منابع مالی را به تحول استراتژیک 

 اختصاص دهند، دارد.

 ۵دوال
۵۰1۰ 

 کیفی
یافتن عوامل خاص برای انواع 

 خاصی از تحول

عامل موفقیت به طور موارد عملی نشان داد که دو 
خاص برای تحول در عملکرد باالی سازمانی مهم 

 هستند.

 ۵کاکوک ایلمیز
۵۰۵۰ 

 کیفی
های تحول آموزش توسعه فرایند

 سازمانی از منظر مدیریت ریسک
ر مرحله در فرایند تحول، ریسک جهت روشن شدن ه

 تواند با تصمیم به موقع مدیران کنترل شود.می

 
از طریق روش کدگذاری استخراج شدند املی عو، هاکد از آن 1۰۰مقاله، در مجموع  0۰مند پس از بررسی نظام

ذاری باز، پس به کمک روش کدگتاثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارند. س ،های کنترلکه بر ارائه الگوی استراتژی
 مقوله اصلی گنجانده شدند. ۱زیر مقوله و  10کد ذیل  1۰۰بندی متناظر انجام پذیرفت و در نهایت این دسته

همچنین  ،کد استخراج شده 1۰۰براساس همین رویه  است. نمایش داده شده ،کدگذاری ای ازنمونه ۱در جدول 
کننده مقوله توان عامل تعیینرا می  1۵Dشدند. برای مثال کد ها استنتاج یب کدها نیز عالوه بر شناسایی آنترت

 مداد نمود. ابزارهای تحول قل
 ای از کدگذاری انجام شدهنمونه. ۱جدول 

 هامقوله هاولهزیرمق کدهای استخراج شده

D50 )ادراک شناختی )دانش/مهارت 

 ها(ها/انگیزهبعد یادگیری )گرایش D47 های ارتباطیاستراتژی

D22  کیفیت ارتباطات 

D15 تغییر اساسی سازمان 
 های تحولاستراتژی

D12  اجرایی و استراتژیکتغییر 

 
شود، میزان تکرار این عوامل در مطالعات مختلف درج شده مشاهده می ۰تا  ۲های طور که در جدولهمان

هرچه در مطالعات بیشـتری های شناسایی شده است. گویای میزان اهمیت هریک از مقولهاست که این موضوع 
  های کنترلیالگوی استراتژ ارائه ل  بـرعوام این است کهدهنده این  ها اشاره شده باشد، نشانبه این مقوله

 اندشناسایی شدهتاثیرگذار 
. 

 کلیدی عملکرد هایعوامل اثرگذار بر استراتژی. ۲جدول 

 کلیدی عملکرد های: استراتژی1مقوله 

 فراوانی ها و کدهازیر مقوله

 10 مناسب، در دسترس، شفاف و ارزشمند هاکیفیت داده

 1۰ پذیری و نوآوریزمان، انعطاف ایای و غیرهزینههزینه معیارهای

 1۵ سازی فرایندار، اطالعات هدایت شده و یکپارچهحساسیت باز هاندی دادهبگروه

 1۰ اندتحویل و حذف پسم سودآوری، عملکرد زمان، موعد های کلیدی عملکردشاخص چهار سطح

 

                                                                                                                                                 
1 Mallon  

۵ de Waal 

۵ Kucuk Yilmaz 
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 سودآوریهای مل اثرگذار بر استراتژیعوا. 0جدول 

 های سودآوری: استراتژی2مقوله 

 فراوانی ها و کدهازیر مقوله

 1۲ سرمایه در گردش، نقدینگی، اندازه سازمان های مالینسبت

 1۵ نرخ برگشت سرمایه، نسبت بدهی ساختار سازمان

 14 هزینه، درآمد، دارایی های سودآوریمحرک

 11 مناسب وری نیروی انسانی، عملکردبهره کیفیت سودآوری

 
 ی تحولهاتژیگذار بر استراعوامل تاثیر .4جدول 

 های تحولاتژیر: است۵مقوله 

 فراوانی ها و کدهازیر مقوله

 1۰ بینی نشدهعدم اطمینان و تغییرات پیش فرایند تحول

 1۲ استراتژی مدیریت منابع، عملکرد سازمان تحول سازمانی بهینه

گذاری در تحقیق و توسعه، اجرای استراتژی، برند شناخته سرمایه های ذهنیتحول سرمایه
 شده

11 

 1۱ عوامل داخلی و عوامل خارجی عوامل تحول

 
 های ارتباطیعوامل تاثیرگذار بر استراتژی .۰جدول 

 های ارتباطی: استراتژی۱مقوله 

 فراوانی ها و کدهازیر مقوله

 ۵۰ تعهد، روابط رایج، روابط مشترکاعتماد، رضایت،  ارزیابی روابط عمومی سازمانی

 1۱ موفقیت جهانی، کیفیت خدمات، رهبری صنعت، بازار محوری استراتژی ارتباطات

 15 درون سازمانی و برون سازمانی، پرورش فرهنگ سازمانی روابط بین فردی

 ۵۵ مدت، کیفیت روابطتوسعه روابط بلند های ارتباطاتپویایی

 
 مقاله استخراج شدند. 0۰مشاهده شد، عوامل موثر بر ابزارهای کنترل از  ۰ -۲ طور که در جدول هایهمان
ها را باید از بین نقاط مرجع، اعلم آن های سازمان،ها و زیرسیستمشناسی الگوهای هریک از سیستمبرای گونه

های یتژاسترا سیشناشناسی نمود. در این جا نقاط مرجع استراتژیک و نیز گونهانتخاب و سپس اقدام به گونه
نمایش داده شده  ۵است که در شکل  خارج( –)داخل  و کانون توجه زیاد( –)کم  تمرکز ، متاثر از میزانکنترل
 باشد:اط مرجع استراتژیک به شرح ذیل میهای به دست آمده از این نقگونه است.
 

  خارج                          کانون توجه                     داخل
 

 کم      
 

 میزان تمرکز
 

 زیاد     

 های سودآوریاستراتژی های تحولاستراتژی

 های کلیدی عملکرداستراتژی های ارتباطیاستراتژی

 ای دو بعدیهای کنترل براساس الگوی نتیجهاستراتژی .۵ شکل
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قرار دارد، متناسب با داخل  به های کلیدی عملکرد که در موقعیت تمرکز زیاد و کانون توجهاستراتژی
ها مدامات مورد استفاده در این سیستکه کارآمدی و کارایی معیارهای اصلی انتخاب اق است های تشخیصیسیستم

بایستی  ، کهباشدسخگویی کنترل استراتژیک لورنژ میمراکز پابا  راستاهمو است های کنترل سایمونز اهرم از
 .یابی، خدمات پس از فروش و تحقیق و توسعه را کنترل نمودداخلی نظیر تولید، فروش و بازار فرایندهای
دهد و برای عوامل رقابتی و کامل از عملکرد سازمان ارائه می دیدگاهی یکپارچه وهای کلیدی عملکرد استراتژی

یابی فرصت بهبود کیفیت خدمات ( یک رویکرد ساختاری برای ارز۵۰1۰) 1کارلوسی ارزیابی کلی سازمان مهم است.
ند. کاز دیدگاه هماهنگی استراتژیک در پنج بعد: ملموس، قابل اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی ارائه می

ترین مهم های دشوار و انتخابگیری برای سنجش کیفیت خدمات، شناسایی موقعیترویکرد جدید یک ابزار تصمیم
  .]1۰[ ایی فراهم می کندرا برای مدیران اجر بهسازیپروژه 

 در موقعیت تمرکز کم و کانون توجه داخل سازمان قرار دارد که متناسب با سیستمهای سودآوری استراتژی
که این ریسک وجود  شونداستراتژیک معموال هنگامی وضع می باشد، مرزهایمرزها در اهرم کنترل سایمونز می

 همچنین این استراتژی[. ۲0] بیش از حد، منابع شرکت را به هدر دهنداندوزی و رفتار جست و جوی دارد که تجربه
 یاستراتژ 11 (،۵۰10) تلونپویکا و همکاران در کنترل استراتژیک لورنژ در حوزه استراتژیک قرار گرفته است.

 یدر گردش مال هیسرما شیها افزاکه هدف همه آن اندارائه داده یدر گردش مال هیسرما تیریمد یبرا یاحتمال
 ازین ای هی، شدت سرمایها وجود دارد که مستقل از سودآورسازمان هیکل یبرا یمناسب یهایاستراتژیعنی است. 
 .]۲۰[ ستیها ندر گردش آن هیسرما

متناسب با سیستم  های تحول در موقعیت تمرکز کم و کانون توجه خارج از سازمان قرار دارد کهاستراتژی
تم باورهای سیس کنند،که تغییرات سازمانی را مهندسی میهای کنترل سایمونز بوده و برای مدیرانی باورها در اهرم

 ها را در سطوحتواند به جذب و ایجاد اتحاد پیروان کمک کرده و آنمی حیاتی هستند. یک بینش جدید میرس
اتژیک تژیک لورنژ با مسائل استرهای تحول در کنترل استراباالتری از تالش جمعی متحد کند. همچنین استراتژی

 (.۱)شکل هماهنگی دارد

 
خارج                          کانون توجه                     

 داخل
 
 

 کم      
 

 میزان تمرکز
 

 زیاد     

 حوزه استراتژیک مسایل استراتژیک

 مراکز پاسخگویی عوامل حیاتی موفقیت

 استراتژیک کنترل
 عمودی هماهنگی درونی

خارج                          کانون توجه                     
 داخل

 
 

 کم      
 سیستم مرزها سیستم باورها 

                                                                                                                                                 
1 Carlucci  
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 های تشخیصیسیستم های تعاملیسیستم

میزان 
 تمرکز
 

 زیاد     

 های کنترلاهرم
خارج                          کانون توجه                     

 داخل
 
 

 کم      
 

میزان 
 تمرکز
 

 زیاد     

 تحول هایاستراتژی
 هایاستراتژی
 سودآوری

 ارتباطی هایاستراتژی
کلیدی  هایاستراتژی

 عملکرد

 کنترل هایاستراتژی

 
 های کنترلاستراتژیهای کنترل و هماهنگی کنترل استراتژیک، اهرم .۱  شکل

کنند که زمانی که در یک شبکه کسب و کار، استراتژی کسب و می(، ادعا ۵۰۵۰)1زپلتو، بالینی و راسیگنولی
شوند، منابع دیجیتالی یک عامل اصلی برای ارتقاء تجدید حیات کار و استراتژی تحول دیجیتال با هم ترکیب می

 . ]04[باشد ای نوآورانه همراه با بهبود فرهنگ این شبکه میعمومی کسب و کار به شیوه
 باشد که تعامالتهای ارتباطی در موقعیت تمرکز زیاد و کانون توجه خارج از سازمان میدر نهایت استراتژی

(، سه استراتژی ۵۰1۰)۵کند؛ کیم و رادرسازمانی را با عواملی مانند تبادل اطالعات و همکاری اجتماعی بررسی می
استراتژی -اجتماعی سازمانی مسئولیت (۵استراتژی متمرکز؛ -توانایی سازمان (1کنند: ارتباطی را پیشنهاد می

های کنترل سایمونز متناسب با سیستم کنترل تعاملی بوده که از نظر اهرم .]۱۰[استراتژی ترکیبی  (۵متمرکز و 
ند آورکنند و امکان نوسازی استراتژیک را فراهم میهای استراتژیک متمرکز میتوجه خود را روی عدم قطعیت

 .(۱شکل)ی با کنترل استراتژیک لورنژ نیز با عوامل حیاتی موفقیت تناسب دارند(. به لحاظ هماهنگ155۲)سایمونز، 
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .2

ند مکلیدی مورد خطاب در تحقیقات نظامها، مفاهیم و موضوعات تحقیقاتی این تحقیق به شناسایی زمینه
 کلی در این مطالعات مقاالت مروری براساس دو دیدگاه به طورپردازد. ها میتبیین روابط بین آن کنترل و

ام مند میانگین نمرات مرورهای نظاند. در ارزیابی روش شناختی دریافتیم که شناختی و محتوایی تحلیل شدهروش
گیری نی جهتیع های کنترل شناسایی گردید.استراتژی مقولهدر دیدگاه محتوایی چهار در سطح قابل قبولی بودند. 

تی را کنند و کنترل عملیاهای مختلف، یکسان عمل نمیهایی است، که در زمینهنحوه کنترل شامل استراتژیدر 
و د کنند؛ کنترل عملیاتی نیز بخشی از نظام کنترل است که در راس آن کنترل استراتژیک وجود دارد. هدایت می

با الگوی  باشند. این دو نقطه مرجعتوجه می ترل میزان تمرکز و کانونهای کناستراتژی متغیر اصلی برای تشخیص
است،  ی مدیریتهابندی نظریهترین الگو برای دستهکه براساس تحقیقات قبلی مناسب ۵اثربخشی ریچارد هال

. 1ود، بندی نمار گونه دستهتوان به چها براساس نقاط مرجع استراتژیک میهای کنترل ر. استراتژیتطابق دارد

                                                                                                                                                 
1 Zoppelletto, Bullini & Rossignoli 

۵ Kim & Radar 

۵ Richard H. Hall 



 621  و همکاران یقدرت آباد الی/ لیدو بعد یاجهینت یکنترل براساس الگو یهایارائه مدل استراتژ

 

 1لیدخلیفه و خ وجه به داخل سازمان است،زیاد بوده و تتمرکز در سازمان های کلیدی عملکرد: زمانی که استراتژی
ریزی و رنامهب ها برای نظارت بر استانداردهای مبنا و تبیین شکاف بیناین استراتژی کنند که، بیان می(۵۰1۲)

های سودآوری: زمانی که . استراتژی۵ ،]۵5[شوند ینتایج تحقق یافته جهت شناسایی مشکالت بالقوه استفاده م
تغییرات در متغیرها با هدف بهبود  ها برمبنایاستراتژی وجه به داخل سازمان است،تمرکز در سازمان کم بوده و ت

افزایش  باشد یعنیمی (۵۰1۰) ۵های گیمارس و نوسایافته هم راستا با که ،]۲۰[شوند یسرمایه مالی تدوین م
های تحول: زمانی . استراتژی۵ .]۵۵[ سرمایه مالی در صورتی است که هدف سازمان، سالمت مالی بهتری باشد

ریق انقالب صنعتی چهارم ها از طامروزه بسیاری از فرصت  که توجه به خارج از سازمان است و تمرکز کم است،
هایی را رهای دیجیتالی مشارکتی یا پلتفرمبه راحتی ساختا توانندها میسازمان وشوند های جدید ارائه میو فناوری

ه ب های ارتباطی: زمانی که تمرکز در سازمان زیاد بوده و باید بیشتر. استراتژی۱ .]۵۵[برای هماهنگی اتخاذ کنند 
ها انره، در بحتوانند به مدیریت عدم اطمینان کمک نمودهای ارتباطی میاستراتژی. خارج از سازمان توجه داشت

های متفاوتی دارد. از روشارتباطات اثربخش یک سازمان   .]0۰[ واکنش نشان داده، آن را حل و از آن یاد بگیرند
 نیز یاقدامات مسئولیت اجتماع در در رابطه با مشارکت توان برای تاثیرگذاری بر درک مثبت ذینفعانمی تارتباطا

  .]۵۱[ استفاده نمود

های کنترل امکان دستیابی کارآمد به اهداف و ای استراتژیالگوی دو بعدی نتیجه ها:نوآوری و محدودیت
کنند یا به افراد فرصت داده اغلب موارد این میل را خاموش می ها درنماید، اما سازمانق را فراهم میانطباق خال

د چالش کشیدن وضعیت موجوبا به های سازمانی از ریسکندوزی دست بزنند یا این که اشود که به تجربهنمی
دی عکنترل استراتژیک و الگوی دو ب اینتیجه ترسند. همچنین با توجه به پیشینه پژوهش، الگوی دو بعدیمی

ن وهای منابع انسانی وجود دارد ولی تاکنهای بازاریابی و استراتژیکارکردهای سازمانی مانند استراتژی اینتیجه
انجام نشده است، از طرفی مفهوم هماهنگی جز  پژوهشی های کنترلاستراتژی ایدر زمینه الگوی دو بعدی نتیجه

های تژیک بوده و همواره نیز محل چالشهای سازمانی در حوزه مدیریت استراها و مشاورهینفک مطالعات پژوهشال
ی یک سازمان انایاند که توبسیاری از صاحبنظران مدیریت به این نکته اشاره کردهدر این رشته بوده است. اساسی 

ای درجه و ها، تابعی از سازگاری بین اجزای گوناگون آن است. هماهنگی سازمانی مبین میزاندر دستیابی به هدف
ها، فرهنگ و سایر عناصر سازمان، برای تحقق یک هدف مشترک و تعریف شده، با است که طرح، استراتژی

 ضروری است. نیز بنابراین ایجاد هماهنگی بین اهداف شرکت ،]0۵[ شوندراستا مییکدیگر همسو و هم
های مذکور با مشکالتی از قبیل پیچیدگی به دلیل کثرت عوامل، و این مقاله به منظور نیل به یافتههمچنین 

ی اها، الگوی نتیجهتعداد کم پژوهش در حوزه کنترل استراتژیک و ... مواجه بوده است، اما با وجود این محدودیت
ته و میزان ها باید گسترش یافراه نیست، و یافته های کنترل استخراج گردید، و مسلما این پایاندو بعدی استراتژی

 دقت و صحت آن بررسی شوند.
ه نظر های کنترل است، بشان از تمرکز سازمان بر استراتژیبا توجه به این که نتایج تحقیق ن پیشنهادها:

اهنگی به عنوان مثال همیابد. با کارکردهای کسب و کار ضرورت میهای کنترل ژیرسد نیاز به هماهنگی استراتمی
های دارویی تولیدی و وارداتی از اهمیت باالیی در صنعت شرکتهای بازاریابی های کنترل با استراتژیاستراتژی

شود. دارو برخوردار است. چنین فرایندی باعث افزایش انگیزه برای رقابت و افزایش کیفیت داروهای تولیدی می
تم ضروری های زیرسیسیکپارچگی استراتژیک برای ایجاد همخوانی بین استراتژی شرکت و استراتژیبنابراین 

ها ایجاد هماهنگی استراتژیک و همگونی بین اهداف این دو استراتژی مکمل یکدیگرند و هدف آناست زیرا 

                                                                                                                                                 
1 Khalifa and Khalid 
۵ Guimarães and Nossa 
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 وری منابع، به توسعه و تقویتتوان از طریق حداکثر کردن بهرهها و اهداف شرکت است و میمدیریت زیرسیستم
 .به مزیت رقابتی دست یابد سازمانیک شایستگی بارز پرداخته و بدین وسیله 
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