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اين پژوهش، بررسي میزان  از اجرای هدف اصليچکیده: 
ی هادانشگاهدر  استراتژيکی مديريت هاؤلفهمکاربست 

پیماشي  –دولتي شهر اصفهان بود که به روش توصیفي 
 بودند رانيمداز نفر   340شامل یجامعه آمار. گرفتانجام 

 یاطبقه يتصادف یریگنمونه تن با 181تعداد  نيکه از ا
 151 .انتخاب شدند یعنوان نمونه آمارمتناسب با حجم به

بر  استراتژيکساخته مديريت نامه محققنفر به پرسش
(، در پنج مؤلفه 2007) اساس نظريه هیل و جونز

گذاری، تحلیل محیطي، تنظیم استراتژی، اجرای هدف
گويه پاسخ دادند.  33استراتژی و ارزيابي استراتژی با 

روايي پرسشنامه، از طريق روايي محتوايي و سازه و پايايي 
به دست آمد.  83/0به میزان آلفای کرونباخ  باپرسشنامه 

)توزيع  در دو سطح آمار توصیفي هادادهتجزيه و تحلیل 
فراواني، درصد، میانگین و انحراف معیار( و در سطح آمار 

، نگیهتل 2tمستقل،  t ،رهیمتغتک t یهاآزمون) استنباطي
ي( صورت توک يبیراهه و آزمون تعقکي انسيوار لیتحل

 جزها، بهمؤلفهیزان کاربست گرفت. نتايج نشان داد که م
گذاری، کمتر از حد متوسط بود. نتايج حاصل مؤلفه هدف

 هامؤلفهنیز نشان داد که میزان کاربست  نگیهتل 2tاز
ی که بیشترين توجه به مؤلفه طوريکسان نیست، به

تحلیل محیطي ی هامؤلفهگذاری و کمترين توجه به هدف
 (.>05/0P)بوده است.  و تنظیم استراتژی

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, one-
way 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). 
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 مقدمه 
ورزی و شهعنوان باالترين مرکز انديآموزش عالي همواره به مؤسساتو  هادانشگاه

 و گرانپژوهشانديشمندانه متفکران و و با حضور و فعالیت  بودهتولید علم جامعه 
های فکری، اعتقادی، عتالی علمي و جهت بخشیدن به حرکتپژوهان در ادانش

عه جام فرهنگي و سیاسي جامعه نقش اساسي دارند. توسعه نیروی انساني مورد نیاز
، ژوهشپ راهشامل تربیت دانشمندان، متخصصان، مديران و مربیان، تولید دانش از 

ای به و مشاوره فناوری، ارائه خدمات علمي، فني تقال و تطبیق علوم وکمک به ان
 ارکتهای جامعه، ارتقای دانش و فرهنگ عمومي جامعه و نیز مشدولت و ساير بخش

 آيندهای حساس آموزش عالي به حساب ميدر تحوالت جامعه جهاني، از رسالت
 (.3، 1383 )قورچیان و صالحي،

و  انداز و رسالت آنها، سبک، چشمهادانشگاهجدی به  آگاهي از اين موارد توجه
و  ريزی و مديريت سازمانيوه برنامه، نحهاسازی اين هدفگذاری و پیادهشیوه هدف

ر دسازد. امروزه استفاده بهینه از منابع انساني و دانش سازماني را ضروری مي
یت ن از اهمبودن سازمامحور  استراتژی نگری وی پیشرفته دنیا بحث آيندههادانشگاه

در  ها به طور اعم وم سازماناين پديده در مورد تما وای برخوردار است فوق العاده
 (.1389)يارمحمدزاده،  به طور اخص مصداق دارد هادانشگاه

موضوعات مختلفي شامل مديريت استراتژيک بر نظام آموزش عالي  هتأثیرات پديد
به  توان به اختصارتلف نظام آموزش عالي ميخبا نگاهي جامع به ابعاد م .شودمي

 های تدريس، ارزشیابيمحورهايي چون محتوای درسي، توانمندی استادان، روش
 اشاره کرد. چنانچه دانشگاه هادانشگاهپیشرفت تحصیلي، منابع علمي و فضای فیزيکي 

 خوبي عمل کند، توجه بیشتر به محورهاييواهد در عصر مديريت استراتژيک بهبخ
های تدريس، ارزشیابي پیشرفت چون محتوای درسي، توانمندی استادان، روش

المللي ضروری است. با نگاهي بین هادانشگاهمنابع علمي و فضای فیزيکي  تحصیلي،
ها و مؤسسات به علت متحول و متالطم اين عصر، مديران سازمان در دنیای

ي شديد در لي با ناامنای و پیشامدهای داخجهاني و منطقه دگرگونیهای سريع
 ،اند. اين تحوالت و تغییراتههای آينده مواجه بودگیریتصمیم ها وريزیطرح

های به دنبال داشته که يکي از آثار متداول آن، نیاز به بررسي نیازهای جديدی را نیز
مديريت استراتژيک بوده است. آموزش عالي جوامع مختلف نیز  استراتژيک و پیدايش

اجتماعي، اقتصادی، سیاسي، فرهنگي از اين تغییر و تحوالت  عامل با محیطبه دلیل ت
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به همین علت نیاز به  ؛اندهر چند جزئي بر آن تأثیر داشته نصیب نبوده و تغییراتبي

 (.84 ،2010، 1)استینرشد آموزش عالي نیز احساس  مديريت استراتژيک در نظام
 نییتع یبرا توانندمين گريد رانيداست که م یاگونهوتحوالت به راتییروند تغ

زوما لتجربه گذشته  رند،یبگ میگذشته تصم اتیسازمان بر اساس تجرب هایهدف
 ريزیمهبرنا الزم است با استفاده از رانيو مد ستین ندهيآ یبرا يمطم ن یراهنما

و  تیعا موقکه متناسب ب کنند میتنظ ینحودانشگاه خود را به  ندهيآ یجامع، راهبردها
و  ريزیهبرنامدر حوزه  گرفتهمطالعات انجام (. 1392)نیستاني،  باشد ندهيآ طيراش

 تيريبرنامه و مد نبود جهیدر نت یود معضالت ساختاروج ،کشور يدانشگاه تيريمد
 ،ياهدانشگ رانيو مد زانيربرنامه یبرا هاافتهبر اساس ي .دهدرا نشان مي کياستراتژ

 عتاً یطب ره وروزم لئانشگاه روشن نبوده و عموماً با مساتوسعه د یهاافق اندازها وچشم
 نيتريو اساس نيترعمدهاز  .هستند ریدرگ يو سطح يمقطع ،يسنت یهاراه حل
 واند ضمنمدت است که بتجامع و بلند یانداشتن طرح و برنامه هادانشگاه تمشکال

 یراب نانیطمو قابل ا يمنطق يتوسعه دانشگاه، چارچوب یاندازهاچشم دنکرروشن 
ني و )يم نها فراهم آوردآ یستاد - يبانیو پشت یفناور ،يپژوهش ،يآموزش یهاتیفعال

 (.1389 قهرماني،
ی هاشپژوه ها، تجربیات وان دست اندرکاران و توجه به ايدهرغم تالش فراوعلي

ه جامع وشهروندان  انجام تعهدات خود در قبال دانشجويان، برایجديد، آموزش عالي 
في کا ،تغییرات ر مشکل شده است. اصالحات جزئي و تدريجي برای مقابله بادچا

موزش آنظام  را درنیازهای جديدی نخواهد بود و اين فرايند تحول و دگرگوني که 
 .(1381) کريمي،  است های استراتژيکعالي به دنبال داشته، مستلزم بررسي

، در فراهم ساختن اره شوندخوب اد هادانشگاهگر ا( 2001) 2بوش و کلمنبه گفته 
مورد  آنها در نتايج پژوهش. ؤثرتر استآموزش عالي خوب برای دانشجويان م

عوامل در  ترينکه کیفیت رهبری و مديريت از مهم دهدمي اثربخشي در دانشگاه نشان
عنصری اساسي در ساختار  ،مدير دانشگاه ی موفق و ناموفق است.هادانشگاهتمايز 

جايگاه دانشگاه را  ،های مديريتزيرا شیوه ؛(2007 ،3)نلسون رودمي دانشگاه به شمار
رهبری و مديريت نقش بزرگي در موفقیت مؤسسات  . امروزهدهديم ارتقا يا تنزل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Steiner 
2. Bush & Coleman 
3. Nelson 



 نامۀ آموزش عالی 160

 
نیز در کتاب خود با  (2007) 2فوالن .(2006 ،1)کويز و پاسنر کندآموزش عالي ايفا مي

ؤثر بايد در پي که رهبران و مديران م کرده استبیان  «رهبری در فرهنگ تغییر»عنوان 
. داشتن کند فعالیتثبات يدر شرايط پیچیده و ب بتوانندهايي باشند که شیوه

سازماني و مديريت استراتژيک بسیار  هایهدفهای مشترك برای دستیابي به ديدگاه
ها و نريزی استراتژيک در سازماو برنامه هااستراتژیمديريت با استفاده از  مهم است.

دهنده موفقیت اين نوع ی موجود نشانهاپژوهش وهای مختلفي وارد شده کتشر
 رانيمد ستهيشا ييپاسخگو (.1984 ،3)رابینسون و پريکال مديريت در آنهاست

و  هاهدفبه  یمستلزم نگاه بلندمدت و راهبرد، رییبه جهان در حال تغ يآموزش عال
استراتژيک  تيريتحقق آنهاست. امروزه مدو تالش در جهت  هادانشگاه یهاتيمأمور

به  يتوجهبيکه  يضرورت ؛ضرورت است کيبلکه  ستین رانيمد یبرا شنهادیپ کي
و به تبع آن جامعه  يو مؤسسات آموزش عال هادانشگاه یبرا یگوارنا یهاامدیآن پ

 خواهد داشت.
صفهان، ای اصفهان، علوم پزشکي هادانشگاههای مديران ديدگاه ،اين پژوهشدر 

 کاستراتژيی مديريت هامؤلفهصنعتي اصفهان و هنر اصفهان در مورد میزان کاربست 
گذاری، تحلیل محیطي، تنظیم استراتژی، اجرای استراتژی و ارزيابي شامل هدف

عبارت  ،پژوهشاز اجرای است. بر اين اساس، هدف کلي  بررسي شدهاستراتژی 
ی دولتي هادانشگاهدر  استراتژيکيريت ی مدهامؤلفهاست از تعیین میزان کاربست 

ست هر يک جزئي به تعیین میزان کارب طوربرای تحقق اين هدف، بهو شهر اصفهان 
ات ین تفاوت نظرشود. در نهايت، به تعیمي اقدامی مزبور هادانشگاهدر  هامؤلفهاز 

ای تغیرهمبر مبنای  استراتژيکی مديريت هامؤلفهمديران در خصوص میزان کاربست 
دانشگاه محل خدمت، سمت اجرايي و سابقه مديريت دانشگاهي( شناختي جمعیت

 آنان اهتمام خواهد شد.
 

 پیشینه پژوهشو  ینظر یمبان
متداول  هایشمعناست که رو نيبد يکنون یایدر دن راتییآور تغسرعت سرسام

شد از يم ،بود يجزئ راتییکه تغ يباشند. هنگام راتییمناسب تغ توانندمين تيريمد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kouzes & Posonr 
2. Fullan 

Pearcell & Robinson. 3  
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 اریبس آن جيدارند و نتا جنبه استراتژيک ماتیکه تصم يهنگام يتجربه استفاده کرد ول

 یهاقضاوت بر  يمبتن یهایریگمیتصم از توانمين ،قابل بازگشت هستند ریغ عمده و
درك  یکه دارا يکس يعنياستفاده کرد  تيريمد یهابر فلسفه يو تجربه مبتن یشهود
 زد،یآميمدرهم  يعلم یهالیو تحل هيدانش اطالعات را با تجز از امور است و میمستق

 ها را فراهمشکشمکو هابتسازمان در عرصه رقا یکرده و بقا ييرا شناسا راتییتغ
 . دنکيم

ی يکپارچه در جهت توسعه هامديريت استراتژيک، تصمیمات و فعالیت
های مربوط به فعالیتهای مؤثر، اجرا و کنترل نتايج آنهاست. بنابراين استراتژی

ها، اتخاذ هرگونه تدابیر درون و بیرون سازماني بررسي، ارزشیابي و انتخاب استراتژی
های انجام شده را مديريت ها و در نهايت کنترل فعالیتبرای اجرای اين استراتژی

اژه در گذشته تعريف متعدد از اين و (.2006، 1)فرولیچ و کلیتکو نامندمي تراتژيکاس
اکنون دهنده آن است که اين واژه در هر زمان مفهومي خاص داشته است. همنشان

های اصلي و تمرکز منابع سازماني در جهت تحقق منابع فرصت استراتژی تشخیص
های الگوهای هوشمند، هنری برای خلق ارزش و نیز چارچوبعنوان آن به نهفته در

 استراتژيکگونه که رويکرد بدين (.1388 زاده،)حمیدی هاستايدهمفهمومي و اداره 
های مديران ارشد قرار دارد؛ رويکردی س اولويتأاز چند دهه فراز و نشیب در ر پس
 در پژوهش حاضر از(. 1383زاده، )غفاريان و عماد سالح مديريتي استترين مؤثر که

و همچنین ي مورد بررس یهامؤلفهدر  آن تیجامع لی( به دل2007) 2و جونز لیمدل ه
شود. مياستراتژيک استفاده  تيريسنجش مد یبرا ،و پشتوانه علمي دلیل اعتبار به
 :است ريز یهاگام یپژوهش دارا نيدر ا استراتژيک تيريمد

 
 3یگذارهدف

سازمان است.  هایهدفو رسالت  نییتع ،استراتژيک تيريمد فرايندگام  نیاول
در سازمان فراهم  هایاستراتژ نيتدو یبرا یانهیچارچوب و زم ،رسالت سازمان

 ی. علت وجود1 است: يچهار جز اصل یدارا تيمأمور ايرسالت  هیانیب کيآورد. يم
. 2؛ شود يم دهینام مأموريتسازمان( که معموال  یشرکت )فلسفه وجود ايسازمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Frolich & KlitKou 
2. Hill & Jones 
3. goal & mission determination 
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. 3؛ شود يم دهیکه چشم انداز سازمان نام به آن برسد ندهيخواهد در آيم آنچه سازمان

. 4 و شوديم سازمان که سازمان متعهد به محقق کردن آنها یدیکل یهاارزش
های آن را تشريح کرده و های سازمان و آرمانرسالت، ارزش که يکل هایهدف

 هاهدفد. نکمشخص مي ،بروند دو جهتي را که مديران ارشد باي مانمعیارهای ساز
يابند و معموال  ققتح دز طريق عملکرد واقعي سازمان بايوضعیت مطلوبي هستند که ا

 و جونز، لی)ه شوندمدت توصیف ميگیری کوتاههای قابل اندازهعنوان پیامدبه
2007.) 

 
 1یطیمح لیتحل

تجزيه و تحلیل محیطي است که درصدد بررسي نقاط قوت و ضعف  ،گام دومین
. عواملي که استها و تهديدهای محیط بیروني سازمان دروني سازمان و نیز فرصت

توان شوند و ميعنوان عوامل استراتژيک تلقي ميده سازمان اهمیت دارند بهنبرای آي
( خالصه  2ها، تهديدهافرصت عف،)نقاط قوت، نقاط ض SWOT مخففآنها را با 

 موجبسازمان است که  يمنابع داخل ييشناسا ،يدرون لیو تحل هي. هدف از تجزکرد
و  هيتجزاز  ي. هدف اساسشوديسرآمد شدن و منحصر به فرد شدن آن سازمان م

سازمان و نحوه  ياتیعمل طیمح هایديها و تهدفرصت ييشناسا ،يرونیب لیتحل
 هيسازمان است. در رابطه با تجز یاندازهاو چشم تيآنها بر تحقق مأمور یگذارتأثیر

. 1 :ردیقرار گ يمورد بررس ديبه هم وابسته با طیسه مح ،سازمان يدرون لیو تحل
 طیمح اي . کشور2کند؛ يم تیدمت که سازمان در آن فعالخ اي يصنعت طیمح

 (.2007 و جونز، لیتر)هعیوس يو اجتماع یاقتصاد طیمح .3؛ يلالملنیب

 
 3یاستراتژ میتنظ

تنظیم استراتژی است که مديران ارشد را درگیر ارزيابي تعامالت بین  ،گام سومین
سازمان  هایهدفهت تحقق عوامل استراتژيک و انتخاب استراتژی کرده وآنها را ج

نقاط  ياز بررس يناش استراتژيک یهانهيگز از یامجموعه ،مرحله ني. در اکندهدايت 
 يي. هدف شناساديآيد موبه وج نسازما یهاها و چالشو فرصتقوت و ضعف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. environment analysis 
2. Strengths, Weakness, Opportunities, Threats 
3. strategy formulation   



 163 های ...رد مطالعه: دانشگاه)موهای مدیریت استراتژیک میزان کاربست مؤلفه

 
 یهایمتناسب با منابع و توانمند یالگو کي جاديا موجباست که  ييهااستراتژی

 نيسازمان در ا رانيشود. مديم طیبه مح مؤثرموقع و به ييپاسخگو یسازمان برا
 دنیرسو احتمال  کننديم سهيو مقا يبررس راموجود  استراتژيک یهانهيگز ،مرحله

 و جونز، لی)ه سنجنديم هانهيش را در رابطه با هر کدام ازگزهايهدفسازمان به 
2007 .) 

 
 1یاستراتژ یاجرا

ر بکید دارد أتای از فعالیت است که راتژی، حوزهيعني اجرای است ،گام چهارمین
 نيگیرند. در اهای خود به کار ميکه مديران برای اجرای استراتژی يهايتکنیک
 تيه مزب يابیموافق و هماهنگ به منظور دست یهااستراتژیاز  یامجموعه ،مرحله

را  هاژیتراتاس نيا ديبا رانيشود و مديم بن انتخاعملکرد سازما شيو افزا يرقابت
و  اتیدر عمل یشامل قرار دادن طرح استراتژ یاستراتژ یاجرا .کننددرعمل محقق 

 یهاشامل برنامه تواندمي یاستراتژ یاجرا نيسطوح مختلف سازمان است. بنابرا
محصول در  کي گاهيجا تیمحصول، تثب کي يدر روش طراح رییتغ ت،یفیبهبود ک

 یهاهگرو یت برامتنوع از محصوال یها یالگوکردن بازار و ارائه  میتقس زار،با
 وو مالکان  رانيمد شيمحصوالت، افزا متیکاهش ق اي شيافزا ان،يمختلف مشتر

های فعالیت به ويژههب ،. اين گامباشد از شرکت يفروش بخش قياز طر یسازکوچک
 تاطالعات و کنترل و مديري ایهمنظا های رهبری، ساختار سازماني،مربوط به سبک

يند اجرای اترين فرترين و دشوارمنابع انساني اشاره دارد. بايد دانست که مهم
 (.2007 و جونز، لی)ه استراتژی، رهبری است

 
 2یاستراتژ یابیارز

کند به چه میزان تغییرات فعالیتي که تعیین مي ،استارزيابي استراتژی  ،گام پنجمین
 تيريمد ،را تغییر دهند. درواقع نظررد کلیدی موردعملک توانندميواقعي هستند و 

اجرا  یندارد. استراتژ انياست و هرگز پا شرفتیطور مداوم در حال پبه استراتژيک
 تيمز زانیم نیو همچن يطور واقعبه هاهدفتحقق  زانیم نییبه منظور تع ديشده با

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. strategy implementation   
2. strategy evaluation 
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 شود ويم ريپذبازخورد امکان فرايند قياز طر يابي. ارزدشو يابيارز ،شده جاديا يرقابت

 ندهيآ یهااستراتژی یو اجرا نيتدو یبرا ستمیداد سدرونبه دست آمده اطالعات 
موجود  هایهدفو  هااستراتژیدر مورد اصالح   زمانارشد سا رانيسازمان است. مد

مديريت  ی(. الگو2007 و جونز، لی)ه کننديم یریگمیتصم ندهيآنها در آ رییتغ اي
يند منطقي و خطي تشريح امده را به صورت يک فراستراتژيک، اين پنج فعالیت ع

 هنجاری است. یمهم است توجه شود که اين الگو، يک الگو بنابرايند. نکمي
تند. در که چگونه پنج گام فوق با يکديگر در تعامل هس دهدمي( نشان 1شکل)

ل هايي است که شاماز جمله فعالیت استراتژيکمديريت  فرايندسطح سازماني، 
 .ستا استراتژيک هایهدفکنوني سازمان و ارزيابي  مأموريتارزيابي محدوده 

 هیل و جونز استراتژیک مدیریت فرایند( 1شکل)

 (8، 2007: )هیل و جونز، منبع

 

 گام اول
 و رسالت هاهدفتعیین 

 گام سوم 
 تنظیم استراتژی

 گام چهارم 
 اجرای استراتژی

 دوم  گام
 تحلیل دروني

 گام دوم 
 تحلیل بیروني

 گام پنجم

 ارزيابي استراتژی



 165 های ...رد مطالعه: دانشگاه)موهای مدیریت استراتژیک میزان کاربست مؤلفه

 
دانش استراتژيک، ساختار اجتماعي و »با عنوان را ( پژوهشي 2001) 1پپاس

اين پژوهش نشان ايج نت. اجرا کرد «های مديريت میاني و نوسازی استراتژيکفعالیت
که چگونه هم دانش استراتژيک مديران میاني و هم ساختار اجتماعي فعلي  دهدمي

سازی نوسازی استراتژيک تأثیر متقابلي بر هم دارند. با سازمان برای کمک به زمینه
پذيرش اين نظر که مديران میاني نقش مهمي در فرايند ساختن استراتژی دارند، اين 

های جديد، به کار توسعه توانايي بر اينکه چگونه مديران میاني بهارد تمرکز دپژوهش 
 پرسشسه  پژوهش،اين در کنند. انداختن و انجام ابتکارات استراتژيک کمک مي

ک مديران میاني به گردآوری چگونه دانش استراتژي -1است:  شدهمطرح  اسياس
ساختار اجتماعي بر  چگونه -2شود؟ عطوف ميها مهای جديد در سازمانييتوانا

چگونه دانش استراتژيک و  -3گذارد؟ ر فرايند نوسازی اثر ميهای مديران دفعالیت
پژوهش نشان های يافته سازماني دارند؟ رساختار اجتماعي تأثیر متقابلي بر اجرای تغیی

های نوسازی مديريت میاني در طور قابل توجهي با فعالیتدانش استراتژيک به دهدمي
داول سازمان نشان داد که همه . همچنین بررسي ساختار اجتماعي متاستط ارتبا
های در آزمايش و ها مربوط بودندای ساختار اجتماعي تا حد زيادی به اين فعالیتاجز

ساختار اجتماعي  تجربي بعدی، شواهدی درخصوص اثر متقابل دانش استراتژيک و
با  یا( درمطالعه2006) کلیتکو لیچ وفرو در انجام تغییر سازماني، به وضوح يافت شد.

و نتايج  يعملیات یبند: بودجهيآموزش عال مؤسساتاستراتژيک در  تيريمد»عنوان 
مديريت اين امکان را به سازمان  اندازبودن چشم کيدريافتند استراتژ «يپژوهش

ها حاصل قیتاز اين موف يسازمان موفق عمل کنند که بخش یبنددهد که در بودجهيم
رابطه بین » با عنوان پژوهشي را( 2007) 2کلوف است. تحقیق و توسعه یهاعالیتف

های چهار سبک رهبری نظارتي و مديريت استراتژيک، مطالعه موردی در دانشکده
رهبری و مديريت استراتژيک با  ،. در اين پژوهشاجرا کرد «ساله ايالت نیويورك

ی مؤسسات مورد مقايسه قرار گرفت. در ريزبررسي اظهارات رؤسا و نیز اسناد برنامه
اين مطالعه ابتدا دو ساختار که در ارتباط با يکديگر هستند، تشريح و اطالعاتي در 

آوری شد. اين گردمديريت استراتژيک و انواع رهبری های مختلف مورد شاخص
کند که تعیین انواع مديريت استراتژيک و انواع رهبری نظارتي مشخص مي هاداده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Papas 

  Clough. 2 
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رهبری نظارتي در فرايندهای  اين پژوهش،های يافتهبر اساس ده است. پیچی

مديريت استراتژيک عامل بسیار مهمي  و ريزی رسمي اهمیت بسیار بااليي داردبرنامه
ای با عنوان ( در مطالعه2012) 1ركوسنت در مديريت آموزش عالي باقي خواهد ماند.

دريافت  «تراتژيک در صنعت هتلداریبررسي میزان استفاده از ابزارهای مديريت اس»
کیفیت  و مديريت مأموريتمديريت رابطه مشتری و بیانیه  ،سال گذشته پنجکه در 

گزيني و های بهتر از ابزاربیش ،شد اما در حال حاضرفراگیر بیشتر استفاده مي
ن داد که تفاوت نشاهمچنین شود. اين بررسي استراتژيک استفاده مي ريزیبرنامه

های مديريت ها نسبت به استفاده از ابزارندیبها با توجه به دستهبین هتلزيادی 
ثر در ؤعوامل م( 2014) 2نگتونگومسوك و الوسیريهاس استراتژيک وجود دارد.

با استفاده از را های دانشگاهي در کشور تايلند رمديريت استراتژيک رشد کسب و کا
گیری مديران با استعداد، ارو دريافتند که به ک بررسي کردندی فاز AHPمدل 

عوامل ها و حمايت و مشاوره مالي از بع مالي و سرمايه، فناوری و ايدهدسترسي به منا
ی اقیانوس آبي در حفظ کسب و هااستراتژی»( 2016) 3نامه توددر پايان اند.ثر بودهؤم

زار بررسي شد و نتايج نشان داد که با اجرای اين استراتژی فضای با «کارهای کوچک
کننده با مناسب، میزان تقاضای باال، احیای مرزهای بازار، ارزش افزوده برای مصرف

کننده و شرکت ايجاد محصوالت يا خدمات جديد و ارتقای ارزش برای مصرف
 شود. مي

ی مديريت هامؤلفهبررسي میزان کاربست »عنوان  با ي( در پژوهش1381) کريمي
به اين نتیجه رسید که میزان توجه و  «فهاناستراتژيک در مدارس متوسطه شهر اص

 هایهپژوهشي بیش از حد متوسط در مدرس ی پنجگانههامؤلفهال هر يک از اعم
تبادل اطالعات میان مديران و  بیشترين توجه به مؤلفه .متوسطه اصفهان بوده است

توجه مديران آموزشي به  یزان توجه به مؤلفهت علمي و کمترين م اعضای هی
های خود را مشخص و سازد، استراتژیرا قادر مي هاهکه مدرسبود يندهايي فرا

 با پژوهشي را( 1388) پورو رجايي یمختارفرد، عربشهاب .کنندها را تنظیم اولويت
ی مديريت استراتژيک در دانشگاه آزاد خوراسگان و هامؤلفهمیزان کاربست »عنوان 

. 1 شامل؛ پژوهشی مديريت استراتژيک در اين هامؤلفه. اجرا کردند «دانشگاه اصفهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Senturk 
2. Somsuk & Laosirihongthong 
3. Todd 
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اطالعات میان مديران  تبادل. 2 ؛ها و پیامدهای آموزشيتوجه به امکانات، محدوديت

سازی دانشگاه به منظور يندها برای توانمندا. توجه به فر3 ؛يعلم هی تاعضای  و
ت علمي  یتوجه اعضای ه از. مراقبت و اطمینان 4 ؛بندی راهبردهاتشخیص و اولويت
در نظر گرفته شده است.  ،. کنترل بر اجرای راهبردهای آموزشي5 ؛به امور استراتژيک

ی اول، سوم، هامؤلفهمیزان توجه به  ،مؤلفه پنجآن است که از اين  دهندهنشان هايافته
نامه خود پايان( در 1389ارمحمدزاده ). يچهارم و پنجم بیش از حد متوسط بوده است

يند تبديل ايند مديريت استراتژيک و فراگانه میان مراحل فریین روابط چندتع»عنوان با 
نشان داد که میان  «ی دولتي اصفهانهادانشگاهی سرمايه فکری در هامؤلفهدانش با 

يند مديريت استراتژيک )تشکیل استراتژی، کاربرد استراتژی و ارزيابي امراحل فر
از سرمايه فکری رابطه سرمايه ساختاری( ی )سرمايه انساني و هامؤلفهاستراتژی( و 

ی سرمايه مشتری از سرمايه هامؤلفهاما اين رابطه بین  رددار وجود دايمثبت و معن
 دار نبوده است.ييند مديريت استراتژيک معنافکری با هیچ يک از مراحل فر

بر  کياستراتژ تيريمد یهامؤلفه يياجرا تأثیر( 1390) فرکوش نداريو د انيوریگ
 نيدر ا کياتژاستر تيريمد یهامؤلفه را بررسي کردند. هاآموزشگاه يبخشثرا

و  هيتجز .3 ؛يرونیب طیمح لیو تحل هي. تجز2؛ يکل هایهدف اي تيمأمور .1پژوهش: 
. اجرا و کنترل 5 ؛کياستراتژ یهانهيگز لیو تحل هي. تجز4؛ يدرون طیمح لیتحل

بر  کياستراتژ تيريمد مؤلفه پنج هر ،ی پژوهشهايافتهبر اساس . بودها یاستراتژ
( در پژوهش 1390) سبب و جبلي سینکيزرين است. مؤثرها آموزشگاه ياثربخش

 «و مراکز آموزش عالي هادانشگاهاستراتژيک در  ريزیبرنامهضرورت »خود با عنوان 
های امروزی به دلیل تغییرات روزافزوني که در محیط ند که سازماناظهار داشت

دهد، جمعیتي، رخ مي و در امور اقتصادی، تکنولوژيک، اجتماعي شانبیروني
که به رشد يا حتي بقای خود ادامه دهند. با توجه به اين ريزیبرنامهتوانند بدون نمي

ها، دهي فعالیتآکادمیکي و روش سازمانهای ماهیت و سطوح تخصصي در فعالیت
و مراکز آموزش عالي  هادانشگاهطالعاتي مرکزی و جامع در مانع ايجاد يک نظام ا

ها محسوب استراتژيک در سازمان ريزیبرنامهاست، چنین سیستمي از الزامات 
و ها با توجه به اين ويژگياند که مطرح شده ريزیبرنامههای مدل ،شود. بنابراينمي

های راه ريزان بايد از؛ و برنامهکنندکید ميأبر انعطاف پذيری ت هادانشگاهها در واقعیت
نفعان، گیری، جدال بر سر مواضع يا همکاری ذیمختلف، از تفويض تصمیم

تصمیماتي بگیرند که توافق و حمايت بیشتری را جلب کنند تا بتوانند توانايي پاسخ 
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و  يشعبان ،چادگاني يشيدرو مناسب به محیط و تقاضاهای متنوع را به دست آورند.

 يدولت یهاکتابخانه در یراهبرد تيريمد یهافهمؤلکاربست  زانی( م1391) پورييرجا
شامل  هشپژو نيدر ا کياستراتژ تيريمد یهامؤلفه؛ را بررسي کردند شهر اصفهان

 یهافرايندتبادل اطالعات؛  ؛يخدمات یهاامدیو پ هاتيتوجه به امکانات، محدود
 یهاراهبرد یکنترل بر اجرا ؛یها؛ مراقبت ازامور راهبردیبندتيو اولو صیتشخ

 زانیکه م نشان داد پژوهش جينتا . بوده است ،یراهبرد یهاامدیو ظهور پ يخدمات
از حد متوسط بوده  شیب ،یمراقبت از امور راهبرد مؤلفهجز ، بههامؤلفهکاربست 

توجه به  نيشتریکه ب یابه گونه ست،ین کساني هامؤلفه کاربست زانیم نیاست. همچن
 بوده است. یردمراقبت از امور راهب مؤلفهتوجه به  نيترتبادل اطالعات و کم مؤلفه
ثیر رهبری استراتژيک بر بررسي تأ»( در پژوهش خود با عنوان 1394) اکبری
بری هاظهار داشت که ر «گری دوسوتواني نوآوریجيمیان های رقابتي بامزيت
 ایگرا و رهبری مراودهرهبری تحول ای بر اکتشاف نوآوری تأثیر داشته است.مراوده

های رهبری استراتژيک( بر به کارگیری نوآوری و همچنین اکتشاف و به لفهؤ)م
به کارگیری نوآوری بر  .بوده است ثرؤکارگیری نوآوری بر مزيت تمايز خدمات م

در  (1396زارعي و همکاران ) ثر است.يت قیمت و مزيت تمرکز بر مشتری مؤمز
ی رهبری استراتژيک و بررسي های ويژگيهامؤلفهتدوين »پژوهش خود با عنوان 

های مورد نیاز مديران ارشد دانشگاه فرهنگیان از ديدگاه تطابق آن با ويژگي
هايي چون اند از جنبه فردی، رهبری استراتژيک دارای ويژگياظهار داشته «متخصصان

پذيری، ظرفیت جذب، ظرفیت تنظیم و تنش خرد مديريتي، يادگیرندگي، انعطاف
ها با های پیوند فعالیتر سازماني، رهبر استراتژيک با ويژگيخالق است. از نظ

وری و بهبود نگری به حال و آينده، مديريت سراسری، بهرهاستراتژی سازمان، يکسان
مستمر، انگیزش و ترغیب، مديريت تغییر، نظارت مستمر، رابطه تنگاتنگ رهبر و پیرو 

ر استراتژيک بايد با رصد کردن در حوزه محیطي نیز يک رهب شود.و غیره شناخته مي
بیني نگری، پیشمحیط اطراف سازمان، تفکر استراتژيک، تبیین مسیر صحیح، آينده

 های خود لحاظ کند.داری و توسعه بازار را در برنامهمکردن، مزيت رقابتي، مشتری
تحلیل استراتژی »در پژوهش خود با عنوان نیز ( 1398سهرابي و حاجیلويي محب )

دانشگاه بوعلي مورد مطالعه  SWOTی اقماری با استفاده از تکنیک هاانشکدهدتوسعه 
برای آينده  هااستراتژیترين مناسب ،ی تدافعيهااستراتژیاظهار داشتند  «سینا

 ی اقماری هستند.هادانشکده
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از  ینه پژوهش در خارجشود که پیشی مزبور مشخص ميهاپژوهشبا نگاهي به 

 های واپسیندر اين زمینه در دهه هاپژوهشوج دت داشته و اای بلند مکشور سابقه
جه ا توبقرن بیستم میالدی است، در صورتي که در ايران محدود به دهه اخیر است. 

 هاینسازما اتژيک درهای مديريت استرمؤلفه های پیشین،پژوهشبه اينکه در 
  ،هادانشگاهتأثیرگذار روی رشد و توسعة کشور مثل مؤسسات آموزشي از جمله 

 .د آمدبه وجومنسجم در اين زمینه  یاضرورت مطالعه نشده است؛بررسي و ارزيابي 
ني را ازماس پژوهشگراننتايج به دست آمده از چنین پژوهشي توجه مديران و  بنابرای،

 هایپرسشبر اين اساس  ؛به ابعادی که اهمیت بیشتری دارند جلب خواهد کرد
 :شدپژوهشي زير مطرح 

 
 :کلی پژوهش شپرس
دولتي شهر  منتخب یهادانشگاهدر  استراتژيک ی مديريتهامؤلفهمیزان کاربست  

 اصفهان چقدر است؟
 د:شمطرح زير ويژه  پرسشکلي، شش  پرسشبر اساس اين 

 ارند؟گذاری توجه دی دولتي شهر اصفهان به هدفهادانشگاه. تا چه میزان 1
 ه دارند؟اصفهان به تحلیل محیطي توجی دولتي شهر هادانشگاه. تا چه میزان 2
 د؟وجه دارنتی دولتي شهر اصفهان به تنظیم استراتژی هادانشگاه. تا چه میزان 3
 د؟وجه دارنتی دولتي شهر اصفهان به اجرای استراتژی هادانشگاه. تا چه میزان 4
 ؟رندتوجه دای شهر اصفهان به ارزيابي استراتژی دولتي هادانشگاه. تا چه میزان 5
ی مديريت هامؤلفه. تا چه میزان بین نظرات مديران در زمینه کاربست 6

دانشگاه محل خدمت، سمت ) شناختيهای جمعیتبر حسب ويژگي استراتژيک
 اجرايي و سابقه مديريت دانشگاهي( تفاوت وجود دارد؟

 
 روش شناسی پژوهش

 همهمل پیمايشي است. جامعه آماری پژوهش، شا -اين پژوهش از نوع توصیفي 
، مديران هادانشکده، معاونان هادانشکدهی رؤسا، هادانشگاه ت رئیسه مديران )هی

نفر  340 اجرای پژوهشکه در زمان  بودی دولتي شهراصفهان هادانشگاهدر ( هاگروه
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گیری تصادفي نمونه و روش (1380، يي)سرا جدول مورگان ازاند. با استفاده بوده
عنوان نمونه تعیین نفر به 181حجم نمونه محاسبه و تعداد متناسب با حجم،  1ایطبقه
 که همهرگرسیون نشان داد  هایاصل از محاسبه توان آماری در مدلی حهاداده. شد

 برای نفری 181بنابراين حجم نمونه  ،اندبوده 1تا 8/0 متغیرها دارای توان آماری بین

 ،آوری شدگردپاسخنامه صحیح  151 ازاين تعداد، .ندکمي کفايت پژوهش اين مطالعه
( تعداد 1) جدولدر . بود( درصد 83ها )بدين ترتیب ضريب بازگشت پاسخنامه

ی دولتي شهر اصفهان هادانشگاهها در جامعه، حجم نمونه و تعداد بازگشت پاسخنامه
 .ارائه شده است

 
 تعداد جامعه، حجم نمونه و تعداد پاسخنامه (1جدول )

 پاسخنامه نهنمو جامعه نام دانشگاه

 50 50 93 اصفهان

 32 38 72 علوم پزشکي اصفهان

 48 63 120 صنعتي اصفهان

 21 30 55 هنراصفهان

 151 181 340 جمع

 
بر اساس نظريه هیل و ساخته پرسشنامه محقق ،گیری در اين پژوهشابزار اندازه

پاسخ هبست پرسش 33ای لیکرت و با درجه( بود که بر حسب طیف پنج2007) جونز
. روايي پرسشنامه، از دو طريق روايي شد)از کامال موافقم تا کامال مخالفم( تنظیم 

 7به دست آمد. برای روايي محتوايي، پرسشنامه در اختیار  3و روايي سازه 2محتوايي
از  پسقرار گرفت که در دانشگاه اصفهان مديريت و آموزش عالي  استاداننفر از 

پژوهش به  نيدر ا پیشنهادات آنان اعمال شد. همچنیندريافت نظرات، اصالحات و 
از روش  کياستراتژ تيريسازه پرسشنامه مد ييروا یمشخص، برا هيداشتن نظر لیدل

 تيريمدپرسشنامه  يعامل لیتحل جينتا استفاده شده است. یديیتأ يعامل لیتحل
 ( ارائه شده است.2در جدول ) مؤلفههر  کیبه تفک کياستراتژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Random Stratified Sampling 
2. content validity 
3. Construct validity 
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 ایج تحلیل عامل تأییدی برای روایی سازه مدیریت استراتژیک نت (2جدول )

متغیر 

 پنهان
 متغیر های آشکار

بار 

 عاملی

برآورد 

 استاندارد
tob 

سطح 

 (Pداری)یمعن

نتیجه 

 آزمون

مديريت 

 استراتژيک

 يیدأت 000/0 09/10 81/0 46/0 گذاریهدف

 يیدأت 000/0 35/19 06/1 78/0 تحلیل محیطي

 تأيید 000/0 9/22 14/1 88/0 ژیتنظیم استرات

 تأيید 000/0 09/21 11/1 83/0 اجرای استراتژی

 تأيید 000/0 22/9 78/0 43/0 ارزيابي استراتژی

 
نفری اجرا شد و  30، پرسشنامه در يک نمونه ابزار پژوهش 1بررسي پايايي برای

ابزار و  يياياپ بي( ضرا3جدول ) به دست آمد.  2پايايي آن از طريق آلفای کرونباخ
 .دهدمينشان  کیآن را به تفک یهااسیمقريز

 
 های آنمؤلفهضرایب پایایی پرسشنامه مدیریت استراتژیک و   (3جدول )

 شاخص ها         

 زیر مقیاس ها
 پرسشنامه ها ها مؤلفهضریب پایایی 

ضریب پایایی 

 کل

  83/0 گذاریهدف

 

مديريت 

 استراتژيک

 

 

83/0 

 75/0 تحلیل محیطي

 86/0 تنظیم استراتژی

 72/0 اجرای استراتژی

 80/0 ارزيابي استراتژی

 
در دو سطح آمار توصیفي  SPSSافزار با استفاده از نرم هادادهتجزيه و تحلیل 

 tهای اريانس( و آمار استنباطي )آزمون)فراواني، درصد، میانگین، انحراف معیار و و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reliability 
2. Cronbachs  alpha coefficient 
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( 5و آزمون تعقیبي توکي 4راهه، تحلیل واريانس يک3ینگهتل 2t، 2مستقل t ،1متغیرهتک

 صورت پذيرفت.

 
  هایافتهتجزیه و تحلیل 

 ه است.ه شدارائ( 4شناختي هر يک از متغیرهای پژوهش در جدول )ی جمعیتهاداده
 

 شناختی پژوهشی جمعیتهاداده( 4جدول)

 

 

 متغیر

  

 هیسابقه مدیریت دانشگا اجرایی سمت دانشگاه محل خدمت

ان
فه

اص
ي  
شک

 پز
وم

عل

ان
فه

اص
 

ان
فه

اص
ي 

نعت
ص

 

ان
فه

اص
ر 

هن
 

و 
ض

ع
ت

هی 
 

سه
رئی

 

ده
شک

دان
س 

رئی
 

ت 
اون

مع

ده
شک

دان
وه 

گر
ر 

دي
م

 

1 
 5تا 

ال
س

 

6 
تا 

10
ال

س
 

11
تا 

15 
ال

س
 

16
تا 

20
ال

س
 

21 
تا 

25 
ال

س
 

 21 48 32 50 فراوانی

4 17 51 79 89 33 18 

6 5 

 151 151 151 مجموع

 
ر اساس ب( درج شده است. 5) کلي پژوهش در جدول پرسشدر ارتباط با  هايافته

ه از شود که میانگین مشاهده شدمي ديدهمتغیره، تک t( و نتايج آزمون 5) جدول
ست است. بنابراين، از نظر پاسخگويان میزان کارب ( کمترX=3میانگین فرضي )

سطح  ر ازی دولتي شهر اصفهان کمتهادانشگاهدر  استراتژيکی مديريت هامؤلفه
 متوسط است.

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. One-sample t- Test 
2. Independent-Samples t-Test 
3. Hotteling t2 

4. One Way ANOVA 
5. Tucky test 
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ا میانگین ب استراتژیکهای مدیریت مؤلفهمتغیره، مقایسه میانگین کل تک tنتایج آزمون  (5)جدول

 ((X=3فرضی 

 آماره          

 مؤلفه

میانگین 

 فرضی
 میانگین

اختالف 

 میانگین

انحراف 

 معیار
 

t 
 (Pداری)سطح معنی

 000/0 -695/6 041/25 -41/0 58/2 3 مديريت راهبردی

 
 اصلي پرسشنتايج  واست  مؤلفهی مديريت استراتژيک شامل پنج هامؤلفه

 و ای است که مورد تجزيهويژه سؤالآمده از پنج  پژوهش، حاصل نتايج به دست
 طور جداگانهبه هامؤلفهگونه که میزان کاربست هر کدام از اند. بدينتحلیل قرار گرفته

 است. شدهررسي ب ،ی دولتي شهر اصفهانهادانشگاهدر 
( 6جدول ) ويژه پژوهش در سؤالدر ارتباط با گويه های مربوط به پنج  هايافته

بارت عمديريت استراتژيک  مؤلفه(، میانگین پنج 6درج شده است. بر اساس جدول )
تنظیم  فهمؤل(، 42/2تحلیل محیطي برابر) مؤلفه(، 3گذاری برابر)هدف مؤلفهاست از: 

ابي استراتژی ارزي مؤلفه( و 51/2اجرای استراتژی برابر) مؤلفه (،42/2استراتژی برابر)
 ( است.63/2برابر)

 
یانگین مبا  استراتژیکهای مدیریت مؤلفه، مقایسه میانگین متغیرهتک tنتایج آزمون  (6جدول )

 ((X=3فرضی 

 
( مالحظه 6( در جدول )X=3با میانگین فرضي ) هاؤلفهمبا مقايسه میانگین 

گذاری در سطح متوسط ارزيابي شده است، ولي هدف مؤلفهشود که فقط میانگین مي

های مدیریت مؤلفه

 استراتژیک

میانگین 

 فرضی
 میانگین

اختالف 

 میانگین

انحراف 

 معیار
t 

 سطح

 (Pداری)معنی

 957/0 054/0 75/0 0 3 3 هدف گذاری

 000/0 -768/7 91/0 -58/0 42/2 3 تحلیل محیطي

 000/0 -696/7 91/0 -58/0 42/2 3 تنظیم استراتژی

 000/0 -106/7 84/0 -48/0 51/2 3 اجرای استراتژی

 000/0 -398/5 83/0 -36/0 63/2 3 ارزيابي استراتژی
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ی هامؤلفهها کمتر از میانگین فرضي است. بنابراين، میزان کاربست مؤلفهمیانگین ساير 

است، ح متوسط گذاری در سطهدف مؤلفهمديريت استراتژيک فقط در رابطه با 
ی دولتي هادانشگاهی مديريت استراتژيک در هامؤلفهنتیجه میزان کاربست ساير در

 شهر اصفهان کمتر از سطح متوسط است.
ک ی مديريت استراتژيهامؤلفهمیانگین بودن تفاوت بین  دارتعیین معني به منظور

اده شد که استف هتلینگ 2t ی دولتي شهر اصفهان از آزمونهادانشگاه نظر مديراناز 
 ( درج شده است.7در جدول ) هاداده

 
آزمون  و نتایج حاصل از اجرای کیاستراتژهای مدیریت مؤلفهمقایسه میانگین نمره  (7جدول )

2t نگیهتل 

 میانگین های مدیریت استراتژیک مؤلفه
انحراف 

 معیار
2t F یسطح معن(داریP) 

  75/0 3 گذاریهدف

 

31/45 

 

 

10/11 

 

 

000/0 

 91/0 42/2 تحلیل محیطي

 91/0 42/2 تنظیم استراتژی

 84/0 51/2 اجرای استراتژی

 83/0 63/2 ارزيابي استراتژی

 
دار بوده، يعني معني >05/0Pمشاهده شده در سطح  F(، 7بر اساس جدول )

 اناين، میزدار بوده است. بنابری مديريت استراتژيک معنيهامؤلفهتفاوت میانگین 
ی دولتي شهر هادانشگاهاز نظر مديران  کياستراتژ ی مديريتهامؤلفهکاربست 
 لفهمؤطور يکسان وجود ندارد. همچنین، بیشترين میانگین مربوط به اصفهان به

تنظیم  وی تحلیل محیطي هامؤلفهها مربوط به ترين میانگینو کم 3گذاری با هدف
 بوده است. 42/2استراتژی با  

ر ی دولتي شهر اصفهان دهادانشگاهپژوهش، نظرات مديران ششم  پرسشدر 
اختي شنهای جمعیتبر حسب ويژگي استراتژيکی مديريت هامؤلفهرابطه با کاربست 

 یینتع ورمنظ به جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است.مد نظر بوده که هريک به طور
 سواريان تحلیل آزمون از آنان خدمت محل دانشگاه برحسب افراد نظرات تفاوت

 .است شده درج( 8) جدول در هاداده که شد استفاده راههيک
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 هایمؤلفه کاربست میزان درخصوص مدیران نظرات اختالف درتعیین F آزمون (8)جدول

 خدمت محل دانشگاه برحسب استراتژیک مدیریت

 
( >05/0P) سطح در شده مشاهده F ،(8) درجدول مندرج بر اساس نتايج

 يرانمد نظرات بین بنابراين. است نبوده دارمعني هامؤلفهاز يک هیچ درخصوص
 مديريت هایمؤلفه کاربست میزان درخصوص اصفهان شهر دولتي یهادانشگاه

 دانشگاهي تفاوتي وجود ندارد. مديريت سابقه برحسب استراتژيک

 حلیلت آزمون از آنان يياجرا سمت برحسب افراد نظرات تفاوت تعیین منظور به
 .است شده درج( 9) درجدول هاداده که شد استفاده راههيک واريانس

 
 
 
 
 
 
 

 

 ها مؤلفه

 دانشگاه اصفهان
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

 

 دانشگاه هنر

 

F 

 

سطح 

 داریمعنی

(P) میانگین 
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 473/0 841/0 500/4 95/17 106/5 81/18 610/4 91/17 953/3 36/17 گذاریهدف

تحلیل 

 محیطي
54/15 183/5 91/17 698/6 77/17 953/6 05/17 018/7 324/1 269/0 

تنظیم 

 استراتژی
82/15 713/5 25/18 436/6 60/17 181/6 52/16 054/8 164/1 326/0 

اجرای 

 استراتژی
32/17 374/5 03/19 889/5 44/17 907/5 29/16 149/7 017/1 387/0 

ارزيابي 

 استراتژی
74/14 435/4 34/16 639/4 06/17 683/4 62/14 801/6 342/2 076/0 
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 هایمؤلفه کاربست میزان خصوص در مدیران نظرات اختالف تعیین در F آزمون (9)جدول

 اجرایی سمت برحسب استراتژیک مدیریت

 
 فقط( >05/0P) سطح در شده مشاهده F ،(9)جدول  در مندرج بر اساس نتايج

 هاودنيآزم نظرات بین بنابراين است، نبوده دارمعني محیطي تحلیل مؤلفه خصوص در
 يرسا مورد در ولي ،ندارد وجود تفاوت جراييا سمت برحسب مؤلفه اين مورد در

 بین( یاتژاستر يابيارز و یاستراتژ یاجرا ،یراتژاست میتنظ ،یگذارهدف) هامؤلفه
 سمت برحسب استراتژيک مديريت یهامؤلفه کاربست درخصوص مديران نظرات
 ازآزمون هاتوتفا منبع تعیین برای منظور، بدين. دارد وجود تفاوت آنان اجرايي
 .شد استفاده توکي تعقیبي
 

 پاسخگویان اجرایی سمت حسببر گذاریهدف نمره میانگین زوجی مقایسه (10) جدول

 (J)سمت اجرایی (Iسمت اجرایی) هامؤلفه
اختالف 
 میانگین

 داریسطح معنی

 
 یگذارهدف

 

 
ت اعضای هی 
 رئیسه

 045/0 -544/6 هادانشکده سایؤر
 019/0 -838/6 هادانشکدهمعاونت 

 043/0 -085/6 مديرگروه

 

 ها مؤلفه

 مدیرگروه معاونت دانشکده رئیس دانشکده سهرئی هیئتعضو 

 

F 

 

سطح 

 داریمعنی

(P) 
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 034/0 968/2 603/4 16/18 369/4 41/17 089/4 71/17 272/4 25/24 گذاریهدف

تحلیل 

 محیطي
25/24 775/3 41/15 509/7 59/16 873/5 16/17 398/6 204/2 090/0 

تنظیم 

 استراتژی
25/26 573/4 24/15 230/6 51/16 894/5 23/17 516/6 534/3 016/0 

اجرای 

 استراتژی
50/27 873/3 29/16 576/5 08/17 922/5 67/17 692/5 421/4 005/0 

ارزيابي 

 استراتژی
75/24 992/4 29/15 253/5 63/15 534/4 57/15 914/4 724/4 004/0 
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 ؤلفهم مورد در توکي آزمون نتايج طبق و( 10)جدول  در مندرج بر اساس نتايج

 معاونت ،هادانشکده سایؤر با سهیرئ هی ت یاعضا ديدگاه بین گذاری،هدف
 اعضای ،ديگر عبارت به .دارد وجود تفاوت آموزشي یهاگروهمدير و هادانشکده

 ،هادانشکده یرؤسا از بیشتر را گذاریهدف مؤلفه کاربست میزان رئیسه هی ت
 میانگین( 9) جدول مطابق زيرا ،انددانسته هاگروه ديرانم و هادانشکده معاونان

 هادانشکدهسای ؤر هایهنمر میانگین از بیشتر( 25/24) رئیسه هی ت اعضای هایهنمر
  .است( 16/18) آموزشي یهاگروه مديران و( 41/17) هادانشکده معاونت ،(71/17)

 
 پاسخگویان اجرایی سمت برحسب استراتژی تنظیم نمره میانگین زوجی مقایسه (11) جدول

 (J)سمت اجرایی (Iسمت اجرایی) هامؤلفه
اختالف 
 میانگین

 داریسطح معنی

 
 استراتژی تنظیم

 
ت  اعضای هی
 رئیسه
 

 001/0 -015/11 هادانشکده سایؤر
 016/0 -740/9 هامعاونت دانشکده

 027/0 -022/9 مديرگروه

 
 نظیمت مؤلفه مورد در توکي آزمون ايجنت طبق و( 11)در مندرج بر اساس نتايج

 هادانشکده معاونت ،هادانشکده سایؤر با سهیرئ ت یه یاعضا ديدگاه بین ،استراتژی
 ئیسهر ت هی اعضای ديگر عبارت به .دارد وجود تفاوت آموزشي یهاگروهمدير و

 معاونان ،هادانشکده سایؤر از بیشتر را استراتژی تنظیم مؤلفه کاربست میزان
 هاینمره گینمیان( 9) جدول مطابق زيرا ،انددانسته هاگروه مديران و هانشکدهدا

 ،(24/15) هادانشکده یرؤسا نمرات میانگین از بیشتر( 25/26) رئیسه هی ت اعضای
 .است( 23/17) آموزشي یهاگروه مديران و( 51/16) هادانشکده معاونت

 
 پاسخگویان اجرایی سمت حسب ستراتژی برا اجرای نمره میانگین زوجی مقایسه (12) جدول

 (J)سمت اجرایی (Iسمت اجرایی) هامؤلفه
اختالف 

 میانگین
 داریسطح معنی

 اجرای

 استراتژی

 هی تاعضای 

 رئیسه

 

 003/0 -206/11 هادانشکده یرؤسا

 003/0 -422/10 هامعاونت دانشکده

 006/0 -829/9 مديرگروه
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 ؤلفهم مورد در توکي آزمون نتايج طبق و( 12)جدول  در مندرج بر اساس نتايج

 معاونت ،هادانشکده یرؤسا با سهیرئ هی ت یاعضا  ديدگاه بین ،استراتژی اجرای
 اعضای ،ديگر عبارت به .دارد وجود تفاوت آموزشي یهاگروهمدير و هادانشکده

 ،هاکدهدانش یرؤسا از بیشتر استراتژی را اجرای مؤلفه کاربست میزان رئیسه هی ت
 میانگین( 9) جدول مطابق زيرا ،انددانسته هاگروه مديران و هادانشکده معاونان

 هادانشکده یرؤسا هایهنمر میانگین از بیشتر( 50/27) رئیسه هی ت اعضای هایهنمر
 .است( 67/17) آموزشي یهاگروه مديران و( 08/17) هادانشکده معاونت ،(29/16)

 
 یانپاسخگو اجرایی سمت حسب بر  استراتژی ارزیابی نمره انگینمی زوجی مقایسه (13جدول )

 (J)سمت اجرایی (Iسمت اجرایی) ها مؤلفه
اختالف 

 میانگین
 داریسطح معنی

 

 ارزيابي

 استراتژی

 

 هی تاعضای 

 رئیسه

 

 003/0 -456/9 هادانشکده یرؤسا

 002/0 -123/9 هامعاونت دانشکده

 002/0 -180/9 مديرگروه

 
 ؤلفهم مورد در توکي آزمون نتايج طبق و( 13)جدول  در مندرج ساس نتايجبر ا
 معاونت ،هادانشکده یرؤسا با سهیرئ هی ت یاعضا ديدگاه بین ،استراتژی ارزيابي

 اعضای ديگر عبارت به .دارد وجود تفاوت آموزشي یهاگروهمدير و هادانشکده
 ،هانشکدهدا یرؤسا از بیشتر را استراتژی ارزيابي مؤلفه کاربست میزان رئیسه هی ت

 میانگین( 9) جدول مطابق زيرا ،انددانسته هاگروه مديران و هادانشکده معاونان
 هادانشکدهی رؤسا هایهنمر میانگین از بیشتر( 75/24) رئیسه هی ت اعضای هایهنمر

 .است( 57/15) آموزشي یهاگروه مديران و( 63/15) هادانشکده معاونت ،(29/15)
 آزمون زا آنان يدانشگاه تيريمد سابقه حسب بر افراد نظرات تفاوت تعیین منظور به

 .ستا شده درج( 14) جدول در هاداده که شد استفاده راههيک واريانس تحلیل
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 هایمؤلفه کاربست میزان خصوص در  مدیران نظرات اختالف تعیین در F آزمون (14)جدول

 دانشگاهی مدیریت سابقه برحسب استراتژیک مدیریت

 
 در( >P 05/0) سطح در شده مشاهده F ،(14)درجدول  مندرج بر اساس نتايج

 مديران نظرات بین بنابراين. است نبوده دارمعني هامؤلفه  از يک هیچ خصوص
 مديريت یهامؤلفه کاربست میزان خصوص در اصفهان شهر دولتي یهادانشگاه

فه
مؤل

 ها

 سال 25تا  21 سال 20تا 16 سال 15تا 11 سال10تا  6 سال 5تا 1

F
 

نی
مع

ح 
سط

ری
دا

(
P) 

ین
نگ

میا
ار 
معی

ف 
حرا

ان
 

ین
نگ

میا
ار 
معی

ف 
حرا

ان
 

ین
نگ

میا
ار 
معی

ف 
حرا

ان
 

ین
نگ

میا
 

ف
حرا

ان
 

ار
معی

 

ین
نگ

میا
 

ف
حرا

ان
 

ار
معی

 

ف
هد

ی
ذار

گ
 

26/17 801/3 18/19 300/5 06/19 127/5 33/18 593/6 80/19 933/5 618/1 173/0 

طي
حی

ل م
حلی

ت
 

02/16 856/5 76/18 810/6 28/18 331/7 33/16 287/8 80/17 017/6 373/1 246/0 

ی
اتژ

تر
اس

م 
ظی

تن
 

17/16 878/5 48/18 114/6 56/17 219/8 17/19 208/8 40/17 537/7 036/1 391/0 

ی
اتژ

تر
اس

ی 
جرا

ا
 

04/17 578/5 18/18 992/5 22/18 778/6 17/19 010/8 80/18 120/7 474/0 755/0 

ی
اتژ

ستر
ي ا

ياب
رز

ا
 

18/15 626/4 42/16 250/5 61/17 812/5 50/15 473/6 60/16 980/4 099/1 359/0 
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 گفت توانيم ي تفاوتي وجود ندارد.دانشگاه تيريسابقه مد برحسب استراتژيک

 تيريمد یهامؤلفه کاربست زانیم نییتع بر نايپاسخگو يدانشگاه تيريمد سابقه
 .ندارد تأثیر استراتژيک

 
 گیرییجهبحث و نت

ی هاهمؤلفیری گیری کرد که به کارگتوان چنین نتیجه، ميی پژوهشهايافتهبا توجه به 
طح ری کمتر از سگذاهدف مؤلفهمديريت استراتژيک مورد نظر اين پژوهش، به جز 

ن و اولی ،گذاریاست. هدف شدههر اصفهان اعمال ی دولتي شهادانشگاهمتوسط در 
ر سالت هرموريت يا أممديريت استراتژيک است.  فراينددر  ترين مرحلهتعبیری مهمبه

ايد بريزی بلندمدت سازمان جزو فلسفه وجودی آن است و تمامي مديران برای برنامه
وافق تها به و بر سر آن و رسالت سازمان داشته باشند هاهدفشناخت واضحي از 

به  ان توجهد و میزوجه دارنله ت به اين مس هادانشگاهاده که رسیده باشند. نتايج نشان د
 .گذاری در حد متوسط استهدف مؤلفه
هم ين ما .تجزيه و تحلیل محیطي است ،مديريت استراتژيک فرايندمرحله دوم در  

. شوديهای موجود برای هر دانشگاه ترسیم مسايه توجه به امکانات و محدوديت در
 موجبمان است که ساز يمنابع داخل ييشناسا ،يدرون لیو تحل هيهدف از تجز

 لیو تحل هيتجز يشود. هدف اساسيسرآمد شدن و منحصر به فرد شدن آن سازمان م
 یذارگتأثیرسازمان و نحوه  ياتیعمل طیمح هایديها و تهدفرصت ييشناسا ،يرونیب

ود م وجتحقق اين امر مستلز سازمان است. یهاو چشم انداز تيآنها بر تحقق مأمور
ها و فرصتمچنین وجود افراد متخصص در شناسايي های جامع و دقیق و هروش

ست. طبق اظهارات هادانشگاهدر  نقاط قوت و ضعفي و طیمح یهاديتهد
متر از حد ی مورد بررسي کهادانشگاهدر  مؤلفهدهندگان میزان توجه به اين پاسخ

 متوسط بوده است.
بهترين شود مي تالش پیشی مراحل هايافته بر اساس ،در مرحله تنظیم استراتژی

 هااتژیاسترانتخاب شود. سازمان های رسالت و هاهدفبرای تحقق  هااستراتژی
ي ي دستیابو چگونگرا ترسیم  هاهدفجهت فعالیت و اقدامات الزم برای دستیابي به 

ند. کنحال و آينده را مشخص مي های مطلوب و خنثي کردن تهديدات دربه موقعیت
 کمتر از حد متوسط بوده است. ق اظهارتطب مؤلفهمیزان توجه به اين 



 181 های ...رد مطالعه: دانشگاه)موهای مدیریت استراتژیک میزان کاربست مؤلفه

 
ت. نیس های راهبردی تدوين شده، کمتر از تدوين آنهااهمیت اجرای درست برنامه

ه ل برای نیهايي دانست که دانشگاه بتوان شامل تمامي فعالیترا را ميمرحله اج
ي راياج فرايند. بنابراين دهدمي انجام ويژه هایهدف، و هااستراتژیاصلي،  هایهدف
 د، تعهدارش ها، دخالت کردن رهبریريزی فعالیتژيک، نیازمند برنامههای استراتبرنامه

انشگاه ديريت )افراد، زمان و پول( و دخالت و نظارت کردن مد مین منابعأبه برنامه، ت
 نیز فهمؤلاين میزان توجه به  ،تاطبق اظهاربر مجموع اقدامات صورت گرفته است. 

 بوده است. کمتر از حد متوسط 
و  پژوهشهای اساسي در چرخه ی اجرا شده يکي از گامهااستراتژیارزيابي 

 حوالت دربا وجود تغییر و ت هااستراتژیانشگاهي است. بسیاری از توسعه نظام د
در  دهند و بسیاری نیزعرصه علم و فناوری، ضرورت و اهمیت خود را از دست مي

و  يرانکنند. کار مدهای خود را نمايان ميفانداز دراز مدت، ضعک چشمعمل و در ي
 ی علمي،هااردريزان استراتژيک آن است که با طراحي و تدوين معیارها و استاندبرنامه

ابي ورد ارزيمی اجرايي خود را هااستراتژیگیری، به طور مداوم، دقیق و قابل اندزه
 رزيابيا فراينددر . در ضمن کنندهای بهبود آنها را شناسايي قرار دهند و راهکار

ق طبای برخوردار است. العادهرگیر برنامه از اهمیت فوقمشارکت همه افراد د
 نیز کمتر از حد متوسط بوده است. مؤلفهاين میزان توجه به  ،تااظهار
ی هافهمؤلکه میزان کاربست  دهدميی پژوهش نشان هايافته ،به طور کلي 

 هافهمؤلدر حد متوسط بود در مورد بقیه گذاری که مديريت استراتژيک به جز هدف
 و همکاران فردشهاب هاینتايج پژوهشبا  ها. اين يافتهکمتر از حد متوسط بوده است

 در. همسويي ندارد (1391)و همکاران  درويشي چادگاني و (1381کريمي ) ،(1388)
بوده  توسطماز حد بیش ی مديريت استراتژيک هامؤلفهمیزان کاربست  هاپژوهشاين 
 یهاؤلفهم ،امعه آماری متفاوت باشد. به عالوه. اين مورد ممکن است ناشي از جاست

 و جونز لیه بر اساس نظريه کياستراتژ تيريمد یبرادراين پژوهش مطرح شده 
های ياد ی مديريت استراتژيک در پژوهشهامؤلفهه است در حالي که شدارزيابي 

 . زيابي شده بودار براساس مدل کالدول و اسپینکز شده،
سمت ي فقط شناختتیجمع یهايژگيبر حسب و نشان داد هاداده لیتحلهمچنین  
ی مديريت استراتژيک هامؤلفهيي در تعیین نظرات مديران در میزان کاربست اجرا
ی هامؤلفهها میزان کاربست رئیسه دانشگاه هی تگذار بوده است و اعضای تأثیر

ی را بیش از سايرين استراتژ يابيارز و یاستراتژ یاجرا ،یاستراتژ میتنظ ،یگذارهدف
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ارشد  رانيتر مدشیب يکيو نزد ياز آگاه يامر ممکن است ناش نيا اند.برآورد کرده

و عدم مشارکت مديران سطوح میاني و  کياستراتژ تيريمانند مد يبا مباحث هادانشگاه
ی پژوهش هاداده خصوص، در اين باشد.های استراتژيک گیریتصمیم فرايندپايین در 

شد با مديران سطوح میاني و نشان داد که مشارکت میان مديران ار (1381)کريمي
 ميضرغا پژوهشبا نتايج  . اين پژوهشتر کمتر از حد متوسط بوده استپايین

ارکت مديران میاني در نقش مش»عنوان  باکه در پژوهشي همسويي دارد ( 1376)
عنوان کرد بدون جلب و جذب مشارکت مديران میاني  «استراتژيک هایگیریتصمیم

توفیق جدی در اجرای تصمیمات  ،حلقة رابط و اتصال میان مديران عالي به عنوان
نخواهد آمد. از داليل اين امر آن است که مديران به صورت متمرکز  بنیادی به دست

ت  اعضای هی يا ،بینندکنند و صالحیت الزم را در کارکنان خود نميمي گیریمتصمی
ها و جريانات دانشگاه دور ريزیهدهند از برناممختلف ترجیح مي علمي به داليل

 در ايران ناشي از تأثیر ساختاری آموزش عالي توانميبه عالوه اين مورد را  .بمانند
 ماتیمعموال تصمبر اساس ساختار موجود در آموزش عالي در ايران دانست. 

در سطوح  ويژههشوند و بياتخاذ م هادانشگاه يعال تيريح مدودر سط کياستراتژ
 .است ازیمورد توجه و ن يياجرا تيريمد هاگروه تيريتر و مدنيیپا

شهراصفهان مستلزم  يدولت یهادانشگاهدر  کياستراتژ تيريمد هایهدفتحقق 
ساختار  ،انیم نيآنهاست. در ا رونیدرون و ب اریبس یهاازینشیپ وجود ملزومات و

 هایهدفشدن  ييگذار بر اجراریثأعوامل ت نيترمهم از هادانشگاه نيبر ا حاکم
نحوه تعامل،  ،يمراتب سازمانمانند تعداد سلسله ياست. عوامل کيژاسترات تيريمد

   ابعاد و  يتمام اریاخت ضيسازمان، ضوابط و مقررات و نحوه تفو یواحدها يپراکندگ
 ،یاستراتژ میتنظ ،يطیمح لیتحل ،یگذارهدف شامل کياستراتژ تيريمد یهامؤلفه
خود قرار  ریرا تحت تاث هادانشگاه نيدر ا یاستراتژ يابيو ارز یاستراتژ یاجرا

رسالت و  نیینحوه تع در يو تمرکز ساختار سازمان يدگیچیپ ت،یرسمدهد. يم
نحوه مشارکت اعضا در  دها،يها و تهدفرصت ،نقاط قوت و ضعف يي، شناساهاهدف
 نيشده در ا يطراح یهااستراتژی يابيارز يو چگونگ کياستراتژ تيريدم یاجرا

زاده يجهان يپژوهش جينتا خصوص، نيا در کنند.يم فايکننده انیینقش تع  هادانشگاه
وجود  یداريو ساختار سازمان رابطه معن يرقابت یاستراتژ نی( نشان داد که ب1384)

از  يکيو  يدر رابطه با ساختار سازمان( 1383) ييایپژوهش ضنتايج  نیدارد. همچن
ابعاد  نیب یداري( نشان داد که ارتباط معنیگذار)هدف کياستراتژ تيريمد یهامؤلفه
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در دانشگاه وجود  هاو تمرکز( با تحقق هدف يدگیچیپ ت،یرسم) يساختار سازمان

 یراتژاست نیکه ب دندیرس جهینت نيخود به ا پژوهش( در 1390) يالنیو م يبیدارد. مج
 نيبا ا .ارددار وجود نديو تمرکز( رابطه معن يدگیچیپ ت،ی)رسم يو ساختار سازمان

را  نزیراب يو ساختار سازمان لزيگانه اسنو و ماچهار یهااستراتژیرابطه  آنهاتفاوت که 
 زانیم حاضر،پژوهش در اما  بررسي کردنداستان تهران  يبرق نواح عيدر شرکت توز

 يدولت یهادانشگاهو جونز در  لیاز نظر ه کياستراتژ تيريمد یهامؤلفهکاربست 
دست  يجي( هم به نتا1387) و همکاران ی. عامربررسي شده استشهر اصفهان 

( با یتکنولوژ و ي)ساختار سازمان يرابطه عوامل سازمان وجود دهندهنشانکه  افتندي
 دانش بوده است. تيريمد یاستراتژ

تار و ساخ یاستراتژ نیو تناسب ب ي، هماهنگهاوهشپژ جيبا توجه به نتا نيبنابرا
 یهايژگي، به وهااستراتژی یدر اجرا تیموفق یو برا است یضرور يسازمان

ه نحو در يو تمرکز ساختار سازمان يدگیچیپ ت،یاست. رسم ازین يخاص یساختار
حوه ن دها،يها و تهدفرصت و و ضعف تنقاط قو يي، شناساهاهدفرسالت و  نییتع

 یهااستراتژی يابيارز يو چگونگ کياستراتژ تيريمد یرکت اعضا در اجرامشا
ورد م نيرت ادر هر صوکنند. يم فايکننده انیینقش تع ،هادانشگاه نيشده در ا يطراح

شود پیشنهاد مي هادانشگاهبه اين  رابطهدر همین  دارد. یترشیب یهاپژوهشبه  ازین
 نکات زير را مد نظر قرار دهند:

 
 نهادها پیش

 هادانشگاهموريت و تعیین رسالت و مأگذاری د در مرحله هدفشوپیشنهاد مي -
 های مختلف فرهنگي، پژوهشي، آموزش و يادگیری،تفکیک صورت گیرد و کمیته

 تحصیالت تکمیلي، دانشجويي، مالي، زيرساختي و مجازی تشکیل شده هر کدام
ق مورد تواف وبهترين آنها انتخاب  ،و درنهايت دهندخود را ارائه  مد نظر هایهدف

 جمع قرار گیرد.
از بدنه تخصصي  دهای فرعي آن باياستراتژيک و کمیته مديريتکمیته اصلي  -

 ومار آوری آگردمناسبي برخوردار باشند. وجود کارشناسان متخصص و باانگیزه که 
کنند از و توزيع مي ده، آمااز تشکیل جلسات پیشهای مربوطه را اطالعات و تحلیل

 کند.ها جلوگیری مير کمیتههای بیهوده داتالف وقت و بحث
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های استراتژيک و نتايج حاصل بسزايي در نوع برنامه تأثیرعوامل ساختاری  -

نترل کحوه ندارند. قوانین و مقررات، میزان تمرکز و استقالل، معیارهای استخدامي، 
 بر دريزان بايشوند. برنامهيعملکرد و... از جمله عوامل مهم ساختاری محسوب م

 ،ماهیت و محدوده عمل وظايف خود وقوف کامل داشته باشند و در صورت نیاز
ت وافقممستلزم جلب  امر، گاهيزمینه تغییر عوامل ساختاری را فراهم آورند. اين 

 ن وزارتخانه است.وال مس
ته نظر گرف ساالنه در هایدر بودجه دريزی استراتژيک بايهزينه طرح و برنامه -

ولین انه و پیوند روشني بین بودجه جاری ساال دويژه بايهن دانشگاه، بوال شود. مس
دفمند و هريزی استراتژيک برنامه ساله ايجاد کنند.ريزی استراتژيک پنجسال برنامه

 شگاههای مالي به دانمنسجم ممکن است بتواند وزارتخانه را نیز در اعطای کمک
 ترغیب کند.

 ديگرجامعي در  پژوهششود جه به نتايج اين پژوهش پیشنهاد مي با تو -
ن تايج ايها با نآن شود و نتايج اجراو مراکزآموزش عالي از سوی وزارتخانه  هادانشگاه

لي به آموزش عا مؤسساتو  هادانشگاه يتوجهبيعلل اساسي  شود.پژوهش مقايسه 
 .ودشهای مقتضي ارائه رراهکا و، مشخص ی مديريت استراتژيکهامؤلفهکاربست 
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 منابع 
های رقابتي با ثیر رهبری استراتژيک بر مزيتأ(. بررسي ت1394) اکبری، محسن

 – 81 ،(74) 19 ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانيگری دوسوتواني نوآوری. میانجي
104. 

 يختار سازمانو سا يرقابت یهااستراتژی نیرابطه ب يبررس(. 1384) زاده، فاطمهيجهان
 شگاهدان ت،يريارشد رشته مد ينامه کارشناسانيپا .ملت  و رفاه یر بانک هاد

 http://irandoc.ac.ir از: 1392 بهشتيارد 10 شده در يابيتهران. باز
ازمان . تهران: سو بلندمدت کياستراتژ یزيربرنامه(. 1388) زاده، محمدرضایدیحم

 مت(.ها )سدر دانشگاه يکتب علوم انسان نيمطالعه و تدو
کاربست  زانی(. م1391) دیپور، سعييرجا احمد و ،يشعبان ؛يمجتب ،يچادگان يشيدرو

شهر اصفهان.  يدولت یهادانشگاه یهاخانهدر کتاب یراهبرد تيريمد یهامؤلفه
-497، (2) 28 ،رانياطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور يپژوهش يفصلنامه علم

521. 
شاد خاشعي ورنامخواستي، وحید و دل اکبر؛عليای، سید افجه ؛زارعي، محمدامین

و  های رهبری استراتژيکی ويژگيهامؤلفه(. تدوين 1396) تهراني، مصطفي
 ن ازهای مورد نیاز مديران ارشد دانشگاه فرهنگیابررسي تطابق آن با ويژگي

 . 170 -137، 38 ،های آموزشيپژوهش در نظامديدگاه متخصصان. 
ريزی استراتژيک (. ضرورت برنامه1390) سینکي، عبداله بب، مهدی و جبليسزرين

، 1404 اولین همايش ملي آموزش در ايران .ها و مراکز آموزش عاليدر دانشگاه
 گذاری علم، فناوری و صنعت.تهران، پژوهشکده سیاست

 . تهران: سمت.گیری در تحقیقای بر نمونهمقدمه(. 1380) سرايي، حسن
های نشکده(. تحلیل استراتژی توسعه دا1398) محب لويي،و حاجی الهسهرابي، روح

امه نمورد مطالعه دانشگاه بوعلي سینا.  SWOTاقماری با استفاده از تکنیک 
 .30 -7، (45) 12 ،آموزش عالي

ربست (. میزان کا1388پور، سعید )اله و رجاييمختاری، روحعرب ؛فرد، زهرهشهاب
صفهان. اشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه ی مديريت استراتژيک در دانهامؤلفه

 .136-117، 21، ريزی درسيدانش و پژوهش در علوم تربیتي برنامه
 .های استراتژيکنقش مشارکت میاني در تصمیم گیری(. 1376) ضرغامي، علي احمد

 مديريت دولتي، دانشگاه تهران. نامه کارشناسي ارشدپايان
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ری و طراحي مجدد ساختار سازماني (. ضرورت بازنگ1383) ضیايي، محمدصادق

 .137-111، (4) 1، فرهنگ مديريتسسات آموزشي وپژوهشي. ؤم
 نیبرابطه  يبررس(. 1387) زاده، مهردادو محرم وانیعرضه، ک ؛حسن دیس ،یعامر

 یاتژکشور با استر يبدن تی( سازمان تربی)ساختار و تکنولوژ يعوامل سازمان
 http://magiran.comاز:  1392 بهشتيارد 21 شده در يابي. بازدانش تيريمد

 .یاتژدر مفهوم استر ینوظهور يمعان (.1383) يمرتض و عمادزاده، وفا ان،يغفار
 .يصنعت تيريسازمان مد تهران:

ردن (. طراحي يک مدل برای نهادينه ک1383) قلي و صالحي، محمدقورچیان، نادر
یتي، م تربو پژوهش در علو فصلنامه دانشآينده پژوهشي در دانشگاه آزاد اسالمي. 

 .112-95، (2) 2، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان
دارس می مديريت استراتژيک در هامؤلفهبررسي کاربست (. 1381) کريمي، مهشید

، دانشگاه موزشيآمديريت  کارشناسي ارشد نامهپايان. متوسطه شهر اصفهان
 .اصفهان

 یهامؤلفهيي تأثیر اجراي (. بررس1390) روزیف فرکوش، نداريد و حسن ان،يوریگ
 ،يوزشآم تيريمد قاتیفصلنامه تحق ها.آموزشگاه يبر اثربخش کياستراتژ تيريمد
4 (2) ،142-125. 

 يسازمان و ساختار یاستراتژ نیرابطه ب ي(. بررس1390) ، منايالنیتورج و م ،يبیمج
 ،(22) 8 ،تيريمدفصلنامه استان تهران. )پژوهشگر(  يبرق نواح عيدر شرکت توز

23-14. 

ز )مراک يآموزش یهادر نظام یراهبرد یزيربرنامه(. 1392) محمدرضا ،يستانین
 . اصفهان : نشر آموخته.(ييآموزش کارکنان و آموزش روستا ،يآموزش عال

توسعه  ريزیبرنامه فرايند يبررس .(1389، محمد )يمحمد و قهرمان ،يمني
ت تح یدانشگاه ها يعلم یگروه ها رانيو مد رؤسا دگاهيکشور از د یهادانشگاه

 .يبهشت دیدانشگاه شه ،یو فناور قاتیپوشش وزارت علوم، تحق
 نعلينصرآبادی، حس هويدا، رضا و بختیار ؛سیادت، سیدعلي ؛اده، پیمانزيارمحمد

ی هامؤلفهيند مديريت استراتژيک و ا(. تعیین روابط چندگانه میان فر1389)
، الي ايرانفصلنامه انجمن آموزش عی دولتي اصفهان. هااهدانشگسرمايه فکری در 

3 (2) ،124-103. 
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يريت يند مداتعیین روابط چندگانه میان مراحل فر(. 1389) يارمحمدزاده، پیمان

ی دولتي هااهدانشگی سرمايه فکری در هامؤلفهيند تبديل دانش با اراتژيک و فرتاس
 دانشگاه اصفهان. دکتری رشته مديريت آموزشي، رساله. اصفهان
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