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 چکیده
اسالمی  ایران، فرهنگ اسالمی های جمهوری اتوجه به اینکه فرهنگ حاکم بر جامعه و سازمانب

ای به فرهنگ آن بستگی دارد، ما نیازمند آن هستیم  است و مدیریت در هر سازمان و جامعه
 های کشور حاکم کنیم.   اسالمی را در سازمان که وظایف و نظامات مدیریت

 ،اندد  خورده دفاعی کشور که با فرهنگ جهاد و شهادت گرههای  اسالمی در سازمان فرهنگ
اسدالمی در   دفداعی کشدور نیازمندد نظامدات     ها و نهادهدای  نمود بیشتری دارد، لذا سازمان

های  حوزه کنترل است. دررابطه با مدل ،ها های مختلف هستند که یکی از این حوزه بخش
ه یکی از مدوارد اخیدر آن مددل    است ک پذیرفته متعددی انجام های پژوهشاسالمی  کنترل

ها در یک  های این مدل ولی تاکنون اهمیت و عملکرد مولفه ،کنترل راهبردی علوی است
اند. سوال پژوهش حاضر این است کده هریدک از    سازمان دفاعی موردسنجش قرار نگرفته

گیرندد و   عملکرد قرار مدی -ی علوی در کدام ربع ماتریس اهمیتهای کنترل راهبرد مولفه
 برای سازمان موردمطالعه چیست؟ متناظر با ماتریس اهمیت عملکردهای راهبردی  وصیهت

عملکدرد در  -های مدل کنترل راهبردی علوی بدا اسدتفاده از روت تیلیده اهمیدت     مولفه
مدورد در ربدع    28مولفه ایدن مددل،    128تیلیه شدند که از  موردمطالعه سازمان دفاعی

مدورد در   35مورد در ربع اولویت پایین و  29ر خوب، مورد در ربع استمرار کا 36تمرکز، 
بده مددیران    ،عملکدرد -ربدع مداتریس اهمیدت    4ربع اتالف منابع قرار گرفتند. باتوجه بده  

ندد و  کنهدای قرارگرفتده در ربدع اول تمرکدز      سازمان دفاعی پیشنهاد شد که  روی مولفه
نیاز به تغییر خاصی ندارد  های ربع دوم و سوم عملکرد را افزایش دهند، عملکرد در مولفه

 های ربع چهارم نیاز به کاهش دارد.  و عملکرد در مولفه
 عملکرد، سازمان دفاعی -کنترل راهبردی علوی، تیلیه اهمیت های کلیدی: واژه
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 203-173، صص 1399 پاییز، 96 ، شماره 29دورهفصلنامه راهبرد، 
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