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هدف :صنعت روغنکِشی ازجمله صنایعی است که در محیط بسیار متالطم ،متنوع و پیچیدهای قرار
دارد و با تغییر و تحوالت زیادی روبرو است .هدف پژوهش حاضر ارائه مدل کنترل راهبردی در صنعت
روغنکِشی ایران میباشد.
روش :این پژوهش بر اساس روش کیفی و کمّی در دو مرحله صورت گرفت .در بخش کیفی با
رویکرد نظریه داده بنیاد و با استفاده از مصاحبههای کیفی نیمه ساختاریافته و عمیق با  14نفر از
خبرگان صنعت روغنکِشی و تحلیل آن در نرمافزار  ،MAXQDAشاخصها و ابعاد مدل کنترل
راهبردی صنعت شناسایی شدند .سپس در بخش کمّی با استفاده از رویکرد ساختاری-تفسیری
( )ISMمدل مربوطه مورد آزمون قرار گرفت و با بهرهگیری از تحلیل  MICMACروابط میان
مضامین تحلیل گردید.
یافتهها :یافتهها نشان داد صنعت روغنکِشی دارای اهرمهای شانزدهگانه مربوط به شاخصهای
کنترل راهبردی و همچنین اهرمهای کنترلی دهگانه مربوط به ابعاد کنترل راهبردی است.
نتیجهگیری :در سطح «کنترل فرو راهبردی» ابعاد کنترل فردی ،ساختاری و فرایندی؛ در سطح
«کنترل راهبردی» ابعاد کنترل اجرای راهبرد و محتوای راهبرد؛ و در سطح «کنترل فرا راهبردی»
ابعاد کنترل تعاملی ،سیاسی ،انطباقی ،بینشی-ارزشی و کنترل آگاهی ویژه شناسایی شدند.
کلیدواژهها :کنترل راهبردی ،نظریه داده بنیاد ،مدلسازی ساختاری تفسیری (،)ISM
صنعت روغنکِشی.
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Presenting a Strategic Control Model in The
Oilseed Extraction Industry
Vahid Khashei Varnamkhasti*, Vahid Noornejad
Vanoush**1
Abstract
Objective: The Oilseed Extraction Industry is one of the industries that is
in a turbulent, diverse and complex environment and is facing many
changes and developments. The purpose of this study is to present a
strategic control model in the Iranian Oilseed Extraction Industry.
Methods: This research was done based on qualitative and quantitative
methods in two stages. In the qualitative section, with the basis of
Grounded Theory approach and using semi-structured and in-depth
qualitative interviews with 14 experts from Oilseed Extraction Industry
and its analysis in MAXQDA software, the indicators and dimensions of
the industry strategic control model were identified. Then, in the
quantitative section, the relevant model was tested using the Interpretive
Structural Modelling approach (ISM) and the relationships between the
themes were analyzed using MICMAC analysis.
Results: The findings showed that Oilseed Extraction Industry has sixteen
levers related to strategic control indicators and ten control levers related
to strategic control dimensions.
Conclusion: At the level of "non-strategic control", the dimensions of
individual, structural and process control; at the level of "strategic control",
the dimensions of the strategy implementation and strategy content
control; at the level of "meta-strategic control", the dimensions of
interactive, political, adaptive, insight-value and special alert control were
identified.
Keywords: Strategic Control, Grounded Theory, Interpretive
Structural Modelling (ISM), Oilseed Extraction Industry.
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 .1مقدمه
امروزه ماهیت تغییر در بسیاری از موارد فراگیر و غیرخطی شده است ( .)Anthony, 2005با توجه به
تالطمات روزافزون محیط رقابتی و پیچیدگی تصمیمها و تحوالت داخلی سازمان ،در خصوص
ضرورت و نقش کلیدی مدیریت راهبردی اثربخش در موفقیت سازمان ،تردیدی وجود ندارد (آقازاده و
احمدی .)2017 ،تحوالت اخیر در سطح جهان در بسیاری از بخشهای تجاری ،ضرورت توجه به
پایداری استراتژی را ضروری ساخته است .استراتژیهای جدید بهناچار نیازمند تغییر هستند .بسیاری از
تغییرات در سازمانها در طول اجرای استراتژی اتفاق میافتد و پیامدهای عمدهای برای موفقیت نهایی
آنها دارد ( )Oigo & et al. 2017و معموالً مشکالت اجرای استراتژی ،ناشی از ضعف نظامهای
کنترلی است (اعرابی و همکاران)2015 ،؛ لذا توجه به نظامهای کنترل و ارزیابی استراتژی را ضروری
میسازند .ارزیابی استراتژی ،کسبوکار را از قرار گرفتن در ورطه سقوط محافظت کرده و از تصمیمات
اشتباه شرکتها جلوگیری میکند و در صورت تغییر در محیط داخلی و خارجی به آنها کمک میکند
تا مسائل را پیشبینی نمایند ( .)Hieu & Nwachukwu, 2019کنترل استراتژیک ،سیستمی از
مکانیسمها ،ابزارها و شاخصهایی است که روند اجرای استراتژی سازمان را مورد سنجش قرار میدهد
و پاسخی انعطافپذیر به تغییرات محیط خارجی میدهد؛ به عبارت دیگر کنترل استراتژیک ،ابزار
اساسی مدیریت ارشد سازمان است که بهمنظور نظارت بر اثربخشی توسعه استراتژیک شرکت ،تعیین
ارتباط استراتژی انتخابشده و انطباق آن با فرصتها و محدودیتهای خارجی ،طراحیشده است
(.)Stehnei & et al., 2017
برخی از صنایع و شرکتهای ایرانی با محیط پیچیدهای در تعامل هستند .این پیچیدگیها ،هم ناشی از
تعدد عوامل محیطی و هم ناشی از پویایی و تغییر جهتهای ناگهانی و گسسته این عوامل است؛
عواملی مانند تغییرات تعرفهای ،نوسانات لحظهای ارزی و تحریمهای اقتصادی و تغییرات پیوسته در
آنها و ...شرکتهای ایرانی فعال در عرصه بینالمللی را با مسائل و مشکالت مختلفی مواجه میسازد
و آثار عمیقی را نیز در برقراری رابطه با بازارهای بینالمللی بر جای میگذارد (خاشعی و هرندی،
 .)2016صنعت روغنکشی یکی از صنایعی است که به دلیل وارداتی بودن اغلب مواد اولیه آن (مانند
دانههای روغنی و )..تحت تأثیر چنین پیچیدگیهای محیطی قرار دارد و همواره با تغییر و تحوالت
زیادی دستوپنجه نرم میکند .نمودار شماره ( )1زیر میزان واردات (برحسب وزن-تُن) روغن خام،
روغن ساختهشده ،دانه روغنی و کنجاله طی سالهای  1388الی  1396را مطابق با آمار اعالمشده در
وبسایت انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران نشان میدهد .همانطور که نمودار شماره ( )1نشان
میدهد میزان واردات روغن ،دانه و کنجاله طی سالهای اخیر دارای روندی صعودی بوده است.
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نمودار  :1آمار واردات روغن خام ،ساختهشده ،دانه روغنی و کنجاله طی سالهای  1388الی 1396

منبع :انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران ()oilepa.com

همچنین طبق آخرین آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت متوسط سهم صنعت روغن نباتی از
اشتغال کل صنعت در طی سالهای  1388الی  1393برابر با  0.79بوده است .میزان روغن خام
استحصالی از دانههای روغنی داخلی ،حدود  5-10درصد نیاز کل مصرف کشور را تأمین و مابقی آن
بهصورت واردات از کشورهای آرژانتین ،برزیل و ...تأمین میگردد (منبع :گزارشهای آماری وزارت
صنعت ،معدن و تجارت) .از این رو وابستگی زیاد این صنعت به واردات مواد اولیه و وجود تحریمهای
بینالمللی ،تغییرات لحظهای و پیاپی نرخ ارز ،کمبود نقدینگی و مشکالت تأمین ارز و سیاستها و
مقرراتی که در این صنعت وجود دارد ،موجب شده است این صنعت همواره با تغییرات محیطی زیادی
همراه باشد؛ چنین تالطماتی میتواند اثرات مختلفی بر فعالیت شرکتهای موجود در این صنعت داشته
باشد و یا حتی در صورت بیتوجهی به این تالطمات ممکن است موجب کاهش ظرفیت واقعی تولید و
یا از کار افتادن کارخانههای روغنکشی در داخل کشور شود .همانطور که در وبسایت انجمن صنفی
صنایع روغنکشی ایران اعالمشده است از میان  27کارخانه اصلی روغنکشی کشور برخی از آنها
کامالً تعطیلشدهاند و سایر واحدها نیز با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند .از این رو
با توجه به این وضعیت ،اهمیت توجه به نظامهای کنترل راهبرد در این صنعت ،ضروری به نظر می-
رسد .سیستم کنترل راهبردی (استراتژیک) ابزاری برای پایش و ادراک محیط به شمار میآید (رحمان
سرشت و حبیبی بدرآبادی )2014 ،و ضعف در سیستم کنترل راهبردی و عدم توجه به تغییرات
محیطی در صنایعی با تالطم محیطی باال میتواند نتایج زیانباری برای سازمانها به همراه داشته
باشد .سیستم کنترل راهبردی ،بهواسطه ابزارها و مکانیسمهای پایش محیطی با ایجاد حساسیت نسبت
به تغییر و تحوالت محیطی از یکسو احتمال بروز خطا را کاهش داده و از سوی دیگر باعث افزایش
توان یادگیری و انطباقپذیری بیشتر سازمان با محیط میشود .به همین دلیل در شرایط تالطم
محیطی چنین سیستم کنترلی بهمنظور درک بهتر محیط و انطباق بهتر با آن مؤثر میباشد
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( .)Lorange, Scott & Ghoshal, 1986به همین منظور با توجه به اهمیت کنترل راهبردی و
ضرورت طراحی مدلهای کنترلی مناسب در صنایع متالطم ،هدف مقاله حاضر ارائه مدل کنترل
راهبردی در صنعت روغنکشی ایران میباشد .بر این اساس ،در ادامه مختصری به مبانی نظری
کنترل راهبردی و پیشینه پژوهش پرداخته میشود و سپس روش تحقیق و تحلیل دادهها و نتایج
موردبررسی قرار میگیرند.
 .2مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
تدوین ،اجرا و کنترل استراتژی سه بخش به هم وابسته الگوی جامع مدیریت استراتژیکاند.
برنامهریزی استراتژیک بر توانایی سازمان در تسلط بر محیط خود تأکید دارد؛ اما کنترل استراتژیک
توانایی سازمان برای تبادل نتایج با محیط و انطباق با تغییرات محیطی است ( Gaturu & et.al,
 .)2017محققان میان کنترل عملیاتی و استراتژیک نیز تفاوت قائل شدهاند .بهطور خاص ،کنترل
استراتژیک بر برنامهریزی استراتژی متمرکز است ،درحالیکه کنترل عملیاتی بر عملیاتهای روزانه
تأکید دارد ( .)Lin, Chen & Lin, 2017در رابطه با کنترل راهبردی تابهحال تعاریف مختلفی در
طیف وسیعی ارائهشده است .بر اساس دیدگاه «لورانژ» کنترل راهبردی عبارت است از سیستمی که
مدیران را در ارزیابی رابطه راهبرد سازمان با پیشرفت آن در اجرای اهداف خویش و هنگام بروز
اختالف برای زمینههایی که نیازمند توجه است حمایت میکند ( Lorange, Scott & Ghoshal,
 .)1986کنترل استراتژیک فرآیند ارزیابی استراتژی پس از تدوین ،در حین اجرا و پس از اجرای
استراتژی است و به دنبال این مسئله است که آیا استراتژی فعلی مناسب بوده ،در آینده مناسب خواهد
بود و یا نیاز به تغییر دارد ( .)Wanjohi, 2013بر همین اساس با توجه به دیدگاههای مختلف
محققان در این زمینه ،مدلهای مختلفی از کنترل راهبردی نیز توسط اندیشمندان مطرح این حوزه
معرفیشده است .مورالیدهاران ( )1997در پژوهشی ابعاد ششگانه مدل کنترل راهبردی خود را شامل
کنترل اجرای راهبرد ،معتبرسازی مفروضات راهبرد ،مدیریت موضوعات راهبردی ،کنترل تعاملی،
بازنگری ادواری راهبرد و مدیریت کنترلی (متعارف) بیان کرده است .مورالیدهاران ( )2004در پژوهشی
دیگر کنترلهای استراتژیک را در دو نوع کنترل اجرا و کنترل محتوای استراتژی در نظر گرفته است و
هدف پژوهش خود را ارائه چارچوبی برای کمک به طراحی کنترل محتوای استراتژی بیان کرده است.
چارچوب وی چهار سناریو را بر اساس سطح مفروضات نسبت به دانش در مورد استراتژی شرکت و
میزان تغییر محیطی یا عدم اطمینانی که شرکت با آن مواجه است را نشان میدهد و متناسب با هر
خانه در این چارچوب میتوان میزان توان و تالش سازمان برای بررسی و ارزیابی مفروضات و تغییرات
محیطی را لحاظ کرد .لورانژ ،اسکات و گوشال ( )1986بر اساس دو نوع تالطم محیطی تدریجی و
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بنیادی اهرمهای کنترلی شامل کنترل مراکز مسئولیت ،کنترل بر اساس ارزیابی عوامل کلیدی
موفقیت ،کنترل بر اساس استراتژیهای عمومی ،مدیریت مسائل استراتژیک ،تجزیهوتحلیل حوزههای
راهبردی ،مدلسازی سیستمها و برنامهریزی سناریو را معرفی کردهاند .سیستمهای کنترلی سایمونز
( 2006و  )2017نیز شامل کنترلهای تشخیصی ،تعاملی ،سیستمهای اعتقادی ،سیستمهای تعیین
حدود و سیستم کنترل داخلی میباشند .شرییونگ و استرینمن ( )1978نیز در مدل کنترلی خود به
ابعاد نظارت استراتژیک ،کنترل پیشفرضها و کنترل پیادهسازی (اجرا) اشاره کردهاند .پریبل ()1992
مدل کنترل استراتژیک خود را شامل کنترل فرضیات ،کنترل اجرا ،نظارت راهبردی ،کنترل آگاهیهای
ویژه معرفی نمود .همچنین آنتونی ( )2005سه نوع کنترل عملیاتی ،مدیریتی و حسابداری را معرفی
کرده است .در پژوهشهای داخلی خاشعی و هرندی ( )2015با استفاده از مصاحبههای ساختاریافته به
تبیین مدل کنترل راهبردی در صنعت توزین پرداختند که شامل کنترل اطالعات ،هوشمندی
استراتژیک ،کنترل پیچیده ارزشی ،کنترل محدودکننده و کنترل نوظهور بوده است .همچنین سیادت و
همکاران ( )2019در پژوهشی با بهرهگیری از شیوه پژوهشی کیفی و روش داده بنیاد به تبیین الگوی
کنترل استراتژیک با رویکرد خودکنترلی پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که مقوله اصلی پیادهسازی
کنترل استراتژیک در سازمان و نگاهی درونی به کنترل استراتژیک است که توجه به عوامل علّی،
عوامل زمینهای و عوامل مداخلهگر شکلگرفته است و از طریق راهبردها ،به دو دسته پیامد اصلی
شامل پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی منجر میشود .در نهایت ذکر این نکته ضروری است که
باوجود همپوشانی میان مدلهای مختلف کنترل راهبردی ،تفاوتهایی نیز بین آنها وجود دارد؛ برخی
از این مدلها برای محیطهای نسبتاً آرام و ثابت و برخی دیگر از ابعاد این مدلها مناسب سطوح
تالطم باالی محیطی میباشند .با توجه به تغییرات وسیع و همهجانبه و مسائل ناشی از این تغییرات
در وضعیت کنونی کشور ،مدیران بهمنظور حفظ وضعیت سازمان درون محیط رقابتی و اداره
فعالیتهای چندبعدی و پیچیده ،به سیستمهای نوین پایش راهبردی نیاز دارند (خاشعی و طیبی
ابوالحسنی )2019 ،و طراحی سیستم کنترلی راهبردی مناسب با نوع صنعت میتواند به مدیران در
حرکت منسجم سازمان در بستر محیطی یاری رساند (خاشعی .)2014 ،اگرچه اجماع گستردهای وجود
دارد که کنترل راهبردی یکی از فعالیتهای کلیدی مدیریت راهبردی است ( Nixon & Burns,
 ،)2012اما حوزههای تحقیقاتی اندکی در سازمانها به این موضوع پرداخته ( Berry & et al.,
 )2009و در زمینه شناسایی ابعاد و مدل کنترل راهبردی سازمانها و صنایع مطالعات کمتری انجام
شده است؛ به عبارتی تأکید بر این فعالیت کمتر از فعالیتهای دیگر مانند تدوین برنامههای استراتژیک
بوده است ( .)Elbanna, 2016این شکاف بین فرایند تدوین و کنترل راهبردی موضوع انتقاد مکرر
بوده است؛ لذا در این پژوهش از یک سو به دنبال رفع این شکاف هستیم تا دریابیم مدل کنترل
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راهبردی در صنعت روغنکشی چگونه است و از چه ابعاد و شاخصهایی تشکیلشده است؟ همچنین
از سوی دیگر تاکنون پژوهشی در زمینه شناسایی مدل کنترل راهبردی در صنعت روغنکشی کشور
صورت نگرفته است؛ ازاینرو یکی از نوآوریهای این پژوهش ارائه مدل کنترل راهبردی در این
صنعت مهم و تأثیرگذار در کشور میباشد؛ لذا ما را بر آن داشته است تا با انجام مصاحبههای اکتشافی
با برخی از خبرگان صنعت روغنکشی ایران و استخراج مفاهیم و کدگذاری آنها ،مدل کنترل
راهبردی در صنعت روغنکشی را ارائه نماییم.
 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،بنیادی-کاربردی است و با بهرهگیری از روش تحقیق آمیخته (کیفی-
کمّی) به توسعه و تائید مدل کنترل راهبردی در صنعت روغنکشی پرداخته شده است .در این پژوهش
در ابتدا بهمنظور مطالعه و مرور بر ادبیات موضوع ،منابع کتابخانهای شامل کتب ،مجالت تخصصی و
پایگاههای مقاالت علمی داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفت .روش مورد استفاده در بخش کیفی
این پژوهش ،نظریه داده بنیاد 1با جهتگیری اکتشافی میباشد .بهطور کلی سه رهیافت مسلط در
نظریهپردازی داده بنیاد شامل «رهیافت نظاممند »2یا سیستماتیک استراوس و کوربین ()1998؛
«رهیافت ظاهر شونده »3گلیزر ()1992؛ و «رهیافت ساخت گرایانه »4چارمز میباشند (داناییفرد و
امامی .)2007 ،به اعتقاد گلیزر ،هدف روش نظریه داده بنیاد ،تولید یک نظریه در قالب مجموعهای از
فرضیههای مربوط به هم است که از طریق مقایسه مستمر دادهها بهدست آمده است و بسیار انتزاعی
است .در روش نظریه داده بنیاد ،بهجای استفاده از دادهها برای آزمون نظریه ،از دادهها برای ایجاد
نظریه استفاده میشود؛ لذا گلیزر تأکید دارد همهچیز داده است (فرهنگی ،کروبی و صادق وزیری،
ل دادهها بهمنظور شناسایی مدل کنترل
 .)2015ازآنجاکه هدف پژوهش حاضر نیز خلق یک مدل از د ِ
راهبردی در صنعت روغنکشی کشور ایران است ،لذا ما از نظریه داده بنیاد با استفاده از «رهیافت
ظاهر شونده گلیزر» در بخش کیفی استفاده میکنیم.
جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی برای ارائه مدل اولیه ،دربرگیرنده خبرگان و مدیران صنعت
روغنکشی است .در این مرحله برای شناسایی مفاهیم ،مضامین و ابعاد کنترلهای راهبردی،
مصاحبههای کیفی نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفت .افراد مصاحبهشونده با استفاده از
نمونهگیری هدفمند و نظری انتخاب شدند .بهمنظور غنای تحقیق ،تالش شد تا با افراد خبره و آگاه که
1

). Grounded Theory (GT
. Systematic
3
. Emergent
4
. Constructivist
2
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از دانش حوزه استراتژیک برخوردار هستند و همچنین تجربه زیادی در این صنعت داشتند ،مصاحبه
صورت گیرد .لذا جهت گردآوری دادهها با مدیران ارشد ،معاونان و سرپرستان مطلع به موضوع پژوهش
در این صنعت 14 ،مصاحبه نیمهساختاریافته و عمیق صورت گرفت و پس از آن با توجه به آنکه متون
مصاحبهها در حال تکرار بودند ،با توجه به ویژگی اشباع نظری ،مصاحبهها پایان یافت .مدتزمان
مصاحبهها بین  30تا  60دقیقه متغیر بود و کلیه مصاحبههای انجامشده ،ضبط و متن مصاحبهها وارد
نرمافزار شد .برای تحلیل مصاحبهها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد .مصاحبههای
ضبطشده ،پس از پیادهسازی ،بهصورت سطر به سطر و عبارت به عبارت ،بررسی ،مفهومپردازی،
مقولهبندی و سپس بر اساس مشابهت ،ارتباط مفهومی و خصوصیات مشترک بین کدهای باز ،مفاهیم
و مقوالت (طبقهای از مفاهیم) مشخص گردیدند .جهت کدگذاری دادهها نیز از ترکیبی از روشهای
کدگذاری خاص تحلیل داده بنیاد استفاده گردید .دادههای کیفی گردآوریشده ،با استفاده از نرمافزار
 MAXQDAمورد تحلیل قرار گرفت .سپس در مرحله کمّی پژوهش برای تائید مدل توسعهیافته و
مقوالت تبیین شده برای کنترل راهبردی ،از آزمون مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMاستفاده شد.
در این پژوهش پس از شناسایی مفاهیم ،مقوالت و متغیرهای کنترل راهبردی در صنعت روغنکشی با
استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته و عمیق ،پرسشنامه ساختاری-تفسیری تدوین گشته تا رابطه
زوجی و دودویی عوامل شناسایی شوند .به این منظور  3نفر از اساتید دانشگاهی و  8نفر از خبرگان و
مدیران آگاه و مطلع به موضوع پژوهش در صنعت مربوطه با استفاده از روش نمونهبرداری هدفمند
بهعنوان نمونه جهت تکمیل پرسشنامه ساختاری تفسیری انتخاب شدند .از همین رو تعداد 11
پرسشنامه ساختاری تفسیری تکمیل شده از نمونه مورد هدف در مرحله کمّی پژوهش جمعآوری و
مورد تحلیل قرار گرفت .در نهایت بر اساس رویکرد  ISMمدل نهایی روابط بین عوامل نیز مشخص
شد .همچنین برای اجرای رویکرد  ISMو تعیین رابطه و ترتیب اهمیت بین عناصر مسئله الزم است
تا مراحل زیر طی شود-1 :شناسایی متغیرهای مرتبط با مسئله؛ -2تشکیل ماتریس خودتعاملی
ساختاری؛-3 1ایجاد ماتریس دسترسی اولیه؛-4 2ایجاد ماتریس دسترسی نهایی؛-5 3بخشبندی سطح؛
-6رسم مدل اولیه و نهایی ساختار تفسیری؛ -7تجزیهوتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی (نمودار
( )MICMACآذر ،خسروانی و جاللی .)2019 ،در ادامه بهمنظور تائید و افزایش روایی درونی مدل
کنترل راهبردی به پنج تن از اساتید محترم دانشگاهی و کارشناسان این حوزه ارائه شد و نظراتشان در
مورد ارائه مدل نهایی اعمال شد.

1

. Structural Self-Interaction Matrix
. Initial Reachability Matrix
3
. Final Reachability Matrix
2
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بهطور کلی بهمنظور اطمینان از روایی و پایایی پژوهش اقدامات زیر صورت گرفت ( & Creswell

 :)Miler, 2000اظهارنظر کارشناسانه دو تن از اساتید محترم دانشگاه و سه تن از دانشجویان دکتری
رشته مدیریت استراتژیک که آشنایی کامل با مباحث کنترل راهبردی داشتهاند در مورد یافتهها،
مفاهیم و مدل نهایی اعمال شد و سپس مدل نهایی مورد تائید قرار گرفت (بررسی همکاران)؛
همچنین فرایندهای تحلیل دادهها ،مدل نهایی و گزارش نهایی از سوی مصاحبهشوندگان و
مشارکتکنندگان در پژوهش موردبررسی و بازبینی قرار گرفت (بررسی توسط اعضا)؛ عالوه بر این در
فرایند پژوهش بهطور همزمان از کمک مصاحبهشوندگان ،اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان دکتری
رشته مدیریت استراتژیک نیز در تحلیل و تفسیر دادهها استفاده شد (مشارکتی بودن پژوهش) .پایایی
پژوهش نیز از طریق استفاده محقق از چارچوبی منظم در بررسی و تحلیل ادبیات تحقیق ،نمونهگیری
و روش تحقیق متناسب با اهداف تحقیق پس از تائید اساتید محترم دانشگاهی حوزه کنترل راهبردی
مدنظر قرار گرفت.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها
در ابتدا یافتههای بخش کیفی پژوهش نمایش داده میشود .پس از پیادهسازی مصاحبهها و بررسی
عمیق و مداوم آنها در نرمافزار مربوطه ،تعداد  255کد اولیه به دست آمد که خود این کدهای اولیه
نیز به مقوالت و طبقات مختلف طبق جدول زیر دستهبندی شدند.
جدول  :1کدگذاری باز و مفهومسازی ابعاد و شاخصهای کنترل راهبردی در صنعت روغنکشی

کنترل فرو راهبردی

کدگذاری ابعاد و شاخصها

مضامین فرعی

شرح وظایف و نقشهای کارکنان -فرمهای ارزیابی و گزارشدهی-
اتوماسیونهای اداری الکترونیکی -کنترلهاای محساوس نظاارتی
(دوربین و)...
ارزیابی عملکرد نیروی انسانی -وجود فیلترهای جذب افراد جدیاد-
توجه به جبران خدمات کارکنان -آموزش نیروی انسانی

کنترل
کنترلهای
بوروکراتیک و
ساختاری
اداری
کنترلهای کنترل نیروی
انسانی
فردی
ثبت و
ثبت فاکتور در نرمافزارهای حساابداری -ثبات هزیناههای ماالی-
کنترلهای مستندسازی امور
مکتوب نمودن صورتجلسات
مالی
فرایندی
ارزیابی کیفیت مواد اولیه -وجود استانداردهای کیفی مکتوب
کنترل کیفی
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کنترل راهبردی

کنترل
محتوای
استراتژی

کنترل فرا راهبردی

کنترل
اجرای
استراتژی

کنترل
آگاهیهای
ویژه
کنترل
تعاملی
کنترل
سیاسی

پااایش محیطاای رقبااای اصاالی-توجااه بااه اسااتانداردهای ملاای و
بینالمللاای-توجااه بااه سااازمانهای تأثیرگااذار صاانعت-توجااه بااه
وابستگیهای تکنولوژیک-سیاستهای دولت در زمینه تاأمین ارز-
کنترل مسائل سیاست دولت در زمینه تعرفه گمرکای -سیاسات دولات در زمیناه
حمایت از زیرساختها-سیاست دولات در زمیناه خریاد تضامینی-
استراتژیک
سیاست دولت در زمینه قوانین و مقررات-سیاست دولات در زمیناه
واردات مواد اولیه -مخاطرات و تحریمهای ارزی-مدیریت تعامل با
مشتریان-وابستگی تأمین مواد اولیه به واردات
بازنگری استراتژی -ارزیابی مفروضات اساتراتژی -ارزیاابی هزیناه
کنترل مفروضات
منفعت استراتژیهای فعلی -ارزیابی فرصتها و تهدیادهای پایش
مبنایی استراتژی
رو -شناسایی عوامل کلیدی موفقیت -اصالح اهداف ساالنه
تولید با کیفیت و ظرفیت باال -مزیت تکنولوژیکی خط تولید -ساهم
کنترل قابلیتها
بازار باال-شهرت برند
اجاره ظرفیت تولیدی به ساایر شارکتها -ارزیاابی هزیناه منفعات
تجزیهوتحلیل
سیستمهای انباارداری-برونساپاری تولیاد -توساعه ظرفیتهاا در
حوزههای
بخشهای پرسود زنجیره ارزش -رصد کانالهاای توزیاع و پخاش
استراتژیک
شرکت -کنترل سیستمی گلوگاههای زنجیره ارزش
ارزیابی دستیابی به اهداف -ارزیابی عملکرد گذشاته -بودجاهریزی
ساالنه اهداف -تحلیل روند-داشابوردهای ساازمانی -گزارشهاای
کنترل تشخیصی
بهموقع به مدیران -ممیزی ساود و هزیناه -نظاارت بار اساتراتژی
توسط مدیر ارشد -نظارت شرکتهای باالدستی.
توجه به تغییر و
تحوالت
غیرمنتظره

توسعه برنامههای جایگزین -تغییرات لحظهای مواد اولیه -تغییارات
لحظهای نرخ ارز

اشتراک تصمیمات با سایر واحدها-برگزاری جلسات طوفان مغزی-
تصمیمگیری
تشکیل اتاق فکر و جلسات ماهانه-تعامل میاان واحادهاوکارکنان-
تعاملی مدیران و
تعامالت کاری در شبکه اجتماعی شرکت-گفتگاو باهمنظور تباادل
کارکنان
افکار واطالعات-مشارکت کارمندان در تصمیمگیری
تعامل و همکاری همکاری با سایر سازمانها برای رفع اثارات تحریمهاا -تعامال باا
شرکتهای رقیب
با رقبا
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کنترل
انطباقی
کنترل
بینشی و
ارزشی
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مدیریت ذینفعان جلسات دورهای و گزارشدهی با سهامداران اصلی -اهمیت توجه باه
تأثیرگذار سازمان ذینفعان شرکت -تعامل و همکاری با شرکتهای رقیب
تعامل و ارتباط با
جلسات مشترک در انجمنهای صنفی -تعامل با سایر ساازمانهای
دولت بواسطه
دولتی اثرگذار
انجمن
استراتژیهای نوظهور-افاق کوتاهمادت-تصامیمگیری لحظاهای-
انطباق سازمان با
تطبیااق بااامحیط-تفکاار اسااتراتژیک-تالطااممحیطاای باااال-
محیط متالطم
غیرقابلپیشبینیبودن محیط-تصمیمات شهودی مدیر
بیان جایگاه قابلدساتیابی آیناده -تاالش بارای ایجااد چشامانداز
چشمانداز و
مأموریت سازمان مشترک -بیان اهداف و مأموریت سازمان.

شکل شماره ( )1زیر نیز مدل نهایی کنترل راهبردی صنعت روغنکشی (مطابق با خروجی نرم افزار) را
نشان میدهد که در بخشهای بعدی به تفسیر مفصل آنها پرداخته میشود.
شکل  :1مدل نهایی کنترل راهبردی صنعت روغنکشی
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همچنین در ادامه و در بخش کمّی پژوهش ،مدل کنترل راهبردی صنعت روغنکشی فوق با استفاده از
روش ساختاری تفسیری ( )ISMطبق گامهایی که در بخش روش پژوهش به آنها اشاره شد مورد
آزمون قرار گرفت.
به همین منظور در گام اول با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته و عمیق ،مفاهیم ،مقوالت و
متغیرهای مدل کنترل راهبردی شناسایی شدند که در جدول شماره ( )1ذکرشده در صفحات پیشین
مشخصشده است .در گام دوم متغیرهای مسئله بهصورت دوبهدو و زوجی باهم مقایسه شدند و
ماتریس خود-تعاملی ساختاری تشکیل شد .به این منظور پرسشنامهای بر اساس عوامل شناساییشده
در جدول شماره ( )1طراحی شد و در اختیار  3نفر از اساتید دانشگاه و  8نفر از خبرگان صنعت قرار
گرفت .در این پژوهش برای سه سطح کدگذاریهای انجامشده این ماتریس تشکیلشده است .در گام
سوم نیز ماتریس دسترسی اولیه شکل گرفت .در این مرحله ماتریس خود-تعاملی ساختاری به یک
ماتریس دودویی تبدیل میشود .به دلیل محدودیت فضای مقاله از نمایش ماتریسهای خودتعاملی و
دسترسی اولیه خودداری شد .در گام چهارم پس از آنکه ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد ،با بررسی
تمام روابط ثانویه بین متغیرها و واردکردن انتقالپذیری در روابط متغیرها ،ماتریس دسترسی نهایی
حاصل شد .در جداول شماره (( )2مربوط به ابعاد کنترل راهبردی) و شماره (( )3مربوط به شاخصهای
کنترل راهبردی) زیر ،اعدادی که با عالمت (* )1مشخصشدهاند ،نشان میدهند که در ماتریس
دسترسی صفر بودهاند که پس از سازگاری عدد یک (* )1گرفتهاند.
جدول  :2ماتریس دسترسی نهایی برای ابعاد کنترل راهبردی شناساییشده

شماره و نام متغیر
 1کنترل فردی
 2کنترل ساختاری
 3کنترل فرایندی
 4کنترل محتوای استراتژی
 5کنترل اجرای استراتژی
 6کنترل آگاهی ویژه
 7کنترل تعاملی
 8کنترل سیاسی
 9کنترل انطباقی
 10کنترل بینشی و ارزشی
وابستگی

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3

2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3

3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3

4
*1
*1
1
1
1
0
1
*1
*1
1
9

5
*1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
4

6
0
0
0
*1
*1
1
1
1
1
0
6

7
0
*1
*1
1
1
*1
1
1
1
*1
9

8
0
0
*1
1
*1
1
1
1
1
*1
8

9
0
0
*1
1
*1
1
1
1
1
*1
8

10
0
0
*1
1
*1
0
*1
0
0
1
5

قدرت نفوذ
5
6
9
6
7
4
6
5
5
5
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جدول  :3ماتریس دسترسی نهایی برای شاخصهای کنترل راهبردی شناساییشده
شماره و نام متغیر

8

9

 16 15 14 13 12 11 10قدرت نفوذ

1

2

3

4

5

6

7

 1کنترل نیروی انسانی

1

*1

1

1

*1

0

*1* 1* 1

0

*1

0

0

0

0

1

10

 2کنترل بوروکراتیک و اداری

1

1

1

1

0

0

*1* 1

1

0

*1

0

0

*1

0

*1

10

 3کنترل کیفی

1

1

1

1

0

0

1

*1

1

0

*1

0

0

*1* 1* 1

11

 4ثبت و مستندسازی امور مالی

*1

1

1

1

0

0

*1

1

1

0

*1* 1

0

*1

0

0

10

*1* 1* 1* 1* 1

1

1

9

1

1

*1

9

1

0

5

*1

0

5
9

 5کنترل مفروضات مبنایی استراتژی

0

0

0

0

1

1

0

0

0

 6کنترل مسائل استراتژیک

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

*1

1

1

 7کنترل قابلیت ها

0

0

0

0

0

0

1

0

0

*1* 1

0

0

*1

 8تجزیه و تحلیل حوزه های استراتژیک

0

0

0

0

0

*1

0

1

0

0

0

1

*1

0

 9کنترل تشخیصی (مقایسه اهداف با برنامه)

0

0

0

0

*1* 1

1

0

1

1

1

0

0

1

*1* 1

 10توجه به تغییر و تحوالت غیرمنتظره

0

0

0

0

*1* 1

0

0

0

1

1

1

1

1

*1* 1

9

 11تصمیم گیری تعاملی میان مدیران و کارکنان

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

*1* 1

1

1

1

9

 12تعامل و همکاری با رقبا

0

0

0

0

*1

1

0

0

0

*1* 1

1

1

*1

1

0

8

 13تعامل و ارتباط با دولت بواسطه انجمن ها

0

0

0

0

*1

1

0

0

0

1

*1* 1

1

*1

1

0

8

 14توجه به ذینفعان تاثیرگذار سازمان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

*1* 1* 1

1

1

0

6

 15انطباق سازمان با محیط متالطم

0

0

0

0

*1* 1

0

0

0

1

1

*1* 1

1

1

*1

9

 16چشم انداز و ماموریت سازمان

0

0

0

0

1

*1

0

0

0

*1

1

0

0

*1* 1

1

7

4

4

4

4

10 10

6

5

5

10 15 11

9

10 13 14

وابستگی

در گام پنجم با استفاده از ماتریس دستیابی نهایی ،نتایج تکرارهای بخشبندی سطوح ماتریس
دسترسی ابعاد کنترل راهبردی نشان داد که در سطح اول متغیرهای کنترل آگاهی ویژه ،کنترل
تعاملی ،کنترل سیاسی و کنترل انطباقی؛ در سطح دوم متغیرهای کنترل محتوای استراتژی و کنترل
بینشی-ارزشی؛ در سطح سوم متغیر کنترل اجرای استراتژی؛ و در سطح چهارم متغیرهای کنترل
فردی ،کنترل ساختاری ،کنترل فرایندی قرار گرفتند.
در ادامه این فرایند برای بخشبندی سطوح ماتریس دسترسی شاخصهای کنترل راهبردی نیز تکرار
شد که نتایج نشان داد :در سطح اول متغیرهای توجه به تغییر و تحوالت غیرمنتظره ،تصمیمگیری
تعاملی میان مدیران و کارکنان ،تعامل و همکاری با رقبا ،تعامل و ارتباط با دولت بهواسطه انجمنها،
توجه به ذینفعان تأثیرگذار سازمان و متغیر انطباق سازمان با محیط متالطم تعیین شدند .در سطح دوم
متغیرهای کنترل مفروضات مبنایی استراتژی ،کنترل مسائل استراتژیک ،کنترل قابلیتها و متغیر
چشمانداز و مأموریت سازمان تعیین شدند .در سطح سوم متغیرهای تجزیهوتحلیل حوزههای
استراتژیک و کنترل تشخیصی و در سطح چهارم متغیرهای کنترل نیروی انسانی ،کنترل بوروکراتیک
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و اداری ،کنترل کیفی و متغیر ثبت و مستندسازی امور مالی تعیین شدند که در گام ششم پس از تعیین
روابط و سطح متغیرها ،مدل نهایی ساختاری تفسیری شاخصها و ابعاد کنترل راهبردی مطابق با
شکل شماره ( )2و ( )3زیر ترسیم شد .شکل شماره ( )2زیر سطحبندی ابعاد کنترل راهبردی پژوهش
حاضر در صنعت روغنکشی را نشان میدهد.
شکل  :2دیاگرام سطحبندی ابعاد کنترل راهبردی

همچنین در ادامه شکل شماره ( )3سطحبندی شاخصهای کنترل راهبردی پژوهش حاضر در صنعت
روغنکشی را نشان میدهد که در چهار سطح طبقهبندی شدهاند.
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شکل  :3دیاگرام سطحبندی شاخصهای کنترل راهبردی

در نهایت در مرحله هفتم تجزیهوتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی (نمودار  )MICMACانجام
شد .بر اساس قدرت نفوذ و وابستگی ،چهار گروه از عناصر قابلشناسایی خواهند بود :الف-خودمختار:
عواملی که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف میباشند؛ ب-وابسته :عواملی که دارای قدرت نفوذ
کم ولی وابستگی شدید میباشند .ج-متصل (پیوندی) :عواملی که دارای قدرت نفوذ و وابستگی زیاد
هستند؛ هرگونه عملی بر این متغیرها منجر به تغییر سایر متغیرها میشود .د-مستقل :عواملی که
دارای قدرت نفوذ قوی ولی وابستگی ضعیف میباشند؛ متغیرهایی که از قدرت نفوذ باالیی برخوردارند،
اصطالحاً متغیرهای کلیدی خوانده میشوند (آذر ،خسروانی و جاللی.)2019 ،
در ادامه نمودار شماره ( )2زیر ،میزان قدرت نفوذ و وابستگی ابعاد کنترل راهبردی نیز نشان میدهد که
به ترتیب متغیرهای کنترل فردی و کنترل بینشی و ارزشی در گروه متغیرهای خودمختار؛ متغیرهای
کنترل آگاهی های ویژه ،کنترل سیاسی و متغیر کنترل انطباقی در گروه وابسته؛ متغیرهای کنترل
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محتوای استراتژی و کنترل تعاملی در گروه متغیرهای پیوندی؛ و در نهایت متغیرهای کنترل ساختاری،
کنترل فرایندی و کنترل اجرای استراتژی در گروه متغیرهای مستقل قرار گرفتند.
نمودار  :2نمودار  MICMACبرای ابعاد کنترل راهبردی شناساییشده
پیوندی

مستقل

10

3

9
8

5

7

4, 7
10

8, 9

2

6

1

5

6

قدرت نفوذ

4
3
2

وابسته
10

8

9

6

7

4

5

خودمختار
3

2

1
0

1

وابستگی

همچنین طبق نمودار شماره ( )3قدرت-نفوذ شاخصهای کنترل راهبردی زیر ،متغیر کنترل قابلیتها
و تجزیهوتحلیل حوزههای استراتژیک در گروه متغیرهای خودمختار؛ متغیرهای تعامل و همکاری با
رقبا ،تعامل و ارتباط با دولت بواسطه انجمنها ،توجه به ذینفعان تأثیرگذار سازمان و چشمانداز و
مأموریت سازمان در گروه متغیرهای وابسته؛ متغیرهای مفروضات مبنایی استراتژی ،مسائل
استراتژیک ،توجه به تغییر و تحوالت غیرمنتظره ،تصمیمگیری تعاملی میان مدیران و کارکنان و متغیر
انطباق سازمان با محیط متالطم در گروه متغیرهای پیوندی؛ و متغیرهای کنترل نیروی انسانی،
بوروکراتیک و اداری ،کیفی ،ثبت و مستندسازی امور مالی و کنترل تشخیصی در گروه متغیرهای
مستقل قرار گرفتند.
نمودار  :3نمودار  MICMACبرای شاخصهای کنترل راهبردی شناساییشده
پیوندی

15

11
14

مستقل

9

5,6 10
13 12
16
7

وابسته

11 12 13 14 15 16

10

9

8

وابستگی

7

3
1,2,4

8

خودمختار

6

5

4

3

2

1

16
15
14
13
12
11
10
 9قدرت نفوذ
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش با هدف ارائه مدل کنترل راهبردی در صنعت روغنکشی ایران انجام شد .پس از استخراج
مفاهیم مشخص گردید که صنعت روغنکشی دارای اهرمهای کنترلی دهگانه مربوط به ابعاد کنترل
راهبردی و اهرمهای شانزدهگانه مربوط به شاخصهای کنترل راهبردی است .بهطورکلی در یکی از
دستهبندیها میتوان سیستمهای کنترلی را به طبقات سهگانه سیستمهای کنترل فرو راهبردی (غیر
راهبردی) ،راهبردی و فرا راهبردی تقسیمبندی کرد (لشکر بلوکی.)2016 ،
 -طبق یافتهها ،در این پژوهش ابعاد «کنترل فرو راهبردی» ،شامل الف) کنترلهای فردی ،ب)کنترل ساختاری و ج) کنترل فرایندی شناسایی شدهاند .این اهرمهای کنترلی مستقل از محتوای
راهبرد هستند و بهمنظور اطمینان از صحت و یکپارچگی دادههای مورداستفاده در سایر سیستمهای
کنترل نقش مهمی دارند .دادههای حاصل از این نوع کنترلها بر کنترلهای سطح باالتر سازمان
اثرگذار میباشند .دادههای حاصل از کنترلهای مالی و کنترلهای کیفی مانند ممیزیهای مالی و
کنترلهای دقیق موجودیها و کنترل کیفیت مواد اولیه و محصوالت تولیدشده میتواند زمینهساز
تدوین گزارشهای دقیق برای مقایسه عملکرد مورد انتظار و عملکرد واقعی سازمان شود و بستر
مناسبی را برای کنترل تشخیصی فراهم سازد .یافتههای این بخش با اهرمهای کنترل داخلی سایمونز
( ،)2006کنترل حسابداری آنتونی ( ،)2005کنترل عملیاتی پریبل ( ،)1992کنترل مراکز مسئولیت
لورانژ ،اسکات و گوشال ( )1986همراستا میباشد.
 -در طبقه «کنترل راهبردی» در این پژوهش ،الف) کنترل اجرای استراتژی و ب) کنترل محتوایاستراتژی قرار دارند .یافتههای بخش کنترل راهبردی ،مطابق با پژوهش مورالید هاران ()2004
میباشد که در پژوهش خود ،کنترلهای استراتژیک را به دو نوع کنترل اجرای استراتژی و کنترل
محتوای استراتژی در نظر گرفته است .الف) «کنترل اجرای استراتژی» به ایجاد استانداردهای
عملکرد نیاز دارد .زمانی که استراتژی در دست اجراست ،انحراف از استانداردها موردبررسی قرار
میگیرد (لشکر بلوکی .)2016 ،یکی از شاخصهای شناساییشده در این پژوهش در مورد کنترل
اجرای راهبرد« ،کنترل تشخیصی» میباشد .این نوع کنترل بهمنظور تشخیص انحرافات و ارزیابی
میزان دستیابی به اهداف برنامهریزیشده صورت میگیرد .از سوی دیگر ابزار «کنترل حوزههای
استراتژیک (زنجیره ارزش)» نیز یکی دیگر از شاخصهای شناساییشده در این پژوهش برای کنترل
اجرای راهبرد میباشد (خاشعی و هرندی )2016 ،که با استفاده از آن میتوان مشخص نمود که در چه
فعالیتهایی از زنجیره ارزش امکان صرفهجویی در هزینهها وجود دارد و یا گلوگاههای کلیدی در
زنجیره ارزش را شناسایی نمود تا از این طریق به اجرای مؤثرتر راهبردهای سازمان کمک کرد .ب)
«کنترل محتوای استراتژی» بهعنوان یکی دیگر از ابعاد طبقه کنترل راهبردی در این پژوهش،
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سیستمهایی هستند که در طول دوره پیادهسازی ،محتوای استراتژی را شکل میدهند .کنترل محتوای
استراتژی دارای دو عنصر اصلی است .عنصر اول ارزیابی فرضیات اصلی استراتژی است که در صورت
نامعتبر شدن اعتبار فرضیات اولیه ،تغییر محتوای استراتژی برای انعکاس اطالعات و فرضیات جدید
صورت میگیرد؛ و عنصر دوم نظارت بر محیط برای شناسایی تغییراتی است که ممکن است استراتژی
را تضعیف کند و در صورت لزوم محتوای استراتژی را تغییر دهد تا شرایط محیطی جدید را منعکس
سازد ( .)Muralidharan, 2004در این پژوهش کنترل محتوای استراتژی با شاخصهایی از قبیل
کنترل مفروضات مبنایی استراتژی ،کنترل مسائل استراتژیک و کنترل قابلیتها مشخصشدهاند.
«کنترل مفروضات مبنایی استراتژی» به این منظور طراحیشده است تا بررسی کند آیا پیشفرضهای
تعیینشده طی برنامهریزی و فرایند پیادهسازی هنوز معتبر هستند یا خیر ( & Schreyogg
 .)Steinman, 1978از سوی دیگر شاخص «توجه به مسائل استراتژیک» سازمان نیز اهمیت زیادی
دارد .مدیریت مسائل استراتژیک به دنبال شناسایی و مدیریت موضوعات استراتژیک برآمده از
تالطمات محیطی پیشِ روی سازمان میباشد تا اثر غافلگیریهای استراتژیک را کاهش دهد.
شناسایی و مدیریت مسائل استراتژیک پیش روی سازمان وابستگی باالیی به برگزاری جلسات گفتگو
و تعامالت مدیران و کارکنان سازمان و پایش دائمی مفروضات مبنایی محیطی دارد .توجه به «کنترل
قابلیتها و توانمندهای سازمانی» نیز میتواند در انطباق بهتر سازمان با محیط و اجرای استراتژیها
مؤثر باشد.
 -اهمیت «کنترل فرا راهبردی» با توجه به تالطم باالی محیطی در صنعت روغنکشی مشخصمیگردد .با توجه به اهرمهای کنترلی شناساییشده در این پژوهش ،الف) کنترلهای تعاملی ،ب)
کنترل انطباقی ،ج) کنترل آگاهیهای ویژه ،د) کنترل سیاسی و ه) کنترل بینشی و ارزشی در این
پژوهش بهعنوان ابعاد کنترل فرا راهبردی شناسایی شدند .در محیطهای آشوبناک ،پیچیده و مبهم
راهبرد به معنای کالسیک آن وجود ندارد و استراتژی نمیتواند برای سالیان طوالنی ثابت باقی بماند،
لذا کنترل به معنای سنتی آن در چنین شرایطی مناسب نیست .در محیط پیچیده امکان کنترل عوامل
وجود ندارد و صرفاً باید در زمان مناسب واکنش مناسب نسبت به آنها داده شود .بر اساس «تئوری
انتخاب طبیعی» ،سازگاری با محیط ،استراتژی اصلی است که باید در زمینه و متن کسبوکار دنبال
شود و سازگارترین شرکتها بقا پیدا میکنند و سازمانهایی که نمیتوانند نیازهای محیط را رفع کنند
از بین میروند (انسف و مک دونل .)2011 ،الف) یکی از سازوکارهای مهم در چنین شرایطی
«کنترلهای تعاملی» میباشد .در کنترل تعاملی به محیط و عدم قطعیتهای استراتژیک توجه میشود
و امکان نوسازی استراتژیک را فراهم میسازند .استفاده از کنترل تعاملی میتواند از طریق گفتگوی
رودررو میان مدیران بخشهای مختلف سازمان و کارکنان خط مقدم سازمان موجب پیدایش
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استراتژیهای نوظهور و استفاده از فرصتهای پنهان در میان عدم قطعیتهای استراتژیک گردد
(سایمونز .)2017 ،همانطور که «راسل ایکاف» نیز اشاره میکند در برنامهریزی تعاملی مدیران و
اعضای سازمان مستقیماً در فرایند برنامهریزی مشارکت دارند .همچنین اشاره میکند که مفروضات
اصلی برنامهها باید با توجه به تغییرات شرایط همواره مورد بازبینی و اصالح قرار گیرند؛ همچنین
هرقدر بخشها و سطوح یک سیستم همزمان و وابسته به هم برنامهریزی کنند نتیجه بهتری به دست
میآید (ایکاف .)2010 ،در همین راستا آنطور که انسف و مک دونل ( )2011نیز بیان میکنند ،در
زمان تالطم محیطی برای افزایش اعتبار قضاوت مدیران ،بهتر است که گروهی از مدیران با ترکیبی از
تجربه ،دانش و بینشهای شخصی از واحدهای مختلف مانند تحقیق و توسعه ،بازاریابی ،مالی ،تولید و
برنامهریزی ،تصمیمات را شکل دهند .ب) در این میان یکی از متغیرهایی که کنترلهای تعاملی
میتواند بر آن تأثیر زیادی داشته باشد« ،کنترل انطباقی» سازمان با محیط متالطم میباشد .رویکرد
عقالیی استراتژیک در محیط پیچیده پویا کارایی مناسبی نخواهد داشت .برخی از خبرگان صنعت
روغنکشی نیز اشاره کردهاند که «استراتژی اصلی در این صنعت باید انطباق با محیط باشد» .در
رویکرد انطباقی به استراتژی ،حرکت سازمان باید بهصورت تدریجی ،گامبهگام و منسجم باشد و با
کسب اطالعات جدید بهطور مداوم اصالح و تعدیل گردد (خاشعی و هرندی .)2016 ،ج) یکی دیگر از
متغیرهایی که ارتباط زیادی با کنترلهای تعاملی و کنترل انطباقی دارد متغیر «کنترل آگاهی (هشدار)
ویژه» میباشد .مطابق تعریف پیرس و رابینسون ( )2015کنترل آگاهی ویژه تجدیدنظر کامل و اغلب
سریع در استراتژی اصلی شرکت بر اساس رویدادی ناگهانی و غیرمنتظره است .چالش سازمانها درک
بهتر این رویدادهای محتمل و بهبود آمادگی و کسب مهارتها برای پاسخ به کاهش بحران است .د)
یکی دیگر از ابعاد مهم در مدل کنترلی شناساییشده در این پژوهش« ،کنترل سیاسی» میباشد که در
پژوهش حاضر با شاخصهایی مانند تعامل و همکاری با رقبا ،تعامل و ارتباط با دولت بهواسطه
انجمنها و توجه به ذینفعان تأثیرگذار سازمان شناسایی شده است .ه) «کنترل بینشی و ارزشی» نیز
یکی دیگر از ابعاد کنترلی شناساییشده در طبقه کنترلهای فرا-راهبردی در این پژوهش است .زمانی
که مدیران ارشد به دنبال توسعه فرصتها ،تغییر جهت استراتژیک و انرژی بخشی به نیروی کار
(سایمونز )2006 ،و یا به دنبال بازنگری در استراتژی و خلق جهتگیریهای جدید در سازمان باشند،
سیستمهای بینشی و چشمانداز میتواند مفید باشد.
در رابطه با سطحبندی مدل نیز میتوان اینگونه عنوان کرد که در سازمانها همواره سطحی از کنترل
وجود دارد که این سطوح بهطور موازی و سلسله مراتبی برای عملکرد سازمان ضروری است؛
بهطوریکه در پایینترین سطح ،کنترلهای فرو راهبردی قرار دارند که بهنوعی در بخشهای عملیاتی
سازمان کاربرد دارد و با سطح کم تالطم محیطی مرتبط است (خاشعی .)2014 ،طبق پژوهش حاضر
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نیز در پایینترین طبقهبندی کنترل سازمان «کنترلهای فرو راهبردی» شامل کنترلهای فردی،
ساختاری و فرایندی قرار دارند؛ اما طبقهبندی کلی دوم یعنی «کنترلهای راهبردی» مرتبط با نوع
راهبرد سازمان میباشد .همانطور که در مدل پژوهش حاضر نیز در شکلهای شماره ( )2و ( )3نشان
داده شده است در سطح دوم مدل ،کنترل محتوای استراتژی و در سطح سوم مدل ،کنترل اجرای
استراتژی قرار دارند که درمجموع از نظر مفهومی این دو سطح مدل در طبقهبندی «کنترلهای
راهبردی» قرار دارند .علت تفکیک این دو سطح را میتوان از یکسو مبتنی بر این موضوع دانست که
در محیط باثبات بیشتر کنترل راهبردی به سمت کنترل اجرای راهبرد جهت مییابد و زمانی که به
سمت محیطی بیثبات حرکت میکند کنترل راهبردی نیز بیشتر به سمت کنترل محتوای راهبرد
جهت مییابند (خاشعی)2014 ،؛ به همین دلیل در سطح سوم کنترل اجرای راهبرد (با در نظر گرفتن
محیط باثباتتر) و در سطح دوم کنترل محتوای راهبرد (با در نظر گرفتن محیط باثبات کمتر) قرار
گرفتند .از سوی دیگر متغیرهای سطح سوم مدل پژوهش حاضر یعنی متغیر کنترل تشخیصی بر
اساس مطالعات (سایمونز2006 ،؛ خاشعی و هرندی )2016 ،و همچنین متغیر تجزیهوتحلیل حوزههای
استراتژیک بر اساس مطالعات (خاشعی و هرندی )2016 ،یک نوع کنترل اجرای راهبرد (سطح سوم
مدل پژوهش) در نظر گرفتهشدهاند و به همین دلیل از متغیرهای سطح باالتر خود که کنترل محتوای
راهبرد (سطح دوم مدل پژوهش) بوده ،جدا شدهاند .با توجه به تفاسیر و توضیحات فوق خروجی روش
ساختاری تفسیری نیز متغیرهای کنترل محتوا و اجرای راهبرد را در دو سطح در نظر گرفته است که بر
اساس میزان وابستگی و تأثیرپذیری متغیرها در نظر گرفتهشده است؛ این تفکیک همچنین با منطق
محققان این پژوهش مبنی بر افزایش سطح تالطم محیطی با حرکت به سمت سطوح باالتر مدل
پژوهش حاضر نیز هماهنگ می باشد.
در نهایت در طبقهبندی باالیی« ،کنترلهای فرا راهبردی» قرار دارند که متغیرهای این طبقه معموالً
ورودیهایی را برای سطوح پایینتر فراهم میسازند .این نوع نظام کنترلی مناسب با شرایط پیچیده و
تالطمات بسیار باال میباشد؛ جایی که راهبردها به معنای کالسیک آنها وجود ندارند و بجای آن
تأکید بر تفکر راهبردی و برنامههای تکوینی و خودجوش میباشد .همانطور که در شکلهای شماره
( )2و ( )3پیشین نیز نشان داده شد در این پژوهش «کنترلهای فرا راهبردی» شامل کنترل تعاملی،
کنترل سیاسی ،کنترل آگاهی ویژه ،کنترل انطباقی و کنترل بینشی و ارزشی شناسایی شدهاند .ذکر این
نکته ضروری است که برای هر نوع کنترل ،ابزارهایی معرفیشده است؛ اما اختصاص این ابزارها به
گونه خاصی از کنترل به این معنا نیست که این ابزارها صرفاً فقط برای این نوع کنترل کاربرد دارند
بلکه میتوانند در انواع دیگر کنترل نیز به کار روند (خاشعی و همکاران2012 ،؛ لشکر بلوکی)2016 ،؛
لذا ابعاد ،ابزارها و شاخصهای معرفیشده برای هر سطح کنترل کارکرد مطلق در آن سطح ندارند و
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ممکن است در سطوح دیگر کنترلی نیز مورداستفاده قرار گیرند .همانطور که لورانژ ،اسکات و گوشال
( )1986نیز بیان داشتهاند دستهبندی این کنترلها به این معنا نیست که کدامیک از روشهای کنترل
بر دیگری مقدم است یا بهترین روش کنترل است ،بلکه صرفاً بر اساس نوع رویکرد استراتژیک در
سازمان ممکن است به شکلهای مختلفی مورد استفاده قرار بگیرند؛ لذا مدیران باید به هر سه سطح
کنترلهای معرفیشده بهطور همزمان توجه داشته باشند .در صنعت روغنکشی نیز اهرمهای مختلف
کنترل استراتژیک در کنار یکدیگر موردنیاز میباشند.
در نهایت ذکر برخی محدودیتهای پژوهش نیز ضروری میباشد .از یکسو در این پژوهش محققان
صرفاً این موضوع را در یکی از صنایع موردبررسی قرار دادند و با توجه به تعداد نمونه اندک امکان
تعمیمپذیری نتایج به کلیه سازمانها و صنایع دور از انتظار است .از سوی دیگر دادهها (مصاحبه و)..
این پژوهش بهصورت مقطعی و در یک دوره جمعآوری گردید .لذا در پایان میتوان به سایر محققان
عالقهمند به حوزه کنترل استراتژیک پیشنهاد داد تا به شناسایی مدلهای کنترل راهبردی در سایر
صنایع کشور نیز بپردازند و مدلهای ارائهشده توسط محققان مطرح حوزه کنترل راهبردی را در این
صنایع موردبررسی و آزمایش قرار دهند.
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