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های وکار، سیستم کنترل مدیریت و عملکرد بنگاههای کسبراهبرد

 اقتصادی
 

  ***، مهرداد اسدیان**، سید مجید الهی*متین رشیدی1
 

 چکیده 
یکی از  دهد وامروزه تغییرات سریع همراه با تالطم و آشفتگی، بخشی از محیط سازمان را تشکیل می     
، رواست. از این یراهبرددهد، مدیریت هایی که مدیران را در این شرایط محیطی یاری میترین ابزارمهم

های بین شایستگیتواند پیوند کارا و اثربخشی ی میعنوان یک موضوع اصلبه یراهبردو مدیریت  راهبرد
مناسب و  راهبردبنابرین، انتخاب  ؛ها و تهدیدهای ایجادشده توسط تغییرات محیطی فراهم کندبنگاه با فرصت

ها شرکت ها وای است که اکثر مدیران سازمان، مسألهراهبردسیستم کنترل مدیریت هماهنگ و متناسب با  
های کنترل وکار، سیستمهای کسبراهبردهدف این پژوهش، بررسی روابط میان  رو هستند.با آن روبه

به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و  پژوهشهای صنعتی استان قزوین است. این  شهرک مدیریت و عملکرد در
نفر از مدیران، حسابداران و کارشناسان  190با مشاکت  ،به لحاظ نوع، توصیفی ـ همبستگی است. این پژوهش

های صنعتی استان قزوین که در بورس تهران پذیرفته شده باشند و تعداد های مستقر در شهرکشرکت راهبرد
تحلیل عاملی تأییدی و  روشها از جهت آزمون فرضیهنفر باشد، انجام شده است.  20کارکنان آنها متجاوز از 

)رهبری  وکار کسب راهبردهای پژوهش نشان داد که دو سازی معادالت ساختاری استفاده شده است. یافته مدل
 است. محصول( بر سیستم کنترل مدیریت و سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد موثر هزینه و تمایز

 

سیستم کنترل مدیریت  ؛رهبری هزینه راهبرد ؛تمایز راهبرد ؛وکارکسب راهبرد: هاواژهکلید

 عملکرد سازمانی. ؛سیستم کنترل مدیریت غیرمالی ؛مالی
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 مقدمه. 1

دست های است که در حفظ بقای سازمان و بدر سازمان، مسأله راهبردیو دیدگاه  راهبرداهمیت      
باشد. امروزه تغییرات سریع همراه با تالطم و آشفتگی، آوردن مزیت رقابتی بسیار مورد توجه می

های سیاسی، اقتصادی و بسیاری از بخشدهد. مدیران در بخشی از محیط سازمان را تشکیل می
ای کنند که اداره سازمانشان را در آیندهنظمی و طبیعت در حال تغییر را تجربه می، بیآورانه فن

دهد، که مدیران را در این شرایط محیطی یاری می ترین ابزارهایییکی از مهم .دهدنامطمئن قرار می
های ها، محیطیندی است که از طریق آن سازمانآفر راهبردیاست. مدیریت  راهبردیمدیریت 

 راهبردیکنند و عالوه بر آن مسیر داخلی و خارجی خود را تحلیل کرده و از آن شناخت کسب می
شده یاری کنند که آنها را برای رسیدن به اهداف تعیین هایی خلق میراهبردگذاری کرده، خود را پایه

 [.4] رساند می
های مرتبط راهبردای از جامع و واحد از مجموعه راهبردجای اتخاذ یک به هابیشتر سازمان     

یا  راهبردرود که به آن زنجیره کار میهکنند که هریک برای سطح خاصی از سازمان ب استفاده می
سطح  راهبرد و 1وکارسطح کسب راهبردسطح سازمان،  راهبردازجمله  ؛گویند می راهبردسلسله مراتب 

های متداخل با یکدیگر راهبردای از مجموعه راهبردای(. این سلسه مراتب یا زنجیره )وظیفهکارکردی 
 کنند. است که مانند پازل همدیگر را تکمیل و حمایت می

عالوه براین، یکی از عوامل موفقیت سازمان در محیط پویا و به شدت رقابتی امروز، ایجاد یک      
های سازمان و متناسب با فضای رقابتی سازمان راهبردسیستم کنترل مدیریتی مناسب و هماهنگ با 

هر ها درک مناسبی از شرایط سازمان و محیط داشته باشند و بدانند در است. اگر مدیران سازمان
وکار و سیستم کنترل مدیریت استفاده کنند، در مدیریت سازمان موفق کسب راهبردشرایط باید از چه 

مناسب  راهبردبنابراین، مسأله انتخاب  ؛خواهند بود و عملکرد بهتری از خود ارائه خواهند داد
مواجه  کار و همسویی آن با سیستم کنترل مدیریت، موضوع جدیدی است که مدیران با آن و کسب

تواند موفق باشد ما معتقدیم که در یک محیط رقابتی و پرتالطم، یک سازمان در صورتی می هستند.
وکار سازمان، کسب راهبردهای کنترل مدیریت و عملکرد خود را بهبود بخشد که میان سیستم و

توانند ابزاری سودمند در جهت درک می 2های کنترل مدیریت هماهنگی وجود داشته باشد. سیستم
 باشند. راهبردیتغییرات 
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اند. برخی از بندی شدههای مختلفی دستههای کنترل مدیریت به روشدر متون مدیریت، سیستم     
 ند از: اها عبارتاین روش

 کنترل رسمی و غیررسمی. 1
 کنترل عمل و نتیجه. 2
 کنترل زیاد و کم. 3
 کنترل مالی و غیرمالی . 4

ها را به خود جلب کرده است، لزوم توجه به راهبردای که ذهن اکثر مدیران و لهئعالوه مسبه     
ضرورت بررسی تاثیر  ،بنابراین شود؛گذار بر آن است که باید شناسایی ها و عوامل تاثیرعملکرد شرکت

شود. باتوجه به عملکرد سازمان احساس میکار و سیستم کنترل مدیریت بر وکسب راهبردهماهنگی 
و بررسی در این حوزه  پژوهشداخلی و خارجی، ضرورت  هایپژوهشخالء موجود در این زمینه در 

وکار و عملکرد بررسی های کسبراهبردموجود، رابطه  هایپژوهششود. در بسیاری از احساس می
وکار و سیستم کنترل مدیریت کسب راهبرد، به همسویی هاپژوهششده است و در تعداد اندکی از 

ای که گونهمالی بر عملکرد سازمانی اشاره شده است. بر همین اساس، ضرورت نگاهی جامع به
غیرمالی بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار  وکار و سیستم کنترل مالی وکسب راهبردهمسویی 

 ماهنگی سیستم کنترل مدیریت ودر این پژوهش قصد داریم اثرات ه شود.گیرد، احساس می
های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی استان وکار را بر عملکرد سازمان در شرکتهای کسب راهبرد

  قزوین بررسی کنیم.
 
 . مبانی و چارچوب نظری پژوهش2

، رابطه پژوهشگراندهد که اکثر های موجود داخلی و خارجی نشان میها و مقالهبررسی پژوهش     
ای پیرامون تلفیق رابطه اند و مطالعهوکار را بر عملکرد سازمانی بررسی کردههای کسبراهبرد
دلیل خالء ههای کنترل مدیریت بر عملکرد سازمانی وجود ندارد. بوکار و سیستمهای کسب راهبرد

 شود.بررسی این رابطه احساس میموجود در این زمینه، نیاز به
شرکت  درمناسب  راهبردبرای تدوین را  چارچوبی 1389ی و کرمی در سال آذر، جاللی، خسروان     

پس از مطالعه بیانیه  و توصیفی پژوهشبا استفاده از روش  ارائه کردند. آنها «مژده وصل»سازی قطعه
و ماتریس ارزیابی  کردند شناسایی را شرکت ماموریت شرکت، عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد

، هفت پژوهشبراساس نتایج این . دادند عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل



 1395پاییز  ـ 27شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                 156

عنوان اولویت توسعه محصول به راهبرددر این میان،  رقابتی برای این شرکت پیشنهاد شد و راهبرد
 .[1] شداول برای بهبود وضعیت رقابتی شرکت انتخاب 

های یک پیمایش و در چارچوب بر اساس داده 1390الفت، اعرابی، امیری و قاضی نوری در سال      
وکار در  و عملکرد کسب وریآفن راهبردوکار و کسب راهبردبررسی ارتباط میان به ،نظریه پیکربندی

ویژه هب اروکهای کسبراهبرد. نتایج نشان داده است که در مورد اندصنایع الکترونیک ایران پرداخته
وکار و فراهم آورنده کسب راهبردوری نقش پشتیبان آفن راهبردتمایز و تمرکز،  هایراهبرد
وری از سازگاری و قوت الزم برای آفن راهبردکه های رقابتی الزم را بر عهده دارد و در صورتی قابلیت

 .[3] ها ضعیف خواهد بود ایفای این نقش برخوردار نباشد، عملکرد شرکت
 و وکارکسب سطح راهبرد بین هماهنگی جهت( در پژوهشی، الگویی را 1389اعرابی و عابدی )     

 تقسیم راهبرد مالی، تأمین راهبرد گذاری،یهسرما راهبرد :شامل آن هایزیرسیستم و مالی راهبرد

 بیرونی هماهنگی داد که نشان پژوهش آنها نتایج دادند. ئهارا گردش در هسرمای راهبرد و سود

 راهبرد میان( عمودی) درونی هماهنگی وکار،کسب راهبرد  و مالی سیستم راهبرد میان( عمودی)

 یا هازیرسیستم میان( افقی) درونی هماهنگی آن، کارکردهای یا هاسیستمرزی و مالی سیستم
 مالی راهبرد هایزیرسیستم میان هازیرسیستم( عمودی) بیرونی هماهنگی مالی، سیستم کارکردهای

 .[2] گذارند می اثر عملکرد بر آنها تعاملی اثر و وکارکسب راهبرد با
 و تولیدی وکارکسب هایراهبرد خود، رابطه میان سازگاری هایپژوهش( در 1389زاده )نایب     

 راهبرداو  .سایپا را مورد بررسی قرار داده است تولیدی گروه زیرمجموعه سایپادیزل شرکت عملکرد

 راهبرد هزینه و رهبری راهبرد اصلی بخش دو در و پورتر مایکل مدل اساس بر شرکت را وکارکسب

که  تولید راهبرد محتوای و بررسی کرده وکارشناسان مدیران از تعدادی با مصاحبه طریق از و تمایز
 مواد، کنترل تولید، ریزیبرنامه انسانی، منابع: شامل تصمیم کلیدی متغیرهای از تعدادی دربرگیرنده

 کارشناسان و مدیران بین که ایپرسشنامه طریق از نیز است مدیریت و سازمان عمودی و ادغام

 مدارک و اسناد بررسی طریق از هم پرسشنامه نتایج و ، سنجیدهشده توزیع شرکت در شاغل

 یا غیرآزمایشی تحقیق روش نوع از حاضر پژوهش روش است. شده واقع تأیید مورد سازمانی

 مطالعه مورد آماری جامعه در استفاده برای آن نتایج و موردی بوده مطالعه شکل به نیز و توصیفی

 .[9] است شده گرفته کار به
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بررسی ساختار سازمانی و محیط بیرونی در ارتباط ( در پژوهشی، به2012) 1باستیان و ماچلیش     
آنها در این کار به این نتیجه  های انگلیسی پرداختند.وکار و عملکرد در شرکتکسب راهبردمیان 

وکار و عملکرد رقابتی موثر است. در کسب راهبردروابط میان  دست یافتند که پویایی محیطی در
 .[12] رهبری هزینه، کمک بیشتری به بهبود عملکرد مالی سازمان خواهد کرد راهبردمحیط پویا، 

عملکرد  عملیاتی و راهبردوکار را بر روابط میان کسب راهبرد (، تاثیر2008)2گامپا و آکوا-آماکو     
این پژوهش،  عنوان نمونه انتخاب کردند. درشرکت اسپانیایی را به 76دادند. آنها  بررسی قرار مورد

وکار براساس مدل مایلز و اسنو بررسی شده است. این کسب راهبردعملیاتی با اولویت رقابتی و  راهبرد
طور منفی هپذیری و تحویل بطور مثبت و انعطافههای هزینه و کیفیت بپژوهش نشان داد که اولویت

عملیاتی هیچ تاثیری بر عملکرد  راهبردکه درحالی ؛عملیاتی و عملکرد موثرند راهبردبر روابط میان 
 .[11] شرکت ندارد

های هتلو محیط بیرونی را بر سیستم کنترل مدیریت در  وکارکسب راهبرد ( تاثیر2011)3ازیر     
ها آوری دادهاست. در این کار از پرسشنامه و مصاحبه با مدیران هتل برای جمع کردهمالزی بررسی 

کنند بیشتر از سیستم رهبری هزینه استفاده می راهبردهایی که از استفاده شد. نتایج نشان داد هتل
تمایز از سیستم کنترل  هبردراهای دارای که هتلدرحالی ؛کنند کنترل مدیریت بورکراتیک استفاده می
 دهد.را نشان می هاپژوهشای از ، خالصه1مدیریت دموکراتیک برخوردارند. جدول 

 
 پیشینه تحقیق .1جدول 

 سال نام نویسنده حوزه مطالعه

 1391 پور و همکارانکرم رهبری هزینه راهبردارزیابی تاثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد براساس 

 1390 فرد و درستکارنوری مدیریت هزینه بر عملکرد مالی راهبردبررسی تاثیر 

 1390 الفت و همکاران کاروو عملکرد کسب راهبردوری با آفن راهبردارتباط 

 1389 زادهنایب عملکرد و تولید راهبردکار با وکسب راهبردبررسی رابطه سازگاری 

 1388 نیا و همکارانرحیم سازمانی تمایز پورتر بر عملکرد راهبردبررسی 

 2013 اسماعیل های کنترل مدیریتو سیستم راهبردایجاد 

 2012 سیمون های کنترل مدیریت در ایجاد مزیت رقابتینقش سیستم

 2010 چنهال و همکاران ، نوآوری و سیستم کنترل مدیریتراهبردروابط 

 2008 ایکسیونگ و همکاران های اطالعاتیوکار و سیستمکسب راهبردکار، وعملکرد کسب راهبردیهمسویی 
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وکار، مشخص است های کسبراهبردهای موجود در حوزه با بررسی مدل .مدل مفهومی پژوهش
اند وکار را بر عملکرد مورد بررسی قرار دادههای کسبراهبردتاثیر  های موجود، ارتباط وکه اکثر مدل

در  ،اند. همچنینوکار را بر عملکرد نشان دادههای کسبراهبردو تقریبا تمامی آنها تاثیر مثبتی از تاثیر 
های سازمانی بر عملکرد راهبردهای رقابتی در کنار ها سایر عوامل همچون قابلیتبرخی از مدل

 راهبردهای مختلف همچون راهبردها نیز اثر تلفیقی سازمانی بررسی شده است. در برخی از مدل
وکار بر عملکرد بررسی شده است. در مدل خود، کسب راهبردهمراه تولید به راهبردوری اطالعات، آ فن

همراه سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد مورد بررسی قرار وکار را بهکسب راهبردقصد داریم تاثیر 
 وکار در سطوح سازمانی برکسب ردراهبهای داخلی و خارجی نشان داد که دهیم. بررسی مقاله

 راهبردها، تاثیر در سایر مقاله ها، تاثیر مستقیم آن بررسی شد وعملکرد موثر است. در برخی از مقاله
 راهبردها، تاثیر مثبت اما در تمامی این مقاله ؛همراه سایر عوامل مورد بررسی قرار گرفتوکار بهکسب
های خصوص مقالهههای موجود در این حوزه باما تعداد مقاله ؛وکار بر عملکرد اثبات شده استکسب

پژوهش به این رویکرد شود. در  تری به اینداخلی بسیار اندک است و نیاز است نگاه جدید و نوآورانه
وکار با نوع سیستم کنترل کسب راهبرداین سؤال اصلی پاسخ خواهیم داد که آیا تلفیق و تناسب میان 

 دهد.مدل مفهومی پژوهش را نشان می 1موثر است یا خیر؟ شکل  مدیریت بر عملکرد
 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 
وکار بر عملکرد بررسی شده است، مدل پژوهش کسب راهبردهای موجود، رابطه و تاثیر در مدل     

ما، نقش کند، با این تفاوت که در مدل وکار را بر عملکرد بررسی میکسب راهبرد حاضر نیز، تاثیر
شود. مدل مفهومی پژوهش حاضر، از مدل گر متغیر سیستم کنترل مدیریت نیز بررسی میواسطه
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این ( گرفته شده است که در ادامه به تشریح 2011) 1مفهومی حاصل از پژوهش سامنی و همکاران
 .[15] شوده میمدل پرداخت

تمایز بررسی  راهبردرهبری هزینه و  راهبردوکار از جمله کسب راهبرد، دو نوع در این مدل     
رهبری هزینه پیروی  راهبردهایی که از شرکت شودادعا میپژوهش،  مبانی نظریشود. براساس  می
و توسعه،  پژوهشگذاری در زمینه هستند و کمتر به سرمایه کنند، دارای محصوالتی با قیمت کمترمی

محصول، استاندارد تحویل محصول و خدمات پس های توسعه محصول، نرخ تغییر در طراحی فعالیت
های با رهبری هزینه مهم البته مدعی نیستیم که تغییرات مذکور برای شرکت ؛کننداز فروش توجه می

ای و تغییر و های توسعهتمایز، کمتر به فعالیت راهبردهای پیرو بلکه آنها نسبت به شرکت ؛نیست
ری هزینه از طریق کاهش قیمت محصوالت خود نسبت به های پیرو رهبکنند. شرکتتحول توجه می

 در ؛دست آورند و به مزیت رقابتی دست یابندهرقبا سعی خواهند کرد تا جایگاه مناسبی در بازار ب
تمایز با متمایزساختن محصوالت خود نسبت به رقبا سعی در دستیابی  راهبردهای پیرو که شرکتحالی

رهبری هزینه پیروی کند یا  راهبرددو حالت، چه شرکت از  هر ربه مزیت رقابتی خواهند داشت. د
 تمایز، در عملکرد شرکت موثر خواهد بود.

در این پژوهش، از دو سیستم کنترل مدیریت شامل کنترل مدیریت مالی و غیرمالی استفاده      
تر تمایز مناسبهای راهبردکارگیری هبرای ب ،سیستم کنترل غیرمالی به اعتقاد پژوهشگرشود.  می

پژوهش ارائه  هایفرضیههای رهبری هزینه. در ادامه راهبرداست و سیستم کنترل مالی در استفاده از 
 شود:می
 

 وکار بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.کسب راهبرد فرضیه اول:
 رهبری هزینه بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. راهبردالف. 
 عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد.تمایز بر  راهبردب. 

 
 وکار بر سیستم کنترل مدیریت تاثیر مثبت دارد.کسب راهبردفرضیه دوم: 

 رهبری هزینه بر سیستم کنترل مالی تاثیر مثبت دارد. راهبردالف. 
 تمایز بر سیستم کنترل غیرمالی تاثیر مثبت دارد. راهبردب. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Tsamenyi et al 
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 سازمانی تاثیر مثبت دارد.سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد  فرضیه سوم:
 الف. سیستم کنترل مدیریت مالی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.

 ب. سیستم کنترل مدیریت غیرمالی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.
 
 پژوهش شناسیروش .3

کاربردی و به لحاظ  هایپژوهشقالب  این پژوهش به لحاظ هدف، در .جامعه و نمونه مورد مطالعه
های مالی مدیران و کارشناسان بخشجامعه آماری پژوهش، همبستگی است.  –شیوه اجرا، توصیفی 

قزوین هستند که این  های صنعتی استاندر شهرک راهبردحسابداری و همچنین متخصصین  و امور
اند، انتخاب پذیرفته شدهنفر کارمند که در بورس تهران  50های با بیش از مدیران از میان شرکت

شرکت است که از این تعداد،  800شهرک و ناحیه صنعتی و حدود  24گردیدند. استان قزوین دارای 
 پژوهشگر در پیکه با توجه به این ،نفر کارمند هستند. همچنین 50شرکت دارای بیش از  437

شرکت در بورس  126ت، شرک 437اند، از میان که در بورس تهران پذیرفته شده استهایی  شرکت
اند. در نهایت، جامعه آماری پژوهش از میان مدیران و کارشناسان و متخصصان تهران پذیرفته شده

یا کارشناس  مدیر 3شرکت منتخب انتخاب شد. براساس محاسبات و انتخاب  126در این  راهبرد
 نفر تخمین زده شد. 378 پژوهششرکت، جامعه آماری  مالی در هر

گیری تصادفی ساده حاضر، برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز از روش نمونه پژوهشدر      
 شود:در این روش برای تعیین تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده می [.7]استفاده شد 

n حجم نمونه 

N تعداد کل جامعه آماری 

 %5سطح معناداری  

 در نظر گرفته شده است 04/0میزان خطا برای باال بردن میزان دقت   
 𝑍α

2
 96/1مطابق با جدول آماری برابر  

P  است. 5/0احتمال وجود صفت یا موفقیت که برابر 
1-p  است. 5/0احتمال عدم صفت یا شکست که براب 
کوکران، حجم نمونه آماری رو با احتساب ارقام مطالعه حاضر و با توجه به فرمول از این     

 مطابق زیر خواهد بود:
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0.52 ∗1.962∗378                                                             (1رابطه ) 

0.042∗179+1.962∗0.52 = 190 

 
آوری داده استفاده شد. عنوان ابزار جمعدر این پژوهش از پرسشنامه به .آوری دادهابزار جمع

به معنای  5به معنای بسیار مخالفم( تا ) 1سنجش متغیرها از طیف پنج امتیازی لیکرت )  منظور به
، نشان داده شده است. شایان ذکر است 2بسیار موافقم( استفاده شد. تعداد سواالت هر متغیر در جدول 

سنجش روایی، از روش ظاهری و محتوایی با گرفتن نظرهای متخصصین و اساتید  منظورکه به
برای بررسی پایایی از روش آلفا کرونباخ استفاده شد. اگر  ،یت استفاده به عمل آمد. همچنینمدیر

 باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است.  7/0ضریب آلفا، بیشتر از 
  

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش .2جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤال نام متغیر

 %79 10 رقابتی راهبرد

 %6/80 13 سیستم کنترل مدیریت مالی

 %6/81 7 سیستم کنترل غیرمالی

 %80 9 عملکرد

 %78 39 کل متغیرهای پژوهش

 

 ها. تحلیل یافته4

، تحلیل پژوهشهای و تصمیم درباره رد شدن یا رد نشدن فرضیه پژوهشبرای آزمودن مدل      
های است. از آمار توصیفی نیز جهت توصیف ویژگیکار رفته عاملی تأییدی و معادالت ساختاری به

افزارهای ، از نرمپژوهشهای  است. برای پردازش داده شدهدهندگان استفاده شناختی پاسخجمعیت
بررسی متغیرهای ابتدا به ،در بخش آمار توصیفی استفاده شده است. 8/8و لیزرل  19اس.پی.اس.اس 

شود. ، سن، وضعیت تاهل و تحصیالت پرداخته میدهندگان مانند جنسیتشناختی پاسخجمعیت
نتایج آمار  آمده است. 3دهندگان در جدول شناختی پاسخای از وضعیت متغیرهای جمعیتخالصه

-دهد که تعداد مردان پاسخدهندگان نشان میشناختی پاسخهای جمعیتتوصیفی در رابطه با ویژگی

سال  30تا  20دهندگان را افراد نیمی از جمعیت پاسخ که بیش ازدهنده از زنان بیشتر است. ضمن این
 ،عبارت دیگرسال سن دارند. به 40تا  30دهندگان بین  درصد پاسخ 78دهند و تقریبا تشکیل می

که دهنده، متاهل هستند. ضمن اینبیشتر افراد پاسخ ،دهنده، جوان هستند. همچنینبیشتر افراد پاسخ
 قرار دارند. کارشناسینده در مقطع تحصیلی دهدرصد افراد پاسخ 45بیش از 
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 دهندگانشناختی پاسخهای جمعیت. توزیع فراوانی مربوط به ویژگی3جدول 

 درصد فراوانی شناختیمتغیر جمعیت

   جنسیت

 39 75 زن

 61 115 مرد

   سن

 14 25 30تا  20بین 

 41 78 40تا  30بین 

 18 35 50تا  40بین 

 27 52 50بیشتر از 

   وضعیت تاهل

 41 78 مجرد

 59 112 متاهل

   تحصیالت

 13 24 زیر دیپلم

 16 30 دیپلم

 19 36 فوق دیپلم

 45 85 کارشناسی

 7 15 و دکترا کارشناسی ارشد
 

، اطالعاتی درباره شرکت از جمله سابقه شرکت و تعداد کارکنان آمده است. در قسمت 4در جدول      
 های مورد نظر% شرکت77سال بیشتر بوده است.  10ها از بیشتر شرکت سابقه شرکت، شروع فعالیت

سال سابقه فعالیت  5% کمتر از 7سال و  10تا  5% بین 16سال را داشتند.  10پژوهش، سابقه بیش از 
 100تا  50% بین 24 نفر بودند. 100ها دارای بیش از % شرکت69داشتند. در قسمت تعداد کارکنان، 

 نفر کارمند بودند.  50کمتر از  % دارای7نفر و 
 

 . اطالعات شرکت4جدول 

 درصد فراوانی سابقه فعالیت شرکت

>5 9 7 

10>x>5 20 16 

<10 97 77 

   تعداد کارکنان

>50 9 7 

100>x>50 30 24 

<100 87 69 
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و کشف الگوها و  پژوهشهای آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه .هاتحلیل استنباطی داده
ندهای آیکند که آیا الگوها و فررود. آمار استنباطی مشخص میکار مییندهای موجود در نمونه بهآفر

ها آمار استنباطی راجع به ویژگی ،بنابراین ؛شده در نمونه، در جامعه آماری هم کاربرد دارد یا خیرکشف
باشد. تفاوت غیرها میو کیفیت ارتباط بین مفاهیم و مت پژوهشو پارامترهای مربوط به جامعه آماری 

دست همهم آمار توصیفی با آمار استنباطی در این است که نتایج آمار توصیفی که از نمونه آماری ب
اما نتایج آمار استنباطی قابل تعمیم به جامعه آماری است.  ؛توان به جامعه آماری تعمیم دادآمده را نمی

در این قسمت به تحلیل  [.5]پذیری آن است معبارت دیگر، مفهوم کانونی آمار استنباطی، تعمیبه
 پرداخته شده است. پژوهشهای استنباطی داده

 
که بخواهیم از مناسب بودن ابزار سنجش مطمئن شویم، باید به در صورتی .تحلیل عاملی تاییدی

تا ببینیم آیا متغیرهای  پرداخته شود پژوهشهای بررسی اعتبار متغیرهای آشکار برای سنجش شاخص
 روشرا بسنجند یا خیر؟ به این منظور از  پژوهشهای توانند شاخصخوبی میآشکار انتخاب شده به

های برازندگی در مدل تاییدی برقرار باشد، بدین شود. اگر شاخصتحلیل عاملی تاییدی استفاده می
خوبی بسنجند. نتایج تحلیل عاملی بهتوانند متغیرهای مکنون را معنی است که متغیرهای آشکار می

 طور جداگانه آورده شده است.تاییدی برای هر متغیر به
 

کار در دو وکسب راهبردمدل عاملی تأییدی متغیر  .وکارکسب راهبردتحلیل عاملی تأییدی متغیر 
 آمده است. 3و  2های داری و تخمین استاندارد در شکلحالت ضریب معنا
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 وکار کسب راهبردداری متغیر معنا. مدل ضریب 2شکل 

 
های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از برازش خوبی برخوردار است. نسبت کای شاخص     

χدو بر درجه آزادی 
2

df
باشد و مقدار میانگین مجذور می 3است که کمتر از حد مجاز  18/2برابر با  ⁄

های شاخص ،است. همچنین 08/0است که کمتر از مقدار مجاز  066/0برابر با  (RMSEA)خطاها 
GFI ،AGFI  وNFI دهنده برازش نسبتا باالی است و نشان 98/0و  94/0، 97/0ترتیب برابر با به

ار دابار عاملی تمام آنها معن ،بنابراین ؛است 96/1ها نیز باالتر از تمام مؤلفه t-valueمدل است. مقادیر 
 وکار دارند. کسب راهبردداری با متغیر است و تمام آنها با رابطه معنا
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 وکارکسب راهبردمدل تخمین استاندارد متغیر  .3شکل 

 
دهنده میزان همبستگی میان متغیرهای آشکار با بارهای عاملی در حالت تخمین استاندارد نشان     

متغیر مکنون است. هر چه میزان بار عاملی بیشتر و میزان خطا کمتر باشد، میزان تبیین واریانس 
شده متغیر مکنون توسط هر متغیر آشکار توان دوم بار عاملی نیز، میزان واریانس تبیینشود.  بیشتر می

کند و وکار را تبیین میکسب راهبرد% واریانس متغیر 55ه اول، در این مدل مؤلفدهد. را نشان می
 راهبرد% از واریانس متغیر تصویر 45این مؤلفه  ،عبارت دیگراست. به 45/0مقدار خطا نیز برابر با 

کند. واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد، همبستگی بین مؤلفه و وکار را تبیین نمیکسب
 متغیر بیشتر است.

 
مؤلفه  9مدل عاملی تاییدی متغیر تصویر عملکردکه از  .تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد

 5و  4های داری و تخمین استاندارد در شکلیل شده است، در دو حالت ضریب معنازیربنایی تشک
 آمده است.
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 داری متغیر عملکرد. مدل ضریب معنا4شکل 

 
دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است. نسبت کای دو بر های تناسب مدل نشان میشاخص     

χدرجه آزادی 
2

df
باشد و مقدار میانگین مجذور می 3است که کمتر از حد مجاز  94/0برابر با  ⁄

، GFIهای شاخص ،است. همچنین 08/0برابر صفر است که کمتر از مقدار مجاز  (RMSEA) خطاها
AGFI  وNFI  برازش باالی مدل است. ضمن  دهندهاست و نشان 1و  98/0، 99/0به ترتیب برابر

ار است و د، بار عاملی تمام آنها معنابنابراین ؛است 96/1ها باالتر از تمام مؤلفه t-valueکه مقادیر این
 داری با متغیر عملکرد دارند.تمام آنها با رابطه معنا
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 مدل تخمین استاندارد متغیر عملکرد .5شکل 

 
مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر مؤلفه یا گویه را در تبیین واریانس متغیر عملکرد      

% واریانس تصویر شناختی را تبیین کند و میزان خطا 63دهد. مؤلفه اول توانسته است تقریبا نشان می
 است.  37/0نیز برابر با 

 
پس از انجام  .های پژوهشساختاری و تحلیل مسیر برای آزمودن مدل و فرضیهمعادالت 
ها یا له که متغیرهای مشاهده شده انتخابی )گویهلی تأییدی جهت اطمینان از این مسئتحلیل عام

خوبی متغیرهای مکنون را بسنجند، جهت اطمینان از برازش مدل نظری و ها( قادر هستند بهعامل
های کنند و همچنین آزمون فرضیهتا چه حد مدل نظری را پشتیبانی می پژوهشهای که دادهاین

 ، از مدل معادالت ساختاری و مفهوم تحلیل مسیر استفاده شده است. پژوهش

افزار لیزرل شامل دو بخش است: اول، تفسیر برازش مدل، دوم، تفسیر تفسیر نتایج نرم     
های پژوهش و عدم تاثیر متغیرهایی که در دو نقش فرضیهبرای بررسی بهتر  .پژوهشهای  فرضیه

داری( )ضریب معنا t-valueباشند، مدل معادالت ساختاری در دو حالت  مستقل و وابسته می
 )تخمین استاندارد( آورده شده است. standardized solutionو
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 های پژوهش در حالت ضریب معناداری. مدل ساختاری فرضیه6شکل 
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 های پژوهش در حالت تخمین استاندارد. مدل ساختاری فرضیه7شکل 

 
های طور که اشاره شد، بخش اول تفسیر خروجی لیزرل شامل بررسی و تحلیل شاخصهمان     

های مطلق بررسی شاخص. در این رابطه هم بهاست بودن آنهابرازش مدل و اطمینان از مناسب
 شکل زیر است: شود. نتایج برازش مدل بهپرداخته می های نسبی برازندگیبرازندگی و هم شاخص

باشد، در  3های مطلق، نسبت مقدار آماره کای دو به درجه آزادی که باید کمتر از در رابطه با شاخص
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 است.  8/1مدل زیر برابر با 
تر باشد بهتر است، مقدار این شاخص در خروجی نیز هر چه به صفر نزدیک RMRمقدار شاخص      

 شده است.  058/0افزار برابر با منر
باشد، مقدار  05/0یا در بعضی منابع برابر با  08/0تر مساوی باید کوچک RMSEAمقدار شاخص      

 است.  053/0این شاخص نیز در مدل برابر 
باشد. مقدار این دو شاخص در خروجی  9/0تر از نیز باید بزرگ AGFIو  GFIدو شاخص      
به  88/0دهنده برازش خوب مدل است. است که نشان 88/0و  92/0ترتیب برابر با به افزار لیزرل نرم

 در نظر گرفت. 9/0توان آن را همان بسیار نزدیک است و می 9/0
 IFIو  NFI ، NNFI ،CFIهای نسبی نیز شامل های برازش مانند شاخصسایر شاخص     
دهنده است که نشان 98/0و  97/0، 97/0، 95/0برابر با ترتیب باشند که مقدار آنها در این مدل به می

 خوب بودن برازش مدل است. 
عبارت دیگر تایید یا بودن برازش مدل، به تحلیل بخش دوم نتایج یا بهپس از اطمینان از مناسب     

مدل در ها، ضیهمنظور قضاوت درباره تایید یا عدم تایید فربه. شودپرداخته میها عدم تایید فرضیه
 -96/1در بازه . چنانچه ضرایب بین متغیرهای پنهان یا مکنون شودبررسی میداری حالت ضریب معنا

باشد،  -96/1 یا کمتر از 96/1باشد، فرضیه مورد نظر رد شده و اگر این ضرایب بیشتر از  96/1تا 
باید مدل در حالت برای تفسیر میزان و جهت این تأثیر،  ،دلیلی بر رد فرضیه وجود ندارد. همچنین

. الزم به ذکر است که اعداد در مدل در حالت تخمین گیردتخمین استاندارد، مورد بررسی قرار 
کند ( در رگرسیون خطی هستند. این ضریب کمک میβشده )استاندارد، معادل ضرایب تأثیر استاندارد

ر چه مقدار این ضریب . هشودتا سهم نسبی متغیر مستقل در تبیین تغییرات متغیر وابسته مشخص 
 بینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر است.بیشتر باشد بدین معنی است که نقش آن متغیر در پیش

 :شوند، جهت یادآوری، دوباره بیان میپژوهشهای فرضیه
 وکار بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.کسب راهبرد فرضیه اول:

 سازمانی تاثیر مثبت دارد.رهبری هزینه بر عملکرد  راهبردالف. 
 تمایز بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد. راهبردب. 

 
 وکار بر سیستم کنترل مدیریت تاثیر مثبت دارد.کسب راهبردفرضیه دوم: 

 رهبری هزینه بر سیستم کنترل مالی تاثیر مثبت دارد. راهبردالف. 
 د.تمایز بر سیستم کنترل غیرمالی تاثیر مثبت دار راهبردب. 
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 سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. فرضیه سوم:
 الف. سیستم کنترل مدیریت مالی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.

 ب. سیستم کنترل مدیریت غیرمالی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.
داری( در )ضرایب در حالت ضریب معنا tبنابراین براساس همین قاعده و با توجه به مقدار آماره      

ه و تمایز را بر عملکرد نرهبری هزی راهبردتوان نتیجه گرفت که فرضیه اول که تاثیر می 6شکل 
یر این متغیرها از نظر تأث ،عبارت دیگرقرار ندارد. به 96/1تا  -96/1زیرا در بازه  ؛شوددهد، رد نمی می

 دار است.آماری معنا
 96/1بیشتر از  6داری آنها در شکل دار ضرایب معنازیرا مق ؛توان رد کرددوم را نمیهای فرضیه     

اما  ؛دار استسیستم کنترل مالی و غیرمالی معنا وکار بر هردوکسب راهبردتأثیر  ،عبارت دیگراست. به
شکل  برای قضاوت درباره میزان و جهت این تأثیرات، با توجه به مدل در حالت تخمین استاندارد در

توان نتیجه گرفت تأثیر سیستم کنترل غیرمالی برعملکرد  بیشتر از تأثیر سیستم کنترل مالی بر ، می7
که به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سیستم کنترل غیرمالی، طوریعملکرد است. به

استاندارد در متغیر که به ازای افزایش یک انحراف در حالی ؛یابدواحد افزایش می 54/0عملکرد 
اما برای قضاوت درباره فرضیه سوم که تاثیر  ؛یابدواحد افزایش می 34/0سیستم کنترل مالی، عملکرد 

توان گفت تاثیر این متغیر نیز از کند، میهای کنترل مدیریت را بر عملکرد بررسی میمتغیر سیستم
 شود.نظر آماری معنادار است و فرضیه سوم نیز رد نمی

 
 های پژوهشیافته. 4

 طور خالصه بیان کرد:به 5توان در جدول های پژوهش حاضر را مینتایج آزمون فرضیه
 

 های مدل پژوهشخالصه نتایج آزمون فرضیه .5جدول 

 فرضیه نتیجه آزمون تحلیل فرضیه پژوهش

فرضیه 
 اول

 وکار بر عملکرد سازمانیکسب راهبردتاثیر 
مسیر مستقیم تائید شده پس نقش 

 شودمتغیر میانجی رد نمی
 شودرد نمی

فرضیه 
 دوم

وکار بر سیستم کنترل کسب راهبردتاثیر 
 مدیریت

مسیر مستقیم تائید شده پس نقش 
 شودمتغیر میانجی رد نمی

 رد نمی شود

فرضیه 
 سوم

تاثیر سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد 
 سازمان

بر سیستم کنترل  راهبردتاثیر هر دو 
 شود.مدیریت تائید می

 رد نمی شود
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سازی معادالت ساختاری، شود، براساس نتایج مدلمشاهده می 5طور که در جدول همان    
 شوند. های اول، دوم و سوم رد نمی فرضیه

 
 و پیشنهاد گیرینتیجه .5

وکار و سیستم کنترل مدیریت و کسب راهبردای مناسب میان دنبال یافتن رابطهاین پژوهش، به     
های مستقر در شهرک صنعتی تمرکز این پژوهش بر شرکتتاثیر آن بر عملکرد سازمانی هستیم. 

نفر باشند.  20استان قزوین است که در بورس تهران پذیرفته باشند و به لحاظ تعداد کارکنان، بیش از 
های مذکور و در تابستان ان شرکتاطالعات مرتبط به پژوهش از مدیران، کارشناسان و حسابدار

و  بررسیمورد  8/8و لیزرل  19افزارهای اس پی اس اس آوری شد و با استفاده از نرمجمع 1392
 تحلیل قرار گرفت. 

  وکار بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.کسب راهبردفرضیه اول نشان داده شد که در      
 مهم. گرفته است قرار توجه مورد تریوسیع صورتبه روز به روز زمان گذشت با عملکرد گیریاندازه

 زمانی هایمحوری، دوره سود کارایی، / هزینه بر مبتنی بیشتر گذشته در عملکرد ارزیابی که است این
 ارزیابی برای نوینی صنایع، رویکردهای شدنرقابتی با کهحالی در ؛بود مجزا هایشاخص با مدتکوتاه

 زمانی هایدوره محوری، مشتری ارزش محوری، :به توانمی جملهآن از که است شده مطرح عملکرد
که  گفت توانمی پس کرد اشاره ارزیابی گروهی برای هایشاخص مجموعه از استفاده و بلندمدت
 آن با داخل در منابع مستمر جریان درک و اثربخشی زنجیره بهبود جهت اقدامی را عملکرد ارزیابی
 رضایت افزایش در خاتمه، و مشتری به محصول موقع به تحویل هزینه کمتر، با محصولی تولید هدف

است و  داده قرارد بررسی مورد را عملکرد هایشاخص تفصیل به خود مطالعات در ؛دانست مشتری
 پیشنهاد  پذیریانعطاف و خدمات موقع، به تحویل هزینه، کیفیت، شامل را عملکرد گیریاندازه
پذیر خواهد بود که متناسب با های مدنظر عملکرد در شرایطی امکاناما دستیابی به شاخص ؛ایمکرده

 ،بر این اساس ؛های عملکرد متفاوت استشاخص راهبردوکار باشد چون در هر کسب راهبرد
 کیفیت و بازار سهم پذیری،انعطاف و تنوع مشتریان، به گوییهای دیگری از جمله پاسخ شاخص

رهبری  راهبردرا به ارزیابی عملکرد اضافه کردیم. نتایج نشان داد که در صورت استفاده از  محصوالت
تمایز  راهبردهای عملکردی مرتبط با آن دست خواهیم یافت و در صورت استفاده از هزینه به شاخص

های مرتبط با آن دست خواهیم یافت. پس سازگاری میان معیارهای واقعی و مناسب با نوع به شاخص
 وکار باید برقرار باشد.کسب راهبرد
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 وکار بر سیستم کنترل مدیریت تاثیر مثبت دارد.کسب راهبرد در فرضیه دوم، بیان شد که
 رهبری هزینه بر سیستم کنترل مالی تاثیر مثبت دارد. راهبردالف. 
 تمایز بر سیستم کنترل غیرمالی تاثیر مثبت دارد. راهبردب. 
رهبری هزینه با سیستم کنترل مالی و  راهبردنتایج حاکی از عدم رد فرضیه فوق است. یعنی      

 کنترل سیستم کارگیریهب وضعیت فرضیه این درتمایز با سیستم کنترل غیرمالی سازگار است.  راهبرد

 هزینه رهبریراهبرد  دارای واحدهای با محصول تمایزراهبرد  با واحدهای درغیرمالی  مدیریت

 مدیریتکنترل  سیستم از محصول تمایزراهبرد  با واحدهای در که بود آن انتظار و شد مقایسه
 واحدهای در که معنا این به. شود استفاده بیشتر هزینه رهبریراهبرد  با واحدهای به نسبت غیرمالی

-تصمیم جهت تریمربوط اطالعات سیستم، نوع این از استفاده نتیجۀ درتمایز  راهبردبکارگیرنده 

 را فرضیه نتایج .آید دستهبرهبری هزینه  راهبردبکارگیرنده  واحدهای به نسبت مدیران بهتر گیری
 وجود  ،محصول تمایزراهبرد  از بیشتر حمایت الزمۀ گرفت نتیجه توانمی ،بنابراین ؛کندمی تأیید

 فرضیه این درهمچنین،  .باشدمیغیرمالی  مدیریتکنترل   سیستم هایویژگی با هاییسیستم

 واحدهای با محصول تمایزراهبرد  با واحدهای در کنترل مدیریت مالی سیستم کارگیریهب وضعیت

 از محصول تمایزراهبرد  با واحدهای در که بود آن انتظار شد مقایسه هزینه رهبریراهبرد  دارای

 این به. شود استفاده کمتر هزینه رهبریراهبرد  با واحدهای به نسبتکنترل مدیریت مالی  سیستم
 اطالعات سیستم، نوع این از استفاده نتیجۀ دررهبری هزینه  راهبردبکارگیرنده  واحدهای در که معنا

. آید دستهبتمایز  راهبردبکارگیرنده  واحدهای به نسبت مدیران بهتر گیریتصمیم جهت تریمربوط
 رهبریراهبرد  از بیشتر حمایت الزمۀ گرفت نتیجه توانمی بنابراین؛ کندمی تأیید را فرضیه نتایج

  .باشدمیمالی  مدیریتکنترل  سیستم هایویژگی با هاییسیستم وجود ،ههزین
 

 سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. فرضیه سوم:
 مدیریت مالی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.الف. سیستم کنترل 

 ب. سیستم کنترل مدیریت غیرمالی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.
های کنترل مدیریت و کارگیری سیستمهنتایج پژوهش نشان داد که سازگاری معناداری در ب     

 عملکرد وجود دارد. 
سنجش عملکرد هستند که اطالعات مفید و سودمندی های کنترل مدیریت نوعی سیستم سیستم     

کارها برای تقویت رفتارهای مثبت و حذف رفتارهای نامناسب و  را در خصوص چگونگی انجام موثر
کنند. در این پژوهش دو سیستم کنترل مدیریت مالی و غیرمالی مورد بررسی غیرضروری فراهم می
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دنبال یک کاسه کردن های مالی ایجاد شده و بهقرار گرفت. سیستم کنترل مالی که براساس شاخص
های عملکرد تمامی اجزاء سازمان در چند معیار مالی است. نتایج نشان داد که شباهت میان شاخص

رهبری هزینه باید براساس سیستم کنترل  راهبردمالی و رهبری هزینه بسیار زیاد است و عملکرد 
تواند مبنایی دلیل دارا بودن معیارهای مالی نمیکنترل مالی بهاما سیستم  ؛مالی مورد ارزیابی قرار گیرد

تمایز  راهبردهایی که از خصوص سازمانهها باشد ببرای ارزیابی عملکرد تمامی واحدها یا سازمان
بنابراین  ؛تمایز وجود نداردراهبرد های مدیریت مالی و کنند چون سازگاری میان شاخصاستفاده می

دهد و های غیرمالی را مورد ارزیابی قرار میاز سیستم کنترل غیرمالی است که شاخصنیاز به استفاده 
مذکور را ارزیابی کند. نتایج تائید کرد که راهبرد تواند عملکرد تمایز سازگار بوده و بهتر میراهبرد با 

م کنترل رهبری هزینه و سیستراهبرد تمایز و سیستم کنترل غیرمالی و راهبرد تناسب بیشتری میان 
 مالی وجود دارد که تائیدکننده فرضیه فوق است.

راهبرد در فرضیه اول بیان شد که گسترش استفاده از سیستم کنترل مدیریت مالی، بر ارتباط بین      
در  139 0رهبری هزینه و عملکرد اثر مثبت دارد. در پژوهشی که توسط الفت و همکاران او در سال 

رهبری هزینه و عملکرد هزینه راهبرد انجام شد، تأیید شد که متغیر کنترل مدیریت مالی بر ارتباط 
و تاثیرش بر هزینه راهبرد کننده (، عامل کنترل مالی را تقویت1390زاده )موثر است. نایب تاثیر

 (، نیز در پژوهش خود این رابطه را تایید کرد.2013) عملکرد دانست. اسماعیل
که گسترش استفاده از سیستم کنترل مدیریت غیرمالی، بر ارتباط بین  دادفرضیه دوم نشان      

 ال و اسماعیل در س 1389تمایز و عملکرد اثر مثبت دارد. در پژوهش اعرابی و عابدی در سال راهبرد 
تمایز و در نهایت عملکرد راهبرد نیز تاثیر استفاده از سیستم کنترل غیرمالی بر افزایش عملکرد  2013

 سازمانی تایید شد.
سازمان بر عملکرد راهبرد سازمان بر سیستم کنترل مدیریت و راهبرد در فرضیه سوم، نقش      

ویژه بخش هب ؛اثبات شده است پژوهشگرانسازمان اثبات شد. این رابطه تقریبا در پژوهش بسیاری از 
(، 1390همچون الفت و همکارانش ) پژوهشگرانیبر عملکرد. راهبرد دوم این فرضیه یعنی تاثیر 

( این رابطه را 2011( و ازیر )2012(، باستیان و ماچلیش )1390زاده )(، نایب1389اعرابی و عابدی )
 اند.اثبات کرده

میان سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد سازمان نیز اثبات شد. این رابطه در فرضیه چهارم، رابطه      
 ( اثبات شد.  2012) ( و باستیان و ماچلیش1390در پژوهش الفت و همکاران )

پرداخته شده در این حوزه های انجامدر این قسمت به مقایسه نتایج پژوهش خود با سایر پژوهش     
 آمده است. 6پیشین در جدول  هایپژوهش. مقایسه نتایج پژوهش با شودمی
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 پیشین هایپژوهش. مقایسه نتایج پژوهش با 6جدول 

 فرضیه چهارم فرضیه سوم فرضیه دوم فرضیه اول پژوهش

     (1390الفت و همکاران )

     (1389زاده )نایب

     (1389عابدی ) اعرابی و

     (2012) باستیان و ماچلیش
     (2011ازیر )

     (2013اسماعیل )

 

عنوان رهبری هزینه بهراهبرد هایی که از شود سازمانهای پژوهش پیشنهاد میباتوجه به یافته     
کنند برای رسیدن به عملکرد باالتر تمرکز خود را بر سیستم کنترل وکار خود انتخاب میکسبراهبرد 

 غیرمالیسیستم کنترل مدیریت با وکار کمترین هماهنگی را کسبراهبرد  این نوع. معطوف کنند مالی
کنند پیشنهاد کار انتخاب میوکسبراهبرد عنوان تمایز را بهراهبرد های که دارند. در مورد سازمان

عنوان سیستم کنترل مدیریت خود انتخاب کنند تا به شود که از سیستم کنترل مدیریت غیرمالی بهمی
دست یابند. این نحوه بررسی به این دلیل است که معموال انتخاب و تدوین  باالترین سطح عملکرد

هایی که انتظارشان از اما پیشنهاد ما برای این سازمان ؛شوداز سطح باال به پایین انجام میها راهبرد
سازمانی که در صدد است تا سهم  ،مثالبرای تواند باشد. عملکردشان مشخص است به این ترتیب می

رهبری هزینه به همراه سیستم کنترل راهبرد بیشتری از بازار را از آن خود کند بهترین انتخاب او 
باشد بهتر است دنبال افزایش رشد فروش خود میمدیریت مالی است. از طرف دیگر سازمانی که به

عنوان سیستم کنترل نترل مدیریت غیرمالی را بهوکار و سیستم ککسبراهبرد عنوان تمایز را بهراهبرد 
 مدیریت خود انتخاب کند تا به بیشترین رشد فروش برسد.

 های آتی به شکل زیر ارائه کرد:توان پیشنهادهایی را برای پژوهشمی

 مالی و عملکرد سازمانی.راهبرد وکار و سطح کسبراهبرد تاثیر رابطه هماهنگی ـ 
 عملکرد سازمانی ع انسانی وبمناراهبرد وکار و سطح کسبراهبرد تاثیر رابطه هماهنگی ـ 
 و توسعه و عملکرد سازمانی. پژوهشراهبرد کار و وسطح کسبراهبرد تاثیر رابطه هماهنگی ـ 
 بازاریابی و عملکرد سازمانی.راهبرد وکار و سطح کسبراهبرد تاثیر رابطه هماهنگی ـ 

تری بودند که در وکاری کوچکهای تک کسبموارد مورد مطالعه ما شرکت پژوهشدر این      
سطح اول به راهبرد  ،شوند. از آنجا کهباهم ادغام میراهبرد  2و  1ها معموال سطح گونه سازمان این

 شود، های مستقل سودآور که تحت پوشش یک مدیریت اداره میای از شرکتکل مجموعهراهبرد 
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گونه از در مورد رابطه هماهنگی سطح اول با سطوح دیگر در مورد این شپژوهشود اطالق می
 آتی باشد. هایپژوهشتواند پیشنهاد مناسبی برای ها نیز میسازمان

یک سطح نیز دارای  هایراهبرد، هماهنگی بین راهبردعالوه بر اهمیت هماهنگی میان سطوح      
بررسی هماهنگی بیرونی افقی و اثر  ای برجداگانه هایپژوهششود بنابرین پیشنهاد می ؛اهمیت است

 مثال: . برایآن برعملکرد سازمان بپردازد
 بازاریابی و تولیدراهبرد بین  راهبردیتبیین هماهنگی ـ 
 مالی و تولیدراهبرد بین  راهبردیتبیین هماهنگی ـ 
 و توسعه و تولید. پژوهشراهبرد بین  راهبردیتبیین هماهنگی ـ 
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