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 مقدمه .1

. محیطی که کنندمیامروزی در محیطی فرّار، نامطمئن، پیچیده و مبهم زندگی  هایسازمان
واژه برای اولین بار  ینا .شودمی یاد VUCAمحیط  به مثابهاز آن  راهبردیدر بسیاری از محافل 

د جماهیر شوروی استفاده از سوی ارتش آمریکا و در توصیف جهان چندقطبی پس از فروپاشی اتحا
 نوعیبهاست. واژه فرّار  4و مبهم 3، پیچیده2نامطمئن، 1شد. این واژه مخفف چهار کلمه فرّار

سرعت و نوسان تغییرات در محیط است. عدم اطمینان به این معناست که پیامدها و  دهندهبازتاب
 .اندشده بینیپیشر قابل و آشنا، کمت شدهشناخته، حتی پیامدهای ناشی از اقدامات هاخروجی

و متّصل امروزی  پیوستههمبه در اقتصادها و جوامع 5متقابل هایوابستگیبه گسترش  یچیدگیپ
و رخدادهای بالقوه برآمده از این تحوالت  هاانتخابابهام حاکی از حجم عظیم  نهایتاًاشاره داشته و 

شدن این  ازپیشبیشفناوری و پیشرفت ارتباطات یکی از مسائلی است که به  .[1] است
امروزی با ظهور و  وکارکسبموفقیت در فضای  یبرا محیطی دامن زده است. هایناپیوستگی

گذشته عمل کرد و باید طرحی  هایمدلبا تکیه بر ابزار و  تواننمینوپا، دیگر  هایشرکتپیدایش 
 نو در انداخت.
های نوپا و به وکارکسبدر  راهبردیحاضر با هدف شناسایی و طراحی مدل کنترل پژوهش 

ی است که بر اساس وکارکسب، استارتاپ اینترنتی شکل گرفته است.  6هایاستارتاپ ترعاممعنای 
شرکت در جستجوی  فردی شکل گرفته و این صورتبه گذاربنیانیک کارآفرین و یا یک  هایایده

 مدلی از ها،، استارتاپتردقیقبیانی  به است. 7پذیرمقیاستکرار شونده و  روکاکسبیک مدل 
ها به دنبال برطرف وکارکسببه شمار رفته و این  هاآنالینفک  جز که توسعه، وکار هستندکسب

میان مقوله استارتاپ و کارآفرینی قرابت و  رواین. از [2] هستند مسئلهکردن نیاز مشتریان و حل 
 هایتالشبرآمده از افکار و  وکارکسبنزدیکی معنایی وجود دارد، با این تفاوت که کارآفرینی به هر 

 گیرندمیدارد که کمتر با نیت گسترش فراگیر و شهرت افزایی شکل  اشاره 8یک کارآفرین مستقل
داشته، کارکنان  9جدیدی که تمایل به رهایی از فردیت هاییوکارکسببه  هااستارتاپ کهدرحالی

با عدم  هااستارتاپ. [3] ی دارندپذیرمقیاسزیادی را به استخدام خود درآورده و داعیه گسترش و 
، اما اقلیتی کنندمیاطمینان محیطی باالیی مواجه بوده و همچنین نرخ شکست باالیی را نیز تجربه 

 
1 Volatile 
2 Uncertain 
3 Complex 
4 Ambiguouse 
5 Interdependencies 

6 Startup 

7 Scalable 

8 Self-Employed 

9 Solo Founder 
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 باالیی برای رشد و اثرگذاری خواهند داشت و ظرفیتاستعداد ، ذارندگمیکه این سدها را پشت سر 
، نامندمی 1را یونیکورن اندشده گذاریارزشی خصوصی که باالی یک میلیارد دالر هااستارتاپ. [4]

مشهورترین  از .هاستآمریکاییبیشترین تعداد یونیکورن ها در چین مستقر بوده و رده دوم متعلق به 
 اشاره کرد. 4و ایر بی اند بی 3، ژیاومی2به اوبر توانمیی یونیکورن هااستارتاپ

با توجه به موضوع پژوهش، در اینجا بد نیست به برخی از دالیل رایج شکست در میان 
دلیل عدم وجود اطالعات کافی و صحیح، عدم اطمینان باال، نیاز به  به اشاره کنیم. هااستارتاپ

ان استارتاپ تا حد بسیاری متوسل به قوه ابتکاری و گذاریانبن ریع،س هایگیریتصمیم
 هاسوگیریبسیاری را با خود به همراه دارد. این  هایسوگیریخود شده و این امر  هایفرضپیش

تا در شرایط عدم  کنندمیابزارهای شناختی به ما کمک  مثابهبهو تکیه بر شهود، در اغلب اوقات 
آمیز یچیدگی تصمیمات سریعی را اتخاذ کنیم اما در برخی موارد نیز اشتباه و سفسطهاطمینان باال و پ

 .[5] هستند
در مورد استارتاپ خود بلکه در  تنهانهو کاذب  ازحدبیش نفساعتمادبهکارآفرینان، اغلب یک 

دها و اتفاقات بر این باورند که تمامی رویدا هاآن دادها و نتایج دارند.مورد نفوذ شخصی خود بر برون
اینجا به برخی  در .کندمیایفا ن هاآن هایموفقیتو شانس هیچ نقشی را در  هاستآنتحت کنترل 

 :کنیممیمواجه هستند اشاره  هاآنبا  گیریتصمیمکه کارآفرینان استارتاپی در  5هاییاز سوگیری
 6ازحدبیش نفساعتمادبه .1

 7توهم کنترل .2

 کوچک اینمونهدر مورد جوامع بزرگ آماری تنها با تکیه بر  گیرینتیجه .3

 8سوگیری در دسترس بودن .4

 9پافشاری و اصرار بر تصمیمات با وجود نتایج منفی .5

باید به آن اشاره شود  هاآنراه  ادامهو  هااستارتاپ گیریشکلموضوع مهم دیگری که در  
مالی در  تأمینخود به  گذارانبنیاناری از از اینکه بسی فارغ مالی و چرخه آن است. تأمینروند 

، در برخی از مراحل چرخه حیات استارتاپ نیاز به تزریق پردازندمیاستارتاپ  گیریشکلمراحل 
بیرونی است و این موضوع نقش مهم و کلیدی را در موفقیت  گذارانسرمایهمنابع مالی از سوی 

 
1 Unicorn 

2 Uber 

3 Xiaomi 

4 Airbnb 

5 Bias 

6 Overconfidence 

7 Illusion of Control 

8 Availability Bias 

9 Escalation of commitment 
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یا  اعتباربخشیمچون مرحله اکتشاف یا ایده، . در این خصوص مراحلی هکندمیایفا  هااستارتاپ
 توانمیو بلوغ را  رشد شروع اولیه، مرحله ،رییگشتابگیری، مرحله ساخت یا مرحله پیش از شتاب

از این  هرکدامنکته حائز اهمیت در ذکر مراحل و دوره عمر استارتاپ این است که  در نظر گرفت.
و کلیدی  راهبردیداشت و برای رسیدن به اهداف  مراحل نیازهای کنترلی ویژه خود را خواهند

  .(2و  1 های)شکل سازمان باید به کنترل در مراحل مختلف عمر توجه ویژه داشت
 

 
 . مراحل حیات استارتاپ1شکل 

 

 
 مالی استارتاپ تأمین. چرخه 2شکل 
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 پژوهشپیشینه مبانی نظری و  .2

کارکرد  ترینمهم بعضاًو  ترینکلیدی احوزه مدیریت، کارکرد کنترل ر پردازاننظریهبسیاری از 
بسیار  راهبردیدر بحث مدیریت  ویژهبه. با وجود این اهمیت، حوزه کنترل گیرندمیآن در نظر 

 راهبردیهسته و بدنه اصلی مدیریت  راهبردیو منابع مدیریت  هاکتاب اغلب مهجور مانده است.
 ایافزونه به مثابه، کنترل را راهبردیبا نگاهی خطی به مقوله مدیریت  اساساًرا در تدوین دیده و 

 .انددادهبرای کنترل برون دادها و نتایج مدنظر قرار 
 مفهوم خلط از جلوگیری و تدقیق معنایی منظوربه کنترل کارکردهای و تعاریف آوردن از پیش

 1کانسینسکی پیشنهاد بر اساس توانمی. شود داده توضیح لکنتر متغیرهای و سطوح است الزم
 سطح واحدها، و ایوظیفه کارکردهای فرد،: برشمرد ترتیب بدین را کنترل سطوح (،1993)

 دهدمی نشان بندیسطحاین . بنگاه سطح و سازمانی فرا و سازمانی میان شبکه سطح ،وکارکسب
 مختلف متغیرهای بر که کنترل گفت باید همچنین. نیستیم روروبه کنترل نوع یک با سازمان در که

. است اقتضائات و هاشایستگی :از ندعبارت جرالد دیدگاه از شونده کنترل متغیرهای. شودمی اعمال
 قرار مدنظر راهبردی در کنترل باید که متغیرهایی دیگر پژوهشگر دو دیدگاه اساس بر کهدرصورتی

 مفروضات صنعت، کلیدی موفقیت عوامل راهبردی، هایقابلیت راهبردی، اهداف: از ندعبارت گیرند،
 با عمیقی پیوند کنترل، و متغیرهای سطوح درباره زنیگمانه. است رقابتی مزیت و ریزیبرنامه

 .دارد کنترل کارکردهای
برای مدیریت اثربخش  هاسیستمحلقه مفقوده بسیاری از  راهبردی، کنترل 2به عقیده پیتر لورانژ

 راهبردبا  هافعالیتانطباق  سامانمندرا به معنای پایش مداوم و  راهبردیسازمان است. لورانژ کنترل 
( لورانژ با 1 ص لورانژ،) .کندمیبندی مفهوم هاارزیابیاین  بر پایهسازمان  راهبردسازمان و اصالح 

(. کنترل 4(، کنترل نوع دوم )نفوذپذیر3کنترلقابلکنترل در قالب کنترل نوع یک )انواع  بندیگونه
 هایجهشو کنترل  6راهبردی هایتکانهکنترل جریان یا  دو نوع(، 5کنترلقابلنوع سوم )غیر

  .[6] کندمیرا معرفی  7راهبردی

را جایگزین  ایمرحلهنقد مدل کالسیک کنترل بازخور، یک مدل سه  با 8پروفسور جورج شریاگ
، هاطرحبه معنای ارزشیابی الزامی  راهبردی. در نگاه او کنترل کندمیمدل منترل بازخور معرفی 

فراهم کردن اطالعات برای اقدامات آتی است. این مدل یک مدل  منظوربهو نتایج  هافعالیت

 
1 Konsynski 

2 Peter Loarange 
3 Conrollable 
4 Influenceable 
5 Uncontrollable 
6 Strategic Momentum Control 
7 Strategic Leap Control 

8 George Schreyogg 
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و مداوم اعتبار  سامانمندبه معنای بررسی  1هافرضپیشرحله کنترل سه م و شاملفرآیندی بوده 
سازمان  ت اولیههو جمعنای پاییدن و پرسشگری مداوم مسیر  به 2، مرحله کنترل اجراهافرضپیش

به معنای پایش مداوم رخدادهای تهدیدکننده درون و بیرون  3راهبردیو در نهایت مرحله نظارت 
 .[7] شودمیسازمان 
با شناخت اهمیت پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی جز جدیدی را تحت  4، پربل1992ال در س

 نوعیبهکه  کندمیشریاگ اضافه  ایمرحلهسه  راهبردیبه کنترل  5ویژه هایآگاهیعنوان کنترل 
بیان کرد که کنترل  چنیناین توانمیواقع  در .شودمیمدیریت بحران و ممیزی بحران را شامل 

در شرایط ناپیوستگی است که توسط لورانژ  راهبردیمترادف با کنترل جهش  نوعیبههشدار ویژه 
 .[8] مطرح شده است

های کنترل تشخیصی، (، مدل کنترل راهبردی خود را بر پایه چهار محور نظام1995سایمونز )
ل ارزشی( و کنترل مرزها )کنترل تحدیدی( های کنترل تعاملی، کنترل باورها و اعتقادات )کنترنظام

صورت ریزی کرده است. در کنترل تشخیصی، راهبرد به مثابه یک برنامه در نظر گرفته شده و بهپی
یرهای عملکرد مد نظر قرار متغ ،کنترلاین روش  در .ریزی شده استرسمی و از قبل برنامه

در عمل نگریسته شده و پایه و اساس آن عدم  یک الگو به مثابه راهبردکنترل تعاملی،  در .گیردمی
تا از تجربه و  کندمینظام این امکان را برای مدیران فراهم  ینا است. راهبردی هایقطعیت
کنترل اعتقادی یا کنترل باورها،  در ، استفاده کنند.انجامندمینوظهور  راهبردبه که  هاییفرصت
نگریسته شده و سازمان در پی کسب تعهد به اهداف کلیدی سازمان  اندازچشم به مثابه راهبرد
 هایسازماناعتقادی به تمایل ذاتی اعضای سازمان برای تعلق و عضویت در  هاینظام است.

موردنظر و نوظهور را مشخص نموده  راهبردجهت و میزان ترکیب  هانظاماتّکا دارند. این  هدفمند
 مثابهبه راهبردکنترل مرزها،  در .نمایندمیرا ارائه  هافرصتجوی الزم برای جست هایراهنماییو 

در بازار محصول،  وکارکسب هایفعالیتتا سطح  شودمییک جایگاه نگریسته شده و تالش 
نظام کنترل مرزها تعیین سطوح مجاز  هدف مشخص و با سطح ریسک معقول به وقوع بپیوندد.

 .[9] آزادی عمل در سازمان است
در صنعت توزین اشاره  راهبردیبه تبیین مدل کنترل  توانمیاخیر در کشور  هایوهشپژاز 

 کنترل حوزه در را موضعی مدلی بنیاد، داده نظریه پژوهشی راهبرد بر اتکا با پژوهش این کرد.
 راهبردی کنترل که گردید مشخص مفاهیم استخراج و هاداده تحلیل از پس. تبیین نمود راهبردی

 
1 Premise Control 

2 Implementation Control 
3 Strategic Surveillance 
4 Josef Preble 
5 Special Control 
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 کنترل اطالعات، کنترل نوظهور، کنترل ارزشی، پیچیده کنترل ،اندازچشمکنترل  هایاهرم دارای
 .است راهبرد محتوای و کنترل راهبردی هوشمندی محدودکننده،

 
 شناسی پژوهشروش .3

های نوپای وکارکسبگیر در عرصه و تصمیم سازتصمیماز افراد  شودمیدر این پژوهش تالش 
که در مراحل رشد و بلوغ و نه در مرحله ابتدایی و پیش از  آنالینی هااستارتاپاینترنتی یا 

همچون  هاییشرکتمرحله کیفی پژوهش از مدیران ارشد  در قرار دارند، استفاده شود. گریشتاب
و برخی  هاتشرکو در مرحله کمی پژوهش سایر مدیران این کاال، دیتاشهر و پنتد، بیمیتو، دیجی

مهم و حائز اهمیت در این میان، مشکالت  نکته اینترنتی دیگر استفاده شده است. هایشرکت
برای پژوهش است. با توجه به ساختار و  شوندگانمصاحبهمربوط به هماهنگی و جلب موافقت 

، اغلب رودمیبه شمار  هاآنکه اطالعات بخش حیاتی و کلیدی  های اینترنتیوکارکسباکوسیستم 
 صورتبهرغبت و تمایلی برای مشارکت نداشته و برخی حتی در مراحل ابتدایی  شوندگانمصاحبه

 !پنداشتندمیرقیب  هایشرکتمستقیم و غیرمستقیم، پژوهشگر را جاسوس 
در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته، اطالعات پنج نفر از . بخش کیفی 

 با .ها تحلیل شدندداده MaxQdaافزار آوری شده و سپس از طریق نرمافراد مطلع و خبره گرد
آوری شده و در مراحل ابتدایی طی مراحل مختلف جمع هادادهتوجه به تخصصی بودن موضوع 

موضوع پژوهش و  1سعی بر این بود تا برای روشن شدن موضوع، مطالب و نکات برای ایضاح
 ب اطمینان بیشتر آموزش داده شده و یا یادآوری شوند.و همچنین جل شوندگانمصاحبهدرک بهتر 

تجربی بسیاری از  صورتبهدرک آکادمیکی از مطالب نداشته و  شوندهمصاحبهاغلب افراد  تقریباً
در  راهبردیبر کنترل  مؤثر، عوامل هادادهاز گردآوری  پس .دادندمیکنترلی را انجام  هایفعالیت
شکل داده  هاآنشده و پژوهشگر مدلی مفهومی را بر اساس  بندیجمعزیر  صورتبهکد  10قالب 
مصاحبه و کدگذاری ارائه شده است. کدگذاری به همراه  ی اسنادهادادهاز  ایخالصهادامه  در است.

 .شودمیارائه  1متون متناظر برآمده از مصاحبه در انتها و در قالب پیوست 
  هادادهسیستم 

Document System Memo # 

Documents  325 

کاله() یلیاسماعمصاحبه    32 

دیتاشهر() یمشرفمصاحبه    65 

پنتد() یرادمصاحبه    89 

کاال()دیجی مصاحبه رضایی   62 

بیمیتو() یفروغ-مصاحبه   77 

 
1 Clarification 
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 سیستم کدها

Code System Memo 
Coded 

Segments 
Documents 

Code System  325 5 

 1 2  سازمانکنترل محیط درونی 

 3 10  کنترل تعاملی

 3 8  کنترل تعامالت کارکنان

 3 9  کنترل اطالعات

 3 5  خودکنترلی و خود ارزیابی

 4 13  کنترل القایی

 2 9  کنترل جو سازمان

 3 6  کنترل ارزشی

 0 0  کنترل فرهنگی

 3 9  فرهنگ مشارکت

 1 3  فرهنگ کار تیمی

 2 4  نسانیا کنترل بافت نیروی

 3 12  کنترل یادگیری سازمانی

 3 10  کنترل نوآوری

 1 1  سرعت و چابکی

 4 15  کنترل خالقیت

 2 4  کنترل یادگیری

 4 12  اندازچشمکنترل 

 1 1  تعهد سازمانی

 1 1  فرهنگ تهاجمی و ریسک پذیری

 1 1  کنترل محدود کننده

 1 2  کنترل نامحسوس

 4 8  گفتمانیکنترل 

 3 5  قوانین و مقررات

 0 0  کنترل تشخیصی

 3 12  های کلیدی عملکردکنترل شاخص

 4 11  کنترل نرخ رشد

 3 5  کنترل اهداف واحدهای شرکت

 2 6  کنترل نرخ جذب

 3 7  کنترل سفر مشتری

 2 3  کنترل ترافیک سایت

 2 3  کنترل سهم بازار

 3 5  کنترل زنجیره ارزش
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Code System Memo 
Coded 

Segments 
Documents 

 2 2  کنترل محیط بیرونی

 3 5  سازمان مرزیبرونکنترل 

 کنترل اخبار محیطی

همه اخباری که  شودمیتالش 
پیرامونی وجود داشته و  صورتبه

حتی حواشی مورد بررسی قرار 
 .گیرد

2 2 

 1 1  ها و اخبار سایتکنترل روزنامه

 1 1  کنترل تلگرام

 1 1  کنترل اینستاگرام

 1 1  توییترکنترل 

 3 12  کنترل تعامالت کارکنان و مشتریان

 3 7  پایش محیطی

 4 17  کنترل بازار

 1 1  ذار صنعتگپایش افراد اثر

 4 4  کنترل فناوری

 3 6  پویش محیط فناوری

 5 15  کنترل مضمون و زمینه بازار

 4 8  کنترل مشتریان

 1 1  های پرداختکنترل سامانه

 5 7  تأمینکنترل زنجیره 

 5 11  کنترل رقبا

 2 5  کنترل قیمت رقبا

 کنترل ترافیک
رقبا کنترل  سایتوبترافیک 

 شودمی
2 2 

 3 14  هافرضپیشکنترل 

 
مدل مفهومی پژوهش حاضر، به صورت ارائه شده در  یدهندهترتیب، اجزای تشکیلبه  این 

 به یکدیگر مرتبط هستند. 1نمودار 
ارائه شده توسط  1کنترلی هایاهرمدر قالب  شوندگانمصاحبهنکات و مفاهیم عنوان شده توسط 

و کنترل تعاملی در بخش  یصیتشخ ارزشی، تحدیدی، هایکنترل( در ذیل عناوین 1995سایمونز )
 راهبردیو مفروضات  هافرضپیشبندی شده و کنترل پارادایمیک برگرفته از کنترل داخلی مفهوم 

 
1 Control Levers 
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بخش کنترل محیط خارجی نیز با کمک دو متغیر  ( وارد مدل شده است.1987شریاگ و اشتاینمن )
 .( پوشش داده شده استPESTEL)کنترل  1کنترل بازار و کنترل برون مرزی یا مرزیانی سازمان

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1نمودار 

 

یک بدیل برای بحث کنترل  مثابهاز سوی پژوهشگر در قالب یک سازه، به 2ناوبری سازمان
بدهد. در واقع کنترل  به دستدر درون مدل تعبیه شده است تا تبیین بهتری از کنترل  راهبردی
یک مفهوم دربرگیرنده و  مانندبلکه  راهبردییک بخش مجزا از مدیریت  به مثابهنه  راهبردی

یک خلبان در  مثابهبه راهبردی گرکنترل .گیردمیسازی و اجرا را در بر راهبردجامع کلیه مراحل 
سازمان، با توجه به نیروهای محیط درونی و بیرونی را به عهده  راهبرد 3هواپیما، وظیفه هدایت

 دارد.
 هایمدل( 1987( و شریاگ )1992) پربل هایمدلو تعاملی است.  ایرابطهمدل  مذکورمدل 

 راهبرد اساساً هااستارتاپدر مدل حاضر با توجه به فضای متالطم حاکم بر  اما؛ فرآیندی بودند
، زمانهم صورتبه راهبرداین قالب  در نگاه فرآیندی به آن داشت. تواننمیسیال است و  ایمقوله

و بحث نگاه فرآیندی و جدایی تدوین و اجرا نگاهی نامربوط است. از طرف  شودمیتدوین و اجرا 
دیگر با توجه به اینکه ساختارها منعطف و مسطح بوده و ارتباطات بسیار فشرده و درهم تنیده است 

تفاوت داشته و این تعامالت و مراودات  راهبرد 4با رویکرد گفتمان غالب راهبرد گیریشکلرویکرد 

 
1 Organizational Border Guarding 

2 Organization Navigating 

3 Piloting 

4 Dominant Discourse 

 سازمانناوبری 

 راهبردیکنترل 

کنترل محیط 
 داخلی

کنترل محیط 
 خارجی

 مرزبانی سازمان

 کنترل فضای  بازار کنترل پارادایمیک کنترل تحدیدی کنترل ارزشی

 کنترل تشخیصی کنترل تعاملی

 کنترل
 جو سازمان
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قرار گیرد که در مدل با توجه به کنترل تعامالت و  مدنظرسازمان است که باید  1یدرونی و محل
 سازمان به آن اشاره شده است. هایبستانبده 

با استفاده از ابزار پرسشنامه و تحلیل  هاداده در این بخش گردآوری بخش کمی پژوهش.
ساختاری  سازیمدلاست. ساختاری تفسیری انجام شده  سازیمدلبا استفاده از روش  هاداده

[. 10است ]اقتصادی و اجتماعی  هایسیستم ویژهبهها تمسطراحی سی هایروشتفسیری یکی از 
از رایانه، ریاضیات و مشارکت  گیریبهرهساختاری تفسیری روشی است که با  سازیمدل

سازی ساختاری تفسیری طورکلی مدل. بهپردازد. پیچیده می هایسیستممتخصصان، به طراحی 
ای ساختاردهی گونهپذیر نموده و سیستم را بهتکنیکی است که بررسی پیچیدگی سیستم را امکان

برای  MicMac[ در این پژوهش از تکنیک 11؛12درک باشد. ]سادگی قابلکند که بهمی
 [.11؛12شود ]سازی ساختاری تفسیری استفاده میمدل

است  راهبردیس، یازده معیار که مستخرج از مرحله کیفی پژوهش در زمینه کنترل بر این اسا
بر روی هم  هاآننفر از خبرگان این حوزه توزیع گردیده و میزان اثرپذیری و اثرگذاری  11میان 

 . این یازده معیار عبارتند از:اندگرفتهمورد پرسش قرار 
F1 : کنترل پارادایمیک( راهبردیو مفروضات  هافرضپیشکنترل( 

F2 :تحدیدی کنترل 

F3 :کنترل ارزشی 

F4 :کنترل تعاملی 

F5 :کنترل بازار 

F6 :سازمان مرزب 

F7 :کنترل محیط داخلی شرکت 

F8 :کنترل محیط بیرونی شرکت 

F9کنترل تشخیصی : 

F10کنترل فضای سازمان : 
F11 راهبردی: کنترل 

 
 هایافته ها وداده تحلیل .4

ارائه  2در نمودار  وابستگی-نمودار قدرت نفوذ ،هاآنبر اساس نظر خبرگان و ترکیب ماتریسی 
، یازده معیار مورد استفاده در این پژوهش، شودمیمشاهده نمودار این که در  طورشده است. همان

 ,F2, F4, F5, F6. معیارهای اندشده بندیدستهبر اساس ترکیب نظر خبرگان به چهار بخش 

 
1 Local Interaction 
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11, F9, F8F  اصوالً قرار گرفته است. متغیرهای این بخش،  1خودمختاردر بخش متغیرهای 
در بخش متغیرهای  F7, F0رهای اثرپذیری و اثرگذاری کمی بر روی معیارهای دیگر دارد. معیا

ترین اثرگذاری را بر بیشترین اثرپذیری و کم اصوالًاند. متغیرهای این بخش، قرار گرفته 2وابسته
اند. متغیرهای قرار نگرفته 3از معیارها در بخش متغیرهای پیوندی کدامهیچمعیارهای دیگر دارند. 

پذیری را بر معیارهای دیگر دارند. معیارهای بیشترین اثرگذاری و بیشترین اثر اصوالًاین بخش، 
3, F1F بیشتری اثرگذاری  اصوالًگیرند. متغیرهای این بخش، قرار می 4در بخش متغیرهای نفوذی

 ترین اثرپذیری را دارند.و کم
 

 وابستگی-نمودار قدرت نفوذ .2 نمودار

 

. این مدل، بر شودارائه میپایدار  ونقلحملمرحله آخر، مدل ساختاری تفسیری توسعه در 
مدل  ،3نمودار  گردد. دراساس ماتریس دسترسی نهایی حاصل از ترکیب نظر خبرگان حاصل می

 .شودمیساختاری تفسیری پژوهش ارائه 
 

 
1 Autonomous Variables 

2 Dependent Variables 

3 Linkage Variables 

4 Driving Variables 

Group3 

(Linkage 

Variables) 

    F1   Group4 

(Driving 

Variables)        

           

           

           

         F3  

         F5  

       F6,F8  F4  

       F11 F2   

Group2 
(Dependent  

Variables) 

F10  F7   F9  Group1 
(Autonomus 

Variables)        
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 راهبردیمدل ساختاری تفسیری کنترل  .3نمودار 

 
و معیار  ، معیارهای موجود در سطح اول دارای بیشترین اثرپذیری از معیارهای دیگر3 نموداردر 

. سطوح دوم، سوم، چهارم، هستموجود در سطح هفتم دارای بیشترین اثرگذاری بر معیارهای دیگر 
 گیرند.این طیف قرار میپنجم و ششم نیز در میان دو سر 

 
 هادهاگیری و پیشننتیجه .5

با اکوسیستم  آنالینفعالیت در اکوسیستم  سازوکار اساساًبدون شک بر کسی پوشیده نیست که 
، هاپژوهشتوجه به نتایج به دست آمده از  با بنیادی با یکدیگر متفاوت است. صورتبهسنتی آفالین 

در شرایط کنترل جهش  دائماً آنالینهای در استارتاپ راهبردیاغراق نیست اگر بگوییم کنترل 

 کنترل بازار

 کنترل فضای سازمان  کنترل محیط داخلی شرکت

 کنترل تشخیصی راهبردیکنترل 

 مرزبانی سازمان کنترل محیط بیرونی شرکت

 کنترل تحدیدی

 کنترل ارزشی

 کنترل تعاملی

 راهبردیکنترل پیش فرضها و مفروضات 
 )کنترل پارادایمیک(

 سطح اول

 دومسطح 

 سومسطح 

 هفتمسطح 

 چهارمسطح 

 ششمسطح 

 پنجمسطح 
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بر این موضوع  شوندهمصاحبهپنج نفر  هر پربل قرار دارد. 2ویژه هایآگاهیلورانژ و کنترل  1راهبردی
ترل کن مدل است. و متالطمبه شدت پیچیده  هاآنهای وکارکسباذعان داشتند که محیط در 

را  راهبردیکنترل  نهایتاً ارائه شده ناظر بر دو محیط درونی و بیرونی شرکت است که  راهبردی
از  3بحث کنترل محیط داخلی یا درونی سازمان توجه به جو و فضای سازمان در .دهندمیشکل 

باید  ویژهبهتعامالت خرد  هاسیستم گونهایندر  رواین از برخوردار است. توجهیقابلاهمیت 
دهند که نتایج پژوهش کمی نشان می مداوم و مستمر پایش شده و نظارت شوند. صورتبه

هایی همانند کنترل بازار، کنترل تعاملی، مرزبانی سازمان و کنترل تشخیصی، متغیرها و عوامل اهرم
 بدیلی در کنترل راهبردی دارند.خودمختاری هستند که نقش بی

اساس نتایج حاصله این است که کنترل پارادایمیک یا کنترل و کلیدی بر  توجهقابلنکته 
که در  طورهمان دارد. راهبردیبیشترین اثرگذاری را بر کنترل  راهبردیو مفروضات  هافرضپیش

و اختالالت  هانارساییبه دلیل  هااستارتاپابتدای بحث نیز به آن اشاره شد، شکست بسیاری از 
 رواین از بوده است. هااستارتاپ گذارانپایه الیتغیرصلب و  هایفرضپیشو به عبارتی  4شناختی

 دارد. هاراهبرددر موفقیت سازمان و کارآمدی  مؤثرگامی  هافرضپیشیادگیری و تغییر در 
، کنترل ارزشی و باورهای دهندمیکه نتایج حاصله به درستی نشان  طورهماندر گام بعدی، 

همچون  هاییارزشو  اندازچشمدارد. توجه مداوم به  راهبردیدر کنترل  مؤثریسازمان نقش 
 اثرگذار است. هاسازماناثربخش در این  راهبردیخالقیت، نوآوری و کار تیمی نیز در کنترل 

از خود به جای بگذارد تغییر در  تواندمیپیچیده  هایسیستمدر  ناپذیریجبراناثرات  آنچه
تخت و پیشرو امروزی سازمان باید همواره مراقب  هایسازماندر  رواین از و باورهاست. هانگرش

 تحت کنترل خود داشته باشد. فرآیندها رابوده و این  هاسازمانتعامالت درونی افراد و کارکنان در 
 پذیریجامعهو  سازیفرهنگبه  توجه اشاره شد، هامصاحبهی برگرفته از هادادهکه در  طورهمان

باید مورد توجه قرار  ازپیشبیشموردی است که  هاارزشدر بدو ورود افراد به سازمان و تزریق 
 گیرد.

 

 

  

 
1 Strategic Leap Control (Lorange) 

2 Special alert Control (Preble) 

3 Organization Climate 

4 Cognitive Disorder 
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