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              تحليل استراتژيك دانشگاه آزاد اسالمي به منظور ارائه استراتژي هاي مناسب
  ) واحد بندر انزلي (

  
   هزادرضا معمارغالم دكتر

   كريم كياكجوري
   نژادررودگفروغ 

  
  چكيده

واحد بندر انزلي، از نظر نقاط قوت و ضعف،       بررسي و شناسايي وضع موجود دانشگاه آزاد اسالمي         هدف از اجراي تحقيق حاضر،       
رفـت از وضـع         فرصتها و تهديدها، شاخصهاي ششگانه كمي، و مبتني بر آنها، ارائه راهكارها و استراتژيهاي مناسـب بـراي بـرون                   

) نقاط قوت و ضعف و شاخصهاي ششگانه كمي       (منظور شناسايي موقعيت استراتژيك داخلي    ه  بر اين اساس، ب   . موجود بوده است  
دانشگاه از ابـزار    ) فرصتها و تهديدات  (دانشگاه از ابزار مراجعه به اسناد و مدارك، و بمنظور شناسايي موقعيت استراتژيك خارجي             

كـه از  نتيجه تحقيـق نـشان داده اسـت       .   استفاده شد   84/0 نفره و ضريب پاياي    100  و    420پرسشنامه با جامعه و نمونه آماري     
ستراتژيك داخلي دانشگاه، بخشهاي آموزشي ، پژوهـشي، دانـشجويي و عمرانـي ضـعيف ودو       شش بخش مورد ارزيابي موقعيت ا     

بخش اداري مالي و فرهنگي متوسط ارزيابي شده، و از چهار شاخص مورد ارزيابي موقعيت استراتژيك خـارجي دانـشگاه يعنـي                      
از ادغـام دو موقعيـت فـوق اينگونـه          . ست  ااجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، در همه موارد، دانشگاه متوسط ارزيابي شده             

، بايد از استراتژيها    در مجموع بمنظور برون رفت دانشگاه از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب            گيري شده است كه       نتيجه
بـل ذكـر   نكته مهـم قا . و البته با تأكيد بيشتري بر استراتژيهاي دفاعي استفاده كرد        ) كارانه، دفاعي   محافظه(و راهكارهاي تركيبي  

اينكه، اگر چه براي كل دانشگاه، استراتژيهاي كلي تركيبي توصيه شده است اما هركدام از بخشهاي شـشگانه داخلـي دانـشگاه                      
  . متناسباً الزم است از استراتژيهاي خاص ديگري استفاده كنند

  
   : كليديگان واژ

   استراتژيك برنامه ريزي، دانشگاه آزاد اسالمي،مشكالت
  
  
  

                                                 
 عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران   استاديار ،   

   دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران - به سمت حصارك- بزرگراه اشرفي اصفهاني-تهران
 گاه آزاد اسالمي، واحد بندرانزلي   ، عضو هيات علمي دانشمربي  )karim_kiakojory@yahoo.com(   

    دانشگاه آزاد اسالمي، واحد بندرانزلي   -انزليبندر
  ،واحد بندرانزلي ،دانشگاه آزاد اسالميعلمي  هياتعضو مربي  

   ي، واحد بندرانزلي    دانشگاه آزاد اسالم-انزليبندر
  

 كريم كياكجوري :نويسنده مسئول يا طرف مكاتبه 

  
  مجله    

  پژوهش هاي  مديريت        
 واحد علوم و تحقيقات 1390 بهار - 88شماره                  
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  مقدمه

نامه ريزي، نقطه شروع تمامي حركتهاي مـديريت اسـت          بر
كه اهميت آن از گذشته اي دور بر همگان آشكار گرديـده            
ــديريت   ــه مــ ــرين وظيفــ ــي تــ                      اســــت و آن را اساســ

ريـزي اسـتراتژيك از دو        برنامه .)1372ميرسپاسي،  (دانسته اند 
سازماني مدت    ريزي بلند   نوع برنامه ريزي ديگر يعني برنامه     

ريـزي    در برنامـه  . ريزي جامع و فراگير متمايز است       و برنامه 
ــدفها در     ــسه ه ــلي مؤس ــد اص ــر واح ــراي ه ــدت، ب بلندم

     هاي عمليـاتي و بودجـه و برنامـه سـودآوري تعيـين               برنامه
. مي شود كه همان واحدها نيز مسئول اجراي آنها هـستند          

يك بـا   ريزي استراتژيك،تجزيه و تحليـل اسـتراتژ        در برنامه 
برقراري تعادل بـين امكانـات موجـود و هـدفهاي مؤسـسه            

)           1375آنـسوف،   (گيـرد   جاي استفاده از تجربه سـنتي را مـي        
ريزي استراتژيك بـر حـسب معمـول          برنامه. )1373صائبي،  ( 

ــه و      ــر گرفت ــده را در نظ ــن آين ــوادث ممك ــي از ح طيف
 كـه   برآيندهاي تصميمها و عمليات فعلي را از نظر ارتباطي        

ــي    ــرار م ــورد مالحظــه ق ــد، م ــف دارن ــن طي ــا اي ــد ب                        دهن
ريزي اسـتراتژيك ، يعنـي         فرايند برنامه  ).8،  1383برايسون،  ( 

درك و شناخت مسائل و مشكالت موجود وراه حلي اسـت           
جهــت تعيــين موقعيــت ســازمان و قــراردادن آن در يــك 

  ).Gooderham, 1998(شرايط مطلوب و بهتر  
عليهذا، فاصله بين وضع موجود و مطلوب يعني نامشخص          

بودن و مشخص بودن مشكالت موجود دانشگاه، با توجه به          
وضـــعف و  شاخـــصهاي شـــشگانه كمـــي و نقـــاط قـــوت

فرصتهاوتهديدات بعنوان مسئله مقاله پژوهـشي حاضـر در         
  .نظر گرفته شده است

در حال حاضر، بـا توجـه بـه تغييـر و تحـوالت چـشمگير                
ســازمانها و از جملــه دانــشگاهها بــراي برقــراري محيطـي،  

تعامل و پاسخگويي سريع به نيازهـاي محيطـي، ملـزم بـه             
داشتن تفكر استراتژيك هستند و آنرا در غالب برنامه ريزي       

مركـز كـارآفريني دانـشگاه تهـران،        (استراتژيك پياده مـي كننـد     
 تعيــين نقــاط قــوت و ضــعف داخلــي و فرصــتها و  )1383

با توجه به  شناخت مـسائل و مـشكالت          تهديدات خارجي   
موجود سازمانها از نظر داخلي و خارجي بعنـوان بخـشي از            

بعبارت ديگر  . شود ريزي استراتژيك تلقي مي     فرآيند برنامه 
  سازمانها نبايستي تنها تحت تاثير حوادث محيطي قرار 

  
ريـزي اسـتژيك بتواننـد        بگيرند بلكه بـا اسـتفاده از برنامـه        

ثير قرار داده و همچنين ميتوانند حوادث       محيط را تحت تأ   
. محيطي تاثير گذار بر عملكرد سازمان را نيز خنثـي كننـد      

 يـك نگـرش و تجزيـه و         ،ريـزي اسـتراتژيك    يند برنامـه  آفر
 ،كنـد  و محيط مربـوط بـه آن ارائـه مـي          سازمان  تحليل از   

 و  ،شـركت را توضـيح مـي دهـد        سازمان و يا    شرايط فعلي   
         كنـد  فقيـت آن را شناسـايي مـي       ثر بر مو  ؤعوامل كليدي م  

)Fry & Stoner, 1995, 12(.ريزي اسـتراتژيك غالبـاً     برنامه
شود كه در آن مـديران شـركتها          به عنوان نظامي تلقي مي    

در سطوح و مشاغل مختلف اقدام به تصميم گيري و اجـرا            
به عنوان مثال لورنج معتقد اسـت       . نمايند  و كنترل آنها مي   

امه ريـزي اسـتراتژيك بايـد بـه ايـن چهـار             كه هر نظام برن   
ــد  ــخ ده ــي -1: پرســش اساســي پاس ــا م ــه كج ــم؟  ب                 روي

ــسفه وجــودي( ــي-2). فل ــه م ــصد    چگون ــه مق ــواهيم ب خ
 امكانـــات مـــا بـــراي اقـــدام -3). اســـتراتژيها(برســـيم؟
شـويم كـه در مـسير          چگونه آگاه مي   -4). بودجه(چيست؟

 ).1376ي كلـويي،    شـريف () كنتـرل (كنـيم؟   درست حركت مـي   
مديريت استراتژيك عبارت است از فرآيندي كـه از طريـق           
آن سازمانها، محيطهـاي درونـي وبيرونـي خـود را بررسـي          

عالوه بر آن مـسير اسـتراتژيك       . كرده و آن را مي شناسند     
كننـد كـه آنهـا را         خود را بنا نهاده، استراتژيهايي خلق مـي       

مايـد و آن   ن  براي رسيدن به اهداف تعيين شده كمـك مـي         
ــد،  ــرا ميكنن ــتراتژيها را اج ــان، ( اس ــسون و ج  ).19، 1382هري
هاي آينده سر و كـار نـدارد،          مديريت استراتژيك با تصميم   

بلكه اثرات آينـده تـصميمات جـاري را مـورد توجـه قـرار               
اين نوع از  مديريت بر آن است تا فلسفه كـسب و      . دهد  مي

ت امروز را به    كاري را تدوين نمايد كه نتايج آينده تصميما       
از اين رو مـديريت اسـتراتژيك       . گر باشد   شكل منظم نظاره  

بــراي مــرتبط ســاختن طرحهــاي اســتراتژيك، طرحهــاي  
مـدت بـه طرحهـاي عمليـاتي          مدت و طرحهاي كوتاه     ميان

  ).1372منوريان، (اهميت زيادي قائل است
با تجزيه و تحليل عوامل خارجي و عوامل داخلي         پور،    ملكي

اصـلي اسـتراتژي را تعيـين و سـپس بـه            سازمان، سرشت   
هاي هم جهت بـا اسـتراتژي اصـلي           بندي استراتژي   اولويت

بـر مبنـاي    حيدري،   ).1380پور،    ملكي( شركت پرداخته است  
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شناسـايي نقـاط قـوت و       (تحليل محيط داخلـي و خـارجي      
   ، از طريـــق مطالعـــات )ضـــعف، و فرصـــتها و تهديـــدات

ــرا  ــه شناســايي و تــشريح اث ــه اي ب ت ســه متغيــر كتابخان
هاي شركت، بـه اتخـاذ تـصميم و           دهناقتصادي بر روي ستا   

منظور بهبود وضع موجود    ه  ارائه راهكارها و پيشنهادهايي ب    
 مركز كـارآفريني دانـشگاه   ).1381حيـدري،   (اقدام كرده است  

تهران بمنظور دستيابي به اهداف خود، برنامه اسـتراتژيكي         
ـ               ا توجـه بـه     را تدوين نمـوده و نتيجـه گرفتـه اسـت كـه ب

بررسيهاي بعمل آمده، مركز مـذكور بايـد اسـتراتژي رشـد      
كارآفريني را سرلوحه كار خود قرار داده و ديگر مـديران و            

مركـز  (رهبران دانـشگاه را نيـز بـه ايـن كـار تـشويق كنـد               
اعرابي، با هدف تـدوين     ). 1383كارآفريني دانشگاه تهران،    

ــه   ــتراتژيهاي وظيف ــازماني و اس ــتراتژي س ــ اس رك اي گم
جمهــوري اســالمي ايــران، بــا اســتفاده از مــدل مفهــومي  
برگرفته از ديويد، اقدام بـه بررسـي و شناسـايي فرصـتها و      

گيري  تهديدات و نقاط قوت و ضعف گمرگ نموده، و نتيجه 
كرده است كه با توجه به ارزيابي محيط داخلي و خـارجي،            
گمرك بايستي در حالتي كلـي از اسـتراتژي حفـظ وضـع             

كـردن     با گرايش بـه سـمت پويـا و فعـال عمـل             موجود اما 
  بيمارسـتانها و كلينيكهـاي       ).1384اعرابـي،   ( استفاده نمايـد  

 سال كار در   25 پس از    1999دانشگاه ويسكانسن، در سال     
ــتن     ــوب و داش ــات و خ ــا ثب ــسبتاً ب ــرايطي ن محــيط و ش

ها، باالخره تحت  عملكردي قابل قبول در همه ابعاد و زمينه
رفـت كـه دچـار        مده بود رفته رفته مي    شرايطي كه پيش آ   

زوال گردد، زيرا دانشگاه بـا مـسائل و چالـشهاي جديـدي             
روبرو شده بود، به همين جهـت، هيئـت مـديره اقـدام بـه               
تدوين برنامه استراتژيك دانـشگاه بـا همكـاري و همراهـي            
نزديك تمامي مديران، پزشكان و ساير پرسنل بيمارستانها        

ريـزي اسـتراتژيك و       دوين برنامـه  از مهمترين نتايج ت   . نمود
، رضـايت  2006اجراي آن در دانشگاه از آن زمان تـا سـال    

بيمــاران، بهبــود وضــعيت اســتخدام و جابجــايي و غيبــت 
پرستاران، بهبود عملكرد مالي، كارايي عملياتي، اثربخـشي        
ــراي    ــاتي ب ــل حي ــتخراج عوام ــت، و اس ــي و كيفي در ايمن

فرانت و  .)Sollenberger, 2006(موفقيت دانشگاه بوده است
ــه     ــستقل و چ ــه م ــشگاهها چ ــه دان ــد ك ــسو معتقدن آفون
. غيرمستقل، الزم اسـت بـصورتي اسـتراتژيك عمـل كننـد         

تواند نقش مهمـي در دسترسـي    ريزي استراتژيك مي    برنامه

ــد   ــاء كن ــان ايف ــه مقاصــد ش ــشگاهها ب ــه. دان ــزي  برنام ري
استراتژيك، از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر متفاوت اسـت          
زيرا شرايط و فرصتهاي هر كدام از دانـشگاهها بـا يكـديگر             
فرق ميكند پـس، الزم اسـت بـراي هـر كـدام، از مـدلها و                 

 & Farrant(روشها و فنون استراتژيك خاصي استفاده شود

Afonso, 1997( .      هـوبن و ديگـران بـه بررسـي و تجزيـه و
ــرم   ــركت ن ــك ش ــدات ي ــتها و تهدي ــل فرص ــزاري  تحلي اف

 اين مطالعه ايجاد سيـستمي بـوده اسـت       هدف. اند  پرداخته
كه با محيط تعامل داشته باشد، دانش تخصـصي را كـسب            
كند وبازار كامپيوتر هاي شخصي را تصاحب كنـد و نتـايج            
ــا كيفيتــي از قوتهــا و ضــعفها بــه دســت   قابــل قبــول و ب

انـد كـه     برورهـا نـشان داده  ).Houben et al, 1999(بيـاورد 
ـ      مي ريزي استراتژيك چگونه    برنامه منظـور بهبـود    ه  توانـد ب

آنها تأكيد  . ها مورد استفاده قرار گيرد      مستمراداره دانشكده 
ريــزي  انــد كــه اســتفاده از فنــون و ابزارهــاي برنامــه كــرده

توانـد منجـر بـه ايـن شـود كـه مـديران و            استراتژيك مـي  
ــي روي    ــي و عقالنـ ــاي منطقـ ــه رويكردهـ ــان بـ كاركنـ

هـاي دانـشگاه    نه كتابخا).Brewer & Brewer, 2000(آورند
ــا     ــرتبط ب ــاي م ــه انجــام برخــي فعاليته ــدام ب ــدا اق فلوري

اين موضوع موجـب شـده     . اند  ريزي استراتژيك نموده    برنامه
است تا تفكر استراتژيك در ميان مسئولين جا باز كـرده، و            
عالقه زيادي به كسب  اطالعات مرتبط با بهبود كيفيـت و            

رد توجـه قـرار     عملكرد خدمات قابل ارائه به مشتريان ومـو       
دادن ادراكــات و عالئــق آنهــا در ميــان كاركنــان دانــشگاه 

نتيجه اينكـار بهبـود ارتباطـات بـا مـشتريان ،            . بوجود آيد 
حركـت بــه ســمت تفكـر و روشــهاي اســتراتژيك و اتخــاذ   
تصميماتي بوده است كه به تخصيص بهتـر منـابع موجـود            

تي  دانشگاه ايـال ).Shorb & Driscoll, 2004(انجاميده است
، بـا مــشكالت جديـدي روبــرو شـده بــود    1بولينـگ گــرين 

اي كــه ايــن چالــشها، اثــرات منفــي روي مراجعــان  بگونــه
بـه همـين منظـور بـه        . هاي دانشگاه گذاشته بـود      كتابخانه

ريزي استراتژيك براي دانـشگاه روي        تدوين و اجراي برنامه   
هاي دانـشگاه را در آمـوزش عـالي           آوردند تا نقش كتابخانه   

ــشريح و ــد ت ــين نماين ــه .  تبي ــدوين برنام ــت ت ــزي  جه ري
استراتژيك دانشگاه، به نظـرات وخواسـته هـاي  مـشتريان       
ــشگاه از    ــدمات دان ــتفاده از خ ــيان اس ــان ومتقاض ومراجع

                                                 
1 . Bowling  Green State University 
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راههاي مختلف و از جمله مصاحبه با گروههـاي خاصـي از            
 ,Haricombe & Boettcher(آنها توجه و تمركز زيادي شد

عي داشته است تا نقـاط ضـعف         س 1دانشگاه هكايدو ). 2004
هاي درسي جديـد بـه نقـاط قـوت            خود را در زمينه برنامه    

منظور، دانشگاه سعي نموده اسـت تـا در           بدين. تبديل كند 
هاي سطح پايين خود بـه نظامهـاي          هاي درسي دوره    برنامه
هـاي سـطوح بـاالتر، بـه          اي  و بـرعكس در دوره        رشـته   بين

مناسب براي محيطهـاي    اي كه     پذيري در كار بگونه     انعطاف
ــد   ــشتري كن ــشي باشــد توجــه بي ــر و چال ــابتي، متغي . رق

گيري كلي اينكه، موارد مشروحه فـوق و بـسياري از             نتيجه
ــه    مــوارد ديگــر كــه ذكــر آنهــا در اينجــا نيامــده اســت ب

  دانشگاه هكايدو انجاميـده      21ريزي استراتژيك قرن      برنامه
د كه ابزار كن دايسون، تأكيد مي). Ogasawara, 2002(است 

)SWOT( متــدي بــراي طراحــي اســتراتژيهاي مــورد نيــاز 
سازمانها بطور عام، و با توجه به اين تحقيق بصورت خاص،           

در نهايت، محقق فرصتها و تهديدات      . براي دانشگاهها است  
و نقاط قوت و ضعف دانشگاه را با توجه به متغيرهـايي كـه         

 و از مقايسه    گيري كرده،   اندازه) 1-5(تعريف نموده در بازه     
ــراي    ــضي و الزم را ب ــاي مقت ــتراتژيها و راهكاره ــا، اس آنه
دانــشگاه اســتخراج و در قالــب پيــشنهادات كــاربردي بــه  

در راستاي .)Dyson, 2004(مديران دانشگاه ارائه كرده است
حل مسئله بيان شده در فوق، هدف مقاله پژوهشي حاضر،          

و شناسايي وضع موجـود دانـشگاه از نظـر محـيط داخلـي              
منظور اسـتفاده   ه  خارجي و ارائه راهكارها و استراتژيهايي ب      

ــره ــاب  از    و به ــوت و اجتن ــاط ق ــتها و نق ــرداري از فرص ب
مستند به  . تهديدات و نقاط ضعف در نظر گرفته شده است        

مرور ادبيات موضوعي مربوط، بمنظـور بررسـي و شـناخت           
 مشكالت موجود در دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر انزلـي         

تـوان از مـدلهاي        اگر چه مي    رويكرد مديريت استراتژيك   با
مفهومي مختلفي نظير مدلهاي السن و ادي، ديويد، ويلن و          

               )Olsenetal,1982,19(هــانگر، اســبورن و گــابلر، برايــسون 
، 1383هيــوز، ( )Wheelen& Hunger,2000( )1382ديويــد، ( 

 بخـشنامه شـماره      و غيره استفاده كرد اما با توجه بـه         )205
ــورخ 78/ط/22099 ــشي 26/2/1385 مـ ــت پژوهـ  معاونـ

دانشگاه آزاد اسالمي بعنوان كارفرماي طـرح پژوهـشي، در          
تحقيــق حاضــر از مــدل مفهــومي برگرفتــه از راهنمائيهــا، 

                                                 
1 . Hokkiedo 

بر . ارشادات و شاخصهاي بخشنامه فوق استفاده شده است       
اين اساس اجزاء مدل مفهومي تحقيق حاضر كـه سـؤاالت           

: انـد از    اند عبـارت بـوده       نيز از همانها استخراج شده     تحقيق
شناسايي مشكالت موجود دانشگاه با توجه بـه شاخـصهاي          

ومـالي،    ششگانه كمي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، اداري     
ناشـي از   (وضـعف   فرهنگي، و عمراني، شناسايي نقاط قـوت      

دانشگاه بـا توجـه بـه شاخـصهاي شـشگانه           ) عوامل داخلي 
ناشـي از عوامـل     (ايي فرصـتها و تهديـدات     مذكور، و شناسـ   

دانشگاه با توجه بـه شاخـصهاي كلـي چهارگانـه           ) محيطي
اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي، و بـاالخره ارائـه            

رفـت از وضـع         راهكارها و استراتژيهاي مناسب بـراي بـرون       
  .ريزي الزم براي كسب اهداف مطلوب موجود و برنامه

  
  مواد و روشها

 رويكرد خردگرايانه و طبيعـت گرايانـه      جود دو   با توجه به و   
توسـعه دو دسـته     در پژوهشهاي علوم انساني و اجتماعي و        

 منـتج از آنهـا، تحقيـق        از روشهاي تحقيق كمـي و كيفـي       
از نظر نحوه گـردآوري     . گيرد حاضر در هر دو گروه قرار مي      

 ، روش تحقيـق حاضـر،       )77،  1377 ،بازرگـان و ديگـران    (ها داده
ــشي ــي   غيرآزمايــ ــسوب مــ ــشي محــ ــود پيمايــ                             شــ

) Feldman, 2004, 1-6( . با توجه به روشهاي دوگانه تبيين
اسـتفاده از   مديريتي شـامل     فرضيات در تحقيقات  /سؤاالت

استفاده از فنون غيرآماري مانند تحقيـق در        و  فنون آماري   
ــات ــه )34، 1373آذر، (عمليـ اي و  از روش تحقيـــق كتابخانـ

  . ه است، در تحقيق حاضراستفاده شدميداني
را كليـــه تحقيـــق حاضـــر عـــضو   420جامعـــه آمـــاري 

انـد كـه در       تـشكيل داده  ) مـديران و كارشناسـان    (خبرگان
توانستند در مـورد موقعيـت اسـتراتژيك          سطح منطقه  مي   

خارجي يعني فرصتها و تهديدات دانشگاه از ابعاد چهارگانه         
ي و فرهنگي اظهار نظر نمـوده و     اجتماعي، اقتصادي، سياس  

. ها و اطالعات ياري نمايند     آوري داده  كار جمع محقق را در    
قابل ذكـر اينكـه، شناسـايي موقعيـت اسـتراتژيك داخلـي          
دانشگاه يعني شناسايي نقاط قوت و ضعف، بـا اسـتفاده از            
ابزار مراجعه بـه اسـناد و مـدارك و كمـك از كارشناسـان               

   .م شدبخشهاي مختلف دانشگاه انجا
اگر چه تعداد اعضاء نمونه آمـاري بـا اسـتفاده از معـادالت              

 اما مستند   )21،  1379آذر و مؤمني،    (آماري قابل محاسبه است   
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به مرور ادبيات موضـوعي مربـوط، بعلـت نبـود قطعيـت و              
و برخورد نـسبتاً  ) d(اطمينان در تعيين درصد خطاي مجاز     

 كـه از    اي با آن، در تحقيق حاضر تـرجيح داده شـد            سليقه
برخي قواعد پذيرفته شده در آمار نظير قضيه حد مركـزي           

آلـرك و سـتل،     ( مـورد  30يا همـان تعـداد نمونـه حـداقل          
اي كـه     كل جامعه آماري بگونه   % 10، حداقل   )117،  1380

 مــورد 1000 و حــداكثر 100حجــم نمونــه بــين حــداقل 
ــين حجــم  )121همــان مأخــذ، (باشــد ــا جــدول تعي ، و ي
 بمنظـور تعيـين تعـداد    ) Krejci & Morgan, 1970(نمونه

الـذكر،    عليرغم گفته فوق  . اعضاء نمونه آماري استفاده شود    
منظور شناسايي موقعيـت  ه بعد از انجام مطالعه مقدماتي، ب     

استراتژيك خـارجي يعنـي فرصـتها و تهديـدات دانـشگاه،            
 100تعداد اعضاء نمونه انتخابي با توجه به دو قاعده آخري         

  .نفر تعيين شدند
مرو موضوعي تحقيق حاضر شامل همه مباحـث، ابعـاد و           قل

و  هاي مرتبط با مسائل و مشكالت موجود، نقاط قوت         مؤلفه
ناشـي از  (، فرصتها و تهديدات )ناشي از عوامل داخلي   (ضعف

هاي مناسب منـتج از     )استراتژي(، و راهكار  )عوامل محيطي 
وضـعف، و     وتحليلهاي ناشي از شناسـايي نقـاط قـوت          تجزيه

ـ ) شناسـايي وضـع موجـود     (و تهديـدات  فرصتها   منظـور  ه  ب
رفـت از مـشكالت موجـود در دانـشگاه آزاد اسـالمي               برون

مكــاني تحقيــق حاضــر را واحدبنــدر انزلــي بــوده، قلمــرو 
مجموعــه دانــشگاه آزاد اســالمي واحدبنــدر انزلــي بعنــوان 

ناشـي از   (و ضعف   نقاط قوت   محيط داخلي جهت شناسايي     
ر انزلـي بعنـوان محـيط       ، و شهرسـتان بنـد     )عوامل داخلـي  

خارجي نزديك، و منطقه سه دانشگاه آزاد اسالمي بعنـوان          
ــتها و     ــايي فرصـ ــت شناسـ ــارجي دور جهـ ــيط خـ محـ

تـشكيل داده، و قلمـرو      ) شناسايي وضـع موجـود    (تهديدات
ها و اطالعات مـورد نيـاز         آوري داده   جمعزماني آن بمنظور    

دوره حاضـر   ) بخصوص سنجش متغيرهاي تحقيـق    (تحقيق
   .اجراي تحقيق بوده استزماني 

هـا و اطالعـات، ابـزار     آوري داده از ابزارهاي چهارگانه جمـع   
گيري مورد استفاده در تحقيق حاضر جهت شناسايي          اندازه

موقعيت استراتژيك داخلي دانشگاه،  ابزار مراجعه به اسناد         
و مـدارك بـوده، و جهـت شناسـايي موقعيـت اسـتراتژيك       

  . ه استخارجي دانشگاه، پرسشنامه بود

هــا و اطالعــات مــورد نيــاز تحقيــق  آوري داده روش جمــع
منظــور شناســايي موقعيــت ه اينگونــه بــوده اســت كــه بــ

اســتراتژيك داخلــي دانــشگاه، از همفكــري و تــوان تعــداد 
زيادي از كارشناسان دانشگاه از طريق مراجعه و دسترسـي          
حضوري آنها به اسناد و مدارك بخشهاي مختلف اسـتفاده          

ظــور شناســايي موقعيــت اســتراتژيك خــارجي و بمن. شــد
ها را بصورت حضوري      دانشگاه، همكاران تحقيق، پرسشنامه   

ريـزي    در اختيار اعضاء نمونه آماري قرار داده و طبق برنامه         
هـا را   شد مجدداً به آنها مراجعـه و پرسـشنامه   كه توافق مي 

  . آوري نمودند جمع
سـتفاده از   بندي و تبيين سؤاالت تحقيق با ا        توصيف، طبقه 

ــرم ــزار ن  و نيــز الگوهــايي انجــام شــده، كــه    SPSSwin اف
ــماره   ــشنامه شـ ــه از بخـ ــورخ 78/ط/22099برگرفتـ  مـ

ــالمي،    26/2/1385 ــشگاه آزاد اس ــشي دان ــت پژوه  معاون
اعرابي، (اعرابي، ديويد، رو و ديگران، و باالخره آلن بوده است         

 .)Allen, 1979)(Rowe et al, 1982)(1379ديويد، )(1384

گيري وجود   وشهاي مختلفي براي تعيين اعتبار ابزار اندازه      ر
دارد كــه يكــي از آنهــا پرســش از متخصــصان و خبرگــان 

 سـؤاالت ابزارهـاي     .)166-171،  1377 ،بازرگـان و ديگـران    (است
ها و اطالعات تحقيـق حاضـر داراي اعتبـار            آوري داده   جمع

گيـري از ادبيـات      است زيرا اجزاء متغيرهـاي مـورد انـدازه        
اند و بعبارتي توافـق خبرگـان        وضوعي تحقيق گرفته شده   م

بمنظور تعيـين قابليـت     . امر در مورد آنها كسب شده است      
گيري نيـز روشـهاي مختلـف و متعـددي         اعتماد ابزار اندازه  

وجود دارد كه يكي از آنهـا سـنجش سـازگاري درونـي آن              
ســازگاري درونــي ابــزار . )Conca & et al, 2004(اســت
گيـري   تواند با ضريب آلفاي كرونباخ انـدازه       يگيري م  اندازه
 ايـن روشـي اسـت كـه در اغلـب      .)Cronbach, 1951(شود

اگر . )Peterson, 1994(گيرد تحقيقات مورد استفاده قرار مي
  7/0چه حداقل مقدار قابل قبـول بـراي ايـن ضـريب بايـد           

ــادير   ــا مقـ ــد امـ ــي 6/0باشـ ــل  55/0 و حتـ ــز قابـ                          نيـ
                            )Vande ven & Ferry, 1979( پــذيرش اســت قبــول و

) Nunnally,1978(.   پرســـشنامه ســـنجش موقعيـــت 
استراتژيك خارجي دانشگاه داراي قابليت اعتماد بوده است        

بـا توجـه    و  . شده است 84/0زيرا ضريب آلفاي كرونباخ آن      
د نيـاز   مـور اطالعـات   هـا و      آوري داده   اينكه جهت جمـع   به  

تحقيق جهت شناسايي موقعيت استراتژيك داخلي دانشگاه       
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توان ادعا كرد كـه       از پرسشنامه استفاده نشده است لذا مي      
گيـري داراي قابليـت اعتمـاد بـوده اسـت زيـرا               ابزار انـدازه  

ها و اطالعات از طريق مراجعه بـه اسـناد و             آوري داده   جمع
هـا و     دهاي كـه اگـر ايـن دا         مدارك انجام شده است بگونـه     

گيريهـا    آوري گردند نتيجه انـدازه      اطالعات مجدداً هم جمع   
و بنابراين قابليت   . مطمئناً با موارد قبلي يكسان خواهد بود      

  .گيري نيز تأمين شده است اعتماد ابزار اندازه
  

  ها نتايج و يافته
آوري شـده     ها و اطالعات جمع     دادهتجزيه و تحليل    بمنظور  

يـق، بـا توجـه بـه مقياسـهاي      و پاسخگويي به سؤاالت تحق  
ــدازه ــري وضــع موجــود و اســتانداردهاي   ســنجش و ان گي

اي كـه در اختيـار محقـق قـرار گرفـت نـسبت بـه                  مقايسه
وضعيت موجود دانشگاه آزاد اسالمي واحـد بنـدر   شناسايي  

انزلي بـا توجـه بـه شاخـصهاي شـشگانه كمـي آموزشـي،               
اقدام ومالي، فرهنگي، و عمراني       پژوهشي، دانشجويي، اداري  

بـا  ) ناشـي از عوامـل داخلـي      ( وضـعف   آنگاه نقاط قوت  . شد
ــي، پژوهــشي،       ــشگانه آموزش ــه شاخــصهاي ش ــه ب توج
دانشجويي، اداري و مالي، فرهنگي و عمراني، و نيز فرصتها          

دانـشگاه آزاد اسـالمي   ) ناشي از عوامل محيطي (و تهديدات 
واحدبندر انزلي بـا توجـه بـه شاخـصهاي كلـي چهارگانـه              

قتصادي، سياسي و فرهنگي تعيين گشته، و در        اجتماعي، ا 
ــار ــتراتژي(نهايـــت راهكـ ــتج از  )اسـ ــاي مناســـب منـ هـ

وضـعف، و     وتحليلهاي ناشي از شناسـايي نقـاط قـوت          تجزيه
ـ ) شناسـايي وضـع موجـود     (فرصتها و تهديـدات    منظـور  ه  ب

رفت از مشكالت موجـود در راسـتاي اهـداف تحقيـق              برون
ـ     كه  استخراج شدند    صـورتي بـسيار    ه  نتايج بدست آمـده ب

  : آيند مختصر در قالب پاسخ به چهار سؤال تحقيق ذيالً مي
  

  پاسخ سؤال شماره يك
وضعيت موجود دانشگاه آزاد اسالمي واحد بنـدر انزلـي بـا            
توجه به شاخـصهاي شـشگانه كمـي آموزشـي، پژوهـشي،            

ومالي، فرهنگي، و عمراني، و شاخـصهاي         دانشجويي، اداري 
ي، و طي جداولي جداگانه ارائه      فرعي مربوط به آنها شناساي    

منظور تعيين موقعيت ه ها در مرحله بعد ب اين داده. اند شده
دانشگاه يعني پاسخ   ) نقاط قوت و ضعف   (استراتژيك داخلي 

  .سؤال فرعي شماره دو مورد استفاده قرار گرفتند 

  هاي دو و سه پاسخ سؤاالت شماره
ه دانـشگا ) نقاط قـوت و ضـعف     (موقعيت استراتژيك داخلي  

آزاد اسالمي واحـد بنـدر انزلـي، بـا توجـه بـه شاخـصهاي                
شــشگانه آموزشــي، پژوهــشي، دانــشجويي، اداري و مــالي، 
ــت      ــشگاه، و موقعي ــل دان ــز ك ــي، و ني ــي و عمران فرهنگ

ــدات(اســتراتژيك خــارجي ــشگاه آزاد ) فرصــتها و تهدي دان
اسالمي واحد بندر انزلـي بـا توجـه بـه شاخـصهاي فرعـي               

صادي، سياسي و فرهنگي، و نيز كل چهارگانه اجتماعي، اقت
دانشگاه مورد بررسي و شناسايي قـرار گرفتنـد كـه نتـايج             

نتـايج حاصـله    ..بدست آمده طي سطور بعدي خواهـد آمـد        
بيانگر اين است كه بين وضـع موجـود و مطلـوب اخـتالف              
وجود دارد و لذا به همت و تالش بيشتر مـديران دانـشگاه             

ضعيت مطلوب تبـديل    نياز هست تا وضعيت موجود را به و       
  . كنند
 در بعد داخلي آموزشي، از پنج شاخص مـورد ارزيـابي،            -♦

هر پنج مورد، دانشگاه داراي نقطه ضـعف و فقـط ارزيـابي             
 .شده است

 در بعد داخلي پژوهشي، از پنج شاخص مـورد ارزيـابي،            -♦
در چهــار مــورد، دانــشگاه داراي نقطــه ضــعف و در مــورد  

كه دوره هـاي آموزشـي      شاخص درصد اعضاء هيئت علمي      
 .روش تحقيق را گذرانده اند، متوسط، ارزيابي شده است

 در بعــد داخلــي دانــشجويي، از چهــار شــاخص مــورد  -♦
ارزيابي، در سه مورد، دانشگاه داراي نقطه ضـعف وتنهـا در            
مورد تعداد وامهاي اعطايي به وامهـاي تقاضـا شـده داراي            

 .نقطه قوت، ارزيابي شده است

ــي اداري در بعــد دا-♦ ــورد   و  خل ــه شــاخص م ــالي، از ن م
ارزيابي، در پنج مورد، دانشگاه داراي نقطـه قـوت، در سـه             
مورد متوسط، و در يك مورد داراي نقطـه ضـعف ارزيـابي             

  .شده است
 در بعد داخلي عمراني، از سه شاخص مورد ارزيابي، هر           -♦

 .سه مورد، دانشگاه داراي نقطه ضعف، ارزيابي شده است

داخلي فرهنگي، از چهار شاخص مورد ارزيـابي،         در بعد    -♦
دريك مـورد، دانـشگاه داراي نقطـه قـوت،  در يـك مـورد                
 .متوسط ودر دو مورد داراي نقطه ضعف ارزيابي شده است

ــورد  -♦  در بعــد خــارجي اجتمــاعي، از شــش شــاخص م
ارزيابي، در سه مورد يعني ديدگاه و نگرش مردم منطقـه و            

غالزايي و كـاهش بيكـاري،       و اشت  18-20متقاضيان سنين   
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ــتغال      ــورد اش ــه م ــوت، و در س ــه ق ــشگاه داراي نقط               دان
فارغ التحصيالن، تناسب رشـته هـا بـا نيازهـاي منطقـه و              

 .ارزش اجتماعي تحصيالت، متوسط ارزيابي شده است

 در بعــد خــارجي اقتــصادي، از هــشت شــاخص مــورد  -♦
اتي و كمك هـا و   ارزيابي،در مورد تعداد مراكز توليد و خدم      

هداياي مردمي، فرصتها و زمينه هـاي اشـتغالزايي، قيمـت         
كاال و خـدمات، وجـود زيرسـاختهاي ارتبـاطي، آمـادگي و        

مـد سـرانه مـردم منطقـه دانـشگاه          آو در  عالقمندي مـردم  
متوسط ودر مورد ارتباط متقابل دانشگاه و سـازمانها داراي          

 .نقطه قوت ارزيابي شده است

سياسي، از پنج شاخص مـورد ارزيـابي،         در بعد خارجي     -♦
در سه موردحمايت امام جمعه شهر، نماينده مردم و ديگـر           
سياسيون، دانشگاه داراي نقطه قوت، و دردو مورد حمايـت          
  استاندار و مسئولين سياسي و ديگر افراد ذي نفوذ متوسط  

 .ارزيابي شده است

  در بعد خارجي فرهنگي، از هفت شاخص مورد ارزيابي،         -♦
در چهار مورد تناسب با فرهنگ و ارزشهاي ملـي و وجـود             
فرهنگ علم آمـوزي و اثـرات مثبـت فرهنگـي دانـشگاه و              
عالقه و رغبت جوانان منطقه دانشگاه داراي نقطه قوت ودر          
سه مورد سطح علمي نظام آموزش و ارتباط متقابـل ميـان      

 .والدين با دانشگاه متوسط ارزيابي شده است

ــابي   و در مجمــوع اين-♦ ــورد ارزي ــه، از شــش بخــش م ك
موقعيت اسـتراتژيك داخلـي دانـشگاه، بخـش آموزشـي و            
پژوهشي، دانشجويي، عمراني، ضعيف وبخش اداري و مالي        

و از چهار شاخص مورد     . اند  و فرهنگي متوسط ارزيابي شده    
ارزيــابي موقعيــت اســتراتژيك خــارجي دانــشگاه، در همــه 

جـداول زيـر    . موارد، دانشگاه متوسط ارزيـابي شـده اسـت        
  . دهند امتيازات مربوط را نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

   جميع شاخصهاي چهارگانه خارجي- ارزيابي فرصتها و تهديدات دانشگاه-جدول شماره يك
    استنباط  استاندارد

  شاخصها
  ميانگين امتياز
  تهديد  متوسط  صتفر  نامطلوب متوسط مطلوب  وضع موجود

    ██    )1-33/2(  )33/2-66/3(  )66/3- 5(  59/3  شاخصهاي اجتماعي 
    ██    )1-33/2(  )33/2-66/3(  )66/3- 5(  87/2  شاخصهاي اقتصادي
    ██    )1-33/2(  )33/2-66/3(  )66/3- 5(  60/3  شاخصهاي سياسي
    ██    )1-33/2(  )33/2-66/3(  )66/3- 5(  60/3  شاخصهاي فرهنگي

    ██    665/1  3  335/4  41/3  ميانگين كل

  
  

   جميع شاخصهاي ششگانه داخلي- ارزيابي نقاط قوت و ضعف دانشگاه-جدول شماره دو
  ميانگين امتيازات  شاخص  استنباط  استاندارد

  ضعف  متوسط  قوت  نامطلوب  متوسط  مطلوب  وضع موجود

  ██      )1-33/2(  )33/2-66/3(  )66/3- 5(  66/1  آموزشي
  ██      )1-33/2(  )33/2-66/3(  )66/3- 5(  93/1  پژوهشي
  ██      )1-33/2(  )33/2-66/3(  )66/3- 5(  32/2  دانشجويي

    ██    )1-33/2(  )33/2-66/3(  )66/3- 5(  59/3  اداري و مالي
    ██    )1-33/2(  )33/2-66/3(  )66/3- 5(  66/2  فرهنگي
  ██      )1-33/2(  )33/2-66/3(  )66/3- 5(  66/1  عمراني

    ██    665/1  3  335/4  30/2  ميانگين كل
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  پاسخ سؤال شماره چهار
تهـاجمي، رقـابتي،    ( گروههاي چهارگانه اصلي استراتژيهاي   

 13منتخب، و زيرگروههاي فرعـي      ) كارانه و دفاعي    محافظه
 )Rowe et al, 1982, 155)(380 و371، 1379ديويد، (گانه آنها

  . در جدول زير آمده است)89، 1384اعرابي، (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتحليلهـاي    هاي مناسب منـتج از تجزيـه      )استراتژي(راهكار
وضــعف، و فرصــتها و   ناشــي از شناســايي نقــاط قــوت   

               بـا توجـه بـه حالتهـاي       ) شناسايي وضـع موجـود    (تهديدات
رفت از مشكالت موجود   بمنظور بروناي زير،   گانه مقايسه  9

ريزي الزم جهـت كـسب اهـداف مطلـوب      در راستاي برنامه 
  :عبارتند از

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  راتژيها گانه است13 گروههاي چهارگانه اصلي و زيرگروههاي فرعي -جدول شماره سه
  

   گانه فرعي13گروههاي   اصلي
رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول، يكپارچگي عمودي به          : مهمترين استراتژيها و راهكارهاي تهاجمي عبارتند از        تهاجمي

  پايين، يكپارچگي عمودي به باال، يكپارچگي افقي، تنوع همگون، تنوع افقي، و تنوع ناهمگون
يكپارچگي عمودي به باال، يكپارچگي عمودي به پـائين، يكپـارچگي          : اتژيها و راهكارهاي رقابتي عبارتند از     مهمترين استر   رقابتي

  افقي، رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول، و مشاركت
  ه محصول، و تنوع همگون رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسع: كارانه عبارتند از مهمترين استراتژيها و راهكارهاي محافظه  كارانه محافظه

  .واگذاري و فروش، انحالل، و تنوع همگونمشاركت، كاهش، : مهمترين استراتژيها و راهكارهاي دفاعي عبارتند از  دفاعي
  

  
  
  
  

   حالتهاي تقابلي موقعيت استراتژيك داخلي و خارجي دانشگاه-جدول شماره چهار
  
 

  ت استراتژيك خارجيموقعي  موقعيت استراتژيك داخلي  اي حالتهاي مقايسه
  كل محيط خارجي دانشگاه  كل محيط داخلي دانشگاه  1
  شاخصهاي چهارگانه محيط خارجي دانشگاه  كل محيط داخلي دانشگاه  2
  كل محيط خارجي دانشگاه  شاخصهاي ششگانه محيط داخلي دانشگاه  3
  شاخصهاي چهارگانه محيط خارجي دانشگاه  شاخص آموزشي محيط داخلي دانشگاه  4
  شاخصهاي چهارگانه محيط خارجي دانشگاه  شاخص پژوهشي محيط داخلي دانشگاه  5
  شاخصهاي چهارگانه محيط خارجي دانشگاه  شاخص دانشجويي محيط داخلي دانشگاه  6
  شاخصهاي چهارگانه محيط خارجي دانشگاه  ومالي محيط داخلي دانشگاه شاخص اداري  7
  ي چهارگانه محيط خارجي دانشگاهشاخصها  شاخص فرهنگي محيط داخلي دانشگاه  8
  شاخصهاي چهارگانه محيط خارجي دانشگاه  شاخص عمراني محيط داخلي دانشگاه  9

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


                )واحد بندرانزلي ( اه آزاد اسالمي به منظور ارائه استراتژي هاي مناسب استراتژيك دانشگ تحليل 
 

 

47

 آمده از فرآينـد ارزيـابي نقـاط قـوت و             امتيازات بدست  -1
ضعف و نيز فرصتها و تهديدات دانـشگاه نـشان داده اسـت             

ـ        كه در اتخاذ و انتخاب ا      ه سـتراتژيها و راهكارهـاي عملـي ب
منظور برون رفت دانـشگاه از وضـعيت موجـود بـه سـمت              

  ، بايد در مجموع از استراتژيها و راهكارهاي وضعيت مطلوب

نكته مهم قابل ذكر اين     ) . كارانه و دفاعي    محافظه(تركيبي  
است كه اگر چه براي كل دانـشگاه، اسـتراتژيهاي تركيبـي            

دام از بخشهاي شـشگانه داخلـي       توصيه شده است اما هرك    
دانشگاه متناسـباً ممكـن اسـت الزم شـود از اسـتراتژيهاي            

  .خاص ديگري استفاده كنند
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 با توجه به موقعيت استراتژيك داخلي كـل دانـشگاه از            -2
يك طرف و موقعيت استراتژيك خارجي چهارگانه دانشگاه        

ي، اقتـصادي، سياسـي و فرهنگـي از طـرف           اجتماع: شامل
ديگر، به ترتيب بايـد از اسـتراتژيهاي تركيبـي و البتـه بـا                

كارانه،  استراتژيهاي تركيبـي و        تأكيد بر استراتژي محافظه   
البته با تأكيد بر استراتژي دفاعي، اسـتراتژيهاي تركيبـي و           
ــاالخره   ــر اســتراتژي محافظــه كــار، و ب ــا تأكيــد ب البتــه ب

ي تركيبي و البته با تأكيد استراتژي محافظه كار         استراتژيها
  . استفاده كرد

 با توجه به موقعيت استراتژيك داخلي كل دانـشگاه در           -3
شش بعد آموزشي، پژوهـشي، دانـشجويي، اداري و مـالي،            
فرهنگي و عمرانـي از يـك طـرف و موقعيـت اسـتراتژيك              
ــد از      ــب باي ــه ترتي ــر، ب ــرف ديگ ــشگاه از ط ــارجي دان خ

كارانـه و دفـاعي و البتـه بـا            اي تركيبي محافظـه   استراتژيه
تأكيد بر استراتژي دفاعي،  استراتژيهاي تركيبي چهارگانـه         
ــاعي،      ــابتي و دف ــتراتژيهاي رق ــر اس ــد ب ــا تأكي ــه ب و البت
استراتژيهاي تركيبي چهارگانه و البته با تأكيد بر استراتژي         
 دفاعي، استراتژيهاي تركيبي چهارگانه و البته با تأكيـد بـر          

كارانـه و     استراتژي دفاعي، اسـتراتژيهاي تركيبـي محافظـه       
دفاعي و البته بـا تأكيـد بـر اسـتراتژي دفـاعي، و بـاالخره                
استراتژيهاي تركيبي چهارگانه و البته با تأكيـد اسـتراتژي          

  . دفاعي استفاده كرد
 با توجه به موقعيت استراتژيك داخلي كل دانـشگاه در           -4

يـت اسـتراتژيك خـارجي      بعد آموزشي از يك طرف و موقع      
اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي از        : دانشگاه شامل 

ــي    ــد از اســتراتژيهاي تركيب ــه ترتيــب باي ــر، ب طــرف ديگ
كارانـه و دفـاعي و البتـه بـا تأكيـد بـر اسـتراتژي                  محافظه
كارانــه و  كارانــه،  اســتراتژيهاي تركيبــي محافظــه محافظــه

ي، اسـتراتژيهاي   دفاعي و البته با تأكيد بر اسـتراتژي دفـاع         
ــا تأكيــد بــر   تركيبــي محافظــه كارانــه و دفــاعي و البتــه ب

اســـتراتژي دفـــاعي، و بـــاالخره اســـتراتژيهاي تركيبـــي 
كارانه و دفاعي و البته با تأكيـد اسـتراتژي دفـاعي              محافظه

  . استفاده كرد
 با توجه به موقعيت استراتژيك داخلي كل دانـشگاه در           -5

ت اسـتراتژيك خـارجي     بعد پژوهشي از يك طرف و موقعي      
اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي از        : دانشگاه شامل 

ــي     ــد از اســتراتژيهاي تركيب ــه ترتيــب باي ــر، ب طــرف ديگ

كارانه ودفاعي با تاكيد بر محافظه كار، استراتژيهاي          محافظه
ــاعي،    ــر دف ــد ب ــا تاكي ــاعي ب ــار و دف ــي محافظــه ك تركيب

اتاكيـد بـر    استراتژيهاي تركيبـي محافظـه كـار و دفـاعي ب          
محافظه كار و استراتژيهاي تركيبي محافظه كـار و دفـاعي           

  . باتاكيد بر محافظه كار استفاده كرد
 با توجه به موقعيت استراتژيك داخلي كـل دانـشگاه در         -6

بعد دانشجويي از يك طرف و موقعيت استراتژيك خـارجي          
اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي از        : دانشگاه شامل 

ــر،  ــي   طــرف ديگ ــد از اســتراتژيهاي تركيب ــه ترتيــب باي ب
ــه ــار،     محافظ ــه ك ــر محافظ ــد ب ــا تاكي ــاعي ب ــه و دف كاران

استراتژيهاي تركيبي محافظه كـار و دفـاعي بـا تأكيـد بـر              
كارانـه و     استراتژي دفاعي،  استراتژيهاي تركيبي  محافظـه       

دفاعي با تاكيد بـر محافظـه كـارودر نهايـت اسـتراتژيهاي             
ـ   تركيبي  محافظـه    ه و دفـاعي بـا تاكيـد بـر محافظـه            كاران

  . كاراستفاده كرد
 با توجه به موقعيت استراتژيك داخلي كل دانـشگاه در           -7

ومالي از يك طرف و موقعيت استراتژيك خارجي          بعد اداري 
اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي از        : دانشگاه شامل 

ــي    ــد از اســتراتژيهاي تركيب ــه ترتيــب باي ــر، ب طــرف ديگ
ــه و ا ــاجمي،      چهارگان ــتراتژي ته ــر اس ــد ب ــا تأكي ــه ب لبت

استراتژيهاي تركيبي چهارگانه و البته با تأكيد بر استراتژي         
رقابتي، استراتژيهاي تركيبي چهارگانه و البته با تأكيـد بـر           
ــي      ــتراتژيهاي تركيب ــاالخره اس ــاجمي، و ب ــتراتژي ته اس

  . چهارگانه و البته با تأكيد استراتژي تهاجمي استفاده كرد
 با توجه به موقعيت استراتژيك داخلي كل دانـشگاه در           -8

بعد فرهنگي از يك طرف و موقعيـت اسـتراتژيك خـارجي            
اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي از        : دانشگاه شامل 

ــي    ــد از اســتراتژيهاي تركيب ــه ترتيــب باي ــر، ب طــرف ديگ
ــاجمي،       ــتراتژي ته ــر اس ــد ب ــا تأكي ــه ب ــه و البت چهارگان

بي چهارگانه و البته با تأكيد بر استراتژي        استراتژيهاي تركي 
رقابتي، استراتژيهاي تركيبي چهارگانه و البته با تأكيـد بـر           
ــي      ــتراتژيهاي تركيب ــاالخره اس ــاجمي، و ب ــتراتژي ته اس

  . چهارگانه و البته با تأكيد استراتژي تهاجمي استفاده كرد
 با توجه به موقعيت استراتژيك داخلي كل دانـشگاه در           -9

راني از يك طـرف و موقعيـت اسـتراتژيك خـارجي            بعد عم 
اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي از        : دانشگاه شامل 

ــي    ــد از اســتراتژيهاي تركيب ــه ترتيــب باي ــر، ب    طــرف ديگ
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محافظــه كارانــه و دفــاعي، البتــه بــا تأكيــد بــر اســتراتژي 
كارانـه،  اسـتراتژيهاي تركيبـي محافظـه كارانـه و              محافظه

 تأكيد بر اسـتراتژي دفـاعي، اسـتراتژيهاي         دفاعي و البته با   
  . استفاده كرد تركيبي محافظه كارانه و دفاعي،

  
اســتراتژيها و راهكارهــاي منتخــب مفهــوم بــومي 

  دانشگاه
تهـاجمي، رقـابتي،    (گروههاي چهارگانه اصلي اسـتراتژيهاي    

              منتخــب، در حــالتي كلــي بــه) كارانــه و دفــاعي محافظــه
اند كه ذيالً توضيحات الزم        تقسيم شده   استراتژي فرعي  13

در ارتباط با تعريف و مفهوم عملياتي آنها براي كل دانشگاه 
اي مربـوط بـصورتي مختـصر ارائـه           و نيز بخشهاي وظيفـه    

  .گردند مي
  
يكپارچگي عمـودي بـه بـاال        استراتژي و راهكار     -♦

مديران دانشگاه بايد سعي كنند تا  خروجي دانشگاه را كـه       
التحـصيالن سـطوح       مهمترينـشان همـان فـارغ      در حقيقت 

تـر بـه      هزينـه   مختلف هستند بصورتي بهتر، سـريعتر و كـم        
دست مشتريان نهايي، يعني سازمانها، شركتها، مؤسـسات،        
ادارات، نهادها، كارخانجات و بطور كلي متقاضيان استخدام        

كرده در جامعـه      و جذب نيروي انساني متخصص و تحصيل      
فرآينـد آموزشـي و پرورشـي موجـود در     و يا اينكه  . برساند

التحـصيالن    اي طراحي و اجرا گردد كه فـارغ         دانشگاه بگونه 
دانشگاه، افرادي كارآفرين و خوداشـتغال تربيـت شـوند تـا           
بتوانند هم براي خود و هـم بـراي ديگـران ايجـاد شـغل و                

  .وكار نمايند كسب
  
 يكپارچگي عمودي به پـائين     استراتژي و راهكار     -♦

انشگاه بايد سعي كنند تـا سـازمانها و واحـدهاي           مديران د 
كننده وروديهاي دانشگاه مانند آب، بـرق، مؤسـسات           تأمين

هـــاي  مـــالي و اعتبـــاري و غيـــره،و بخـــصوص خـــانواده
آموزان دبيرستاني و نيز دانشجويان فعلي دانشگاه كه          دانش

در حقيقت از جمله مهمترين آنها هستند را با خود همـراه            
  . بيشتر با آنها در ارتباط باشندسازند و هر چه 

  
  
  

  يكپارچگي افقي  استراتژي و راهكار -♦
مديران دانشگاه بايد سعي كنند تا دانـشگاهها و مؤسـسات           
آموزش عالي رقيب موجود در منطقه را هر چـه بيـشتر بـا              
. خود همراه نموده و يا اينكه آنها را به مالكيت خود درآورد           

توانـد  برقــراري   ينـه مـي  از مهمتـرين اقـدامات در ايـن زم   
ســازماني بــا دانــشگاههاي ديگــر جهــت  همكاريهــاي بــين

) بخصوص تحصيالت تكميلـي   (هاي آموزشي   اندازي دوره   راه
  . باشد كه فعالً در دانشگاه وجود ندارد

  
  رسوخ در بازار  استراتژي و راهكار -♦

مديران دانـشگاه بايـد سـعي كننـد تـا هـر چـه بيـشتر از                  
پژوهــشي موجــود در حــد كامــل  ظرفيتهــاي آموزشــي و 

استفاده نموده، و هـر سـاله تـالش نماينـد تـا ظرفيتهـاي               
پذيرش دانشجو و بالطبع آن، جذب اعضاء هيئت علمـي را           

از مهمترين فعاليتهاي اين استراتژي، تـرويج      . بيشتر نمايند 
و تبليغ مزايا و نقاط قوت دانشگاه و فوايد آن براي جامعـه             

  . است
  
  توسعه بازار كار  استراتژي و راه-♦

مديران دانشگاه بايد سعي كنند تا شعبات و نمايندگيهايي         
هـا و گرايـشهاي مختلـف تحـصيلي           از دانشگاه را در رشته    

در هـر   . موجود، در مناطق جغرافيايي ديگر ايجـاد نماينـد        
صورت انجام اين كار منـوط بـه ايـن اسـت كـه مطالعـات                

  .جام شودسنجي و نيازسنجي الزم در مورد آن ان امكان
  
  توسعه محصول استراتژي و راهكار -♦
هـا و     مديران دانشگاه بايد سعي كنند تـا بـر كيفيـت دوره            

هاي آموزشـي و نيـز محـصوالت پژوهـشي دانـشگاه              رشته
منظور اين است كه بايد سعي شـود تـا هـر چـه              . بيفزايند

هاي آموزشي موجود در دانـشگاه بـه          ها و دوره    بيشتر رشته 
 تخصـصي، علمـي و بخـصوص شـغلي          سمت رفع نيازهـاي   
ها و گرايـشهايي در       در حقيقت، رشته  . جامعه حركت كنند  

دانشگاه وجود داشته باشند كه متناسب با نيازهاي شغلي و 
  . اي منطقه باشند رشد و توسعه
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   تنوع همگون استراتژي و راهكار -♦
هـا و گرايـشات       مديران دانشگاه بايد سعي كنند تـا رشـته         

هـا و گرايـشات       ي كـه در ارتبـاط بـا رشـته         آموزشي جديد 
ريــزي و بــراي  آموزشــي موجــود دانــشگاه اســت را برنامــه

متقاضيان فعلي و شناخته شده آمـوزش عـالي در منطقـه،        
هـا و گرايـشات       نكته مهم قابل ذكر اينكه، رشته     . اجرا كنند 

اي باشـد كـه متناسـب بـا           جديد مـورد بحـث بايـد بگونـه        
  .قه باشدنيازهاي جامعه و بخصوص منط

  
  تنوع افقي  استراتژي و راهكار -♦

هـا و گرايـشات     مديران دانشگاه بايد سعي كننـد تـا رشـته         
هـا و گرايـشات       آموزشي جديدي كـه در ارتبـاط بـا رشـته          

ريـزي و بـراي       آموزشي موجـود دانـشگاه نيـست را برنامـه         
متقاضيان فعلي و شناخته شده آمـوزش عـالي در منطقـه،        

راتژي تنوع همگون، نكته مهم قابـل       همانند است . اجرا كنند 
ها و گرايـشات جديـد مـورد بحـث            ذكر اين است كه رشته    

اي باشــد كــه متناســب بــا نيازهــاي جامعــه و  بايــد بگونــه
  .بخصوص منطقه باشد

  
  تنوع ناهمگون استراتژي و راهكار -♦

هـا و گرايـشات     مديران دانشگاه بايد سعي كننـد تـا رشـته         
هـا و گرايـشات       بـا رشـته   آموزشي جديدي كـه در ارتبـاط        

ريـزي و آنهـا را        آموزشي موجود دانـشگاه نيـست را برنامـه        
براي متقاضيان فعلـي و شـناخته شـده آمـوزش عـالي در              
منطقه و نيز ديگر متقاضيان ناشناخته موجـود در منطقـه           

همانند دو استراتژي قبلي، نكته مهم قابل ذكـر         . اجرا كنند 
مـورد بحـث بايـد      ها و گرايشات جديـد        اين است كه رشته   

اي باشد كه متناسب با نيازهـاي جامعـه و بخـصوص              بگونه
  .منطقه باشد

  
  مشاركت استراتژي و راهكار -♦
منظور حفـظ وضـع     ه  مديران دانشگاه بايد سعي كنند تا ب       

موجود و جلوگيري از ضرر و زيان بيـشتر، بـا دانـشگاهها و        
مؤســسات آمــوزش عــالي ديگــر و بخــصوص دانــشگاههاي 

هـاي   انـدازي دوره  رجي، اقـدام بـه تأسـيس و راه    معتبر خـا  
آموزشي و مؤسساتي وابسته نمايند تا بتوانند در قبال ايـن           
كار از توان و فرصتهاي بوجود آمـده ناشـي از آن اسـتفاده              

خواهد از توان،     در حقيقت، در اين حالت دانشگاه مي      . كنند
سـازماني بـا      تخصص و اشـتهار ناشـي از همكاريهـاي بـين          

  . به نفع خود استفاده كندديگران،
  
  كاهش استراتژي و راهكار -♦
مديران دانشگاه بايد سعي كنند تـا از طريـق فعاليتهـايي             

هـاي    نظير فروش بخشي از دارائيهـا، حـذف برخـي رشـته           
اي،  آموزشي غير ضروري، حذف برخـي فعاليتهـاي حاشـيه      

ســازي و اصــالح در سيــستمها و روشــهاي موجــود،  ســاده
ولوژيهـاي مـدرن، كـاهش نيروهـاي مـازاد،          استفاده از تكن  

كنترلهاي دقيق هزينه و غيره  موقعيت دانشگاه را در بازار            
  .و جامعه مستحكم نمايند

  
   استراتژي و راهكار واگذاري و فروش-♦
مديران دانـشگاه بايـد سـعي كننـد تـا از طريـق فـروش،                 

واگذاري و يا معاوضه برخي واحدها و يا دارائيهاي خـود، و            
 واگذاري برخي فعاليتها، حـق امتيـازات، ليسانـسها، و           يا با 

هاي آموزشي به اشخاص حقيقي يـا حقـوقي           برگزاري دوره 
ديگر، بر نقاط ضعف داخلي دانشگاه فائق آمده و آنها را بـه             

  .نقاط قوت تبديل كنند
  
   استراتژي و راهكار انحالل-♦
مفهوم بومي استفاده از اين استراتژي بـراي دانـشگاه ايـن             
ست كه آنقدر موقعيت استراتژيك دانشگاه از نظر داخلي و     ا

شود تـا دانـشگاه       خارجي نامساعد است كه ترجيح داده مي      
البته در دنياي واقعي و بخصوص در كشوري        . تعطيل گردد 

آيـد كـه الزم شـود تـا           مانند ايران كمتر حالتي پـيش مـي       
  . دانشگاه به اين صورت تعطيل گردد

  
  نهاداتگيري و پيش بحث، نتيجه

همانگونه كه در قسمت مقدمه مقاله هم آمده است تاكنون       
ــه     ــورد برنام ــات زيــادي در م ــات و تحقيق ريــزي  مطالع

استراتژيك در سازمانها بصورت اعم و در دانشگاهها بصورت 
بمانند بسياري از مباحـث ديگـر        اخص انجام شده است اما      

ــات    ــان و مكــان در تمــامي تحقيق ــد زم محــدوديتهاي بع
اي علوم انساني بطور عـام و رشـته مـديريت بطـور             ه  رشته

دهد كه بتوان     خاص اين فرصت را به كاربران مديريتي نمي       
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و يـا زمانهـاي     ) كشورها(از نتايج مطالعات مذكور در مكانها     
جهت كاربرد نتـايج بدسـت آمـده از         . مختلف استفاده كرد  

مطالعات مذكور الزم است كه ابتـدا بـا توجـه بـه شـرايط               
سازيهاي الزم مرتبط بـا   كاني مورد استفاده، بوميزماني و م  

نتايج مطالعات بعمل آمده انجام شود تا كاربردهـاي نتـايج           
در هـر صـورت     . مذكور مقرون به صـحت و درسـتي باشـد         

 :تعدادي از مطالعات شـبيه بـه تحقيـق حاضـر عبارتنـد از             
با تجزيه و تحليل عوامل خارجي و عوامل داخلي         پور،    ملكي

ت اصـلي اسـتراتژي را تعيـين و سـپس بـه             سازمان، سرش 
هاي هم جهت بـا اسـتراتژي اصـلي           بندي استراتژي   اولويت

بـر مبنـاي    حيـدري،    ).1380پور،    ملكي(شركت پرداخته است  
شناسـايي نقـاط قـوت و       (تحليل محيط داخلـي و خـارجي      

    ، از طريـــق مطالعـــات)ضـــعف، و فرصـــتها و تهديـــدات
ــه شناســايي و تــشريح اثــر  ــه اي ب ات ســه متغيــر كتابخان

هاي شركت، بـه اتخـاذ تـصميم و           اقتصادي بر روي ستانده   
منظور بهبود وضع موجود    ه  ارائه راهكارها و پيشنهادهايي ب    

مركز كـارآفريني دانـشگاه     . )1381حيدري،  (اقدام كرده است  
تهران بمنظور دستيابي به اهداف خود، برنامه اسـتراتژيكي         

بـا توجـه بـه      را تدوين نمـوده و نتيجـه گرفتـه اسـت كـه              
بررسيهاي بعمل آمده، مركز مـذكور بايـد اسـتراتژي رشـد      
كارآفريني را سرلوحه كار خود قرار داده و ديگر مـديران و            

مركز كارآفريني  (رهبران دانشگاه را نيز به اين كار تشويق كند        
اعرابـي، بـا هـدف تـدوين اسـتراتژي          . )1383دانشگاه تهـران،    

مرك جمهوري اسالمي   اي گ   سازماني و استراتژيهاي وظيفه   
ايران، با استفاده از مدل مفهومي برگرفته از ديويـد، اقـدام            
به بررسي و شناسايي فرصتها و تهديـدات و نقـاط قـوت و              

گيري كرده است كه با توجـه         ضعف گمرگ نموده، و نتيجه    
به ارزيابي محـيط داخلـي و خـارجي، گمـرك بايـستي در              

ا با گرايش به    حالتي كلي از استراتژي حفظ وضع موجود ام       
 .)1384اعرابـي،  (كردن استفاده نمايـد   سمت پويا و فعال عمل    

بيمارسـتانها و كلينيكهـاي دانــشگاه ويسكانـسن، در ســال    
 سال كار در محيط و شرايطي نـسبتاً بـا           25 پس از    1999

ثبات و خوب و داشتن عملكردي قابل قبول در همه ابعـاد            
ده بود رفتـه    ها، باالخره تحت شرايطي كه پيش آم        و زمينه 

رفت كه دچار زوال گردد، زيرا دانشگاه با مسائل و            رفته مي 
چالشهاي جديدي روبرو شده بود، به همين جهت، هيئـت          
مــديره اقــدام بــه تــدوين برنامــه اســتراتژيك دانــشگاه بــا 

همكاري و همراهي نزديك تمامي مديران، پزشكان و ساير         
ــود  ــتانها نم ــنل بيمارس ــد . پرس ــايج ت ــرين نت وين از مهمت

ريزي استراتژيك و اجراي آن در دانشگاه از آن زمـان     برنامه
، رضايت بيماران، بهبود وضعيت اسـتخدام و        2006تا سال   

جابجايي و غيبت پرستاران، بهبود عملكـرد مـالي، كـارايي           
عملياتي، اثربخشي در ايمني و كيفيت، و استخراج عوامـل          
                  حيــــاتي بــــراي موفقيــــت دانــــشگاه بــــوده اســــت 

)Sollenberger, 2006(.   ــه ــد ك ــسو معتقدن ــت و آفون فران
ــستقل، الزم اســت    ــستقل و چــه غيرم ــشگاهها چــه م دان

ريـزي اسـتراتژيك      برنامـه . بصورتي استراتژيك عمل كننـد    
ــي ــه     م ــشگاهها ب ــي دان ــي در دسترس ــش مهم ــد نق       توان

ريـزي اسـتراتژيك، از يـك         برنامـه . مقاصد شان ايفاء كنـد    
انـشگاه ديگـر متفـاوت اسـت زيـرا شـرايط و             دانشگاه به د  

كنـد   فرصتهاي هر كدام از دانشگاهها با يكديگر فـرق مـي          
پس، الزم است براي هر كدام، از مـدلها و روشـها و فنـون               
ــود    ــتفاده شـــــ ــي اســـــ ــتراتژيك خاصـــــ                         اســـــ

)Farrant & Afonso, 1997.(  هوبن و ديگران به بررسـي و 
افـزاري    ليل فرصتها و تهديدات يك شركت نرم      تجزيه و تح  

هدف اين مطالعه ايجاد سيـستمي بـوده اسـت       . اند  پرداخته
كه با محيط تعامل داشته باشد، دانش تخصـصي را كـسب            

كامپيوتر هـاي شخـصي را تـصاحب كنـد و                كند وبازار   
نتايج قابل قبول و با كيفيتي از قوتها و ضـعفها بـه دسـت               

انـد كـه     برورهـا نـشان داده  ).Houben et al, 1999(بيـاورد 
ـ     ريزي استراتژيك چگونه مي     برنامه منظـور بهبـود    ه  توانـد ب

آنها تأكيد  . ها مورد استفاده قرار گيرد      مستمراداره دانشكده 
ريــزي  انــد كــه اســتفاده از فنــون و ابزارهــاي برنامــه كــرده

توانـد منجـر بـه ايـن شـود كـه مـديران و            استراتژيك مـي  
ــه رويك  ــان بـ ــي روي  كاركنـ ــي و عقالنـ ــاي منطقـ ردهـ

ــد ــه).Brewer&Brewer,2000(آورن ــشگاه  كتابخان هــاي دان
ــا     ــرتبط ب ــاي م ــه انجــام برخــي فعاليته ــدام ب ــدا اق فلوري

اين موضوع موجـب شـده     . اند  ريزي استراتژيك نموده    برنامه
است تا تفكر استراتژيك در ميان مسئولين جا باز كـرده، و            

ط با بهبود كيفيـت و      عالقه زيادي به كسب  اطالعات مرتب      
عملكرد خدمات قابل ارائه به مشتريان ومـورد توجـه قـرار            
دادن ادراكــات و عالئــق آنهــا در ميــان كاركنــان دانــشگاه 

نتيجه اينكـار بهبـود ارتباطـات بـا مـشتريان ،            . بوجود آيد 
حركـت بــه ســمت تفكـر و روشــهاي اســتراتژيك و اتخــاذ   
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 موجـود   تصميماتي بوده است كه به تخصيص بهتـر منـابع         
دانشگاه ايـالتي  . )Shorb & Driscoll, 2004(انجاميده است

، بـا مــشكالت جديـدي روبــرو شـده بــود    1بولينـگ گــرين 
اي كــه ايــن چالــشها، اثــرات منفــي روي مراجعــان  بگونــه

بـه همـين منظـور بـه        . هاي دانشگاه گذاشته بـود      كتابخانه
ريزي استراتژيك براي دانـشگاه روي        تدوين و اجراي برنامه   

هاي دانـشگاه را در آمـوزش عـالي           ردند تا نقش كتابخانه   آو
ــد  ــين نماين ــشريح و تبي ــه . ت ــدوين برنام ــت ت ــزي  جه ري

استراتژيك دانشگاه، به نظـرات وخواسـته هـاي  مـشتريان       
ــشگاه از    ــدمات دان ــتفاده از خ ــيان اس ــان ومتقاض ومراجع
راههاي مختلف و از جمله مصاحبه با گروههـاي خاصـي از            

 ,Haricombe & Boettcher( زيادي شدآنها توجه و تمركز

دانشگاه هكايدو سعي داشته است تـا نقـاط ضـعف           . )2004
هاي درسي جديـد بـه نقـاط قـوت            خود را در زمينه برنامه    

منظور، دانشگاه سعي نموده اسـت تـا در           بدين. تبديل كند 
هاي سطح پايين خود بـه نظامهـاي          هاي درسي دوره    برنامه
هـاي سـطوح بـاالتر، بـه          ورهاي  و بـرعكس در د        رشـته   بين

اي كه مناسب براي محيطهـاي        پذيري در كار بگونه     انعطاف
ــد   ــشتري كن ــشي باشــد توجــه بي ــر و چال ــابتي، متغي . رق

گيري كلي اينكه، موارد مشروحه فـوق و بـسياري از             نتيجه
ــه    مــوارد ديگــر كــه ذكــر آنهــا در اينجــا نيامــده اســت ب

ايدو انجاميـده     دانشگاه هك   21ريزي استراتژيك قرن      برنامه
كند كه ابزار  دايسون، تأكيد مي. )Ogasawara, 2002(است 

)SWOT( متــدي بــراي طراحــي اســتراتژيهاي مــورد نيــاز 
سازمانها بطور عام، و با توجه به اين تحقيق بصورت خاص،           

در نهايت، محقق فرصتها و تهديدات      . براي دانشگاهها است  
متغيرهـايي كـه   و نقاط قوت و ضعف دانشگاه را با توجه به       

گيري كرده، و از مقايسه       اندازه) 1-5(تعريف نموده در بازه     
ــراي    ــضي و الزم را ب ــاي مقت ــتراتژيها و راهكاره ــا، اس آنه
دانــشگاه اســتخراج و در قالــب پيــشنهادات كــاربردي بــه  
ــت  ــرده اســــ ــه كــــ ــشگاه ارائــــ ــديران دانــــ                                  مــــ

)Dyson, 2004( الً نيـز اشـاره شـده اسـت     همانگونه كه قب
بمانند ديگر بحثها در علوم انساني و اجتماعي، با توجه بـه            
دو محدوديت زمان و مكـان مـورد مطالعـه يعنـي ويژگـي              

توان نتايج تحقيق حاضر      اقتضايي بودن موضوع، اگر چه مي     
را بصورت كامل با نتايج برخي از تحقيقات اشـاره شـده در             

                                                 
1 . Bowling Green State University 

ست كه اين مقايسه در كمال      باال مقايسه كرد اما بهتر آن ا      
در مجمـوع اينكـه، روشـها و نتـايج          . احتياط انجـام گيـرد    

تحقيق حاضر با روشها و نتايج بـسياري از تحقيقـات فـوق             
همخواني دارند در اكثر آنها، ابتدا محيط داخلي و خـارجي           
ســـازمانها از نظـــر نقـــاط قـــوت و ضـــعف و فرصـــتها و 

، آنگـاه بـا      مورد شناسـايي قـرار گرفتـه       )SWOT(تهديدات
توجه به تحليلهاي انجام شـده بـه اسـتخراج اسـتراتژيها و             
راهكارهاي الزم اقدام شده است تـا بتـوان بـا اجـراي آنهـا               
سازمان را از وضع موجود نامطلوب به وضع مطلـوب سـوق            

تواند بعنوان يك بدعت      در هر صورت تحقيق حاضر مي     . داد
ر در ايـن    و نوآوري جهت ادامه كار و انجام تحقيقات بيـشت         

امروزه با توجه به گسترش روزافـزون تغييـر و          . زمينه باشد 
تحـوالت محيطــي، سـازمانها و از جملــه دانـشگاهها بــراي    
پاسخگويي اثربخش به نيازهاي محيطـي خـويش نيازمنـد          

مديران موفق، تفكـر اسـتراتژيك      . تفكر استراتژيك هستند  
         ريـزي اسـتراتژيك جامـه عمـل          خويش را در قالـب برنامـه      

 ابــزار مـديريتي     ، يك ريزي استراتژيك  برنامه. مي پوشانند 
            طراحــي ســازمانهاكــه بــراي كمــك بــه اســت توانمنــدي 

مي شود تا آنها به صورت رقابتي خود را با تغييـرات پـيش           
ريــزي  ينــد برنامــهآفر. بينــي شــده محــيط تطبيــق دهنــد

  و سـازمان  يـك نگـرش و تجزيـه و تحليـل از             ،استراتژيك
سـازمان   شرايط فعلي    ،كند ارائه مي را  محيط مربوط به آن     

ثر بر موفقيـت آن را      ؤرا توضيح مي دهد و عوامل كليدي م       
برابر نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر،       . كند شناسايي مي 

مديران دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر انزلي بايـد بداننـد           
            : كه

قعيــت اســتراتژيك  از شــش بخــش مــورد ارزيــابي مو-♦ 
داخلي دانشگاه، بخش آموزشـي وپژوهـشي ودانـشجويي و          
ــالي و    ــش اداري و م ــعف، و بخ ــه ض ــي  داراي نقط عمران

  .اند فرهنگي، متوسط ارزيابي شده
 از چهار شـاخص مـورد ارزيـابي موقعيـت اسـتراتژيك             -♦ 

خــارجي دانــشگاه يعنــي اجتمــاعي، اقتــصادي، سياســي و 
  اه متوسـط ارزيـابي شـده      فرهنگي، در همه مـوارد، دانـشگ      

  . است

ـ            -♦ ه در اتخاذ و انتخاب استراتژيها و راهكارهـاي عملـي ب
منظور برون رفت دانـشگاه از وضـعيت موجـود بـه سـمت              

، بايد در مجموع از استراتژيها و راهكارهاي        وضعيت مطلوب 
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و بـا تأكيـد بيـشتري بـر         ) كارانه و دفاعي    محافظه(تركيبي  
  . كرداستراتژيهاي دفاعي استفاده 

 نكته مهم قابل ذكر اين است كـه اگـر چـه بـراي كـل                 -♦
دانشگاه، استراتژيهاي كلي تركيبي توصيه شـده اسـت امـا           
هركدام از بخشهاي ششگانه داخلي دانشگاه ممكـن اسـت          

  .الزم شود از استراتژيهاي خاص ديگري استفاده كنند
مستند به بيان مسئله، هدف، پيشينه، و ديگر موارد اشـاره           

ـ            شده د  ه ر متن تحقيق، مـوارد زيـر بعنـوان پيـشنهاداتي ب
منظور انجام تحقيقات آتي در ارتبـاط بـا موضـوع تحقيـق             

بررسـي و تبيـين موقعيـت        -♦ :تواند ارائه گـردد    حاضر مي 
استراتژيك داخلي و خـارجي دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد           
بندر انزلـي و ارائـه اسـتراتژيها و راهكارهـاي بهبـود وضـع               

  هاي مفهومي ديگر موجود در  فاده از مدلموجود با است

ادبيات موضوعي مربوط، غير از مدلي كه در طرح حاضر از           
طراحـي، توسـعه و نهادينـه         -♦  .آن استفاده شـده اسـت     

نمودن مدلهاي بومي و خـاص بررسـي و تبيـين موقعيـت             
استراتژيك داخلي و خـارجي دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد           

 كه در ادبيات موضـوعي مربـوط       بندر انزلي مستند به آنچه    
وجود دارند و يا مستند به انجام مطالعات ميداني و عملـي            

تواند در محـيط داخلـي و خـارجي دانـشگاه انجـام               كه مي 
اجرايـــي نمـــودن اســـتراتژيها و راهكارهـــاي   -♦. شـــود

پيشنهادي تحقيق حاضـر در هـر كـدام از ابعـاد شـشگانه              
ن رفت دانشگاه از    منظور برو ه  داخلي و چهارگانه خارجي، ب    

وضعيت فعلي موجود به سمت اهداف مطلوبي كـه از قبـل            
  . تعيين شده است
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