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 چکیده
و  هافرصفتمختلف  مسفتل م مجاه فا بفا  یوکارهاکسب یامروزه رقابت در فضا

و  ینفیبشیپف منظجربفا رانیاست تا مد یضرور ،رونیازااست.  یفروان یهاچالش
  ییکنتفر  و پاسففخ ج نیخفجد، همننف یهاسفازماناثفربخش  یراهبفرد تیهفدا

کنتفر   یال فج یاز نفج  ،یطیبا مجقع در واکنش با تحرکات رقبا و تحجالت مح
سازمان و تحقق  یو بقا اتیبر ضمانت حفظ ح الوه کا ندینمااستفاده  کیاستراتژ

. دیفنما لیدر سازمان تبد یهارو  یمستمر، درون یاهداف سازمان، کنتر  را با امر
با  ادیو روش داده بن یفیک یپژوهش ةجیشاز  یریگب رهپژوهش حاضر با  ن؛یبنابرا

پژوهش  نیپرداختا است. در ا یخجدکنترل کردیرو اب کیاستراتژ کنتر  یال ج نییتب
 یاب ار گفردوور ،شدهانجام  یو گلجلا برف یهدفمند، نظر یهاروشبا  یریگنمجنا
ون  لیفو تحل ایتج  ةجیو ش افتایساختار ماین یهامصاحباپژوهش،  نیدر ا هاداده

است -ون  دیحاصلا مؤ جیاست. نتا دهشانجام  ادیداده بن یمیبا استفاده از مد  پاراد
بفا  یدرونف- یدر سازمان و ن فاه کیکنتر  استراتژ یسازادهیپ» یاصل ةمقجل کا

و  جامفل  یانفایزم جامفل  ،ی ل فاست کا با تجها با  جامل  «کیاستراتژ کنتر 
شفامل  یاصفل امفدیپ دودستاراهبردها، با  قیشکل گرفتا است و از طر گرمداخلا

 .شجدیممنجر  یفرد یامدهایو پ یسازمان یامدهایپ
 

 های کليدیواژه 
 .ال ج اد،یبنداده ةنظری ،یخجدکنترل ک،یکنتر  استراتژ

 

 
 

Abstract 
Nowadays, competition in various business environments 
requires confrontation with plenty of opportunities and 
challenges. It is therefore necessary for the managers to 
apply some strategic control model for the purpose of 
predicting, effective strategic guidance of the organization as 
well as timely control and response to the movements of the 
rivals and environmental developments. Such a strategic 
control model should be able to turn the strategic control to a 

continuous, internal and ongoing stream in addition to 
guaranteeing the survival of the organization and realization 
of the organizational goals. The present research is an 
attempt to explain the pattern of strategic control with a self-
control approach using qualitative research method and 
grounded theory. Data sampling has been made using 
purposeful and snowball sampling methods. Semi-structured 
interviews have been used as the tool for gathering data and 

data analysis has been carried out using grounded theory 
paradigmatic model. The results confirm that the main 
category is "implementation of strategic control in the 
organization with an internal look at strategic control (self-
control)" which has been developed by the causal factors 
and a set of contextual and intervening elements that lead to 
two main organizational and individual outcomes through 
strategies. 
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 مقدمه
 دارد وهجد مدیریت هاینظریا با مختلفی نسبت هاین رش

مقجلة  و مدیریت با ن رش فرایندی از ناشی کنتر ،ة مقجل
 .است مدیریتی مسائل با ن رش سطح بر ناظر استراتژیک،

 و مف جمی سطح در کنتر  یعنی ،استراتژیک کنتر  ،بنابراین
 استراتژی نتر با ک مربجط تن ا مف جمی، سطح در ذهنی. کنتر 

 در سازمان  ناصر شامل تمامی بلکا نیست؛ استراتژیک برنامة و

 و این  ناصر شامل اهداف شجد.می مف جمی ذهنی و سطح

محیط،  نیروی انسانی )هجیت(، ، ساختار،هافناوری ها،استراتژی
 را استراتژیک کنتر  تجانبنابراین، می فرهنگ محصجالت هستند.

 استراتژیک کنتر دانست،  هاری و ساری  ناصر این تمامی در
 استراتژیک کنتر  و فرهنگ محصجالت، ساختار، فناوری، محیط،

 (.99:1983هستند )ا رابی، هاکنتر  دست این از انسانی نیروی

قرار  ارزیابی مجرد رفتار از بخش استراتژیک، ون کنتر  در ،درواقع
 ة قید . بادارد سازمان اثربخشی بر بیشتری تأثیر کا گیردمی

 و سازمان فرد، از متشکل معینیة چرخ در رفتار اندیشمندان،
 کنتر کند. با بیان دی ر؛ می پیدا نمجد سازمان و فرد میان تعامل
و استفاده از نقاط بازرسی  ی یرایپااز  است  بارت کیاستراتژ

 هایهایی کا ممکن است برای ارزیابیاستراتژیک یعنی مالک
را و تحقق استراتژی مقرر مجرد استفاده قرار اه خصجص در شرویپ

های اهرای استراتژی سازمانی را وستانا ،هااین مالک .گیرند
بروورده شجند، ا تبار  نمایند و در صجرتی کامیگذاری پایا

تجان اذ ان بدین ترتیب میشجد. می تأیید تدوین شد،استراتژی 
 ،استراتژی وینتدکنتر  استراتژیک بر هماهن ی میان کا  داشت

با  زمانهم هادن از اینکا استراتژیکراهرای ون و اطمینان حاصل 
 کندمی ، نظارتهستند در حرکت هدو  زمانی رو با سجی هدف

 یبرا یمتفاوت اهداف پردازاننظریا(. 66: 1981، 1)لجرانژ
 اساس نیا بر و اندگرفتا نظر در یراهبرد کنتر  هایسیستم

. اندساختا متمرک  یمختلف مجضج ات بر را یراهبرد یهاشیپا
 جینتا و راهبرد یاهرا ندیافر شیپا راهبرد، کنتر  هایبرناما غالب
. اندساختا مطرح یراهبرد کنتر  هدف ترینم م  نجانبا را ون
 با ییاهرا اقدامات تطابق  انیم یبررس بر هابرناما نیا

 راهبرد یاهرا جیتان تطابق  انیم  ین و شده انجام هایری یبرناما
 در محققان یبرخ. دارند تمرک  شده ینیبشیپ هایهدف با
 فجق هدف دو با  ین را هاورودی کنتر  یلیتکم یکردیرو

                                                                      
1. Lorange 

 ندیفرو بر اثرگذار اقدامات و ندهایافر کردیرو نیا در. انداف وده
 تیریمد ،یانسان منابع تیریمد از ا م) راهبرد یاهرا

طجر خالصا با .دنریگ قرار شیپا مجرد دیبا هم ،سازمانیفرهنگ
استراتژیک وهجد دارد:  نجع رویکرد کلی در مقجلة کنتر  دو
: این رویکرد با می ان زیادی مت کی و مبتنی با 3یکرد سنتیرو

 کیسا  یا بازخجرد است و غالبًا تا پایان دوره کا معمجالً یک 
ستای واکنشی در را گجناچیهماه است؛ شاهد  و یا یک فصل
ها، اهداف کالن، اهداف استراتژیک و حتی در استراتژی دنظریتجد

 های راهبردی نیست.نجووری و برناما

 
 (3002)دس، رویکرد سنتی با کنتر  استراتژیک. 2شکل 

 

صجرت متجالی  در این رویکرد سا مرحلة تدوین، اهرا و ارزیابی با
 وگیری  ملکرد بر بازخجرد از طریق اندازههستند و کنتر  مبتنی

گیرد و های تدوین شده انجام میون نسبت با استراتژی سایمقا
های سالیانا پیجند خجرده است. این سیستم ری ی مدتاً با برناما

نی  مش جر است « ایتک حلقا» کنترلی سنتی کا با سیستم
 شده مقایسا  ینیبشیپ ملکرد واقعی را با  ملکرد  یسادگبا
می مناسب زمانی است کا محیط ایستا و کند. چنین سیستمی

 (. در9،63:3002)دس تغییر و تحجالت محیطی اندک است
 مدیریتی  کنتر روش از یاندهیف ا یهادنتقاا ،خیرا یهادها
 رتصج مالی یاشاخصا روی ریافبس  فتمرک تف ل افب ،نتیفس

. 1: از اند بارتبا این رویکرد  هادنتقاا ینا از برخی. ستا گرفتا
 ،یریگمیتصم ایبر کنندهگمراه و ستدرنا تطال ادن اکرراهم ف

 یهانسبت و هاتیفعال نتایج با طمربجزیرا؛  مدتاً این اطال ات 
 وزمرا یهایاستراتژ دنکر ظلحا ناتجانی در. 3؛ اندمالی گذشتا

 مدتکجتاه ندیشةاتشجیق . 9 س؛جفغیرمحس یاشاخصا و نمازسا
 افهدا بین ازنتج نیتأمتجانایی در .  دم 2؛ ه ئی یسازنایب  و

منصفانا  و صحیح تطال ا دم ارائا ا. 1 ؛بلندمدت و مدتکجتاه
 تطال ا)رویکرد سنتی قادر است امالی  یحسابدار در

                                                                      
2. Traditional Approach 
3. Dess 
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 همارفف یگذارایسرما و افه ین تخصیص ایبر یاکنندهگمراه
 ،تفسا وارد شیجة سنتی  با کنتر بر کا یی رد دنتقاا .نماید(

، تفسا هاسازمان در ووریجفن و تفخالقی کاهش درون  اثرگذاری
مدیران خجاهان سطح مناسبی از  وزیرفما یهاسازمان زیرا؛ در

های وهجد کنتر  کنتر  هستند کا ضمن پاسخ جیی با ضرورت
سازمان نی   خالقیت و وورینج ،یریپذانعطافدر سازمان، با 

کا با  الی استاین در ح (.81-80: 1331، 1سیمجن )وسیب نرساند 
 و انمدیر نمیا دتضا  ،رفکنت دیدفتش نظران باا تقاد صاحب

 (.122 ،1983 ن،ضاییار) ابدییمیش اف رکنان اکا
براساس این رویکرد تدوین، اهرا و کنتر   :1رويکرد نوين

استراتژیک با می ان زیادی با یکدی ر در تعامل هستند. در این 
جستا محیط )داخلی و خارهی( نظارت مداوم و پی تیاهم بررویکرد 

دریافت  صجرت درشجد تا می دیتأکبر روندها و حجادث م م 
ها، اهداف ساالنا و یا ای مبنی بر ضرورت اصالح استراتژینشانا

، )دس اهداف استراتژیک سازمان، اصالح مقتضی انجام پذیرد
بر مبنای رویکرد نجین سا نجع مختل  کنتر   (.31:3002

 دارد: استراتژیک وهجد
 ريزی استراتژی(:)محتوايی/کنترل برنامه1کنترل اطالعاتی

با فرض صحت و درستی  کا استاین  سؤا  ةدر این مرحل
راهبردها و با تجها کمی ت و کیفیت پیشرفت در اهرا، ویا انحراف 

ری ی استراتژی و تعیین نامناسب و ومده با برناما وهجد با
ها، ابتکارات و م ی، شاخصاهداف استراتژیک، اهداف ک یرواقعیغ

های راهبردی، مرتبط است؟ و بدین ترتیب با تجها با برناما
فجق، اقدامات اصالحی در هر  سؤاالتهای داده شده با پاسخ

 گیردحجزه صجرت می
 بر )عملکردی/ کنترل اجرای استراتژيک(: 4کنترل رفتاری

ا انحراف شیجه صحیح و می ان پیشرفت ی ها و امجر باانجام برناما
های راهبردی داشبجردهای مدیریتی همننین ابتکارات و برناما

 یاکارهاین است کا ویا سازمان  سؤا دارد. در این کنتر   دیتأک
-دهد یا خیر؟ کنتر  اطال اتی )برنامادرست را، صحیح انجام می

های مرتبط با بُعد کنتر  استراتژیک(: از دی ر حجزه -ری ی
ری ی استراتژیک است. این کنتر  برناما اطال اتی/ محتجایی،

کنتر  با محیط داخلی و محیط خارهی در ارتباط است همننین 
قیاس منطقی کا پایا و اساس استراتژی سازمان است.  کنندهانیب

-کلیدی کا از طریق کنتر  راهبردی با ون پاسخ داده می سؤا 

ن هنجز های سازماکا ویا اهداف کالن و استراتژی شجد این است
 با محتجای محیط استراتژیک هاری سازگار است یا خیر؟

 (.33:1939)امینی،

 (3002دس و همکاران،) کیاستراتژرویکرد نجین با کنتر   .1شکل 

 
 
 
 

 
1. Simons 
2. New Approach 
3. Information Control 
4. Behavioral Control 
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حققان ابعاد تجان اذ ان داشت کا در رویکرد نجین، ممی، ذال
کا از ون اند گرفتاگجناگجنی را برای کنتر  استراتژیک در نظر 

با مجاردی نظیر کنتر  قجا د رسمی، کنتر   تجانیما همل
ی ررسمیغی رسمی و کنتر  قجا د هاهدفخروهی، کنتر  

)مجسارا،  ( کنتر  فرایند و خروهی10:3011)کاالوی و هاگانب، 
( و 930:3011 ر و همکاران، ( کنتر  رفتاری )کریجت12:3016

(، اشاره کرد 103:3011ای )تجماس و ومبرسینی، کنتر  حرفا
 .(3:1936)رحمان سرشت و هبارزاده کرباسی،

 پژوهش یهانهيشيپ
 لم  تیها، از مباحث با اهمکنتر  استراتژیک در سازمان مجضجع

و  دهیانجام گرد یمدیریت است کا درزمینة ون مطالعات متعدد
 کیکنتر  استراتژ یسازادهیبا ضرورت پ یاز ابعاد متفاوت کیهر

 یکردهایبا رو یاند. پژوهش ران متعدددر سازمان پرداختا
 .اندپرداختا کیاتژمجضجع کنتر  استر یبا بررس یمختلف

 کنتر  استراتژیک ةانجام شده در حجز یهاپژوهشاز  یاخالصا. 2جدول 
 هاافتهي محقق
 .دارند راهبردی اشتراک راهبردی یهاهدف مثبتی بر اثر فرایند و خروهی کنتر  مختل  اشکا  (3013) استجتایسجن

 همکاران و سایین
(3016) 

 کا رسیدند نتیجا این با ردگیری سیستم راهبردی یک کنتر  بر مؤثر  جامل بررسی هدف با یامطالعا در

 .دارند راهبردی ورودی  کنتر از در پشتیبانی م م نقشی اطال اتی پیشرفتا یهاستمیس

 (3019) میلر
 نشان و پرداختند ومریکا مجتجرسازی ب رگ یهاشرکت  ملیاتی  ملکرد بر ورودی کنتر  ساختاری اثر بررسی

 .دارد وهجد هاون میان داریمعنی رابطة کا دادند

 کالدارت و کانالس
(3016) 

 و قجی یهاکنتر  و راهنما خطجط وهجد نی  و شرکت در سطح فجریت حس در پژوهش خجد دریافتند کا وهجد
 اف ایش را راهبردی اقدامات م ایای با افتنی دست برای هایهمکار تجسعا تجاندیمراهبردی  سطح در گسترده

 .دهد
 نظیر و خان
(3016) 

 در اطال ات فناوری یهاپروژه بر  ملکرد غیررسمی و رسمی یهاکنتر  اثر بررسی هدف با یامطالعا در

 .دارد وهجد هاشرکتاین  راهبردی  ملکرد و ابعاد کنتر  میان مثبتی رابطا کا دادند نشان پاکستانی ایعصن
وین کریستنسن و همکاران 

(3011) 
انجام کنتر   دهند احتما احساس وظیفا در افراد با م ارت و وگاهی از تأثیرات اقداماتی کا انجام می

 سازد.پذیر میرا امکان استراتژیک

 ندور بجی ونس
(3012) 

دو نجع کنتر  استراتژیک وهجد دارد، کنتر  استراتژیک فرویندی و در مطالعات خجد با این نتیجا رسیدند کا 
یند مدیریت راکنتر  استراتژیک محتجایی. در کنتر  استراتژیک فرویندی تجها و تمرک  با صحت و درستی ف

و اهرای استراتژیک  ی یربرناماا تبار اه اء فرویند  یبررساستراتژیک است؛ کنتر  استراتژیک محتجا، با 
 .پردازدیم

 همکاران و کیل
(3019) 

  ملکرد با یررسمیغ و رسمی میان کنتر  رابطة در ریسک گرتعدیل اثر بررسی هدف با پژوهشی در
 میان در ثبتیم رابطة اطال ات فناوری و یاحرفاکنتر   میان کا رسیدند نتیجا این با اطال اتی یهاستمیس

 .دارد وهجد چینی یهاشرکت

 هاران دیمجرال

(3002) 

دو نجع کنتر  استراتژیک وهجد دارد، کنتر  استراتژیک فرایندی و کنتر  استراتژیک محتجایی. در  
کنتر  استراتژیک فرویندی تجها و تمرک  با صحت و درستی فرایند مدیریت استراتژیک است؛ کنتر  

 .پردازدیم کو اهرای استراتژی ی یربررسی ا تبار اه اء فرایند برنامااستراتژیک محتجا، با 

 من یسا
(1331) 

 ،یارزش یهاستمیاهرمِ س 2 یکا دارا یتیریکنتر  مد یهاستمیس، از هاسازماندر  اثربخش رانیمد
ف ب ره با اهدا یابیدست یبرا یکنتر  تعامل یهاستمیو س یصیکنتر  تشخ یهاستمیس ،یمرز یهاستمیس
 .رندیگیم

 امینی و همکاران
(1938) 

-از انحرافات و پیش یری از بروز ون ا با دلیل شناسایی زود هن ام بسیاریخلق و احیای کنتر  استراتژیک با

ویژه از طریق اب ارهای خجدکنتر  در سازمان و تشجیق و ترغیب کارکنان با بروز رفتارهای خجدکنتر  محجر، 
سازی کنتر  در ا ضا و واحدها دلیل درونیهای کنتر  فعلی باازدتا ضمن کاهش ه یناسسازمان را قادر می

چجن های و ا ضای سازمان از م ایاییپذیری میان بخشواف ایش حس تع د، وفاداری، انسجام و مشارکت
 .دش سازمانی نی  برخجردارسازمانی و در غایت تعالیوری، کارایی، اثربخشیاف یش ب ره

بر اقدامات راهبردی اثرگذار هستند و کنتر   یو کنتر  خروه ندیابعاد کنتر  راهبردی تن ا کنتر  فرا نیاز ب سرشت رحمان
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 هاافتهي محقق
 ها اثری ندارند.بر اقدامات راهبردی شرکت یاورودی و کنتر  حرفا (1936)
 یخاشع دیوح
(1932) 

کنتر   ندیدر سازمان، تجها با فرا کیاتژاستر یزمان با کنتر  محتجا و اهراو هم یبر تجها مجاز دیبا تأک
 ون در  ملکرد سازمان مؤثر دانست. یهارا در کنار فن کیاستراتژ

 یبیط محمدرضا
(1931) 

 دیاز وقجع بحران و ضع  در داخل و ت د یریکا با هلجگ انددانستاغالب  یکردیرو مثابابارا  یکنتر  راهبرد
 یمجهبات سالمت سازمان د،یهد یهافرصتبا  داتیت د لیو تبداصالح انحرافات  قیاز طر یخاره طیدر مح
 .ووردیمرا فراهم  یهر ن اد یتیریو مد

و  یابطح نیحس دیس
 (1988همکار )

ی با اهداف سازمان لین ی، برالیوسااب ارها و  نیترم مرا از  یکنتر  و خجدکنترلدر پژوهش خجد دریافتند، 
با صبر و  یدکا با اندکرده شن ادیو پ دهکر ی(، معرفی)در ابعاد معنج یل و ا ی(، اهداف فردیو اثربخش یی)کارا
 را داشتا باشد یخجدکنترل یفضا جادیا یومادگ یهجسازمانتالش کرد تا  لاحجص

و  یاصف ان بخشنجات
 (1983) ییتجال

و  یا معرففرهن ی کشجر ر یهادست اه امل اصلی مؤثر بر فرایند کنتر  استراتژیک  3در مطالعات خجد، 
خجد فعا  باشند، در اهرای ون نی   یهایاستراتژفرهن ی کشجر در تدوین  یهادست اه نجان کرد هراندازه 

داشتا باشند،  یترشیبمدون  یهابرنامافرهن ی کشجر  یهادست اههر چا  نیخجاهند بجد؛ همنن ترفعا 
با  ترشیبفرهن ی کشجر  یهادست اه ملکرد  در ارزیابی کنیل دیویمبا دست  ترراحتارزیابی  ملکرد ونان 

 شجدیمشده تجها  یاهرا یهابرناما

 
 اینکا رغمی ل کامروری بر مطالعات انجام شده حاکی از ون است 

 استراتژیک مدیریت کلیدی اقدامات از یکی استراتژیک کنتر 

 و گرفتا انجام ون مجرد در ، مطالعات محدودیشجدیممحسجب 
ضرورت انجام مجمج ا اقداماتی کا مجهبات  ةنیدرزم تأکید

 بسیار کنتر  استراتژیک در ابعاد محتجایی و رفتاری شجد، یسازادهیپ

 تدوین و اهرای مانند مدیریت استراتژیک یهاتیفعال سایر از کمتر

ال جهایی کا در  بر این، اغلباست.  الوه استراتژیک یهابرناما
فرایندهای کنتر  ه است،  مدتاً بر حجزه کنتر  استراتژیک ارائا شد

 یداخل قاتیتحق ، ضمن اینکا بیشتراندبجدهمتمرک   استراتژیک
در  یغرب یال جهااهرای  یریپذامکانبر یمبتن ،انجام شده

در  یمعدود های اکتشافیو پژوهش باشندیمایرانی  یهاسازمان
 ده است.شحجزه کنتر  استراتژیک در داخل کشجر انجام 

 

 نترلیخودک
بشر ظاهر  خیدر سراسر تار یاریبس یهاشکل، با یمف جم خجدکنترل

 ییکنتر  تحت  نجان هبرگرا یبا مف جم هستا لسجفان،یشده است. ف
اند، هامعا شناسان از ون بجده بانیوزاد، دست با گر ةدر برابر اراد

و روانشناسان  یناتجان ایو  ی ان یدر برابر خجد ب یخجدمختار  نجانبا
  ی. تعاراندبردهنام  ییگراذهندر برابر  ییرفتارگرا  نجانبا ن،از و

  ریکدینظری مختل ، با  یهاچ ارچجببا تجها با  یخجدکنترل

                                                                      
1. Exploratory Research 

 ند،یافر نیدارند کا ا دیتأکنکتا  نیبر ا هاون شتری، اما باستمتفاوت 
است کا متجها  ییو رفتارها شناختا تیو تقج یسازفعا مستل م 
 یبا فرد یدر  لم روانشناس یکل طجربااست.  رمجردنظهدف 

دارد و رفتارهای  یکا اهداف مشخص شجدیم گفتا« خجدکنتر »
 نی. چنردیگیم شیبا مقاصد خجد در پ یابیرا برای دست یبخصجص

 منظجربارا  هاونفردی بر راهبردها و ا ما  خجد نظارت کرده و 
، نای. ن(3016، رسو)داک کندیم لیاصالح و تعد ت،یکسب مجفق

است و ودلر در نظام  دهینام یشناختروان دهیپد نیترقدرت را م م
کنتر   یکرده است کا مبارزه کردن برا انیخجد ب یفرد یروانشناس

است و هر شخص بدون   شیان  نیترم مشخص بر سرنجشت خجد، 
حقارت، خجاهد شد و ممکن است  ی قده ردچا یکنترل نیاحساس چن

با حس کنتر   دنیرس یخجد برا یهاتالش ازحدشیب درصدد هبران
 بار فارز و راتر نیرا نخست یخجدکنترل یسازه ،نیباوهجداغلبا باشد.  ای

 .اضافا شد یشناختروانبا واژگان  ،ی لم یاجهیشبا  1336در سا  
 ینظر یانایزمتا  کجشدیمخجد  یاهتما  یریادگی ةینظرراتر در 

 یاهتما  تیمجقع کیون بر رفتار در  ریتأثو  کنندهتیتقجمف جم  یبرا
 یهاکنندهتیتقجتا  کجشندیمافراد  ةینظر نی. بر طبق ادیفراهم نما

راتر با  نیهمنن با حداکثر برسانند. یتیمثبت خجد را در هر مجقع
 دیتأکو  کندیماشاره  تیدر ادراک تقج یفرد یهاتفاوت تیاهم
از افراد  یبعض ةلیوس بااست ممکن  دهیپد ایواقعا  کیکا  کندیم
کا ممکن است تجسط  ی، ادراک شجد در حالکنندهتیتقج  نجانبا
و  ی. و(3011)گاال،  ، درک ن رددکنندهتیتقج  نجانباافراد  ریسا
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فرد  اینکتا کا و نیا ینیبشیپدر  هاکنندهنییتعاز  یکیهمکارانش، 
وابستا با  دیویرش مدنبا  رفتاکا با یاکنندهتیتقجکا  کندیدرک م
خارج از  ییروین لایوسباون  نکایا ای( و یدرون خجدکنتر اوست )رفتار 

(؟ را منبع کنتر  در یرونی)کنتر  ب شجدیکنتر  خجدش، کنتر  م
 یتیشخص ریکا با متغ یافراد اساس نی. بر ادانندیمافراد 

باورند کا  نیبر ا شجند،یمشخص م یکنتر  درون ای« یخجدکنترل»
افراد  یدارد ول یها بست ون ییتجانا ایشکست با تالش  ای تیمجفق
مانند  ی رید یمعتقدند کا فاکتجرها ،«یرونیکنتر  ب»منبع  یدارا

. شجدیم هاشکست ون ایو  تیبا ث مجفق  یتکل یسخت ایشانس 
ا تقاد دارند  ،«یکنتر  درون» یدارا ایافراد خجدکنتر    رید بارتبا
 یهایژگیتحت کنتر  رفتارها و و کنندیم افتیا درهکا ون یتیتقج

 «یرونیکنتر  ب»منبع  یکا دارا ییهاهاست. در مقابل ونخجد ون
شانس  ایسرنجشت   ران،یتجسط د تیکا تقج کنندیهستند، تصجر م

 یروهاین نیاند کا در رابطا با اها متقا د شده. ونشجدیم تر کن
 شانیهاییتقدند کا رفتارها و تجاناافراد مع نی اه  هستند. ا یرونیب

 یندارند و اغلب ارزش کم کنند،یم افتیکا در ییهاتیدر تقج یریتأث
 هاونبا باور  رایز ند؛قائلخجد  طیتالش در ب بجد شرا هرگجنا یبرا
در  ایخجد چا در زمان حا   یبر زندگ ینتر  کمک هاونکا  یتوق
 )انت و همکار، است اثریب یحت ایاثر و کردن کمدارند، تالش ندهیو

( ی)با منبع کنتر  درون افراد خجدکنتر  ، رید بارتبا .(3011
و کجشش  قیدق ی یرنقشا یجایمثبت، نت یدادهایمعتقدند؛ کا رو

 مل و رفتار خجد و  هرگجنا یبرا نیخجدشان است، بنابرا ری یپ
است  یدر حال رانی. اکنندیم تیاز ون قبج  مسئجل یناش یامدهایپ

رفتار خجد و  نی(، بیرونی)با منبع کنتر  ب یکا افراد فاقد خجدکنترل
و بخت و اقبا ،  نندیبینم ی لت و معلجل ةرابط گجناچیه دادهایرو

 دانند،یخجد م رفتار جیرا مسئج  نتا  ریاشخاص د ایتصادف و 
، )هرگن ان کنندینم تیا ما  و رفتار خجد قبج  مسئجل یبرا جایدرنت

3006). 
 یخجدکنترلخجد با نقش  3در نظریة یادگیری اهتما ی 1باندروا
کند و بر این ا تقاد است کا تا ونجا کا ودمی بتجاند محیط و اشاره می

تجاند کنتر  فرایندهای شناختی خجد را اداره کند، رفتار خجد را نی  می
 با یادگیری فرد منجر  یخجدکنترلکند و این 

مؤید این اد است کا افراد دارای قدرت  شجد. شجاهد تحقیقی نی می
 مل خجاهند کرد  ترمجفقخجدکنترلی، در برقراری ارتباطات انسانی 

                                                                      
1. Bandrova 
2. Social learning Theory 

-خجدکنترلی نشان میهای در حقیقت استراتژی(. 3: 1988، )ابطحی

-از خجدکنترلی خجد استفاده می، دهد کا افراد دارای خجدکنترلی باال

 هاوند کا با اهداف بلند مدت را برای خجد ایجاد کنن یکنند تا محیط
 تجان کامی ،(. لذا3013)گیلبرت و همکار، باشد مطابقت داشتا 

کا  ییها و رفتارهاتیها، ظرف نجان مجمج ا م ارتبا یخجدکنترل
امکان ورود  یمیحلقا بازخجرد خجدتنظ کیدر  میبا ون  مل کن دیبا

  .(3018)گیلبرت،  کندیرا فراهم م ریافراد اخ

 در :نترلی و عوامل اثرگذار بر آن در مديريتخودک 

و  کنترلی دی ر از است بارت  مدیریت، کنتر  کالسیک هایتئجری
 از مجضجع و کارکنان بر سرپرستان و مدیران کنتر  یا با تعبیری

است. این در حالی است کا  شده غفلت کلی طجربا خجدکنترلی
 شخصیت شئجن و حیثیت سرسخت نئجکالسیک، مدافع تئجری

بر  تأکیدون درصدد  هایاستدال  و هابرهان و انسان است وهجدی
 یا و ماشین یک  نجانبا را انسان نبایستی کا هستنداین نکتا 

 روح و با کافی تجها دداد بلکا بای قرار استفاده مجرد کار اب اروالت

احتیاهات  مادی، نیازهای بر الوه راه این از بتجان تا داشت او روان
همننین براساس این تئجری،  کرد. اقناع نی  را او و  اطفی جیمعن

 دارد نا بست ی اهتما ی نیازهای با پایدارتر و بیشتر ان ی ش

 بایدمی اهتما ی انسان برمبتنی اصل رو،ازایناقتصادی،  نیازهای

 تأثیر   . (3013)هردووا،  کند تکمیل را منطقی انسان برمبتنی اصل

 نقش با تجها در تجانمی کنتر  هایروش بر را نئجکالسیک تفکر

 و شغلی رضایت با تجها افراد، کنتر  در گروهی و هنجارهای گروه
 ایجاد در ون تأثیر و خجدیابی و نیازهای احترام و شغل سازیغنی

 با و شدید مستقیم هایکنتر  از خجدکنترلی و در غایت حرکت

 .نمجد اهدهمش نتیجا و هدف مبنای بر و منعط  هایکنتر 
نی  کا مبنای مدیریت اسالمی ینی د هایومجزه و منابع در
 دارد دهجو رتنظا رد ضرورتمج در شنیرو و صریح راتستجد ،هستند

 کامل منظا یک شتندا افب رهابا نلمافمس انمدیرو با نحجی کا 
بر این  .نداهشد رشسفا نمازسا بر  کنتر ایبر الناد ا و یهد

لذا  .ستا هانباهما و مندمنظا مسالا شیارز منظا در 9رتنظااساس؛ 
 و ظای و  ،کنتردخج رتجفص افب دارد افظیفو کانیابر وه ال د،رفف

 از درفف افک تفسا ایگجنابانی  هستی  منظا ،هدد منجاا را تکالی 
 ارقر رتنظا ردمج د،خج وربا و دات تقاا سساابر و  فمختل دافبعا

-تشکیل می را هانباهما رتافنظ نفیا افک صلیا هشتد. میگیر

 و معروفامربا صل. ا3د؛ ش ج و رحضج صل. ا1از:  اند بارتدهند، 
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 صل. ا1 ق؛خالا حسن  ایتر صل. ا2 ؛ل نظمفصا .9 ؛رفمنک از هین
 ایابطا برفض و اردستاندر، امعیا تعری  صل. ا6؛ کنتر  در لتا د

 صلا. 8؛ یابیارز و یافتدر یرکیز و ریهجشیا صل. ا3  ؛کنتر
 (.1:1989ی، دفحما ) لیی پیش یر

 ةخجدکنترلی در حجز نایزم نیبا تجها با مطالعات مجهجد در ا
کا بیشتر مجرد تجها  خجدکنترلیبر  مؤثر جامل  برخی از مدیریت،

 از: اند بارت اندگرفتاپژوهش ران قرار 
-امجر  در خجدکنترلی سازوکار نج ی کاری وهدان :کاری وهدان

 از غیرمستقیم و مستقیم نظارت بدون افراد ون سطاوابا کا است
-می انجام کما  و تمام طجربا کیفی و کم ی نظر از را خجد کار بیرون،

 هاتکانا کنتر  قدرت ةکنندتجصی  (. وهدان28:1982دهند )دادگران،
 محجر تکلی  رفتار ةکنندتس یل و داندمی مطلجب هامعا کا نحجیبا 
 در تأخیر دربرگیرنده  مل، از قبل تفکر نندما و است محجرهدف  و

 و دهیسازمان هنجارها و و قجانین ر ایت ها،خجاستا ارضای
 (.910: 1988 همکاران، و هجاد ای،اژه)است  تکالی  بندیاولجیت

: ان ی ه تجفیق طلبی، میل و اشتیاق یا تالش ان ی ه تجفیق طلبی
دف با تسلط بر یابی با یک هو کجششی است کا فرد برای دست

. داردمیها و یا یک معیار متعالی، از خجد ابراز امجر، افراد، اندیشا اشیا،
دارای مرک  کنتر  درونی « کنتر  مرک »طلب از نظر افراد تجفیق 

این باورند کا حاکم بر سرنجشت خجیش هستند،  هستند؛ این افراد بر
ا اهداف خجد دانند و برای رسیدن بکاری خجد می لت شکست را کم

 (.33:1988، تالش خجاهند کرد ) لجی
 وینده در هدید افقی  نجانبا کاری: خجیشتنکاری خجیشتن

 نظریا، این براساس. است مطرح کلی ةنظری یک قالب در مدیریت،
 و افراد مجقعیت و شرایط براساس و شجدمی دگرگجن کار ال جی

 کار کنتر  اً فرد شخص بدین ترتیب .گیردمی شکل ونان ترهیحات
. کندمی کار نیازهایش رفع و خجد برای و گیردمی   ده بر را خجیش

 او اهداف راستای تحقق در و فرد خجد برای کار مقجلا این در لذا،
 .است

: ساختار سازمانی یک سیستم رسمی از وظای  ساختار سازمانی
های افراد و و روابط اختیار است کا چ جن ی هماهن ی فعالیت
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 رابین  کند.اده از منابع برای تحقق اهداف سازمانی را کنتر  میاستف
ساختارهایی کا در اف ایش  ازهملااین باور است کا  (، بر1333)

است ساختار ادهجکراسی است؛ زیرا  اثرگذارکارکنان  خجدکنترلیمی ان 
 غیر  مدتاً  و منعط  بسیار محدود، مقررات و قجانین در این ساختار

باال در این  پذیریانعطاف نیاز با دلیلبا ،روازاین هستند، مدون
 مجرد رفتار کردن استاندارد فقط و کم ون در سازی رسمی ساختار،
 ساختاری مشخصات این. (108:1980است )دن ارت، گرفتا قرار تجها

 با وظای  انجام در را خجد اکتشافی قجای کارکنان تا گرددمی مجهب
 کا تصمیماتی و شجند خجدکنترلی و کافی ان ی ش دارای و گرفتا کار
 ب ترین سازمانشان برای بلکا خجدشان، برای فقطنا گیرندمی

 (.31:1338، باشد )هانسجن تصمیمات
 

 کنترل در سازمان یشناسروش
- لم مبتنی بر پارادایمی است کا ون را مدیریت و راهبری می هجیت

نظریا یک چارچجب کند. کند.  لم ا تبار خجد را از نظریا کسب می
از افکار و  یبخشسازمان ةیافتا است و نظریفکری کلی و نظام 

 ةهای محققان، دانشمندان و مدیران اهرایی وزمجده درباراندیشا
و  افتایساختارسازمان و حیات سازمانی است کا با ترتیب خاصی 

سج بستر فکری معینی را برای بررسی و تج یا و از یک درمجمجع
ی سازمان فراهم وورده و از دی ر سجی امکان حل مسائل تحلیل نظر

سازمان را پدید وورده است  ةو مشکالت  ملی و شناخت پدید
 (.86:1981)اهرنجانی، 
 لجم اهتما ی ه ت  لمی بجدن را در قالب سا  نظرانصاحب

هایی هستند فرضها همان پیشاند. این پارادایمدهکرپارادایم تبیین 
دهند. برای نمجنا در حالی پرداز را تشکیل مینظریاچارچجب ذهن کا 

 بر این فرض هستند کا واقعیت  ینیمبتنی هااینظرکا برخی از 
ها بر این )خارج از پژوهش ر قرار دارد( است، برخی دی ر از نظریا

)درون پژوهش ر قرار دارد و  فرض استجارند کا واقعیت امری ذهنی
کا بسیاری از حالیدین ترتیب دریا خارج از  ینیت( است. ب

کنند کا چجن واقعیت خارج از ذهن گرایان استدال  می ینی
گرانی مستقل از مجضجع از سجی مشاهده تجاندیمپژوهش ر قرار دارد، 

گرایان بر این اد ا هستند کا از ونجا مجرد بررسی، مطالعا شجد. ذهنی
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خصی و نسبی است و ش ،کا واقعیت در درون پژوهش ر قرار دارد، لذا
چنین  هاوناست. استدال   رممکنیغمشاهده مستقل ون  جایدرنت

شجد، ای حاصل میواسطا صجرت باکا دانش با تجها با این است کا
شجد )رابین ، کند و دگرگجن میاز طریق مشاهده، تغییر می ،بنابراین

- ضروری است تا ماهیت روش شناسی  لم با ،رو (. ازاین93:1333
صجرت پارادایمی مشخص شجد تا بتجان در مجرد هدف تحقیقات 

  لمی نی  اظ ار نظر کرد.

 

 های کنترل در سازمانپارادايم
های فرضای از باورها و پیشاست از مجمج ا بارت  پارادایم 

افراد در زندگی شخصی و  لمی قرار  3بنیادی کا راهنمای کنش
ر سا رکن اصلی هر پارادایم، ها دفرض. این باورها یا پیشردیگیم
 شجندیممتجلی  یشناسروشو  یشناسشناخت، یشناسیهست یعنی

ای از تجان مجمج اپارادایم را می (. با تعبیر دی ر81:1338،)برایمن
سازی و ال جهای کاربردی دانست کا در کل برمد  ی،پردازنظریا

شکل  ،بجده استمجرد استفاده  ترپیشای متمای  از وننا اساس فلسفا
بر ماهیت، تجها  الوه شجند.گیرد و های  ین روندهای پیشین میمی

 یامحدودهبا کارکردهای پارادایم نی  بسیار هذاب است. هر پارادایمی 
. این قجا د سازدیمرا تعری  کرده و در ون محدوده، قجا دی را حاکم 

است کا  هانواز  یریگب رهبسیار م م هستند و تن ا با درک  میق و 
پارادایم » داشتاتجان اذ ان می ،بنابراین .دشجمی ریپذامکانمجفقیت 

مجمج ا ای از قجا د است کا محففدوده ای را مشخص کرده و با 
شما نشان می دهد کا برای مجفقیت در داخل این محدوده چ جنا 
باید رفتار کنید، پارادایم ال جیی برای چ جن ی حل مسایل ارائا می 

 ید.نما
، هافرضشیپها، ایجاد ساختاری برای کارکرد م م دی ر پارادایم

ها دیدگاه انسان نسبت با های مشترک است. پارادایمباورها و برداشت
د. ندهطریق درک مسائل را نشان می ویو با  کردهحقیقت را بنا 

 ها با انسان قدرت تج یا و تحلیل مسائل پینیده وپارادایم درواقع
های او د و مبنایی را برای قضاوتنبخشبا اه ای ون را می یدهنظم 

بجدن و چ جن ی رسیدن با این « صحیح یا غلط. »سازندیمفراهم 
 هامیپارادا. (83: 1986، فردییدانا) نتایج نی  زاییده پارادایم حاکم است

ها اگرچا کامل نیستند، ولی حتی در چنین شرایطی نی  برای انسان
هن ام ظ جر یک پارادایم هدید، نکتا دی ر اینکا  بجد. راه شا خجاهند
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 اند، ازهایی کا متکی بر قجا د پارادایم گذشتا شکل گرفتاتجانمندی
از های اه خجد در پارادایم قبلی  نظرصرفرفت و هما  بین خجاهند

بایستی از صفر شروع کنند. بدین ترتیب، در بستر یک پارادایم می
هایی کا حتی برای هما و ازهملا سازمانهای هدیدی هدید فرصت

. بنابراین، دوران ومد خجاهدنبجده، نی  با وهجد  هاوناز قبل نامی از 
 هاست.انتقا  پففارادایم یک دوران استثنایی برای شکار فرصت

با ایجاد یک چارچجب  کا است ها اینپارادایم هایویژگیدی ر از 
 ریتأثانسان  یهافرضشیپها و بر برداشت شدتبا، خاص ن رشی

حدی کا پایبندان با پارادایم را از درک حقایق خففففارج  تا گذارندمی
شجد تا نجووری و ازند. این ویژگی سبب میساز پارادایم محروم می

)خاکی،  تن ا با مرزهای ون محدود گردد ،خالقیت در فضای پارادایم
های مختل  رادایمبا شرح مختصر کنتر  در پا (. در اداما101:1933

 .میپردازیم

گرایی در حاصل پارادایم اثبات :گراییکنتر  در پارادایم اثبات
نظران مدرنیست مدیریت، صاحب است.مدیریت، رویکرد مدرنیست 

، درصدد یهانبداراند کا بدون دهکرتعری   یاگجناباکنتر  را 
رویکرد  رسیدن با اهداف متعالی سازمان باشد. بر این اساس؛ در

مدرنیست با کنتر ، پیجند میان  لم و  قالنیت کاماًل مشخص بجده 
وید. در این حالت هدف از شمار میو  قالنیت اب ار انتخاب برتر با 

-ا ضای سازمان معرفی می ةهم مجردقبج کا  کنتر ، هدفی است

 نظراتفاقونکا بر وهجد کنتر   ا ضا، اف ون بر ةشجد. همننین هم
.  لت این هستندبر چ جن ی اهرای ون نی  مجافق و همسج دارند، 
 این تجان با  قالنی بجدن کل این فرایند ارتباط داد. بارا می نظراتفاق

ها برای کسب اطمینان تجان فرایند بازبینی فعالیتترتیب، کنتر  را می
دانست، این فرایند شامل اصالح  هابرناماها مطابق با از انجام فعالیت

 .شجدردن هر کاستی چشم یر و انحرافی میک
پارادایم تفسیری از ون ه ت در  :1کنتر  در پارادایم تفسیری

یابد کا در این رویکرد محقق مطالعات کنتر  مجضج یت می
رویدادهای  ادی را کا معنایی واضح برای افراد درگیر با ون دارند را، 

گرفتا شده در  ا کارب ةنماید. شیج  قرار داده و بررسی میؤامجرد س
های اصلی یک مجقعیت پژوهش تفسیری با وشکار شدن ویژگی
-سازد، کمک میفراهم می اهتما ی کا امکان بروز سایر رویدادها را

یابی با بنیانی دنبا  دستکا تبیین اثباتی باکند. در حقیقت، در حالی
بینی است، در تبیین تفسیری، انعکاس سیستم معانی ه ت پیش
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گران با یک کنش ةهم ،د. بنابراینشجگران  رضا میک کنشمشتر
 ف مقابلسیستم معانی کا رخ داده و یا در حا  روی دادن است، 

کا با شناسایی  ناصر فعا  و غیرفعا  در سیستم . ضمن اینهستند
سازی  ناصر غیرفعا  و یا تغییر در معانی مشترک، همننین با فعا 

تجان با ایجاد و های فرهن ی، میفعالیت فعالیت  ناصر فعا  از طریق
تجان سیستم می ،های خاص مبادرت ورزید. بنابراینگسترش کنش

کا از طریق   نجان سندی تفسیری در نظر گرفتمعانی مشترک را با
 .شجدبینی را، فراهم میون ف م کنش افراد شبیا با هم و امکان پیش

 ةنشأت گرفتا از نحل مدرنتپسرویکرد  :1کنتر  در پارادایم انتقادی
مفاهیمی مدیریت، در مدرن در مضمجن اصلی پستانتقادی است. 

 شتابنده،  گرایی، زمانچجن اختیار، تجانایی شکار مجقعیت، نسبیت
-گرایی، فردگرایی، فجریت، ارتباطات و تعامل ن فتا است و بادرون

را  اب ام ؛هاست کاای از سبکفرهن ی، ومی ه  نجان یک پدیده
ن د و بر نجووری را ارج می ؛تأکید دارد برت نجع ؛کندتحمل می

مف جم کنتر  و قدرت در  .ورزدمیدایی از واقعیت اصرار زُساختار
اهتما ی و کارایی فردی  از تعری  وبر کا فقط با کنتر  مدرنپست

در  شجد.مطرح می یخجدکنترلگیرد و با صجرت تأکید دارد، فاصلا می
شجد و ساختار مصاحبت کنتر  از راه مصاحبت ا ما  می د،این رویکر

 جایدرنتممکن است با ث تشجیق زیردستان در یک سازمان شجد و 
- ، برمحجرکنتر ، برابر است با درگیر شدن در یک گفت جی دانش

 تیمسئجلپذیرش طریق از  مدرنپستدر ن اه  کنترلیخجد اساس این
-ذیرد. از ونجا کا سازمان پستپفردی برای کارهای خجد صجرت می

های ها و گرایشارزشمبتنی بر مدرن، اساس رابطا و حضجر را 
های درونی دلیل کششرود کا باگذارد، انتظار میمشترک می
سازمانی، مشکالت  یهامجضجعبیرونی و  یهاهاذباکارکنان و 

، در این دیدگاه سازمان انضباطی با کمترین می ان در ون پدیدار شجد.
کنتر  با چندین مرک  های خجدو تیم یخجد رهبر متنجع ازای شبکا

شرایط محیط  یمقتضابااست کا رفتارهای سازمانی خجد را 
خجاهان تغییر است و از ون استقبا   یسازمانچنین د. نکنهماهنگ می

با حضجر ، مشارکت و تعاون با معنای واقعی کلما کند. همننینمی
 است. مشاهدهقابل  سازمان های مختلکارکنان رده

تجان از منابع دینى : نظام کنترلى کا مى3پارادایم اسالمی
فرد است. کرد؛ نظامى هامع، کامل،  ادالنا و منحصربا استخراج
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های ها و تشکیالتش شیجهاسالم برای ا ما  کنتر  بر سازمان
تجاند مخصجصی دارد کا با غیر از مکتب انبیا در هیچ سیستمی نمی

وهجد داشتا باشد؛ زیرا بخش  مده نظارت و کنتر  با محجر خدا و 
در این نظام، خداوند متعا  و فرشت ان . گرددیبازمایمان با غیب 

گردند و با ها معرفى مىال ى، ناظر بر ا ما ، رفتار و نیات انسان
شجد کا همجاره در محضر خداست و خدا و انسان گجش د مى

 در بر ا ما  و رفتار او هستند، بنابراین بایفرشت ان در هما حا  ناظ
مجاظب ا ما  و رفتار خجد باشد. بر همین اساس، بحث نظارت انسان 

 مطرح« یخجدکنترل»، مسئلا  رید بارتبابر  ملکرد خجیشتن یا 

 (.89:1933وقا پیروز،شجد )مى
 

 

 پژوهش یشناسروش
در  لم مبحثی است کا با بررسی روش شناخت  لمی  یشناسروش

، مطالعا منظم و منطقی اصجلی یشناسروش؛ با بیانی دی ر پردازدیم
(. 120: 1933)خاکی،  کندیماست کا هستججی  لمی را راهبری 

کا پژوهش با یک شالجده یا بنیاد برای مطالعا است این وننا مسلم
 سؤاالتیابی با واقعیت کا همان پاسخ نیاز دارد و محقق برای دست

 .کندیماست، هدایت  تحقیقی وی

 یشناسمعرفتاصل  نیبر ایمبتن ادیبنپژوهش داده یاستراتژ
 ریتفس رییمجرد تغ شایهم دینبجده و با ییقابل شناسا قتیاست کا حق

 یبرا یالایوس یاستراتژ نیومده از ا با دست . نظریاتردیقرار ب 
 مل است  یبرا یو چارچجب ی لم قیو ف م حقا یمجشکاف

متقابل  نشبا مکتب ک ادیبنداده ةینظر شایر(. 29:1930،ردفییدانا)
 ازیپژوهش ر ن یشناسروشمکتب، از لحاظ  نیدر ا رسدیم نینماد

کنش متقابل مجهجد  ،یطیدارد کا با هدف مشاهده مجضج ات مح
 افتایتجسعا ةیبشجد. نظر یخاره یایوارد دن رشانیتفاسو  هاون نیب
. در مکتب دینما جادیروشن ا ریتصج کیارائا شجد کا  یبا شکل دیبا

ادراک افراد،  مل  نیفرد در هامعا روابط ب تیبر ماه بل،کنش متقا
 ادیبنداده یپردازاینظر نیتفاوت ب درواقع. شجدیم دیتأکو هامع  یهمع
 دیبا یاستراتژ نیاست کا در ا نیپژوهش در ا یهایاستراتژ  ریبا د
 نی. ااشداثر متقابل وهجد داشتا ب ینج  هاداده لیو تحل یگردوور نیب

با چشم  یسازمان یهاپژوهش اتیدر ادب یاندهیف ا طجربا یاستراتژ

                                                                      
3. Methodology 
4. Data Based Research Strategy 
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بر یمبتن یهانییتبو   یدر ارائا، تجص یاستراتژ نیا رایز ؛خجردیم
و  یشناسروش نیا نیب  یاست.  مده تما دیمف اریبس هادهیپدبستر 

 نیتدو ای یدهشکل بر ،یفینسبت با پژوهش ک کردهایرو  رید
نج ی  بنیادداده ةدر حقیقت نظری(. 19:1930،فردییدانا) است اینظر

تدوین نظریا در مجرد یک پدیده،  منظجربااستراتژی کیفی است کا 
. ردیگیمکار ا را ب هاایرومنظم از  یامجمج ااستقرایی  صجرت با

ن فلسفا و یاست و مبان یریتفس هشحاضر از انجاع پژوپژوهش 
  یوابستا و مستقل را از قبل تعر یرهایاست، متغ یدارشناسیپد
 یهاتیواقعبا  یاستجار است کا دسترس فرضشیپ نیو بر ا کندینم

و  یزبان، خجدوگاه رینظ یاهتما  یهاسازه قیتن ا از طر یاهتما 
 .است معانی مشترک میسر

 لایوس باکا  مندنظامپژوهش براساس طرح  نیدر ا شده استفادهطرح 
 نیشکل گرفتا است. ا ارائا شده 1330در سا   نیاستراوس و کجرب

 انتخابی ی وباز، محجر یاسا مرحلا یبر استفاده از کدگذار طرح
 ینمجدار ریتصج ای یمنطق میراستا از پارادا نیاستجار است و در ا

خاتما  هاایفرض یریگبا شکل و دینمایمخلق شده استفاده  تئجری
و  (. با  قیده گالسر61:3008، کجربین استراوس و) ابندییم

و  ینیبشیپ( قادر با 1 :دیشکل گرفتا با ةینظر (،3009)استرواس

 ؛(باشد یکاربرد) باشد دیمف هااینظر شرفتیدر پ (3 رفتار باشد؛ نییتب
 باشد؛ یرفتار یهانایدرزم قیروش تحق کیة کنندفراهمراهنما و ( 9
 جادیبا ث ا (1 انجام رفتار باشد؛ یبرا هدگاید کیکننده فراهم (2

 .شجند دیأیهم ت یتو یهاجند کا در پژوهشش ییهاایفرضطبقات و 
 با را اطال اتی منابع از حاصل یهاداده راهبرد، این کلی طجربا

 را هامقجلا ون اه و مقجلا با را مشترک کدهای کدها، از یامجمج ا
 یامسئلا تجاندیم مطالعا مجرد پدیدة .کندیم نظریا تبدیل ینج با
پژوهش ر  بدین ترتیب .باشد متن یک حتی یا سازمان در مثا  طجربا
 سپس و دهکر استخراج شجندگانمصاحبا سخنان از را هاداده تجاندیم
 مسئلا دربارة را خجد نظریة تیدرن ا ،هاون کدگذاری و یبندطبقا با
 کتاب،) مطالعة متن با پژوهش ر خجد و یا اینکا ووردیم دست با

 از را مسئلا با مرتبط یهاداده و ( پرداختامتنی مختل  منابع و مجلا
 ،تیدرن ا و نماید یبندطبقا کدگذاری و را هاون ده،کر استخراج متن

دو روش  . در مطالعا اصلی این پژوهش از هردهد ارائا را خجد نظریة
محجری  ةبر روش پدیدده لیکن تمرک  این مقالا شمذکجر استفاده 

 برمبتنیاست کا « استرواس و کجربین»برگرفتا از مد  پارادایمی 
 ،گرمداخلا و یانایزم  جامل  ل ی، شرایط پدیدة محجری، شناسایی

                                                                      
1. Strauss, A. & Corbin 

ابعاد  .  این طرح مشتمل برهاستون بین ارتباط و پیامدها و راهبردها
 زیر است:

طبقا  ای دهیپد یریگشکلو  جادیبا ث ا طیشرا نای :3شرایط  ل ی .1
با همراه  هاطبقااز  یامجمج ارا  طیشرا نی. اشجدیم یمحجر

 ؛دهندیم لیتشک شانیهایژگیو
 یمحجر دهیکا از پد یتعامالت ای هاکنشراهبردها : 9راهبردها .3

 ؛شجندیمنبعث م
کا بر راهبردها  یخاص طیشرابا  :(بستر حاکم) 2یانایزمشرایط  .9

تشخیص این  جامل  معمجالًشجد. یا مبستر گفت گذارندیم ریتأث
با  .مشکل است  ل ی طیشرا جامل از  یانایزممرتبط با شرایط 

از شرایط  ل ی در این است  یانایزم طیشرااین حا  وها تمای  
 یاطبقا میاز مفاه یامجمج ا متشکل از یانایزمکا شرایط 

 یرهایاز متغ یامجمج ا  ل ی، طیشرا کا یحالاست در  رهایمتغ
 ل ی  طیشرا لیمرتبط را ذ اریبس رهایغاوقات مت یفعا  است. گاه

-طبقا ای(،ها حاکم )زمینابستر ذیلبا ارتباط کمتر را  رهایو متغ

 .کنندیم یبند

هستند کا  ی مجم یطیمح ای یبستر طیشرا :1گرمداخلا طیشرا .2
از  ایرا مجمج ا طیشرا نیا .شجندیم متأثر هاونراهبردها از 

گر، مداخلا طی. شرادهندیم لیو واسطا تشک یانجیم یرهایمتغ
 ای لی جامل را تس  ریهستند کا مداخلا سا یساختار طیشرا

 .دارند یو  مجم یو صبغا  لم کنندیمحدود م

هستند کا در  ییهاامدیو پ جینتا ان ریها ب: طبقا6امدهایو پ نتایج .1
 (.8:300393، 3)کرسج  ندیویاثر اتخاذ راهبردها با وهجد م

را فراهم ووردن  (، ایده اصلی در پژوهش کیفی1338کرسج  )
ها دانستا، های خاص بروز این دیدگاههای دقیق از افراد و زمینادیدگاه

می ان اطال ات حاصلا  معمجالً بنابراین هرچا تعداد افراد بیشتر باشد، 
از افراد  انتخاب تعداد زیادی یهاباپژوهش ر  ،رونیازاکمتر خجاهد بجد. 

تا در مجرد هر فرد یا مکان  ندیگ یم، تعداد کمی را بر هامکانو 
(، تعداد نمجنا 3003) اطال ات دقیقی را کسب کند. با  قیده کرسج 

 .نفر کافی است 90
مجرد  ةنیدرزمکفایت مجضج ی  لیکن رسیدن با اشباع نظری و

                                                                      
2. Causal Conditions 
3. Strategies 
4. Context Conditions 
5. Interferer Conditions 

6. Results & Subsequences 
7. Creswell 
8. Qualitative Research 
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 یریگنمجنا یهاروش از پژوهش، این در مطالعا نی  شرط است.

 هدفمند گیریاست. نمجنا شده استفاده برفی گلجلا و نظری هدفمند

 و مجقعیت مسئلا مجضجع، برحسب تجاندیممعنا است کا محقق  بدین

 نمجنا بجدن کند. نظری تعری  را رساناطالع هدف یهاگروه تحقیق،

 انت اع سطح با ما برای رساندن الزم کفایت کا است معنا این با نی 

 فرایند نظری، یریگنمجنا دلیل همین با باشد؛ اشتاد را نظری

 سطح با را ما و برسد محتجایی کفایت کا با است زمانی تا تکرارشجنده

برساند. در  معتبر یاایفرض یهاگ اره یا نظریا اکتشاف و نظری انت اع
 در ارائا اطال ات ضمن نمجنا واحدهای نی  برفی گلجلا یریگنمجنا

 اختیار در اطال اتی نی  هامعا دی ر واحدهای خجد، درباره مجرد

 .دهندیم قرار پژوهش ر

 (201:3001 محجری براساس مد  پارادایمی استراس و کجربین )کرسج ، یکدگذار .3شکل 

 

 هامصاحبادر  کنندگانشرکتسیمای  .1جدول 

تعداد 
 مصاحبا

در  کنندگانشرکتترکیب 
 هامصاحبا

 رتبا  لمی
 )مدرک تحصیلی(

ان ین می
 سابقا فعالیت

بازه زمانی 
 مصاحبا

 
16 
 مجرد

 سا  39 دانشیار( -دکتری )استاد   لمی دانش اه یاز ا ضانفر  6
 ماهید
خرداد  تا 1936

1933 

نفر از مدیران اهرایی و ا ضای  1 
 بیما یهاشرکت رهیمدئتیه

 –دکتری 
 سا  36 سانسیلفجق

نفر از خبرگان و کارشناسان  9 
  سا  32 سانسیلفجق -دکتری صنعت بیما

نفر از نمایندگان فروش در  3 
  سا  11 سانسیلفجق -لیسانس  صنعت بیما

 
  میق ةاز اب ار مصاحب هادادهگردووری  منظجربادر این پژوهش 

و برگرفتا  بازماین ةمصاحب سؤاالتد. شو نیما ساختاری استفاده 

                                                                      
1. Deep interviews 

، مشاهده و تفکرات  مجمی یهاگ ارشاز ادبیات نظری، اسناد و 
. همننین با تجها با استراتژی استتعامالت پژوهش ران 

در این پژوهش ه ت  هادادهبنیاد پژوهش، روش گردووری داده
 مصاحبا، چارچجب ییهاپرسش طرح با ها، ابتدامصاحبا انجام

 از شفافیت کلی تعریفی و مصاحبا  لت بیان معارفا، شامل
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ی طراح ساختار براساس تحقیق یهاسؤا  سپس ارائا، سازمانی
 پژوهش این یهادادهشد.  پرسیده شجندهمصاحبا از شده

 از نفر 16 تعداد از ساختاریافتا نیما یهامصاحبا براساس

 شده گردووری خبره و کارشناسانمدیران  و ی لمئتیه ا ضای
با بعد تعداد کدهای هدید در  3بر این اساس از مصاحبا  است.

با بعد  13با کاهش رفت تا ونجا کا از مصاحبا رو  هامصاحبا
اطمینان یافتن از  منظجربادی ر کد هدیدی یافت نشد، لیکن 

 اداما یافت. 16تحقیق، این فرایند تا مصاحبا  ا تبارهامعیت و 

 

 اعتبار يابی

، ا تبار نیادبداده ةریظبخش فعالیت تحقیق در روش ن نیترم م
 ةنظری یابیا تبار ، رید بارتبا یا هاونیابی مقجالت و روابط 

بر این باور است (، 3003) (. کرسج 113، 931، زادهاست ) باس
 صجرت بااست کا  یااینظربنیاد خجب داده ةکا یک نظری

ها استخراج شده باشد؛ تابع تعامل و بازاندیشی استقرایی از داده

یت کفا با حدنظری باشد؛ براساس معیارهای ارزیابی خاص خجد 
یابی ا تبار منظجربامجرد قضاوت رسیده باشد. در این پژوهش 

-در پژوهش ر کجشیده است تا با بازگشت هاونمقجالت و روابط 

 ونناهای تحقیق یعنی تعامل پیجستا بین های مکرر با داده
مرتب  طجرباشجد با وننا کا باید دانستا شجد، نظریا را دانستا می

بر تراکم مف جمی از تمای  مف جمی وهاصالح نماید تا نظریا  ال
نی  برخجردار باشد. پس از ون با هدف ب بجد  الزم و خاص بجدن

کلیدی  شجندگانمصاحبامد  و اف ایش ا تبار ون، با تعدادی از 
و  هاونارائا و پس از اخذ نظرات  مجردنظرای مد  طی هلسا

 ا ما  برخی اصالحات، مد  پیشن ادی با دست ومده است.

 

 هاداده ليتحل و هیتجز

-رویکرد پژوهشی داده  ها درداده تحلیل و تج یا برای اصلی فن

 انجام  ایمرحلا سا فرایندی طی است کا کدگذاری بنیاد،
 پذیرد:می

 مراحل تحلیل پژوهش  در رویکرد داده بنیاد  .4شکل
 (1936منبع: )حاهی پجر،

 

 

 

 
 (1936پجر،منبع: )حاهی بنیاددهدر رویکرد دا مراحل تحلیل پژوهش .4شکل 

 

 برحسب و شناسایی مفاهیم مرحلا، این در )باز(: 1وزاد کدگذاری .1
 هاداده . بدین منظجر ابتداشجندیمداده  بسط ابعادشان و خصجصیات

، چقدر چ جنا، چا چی ی، کی، نظیر سؤاالتی پرسیدن طریق از
(. سپس 19:1988، فردییداناشجند )می و تفکیک ووری، تج یاهمع

 شجدداده می اختصاص هاداده مختل  هایبخش با رم های مناسب
 از کدگذاری شجند. پسمی یبنددستا هامقجلا قالب در مرزها این و

 تدا ی را مشترکی کا مجضجع کدهایی از دستا ون کلیدی، نکات
 «مفاهیم» یریگشکل ون، نتیجة کا شجندیم یبندگروه کنند،می
 هامقجلا دهیشکل با تحلیل ر باز کدگذاری در ، رید بارتبا .ستا
 هاداده  مق از کجشد تا مفاهیمپردازد و میمی هاون هایویژگی و
 شجند. وورده سطح با

                                                                      
1. Free Coding 

 با مفاهیم تبدیل فرایند محجری کدگذاری: 3محجری یکدگذار .3
 مرحلا مجمج ا مفاهیم از پردازاینظر کار این برای .است هامؤلفا

 و کندمی انتخاب مقجلا محجری  نجانبا را، یک مقجلا زبا کدگذاری
بدین  .سازدمرتبط می با ون را معناهم مفاهیم سایر فرایندی طی

تأکید  براساس پژوهش، محجری پدیدة ابتداترتیب کا 
 هامقجلا سپس و تعیین تحقیق نظری مبانی و شجندگانمصاحبا
 با ایجاد نجرم  جاملی چا( ل ی  شرایط شامل فر ی هایطبقا

 پدیدة با پاسخ در کا اقداماتی(راهبردها  ؛)شجندیم محجری پدیدة

 در مؤثر  امشرایط ) گرمداخلا شرایط ؛)شجدیم حاصل محجری

 و( راهبردها در مؤثر خاص شرایط)ای زمینا شرایط ؛)راهبردها

                                                                      
2. Axial Coding 
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هستند(،  راهبردها از از استفاده ناشی کا هاییستاده)پیامدها 
 شجند.شناسایی می

 فرایند کدگذاری، از مرحلا این)گ ینشی(:  انتخابی یکدگذار  .9

است. ة نظری یریگشکل برای هامقجلا ب بجد و یسازکپارچای
 رابطا ةدربار یةنظرگ ارش ر با تکجین  ةدر این مرحل ، رید بارتبا

 کدگذاری محجری ومده از ال جی  با دستهای میان مقجلا

 کا کدگذاری قبلی ةمرحل دو نتایج اساستیب برتر. بدین پردازدمی

پردازی شناختا  تئجری برای سازنایزم و مقدماتی مراحل  نجانبا
شجد می پرداختا تجلید تئجری با )کدگذاری باز و محجری(، شجندیم
شده و  داده ربط هامقجلا دی ر با مندنظام شکلی با محجری مقجلا و

 شجند.مشخص می روایت چارچجب یک در روابط چ جن ی این

 پژوهش یشناسروشخالصا . 1جدول 

 
 سا برمبتنی بنیادداده یپردازاینظر در اطال ات تحلیل فرایند

محجری  کدگذاری (،هامقجلا مفاهیم و )خلقباز  کدگذاری ةمرحل
 گر، بسترها،مداخلا شرایط  ل ی، شرایط محجری، ةمقجل شناسایی)

در  است. (نظریا خلق) انتخابی کدگذاری و (پیامدها و راهبردها
-مصاحبا نیما 16ها از طریق گردووری داده پس ازژوهش این پ

باز با خبرگان دانش اهی و دانایان صنعت بیما، اقدام با 
د. شها ها و استخراج مفاهیم و مقجلامتن مصاحبا ةکدگذاری اولی

ها کد اولیا با لحاظ تکرارها از متن مصاحبا 31 درمجمجع
 با مرتبط فاهیمم بعد مرحلا در )کدگذاری باز(.شناسایی شد 

 شدند )کدگذاری یبنددستامقجلا  6قالب  در و شناسایی یکدی ر

 میپردازیم هاونکا در اداما با شرح  محجری(

 پژوهش یهاافتهی

شجد کا در ون با بررسی با شرایطی گفتا می شرايط علّی:

)کنتر  استراتژیک  اصلی مجرد پژوهش ةهایی کا بر مقجلمقجلا
شجد. براساس رلی( اثرگذارند، پرداختا میبا رویکرد خجدکنت

 ل ی  ةهای انجام گرفتا در این پژوهش، دو مقجلمصاحبا
مدیریتی، سطح  یهایژگیوساختاری،  یهایژگیواز  اند بارت
 گرایی سازمان و باورها و  قاید در سازمان. یاحرفابلجغ و 

 

 و مفاهیم مرتبط با شرایط  ل ی هامقجلا .4جدول 

 مفاهیم )کدهای باز( هامقوله ابعاد

ی
علّ

ط 
راي

ش
 

 
 یساختار یهایژگیو

 

 

 تفکیک افقی،  مجدی و هغرافیایی

 در سازمان یررسمیغارتباطات رسمی و  یهاکانا 

 یریگمیتصمتمرک  در 

 در سازمان یریگمیتصمفرایند 

 حدود تفجیض اختیار با کارکنان

 رای کارکنانبسترهای وزادی  مل و نجووری ب

 ساختار یریپذانطباق

 ساختار قدرت در سازمان

پارادایم و
 

فلسفیمبانی 
 

 

نجع شناسی 
ش

پژوه
ی  
استراتژ

ش
پژوه

 

ش
ش پژوه

رو
ی  

شیجه گردوور

داده
 ها

ی 
اب ار گردوور

داده
 ها

ی
هامعا ومار

 

ش 
نمجنارو

یگ
ر

 ی

ش تج یا و 
رو

تحلیل
 

ت
معیار مقبجلی

 

 

 -تفسیری
 پدیدارشناسی

از منظر 
 رویکرد

از منظر 
 هدف

از منظر 
 نتیجا

 استقرایی داده بنیاد

مصاحبا 
 میق و نیما 

 افتایساختار
 

 مشاهده
 مصاحبا
اسناد و 

ی هاگ ارش
 رسمی

خبرگان 
دانش اهی 
 مدیران

مشاوران 
 کارکنان

-نمجنا

گیری 
هدفمند 
 و نظری

ی کدگذار
باز، 

محجری و 
 انتخابی

کجربین 
و 

استراس 
(3008) 

بنیادی 
 کاربردی

 تشافیاک کیفی
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 مفاهیم )کدهای باز( هامقوله ابعاد
 می ان یکپارچ ی و انسجام در سازمان

 قجانین و مقررات مکتجب

 
 مدیریتی یهایژگیو

 مدیریتی یهام ارت یریکارگبابرخجرداری و 

 هایاستراتژن رش مدیریت با 

 سبک مدیریت

 تدوین شدهمی ان حمایت از راهبردهای 

 گرایانا از کارکنانرفتارهای حمایت

 مدیریتی یهانقشایفای 

 سطح بلجغ و
 گرایی سازمان یاحرفا

 سازمان یشناختروان یهاایسرما

 تع د سازمانی کارکنان

 رضایت کارکنان

 کارکنان یهایتجانمندو  هام ارت

 معنجی و  اطفی سازمان یهاایسرما

 تعارض در سازمان مدیریت

 تفکر راهبردی حاکم بر سازمان

 شناخت و ادراک محیطی مدیران و کارکنان

 شغلی در سازمان یهایژگیو

 کارکنان یتجانمندساز

 ا ضا یسازمانتیهج

 
 باورها و  قاید در سازمان

 هایاستراتژباور مثبت نسبت با 

 هایاستراتژای در اهر یمسا کیتشرباور با همکاری و 

 

این مقجلا همان برچسب مف جمی است کا  محوری: ةپديد

. با تجها با شجدیمومده، در نظر گرفتا  با وهجدبرای طرح 

اینکا در این پژوهش کنتر  استراتژیک با رویکرد خجدکنترلی 

 ةمقجل 3محجری شامل  ةمجرد مطالعا قرار گرفتا است، پدید

 داده شده است. نشان 1 اصلی است کا در هدو 

 محجری )اصلی( ةو مفاهیم مرتبط با پدید هامقجلا .1جدول 

 مفاهیم )کدهای باز( هامقوله ابعاد
 محوری )اصلی( پديده

 سازی کنتر  استراتژیک در سازمانپیاده
 بازخجر گیری مستمر

 مربجطا یهابخشسریع  ملکردها با  بازتاب 

 اقدامات اصالحی انجام سریع 

 خجدکنترلی سازمانی ی درونی با کنتر  استراتژیک در سازمانن اه 

 فردی یخجدکنترل 

 

شرایط  امی هستند کا متشکل از  گر:شرايط مداخله

 هابرکنشای هستند کا از متغیرهای میانجی و واسطا یامجمج ا
ها و و تعامالت )راهبردها( اثرگذارند. در این پژوهش سیاست

محجری و یادگیری سازمانی  یهاارزشفرایندها در سازمان، 
 هستنددر اهرای راهبردها  گرمداخلا جامل  ةدهندلیتشک
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 گرمداخلاو مفاهیم مرتبط با شرایط  هامقجلا .1جدول 

هامقوله ابعاد  مفاهیم )کدهای باز( 

 

 

 

 

شرايط 

 گرمداخله

 

 و فرایندهای سازمان هااستیس

 همسجیی استراتژیک در سازمان

 در سازمان یسازشفاف یهااستیس

 کنتر  در سازمان یسازوکارها

و  دالت  یساالرستایشااستقرار نظام 
 محجری در سازمان

 رویکرد سازمان نسبت پاسخ جیی
 در برابر  ملکرد 

 محجری سازمان یهاارزش
 سازمانی یهاارزش

 فردی مدیران و کارکنان یهاارزش

 یادگیری سازمانی

 زماندر سا 
 یند یادگیری و کسب مستمر دانشافر

 و انتقا   یسازیهار، یسازرهیذخمی ان 
 دانش در سازمان

 

بر شرایط خاصی است کا مشتمل  )بستر حاکم(: یانهیزمشرايط 

ای از گذارد. این بستر را مجمج او تعامالت )راهبردها( تأثیر می هابرکنش
دهند. در این پژوهش ای تشکیل میاها یا متغیرهای زمینمفاهیم و طبقا

 –اصلی  جامل ) جامل اقتصادی،  جامل سیاسی  دودستااز  اند بارت

و  جامل  فرهن ی و  جامل مرتبط با بازار( –ن ادی،  جامل اهتما ی
مداری و قانجن یمندقانجن، سطح یسازمانفرهنگمشتمل بر ) یسازماندرون

 ضروری در سازمان(. یاهیفناورها و در سازمان و زیرساخت

 ای )بسترهای حاکم(زمینا طیبا شراو مفاهیم مرتبط  هامقجلا .1جدول 

 مفاهیم )کدهای باز( هامقوله ابعاد

نه
می

ط ز
راي

ش
 و 

ن
رو

ل ب
وام

)ع
ی 

ا
ن

رو
د

مان
از

س
 (ی

 
  جامل اقتصادی

 در کشجرمی ان نرخ تجرم 

 اقتصادی یالمللنیب یهامیتحر

 اقتصادی یهاتیفعالات در خصجص می ان شفافیت اطال 

 واقعی یهانایه بینی شده با پیش یهانایه نسبت 

 می ان سجد بانکی

 داخلی و خارهی یگذارایسرمامی ان ریسک 

 
 ن ادی - جامل سیاسی 

 های کالن دولتیسیاست

 قجانین و مقررات دولتی

 روابط دیپلماتیک با سایر کشجرها

 
 
 

 فرهن ی -تما ی  جامل اه

 می ان مشکالت اهتما ی در کشجر

 های ذهنی در هامعاو دغدغا می ان تنش

 سطح رفاه هامعا

 در هامعا یبردارکالهسطح تخلفات و 

 سطح فرهن ی هامعا

 
 

  جامل مرتبط با بازار

 سر ت تغییرات ناگ انی بازار

 ساختار رقابتی صنعت/ بازار

 اندازه بازار
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 اقتضائات و تغییر و تحجالت بازار

 گسترش بازار یهالیپتانس

 
 بسترهای فرهن ی

 سازمان

 سازمان یریپذانطباقفرهنگ 

 پذیری سازمانفرهنگ مشارکت

 فرهنگ کنتر  درونی در سازمان

 
مداری و قانجن یمندقانجنسطح 

 سازمان

 می ان حاکمیت قانجن در سازمان
 قجانین و مقررات در سازمانچ جن ی تدوین 

 سطح ر ایت قجانین و مقررات در سازمان

های ضروری ها و فناوریزیرساخت
 سازمان

 کنترلی سازمان یهاستمیس

 های فناوری اطال ات و ارتباطات در سازمانزیرساخت

 هستند یدارهدفها و تعامالت بیان ر رفتارها، فعالیتراهبردها: 

گر و بستر تأثیر شرایط مداخلاو تحتاند طبقا محجری دنبا با کا

کنند. در این پژوهش، راهبردها دارای دو مقجلا حاکم ظ جر می
 .هستنداصلی کنتر  با رویکرد بیرونی و درونی 

 متقابل( یهاواکنشو  هاکنشو مفاهیم مرتبط با راهبردها ) هامقجلا .1جدول 

 ز(مفاهیم )کدهای با هامقوله ابعاد

ها
رد

هب
را

 

 
 

کنتر  محتجای 
 هااستراتژی

 

 اساسیمفروضات کنتر  

 استراتژیک هایحجزهکنتر  

 کنتر   جامل کلیدی مجفقیت

 کنتر  مسائل استراتژیک

 ویژه یهاحجزهکنتر  

 

ارزیابی فرایند اهرای 

 هااستراتژی

  ملکردی انتظاراتو ا الم  هاسنجاتعیین 

 قبج قابلسازمان و استانداردهای  فرهنگ بامستمر داخلی متناسب کنتر  

 هاارزیابی نتایج اهرای استراتژی

 هاارزیابی وثار و پیامدهای اهرای استراتژی

ها انعکاس نتایج ارزیابی

 و انجام اقدامات اصالحی

 هاتیمجفقشناسایی انحرافات و 

 هاقیتجفدر  مؤثرتج یا و تحلیل انحرافات و  جامل 

 )بازخجر( هایابیارز نتایج یرساناطالع

 اقدامات اصالحی

درونی در  یهاکنتر تجسعا 
 سازمان

 خجدتقجیتی/ تجفیق طلبی( خجدارزیابی/ ترویج فرهنگ )خجدکنترلی/

 اخالقی و ارزشی یهاومجزهترویج 

رفاه اقتصادی و  نیتأم
 اهتما ی ا ضا

 تصادی کارکنانرفاه اق ةتأمین و تجسع

 نیازهای اولیا و سطح باالی کارکنان نیتأم

 

 یریکارگبفاحاصفل از  یهفایخروهفپیامفدها پیامدها: 

 راهبردها هسفتند. در ایفن پفژوهش پیامفدهای سفازمانی 
 .استفردی ناشی از اهرای راهبردها  و

 ةنظری ةبا شیج هادادهمد  با دست ومده حاصل از تحلیل 
 شکل زیراست:بنیاد، با داده
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 مربجط با پیامدها یهامقجلا. 1جدول 

 مفاهیم )کدهای باز( هامقوله ابعاد

ها
مد

پیا
 

 

 

 پیامدهای سازمانی

 یابی سازمان با ال جی کنتر  استراتژیک با رویکرد خجدکنترلیدست 
 اف ایش چابکی سازمانی 
 سازمان یسجدوورب بجد  
 ارتقای تعالی سازمانی 

 اهتما ی سازمان یهاایسرما ةتجسع
 ب بجد من لت اهتما ی و معنجی کارکنان پیامدهای فردی

 ب بجد کیفیت زندگی کاری افراد
 در کارکنان و مدیران یریپذتیمسئجلو  نفسا تمادبااف ایش حس 

 

 
 بنیادداده یپردازاینظربر رویکرد مبتنی یخجدکنترلال جی ترسیمی کنتر  استراتژیک با رویکرد  .1شکل 

 

 یريگجهينتبحث و 
 یوکارهاکسب درحاکم بر رقابت  یمل در فضاأامروزه با ت

 ،یاقتصاد یهانظامگسترده در  تحجالت ةمشاهد و مختل 
 دهینیپ یهایو فناور ینجوور یهانظامو  یاهتما  ی،اسیس

ذب ی، همال نیتأم یندهایتحجالت  مده در روندها و فرا نیهمنن

تجها مضا   با مجضجع  تیاهمبا  تجانیم یظ مشترو حف
استراتژیک پی برد. در چنین شرایطی مدیران برای حفظ و کنتر  

های فعالیت ةب بجد مجقعیت سازمان خجد در محیط رقابتی و ادار
هایی هستند کا امکان واکنش ، نیازمند اب ارها و شیجهیچندبعد

فاوت و اغلب مناسب در برابر برخجردها و رویدادهای مت



 ...یخجد کنترل کردیبا رو کیکنتر  استراتژ یال ج نییو تب یطراح: همکاران سیادت و        11

فراهم سازد. در شرایط کنجنی از  هاونرا برای  ینیبشیپرقابلیغ
 تیهدا منظجربااستراتژیک کا  ترین اب ارهای مدیریتم م

کنتر  با اهداف تبیین شده،یابی ون سازمان و دست یراهبرد
ها و در سازمان استراتژیککنتر   تیاهمه امروزاستراتژیک است. 

متر ن اد ک کا درک شده است چنان یو خصجص ی مجم ین ادها
در صجرت اهرا نکردن کنتر   یکا حت ارگانی وهجد دارد یا

 در کشجر ما .داشتا باشد اهرای ون تردید تیاهم ةدربار استراتژیک
هجالن  یفضا استراتژیک در  مل کمترکنتر  هرچند  ایران،

ون  یابی با ال جهایی ه ت تبیین، لیکن ضرورت دستاست افتای
در  کند.خجدنمایی می وضجحبانظری و  ملی  ةدر هر دو  رص

 و اهتما ی هایپژوهش در اکتشافیاستراتژی  ساسابرمقالا  نیا
 بر پژوهش نظری ال جی ،بنیادداده ةنظری روش از یریگب ره با

فرایندی  طیو گ ینشی  محجریباز،  کدگذاری مبنای پارادایم
 و هانشاناشد. ون اه  داده تجسعا هاداده درون از و برگشتی رفت

شدند و  یبنددستا هامقجلاشده در قالب  شناسایی مفاهیم
 د.شمد  کیفی با شرح زیر ارائا  تیدرن ا

 یهایژگیوساختاری،  یهایژگیو شرایط  ل ی: چ ار مقجلة
گرایی سازمان و باورها و  قاید در یاحرفامدیریتی، سطح بلجغ و 

کنتر  استراتژیک  یسازادهیپ ل ی فرایند  شرایط ةسازمان در زمر
(، 3006قرار گرفتند. این نتیجا با نتایج سیمپتجن و همکاران )

 یهایژگیو(، مبنی بر اهمیت ساختار و 3008هانگ و همکاران )
و چجیی و چانگ  کنتر  استراتژیک در سازمان یسازادهیپون بر 

ر  های مدیریتی در کنتبر نقش ویژگی( مبتنی3003)
 .استاستراتژیک همسج 

(: این شرایط مشتمل بر مجمج ا بستر حاکمای )شرایط زمینا
کنتر  استراتژیک  یسازادهیپو  یریگبر شکل جاملی هستند کا 

 نجان باشند و تحت با رویکرد خجدکنترلی در سازمان اثرگذار می
شجد. در این پژوهش این مجمج ا یاد می هاوناز  یانایزم جامل 

مشتمل بر  جامل  یسازمانبرونشرایط با دو گروه  جامل  از
فرهن ی و  جامل مرتبط با  -ن ادی، اهتما ی-اقتصادی، سیاسی
شامل بسترهای فرهن ی، سطح  یسازماندرونبازار و  جامل 

ها و مداری در سازمان و چ جن ی زیرساختو قانجن یگذارقانجن
اند. این یافتا با شده یدبنمیتقسضروری در سازمان؛  یهایفناور
ابعاد  ریتأث( مبنی بر 3001( و دویال )3002برتجن و ابل ) نتایج

کنتر  استراتژیک در  یسازادهیپمحیط بیرونی و درونی بر 
 سازمان همسجیی دارد.

 دستا از  جاملی کاگر: در این مطالعا ون شرایط مداخلا

با رویکرد  کیکنتر  استراتژسازی طجر غیرمستقیم بر پیادهبا 
گر گذارند در قالب شرایط مداخلاخجدکنترلی در سازمان اثر می

ها و سیاست ةسا مقجل اساس نیابندی شدند. بر شناسایی و طبقا
های محجری سازمان و یادگیری فرایندهای سازمان، ارزش

گر شناسایی در سازمان تحت  نجان شرایط مداخلا سازمانی
های سازمان حامی و کا سیاست ییاهسازمانگردیدند؛ زیرا در 

اهرای راهبردهای سازمانی بجده و فرایندهایی مناسب ه ت  ری یپ
فراهم گردیده همننین  یهایاستراتژتس یل اهرا و ارزیابی 

روحیا  کنندهبیترغسازمانی با نحجی مشجق و  یهاارزش
 خجدکنترلی و حرکت در ه ت اهداف و راهبردهای سازمان 

با انسجام و هماهن ی بیشتری در راستای تحقق  ، سازمانهستند
کند و کنتر  با امری ضروری و درونی در اهداف خجد حرکت می

د. از دی ر سجی ترویج شجمیان ا ضا و واحدهای ون مبد   می
دن سازمان با سازمانی کریادگیری سازمانی در سازمان و تبدیل 

ارب مثبت و تا سازمان با ومجختن از تج شجدیمیادگیرنده سبب 
گیری از تجارب ارزنده خجد در ابعاد بر ب رهمنفی خجیش  الوه

نی   شرویپو  مختل  تدوین، اهرا و ارزیابی، از انحرافات پیشین
های بیشتر، بر درومدها و دوری هستا و با پرهی  از ایجاد ه ینا

 حاشیا سجد سازمان بیف اید.
پدیده محجری  و یا تعامالتی هستند کا از هاکنشراهبردها: 

ارائا راهکارهایی ه ت مجاه ا با  هاونشجند و هدف از منبعث می
پدیده محجری است. با این حا  چ جن ی تحقق ال جی کنتر  

تأثیر دو مجمج ا ن اه خجدکنتر  محجر تحت استراتژیک ون هم با
ای( قرار دارد. در این گر و بسترهای حاکم )زمینا جامل مداخلا
؛ هااصلی کنتر  محتجای استراتژی ةمقجل 1ا شامل مقالا راهبرده

ها و انجام ها؛ انعکاس نتایج ارزیابیارزیابی فرایند اهرای استراتژی
 نیتأمهای درونی در سازمان و کنتر  ةاقدامات اصالحی؛ تجسع

. این یافتا با نتایج مطالعا باشندیمرفاه اقتصادی و اهتما ی ا ضا 
دستا کنتر   2(، مبنی بر ضرورت 3013مرچانت و واندراستد )

کنتر  نتایج، اقدامات، فرهن ی و  اساسی در سازمان شامل
 کارمندی انطباق دارد.

در اثر  است کاپیامدها: این طبقا نمایان ر نتایج و پیامدهایی 
-مقالا تحقق کنتر  ویند. در این می با وهجداتخاذ راهبردها 

ها و تعامالت ایجاد ا کنشاستراتژیک با رویکرد خجدکنترلی نتیج
محجری، بسترهای حاکم و ة )راهبردها( و متأثر از شرایط طبقشده 

پیامدهای  اصلی ةمقجل دودستاگر است کا با  جامل مداخلا
 کردیبا رو کیکنتر  استراتژ یال ج . ایجاد1سازمانی شامل: 



 11          1938، زمستان 1شماره ، 8های دولتی، دوره فصلناما  لمی مدیریت سازمان

 

   

 یسجدوور . اف ایش9ی؛ سازمان یچابک . ب بجد3ی؛ خجدکنترل
اهتما ی  یهاایسرما. ب بجد 1ی و سازمان یتعال یارتقا. 2؛ سازمان

 و یب بجد من لت اهتما . 1پیامدهای فردی مشتمل بر:  وسازمان؛ 
اف ایش  .9و  افراد یکار یزندگ تیفیک ب بجد. 3؛ کارکنان یمعنج
پذیری در کارکنان و مدیران تقسیم و مسئجلیت نفسا تمادباحس 

با نتایج مطالعات ونججرین و راوی  هاافتایاین بخش از  .شجدیم
( درخصجص اهمیت سر ت، 3003(، احمد و ونگ )3013)

سازی سازمان از و پاسخ جیی بر چابک یریپذانعطافشایست ی، 
همننین این نتایج با  همخجانی دارد. کیاستراتژطریق کنتر  

بر ب بجد زندگی (، مبتنی3019هانستجن و همکاران ) یهاافتای
 ة( درخصجص تجسع3008ان، بامباس و پاتریکسجن )کاری کارکن

 .استهای اهتما ی همسج سرمایا
استراتژیک در ترین پیامدهای کنتر  این اساس از  مده بر 

یابی سازمان با ال جی تحقق نخست دست ةسازمان در وهل
 است کاسازمانی  دوم ب بجد چابکی ةکنتر  استراتژیک و در مرحل

و  یریپذانعطافیش سر ت، شایست ی، خجد م ایایی چجن اف ا
 پاسخ جیی تجأم با خلق ارزش برای سازمان و مشتریان در 

بر این ترین زمان و با کیفیت مطلجب را در بر دارد.  الوهکجتاه
دلیل شناسایی زودهن ام خلق و احیای کنتر  استراتژیک با

یق از طر ژهیوبا هاونگیری از بروز بسیاری از انحرافات و پیش
اب ارهای خجدکنتر  در سازمان و تشجیق و ترغیب کارکنان با 

تا ضمن کاهش  سازدیمبروز خجدکنترلی، سازمان را قادر 
دلیل درونی سازی کنتر  در ا ضا و کنتر  فعلی با یهانایه 

 یریپذمشارکتواحدها و اف ایش حس تع د، وفاداری، انسجام و 
  شیاف اایی چجن و ا ضای سازمان از م ای یهابخشمیان 

وری، کارایی، اثربخشی سازمانی و در غایت تعالی سازمانی ب ره

د. ضمن اینکا رویکرد خجدکنترلی در سازمان با شنی  برخجردار 
چجن ب بجد من لت اهتما ی و معنجی کارکنان،  یاارزندهنتایج 

و  نفسا تمادباو اف ایش  هاونب بجد کیفیت زندگی کاری 
اشی از اف ایش رضایت از کار و ایجاد احساس ن یریپذتیمسئجل

مشارکت در تبیین، اهرا و ارزیابی اهداف سازمان و تالش ه ت 
 اهداف فردی و سازمانی، نی  همراه است. یهمسجساز

 

 هاشنهاديپ
 ارائفا ریفز هاشفن ادیپپفژوهش  جیمرحلا، با تجها بفا نتفا نیا در

 :شجدیم

 یخجدکنترل کردیبا رو کیژاستراتکنتر   سازیادهپی کا ونجا از •
منابع  ژهیوبانسبت با سازمان و  قی م نشیدانش و ب ازمندین

 جامل،  نیبا در نظرگرفتن ا شجدیم شن ادیون است؛ پ یانسان
 کیکنتر  استراتژ یسازماندرون یبسترها نةیدرزم ییهاپژوهش
 .ردیانجام گ

 کردیبا رو کاستراتژیژوهش حاضر با ارائا مد  کنتر  پ •
مختل   هایپرداختا شده است از ونجا کا در پژوهش یخجدکنترل

در  شجدیم شن ادیپ ده،شتجها ن کیکنتر  استراتژ یکردهایبا رو
 یکردهایبا رو ییهامد  نییدنبا  تبپژوهش ران با یوت قاتیتحق

 باشد کیتژکنتر  استرا ةنیدرزممتفاوت 

امات ال  و با در نظر گرفتن مایپژوهش حاضر در صنعت ب •
صنعت انجام گرفتا است.  نیو مجانع مجهجد در ا هاتیمحدود

 یدیتجل عیمجضجع در صنا نیا یبعد قاتیدر تحق شجدیم شن ادیپ
 د.ش یبررس یخدمات عیصنا ریسا یو حت
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