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 چکیده
 های مأموریتو  راهبردهای آموزشی به  دادن برنامه ارتباط باهدف ،دانشگاه سازمانی

. است در دستیابی به اهداف راهبردی سازمان رساندن یاری برایو ابزاری  هشدایجاد  ،سازمانی
، به سنجش عملکرد شده نییتع رتقای کیفیت و کمیت اهداف از پیشا برایها امروزه کلیه سازمان

کارت امتیازی  ۀارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد با توسع هدف از این تحقیق،. پردازندمی
در این تحقیق،  مورداستفادهروش . است موردمطالعهسازمانی   متوازن در شش بعد برای دانشگاه

با استفاده از فرمول  که استنفر  15آماری خبره در موضوع تحقیق  ۀجامع. استتوصیفی ـ تحلیلی 
ارائه مدل  ،این تحقیق ۀنتیج. انتخاب شدند موردمطالعهنفر از خبرگان دانشگاه   03کوکران، تعداد 

حقان خارجی،  ذی :با ابعاد افتهی توسعهمفهومی سنجش عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن 
 همچنین .ریت منابع استو مدی حقان داخلی ذی یندهای داخلی، رشد و یادگیری،اسرآمدی، فر

های سازمانی طراحی و  دانشگاه سازی ساختاری تفسیری برای مدل فنتوسط  راهبرد ۀنقش یك
تواند  نتایج این تحقیق می. تعیین شده است سامانمندروشی  به اهداف بین معلولی و علت ارتباطات

 .استگر های دی در دانشگاه میتعم قابلو شود های سازمانی استفاده  در دانشگاه
 

؛ راهبرد ۀنقش ؛متوازن امتیازی کارت ؛دانشگاه سازمانی ؛سنجش عملکرد :ها هکلیدواژ
 ی ساختاری تفسیریساز مدل
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 مقدمه
توان بر مبنای اهداف و رسالتش مورد ارزیابی قرار داد و میزان  یا سازمانی را می نظامهر 

اصالح و ارتقای  برایاز اهدافش  دستیابی به اهداف و یا میزان انحراف ۀنیدرزمآن را موفقیت 

یك سازمان غیرانتفاعی دارای  ۀمثاب بهی وابسته به آن ها مجموعهدانشگاه و . سطح عملکرد سنجید

نابع محدود ی است که مانند هر سازمان دیگر برای حداکثر استفاده از ما ژهیورسالت و اهداف 

 . د سنجش عملکرد استبیشتر به اهدافش، نیازمن شدن هرچه دردسترس خود و نزدیك

راهبرد  ۀمعلولی بین اهداف راهبردی در نقش و ، مدلی جهت تعیین روابط علیدر این تحقیق

استفاده از این با . دکن نقشه راهبرد را جبران می نظریۀشود که کمبود در  دانشگاه سازمانی ارائه می

تعیین  مند سامانشی معلولی بین اهداف و همچنین سطح هر هدف به رو و مدل ارتباطات علت

ها و  های کلیدی عملکرد و درک بهتر ارتباط بین شاخص شود این امر به شناسایی شاخص می

 .دکن اهداف راهبردی هر منظر کمك می

کارت امتیازی متوازن در  ۀارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد با توسع تحقیق، این از هدف

یندهای داخلی، رشد اخارجی، سرآمدی، فر حقان های سازمانی با ابعاد ذی شش بعد برای دانشگاه

راهبرد دانشگاه سازمانی با استفاده از  ۀحقان داخلی، مدیریت منابع و ترسیم نقش ذی و یادگیری،

بنابراین . بین اهداف راهبردی استمعلولی  و علتو تعیین روابط  5سازی ساختاری تفسیری مدل

 : است از اصلی این پژوهش عبارت سؤال

 ومی سنجش عملکرد مناسب دانشگاه سازمانی چیست؟مدل مفه

 

 تحقیق نظری مبانی

 2ارزیابی عملکرد . 1
 افزایش سطح استفاده بهینه از رایبکه  دشو هایی اطالق میبه مجموعه اقدامات و فعالیت

کارایی و اثربخشی  های اقتصادی توأم باها و شیوه جهت دستیابی به هدف رد منابع و امکانات

 
1. Interpretive Structural Modeling (ISM) 

2. Performance Evaluation 



  یافته ویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعهمدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رارائه 

 

شود ارزیابی می شده نییتعمیزان پیشرفت درجهت کسب اهداف  بیترت نیا به. گیردصورت می

 (.5230دانشور، )

 کارت امتیازی متوازن .2
رشد یا  ها و روند روبه کند تا فعالیت ك میمدیریتی است که به مدیران سازمان کم فنیك 

یازی متوازن، میزان دسترسی کارت امت درواقع. افول سازمان را از زوایای مختلف بررسی کنند روبه

، با تشخیص فناین . دارد ، بیان میشده انتخاببه اهداف سازمان را از طریق سیاست کاری 

 و کاپالن) کند بودن راهبرد سازمان را بررسی میای دستیابی به اهداف، میزان مؤثره شاخص

ارزیابی اجرای بر  ست که کارت امتیازی متوازن عالوهکرده ا بردی اشاره(. 3552نورتون، 

 بنابراین،. ها به کار گرفته شود نظام سنجش عملکرد راهبردی سازمان صورت بهتواند  راهبردها، می

ابزار اجرای راهبردها، بلکه ابزار ارزیابی راهبردی شرکت به شمار  تنها نهکارت امتیازی متوازن 

  (.5332، 5بردی)رود  می

 نقشه راهبرد . 3
یی به ها کانیپداف در مناظر کارت امتیازی متوازن، اهداف را با کردن اه مدیران با فهرست

گفتگو و تعامل میان مدیران  که شود یمراهبرد نامیده  ۀنقش ،این نمودار. سازند یمیکدیگر مرتبط 

  ؛میدان یمکه  گونه همانتوصیف راهبرد است و  ۀشیو ،راهبرد ۀنقش. دینما یمرا آسان 

 .بسنجید دیتوان ینمکنید؛ توصیف  دیتوان ینمآنچه را ـ 

 .مدیریت کنید دیتوان ینمبسنجید؛  دیتوان ینمآنچه را ـ 

 سازی ساختاری تفسیری مدل . 4
 متغیرهای آن در که است موضوعاتی برای کارا و مؤثر شناسی روش یكISM رویکرد 

 است تعاملی یادگیری یندافرISM  .دارند متقابل یکدیگر اثر بر اهمیت مختلف سطوح در کیفی

گذاری تفسیری  نام درواقع(. 3550و همکاران، 3وکیو) شد ارائه 5302 سال در وارفیلد توسط که

شود  گیری می یك قضاوت گروهی بوده و در آن تصمیم ISM که است جهت ازآناین روش 

 
1. Brady 

2. Vivek 
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زیرا ساختاری کلی از  ؛ساختاری است .در ارتباط باشند کدام عامل و چگونه با یکدیگر

یك روش  تیدرنهاشود و  بین عوامل مختلف استخراج می آمده دست بهط ای رواب مجموعه

در  شده میترسکلی  بین عوامل و نیز ساختار شده ییشناساروابط خاص  چراکه ؛الگوسازی است

 شکل به را پیچیده مسائل که این است مدل این مزیت. شود و عرضه می یساز ادهیپیك الگو، 

 .دهد می نشان (گرافیکی)نگاشتاری 

 های سازمانیدانشگاه . 5
و  راهبردهای آموزشی به  دادن برنامه ارتباط باهدفرویکرد ایجاد دانشگاه سازمانی 

های  بودن برنامهنظران از دور یل آن، انتقاد صاحبدل. سازمانی معطوف بوده است یها تیمأمور

زمانی امیدوارند مؤسسان دانشگاه سا رو نیازاکار امروزی است، و مؤسسات آموزش عالی از کسب

همچنین . نزدیك کنند وکار کسبآموزش سازمانی را به دنیای واقعی  یها بتوانند نگرش

اولویت اساسی برای رویارویی با  ،کارکنان ۀباورند که توسع نیها در عصر دانش، بر ا شرکت

 یها ییاراپیچیده برای گسترش د یها یفنّاورگیری از  فضای رقابتی است که دستیابی به آن با بهره

 .(3553، 5یزیرف)ت پذیر اس معنوی حاصل از دانش و تخصص کارکنان ارزشی، امکان

 عملکرد دانشگاه برای ارزیابی مناسب روشی ،کارت امتیاز متوازن
 .ها را برجسته کرد دانشگاه برای متوازن امتیازی کارت بودن دیدگاه مناسب (3553)عزیزی 

 عالی آموزش مؤسسات توسط شده استفاده مختلف یها دیدگاه در گسترده بررسی یك آنها

 عنوان به عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه که داشتند اظهار آنها .دادند انجام مختلف

 دیدگاه با مشتری منظر جایگزینی با اصلی را BSC منظر چهار توانند می غیرانتفاعی های سازمان

شدن فهم تر کارت امتیازی باعث آسان سادگی .کنند استفاده امتیازی کارت باالی در مالی

الحسیانی و  .شود چگونگی ارتباط بودجه با معیارهای تعالی سازمان برای واحدهای دانشگاهی می

یری روش کارت کارگ بهدر مورد  یباارزشمروری، اطالعات  ۀدر یك مقال( 3550) 3سوفیان

 آموزش به ت امتیازی مربوطهای آموزش عالی ارائه دادند و منظرهای کار امتیازی در سازمان

 
1. Frazee 

2. Al-Hosaini & Sofian 



  یافته ویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعهمدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رارائه 

 

 با عملکرد ارزیابی و راهبرد برای برجسته ابزار را یك کارت امتیازی آنها .کردند را شناسایی عالی

بودن این ابزار  معرفی و مناسب ،مناسب عملکرد های شاخص با ارزیابی نظام یك ایجاد قدرت

عنوان پژوهشی با (3550) 5زاسامبوگا و تری. دننمودتشریح عالی را  برای استفاده در آموزش

 کارت امتیاز متوازن در دانشگاه یریکارگ بهعالی کامرون با  آموزش راهبردی اهداف سنجش

برای سنجش عملکرد اهداف راهبردی که بدین نتیجه رسیدند  وفنالند انجام دادند  تورکو

کارت امتیازی  یریکارگ بهو  کرد آموزش عالی کامرون باید از کارت امتیازی متوازن استفاده

ارزیابی  برای( 3550)و همکاران  3پیترزاک .های غیرتجاری تشریح کردند برای سازمانرا متوازن 

در که به این نکته اشاره نمودند و عملکرد دانشگاه لهستان از کارت امتیاز متوازن استفاده نمودند 

ست که برای ترجمه اهای آموزش عالی انجام شده  های زیادی در محیط های اخیر پژوهش سال

 .شده است به معیارهای عملکرد از روش کارت امتیازی استفاده اهداف راهبردی

 
 ها  ارزیابی عملکرد دانشگاه ۀنیزم در شده انجامهای  پژوهش .1جدول 

 توضیحات فن نمونه پژوهشگر

فیض و شریفی، )

5233) 
 BSC دانشگاه اسالمی

 امتیازی کارت مدل از یریگ بهره با ها دانشگاه شدن  اسالم یها شاخص

 . شد ارائه و طراحی

احمدوند و )

 (5235همکاران، 

دانشگاهی در 

 ایران
BSC/ 

EFQM 

چارچوب مناسبی برای ارزیابی عملکرد  BSC/EFQMبا تلفیق دو مدل 

 .فراهم و برای شناسایی اهداف راهبردی از کارت متوازن استفاده نمودند

 BSC دانشگاه فوتی ها  (3553بالی، )
 ریزی برنامه برای متوازن امتیازی کارت از توان می چگونه دادن اینکه نشان برای

 .کرد استفاده عالی آموزش در یکپارچه

و  کریمادیس)

 (3553همکاران، 

دانشکده 

 مدیریت ورزشی
BSC 

گرفتن چهار معیار مشتریان، مالی، رشد و نظردریك مدل ارزیابی عملکرد با 

 .تصادی داخلی ارائه کردندیندهای اقایادگیری و فر

 (3555)نگش 
دانشگاه آفریقای 

 جنوبی
BSC 

یند مالی ا، مالی، داخلی، فردار سهاممشتری و کارت امتیازی با منظرهای 

 .استفاده شد داخلی، آموزش سازمانی و توسعه

دی اُگِنتو و )

 (3553همکاران، 

های دانشگاه

 ایتالیا
BSC 

کارت های ایتالیا براساس مدل انشگاهروش جدیدی برای ارزیابی عملکرد د

 .امتیازی متوازن ارائه کردند

 
1. Samfoga and Theresia 

2. Pietrzak 
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 ها ارزیابی عملکرد دانشگاه ۀنیزم در شده انجامهای  پژوهش .1جدول ادامه 

 توضیحات فن نمونه پژوهشگر

 (3552)ویراسوریا 
دانشگاه 

 سریالنکا
BSC 

 اه سریالنکابرای ارزیابی کارایی در دانشگ فن عنوان بهکارت امتیاز متوازن 

ی ها وجهمالی، مشتری، فرآیند مالی داخلی، آموزش و رشد . استفاده شد

 .کارت امتیازی در نظر گرفتند

چاالریس و 

 (3552)همکاران 

های  موسسه

 آموزشگاهی
BSC 

برای تضمین کیفیت و اتخاذ تصمیمات پیشرفته برای  جانبه همهراهکاری 

 متیازدهی متوازنا فنهای آموزشگاهی با استفاده از  سسهؤم

لیبینگ و همکاران 

(3552) 

مدیریت بودجه 

 دانشگاه
BSC 

 .کارایی کارت امتیاز متوازن در مدیریت بودجه دانشگاه استفاده نمودنداز 

یوداتاما و )

 (3551سارنو،
 XYZدانشگاه 

BSC/ 

TOPSIS 

AND AHP 

 زیرمعیار عنوان بهاستاندارد کیفی در آموزش عالی  0و  BSCچهار منظر 

 مراتبی و تاپسیس فازی برای از تحلیل سلسله شد ابی استفادهبرای ارزی

 .شد  استفاده دانشگاههای راهبردی پیشنهادی در  بندی سیاست اولویت

 

های منتخب داخلی و خارجی نشانگر این  گرفته در مورد دانشگاه ۀ مطالعات صورتمجموع

 ها پژوهشبا بررسی این . بوده است ها دانشگاهسنجش عملکرد مورد توجه اکثر  ۀاست که مقول

کسب شد و منظرهای  ها دانشگاهیری روش کارت امتیازی در کارگ بهارزشی در مورد اطالعات با

 برای برجسته ابزار یك این روشکه و مشخص شد  شناسایی ها دانشگاه به کارت امتیازی مربوط

همچنین . است مناسب عملکرد یاه شاخص با ارزیابی نظام یك ایجاد قدرت با عملکرد، ارزیابی

 .کند بازی می متوازن امتیازی از کارت استفاده ۀنحو در مهمی نقش ،موردمطالعهدانشگاه  اهداف

ابزاری موفق برای طراحی  عنوان بهتوان گفت استفاده از کارت امتیازی متوازن  بنابراین می

 مناسب، با در های زمانی در بازه ها های سنجش عملکرد و سپس سنجش شاخص شاخص

  .های اصلی کارت امتیازی است گرفتن دیدگاهنظر

 

 روش تحقیق
کارت امتیازی متوازن برای دانشگاه سازمانی پرداخته شده و برای  ۀدر این تحقیق به توسع

ساختاری تفسیری  یساز مدلبین اهداف راهبردی در نقشه راهبرد از  معلولی و علتتعیین روابط 
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اطالعات . استتحلیلی  ـدر این تحقیق، توصیفی  مورداستفادهروش  جهیتدرن .استفاده شده است

ای، مشاهده، پرسشنامه  های میدانی، کتابخانه برای اجرای تحقیق با استفاده از انواع روش ازیموردن

که با  استنفر  15آماری خبره در موضوع تحقیق  ۀجامع. آمده است دست بهو بعضاً مصاحبه 

 نائیسهای دانشگاه، کارشناسان دانشگاه، ر نفر از معاونت 03کران، تعداد استفاده از فرمول کو

های تربیتی، آموزشی، پژوهشی، استادان و  ها مدیران و معاونت ها و مراکز، مدیران گروه دانشکده

 . انتخاب شدند موردمطالعهپژوهشگران دانشگاه 

 

 تحقیق مفهومی مدل ارائه
دادن آیات قرآن، احادیث ائمه ، با محورقرارردمطالعهمواهداف راهبردی دانشگاه سازمانی 

های مشابه،  و تدابیر والیت، اسناد باالدستی، مطالعات تطبیقی دانشگاه( السالم همعلی) معصومین

 و کارشناسان مسئوالن، از وجو پرس و مصاحبه از استفاده حقان کلیدی با بندی نظرهای ذی جمع

پس از جلسه با خبرگان و کارشناسان  .شدای استخراج  انهسازمان و مطالعات کتابخ نظران صاحب

. گردیدبه هر منظر کارت امتیازی استخراج  برنامه دانشگاه اهداف راهبردی باتوجهطرح و 

 یساز یبومگیری از ابزارهای مختلف مدیریتی آنها را  های مختلف در بهره سازمان ازآنجاکه

اند در  ا را متناسب با نیازهای سازمانی خود شکل دادههای آنه نموده و بدین ترتیب ابعاد و مؤلفه

 مشتری یندها،افر رشد، و یادگیری عنوان تحت بعد چهار متوازن ارزیابی مدل براساس ،این تحقیق

های  به ویژگی باتوجه شده یبومو از یك مدل شش بعدی  کرده نظر صرفمدل،  برای مالی و

 شش ،شده یبوممتوازن  ارزیابی مدل براساس. شود در نظر گرفته می موردمطالعهخاص دانشگاه 

و  حقان داخلی ذی یندهای داخلی، رشد و یادگیری،احقان خارجی، سرآمدی، فر ذی :شامل بعد

 .آمده است 5شکل  در تحقیق مفهومی مدل. شد گرفته نظر مدل در مدیریت منابع برای

 نیهای مدل مفهومی کارت متوازن دانشگاه سازما تشریح مؤلفه.  1
 حقان خارجی منظر ذی.  5

 برخوردار بیشتری شمولیت از حقان ذی تمام به التفات ،موردمطالعهدر سازمان  ازآنجاکه
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کردن  برای برآورده موردمطالعهسازمان  .دش مشتری منظر حقان جایگزین ذی منظر لذا ،است

ه خود مطالبات از دانشگا( سخت و نرم های سخت، نیمهدر حوزه)نیازهای دانش و فناوری خود 

فرد، گروه یا سازمانی که در دانشگاه دارای حق، منفعت یا عالقه : حقان ذی. بسیار جدی دارد

های دانشگاه تأثیر پذیرفته و یا بر آن تأثیر  مستقیم یا غیرمستقیم است و به نحوی از فعالیت

ولت و نهادهای ، دموردمطالعهسازمان : از ندحقان کلیدی خارجی دانشگاه عبارت ذی. گذارد می

 ... .و( ی انقالب فرهنگی و وزارت علومعال یشورا)وابسته 

 :اهداف راهبردی زیر است رندهیدربرگحقان خارجی  ذی منظر 

  ؛اسالمی انقالب تراز دانشجویان آموزش و تربیتـ 

 ؛نوآوری و فناوری  علم، تولید تأمین، و سازمان علمی بنیه ۀتوسع و تقویتـ 

 .به سازمان ارائه قابل خدمات توسعه و تقویتـ 

 :خالصه در این منظر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر هستیمطور به

 دهیم؟  خواهند، ارائه می حقان خارجی می آیا آنچه را ذی ـ

 منظر سرآمدی .  3

رسیدن  ارث الهی مبنی بر بهها و سنن  هبا اعتقاد کامل و راسخ به وعد موردمطالعهدانشگاه 

و کسب ( ره) مستضعفان و صالحان، با تربیت دانشجویان تراز اسالم، انقالب و امامزمین به 

 سطح ارتقای و رشد سرآمدی. اسالمی است دانشگاه و الگوی اسالم جهان علمی مرجعیت

در کسب مرجعیت علمی و دانشگاه  رگذاریتأث یها مؤلفهکه باعث رشد  مختلفی ابعاد دانشگاه در

 :اهداف راهبردی زیر است ۀرندیدربرگ ،سرآمدی منظر .عریف شدت ،شوند منطقه می برتر

  ؛اسالمی دانشگاه و الگوی اسالم جهان علمی کسب مرجعیتـ 

 .5252 در منطقه برتر دانشگاه کسبـ 

 :خالصه در این منظر به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیمطور به

 یی سرآمد باشیم؟ ها دانشگاه باید در چه مؤلفه ،برای رسیدن به سرآمدیـ 

 



  یافته ویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعهمدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رارائه 

 

 یندهای داخلی امنظر فر.  2

شود مستلزم  حقان خارجی و سرآمدی تعیین می تحقق هر یك از اهدافی که در منظر ذی

یندها باید در منظر اکارا و اثربخش است این فر صورت بهیند عملیاتی اانجام یك یا چند فر

بهبود . پیشرفت آنها توسعه یابدهای مناسبی جهت کنترل  یندهای داخلی تعیین شده و شاخصافر

 .شود حقان و سرآمدی می های مرتبط با منظر ذی های این منظر موجب بهبود شاخص در شاخص

 :اهداف راهبردی زیر است ۀرندیدربرگیندهای داخلی افر منظر

 ؛سازمان ازیموردن محتوا و تحصیلی هایدوره و هارشته مستمر سازیمتناسب و توسعه ایجاد،ـ 

 ؛دانشگاه آموزشی و تربیتی یندهایافر و هاروش ها، برنامه مستمر یبخش تنوع و بازنگری ح،اصالـ 

 ؛پژوهشی خدمات گرانمودن مأموریت و ساماندهی تقویت،ـ 

 .ها تعامل توسعه و سازی شبکهـ 

 :خالصه در این منظر به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیمطور به

 انی از اهداف راهبردی خود ایجاد یا تقویت کنیم؟ یندهایی را برای پشتیباچه فرـ 

 حقان داخلی منظر ذی.  2

حقان  ذی عنوان بهدانشگاه، دانشجویان و فراگیران ( اعضای علمی و اجرایی)انسانی  ۀسرمای

 ؛است تیبااهم و مهم بسیار تربیت و آموزش امر در انسانی ۀسرمای. داخلی در نظر گرفته شدند

دلیل اهمیت و توجه ویژه  به. دارد امر این در موفقیت میزان به بستگیها  فعالیت سایر که یا گونه به

ساختن  مدیریت سازمان با برآورده. شدند نظر گرفتهآنها در یك منظر جدا در ،داخلی حقان یذبه 

حقان  غالب نیاز ذی .شد حقان داخلی باعث ایجاد رضایت و اشتیاق سازمان خواهد نیازهای ذی

 ... و بدانش و مهارت، تفویض اختیار، تجهیزات، پاداش و دستمزد مناس: تند از داخلی عبار

 :اهداف راهبردی زیر است ۀرندیدربرگحقان داخلی  ذی منظر

 هایشایستگی براساس انسانی ۀسرمای یریکارگ به و یتوانمندساز نگهداشت، جذب،ـ 

 ؛تخصصی و ای حرفه

 تأمین اولویت با کیفی و کمی منظر از ویاندانشج یارتقا و توانمندسازی مستمر، جذبـ 
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 .سازمان نیازهای

 :خالصه در این منظر به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیمطور به

 دهیم؟  شود، ارائه می حقان داخلی می آیا آنچه باعث رضایت ذیـ 

 منظر رشد و یادگیری.  0

توان به اهداف  یری میهای مربوط به منظر رشد و یادگ از طریق اهداف و شاخص درواقع

این  .حقان خارجی و داخلی رسید یندهای داخلی، سرآمدی و ذیادر منظرهای فر شده نییتع

اهداف بلندمدت اصلی این . در سه منظر دیگر هستند شده نییتعتوانمندسازهای اهداف  ،اهداف

های  مندی از فرصت گذاری جهت توسعه آینده و بهره پذیری و سرمایه دیدگاه، افزایش انعطاف

 :اهداف راهبردی زیر است ۀرندیدربرگ ،رشد و یادگیری منظر .جدید است

  ؛ای فهحر اخالق نهادگرایی، جهادی، کار فرهنگ اسالمی، زندگی سبك ترویجـ 

 و رشد مرکز تحقیقاتی، و مطالعاتی فناوری، و علم مراکز تجهیز و ساماندهی توسعه،ـ 

 کاربردی، سطوح در مطالعاتی و پژوهشی هایفعالیت انجام جهت انیبن دانش هایشرکت

 ؛بنیادی و ای توسعه

 با یپژوهش و آموزشی تربیتی، تجهیزات و ها فناوری ،ها رساختیز فضا، بهبود و توسعهـ 

 .ایرانیـ  اسالمی معماری و ایمنی بر تأکید

 :خالصه در این منظر به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیمطور به

های سازمانی برای پشتیبانی از  توانیم در سرمایه انسانی، فضا و محیط و ارزش چگونه میـ 

 گذاری کنیم؟  اهداف راهبردی خود سرمایه

 منظر مدیریت منابع مالی.  1

حقان، محرک اصلی موفقیت  برای تحقق مأموریت و رضایت ذی ازیموردنستیابی به منابع د

ها، نهادها و  اند و شامل پول، زیرساخت شده تر از منابع مالی تعریف  منابع در اینجا وسیع. است

تحقق از اینها باید در اختیار ارزشی قرار داده شود و عاقالنه برای  هرکدام. زمان کاربرد منابع است

 :اهداف راهبردی زیر است ۀرندیدربرگ ،حقان داخلی ذی منظر. گذاری شود مأموریت آن سرمایه
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 مالی منابع بهینه مدیریت و یبخش تنوع افزایش،ـ   

  :خالصه در این منظر به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیمطور به

 وری بودجه پرداختیم؟  به رشد اعتبارات و بهره یخوب بهآیا ـ 
 

 مدل مفهومی کارت امتیاز متوازن دانشگاه سازمانی. 1شکل 

 (ISM)تفسیری ساختاری سازی مدل ترسیم نقشه راهبرد با رویکرد

 (.3551فسال و همکاران، ) دکن می پیروی زیر شرح به مراحلی از ISMرویکرد 

بین  طارتبا لیوتحل هیتجز برای ماتریس این: خودتعاملی ساختاری ماتریس تشکیل: گام اول

 :شود استفاده می زیر عالمت چهار از آنها بین ارتباطات دادن نشان برای و تشکیل عناصر

V :از طرفه كی ارتباطi   بهj X :از دوطرفه ارتباطi   بهj  و بالعکس 

A :از طرفه كی ارتباط j  بهi O :بین ارتباطی اگرi   وj  وجود نداشته باشد 

                              
                                               

          

               
                        

                
                          
                          
                            

                    
                        

                                     
                                                     

          

                               
                                 

                                          
                                       

                          
                          

            
                       
                        

           
                             

                                 
                    
                

                                 
                                  

                 
                                

                                        
               

                                   
             

                           

                                                        

          

                          
                  

                                    
                

                                    
                                    
                                     

                       

                             
             

                                   
                                   
                                  

       

                                        
                                   

          

                      
               (                  

      )  
                        

             
                               

                                             
        

                    

                       
                    

                       
1404 

                                  
                                         

          

                                  
                                        

             
                                         

      
                          
                       

              
                            
                        

                             
                            

                                         
                

                             
                         

                             
      

                               
                                
                            

                                             
                                          

                               
                  

          

                                        
                                      

      
                                     

          
                                        
                                          

       
                                            

            
                                         
                                       

                           

                                 
                                
                                    

                                        
                                         
                                   

                  
                                          
                                         

                       -        



 1316بهار ، (27پیاپی  هرشما) 1 ه، شمارهای مدیریت منابع انسانی، سال نهم فصلنامۀ پژوهش

 

روابط بین اهداف راهبردی، در مدل مفهومی  لیوتحل هیتجزبرای تعیین ارتباطات متنی و 

 .حاصل شد 3به پاسخ خبرگان سازمان جدول  باتوجه. بهره گرفتیمخبرگان سازمان  ازنظر شده ارائه
 

 ماتریس خودتعاملی ساختاری .2جدول 

 j 15 14 13 12 11 11 1 8 7 6 5 4 3 2و ستون  iارتباط بین سطر 

 A A A A A A A X A A V V O V اسالمی انقالب تراز ندانشجویا آموزش و تربیت. 5

  علم، تولید تأمین، و سازمان علمی بنیه ۀتوسع و تقویت. 3

 نوآوری و فناوری
A A A A A O A X A A V V X  

   A A A A A A A A A A V V به سازمان ارائه قابل خدمات توسعه و تقویت. 2

    A A A A A A X A A A X اسالمی دانشگاه یو الگو اسالم جهان علمی کسب مرجعیت. 2

     A A A O A O A A A A 5252 منطقه برتر دانشگاه کسب. 0

 هایدوره و هارشته مستمر سازیمتناسب و توسعه ایجاد،. 1

 سازمان ازیموردن تحصیلی
A A A O A O A X A      

 و هاروش ها، برنامه مستمر یبخش تنوع و بازنگری اصالح،. 0

 دانشگاه آموزشی و تربیتی یندهایافر
A A O O A A X V       

        A A A O A O A پژوهشی خدمات نمودنگرا تیمأمور و ساماندهی تقویت،. 3

         A O A A A O ها تعامل توسعه و سازی شبکه. 3

 جهادی، کار فرهنگ اسالمی، زندگی سبك ترویج. 55

 ای حرفه اخالق نهادگرایی،
O V O A O          

 مطالعاتی فناوری، و علم مراکز تجهیز و ساماندهی توسعه،. 55

 انجام جهت انیبن دانش هایشرکت و رشد مرکز تحقیقاتی، و

 کاربردی سطوح در مطالعاتی و پژوهشی هایفعالیت
A V V O           

 تجهیزات و ها فناوری ،ها رساختیز فضا، بهبود و توسعه. 53

 اسالمی معماری و ایمنی بر تأکید با پژوهشی و زشیآمو تربیتی،

 ایرانی ـ
A O O            

 سرمایه یریکارگ به و یتوانمندساز نگهداشت، جذب،. 52

 تخصصی و ای حرفه هایشایستگی براساس انسانی
A O             

 منظر از دانشجویان یارتقا و توانمندسازی مستمر، جذب. 52

 سازمان نیازهای تأمین تاولوی با کیفی و کمی
A              

               مالی منابع بهینه مدیریت و یبخش تنوع افزایش،. 50
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  5ماتریس دستیابی اولیه تشکیل: گام دوم

 بهو  آید درمی دودویی ماتریس یك صورت به خودتعاملی ساختاری ماتریس قسمت این در

، Aنمادهای  آن در که گویند می (RM) اولیه تیدریاف ماتریس، اصطالح در شده تبدیل ماتریس

V ،X ،O عنصر اگر که گرفت نظر در باید .اند اعداد صفر و یك جایگزین شده ۀلیوس به  i و عنصر

j عنصر حصول بهk  عنصر  ترتیب، همین به د،شو منجرi منجر عنصر به باید نیز kدشو. 

( i,j)ارتباط  RMدر ماتریس  ،باشد v در ماتریس خودتعاملی( i,j)اگر ارتباط بین دو عنصرـ 

 .میینما یمجایگزین  5را با عدد ( j,i)و ارتباط  5را با عدد 

( i,j)ارتباط  RMدر ماتریس  ،باشد Aدر ماتریس خودتعاملی ( i,j)اگر ارتباط بین دو عنصرـ 

 .میینما یمجایگزین  5را با عدد ( j,i)و ارتباط  5را با عدد 

( i,j)ارتباط  RMدر ماتریس  ،باشد Xدر ماتریس خودتعاملی ( i,j)نصراگر ارتباط بین دو عـ 

 .میینما یمجایگزین  5را با عدد ( j,i)و ارتباط  5را با عدد 

( i,j)ارتباط  RMدر ماتریس  ،باشد Oدر ماتریس خودتعاملی  (i,j)اگر ارتباط بین دو عنصرـ 

 .مییمان یمجایگزین  5را با عدد ( j,i)و ارتباط  5را با عدد 

 نشان 2جدول  در که رسیم می اولیه دریافتی ماتریس به ها جایگزینی در باال قوانین اعمال با

بودن و وابستگی هر یك از اهداف نیز محاسبه شده  میزان هادی در این جدول .است شده داده

 . است

 

 
1. Reachability Matrix 
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 اولیه دریافتی ماتریس. 3جدول 

ارتباط بین سطر 

i  و ستونj 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 11 11 12 13 14 15 

قدرت 

 هادی

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 

52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52 

  5 2 2 3 3 3 0 55 1 3 52 50 53 53 55 میزان وابستگی
 

 ی اهداف بند طبقه: گام سوم

 و هادی میزان هدف، دیاگرام هر بودن وابسته و هادی میزان به باتوجه مرحله این در

 این اهمیت .رندیگ یم قرار راهبرد نقشه یباال سطوح در وابسته اهداف .شود یم ترسیم بودن وابسته

 راهبرد جای نقشه پایین سطوح در هادی اهداف .است سازمان کنونی موقعیت در حفظ اهداف

 .هستند سازمان آینده رشد ۀکنند نیتضم و دارند
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 درجه وابستگی

 بودن اهداف دیاگرام میزان هادی و وابسته. 2شکل 

 اهداف سطح تعیین: گام چهارم

 برای مجموعۀ مشترک و یافتنین دستمجموعه  و یافتنی دست های مجموعه مرحله، این در 

 مجموعه اهدافی ،یافتنی دست های مجموعه. شود می محاسبه RMماتریس  از استفاده هدف با هر

 مجموعه. گذارد تأثیر می هاآن بر (شود می محاسبه آن سطح که هدفی)مذکور  هدف که است

 نیز مشترک مجموعه. گذارند می تأثیر مذکور هدف بر که است اهدافی مجموعه یافتنین دست

 و مجموعۀ مشترک که گیرد می قرار سطح باالترین در هدفی. است فوق مجموعۀ دو اشتراک

 یابد می ادامه روند و شود حذف می لیست، از هدف این سپس،. باشد یکسان آن یافتنی دست قابل

 .شود می تعیین خاص هدف هر سطح که ای گونه به
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 5ماتریس کنونیکال: گام پنجم

 مرحله از حاصل سطوح ترتیب به اهداف که است RMماتریس  همان درواقع ماتریس این 

خطوط و ارتباطات نقشه راهبردی . شوند می چیده ماتریس کنونیکال ستون و سطر در قبل،

سازی  پس از تشریح مدل مفهومی تحقیق و مراحل مدل. شود براساس این جدول ترسیم می

راهبرد  ۀچهارم در نقش ۀدر مرحل شده نییتعبه سطح  اختاری تفسیری هر یك از اهداف باتوجهس

نقشه ( 2)در شکل . دشراهبردی براساس ماتریس کونیکال ترسیم  ۀطات نقشقرار گرفت و ارتبا

 .آمده است موردمطالعهراهبرد دانشگاه سازمانی 
 ماتریس کونیکال. 4جدول 

 شماره

 اهداف
4 5 2 3 8 1 6 1 7 13 14 11 11 12 15 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
1. Canonical Matrix 
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 گیری نتیجه و بحث
د باالدستی و نگاه به مبانی دینی و منشور والیت، اسنا بر هیتک، با موردمطالعهدانشگاه سازمانی 

سوابق، مدارک و منابع گوناگون، مصاحبه و نظرخواهی از  ۀدانشگاه از بدو تأسیس، مطالع ۀسابق

علمی انقالب اسالمی، مطالعات و تحلیل محیطی، بررسی  ۀخبرگان دانشگاه، نخبگان جبه

سند  ،مفصلهای اندیشیهم و های داخلی برتر، تجارب گذشته های خارجی و دانشگاه دانشگاه

با مطالعه ادبیات موضوع در حوزه . دکن نیتأمتحول دانشگاه را تدوین نمود تا اهداف سازمان را 

 ها، مشخص شد بیشترین ابزار مورد استفاده در این حوزه کارت امتیازی متوازن ارزیابی دانشگاه

آمدی، حقان خارجی، سر ذی :عنوانبا شده یبومبعدی  در این تحقیق از یك مدل شش. است

های خاص  به ویژگی و مدیریت منابع باتوجه حقان داخلی ذی یندهای داخلی، رشد و یادگیری،افر

 در. تبیین شد ISMتوسط روش  موردمطالعهارائه شد و نقشه راهبرد دانشگاه  موردمطالعهدانشگاه 

 در ،است اهداف بندی دسته از بیشتر بسیار ارتباط نوع و جهت نقشۀ راهبرد، اهمیت تعیین

 مسیری شود؛ تعیین یدرست به راهبرد نقشه در مختلف اهداف بین معلولی و علت روابط که یصورت

در . است راهبرد تحقّق چگونگی دهندۀ و نشان کننده فیتوص که گذارد می سازمان اختیار در را

شده  عیینت مند سامانروشی  به اهداف بین معلولی و علت ارتباطات ،ISM فناز  با استفاده مقاله این

خواهد  حل همبستگی روش چون آماری یها فنمحدودیت  و دلفی چون هایی روش مشکالت و

 به باال از و طرفه كی لزوماً ،اهداف بین ارتباط مشخص شد که ترسیمی، راهبرد نقشۀ به  توجبا. شد

 مكک عملکرد کلیدی های تر شاخص دقیق شناسایی به ها ارتباط این لیوتحل هیتجز. نیست پایین

 کمی تعیین و با صورت بهشود تا روابط بین مناظر و اهداف راهبردی  می ادامه پیشنهاددر. کند می

 برای اهداف ،دهی بندی و وزن رتبه ANP نظیر رهایمعچند گیری تصمیم یها فن از استفاده

 .دشواستخراج  ،های مرتبط با اهداف راهبردی راهبردی صورت گیرد و شاخص
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:چشم انداز دانشگاه
معیار و الهام بخش در مقیاس ملی و فراملی و الگوی دانشگاه اسالمی که در پرتو ایمان و مجاهده ی علمی همه جانبه 
در عرصه های آموزش و پژوهش در محیط معنوی و با تربیت اسالمی درصدد است تا در حوزه های مرتبط با نیاز 

.سازمان در سطح دانشگاه های برتر جهان و در سایر حوزه ها در سطح دانشگاه های برتر منطقه قرار گیرد
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