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Abstract
Considering that the culture that governs the Islamic Republic of
Iran's society and organizations is Islamic culture and
management in any organization and society depends on its
culture, we need to establish the duties and systems of Islamic
management in the country's organizations.
Islamic culture is more prominent in the country's defense
organizations tied to the culture of jihad and martyrdom, so the
country's defense organizations and institutions need Islamic
systems in various sectors, one of which is the field of control.
Numerous studies have been conducted on Islamic control
models, one of the most recent of which is the Alavite strategic
control model, but the importance and performance of these
models' components in a defense organization have not been
assessed. The present study's question is each of Alavi's strategic
control components placed in which quadrant of the significanceperformance matrix; furthermore, what are the strategic
recommendations
corresponding
to
the
organization's
performance-importance matrix?
The Alavi strategic control model components were analyzed
using the significance-performance analysis method in the
studied defense organization. Of the 128 components of this
model, 28 were in the focus quarter, 36 were in the excellent
work continuity quarter, 29 were in the low priority quarter, and
35 Items were in the quarter of resource waste. According to the
four quadrants of the importance-performance matrix, the
defense organization managers were suggested to focus on the
first quarter components and increase the performance. The
performance in the second and third quarters' components does
not need any remarkable change, and the performance in The
components of the fourth quarter requires to be reduced.
Keywords: Alavi Strategic Control, Importance-Performance
Analysis, Defense Organization
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چکیده
باتوجه به اینکه فرهنگ حاکم بر جامعه و سازمانهای جمهوریاسالمیایران ،فرهنگاسالمی
است و مدیریت در هر سازمان و جامعهای به فرهنگ آن بستگی دارد ،ما نیازمند آن هستیم
که وظایف و نظامات مدیریتاسالمی را در سازمانهای کشور حاکم کنیم.
فرهنگاسالمی در سازمانهای دفاعی کشور که با فرهنگ جهاد و شهادت گرهخوردهاندد،
نمود بیشتری دارد ،لذا سازمانها و نهادهدایدفداعی کشدور نیازمندد نظامداتاسدالمی در
بخشهای مختلف هستند که یکی از این حوزهها ،حوزه کنترل است .دررابطه با مدلهای
کنترلاسالمی پژوهشهای متعددی انجامپذیرفتهاست که یکی از مدوارد اخیدر آن مددل
کنترل راهبردی علوی است ،ولی تاکنون اهمیت و عملکرد مولفههای این مدلها در یک
سازمان دفاعی موردسنجش قرار نگرفته اند .سوال پژوهش حاضر این است کده هریدک از
مولفههای کنترل راهبردی علوی در کدام ربع ماتریس اهمیت-عملکرد قرار مدیگیرندد و
توصیههای راهبردی متناظر با ماتریس اهمیت عملکرد برای سازمان موردمطالعه چیست؟
مولفه های مدل کنترل راهبردی علوی بدا اسدتفاده از روت تیلیده اهمیدت-عملکدرد در
سازمان دفاعی موردمطالعه تیلیه شدند که از  128مولفه ایدن مددل 28 ،مدورد در ربدع
تمرکز 36 ،مورد در ربع استمرار کار خوب 29 ،مورد در ربع اولویت پایین و  35مدورد در
ربع اتالف منابع قرار گرفتند .باتوجه بده  4ربدع مداتریس اهمیدت-عملکدرد ،بده مددیران
سازمان دفاعی پیشنهاد شد که روی مولفههدای قرارگرفتده در ربدع اول تمرکدز کنندد و
عملکرد را افزایش دهند ،عملکرد در مولفههای ربع دوم و سوم نیاز به تغییر خاصی ندارد
و عملکرد در مولفههای ربع چهارم نیاز به کاهش دارد.
واژههای کلیدی :کنترل راهبردی علوی ،تیلیه اهمیت -عملکرد ،سازمان دفاعی
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مقدمه
یکی از اصلی ترین مسائلی که هم در مدیریت و همم در االم م محمری ممیشمدد،
بحث کنترل و نظارت االت؛ بحث کنترل بهقدری در الازمان و مدیریت مهم االت
که یکی از وظایف اصلی و ذاتی مدیریت االت .علت این نیاز به کنترل و نظمارت
را میتدان در انحراف عملکرد از برنامه جستجد کرد ،زیرا هر الازمانی برای تحقق
اهداف خدد اقدام به برنامهریزی میکند که این برنامهریزی خمدد دارای دو بشم
اصلی االت ،این دو بش
هردو بش

عبارتند از :تعیین هدف و نحمد رالمیدن بمه همدف .در

مذکدر ممکن االت مدانعی ظهدر یابد که مانع نیل الازمان بمه اهمداف

خدد شدد ،لذا الازمان برای رفع این مدانمع و اصم ی انحمراف ااتممالی نیماز بمه
الازوکاری دارد تما محمم ن شمدد کمه المازمان در مسمیر صمحی درامالارکمت
االت(رضائیان،مبانی الازمان و مدیریت.)1383،
ازالدیدیگر دیناال م بهعندان دینیکامل در هردو زمینمه فمردی و اجتمماعی
م ک هایی جهت النج

میزان مدفقیمت معرفمی کمرد االمت .قمر نکمریم بمرای

گرامیترین افراد در پیشگا الهی و بهترین امت م کهایی را ارائه میکنمد .از دیمد
قر نکریم گرامی ترین افراد بشر در نزد خداوند بماتقداترین نهاالمت« :اِنّ أکمرممککمم
عِندکاهلل أتقاکمم»(( )1قر نکریم.)1398،کلمه تقدا بهمعنمای «خددنگهمداری» االمت کمه
همان ضبطنفس االت و متقین یعنی «خددنگهداران» و تقدا یعنی نفس را در وقایمه
قرار دادن از نچه بیم میرود(محهری.)1368،
همچنین از نگا قر نکریم؛ بهتمرین اممت ،امتمی االمت کمه امربمهمعمروف و
نهیازمنکر در ن ااکم باشد و دلیل برتری امت اال م بر دیگر امتها را امرکمردن
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به معروف و نهیازمنکر معرفی میکند «کنْمتمم خمیمرم أممَّم أمخْرِجکمت للِنَّما ِ تممْْمررمونم
باِلْمکعرموفِ وک تمنْهکدنم عکنِ الْمرنْکرِ وک تمؤْمِنمدنم باِهللِ»(( )2قر نکریم .)1398،همانگدنمه کمه
از یات قر نکریم مششص االت ،معیمار المنج

فمرد و جامعمه محلمدز ،میمزان

کنترل و خیرخداهی افراد نسبت به خدد و دیگران االت .متاالفانه علیرغمم میمزان
اهمیت این مدضدع در اال م و ممدیریت ،اممروز پمشوه همای صمدرتپذیرفتمه
دراینزمینه ازجهت کمّی و کیفی فاصله بسیاری با اد محلدز دارند.
دررابحه با مدلهای کنترلاال می پشوه های متعددی انجامپذیرفتهاالت کمه
 10مدرد از پشوه های انجامشد در الالهمای اخیمر بمهعنمدان نمدنمه در بشم
پیشینه بیانشد االت ،ولی تاکندن اهمیت و عملکرد مدلفههای این مدلهما در یم
الازمان دفاعی مدردالنج

قرارنگرفتهاالت .یکی از پشوه های اخیر دررابحه بما

کنتممرلاال م می مقالممه «تبیممین و مممدلالممازی مفهممدمی کنتممرلاال م می از دیممدگا
امامعلیعلیهالس م» (خانی و همکاران )1397 ،االت کمه ابعماد مشتلمف کنتمرل از
دیدگا اضرتعلی علیهالس م را در  8بعمد اصملی مشمشصکمرد االمت و دارای
128مدلفه االت .در پشوه

ااضر ت ششد االمت کمه برپایمه ممدل اشمار شمد ،

الازمان دفاعی مدردمحالعه بررالی شدد.
الدال پشوه

ااضر این االت که هری

از مدلفههای کنترل راهبردی علمدی

در کدام ربع ماتریس اهمیت-عملکرد قرارمیگیرند و تدصیههای راهبمردی متنماظر
با ماتریس اهمیت-عملکرد برای الازمان مدرد محالعه چیست؟
 .1تعریفمفاهیم
 .1-1نظارت و کنترل

مدضدع نظارت همدار در مدیریت از اهمیمت ویمش ای برخمدردار بمدد االمت و
االتقرار نظام های کار مد نظارتی از اهمداف اولیمه و عممد ممدیران در همر بشم
بهشمارمی ید(فیروزجایی .)1387،نظارت و کنترل یکی از اجزای اصملی ممدیریت
محسدز میشدد ،بهطدریکه بدونتدجه به این جزء ،الایر اجمزای ممدیریت م مل
برنامه ریزی ،الازماندهی و هدایت نیز ناقص بدد و تضمینی بمرای انجمام درالمت
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نها وجدد ندارد .اطمینمان ازاینکمه اجمرای برناممه و همدایت ن درالمت صمدرت
می گیرد و درصدرت مشاهد انحراف ،اقدام الزم برای تصحی

ن بهعملممی یمد،

نیازمند فر یندی االت که ن را «نظارت و کنترل» مینامیم(جاالبی.)1371،
فلسفه وجددی نظارت ،اص ی و بهبدد اوضاع االمت ،نظمارت بمهطدرالماد ،
مقایسه بین هست ها و بایدها و نیز بهکارگیری اقدامات اصم ای پمس از نظمارت
درجهت از بین بردن شکاف بین وضع مدجدد با وضع محلدز االت .طبیعی االت
اگر انسان بداند عملکرد او از را های مشتلف ،مدردکنترل و درنهایمت بازخداالمت
قرار میگیمرد ،در انجمام کارهما ،وظمایف و مسم دلیتهمای خمدد دقمت بیشمتری
میکند(ضرغامی.)1394،
اندیشمندان مشتلف ،تعاریف متعدد و گدناگدنی را برای کنترل و نظارت بیان
کرد اند که البته روی کلی ااکم بر تمامی تعاریف را میتدان مشترک درنظرگرفت
ولی هر تعریف از ابعاد خاصی به بحث کنترل تدجمه ممیکنمد .دراداممه برخمی از
تعاریف بهکاررفته برای کنترل ،تدالط ندیسندگان مشتلف بیان میشدد:
 کنترل ،فعالیتی االت کمه ضممن ن عملیمات پمی

بینمی شمد بما عملیمات

انجام شد مقایسه می شدد و درصدرت وجدد اخت ف و انحمراف بمین نچمه بایمد
باشد و نچه هست ،نسبت به رفع و اص ی نها اقدام ممی شمدد (المجادی.)1385،
نظارت و کنترل عبارت االت از ارزیابی تصمیمگیریها و برنامهها از زمان اجمرای
نها و اقدامات الزم برای جلدگیری از انحراف عملیات نسبت به هدفهای برناممه
و اص ی انحرافات ااتمالی بهوجدد مد (فروزند .)1385،
 فر یند تحتنظر قراردادن فعالیتها ،بهمنظدر اصمدل اطمینمان از ایمنکمه
نها همانگدنه که برنامهریمزی شمد انمد ،انجمام ممیشمدند و اصم ی انحرافمات
قابلم اظه و مهم(پیروز،خدمتی،شفیعی و بهشتینشاد.)1392،
 االتدنر نظارت را چنین تعریف میکنمد :کنتمرل ممدیریتی ،فر ینمدی االمت
جهممت اصممدل اطمینممان از ایممنکممه فعالیممتهممای انجممامشممد بمما فعالیممتهممای
برنامهریزیشد محابقت دارد(طاهری.)1384،
 کنتممرل عبممارت االممت از تدجممه بممه نتممای کممار و پیگیممری بممرای مقایسممه
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فعالیتهای انجامشد با برنامهها و اعممال اصم اات مقتضمی در ممداردی کمه از
انتظارات ،انحرافی صدرتگرفتهاالت(نایه.)1382،
 کنترل عبارت االت از فعالیتی منظم که ضمن ن ،نتای مدردانتظار در قالب
االتانداردهای انجام عملیات معین میشمدند ،الیسمتم دریافمت اط عمات طراامی
میشدد ،عملیات پی بینیشد و انجامشد با هم مقایسمه ممیشمدند ،اخت فمات و
انحرافات مشاهد شد  ،ارزیابی و میزان اهمیت نها مششص میشمدد و المرانجام
اصمم اات الزم بممرای تحقممق هممدفهمما و مْمدریممتهممای الممازمان انجممام
میگیرند(الدانی.)1389،
 کنترل فراگردی االت که ازطریق ن عملیمات انجمامشمد بما فعالیمتهمای
برنامهریزیشد تحبیق داد میشدند(رضائیان،مبانیالازمان و مدیریت.)1383،
 کنترل و نظارت عبارت االت از مشاهد و بررالی عملکرد افراد ،عملیمات
و نتای بهدالت مد و مقایسه نها با عملکرد ،عملیات و نتمای پمی بینمیشمد و
درصممدرت نیمماز ارائممه اص م ااتی جهممت اص م ی افممراد ،برنامممه ،عملیممات و یمما
نتای (خانی،علیاامدی،امینی و زارع.)1397،
برای فهم بهتر نظارت و کنترل ،اندیشمندان مدیریت اقمدام بمه طراامی یم
فر یند برای کنترل کرد اند که دارای چهار مرالمه عممد االمت و المایر جزییمات
هری

به تناالب در ذیل این چهار گام جای می گیرند .این چهار گمام عبارتنمد از:

 .1تعیین شاخصها یا معیارهای متناالب با هدفهای برنامه و پی بینی برناممه.2 ،
تهیه و تدوین اط عات مربدط به اقدامات انجامشد  .3 ،مقایسه اط عات مدون بما
معیارها و شاخصها و  .4تصمیم گیری و اقمدام اصم ای بمرای رفمع نقمایص یما
تصحی انحرافها(جاالبی.)1371،
تعریف فدق از کنترل که کنترل و نظارت را در قالب فر یندی چهار مرالهای
تبیین میکند ،دیدگا کاملتری ارائه میکند و منظدر از کنترل در مقاله ااضمر ایمن
تعریف االت.
البته تدجه به این نکته در امر نظارت و کنترل مهمم االمت کمه جمدیگمرفتن
نظارت و کنترل بهمعنای عدماعتماد به نیروها نیست ،بهعبارتدیگر میتمدان گفمت
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که «اعتماد در الازمان خدز االت ولی نظارت الزم االت» و ایندو هیچ تضادی با
یکدیگر ندارند(پیروز،خدمتی،شفیعی و بهشتینشاد.)1392،
 .2-1نظارت و کنترل در اسالم

در دین اال م انداع ناظران و انداع نظارت محری االت؛ نشسمت ،خمدای متعمال و
فرشتگان الهی در همهاال ،ناظر بر اعمال و رفتار و نیّات انسانها معرفی میشدند
و به انسان هشدار میدهند که همدار در محضر خداالت ،بنمابراین بایمد مداظمب
اعمال و رفتار و نیّات خدد باشد .برهمیناالا  ،بحث نظارت انسمان بمر عملکمرد
خدیشتن یا به عبارت دیگر ،مس له خددکنترلی محمری ممی شمدد .در نظمام کنترلمی
اال م ،ع و بر خددکنترلی ،نظارت بیرونی بر عملکرد افراد در الازمانهما نیمز بمه
دو صدرت نظارت شکار و نظارت پنهمانی محمری و تبیمین ممیشمدد .همچنمین
اال م ،مس له نظارت عمدمی و همگانی را محمری ممیکنمد و بمه هممه مسملمانان
دالتدر میدهد که درمقابل دیگران ااسا

مس دلیت کننمد و درصمدرت مشماهد

انحراف از اهمداف و تشلّمف از وظمایف ،تمذکّر دهنمد و مراتمب امربمهمعمروف و
نهیازمنکر را تعقیب کنند .نظارت در نظام ارزشی االم م ،نظماممنمد و هممهجانبمه
االت .ع و بر اینکه فرد وظیفه دارد به صدرت خددکنترل ،وظایف و تکمالیف را
انجام دهد ،نظام هستی بهشکلی االت که فرد از ابعاد مشتلف و براالا

اعتقمادات

و باور خدد ،مدردنظارت قرار میگیرد(نی برد.)1392،
باتدجه به نچه گذشت ،میتدان در ی
کنترلاال می را در شکل ذیل نمای

تقسیمبنمدی کلمی ،انمداع نظمارت و

داد:
آشکار
همگانی (امر به
معروف و نهی از
منکر)

مستقیم

بیرونی
نظارت و کنترل

پنهان
سازمانی
آشکار

درونی (خودکنترلی)
غیر مستقیم

پنهان

شکل  .1انواع کنترل(خانی،علیاحمدی،امینی و زارع)1397،
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ازالدیدیگر باتدجه به دیدگا اال می می تدان ناظران را به ش
کرد که هری

دالته کلی تقسمیم

از ناظران در نحد خاصی از کنتمرل اثرگمذار هسمتند .ایمن نماظران

عبارتند از:خداوند متعال،امامزمان عجلاهللتعالیفرجهالشریف ،فرشتگان ،نفسلدامه،
مردم و مدیران(امینی،اکبری و خبازباویل.)1394،
می تدانیم ارتباط ناظران ذکر شد با انمداع کنتمرل را در جمدول ذیمل نممای
دهیم:
جدول  .1ارتباط ناظران با نوع کنترل (مؤلف)
ردیف
1
2
3
4
5
6

ن ع کنترل
خ دکنترلی
خ دکنترلی
خ دکنترلی
خ دکنترلی
نظارت همگانی
نظارت ازمانی

ناظر
خداوند متعال
امام زمان (عج)
فرشتگان
نفس ل ام
مردم
مدیران

بنابراین در نظام کنترل اال می نماظران محمدود بمه نماظران بیمان شمد در ادبیمات
مدیریت غربی نبدد و از ناظران دیگری نام برد میشدد کمه در ادبیمات ممدیریت
غربی جایی ندارد .در نظاماال می ع و بر نظارت مدیران و مردم ،خداونمد ،ائممه
علیهمالس م بشصدص امامزمان (ع ) ،م ئکه و خددِ عالی انسان بر انسان نظارت
دارند.
 .3-1مدل تحلیلی پژوهش

مدل پایه در این پشوه

که براالما

ن المازمان دفماعی ممدرد تجزیمه و تحلیمل

اهمیت-عملکرد قرار گرفته االت ،مدل کنترل راهبمردی علمدی ارائمهشمد تدالمط
خانی و همکاران االت .برای االتشراج مدل کنترل درمجمدع  2718مضمدن اولیمه
االتشراج کردند که درنهایمت در قالمب  38مضممدن المازمان دهنمد و  8مضممدن
فراگیر دالته بندی شد .براالا

این پشوه

در دیدگا امامعلیعلیمهالسم م کنتمرل

ع و بمر ضمروری بمددن ،بسمیار گسمترد نیمز هسمت و شمامل تممامی مراامل
برنامه ریزی ،اجرا و ارزیابی می شدد تاجایی کمه بمرای هریم

از مراامل پمی

از

عمل ،این عمل و پس از عمل اصدلی قابل االتشراج االت .همچنین بمرای کنتمرل
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صحی باید بستر مناالب ن فراهم باشد و تا بسمتر مناالمب فمراهم نشمدد ،کنتمرل
بهر وری کامل خدد را نشداهد داشت .ازالدی دیگمر در کنتمرل هریم

از ممدیر و

پیروان (کارکنان) باید دارای ویشگی هایی باشند و از برخمی ویشگمی هما نیمز مبمری
باشند تا کنترل را به درالتی انجام دهند .درصدرت نبدد ایمن ویشگمی هما کنتمرل بما
فاتی مانند بدرفتاری ،غیبت،گسترش شایعات و  ...روبمرو خداهمد شمد.همچنمین
کنترل دارای انداع متعددی االت کمه از خمددکنترلی و کنتمرل در مسمائل ششصمی
گرفته تا کنترلپنهان ،کنترلمالی و کنترلاجتماعی را دربرممیگیمرد .همچنمین نکتمه
مهمی که نباید مدردغفلت واقع شدد ،تشدیق و تنبیه صحی بعد از کنترل االت تما
بهدالیله ن نیروها به انجام کارهای م بت تشمدیق و از انجمام کارهمای منفمی دور
شدند که در این زمینه نیز اضرت امیر علیه الس م رهنمددهای فراوانی را عرضمه
داشتهاند .مدل کنترل راهبردی علدی در شکل ذیل نشان داد شد االت.
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شکل  .2مدل کنترل راهبردی علوی(خانی،علیاحمدی،امینی و زارع)1397،
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 .4-1سازمان موردمطالعه

الازمان مدردمحالعه در این پشوه

المازمانی دفماعی االمت .از ویشگمی همای ایمن

الازمان اهمیت بسیار باالی فرهنگ و ارزش های اال می در ن االت که هدیمت و
مْمدریت این الازمان با مبااث ارزشمی و فرهنگمی گمر خمدرد االمت .المازمان
مذکدر دارای مْمدریمتهمای فمراوان بما گسمتردگی فمراوان االمت ،علمت ن همم
گسممتردگی اال م م و انق م ز اال م می و مْمدریممتهممای ن االممت .ایممن الممازمان
درزمینه های الشت ،نیمهالشت و نرم دارای مْمدریت االت و باتدجمه بمه افمزای
هجمه دشمن در هر اله بعد بیانشد در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی علیه
رمان ها و مْمدریت انق زاال می هرروز این ادز ها گسترد تر شمد و نیماز بمه
بررالی بیشتر و هدفگذاری دقیقتر در این زمینهها وجدد دارد.
باتدجه به تدصمیف بیمانشمد از المازمان ممذکدر ،طراامی کلیمه نظاممات و
یین نامه های بمهکاررفتمه در ایمن المازمان ،برمبنمای ارزش هما و فرهنمگ االم می
بسیارمهم االت .برای این محلب دو دلیل عمد وجدد دارد کمه دلیمل اول ن یم
اصل کلی در مدیریت االت که مدیریت در هر الازمانی ارتباط مستقیم بما فرهنمگ
و هنجارهای ااکم بر ن المازمان دارد و فرهنمگ المازمانی کمه محصمدل فرعمی
فرهنگ اجتماعی االت ،بهندبه خدد بر ارزشها ،اخ ق ،نگرشها ،پی فرضهما و
انتظارهای فرد اثر می گذارد و در رفتارهای وی جلد گمر ممیشدد(رضائیان،اصمدل
مدیریت )1389،که باتدجه به فرهنگاال می ااکم بر ایمن المازمان یما بمهعبمارت
بهتر نهاد ،نیاز به ممدلی از کنتمرل راهبمردی وجمدد دارد کمه برمبنمای ارزش همای
اال می طراای شد باشد .دلیل دوم برای این امر یادگیری از گذشته االمت کمه در
تاریشچه این نهاد ،نچه بمهصمدرت ملممد

و پررنمگ خمدد را نشمان ممیدهمد،

مدفقیت های ناشی از پیروی فرهنگاال می االت که باتدجه به ماهیت دفاعی بددن
این نهاد می تدان از تجربیات مدفق ایمن نهماد دفماعی و البتمه دیگمر المازمان هما و
نهادهای دفاعی در دفاعمقد
نچممه در دفمماعمقممد

نام برد.
باعممث مدفقیممت بش م دفمماعیکشدرش مد ،تْالممی بممه

فرهنممگاالم میوجهممادی و بممهطدرخمماص تدکممل بممه خداونممد ،تدالممل بممه ائمممه
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علیهمالس م و مجاهدت خستگیناپذیر و خالصانه نیروهای انق بی بدد.
 .2پیشینهتحقیق
پیشممینه پممشوه

ااضممر در دوبش م کلممی قابممل دالممتهبنممدی االممت؛ دالممتهاول

پشوه هایی کمه در رابحمه بما کنتمرلاالم می صمدرتپذیرفتمهاالمت و دالمتهدوم
پشوه هایی که با روش تحلیل اهمیت عملکرد صدرتپذیرفتهاالمت .دررابحمه بما
هردوادز  ،پشوه های فراوانی صدرتپذیرفته االت کمه در ایمن پمشوه

بمرای

نمدنه 10مدرد از مرتبطترین پشوه ها در هر ادز در جدول  2ذکرشد االت.
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جدول  .2پیشینهپژوهش
ردیف

مؤلف/م لفان و ال
یادت ،امینی،
پرهیزگار و االر،
1398
حکاک و صیدزاده،
1398
عمئی رحمانی و معتمد
لنگرودی1397 ،

4

ج انزرا ت 1392 ،

5

ابروش1391 ،

6

جا بی1371 ،

1
2
3

عن ان اثر

قالب

طراحی و تبیین الگ ی کنترل ا تراتژیم با رویکرد
خ دکنترلی بر مبنای نظری پردازی داده بنیاد

ملال

طراحی الگ ی ع امل مؤثر بر تل یت خ دکنترلی در
منابع انسانی ازمانها مبتنی بر زم زههای نهجالبمغ
اص ل راهبردی خ دکنترلی مدیریتی در نهجالبمغ
(مطالعة م ردی نامة )53
بازخ انی امرب معروف و نهیازمنکر ب مثاب قدرت نرم
در فرهنگ ا ممی
برر ی ازوکارهای نظام کنترل تعاملی در یره امام
علی علی السمم

ملال
ملال
ملال
ملال

نظارت و کنترل ازمانی از دیدگاه ا مم

ملال

7

نیمبرد1392 ،

8

ایرانشاهی و منص رنژاد،
1393

برر ی تطبیلی نظارت و کنترل در مدیریت شهری از
دیدگاه مدیریت ا ممی و مدیریت متعارف
ارا ئ مدل بهب د کنترل ازمانی با بهره گیری از
امرب معروف و نهیازمنکر

پایاننام
کارشنا ی ارشد

9

اب یی مهریزی1386 ،

نلش امرب معروف و نهیازمنکر در ممت متیط

ملال

10

جعفرزادهدرزی1389 ،

نلش مردم در حک مت از نظر امام علی علی السمم

پایاننام
کارشنا ی ارشد

11

باوی و جهانگیری،
1398

12

بترینی زاده و زمانی،

تاثیر خدمات لزستیکی ،بندری و زیر اختها بر
رضایت از خدمات ترانزیتی با ا تفاده از تتلیل
اهمیت عملکرد (در منطل ززاد تزاری صنعتی اروند)
تعیین جایگاه مکان های تاریخی ایران با تتلیل

ملال

ملال
ملال

یافت ها
مل لة اصلی «پیاده ازی کنترل ا تراتژیم در ازمان و نگاهی درونی ب کنترل ا تراتژیم» ا ت
ک با ت ج ب ع امل علّی ،زمین ای و مداخل گر شکل گرفت ا ت و از طریق راهبردها ،ب دو د ت
پیامد اصلی شامل پیامدهای ازمانی و پیامدهای فردی منزر میش د.
با طی مراحل فرزیند نظری پردازی دادهبنیاد و برقراری پی ند بین مل ل ها ،الگ ی پژوهش تدوین و ارائ
شد؛ الگ یی ک ازمانها میت انند با بهرهگیری از زن خ دکنترلی در منابع انسانی خ د را تل یت کنند.
از رهگذر برر ی گزارههای این نام  ،چنین ب د ت میزید ک «خ دکنترلی» در دو بعد فردی و
اجتماعی ،شاکلة اخمق مدیران را تر یم میکند.
نهادین شدن فرهنگ شهادت و ملاومت در ای امرب معروف و نهیازمنکر امکانپذیر ا ت ک باعث
می ش د نابترین ن ع قدرت را شاهد باشیم و از مزایای بی شمار زن بهرهمند ش یم.
امام علی علی السمم برخی از ازوکارهای غیر ر می کنترل تعاملی مانند امرب معروف و نهیازمنکر
را برای جبران ن اقص کنترل ر می در ازمان ب کار میگرفت.
از نظر ا مم کنترل و نظارت وظیف و تکلیف شرعی هر مسلمانی ا ت ک در قالب فریض
امرب معروف و نهیازمنکر تزلی یافت ا ت.
نهادین ازی فرهنگ امرب معروف و نهیازمنکر جزء ع امل زمین ای و بستر از ا ت و این فریض
ا ممی از اص ل نظارت هم جانب در ا مم ا ت.
اگر امرب معروف و نهی ازمنکر در ازمان پیاده ش د م جب بروز کنترلهای میان رفتاری ت ط
اعضای ازمان ب عن ان یم جامع ک چم میش د.
امرب معروف و نهی ازمنکر در ضمانت بهداشت و ممت جسمی و روحی افراد جامع در ابعاد مختلف
نلش مهمی دارد و نلش حک مت در اجرای این اصل غیرقابل انکار ا ت.
نظارت ب دو شکل درونی و بیرونی میباشد و این دو مکمل هم میباشند و عناصر نظارت بیرونی
عبارتند از .1 :نظارت عام تتت عن ان امرب معروف و نهیازمنکر و نصیتت امام مسلمین  .2نظارت
خاص؛ ک یم نهاد خاص زنرا ب انزام میر اند.
متغیرهای ،کارزمدی شبک حمل و نلل ،بهرهگیری از خط ط راه زهن مدرن و خط ط ه ایی منظم و
کاهش بروکرا ی اداری ب دلیل دارا ب دن اهمیت باال و عملکرد کم از ی ازمان منطل ززاد اروند
نیاز ب ت ج ف ری دارند و باید جهت رضایت مشتری بهب د یابند.
جایگاه هر مکان تلریبا شبی ب هم ا ت .عامل بهداشتی و عامل اطمعاتی از نلاط ضعف اصلی و
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1394

13

الفت و براتی1391 ،

14

کرامت پناه ،حزامی و
فتح زبادی1392 ،

15

16

طاهرپ رکمنتری،
فرجادی ،معمارزاده
تهرانی و ن ده فراهانی،
1396
صادقی ملدم ،صفری،
ن روزیان ریکنده و
قا می1396 ،

17

صادقی ،قا می ،ش ل
و ر لی1396 ،

18

باقرنژاد ،طاهرپ ر
کمنتری ،و بهرامی،
1395

19

جمالی و کریمی اصل،
1397

20

فار یزانی و دهلان،
1395

اهمیت عملکرد ویژگی ها و رویکرد نلش ادراکی از
دید گردشگران خارجی (مطالع  :تخت جمشید ،عالی
قاپ مسزد جامع اصفهان)
تتلیل اهمیت عملکرد شاخصهای مدیریت روابط
زنزیرة تأمین در شرکتهای ک چم و مت ط
صنعت قطع ازی خ درو

عامل جذابیت مکان تاریخی و عامل د تر ی از نلاط ق ت هر مکان ا ت .همچنین هر
مکان در عامل های امکانات خ ردنی ،ا تراحت و م یلی دارای ضعف هستند.

ملال

برای تتلیل عملکرد شرکتها از ززم ن یم جامع میانگین تی ا تفاده شده ا ت .شاخصهای روابط
زنزیرة تأمین در ماتریس اهمیت عملکرد ،د ت بندی شده و پیشنهادهایی برای بهب د وضعیت
شرکتها ارائ شده ا ت.
در این پژوهش با ا تفاده از روش کمی مبتنی بر رگر ی ن و روش دیمتل برای برر ی چگ نگی
تأثیرگذاری ع امل طراحی و روابط بین عملکرد ازمانی در قالب اهمیت ضمنی و اهمیت صریح و
عملکرد ا تخراج و این معیارهای اقتضایی م ثر در قالب یم مدل راهبردی مبتنی بر چهار ربع با
رویکرد تتلیل اهمیت-عملکرد تدوین شده ا ت.

طراحی مدل ا تراتژیم ارزیابی عملکرد رویکرد
تلفیلی تتلیل اهمیت-عملکرد دیمتل و تتلیل
رگر ی ن چندگان

ملال

تتلیل اهمیت عملکرد ع امل م ثر بر دانشی ب دن
ازمان

ملال

 2متغیر فناوری و اهداف راهبردی کسب و کار در وضعیت منا بی جهت ا تمرار قرار دارند و شش
متغیر فرهنگ دانشی ،اخ تار و  ...مستلزم تمرکز بیشتر خط مشی گذاران و مزریان مرب ط هستند.

تبیین طح اهمیت  -عملکرد مؤلف های زنزیره
تأمین بشردو تان در بعد از فاجع

ملال

گ ی های «نظارت ازمانهای مت لی بر نت ه اخت و ازها» و «هماهنگی بین ازمان های همکار
در باز ازی ها» ،دارای اهمیت باال و عملکرد پایین ارزیابی شدند و در اول یت اول بهب د قرار دارند.

تتلیل شکاف با ت ج ب شاخصهای  TQMدر
پاالیشگاه گاز فزر جم با روش تلفیلی BWM-

ملال

FAHP-IPMA

شنا ایی ع امل م ثر بر اجرای م فق خط مشی
حمایت از شرکت ها و م سات دانش بنیان و
تزاری ازی ن زوری و اختراعات
م قعیت رقابتی زنزیره تأمین الرج در صنعت یمان
و تتلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با
زن
تبیین ارزیابی عملکرد ازمان جهت د تیابی ب
متص ل درکمس جهانی با روش وو

ملال

ملال

ملال

شکا ف میان وضعیت ایده زل و وضعیت کن نی هر یم از شاخص های  TQMنسبت ب یکدیگر در
پاالیشگاه گاز فزر جم با ا تفاده از تکنیم  IPMAم رد ارزیابی و تتلیل قرار گرفت و ا تراتژی
هایی برای کاهش یا از بین بردن شکاف های م ج د ارائ شده ا ت.
 20م لف م ثر هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت منا بی برای ا تمرار قرار داشت و
 18متغیر از بعد اهمیت در طح باالیی قرار داشت و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت منا بی قرار
نداشت اند و مستلزم ارتلای وضعیت عملکردی زنها ،ت ط خطمشیگذاران و مزریان مرب ط ب دهاند.
مدل تتلیل اهمیت عملکرد نشان داد ک ب جز فرصتهای صادراتی در منطل و فرهنگ همکاری در
زنزیره تأمین ک در ناحی اول قرار داشت اند ،ایر الزامات راهبردی مرتبط با راهبرد تهاجمی در
زنزیره تأمین الرج در صنعت یمان در ناحی دوم یعنی تداوم وضعیت م ج د قرار داردند.
رویکرد ماتریس تتلیل اهمیت عملکرد برای شنا ایی و د ت بندی شاخص های اثرگذار برای
د تیابی ب ت لید متص ل در شرکت ماشین ابزار «ایران خ درو» ب کار گرفت شد ،پس با ا تفاده از
روش و با ت ج ب خروجی های ماتریس ،رتب بندی نهایی هر یم از عامل ها مشخص شد
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در جمعبندی پیشینه پشوه
تحتعندان پیشینه پشوه

باید اذعانداشت کمه علمیرغمم ممدارد متعمددی کمه
بیان شد االت ،تاکندن هیچ اثری دررابحه بما کنتمرل از

نظر امامعلیعلیهالس م نگاشتهنشد االت و اک رکارهای صدرتپذیرفته بر ی

بعمد

کنترلاال می مانند امربهمعروف و نهیازمنکر یا خددکنترلی تمرکمز کمرد انمد .لمذا
پشوهشی که به بحث کنترل از دیدگا امامعلمیعلیمهالسم م پرداختمهباشمد ،بسمیار
اائزاهمیت االت که در این میان کار خانی و همکاران مدردتدجه قرارگرفمت کمه
مدل کنتمرلاالم می از دیمدگا اممامعلمیعلیمهالسم م ارائمه شمد االمت (خمانی،
علیاامدی ،امینی و زارع .)1397،درنتیجه در پشوه

ااضر بما االمتفاد از ممدل

کنترل راهبردی علدی الازمان دفاعی مدرد بررالی قرار گرفت که پشوهشی با ایمن
خصدصیات تاکندن انجامنشد االت.
 .3روششناسی تحقیق
بهطدرکلی ،اله رویکرد عمد برای پشوه
میشتمه.

)2013

 .(Creswell,پممشوه

وجمدد دارد )1 :کیفمی )2 ،کمّمی و )3

ااضممر ،پشوهشممی کمّمی االممت کممه راهبممرد

مدرداالتفاد در ن روش تحلیل اهمیت-عملکرد االت.
 .1-3تحلیل اهمیت-عملکرد

تجزیه و تحلیل اهمیت -عملکرد ،ابمزار محبمدز بمرای درک رضمایت مشمتری و
اولدیتبندی کیفیت خدمات االت که مارتی و جیمز برای اولینبار در الال 1977
ن را معرفی کردند؛ اما از ن زمان تا به امروز ایمن روش در زمینمه همای مشتلفمی
مانند تحصی ت عالی ،گردشگری ،خدمات دولتی و خدمات بانکی ممدرد االمتفاد
قرار گرفته االت ).(Kwon & Chung, 2018
از نجایی که این روش در زمینههای مشتلف مدرداالتفاد قرار گرفتمه االمت،
میتداند در الازمان دفاعی و درزمینه کنترل راهبردی نیز مدرداالمتفاد قمرار گیمرد.
مزیتی که این روش نسبت به روشهای دیگر دارد ،ارائمه راهبردهمای عملیماتی و
مششص االت که باتدجه به روایه عملیاتی الازمانهای دفاعی روش بسیارمناالبی
االت.
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جهت انجام تحلیل اهمیت  -عملکرد گامهای زیر صدرت میپذیرد:
گاماول :شناالایی و االمتشراج شماخص همای کیفمی ازطریمق محالعمه ادبیمات
مدضدع یا نظرخداهی از خبرگان؛ در پشوه

ااضر مدل کنتمرل راهبمردی علمدی

ارائهشد تدالط خانی و همکاران ( )1397که دارای  8بعد و  128شماخص االمت،
مدرداالتفاد قرارگرفته االت .باتدجه به گستردگی ابعاد هشتگانه ،با شاخصهمای
االتشراجشد برای این منظمدر  8پرالشمنامه کمه هرکمدام بمه یم

بعمد از کنتمرل

راهبردی علدی میپرداخت ،طراای شد که درمجممدع دارای  128المدال بمدد .در
این روش؛ دو پرال

از پاالخدهنمدگان و خبرگمان پرالمید ممیشمدد .1 :اهمیمت

محصدل یا خدماتبهمشتری و  .2عملکرد الازمان مذکدر در رابحه بما ن خمدمت
یا محصدل).)BASAK&SIDDIQUE,2018
گامدوم :مششصکردن درجه اهمیت و درجه عملکرد شاخص های کیفی؛ این
ارزش گذاری می تداند با االتفاد از طیف لیکرت تدالط تصمیم گیرندگان و خبرگان
انجامگیرد .برای انجام گامدوم پشوه

از خبرگانی االتفاد شمد کمه دارای جایگما

راهبردی در الازمان و تشصصعلمی درزمینمه ممدیریت بددنمد .ایمن افمراد دارای
اداقل تحصی ت کارشناالیارشد و جایگا مدیریت یما پشوهشمگر در دانشمگا و
الازمان هستند .تعداد این افراد  31نفر االت که همگمی پرالشمنامه همای دوقلمد را
تکمیل کردند؛ م ک انتشاز این افراد دو شاخص عمد خبرگی و داشتن اشمراف
اط عاتی نسبت به ادز مدرد پرال

بدد االت.

گامالدم :االتفاد از میانگین هندالی بهمنظدر یکپارچه الازی نظرات االمت .در
این گام با االتفاد از میانگین هندالی نمرات ارائهشد تدالمط خبرگمان ،بمرای همر
شاخص به ی

نمر اهمیت و ی

نمر عملکرد دالتپیداکردیم که ایمن دو نممر

جایگا هر شاخص را روی نمددار اهمیت عملکرد مششص میکند.
گامچهارم :محاالبه ارزش التانه بهمنظدر تعیین خانه همای مماتریس اهمیمت-
عملکرد؛ برای تعیین ارزش المتانه از میمانگین اسمابی االمتفاد ممی شمدد .بمرای
محاالبه ارزش التانه برای هر بعد که دارای پرالشنامه مجزاالت ،میانگین اسمابی
نمرات اختصاصیافته به شاخص ها که در گام پی

با االتفاد از میمانگین هندالمی
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برای هر شاخص محاالبهشد بدد ،مششص شد و ارزش التانه در همر بعمد بمرای
اهمیت و عملکرد تعیین شد.
گامپنجم :مششصکردن مدقعیت نسبی هری

از شاخص ها و مدلفمه هما روی

ماتریس تحلیل اهمیمت عملکمرد؛ بمرای ایمن منظمدر بما االمتفاد از ارزش المتانه
مششصشد در گام قبمل ،دو خمط بمه صمدرت افقمی (ارزش المتانه اهمیمت) و
عمددی (ارزش التانه عملکرد) بر نمددار اهمیت -عملکمرد رالمم شمد .درنتیجمه
نمددار به  4بش

تقسیم شد که هر ربع دارای مفهدم خاصی االمت کمه در شمکل

ذیل مششصشد االت( ذر و خسروانی.)1398،

شکل  .3ماتریس ربعی اهمیت  -عملکرد(قلیپور و رازینی.)1395،

گامششم :این مراله اصح ااً کشف صدای مشتری نامید می شدد .در این مراله
جایگا هر شاخص روی ماتریس ربعی با تدجه به دو نمر اختصاص یافتمه بمه ن
مششص می شدد و می تدان تششیص داد که وظیفمه المازمان درقبمال ن شماخص
چیست .جایگا شاخص های مدردمحالعه در این پشوه
دالته در بیان یافتهها بهصدرت تفصیلی ذکرشد االت.

و راهبرد متناالب بما همر
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 .4تجزیه و تحلیل دادهها
مدل االتشراجشد از ک م اضرتامیرعلیمه السم م در قالمب پرالشمنامه دوقلمدی
اهمیت-عملکرد در  8بش

طراای شد که همر بشم

مربمدط بمه یم

مضممدن

فراگیر االت و به بیان دقیق تر شاخص های ذیل هر مضمدن فراگیر ،تبدیل بمه یم
پرالشنامه شد .روایی پرالشنامه باتدجه به نظر االاتید و خبرگان این ادز النجید
شد و پس از رفمتوبرگشمت چنمدبار پرالشمنامه نهمایی شمد .المپس پرالشمنامه
طراایشد بین خبرگان تدزیع شد.پاالخ های دریمافتی از خبرگمان وارد نمرم افمزار
اکسل شد و براالا

مراال مشتلف روش تحلیمل اهمیمت عملکمرد جایگما همر

شاخص در ماتریس ربعی مششص شد.
همانطدر که در شکل  3مششصشد االمت ،ربمع اول بیمانگر منحقمه تمرکمز
االت؛ یعنی منحقه ای که نقاط ن دارای اهمیت باال هستند ولی عملکرد پمایینی بمه
نها اختصاصیافتهاالت ،درنتیجه بایمد بمر ایمن نقماط تمرکمز کمرد و عملکمرد را
افزای

داد .ربع دوم بیانگر ادامه کار خدز االت یعنی نقاطی کمه دارای اهمیمت و

عملکرد باال هستند و باید همین روند ادامه یابد .ربع المدم بیمانگر اولدیمت پمایین
االت یعنی نقاطی که دارای اهمیت و عملکرد پمایینی هسمتند و نبایمد مدردتدجمه
واقع شدند .نهایتاً ربع چهارم ،منحقه ات ف منابع االت بدینمعنا کمه نقماط مدجمدد
در این منحقه دارای اهمیت پایینی هستند ولی عملکرد زیادی صرف ن ها میشمدد
که باید عملکرد در این نقاط کاه

یابد.

در ادامه اط عات جمعیتشناختی خبرگان بمهصمدرت مماری ارائمه شمد و
الپس ماتریس مربدط به مضمدن فراگیر انداع کنترل بهعندان نمدنه ذکمر ممیشمدد.
الپس جایگا کلیه مدلفهها در ماتریس اهمیت عملکرد بهصدرت خ صمه در یم
جدول بیان میشدد.
 .1-4تجزیه و تحلیل توصیفی جمعیتشناختی

در انتشاز خبرگان دو م ک اصلی مدردتدجمه قرارگرفمت ،مم ک اول تشصمص
مدیریتی این افراد برای پاالمخ بمه المؤاالت بمدد و مم ک دوم شمناخت والمیع از
الازمان بمدد .باتدجمه بمه دو مم ک بیمانشمد  4 ،شماخص در ابتمدای پرالشمنامه

بررسی مدل کنترل راهبردی علوی با رویکرد تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد در 191 ...

مدردالدال قرارگرفت که این چهار شاخص عبارتنمد از :پسمت ،جایگما خمدمتی،
الابقه کاری و تحصی ت .جدول ذیل گدیای اط عات جمعیت شمناختی خبرگمان
در  4شاخص فدق االت:
جدول  .3اطالعات جمعیتشناختی خبرگان
تعداد

درصد

17

55

مدیر

3

10

جایگاه
افسری
جزء
افسری
ارشد

پست
هیات
علمی

پژوهشگر

11

35

رداری

تعداد

درصد

12

39

11

35

8

26

ابل
زیر 5
ال
-5
10
-10
20
-20
30

تعداد

درصد

10

32

11

35

تتصیمت
کارشنا ی
ارشد
دانشز ی
دکتری

6

19

دکتری

0

0

تعداد

درصد

5

16

12

39

14

45

درادامه انداع کنترل و جایگا همر مدلفمه در مماتریس اهمیمت عملکمرد در شمکل
مششص شد االت.
انداع کنترل در مدل کنترل راهبردی علدی عبارتند از )1 :کنترل الهمی (رقیمب
و عتید) )2 ،تقدا و خددکنترلی )3 ،امربهمعروف و نهیازمنکر (نظارتعممدمی))4 ،
کنترل مالی )5 ،کنترل پنهانی (عیمدن) )6 ،کنتمرل مسمتقیم و  )7کنتمرل کمن گمرا
(پی گیرانه) .همانگدنه که در شکل  6مششص االت ،مدلفههای  )3امربهمعمروف
و نهی ازمنکر (نظارت عمدمی) و  )7کنترل کن گرا (پی گیرانمه) در ربمع تمرکمز
قرار دارد که بایمد روی ایمن مدلفمه هما تمرکمز کمرد و عملکمرد بیشمتری بمه نهما
اختصاص داد .مدلفههای  )1کنترل الهی (رقیب و عتیمد) و  )2تقمدا و خمددکنترلی
در ربع االتمرار کار خدز قرار دارند که بایمد عملکمرد بماال بمرای ایمن دو مدلفمه
باتدجه به اهمیت باالی این دو مدلفه ادامه یابد .در ربع اهمیت پایین هیچ مدلفمهای
قرارنگرفتهاالت بدین معنا که همیچ نمدع کنترلمی دارای اهمیمت و عملکمرد پمایین
نیستند .مدلفههای  )4کنترل مالی )5 ،کنترل پنهانی (عیدن) و  )6کنتمرل مسمتقیم در
ربع ات ف منابع قرار دارد و باتدجه به نمر اهمیت این مدلفهها که همگی باالتر از
 3/5االت ،بهمعنای کماهمیتبددن این مدلفهها نیست بلکه بهاینمعناالت که میزان
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پرداختن به این مدلفهها افراطی االت و باید مقداری از عملکرد بر روی این مدلفمه
ها به ربع تمرکز انتقال یابد.
4.70

2

4.50

1

3

7 4.30
اهمیت

4.10

4
3.90

5

3.70
3.50
2.60

6
2.80

3.20

3.00

3.60

3.40

عملکرد
شکل  .4ماتریس اهمیت عملکرد انواع کنترل

باتدجه به گستردگی مدلفه ها و پراکندگی نها در  8مضمدن فراگیر ،جایگا تممامی
مدلفهها در ماتریس ربعی در جدول ذیل خ صه شد االت:
جدول  .4مولفههای چهار ربع ماتریس تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد
ردیف
1

2

مضم ن
فراگیر
ضرورت
کنترل

اص ل
حاکم بر
کنترل

ربع اول (تمرکز)

مضامین ازماندهنده
ربع دوم ( ادام کار خ ب) ربع م (اول یت پایین)

ربع چهارم (اتمف منابع)

پیشگیری از غافلگیری

زگاهی از ح زه مسئ لیت

اطمع دقیق از
قراردادها
لب امکانات انتراف
تلسیم کار منطلی
بیان مشکمت در حین
عمل
تغافل در ام ر کم

رعایت مصلتت
ت ج ب اقتضائات
زماده باش ب م قع
الگ دهی
مشخص کردن مرجع
کنترل
گزینش صتیح افراد

ر یدن حق ب حق دار
رعایت شفافیت
پرهیز از طتینگری
تل یت فرهنگ صتیح
عبرتگیری از گذشت
انزام کار در زمان
معینش
ضابط مداری

رعایت عدالت
رعایت خط قرمزها
تنا ب با فطرت
تأکید بر نلاط راهبردی
مراقبت از ع امل انتراف
حمایت از مدیران در
ختیها
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اغتنام فرصت مکانیزم
اصمح
ریش یابی
پیامد نزی

قاطعیت در کنترل
تف یض کنترل ب فرد
منا ب
یادزوری نکات مهم ب
خاطی

اهمیت
عدم اجبار نیرو
دلز یی از متعهد برکنار
شده
ززادی تفکر
ززادی عمل

مدارا با خستگان

3

بستر ازی

چشم و دل یری
کارکنان
وج د مکانیزم اصمح

پیشگیری از جرائم
ازماندهی شده

4

زفات
کنترل

تهمت

تکبر
تمگری
عیبز یی
در د ترس نب دن مدیر
زیادهروی در مزازات
دامن زدن ب شایعات
غیبت

5

پیامدهای
کنترل

شنا ایی مشکمت
افراد

هدایت حداکثری

عدم غافلگیری

6

تش یق و
تنبی

انذار وتبشیر ت أمان
تنا ب پاداش با
عملکرد
ت ج ب اقتضائات
افراد در تنبی

عدم شادمانی بر مزازات
اتمام حزت پیش از تنبی
عدم گذشت در م رد
حل ق الهی و عم می
تلدم مدارا بر درشتی
مش ق نیکی و دور کننده
از زشتی
بیان علت تش یق یا تنبی

بخشش در م ارد خاص
تنبی خت در ص رت
لزوم
ت بیخ شفاهی
ت بیخ کتبی
تنبی عملی خطاکار با
مز ز قان نی

7

ان اع
کنترل

امرب معروف و
نهیازمنکر (نظارت
عم می)
کنترل کنشگرا
(پیشگیران )

کنترل الهی (رقیب و عتید)
تل ا و خ دکنترلی

8

ویژگیهای
نیروی
انسانی

عدالت و عادل ب دن
پیگیری اصمح
انترافات
نصیتت و خیرخ اهی
دقت در ام ر
عدم متافظ کاری
انس با نیروها
نداشتن ا تبداد
عدم پیش داوری

شزاعت
پیروی از حک مت حق
عدم خ شبینی ب دشمن
تم نکردن و تم ندیدن
دوری از رذائل اخمقی
قاطعیت
تتلیر نکردن
مهلت دادن برای جبران
یلین در دین
اهتمام ب ح زه مسئ لیت

خ نریزی ب ناحق
خش نت

نرمخ یی در عل بت
عدم تعزیل در عل بت
تش یق شفاهی
عدم تأخیر در تش یق

کنترل ع امل متیطی
شزاعت کنترلگر

فرام شی ریزهکاریها
تداوم وحشت

کنترل مالی
کنترل پنهانی (عی ن)
کنترل مستلیم
مش رتپذیری
الگ ب دن مشی
ازمانی
مخاطب شنا ی
اقناع کنندگی در صدور
فرامین
همراهی در تلخیها
امر و نهی ت ام با
مهربانی
فریادر ی درمانده
د ت ر ب اندازه ت ان
تمایز بین نیروهای
خ ب و بد
دقت در کار نیروها
دوری از غفلت
امانت دیدن پست
عملگرایی

یا ت و یاس ب دن
تتریم احسا ات مثبت
انذار از نتیز عمل منفی
خ ش بینی ب زیرد تان
رحم ب زیرد تان
رغبت ب بخشش
ممت روحی و روانی
گشاده رویی
ه شیاری
عدم برتری ج یی
عدم ززار مسلمانان
پیروی نکردن از
زرزوهای دنیایی
قاطعیت در اجرای حق
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 .2-4دستاوردهای بهکاارییری الگاوی پیشاناادی در ساازمان موردمطالعاه و
راهبردهای پیشناادی برای استفادهکنندیان

باتدجه به انجام تجزیه و تحلیل یافتهها در بش

قبل ،در ایمن بشم

المه راهبمرد

کلی برای الازمان مدردمحالعه تدصمیه ممیشمدد .راهبمرد اول ،راهبمرد عمدمتغییمر
عملکرد االت یعنی شاخصهایی که باید عملکرد گذشته درمدرد نها ادامه یابمد و
نیازی به تغییر در ادز این شاخصها نیسمت .شماخصهمای ممذکدر در دو ربمع
االتمرار کارخدز و اولدیت پایین قرار دارند که جمعبندی ن در جدول ذیل مد
االت:
جدول  .5شاخصهای عدم تغییر عملکرد
شاخصهای عدم تغییر عملکرد

ردیف
1

مضم ن فراگیر
ضرورت کنترل

2

اص ل حاکم بر
کنترل

3

بستر ازی

4

زفات کنترل

5

پیامدهای
کنترل

هدایت حداکثری

6

تش یق و تنبی

عدم شادمانی بر مزازات
اتمام حزت پیش از تنبی
مش ق نیکی و دور کننده از زشتی

7

ان اع کنترل

8

ویژگیهای
نیروی انسانی

پیشگیری از غافلگیری
رعایت عدالت
رعایت خط قرمزها
تنا ب با فطرت
تأکید بر نلاط راهبردی
مراقبت از ع امل انتراف
حمایت از مدیران در ختیها

اطمع دقیق از قراردادها
تلسیم کار منطلی
بیان مشکمت در حین عمل
قاطعیت در کنترل
تف یض کنترل ب فرد منا ب

پیشگیری از جرائم ازماندهی شده
در د ترس نب دن مدیر
زیاده روی در اعمال مزازات
دامن زدن ب شایعات

ززادی تفکر
غیبت
تکبر
تمگری

کنترل الهی (رقیب و عتید)
شزاعت
پیروی از حک مت حق
عدم خ شبینی ب دشمن
تم نکردن و تم ندیدن
دوری از رذائل اخمقی
یلین در دین
هدفمندی و اهتمام ب ح زه مسئ لیت
قاطعیت

عدم گذشت در م رد حل ق
الهی و عم می
مشخص ب دن علت تش یق یا
تنبی
تلدم مدارا بر درشتی
نرمخ یی در عل بت
تل ا و خ دکنترلی
تتلیر نکردن
مهلت دادن برای جبران
تمایز بین نیروهای خ ب و بد
دقت در کار نیروها
عملگرایی
مش رت پذیری
الگ ب دن مشی ازمانی
مخاطب شنا ی

لب امکانات انتراف
تغافل در ام ر کم اهمیت
عدم اجبار نیرو
دلز یی از متعهد برکنار
شده
یادزوری نکات مهم ب
خاطی
ززادی عمل
عیبز یی
خ نریزی ب ناحق
خش نت

پرهیز از تعزیل در
عل بت
تش یق شفاهی
عدم تأخیر در تش یق

امانت دیدن پست
اقناع کنندگی در صدور
فرامین
همراهی در تلخیها
امر و نهی ت أم با مهربانی
فریادر ی درمانده
د ت ر ب اندازه ت ان
دوری از غفلت
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راهبرد دوم ،راهبرد تقدیت عملکرد االت که مربدط به ربع دوم یعنی ربمع تمرکمز
االت ،چراکه در این ربع شماخصهمایی قرارگرفتمهانمد کمه دارای اهمیمت بماال و
عملکرد نسبتاً پایینی نسبت به اهمیت خدد هسمتند بنمابراین المازمان ممذکدر بایمد
عملکرد خدد را در رابحه با شاخصهای این ربع تقدیت کند تاجاییکه عملکرد بما
اهمیت شاخص متناالب شدد.
جدول  .6شاخصهای تقویت عملکرد
ردیف
1

مضم ن فراگیر
ضرورت کنترل

2

اص ل حاکم بر کنترل

3
4
5

بستر ازی
زفات کنترل
پیامدهای کنترل

6

تش یق و تنبی

7

ان اع کنترل

8

ویژگیهای نیروی
انسانی

شاخصهای تل یت عملکرد
ر یدن حق ب حق دار
رعایت شفافیت
پرهیز از طتی نگری
تل یت فرهنگ صتیح
عبرتگیری از گذشت
چشم و دل یری کارکنان
تهمت
شنا ایی مشکمت افراد

راهبرد الدم ،راهبرد کاه

انزام کار در زمان معینش
ضابط مداری
اغتنام فرصت

وج د مکانیزم اصمح
ریش یابی
پیامد نزی

وج د مکانیزم اصمح

انذار و تبشیر ت أمان

تنا ب پاداش با عملکرد

امرب معروف و نهیازمنکر
(نظارت عم می)
عدالت و عادل ب دن
دقت در ام ر
عدم متافظ کاری

کنترل کنشگرا
(پیشگیران )
پیگیری اصمح انترافات
نصیتت و خیرخ اهی
انس با نیروها

ت ج ب اقتضائات افراد در
تنبی

نداشتن ا تبداد
عدم پیشداوری

عملکرد االت که مربدط به ربع چهارم ممیشمدد؛ ایمن

ربع که ات ف منابع یا افراط در عملکرد نام دارد ،نشاندهند شاخصهمایی االمت
که علی رغم اولدیت پایین از عملکرد باالیی برخدردارند و درواقع تعادل الزم بمین
اهمیت و عملکرد شاخصها در این بش

وجمدد نمدارد ،پمس نیماز االمت کمه از

عملکرد در این ادز کاالته شد و به عملکرد در امدز شماخصهمای ربمع اول
افزود شدد و منابع این بش
بش

ایجاد شدد.

به بش

مذکدر انتقال یابد تا تعمادل الزم در همر دو
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جدول  .0شاخصهای کاهش عملکرد
ردیف
1

مضم ن فراگیر
ضرورت کنترل

2

اص ل حاکم بر
کنترل

3
4
5

بستر ازی
زفات کنترل
پیامدهای کنترل

6

تش یق و تنبی

7

ان اع کنترل

8

ویژگیهای نیروی
انسانی

شاخصهای کاهش عملکرد
زگاهی از ح زه مسئ لیت
رعایت مصلتت
الگ دهی
گزینش صتیح افراد
کنترل ع امل متیطی
فرام شی ریزهکاریها
عدم غافلگیری
بخشش در م ارد خاص
تنبی خت در ص رت لزوم
کنترل مالی
یا ت و یاس ب دن
تتریم احسا ات مثبت
انذار از نتیز عمل منفی
خ شبینی ب زیرد تان
رحم ب زیرد تان

ت ج ب اقتضائات
زماده باش ب م قع

مشخص کردن مرجع کنترل
مدارا با خستگان

شزاعت کنترلگر
تداوم رعب و وحشت
ت بیخ شفاهی
ت بیخ کتبی
کنترل پنهانی (عی ن)
رغبت ب بخشش
ممت روحی و روانی
گشاده رویی
ه شیاری
عدم برتری ج یی

تنبی عملی خطاکار با مز ز
قان نی
کنترل مستلیم
عدم ززار مسلمانان
پیروی نکردن از زرزوهای دنیایی
قاطعیت در اجرای حق

نتیجهییری
از پشوه های صدرتپذیرفته درزمینه االتشراج شاخصهای کنترل از منابع دینمی
پشوه

انجامشد تدالط خانی و همکاران ( )1397االت که در ن بمه  128مدلفمه

ذیل  8بعد اصلی اشار شد االت که این  8بعد عبارتنداز :ضرورت کنترل ،اصمدل
ااکم بر کنترل ،بسترالازی ،فات کنترل ،پیامدهای کنترل ،تشمدیق و تنبیمه ،انمداع
کنترل و ویشگیهای نیروی انسانی .در پشوه

ااضر  128مدلفه مدل فدق تدالط

روش تجزیه و تحلیل اهمیت -عملکرد مدرد بررالی قرار گرفت .از این تعداد28 ،
مدرد در ربع تمرکز 36 ،مدرد در ربع االتمرار کارخدز 29 ،مدرد در ربع اولدیمت
پایین و  35مدرد در ربع ات ف منمابع قرارگرفتنمد .بنمابراین ممدیران و فرمانمدهان
الازمان مربدطه باید با کاه

عملکرد در  35شاخص ربع ات ف منمابع نسمبت بمه

تقدیممت  28مدلفممهای کممه در ربممع تمرکممز قرارگرفتممهاالممت ،اقممدامکننممد .درمممدرد
شاخص های ربع االتمرار کار خدز و ربع اولدیت پایین به هممین عملکمرد اداممه
دهند.

پینوشتها
 .1اجرات ،یه 13
 .2لعمران ،یه 110

منابع و ماخذ
ابروش ,ر .)1391( .بررالی الاز و کارهای نظام کنترل تعاملی در المیر اممام علمی علیمه
الس م .اال م و پشوه های مدیریتی.128-105 ,
ابدیی مهریزی ,ی .)1386( .نق امربهمعروف و نهیازمنکر در ال مت محیط ،ویش ناممه
اولین همای بهداشت در مدز های پیامبر اعظم صلیاهللعلیمهو لمهوالملم .مجلمه
دانشگا علدم پزشکی رفسنجان.30-23 ,
الفت ,ل & ,.براتی ,م .)1391( .تحلیل اهمیت عملکمرد شماخصهمای ممدیریت روابمط
زنجیرة تْمین در شرکتهای کدچم و متدالمط صمنعت قحعمه المازی خمددرو.
مدیریت صنعتی.32-21 ,
الدانی .)1389( . ,مدیریت عمدمی .تهران :نشر نی.
امین می ,م ,.اکبممری ,م & ,.خبمماز باوی مل ,ص .)1394( .کنتممرل راهبممردی در مممدلهممای
برنامهریزی و مدیریت االتراتشی  .تهران :پیام ندر.
ایرانشاهی ,م & ,.منصدرنشاد ,ع .)1393( .ارائه مدل بهبدد کنترل الازمانی با بهر گیری از
امر به معروف و نهی از منکر .همای بین المللی مدیریت.
ذر ,ع & ,.خسروانی ,ف .)1398( .تحقیق در عملیمات نمرم (رویکردهمای الماختاردهی
مس له) .تهران :الازمان مدیریت صنعتی.
باقرنشاد ,پ ,.طاهرپدر ک نتری ,ی & ,.بهرامی ,ی .)1395( .شناالمایی عداممل ممدثر بمر
اجرای مدفق خط مشی امایت از شرکت ها و مدالسات دان بنیمان و تجماری
الازی ند وری و اختراعات .فر یند مدیریت تدالعه.114-79 ,
باوی ,ز & ,.جهانگیری ,ع .)1398( .تاثیر خدمات لجستیکی ،بنمدری و زیرالماختها بمر
رضایت ازخدمات ترانزیتی با االتفاد از تحلیل اهمیمت عملکمرد (در منحقمه زاد
تجاری صنعتی اروند) ،،الال یازدهم ،شمار بیست و یکم ،بهار و تابسمتان  ،ص.
کاوشهای مدیریت بازرگانی.4-25 ,
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بحرینی زاد  ,م & ,.زمانی ,ز .)1394( .تعیین جایگا مکان های تاریشی ایران بما تحلیمل
اهمیت عملکرد ویشگی ها و رویکرد نقشه ادراکمی از دیمد گردشمگران خمارجی
(محالعه :تشت جمشید ،عالی قاپد مسجد جامع اصفهان) .پشوه همای ممدیریت
در ایران.21-1 ,
پیروز ,ع ,.خدمتی ,ا ,.شفیعی ,ع & ,.بهشتی نشاد .)1392( . ,ممدیریت در االم م .قمم:
پشوهشگا ادز و دانشگا .
جاالبی ,ع .)1371( .نظارت و کنترل الازمانی از دیدگا اال م .مدیریت دولتی.59-38 ,
جعفرزاد درزی ,ی .)1389( .نق مردم در اکدمت از نظر امام علی علیهالس م .تهمران:
دانشکد علدم ادیث.
جمالی ,غ & ,.کریمی اصل ,ا .)1397( .مدقعیت رقابتی زنجیمر تمْمین الرج در صمنعت
الیمان و تحلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با ن .محالعات ممدیریت
صنعتی.77-52 ,
جدان راالته ,ی .)1392( .نظارت همگانی و متقابل در نظام اال می (تحلیل اصمل هشمتم
قاندن االاالی) .محالعات انق ز اال می.144-129 ,
اکاک ,م & ,.صیدزاد  ,ی .)1398( .طراای الگدی عدامل مدثر بر تقدیمت خمددکنترلی
در منابع انسانی الازمان ها مبتنی بر مدز های نه الب غه .فصملنامه پشوهشمنامه
نه الب غه.75-65 ,
خانی ,ع ,.علیاامدی ,ع ,.امینی ,م & ,.زارع .)1397( . ,تبیین و مدل الازی مفهمدمی
کنترل اال می از دیدگا امام علی علیه الس م .مدیریت اال می.131-105 ,
رضائیان ,ع .)1383( .مبانی الازمان و مدیریت .تهران :المت.
رضائیان ,ع .)1389( .اصدل مدیریت .تهران :المت.
الجادی .)1385( . ,خددکنترلی در نظام کنترل و نظارت اال می (با نگاهی بر جایگما
خددکنترلی در نظریه های مدیریت) .اندیشه صادق.16-3 ,
الیادت ,. ,امینمی ,م ,.پرهیزگمار ,م & ,.الماالر ,ج .)1398( .طراامی و تبیمین الگمدی
کنترل االتراتشی با رویکرد خددکنترلی بر مبنای نظریهپردازی داد بنیاد .فصملنامه
علمی مدیریت الازمان های دولتی.31-11 ,
صادقی مقدم ,م ,.صفری ,ی ,.ندروزیان ریکند  ,،ج & ,.قاالمی ,ر .)1396( .تبیین المح
اهمیت  -عملکمرد مؤلفمه همای زنجیمر تمْمین بشردوالمتانه در بعمد از فاجعمه.
مدیریت منابع انسانی.176-157 ,
صادقی ,. ,قاالمی ,ا ,.شدل ,ع & ,.رالدلی ,ن .)1396( .تحلیمل شمکاف بما تدجمه بمه
شاخصهای  TQMدر پاالیشگا گاز فجر جمم بما روش تلفیقمیBWM-FAHP-
IPMA.پشوه های مدیریت در ایران.206-179 ,
ضرغامی ,ا .)1394( .مبانی نظارت همگانی و متقابل دولت در جمهدری اال می ایران بما
تْکید بر قاندن .مرودشت :دانشگا زاد اال می.
طاهرپدرک نتری ,ی ,.فرجادی ,غ ,.معمارزاد تهرانی ,غ & ,.ندد فراهمانی.)1396( . ,
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تحلیل اهمیت عملکرد عدامل مدثر بر دانشی بمددن المازمان .محالعمات ممدیریت
راهبردی دفاع ملی.103-87 ,
طاهری ,ی .)1384( .نظارت (اصلی از اصدل مدیریت) از دیدگا قر ن و المنت .فرهنمگ
مدیریت.102-87 ,
ع ئی رامانی & ,معتمد لنگرودی .)1397( .اصدل راهبمردی خمددکنترلی ممدیریتی در
نه الب غه (محالع مدردی نام  .)53بصیرت تربیت اال می.86-67 ,
فارالیجانی ,ی & ,.دهقان ,ا .)1395( .تبیین ارزیابی عملکرد الازمان جهمت دالمتیابی بمه
جهانی با روش وو .چشم انداز مدیریت صنعتی.65-45 ,
محصدل درک
فروزند  ,ل .)1385( .نظارت و کنترل در مدیریت اال می .مجلس و پشوه .86-55 ,
فیروزجممایی ,ف .ش .)1387( .اثممر نظممارت و بازرال می در االممتقرار و تقدی مت فرهنممگ
پاالشگدیی .محالعات مدیریت بهبدد و تحدل.142-127 ,
قر ن کریم .)1398( .مشهد مقد  :به نشر.
قلی پدر ,ی & ,.رازینی ,ر .)1395( .تحلیل مؤلفههای خط مشی تحدل علمدم انسمانی بما
االتفاد از رویکرد تحلیل اهمیت-عملکرد .فصملنامه محالعمات راهبمردی بسمی ,
.70-41
کرامت پنا  ,م ,.اجامی ,م & ,.فت بادی ,ی .)1392( .طراای مدل االتراتشی ارزیمابی
عملکرد رویکرد تلفیقمی تحلیمل اهمیمت-عملکمرد دیمتمل و تحلیمل رگرالمیدن
چندگانه .پشوه های مدیریت منابع انسانی.90-67 ,
محهری ,م .)1368( .د گفتار .تهران :صدرا.
نایه ,م .)1382( .نگاهی به مدیریت اال می .تهران :انستیتد ایزایران.
نی بمرد .)1392( . ,بررالمی تحبیقمی نظمارت و کنتمرل در ممدیریت شمهری از دیمدگا
مدیریت اال می و مدیریت متعارف .تهران :دانشگا پیام ندر.
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