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 چکیده
 هایحوزه از که اين حوزه يكي دهدنشان مي اخير، هایسال طي مديريت راهبردی حوزه مقاالت تنوع تعداد وبررسي 

اند موضوعات مشترک متنوعي های مختلف مديريت سعي کردهپژوهشگران حوزه کهطوریتوجه و پراستقبال بوده؛ به مورد
 با روش تحليل محتوای کمي به که است کاربردی هدف لحاظ از و توصيفي پژوهش، را در اين زمينه مطرح نمايند. اين

پردازد و هدف آن، بررسي و تحليل موضوعي مجالت مديريت مي مراتبي سلسله بندیرويكرد خوشه با موضوعي تحليل
يريت های مطالعات مدمجله مرتبط با اين حوزه به نام 6مقاله منتشر شده در  66۱راهبردی در ايران است. برای اين کار، 

قرار  موردبررسي 763۸تا  7637های مديريت راهبردی در بازه زماني راهبردی، انديشه مديريت راهبردی و پژوهش
ای موضوعات سهم موضوعي مقاالت، سهم مشارکت نهادهای علمي، تحليل خوشه موضوعي؛ اند. برای تحليلگرفته

موضوعي مجالت مديريت راهبردی و درنهايت تحليل  های نهادهای علمي، تحليل شبكمديريت راهبردی، تحليل خوشه
گانه  ۱3دهد که موضوعات است. نتايج اين پژوهش نشان مي قرار گرفته موردبررسيروند موضوعات مديريت راهبردی 

ا بمطالعات مديريت راهبردی مجله مورد تحليل، مجله  6خوشه قابل بررسي بوده و در ميان  4مديريت راهبردی در قالب 
 ۸های مديريت راهبردی در مجله مهمتر اين حوزه، هم با مجله انديشه مديريت راهبردی و هم با مجله پژوهش کردکار

 است.  دار مشترک بوده و به نوعي در ساختار شبكه مجالت مديريت راهبردی، دارای نقش مرکزیموضوع اولويت
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 مقدمه .1

مديريت  . در تعاريف[3] ورزدمي تأکيد پويايي سازمان بقا و حفظ مديران در نقش برراهبردی، مديريت 
های رقابتي و نيز دستيابي به اهداف کالن تدوين شده، مفاهيم رقابت، ايجاد و حفظ مزيت کلمات ،راهبردی

موضوع اصلي علم راهبردی، رقابت »، اظهار داشتتوان و مي اندشدهشناخته  راهبردی مطرح مديريت اوليه اصلي
شود که نتيجه عريف ميای از تصميمات و اقدامات تمجموعه». به عبارت ديگر، مديريت راهبردی، [74]« هست

های شرکت )هدف پيشتازی و موفقيت در صنعت رسيدن به هدف هايي است که برایآن، تنظيم و اجرای طرح
 .[۱3]« اند.موردنظر( طراحي شده

 و محتوا گسترش فزاينده تأثير تحت ايران، در راهبردی مديريت حوزه هایپژوهش روند اخير، هایدهه در
از توان . در اين ميان، مي[73]است  داشته صعودی سير جهان، در مديريت علم نوين حوزه اين مرزهای

 هایپژوهش حجم روزافزون .[7۸]کمک گرفت  مديريت راهبردی فرآيندهایتحليل ابزارهای مختلفي برای 

 در کنندگانمشارکت گرفته، های صورتپژوهش روند موضوعي از کلي تصوير نبود و استراتژی حوزه در داخلي

 دهند. انجام کشور داخل انتشاريافته در هایپژوهش بر موضوعي تحليلي تا داشت آن بر را تحقيق اين
از  را بيش علمي توسه و رشد روند بررسي به نياز اخير قرن چند در علمي انتشارات روزافزون طور کلي رشدبه
 کار به علوم ترسيم ساختار و علمي توليدات ميزان بررسي در که هايياز روش ييك است. کرده آشكار پيش

 رشد و رودمي شمار به فعال کامالا  پژوهشي حوزهيک  سنجي. علم [۱۸]است  سنجيعلم شود،مي گرفته

 .[۱6] [73]است  های داخلي و خارجي شدّت يافتهدر پژوهش اخير ساليان حوزه در اين آثار تصاعدی
آن  داغ مباحث کننده بيان حوزه هر در هاآن ميان ارتباطات کيفيت و توليدشده علمي مقاالت از طرفي تعداد

 رشته علمي، يک گرافيكي ترسيم علمي همراه با هایاست. تحليل موضوعات از يک اهميت هر و خاص حوزه

 مفهوم به رشته علمي انتزاعي مفهوم و تبديل دانش بشری شاخه از آن تردقيق و بهتر شناسايي برای را راه

 و مدارک ميان در ادواری نشريات که است دليل اين به مقاالت نشريات به . توجه [7]کند مي هموار تریعيني
 منابع اطالعات ترينمهم از دارند، انتقال اطالعات در که مؤثری نقش و نشر سرعت دليل به منابع انتشاراتي

 نتايج ارائه جايگاه ترينلياص ،پژوهشي  علمي ها، نشرياتادواری ميان در .[۱] روندمي شمار به علمي

 هاآن مورد در عميقي داوری ها،همايش خالف مقاالت رو ب [64]دارند  ایاهميت ويژه مطالعات و هاپژوهش

 کمكي هاآن مقاالت روابط موضوعي بررسي و تحليل رو،اين است. از عتماداقابل هاآن هایو يافته صورت گرفته

اين طريق  از کهضمن اين است. عيني صورتبه حوزه هر پژوهشي مباني نظری موضوعي بندیدر دسته مؤثر
  .[76]کرد  را نيز فراهم حوزه اين در پژوهشي هایسياست و هاپژوهش در راهبردی ريزیبرنامه توانمي

 آيد،برميسنجي تر علمطور تخصصيموضوعات تحليل محتوا و به کارکرد از که گونههمانبه عبارت ديگر، 

 در متون و اسناد در مفهومي روابط شناسايي و کشف دريافت، با هاپژوهش نوع اين در اصلي اهداف و لهامس

 الزم های وابسته،حوزه و مديريت راهبردی هایپژوهش تكامل تدريجي و ظهور به توجه . لذا با[67] است ارتباط

 فكری ساختار عبارتي به و گردد ارائه حوزه در اين شده انجام هایپژوهش وضعيت از جامع و کالن است تصويری



 6۱   یراندر ا یراهبرد یریتمد یموضوع یهاساختار و روند شبکه یلتحل 

 زماني بازه يک در حوزه پژوهشي اين در مطرح مباحث و هاخوشه تا گيرد قرار بررسيمورد  حوزه اين در دانش

 موضوعاتي کرده، توجه هاآن به پژوهش اين که مفاهيمي رو، اين ازشناسايي شوند.  علمي روشي به جامع نسبتاا

 به توجه با. دارد وجودمديريت راهبردی  پژوهشي علمي فارسيمنتشر شده در مجالت  مقاالت در که است

 در مؤکد و اساسي مفاهيم و هاگرايش بودن نامشخص لهامس به تواندمي پژوهش ،محتوا تحليل کارکرد

تحليل که با هدف بررسي و پژوهش  اين . لذابپردازدمديريت راهبردی  حوزه در ايراني متخصصان هایپژوهش
 است: زير هایپرسش به پاسخگويي موضوعي مجالت مديريت راهبردی در ايران صوت گرفته است و درصدد

موضوعات راهبردی مهم و سهم هر يک در مقاالت منتشر شده در مجالت مديريت راهبردی چگونه  .7
 است؟

عداد مقاالت ها وساير موسسات آموزشي و پژوهشي( از نظر ت)دانشگاه نهادهای علميسهم مشارکت  .۱
 منتشر شده در مجالت مديريت راهبردی چگونه است؟

ای سلسله مراتبي مرتبط با موضوعات مديريت راهبردی در مجالت مديريت راهبردی تحليل خوشه .6
 چگونه است؟

 ای سلسله مراتبي مرتبط با نهادهای علمي فعال در حوزه راهبردی چگونه است؟تحليل خوشه .4

 مديريت راهبردی به چه صورتي است؟موضوعي مجالت  شبكه .۸
 است؟ تحليل روند موضوعات مديريت راهبردی در بازه زماني بررسي شده، چگونه .3

  

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 پردازد،مي مختلف هایسطح در پژوهشي و علمي بروندادهای تحليل کمي به سنجي کهعلم مطالعات

 سنجيعلم مطالعات انجام طريق گيرند. از قرار استفاده مورد علمي هاینشريه بررسي عملكرد برای تواندمي

 در يک نشريه الملليبين و ملي جايگاه همچنين و توليدات اين و اثرگذاری کيفيت علمي، توليدات توان تعدادمي

 هایشاخص از توانمي سنجي،علم هایشاخص کنار . در[74]کرد  بررسي را رشتههم هاینشريه ساير با مقايسه

 برد.  مختلفي بهره
 ترينمهم از که يكي شودمي انجام مختلفي هایروش و فنون به توجه با دانش ساختار در اين ميان، بررسي

 برای 7363 سال در در Tryonتوسط  بار اولين 7ایخوشه تحليل اصطالح. [4]است  ایتحليل خوشه ، روشهاآن

 هاداده تحليل ميانبر ابزار ایخوشه گرفت. تحليل قرار مورد استفاده بودند،شبيه  که اشيائي بندیگروه هایروش

 گروه يک به هاآن اگر شيء دو بين ارتباط درجه هايي کهبه گروه مختلف اشياء به دادن نظم آن هدف که است

 .[6۸]است  حداقل صورت اين غير در و حداکثر باشند، داشته تعلق

                                                                                                                                                 
7 Cluster Analysis 
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 ۱فاصله و 7شباهت ميزان پايه بر متغيرها و است اشيا بندیدسته همان بندی،به عبارت ديگر، خوشه
 تحليل طريق از که است بندیطبقه نوعي ایخوشه تحليل طرفي، از. هست استوار هاآن موردنظر هایويژگي

 بر افراد بندیدسته هدف، اگر فرض به. [۸] کندمي ايجاد متجانس هاييگروه پيچيده، هایداده از ایمجموعه
 هم به افراد اين هوشي بهره چه هر لذا. است هاآن بهره هوش موردنظر ويژگي باشد، هاآن هوشي بهره اساس

 بين مقدار اين تفاوت چه هر يعني گيرند،مي قرار يكديگر به نزديک مكاني لحاظ از بندیدسته در باشد ترنزديک
. است کمتر هاآن( فاصله) شباهت عدم عبارتي به يا بيشتر ويژگي اين اساس بر هاآن شباهت باشد، کمتر فرد دو
 که شودمي گرفته نظر در 6هندسي بردار يکپژوهش  مورد مجموعه يک از عضو هر خودکار، بندیخوشه در

پس . است مجموعه آن ديگر اعضای از يک هر با عضو آن بين اختالف ميزان بردار، اين دهنده تشكيل نقاط
بندی متون مربوط به يک زمينه موضوعي خاص، هر کدام از اصطالحات موضوعي بندی و طبقهبرای خوشه
پس تعيين ارتباط بين اصطالحات گوناگون بر پايه ميزان ، س[1] شوديک بردار در نظر گرفته مي هاآنموجود در 

های ای از متون است که بدون تكيه به روشهای موجود در يک متن يا مجموعهرخدادی اصطالحات يا واژههم
 .[۵]گيرد شناسي صورت ميهای زبانپيچيده منبعث از تئوری

 اين از. است کمتر دو آن فاصله يا ترندشبيه هم به دو آن باشند، داشته بيشتری مشترک نقاط بردار دو چه هر
 .[۱1] هست بردارها ديگر با بردار هر فاصله عبارتي به يا شباهت مقايسه بندی،خوشه که گفت توانمي جهت

 معنايي لحاظ از يا مترادفند هاآن که نيست معني بدان هستند، شبيه اصطالح دو شودمي گفته که وقتي بنابراين،
 بدان آماری مباني نظری لحاظ از بلكه دارد، وجود هاآن بين خاص و عام رابطه لزوماا يا و  [۱4] دهستن شبيه

 .[6۱]است  اندازه چه بردار روی هاآن مشترک نقاط ميزان که معني است

 به تحقيقي مورد زمينه اگر توضيحي: کارکرد-7: در نظر گرفته است بندیبرای خوشه کارکرد سه ،4بروگن
 موضوعاتي فرعي، هایگروه ساختاربندی و هست تشخيص برای ابتدايي قدم بندیخوشه باشد، جديد نسبت
 برای بندیخوشه از محققين عبارتي، به. ارزشمندند محور آن حولپژوهش  مسايل فهم در بالقوه طوربه که است

 اگر قبلي: هایبندیطبقه آزمودن -۱ برند،مي بهره هاداده از بزرگ مجموعه يک محتوای سازیخالصه
 پيشنهاد حوزه علم از ایشاخه موضوعات بندیطبقه برای خاصي روشي تئوری يک يا دستاوردهای علمي

 قدرتمند روش بندی يکخوشه سازی:ساده -6. آزمود را هابندیطبقه آن توانمي بندیخوشه روش از کند،مي
 و دشوار اشيا بندیگروه انساني برای ذهني قضاوت که زماني رد توانمي آن از است که هاداده سازیساده برای

 .[۸]برد  بهره است، ناممكن يا
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 سلسله روشي. است پذيرامكان مراتبي سلسله غير و 7مراتبي سلسله صورت دو به بندیخوشه همچنين
 کنند،مي توصيه را 7111 از کمتر تعداد طور معمول،به باشد، کم موردها تعداد که است مؤثر هنگامي مراتبي
 به را هاخوشه تعداد توان به قبلي دانش اساسي بر که است ارزشمند وقتي مراتبي نيز سلسله غير بندیخوشه

توصيه  بندیخوشه نوع اين است زياد موردبررسي موارد تعداد که زماني در همچنين ،[۸] کرد تعيين احتمال
 .شودمي

 در را خودکار و آماری هایروش اساس بر مراتبي سلسله بندیخوشه مزيت همكارانش، ودر اين ميان، تائو 
 بسيار دستي هایروش اساس بر بندیخوشه -7: شمارندبرمي چنين( دستي) محورمتخصص هایروش برابر

 ممكن -۱. بيابند را مدارک موضوعات ارتباط تا است موضوعي متخصصين فرآيند نيازمند اين زيرا است، برهزينه
 موضوعي مراتب سلسله هيج را در اهآن نتوان طبيعي صورتبه که باشد داشته وجود مدارک از ایگستره است
 -6. شوند مشكل دچار هاآن بين معنايي ارتباط ارزيابي در موضوعي متخصصين دارد امكان حتي و داد جای

 تواندمي است که شده برگرفته مدارک از که است آمارهايي پايه بر مراتبي سلسله هایخوشه خودکار یتوسعه
 سلسله بندیخوشه دليل دو پايه بر همچنين هاآن. دهد نشان را هاخوشه سلسله بين ارتباط آماری صورتبه

 هایفهرست بررسي طريق از تا دهندمي اطالعات کاربران از بسياری -7: دانندمي بسيار سودمند را مراتبي
 را مرتبط هایطبقه بين ارتباط مراتبي، سلسله ساختار -۱. بگردند خود موردنياز اطالعات دنبال به مراتبي سلسله

 .[61] دهدمي دست به مسايل از بسياری حل برای را ارزشمندی اطالعات و سازدمي مشخص
سلسله مراتبي، محاسبه تراکمي است. در اين روش، ابتدا  بندیترين روش برای خوشهکه معمولضمن اين

شود. بنابراين، ای دورتر تلفيق ميشود و قدم به قدم هر اليه، با اليهموردهای بسيار نزديک به هم مشخص مي
مورد موجود باشد، فرآيند تلفيق با در کنار هم گذاشتن دو موردی که بيشترين نزديكي را به يكديگر دارند،  nاگر 

رتباط ا هاآندهند. در مرحله بعدی، موردی که در يک اليه دورتر با كل ميشود و اولين خوشه را ششروع مي
. همچنين تحقيقات [۸]بندی کامل شود گيرد تا خوشهبار صورت مي n-1و اين عمل  شودوصل مي هاآندارد، به 

« ۱گروهي بين پيوند»به نام  يالگوريتم، موضوعات روی مختلف هایالگوريتمدر ارتباط با  دهد کهنشان مي
 .[67]گيرد بيشتر مورد استفاده قرار مي

 پیشینه پژوهش

متنوع و برای مقاصد مختلفي انجام شده است.  هایپژوهشتر تحليل محتوا در کلي طوربهموضوع و  تحليل
 بين ارتباطي الگوهای کشف [۱3، 3] علم از حوزه يک در پنهان ارتباطات يافتن در توانديمها اين نوع تحليل

دوره  يک در فكر يک گسترش، [۱۱] فناوری يا علم از حوزهيک  مفاهيم تدريجي تكامل شف، ک[6] هاموجوديت
 ،[71، 77، 3]عي موضو هایشبكه ساختار درک ،[66] خاص حوزه يک هایگرايش آشكارسازی، [6] زماني

                                                                                                                                                 
7 Hierarchical clustering 

۱ Between-Groups Network 
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 آثار در غالب مفاهيم و عالقه مورد موضوعات کشف ،[۱7] حوزه يک مهم و اصلي برجسته، موضوعات شناسايي

 .کند کمک [۱۵] پژوهشگران
 فارسي مقاالت محتوای های مختلفي انجام شده است. پژوهشگراني به تحليلهمچنين در داخل نيز، پژوهش

 روش با پرداختند. نتايج اين پژوهش که 763۱تا  7613از سال  طالق و ازدواج زمينه ايران در علمي نشريات

 موضوع ازدواج، حوزه در هاپژوهش اصلي محور کلي طوربهمراتبي انجام شده بود، نشان داد  سلسله بندیخوشه

 مباحث. همچنين دارد محوری نقش طالق حقوقي موضوعات در زن و است خانواده موضوع طالق، حوزه در و زن

 اقتصاد ایاندازه تا و حقوق روانشناسي، شناسي،جامعه هایطبقه در توانمي را طالق و ازدواج به مربوط مشترک
مجواری و رابطه بين موضوعات در پژوهش ديگری به بررسي ه . توکلي زاده و همكاران[67] داد جای
اند پرداختهاصطالح  -بندی مبتني بر مدرکشناسي ازدواج در ادبيات زيست پزشكي بر اساس روش خوشهروان

شناسي ازدواج در زيست پزشكي را به پنج حوزه توان موضوعات روانميدهد که . نتايج آنان نشان مي[6۱]
. پژوهشگراني توان به برخي از سواالت مرجع پاسخ گفتاصطالح مي -بندی مدرکاز روش خوشهه و تقسيم کرد

 نقشه ابسكو پرداختند. ترسيم اطالعاتى بانک الكترونيكى در کتاب حوزه مقاالت موضوعى نقشه نيز به ترسيم

 پايين حوزه، اين انجام شده در هایپژوهش شبكه تراکم که داد نشان بندی،حوزه با روش خوشه موضوعي اين

 فرايند ظاهر، معايب، مزايا، ها،پيشرفت فناوری دسترسي، پذيرش، نظير اصلي موضوع ۵1 به عالوه، و است

 کتاب آمد. قالب به دست الكترونيكي کتاب با مرتبط کتاب و صنعت کتاب آينده زيستي، تأثير جذابيت، ارزيابي،

 حوزه اين در بحث شده موضوعات ترينمهم جمله از آن به دسترسي نيز و چاپي کتاب آن با مقايسه الكترونيكي،

دانش کارآفريني ايران بر  هترسيم نقشنيز در پژوهشي به  . اکبری[71]است  آمده دستبه گره اندازه به با توجه
 مقاالت تمام شماری مبنای . اين پژوهش که بر[7]پرداخته است  مبنای مقاالت علمي و پژوهشي در ايران

 تعداد دهد که بيشترينمقاله انجام گرفته، نشان مي ۱73، با بررسي 7637تا  76۵1هایسال طي پژوهشي-علمي

 .هستند« کارآفريني فردی»و « مانيکارآفريني ساز»های حوزه در شده چاپ مقاالت
که در ارتباط با موضوع مديريت راهبردی، بايد گفت که پژوهش زيادی انجام نشده و از آن جمله ضمن اين

 زير اشاره کرد:  هایپژوهشتوان به مي
محتوا به بررسي ساختار و تكامل زمينه مديريت  تحليل و بررسيپژوهشگراني نيز با استفاده از روش 

ای پرداختند. آنان ضمن بررسي تحوالت و ساختار شبكهسال در مجله آکادمي مديريت  ۱3راهبردی در طي 
. همچنين پژوهشگران ديگری با [7۱]اند هايي هم برای آينده اين حوزه اشاره کردهبينيشكل گرفته، به پيش

برای  در آينده به بررسي مديريت راهبردی نوآوری پرداختند.پژوهش های راه ارائهو رويكرد مرور سيستماتيک 
 تحليل و بررسيکلمات،  تحليل و بررسيهای کمي از قبيل و استفاده از روش مباني نظریاين کار، با بررسي 

تشر شده در هفت مقاله در مورد مديريت راهبردی نوآوری من 64۱تكرار، به بررسي  تحليل و بررسيای و خوشه
. پژوهشگراني نيز با هدف بررسي و ارزيابي شكلي و محتوايي مقاالت [7۵]پرداختند  ۱171تا  733۱مجله از سال 

مجله  7634تا سال  76۵3مقاله منتشر شده از سال  ۱11، به تحليل محتوای مديريت راهبردی مرتبط با حوزه
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. [74]پارامتر انجام شد  71دار و در قالب صورت نظامپرداختند. بررسي آنان به مطالعات مديريت راهبردی
 طي مديريت استراتژيک حوزه در ايراني پژوهشگران انتشار آثار روند به بررسيهمچنين در پژوهش ديگری 

پژوهشي  علمي هایمقاله منتشر شده در نشريه ۱۸7پرداختند. پژوهش آنان با بررسي  7636تا  76۵1 هایسال
 معيارهايي براساس آمده دست شكل گرفته و نتايج به برخط متن تمام دسترسي دارای و کشور داخل مديريت

 داده، تحليل و گردآوری روش شده، مطالعه صنايع استراتژی، تحليل ابزارهای و هاموضوع پژوهش، مدل همچون

 .[73] قرار گرفته است موردبررسيپژوهشگران  همكاری و نحوه ترکيب
 

 شناسی پژوهشروش .3

 شبكه تحليل و سنجيفنون علم از آن در که است کاربردی هایپژوهش زمره در هدف، نظر ازپژوهش اين 

تحليلي برای  -است. همچنين از نوع کيفي و مبتني بر تحليل محتواست و از رويكرد توصيفي شده استفاده
مند و ا؛ آزمون نظامی هدف استفاده شده است. تحليل محتوتوصيف و ارزيابي محتوای موضوعي مقاالت جامعه
گيری، به متن نسبت معتبر اندازههای عددی براساس قوانين تكرارپذير نمادهای ارتباطي است که طي آن ارزش

در مورد اعتبار  .[۱1]شود ها تحليل ميهای آماری، روابط بين ان ارزششوند. سپس با استفاده از روشداده مي
 در مقاله توسط موردنظرهای نيز بايد گفت، برای بررسي روايي پژوهش حاضر، هر يک از شاخصپژوهش 
و بازبيني مجدد قرار گرفته است. از سوی  موردبررسيقرار گرفته و در هر مورد اختالف  موردبررسيمحققين 

علمي قرار گرفته  مجامع تائيدشناسي، تعدد پژوهش با روش ثابت در موضوعاتي که مورد ديگر در بحث روش
 کننده پژوهش است. تائيدباشد، 

حوزه مديريت راهبردی به  مجله 6نويسندگان ايراني در  همنتشر مقاله 66۱ از پژوهش اين آماری جامعه
های مديريت راهبردی در بازه زماني های مطالعات مديريت راهبردی، انديشه مديريت راهبردی و پژوهشنام

دار و با صورت نظاممنظور توصيف عيني و کيفي محتوای مفاهيم، بررسي بهکه بهتشكيل شده  763۸تا  7637
گيری انجام نشده و تمامي جامعه که در اين پژوهش، نمونهکمک از مقاالت مشابه انجام شده است. ضمن اين

 قرار گرفته است. موردبررسيتمام شماری  صورتبه

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردی به  ؛اظهار داشتيد باپژوهشي انتخابي -مجله علمي 6در ارتباط با 
، دوفصلنامه انديشه مديريت راهبردی به انجمن مديريت راهبردی ايرانصاحب امتيازی دانشگاه شهيد بهشتي و 

های مديريت راهبردی به صاحب امتيازی صاحب امتيازی دانشگاه امام صادق )ع( و همچنين فصلنامه پژوهش
 7637و سال  76۵3، سال 76۵۵دانشگاه آزاد اسالمي قرار دارد که تاريخ آغاز اعتبار هر يک به ترتيب از سال 

کميسيون بررسي مجالت علمي کشور وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  تائيد. هر سه مجله مورد هست
پايگاه و همچنين يكي از مجالت تخصصي در موضوع مديريت راهبردی کشور بوده که توانسته است در 

ره ( نيز نمايه شود. الزم به ذکر است در ارتباط با مالک انتخاب مجالت بايد اشاISC) استنادی علوم جهان اسالم
علوم، تحقيقات و فناوری و همچنين نظر خبرگان که  وزارت معتبر علمي شود که با توجه به فهرست نشريات
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پژوهشي مديريت -متشكل از چند تن از پيشكسوتان اين حوزه بودند، مبنای اتخاب، مجالت تخصصي علمي
در اين حوزه نيز پرداخته باشند، ايراني بود که ضمن دارا بودن عنوان مديريت راهبردی، به چاپ مقاالت مرتبط 

 لذا مجالتي که به حوزه سياست و مطالعات دفاعي مرتبط بودند، از اين حوزه حذف گرديده است.
 مطبوعات مجالت، پايگاه وبسايت خود طريق از همنتشر هایمقاله پژوهش، تمام هایداده گردآوری برای

 تحليل برای موردنياز هایو داده گرفتند قرار موردبررسي و شده بارگيری ،۱نور تخصصي و يا پايگاه مجالت 7ايران

شدند. سپس با توجه به سواالت پژوهشي مطرح شده در تحقيق،  منتقل SPSSو  Microsoft Excelافزار نرم به
 های گرافيكي استفاده گرديد.نمودار تحليلي و شكل ی،آمارتوصيفنتايج، از  تحليل و بررسيبرای 

 

 هاو یافتهها تحلیل داده .4

انديشه مديريت  ،مديريت راهبردیمطالعات  مجله 6مقاله چاپ شده در  66۱وضعيت کلي و روند تعداد تمامي 

 قابل مشاهده است. 7و همچنين نمودار  7در جدول  های مديريت راهبردیراهبردی و پژوهش

 
 وضعيت کلي مقاالت چاپ شده در مجالت مديريت راهبردی به تفكيک هر سال .7جدول 

 ردیف
سال چاپ 

 مقاالت
 نام مجله

ت تعداد مقاال

 چاپ شده

تعداد مقاالت 

چاپ شده 

 ساالنه

درصد مقاالت 

چاپ شده 

 ساالنه

1 7637 

 ۱۵ مطالعات مديريت راهبردی -7مجله

 76 انديشه مديريت راهبردی -۱مجله 73% ۸۸

 74 های مديريت راهبردیپژوهش -6مجله

2 763۱ 

 6۱ مطالعات مديريت راهبردی -7مجله

 7۸ انديشه مديريت راهبردی -۱مجله 74% 41

 1 های مديريت راهبردیپژوهش -6مجله

3 7636 

 41 مطالعات مديريت راهبردی -7مجله

 7۱ انديشه مديريت راهبردی -۱مجله ۱7% 11

 7۵ های مديريت راهبردیپژوهش -6مجله

4 7634 

 44 مطالعات مديريت راهبردی -7مجله

 76 انديشه مديريت راهبردی -۱مجله ۱6% 1۸

 7۵ های مديريت راهبردیپژوهش -6مجله

5 763۸ 

 41 مطالعات مديريت راهبردی -7مجله

 74 انديشه مديريت راهبردی -۱مجله ۱3% ۵۸

 ۱4 های مديريت راهبردیپژوهش -6مجله

                                                                                                                                                 
7 www.magiran.com 

۱ www.noormags.com 
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 ردیف
سال چاپ 

 مقاالت
 نام مجله

ت تعداد مقاال

 چاپ شده

تعداد مقاالت 

چاپ شده 

 ساالنه

درصد مقاالت 

چاپ شده 

 ساالنه

 %711 66۱ کل

 

 

 
 763۸تا  7637های روند تعداد مقاالت انتشار يافته در مجالت مديريت راهبردی طي سال. 7نمودار 

 

که الزم به . ضمن اينهستصعودی  موردنظرشود روند چاپ مقاالت در مجالت که مشاهده مي طورهمان
مجله  منتشر نشدن دليل به ديگر، هایسال به نسبت 763۱ در سال انتشار يافته هایپژوهشکم  ذکر است تعداد

ای را به چاپ نرسانده است. در ادامه، به پاسخ که در اين سال، مقاله هستهای مديريت راهبردی پژوهش
 شود.های مطرح شده پژوهش پرداخته ميپرسش
 سهم موضوعی مقاالت -

اول مبني بر تعيين موضوعات راهبردی مهم و سهم هر يک در مقاالت منتشر برای پاسخگويي به سوال 
شده در مجالت مديريت راهبردی بايد گفت: با بررسي صورت گرفته در حوزه مديريت راهبردی مشخص شد، 

 و . با بررسي عناوين مقاالت[73، 74، 7۱] انجام شده است بندی موضوعي مديريت راهبردیسه نوع طبقه
های چاپ شده در نشريات مورد مطالعه، نتايج اوليه حكايت از آن ان به کار برده شده در مجموعه مقالهکليدواژگ

موضوع  3در  [74]بندی ارائه شده توسط حاجي پور توان تقريبا مشابه دستهمي طور کلي مقاالت رادارد که به
ا توجه به مباحث مديريت راهبردی، بندی کرد. در بررسي سهم موضوعي مقاالت بموضوع جز دسته ۱3کالن و 
راهبرد و انواع »از:  عبارتندموضوع کالن مديريت راهبردی مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است که  3بررسي 

، «تحليل محتوای راهبردی»، «ای راهبردیتحليل زمينه»، «فرآيند مديريت راهبردی»، «های آنو مدل نظريه
شده  ارائهبندی کامل ، دسته۱در جدول «. های مرتبط با مديريت راهبردیهحوز ساير»و « مسايل راهبردی»
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 بندی اوليه مقاالت براساس موضوعات کالن و جزء مديريت راهبردیدسته .۱جدول 

 درصد فراوانی فراوانی موضوعات جز عناوین و موضوعات کالن ردیف

1 

 های آنو مدل راهبرد و انواع نظريه

 ۸ 7۸ تفكر راهبردی

 6 3 نقشه راهبردی 2

 3 ۱7 الگوهای راهبردی 3

4 

 فرآيند مديريت راهبردی

 4 76 ريزیبرنامه

 ۱ 1 اجرای راهبرد از طريق ساختار 5

 6 3 اجرای راهبرد از طريق فرهنگ 6

 ۱ ۵ اجرای راهبرد از طريق رهبری 7

 3 ۱7 کنترل و ارزيابي عملكرد 8

9 
 ای راهبردیتحليل زمينه

 4 76 تحليل محيط بيروني

 ۱ ۵ تحليل دروني 11

11 

 تحليل محتوای راهبردی

 6 71 اسناد باالدستي راهبردی

 4 74 راهبرد سطح ملي 12

 6 71 راهبرد سطح شرکت 13

 ۱ ۵ وکارکسبراهبرد سطح  14

 ۵ ۱3 راهبرد سطح عمليات منابع انساني 15

 7 4 راهبرد سطح عمليات تكنولوژی 16

 3 ۱1 راهبرد بازاريابي 17

 6 77 المللراهبردهای بازار با رويكرد تجارت بين 18

 ۸ 7۸ راهبردهای بازار با رويكرد مديريت برند 19

 ۱ ۸ هماهنگي راهبردی 21

21 

 مسايل راهبردی

 1 1 تصميمات راهبردی

 ۱ 3 مزيت رقابتي 22

 4 76 های پوياتوانمندی 23

 ۱ ۵ راهبردیهای قابليت 24

25 

 راهبردی های مديريتحوزهساير 

 ۸ 71 مديريت دانش

 7 6 آينده پژوهي 26

 ۵ ۱۸ گذاریمديريت مالي و سرمايه 27
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 درصد فراوانی فراوانی موضوعات جز عناوین و موضوعات کالن ردیف

 6 71 هوشمندی سازماني 28

 7 6 های اطالعات راهبردیسيستم 29

 711 66۱ موضوع جز۱3 موضوع کالن 3 کل

 

 به ترتيب به موضوع تحليل محتوای موردبررسيمقاله  66۱، سهم موضوعي مقاالت از ۱با توجه به جدول 
 71درصد، فرآيند مديريت راهبردی با  7۵های مرتبط با مديريت راهبردی با درصد، ساير حوزه 61راهبردی با 

ای راهبردی درصد و تحليل زمينه ۵با درصد، مسايل راهبردی  74های آن با و مدل درصد، راهبرد و انواع نظريه
 درصد اختصاص يافته است. 3با 

انساني و همچنين مديريت مالي و  منابع عمليات سطح همچنين بيشترين فراواني در زيرموضوعات به راهبرد
درصد اختصاص يافته و کمترين سهم نيز به راهبرد سطح عمليات تكنولوژی، آينده پژوهي،  ۵گذاری با هسرماي

که زيرموضوع تصميمات راهبردی نيز هيچ درصد اختصاص يافته، ضمن اين 7های اطالعات راهبردی با سيستم
 سهمي نداشته است. 

 سهم مشارکت نهادهای علمی -

نفر  3۵/۱که سهم هر مقاله تقريبا  دهکر نويسنده منتشر را مقاله 66۱ تعداد سال ۸ فاصله در دهدنتايج نشان مي
است که در اين تحقيق، نويسندگان اول هر مقاله، مبنای محاسبه و تحليل قرار گرفته، لذا در زمينه مشارکت 

محقق )با احتساب نويسنده  66۱ها و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي(، در مجموع نهادهای علمي )دانشگاه
قرار گرفته است تا ميزان مشارکت هر يک از  موردبررسي ،اند که نهاد علمي هر محققاول مقاله( مشارکت داشته

نهاد  43شود، در مجموع مشاهده مي 6که در جدول  طورهماننهادهای علمي کشور در مجالت مشخص گردد. 
اند. مشارکت داشته موردبررسيه مقال 66۱پژوهشي در -علمي کشور در قالب دانشگاه و ساير نهادهای علمي

درصد از کل مقاالت را دانشگاه شهيد بهشتي به خود  73نيز مشخص شده است،  6که در جدول  طورهمان
درصد، دانشگاه عالمه  77درصد، دانشگاه تهران با  74با  دانشگاه آزاد اسالمياختصاص داده است و پس از آن، 

درصد  31دانشگاه به تنهايي حدود  ۸درصد قرار دارند که اين  3درصد و دانشگاه پيام نور با  71طباطبائي با 
 درصد دارند. ۸نهاد نيز مجموعا سهمي در حدود  7۵که اند، ضمن اينمقاالت را به خود اختصاص داده

 
 ن مشارکت نهادهای علميميزا. 6جدول

 درصد فراوانی فراوانی نهادها و موسسات علمی

 های تهراندانشگاه

 دانشگاه( 13)

 73 3۱ دانشگاه شهيد بهشتي

 77 63 دانشگاه تهران

 71 66 دانشگاه عالمه طباطبائي
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 درصد فراوانی فراوانی نهادها و موسسات علمی

 ۸ 73 دانشگاه تربيت مدرس

 ۸ 73 دانشگاه امام صادق )ع(

 ۱ ۸ دانشگاه علم و صنعت ايران

 1۸/7 ۸ دانشگاه امام حسين )ع(

 1۸/7 ۸ ملي دفاع عالي دانشگاه

 1۸/1 6 اشتر مالک صنعتي دانشگاه

 1۸/1 6 دانشگاه خوارزمي تهران

 ۸/1 ۱ دانشگاه صنعتي اميرکبير

 ۸/1 ۱ دانشگاه الزهرا

 ۱۸/1 7 دانشگاه صنعتي شريف

 های شهرستاندانشگاه

 دانشگاه( 21)

 4 74 فردوسي مشهددانشگاه 

 ۱ ۵ دانشگاه اصفهان

 7 4 دانشگاه سمنان

 7 4 بوشهر فارس خليج دانشگاه

 1۸/1 6 دانشگاه يزد

 1۸/1 6 دانشگاه شيراز

 1۸/1 6 اهواز چمران شهيد دانشگاه

 1۸/1 6 بلوچستان و سيستان دانشگاه

 1۸/1 6 دانشگاه بوعلي سينا

 ۸ 7۵ هاشهرستانهای ساير دانشگاه

 74 43 دانشگاه آزاد اسالمی )واحدهای مختلف(

 3 73 دانشگاه پیام نور )واحدهای مختلف(

 6 3 دانشگاه( 8موسسات آموزش عالی )

 ۱ 3 موسسه( 5موسسات علمی غیردانشگاهی )

 711 66۱ کل

 

 اشاره شده است.دانشگاه پر اثر  ۸، اولويت موضوعي نويسندگان وابسته به 4همچنين در جدول 

 
 هاآنهای پراثر و اولويت موضوعي دانشگاه. 4جدول

 اولویت موضوعی دانشگاه ردیف

 دانشگاه شهيد بهشتي 1
 گذاریمديريت مالي و سرمايه -7

 الگوهای راهبردی -۱
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 اولویت موضوعی دانشگاه ردیف

 کنترل و ارزيابي عملكرد -6
 راهبرد سطح عمليات منابع انساني  -4

 مختلف(دانشگاه آزاد اسالمي )واحدهای  2
 گذاریمديريت مالي و سرمايه -7

 مديريت دانش  -۱
 ريزیبرنامه  -6

 دانشگاه تهران 3
 راهبرد سطح ملي -7

 راهبرد سطح شرکت  -۱
 ريزیبرنامه  -6

 دانشگاه عالمه طباطبائي 4
 کنترل و ارزيابي عملكرد -7

 هوشمندی سازماني  -۱
 تحليل محيط بيروني  -6

 تحليل محيط بيروني  -7 )واحدهای مختلف(دانشگاه پيام نور  5

 

 ای موضوعات مدیریت راهبردیتحلیل خوشه -

 بين پيوندای سلسله مراتبي با الگوريتم برای تحليل موضوعات مديريت راهبردی، از روش تحليل خوشه

 استفاده شد. گروهي

 نمايش درخت يک صورتبه را هاداده مراتبي، سلسله بندیخوشه هایکه اشاره شد الگوريتم طورهمان

 هر که هاستگره از هايياليه از مرکب گويند. دندروگراممي دندروگرام مراتبي، سلسلهدرخت  اين به که دهدمي

 با رابطه در مفيدی اطالعات و نكات دندروگرام، نمودارهای . بررسي[6۸]دهد نمايش مي را خوشه يک کدام

 مربّعي ماتريس به توجه با قسمت اين در همين منظور، نمايد. بهارائه ميها خوشه در موجود ها و موضوعاتخوشه

در  آن نتايج که گرديد مراتبي سلسله بندیخوشه انجام به و فراواني هر يک، اقدام موضوع ۱3اساس  بر شده تهيه
 است. مشاهده قابل ۱نمودار 
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 راهبردی ايران مجالت مديريت موضوعي بندیخوشه از حاصل دندروگرام. ۱ نمودار

 

از  مجالت مديريت راهبردی در دانش فكری ساختار است، مشخص دندروگرام( ) ۱نمودار  در که طورهمان
، بر نمودار عمود شده است، خط ۸تا  1است؛ خطي که در نقطه بين فاصله بين  يافته تشكيل اصلي خوشه چهار

√که طبق فرمول  هستشاخص تفسير 
N

2
تعداد کل  Nبه دست آمد )متخصص اين حوزه و همچنين نظر  

بندی شامل چه دسته به وجود آمده براساس اين خوشه 4توان گفت ها ميلذا طبق اين خط و مستطيل (.هست
 موضوعاتي هستند.

 خوشه، خوشه اول کوچكترين و درصد 64موضوع با سهم  ۸ شامل همچنين بزرگترين خوشه، خوشه چهارم

 در مربوطه موضوعات و هاخوشه از يک هر تر دربارهدقيق هستند. اطالعات درصد 3موضوع با سهم  3 حاوی

 است. شده ارائه ۸ جدول

 



 ۳۳   یراندر ا یراهبرد یریتمد یموضوع یهاساختار و روند شبکه یلتحل 

 دندروگرام نمودار اساس بر گرفته شكل های موضوعيخوشه به مربوط اطالعات. ۸ جدول

 موضوعات موجود در خوشه سهم درصد از کل تعداد موضوعات شماره خوشه

1 3 3 
های اطالعات راهبردی، راهبرد سطح عمليات سيستمپژوهي، آينده

 تكنولوژی، مزيت رقابتي، هماهنگي راهبردی، تصميمات راهبردی

2 77 61 

راهبرد سطح شرکت، هوشمندی سازماني، اسناد باالدستي 
های الملل، قابليتراهبردی، راهبردهای بازار با رويكرد تجارت بين

اجرای راهبرد از طريق رهبری، ، وکارکسبراهبردی، راهبرد سطح 
تحليل دروني، نقشه راهبردی، اجرای راهبرد از طريق فرهنگ، 

 اجرای راهبرد از طريق ساختار

3 1 61 
ريزی، تفكر های پويا، برنامهتحليل محيط بيروني، توانمندی

راهبردی، راهبردهای بازار با رويكرد مديريت برند، راهبرد سطح 
 ملي، مديريت دانش

4 ۸ 64 
گذاری، راهبرد سطح عمليات منابع انساني، مديريت مالي و سرمايه

 الگوهای راهبردی، کنترل و ارزيابي عملكرد، راهبرد بازاريابي

 

 ای نهادهای علمیتحلیل خوشه -

حوزه مديريت راهبردی به چه  گيریشكل و ايجاد در تأثيرگذار در پاسخ به اين سوال که نهادهای علمي
نهادهای فعال نيز شناسايي  است الزم دندروگرام موضوعي، نمودار طراحي از است، بايد گفت پسصورتي بوده 

 43اساس  بر شده تهيه مربّعي ماتريس به توجه شوند. لذا برای تحليل نهادهای علمي فعال در حوزه راهبردی، با
 گرديد گروهي بين پيوندبا الگوريتم  مراتبي بندی سلسلهخوشه انجام به و آثار مرتبط با هر يک، اقدام نهاد علمي

 است. مشاهده قابل 6در نمودار  آن نتايج که
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 نهادهای علمي فعال در حوزه مديريت راهبردی بندیخوشه از حاصل دندروگرام .6  نمودار

 

 اصلي خوشه از چهار مشارکت نهادهای علمي ساختار است نيز مشخص دندروگرام اين در که طورهمان

درصد، خوشه دوم  ۱3دانشگاه و موسسه است دارای سهمي حدود  47است؛ خوشه اول که شامل  يافته تشكيل
درصد و  6۸دانشگاه دارای سهمي حدود  6درصد، خوشه سوم شامل  ۱1دانشگاه دارای سهمي حدود  4شامل 
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تر دقيق العات. اطهستدرصدی  73دانشگاه بوده که دارای سهم  7درنهايت خوشه چهارم که به تنهايي شامل 
 است. شده ارائه 3 جدول در
 

 دندروگرام نمودار اساس بر های نهاد علميخوشه به مربوط اطالعات . 3 جدول

 های موجود در خوشهدانشگاه سهم درصد از کل هاتعداد دانشگاه شماره خوشه

1 47 ۱3 
های شهرستان دانشگاه(، ساير دانشگاه ۵های تهران )ساير دانشگاه

دانشگاه(، موسسات علمي  ۵دانشگاه(، موسسات آموزش عالي ) ۱1)
 موسسه( ۸غيردانشگاهي )

2 4 ۱1 
دانشگاه پيام نور، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه امام صادق )ع(، 

 دانشگاه فردوسي مشهد

 دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه طباطبائي 6۸ 6 3

 بهشتيدانشگاه شهيد  73 7 4

 

 موضوعی مجالت مدیریت راهبردی تحلیل شبکه -

موضوعي مجالت مديريت  پرداخته و سپس شبكه موردنظرمجله  6تر در اين قسمت به تحليل جزيي
 ، اشاره شده است. موردبررسيمجله  6های موضوعي ، اولويت1شود. در جدول مي ارائهراهبردی 

 
 هاآنمجالت مديريت راهبردی و اولويت موضوعي  .1 جدول

 اولویت موضوعی تعداد مقاالت دانشگاه ردیف

 737 مطالعات مديريت راهبردیمجله  1

  راهبرد سطح عمليات منابع انساني -7
 راهبرد بازاريابي -۱

 کنترل و ارزيابي عملكرد -6
 الگوهای راهبردی  -4

 گذاریمديريت مالي و سرمايه  -۸
 مديريت دانش  -3
 های پوياتوانمندی -1

 34 انديشه مديريت راهبردیمجله  2

 گذاریمديريت مالي و سرمايه  -7
 راهبرد سطح ملي -۱

 راهبرد سطح عمليات منابع انساني -6
 راهبرد بازاريابي  -4

 اسناد باالدستي راهبردی -۸
 کنترل و ارزيابي عملكرد -3

 الگوهای راهبردی -1

 11 های مديريت راهبردیپژوهشمجله  3
 ريزیبرنامه -7

 راهبرد سطح عمليات منابع انساني -۱
 مديريت دانش -6
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 اولویت موضوعی تعداد مقاالت دانشگاه ردیف

 گذاریمديريت مالي و سرمايه -4
 کنترل و ارزيابي عملكرد  -۸

 الگوهای راهبردی  -3
 تحليل محيط بيروني -1

 

به موضوعات خوشه چهارم های مهمتر هر مجله و همچنين توجه ، با توجه به اولويت7ل در شكل حا
های مجالت مديريت راهبردی ترسيم شده است. اندازه اولويت خوشه مهمتر(، شبكه موضوعي مرتبط با عنوانبه)

؛ بدين نحو که هستموضوعات خوشه چهارم  برحسبهر دايره نشان دهنده تعداد مقاالت چاپ شده هر مجله 
های مديريت راهبردی؛ هر يک به ترتيب هبردی و پژوهشمجله مطالعات مديريت راهبردی، انديشه مديريت را

. همچنين خطوط ارتباطي نيز هستندموضوع خوشه چهارم  ۸مقاله منتشر شده در مجموع  ۱۸و  ۱۵، 31دارای 
 .شان دهنده ساختار شبكه آن استن

 

 
 های مجالت مديريت راهبردیاولويت موضوعي مرتبط با شبكه .7شكل 

 

شود، چهار موضوع راهبرد سطح عمليات منابع انساني، مديريت مالي و مشاهده مي 7که در شكل  طورهمان
مجله مشترک بوده و به  6گذاری، الگوهای راهبردی و همچنين کنترل و ارزيابي عملكرد در ميان هر سرمايه

ابي تنها بين مجله که موضوع راهبرد بازاريدهند. ضمن ايننوعي مهمترين موضوعات مشترک را تشكيل مي
مطالعات مديريت راهبردی و انديشه مديريت راهبردی مشترک بوده و همچنين موضوع مديريت دانش نيز تنها 

 .هستهای مديريت راهبردی دارای اشتراک بين مجله مطالعات مديريت راهبردی و پژوهش
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وزه، هم با مجله انديشه مديريت مجله برتر اين ح عنوانبهبه عبارت ديگر، مجله مطالعات مديريت راهبردی 
دار مشترک بوده و به نوعي بيشترين موضوع اولويت ۸های مديريت راهبردی در راهبردی و هم با مجله پژوهش

 توان گفت در ساختار شبكه مجالت مديريت راهبردی، نقش مرکزی دارد. اشتراکات را داراست و مي
 

 تحلیل روند موضوعات مدیریت راهبردی -

تا  7637های شناسايي شده، روند موضوعات مديريت راهبردی در بازه زماني رسي تحوالت خوشهبرای بر
 ه شده است. ارائ 4در نمودار  763۸

 

 
 763۸تا  7637های روند موضوعات مديريت راهبردی طي سال. 4نمودار 

 

اند. هر چند سال، روندهای مختلفي را طي کرده ۸خوشه، در طي اين  4دهد که تمامي نشان مي 4نمودار 
شباهت بسيار زيادی  6و  ۱های کم بوده و به نوعي قابل اغماض است، اما خوشه 7سهم و ميزان تغييرات خوشه 

خوشه  عنوانبهاين ميان، خوشه چهارم . در هستنيز بسيار نزديک  هاآنکه سهم و روند طوریبا هم داشته، به
رغم کاهش سهم در سال درصدی ساالنه خود را حفظ کند و علي 6۸اصلي، سعي کرده همواره سهم حدود 

های مندی پژوهشگران حوزهرسد با توجه به عالقهنظر مي، اما مجددا به جايگاه اول خود بازگشته و به7634
 ند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.، اين روراهكارديگر مديريت با حوزه 
، به روند تفكيكي موضوعات اين خوشه ۸تر موضوعات مرتبط با خوشه چهارم، در نمودار برای بررسي جزيي

 اشاره شده است.
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 763۸تا  7637های روند موضوعات مرتبط با خوشه چهارم مديريت راهبردی طي سال .۸نمودار 

 

راهبرد سطح عمليات منابع انساني، مديريت مالي و موضوع  ۸دهد که تمامي نشان مي ۸نمودار 
ثابتي را  نسبتااگذاری، الگوهای راهبردی، کنترل و ارزيابي عملكرد و همچنين راهبرد بازاريابي روندهای سرمايه

گذاری و ريت مالي و سرمايهاند. برخي موضوعات همچون راهبرد سطح عمليات منابع انساني، مديطي نكرده
موضوع اول  ۱، هر چند در اين ميان، هست 763۸همچنين راهبرد بازاريابي نشان دهنده کاهش سهم در سال 

رسد با توجه به نظر مياند، اما به تغييرات بيشتری را مشاهده کرده و ساالنه روند بسيار متغيری داشته
يت برای تعريف مباحث مشترک در اين زمينه، شاهد روند رو به های ديگر مديرپژوهشگران حوزه مندیعالقه

 رشد مجدد اين موضوعات باشيم.
از طرف ديگر، دو موضوع الگوهای راهبردی و کنترل ارزيابي عملكرد نيز، هر چند با شيب کم، اما روند 

د نيز همچنان ادامه داشته ، اين رونراهكاررود با توجه به جذابيت اجرايي حوزه صعوی داشته و احتمال مي نسبتاا
 باشد.
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 گیری و پیشنهادهانتیجه .5

 تحليل موضوعي، از استفاده با 763۸تا  7637سال  از را مديريت راهبردی مجالت عملكرد حاضر، مقاله

 نهاد علمي در 43 از نويسنده ۵۵3 که دهدمي نشان مجالت در منتشرشده مقاله 66۱داد. بررسي قرار موردبررسي

موضوع شناسايي شده، بيشترين فراواني در موضوعات  ۱3در ارتباط با  اند.داشته مشارکت هامقاله اين تأليف
درصد اختصاص دارد و   ۵گذاری با انساني و همچنين مديريت مالي و سرمايه منابع عمليات سطح راهبرد

درصد  7ت راهبردی با های اطالعاپژوهي، سيستمکمترين سهم نيز به راهبرد سطح عمليات تكنولوژی، آينده
 که موضوع تصميمات راهبردی نيز هيچ سهمي نداشته است. اختصاص يافته، ضمن اين

محقق )با احتساب نويسنده  66۱ها و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي(، در مجموع نهاد علمي )دانشگاه 43
هشتي به خود اختصاص داده است و درصد از کل مقاالت را دانشگاه شهيد ب 73اند که اول مقاله( مشارکت داشته

درصد  71درصد، دانشگاه عالمه طباطبائي با  77درصد، دانشگاه تهران با  74با  دانشگاه آزاد اسالميپس از آن، 
درصد مقاالت را به خود اختصاص  31دانشگاه به تنهايي حدود  ۸درصد قرار دارند که اين  3و دانشگاه پيام نور با 

 اند.داده
بندی گرديد؛ خوشه دسته 4موضوع مديريت راهبردی در قالب  ۱3بندی سلسله مراتبي، وش خوشهمطابق با ر

 خوشه، خوشه اول کوچكترين و درصد 64موضوع با سهم  ۸ شامل که بزرگترين خوشه، خوشه چهارمطوریبه

 بودند.  درصد 3موضوع با سهم  3 حاوی

 خوشه 4از  مشارکت نهادهای علمي نيز ساختار دهديای مرتبط با نهادهای علمي نيز نشان متحليل خوشه

درصد، خوشه دوم  ۱3دانشگاه و موسسه است دارای سهمي حدود  47است؛ خوشه اول که شامل  يافته تشكيل
درصد، خوشه  ۱1دانشگاه پيام نور، تربيت مدرس، امام صادق )ع( و فردوسي مشهد دارای سهمي حدود  4شامل 

درصد و درنهايت خوشه  6۸اسالمي، تهران و عالمه طباطبائي دارای سهمي حدود  دانشگاه آزاد 6سوم شامل 
 .هستدرصدی  73چهارم که فقط شامل دانشگاه شهيد بهشتي بوده، دارای سهم 

برتر اين حوزه، هم با مجله  مجله ا رتبهبراهبردی مجله مورد تحليل، مجله مطالعات مديريت  6در ميان 
دار مشترک بوده و موضوع اولويت ۸های مديريت راهبردی در انديشه مديريت راهبردی و هم با مجله پژوهش

که چهار موضوع به نوعي در ساختار شبكه مجالت مديريت راهبردی، دارای نقش مرکزی است. ضمن اين
گذاری، الگوهای راهبردی و همچنين کنترل و ارزيابي سرمايهراهبرد سطح عمليات منابع انساني، مديريت مالي و 

 دهند. مجله مشترک بوده و به نوعي مهمترين موضوعات مشترک را تشكيل مي 6عملكرد در ميان هر 
 ه شده است.پژوهش در قالب يک جدول جامع ارائ ، خالصه اطالعات۵در جدول 

 
 مديريت راهبردی. های موضوعي مجالتاطالعات مرتبط با خوشه . ۵جدول

 ردیف
های خوشه

 موضوعی
 موضوعات

 نام دانشگاه شاخص *مجالت ه درمقاالت منتشرتعداد 

بیشترین اثر مرتبط در  برحسب)

 هر موضوع(
 3مجله  2مجله  1مجله 
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 ردیف
های خوشه

 موضوعی
 موضوعات

 نام دانشگاه شاخص *مجالت ه درمقاالت منتشرتعداد 

بیشترین اثر مرتبط در  برحسب)

 هر موضوع(
 3مجله  2مجله  1مجله 

1 

7 

 - 1 1 6 آينده پژوهي

2 

های سيستم
اطالعات 
 راهبردی

 (۱دانشگاه شهيد بهشتي ) 1 1 6

3 

راهبرد سطح 
عمليات 
 تكنولوژی

4 1 1 - 

 (۱دانشگاه شهيد بهشتي ) 1 1 3 مزيت رقابتي 4

5 
هماهنگي 
 راهبردی

6 1 ۱ - 

6 
تصميمات 
 راهبردی

1 1 1 - 

7 

۱ 

راهبرد سطح 
 شرکت

3 4 1 
دانشگاه تهران  -( 4دانشگاه شهيد بهشتي )

(6) 

8 
هوشمندی 

 سازماني
 (6دانشگاه عالمه طباطبائي ) 6 1 1

9 

اسناد 
باالدستي 
 راهبردی

 (6دانشگاه آزاد اسالمي ) ۱ ۸ 6

11 

راهبردهای 
بازار با رويكرد 

تجارت 
 المللبين

 (۸دانشگاه شهيد بهشتي ) 1 7 71

11 
های قابليت

 راهبردی
 (۱دانشگاه پيام نور ) –( ۱دانشگاه تهران ) 7 1 1

12 
راهبرد سطح 

 وکارکسب
 (۱دانشگاه تهران ) ۱ 7 ۸

13 

اجرای راهبرد 
از طريق 
 رهبری

 (۱دانشگاه تهران ) ۱ 6 6

 (۱دانشگاه شهيد بهشتي ) 6 7 4 تحليل دروني 14

15 
نقشه 

 راهبردی
 (6دانشگاه آزاد اسالمي ) 4 7 4

16 
اجرای راهبرد 

از طريق 
3 1 6 - 
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 ردیف
های خوشه

 موضوعی
 موضوعات

 نام دانشگاه شاخص *مجالت ه درمقاالت منتشرتعداد 

بیشترین اثر مرتبط در  برحسب)

 هر موضوع(
 3مجله  2مجله  1مجله 

 فرهنگ

17 

اجرای راهبرد 
از طريق 

 ساختار

۸ 1 ۱ 
دانشگاه عالمه  –( ۱دانشگاه تهران )

 (۱طباطبائي )

18 

6 

تحليل محيط 
 بيروني

۸ 6 ۸ 
دانشگاه عالمه  -( 6دانشگاه آزاد اسالمي )

 (6طباطبائي )

19 
های توانمندی
 پويا

77 ۱ 1 
دانشگاه  -( 4دانشگاه شهيد بهشتي )

 (۱عالمه طباطبائي )

 ۵ ۱ 6 ريزیبرنامه 21
دانشگاه تهران  –( ۸دانشگاه آزاد اسالمي )
(6) 

 (4دانشگاه آزاد اسالمي ) 6 6 3 تفكر راهبردی 21

22 

راهبردهای 
بازار با رويكرد 
 مديريت برند

 (6دانشگاه شهيد بهشتي ) 4 6 ۵

23 
راهبرد سطح 

 ملي
 (6دانشگاه تهران ) ۱ 1 ۸

 3 1 77 مديريت دانش 24
دانشگاه شهيد  –( ۸دانشگاه آزاد اسالمي )

 (6بهشتي )

25 

4 

راهبرد سطح 
عمليات منابع 

 انساني

76 3 1 
دانشگاه  -( 3دانشگاه شهيد بهشتي )

 (۸فردوسي مشهد )

26 

مديريت مالي 
و 
 گذاریسرمايه

77 3 ۸ 
دانشگاه آزاد  -( ۵دانشگاه شهيد بهشتي )
 (۸اسالمي )

27 
الگوهای 
 راهبردی

 (1دانشگاه شهيد بهشتي ) ۸ 4 7۱

28 

کنترل و 
ارزيابي 
 عملكرد

7۱ 4 ۸ 
دانشگاه  -( 1دانشگاه شهيد بهشتي )

 (4عالمه طباطبائي )

29 
راهبرد 
 بازاريابي

7۱ ۸ 6 - 

 11 34 737 موضوع۱3 خوشه 4 کل
 

 های مديريت راهبردی است.های مطالعات مديريت راهبردی، انديشه مديريت راهبردی و پژوهشبه ترتيب مجله 6و  ۱، 7های منظور از مجله* 
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 شود:پرداخته مي مراتبي سلسله بندیخوشه از منشعب هایخوشه بررسي به ترجزيي ادامه کمي در
دهد موضوعات اين خوشه مورد استقبال ، نشان ميهستموضوع با فراواني کم  3خوشه اول که متشكل از 

موضوعات پرداخته مجله مطالعات مديريت راهبردی به چاپ اين  صرفااپژوهشگران داخلي قرار نداشته و عمدتا 
ها نيز، پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي، رتبه اول را در اين حوزه کسب که در ميان دانشگاهاست. ضمن اين

ترين موضوع اين خوشه است، شاهد رشد که موضوع مزيت رقابتي، مهمرسد با توجه به ايناند. به نظر ميکرده
 های بيشتری در اين حوزه باشيم.پژوهش

مورد با فراواني متوسط است، در هر سه مجله به چاپ رسيده  77خوشه دوم نيز که متشكل از  موضوعات
ها نيز، پژوهشگران دانشگاه تهران، رتبه نخست را در اين حوزه کسب که در ميان دانشگاهاست. ضمن اين

لملل جايگاه مهمترين ااند. در ميان موضوعات اين خوشه، موضوع راهبردهای بازار با رويكرد تجارت بينکرده
 موضوع را داراست.

 6موضوع با فراواني متوسط است. موضوعات اين خوشه نيز ضمن چاپ در هر  1خوشه سوم متشكل از 
ها بوده و موضوع مديريت مجله، نشان دهنده سهم بيشتر پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمي از ديگر دانشگاه

 .هستدانش، پر تكرارترين موضوع اين خوشه 
موضوع مهم تشكيل شده است. اين موضوعات،  ۸، از هستترين خوشه نيز درنهايت خوشه چهارم که مهم

. ضمن هستمجله بوده و نشان دهنده توجه ويژه پژوهشگران داخلي  6ترين موضوعات در بين هر مشترک
اند. به نظر اين حوزه کسب کردهها نيز، پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي، رتبه اول را در که در ميان دانشگاهاين
ترين موضوعات مديريت راهبردی هستند، شاهد رشد که موضوعات اين خوشه، مهمرسد با توجه به اينمي

 های بيشتری در اين زمينه باشيم.پژوهش
بر روند جهاني موضوعات جديد اين حوزه، موضوعاتي همچون  مبني [73]پژوهش که با توجه به ضمن اين

کانون  که در «راهبردهای همكاری»و « و پايداری شرکت اجتماعي مسئوليت»، «ذينفعان و شرکتي حاکميت»
 دغدغه و هاچالش گسترش و گيریتأثير شكل تحت رودمي انتظار لذااند. گرفته قرار پژوهشگران مختلف توجه

 داخلي پژوهشگران کار،و کسب پايداری و راهبردی هایدر خصوص همكاری های ايرانيسازمان اجرايي مديران

 تری نمايند.موضوعات توجه جدی اين به ياد شده نيز، حوزه
های پژوهش نيز بايد اشاره کرد که با توجه به امكانات محققين و شرايط زماني، در ارتباط با محدوديت

 مقاالت تمام که نه است مجله مرتبط با مديريت راهبردی بود و واضح 6 صرفاا موردبررسيمحدوده جامعه 

اند. بوده اين حوزه با مقاالت مرتبط تنها شده بررسي مقاالت نه و اندداشته موردنظر حوزه با تام ارتباط موردبررسي
 که اندنگرفته قرار موردبررسي که دارند وجود از نشريات و همچنين پژوهشگران اين حوزه نيز ديگر تعدادی طبيعتاا 

 اين نشريات دانست. همچنين در از وسيعي طيف در جستجوی مقاالت دشواری دليل آن را شايد بتوان ترينمهم

معرفي شده،  شده در مجالت چاپ پژوهشي-علمي مقاالت تنها حوزه اين پژوهشي دستاوردهای ميان از تحقيق،
که در حوزه است. ضمن اين پرداخته نشده هاآنهای علمي مرتبط با تالش ساير به و قرار گرفته موردبررسي
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بررسي همين مجالت نيز، مالک انتخاب، تنها نويسندگان اول مقاالت بوده و تمامي نويسندگان و موسسات 
توانند با تالش در راستای رفع اند که پژوهشگران ديگر ميقرار نگرفته موردبررسي هاآنعلمي مرتبط با 

المللي، تحليل شبكه، نهای اين موضوع، به نگارش مقاالت تكميلي اين حوزه با رويكرد بيمحدوديت
 شناسي مطالعات راهبردی داخلي و ... بپردازند.آسيب
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