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بررسی ارتباط بین استراتژی های کسب و کار، سیستم کنترل مدیریت و عملکرد 

 در شهرک صنعتی استان قزوین
 

 متین رشیدی آستانه.3مهرداد اسدیان، .2سیدمجید الهی، .1

 
 . دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، استادیار گروه مدیریت صنعتی1

 ، قزویناجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(. دانشکده علوم 2

 ، قزوین.  دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(3

 

 چکیده

شرایط محیطی هایی که مدیران را در این ترین ابزاردهد ویکی از مهمامروزه تغییرات سریع همراه با تلاطم و آشفتگی، بخشی از محیط  سازمان را تشکیل می

تواند پیوند کارا و اثربخشی را بین شایستگی دهد، مدیریت استراتژیک است. از این جهت، استراتژی و مدیریت استراتژیک به عنوان یک موضوع اصلی مییاری می

ب و سیستم کنترل مدیریت هماهنگ و های بنگاه با فرصت ها و تهدیدهای ایجاد شده توسط تغییرات محیطی فراهم کند. بنابرین، انتخاب استراتژی مناس

هدف این پژوهش، بررسی روابط میان استراتژی های کسب و کار، ها با آن رو به رو هستند. ای است که اکثر مدیران سازمانها وشرکتمتناسب با  استراتژی، مسأله

هش نشان داد که دو استراتژی کسب و کار)رهبری هزینه و یافته های پژو های صنعتی استان قزوین است.سیستم های کنترل مدیریت و عملکرد درشهرک

 تمایزمحصول( بر سیستم کنترل مدیریت و سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد موثراست.

 

 .استراتژی کسب و کار، استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه، سیستم کنترل مدیریت مالی، سیستم کنترل مدیریت غیرمالی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

   
-ای است که در حفظ بقای سازمان و بدست آوردن مزیت رقابتی بسیار مورد توجه میاهمیت استراتژی و دیدگاه استراتژیک در سازمان، مسأله   

های سیاسی، دهد. مدیران در بسیاری از بخشباشد. امروزه تغییرات سریع همراه با تلاطم و آشفتگی، بخشی از محیط سازمان را تشکیل می

-یکی از مهم .دهدای نامطمئن قرار میکنند که اداره سازمانشان را در آیندهنظمی و طبیعت در حال تغییر را تجربه میتصادی و تکنولوژیکی، بیاق

 دهد، مدیریت استراتژیک است. مدیریت استراتژیک فرایندی است که از طریق آنکه مدیران را در این شرایط محیطی یاری میترین ابزارهایی

گذاری کرده، کنند و علاوه بر آن مسیر استراتژیک خود را پایههای داخلی و خارجی خود را تحلیل کرده و از آن شناخت کسب میسازمانها، محیط

 (.33، 1331رساند)پیرس و رابینسون، کنند که آنها را برای رسیدن به اهداف تعیین شده یاری میهایی خلق میاستراتژی

کنند که هریک برای سطح خاصی نها به جای اتخاذ یک استراتژی جامع و واحد از مجموعه ای از استراتژی های مرتبط استفاده میبیشتر سازما     

از جمله استراتژی سطح سازمان، استراتژی سطح کسب و  ;گوینداز سازمان بکار می رود که به آن زنجیره استراتژی یا سلسله مراتب استراتژی می

های متداخل با یکدیگر است که مانند ای از استراتژیاستراتژی مجموعه ی سطح کارکردی )وظیفه ای(. این سلسه مراتب یا زنجیرهواستراتژ 1کار

 کنند. پازل همدیگر را تکمیل و حمایت می

مدیریتی مناسب و هماهنگ با علاوه براین، یکی از عوامل موفقیت سازمان در محیط پویا و به شدت رقابتی امروز، ایجاد یک سیستم کنترل    

دانند استراتژی های سازمان و متناسب با فضای رقابتی سازمان است. اگر مدیران سازمانها درک مناسبی از شرایط سازمان و محیط داشته باشند و ب

خواهند بود و عملکرد بهتری از در هر شرایط باید از چه استراتژی کسب و کار و سیستم کنترل مدیریت استفاده کنند، در مدیریت سازمان موفق 

خود ارائه خواهند داد. بنابراین، مسأله انتخاب استراتژی مناسب کسب و کار و همسویی آن با سیستم کنترل مدیریت، موضوع جدیدی است که 

 مدیران با آن مواجه هستند.

                                                            
1 . Business- Level Strategy 
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اشد وعملکرد خود را بهبود بخشد که میان سیستم های ما معتقدیم که در یک محیط رقابتی و پرتلاطم، یک سازمان در صورتی می تواند موفق ب

می توانند ابزاری سودمند در جهت  1های کنترل مدیریتکنترل مدیریت و استراتژی کسب و کار سازمان، هماهنگی وجود داشته باشد. سیستم

 درک تغییرات استراتژیک باشند.

 بندی عبارتند از: اند. برخی از این روش های دستهدسته بندی شده های مختلفیدر متون مدیریت، سیستم های کنترل مدیریت به روش 

 کنترل رسمی و غیر رسمی .1

 کنترل عمل و نتیجه .2

 کنترل زیاد و کم .3

 کنترل مالی و غیر مالی  .4

گذار بر آن است تاثیرها و عوامل ها را به خود جلب کرده است، لزوم توجه به عملکرد شرکتای که ذهن اکثر مدیران و استراتژیستبه علاوه مسأله

که باید شناسایی گردد. بنابراین ضرورت بررسی تاثیر هماهنگی استراتژی کسب و کار و سیستم کنترل مدیریت بر روی عملکرد سازمان احساس 

شود. در بسیاری از می شود. باتوجه به خلاء موجود در این زمینه در تحقیقات داخلی و خارجی، ضرورت تحقیق و بررسی در این حوزه احساس می 

و تحقیقات موجود، رابطه استراتژی های کسب و کار و عملکرد بررسی شده است و در تعداد اندکی از تحقیقات، به همسویی استراتژی کسب و کار 

تراتژی کسب و سیستم کنترل مدیریت مالی بر عملکرد سازمانی اشاره شده است. بر همین اساس، ضرورت نگاهی جامع به گونه ای که همسویی اس

در این پژوهش قصد داریم اثرات هماهنگی  کار و سیستم کنترل مالی وغیرمالی بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد، احساس می شود.

سیستم کنترل مدیریت واستراتژی های کسب و کار را بر عملکرد سازمان در شرکت های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی استان قزوین بررسی 

 کنیم.

 چارچوب نظری -2

 
بررسی پژوهش ها و مقاله های موجود داخلی و خارجی نشان می دهد که اکثر محققان، رابطه استراتژی های کسب و کار را بر عملکرد        

ازمانی وجود سازمانی بررسی کرده اند و مطالعه ای پیرامون تلفیق رابطه استراتژی های کسب وکار و سیستم های کنترل مدیریت بر عملکرد س

 ندارد. بدلیل خلاء موجود در این زمینه، نیاز به بررسی این رابطه احساس می شود.

 ارائه کردند. آن ها« مژده وصل»شرکت قطعه سازی  دربرای تدوین استراتژی مناسب  را  چارچوبی 1331آذر، جلالی ، خسروانی و کرمی در سال  

و  کردند شناسایی را شرکت لعه بیانیه ماموریت شرکت، عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکردپس از مطاو با استفاده از روش تحقیق توصیفی

براساس نتایج این تحقیق، هفت استراتژی رقابتی برای این شرکت . دادند ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل

 به عنوان اولویت اول برای بهبود وضعیت رقابتی شرکت انتخاب گردید. پیشنهاد شد ودر این میان، استراتژی توسعه محصول

به بررسی ارتباط میان   ،بر اساس داده های یک پیمایش و در چارچوب نظریه پیکربندی  1311الفت، اعرابی، امیری و قاضی نوری در سال  

. نتایج حاصل نشان داده است که در مورد اندونیک ایران پرداخته وکار در صنایع الکترو عملکرد کسب کسب و کار و استراتژی فناوری استراتژی

های تمایز و تمرکز، استراتژی فناوری نقش پشتیبان استراتژی کسب وکار و فراهم آورنده قابلیت بویژه استراتژی های استراتژی های کسب وکار

ها و قوت لازم برای ایفای این نقش برخوردار نباشد، عملکرد شرکت رقابتی لازم را بر عهده دارد و در صورتی که استراتژی فناوری از سازگاری

 ضعیف خواهد بود.

 شامل آن؛ های سیستم زیر و مالی استراتژی و وکار کسب سطح استراتژی بین هماهنگی جهت( در پژوهشی، الگویی را 1331اعرابی و عابدی )

 داد که نشان پژوهش آنها نتایج دادند. ئهارا گردش در هسرمای استراتژی و سود یمتقس استراتژی مالی، تأمین استراتژی گذاری،یه سرما استراتژی

 مالی سیستم استراتژی میان( عمودی) درونی هماهنگی وکار، کسبیاستراتژ و مالی سیستم استراتژی میان(  عمودی) بیرونی هماهنگی

 سیستم زیر( عمودی) بیرونی هماهنگی مالی، سیستم یاکارکردهای ها زیرسیستم میان( افقی) درونی هماهنگی آن، کارکردهای یا ها سیستمروزی

 .گذارندمی اثر عملکرد بر آنها تعاملی اثر و وکار کسب استراتژی با مالی استراتژی های زیرسیستم میان ها

 گروه مجموعه زیر سایپادیزل شرکت عملکرد و تولیدی  ر کا و کسب های استراتژی ( در تحقیقات خود، رابطه میان سازگاری1331نایب زاده )

 رهبری استراتژی اصلی بخش دو در و پورتر مایکل مدل براساس شرکت را  کار و کسب او استراتژی .سایپا را مورد بررسی قرار داده است تولیدی

                                                            
1 . Management Control Systems 
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 از تعدادی گیرنده که دربر تولید ژیاسترات محتوای و بررسی کرده وکارشناسان مدیران از تعدادی با مصاحبه طریق از و تمایز استراتژی هزینه و

 ای پرسشنامه طریق از نیز است مدیریت و سازمان عمودی و ادغام مواد، کنترل تولید، ریزی برنامه انسانی، منابع شامل تصمیم کلیدی متغیرهای

 ومدارک اسناد بررسی طریق از هم پرسشنامه از حاصل نتایج و شده گردیده، سنجیده توزیع شرکت در شاغل کارشناسان و مدیران بین که

 نتایج و موردی بوده مطالعه شکل به نیز و توصیفی یا غیرآزمایشی تحقیق روش نوع از حاضر تحقیق روش گردیده است. واقع تأیید مورد سازمانی

 است. شده گرفته کار به مطالعه مورد آماری جامعه در استفاده برای آن از حاصل

( در پژوهشی، به بررسی ساختار سازمانی و محیط بیرونی در ارتباط میان استراتژی کسب وکار و عملکرد در شرکت 2112) 1باستیان و ماچلیش

موثر های انگلیسی پرداختند. آنها در این کار به این نتیجه دست یافتند که پویایی محیطی درروابط میان استراتژی کسب وکار و عملکرد رقابتی 

 استراتژی رهبری هزینه، کمک بیشتری به بهبود عملکرد مالی سازمان خواهد کرد.است. در محیط پویا، 

شرکت اسپانیایی  63(، تاثیراستراتژی کسب وکار را بر روابط میان استراتژی عملیاتی وعملکرد موردبررسی قراردادند. آنها 2113)2گامپا و آکوا-آماکو

راتژی عملیاتی با اولویت رقابتی و استراتژی کسب وکار براساس مدل مایلز و اسنو بررسی شده را به عنوان نمونه انتخاب کردند. دراین پژوهش، است

ی و است. این پژوهش نشان داد که اولویت های هزینه و کیفیت بطور مثبت، و انعطاف پذیری و تحویل بطور منفی بر روابط میان استراتژی عملیات

 چ تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد.عملکرد موثرند درحالیکه استراتژی عملیاتی هی

( تاثیراستراتژی کسب وکارو محیط بیرونی را بر سیستم کنترل مدیریت در هتل های مالزی مورد بررسی قرار داده است. در این کار از 2111)3ازیر

از استراتژی رهبری هزینه استفاده می  پرسشنامه و مصاحبه با مدیران هتل برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که هتل هایی که

کنند درحالیکه هتل های دارای استراتژی تمایز از سیستم کنترل مدیریت کنند بیشتر از سیستم کنترل مدیریت بورکراتیک استفاده می

 دموکراتیک برخوردارند.
 ارائه مدل مفهومی پژوهش -3

 
بررسی مقاله های داخلی و خارجی نشان داد که استراتژی کسب و کار در سطوح مختلف سازمانی برعملکرد موثر است. در برخی از مقاله ها، 

ن مقاله تاثیر مستقیم آن بررسی شد ودر سایر مقاله ها، تاثیر استراتژی کسب و کار به همراه سایر عوامل مورد بررسی قرار گرفت اما در تمامی ای

یار ها، تاثیر مثبت استراتژی کسب و کار بر عملکرد اثبات شده است. اما باز تعداد مقاله های موجود در این حوزه بخصوص مقاله های داخلی بس

و ق اندک است و نیاز است نگاه جدید و نوآورانه تری به این  رویکرد شود. ما در پژوهش خود به این سؤال اصلی پاسخ خواهیم داد که آیا تلفی

 تناسب میان استراتژی کسب و کار با نوع سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد موثر است یا خیر؟ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 پژوهش (. مدل مفهومی1)

 

در مدل فوق، دو نوع استراتژی کسب و کار از جمله استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز بررسی می شود. براساس مباحث مطرح شده در 

ادبیات موضوعی پژوهش، ما ادعا می کنیم که شرکت هایی که از استراتژی رهبری هزینه پیروی می کنند، دارای محصولاتی با قیمت کمترهستند 

و کمتر به سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه، فعالیت های توسعه محصول، نرخ تغییر در طراحی محصول، استاندارد تحویل محصول و 

خدمات پس از فروش توجه می کنند البته مدعی نیستیم که تغییرات مذکور برای شرکت های با رهبری هزینه مهم نیست، بلکه آنها نسبت به 

                                                            
1 . Bastian and Muchlish 
2 . Amoako-Gyampah and Acquaah 
3 . Auzair 

 :سیستم کنترل مدیریت

 مالی سیستم کنترل 

 سیستم کنترل غیرمالی

 معیارهای عملکرد:

 سهم بازار

 رشد فروش

 استراتژی کسب و کار:

 رهبری هزینه

 تمایز
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استرتژی تمایز، کمتر به فعالیت های توسعه ای و تغییر و تحول توجه می کنند. شرکت های پیرو رهبری هزینه از طریق کاهش  شرکت های پیرو

ی قیمت محصولات خود نسبت به رقبا سعی خواهند کرد تا جایگاه مناسبی در بازار بدست آورند و به مزیت رقابتی دست یابند درحالیکه شرکت ها

یز با متمایز ساختن محصولات خود نسبت به رقبا سعی در دستیابی به مزیت رقابتی خواهند داشت. درهردو حالت، چه شرکت از پیرو استراتژی تما

در این پژوهش، از دو سیستم کنترل مدیریت شامل کنترل  استراتژی رهبری هزینه پیروی کند یا تمایز، در عملکرد شرکت موثر خواهد بود.

ستفاده می شود. ما اعتقاد داریم سیستم کنترل غیرمالی برای بکارگیری استراتژی های تمایز مناسب تر است و سیستم مدیریت مالی و غیرمالی ا

 کنترل مالی در استفاده از استراتژی های رهبری هزینه. در ادامه فرضیات پژوهش ارائه می شود:

 

 .استراتژی کسب و کار بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد فرضیه اول:

 الف. استراتژی رهبری هزینه بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.

 ب. استراتژی تمایز بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد.

 

 استراتژی کسب و کار بر سیستم کنترل مدیریت تاثیر مثبت دارد.فرضیه دوم: 

 الف. استراتژی رهبری هزینه بر سیستم کنترل مالی تاثیر مثبت دارد.

 استراتژی تمایز بر سیستم کنترل غیرمالی تاثیر مثبت دارد.ب. 

 

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

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

 یر مثبت دارد.ب. سیستم کنترل مدیریت غیرمالی بر عملکرد سازمانی تاث

 پژوهش روش -4

 جامعه و نمونه مورد مطالعه -4.1

 
همبستگی است. جامعه مورد  –این پژوهش به لحاظ هدف، درقالب تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه ی اجرا، در زمره تحقیقات توصیفی    

متخصصین استراتژی در شهرک مدیران و کارشناسان بخش های مالی و امورحسابداری و همچنین جامعه آماری پژوهش، مطالعه در این پژوهش، 

نفر کارمند که در بورس تهران پذیرفته شده اند، انتخاب  01قزوین  هستند که این مدیران از میان شرکت های با بیش از  های صنعتی استان

نفر کارمند  01ز شرکت دارای بیش ا 436شرکت است که از این تعداد،  311شهرک و ناحیه صنعتی و حدود  24گردیدند. استان قزوین دارای 

شرکت در بورس 123شرکت،  436هایی هستیم که در بورس تهران پذیرفته شده اند، از میان هستند. همچنین با توجه به اینکه ما به دنبال شرکت

منتخب انتخاب  شرکت 123تهران پذیرفته شده اند. در نهایت، جامعه آماری پژوهش از میان مدیران و کارشناسان و متخصصان  استراتژی در این 

 نفر تخمین زده شد. 363یا کارشناس مالی در هرشرکت، جامعه آماری تحقیق  مدیر 3شد. براساس محاسبات ما و انتخاب 

(. در این روش برای 102، 1333در تحقیق حاضر، برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. )سنجری، 

 شد. نمونه از فرمول کوکران استفاده  تعیین تعداد

 
 ابزار جمع آوری داده -4.2

به  1به منظورسنجش متغیرها از طیف پنج امتیازی لیکرت ) در این پژوهش از پرسش نامه به عنوان ابزار جمع آوری داده استفاده شد.    

، نشان داده شده است. شایان ذکر است که به 2ات هر متغیر در جدول به معنای بسیار موافقم( استفاده شد. تعداد سوال 0معنای بسیار مخالفم( تا )

منظورسنجش روایی، از روش ظاهری و محتوایی با گرفتن  نظرهای متخصصین و اساتید مدیریت استفاده به عمل آمد. همچنین برای بررسی 

 مون از پایایی قابل قبولی برخوردار است.  باشد، آز 6/1پایایی از روش آلفا کرونباخ استفاده شد. اگر ضریب آلفا، بیشتر از 
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 (. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش2جدول )

 آلفای کرونباخ تعداد سؤال نام متغیر

 %61 11 استراتژی رقابتی

 %3/31 13 سیستم کنترل مدیریت مالی

 %3/31 6 سیستم کنترل غیرمالی

 %31 1 عملکرد

 %63 31 کل متغیرهای پژوهش

 
 تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش -4.3

های تحقیق، تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری به کار رفته برای آزمودن مدل تحقیق و تصمیم درباره رد شدن یا رد نشدن فرضیه

های تحقیق، از ردازش دادهاست. از آمار توصیفی نیز جهت توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان استفاده گردیده است. برای پ

  استفاده شده است. 3/3و لیزرل  11افزارهای اس.پی.اس.اس  نرم
در بخش آمار توصیفی ابتدا به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان مانند جنسیت، سن، وضعیت تاهل و تحصیلات پرداخته 

 ( آمده است.3دهندگان در جدول )ای از وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ شود. خلاصهمی
دهد که تعداد مردان پاسخ دهنده از زنان بیشتر است. نتایج آمار توصیفی در رابطه با ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان نشان می

تا  31ندگان بین درصد پاسخ ده 63دهند و تقریبا سال تشکیل می 31تا  21ضمن اینکه بیش از نیمی از جمعیت پاسخ دهندگان را افراد 

سال سن دارند. به عبارت دیگر بیشتر افراد پاسخ دهنده، جوان هستند. همچنین بیشتر افراد پاسخ دهنده، متاهل هستند. ضمن اینکه  41

 درصد افراد پاسخ دهنده در مقطع تحصیلی لیسانس  قرار دارند. 40بیش از 
 

 شناختی پاسخ دهندگان(. توزیع فراوانی مربوط به ویژگیهای جمعیت 3جدول )

 درصد فراوانی متغیر جمعیت شناختی

   جنسیت 

 31 60 زن

 31 110 مرد

   سن

 14 20 31تا  21بین 

 41 63 41تا  31بین 

 13 30 01تا  41بین 

 26 02 01بیشتر از 

   وضعیت تاهل

 41 63 مجرد

 01 112 متاهل

   تحصیلات

 13 24 زیر دیپلم
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 13 31 دیپلم

 11 33 دیپلمفوق 

 40 30 لیسانس

 6 10 فوق لیسانس و دکترا

 

(، اطلاعاتی درباره شرکت از جمله سابقه شرکت و تعداد کارکنان آمده است. در قسمت سابقه شرکت، شروع فعالیت بیشتر 4در جدول ) 

کمتر از  %6سال و  11تا  0بین  %13سال را داشتند.  11شرکت های مورد نظرپژوهش، سابقه بیش از  %66سال بیشتر بوده است.  11شرکت ها از 

دارای کمتر  %6نفر و  111تا  01بین  % 24نفر بودند. 111شرکت ها دارای بیش از  %31عالیت داشتند. در قسمت تعداد کارکنان، سال سابقه ف 0

 نفر کارمند بودند.  01از 

 (. اطلاعات شرکت4جدول )

 درصد فراوانی سابقه فعالیت شرکت 

>0 1 6 

11>x>0 21 13 

<11 16 66 

   تعداد کارکنان

>01 1 6 

111>x>01 31 24 

<111 36 31 

 

 هاتحلیل استنباطی داده -4.4

 تحلیل عاملی تاییدی -4.4
در صورتی که بخواهیم از مناسب بودن ابزار سنجش مطمئن شویم، باید به بررسی اعتبار متغیرهای آشکار برای سنجش شاخصهای تحقیق 

توانند شاخصهای تحقیق را بسنجند یا خیر؟ به این منظور از تکنیک تحلیل عاملی میبپردازیم تا ببینیم آیا متغیرهای آشکار انتخاب شده به خوبی 

توانند متغیرهای مکنون را شود. اگر شاخصهای برازندگی در مدل تاییدی برقرار باشد، بدین معنی است که متغیرهای آشکار میتاییدی استفاده می

 طور جداگانه آورده شده است.برای هر متغیر بهبه خوبی بسنجند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی 

 تحلیل عاملی تأییدی متغیر استراتژی کسب و کار

 ( آمده است.3( و )2داری و تخمین استاندارد در شکلهای )مدل عاملی تأییدی متغیر استراتژی کسب و کار در دو حالت ضریب معنی

 

 
 داری متغیر استراتژی کسب و کار (: مدل ضریب معنی2شکل )
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χشاخصهای تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از برازش خوبی برخوردار است. نسبت کای دو بر درجه آزادی 
2

df
است که  13/2برابر با   ⁄

است. همچنین  13/1است که کمتر از مقدار مجاز  133/1( برابر با RMSEAباشد و مقدار میانگین مجذور خطاها )می 3کمتر از حد مجاز 

تمام  t-valueی برازش نسبتا بالای مدل است. مقادیر است و نشان دهنده 13/1و  14/1، 16/1به ترتیب برابر با  NFIو  GFI ،AGFIشاخصهای 

 داری با متغیر استراتژی کسب و کار دارند. است و تمام آنها با رابطه معنی داراست، بنابراین بار عاملی تمام آنها معنی 13/1ها نیز بالاتر از مؤلفه

 

 
 (: مدل تخمین استاندارد متغیر استراتژی کسب و کار3شکل )

 
شتر یبارهای عاملی در حالت تخمین استاندارد نشان دهنده میزان همبستگی میان متغیرهای آشکار با متغیر مکنون است. هر چه میزان بار عاملی ب

ی متغیر مکنون توسط هر متغیر توان دوم بار عاملی نیز، میزان واریانس تبیین شدهشود. و میزان خطا کمتر باشد، میزان تبیین واریانس بیشتر می

است. به  40/1با کند و مقدار خطا نیز برابر واریانس متغیر استراتژی کسب و کار را تبیین می %00در این مدل مؤلفه اول، دهد. آشکار را نشان می

کند. واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد، از واریانس متغیر تصویر استراتژی کسب و کار را تبیین نمی %40عبارت دیگر این مؤلفه 

 همبستگی بین مؤلفه و متغیر بیشتر است.

 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد

داری و تخمین استاندارد در شکلهای ه زیربنایی تشکیل شده است، در دو حالت ضریب معنیمؤلف 1مدل عاملی تاییدی متغیر تصویر عملکردکه از 

 ( آمده است.0( و )4)

 
 داری متغیر عملکرد(: مدل ضریب معنی4شکل )

χدهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است. نسبت کای دو بر درجه آزادی شاخصهای تناسب مدل نشان می
2

df
است که کمتر  14/1برابر با   ⁄

است. همچنین شاخصهای  13/1( برابر با  صفر است که کمتر از مقدار مجاز RMSEAباشد و مقدار میانگین مجذور خطاها )می 3از حد مجاز 
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GFI ،AGFI و NFI  ی برازش بالای مدل است. ضمن اینکه مقادیراست و نشان دهنده  1و  13/1، 11/1به ترتیب برابر با t-value  تمام

 داری با متغیر عملکرد دارند.دار است و تمام آنها با رابطه معنیاست، بنابراین بار عاملی تمام آنها معنی 13/1ها بالاتر از مؤلفه

 

 
 (: مدل تخمین استاندارد متغیر عملکرد0شکل )

دهد. مؤلفه اول توانسته است تقریبا یانس متغیر عملکرد نشان میمدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر مؤلفه یا گویه را در تبیین وار

 است.  36/1واریانس تصویر شناختی را تبیین کند و میزان خطا نیز برابر با  33%

 

 

 معادلات ساختاری و تحلیل مسیر برای آزمودن مدل و فرضیه های پژوهش

خوبی ها یا عاملها( قادر هستند بهکه متغیرهای مشاهده شده انتخابی )گویهپس از انجام تحلیل عاملی تأییدی جهت اطمینان از این مسأله 

کنند و همچنین های تحقیق تا چه حد مدل نظری را پشتیبانی میمتغیرهای مکنون را بسنجند، جهت اطمینان از برازش مدل نظری و اینکه داده

 مسیر استفاده شده است. های تحقیق، از مدل معادلات ساختاری و مفهوم تحلیل آزمون فرضیه

 های تحقیق. تفسیر نتایج نرم افزار لیزرل شامل دو بخش است: اول، تفسیر برازش مدل، دوم، تفسیر فرضیه

-tباشند، مدل معادلات ساختاری در دو حالت برای بررسی بهتر فرضیه های پژوهش و عدم تاثیر متغیرهایی که در دو نقش مستقل و وابسته می

value داری( و )ضریب معنیstandardized solution  .تخمین استاندارد( آورده شده است( 

 
 (. مدل ساختاری فرضیه های پژوهش در حالت ضریب معناداری3شکل )
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 (. مدل ساختاری فرضیه های پژوهش در حالت تخمین استاندارد6شکل )

 

 نتایج برازش مدل به شکل زیر است: 

 است.  3/1باشد، در مدل زیر برابر با  3ی مطلق، نسبت مقدار آماره کای دو به درجه آزادی که باید کمتر از در رابطه با شاخصها 

 شده است.  103/1افزار برابر با تر باشد بهتر است، مقدار این شاخص در خروجی نرمنیز هر چه به صفر نزدیک RMRمقدار شاخص 

 است.  103/1باشد، مقدار این شاخص نیز در مدل برابر  10/1یا در بعضی منابع برابر با  13/1تر مساوی باید کوچک RMSEAمقدار شاخص 

است که  33/1و  12/1افزار لیزرل به ترتیب برابر با باشد. مقدار این دو شاخص در خروجی نرم 1/1نیز باید بزرگتر از  AGFIو  GFIدو شاخص 

 در نظر گرفت. 1/1توان آن را همان نزدیک است و می بسیار 1/1به  33/1نشان دهنده برازش خوب مدل است. 

، 10/1باشند. که مقدار آنها در این مدل به ترتیب برابر با می IFIو  NFI ، NNFI ،CFIسایر شاخصهای برازش مانند شاخصهای نسبی نیز شامل 

 است که نشان دهنده خوب بودن برازش مدل است.  13/1و  16/1، 16/1

به منظور قضاوت پردازیم. ها میمناسب بودن برازش مدل، به تحلیل بخش دوم نتایج یا به عبارت دیگر تایید یا عدم تایید فرضیهپس از اطمینان از 

چه ضرایب بین متغیرهای پنهان یا مکنون دهیم. چنانداری مورد بررسی قرار میها، مدل را در حالت ضریب معنیدرباره تایید یا عدم تایید فرضیه

باشد، دلیلی بر رد فرضیه وجود ندارد.  -13/1یا کمتر از  13/1باشد، فرضیه مورد نظر رد شده و اگر این ضرایب بیشتر از  13/1تا  -13/1ه در باز

 همچنین برای تفسیر میزان و جهت این تأثیر، باید مدل را در حالت تخمین استاندارد، مورد بررسی قرار دهیم. 

اول که  توان نتیجه گرفت که فرضیه( می3داری( در شکل ))ضرایب در حالت ضریب معنی tبا توجه به مقدار آماره  بنابراین براساس همین قاعده و

قرار ندارد. به عبارت دیگر تأثیر این متغیرها از  13/1تا  -13/1شود، زیرا در بازه دهد، رد نمیتاثیر استراتژی رهبری هزیته و تمایز را بر عملکرد می

 دار است.معنینظر آماری 

است. به عبارت دیگر تأثیر استراتژی کسب و کار  13/1( بیشتر از 3داری آنها  در شکل )توان رد کرد زیرا مقدار ضرایب معنیهای دوم را نمیفرضیه

مدل در حالت تخمین دار است. اما برای قضاوت درباره میزان و جهت این تأثیرات، با توجه به بر هردو سیستم کنترل مالی و غیرمالی معنی

توان نتیجه گرفت تأثیر سیستم کنترل غیرمالی برعملکرد  بیشتر از تأثیر سیستم کنترل مالی بر عملکرد است. به (، می6استاندارد در شکل )

که به ازای افزایش ییابد در حالواحد افزایش می 04/1که به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سیستم کنترل غیرمالی، عملکرد طوری

 یابد. واحد افزایش می 34/1یک انحراف استاندارد در متغیر سیستم کنترل مالی، عملکرد 

توان گفت تاثیر این متغیر نیز  از کند، میاما برای قضاوت درباره فرضیه سوم که تاثیر متغیر سیستم های کنترل مدیریت را بر عملکرد بررسی می

 و فرضیه سوم نیز رد نمی شود.نظر آماری معنادار است 

 یافته های پژوهش -4
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 طور خلاصه بیان کرد:توان در جدول زیر بههای پژوهش حاضر را مینتایج آزمون فرضیه

 های مدل پژوهش(: خلاصه نتایج آزمون فرضیه4جدول )

 تحلیل فرضیه پژوهش

 

 نتیجه آزمون 

 فرضیه

تاثیر  استراتزی کسب و کار بر عملکرد  فرضیه اول

 سازمانی

مسیر مستقیم تائید شده پس 

 نقش متغیر میانجی رد نمی شود

 شودرد نمی

تاثیر استراتژی کسب و کار بر سیستم کنترل  فرضیه دوم

 مدیریت

مسیر مستقیم تائید شده پس 

 نقش متغیر میانجی رد نمی شود

 رد نمی شود

تاثیر سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد  فرضیه سوم

 سازمان

دو استراتژی بر سیستم تاثیر هر 

 کنترل مدیریت تائید می شود.

 رد نمی شود

 شوند.های اول، دوم و سوم رد نمیسازی معادلات ساختاری، فرضیهشود، براساس نتایج مدل( مشاهده می0همانطور که در جدول )    

 بحث و نتیجه گیری -6
 

ما در این پژوهش، به دنبال یافتن رابطه ای مناسب میان استراتژی کسب و کار و سیستم کنترل مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی 

تمرکز این پژوهش بر شرکت های مستقر در شهرک صنعتی استان قزوین است که در بورس تهران پذیرفته باشند و به لحاظ تعداد هستیم. 

جمع آوری  1312نفر باشند. اطلاعات مرتبط به پژوهش از مدیران، کارشناسان و حسابداران شرکت های مذکور و در تابستان  21کارکنان، بیش از 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  3/3و لیزرل  11شد و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس 

 به روز به روز زمان گذشت با عملکرد گیری اندازه عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد.فرضیه اول نشان داده شد که استراتژی کسب و کار بر در 

 های محوری، دوره سود کارایی، / هزینه بر مبتنی بیشتر گذشته در عملکرد ارزیابی که است این مهم .گرفته است قرار توجه مورد وسیعتری صورت

 جمله آن از که است شده مطرح عملکرد ارزیابی برای نوینی صنایع، رویکردهای شدن رقابتی با حالیکه در بود مجزا های شاخص با مدت کوتاه زمانی

 می پس کرد اشاره ارزیابی گروهی برای های شاخص مجموعه از استفاده و مدت بلند زمانی های دوره محوری، مشتری ارزش محوری، :به توان می

هزینه  با محصولی تولید هدف آن با داخل در منابع مستمر جریان درک و اثربخشی زنجیره بهبود جهت اقدامی را عملکرد که ارزیابی گفت توان

 بررسی مورد را عملکرد های شاخص تفصیل به خود مطالعات دانست در مشتری رضایت افزایش نهایتاً و مشتری به محصول موقع به تحویل کمتر،

اما دستیابی به شاخص   .ایم پیشنهاد کرده پذیری انعطاف و خدمات موقع، به تحویل هزینه، کیفیت، شامل را عملکرد گیری است و اندازه داده قرارد

های مدنظر عملکرد در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که متناسب با استراتزی کسب و کار باشد چون در هر استراتزی شاخص های عملکرد 

را به  محصولات کیفیت و بازار سهم پذیری، انعطاف و تنوع مشتریان، به گویی متفاوت است بر این اساس ما شاخص های دیگری از جمله پاسخ

ارزیابی عملکرد اضافه کردیم. نتایج نشان داد که در صورت استفاده از استراتزی رهبری هزینه به شاخص های عملکردی مرتبط با آن دست 

ط با آن دست خواهیم یافت. پس سازگاری میان معیارهای واقعی و خواهیم یافت و در صورت استفاده از استراتژی تمایز به شاخص های مرتب

 مناسب با نوع استراتزی کسب و کار باید برقرار باشد.
 

 استراتژی کسب و کار بر سیستم کنترل مدیریت تاثیر مثبت دارد. در فرضیه دوم، بیان شد که

 الف. استراتژی رهبری هزینه بر سیستم کنترل مالی تاثیر مثبت دارد.

 . استراتژی تمایز بر سیستم کنترل غیرمالی تاثیر مثبت دارد.ب

گار نتایج حاکی از عدم رد فرضیه فوق است. یعنی استراتژی رهبری هزینه با سیستم کنترل مالی و استراتژی تمایز با سیستم کنترل غیرمالی ساز

 استراتژی دارای واحدهای با محصول تمایز استراتژی با واحدهای درغیرمالی  مدیریت کنترل سیستم بکارگیری وضعیت فرضیه این دراست. 

 با واحدهای به نسبت غیرمالی مدیریتکنترل  سیستم از محصول تمایز استراتژی با واحدهای در که بود آن انتظار و گردید مقایسه هزینه رهبری

 اطلاعات ، سیستم نوع این از استفاده نتیجۀ دربکارگیرنده استراتژی تمایز  واحدهای در که معنا این به. شود استفاده بیشتر هزینه رهبری استراتژی

 می تأیید را فرضیه حاصل نتایج .آید بدستبکارگیرنده استراتژی رهبری هزینه  واحدهای به نسبت مدیران بهتر گیری تصمیم جهت تری مربوط
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 مدیریتکنترل   سیستم های ویژگی با هایی سیستم وجود ، محصول تمایز استراتژی از بیشتر حمایت لازمۀ گرفت نتیجه توان می بنابراین .کند

  .باشد میغیرمالی 

 استراتژی دارای واحدهای با محصول تمایز استراتژی با واحدهای در کنترل مدیریت مالی سیستم بکارگیری وضعیت فرضیه این درهمچنین، 

 با واحدهای به نسبتکنترل مدیریت مالی  سیستم از محصول تمایز استراتژی با واحدهای در که بود آن انتظاردید گر مقایسه هزینه رهبری

 سیستم نوع این از استفاده نتیجۀ دربکارگیرنده استراتژی رهبری هزینه  واحدهای در که معنا این به . شود استفاده کمتر هزینه رهبری استراتژی

 می تأیید را فرضیه حاصل نتایج. آید بدستبکارگیرنده استراتژی تمایز  واحدهای به نسبت مدیران بهتر گیری تصمیم جهت تری مربوط اطلاعات ،

 مدیریتکنترل  سیستم های ویژگی با هایی سیستم وجود ،ههزین رهبری استراتژی از بیشتر حمایت لازمۀ گرفت نتیجه توان می بنابراین . کند

  .باشد میمالی 

 

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

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

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

 

 کنترل مدیریت و عملکرد وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سازگاری معناداری در بکارگیری سیستم های 

سیستمهای کنترل مدیریت نوعی سیستم سنجش عملکرد هستند که اطلاعات مفید و سودمندی را در خصوص چگونگی انجام موثرکارها برای 

لی و غیرمالی مورد تقویت رفتارهای مثبت و حذف رفتارهای نامناسب و غیرضروری فراهم می کنند. در این پژوهش دو سیستم کنترل مدیریت ما

بررسی قرار گرفت. سیستم کنترل مالی که براساس شاخص های مالی ایجاد شده و به دنبال یک کاسه کردن عملکرد تمامی اجزاء سازمان در چند 

زینه باید معیار مالی است. نتایج نشان داد که شباهت میان شاخص های مالی و رهبری هزینه بسیار زیاد است و عملکرد استراتژی رهبری ه

زیابی براساس سیستم کنترل مالی مورد ارزیابی قرار گیرد. اما سیستم کنترل مالی به دلیل دارا بودن معیارهای مالی نمی تواند مبنایی برای ار

ی مدیریت عملکرد تمامی واحدها یا سازمانها باشد بخصوص سازمانهایی که از استراتژی تمایز استفاده می کنند چون سازگاری میان شاخص ها

ر می د هد مالی و استراتژی تمایز وجود ندارد. بنابراین نیاز به استفاده از سیستم کنترل غیرمالی است که شاخص های غیرمالی را مورد ارزیابی قرا

یشتری میان استراتژی تمایز و با استراتژی تمایز سازگار بوده و بهتر می تواند عملکرد استراتژی مذکور را ارزیابی کند. نتایج تائید کرد که تناسب ب

 و سیستم کنترل غیرمالی و استراتژی رهبری هزینه و سیستم کنترل مالی وجود دارد که تائید کننده فرضیه فوق است.

در فرضیه اول بیان شد که گسترش استفاده از سیستم کنترل مدیریت مالی، بر ارتباط بین استراتژی رهبری هزینه و عملکرد اثر مثبت دارد. 

در انجام شد، تأیید شد که متغیر کنترل مدیریت مالی بر ارتباط استراتژی رهبری هزینه  131 1ر پژوهشی که توسط الفت و همکاران او در سال د

(، عامل کنترل مالی را تقویت کننده استراتژی هزینه و تاثیرش بر عملکرد دانست. 1311و عملکرد هزینه تاثیرموثر است. نایب زاده )

 (، نیز در پژوهش خود این رابطه را تایید کرد.2113اسماعیل)

. در فرضیه دوم نشان داده شد که گسترش استفاده از سیستم کنترل مدیریت غیرمالی، بر ارتباط بین استراتژی تمایز و عملکرد اثر مثبت دارد

ستم کنترل غیرمالی بر افزایش عملکرد استراتژی نیز تاثیر استفاده از سی2113و اسماعیل در سال  1331در پژوهش اعرابی و عابدی  در سال 

 تمایز و در نهایت عملکرد سازمانی تایید شد.

هش در فرضیه سوم، نقش استراتژی سازمان بر سیستم کنترل مدیریت و استراتژی سازمان بر عملکرد سازمان اثبات شد. این رابطه تقریبا در  پژو

(، 1311وم این فرضیه یعنی تاثیر استراتژی بر عملکرد.  محققانی همچون الفت و همکارانش )بسیاری از محققان اثبات شده است بویژه بخش د

 ( این رابطه را اثبات کرده اند.2111( و  ازیر )2112(، باستیان و ماچلیش )1311(، نایب زاده )1331اعرابی و عابدی )

( و 1311یز اثبات شد. این  رابطه در پژوهش الفت و همکاران )در فرضیه چهارم، رابطه میان سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد سازمان ن

 ( اثبات شد.  2112باستیان و ماچلیش)

 

-هایی که از استراتژی رهبری هزینه به عنوان استراتژی کسب و کار خود انتخاب میشود که سازمانهای این پژوهش پیشنهاد میباتوجه به یافته

 با این نوع از استراتژی کسب و کار کمترین هماهنگی را . معطوف کنند مالیمرکز خود را بر سیستم کنترل کنند برای رسیدن به عملکرد بالاتر ت

-کنند پیشنهاد میتمایز را به عنوان استراتژی کسب و کار انتخاب می های که استراتژیدارند. در مورد سازمان غیرمالیسیستم کنترل مدیریت  
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غیرمالی به عنوان سیستم کنترل مدیریت خود انتخاب کنند تا به بالاترین سطح عملکرد دست یابند. این نحوه شود که از سیستم کنترل مدیریت  

هایی که شود. اما پیشنهاد ما برای این سازمانها از سطح بالا به پایین انجام میبررسی به این دلیل است که معمولا انتخاب و تدوین استراتژی

تواند باشد. به عنوان مثال سازمانی که در صدد است تا سهم بیشتری از بازار را از آن خود خص است به این ترتیب میانتظارشان از عملکردشان مش

د کند بهترین انتخاب او استراتژی  رهبری هزینه  به همراه سیستم کنترل مدیریت  مالی  است. از طرف دیگر سازمانی که به دنبال افزایش رش

است استراتژی  تمایز   را به عنوان استراتژی کسب و کار و سیستم کنترل مدیریت  غیرمالی  را به عنوان سیستم کنترل باشد بهتر فروش خود می

 مدیریت خود انتخاب کند تا به بیشترین رشد فروش برسد.

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

 کسب و کار و استراتژی مالی و عملکرد سازمانی.تاثیر رابطه هماهنگی استراتژی سطح  .1

 تاثیر رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی منالع انسانی و عملکرد سازمانی .2

 تاثیر رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی تحقیق و توسعه و عملکرد سازمانی. .3

 و استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی. تاثیر رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار .4
 

 منابع
، سال دوم، کاوشهای مدیریت بازرگانی(. رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار، 1331آذر عادل، جلالی رضا، خسروانی فرزانه، کرمی حسن ).1

 .124-143، 4شماره 

استراتژی کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان، مطالعات مدیریت صنعتی، سال هشتم، (. رابطه هماهنگی 1331اعرابی سید محمد، عابدی رحیم ). 2

 .266-231، 11شماره 

(. بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب و کار در 1311الفت لعیا، اعرابی سید محمد، امیری مقصود و قاضی نوری سید سروش ). 3

 1-13، 3، سال سوم، شماره سیاست علم و فناوریونیک ایران، صنایع الکتر

 .1331پیرس جان و رابینسون ریچارد، برنامه ریزی مدیریت استراتژیک،ترجمه: سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره، چاپ دوم، . 4
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(. بررسی تاثیر استراتژی تمایز پورتر بر عملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های 1333مرتضوی سعید و علوی سید مسلم ) ;رحیم نیا فریبرز. 3

 61-33، 3، شماره مدیریت بازرگانیمواد غذایی آستان قدس رضوی. 
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Abstract. Nowadays, the rapid changes with the turbulence and turmoil make up some of the organizational 

environment and one of the most important tools that will help managers in this environment is strategic management. 

Therefore, choosing the right strategy and management control systems aligned with the strategy is the problem  that 

most managers are faced with it. The purpose of the present study is to investigate the Relationship among Business 

Strategy, Management Control Systems and Performance in Qazvin Industrial Estates  The findings indicate that two 

business strategies affects management control systems and these systems affect business performance. 

 
KeyWords: Business strategy, Differentiation strategy, Cost leadership strategy, Financial management control system, 

Non-financial management control system. 
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