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Abstract: This research aimed at investigating
the application of strategic management
components in public universities in Isfahan, and
the research method was descriptive survey study.
The population consisted of 340 managers, out of
which 181 managers were selected by stratified
random sampling in proportion to the size, and
151 were selected by strategic management
researcher-made questionnaire based on the
theory of Hill and Jones (2007), in five
components goal & mission determination,
environmental analysis, strategy formulation,
strategy implementation, and strategy evaluation
responded with 33 items. Validity of the
questionnaire was confirmed by content and
construct validity and using Cronbach’s Alpha the
reliability of the questionnaire was estimated
0.83. Data analysis was performed at two levels
of descriptive statistics (frequency distribution,
percentage, mean and standard deviation) and
inferential statistics level (One-sample t-Test,
Independent-Samples t-Test, Hotteling t2, oneway ANOVA and Tukey post-hoc test). The
results showed that the application rate of the
components, except the goal & mission
determination component, was below average.
The results of Hotelling's t2 showed that the
components of application were not the same, so
that the most attention was paid to the goal &
mission determination component and the least
attention to the environmental analysis and
strategy formulation components. (P <0.05).
Keywords: Higher education,
management, Strategic management.
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 سید علی سیادت
 بررسي میزان، هدف اصلي از اجرای اين پژوهش:چکیده
کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک در دانشگاههای
دولتي شهر اصفهان بود که به روش توصیفي – پیماشي
 نفر از مديران بودند340 جامعه آماری شامل.انجام گرفت
 تن با نمونهگیری تصادفي طبقهای181 که از اين تعداد
151 .متناسب با حجم بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند
نفر به پرسشنامه محققساخته مديريت استراتژيک بر
 در پنج مؤلفه،)2007( اساس نظريه هیل و جونز
 اجرای، تنظیم استراتژی، تحلیل محیطي،هدفگذاری
. گويه پاسخ دادند33 استراتژی و ارزيابي استراتژی با
 از طريق روايي محتوايي و سازه و پايايي،روايي پرسشنامه
. به دست آمد0/83 پرسشنامه با آلفای کرونباخ به میزان
تجزيه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفي (توزيع
 میانگین و انحراف معیار) و در سطح آمار، درصد،فراواني
، هتلینگt2 ، مستقلt ، تکمتغیرهt استنباطي (آزمونهای
تحلیل واريانس يکراهه و آزمون تعقیبي توکي) صورت
 بهجز، نتايج نشان داد که میزان کاربست مؤلفهها.گرفت
 نتايج حاصل. کمتر از حد متوسط بود،مؤلفه هدفگذاری
 هتلینگ نیز نشان داد که میزان کاربست مؤلفههاt2از
 بهطوری که بیشترين توجه به مؤلفه،يکسان نیست
هدفگذاری و کمترين توجه به مؤلفههای تحلیل محیطي
.)P<0/05( .و تنظیم استراتژی بوده است
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مقدمه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي همواره بهعنوان باالترين مرکز انديشهورزی و
تولید علم جامعه بوده و با حضور و فعالیت انديشمندانه متفکران و پژوهشگران و
دانشپژوهان در اعتالی علمي و جهت بخشیدن به حرکتهای فکری ،اعتقادی،
فرهنگي و سیاسي جامعه نقش اساسي دارند .توسعه نیروی انساني مورد نیاز جامعه
شامل تربیت دانشمندان ،متخصصان ،مديران و مربیان ،تولید دانش از راه پژوهش،
کمک به انتقال و تطبیق علوم و فناوری ،ارائه خدمات علمي ،فني و مشاورهای به
دولت و ساير بخشهای جامعه ،ارتقای دانش و فرهنگ عمومي جامعه و نیز مشارکت
در تحوالت جامعه جهاني ،از رسالتهای حساس آموزش عالي به حساب ميآيند
(قورچیان و صالحي.)3 ،1383 ،
آگاهي از اين موارد توجه جدی به دانشگاهها ،چشمانداز و رسالت آنها ،سبک و
شیوه هدفگذاری و پیادهسازی اين هدفها ،نحوه برنامهريزی و مديريت سازماني و
استفاده بهینه از منابع انساني و دانش سازماني را ضروری ميسازد .امروزه در
دانشگاههای پیشرفته دنیا بحث آيندهنگری و استراتژی محور بودن سازمان از اهمیت
فوق العادهای برخوردار است و اين پديده در مورد تمام سازمانها به طور اعم و در
دانشگاهها به طور اخص مصداق دارد (يارمحمدزاده.)1389 ،
تأثیرات پديده مديريت استراتژيک بر نظام آموزش عالي شامل موضوعات مختلفي
ميشود .با نگاهي جامع به ابعاد مختلف نظام آموزش عالي ميتوان به اختصار به
محورهايي چون محتوای درسي ،توانمندی استادان ،روشهای تدريس ،ارزشیابي
پیشرفت تحصیلي ،منابع علمي و فضای فیزيکي دانشگاهها اشاره کرد .چنانچه دانشگاه
بخواهد در عصر مديريت استراتژيک بهخوبي عمل کند ،توجه بیشتر به محورهايي
چون محتوای درسي ،توانمندی استادان ،روشهای تدريس ،ارزشیابي پیشرفت
تحصیلي ،منابع علمي و فضای فیزيکي دانشگاهها با نگاهي بینالمللي ضروری است.
در دنیای متحول و متالطم اين عصر ،مديران سازمانها و مؤسسات به علت
دگرگونیهای سريع جهاني و منطقهای و پیشامدهای داخلي با ناامني شديد در
طرحريزیها و تصمیمگیریهای آينده مواجه بودهاند .اين تحوالت و تغییرات،
نیازهای جديدی را نیز به دنبال داشته که يکي از آثار متداول آن ،نیاز به بررسيهای
استراتژيک و پیدايش مديريت استراتژيک بوده است .آموزش عالي جوامع مختلف نیز
به دلیل تعامل با محیط اجتماعي ،اقتصادی ،سیاسي ،فرهنگي از اين تغییر و تحوالت

میزان کاربست مؤلفههای مدیریت استراتژیک (مورد مطالعه :دانشگاههای ...

159

بينصیب نبوده و تغییرات هر چند جزئي بر آن تأثیر داشتهاند؛ به همین علت نیاز به
مديريت استراتژيک در نظام آموزش عالي نیز احساس شد (استینر.)84 ،2010 1،
روند تغییرات وتحوالت بهگونهای است که مديران ديگر نميتوانند برای تعیین
هدفهای سازمان بر اساس تجربیات گذشته تصمیم بگیرند ،تجربه گذشته لزوما
راهنمای مطم ني برای آينده نیست و مديران الزم است با استفاده از برنامهريزی
جامع ،راهبردهای آينده دانشگاه خود را به نحوی تنظیم کنند که متناسب با موقعیت و
شرايط آينده باشد (نیستاني .)1392 ،مطالعات انجام گرفته در حوزه برنامهريزی و
مديريت دانشگاهي کشور ،وجود معضالت ساختاری در نتیجه نبود برنامه و مديريت
استراتژيک را نشان ميدهد .بر اساس يافتهها برای برنامهريزان و مديران دانشگاهي،
چشماندازها و افقهای توسعه دانشگاه روشن نبوده و عموماً با مسائل روزمره و طبیعت ًا
راه حلهای سنتي ،مقطعي و سطحي درگیر هستند .از عمدهترين و اساسيترين
مشکالت دانشگاهها نداشتن طرح و برنامهای جامع و بلندمدت است که بتواند ضمن
روشن کردن چشماندازهای توسعه دانشگاه ،چارچوبي منطقي و قابل اطمینان برای
فعالیتهای آموزشي ،پژوهشي ،فناوری و پشتیباني  -ستادی آنها فراهم آورد (يمني و
قهرماني.)1389 ،
عليرغم تالش فراوان دست اندرکاران و توجه به ايدهها ،تجربیات و پژوهشهای
جديد ،آموزش عالي برای انجام تعهدات خود در قبال دانشجويان ،شهروندان و جامعه
دچا ر مشکل شده است .اصالحات جزئي و تدريجي برای مقابله با تغییرات ،کافي
نخواهد بود و اين فرايند تحول و دگرگوني که نیازهای جديدی را در نظام آموزش
عالي به دنبال داشته ،مستلزم بررسيهای استراتژيک است ( کريمي.)1381 ،
به گفته بوش و کلمن )2001(2اگر دانشگاهها خوب اداره شوند ،در فراهم ساختن
آموزش عالي خوب برای دانشجويان مؤثرتر است .نتايج پژوهش آنها در مورد
اثربخشي در دانشگاه نشان ميدهد که کیفیت رهبری و مديريت از مهمترين عوامل در
تمايز دانشگاههای موفق و ناموفق است .مدير دانشگاه ،عنصری اساسي در ساختار
دانشگاه به شمار ميرود (نلسون)2007 3،؛ زيرا شیوههای مديريت ،جايگاه دانشگاه را
ارتقا يا تنزل ميدهد .امروزه رهبری و مديريت نقش بزرگي در موفقیت مؤسسات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Steiner
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3
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2
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آموزش عالي ايفا ميکند (کويز و پاسنر .)2006 1،فوالن )2007(2نیز در کتاب خود با
عنوان «رهبری در فرهنگ تغییر» بیان کرده است که رهبران و مديران مؤثر بايد در پي
شیوههايي باشند که بتوانند در شرايط پیچیده و بيثبات فعالیت کند .داشتن
ديدگاههای مشترك برای دستیابي به هدفهای سازماني و مديريت استراتژيک بسیار
مهم است .مديريت با استفاده از استراتژیها و برنامهريزی استراتژيک در سازمانها و
شرکتهای مختلفي وارد شده و پژوهشهای موجود نشاندهنده موفقیت اين نوع
مديريت در آنهاست (رابینسون و پريکال .)1984 3،پاسخگويي شايسته مديران
آموزش عالي به جهان در حال تغییر ،مستلزم نگاه بلندمدت و راهبردی به هدفها و
مأموريتهای دانشگاهها و تالش در جهت تحقق آنهاست .امروزه مديريت استراتژيک
يک پیشنهاد برای مديران نیست بلکه يک ضرورت است؛ ضرورتي که بيتوجهي به
آن پیامدهای ناگواری برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و به تبع آن جامعه
خواهد داشت.
در اين پژوهش ،ديدگاههای مديران دانشگاههای اصفهان ،علوم پزشکي اصفهان،
صنعتي اصفهان و هنر اصفهان در مورد میزان کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک
شامل هدف گذاری ،تحلیل محیطي ،تنظیم استراتژی ،اجرای استراتژی و ارزيابي
استراتژی بررسي شده است .بر اين اساس ،هدف کلي از اجرای پژوهش ،عبارت
است از تعیین میزان کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک در دانشگاههای دولتي
شهر اصفهان و برای تحقق اين هدف ،بهطور جزئي به تعیین میزان کاربست هر يک
از مؤلفهها در دانشگاههای مزبور اقدام ميشود .در نهايت ،به تعیین تفاوت نظرات
مديران در خصوص میزان کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک بر مبنای متغیرهای
جمعیتشناختي دانشگاه محل خدمت ،سمت اجرايي و سابقه مديريت دانشگاهي)
آنان اهتمام خواهد شد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سرعت سرسامآور تغییرات در دنیای کنوني بدين معناست که روشهای متداول
مديريت نميتوانند مناسب تغییرات باشند .هنگامي که تغییرات جزئي بود ،ميشد از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Kouzes & Posonr
. Fullan
3
. Robinson & Pearcell
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تجربه استفاده کرد ولي هنگامي که تصمیمات جنبه استراتژيک دارند و نتايج آن بسیار
عمده و غیر قابل بازگشت هستند ،نميتوان از تصمیمگیریهای مبتني بر قضاوتهای
شهودی و تجربه مبتني بر فلسفههای مديريت استفاده کرد يعني کسي که دارای درك
مستقیم از امور است و دانش اطالعات را با تجزيه و تحلیلهای علمي درهم ميآمیزد،
تغییرات را شناسايي کرده و بقای سازمان در عرصه رقابتها وکشمکشها را فراهم
ميکند.
مديريت استراتژيک ،تصمیمات و فعالیتهای يکپارچه در جهت توسعه
استراتژی های مؤثر ،اجرا و کنترل نتايج آنهاست .بنابراين فعالیتهای مربوط به
بررسي ،ارزشیابي و انتخاب استراتژی ها ،اتخاذ هرگونه تدابیر درون و بیرون سازماني
برای اجرای اين استراتژیها و در نهايت کنترل فعالیتهای انجام شده را مديريت
استراتژيک مينامند (فرولیچ و کلیتکو .)2006 1،تعريف متعدد از اين واژه در گذشته
نشان دهنده آن است که اين واژه در هر زمان مفهومي خاص داشته است .هماکنون
استراتژی تشخیص فرصت های اصلي و تمرکز منابع سازماني در جهت تحقق منابع
نهفته در آن بهعنوان هنری برای خلق ارزش و نیز چارچوبهای هوشمند ،الگوهای
مفهمومي و اداره ايدههاست (حمیدیزاده .)1388 ،بدينگونه که رويکرد استراتژيک
پس از چند دهه فراز و نشیب در رأس اولويتهای مديران ارشد قرار دارد؛ رويکردی
که مؤثرترين سالح مديريتي است (غفاريان و عمادزاده .)1383 ،در پژوهش حاضر از
مدل هیل و جونز )2007(2به دلیل جامعیت آن در مؤلفههای مورد بررسي و همچنین
به دلیل اعتبار و پشتوانه علمي ،برای سنجش مديريت استراتژيک استفاده ميشود.
مديريت استراتژيک در اين پژوهش دارای گامهای زير است:
3

هدفگذاری
اولین گام فرايند مديريت استراتژيک ،تعیین رسالت و هدفهای سازمان است.
رسالت سازمان ،چارچوب و زمینهای برای تدوين استراتژیها در سازمان فراهم
ميآورد .يک بیانیه رسالت يا مأموريت دارای چهار جز اصلي است .1 :علت وجودی
سازمان يا شرکت (فلسفه وجودی سازمان) که معموال مأموريت نامیده مي شود؛ .2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Frolich & KlitKou
. Hill & Jones
3
. goal & mission determination
2
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آنچه سازمان ميخواهد در آينده به آن برسد که چشم انداز سازمان نامیده مي شود؛ .3
ارزشهای کلیدی سازمان که سازمان متعهد به محقق کردن آنها ميشود و .4
هدفهای کلي که رسالت ،ارزشهای سازمان و آرمانهای آن را تشريح کرده و
معیارهای سازمان و جهتي را که مديران ارشد بايد بروند ،مشخص ميکند .هدفها
وضعیت مطلوبي هستند که از طريق عملکرد واقعي سازمان بايد تحقق يابند و معموال
بهعنوان پیامدهای قابل اندازهگیری کوتاهمدت توصیف ميشوند (هیل و جونز،
.)2007
1

تحلیل محیطی
دومین گام ،تجزيه و تحلیل محیطي است که درصدد بررسي نقاط قوت و ضعف
دروني سازمان و نیز فرصت ها و تهديدهای محیط بیروني سازمان است .عواملي که
برای آينده سازمان اهمیت دارند بهعنوان عوامل استراتژيک تلقي ميشوند و ميتوان
آنها را با مخفف ( SWOTنقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها ،تهديدها ) 2خالصه
کرد .هدف از تجزيه و تحلیل دروني ،شناسايي منابع داخلي سازمان است که موجب
سرآمد شدن و منحصر به فرد شدن آن سازمان ميشود .هدف اساسي از تجزيه و
تحلیل بیروني ،شناسايي فرصتها و تهديدهای محیط عملیاتي سازمان و نحوه
تأثیرگذاری آنها بر تحقق مأموريت و چشماندازهای سازمان است .در رابطه با تجزيه
و تحلیل دروني سازمان ،سه محیط به هم وابسته بايد مورد بررسي قرار گیرد.1 :
محیط صنعتي يا خدمت که سازمان در آن فعالیت ميکند؛  .2کشور يا محیط
بینالمللي؛  .3محیط اقتصادی و اجتماعي وسیعتر(هیل و جونز.)2007 ،
3

تنظیم استراتژی
سومین گام ،تنظیم استراتژی است که مديران ارشد را درگیر ارزيابي تعامالت بین
عوامل استراتژيک و انتخاب استراتژی کرده وآنها را جهت تحقق هدفهای سازمان
هدايت کند .در اين مرحله ،مجموعهای از گزينههای استراتژيک ناشي از بررسي نقاط
قوت و ضعف و فرصتها و چالشهای سازمان به وجود ميآيد .هدف شناسايي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. environment analysis
. Strengths, Weakness, Opportunities, Threats
3
. strategy formulation
2
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استراتژیهايي است که موجب ايجاد يک الگوی متناسب با منابع و توانمندیهای
سازمان برای پاسخگويي بهموقع و مؤثر به محیط ميشود .مديران سازمان در اين
مرحله ،گزينههای استراتژيک موجود را بررسي و مقايسه ميکنند و احتمال رسیدن
سازمان به هدفهايش را در رابطه با هر کدام ازگزينهها ميسنجند (هیل و جونز،
.)2007
1

اجرای استراتژی
چهارمین گام ،يعني اجرای استراتژی ،حوزهای از فعالیت است که تأکید دارد بر
تکنیکهايي که مديران برای اجرای استراتژیهای خود به کار ميگیرند .در اين
مرحله ،مجموعهای از استراتژیهای موافق و هماهنگ به منظور دستیابي به مزيت
رقابتي و افزايش عملکرد سازمان انتخاب ميشود و مديران بايد اين استراتژیها را
درعمل محقق کنند .اجرای استراتژی شامل قرار دادن طرح استراتژی در عملیات و
سطوح مختلف سازمان است .بنابراين اجرای استراتژی ميتواند شامل برنامههای
بهبود کیفیت ،تغییر در روش طراحي يک محصول ،تثبیت جايگاه يک محصول در
بازار ،تقسیم کردن بازار و ارائه الگوی های متنوع از محصوالت برای گروههای
مختلف مشتريان ،افزايش يا کاهش قیمت محصوالت ،افزايش مديران و مالکان و
کوچکسازی از طريق فروش بخشي از شرکت باشد .اين گام ،بهويژه به فعالیتهای
مربوط به سبکهای رهبری ،ساختار سازماني ،نظامهای اطالعات و کنترل و مديريت
منابع انساني اشاره دارد .بايد دانست که مهمترين و دشوارترين فرايند اجرای
استراتژی ،رهبری است (هیل و جونز.)2007 ،
2

ارزیابی استراتژی
پنجمین گام ،ارزيابي استراتژی است ،فعالیتي که تعیین ميکند به چه میزان تغییرات
واقعي هستند و ميتوانند عملکرد کلیدی موردنظر را تغییر دهند .درواقع ،مديريت
استراتژيک بهطور مداوم در حال پیشرفت است و هرگز پايان ندارد .استراتژی اجرا
شده بايد به منظور تعیین میزان تحقق هدفها بهطور واقعي و همچنین میزان مزيت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. strategy implementation
. strategy evaluation

2
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رقابتي ايجاد شده ،ارزيابي شود .ارزيابي از طريق فرايند بازخورد امکانپذير ميشود و
اطالعات به دست آمده درونداد سیستم برای تدوين و اجرای استراتژیهای آينده
سازمان است .مديران ارشد سازمان در مورد اصالح استراتژیها و هدفهای موجود
يا تغییر آنها در آينده تصمیمگیری ميکنند (هیل و جونز .)2007 ،الگوی مديريت
استراتژيک ،اين پنج فعالیت عمده را به صورت يک فرايند منطقي و خطي تشريح
ميکند .بنابراين مهم است توجه شود که اين الگو ،يک الگوی هنجاری است.
شکل( )1نشان ميدهد که چگونه پنج گام فوق با يکديگر در تعامل هستند .در
سطح سازماني ،فرايند مديريت استراتژيک از جمله فعالیتهايي است که شامل
محدوده ارزيابي مأموريت کنوني سازمان و ارزيابي هدفهای استراتژيک است.
گام اول
تعیین هدفها و رسالت

گام دوم
تحلیل دروني

گام سوم
تنظیم استراتژی

گام دوم
تحلیل بیروني

گام چهارم
اجرای استراتژی

گام پنجم

شکل( )1فرایند مدیریت استراتژیک هیل و جونز
منبع( :هیل و جونز)8 ،2007 ،

ارزيابي استراتژی
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پپاس )2001( 1پژوهشي را با عنوان «دانش استراتژيک ،ساختار اجتماعي و
فعالیتهای مديريت میاني و نوسازی استراتژيک» اجرا کرد .نتايج اين پژوهش نشان
ميدهد که چگونه هم دانش استراتژيک مديران میاني و هم ساختار اجتماعي فعلي
سازمان برای کمک به زمینه سازی نوسازی استراتژيک تأثیر متقابلي بر هم دارند .با
پذيرش اين نظر که مديران میاني نقش مهمي در فرايند ساختن استراتژی دارند ،اين
پژوهش تمرکز دارد بر اينکه چگونه مديران میاني به توسعه تواناييهای جديد ،به کار
انداختن و انجام ابتکارات استراتژيک کمک ميکنند .در اين پژوهش ،سه پرسش
اساسي مطرح شده است -1 :چگونه دانش استراتژيک مديران میاني به گردآوری
تواناييهای جديد در سازمانها معطوف ميشود؟  -2چگونه ساختار اجتماعي بر
فعالیتهای مديران در فرايند نوسازی اثر ميگذارد؟  -3چگونه دانش استراتژيک و
ساختار اجتماعي تأثیر متقابلي بر اجرای تغییر سازماني دارند؟ يافتههای پژوهش نشان
ميدهد دانش استراتژيک بهطور قابل توجهي با فعالیتهای نوسازی مديريت میاني در
ارتباط است .همچنین بررسي ساختار اجتماعي متداول سازمان نشان داد که همه
اجزای ساختار اجتماعي تا حد زيادی به اين فعالیتها مربوط بودند و در آزمايشهای
تجربي بعدی ،شواهدی درخصوص اثر متقابل دانش استراتژيک و ساختار اجتماعي
در انجام تغییر سازماني ،به وضوح يافت شد .فرولیچ و کلیتکو ( )2006درمطالعهای با
عنوان «مديريت استراتژيک در مؤسسات آموزش عالي :بودجهبندی عملیاتي و نتايج
پژوهشي» دريافتند استراتژيک بودن چشمانداز مديريت اين امکان را به سازمان
ميدهد که در بودجهبندی سازمان موفق عمل کنند که بخشي از اين موفقیتها حاصل
فعالیتهای تحقیق و توسعه است .کلوف )2007( 2پژوهشي را با عنوان «رابطه بین
سبک رهبری نظارتي و مديريت استراتژيک ،مطالعه موردی در دانشکدههای چهار
ساله ايالت نیويورك» اجرا کرد .در اين پژوهش ،رهبری و مديريت استراتژيک با
بررسي اظهارات رؤسا و نیز اسناد برنامهريزی مؤسسات مورد مقايسه قرار گرفت .در
اين مطالعه ابتدا دو ساختار که در ارتباط با يکديگر هستند ،تشريح و اطالعاتي در
مورد شاخصهای مختلف مديريت استراتژيک و انواع رهبری گردآوری شد .اين
دادهها مشخص ميکند که تعیین انواع مديريت استراتژيک و انواع رهبری نظارتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Papas
. Clough

2
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پیچیده است .بر اساس يافتههای اين پژوهش ،رهبری نظارتي در فرايندهای
برنامهريزی رسمي اهمیت بسیار بااليي دارد و مديريت استراتژيک عامل بسیار مهمي
در مديريت آموزش عالي باقي خواهد ماند .سنتورك )2012( 1در مطالعهای با عنوان
«بررسي میزان استفاده از ابزارهای مديريت استراتژيک در صنعت هتلداری» دريافت
که در پنج سال گذشته ،مديريت رابطه مشتری و بیانیه مأموريت و مديريت کیفیت
فراگیر بیشتر استفاده ميشد اما در حال حاضر ،بیشتر از ابزارهای بهگزيني و
برنامهريزی استراتژيک استفاده ميشود .اين بررسي همچنین نشان داد که تفاوت
زيادی بین هتلها با توجه به دستهبندیها نسبت به استفاده از ابزارهای مديريت
استراتژيک وجود دارد .سامسوك و الوسیريهونگتونگ )2014( 2عوامل مؤثر در
مديريت استراتژيک رشد کسب و کارهای دانشگاهي در کشور تايلند را با استفاده از
مدل  AHPفازی بررسي کردند و دريافتند که به کارگیری مديران با استعداد،
دسترسي به منابع مالي و سرمايه ،فناوری و ايدهها و حمايت و مشاوره مالي از عوامل
مؤثر بودهاند .در پاياننامه تود« )2016(3استراتژیهای اقیانوس آبي در حفظ کسب و
کارهای کوچک» بررسي شد و نتايج نشان داد که با اجرای اين استراتژی فضای بازار
مناسب ،میزان تقاضای باال ،احیای مرزهای بازار ،ارزش افزوده برای مصرفکننده با
محصوالت يا خدمات جديد و ارتقای ارزش برای مصرفکننده و شرکت ايجاد
ميشود.
کريمي ( )1381در پژوهشي با عنوان «بررسي میزان کاربست مؤلفههای مديريت
استراتژيک در مدارس متوسطه شهر اصفهان» به اين نتیجه رسید که میزان توجه و
اعمال هر يک از مؤلفههای پنجگانه پژوهشي بیش از حد متوسط در مدرسههای
متوسطه اصفهان بوده است .بیشترين توجه به مؤلفه تبادل اطالعات میان مديران و
اعضای هی ت علمي و کمترين میزان توجه به مؤلفه توجه مديران آموزشي به
فرايندهايي بود که مدرسهها را قادر ميسازد ،استراتژیهای خود را مشخص و
اولويتها را تنظیم کنند .شهابفرد ،عربمختاری و رجاييپور ( )1388پژوهشي را با
عنوان «میزان کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک در دانشگاه آزاد خوراسگان و
دانشگاه اصفهان» اجرا کردند .مؤلفههای مديريت استراتژيک در اين پژوهش شامل؛ .1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Senturk
. Somsuk & Laosirihongthong
3
. Todd
2
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توجه به امکانات ،محدوديتها و پیامدهای آموزشي؛  .2تبادل اطالعات میان مديران
و اعضای هی ت علمي؛  .3توجه به فرايندها برای توانمندسازی دانشگاه به منظور
تشخیص و اولويتبندی راهبردها؛  .4مراقبت و اطمینان از توجه اعضای هی ت علمي
به امور استراتژيک؛  .5کنترل بر اجرای راهبردهای آموزشي ،در نظر گرفته شده است.
يافتهها نشاندهنده آن است که از اين پنج مؤلفه ،میزان توجه به مؤلفههای اول ،سوم،
چهارم و پنجم بیش از حد متوسط بوده است .يارمحمدزاده ( )1389در پاياننامه خود
با عنوان «تعیین روابط چندگانه میان مراحل فرايند مديريت استراتژيک و فرايند تبديل
دانش با مؤلفههای سرمايه فکری در دانشگاههای دولتي اصفهان» نشان داد که میان
مراحل فرا يند مديريت استراتژيک (تشکیل استراتژی ،کاربرد استراتژی و ارزيابي
استراتژی) و مؤلفههای (سرمايه انساني و سرمايه ساختاری) از سرمايه فکری رابطه
مثبت و معنيدار وجود دارد اما اين رابطه بین مؤلفههای سرمايه مشتری از سرمايه
فکری با هیچ يک از مراحل فرايند مديريت استراتژيک معنيدار نبوده است.
گیوريان و ديندار فرکوش ( )1390تأثیر اجرايي مؤلفههای مديريت استراتژيک بر
اثربخشي آموزشگاهها را بررسي کردند .مؤلفههای مديريت استراتژيک در اين
پژوهش .1 :مأموريت يا هدفهای کلي؛  .2تجزيه و تحلیل محیط بیروني؛  .3تجزيه و
تحلیل محیط دروني؛  .4تجزيه و تحلیل گزينههای استراتژيک؛  .5اجرا و کنترل
استراتژیها بود .بر اساس يافتههای پژوهش ،هر پنج مؤلفه مديريت استراتژيک بر
اثربخشي آموزشگاهها مؤثر است .زرينسبب و جبلي سینکي ( )1390در پژوهش
خود با عنوان «ضرورت برنامهريزی استراتژيک در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي»
اظهار داشتند که سازمانهای امروزی به دلیل تغییرات روزافزوني که در محیط
بیرونيشان در امور اقتصادی ،تکنولوژيک ،اجتماعي و جمعیتي ،رخ ميدهد،
نميتوانند بدون برنامهريزی به رشد يا حتي بقای خود ادامه دهند .با توجه به اينکه
ماهیت و سطوح تخصصي در فعالیتهای آکادمیکي و روش سازماندهي فعالیتها،
مانع ايجاد يک نظام اطالعاتي مرکزی و جامع در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي
است ،چنین سیستمي از الزامات برنامهريزی استراتژيک در سازمانها محسوب
ميشود .بنابراين ،مدلهای برنامهريزی که مطرح شدهاند با توجه به اين ويژگيها و
واقعیتها در دانشگاهها بر انعطاف پذيری تأکید ميکنند؛ و برنامهريزان بايد از راههای
مختلف ،از تفويض تصمیمگیری ،جدال بر سر مواضع يا همکاری ذینفعان،
تصمیماتي بگیرند که توافق و حمايت بیشتری را جلب کنند تا بتوانند توانايي پاسخ
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مناسب به محیط و تقاضاهای متنوع را به دست آورند .درويشي چادگاني ،شعباني و
رجاييپور ( )1391میزان کاربست مؤلفههای مديريت راهبردی در کتابخانههای دولتي
شهر اصفهان را بررسي کردند؛ مؤلفههای مديريت استراتژيک در اين پژوهش شامل
توجه به امکانات ،محدوديتها و پیامدهای خدماتي؛ تبادل اطالعات؛ فرايندهای
تشخیص و اولويتبندیها؛ مراقبت ازامور راهبردی؛ کنترل بر اجرای راهبردهای
خدماتي و ظهور پیامدهای راهبردی ،بوده است .نتايج پژوهش نشان داد که میزان
کاربست مؤلفهها ،بهجز مؤلفه مراقبت از امور راهبردی ،بیش از حد متوسط بوده
است .همچنین میزان کاربست مؤلفهها يکسان نیست ،به گونهای که بیشترين توجه به
مؤلفه تبادل اطالعات و کمترين توجه به مؤلفه مراقبت از امور راهبردی بوده است.
اکبری ( )1394در پژوهش خود با عنوان «بررسي تأثیر رهبری استراتژيک بر
مزيتهای رقابتي با میانجيگری دوسوتواني نوآوری» اظهار داشت که رهبری
مراودهای بر اکتشاف نوآوری تأثیر داشته است .رهبری تحولگرا و رهبری مراودهای
(مؤلفههای رهبری استراتژيک) بر به کارگیری نوآوری و همچنین اکتشاف و به
کارگیری نوآوری بر مزيت تمايز خدمات مؤثر بوده است .به کارگیری نوآوری بر
مزيت قیمت و مزيت تمرکز بر مشتری مؤثر است .زارعي و همکاران ( )1396در
پژوهش خود با عنوان «تدوين مؤلفههای ويژگيهای رهبری استراتژيک و بررسي
تطابق آن با ويژگي های مورد نیاز مديران ارشد دانشگاه فرهنگیان از ديدگاه
متخصصان» اظهار داشتهاند از جنبه فردی ،رهبری استراتژيک دارای ويژگيهايي چون
خرد مديريتي ،يادگیرندگي ،انعطاف پذيری ،ظرفیت جذب ،ظرفیت تنظیم و تنش
خالق است .از نظر سازماني ،رهبر استراتژيک با ويژگيهای پیوند فعالیتها با
استراتژی سازمان ،يکساننگری به حال و آينده ،مديريت سراسری ،بهرهوری و بهبود
مستمر ،انگیزش و ترغیب ،مديريت تغییر ،نظارت مستمر ،رابطه تنگاتنگ رهبر و پیرو
و غیره شناخته ميشود .در حوزه محیطي نیز يک رهبر استراتژيک بايد با رصد کردن
محیط اطراف سازمان ،تفکر استراتژيک ،تبیین مسیر صحیح ،آيندهنگری ،پیشبیني
کردن ،مزيت رقابتي ،مشتریمداری و توسعه بازار را در برنامههای خود لحاظ کند.
سهرابي و حاجیلويي محب ( )1398نیز در پژوهش خود با عنوان «تحلیل استراتژی
توسعه دانشکدههای اقماری با استفاده از تکنیک  SWOTمورد مطالعه دانشگاه بوعلي
سینا» اظهار داشتند استراتژیهای تدافعي ،مناسبترين استراتژیها برای آينده
دانشکدههای اقماری هستند.
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با نگاهي به پژوهشهای مزبور مشخص ميشود که پیشینه پژوهش در خارج از
کشور سابقهای بلند مدت داشته و اوج پژوهشها در اين زمینه در دهههای واپسین
قرن بیستم میالدی است ،در صورتي که در ايران محدود به دهه اخیر است .با توجه
به اينکه در پژوهشهای پیشین ،مؤلفههای مديريت استراتژيک در سازمانهای
تأثیرگذار روی رشد و توسعة کشور مثل مؤسسات آموزشي از جمله دانشگاهها،
بررسي و ارزيابي نشده است؛ ضرورت مطالعهای منسجم در اين زمینه به وجود آمد.
بنابرای ،نتايج به دست آمده از چنین پژوهشي توجه مديران و پژوهشگران سازماني را
به ابعادی که اهمیت بیشتری دارند جلب خواهد کرد؛ بر اين اساس پرسشهای
پژوهشي زير مطرح شد:
پرسش کلی پژوهش:
میزان کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک در دانشگاههای منتخب دولتي شهر
اصفهان چقدر است؟
بر اساس اين پرسش کلي ،شش پرسش ويژه زير مطرح شد:
 .1تا چه میزان دانشگاههای دولتي شهر اصفهان به هدفگذاری توجه دارند؟
 .2تا چه میزان دانشگاههای دولتي شهر اصفهان به تحلیل محیطي توجه دارند؟
 .3تا چه میزان دانشگاههای دولتي شهر اصفهان به تنظیم استراتژی توجه دارند؟
 .4تا چه میزان دانشگاههای دولتي شهر اصفهان به اجرای استراتژی توجه دارند؟
 .5تا چه میزان دانشگاههای دولتي شهر اصفهان به ارزيابي استراتژی توجه دارند؟
 .6تا چه میزان بین نظرات مديران در زمینه کاربست مؤلفههای مديريت
استراتژيک بر حسب ويژگيهای جمعیتشناختي (دانشگاه محل خدمت ،سمت
اجرايي و سابقه مديريت دانشگاهي) تفاوت وجود دارد؟
روش شناسی پژوهش
اين پژوهش از نوع توصیفي  -پیمايشي است .جامعه آماری پژوهش ،شامل همه
مديران (هی ت رئیسه دانشگاهها ،رؤسای دانشکدهها ،معاونان دانشکدهها ،مديران
گروهها) در دانشگاههای دولتي شهراصفهان بود که در زمان اجرای پژوهش  340نفر
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بودهاند .با استفاده از جدول مورگان (سرايي )1380 ،و روش نمونهگیری تصادفي
طبقهای1متناسب با حجم ،حجم نمونه محاسبه و تعداد  181نفر بهعنوان نمونه تعیین
شد .دادههای حاصل از محاسبه توان آماری در مدلهای رگرسیون نشان داد که همه
متغیرها دارای توان آماری بین 0/8تا  1بودهاند ،بنابراين حجم نمونه  181نفری برای
مطالعه اين پژوهش کفايت ميکند .ازاين تعداد 151 ،پاسخنامه صحیح گردآوری شد،
بدين ترتیب ضريب بازگشت پاسخنامهها ( 83درصد) بود .در جدول ( )1تعداد
جامعه ،حجم نمونه و تعداد بازگشت پاسخنامهها در دانشگاههای دولتي شهر اصفهان
ارائه شده است.
جدول ( )1تعداد جامعه ،حجم نمونه و تعداد پاسخنامه
نام دانشگاه

جامعه

نمونه

پاسخنامه

اصفهان

93

50

50

علوم پزشکي اصفهان

72

38

32

صنعتي اصفهان

120

63

48

هنراصفهان

55

30

21

جمع

340

181

151

ابزار اندازهگیری در اين پژوهش ،پرسشنامه محققساخته بر اساس نظريه هیل و
جونز ( )2007بود که بر حسب طیف پنجدرجهای لیکرت و با  33پرسش بستهپاسخ
(از کامال موافقم تا کامال مخالفم) تنظیم شد .روايي پرسشنامه ،از دو طريق روايي
محتوايي 2و روايي سازه 3به دست آمد .برای روايي محتوايي ،پرسشنامه در اختیار 7
نفر از استادان مديريت و آموزش عالي در دانشگاه اصفهان قرار گرفت که پس از
دريافت نظرات ،اصالحات و پیشنهادات آنان اعمال شد .همچنین در اين پژوهش به
دلیل داشتن نظريه مشخص ،برای روايي سازه پرسشنامه مديريت استراتژيک از روش
تحلیل عاملي تأيیدی استفاده شده است .نتايج تحلیل عاملي پرسشنامه مديريت
استراتژيک به تفکیک هر مؤلفه در جدول ( )2ارائه شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Random Stratified Sampling
. content validity
3
. Construct validity
2
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جدول ( )2نتایج تحلیل عامل تأییدی برای روایی سازه مدیریت استراتژیک
متغیر

بار

برآورد

عاملی

استاندارد

هدفگذاری

0/46

0/81

10/09

تحلیل محیطي

0/78

1/06

19/35

0/000

تنظیم استراتژی

0/88

1/14

22/9

0/000

تأيید

اجرای استراتژی

0/83

1/11

21/09

0/000

تأيید

ارزيابي استراتژی

0/43

0/78

9/22

0/000

تأيید

متغیر های آشکار

پنهان

مديريت
استراتژيک

tob

سطح

نتیجه

معنیداری()P

آزمون

0/000

تأيید
تأيید

برای بررسي پايايي 1ابزار پژوهش ،پرسشنامه در يک نمونه  30نفری اجرا شد و
پايايي آن از طريق آلفای کرونباخ 2به دست آمد .جدول ( )3ضرايب پايايي ابزار و
زيرمقیاسهای آن را به تفکیک نشان ميدهد.
جدول ( )3ضرایب پایایی پرسشنامه مدیریت استراتژیک و مؤلفههای آن
شاخص ها
زیر مقیاس ها

ضریب پایایی مؤلفه ها

پرسشنامه ها

هدفگذاری

0/83

تحلیل محیطي

0/75

تنظیم استراتژی

0/86

مديريت

اجرای استراتژی

0/72

استراتژيک

ارزيابي استراتژی

0/80

ضریب پایایی
کل

0/83

تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSدر دو سطح آمار توصیفي
(فراواني ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و واريانس) و آمار استنباطي (آزمونهای t

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Reliability
. Cronbachs alpha coefficient

2
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تکمتغیره t 1،مستقل t2 2،هتلینگ 3،تحلیل واريانس يکراهه 4و آزمون تعقیبي توکي)5
صورت پذيرفت.
تجزیه و تحلیل یافتهها
دادههای جمعیتشناختي هر يک از متغیرهای پژوهش در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول( )4دادههای جمعیتشناختی پژوهش
دانشگاه محل خدمت

اصفهان
اصفهان

علوم پزشکي

صنعتي اصفهان

رئیسه
هنر اصفهان

عضو هی ت

دانشکده
رئیس دانشکده

معاونت

مدير گروه

 1تا  5سال

 6تا 10سال

11تا  15سال

16تا 20سال

50

32

48

21

4

17

51

79

89

33

18

6

مجموع

151

151

5

فراوانی

سمت اجرایی

 21تا  25سال

متغیر

سابقه مدیریت دانشگاهی

151

يافتهها در ارتباط با پرسش کلي پژوهش در جدول ( )5درج شده است .بر اساس
جدول ( )5و نتايج آزمون  tتکمتغیره ،ديده ميشود که میانگین مشاهده شده از
میانگین فرضي ( )X=3کمتر است .بنابراين ،از نظر پاسخگويان میزان کاربست
مؤلفههای مديريت استراتژيک در دانشگاههای دولتي شهر اصفهان کمتر از سطح
متوسط است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. One-sample t- Test
. Independent-Samples t-Test
3
. Hotteling t2
4
. One Way ANOVA
5
. Tucky test
2
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جدول( )5نتایج آزمون  tتکمتغیره ،مقایسه میانگین کل مؤلفههای مدیریت استراتژیک با میانگین
فرضی ))X=3
آماره
مؤلفه

میانگین
فرضی

مديريت راهبردی

میانگین

3

اختالف

انحراف

میانگین

معیار

t

-0/41

25/041

-6/695

2/58

سطح معنیداری()P
0/000

مؤلفههای مديريت استراتژيک شامل پنج مؤلفه است و نتايج پرسش اصلي
پژوهش ،حاصل نتايج به دست آمده از پنج سؤال ويژهای است که مورد تجزيه و
تحلیل قرار گرفتهاند .بدينگونه که میزان کاربست هر کدام از مؤلفهها بهطور جداگانه
در دانشگاههای دولتي شهر اصفهان ،بررسي شده است.
يافتهها در ارتباط با گويه های مربوط به پنج سؤال ويژه پژوهش در جدول ()6
درج شده است .بر اساس جدول ( ،)6میانگین پنج مؤلفه مديريت استراتژيک عبارت
است از :مؤلفه هدفگذاری برابر( ،)3مؤلفه تحلیل محیطي برابر( ،)2/42مؤلفه تنظیم
استراتژی برابر( ،)2/42مؤلفه اجرای استراتژی برابر( )2/51و مؤلفه ارزيابي استراتژی
برابر( )2/63است.
جدول ( )6نتایج آزمون  tتکمتغیره ،مقایسه میانگین مؤلفههای مدیریت استراتژیک با میانگین
فرضی ))X=3
مؤلفههای مدیریت

میانگین

استراتژیک

فرضی

میانگین

اختالف

انحراف

میانگین

معیار

t

سطح
معنیداری()P

هدف گذاری

3

3

0

0/75

0/054

0/957

تحلیل محیطي

3

2/42

-0/58

0/91

-7/768

0/000

تنظیم استراتژی

3

2/42

-0/58

0/91

-7/696

0/000

اجرای استراتژی

3

2/51

-0/48

0/84

-7/106

0/000

ارزيابي استراتژی

3

2/63

-0/36

0/83

-5/398

0/000

با مقايسه میانگین مؤلفهها با میانگین فرضي ( )X=3در جدول ( )6مالحظه
ميشود که فقط میانگین مؤلفه هدفگذاری در سطح متوسط ارزيابي شده است ،ولي
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میانگین ساير مؤلفه ها کمتر از میانگین فرضي است .بنابراين ،میزان کاربست مؤلفههای
مديريت استراتژيک فقط در رابطه با مؤلفه هدفگذاری در سطح متوسط است،
درنتیجه میزان کاربست ساير مؤلفههای مديريت استراتژيک در دانشگاههای دولتي
شهر اصفهان کمتر از سطح متوسط است.
به منظور تعیین معنيدار بودن تفاوت بین میانگین مؤلفههای مديريت استراتژيک
از نظر مديران دانشگاههای دولتي شهر اصفهان از آزمون  t2هتلینگ استفاده شد که
دادهها در جدول ( )7درج شده است.
جدول ( )7مقایسه میانگین نمره مؤلفههای مدیریت استراتژیک و نتایج حاصل از اجرای آزمون
 t2هتلینگ
انحراف

مؤلفه های مدیریت استراتژیک

میانگین

هدفگذاری

3

0/75

تحلیل محیطي

2/42

0/91

تنظیم استراتژی

2/42

0/91

اجرای استراتژی

2/51

0/84

ارزيابي استراتژی

2/63

0/83

معیار

t2

45/31

F

11/10

سطح معنیداری()P

0/000

بر اساس جدول ( F ،)7مشاهده شده در سطح  P<0/05معنيدار بوده ،يعني
تفاوت میانگین مؤلفههای مديريت استراتژيک معنيدار بوده است .بنابراين ،میزان
کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک از نظر مديران دانشگاههای دولتي شهر
اصفهان بهطور يکسان وجود ندارد .همچنین ،بیشترين میانگین مربوط به مؤلفه
هدفگذاری با  3و کمترين میانگینها مربوط به مؤلفههای تحلیل محیطي و تنظیم
استراتژی با  2/42بوده است.
در پرسش ششم پژوهش ،نظرات مديران دانشگاههای دولتي شهر اصفهان در
رابطه با کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک بر حسب ويژگيهای جمعیتشناختي
مد نظر بوده که هريک به طورجداگانه مورد بررسي قرار گرفته است .به منظور تعیین
تفاوت نظرات افراد برحسب دانشگاه محل خدمت آنان از آزمون تحلیل واريانس
يکراهه استفاده شد که دادهها در جدول ( )8درج شده است.
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جدول( )8آزمون  Fدرتعیین اختالف نظرات مدیران درخصوص میزان کاربست مؤلفههای
مدیریت استراتژیک برحسب دانشگاه محل خدمت
دانشگاه اصفهان

میانگین

تحلیل
محیطي
تنظیم
استراتژی
اجرای
استراتژی
ارزيابي
استراتژی

پزشکی اصفهان

اصفهان

دانشگاه هنر

سطح
F

مؤلفه ها

هدفگذاری

دانشگاه علوم

دانشگاه صنعتی

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف

معنیداری
() P

معیار

36/17

953/3

91/17

610/4

81/18

106/5

95/17

500/4

841/0

473/0

54/15

183/5

91/17

698/6

77/17

953/6

05/17

018/7

324/1

269/0

82/15

713/5

25/18

436/6

60/17

181/6

52/16

054/8

164/1

326/0

32/17

374/5

03/19

889/5

44/17

907/5

29/16

149/7

017/1

387/0

74/14

435/4

34/16

639/4

06/17

683/4

62/14

801/6

342/2

076/0

بر اساس نتايج مندرج درجدول ( F ،)8مشاهده شده در سطح ()P<05/0
درخصوص هیچ يک ازمؤلفهها معنيدار نبوده است .بنابراين بین نظرات مديران
دانشگاههای دولتي شهر اصفهان درخصوص میزان کاربست مؤلفههای مديريت
استراتژيک برحسب سابقه مديريت دانشگاهي تفاوتي وجود ندارد.
به منظور تعیین تفاوت نظرات افراد برحسب سمت اجرايي آنان از آزمون تحلیل
واريانس يکراهه استفاده شد که دادهها درجدول ( )9درج شده است.
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جدول( )9آزمون  Fدر تعیین اختالف نظرات مدیران در خصوص میزان کاربست مؤلفههای
مدیریت استراتژیک برحسب سمت اجرایی
عضو هیئت رئیسه
مؤلفه ها

میانگین

هدفگذاری
تحلیل
محیطي
تنظیم
استراتژی
اجرای
استراتژی
ارزيابي
استراتژی

انحراف
معیار

رئیس دانشکده
میانگین

انحراف
معیار

معاونت دانشکده
میانگین

انحراف
معیار

مدیرگروه
میانگین

انحراف

سطح
F

معیار

معنیداری
() P

25/24

272/4

71/17

089/4

41/17

369/4

16/18

603/4

968/2

034/0

25/24

775/3

41/15

509/7

59/16

873/5

16/17

398/6

204/2

090/0

25/26

573/4

24/15

230/6

51/16

894/5

23/17

516/6

534/3

016/0

50/27

873/3

29/16

576/5

08/17

922/5

67/17

692/5

421/4

005/0

75/24

992/4

29/15

253/5

63/15

534/4

57/15

914/4

724/4

004/0

بر اساس نتايج مندرج در جدول ( F ،)9مشاهده شده در سطح ( )P<05/0فقط
در خصوص مؤلفه تحلیل محیطي معنيدار نبوده است ،بنابراين بین نظرات آزمودنيها
در مورد اين مؤلفه برحسب سمت اجرايي تفاوت وجود ندارد ،ولي در مورد ساير
مؤلفهها (هدفگذاری ،تنظیم استراتژی ،اجرای استراتژی و ارزيابي استراتژی) بین
نظرات مديران درخصوص کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک برحسب سمت
اجرايي آنان تفاوت وجود دارد .بدين منظور ،برای تعیین منبع تفاوتها ازآزمون
تعقیبي توکي استفاده شد.
جدول ( )10مقایسه زوجی میانگین نمره هدفگذاری برحسب سمت اجرایی پاسخگویان
مؤلفهها
هدفگذاری

سمت اجرایی()I

سمت اجرایی()J

اعضای هی ت
رئیسه

رؤسای دانشکدهها
معاونت دانشکدهها
مديرگروه

اختالف
میانگین
-6/544
-838/6
-085/6

سطح معنیداری
045/0
019/0
043/0
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بر اساس نتايج مندرج در جدول ( )10و طبق نتايج آزمون توکي در مورد مؤلفه
هدفگذاری ،بین ديدگاه اعضای هی ت رئیسه با رؤسای دانشکدهها ،معاونت
دانشکدهها و مديرگروههای آموزشي تفاوت وجود دارد .به عبارت ديگر ،اعضای
هی ت رئیسه میزان کاربست مؤلفه هدفگذاری را بیشتر از رؤسای دانشکدهها،
معاونان دانشکدهها و مديران گروهها دانستهاند ،زيرا مطابق جدول ( )9میانگین
نمرههای اعضای هی ت رئیسه ( )25/24بیشتر از میانگین نمرههای رؤسای دانشکدهها
( ،)71/17معاونت دانشکدهها ( )41/17و مديران گروههای آموزشي ( )18/16است.
جدول ( )11مقایسه زوجی میانگین نمره تنظیم استراتژی برحسب سمت اجرایی پاسخگویان
مؤلفهها

تنظیم استراتژی

سمت اجرایی()I
اعضای هی ت
رئیسه

سمت اجرایی()J

اختالف
میانگین

سطح معنیداری

رؤسای دانشکدهها

-015/11

0/001

معاونت دانشکدهها

-9/740

0/016

مديرگروه

-022/9

027/0

بر اساس نتايج مندرج در( )11و طبق نتايج آزمون توکي در مورد مؤلفه تنظیم
استراتژی ،بین ديدگاه اعضای هی ت رئیسه با رؤسای دانشکدهها ،معاونت دانشکدهها
و مديرگروههای آموزشي تفاوت وجود دارد .به عبارت ديگر اعضای هی ت رئیسه
میزان کاربست مؤلفه تنظیم استراتژی را بیشتر از رؤسای دانشکدهها ،معاونان
دانشکدهها و مديران گروهها دانستهاند ،زيرا مطابق جدول ( )9میانگین نمرههای
اعضای هی ت رئیسه ( )25/26بیشتر از میانگین نمرات رؤسای دانشکدهها (،)24/15
معاونت دانشکدهها ( )51/16و مديران گروههای آموزشي ( )23/17است.
جدول ( )12مقایسه زوجی میانگین نمره اجرای استراتژی بر حسب سمت اجرایی پاسخگویان
مؤلفهها
اجرای
استراتژی

سمت اجرایی()I

سمت اجرایی()J

اختالف
میانگین

سطح معنیداری

اعضای هی ت

رؤسای دانشکدهها

-11/206

0/003

رئیسه

معاونت دانشکدهها

-10/422

0/003

مديرگروه

-829/9

006/0
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بر اساس نتايج مندرج در جدول ( )12و طبق نتايج آزمون توکي در مورد مؤلفه
اجرای استراتژی ،بین ديدگاه اعضای هی ت رئیسه با رؤسای دانشکدهها ،معاونت
دانشکدهها و مديرگروههای آموزشي تفاوت وجود دارد .به عبارت ديگر ،اعضای
هی ت رئیسه میزان کاربست مؤلفه اجرای استراتژی را بیشتر از رؤسای دانشکدهها،
معاونان دانشکدهها و مديران گروهها دانستهاند ،زيرا مطابق جدول ( )9میانگین
نمرههای اعضای هی ت رئیسه ( )50/27بیشتر از میانگین نمرههای رؤسای دانشکدهها
( ،)29/16معاونت دانشکدهها ( )08/17و مديران گروههای آموزشي ( )17/67است.
جدول ( )13مقایسه زوجی میانگین نمره ارزیابی استراتژی بر حسب سمت اجرایی پاسخگویان
مؤلفه ها

ارزيابي
استراتژی

سمت اجرایی()I

اعضای هی ت
رئیسه

سمت اجرایی()J

اختالف
میانگین

سطح معنیداری

رؤسای دانشکدهها

-9/456

0/003

معاونت دانشکدهها

-9/123

0/002

مديرگروه

-180/9

002/0

بر اساس نتايج مندرج در جدول ( )13و طبق نتايج آزمون توکي در مورد مؤلفه
ارزيابي استراتژی ،بین ديدگاه اعضای هی ت رئیسه با رؤسای دانشکدهها ،معاونت
دانشکدهها و مديرگروههای آموزشي تفاوت وجود دارد .به عبارت ديگر اعضای
هی ت رئیسه میزان کاربست مؤلفه ارزيابي استراتژی را بیشتر از رؤسای دانشکدهها،
معاونان دانشکدهها و مديران گروهها دانستهاند ،زيرا مطابق جدول ( )9میانگین
نمرههای اعضای هی ت رئیسه ( )75/24بیشتر از میانگین نمرههای رؤسای دانشکدهها
( ،)29/15معاونت دانشکدهها ( )63/15و مديران گروههای آموزشي ( )15/57است.
به منظور تعیین تفاوت نظرات افراد بر حسب سابقه مديريت دانشگاهي آنان از آزمون
تحلیل واريانس يکراهه استفاده شد که دادهها در جدول ( )14درج شده است.
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جدول( )14آزمون  Fدر تعیین اختالف نظرات مدیران در خصوص میزان کاربست مؤلفههای
مدیریت استراتژیک برحسب سابقه مدیریت دانشگاهی

26/17

801/3

18/19

300/5

06/19

127/5

33/18

593/6

80/19

933/5

618/1

173/0

02/16

856/5

76/18

810/6

28/18

331/7

33/16

287/8

80/17

017/6

373/1

246/0

17/16

878/5

48/18

114/6

56/17

219/8

17/19

208/8

40/17

537/7

036/1

391/0

اجرای استراتژی

04/17

578/5

18/18

992/5

22/18

778/6

17/19

010/8

80/18

120/7

474/0

755/0

ارزيابي استراتژی

18/15

626/4

42/16

250/5

61/17

812/5

50/15

473/6

60/16

980/4

099/1

359/0

مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

F

سطح معنیداری()P

1تا  5سال

 6تا 10سال

11تا  15سال

16تا  20سال

 21تا  25سال

هدفگذاری
تحلیل محیطي
تنظیم استراتژی

بر اساس نتايج مندرج درجدول ( F ،)14مشاهده شده در سطح ( )P< 05/0در
خصوص هیچ يک از مؤلفهها معنيدار نبوده است .بنابراين بین نظرات مديران
دانشگاههای دولتي شهر اصفهان در خصوص میزان کاربست مؤلفههای مديريت
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استراتژيک برحسب سابقه مديريت دانشگاهي تفاوتي وجود ندارد .ميتوان گفت
سابقه مديريت دانشگاهي پاسخگويان بر تعیین میزان کاربست مؤلفههای مديريت
استراتژيک تأثیر ندارد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به يافتههای پژوهش ،ميتوان چنین نتیجهگیری کرد که به کارگیری مؤلفههای
مديريت استراتژيک مورد نظر اين پژوهش ،به جز مؤلفه هدفگذاری کمتر از سطح
متوسط در دانشگاههای دولتي شهر اصفهان اعمال شده است .هدفگذاری ،اولین و
بهتعبیری مهمترين مرحله در فرايند مديريت استراتژيک است .مأموريت يا رسالت هر
سازمان جزو فلسفه وجودی آن است و تمامي مديران برای برنامهريزی بلندمدت بايد
شناخت واضحي از هدفها و رسالت سازمان داشته باشند و بر سر آنها به توافق
رسیده باشند .نتايج نشان داده که دانشگاهها به اين مس له توجه دارند و میزان توجه به
مؤلفه هدفگذاری در حد متوسط است.
مرحله دوم در فرايند مديريت استراتژيک ،تجزيه و تحلیل محیطي است .اين مهم
در سايه توجه به امکانات و محدوديتهای موجود برای هر دانشگاه ترسیم ميشود.
هدف از تجزيه و تحلیل دروني ،شناسايي منابع داخلي سازمان است که موجب
سرآمد شدن و منحصر به فرد شدن آن سازمان ميشود .هدف اساسي تجزيه و تحلیل
بیروني ،شناسايي فرصتها و تهديدهای محیط عملیاتي سازمان و نحوه تأثیرگذاری
آنها بر تحقق مأموريت و چشم اندازهای سازمان است .تحقق اين امر مستلزم وجود
روشهای جامع و دقیق و همچنین وجود افراد متخصص در شناسايي فرصتها و
تهديدهای محیطي و نقاط قوت و ضعف در دانشگاههاست .طبق اظهارات
پاسخدهندگان میزان توجه به اين مؤلفه در دانشگاههای مورد بررسي کمتر از حد
متوسط بوده است.
در مرحله تنظیم استراتژی ،بر اساس يافتههای مراحل پیش تالش ميشود بهترين
استراتژیها برای تحقق هدفها و رسالتهای سازمان انتخاب شود .استراتژیها
جهت فعالیت و اقدامات الزم برای دستیابي به هدفها را ترسیم و چگونگي دستیابي
به موقعیت های مطلوب و خنثي کردن تهديدات در حال و آينده را مشخص ميکنند.
میزان توجه به اين مؤلفه طبق اظهارت کمتر از حد متوسط بوده است.
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اهمیت اجرای درست برنامه های راهبردی تدوين شده ،کمتر از تدوين آنها نیست.
مرحله اجرا را ميتوان شامل تمامي فعالیتهايي دانست که دانشگاه برای نیل به
هدفهای اصلي ،استراتژیها ،و هدفهای ويژه انجام ميدهد .بنابراين فرايند اجرايي
برنامههای استراتژيک ،نیازمند برنامهريزی فعالیتها ،دخالت کردن رهبری ارشد ،تعهد
به برنامه ،تأمین منابع (افراد ،زمان و پول) و دخالت و نظارت کردن مديريت دانشگاه
بر مجموع اقدامات صورت گرفته است .طبق اظهارات ،میزان توجه به اين مؤلفه نیز
کمتر از حد متوسط بوده است.
ارزيابي استراتژیهای اجرا شده يکي از گامهای اساسي در چرخه پژوهش و
توسعه نظام دانشگاهي است .بسیاری از استراتژیها با وجود تغییر و تحوالت در
عرصه علم و فناوری ،ضرورت و اهمیت خود را از دست ميدهند و بسیاری نیز در
عمل و در يک چشمانداز دراز مدت ،ضعفهای خود را نمايان ميکنند .کار مديران و
برنامه ريزان استراتژيک آن است که با طراحي و تدوين معیارها و استانداردهای علمي،
دقیق و قابل اندزهگیری ،به طور مداوم ،استراتژیهای اجرايي خود را مورد ارزيابي
قرار دهند و راهکارهای بهبود آنها را شناسايي کنند .در ضمن در فرايند ارزيابي
مشارکت همه افراد درگیر برنامه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .طبق
اظهارات ،میزان توجه به اين مؤلفه نیز کمتر از حد متوسط بوده است.
به طور کلي ،يافتههای پژوهش نشان ميدهد که میزان کاربست مؤلفههای
مديريت استراتژيک به جز هدفگذاری که در حد متوسط بود در مورد بقیه مؤلفهها
کمتر از حد متوسط بوده است .اين يافتهها با نتايج پژوهشهای شهابفرد و همکاران
( ،)1388کريمي ( )1381و درويشي چادگاني و همکاران ( )1391همسويي ندارد .در
اين پژوهشها میزان کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک بیش از حد متوسط بوده
است .اين مورد ممکن است ناشي از جامعه آماری متفاوت باشد .به عالوه ،مؤلفههای
مطرح شده دراين پژوهش برای مديريت استراتژيک بر اساس نظريه هیل و جونز
ارزيابي شده است در حالي که مؤلفههای مديريت استراتژيک در پژوهشهای ياد
شده ،براساس مدل کالدول و اسپینکز ارزيابي شده بود.
همچنین تحلیل دادهها نشان داد بر حسب ويژگيهای جمعیتشناختي فقط سمت
اجرا يي در تعیین نظرات مديران در میزان کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک
تأثیرگذار بوده است و اعضای هی ت رئیسه دانشگاهها میزان کاربست مؤلفههای
هدفگذاری ،تنظیم استراتژی ،اجرای استراتژی و ارزيابي استراتژی را بیش از سايرين
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برآورد کردهاند .اين امر ممکن است ناشي از آگاهي و نزديکي بیشتر مديران ارشد
دانشگاهها با مباحثي مانند مديريت استراتژيک و عدم مشارکت مديران سطوح میاني و
پايین در فرايند تصمیمگیریهای استراتژيک باشد .در اين خصوص ،دادههای پژوهش
کريمي( )1381نشان داد که مشارکت میان مديران ارشد با مديران سطوح میاني و
پايینتر کمتر از حد متوسط بوده است .اين پژوهش با نتايج پژوهش ضرغامي
( )1376همسويي دارد که در پژوهشي با عنوان «نقش مشارکت مديران میاني در
تصمیمگیریهای استراتژيک» عنوان کرد بدون جلب و جذب مشارکت مديران میاني
به عنوان حلقة رابط و اتصال میان مديران عالي ،توفیق جدی در اجرای تصمیمات
بنیادی به دست نخواهد آمد .از داليل اين امر آن است که مديران به صورت متمرکز
تصمیمگیری ميکنند و صالحیت الزم را در کارکنان خود نميبینند ،يا اعضای هی ت
علمي به داليل مختلف ترجیح ميدهند از برنامهريزیها و جريانات دانشگاه دور
بمانند .به عالوه اين مورد را ميتوان ناشي از تأثیر ساختاری آموزش عالي در ايران
دانست .بر اساس ساختار موجود در آموزش عالي در ايران معموال تصمیمات
استراتژيک در سطوح مديريت عالي دانشگاهها اتخاذ ميشوند و بهويژه در سطوح
پايینتر و مديريت گروهها مديريت اجرايي مورد توجه و نیاز است.
تحقق هدفهای مديريت استراتژيک در دانشگاههای دولتي شهراصفهان مستلزم
وجود ملزومات و پیشنیازهای بسیار درون و بیرون آنهاست .در اين میان ،ساختار
حاکم بر اين دانشگاهها از مهمترين عوامل تأثیرگذار بر اجرايي شدن هدفهای
مديريت استراتژيک است .عواملي مانند تعداد سلسلهمراتب سازماني ،نحوه تعامل،
پراکندگي واحدهای سازمان ،ضوابط و مقررات و نحوه تفويض اختیار تمامي ابعاد و
مؤلفههای مديريت استراتژيک شامل هدفگذاری ،تحلیل محیطي ،تنظیم استراتژی،
اجرای استراتژی و ارزيابي استراتژی در اين دانشگاهها را تحت تاثیر خود قرار
ميدهد .رسمیت ،پیچیدگي و تمرکز ساختار سازماني در نحوه تعیین رسالت و
هدفها ،شناسايي نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهديدها ،نحوه مشارکت اعضا در
اجرای مديريت استراتژيک و چگونگي ارزيابي استراتژیهای طراحي شده در اين
دانشگاهها نقش تعیینکننده ايفا ميکنند .در اين خصوص ،نتايج پژوهشي جهانيزاده
( )1384نشان داد که بین استراتژی رقابتي و ساختار سازمان رابطه معنيداری وجود
دارد .همچنین نتايج پژوهش ضیايي ( )1383در رابطه با ساختار سازماني و يکي از
مؤلفههای مديريت استراتژيک (هدفگذاری) نشان داد که ارتباط معنيداری بین ابعاد

میزان کاربست مؤلفههای مدیریت استراتژیک (مورد مطالعه :دانشگاههای ...

183

ساختار سازماني (رسمیت ،پیچیدگي و تمرکز) با تحقق هدفها در دانشگاه وجود
دارد .مجیبي و میالني ( )1390در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که بین استراتژی
و ساختار سازماني (رسمیت ،پیچیدگي و تمرکز) رابطه معنيدار وجود ندارد .با اين
تفاوت که آنها رابطه استراتژیهای چهارگانه اسنو و مايلز و ساختار سازماني رابینز را
در شرکت توزيع برق نواحي استان تهران بررسي کردند اما در پژوهش حاضر ،میزان
کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک از نظر هیل و جونز در دانشگاههای دولتي
شهر اصفهان بررسي شده است .عامری و همکاران ( )1387هم به نتايجي دست
يافتند که نشاندهنده وجود رابطه عوامل سازماني (ساختار سازماني و تکنولوژی) با
استراتژی مديريت دانش بوده است.
بنابراين با توجه به نتايج پژوهشها ،هماهنگي و تناسب بین استراتژی و ساختار
سازماني ضروری است و برای موفقیت در اجرای استراتژیها ،به ويژگيهای
ساختاری خاصي نیاز است .رسمیت ،پیچیدگي و تمرکز ساختار سازماني در نحوه
تعیین رسالت و هدفها ،شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدها ،نحوه
مشارکت اعضا در اجرای مديريت استراتژيک و چگونگي ارزيابي استراتژیهای
طراحي شده در اين دانشگاهها ،نقش تعیینکننده ايفا ميکنند .در هر صورت اين مورد
نیاز به پژوهشهای بیشتری دارد .در همین رابطه به اين دانشگاهها پیشنهاد ميشود
نکات زير را مد نظر قرار دهند:
پیشنهادها
 پیشنهاد ميشود در مرحله هدفگذاری و تعیین رسالت و مأموريت دانشگاههاتفکیک صورت گیرد و کمیته های مختلف فرهنگي ،پژوهشي ،آموزش و يادگیری،
تحصیالت تکمیلي ،دانشجويي ،مالي ،زيرساختي و مجازی تشکیل شده هر کدام
هدفهای مد نظر خود را ارائه دهند و درنهايت ،بهترين آنها انتخاب و مورد توافق
جمع قرار گیرد.
 کمیته اصلي مديريت استراتژيک و کمیتههای فرعي آن بايد از بدنه تخصصيمناسبي برخوردار باشند .وجود کارشناسان متخصص و باانگیزه که گردآوری آمار و
اطالعات و تحلیلهای مربوطه را پیش از تشکیل جلسات ،آماده و توزيع ميکنند از
اتالف وقت و بحثهای بیهوده در کمیتهها جلوگیری ميکند.
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 عوامل ساختاری تأثیر بسزايي در نوع برنامههای استراتژيک و نتايج حاصلدارند .قوانین و مقررات ،میزان تمرکز و استقالل ،معیارهای استخدامي ،نحوه کنترل
عملکرد و ...از جمله عوامل مهم ساختاری محسوب ميشوند .برنامهريزان بايد بر
ماهیت و محدوده عمل وظايف خود وقوف کامل داشته باشند و در صورت نیاز،
زمینه تغییر عوامل ساختاری را فراهم آورند .اين امر ،گاهي مستلزم جلب موافقت
مس والن وزارتخانه است.
 هزينه طرح و برنامهريزی استراتژيک بايد در بودجههای ساالنه در نظر گرفتهشود .مس والن دانشگاه ،بهويژه بايد پیوند روشني بین بودجه جاری ساالنه و اولین
سال برنامهريزی استراتژيک پنجساله ايجاد کنند .برنامهريزی استراتژيک هدفمند و
منسجم ممکن است بتواند وزارتخانه را نیز در اعطای کمکهای مالي به دانشگاه
ترغیب کند.
 با توجه به نتايج اين پژوهش پیشنهاد مي شود پژوهش جامعي در ديگردانشگاهها و مراکزآموزش عالي از سوی وزارتخانه اجرا شود و نتايج آنها با نتايج اين
پژوهش مقايسه شود .علل اساسي بيتوجهي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به
کاربست مؤلفههای مديريت استراتژيک ،مشخص و راهکارهای مقتضي ارائه شود.
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