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 :چکیده

 

 صنعت) یازمانس بر اثربخشی استراتژیک کنترل و سازمانی هایسیاست مدیران، استقالل تأثیر این تحقیق به بررسی

رفته است. رت گاست. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صو شدهپرداخته (خودرو

 531ها ، سایپا تشکیل بودند. تعداد نمونهخودروپارس، خودروایرانجامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان صنایع 

است،  شدهاقتباس( 6152همکاران )اطالعات از پرسشنامه البانا و  آوریجمعفرمول کوکران تعیین گردید. برای  بر اساسنفر، 

 گرفت، قرار تائیداز طریق روایی محتوا و آلفای کرونباخ مورد  به ترتیبتدا روایی و پایایی پرسشنامه بدین منظور، اب

و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در  ها، از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثرداده وتحلیلتجزیه

پی اس افزاررمنو از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از  هادادهیین نرمال بودن آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای تع

 هاییاستس و استقالل مدیران بین نشان داد که رابطه معنادار هادادهاس اس و اسمارت پی ال اس انجام پذیرفت. نتایج و تحلیل 

 هایسیاست رابطه معنادار بین .دارد وجود ازمانیس هایسیاست و راهبردی کنترل رابطه معنادار بین .دارد وجود سازمانی

 .دارد وجود سازمان راهبردی نگاریآینده اثربخشی و سازمانی

 

 نگاری راهبردیراهبردی، استقالل مدیران، اثربخشی آینده کنترل سازمانی، هایسیاست کلمات کلیدی:

 



Abstract: 
In this research, the effects of strategic control and project management on the 

effectiveness of strategic forecasting with the intermediary role of organizational policies 

have been explored. The method of this research is descriptive and has a field survey. The 

statistical population of this research consisted of managers and experts of Iran Khodro, Pars 

Khodro, Saipa Industries. The sample size was 135, based on the Cochran formula. Elbana et 

al. (2016) questionnaire was used to collect information. Data analysis was performed using 

descriptive statistics such as mean, frequency, minimum, maximum, and standard deviation 

for describing the society. In the inferential statistics, Kolmogrov's statistical technique was 

used to determine the normality of the data and to perform the path analysis using the 

software of Emus ac 

 

 

cepted. Results and data analysis showed that there is a meaningful relationship between 

project management and organizational policies. There is a significant relationship between 

strategic control and organizational policies. There is a meaningful relationship between 

organizational policies and the effectiveness of strategic planning of the organization. 
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