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 چکیده

خود هستند تا صحت حرکت آنها  اقداماتنیازمند اعمال کنترل و نظارت بر  ،پیشران تحوالت نقش یفایا با هادانشگاه
ها در نقش مؤثری در هدایت دانشگاه کنترل راهبردیدر همین راستا، مفهوم  در راستای اهداف راهبردی تضمین شود.

، مورد مطالعه یکی هادانشگاهکنترل راهبردی در  هایمؤلفه هدف از این تحقیق شناسایی .شان داردمسیر اهداف راهبردی

. استپیمایشی  –. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی استی استان تهران هادانشگاهاز 

قضاوتی هدفمند  گیریا روش نمونهب نظران و خبرگان مرتبط با موضوع است کهده نفر از صاحب نظر موردخبرگان 
ساختاری تفسیری  سازیمدلبعد از مصاحبه با خبرگان و اجماع در مورد عوامل، از روش  اند. دراین راستاانتخاب شده

نمودار جهت تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی هر یک از عوامل از  است. شده استفادهعوامل  بندیاولویتجهت ساختاردهی و 
MICMAC وابستگی  میزان کمترین و نفوذ قدرت دارای باالترین مدیریت و گذاریسیاست لفهؤماست.  شده استفاده

 و انسانی، تسهیالت سرمایهدارند. عوامل  قرار تعامالت و سازیشبکهو  سازمانیفرهنگ و هاارزش در سطح بعد .است
 و پژوهش نظام ترین عوامل را داردنهایت در سطح اول که وابسته در سطح دوم مدل هستند و در مالی و امکانات و بودجه

 آموزش قرار دارند. و تربیت دانش و نظام نشر و علم، تبادل تولید

 

  تحوالت شرانیپ،  یسازشبکه ،یسازمانفرهنگ ،هاارزشکنترل راهبردی،  :کلیدواژگان
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 مقدمه .1

ندارند. دلیل اصلی این امر، جدایی میان نظر های خود، توفیقات چندانی ها در اجرای برنامهبسیاری از سازمان
نظر( و  عرصهاهداف ) و هابرنامهها است؛ به عبارت دیگر ارتباط منطقی میان و عمل در عرصه عملکرد سازمان

یکی از اقداماتی که در جلوگیری از این آسیب مؤثر است، برقراری  .ضعیف استعمل(  عرصهی اجرایی )هابرنامه
چنین نظامی به عنوان یک فرایند بی طرف، کارایی و اثربخشی  است. هاسازمانمناسب در  کنترلینظام 
یکی از  ،کنترل [.1۱] نمایدمیتوجه ، یو عمل ینظر هایعرصهبه و  دادهی سازمان را مورد بررسی قرار هابرنامه

ی راهبردی و هابرنامهگیرد، یعنی ر مییی که مورد کنترل قراهابرنامهمتناظر با گانه مدیریت است و وظایف پنج
کنترل راهبردی بر عهده . استی عملیاتی، کنترل نیز شامل دو نوع کنترل راهبردی و کنترل عملیاتی هابرنامه

 محیط تغییرات از آگاهی برای هاسازمان که استابزاری  راهبردی کنترل [.11]است  هاسازمانمدیران ارشد 
 بررسی و راهبردی کنترل وسیلههب. دارند احتیاج آن به تغییرات، این به پاسخگویی همچنین و خارجی و داخلی
 سیستم .کرد تخاذا را مناسب و الزم تغییرات و شناخت را بنیادی تغییرات توانمی، سازمان راهبرد مسیر دقیق

 درستی از توانمی راهبردی کنترل طریق از. است محیطی پایش و بررسی و درک برای ابزاری راهبردی، کنترل

 باعث شود، انجام یکپارچه و هماهنگ پیوسته، همه ب چنانچه و کرد پیدا اطمینان راهبرد، مناسب اجرای و راهبرد
 کنترل و فرآیندها کنترل ورودی، کنترل شامل راهبردی کنترل موضوع .شودمیدر سازمان  چندان دو افزاییهم

 ۲۷. است خروجی
 گزارش، در تأخیر ساالنه، و ماهه سه ناقص هایگزارش مانند هاییچالش با راهبردی کنترل در هاسازمان

 هوشمند اهداف نبود و روکراسیوب مالی، کمبود ها،اولویت تغییر انگیزه، عدم کارکنان، زیاد جابجایی دولت، دخالت
 پذیریتناسب چالش(1عبارتند از راهبردی کنترل و ارزیابی با مرتبط چالش چهار .(۲۵1۵،نگونی) هستند مواجه
 عملی کنترل و گذاریهدف(۲، اجرا حال در راهبرد با متناسب مدیریتی سبک ، ن(۲، ساختار و راهبرد بین روشن

 سطوح در هماهنگ اهداف شناسایی در دشواری چالش(۱ف ناپایدار محیط تغییر و اطمینان عدم توجه به با
  .(۲۵۵۰، و همکاران تامپسون) قرار دارد سازمان مختلف

از آن  نیز گیرندگانتصمیم حتی که شوندمی تبدیل داده قبرستان به اوقات گاهی کنندهکنترل هایسیستم
 مفاهیم با کنترل توسعه و ندارد وجود مشخصی اولویت هیچ معموالً کنترل ابزارهای توسعه در. کنندنمی استفاده

 در هگل ،مشکالت این بر غلبه برای. شودمی انجام نیست هادانشگاه با متناسب که خصوصی بخش از شده کپی
 مالی کنترل شامل و دانشگاهی زمینه با متناسب را کنترل که کندمی پیشنهاد را علمی کنترل آلمان یهادانشگاه

 کنترل ،گیریتصمیم فرایندهای از پشتیبانی علمی، کنترل اصلی وظیفه .داندمی آموزش و تحقیق کنترل و
 ۱۲. است دانشگاه اهداف با ارتباط ایجاد و دانشگاه

مانند  مختلفی فشارهای با جهان سراسر در هادانشگاهعالی و  آموزش سساتوم در سالیان اخیر،همچنین 
حرکت  حال عین در روبرو هستند. عالی تحصیالت برای اجتماعی و اقتصادی ،سیاسی مالی، تقاضای مشکالت

نیز ضرورت پرداختن به  و کارآفرینی نوآور هادانشگاهبه سمت  ی صرفا آموزش محورهادانشگاهاز  هادانشگاه
 را دو چندان کرده است. هادانشگاهکنترل راهبردی مختص 

. دانشگاه به کندمیدر پیشرفت کشور، اهمیت توجه به عملکرد آنها را بیشتر  هادانشگاهنقش مهم و اثرگذار 
تحوالت خود کمک کرده و در جهت دستیابی به اهداف و ها سازمانعنوان یک سازمان آموزشی تخصصی، به 

در اولین توصیه  ۲۲. الگوی راهبردی و بهبود عملکرد مرتبط با سازمان و جهت گیری آن را توسعه می دهد
در باب اهمیت  . ایشانگام دوم انقالب به موضوع علم و پژوهش اشاره شده استبیانیه معظم انقالب در  رهبر

ی کشور است؛ یعنی هیچ یک از زیرساخت پیشرفت و توسعهترین دانشگاه مهم»فرمایند: دانشگاه می

کند که های گوناگون کشور اهمیت و نقش دانشگاه را ندارد؛ چون دانشگاه نیروی انسانی را تربیت میزیرساخت
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ی کشور نیروی انسانی است. از دانشگاه همیشه و در همه جا این انتظار هست که محل ترین سرمایهمهم

ها و گراییریان حیاتی در کشور باشد: اول، جریان علم و تحقیق؛ دوم، جریان آرمانجوشش و اوج دو ج
 –شاید محیط دیگری را نشود پیدا کرد  -های سیاسی و اجتماعی. کمتر محیطی را ها و هدفگذاریخواهیآرمان

باشد؛ هم جریان  توان پیدا کرد که مثل دانشگاه این دو جریان در آن به طور موازی همواره جوشش داشتهمی
ی حیات جامعه و عزت جامعه است و عزت علمی به دنبال خود عزت اقتصادی، عزت علم و تحقیق که مایه

ی علم ظاهر به مسئلهگرایی که بهی آرمانهاست، و هم آن مسئلهآورد، در دانشگاهالمللی را میسیاسی، عزت بین
ی ها به خاطر حضور دانشجو این است که در زمینهاز دانشگاهارتباطی هم ندارد، اما در همه جای دنیا انتظار 

 .«۲ها، دانشگاه فعال باشدها و رسیدن به این آرمانها و گرایش به تحصیل این آرمانترسیم آرمان

 جهانی جامعه در را رهبری و فکری رشد باید هادانشگاه ،کشورها از بسیاری ملی راهبرد هایآموزه طبق
 دانشگاه آموزش به بازار الزامات تبدیل .المللیبین رقابت سریع تالطم؛ رشدم مانند محیط هایچالش. کنند فراهم
 به پاسخ در نوآوری شرایط و ضرورت واجد آموزشی و علمی نیروی آموزش؛ کمبود بازار مرزهای شدن ؛ محو

 راهبردیتعیین توسعه  ،نیازمند درک عمیق نظری و عملی بوده و در این راستا دانش و فناوری فرسودگی

 گیریشکل و ها. سیستماستضروری  هادانشگاهبرای راهبردی و جستجوی جهت جدیدی از توازن  هادانشگاه
در خود  را اندازچشم و تغییر به تمایل ،شایسته راهبردبا توسعه  تا کندمی مجبور را هادانشگاه جدید جامعه، اهداف
 ۲2. کنند ایجاد

، رشد سریع  یمحیط و همچنین به دلیل تالطم هادانشگاهاز تاسیس  طوالنی هایسال گذشت از پس اکنون
-انحراف طی شده، هایبا بررسی و تحلیل مسیر ، بایدجامعه نیازهای دانشی و صنعتی تغییر و های جهانیرقابت

 ارتقای و پیشرفت جهت در موثر بهبود و اصالح های راهبردی مسیر را شناخت و با نگاه آینده پژوهانه، به

 راهبردی کنترل نظام طراحی از اصلی هدف که است این مهم نکته اقدام نمود. کشور بالطبع و هادانشگاه
 بر در همین راستا. است پراکنده صورته ب هم آن سالیانه ارزیابی گزارش چند تدوین از فراتر چیزی ،هادانشگاه
مختص  راهبردی کنترل هایمؤلفه تبیین و شناسایی دنبال به پژوهش این، راهبردی کنترلحوزه  اهمیت اساس

 .است آن، سازمانی عملکرد افزایش با هدف راهبردی کنترل مدل یک به دستیابی و هادانشگاه
 : از اندعبارت متناظر فرعی اهداف

 ؛در دانشگاه راهبردی کنترل هایمؤلفه شناسایی 

 ؛دانشگاه در راهبردی کنترل هایمؤلفه غربالگری 

 کنترل نهایی هایمؤلفه سطح تعیین و بندیاولویت راهبردی، کنترل هایمؤلفه میان ارتباط شناسایی 

 .در دانشگاه راهبردی

 
 تحقیق و چارچوب نظریمبانی  .2

)وضع موجود و  شدهریزیبرنامهو فعالیت  شدهانجامفعالیت  توانمیکنترل فرآیندی است که از طریق آن 
 .حی الزم در جهت تحقق اهداف سازمان را به کار بستبا یکدیگر مقایسه نمود و اقدامات اصالرا  وضع مطلوب(
عملکرد با  ؛ سپسشودمیتعیین  استانداردها : ابتداشودمی انجامسه مرحله  کنترل در فرایند در این بیان،

و در صورت انحراف، اصالح الزم صورت  شده محاسبه ؛ در نهایت اختالف موجودشودمیها تطبیق داده استاندارد
است  ایگونهبه ،و نتایج هافعالیتو  هاطرحنقادانه  ارزیابی موشکافانه وکنترل  در تعریف دیگری ۱۵. پذیردمی

کنترل  کنترل را چنین بیان نمود که توانمیهمچنین  ۲۰. که اطالعاتی را برای اقدامات آتی فراهم کند

                                                                                                                                      
 ۲۱/۵۰/1۲2۷ ،صنعت و علم دانشگاه در دانشجویان و اساتید دیدار در امام خامنه ای )مدظله العالی(بیانات  ۲
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برای  1۰. دهدمیرخ  (محیط بیرونی) و جامعه (درونیمحیط ) عبارت است از پشتیبانی از فهم آنچه در سازمان

 کنترل :شودمیاشاره  هاآنکرده که در ادامه به برخی از  اظهارنظرمتعددی،  پردازاننظریهکنترل راهبردی  مفهوم
و  بنیادی را کشف هایفرضیهدارد، مسائل یا تغییر در  سروکار، اجراراهبردی، با پیگیری مسیر راهبردی در حال 

 موقعبهجهت ارائه  شدهطراحی گیریگزارشکنترل راهبردی یک سیستم ۲۷. دهدمیالزم را انجام  هایتعدیل
 این ازکنترل راهبردی دیگر  درجایی ۲۵. است تصمیمات راهبردی آمیزموفقیتاطالعات در ارتباط با اجرای 

به عبارتی  ۲۷. شودمیمنجر  شدهتعیینراهبرد به اهداف از قبل  اجراشده هایگزینهاست که ببینیم آیا  جهت
بهبود  منظور بهکنترل راهبردی آخرین گام در فرآیند مدیریت راهبردی و یک نوع کنترل سازمانی است که 

کنترل راهبردی عبارت است  ۱. نمایدمیعملکرد صحیح سازمان، عمل اطمینان از  و حصولمدیریت راهبردی 
امور عملکرد آتی  کسب اطالعات الزم برای هدایت صحیح منظور بهو نتایج  هافعالیت، هاطرحاز ارزیابی انتقادی 

 هاسیاست کارگیریبهارزیابی میزان  نهایتاً و هاسیاستبه ابالغ  توانمیدر عرصه کنترل راهبردی  ۲۲.سازمان 
نظام   1۷.شودمیو نوآوری محسوب  فناوریعلم،  گذاریسیاستدر عرصه  پرداخت که خود یک نوآوری

که این متغیرهای مهم از متغیرهای کلیدی که بر اساس فهم  شامل متغیرهای مهمی بوده گیریاندازه وکنترل 
و  شودمیتهیه  بلندمدتیوند با راهبردها و برنامه در پ شودمینظام و مراکز مسئولیت تعیین  هایفعالیتکاملی از 

و  کاراییبرای حفظ  هاسازمان ۲3. هستند گیریاندازهقابلو شکست سازمان مهم و  موفقیتدر تعیین 
داخلی  هایفرصتعوامل محیطی ) گرفتن در نظربا  ی رامناسب هایو حتی ماندگاری خود، باید راهبرد اثربخشی

است گفت که کنترل راهبردی یک سیستم  توانمی. دنماین)نقاط قوت و ضعف( تعیین  توانایی خود و و خارجی(
. ب( نتایج گرددمیاجرا  شده ریزیبرنامهکه  طورهمان شده اتخاذ راهبرد: الف( آیا دهدمیبه دو سؤال پاسخ که 

ی ئکنترل راهبردی مربوط به بازخورد، کنترلی کند و بطهمچنین   1۲.همان نتایج مورد انتظار است آمدهدستبه
د عالوه بر بازخورد، توانمی. کنترل راهبردی استن پذیرامکاناست، زیرا این نوع کنترل تا قبل از تکمیل فرآیند 

و اهداف راهبردی  هابرنامهبه این معنا است که  جلو به روکنترل  کار گیرد.ه را نیز ب جلو به رونوعی کنترل 
و  روندمی پیشآینده به سمت  و عملیات طبق اصولی خاص ارزیابی، خود در فرآیند کنترل قرار دارند. شدهتدوین

کنترل راهبردی شامل  ۲3.پذیردمی صورت شدهتعییناین پیشروی بر اساس اهداف و راهبردهای از پیش 
فرآیند  کلبهاقدامات در طول دوره زمانی است. کنترل راهبردی  از ایمجموعهو عملکرد مدیران و کلیت سازمان 

کنترل راهبردی نیازمند ارزیابی مستمر اهداف راهبردی بنیادی، متأثر از  13.شودمینظام مربوط  هایروجیخو 
 برخی و در فصلی صورت به هابخش از بعضیدر  کنترل و ارزیابی البته  1. است داخلی و خارجی هایمحیط
 عملکرد بر توانسته ،و کنترل راهبردی ارزیابی، به وسیله نایروبی دانشگاه. شودمیانجام  بار دو سالی دیگر

 پاسخگویی و اشراف داشته اهداف از انحراف هرگونهشده و  تعیین اهداف برابر در خود مختلف هایفعالیت
  .(۲۵1۱، نایروبی دانشگاه)داشته باشد دانشگاه ذینفعان کلیه برابر در مناسبی

در آن اشاره  و مطرح کردهرا  آلمان یهادانشگاه در علمی کنترلالگوی  ۲۵۵2زیگل و همکاران در سال 
های کنترل فراهم هایی را برای روشو داده پشتیبانی کرده گیریتصمیماز فرایندهای  کنترل علمی که نمایندمی

د توانمیسازد که کنترل ناین امر همچنین روشن می .بخشدآمیز را در رابطه با نتایج تحقق میو کنترل موفقیت
ها نیز وظایف فراتر از تهیه داده است: کنترل کننده ،کنترل ، دامنه وظایفین اساسبر ا .صرفاً کنترل نتایج باشد

 .و باید در طراحی فرآیندها نقش داشته باشندشته تحلیلی دا
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 (۲۵۵2مدل کنترل در موسسات آموزش عالی )زیگل و همکاران، . 1شکل 

 

 وظیفه راهبردی کنترل اما است حسابداری هزینه و مالی امور به مربوط بیشتر در دانشگاه عملیاتی کنترل
 نیز زمانی هایافق که است معنی بدان این. دارد عهده بر را هاراهبرد با دانشگاه همسویی و آینده وظایف توسعه
 ،دارد مدت یا میان مدت کوتاه وظایف بر تسلط به تمایل عملیاتی کنترل که حالی در: دارند توجهی قابل تفاوت
 در دانشگاه حدی تا و هستند تصور قابل مفهوم دو هر. کند مراقبت بلندمدت انداز چشم از باید راهبردی کنترل

 عملکرد و ریزیبرنامه با تنگاتنگی ارتباط هادانشگاه در راهبردی کنترل ،دیگر طرف از. شوند باید اجرا
 مدت بلند راهبردی اهداف توسعه و ریزیبرنامه از باید کنترل. دارد دانشگاه در مسئول افراد گیریتصمیم

 سعی باید کنترل دانشگاه .نماید ترکیب یکدیگر با را عملیاتی و راهبردی عناصر باید کنترلدر واقع . کند پشتیبانی
 توسعه را( عملیاتی و راهبردی) الزم کنترل و کرده شناسایی هستند مهم دانشگاه برای که را فرایندهایی کند
  ۱۲. داشت خواهد وجود راهبردی و عملیاتی هایلفهوم بین مشخصی وزن ،مربوطه فرآیند با رابطه در. دهد

های کنترل راهبردی ساختاری تفسیری مولفه سازیمدلبه  1۲۰2در تحقیقی رضاییان و همکاران در سال 

اند. های این حوزه را به پنج سطح تقسیم کردهاند که در مجموع شاخصهای کلی علم و فناوری پرداختهسیاست
و نظامات آن قرار دارد. منابع انسانی و منابع مالی دارای بیشترین میزان استقالل بوده و پس از آن آموزش عالی 

زیرساخت در سطح سوم، تولید علم، محیط و چارچوب نهادی و ترویج علم و فناوری در مرحله دوم قرار دارد. 
 .اردد سازی و تعامالت قراردرنهایت در سطح اول به عنوان وابسته ترین سطح، عوامل دستاورد اقتصادی و شبکه

 داده شده است. این مدل نمایش ۲در شکل 
 

 اهداف 
 کنترل

 تصمیمات

 کنترل روش کنترل کنترل

 نتایج

 ریزیبرنامه                     سازی کنترل                       پیاده      

 کنترل
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 (1۲۰۰مدل کنترل راهبردی سیاست های کلی علم و فناوری )رضاییان و همکاران،  .۲شکل 

 
شکل مطابق ها چهار بعد اصول، محتوا، ساختار و زمینهبانظام کنترل راهبردی را (1۲۰۵)فاتح راد و همکاران 

 . اندنمایش داده ۲
 

 
 (1۲۰۵ ،چارچوب کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور )فاتح راد و همکاران .۲شکل 

 

 اما .معدود است هادانشگاهعالی و  آموزش درراهبردی  کنترل تأثیرات و اشکال تحقیقات :پژوهشپیشینه 

خالصه  1است. در جدول  شدهانجامبا موضوع کنترل راهبردی تحقیقات مختلفی در داخل و خارج  در ارتباط
 است. شدهبیان داخلی و خارجی کنترل راهبردی تحقیقاتبرخی از 
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 )منبع: یافته های تحقیق( . پیشینه تحقیق1جدول 

 هایافتهاز  ایخالصه منبع عنوان ردیف

1 
 شرکتی حاکمیت راهبردی کنترل اثر بررسی

 شدهپذیرفته هایاثربخش شرکت راهبری بر

 بهادار اوراق بورس در
۲۲ 

کنترل راهبردی حاکمیتی که دهد تحقیق نشان می از آمدهدستبهنتایج 

، کنترل بیرونی همچنیناست.  مؤثرشرکتی بر اثربخشی حاکمیت شرکتی 
دو بعد اصلی کنترل راهبردی  عنوان بهو درونی حاکمیت شرکتی 

 .تأثیر دارندحاکمیت شرکتی  اثربخشی درحاکمیت شرکتی، 

۲ 

امون چارچوب نظارت راهبردی رکاوشی پی

نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی: مطالعه 
 های آزادموردی کیفی مراکز آموزش

1۰ 

های مراکز آموزشدر های راهبردی نظارت گفت: توانمیاز نتایج تحقیق 

 که باشدمیای آزاد دارای اهداف، ماهیت، کارکرد، فعالیت و الزامات ویژه
 کندمی متمایز های معمول در این حوزهاز نظارت را آن

۲ 
بندی شده از ابزارهای ارائه الگویی طبقه

 کنترل راهبردی
1۲ 

کنترل ( 1: هستند زیر، دارای اولویتکنترل راهبردی به ترتیب  هایابزار
کنترل عامل قابلیت ( ۲کنترل عوامل مزیت رقابتی ( ۲های راهبردی حوزه

کنترل مفروضات اساسی ( ۰کنترل مبتنی بر سناریو ( ۱راهبردی 
کنترل مسائل ( 2کنترل فرهنگی ( ۷های ویژه کنترل آگاه( 3ریزی برنامه

کنترل ( 11کنترل تشخیصی ( 1۵کنترل اداری ( ۰محیطی راهبردی 

 کنترل مراکز مسئولیت مالی( 1۲تعاملی 

۱ 
 شرایط در کنترل راهبردی برای الگویی

 محیطی گسست
۲1 

 شرایط در کنترل راهبردی برای جامع و فرایندی این تحقیق الگویی در
 دهنده های ارائهسازمان دتوانمی که است شدهارائهمحیطی  گسست

 .نماید یاری محیط ناپایدار با مواجهه در را مالی خدمات

۰ 

 راهبردى متغیرهاى کنترل تحلیل و بررسى

دولتى  هاىسازمان در سازىکوچک در فرایند
و  مدیران دیدگاه از) ایران اسالمى جمهورى

 و استاندارى مازندران کارشناسان

 (تابعه هاىسازمان

۲2 

سازی نقش مهمی در اثربخشی و یند کوچکآفر دولتی، هایدر سازمان
 این اگر به خصوص، نمایدایفاء می هاسازماناین رسانی خدمت

و بر مبنای نگاه  قرار بگیرد نظر موردسازی با نگاه فرایندی کوچک
 .شودمیکنترل راهبردی انجام با  ناسبتکنترلی م

3 

درآمدی به کنترل راهبردی؛ مورد مطالعه 

های راهبردی نهاد کتابخانهچشم انداز 

 عمومی کشور
1۱ 

یکی از  عنوانبههای مدل ارزیابی متوازن عملکرد قابلیت، این مقالهدر
به دنبال حل مساله شکاف  شود ومیتوصیف  های کنترل راهبردیمدل

های عمومی کشور ایده و عمل در چشم انداز راهبردی نهاد کتابخانه بین

های عمومی غیردولتی در سازمان ،این مدل کارگیریبهو نتایج باشد می
 است. قرارگرفته بررسی مورد

۷ 
ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام 

 کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور
۰ 

 این درطراحی و تبیین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور 
 ،موضوع کنترل راهبردیاهمیت  بر اساسو بحث گذاشته شد  به مقاله

چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور ارائه 
شامل چهار بعد است:  راهبردی کنترل نظام کلی چارچوب د. نقشهیگرد

 ها.اصول، محتوا، ساختار و زمینه

2 
طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع 

 ایران
۷ 

دهی که بین فرایند شکلآمد  دستبه مورد نتیجه کلی تحقیق این 

راهبردها )پیش تدبیری/نوظهور( و تغییرات محیطی )بنیادی/ تدریجی( با 
 کنترل راهبردی )کنترل تغییرات بنیادی/ کنترل تغییرات تدریجی( رابطه

 وجود دارد.ری امعناد

۰ 
طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک 

 های فرهنگی کشوردستگاه
۲1 

دقت های خود در تدوین استراتژیهرچه قدر  های فرهنگی کشوردستگاه

تدوین . داشتخواهند دقت باشند، در اجرای آن نیز الزم را داشته 
های فرهنگی کشور، ارزیابی عملکرد دستگاهبیشتر برای  مدون هایبرنامه

های فرهنگی دستگاهدر ارزیابی عملکرد  چون کندمیتر راحت را، آنان
 .گیردمیقرار توجه  ، مورداجراشدههای برنامه ،بیشتر کشور

1۵ 
توسعه چارچوب کنترل راهبردی و ارتباط آن 

 با حسابداری مدیریت
1 

در  ،های کنترل راهبردی موجودمهم مدل هایویژگی مقاله بهاین در 
و چگونگی  پرداخته شدچارچوب نیازهای محیط تجاری کنونی 

های حسابداری مبنایی برای توسعه نظام کنترل راهبردی کارگیریبه
های راهبردی مهمی هستند، مورد آزمون قرار مدیریت که دارای جنبه

 .گرفت
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 هایافتهاز  ایخالصه منبع عنوان ردیف

11 

طراحی نظام ارزیابی و کنترل راهبردی در 

الگوی مدیریت راهبردی طرح گرا )مورد 
 مطالعه: شرکت صنایع آذرآب(

11 

گرا و تحقیقات الگوی مدیریت راهبردی طرح به مرور ،در این مقاله
نظام  که و سعی شد پرداخته در زمینه ارزیابی و کنترل راهبردی شدهانجام

ی با توجه به نیازها و الزامات شرکت صنایع آذرآب ارزیابی و کنترل راهبرد
 تشریح شود. وطراحی 

 ۲۱ کنترل راهبردی راهی به سوی پایداری پویا 1۲

 مورد ،آن به بیدست یامفهوم پایداری پویا و سازوکارهای در این مقاله به 
، عدم کفایت مقالهدر این  وجهنکته مورد ت قرار گرفت. و کنکاش بررسی

با  یسازوکارهای پایش محیطی مبتنی بر حال یا گذشته در محیط
 است. ناپایدارتغییرات 

1۲ 
داوطلب با کنترل خط مشی -مدل شهروند

 نمایندگی راهبردی و دو قطبی سازیناقص: 
2 

با نشان دادن برخی نهادهای  ،داوطلب -مدل شناخته شده شهروند
-انتخاب نشده مانند بوروکراسی یا اثرات خارجی، در این مقاله تشریح می

که سیاست نهایی از مصالحه میان دولت و  شود. فرض بر این قرار دارد
 قدرت خارج از آن، بر خواهد آمد.

 12 هاجلسات نظارت بر کنگره و کنترل سیاست 1۱

دانشمندان علوم سیاسی از فهم محدودی در مورد زمان و چرایی انگیزه 
گذاری دولتی برخوردارند. در این گذاران برای توضیح جلسات قانونقانون

را نسبت به امر مهم دموکراتیک از  مقاله تالش بر این است که فهم آنان
کنگره آمریکا بهبود بخشند. این  در جلسات، در توجه بهطریق شرح تغییر 

ترین مطالعه تجربی از عوامل مؤثر بر تمرکز توجه به پژوهش گسترده

 دهد.جلسات را ارائه می

 ۱1 چارچوب سیاست پویا و کنترل هزینه 1۰

. کنترل و 1مدل سیاست پویا و کنترل هزینه برای  در این مقاله پیشنهاد
. باال بردن ۲. اجتناب از تراکم شبکه اپراتورها ۲استفاده شبکه سازی بهینه

های شبکه موجود، مورد توجه گذاریاثربخشی استفاده از سرمایه

 قرارگرفته است .

13 

یک کنترل چندگانه سیاسی مناسب برای 
فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد 

 ایاالت متحده
 

3 

کنترل سیاسی که معطوف به یک هدف  این مقاله به ساختار مناسب با
کند. تا تقاضای نهایی را مشخص  کندسیاسی خاص است، اشاره می

های پیشنهاد شده بر ترکیب بخش عمومی، مانند ساختار متغیرهای تحلیل

 اقتصاد کالن، متمرکز است.

1۷ 
توسعه یک سیستم کنترل راهبردی برای 

 مدیریت تغییر راهبردی
۲۷ 

رح و توسعه ابعاد کنترل تغییر راهبردی و ساخت عواملی این مقاله به ش

یک سری متغیرهایی که در  پردازد کهاست می که کنترل با آن همراه
 شده بود مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت،ادبیات این موضوع مشخص

 طوری که این متغیرها در یک مدل پنج عاملی فرموله شد.به

12 
کنترل راهبردی های راهبرد کیفیت، سیستم

 و عملکرد سازمانی
1۲ 

شان تاکید بیشتری بر کیفیت های استراتژیکهایی که در برنامهسازمان

های کنترل راهبردی مبتنی بر کیفیت دارند، به استفاده بیشتر از شیوه
 تمایل دارند.

 ۲۰ راهبردینقش گفتگوی خوب در کنترل  1۰

طوری ی هنجاری در رابطه با سیستم کنترل راهبردی ارائه شد. بهچارچوب

ادبیات گسترده  که این چارچوب بر مفهوم گفتگوی خوب تأکید دارد و

 کند.ها را کامل میساختار این سیستم

 ۲3 به سوی یک سیستم جامع کنترل راهبردی ۲۵
شده و های اجرایی طراحیهای مفهومی و رویکردپیشرفت در این مقاله،

 و نظریات موجود در زمینه کنترل راهبردی ارائه گردید. های آنمحدودیت

۲1 
قابلیت جایگزینی انواع کنترل راهبردی: یک 

 مطالعه موردی
۲۱ 

ها کنترل از آن : یکیوجود دارددو جریان در رابطه با کنترل سازمانی 
و جریان  داندسازمانی را، دو نوع کنترل بوروکراتیک و کنترل فرهنگی می

داند. این دوم فرهنگ اجتماعی را عامل مؤثر در انتخاب نوع کنترل می
دارد که را با یکدیگر ترکیب و بیان می پژوهش تجربی دو جریان نامبرده

 نگی است. همچنین بهانتخاب نوع کنترل سازمانی، یک نوع انتخاب فره

قابلیت جایگزینی یک نوع کنترل سازمانی با نوع دیگر آن و استفاده از دو 
 فرهنگ مختلف آمریکایی و ژاپنی مورد بررسی قرار گرفته است.

تضاد میان ،کنترل راهبردی و تناقض در تفکر مدیریت راهبردیمطابق   1۵ های راهبردیتناقض کنترل ۲۲
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 هایافتهاز  ایخالصه منبع عنوان ردیف

نظریه و عمل در کنترل راهبردی، همچنین برخی از مشکالت مربوط به 
دارد که اجرای و بیان می ایجاد یک سیستم کنترل راهبردی را مشخص

تر از آن است که برخی نویسندگان اذعان کنترل راهبردی بسیار پیچیده
 اند.داشته

۲۲ 
سالمت کنترل راهبردی برای یک قدرت 

 محلی: یک چارچوب مفهومی
 

۰ 

 برریزی استراتژیک و مشکالت اهداف خدمات بهداشتی، ماهیت برنامه
و این موضوع را در بستر ده بوگیری و کنترل راهبردی متمرکز تصمیم

 است. گرفتهقدرت بهداشتی محلی، در سطح سازمان مورد بررسی 

 

 پژوهششناسی  روش .3

 در هاداده آوریجمع روش .پیمایشی است-توصیفی ،روش ازنظرو کاربردی هدف  لحاظ ازتحقیق حاضر 
 و اساتید با مصاحبه و ایکتابخانه مطالعات صورت به دانشگاه بر مؤثر راهبردی کنترل هایمؤلفه شناسایی مرحله

 یک هر وابستگی و نفوذ قدرت میزان تحلیل و تجزیه جهت MICMAC جدول از تحقیق این در. است خبرگان
 استفاده (ISM) ساختاری تفسیری سازیمدل نیز از روش تحلیل و تجزیهدر اجرا و  .است شده استفاده عوامل از

برای طراحی الگوی روابط پیچیده و چندگانه میان متغیرهای یک  ساختاری تفسیری سازیمدلاست. روش  شده
از هدف  و شده است گذاریپایهبر اساس پارادایم تفسیری  است که این روش نوعی تحلیل ساختاریت، پدیده اس

اثر هر یک از به بررسی  توانمیاست. طبق این روش  چندوجهیشناسایی روابط بین متغیرهای یک پدیده آن
 ءارتقاد و با کمک به ای سنجش ارتباط پیدا کرو رویکردی فراگیر بر پرداخت متغیرها بر روی متغیرهای دیگر

و  هاهداف کلی تحقیق را کشف کرد. در این روش ابتدا به شناسایی عوامل مؤثر و اساسی پرداخت ،الگوچارچوب 
مدل شرایطی را فراهم این  .گیردمیقرار  تحلیل و تجزیهسپس با کمک این روش روابط بین عوامل مورد 

و یک الگوی پیچیده از روابط مفهومی  شده سازماندهیدر یک مدل  هم باکه عوامل گوناگون و مرتبط  نمایدمی
و  گیردمیکه بر اساس قضاوت خبرگان شکل  جهت آن از. تفسیری است نمایدمیبین چندین متغیر را تشریح 

ارتباط داشته باشند، ساختاری است چون یک مجموعه پیچیده از متغیرها را بر  هم بااز متغیرها  یککداماینکه 
 ۲. نمایدمی سازیمدل و، استخراج باهماساس ارتباط 

اساتید دانشگاهی، خبرگان و مدیران مرتبط دانشگاه بوده  جامعه آماری این تحقیق،: امعه آماری و نمونهج
-گیری هدفمند به دو دسته نمونهالزم به توضیح است نمونه اند.انتخاب شده هدفمندگیری به روش نمونه که

شود که افراد آن حوزه دارای گیری قضاوتی استفاده می. زمانی از نمونهشودمیای تقسیم و سهمیهگیری قضاوتی 

گیری لذا روش نمونه آماری این تحقیق، نمونه باشد.کم بیشترین اطالعات و تعداد افراد مطلع در آن حوزه 
با موضوع کنترل راهبردی  بطمرت و مدیران خبرگان و از اساتید دانشگاهی نفر 1۵ هدفمند قضاوتی بوده که

 ۰حداقل شغلی سابقه و  دارای مدرک تحصیلی دکتری همگی . درمورد تخصص و سوابق افراد نمونه،باشندمی
 است. شدهتدوینو  بردارییادداشتپژوهشگر  وسیلهبه هاآنکه نظرات  موضوع تحقیق بوده بامرتبط سال 
 .است ۲جدول تحقیق به شرح  های نمونه آماریویژگی

 
 تحقیقتحصیالت و تخصص خبرگان  .۲ جدول

 تخصص تحصیالت ردیف

 دکتری مدیریت 1
چهره ماندگار  -دانشگاه شهید بهشتی علمیهیئت عضو -رئیس سابق دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

 متخصص حوزه مدیریت -رشته مدیریت

 دکتری مدیریت ۲
متخصص  -یدانشگاه شهید بهشت علمیهیئتعضو  - امام حسین )ع(رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 

 حوزه مدیریت

متخصص مدیریت  – دانشگاه امام حسین )ع( علمیهیئتعضو  -امام حسین )ع( دانشگاه کنندههماهنگمعاون  دکتری مدیریت ۲
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 تخصص تحصیالت ردیف

 راهبردی

 دانشگاه علمیهیئتعضو  -امام حسین )ع(آموزش دانشگاه اسبق معاون  دکتری زیست ۱

 دانشگاه علمیهیئتعضو  –پژوهش دانشگاه امام حسین )ع( اسبق معاون  الکترونیکدکتری  ۰

 دکتری مدیریت 3
معاون اسبق  –متخصص کنترل راهبردی  –استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 آموزش دانشگاه

 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر علمیهیئت -معاون اسبق پژوهشی وزارت علوم دکتری الکترونیک ۷

 متخصص حوزه مدیریت راهبردی -دانشگاه شهید بهشتی علمیهیئت دکتری مدیریت 2

 دکتری مکانیک ۰
متخصص حوزه فنی  -رئیس اسبق دانشکده مکانیک دانشگاه امام حسین )ع( -دانشگاه امام حسین )ع( علمیهیئت

 و مهندسی

1۵ 
دکتری مدیریت 

 آموزش عالی
 ریاست جمهوری فناوریمعاونت علمی و  بنیاندانش هایشرکتمعاون 

 

 ی تحقیقهایافتهو  هادادهتحلیل  .4

 گرددمی بندیاولویتو  بندیسطحتحقیق  موردنیاز هایمؤلفهتفسیری ساختاری  سازیمدلبر اساس روش 
 قرارگرفته موردبررسی حاضربا تحقیق  رابطه در هاگام این که است بهم پیوسته گام چندین دارای ISM روش

 :استی آن به شرح ذیل هاگامکه 
و اسناد مرتبط با  هاپژوهش تمامی ابتدا.مسئله با مرتبط متغیرهای شناسایی :ISM روش مراحل
طی مراحل مصاحبه با خبرگان و سپس  .دو فهرستی از معیارها تهیه ش گرفته قرار بررسی موردموضوع، 

 صورتبه. شداصالح و انتخاب  احصاء شده، گزینش، هایمؤلفهیان متخصصان این حوزه، معیارهای اصلی از م
 .قرار گرفتانتخاب نهایی  مورد ،شدهگزینششورایی متشکل از خبرگان این حوزه، معیارهای 

 
کنترل راهبردی هایمؤلفه. ۲ جدول  

هانمونه  ردیف مؤلفه 

کارمند -دانشجو  –استاد   1 سرمایه انسانی 

بودجه کل بهآموزشی و پژوهشی نسبت  هایبودجهبودجه تحقیق و پژوهش و نسبت   ۲ بودجه و مالی 

آموزش و سالمت معنوی تربیت ، اخالق اسالمی،هاارزش سازمانی فرهنگو  هاارزش   ۲ 

روابط با دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی و تعامالت سازیشبکه   ۱ 

ورزشی و تفریحیهای مکانساختمان، اینترنت، کتابخانه و   ۰ تسهیالت و امکانات 

، ارتباط صنعت و دانشگاههادانشگاهو  هاسازمانارتباط با   3 تبادل و نشر دانش 

هانوآوریتولید علم و توسعه   ۷ نظام پژوهش و تولید علم 

آموزشیتربیت و پروش و متون و محتوای   2 نظام تربیت و آموزش 

و مدیریت گذاریسیاست مدیریت و تصمیمات مدیران سطح باال  ۰ 

 

ساختاری  سازیمدل پرسشنامهاز  هامؤلفهمیان تعیین روابط بعد از احصاء و تکمیل نظر خبرگان، جهت 
 :استبه شرح زیر است که مراحل آن  شده استفادهتفسیری 

بررسی  مورد باهم زوجی و دو به دو صورتبه مسئله متغیرهای مرحله این در.لیمتشکیل ماتریس خود تعا
 عامل به منجر سطر عامل .مستخرج گردید متغیر هر بین موجود رابطه زیر مقیاس و توسط قرارگرفته و تحلیل

 .شودمی ستون

V :i منجر بهj   (شودمی. )سطر منجر به ستون شودمی A :j نجر به مi .)شود )ستون منجر به سطر شود 
X : رابطه دوطرفهi, j: O .رابطه معناداری وجود ندارد 
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. بر این اساس کندمیبنام ماتریس دستیابی اولیه تغییر  یبه یک ماتریس دو ارزش ماتریس خود تعاملی

در   A نماد. اگر گیردمیعدد صفر قرار  ،د یک و در خانه قرینه آندر ماتریس عد گیردمیقرار  V نمادکه  ایخانه
وجود  X نماد. اگر گیردمیقرار بگیرد در ماتریس دستیابی عدد صفر و در خانه قرینه آن عدد یک قرار  ایخانه

. پس از تبدیل تمام سطرها، ماتریس گیردمیصفر قرار  دوخانهباشد هر  O  نمادداشته باشد هر دو یک و اگر 
شده  نشان داده SSIMماتریس  عنوان تحت ۱ جدول در آمده دست به ج. نتایگرددمیدستیابی اولیه تکمیل 

 است.
 

 SSIMپرسشنامه  از آمدهدستبه نتایج ماتریس .۱ جدول

9عامل  8عامل   7عامل   6عامل   5عامل   4عامل   3عامل   2عامل  1عامل   

j 
 
i  

A V V V X X A V   1عامل  

A V V V V O O   2عامل  

A V V V V X     3عامل  

A V V O O      4عامل  

A V V V       5عامل  

A V A        6عامل  

A X         7عامل  

A          8عامل  

9عامل            

 
 

 اولیه دسترسی . ماتریس۰ جدول

9عامل  8عامل   7عامل   6عامل   5عامل   4عامل   3عامل   2عامل  1عامل   j 
i  

1عامل  1 1 ۵ 1 1 1 1 1 ۵  

۵ 1 1 1 1 ۵ ۵ 1 2عامل ۵   

3عامل  1 ۵ 1 1 1 1 1 1 ۵  

4عامل  1 ۵ 1 1 ۵ ۵ 1 1 ۵  

5عامل  1 ۵ ۵ ۵ 1 1 1 1 ۵  

6عامل  ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 1 ۵ 1 ۵  

7عامل  ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 1 1 1 ۵  

8عامل  ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 1 1 ۵  

9عامل  1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 
شود  C منجر به B و B منجر به Aپذیری )اگر با وارد نمودن انتقال (3 )جدول ماتریس دسترسی نهایی

و به دست آوردن ماتریس دسترسی  آید. پس از بررسی روابط ثانویه(. به دست میشودمی C منجر به A آنگاه

 از نیز متغیر وابستگی و میزان سطر( )جمع هر آن از متأثر متغیرهای جمع طریق از نفوذ قدرت ۰نهایی در جدول 
 .آمده است دست به ستون( جمع هر) پذیرندمی تأثیر آن از که متغیرهایی جمع
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 نهایی دسترسی . ماتریس3 جدول

9عامل  نفوذ 8عامل   7عامل   6عامل   5عامل   4عامل   3عامل   2عامل  1عامل   j  
i  

1عامل  1 1 1 1 1 1 1 1 ۵ 2  
3 ۵ 1 1 1 1 ۵ ۵ 1 2عامل 1   

3عامل  1 1 1 1 1 1 1 1 ۵ 2  

4عامل  1 1 1 1 1 1 1 1 ۵ 2  

5عامل  1 1 ۵ 1 1 1 1 1 ۵ ۷  

6عامل  ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 1 1 1 ۵ ۲  

7عامل  ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 1 1 1 ۵ ۲  

8عامل  ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 1 1 1 ۵ ۲  

9عامل  1 1 1 1 1 1 1 1 1 ۰  

یوابستگ 3 3 ۱ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 1   

 
. آیدمی به دستبا کمک ماتریس دستیابی نهایی، مجموعه خروجی و ورودی هر عامل .سطوح بندیسطح

است و مجموعه ورودی  تأثیرگذار هاآنخود عامل و عواملی است که بر  دربردارندهمجموعه خروجی هر عامل 
، اشتراک بین این دو هاخروجیو  هاورودیبعد از تعیین این  .است هاآناز  تأثیرپذیرنیز خود عامل و عوامل 

کمترین نفوذ باشند در  با هماهنگ و هم با هاآن. عواملی که مجموعه خروجی و مشترک شودمیمشخص 
 هاآن ابتدا آن عواملی که سطح .گیردمیساختاری تفسیری به ترتیب قرار  مراتبسلسلهباالترین سطح از 

در جداول  که ؛، این عمل تا زمانی که سطح همه عوامل مشخص گردد، ادامه داردگردندمی، حذف شدهمشخص
 است. شده داده نشان ۷-۰

 
 دسترسی ماتریس سطوح بندیبخش تکرار اولین. ۷ جدول

 ردیف ورودی خروجی مشترک سطح

 1۲۲۱۰ 1-2 1۲۲۱۰۰ 1 

 1۲۰ 1۲۰3۷2 1۲۲۱۰۰ ۲ 

 1۲۱ 1-2 1۲۱۰ ۲ 

 1۲۱۰ 1-2 1۲۱۰۰ ۱ 

 1۲۱۰ 1۲۱۰3۷2 1۲۲۱۰۰ ۰ 

 3 ۰-1 3۷2 3۷2 1سطح 

 ۷ ۰-1 3۷2 3۷2 1سطح 

 2 ۰-1 3۷2 3۷2 1سطح 

 - 1-۰ - ۰ 
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 دسترسی ماتریس سطوح بندیبخش تکرار دومین. 2 جدول

 
 دسترسی ماتریس سطوح بندیبخش . سومین تکرار۰ جدول

 ردیف ورودی خروجی مشترک سطح

 ۲ ۲۱۰ ۲۱ ۲۱ 3سطح 

 ۱ ۲۱۰ ۲۱ ۲۱ 3سطح 

 ۰ ۰ ۲۱۰ - 4سطح 

 
 دست به تفسیری ساختاری نهایی یالگو نهایی، دسترسی ماتریس و متغیرها سطوح به توجه با مرحله این در

 سطح ۱ از تحقیق این در آمده دست به تفسیری ساختاری نهایی یالگو شد، مشخص که طورهمان. آیدمی

 سطح قرار ترینپایین در که هاییشاخص داشت توجه باید. است شده مشخص ۱ شکل در که است شدهتشکیل
 هستند. برخوردار بیشتری تأثیرگذاری از اندگرفته
 

 

 
 ساختاری تفسیری مولفه های کنترل راهبردی در دانشگاه . مدل۱شکل 

 
 پیشنهادهاو  گیرینتیجه .5

پرداخته شد. باتوجه به  هادانشگاهساختاری تفسیری عوامل کنترل راهبردی در  سازیمدلاین مقاله به  در
، تالش گردید چارچوبی در جهت تدوین کنترل هاو ضرورت توجه به کنترل راهبردی در آن هادانشگاهاهمیت 

 اهداف محقق کردن صدد درارائه گردد. توجه به این نکته ضروری است که کنترل راهبردی  هادانشگاهراهبردی 
 . شود گرفته نظر در سازمان هر خاص شرایط با متناسب بایستی راهبردی کنترل نتیجه در است سازمان

 ردیف ورودی خروجی مشترک 

 1 1۲۲۱۰۰ 1۲۲۱۰ 1۲۲۱۰ 2سطح 

 ۲ 1۲۲۱۰۰ 1۲۰ 1۲۰ 2 سطح

 1۲۱ 1۲۲۱۰ 1۲۱۰ ۲ 

 1۲۱۰ 1۲۲۱۰ 1۲۱۰۰ ۱ 

 ۰ 1۲۲۱۰۰ 1۲۱۰ 1۲۱۰ 2 سطح

 - 1۲۲۱۰۰ - ۰ 

 سیاستگذاری و مدیریت

 سرمایه انسانی بودجه و مالی تسهیالت و امکانات

 ارزشها و فرهنگ سازمانی شبکه سازی و تعامالت

 تبادل و نشر دانش نظام تربیت و آموزش نظام پژوهش و تولید علم
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پژوهش استفاده  نظر مورد هایمؤلفه بندیاولویتبرای تعیین روابط و  ساختاری تفسیری سازیمدل از روش

. پذیردمیبر یکدیگر صورت  هامؤلفهمیزان قدرت نفوذ و وابستگی  بر اساس، هامؤلفه بندیاولویتنحوه . شودمی
است.  شده شناسایی مؤلفه تریناساسیو  ترینزیربنایی عنوانبه مدیریت و گذاریسیاست مؤلفهحاضر، تحقیق در 
 قدرت نفوذ و کمترین باالترین دارا بودنبا  و مدیریت گذاریسیاست مؤلفهاظهار داشت که  گونهاین توانمی

تعامالت،  و سازیشبکه، سازمانیفرهنگ و هاارزشمالی،  و انسانی، بودجه سرمایه هایمؤلفهبر  ،میزان وابستگی
 .استآموزش اثرگذار  و تربیت پژوهش و نظام دانش، نظام نشر و تبادل نهایت درو  امکانات و تسهیالت

 فرهنگ و هاارزششامل  سطح سوم هایمؤلفهو مدیریت بر  گذاریسیاست مؤلفهسطح چهارم، یعنی  طورکلیبه

 ساززمینهو مدیریت، زیربنا و  گذاریسیاست مؤلفه دیگرعبارتبه. استاثرگذار  تعامالت و سازیشبکهو  سازمانی
و مدیریت درست اتفاق بیافتد تمام  گذاریسیاست، اگر آمدهدستبهطبق نتیجه  دیگراست. هایمؤلفهتحقق 
به همین ترتیب، سطح  قرارگرفته و این عامل بیشترین اثرگذاری را دارد. نظر مورد، در مسیر آن از بعدسطوح 

که بر سطح بعدی خود، یعنی  است تعامالت و سازیشبکهو  سازمانی فرهنگ و هاارزش مؤلفهسوم شامل دو 
دانش و  نشر و علم، تبادل تولید و پژوهش مالی، نظام و امکانات، بودجه و تسهیالت انسانی، سرمایه هایمؤلفه
. شوندمیمذکور هم دچار تغیر و تحول  هایمؤلفه، مؤلفهبا تغییر این دو  که ؛است مؤثرآموزش  و تربیت نظام

 در جدول تعامالت و سازیشبکهو  سازمانیفرهنگ و هاارزشو مدیریت،  گذاریسیاست هایمؤلفه دیگرعبارتبه
MICMAC ت و میزان اهمی دهنده .که این نشانهستند پایینی وابستگی و باال نفوذ قدرت و دارای ۱، در ناحیه

 .استعوامل مذکور،  سایر براین عوامل  تأثیرگذاری
مالی همگی در یک سطح بوده و بر  و امکانات و بودجه و انسانی، تسهیالت دوم، عوامل سرمایه سطح در

 و تربیت علم و نظام تولید و پژوهش برای داشتن نظام دیگرعبارتبه .گذارندمی تأثیرعوامل سطح بعدی خود 
سیستمی و هماهنگ عمل نمایند تا خروجی  صورتبه، ترپایین هایسطح هایمؤلفهآموزش مناسب، باید 

  پژوهش و آموزش نیز مناسب شود.
زمینه کنترل  در مقایسه نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات صورت گرفته، تعداد محدودی تحقیقات در

 ۲۵۵2ق زیگل و همکاران در سال پذیرفته است که در تحقیصورت  هادانشگاهعالی و  آموزش در راهبردی
 در راهبردی کنترلاند و در آن به تاثیر تنگاتنگ را بیان کرده آلمان یهادانشگاه در علمی الگوی کنترل

که در تحقیق حاضر  شده استاشاره  دانشگاه در مسئول افراد گیریتصمیم عملکرد و ریزیبرنامه با هادانشگاه
ای رضاییان و همکاران درمقاله. ترین عامل به دست آمده استربناییگذاری و مدیریت به عنوان زیاستمولفه سی
که  اندهای کلی علم و فناوری پرداختهسیاست های کنترل راهبردیبه بررسی ابعاد و مولفه 1۲۰۰در سال 

زیرساخت،  و انسانی آن، منابع نظامات و عالی مالی، آموزش منابع سطح پنج به را حوزه این هایشاخص مجموع
تعامالت  و سازیشبکه و اقتصادی دستاورد فناوری، عوامل و علم ترویج و نهادی چارچوب و محیط علم، تولید

 همخوانی دارد. نتایج این تحقیق با اند که تقسیم کرده

قدرت نفوذ و  اساسبر  توانمی ها رامؤلفهاز  هرکدام، MICMAC تحلیل و تجزیهبه روش  با توجه
 تقسیم نمود: گروه ۱ در وابستگی

 این در .دارند ضعیفی وابستگی و نفوذ قدرت که است (اول )ناحیه خودمختار متغیرهای شامل گروه ولینا

شده بیان مدل در متغیرها قوی ارتباط نشان دهندهکه این  اندنگرفته قرار گروه این در متغیرها از کدامهیچ بررسی
برخوردارند که  باالیی وابستگی اما ضعیف نفوذ قدرت از که هستند وابسته متغیرهای دومدر ناحیه . است

 نفوذ از قدرت که باشندمی (سوم )ناحیه پیوندی متغیرهای سوم گروه .این گروه قرار دارند در 2و  ۷، 3متغیرهای 
 روی بر عملی گونه هر باشند کهآن دسته از متغیرها می ءپیوندی جز متغیرهای. برخوردارند باالیی وابستگی و

 چهارم گیرند. گروهمی در این دسته قرار ۲و  1،۰که متغیرهای  شودمیمتغیرها  سایر تغییر به منجر متغیرها، این
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. هستند پایینی و وابستگی باال نفوذ قدرت دارای متغیرها این .است (چهارم ناحیه) نفوذ یا مستقل متغیرهای

که در این بررسی  گویند؛می متغیرهای کلیدی را هستند باالیی نفوذ قدرت دارای که متغیرهایی طورکلیبه
 هاخروجی کردنجمع از طریق متغیرها وابستگی میزان و نفوذ قدرت اند.در این دسته قرارگرفته ۰و  ۱، ۲عوامل 

 .(۰ )شکل آمده استدستستون، به و سطر هر در 1 هایورودی و
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 MICMAC وتحلیلتجزیه نمودار .۰شکل 

 
، به مدیران و است شدهشناخته مؤلفه ترینمهم عنوانبهمدیریت  و گذاریسیاست مؤلفهبه اینکه  توجه با

صحیح و متناسب با  گذاریسیاستتدوین  بر روی شودمیدانشگاه پیشنهاد  فناوریحوزه علم و  گذارانسیاست

این  چراکهنمایند.  اصلاطمینان کامل ح هاسیاستو اجرایی شدن  سازیپیادهاز  و شده متمرکزنیاز روز جامعه 
و مدیریت غلط باعث از بین  گذاریسیاستباالتر تاثیرگذاربوده و هرگونه  هایسطح هایمؤلفه بر تمامی، مؤلفه

 .شودمی دانشگاهرفتن منابع مادی و معنوی 
در تعامالت از عوامل مهم حوزه کنترل راهبردی  و سازیشبکه و سازمانیفرهنگ و هاارزش، ازآنپس
 معنوی و همچنین سالمت و آموزش تربیت اسالمی، اخالق ،هاارزشبر روی  شودمیپیشنهاد  لذا است دانشگاه

، انسانی سرمایه هایمؤلفهپژوهشی اهتمام ویژه صورت پذیرد. در سطح دوم،  و علمی مراکز و دانشگاه با روابط
مشخص و  تأثیراما  پذیرندمی تأثیرسطح سوم و چهارم  هایمؤلفهاز  هرچند مالی و بودجهو  امکانات و تسهیالت

بر این عوامل دقت و توجه  شودمیتوصیه  گذارانسیاستبه مدیران و  هرحالبهمهمی بر عوامل سطح اول دارند. 
 جمله ازآموزش  و تربیت نظام پژوهش و دانش، نظام نشر و باید توجه داشت عوامل تبادل نهایتاًویژه نمایند. 

 از سایر عوامل توجه کرد. شانتأثیرپذیری بر میزاناین عوامل باید  در کنترلوابسته بوده و  عوامل
پرداخته و سپس راهبردها  هامؤلفهاز این  هرکدام شناسیآسیببه بررسی و  شودمیآینده پیشنهاد  محققینبه 

و مدیران ارشد  گذارانسیاستو راهکارهای رسیدن به نقطه مطلوب را بیان نمایند. پیشنهاد کاربردی به 
اثرگذار و وابسته  هایمؤلفهدر این تحقیق، نسبت به  آمدهدستبهمدل  بر اساس شودمیدانشگاهی توصیه 

 و اعمال کنترل راهبردی اقدام نمایند. هاسیاستتحقق شناخت پیداکرده و با رویکرد سیستمی، نسبت به 
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