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 د.گردانمی ( رفی را )در دو جهان عالم و دانشمندان ایمان اهل خداوند مقا 
 

 (11 ـ آیه مجادله مباركه )سوره

 

 اندوزی در اسال  تا آن پایه اس  نه خداوند نـریم در قـرآنارزش و جایااه علم و دان 

 مجید، ابالغ رسال  رسول خود را برای هدای  بشری ، به اقرأ آغاز نمود.

هدای  بشر، ترامل، سعادت و تقرب به ذات اقدس الهی در گـرو نسـم معرفـ  و 

  و ل علم و دان  اس ، علمی نه به تعبیر استاد شهید مطهری، زیبایی عقل اسـتحصی

 یابد.انسان خداجوی، معبود خود را در آن می

های مهم هر دانشااه در ننار تعلیم و تربیـ ، نشـر نتـم و آ ـار یری از مسئولی 

منظور نیـز بـه )ع(علمی اس . معاون  پژوه  و فنـاوری دانشـااه جـام  امـا  حسـین

یابی به مرجعی  علمـی شد فرهنای و علمی جامعه، دس مشارن  فعال در بالندگی و رُ

های های مأموریتی و ایفای رسال  خطیر خود در تولیـد دانـ  و انتشـار یافتـهدر حوزه

علمی، افتخار و تالش دارد تا زمینه و بستر الز  را جه  تشـوی  پژوهشـاران و اسـاتید 

 راهم و تسهیل نماید.محتر  در عرصه تولید علم، ف

 )پنج(



 

 

های انتشاراتی مؤسسـه امید اس  در سایه الطاف بیرران الهی و با گسترش فعالی 

 ، این رسال  خطیر تحق  یابد.)ع(چاپ و انتشارات دانشااه جام  اما  حسین

دفـاع  وو شهدای گرانقـدر انقـالب اسـالمی  )ره(در پایان بر روح تابنا، اما  راحل

بــری و بــا آرزوی توفیقــات هرچــه بیشــتر مقــا  معظــم ره فرســتیم ومقــدس درود می

رائـه ریم بـا اخدمتازاران اسال  و نشور، از اساتید، فرهیختاان و اهل نقد و نظر تقاضا دا

 نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری فرمایند.

 

 و عليه التكالن التوفيق اهلل و من 

 و فناوري پژوهش معاونت 

 ()عحسينامام جامع دانشگاه 

 

 )شش(
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 هاي كنترل مدیریتبخش اول: نظام

 انمترجم پيشگفتار

نتـای   خوب اس  اما ننترل بهتر اسـ . از ررفـی نیـز ترـرار ننتـرل و دسـتیابی بـه "اعتماد"

گردد. ضرورت پیچیدگی در هـر نـاری، افـزای    اعتماد میگیری و افزایمطلوب، باعث شرل

چـال  و های مـدیران امـروز در بسـتر پردق  و باال بردن دان  و مهارت اس . از جمله دغدغه

هایی اس  نـه بتوانـد ارمینـان الز  را بـه آنهـا نار، دستیابی به راهرارها و نظا وپیچیده نسم

ر، دادن آن نارهـاج یـا بـه تعبیـر دیاـدرس  و درس  انجا اعطا نندج ارمینان از انجا  نارهای 

ر وری سازمانی. ایـن ننتـرل بایسـتی دصح  ا ربخشی و ناراییج و در مجموع، ارمینان از بهره

هـا و رودیوابعاد مختلف سازمان بروز و ظهور داشته باشد. ایـن ابعـاد شـامل اهـداف، سـاختار، 

هــای مــادی و معنــوی، انــواع فراینــدها و دارایی منــاب  مختلــف ماننــد منــاب  انســانی، مــالی و

باشد. با توجه به این موضوعات، داشتن شناخ ، رویرـرد، اهـداف و های سازمان و... میخروجی

 روری اس .ضهای مختلف سازمان ابزار مناسم و متناسم با جنبه

دیران ای مـمنظور افزای  دان  حرفهنتاب حاضر به درخواس  یری از مرانز مدیریتی به

دو فصـل نااشـته ودر زمینه ننترل مدیریتی ترجمه شده اس . نتاب در هف  بخـ  و بیسـ 

ابزارهـا و  ، یریو ننتـرل مـد طیمحـ،  یریننتـرل مـد یهـانظا معرفـی  شده نه مشتمل بر

 یهـانظا  یبـرا یعنوان ابزاربه یحسابرس ،نهیهز یراهبرد  یریمد،  یریننترل مد یندهایفرا

 اس .   یریننترل مد اخالقی درمسائل و  هادر شرن   یریننترل مد ، یریننترل مد



 

 

های این نتاب، اختصـار و جامعیـ  عنـاوین مربـو  بـه موضـوع ننتـرل از جمله ویژگی

ها و تمارین متعـدد و حـل آنهـا، بـه آمـوزش و مدیریتی در سازمان اس . همچنین وجود مثال

 نند. در، بهتر خوانندگان نمک می

ب نهایـ  ی نه در فراینـد ترجمـه ایـن نتـارمضانپور نامق ینامز همراری آقای در پایان ا

 نمائیم.اند تشرر مین داشتهاهمراری را با مترجم

 مترجمان 

 1396زمستان  

 )نوزده( 



 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول
 

 

  های کنترل مدیریتهای کنترل مدیریتنظامنظام
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 اول فصل
 

 

  هاي كنترل مدیریتهاي كنترل مدیریتمعرفی نظاممعرفی نظام
 

 

 فیتعر -1-1

در مان   سازیریاس  نه به مد یررسمیو غ یرسم هاینظا از  یامجموعه ،ننترل نظا 

اس   یامجموعه( (MCS  یریننترل مد نظا . نندمیاهداف نمک  یسو به آن  یهدا

ل یتسـه پـردازش ارالعـات را هوسـتیپ روربـههم نـه  مرتبط با یارتبار یاز ساختارها

داف و بـه اهـ یابیهـا و دسـتبخ  یسازران در هماهنگیم به مدین ترتید و بدینمایم

اس   یارشتهنیب یموضوع ، یریننترل مد نظا  ،نی. بنابرانندمیمقاصد سازمان نمک 

 یوره ، بهـریـفین یدارند تا به سطوح باال یسهم در آن  یریمختلف مد یهانه شاخه

 دا ننند.یدس  پ یو نوآور

 یآنتون .ئه شده اس   ارایریاز اصطالح ننترل مد یف متفاوتیتعار ،هاسال در رول

 ،فـهی  و ننتـرل وظیری، ننترل مدیراهبرد یزیرنداراجان معتقدند برنامهیگوو دبردن و
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ننتـرل را  ،وزمنیـا  نیلیو ننترل هستند. و یزیرهم مرتبط در حوزه برنامهند بهیسه فرا

 نظـا ک یـنل سازمان را  ،نتز نان و گرسنار .داندی  میریند مدیاز فرا یضرور یبخش

از ننتـرل  یبخش ،اتیز معتقدند ننترل راهبرد و عملین یارللو و نربیدانند، سیترل منن

   اس .یریمد

را  2000و  90در اواخـر دهـه  یبـزر  جهـان یهاسـ  شـرن رل شیچنانچه دال

مـان، خطـو  ، برادران لAOLمانند انرون، ورلدنا ،  هاییبا مطالعه شرن م، ینن یبررس

 ،هـاآنمـد رایـا عملرـرد ناناننتـرل  هاینظا م نه فقدان یابیی، درمرهیو غژاپن  ییهوا

بـراین، عالوهشـده اسـ .  هاشـرن ن یـا ی  ورشرسـتایباعث خسارت فراوان و در نها

ز بـا یـن هارمجموعـهیزو  هـابخ ان یف میضع یوب و هماهنایمحصوالت و خدمات مع

 شده اس . توأ ننترل  هاینظا نقص در 

 

 ت یریترل مدكن هاينظامهدف  -1-2

 ی  شــرن  در همــاهنایرینمــک بــه مــد ، یریننتــرل مــد نظــا ک یــ یهــدف اصــل

 یاتیـو عمل یبـه اهـداف نلـ یابیدر جه  دسـت هافعالی ن ی  ایو هدا های آنفعالی 

 رد.یگیم   مدنظر قراریریننترل مد هاینظا ر در یز یف و نارنردهای. وظااس شرن  

 شرن  هایفعالی  یزیربرنامه -1

 شرن  هایفعالی  یسازنگهماه -2

 به سطوح مختلف ساختار سازمان و ارتبارات یرسانارالع -3

 اقدامات در خصوص یریگمیو تصمارالعات  یابیارز -4

 هاآن  یفعال و نارنرد سبک ریتغجه   بر نارننان تأ یرگذاری -5

نـان یتـا ارم شده اسـ .نییتع یبا استانداردها یواقع  یسه نتایمقا MCSهدف از 

نامـل  یو همـاهنا یشرن  در هارمون هایبخ از هریک   یفعال نهنیاد از حاصل نن

ک سـازمان بـه یـوحدت هدف را در  MCS ،نیرد. بنابرایگیها انجا  مر بخ یبا نار سا



  5 هاي كنترل مدیریتفصل اول: معرفی نظام 

 

ــ ــراه م ــرا  هاشــرن آورد. یهم ــه اج ــالب ــوند یم MCS و اعم ــا مطمــئن ش ــد ت پردازن

ن یهمچنـ هـاآن. اندشـده اجرااب و به اهداف انتخ یابیدست یبرا یمناسب یهایاستراتژ

نـان اقـدامات یا عـد  ارمیـ ینان حاصل ننند نـه در مواقـ  اضـطراریخواهند ارمیم

ز نمـک یـران نیمـد یریگمیند تصـمیها به فرانظا ن ی. اشودمی  گرفته یدر پ موق به

 .نندمی

 

 تیریكنترل مد نظامت ياهم -1-3

 گردد.یو ننترل م یزیرنامهدربر ریز یها  شامل حوزهیریننترل مد هاینظا 

 یراهبرد یزیربرنامه -1

  یریننترل مد -2

 فهیوظننترل  -3

 یننترل راهبرد -4

 یاتیننترل عمل -5

ن و سـازما یبا مباحث مطرح در حـوزه اهـداف اصـل ی،و ننترل راهبرد یزیربرنامه

سـ  نـه بـا ا یتیز فعالی  نیریدارد. مد سرونار هاآنبه  یابیشرف  در دستینظارت بر پ

ل اهـداف یدماندن در دور رقاب  و تبـ ینارآمد از مناب ، باق یریگبهرهنه و یص بهیخصت

د و یـدر تول نـارایی یهابـا شـاخص اتیـعملدارد. ننتـرل  سـرونار  یـسازمان به واقع

 ات شرن  مرتبط اس .یعمل

 یررسـمیو غ یرسـم هـاینظا  ، یریننتـرل مـد هاینظا توان گف  ین، میبنابرا

  یبه اهـداف هـدا یابیدر جه  دسترا سازمان  و ننندی  نمک میریدهستند نه به م

 هداف خودبه ا یابینارننان دارند تا در دست یبرا یا ربخش یها رهنمودهانظا ن ینند. ا

ه توسـط شـدتأییدشـده و نوشته ی، اسنادیرسم یهاننترلننند. میموف  عمل  روربه

 ن دارند.شه در رفتار و فرهنگ نارننایر عمدتاً یررسمیغ یها  هستند و ننترلیریمد
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 تیریكنترل مد هاينظامنقش  -1-4

بـر  یبتنـم عمـدتاًمات ین تقسـیشوند نه ایم میتقس ییرواحدهایبه ز معموالًها سازمان

 یننتــرل در همــاهنا نظــا باشــد. یم نــار میو تقســ هــافعالی  یســازیاصــول تخصص

ننتـرل تـالش  ا نظ. رراحان نندمیفا یا یار واحدها، نق  عمدهین زیان ایم هافعالی 

ک از یـرمبادلـه را بـه حـداقل برسـاند. ه یهانهیننند نه هز یرراح ییهانظا ننند یم

 باشد.یشرن  م یدارد نه برگرفته از اهداف نل یهدف واحدهاریز

ها و یدازمنیننند تا اهداف شرن  و نینمک م ییران اجرایننترل به مد هاینظا 

رح شـاسـ  بـه  یفه ضروریسه وظ یدارا ییر اجرایرا برآورده سازند. هر مدآنملزومات 

 ر:یز

 نفعان.ینارننان و ذ یاصل یهاتالش و حفظ تأمین -1

مختلف  هایفعالی  سازیهماهنگجه   ،خوب یارتبار نظا ک ینردن فراهم -2

 در شرن 

  یسئولض میسازمان و تفو هایفعالی و مقاصد  یاتی، عملین اهداف نلییتع -3

 ن اهداف. یدن به ایرس یمختلف در راستا یرواحدهایبه ز

 

 تیریكنترل مد هاينظام عناصر -1-5

 اند.ه نردهیتجز یرا به چهار عنصر اصل MCS، نداراجانیگووو  یآنتون

 جا حساری دهندهصیتشخک ی -1

 جابیک ارزی -2

 جک ا رگذارندهی -3

 ی.ک شبره ارتباری -4

اسـ  نـه  یطیل شـرایـتحل آن یپ  ، و دریمشاهده ارالعات و وقا "حسار"نق  

شده اسـ . نییتع یبا استانداردها ی  واقعیسه نتایمقا ،"ابیارز" د ننترل شود. نق یبا
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د یـاسـ  نـه با یطیل شـرایـتحل آن ی ، و در پـیمشاهده ارالعات و وقـا "ا رگذارنده"

برسـاند. را به حـداقل  استانداردها و ی  واقعیان نتاید فاصله میننترل شود. ا رگذارنده با

 بـر عهـدهاب و ا رگذارنـده را یان حسار، ارزی  تبادل ارالعات میمسئول یشبره ارتبار

 (.1-1دارد شرل )

 

 

 

 

 

 

 كنترل ندیفرا عناصر -1-1 شكل

 

 تیریكنترل مد هاينظام هايویژگی -1-6

و ننتـرل  یزیـرر در ررحیتـا بـه مـد شـودمی یرراحـ MCS مینجا مالحظه نـردیتا ا

مطمـئن  وسیله آنبه ران ارشدیاس  نه مد یابزار MCSرن  نمک نند. ش هایفعالی 

  و ا ـربخ  دسـ نارآمدخود به شرل  یردس  به اهداف سازمانیران زیشوند نه مدیم

د از یـننینـان حاصـل میارم آناس  نه توسـط  یندیفرا MCS ق ،یابند. در حقییم

 .شودمیده دن به اهداف سازمان استفاینه و در رسیبه روربهمناب  

 شوند نه توسـطیاتخاذ م ییالاو و چارچوب براساس،  یریننترل مد ماتیتصم

 یسـ  منـاب  سـازماناسـ . ممرـن ا شدهتدوین راهبردها  سازیپیاده منظوربهسازمان 

توانـد بد یـشـرن  با یـیر اجرای  مناب ، مدین با محدودیاب باشند. بنابرایا نمیمحدود 

 ارند. را با رشد شرن  د ین تناسم و همخوانیشترید نه برا به اجرا درآور یاقدامات

 MCSابزار 

 ندها رگذار

)برای به حداقل رساندن فاصله 

 میان استانداردها با عملررد واقعی(

 ارزیاب

)برای مقایسه نتای  واقعی با 

 استانداردها(

 دهندهتشخیص

)برای مشاهده ارالعات و 

 تحلیل موقعی (

 شبره ارتباری

 دهنده، ارزیاب و ا رگذارنده()برای انتقال ارالعات به تشخیص
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. شـودمی  محسـوب یریمد یراهبردها یمهم در اجرا یابزار ،ا ربخ  MCS کی

رهنـگ ف ی،مناب  انسان نارآمد  یریسر اس  نه مدیم یا ربخ  تنها زمان یک اجرایاما 

ک یـه نمک ابزارها ب نیا یتمامشوند.  توأ باهم  نارآمد یو ساختار سازمان یمتعال ینار

MCS  هستند. تأمینا ربخ  قابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهبردها سازيپيادهچارچوب  -2-1 شكل

 

زه، یـمانند فقدان انا جاز مسائل نارننان در ارتبا  اس  یاریخوب با بس MCS کی

 نظـا ک یـره. یـو سازمان و غ یان اهداف فردی، انطباق ناهماون میفرد هایمحدودی 

نارننـان بـه  یالز  را بـرا یهایبانیهـا و پشـت یاس  نـه حما نظامی  ننترل ا ربخ

  مطلـوب یبه نتا یابیدست یبه نارننان برا دهیجه زش و یانا زمانهماورد و یهمراه ب

نارننـان و  یان اهداف فـردیم یخوببهقادر اس   نظا ن یو مورد انتظار را داشته باشد. ا

سبک و فرهنگ 

 مدیری 

ی تیریمد ساختار

 سازمان

سازی پیاده

راهبرد برای 
MCS 

راهبرد نسم و 

 نار

 ب امن  یریمد

 یانسان

 نتای  عملرردی

 

 نتای  عملرردیگ
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را تا حد ممرن بـر هـم منطبـ   هاآندر تالش اس  توازن برقرار نند و  یاهداف سازمان

ل ارالعـات یو تسه یناف یها  آموزشینوشد از رریم نظامی نیچن، نیابرسازد. عالوه

 را به حداقل برساند. یفرد هایمحدودی ، اتیو تجرب

 

 ازهاينشيپت خوب: یریكنترل مد نظام -1-7

 دا نند:ینان پیر ارمیزد از حصول موارد یبا ، یریخوب ننترل مد نظا ک ی

 رورنلیبه  سازمان یموفق -1

 یاند و به تمامف شدهیشفاف تعر روربهسازمان  یاتیو عمل یاهداف نل -2

 شده اس . رسانیارالع هاآناز در خصوص ینارننان سازمان به اندازه ن

نره یا یبرا نارننان یبرا یمناسم و ناف هایفرص ها و فراهم نردن نمک -3

 ند.یبرآ یف خود به خوبیظااز عهده انجا  و

 یهااعمال ننترل جه  ،در محل یننترل ناف یفراهم نردن ابزارها -4

 ا ربخ . روربه یتیریمد

 

 ايوظيفهت و كنترل یرین راهبرد در مقابل كنترل مدیتدو -1-8

ردن ا فرمولـه نـیـن ی  و تـدویریان ننتـرل مـدیم یهان مرحله الز  اس  تفاوتیدر ا

 م.یی  را شفاف نمایریو ننترل مد یافهیراهبرد، و ننترل وظ

 

 ن راهبردیت در مقابل تدویریكنترل مد -1-8-1

ننتـرل  نـهدرحالیرد. یـگیم دربـر   رایریسط  مد ترینعالیراهبرد تنها  یسازفرموله

 شود.در همه سطوح را شامل می نارننانران و یمد ی  تمامیریمد
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 ايفهوظيت در مقابل كنترل یریكنترل مد -1-8-2

 براسـاسنـه  شـودمیمرتبط ی انفرادرور به نارننانف یبه ننترل وظا یافهیننترل وظ

  بـه یریننترل مد نهدرحالیرد،یگیصورت م MCSتوسط  شدهنییتع و مقرراتن یقوان

 گردد.ینارننان مربو  م یرفتار یهاجنبه

 

 تیریكنترل مد هاينظامانواع  -1-9

 رد:یگیر قرار میاز دو دسته ز یریک سازمان در یدر  MCS نوعاً

 یجرسم -1

 غیررسمی. -2

نوشـته شـده  صـورتبه  و یریتوسط مد یرسم یهام نه ننترلین گفتی  از ایپ

 ی. بـراننـدمیدا یدر رفتار نارننان ظهور پ یررسمیغ یهاشوند، اما ننترلیمشخص م

هسـتند  شـدههنوشتاسـناد  صـورتبهنـه  و غیرهن، مقررات ی، قوانینار یهامثال برنامه

 یارهـا، هنجی، فرهنگ ناریشوند. حال آنره رفتار گروهیخوانده می( رسم یها)ننترل

. شـودمیوانده خ ی(ررسمیوجود ندارد )ننترل غ شدهنوشته صورتبهنه  و غیره یسازمان

 یهـارنـد، ننترلیگی  شـرل میریتوسط مـد یرسم یهاتوان گف  ننترلین میبنابرا

 یهااز شـاخص متـأ ر شدتبهنارننان،  یرفتار یهااس  از جنبهنه برگرفته  یررسمیغ

 هستند. یجار یفرهنا یاجتماع

 م.یپردازیها من ننترلیل به بحث در مورد ایحال به تفص

 

 یكنترل رسم هاينظام -1-9-1

سـازد، تـا نارننـان و یها را روشـن مهیـو رو هاسیاس ساختار،  یننترل رسم هاینظا 

نننـد تـا در ی  سازمان نمـک میریها به مدنظا ن یننند. ا یرویپ هاآنز اعضا بتوانند ا
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 و حفظ راهبرد بپردازد. ریزیررحبه  یاهداف سازمان برآوردنجه  

 شوند:یم میر تقسیز یهاهدستبه یننترل رسم هاینظا 

 یجورود یهاا ننترلیها یننترل به ورود -1

 جندیفرا یهاا ننترلیها ندیننترل به فرا -2

 ی.خروج یهاا ننترلیها یننترل به خروج -3

ن یـشـوند. ایم یزیردر مرحلـه برنامـه یتیریشامل اقدامات مد یورود یهاننترل

ره یـو غ یراهبـرد یزیرص مناب ، برنامـهیو تخص تأمینهمچون  یها شامل مواردننترل

امات   اقـدو انجـا یاز نظـارت بـر عملرـرد واقعـ انـدعبارتنـد یفرا یهاشوند. ننترلیم

 انحراف داشـته شدهنییتعاستاندارد  یاز پارامترها ینه عملررد واقع یدر موارد یاصالح

سـه یرـرد و مقاحاصـل از عمل ی  واقعینتا یابیاز ارز اندعبارت یخروج یهاباشد. ننترل

 ن شده.یی  تعی  از پیبا استانداردها و نتا هاآن

ننتـرل  غیررسـمی هـاینظا  یدار و حـامیـد  ابـ ، پایـبا یننترل رسم هاینظا 

ه بـا هـمواج یهـا بـرایو نوآور مـدتنوتاه  اهداف یریها در مدنظا ن یباشد. ا یسازمان

 د.ینمایم یانینمک شا یآت یهاچال 

 

  غيررسمیكنترل  هاينظام -1-9-2

را بـه خـدم   هـاآنیل برد و تمایرا باال م نارننان یسازگار غیررسمیننترل  هاینظا 

 دهد.ی  میافزا یمقاصد سازمان یدر راستا

 بر سه نوع هستند: در سازمان غیررسمی یهاننترل

 یجفرهنا یهاننترل -1

 یجاجتماع یهاننترل -2

 .نارننان خودننترلی -3

 ی، فرهنگ نـاریتعامالت اجتماع ی  هنجارهایتواند از رریم یفرهنا یهاننترل
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 یسـازی  درونیـواند از ررتیم یاجتماع یهاگرفته شود. ننترلنار ی بهو سن  سازمان

بـه اهـداف  یابیان نارننان و سـازمان در جهـ  دسـتیو تعهدات دوررفه م یارزش نظا 

 یبـرا یتـوان بـه حـدانثر منـاف  خـودننترلیم یرد. زمانیمشتر، مورد استفاده قرار گ

نارننـان  یهماهنـگ و سـازگار بـا اهـداف فـرد یاف  نه اهداف سازمانیسازمان دس  

 باشد.

  و یسـر یهـاوانن  یک شـرن  را بـرایـ یمندتوانمیررسـیننتـرل غ یهانظا 

 ر ارتبـا سازمان د ی  را در انطباق و ناهداریریها مدنظا ن یدهد. ای  میافزا یانطباق

 .نندمی  یحما یفن یهایو نوآور یطیرات محییبا تغ

 

 آن يها و اجزانظامریكنترل و ز هاينظام -1-10

بـه  نظـا شـوند نـه درون یل میتشـر یمشخصـ یهـاظا نریننترل از ز هاینظا 

دار برخـور یـیهـا از اجزانظا رین زیـاز اهریـک  مین ترتیار مرتبط هستند. به همیردی

 اشاره شده اس : هاآنر به یاس  نه در ز

 جسبک و فرهنگ -1

 یجند ننترل رسمیفرا -2

 جرساخ یز -3

 جهاپاداش -4

 یجرپارچایو  یهماهنا -5

 ی.ررسمیند ننترل غیفرا -6

 

 سبك و فرهنگ -1-10-1

 فرهنگ سازمانی

 جمشتر، هایارزشمشتر، و تعهد نارننان به  هایارزش -
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و مسائل  هافعالی م نه نارننان در مورد یادرانات مشتر، و مفروضات تصم -

 .ننندیسازمان اعمال م

 یك فرایند كنترل عنوانبهفرهنگ سازمانی 

 جبه گروه یحس وفادار یجاد نوعیا -

 .هارا،ناه  تعارضات و اصط -

 هااجتماعی كردن و آموزش مهارت

 آنج یهااس یها و سهیها، روسازمان نسب  به ارزش ینردن اعضا یاجتماع -

 . ی  و به افراد صحیآموزش در زمان صح -

 جاسـ  یننترل نظا ن یترا ربخ  ،مشتر، هایارزشرش ی  پذیاز رر یخودننترل

 ننـدمی  یـفعال آننه شرن  در  یطیدر تقابل با مح یانتخاب هایارزشنره یمنو  به ا

 باشند. یحیصح هایارزش

 

 یند كنترل رسمیفرا -1-10-2

 از دو بعد برخوردار اس : یند ننترل رسمیفرا

 یجزیربرنامه یند رسمیفرا -

 ی.ریگگزارش یند رسمیفرا -

و ننتـرل  یزیرنامهدربر نمک به شرن  یبرا یراهبرد یزیربرنامه نظا ک یوجود 

در خصوص  یریگمیسازمان را در تصم نظا ،ن یاس . ا یضرور یامر ،تلفمخ یهاپروژه

 یزیربرنامـه نظـا ک یـد. یـنمایم یاری آن یدینل یو راهبردها یاتیو عمل یاهداف نل

مــدت دارنــد. نوتاه یتیدهــد نــه مــاهیرا مــورد توجــه قــرار م ییهــا یفعال ی،اتیــعمل

 صـورتبهخـود  ل عملرردیرا در تحل سازمان ،مندمعمول و قاعده صورتبه یریگگزارش

 سازد.یموف  م یدر خصوص اقدامات آت یریگمیو تصم یادوره
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 رساختیز -1-10-3

گـردد نـه یبرم آنارات در یـاخت یو الاوهـا یک سازمان به ساختار سازمانیرساخ  یز

هـداف را مشـخص به ا یابی  در دستیموفق یریگاندازه یهاوهیها و ش یض مسئولیتفو

ــنمایم ــر ید. رای ــرایت ــهارات یــض اختیتفــو ین روش ب ــه منظورب ــرد یزیربرنام  یراهب

مرانـز  ازهریـک  باشـد.یم( هـاSBU) ونارنسم یراهبرد یل واحدهای، تشرونارنسم

مـرتبط بـا  سـودآوریبه سطوح  یابی  دستیاس  نه مسئول یخود سازمان نوچر ،سود

 دارد. بر عهدهخود را 

 

 هاپاداش -1-10-4

ک یـ یسـازادهیپ، یمختلف سازمان هایفعالی وه جلم مشارن  نارننان در ین شیبهتر

 باشد. یرپولیا غی یتواند پولیباشد نه مینظا  پاداش مناسم م

 

 یكپارچگیو  یهماهنگ -1-10-5

و  ی، بـه همـاهنایدیـران نلیان مـدیـم یرسـم اجـالسها و تـهی  نمیتوان از رریم

 ،ص منـاب یمات مختلـف و تخصـیاتخـاذ تصـم رمنظوبـهدا نـرد. یـدسـ  پ یرپارچای

ات یعمل تهی، نمیته راهبردی ، نمیریته مدینم ازجمله جوجود دارد یمختلف یهاتهینم

 ی،رپـارچایو  بـه همـاهنای یرو ارتبا یا ربخ  ارالعات هایبراین، نظا عالوهره. یو غ

 .نندمی یانینمک شا

 

 یررسميند كنترل غیفرا -1-10-6

 ر به مرحله عمل برسد:یز صورتبهتواند یم یررسمیند ننترل غیفرا

بـه  یابیو دسـت یورحـل مسـائل، بهبـود بهـره یژه برایو یهامیاستفاده از ت -

 یجرات سازمانییتغ
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 یججاد و توسعه روابط ناریا یبرا یررسمیغ یارتبار نظا استفاده از  -

 یجررسمیها و جبران خدم  غپاداش -

 .نندمید نمک یجد یاتیو عمل یهداف نلف ایبه تعر یررسمیند ننترل غیفرا

 

 يريگجهينت -1-11

ا مـرتبط اسـ  نـه بـ همبـه یارتبـار یاز سـاختارها یامجموعه ، یریننترل مد نظا 

مختلـف و  هـایبخ  یسازران سازمان را در هماهنگیمد ،ل در پردازش ارالعاتیتسه

 یرنت  هـر شـیتوف یبرا نظامین ی. وجود چننندمینمک  یبه اهداف سازمان یابیدست

 اس . یاتیو ح یضرور ،به اهداف خود یابیدر دست

ــدمات ــاب یفصــل مق ــه ،اول نت ــه هــدف، اهم یاگســترده رورب ــب ــا و  ، نق ی ه

ن عناصر مختلـف یک سازمان پرداخته اس . همچنیمطلوب در  MCSک ی یازهاین یپ

MCS  یهـاتفاوت بـراین،عالوهن فصل مـورد بحـث قـرار گرفـ . یدر ا آن هایویژگیو 

قـرار  یمـورد بررسـ یافـهیراهبرد و ننترل وظ یسازادهی ، پیریان ننترل مدیم یاساس

و  یرســم یهــا  بــه ننترلیریننتــرل مــد هــاینظا  یهایبندگرفــ . انــواع و دســته

 د.یل مطرح گردیز به تفصین هاآن یها و اجزانظا ریو ز یررسمیغ
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 سؤاالت

ی    توضننترل مدیری نظا و درباره هدف و اهمی   ننترل مدیری  را تعریف ننید نظا  -1

 دهید.

 هید.ننترل مدیری  را با رسم نمودار نشان د نظا مختلف  هایویژگیعناصر و  -2

 الز  اس ؟ ییهاشر  یپننترل مدیری  خوب چه  نظا به نظر شما برای یک  -3

 رد؟داننترل مدیری  و ننترل وظایف وجود  نظا ، راهبردچه تمایزی میان بیانیه  -4

 ننترل مدیری  توضی  دهید. نظا درباره انواع مختلف  -5

چاونه به استقرار یک  هاآنچیس ؟  ننترل مدیری  نظا مختلف و اجزای  هاینظا زیر   -6

 ؟ننندمیخوب در سازمان نمک  ننترل مدیری  نظا 
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 فصل دوم
 

 

  رویكردهاي مختلف بهرویكردهاي مختلف به

  هاي كنترل مدیریتهاي كنترل مدیریتنظامنظام
 

 

 مقدمه -2-1

ان یـن فصـل بـه بیـمـورد بحـث قـرار گرفـ ، در ا MCSمختلـف  یهاه جنبهاننون ن

بـا  ک سـازمانیس  نه ین یدیم. تردیپردازیم MCS یسازادهیمختلف به پ یرردهایرو

 نظـا  یحـاز به رراین ،روان و نارآمد داشته باشد ینره عملرردیا یده، برایچیساختار پ

رـرد یک، رویبرنتیرـرد سـایرو ازجملـه مختلـف، یرردهایرو ،ندین فرایننترل دارد. در ا

 و تعـدد یرراحـ تـا عناصـر، نندمی یاریران را یمد ونار،نسمو راهبرد واحد  ییاقتضا

MCS ابند.یرا در عمل در 
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 تیریمد كنترل هاينظامك به يبرنتیكرد سایرو -2-2

 کینتبریف او از سـایـک را مطرح سـاخ . تعریبرنتیده سایا 1940در دهه  ،نرینوبرت وا

ن و یه ماشـننترل و ارتبارات، چه در حـوز یمطالعه نل حوزه تئور»اس :  صورت بدین

نـه از  شـودمیهـا نظا در  یو خودمختار ین حوزه شامل اصول خودقانونیا«. چه انسان

در  ،ن مفهــو یــرد. ایــگیمدربر را یریمرــان هــاینظا تــا  یانســان کیــولوژیب هــاینظا 

ک ی، رباتیوعخودنار، ترجمه زبان، هوش مصن هایاشینمننترل رادار، ننترل  یهاحوزه

 یخودقـانون یک تئـوریـ عنوانبـهن مفهو  را ینه ا توجهی داردقابل یناربردها ،رهیو غ

 منحصر به فرد مشهور ساخته اس .

ذنـر  یمتعـدد هـایویژگی ،کیبرنتیسا ینه دارد، برا یفراوان یناربردها واسطهبه

 ردد:گیر مرور میشده اس  نه در ز

 یوانـهم مـرتبط فرابه یچرا نه اجزا جاس  یادهیچیپ نظا  ،کیبرنتیسا نظا  -1

 ننند.یها برقرار منظا ریان زیم یادارد نه تعامالت چندگانه

 یهـاقابلنـدها، تعـامالت و تیتعـدد سـاختارها و فرا واسـطهبه نظـا ،ن یدر ا -2

 دهد.یرخ م یمختلف

مـل شـده ع ی  رراحـیو از پـ دهشـیزیربرنامه صـورتبه نظـا ن یا عموماً -3

 د.ینمایدا نرده و عمل میتوسعه پ ،ازینند، بلره در زمان مورد نینم

 و یزان بزرگـیـموجـود خـود از نظـر م هایویژگی براساس ،کیبرنتیسا نظا  -4

 ابد.یی، ارتقا میدگیچیپ

 

 كيبرنتیم سایپارادا -2-2-1

ک یبرنتیم سـایرح ساخ . پاراداک را مطیبرنتیم سایده پارادایا 1970نار در دهه یسیگر

ار یـدر اخت یاقتصـاد روریبـهننتـرل را  یند ترراریفرا یعناصر ضرور نند تامینمک 

 م.یریبا
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 ر برشمرد:یز صورتبهتوان یننترل را م یند ترراریفرا یعناصر ضرور

 یجعملررد ین اهداف و استانداردهاییتع -1

 یجقات واقعیتوف یریگو اندازه یابیارز -2

 جبا اهداف ی  واقعیسه نتایمقا -3

 جهارتیو مغا هاتفاوتمحاسبه  -4

 یجده  گزارشیها از رررتیدر مورد مغا یرسانارالع -5

 جهارتیل مغایدال ییشناسا -6

 جندهیرت در آین مغایگرفتن اقدا  مناسم جه  توقف ا  یدر پ -7

 .نان از برآوردن اهدافیمداو  جه  ارم یریایپ -8

ن یـک بـا اینتبریم سـایم نه پـاراداییم باویتوانیم ی،عناصر ضرور وتحلیلتجزیهبا 

ران یمات پـــس از تعامـــل و روبـــرو شـــدن مـــدینـــه تصـــم شـــودمی آغـــازفــر  

ــ(رندگانیگمی)تصــم ــیط بیبا مح ــه م یرون ــدیگرفت ــوند. م ــران از رریش ــا  دادهی  یه

، سـازمان یبـا اعضـا یررسـمیو مباحثـات غ هاگزارشتوسط حسارها در  شدهیگردآور

ات یفرضـ براسـاسننند. سـپس ادرانـات خـود را ی  میرا مشاهده و پا یرونیط بیمح

 سازند.یشده میآورجم  یهابرگرفته از داده یقیحق

شـده توسـط نییتع یاتیـو عمل یبـا اهـداف نلـ یقـیات حقی، فرضیند بعدیدر فرا

 ر اقـدا هـ، ی  مورد انتظار با عملررد واقعـیسه نتایگردد. پس از مقایسه میمقا ،سازمان

رار قـن دو، در دسـتورنار یـان ایـا به حداقل رساندن فاصله موجود میحذف  یممرن برا

از را یـمـورد ن یاقـدا  اصـالح ،رانیا نقصان در عملررد، مـدیرت یرد. در موارد مغایگیم

 ننند.یف میتعر آنجبران  یبرا

ی مـورد نظـر خـود را بـه اجـرا ننترلـ هایمرانیسـم ،رانی، مـدیسـازادهیدر گا  پ

از یـموردن ی، بازخوردهـاشـودمیده یـنام« گـا  بـازخورد»نه  یآورند. در گا  بعدیمدر

شـود.  یابیـارز ،گرفتهالعمل موجود درقبال اقـدامات صـورتتا عرس شودمی یآورجم 
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  یهماننـد در پـ یز، اقـدامیـن یدر موارد مشـابه آتـ ،بازخورد مثب  باشد نهدرصورتی

 گرفته خواهد شد.

 

 هاي كنترل مدیریتنظامبه  ییاكرد اقتضیرو -2-3

ا ـربخ  عمـل  یه شـرلنره بیا ین، برایهستند. بنابرا یادهیچیپ یها ساختارهاسازمان

هـای ظا نبـه  ییرـرد اقتضـایشـود. رو یرراحـ هـاآن یبرا ییهااز اس  ننترلیننند، ن

ی اتیعمل صورتبهها نه نظا ن یاز ا یتعداد یگوناگون یتوانسته اس  برا ننترل مدیری 

 د.یقابل تامل ارائه نما یحیاند، توضگرفته شدهنار به

بـه  ،ننتـرل هـاینظا و نـاربرد  ین فر  بنا شده اس  نه رراحیررد بر این رویا

پردازنـد، یبـه عمـل م آنهـا در مختلف نـه ننترل یهاسازمان یمحتوا و فضا یاقتضا

مطـرح  ی  علمـیریده مینظر بر یاادامه عنوانبهق  یررد در حقین روی. انندمیتفاوت 

ننتـرل مختلـف بـه  هـاینظا مناسـم بـودن  ،رـرد معتقـد اسـ ین رویـشده اسـ . ا

ط یازمان و محـان سـیبر تعامل م یی،ه اقتضایدارد. نظر یبستا ونارنسمهر  هایویژگی

 نندمی  افیط دریو مناب  را از مح یانرژ ،ن اس  نه سازمانیتمرنز دارد. فر  بر ا آن

ــرا آن و ط ید و ســپس بــه محــیــنمایل میتبــد یه نــاال، خــدم  و محصــوالت جــانبب

ر ییـتغ ننـدمی  یـفعال آنرا نـه در  یطیط محیشرا ، ین رریگرداند. سازمان از ایبرم

 دهد.یم

 ییسـزابه تأ یر MCSنسب  به  ییررد اقتضایوجود دارند نه بر رو یعوامل مشخص

 هـاآن أ یرتن عوامل و یا یاز به بررسی. نیو فناور یط، ساختار سازمانیمح ازجملهدارند، 

 در سازمان، در ادامه شرح داده خواهد شد. MCS یدر رراح
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 طيمح -2-3-1

ط خـود مطابقـ  یمحـ یازهاید خود را با نی، باونارنسمماندن در  یباق یها براسازمان

جـاد یه ادیـچیار پیننترل بسـ نظا ک یم ینه بتوان نندمینمک  ییررد اقتضایدهند. رو

 ی  در همـاهناروبروسـ آننه سـازمان بـا  یزان رقابتینه با شدت و م یاگونهبهم، ینن

 یینـا، و توایسازمان، ساختار سـازمان، مختصـات فرهناـ یررد اجزاین روینامل باشد. ا

 د.ینمایل میوتحلیهرا تجز یو فناور یرات ساختارییسازمان در انطباق با تغ

 س :نرده ا ییر شناسایز صورتبهننترل را  ییر اقتضایپن  متغ(1998شر )یف

 جنانیعد  ارم -1

 جنینابیب یو وابستا یفناور -2

 جصنع ، شرن  و واحدها یرهایمتغ -3

 یجراهبرد رقابت -4

 .زمان  مشاهده و نظارت سایر عوامل مرتبط با قابلیرسال  سازمان و سا -5

بـر تواننـد یسـازمان باشـند و م یا درونـیـ یرونـیتواننـد بین عوامـل میـا یتمام

 تـأ یر ،هـا در سـازمان  پاداشیـص منـاب  و توزیسازمان، عملرـرد، تخصـ یهایخروج

 باذارند.

 

 یساختار سازمان -2-3-2

 یهـاطیحدار در میـط ناپایتواند خود را با شرایم یراحتک بهیارگان یک ساختار سازمانی

دا یـ  پیاز  افـیری، نـار مـدونارنسـمبا رشد  توأ  جر باال، مطابق  دهدییبا سرع  تغ

ها و محصـوالت  یف، مسئولی، چرا نه وظاشودمیتر دهیچیپ ی،و ساختار سازمان نندمی

 نظـا  ننـدمینمـک  ییرـرد اقتضـایشـوند. رویسازمان اضافه م یهابه داشته یدیجد

 رده سازد.را برآو یده سازمانیچیپ یساختارها یم نه تقاضاینن یرراح ای رایننترل
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 يفناور -2-3-3

تا  نندمیک ران نمیبه مد ی،اس . فناور تأ یرگذار ،ننترل هاینظا  یبر رراح ،یفناور

 یهـاداده ننـدمین نمک یقرار دهند، همچن تر مورد استفادها ربخ  یمناب  را به شرل

ز انـده اسـتفاده یند. روند فزاینما یآورجم  یاتیو عمل یراهبرد یهامیتصم یالز  را برا

 ییاساران را در شنیرا مطرح ساخته نه مد یدیننترل جد هاینظا  یریگ، شرلیفناور

 د.ینما یاریات ید و عملیا تولیمسائل و مشرالت خاص در اداره سازمان 

 

 تیریكنترل مد هاينظامو  وكاركسبراهبرد  -2-4

ا ـربخ   یشرل راهبرد به یسازادهیهستند نه در پ ییابزارها ، یریننترل مد هاینظا 

 رف :توان در دو سط  در نظر گیننند. راهبردها را در سازمان میم یاریسازمان را 

 رورنلیجبهشرن   یبرا ییراهبردها -راهبرد سط  شرن  -1

 ونار.نسماحد هر و یبرا ییراهبردها -ونارنسمراهبرد سط  واحد  -2

 

 راهبرد سطح شركت -2-4-1

ن یـدهـد. ایر ممخارـم خـود قـرا ،ک نلی عنوانبه  سازمان را یراهبرد شرن ، تمام

سازمان بداند نجا و چاونـه  هاآن واسطهبهنه  شودمی ییهابرنامه یشامل رراح ،راهبرد

د بـاهم یـهـا باک صنع  به رقاب  بپردازد. راهبرد سـط  شـرن  و ننترلیتواند در یم

 یتیریهـداف مـدانامل با  یرپارچه باشد تا بتواند رفتار نارننان را در هماهنای صورتبه

لـف سـط  مخت یراهبردهـا یو ننترل برا یزیربرنامه یهایازمندین ازآنجا نهارد. ناه د

اهبرد سـط  شـرن  شود نه سازگار با ر یرراح ایگونهبهد یشرن  متفاوت اس ، لذا با

 هـایبخـ از ننترل در  یعید از گستره وسیران سط  شرن  بای، مدهاشرن باشد. در 

 مختلف شرن  برخوردار باشند.
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 م نرد:یتوان به سه دسته تقسیها را منسازما

 .نندمی  یفعال ونارنسمک حوزه یمنفرد نه تنها در  یک شرن  تجاری -1

 مختلف مرتبط با هم یهاونارنسمتنوع هماون نه در  یشرن  دارا -2

 .نندمی  یفعال

ا هم رمرتبط بیمختلف غ یهاونارنسمتنوع ناهماون نه در  یشرن  دارا -3

 .نندمی  یفعال

 

 وكاراه تجاري با یك كسببنگ

مثـال،  عنوانبه. شودمیمتمرنز  ونارنسمک حوزه ی یتنها بر رو ،ن نوع سازمانیا

از سـاخ   عبارت اس نه  نندمیرا دنبال  ونارنسمک خط یتنها  ،اپل یاانهیشرن  را

 .یاانهیانه و محصوالت راید رایو تول

 بنگاه تجاري داراي تنوع همگون

 ،هم مـرتبطبـه ونارنسـممختلـف  یهـا  خود را بـه حوزهیفعال ،ن نوع سازمانیا

 یهایســتایاشمجموعـه  یها داراونارنسـمن یـنـه ا ایگونـهبهگسـترش داده اسـ ، 

 مختلـف حـوزه یهاونارنسـمس ینفوسیمثال، شرن  ا یهستند. برا یمشترن یمحور

IT نندمیدنبال را آن و خدمات مرتبط با. 

 ناهمگونبنگاه تجاري داراي تنوع 

رده اس  نه بـه ن یمتنوع یهاونارنسمدر   یر فعالیخود را درگ ،ن نوع سازمانیا

  یریه مـدن اس  نیها اونارنسمن یان ایستند. تنها نقطه اشترا، میار مرتبط نیهمد

. شـودمیا  مشـتر، و بـا دغدغـه مشـابه انجـ صـورتبهها ونارنسمن یا یمال تأمینو 

  دارد یـعالف یمتنـوع یهاونارنسمدر  (ITC)  محدود یمثال، شرن  مسئول عنوانبه

 ار ندارند.یردیبا  ینه ارتبار

 اند:شده ر اشارهیننترل در مقابل راهبرد سط  شرن  در عبارات ز نظا  هایویژگی
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 .راهبرد شرن  از نظر تنوع محصول، متفاوت خواهد بود براساسننترل  نظا  -1

 ین سـط  شـرن  از دانـ  و خبرگـراین اس  نه مـدیازمند این ،شتریتنوع ب -2

 برخوردار باشند. ،  شرن یمتنوع فعال یهادر خصوص حوزه یاگسترده

 ونار،نسم تنوع هماون در یدارا یهاواحد و سازمان ونارنسم یسازمان دارا -3

  یــنـل شــرن ، بـه فعال یمشــتر، بـرا یمحـور یهایســتایشا یبـر مبنـا

 پردازند.یم

ن یبـ ینمـ نسـبتاًمتقابل  یع ناهماون، وابستاتنو یدارا یهادر مورد سازمان -4

  یشـتر پـیسم  تنـوع بک شرن  بهی نههناامیتابعه وجود دارد.  یواحدها

تلـف را مخ یان واحدهایم یر ننند تا همراریید تغیننترل با هاینظا رود، یم

  یـتقورا ان خـود یـم ینیه نـارآفریـن روحی  و بهبود ببخشند، و همچنیتسر

 ننند.

 اي طراحی یك نظام كنترل براي راهبرد سطح شركتهفعاليت

رن  راهبـرد سـط  شـ یبرا ،ننترل نظا ک ی یدر روند رراح یمختلف هایفعالی 

 وجود دارد.

 یواحـدها یبـرا یراهبـرد یزیربرنامـه هـاینظا : يراهبـرد يزیربرنامه -الف

شـامل  یفقـا نـدیهسـتند. فرا یو هم افقـ یهم عمود عموماًتنوع باال،  یدارا ونارنسم

ر یمـد کیـا گـروه توسـط یـا برنامه از ررف هر واحد یک ررح یبر آماده نردن  شودمی

ود در سـازمان مختلـف موجـ یهاونارنسمنده از یافزاهم ییهایورود ی، نه داراییاجرا

 باشد.

مختلف  یان واحدهایدر م ،واحد ونارنسم یدارا یهاشرن  یراهبرد یزیربرنامه

ک یـد. در یـنمایاف  بـازخورد نمـک میند دری  به فراین رریو از ا دیآیبه گردش درم

 یهاوهی  شـیـرا از رر یبنـدات بودجهیـتواند عملیم CEOواحد،  ونارنسمشرن  با 

تنوع اترـا بـه روابـط  یک شرن  داراید. اما در یننترل نما یو مداخله شخص یررسمیغ
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 تـأ یر ونارنسـمران واحـد یمـد ،نیاسـ . بنـابرا ینـار دشـوار یررسمیو غ ین فردیب

   خود دارند.یط بازار فعالیدر توسعه مح یشتریب

 ها،شـرن رنامه جبران خدم  و پاداش نارننـان بجبران خدمت و پاداش:  -ب

( نوع نـاهماونننالومرا )ت یهامتفاوت اس . در شرن  ها،آنزان تنوع در یبه تناسم م

 خاص اس . یهابر فرمول یمبتن ،پاداش

 یذهنـ عوامـل یک سـریـ براسـاس ،واحد، پاداش ونارنسم یرن  داراک شیدر 

ا یـواحـد  ونارنسـم یدارا یها. در شـرن ونارنسـمگردد، مانند عملررد یمحاسبه م

 ونارسـمنبه عملررد هر واحـد در  معموالً ،مرتبط، جبران خدم  یهاونارنسم یدارا

لرـرد ساختن پاداش بـا عم. مرتبط شودمیمرتبط  ،شرن  ین عملررد نلیخود و همچن

 .نندمیان واحدها نمک یو ارتبا  م یمیبه بهبود نار ت ،شرن  ینل

 

 وكاركسبراهبرد واحد  -2-4-2

 یبنـدبخ  ،مختلـف ونارنسـم یواحدها صورتبهتنوع باال، خود را  یدارا یهاشرن 

. دهنـدمیص یمختلـف تخصـ ونارنسـم یبـه واحـدها یمتفاوت یننند و راهبردهایم

ات یـعمل یمـامدر ت ی  رقابتیجاد و حفظ مزیبر ا شودمیشامل  ونارنسماهبرد واحد ر

 .ونارنسم

 :هم مـرتبط اسـ دو جنبـه بـه یدارا ،ک سـازمانیـ یبـرا ونارنسمراهبرد واحد 

 .ی  رقابتیرسال  و مز

 رسالت

 براسـاسط اسـ  نـه یو بسـ ینلـ یک هـدف سـازمانی ،ق یدر حق ،ه رسال یانیب

ان ید میسازد. بایک سازمان را موجه می  یشده و موجود یرراح یزیرمهمفروضات برنا

و تناسم وجـود داشـته  یسازگار ،مختلف یهاه رسال  سازمان و استفاده از ننترلیانیب

 یریگمیتصـم قـوسوتا در ن  نندمیران نمک ی  به مدیریننترل مد هاینظا باشد. 
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وجود  یمتعدد یزیربرنامه هایمدلننند.  یریگمی، اقدا  به تصممدتنوتاها یبلندمدت 

 یهاونارنسـمتـا منـاب  موجـود را بـه  ننـدمیران سط  شرن  نمک یدارد نه به مد

 یاز واحـدهاهریـک  رسـال  ،سـازدین آنان را قـادر میص دهند و همچنیمختلف تخص

 ننند. ییرا شناسا ونارنسم

بـه  ریـهستند نـه در ز یصبر عوامل خا یمبتن ی،زیرمات حوزه برنامهیتصم یتمام

 اشاره شده اس : هاآن

 ونارجنسمهر  یو درون یرونیتمرنز بر عوامل ب -1

 ونارجنسمرقاب  هر واحد  ییتوانا -2

 نند.می  یفعال آندر  ونارنسمنه واحد  ی  صنعتیجذاب -3

 ننند:یرا دنبال م ییهامجموعه رسال  یجزیربرنامه هایمدل

  یافزا ونارسمنن اس  نه هدف واحد یا دهدهننشان ،ن رسال یساخ : ا -الف

ا گـردش وجـوه نقـد در ی درآمدم  ناه  یاگر به ق یحت جسهم بازار اس 

  بـا یر صـنان دییبا سهم بازار پا ونارنسم یتما  شود. واحدها مدتنوتاه

 ننند.یرا دنبال م "ساخ "هدف  نوعاً ،نرخ رشد باال

ک یـ ی  رقابتیهم بازار و موقعن رسال ، حفظ سیحفظ )ناهداش (: هدف ا -ب

در  ییزار باالنه از سهم با ونارنسم یواحدها عموماًاس .  ونارنسمواحد 

ــال  یصــنا ــد، رس ــاال برخوردارن ــا رشــد ب ــرا "ناهداشــ "  ب ــود  یرا ب خ

 نند.یگزیبرم

 مـلعواو  ی، گـردش نقـدسـودآوریبه  یابیدست ،ن رسال یبرداش : هدف ا -ج

دادن مـ  ازدسـ یاگـر بـه ق یاس ، حت مدتتاهنونه در یبه روربهمشابه 

در  ییاالبـنه از سـهم بـازار  ونارنسم یواحدها نوعاًسهم بازار تما  شود. 

 خـود انتخـاب یرا بـرا "برداش "ن برخوردارند، رسال  یی  با رشد پایصنا

 ننند.یم
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 ونار،نسـم ن اسـ  نـه واحـدیـا دهندهنشـان ،ن رسـال یخروج )انحالل(: ا -د

الل   انحـیـخود دارد، چـه از رر یفعل ونارنسمه خروج از حوزه م بیتصم

با سهم بـازار  ونارنسم یواحدها نوعاًرجا. ی  فروش یو چه از رر یجیتدر

 شوند.یناچار به خروج م ،نیی  با نرخ رشد پاین در صناییپا

انـد، دهیـرا برگز "سـاخ "نه رسـال   ییواحدها یبرا یراهبرد یزیرند برنامهیفرا

 در مرحلـه رشـد از "سـاخ "اسـ . رسـال   "برداش "با رسال   یتر از واحدهایتایح

   سـهمیافـزا ،ن رسـال یو هدف ا شودمی  گرفته یمراحل چرخه عمر محصول در پ

 بازار اس .

س  تا امورد توجه  "ساخ " یشتر در واحدهایز بیبودجه ن یو بازنار یبندبودجه

 "سـاخ " یط بـازار واحـدهایرات فراوان محـییخارر تغن بهی، و ا"برداش " یواحدها

ــدیم ــد. م ــوالً "ســاخ " یران واحــدهایباش ــد معم ــذاریو  تأنی ــر  یشــتریب تأ یرگ ب

 ها دارند.بودجه یسازفرموله

پـاداش،  عنوانبـهدرنظرگرفتـه شـده  هـایپرداخ زان ید در خصوص میران بایمد

)ماننـد حجـم  شـودمیدر نظـر گرفتـه  ،محاسبه پـاداش ینه برا یعملررد یهاسنجه

، شودمینه انجا   یذهن یهاقضاوت یهاره(، شاخصیو غ ROIفروش، توسعه محصول، 

نـد. رسـال  واحـد ینما یریگمیتصـم ،ن دسـ یـاز ا یهـا و مـواردتعداد و تررار پاداش

ران یسـ . مـدا تأ یرگـذار شـودمی یبنـدفرمولنـه  ی، در نوع بسـته پاداشـونارنسم

 یواحدها رانیسه با مدیدر مقا یباالتر هایپاداشبه پرداخ  ل یتما "ساخ " یواحدها

 دارند. "برداش "

 وكارمزایاي راهبرد سطح واحد كسب

نـه  یصـنعت ید سـاختار رقـابتیـبا ونارنسـم، واحـد ی  رقابتیمز ییشناسا یبرا

 یروین  نپ"در مدل  "پورتر"د. یل نمایوتحلهی  بپردازد را تجزیبه فعال آنخواهد در یم

 :نندمیل یر تحلیز یهاشاخص براساسصنع  را  یخود ساختار رقابت "یابترق
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 یجاران فعلیان بازیشدت رقاب  موجود م -1

 ننندگانجتأمین یزنقدرت چانه -2

 جدارانیخر یزنقدرت چانه -3

 جنیازی(جایهاد محصوالت )شرن یتهد -4

 .به بازار واردانتازهد یتهد -5

تـا  ننـدمینمـک  ونارنسم یاحدهابه و ،ن عواملیاز ا یبه در، مناسب یابیدست

 ر انتخاب و مشخص ننند:یم زیخود را در قالم مفاه یچارچوب راهبرد عموم

 راهبرد حداقل هزینه )رهبري هزینه(

سـ ، نـه سه با رقبا این در مقایینه پایک هزیبه  یابیدست ،ن راهبردیا یتمرنز اصل

سر ینه میو ناه  هز هانهید هزیاس، ننترل شدیبه مق ییجو  صرفهین موضوع از رریا

 گردد.یم

 راهبرد تمایز

ز ســاختن محصــول از محصــوالت رقبــا اســ  نــه در یمتمــا ،ن راهبــردیــهــدف ا

 ان، شـبرهی)برنـد(، خـدمات مشـتر ینشـان تجـاروبه نا  یهمچون وفادار ییهاشاخص

 گردد.یدار میپد ،محصول هایویژگیو  ی ، و رراحیتوز

 راهبرد تمركز

اران، دیـاز خر یگروه خاص یبر رو ،ن اس  نه شرن یازمند این ،ردن راهبیانتخاب ا

ن یـره تمرنز ننـد. ایخاص و غ ییایک بازار محدوده جغرافیاز محصوالت،  یبخ  خاص

 .نندمینمک  یمحور یستایبه شا یابیشرن  را در دست ،راهبرد
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 وكاركسبانتخاب راهبرد  -1-2جدول 

 بردراه ف(ين )ضعیيپا انهيم (يباال )قو

 راهبرد

رشد/ساخ  /یگذارهیسرما

 (ی)سرعت

 رشد/ساخ /یگذارهیسرما

 (ی)انتخاب

حفاظ  و 

 )حفظ( یناهدار
 یقو

 رشد/ساخ /یگذارهیسرما

 (ی)انتخاب

 یحفاظ  و ناهدار

 )حفظ(
 انهیم انحالل/برداش 

 فیضع انحالل/برداش  انحالل/برداش  سلطه/تأخیرانحالل/

 

 تیریكنترل مد هاينظام یالزامات طراح -2-5

د در سـازمان یـر را بایـز یدیـ، مباحـث نلیاتیـخـوب و عمل MCSک یـ یرراحـ یبرا

 عمل درآورد:موردنظر به

 MCS یاندازند راهیت تما  به فراید با جرأنارننان سازمان با یتمام -1

ه جر بن نار منی  ننند نه ایحما آناحترا  باذارند و از  ، یریتوسط مد

 گردد.یبهبود عملررد نارننان م

د یاب ،ن شده اس ییاز نارننان تعی هریک نه برا یعملررد یاستانداردها -2

 باشد. یریگو اندازه یابیقابل دست ،ن حالیو در ع یچالش

 تمرنز داشته باشند.  ید بر اهداف هر فعالیها باننترل -3

جه مهم تو عوامل ید به تمامین اهداف عملررد مطلوب باییبه هناا  تع -4

 بشود. یناف

 خود باشد. یحوزه نار ی  عملرردید مسئول نتایک از نارننان بایهر -5

با  یررد واقعسه عملیباشد نه از مقا ایگونهبهد یننترل با مرانیسم -6

 م.ینان حاصل ننیعملررد مورد انتظار، ارم
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 نظا   یفین دهندهنشانبازخورد وجود داشته باشد نه  نظا ک ید یبا -7

 باشد. یعموم روربهننترل 

، امطلوبنانس یل علل واریوتحلهیتجز یبرا یننترل ناف هاینیسممراد یبا -8

 د.مربوره اتخاذ شو یو سپس بالفاصله اقدا  اصالح وجود داشته باشد

نشان دادن  منظوربه یدهگزارش نظا ک ی یگذارهید توجه داش  نه پایبا -9

   گرفتنیو عملررد مورد انتظار و در پ یان عملررد واقعیرت میمغا

 اس . یضرور ،ازیموردن یاصالحاقدامات 

  بر ی، نظارت صحهاگزارشبر  یمبتن یبه هناا  اعمال اقدامات اصالح -10

  .اس یضرور ، یبه تناسم اهم یافتیدر یو بازخوردها یاقدامات اصالح

 یقضاوت ناف ین  و توانمندیاز ب ،MCS ید در هناا  رراحیران بایمد -11

 برخوردار باشند.

 

 كنترل ندیفرا مراتبسلسله -2-6

االتر بـا ران رده بـیان مـدیـبـر رابطـه م ،نـد ننتـرلیفرا مراتمسلسـلهک سـازمان، یدر 

ردسـتان یز خوب، اهداف MCSک ی یازهاین یاز پ یری عنوانبهردستان تمرنز دارد. یز

 ینـدهای  فرایـاز رر ،ن مهـمیـران ارشد باشد و ایبا اهداف مد راستاهمد هماهنگ و یبا

 اس . یابیابل دستق ،مذانره و ارتبارات

نـد یرمتمرنز، فرایارات غیو اخت یریگمیتصم نظا با  مراتبیسلسله ،ک سازمانیدر 

مقاصد سازمان، اهـداف  آننه در  شودمی آغازردستان یران و زیان مدیننترل با جلسه م

 گـذاریهدفنره یشوند. پس از اینده به مذانره گذاشته میسال آ یاتیو اهداف عمل ینل

رد. یـگیقـرار م یمورد بازنار ،مشخص یزمان یهاد، عملررد در بازهیرس ییه نهابه مرحل

 ییهـانننـد. در حوزهیسازمان را مرور م یردستان، عملررد نلیران ارشد و هم زیهم مد

، آنابند. پس از یبرا آن لیننند دالیم یبخ  نباشد، هر دو گروه سع ینه عملررد رضا
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آمـاده  ی،گذشته و عملررد فعل یاقدامات اصالح براساس ،راتییاز اصالحات و تغ یررح

 شوند.یاصالح م ،شرن  ی، اهداف و مجموعه اقدامات سال آتصورتبدین. شودمی

و شـامل  ننـدمی یرویـک پیبرنتیم سایاز پارادا ،محورند ننترل هدفین، فرایبنابرا

 مراتمسلسـلهک یـ  یـاز رر ،نـدین فرای. اشودمی هاو ننترل یریگمی، تصمیزیربرنامه

 پردازد.یعمل مننترل به

 

 تیریو كنترل مد یصنعت يهاییایپو -2-7

 یبـرا ین  مهمـیـب ،ارالعـات در شـرن  یدیـ  نقـ  نلی، از رریصنعت یهاییایپو

مان منـاف  سـاز ی  در راستایریمات مدیتصم ازآنجانهآورد. یوجود م  بهیریننترل مد

  را یصـح یریگمیفراهم ننـد نـه تصـم یچارچوب دی  بایریننترل مد هاینظا اس ، 

  از یمات صـحینمـک بـه اتخـاذ تصـم ی،صـنعت یهاییایپو ید. هدف اصلیل نمایتسه

 اس . یاس  نه در سطوح مختلف سازمان جار ی  ارالعاتیرر

 

 یسازمان يهات و بحرانیریكنترل مد -2-8

ونه خود را با چا نه رندیاد باید ی، بایو خارج یعوامل داخل یک سری خارربه هاشرن 

 رهیـ، و غل اعتصـاب، اسـتعفایاز قب یمنطب  سازند. مواجهه با عوامل داخل ،ریط متغیشرا

 نجانـهازآ یامـا عوامـل خـارج جآسان اسـ  نسبتاًتواند منجر به بروز بحران شود، ینه م

ان ک سـازمیـباشند. ی  نمیریهستند، در ننترل مد یطیط محیر در شراییوابسته به تغ

نـرده و  ینـیب یرا پ یسـازمان یهابحران آن  یجاد نند نه از رریا یتواند چارچوبیم

 (.1-2آماده سازد )شرل  آنمقابله با  یخود را برا ،  از بروز بحرانیپ ،سازمان
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 یسازمان يهات در بحرانیریكنترل مد -1-2شكل 

 

 يريگجهينت -2-9

 ،کیبرنتیرـرد سـایم. رویپـرداخت MCSبـه  مختلف یرردهای رویبه بررس ،ن فصلیدر ا

ننتـرل در  یترـرار ندی  بر فرایریده و مدیچیپ هایفعالی  وتحلیلتجزیه  را در یریمد

صـوص قابـل قبـول در خ یحیتوضـ ،MCSبـه  ییررد اقتضـانند. رویمیسازمان نمک 

 د.ینمایشده در عمل ارائه ممشاهده MCS یگوناگون

MCS یاریـ ا ـربخ  راهبردهـا یو اجرا یسازادهیدر پ اس  نه سازمان را یابزار 

واحـد  م: سط  شـرن  و سـط یبه راهبردها پرداخت ،در دو سط  ،ن فصلی. در انندمی

رتبط مـ ،ک نـل واحـدیـ عنوانبـه. راهبرد سط  شرن  به مجموعه شـرن  ونارنسم

ه   گرفتـینـه توسـط سـازمان در پـ یزان تنـوعیسط  و م براساستواند یو م شودمی

در دور  ونارنسم هایفعالی به حفظ  ونارنسمشده، متفاوت باشد. راهبرد سط  واحد 

 باشد.یشرن  م ی  رقابتیجاد و حفظ مزیا آن،گردد و رسال  یرقاب  مرتبط م

ن یه در انبودند  یر مطالبیسا ،ند ننترلیفرا مراتمسلسلهو  MCS یالزامات رراح

ارالعـات در  یدی  نق  نلیاز رر ین  مهمیب ی،صنعت یهاییایفصل مطرح شدند. پو

 ینیب یتوان پیرا نم یسازمان یهاآورد. بحرانیم وجودبه  یریننترل مد یسازمان برا

اقل به حـد ی  اقداماترا با انجا هاآنا بروز ینرد و  یریجلوگ هاآنتوان از بروز ینرد اما م

 رساند.

آمادگی برای 

 بحران

هشدار رخداد 

 بحران

 مواجهه با بحران

های پس از گزینه

 بحران
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