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چکیده 
گیرد،میرارقنظارتوکنترلتحتسازمانهایفعالیتوعملکردنتایجآنطیکهاستفرایندیاستراتژیککنترل
روشاساسربوکاربردیهدفاساسبرکهپژوهشاین.کردمقایسهمطلوبعملکردباراواقعیعملکردبتوانبطوریکه
استاناضالبفوآبشرکتدراستراتژیککنترلبومیمدلسازیپیادهوتوسعههدفبا.استموردینوعازوتوصیفی
دروایکتابخانهروشاولمرحلهدرگرفتصورتمرحلهدودرتحقیقایندراطالعاتآوریجمع.استشدهانجامقم
جامعه.گرفتقرارتاییدمورد0.956کرونباخآلفایباآنپایاییکهایپرسشنامهازاستفادهبامیدانی،بخشدردوممرحله
نمونهحجموهستندنفر181آنهاتعدادکهباشدمیقماستانفاضالبآبشرکتکارکنانومدیرانپژوهش،اینآماری
برایپژوهشایندر.استسادهتصادفیتحقیقاینگیرینمونهروش.شدمحاسبهنفر108کوکورانفرمولطریقاز
بهاماقدوشدگنجاندهمدلاولیهمفهومیچاچوبدرپژوهشنیازهایومطالعاتمبنایبرمتغیردهمدل،سازیبومی
بینهکآنستبیانگرآمدهبدستنتایج.گرفتقرارالزمهایآزمونموردوفرعیفرضیه27واصلیفرضیهسهتدوین
رحلهمهردراهتمامعدمهرگونهواستبرقرارتعاملیومثبتدار،معنیرابطهاستراتژیارزیابیواجراتدوین،مراحل
ارزیابیبرایاستالزمکهاینستموفقتجربهایننتایجدیگراز.گرددمیفرآیندمراحلدیگردرمشکالتایجادباعث

میانتظارهاتشرکاینازوورزنداهتمامارزیابینظارتاجراییکنترلسیستمیکسازیپیادهبهسازمان،هایاستراتژی
.یابنددستشدهتعیینپیشازاهدافبهتانمایندتنظیمخوداجراییوشدهتدوینهایبرنامهبامتناسبراهاارزیابیرود

یافته ها-3
مختلفآزمونهایمبنایبرکهاستفرعیفرضیه27واصلیفرضیه3اصلی،متغیردهبامدلیمطالعهاینازحاصلنتایج
هایغیرمتبینهمبستگیضریبآزمونهمچنینواسپیرمنهمبستگیوخطیرگرسیونای،جملهدوآزمونجملهاز

نرمتوسطمسیرتحلیلهایمتغیرروابطبررسیمدل،هایدادهبرازشShapiro-Wilkبودننرمالآزمونپژوهش،
ونگردیدتاییدفرعیفرضیه8تعدادایناز(1400،همکارانومطهری).گرفتقرارآزمونموردهافرضیه؛LISRELافزار
ودارنممطابقنهاییشدهتاییدمدل.شدتاییداصلیفرضیه3همچنین.استگرفتهقرارتاییدموردفرعیفرضیه19تعداد
باشدمی(1)شماره

مدل تایید شده نهایی ( : 1)نمودار شماره 

نتیجه گیری-4
:گردیدحاصلکشوراجراییسازمانهایبرایموفقتجربهایناساسبرزیرنتایج
مبذولرادیجاهتماماقدامیهرازقبلخوداستراتژیکاهدافدقیقتعیینبهنسبتاستراتژیتدوینزماندرسازمانها(1
تگاههایدساستالزمضمنا.استضروریاهدافاینبهدستیابیبرایمناسببودجهووظایفدقیقتعیینودارند
برایختلفمسناریوهایصورتبهاقتضاییهایاستراتژیازبرگزیده،هایاستراتژیانتخاببرعالوهکشورماناجرایی
تا،نماینداستفادههااستراتژیارزیابیبراینیازمورداصالحیاقداماتواجراییهایزمینهازناشیتغییراتباتعامل
.باشندداشتهراخوداستراتژیککنترلفرآینددراحتمالیتغییراتوپذیریانعطافامکان
بهنشواکدرتاگیرندنظردرراالزمکنترلیراهکارهایسازمانهاکهگرددمیپیشنهاد،استراتژیاجرایزمینهدر(2

الزمکشوراییاجردستگاههایدراستراتژیسازیوجاریاجراهنگام.باشندداشتهرامسیرتغییرامکان،محیطیتغییرات
؛ایدجهبونیازهای؛آنهاخواهیمسئولیتوجوابگوییمیزان؛مشاغلطراحیووظایفتعیینبهنسبت:کهاست
تمهیداتبسترهاوایجادنهایتاورجوعاربابتکریمومشتریبهتوجه؛الزمتخصصیسطحباشایستهکارکنانازاستفاده
.باشندداشتهنظردرراالزمدقتسازماندرکنترلیخودشکوفاییبرایالزم
صورتهباقتضاییهایاستراتژیاز،برگزیدههایاستراتژیانتخاببرعالوهاستراتژی،تدوینزماندرسازمانها(3

استراتژیبیارزیابراینیازمورداصالحیاقداماتواجراییهایزمینهازناشیتغییراتباتعاملبرایمختلفسناریوهای
.باشدداشتهوجوداستراتژیککنترلدرپذیریانعطافورویاروییامکانتانماینداستفاده؛ها
بهنشواکدرتاگیرندنظردرراالزمکنترلیراهکارهایسازمانهاکهگرددمیپیشنهاداستراتژی،اجرایزمینهدر(4

.باشندداشتهرامسیرتغییرامکان،محیطیتغییرات
راهاارزیابیرودمیانتظاراجراییشرکتهایاز.باشدداشتهوجودکارآمدکنترلسیستمیکها،استراتژیارزیابیبرای(5

نمایندتنظیمخوداجراییفعالیتهایوشدهتدوینهایبرنامهبامتناسب
دراستراتژیکرلکنتبرایمدلیتبیینوطراحیعنوانباارشدکارشناسیپایان نامهازبخشیحاصلمقالهاینکهآنجااز

رکتشدرگرامیهمکارانتمامازدانممیالزمخودبرباشدمیقمآبفایشرکتموردیمطالعهبااجراییشرکتهای
بخشاتنجعلیدکترآقایجنابازخصوصانمایمتشکرکردندیاریمراپژوهشاینتدویندرکهقماستانآبفای
.دارمویژهسپاساحمدیمحمددکترآقایجنابواصفهانی

منابع-5
کنترل استراتژیک ، اعرابی، سید محمد؛ حکاك، محمد، تهران، دفتر(1385) اف؛ گوشل، سومانترا .لورنژ، پیتر ؛ اسکات مورتن، مایکل 

.پژوهشهای فرهنگی
آب در آینه دانش، راهی برای دست یابی به تجربه های ( 1400)مطهری، عبدالهادی؛ صادق پور، علی جان و جمعی از نویسندگان

.انتشارت سلسله: قم. مدیریت دانش درصنعت آبفا
فای قم،پایان      طراحی و تبیین مدلی برای کنترل استراتژیک در شرکتهای اجرایی با مطالعه موردی شرکت آب(1391)مطهری،عبدالهادی

.دانشگاه پیام نور مرکز ساوه( استراتژیک) نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
باری انتشارات ج: قم ، رکشو، مدل کنترل استراتژیک دستگاههای فرهنگی ( 1388)علی؛ نیکوکار ، غالمحسیناصفهانی، نجات بخش 

Schreyong, G. & steinMann, H. (1987), Strategic control, A new Perspective, Academy of 
management Review, No. 12, PP. 91 – 103
Harrison, E. Frank (1991), Strategic control at the C. E. O. Level, International 
Journal of strategic Management (Long Range planning) Vol. 24, No. 6, PP. 78 – 87, Great Britain: 
Pergamon Press plc

مقدمه-1
اندازیچشمنداشتشرایطی،چنیندر.ایمکردهتجربهراناپیوستگیاقتصادیهایبخشازبسیاریدراخیرهایسالدر

حائزسیاربسازمانبرایشود،میحاصلاهدافبهرسیدنراهدرکهپیشرفتیوتاثیرگذارخارجیعواملرسالت،ازروشن
ترشگسهمراهبهسازمانپیشرفتمنظمکنترلدیگرکارهرازبیشاستالزمآندرستانجامبرای.استاهمیت
نامیدهاستراتژیککنترلکهفراینداین.کندتغییرسنجشاینبراساسسازماناستراتژیوگیردصورتمناسبمدبرانه
وورانژل).دارندنیازآنبهسازمانیکاثربخشمدیریتبرایهاسازمانکهناپیداستاغلبومهمبخشیکشود،می

راتژیک،استمدیریترونددرونیطبعیتدرکهمی کندپیداضرورتجهتآنازاستراتژیککنترل.(1384:1،دیگران
دستیابیبرویژهدتأکیواستشدهانتخابمدیریتیاستراتژیکیکارآییوتأثیر،ارزیابیسنجش،برایوداشتهتمرکز
(یندیفرآمفهومی،)مدلیکارائهوتبیینوطراحیحاضرتحقیقازاصلیهدف..داردپیدررافرآیندمدیریتاهداف
دستگاهفعالیتنکردبخشاثرمنظوربهبتوانمدلاینطریقازکهبودهکشوراجراییشرکتهایبرایاستراتژیککنترل
ایناست،مطلوبوموجودوضعیتبینتفاوتازناشیکهایفاصلهبهتوجهباودادهافزایشراآنهاشایستگیقابلیتها،
مطالعهموردسازمانعنوانبهقماستانفاضالبوآبشرکتانتخاببامنظوربدین.نمودتعدیلوشناساییرافاصله
.گردیداستراتژیککنترلبومیمدلنتایجکاربردبهاقدام
بگار،کهزدورمیتاکیدروشیبرآنموضوعیتکهیابدمیبازراخودواقعیمفهومهنگامیتحقیقاتیکارایناهمیت
برایهکروستهمینازوباشدمینونسبتاموضوعو.گذراندمیراخودآغازینمراحلاجراییشرکتهایدرآنگیری
.(1391مطهری،)داردبیشتریانگیزهوارزشمحقق

روش کار-2
دل و با هدف توسعه ی م. روش این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی و از نوع موردی است

ورت می جمع آوری اطالعات در این تحقیق در دو مرحله ص. کنترل استراتژیک در حوزه شرکتهای اجرایی انجام شده است 
که گیرد در مرحله اول روش کتابخانه ای در مرحله دوم در بخش میدانی ، جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای

جامعه . مورد تایید قرار گرفت قبال صورت گرفته است0.956تایید روایی قبال توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 
ت آب آماری این پژوهش، مدیران ، مهندسین ، کارشناسان و کارکنان با مدرك تحصیلی باالی دیپلم در سطح شرک

. نفر محاسبه شد 108حجم نمونه از طریق فرمول کوکران. نفر می باشد181که تعداد آنها . فاضالب استان قم می باشد
.  روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی ساده می باشد

ک فرانک  در این پژوهش برای بومی سازی مدل، هشت متغیر اول برگرفته از مدل فرآیندی و مفهومی کنترل استراتژی
کتر است از  تحقیقات مدل فرهنگی آقای د( تکریم ارباب رجوع ) متغیر نهم که مشتری مداری . است( 1991)هارسیون

که است، متغیری است( مسئولیت پذیری) اخذ شده است و متغیر دهم که خود کنترلی ( 1387)نجات بخش و نیکوکار
.  قابل مشاهده می باشد( 1)این متغیر ها در جدول شماره. توسط محقق پیشنهاد شده است

متغیرهای مدل بومی کنترل استراتژیک برای شرکت های اجرایی کشور( : 1)شماره جدول 
: متغیرهای مدل بومی کنترل استراتژیک برای شرکت های اجرایی کشور 1(جدول شماره)

 . تعیین وظائف )سازماندهی(2. تعریف دقیق اهداف)اهداف استراتژیک( 1

. تخص  بودجه 4. تمرکز مسئولیت)جوابگوئی( 3

. مکانیزم بازخورد 6. شایستگی کارکنان 5

. اقدام اصالحی 8. ردیابی و مراقبت 7

. خود کنترلی ) مسئولیت پذیری ( 10. مشتری مداری)تکریم ارباب رجوع( 9

 


