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شناسایی راهبردهای مؤثر بر امنیت سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی به منظور ارائه مدلی جهت 

 1 ارتقاء آن

 

 4 اکبر اعتباریان خوراسگانی -33بدری شاه طالبی-2 2ابراهیم نظری-1

 

 چکیده 

بل انکار است . بر نقش کلیدی استراتژی اثربخش در ایجاد امنیت سازمانی به عنوان مزیت رقابتی در دانشگاه غیر قا

شناسایی راهبردهای  امنیت سازمانی به منظور ارائه مدل برای دانشگاه آزاد اسالمی کشور با هدف پژوهش حاضر این اساس 

 ،هاداده آوریجمع اربزادر بخش کیفی  این تحقیق در چارچوب روش های کیفی و کمی انجـام شد .انجام شده است . 

 نخبرگا مدیران و از نفر 28 با گیری هدفمندبر اساس اصل اشباع نظری از روش نمونهو  دهبو یافته رساختا نیمه یمصاحبهها

 منجاا نتخابیو ا ریمحو ز،با اریکدگذ مرحله هـسدر  هاداده تحلیلو  تجزیه شد . منجاا مصاحبه ،امنیت سازمانی مباحث به

ابزار جمعآوری دادهها ، پرسش  ع آزاد اسالمی وجامعه آماری در بخش کمی کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه جام. گرفت

برای سنجش روایی از دو  گیری در دسترس انتخاب شدندنفر با روش نمونه 387 بر اساس دو حالت مطلوب و ایده آل نامه و

نگر نتایج پژوهش بیا روش روایی محتوا و روش صوری همچنین برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

مدیریت حرفه ای ،  استراتژی ساختار متمایز ، راهبردهای رقابتی و راهبردهای این است بین راهبرد ها ی امنیت سازمانی  

 با امنیت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد  ایمنی

 

 رویکرد داده بنیاد ، استراتژی امنیت سازمانی ، مدل امنیت سازمانی  ،امنیت سازمانی ، امنیت : یکلید نگاواژ
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 مقدمه 

ز 1امنیت ابعاد زندگی بشری وجودآن که اساسی است مقولههای ا مؤثر  و ملموس نحوی به در تمام 

نگیزههای اساسی ترین از و یکی می شود احساس انسان است . ) معصومی و قلی  مدنی و جمعی زندگی ا

ارباستان ،  ا تحولی امنیت در گذشته در پرتـو قـدرت ( . 1393پور  نظـامی تحقق پیدا می کرد ولی امروز ب

بعــاد گســتردهتــری اهمیت یافته و  رتباطات و اطالعات به وجـودآمـده امنیت در ا که در فناوری ا

بعاد معنوی نیز قابل تحقق است )صالحی امیری  بعاد مادی، بلکه در ا ا احساس ضـرورت آن نـه تنهـا در 

رت دیگر امنیت سنتی تک بعدی است و راه را برای امنیت مشارکتی به عبا ( . 1390وافشاری نادری ،

بعاد جدید نظیر امنیت  شکل گرفت و عالوه بر بعد نظامی2هموار می کند لذا مفهوم امنیت فراگیر ا

. را در برگرفت ) باجپایی  .  . ا توجه به مطالب  ( .1381و خلیلی ،1384، 3اقتصادی ، سیاسی و سازمانی و  ب

بعاد مهم امنیت است اما فوق می توان  ا از   و ترینیکى از مهمگفت در عصر کنونی امنیت سازمانی یکی 

بعاد هاى مختلف اجتماعى ترین سازمانگسترده آموزش عالی است زیرا رشد و توسعه همه جانبه جامعه در ا

نانی هایی و خودسازی ه وا نایی ، ت . . مدیون دا ائی است و این اخالقی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و. 

 مهم حاصل نمی شود مگر در سایه آسودگی خاطری که در سایه امنیت سازمانی به وجود می آید.

رود و این اهمیت های اساسی و بنیادین مورد نظر اندیشمندان و متفکران به شمار میامنیت یکی از پدیده مقوله

های قدر )ص( امنیت در کنار سالمتی و صحت جزء نعمتاست که در کالم پیامبر عظیم الشأن اسالم آنچنان شایان توجه

( . امنیت سازمان اساساً یک نوع فعالیت پیشگیرانه و کنترل در سازمان است  1382)صادقیان ،   گردیده است نشناخته تلقی

ست و لذا با کاهش و حذف زیان های قابل پیشگیری در سود سازمان سهیم است . نقش امنیت در هر سازمانی نقش حرا

نگهبانی از دارایی ، تولید ، کاالها ، تجهیزات ، کارکنان است و به طور عقالنی و منطقی عامل بسیار مهمی در موفقیت سازمان 

( . بر این اساس امنیت به عنوان یک شایستگی اصلی در سازمان جهت سودآوری و ثبات 1391است )کیانی ماوی و احمد ،

 ( . 2004،  4یت است . ) کاراللی و ویلسونیک سازمان از مهمترین مسائل مدیر

بنابراین امنیت در شالوده بندی زندگی انسان نقش اساسی دارد و ادامه حیات انسان وابسته به سازمان است به عبارت 

دیگر مفهوم امنیت سازمانی با توجه به ضرورت و اهمیت فزاینده آن با موضوعات متعددی در حوزه سازمان و ابعاد سازمان 

 رتباط پیدا کرده است . این رابطه چند سویه و اثربخش به پایداری سازمان و توسعه همه جانبه کشور منجر می شود زیراا

. بقای و توسعه سازمان ها در دنیای رقابت پذیری امروزه راهی  تمرکز بر امنیت سازمانی پایه و اساس هرکاری در سازمان است

ای متغیر و متحول کنونی مطالعات اندکی در زمینه سنجش امنیت سازمانی انجام شده جزء امنیت سازمانی نیست  اما در دنی

در این راستا جهت کسب امنیت است . این عدم توجه باعث نارضایتی و مانع اثربخشی و کار آیی الزم در سازمان شده است .

 هیچ نتاکنو گفت انتو می و ار استسازمانی ضرورت طراحی استراتژی امنیت سازمانی برای نتایج مطلوب غیر قابل انک

راهبردهای مؤثر در ایجاد امنیت سازمانی به عنوان  امنیت سازمانی صورت نگرفته است لذا  یتژاسترا ردمودر  مشابهی هشوپژ

 یک ضرورت جهت شناخت فرصت ها و پیشگیری از تهدید ات غیر قابل انکار است . 

 

 

 

 
1.  Security  
2.Comprehensive security  
3.Bajpai 
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

اید در فطرت انسان جست و تییش به امناصلی گرا ریشه ب اگر فطرت را گرایش های  یعنی کردجو را 

از . انسان فطرت است پایدار یکی از گرایش های عالی انسان تیگرایش به امن ، میبنامانسان عالی   ً خوف و ا

اامنی گریزان و به مح ند به دور از فشارهای روحی و اجت ازمندین طیین ادهای استعد ماعیاست که بتوا

 امام جمعهبه عبارت دیگر  ( .1391)لطفیان ، رشد و تکامل هدایت کند ریخویش را شکوفا و آنها را در مس

ن و زاده در فرهنگ  و  است یمنیو ا ی، آسودگ آرامش یمعنا به تیامن( اظهار می دارند  1389) ی درجا

را یعنصر نیمهم تر یاسیس در این  است «دیدن تهدبه حداقل رسان»کنند  یمنظور م تیامن یکه ب

از مخاطرات  ییرها یدر کاربرد عام به معنا تیواژه امن( بیان می دارند  1389 )سازمند ی ونظرراستای 

 ی به معنیمنیا یعنی از خطر محافظت شود ایکه در آن فرد در معرض خطر نبوده  یطیشراو  است یمختلف

ا است  و اضطراب شیتشو ،غصه  ،از غم  ییرها از دو  نانیدر بردارنده احساس اطم تیامن  چوبچار نیدر 

 )غذا ینی( و ع . . و . یبه زندگ دیام ،ی شغل تیامن ، انیب یاز ترس، آزاد ییرها ،یفکر تیامن) یبعد ذهن

با قاچاق انسان کاهش فساد ، ستیز طی، مح ، بهداشت بله   (. 1395به نقل از رهبر و سوری ،است ) (، مقا

بعاد جدید شده امنیت در شرایط کنونی  به لحاظ تحوالت علمی و تکنولوژیکی زمینه ساز پیدایش ا

سیاسی و  اخالقی، امنیت امنیت ، امنیت شغلی ، امنیت قضایی ، اجتماعیاست لذا امنیت فردی ، امنیت 

از امنیت وجود ندارد و  دروشمار می های مختلف امنیت بهامنیت ملی گونه اساساً طبقه بندی واحدی 

ز امنیت می پردازد )صادقیان ، محققان ا ارائه سنخ شناسی متعددی  در  . (1382بر مبنای دیدگاه اقدام به 

ابعاد اساسی  ز  ا دنیای سازمان ها و نیاز مبرم انسان ها به سازمان ها نقش امنیت سازمانی به عنوان یکی 

راین اساس  ایاسوی . ب انکار است  منیت سازمانی به معنی ( بیان می دارد ا 2011)  1امنیت  غیر قابل 

رابر خطرات و  رنامه ها ، شبکه ها ، دادها و اطالعات در ب افزارها، ب حفاظت کارکنان و کارمندان ، سخت 

نند باعث وارد آمدن صدمات و خسارت جدی به یک موسسه شود به عبارتی دیگر  رویدادهایی که می توا

ر ، ( می گوید امنیت سازمانی به مفهوم استفاده ا2006کریمی) افزا ابزارهای متعدد و متنوع ، سخت  ز 

از اموال ، شناسایی نفوذی ها )افراد  واع مختلفی از تجهیزات به منظور کنترل تردد ، حفاظت  ان فناوری و 

 (.1396به نقل فخری ،غیرمجاز( و مراقبت های محیطی می باشد. )

ای حفظ ارزش های و تحقق اهداف خود نیازمند در دوران متغیر امروزه سازمان ها مخصوصاً مراکز آموزش عالی ر راست

امنیت سازمانی است .در این راستا جهت کسب امنیت سازمانی ضرورت طراحی استراتژی امنیت سازمانی برای نتایج مطلوب 

ت در غیر قابل انکار است لذا تدوین یک استراتژی امنیت سازمانی کار آمد به عوامل مختلفی بستگی دارد . برای بررسی تحقیقا

بدون  مورد امنیت سازمانی الزم است به صورت مختصر به مفاهیم استراتژی و امنیت سازمانی و رابطه این دو نظر افکنیم و

 شک برقراری امنیت سازمانی منوط به  بکارگیری استراتژی مهم در سازمان می باشد . 

الق شده است . استراتژی به معنی اعمال قدمت تاریخی کلمه استراتژی از یونان و رم قدیم است و به هنر جنگ اط

 Strategm)تدابیر و ترفند های سرنوشت ساز به منظور کسب برتری و شکست دشمن است . در مفهوم جزئی آن استراتزم ) 

عبارت است از هنر ، حیله ، نیرنگ و تدابیر که با هدف فریب دشمن به کار گرفته می شود . از سوی دیگر ریشه واژه استراتژی 

 و رهبران  شود می استنیاط طور این فوق ازمفاهیم . است ( )نظامی رهبری معنی به (Stratos)از کلمه التین استراتوس 

 ، سپاسی میر ) باشند می سازمانی استراتژی به ملزم رقابتی مزیت کسب و اهداف تحقق منظور به سازمانی گیران تصمیم
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تعریفی مشخص از مفهوم استراتژی دشوار است اما از نظر افتخاری و دیگران )  ( ارائه1997از نظر موری و دیگران ) . ( 1382

( در یک تقسیم بندی جامع تعاریف ارائه شده برای این مفهوم در پنچ نسل شامل هنرجنگیدن ، مدیریت 19-36،صص1384

 ( . 1394جنگ ، برنامه ریزی سازمانی ، مدیریت ملی و مهندسی جهانی می باشد )دهشیار ، 

 به و . است سازمانی امنیت به رسیدن و حفظ روش استراتژی و است هدف سازمانی امنیت فوق مطالب به توجه اب

 سیربر با مقاله ینا لذا است سازمانی توسعه و حفظ به رسیدن برای است ابزاری و وسیله سازمانی امنیت تر کلی صورت

 سند یک عنوان به اهداف به نسیدر در را سازمان نندامیتو که تیاف دست هایی تحلیل و عوامل  به سازمانی منیتا یتژاسترا

 . رسانند رییا عمل ایبر ای سانندر برنامه و ونمد

از  رمنظو است. ( استراتزیک ) راهبردی مدیریت سبک کننده تعیین عامل اولین سازمانی امنیت استراتژی انتخاب در

است و  نیوبیرو  یظاهر منیتا با متمرکز مدیریت سیستمی بطهرا .   ستا تمرکز معد یا تمرکز به یشاگر مدیریت سیستم

 بر جامعه ونبیراز  منیتا معموال دگیر می رتصو جامعه یباال حسطودر  تتصمیما کثرا ناست چو مستقیمی  بطهرا یک

 نستادیرز به مدیریتی . در چنین است نی مستقیمدرو منیتا با متمرکز غیر همان گونه که رابطه مدیریت دشو می تحمیل

( . مدیریت سازمان ها امروز بر 1389داده می شود )تصدیقی و تصدیقی ،  نستادیرزبه  یبیشتر عملآزادی  و رختیاا تفویض

خالف دیروز در فضای آکنده از تحوالت سریع صورت می گیرد و بافتهای ارگانیگ ، تمرکززدایی و توان بخشی رویکرد جدید 

ند . عناصر مدیریتی سنتی شامل برنامه ریزی ، سازمان دهی ، کنترل ، هماهنگی و رهبری برای مقابله با چنین شرایطی هست

جای خود را به عناصر مدیریت نوین شامل دیدگاه سازی ، فرهنگ کار گروهی ، تحکیم ارزشها ، جو سازمانی ، یادگیری و 

منابع استراتژیکی مدیریت  سازمانی امنیت بر همم مدیریت انواع از یکی .(  1381توانبخشی کارکنان می سپارند )جلیل زاده ،

، تربیت و پرورش نیروی  ، استخدام مدیریت منابع انسانی را، شناسایی، انتخاب(  1384 ) آرمسترانگاست . از نظر  انسانی

میم گیری . مدیریت استراتژیک منابع انسانی روشی است برای تص انده انسانی به منظور رسیدن به اهداف سازمان تعریف کرد

، پاداش و مدیریت عملکرد کارکنان  ، آموزش ، کارمندیابی اشتغال درباره مقاصد و طرح های سازمان که به مسائلی، مانند

، ایجاد دیدگاه کالنی است که امکان پرداختن به مسائل اساسی  مربوط می شوند. هدف اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

، متعهد و با انگیزه در  مدیریت استراتژیک منابع انسانی موجب بهره مندی سازمان از کارکنان ماهرآورد. می کارکنان را فراهم 

 نیمهمتر به مثابة یمنابع انساندر واقع   . (1388به نقل از صامعی ، ) تالش برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار می شود

 یهاوهیشاز طریق  مند بایدتواننیروی  منظور جذب و به است نی در امنیت سازما یاساس یاز راهکارها یکی سازمانها هیسرما

مدیریت امنیت سازمانی . شود برنامه ریزی و اقدام گردد  زیرا نیروی قوی و کارآمد باعث پیشرفت و امنیت سازمانی می نینو

تی عمومی مسئول اجرایی افسر امنیمعتقد است  ( 2005) 1اسالتریکی از راهبردهای امنیت سازمانی است . در این مورد  

، امنیت  فعالیت مدیریت ریسک ، شناخت اهداف ، طرح استراتژیعبارتند از مسئولیت آن  وکامل امنیت سازمان است  

دارایی ، پیشگیری از  وحفاظت فیزیکی  رویه ها امنیتی ، و ها دستور العمل ،مدیریت و توسعه سیاست امنیتی ، استاندارد ها 

حفظ و ریزی  اطالعات ، واکنش به حادثه ها و نواقض امنیتی ، آموزش آگاهی کارکنان ، نظارت بر برنامهحفاظت از  خشونت ،

 .  و با تجربه باشد عضو مؤثرو در ضمن این فرد باید رهبر فرهمند ، هوشمند ، است روابط 

است که  یا مفهوم تازه مدار تیامن یرهبریکی دیگر از استراتژی های امنیت سازمانی است . امنیت مدار  رهبری

از  تیامن جادیاز جمله ا ییهایژگیو یداراو امن در سازمان است  گاهیدر نقش پاه است . این رهبری توسط کومب مطرح شد

 (.1396است  )خلیچیان و شمس ،توسعه  و بر رشد دیتأک ، قدردانی و تیمقبول ،ی ارزشگذار قیطر

ای از علم است که به تجزیه و تحلیل ایمنی شاخه . است ایمنی هندسیم و مدیریت سازمانی امنیت راهبردهای از یکی

پیشگیری همواره ارزان  زیرا کندپردازد و آنرا آنالیز کرده و راهکارهای کنترل و کاهش آنرا پیگیری میآمیز میعوامل مخاطره

، پیشگیری و واکسینه کردن به مراتب از تر از درمان است و این مقوله ای است که در تمام زمینه ها مصداق دارد. در پزشکی 
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ابتال به بیماری و درمان آن ارزانتر است . در گذشته برنامه های ایمنی بر اساس یک فلسفه  بعد از واقعه به بررسی و کنترل 

مر باعث داد تا مهندسی ایمنی بتواند وارد عمل شود که این ا در این روش ایمنی باید حادثه ای رخ می حوادث می پرداختند 

امروزه ایمنی سیستم بر اساس یک برنامه طرح ریزی شده و در قالب یک  اما.  تحمیل هزینه های زیادی به سیستم می شد

کید بر روی طراحی و قبل از تولید یا عملیات أدر فلسفه امروزی ایمنی سیستم تمده است  یعنی فرآیند قبل از واقعه در آ

. اجرای استراتژی سالمت کامل باعث می شود که همه  از تحمل خسارت می باشدواقعی و ارزیابی خطرات سیستم قبل 

کارکنان در پیشرفت برنامه ها همکاری فعال داشته باشند و این استراتژی به طور کامل به سالمت سازمان رسیدگی می کند و 

باعث عملکرد بهتر و مزایای رقابتی ، اطمینان می دهد که همه کارکنان مشارکت سالم و فعال برای پیشرفت برنامه دارند و 

وفاداری و روحیه همکاری می شود . لذا سازمان به منظور مدیریت بر ریسک می بایستی با یک نگرش سیستمی اقدام به ایجاد 

  .(1397) فریدنیا ، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با رویکردی مشخص نماید 

 باورها از است عبارت سازمان فرهنگ . است سازمانی امنیت استراتژی یاساس عوامل از دیگر یکی فرهنگی سازی ایمن

 این . افکند می سایه پرسنل رفتار بر و گیرد می شکل کارکنان آگاه ناخود ضمیر در که سازمان در غالب عادات و هنجارها ،

 بهترین یا ))عادات امنز نامانیل قول به و مخرب حتی و بازدارنده گاه و سازنده گاهی سازمان در کاری عادات و ها هنجار

 یکی عنوان به تغییر مقابل در مقاومت میزان و داخلی موانع سازمانی فرهنگ شناخت با . (( ارباب بدترین یا ماست خدمتگزار

 فرهنگ بندی تقسیم در ارگانیک فرهنگ و مکانیستیک فرهنگ . گردد می مشخص استراتژی در نظر مورد های پدیده از

 ، کار نتیجه و اهداف بر تأکید ، انعطاف قابل  های استاندارد ، رنگ کم مرزبندی ارگانیک فرهنگ در .  است داولمت  سازمانی

 نوع هر است آوری یاد به الزم . است تخصص و مهارت مشروعیت ، افقی کاری تعامالت ، شخصی تعامالت اختالف حل روش

 تعبیر به باشد انعطاف قابل غیر سازمان غالب فرهنگ که رتیصو در نیست مفید سازمان سرنوشت برای سازمانی فرهنگ

 امنیت های استراتژی اجرای و تبیین در سازمان فرهنگ به توجه بنابراین . است سازمان دشمن فرهنگ همین ،1 هریسون

 (48-94صص ، 1382، سپاسی میر ) باشند داشته خاصی تأکید آن بر ارشد مدیران باید که است مهم نکات از سازمانی

 2دارسی و گرین   بنابراین یکی از راهبردهای اساسی و بسیار مهم در ایجاد امنیت سازمانی فرهنگ امنیتی است بر این اساس.

سازمان در همه  یدر همه اعضا اًاست که مشترک تیامن ینشان دهنده ارزش ها و باورها تیرهنگ امن( معتقدند ف2009)

( معتقد است فرهنگ، بیش از قوانین کتاب ،  2014د نقش فرهنگ امنیتی سلیمان )جود دارد. اما در مورسطوح سازمان و

تعیین می کند که سازمان چگونه رفتار می کند ، چگونگی ادغام ارزش های امنیتی سازمان و کارکنان آن فرهنگ امنیت را 

موزه  نهیزم نیدر اامنیت می شود .  ترویج می کند  لذا اگر ارزش های سازمان با ارزش کارکنان سازگار باشد باعث بهبود

 یشخص یو ارزش ها یسازمان یبا ارزش ها یتوانند موفق باشند که اهداف سازمان یم ییسازمان ها دیگو ی( م2006لشکک )

 (  .2012)نقل از گورناک و کوشیر  هماهنگ شوند هستند سازمان  نیادرکه  یافراد

نمودن چالش های سازمان است . در این مورد پیتر دراکر پدر مدیریت یکی از مهمترین استراتژی امنیت سازمانی حل  

نوین برای برخی از چالش هایی که در سازمان وجود دارد و امنیت سازمان را به خطر می اندازند راه حل هایی مانند از 

رکنان به متعهد کردن آنان مدیریت کردن به رهبری کردن ، ازکنترل کارکنان به میزان مشارکت کارکنان ، از تسلیم کردن کا

به اهداف سازمانی ، از پاداش مالی و قدرت سازمانی به برانگیختگی درونی و قانع کردن ، از تمرکز بر حل مسأله به توسعه و 

پیشگیری ، از هزینه کردن در افق کوتاه مدت به سرمایه گذاری بلند مدت ، از ایجاد دافعه به خلق جاذبه واز رقابت فرساینده 

 . (1392همکاری سازنده ارائه می نماید ) خاکی ،  به

 امنیت اطالعات یکی از راهبردهای اساسی امنیت سازمانی است . امنیت اطالعات به معنی حفاظت اطالعات و 

 تیامندر این راستا  (. 1395سیستم های اطالعاتی از فعالیتهای غیر مجاز مانند دسترسی ، افشاء و . . . می باشند.) ترابی ، 
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امنیت اطالعات (. 1999،  1دیلون). استاطالعات  یها ستمیمحافظت از س یشده برا یاز اقدامات طراح یاطالعات مجموعه ا

در بر گیرنده سه اصل مهم محرمانگی ، یکپارچگی و دردسترس پذیری است و محرمانگی به معنی اینکه اطالعات در دسترس 

یعنی جلوگیری از تغییر داده ها به طور غیر مجاز یعنی در واقع به معنی صحت و  افراد غیر مجاز قرار نگیرد. یکپارچگی بودن

تمامیت دارایی می باشد . در دسترس بودن به معنی اینکه اطالعات زمانی که توسط افراد مجاز مورد نیاز است در دسترس  

می گردد  . دسترسی به اطالعات باشد در حقیقت اطالعات در سازمان و مؤسسات مدرن به منزله شاهرگ حیاتی محسوب 

دارای نقش محوری و سرنوشت ساز در سازمان است . اطالعات مبنای تمام فعالیت های سازمان است . بر این اساس  پیاده 

( بیان 2008) 2هاوس ووددر ادامه مطالب فوق  ( .1391سازی امنیت اطالعات ضرورت انکار ناپذیر است )مدیری و همکاران، 

ارشد درون یک سازمان و  تیریمد تی. حما-1 امنیت به شرح ذیل است یساز ادهیپ و ساخت یبرا تیمل موفقعوامی دارد 

فرهنگ امنیت اطالعاتی  -2امنیت اطالعات به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت است  تعهد آنها به درک و بروز مشکالت

مهم بود.  تیاز عوامل موفق گرید یکیباز و به موقع  ، کامل ارتباطات .-4 بلوغ سازمان -3از فرهنگ سازمانی است  یبخش

 اریبس و کارکرد زیآم تیموفق یاجرا یدر سراسر سازمان برا یتیامن یها و استانداردها هی، رو ها استیارتباط مؤثر و درک س

 .  شد ییمهم که شناسا تیعامل موفق نیاز مهمتر گرید یکی افتهیبرنامه کارساختار  -5مهم است

کی از شاخص های استراتژی امنیت سازمانی ، امنیت اقتصادی است . امنیت اقتصادی  شامل سرمایه گذاری ، توزیع ی

عادالنه ثروت ، استفاده از امکانات به طور یکسان ، مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است ) صالحی امیری و افشاری نادری، 

( اظهار می دارند مؤلفه های اقتصادی عبارتند از برخورداری از رشد 1386( . و به عبارت دیگر گرجی و هاشمیان)1390

اقتصادی ، پائین بودن میزان نوسات اقتصادی و توزیع عادالنه اقتصادی است و مؤلفه های غیر اقتصادی شامل احساس آزادی 

د . )به نقل از رشیدی  و عمل در چارچوب قانون ، اعتماد به فعالیت های دولت و احساس امنیت خاطر فعاالن می باش

نابرابری درآمدی  ، ریبیکا ، فقر،  میتو، محر رمتو مانند دیقتصاا ی( می گوید متغیرها1387اما فاطمی ) ( .1394همکاران ، 

  .می باشد معاجودر  منیتا هکنند تهدید دیقتصاا ملاعو ترین از مهم

مدیریت سیاسی برای ایجاد امنیت . است سیاسی زیسا ایمن سازمانی امنیت استراتژی کننده تعیین عوامل از یکی

نیازمند تغییر و تحولی بنیادین در اهداف ، روش ها ، و برنامه های درون سازمان است و عالوه بر امنیت سیاسی نیازمند ثبات 

امن و خود سیاسی ، ثبات مدیریت ، امنیت شغلی ، امنیت فرهنگی ، بهداشت روانی ، ایجاد روحیه مشارکت ، ایجاد محیط 

کنترلی است . هدف از ایجاد امنیت به وجود آوردن محیطی متعادل برای رشد و کمال جهت رسیدن به مردم ساالری دینی ، 

به  میدمر سیاسی منظاو  نبیاآزادی ،  سیاسی تثبا عدالت جتماعی، آزادی مشروع و حفظ کرامت و حقوق انسانها است .

 دممر سیاسی مو نظا نبیاآزادی  ، سیاسی تثبا که هاییرکشو ماا . دکر هداخو تضمینرا  جامعه منیتا مستقیم غیررطو

( . در همین راستای 1389می باشند )تصدیقی و تصدیقی ، ادفرا ایبر حتو را منا محیط فاقد که ستا ندارند طبیعی ریساال

مقابل قانون چه از نظر وضع  در یبرابر هیهمگان تنها در سا یبرا یاسیس تیامن( می گویند 1388ی و شیری )راحمدیم

 ( . 1395به نقل از رهبر و سوری ،) است قانون یو چه از لحاظ اجرا یقانون

را چارچوب روابط  یساختار سازمان . است ساختاری سازی ایمن سازمانی امنیت استراتژی اساسی و مهم عوامل از یکی

 کیاما  کنندی به هدف تالش م لین یاست که برا ییه هاگرو افراد و ، یاتیعمل یندهایفرا ، ستمهای، س حاکم بر مشاغل

سازمانها  ریور را از سا خالق و بهره یرود در واقع آنچه سازمانهای سازمان به شمار م یبرا یمهم هی، سرما ساختار خوب

  .( 1394، )سلیم بهرامی و همکاران  آن است گاهیو جا تیاست که مناسب موقع یساختار اتیخصوص نیهم  سازدی م زیمتما

بعاد ساختار سازمانی شامل رسمیت ، تمرکز و پیچیدگی می باشد . مدیران از طریق  رعایت قوانین و مقررات ، تفویض اختیار ا

( الزم به یاد آوری 1383و رابینز ،  1378و مشارکت در تصمیم گیری باعث احساس امنیت در بین کارمندان می شود) دفت ، 
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یی فقط یک بهترین ساختار سازمانی برای اجرای یک استراتژی وجود ندارد . ممکن است است بر مبنای نگرش اقتضا

 استراتژی وساختاری برای یک سازمان مناسب و برای سازمان دیگر نامناسب است  وبه هرحال الزم است بین ساختارسازمانی 

 میر ) بود نخواهد اثربخش سازمان و ارک کم ، روحیه بی سازمان کارکنان  صورت این غیر در . باشد تناسب و هماهنگی

  . (1382، سپاسی

در عصر حاضر مشتری مداری و ارج نهادن  . است  سازمانی امنیت در اثربخش و مهم استراتژی از یکی مداری مشتری

 .( 1394)محرابی و گلناری ، 0به مشتری یک صالح راهبردی محسوب می شود و به عنوان مزیتی بر سازمان حساب می آید 

سازمانهای امروز باید در توجه و تأمین نیاز های مشتری جدی تر عمل کنند و در بازار بدون مرز و رقابتی فردا مشتری قدرت 

با ( . بر همین اساس  1381زیادی برای انتخاب دارد بنابراین وجود یک کیفیت قابل قبول الزم و ضروری است ) جلیل زاده ، 

، دیگر  ها و ارتقای کیفیتبه مشتریو بهتر  ی خدمات بیشترارایه  امروز جهان حاکم است وجود رقابت شدیدی که بر اقتصاد

. در این راستا، آموزش عالی و توجه به مشتری مداری  نشدنی است بلکه ضرورتی انکار به حساب نمی آید .یک ارزش افزوده 

 (1390) شمس و همکاران ،  باشدی هر کشور میی همه جانبه، رکن اصلی در پیشرفت و توسعه به خصوص دانشجو محوری

بنابراین مشتری مداری یعنی ارائه خدمات با کیفیت عالی بطور مستمر به مشتریان است این فرایند باعث ایجاد مزیت رقابتی  .

ه می شود از طرف دیگر سازمان با عملکرد مناسب و خدمات شایسته باعث جذب مشتری مداری می شود و در حقیقت رابط

  . شود می سازمان مشتری مداری و عملکرد سازمانی یک رابطه دوجانبه است که در نهایت باعث رشد ، توسعه

 

 پیشینه تحقیق :

ن رابطه پایداری اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق ی( تحقیقی با عنوان تبی1395حیدری ساربان )

ت یافت بین تمام متغیرهای پژوهشی ) رفع فقر ، کاهش آسیب ها ، تنوع روستایی شهرستان انجام داد و به این نتایج دس

بخشی ، کارآئی و بهره وری ( با احساس امنیت اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل رابطه مثبت و معنا داری وجود 

 دارد .

ناختی محیط کار با اداراک ( در تحقیقی تحت عنوان رابطه سبک رهبری مشارکتی و سالمتی روان ش.1395 )فروهان 

سبک رهبری مشارکتی با عدم امنیت شغلی و نشانگان جسمانی در کارکنان کارخانه پایدار فوالد آبرنگ اصفهان اظهار داشتند 

سالمت روانشناختی بطور مستقیم و بدون واسطه با نشانگان جسمانی و سالمت روانشناختی محیط کار دارای رابطه معنادار 

 )معنادار( هستنددارای رابطه 

( پژوهشی با عنوان درآمدی بر رابطه بین امنیت و فرهنگ در عرضه جهانی شدن انجام دادند و به این  1386زمانی و شفیعی ).

نتایج رسیدند رابطه وثیقق دو جانبه بین امنیت و فرهنگ وجودارد و جهانی شدن آثار غیر قابل اجتناب و متنوعی بر تمامی 

 من جمله امنیت فرهنگی دارد . حوزه ها ی امنیتی 

ی دولت یاطالعات در سازمان ها تیامن یها استیس یساز ادهیپ( با انجام تحقیقی تحت عنوان  2017) 1ویسمن و کلر

با رویکرد مطالعه موردی پس از جمع آوری داده ها از منابع اولیه و ثانویه ، مصاحبه ها ، تجزیه و تحلیل و انجام یک تحقیق 

این نتایج رسیدند عوامل موفق برای پیاده سازی سیاست های امنیت اطالعات در سازمان عبارتند از: پشتیبانی میدانی به 

مدیریت ، آگاهی و آموزش امنیت ، بودجه ، اجرای سیاست های امنیت اطالعات ، اهداف سازمان و دخالت مدیریت ارشد مورد 

 . نیاز است

 

Wismen & Keller-2 
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 کارمند تیبر رفتار امن رگذاریتاث ینقش مؤلفه های سازمانتحقیقی تحت عنوان با انجام  (2017بونا ونتورا و همکاران)

مؤلفه مهم ارتباطات، فرهنگ، تعهد هفت (، قیتحق نهیشی)پینظر یشده در مبانمؤلفه شناخته 22 انیاز م به این نتایج رسیدند

 ییو نها ییشناسا لندیساز تا و اختصنعت س یتوسعه و بهبود براو پاداش  ستمیس ،یسازمان یریادگی ،ی، رهبر تیریمد

  شد یساز

توسعه دولت  یاطالعات برا تیو حفظ امن یفرهنگ سازمان با انجام تحقیقی تحت عنوان(  2015)1ی و همکاران لکلبانا

 تیامن با یو آگاهی تیریمد ییپاسخگو یا تعهدات ی،سه بعد مشخص فرهنگ اطالعات یبررس و فشار اجتماع ری: تاثیکیالکترون

از  یآگاه ،ی ریپذ تیمسئول ،ی تیریتعهدات مدرسیدند  جاینتبه این  یسلسله مراتب ونیرگرس لیو تحل هیتجز پس ازاطالعات 

حال، نقش  نیدارند. با ا یعموم یاطالعات در سازمان ها تیامن تیبر رعا یهقابل توج ریتاث یاطالعات و فشار اجتماع تیامن

 . اطالعات مهم است تیامن ییارتباط با پاسخگو تنها در یکننده فشار اجتماع لیتعد

( تحقیقی با عنوان سبک رهبری و سازگاری با امنیت اطالعات انجام دادند با  2015(، 2هومادی و بالکریشانهمچنین 

استفاده از تئوری رهبری و سبک رهبری از طریق متغیرهای مداخله ای )آگاهی شدید ، آگاهی از حساسیت و مزایای آگاهی 

 سبت به اقدامات امنیتی( . به این نتایج رسیدند سبک رهبری تأثیر مستقیم بر امنیت اطالعات کاربر دارد .ن

 زانیم یریندازه گی با عنوان امنابع انسان تیریمد کیاستراتژ( با انجام تحقیقی تحت عنوان 2011اورامانا و همکاران ) 

مربوط  یفاکتورهابه این نتایج رسیدند  OLs ه ها و تحلیل رگرسیونی ( پس از گردآوری دادشغل تیرضا) انتظارات کارکنان

 ین در پروسه هادادکار، شرکت  طیمقام در مح عی، ترف شتریب اراتیاخت یساعات کار، اعطا یپرداخت در ازا لیبه کار از قب

 یاثرات مثبت رو یدارا رهایمتغی این تماماست و  کارکنان ینسبت به مشکالت کار تیریمد تیو حساس یریگ میتصم

 اند باشد.  بوده یشغل تیرضا

ی گردآور ی انجام دادند پس ازو سبک رهبر یتوانمندساز یالگوها( تحقیقی با عنوان 2010نعمان و همکاران )

 جینتابه این  . ونیرگرس لیو تحل یخط ونیپروژه شاغل در پنج کشور با استفاده از رگرس تیریمد نیاز متخصص یهاداده

 یقابل توجه یامدهایپهمچنین  ی داردخدمات مشترو  ییگرامردم ،ییگرافهیبر وظ یبارز ریتاث یتوانمندساز طیاشررسیدند 

 .شودیپروژه حاصل م تیریکار مد طیپروژه در مح یو اجرا یرهبر یرفتارها یبرا

 

 روش تحقیق 

برای شناخت مؤلفه های امنیت در مر حله اول  . انجام گرفته است کیفی و کمی وةیپژوهش به ش نیا یروش شناس

در این پژوهش  3روش گراندد تئوریروش  یگیرربه کا باو  کیفی دیکررو بچورچادر  سازمانی دانشگاه آزاد )موقعیت نامعین (

از رویکرد روش های آمیخنه استفاده شده است . پژوهش های آمیخته پژوهش هایی هستند که با استفاده از ترکیب روش 

( . پژوهش حاضر از رویکرد روش های آمیخته که در مقایسه با 1395و کمی به انجام می رسند ) بازرگان ،  های تحقیق کیفی

جدید است، استفاده شده  است . با توجه به اینکه در پژوهش حاضر دستیابی به شناخت  رویکرد های کمی و کیفی نسبتاً

نسبت به بخش کمی برخوردار  عینی تری از وضعیت شناسایی مؤلفه های امنیت سازمانی در دانشگاه آزاد از اهمیت باالتری

روش گراندد روش  یگیرربه کا باو  کیفی دیکررو بچورچادر است اولویت به روش کیفی داده شده است . بنابراین تحقیق 

 
AlKalbani et al -3 

Himadi & Balakriashan --1 
2-Grounded Theory Method(GTM) - 
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و انجام  حوزه پژوهشابعاد این نظام شناخته شد .  ،امنیت سازمانی مباحث و صاحبنظر به نخبرگااز شد  ماـنجا 1تئوری

مدیران و معاونین سابق و فعلی دانشگاه )مدیران اجرایی و علمی ( و  نفر 28 مصاحبه بر مبنای نمونه گیری هدفمند با

ن ذی صالح )خبرگان ( در حیطه امنیت سازمانی برای مشارکت در این پژوهش مناسب تشخیص داده شدند.. نمونه متخصصا

مراحل تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز ، کدگذاری در این روش  گیری وقتی خاتمه می یابد به اشباع نظری برسد .

ژوهش پس از ساخت پرسش نامه و انتخاب نمونه های در در مر حله دوم پمحوری و کدگذاری گزینشی انجام شده است. 

دسترس از میان هیأت علمی دانشگاه ها نسبت به گردآوری داده های کمی اقدام نموده و ابزار ارائه شده اعتبار سنجی گردید  

 نمایش داده شده است  1که در شکل 

 ( می باشد 1مدل مفهومی طرح این پژوهش به صورت شکل)

 

 

 

 

 

 

در  یتصادفریغجامعه آماری در بخش کمی مطالعه، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه جامع آزاد اسالمی روش نمونه گیری 

حجم نمونه آماری پژوهش در قالب  SPSS Sample با استفاده از نرم افزار دو حالت مطلوب و ایده آل بر اساس دسترس 

بزار جمع آوری داده ها در این . انفر انتخاب شدند  387 ردید. که در این پژوهشنفر برآورد گ 400تا  250 ازیک طیف 

روش صوری و جهت  -2روایی محتوا -1پژوهش پرسش نامه بوده برای سنجش روایی پرسش نامه در این تحیقق از دو روش 

نباخ استفاده گردید همچنین در بررسی پایایی ابزار متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های آن از شاخص های ضریب آلفای کرو

این پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است نظر به این که در مطالعه ی حاضر الزم بود الگوی 

مفهومی به دست آمده از بخش کیفی آزمون شود و همچنین از آن جا ئی که هدف ارائه الگوی امنیت سازمانی دانشگاه آزاد 

 ست از تحلیل عامل تأییدی استفاده گردیده است. اسالمی بوده ا

 

 بخش یافته ها 

  راهبرد های مؤثر بر ایجاد امنیت سازمانی کدامند؟ 

و نتایج پژوهش بیانگر  دشو می تبیین ،مصاحبهاز  حاصل یهاداده  تحلیل،  اریکدگذ یمراداپا دبعاا سساا بر ،هشوپژ یندر ا

مدیریت حرفه ای) مدیریت پایداری ، مدیریت ایمنی ، مدیریت استراتژیک انسانی نی  این است بین راهبرد ها ی امنیت سازما

(  ،  استراتژی ساختار متمایز) دانشگاه محیط گرا و پویا ، دانشگاه کار آفرین گرا اجتماعی و دانشگاه خود تنظیم و خود راهبر 

ایمن سازی  ) ( و راهبردهای ایمنییاست های رقابتیسو مشتری مداری ، بازار یابی و تحلیل مالی( ، راهبردهای رقابتی )

ایمن  وایمن سازی اقتصادی  ،ایمن سازی فرهنگی  ،ایمن سازی ساختاری  ،مهندسی ایمنی  ،ایمن سازی انسانی  ،اطالعاتی 

 استنمایش داده شده  1که در جدول شماره  . . با امنیت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (سازی سیاسی

 

 

 
2-Grounded Theory Method (GTM) - 

 کمیبخش   کیفی بخش 

جمع بندی  نتایج    ها تحلیل داده یافته ها  

   و تفسیر
جمع آوری داده  

 ها

   داده ها  

جمع آوری داده    ها تحلیل داده

 ها

 

 ابزار   یه هت

  راهبرد 
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 زبا اریگذ انجام شده گروه شرکت کنندگان دانشگاه آزاد اسالمی کد ریمحو اریگذ کد1 رهشما ولجد

کدگذاری 

 انتخابی  

 کدگذاری محوری

 مقوالت  

 مقوله اصلی/ کلی  

 کد گذاری باز 

 مقوالت فرعی

 مقوله سطح دوم  

کدگذاری 

 انتخابی 

 

 کدگذاری محوری 

 مقوالت

 کد گذاری باز 

رعی مقوله مقوالت ف

 سطح دوم  

ها
د 

بر
راه

 

 

 مدیریت حرفه ی

  مدیریت پایداری  

ها
د 

بر
راه

 

 

راهبرد های 

 رقابتی

 بازاریابی و تحلیل مالی 

 مشتری مداری  مدیریت ایمنی 

مدیریت استراتژیک 

 انسانی 

 سیاست های رقابتی 

 

 

استراتژی ساختار 

 متمایز

دانشگاه محیط گرا 

 و پویا 
 

 

 

 

هبرد های را

 ایمنی

 

 

 ایمن سازی اطالعاتی

 ایمن سازی انسانی  

دانشگاه  کار آفرین 

 گرای اجتماعی 

 مهندسی ایمنی 

 ایمن سازی ساختاری 

دانشگاه خود تنظیم 

 و خود راهبر 

 ایمن سازی  فرهنگی 

 ایمن سازی  اقتصادی 

 ایمن سازی سیاسی 

وم تحلیل داده های کمی که به نوعی محور اصلی این بخش محسوب می گردد، با استفاده از رویکرد تحلیل در قسمت داما 

در  کهعاملی تأییدی و شاخص های مربوط به اعتبار همگرا و ممیز اعتبار ابزار سنجش مفاهیم پژوهش بررسی شده است. 

املی، مقادیر بحرانی و سطح معناداری( نشان دهنده این مقادیر برآورد شده در جدول زیر )بار عاست  همشاهد قابل2 ولجد

مدیریت حرفه ای) مدیریت پایداری ، راهبرد ها ی امنیت سازمانی   است که بارهای عاملی مربوط به مفاهیم و معرف های

شگاه کار آفرین گرا مدیریت ایمنی ، مدیریت استراتژیک انسانی (  ،  استراتژی ساختار متمایز) دانشگاه محیط گرا و پویا ، دان

سیاست های و مشتری مداری ، بازار یابی و تحلیل مالیاجتماعی و دانشگاه خود تنظیم و خود راهبر ( ، راهبردهای رقابتی )

ایمن  ،ایمن سازی ساختاری  ،مهندسی ایمنی  ،ایمن سازی انسانی  ،ایمن سازی اطالعاتی  ) ( و راهبردهای ایمنیرقابتی

دارای وضعیت مطلوبی هستند، به عبارت دیگر همبستگی این ( ایمن سازی سیاسی وسازی اقتصادی  ایمن ،سازی فرهنگی 

های مربوط به این مفاهیم در حد باال برآورد شده است در نتیجه ابزار سنجش از اعتبار عاملی الزم مقوله با مفاهیم و معرف

 برخوردار است.
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 مقادیر بارهای عاملی مقوله ها های توصیفی و خص. توصیف مقوله ها با استفاده از شا( .2جدول)

 انحراف  میانگین  مقوله 

 معیار 
 مفاهیم  

بار 

 عاملی

مقدار 

 بحرانی
P 

 001/0 56/41 84/0 مدیریت پایداری  50/0 38/4 مدیریت حرفه ای 

 001/0 08/49 86/0 مدیریت ایمنی  58/0 42/4 مدیریت پایداری -1

 59/0 32/4 مدیریت ایمنی -2
مدیریت استراتژیک منابع 

 انسانی
93/0 92/103 

001/0 

مدیریت استراتژیک -3

 منابع انسانی
 46/34 82/0 دانشگاه محیط گرا و پویا  54/0 39/4

001/0 

 57/0 27/4 ساختار متمایز 
دانشگاه کارآفرین گرای 

 اجتماعی 
86/0 29/48 

001/0 

دانشگاه محیط گرا و -1

 پویا 
29/4 66/0 

ودتنطیم گر و دانشگاه خ

 خودراهبر
88/0 25/61 

001/0 

گرای دانشگاه کارآفرین-2

 اجتماعی 
 45/55 87/0 بازاریابی و تحلیل مالی  71/0 23/4

001/0 

دانشگاه خودتنطیم گر -3

 و خودراهبر
 65/44 86/0 مشتری مداری  65/0 28/4

001/0 

 001/0 64/29 77/0 سیاست های رقابتی  59/0 45/4 راهبردهای رقابتی  

 001/0 80/24 75/0 ایمن سازی اطالعات  51/0 40/4 بازاریابی و تحلیل مالی -1

 001/0 13/19 72/0 ایمن سازی انسانی  50/0 54/4 مشتری مداری -2

 001/0 5/19 71/0 مهندسی ایمنی   58/0 41/4 سیاست های رقابتی -3

 001/0 59/29 75/0 ایمن سازی ساختاری   44/0 39/4 راهبردهای ایمنی   

 001/0 92/26 75/0 ایمن سازی فرهنگی   62/0 31/4 ایمن سازی اطالعات -1

 001/0 70/35 82/0 سازی اقتصادی ایمن  48/0 60/4 ایمن  سازی انسانی -2

 001/0 38/23 77/0 سازی سیاسی ایمن  76/0 24/4 مهندسی ایمنی -3

      67/0 33/4 ایمن سازی ساختاری -4

      69/0 23/4 ن سازی فرهنگی ایم-5

      55/0 37/4 ایمن سازی اقتصادی -6

      53/0 45/4 ایمن سازی سیاسی -7
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 ه گیری و پیشنهاداتجنتی

( استراتژی ساختار متمایز 2 ( مدیریت حرفه ای1 به چهار دسته راهبردهای.  سازمانی امنبت استراتژی پژوهش این در

در ادامه به توضیح نمایش داده شده است .  1شکل  ( راهبردهای ایمنی  قابل تفکبک است که در  4 (  راهبردهای رقابتی3از 

 آنها می پردازیم 

 

 

 

  

 استراتژی 

 امنیت سازمانی 
 

 

 

 

 

ر جهان پر شتاب و تحول آفرین امروز ، مدیریت حرفه ای از مهمترین  استراتژی  های  ایجاد امنیت سازمانی است .  د

. در شرایط کنونی فعالیت ستا، رشد و بالندگی سازمان  مهم ترین عامل در حیات و سنگ زیر بنای هر سازمانی استیت مدیر

یدتر شده است از این رو کسب موفقیت و ماندگاری پایدار در چنین فضایی 4و رقابت سازمان ها به مراتب سخت تر و شد

. زیرا مدیریت در هر سازمانی ، بسان ستون فقرات آن سازمان است  استی مستلزم بهره مندی سازمان ها از مدیریت حرفه ا

نقش کاپیتان و جهت یاب را در مدیریت  ودر واقع مدیریت یعنی تدبیر تمامی امور ، با توجه به شرایط ایده آل یا بحرانی است 

دریای مواج و پرتالطم موجود به  سکان هدایت سازمان در به عبارت دیگر سازمان دارد و مسیر حرکت را مشخص می کند .

دست مدیر حرفه ای و چابکی است که باید مجهز به جعبه ابزاری مملو از ساختارهای نوین باشد تا بتواند برای هر کاری ابزار 

و باعث امنیت  نقش ها مختلف مدیریت در موقعیت های مختلف به سازمان خود انرژی و توان بخشدو با مناسب را برگزیند 

یکی از مهمترین مدیریت حرفه ای تأثیرگذار بر سازمان است نقش این نوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی انی شود سازم

اما .  می باشد به اهداف سازمان  لیبه منظور ن یانسان یروهایو پرورش ن تیترب ،انتخاب، استخدام  ،ییتوان شناسامدیریت 

باالی در همه ابعاد باشد و تمام شاخص های موفق سازمان را پوشش دهد به مدیریت پایداری یعنی سازمان دارای عملکرد 

منظور نیل به اهداف فوق مدیریت پایدار به معنای حفظ و توسعه عملکرد سازمان در بلندمدت است  از این رو به عبارت دیگر 

، تفویض اختیار ، خرد جمعی ، هم به اصولی مانند اعتماد به زیردستان ، حمایتی ، مشارکتی ها ضروری است که سازمان

های مختلف های گروهو درک دقیق خواستهافزایی ، طوفان مغزی ، آشنایی با مهارت سه گانه )فنی ، انسانی و ادراکی( 

 .نفعان پایبند باشند تا بتواند بقا و پایداری خود را در آینده تضمین کنند ذی

منظور از این استراتژی این است که یز غیر قابل انکار است. در محیط پویا و رقابتی نقش استراتژی های متما

. موفقیت  محصوالت و یا خدماتی عرضه شود که در سازمان مورد نظر به عنوان محصول یا خدمتی منحصر به فرد تلقی گردد

گیرایی بیشتر و جذابیت سازمان مدیون خدمات برتر و متمایز است بدین ترتیب هرچه خدمات متفاوت تر باشد بالندگی و 

است . با بکارگیری استراتژی متمایز می توان ساختار و سبک مدیریت مناسب در شرایط رقابتی انتخاب نمود . راز ماندگاری 

امنیت و موفقیت سازمان استفاده از این استراتژی متفاوت است . یکی از فرایند های استراتژی متمایز چابک سازی است 

ها در عصر فناوری امروزی است . زیرا با چابک سازی موانع دست و پاگیر ی حیات سازمانسازی شرط حتمی ادامه چابک

اصول حذف می شوند این رویه باعث سرعت عمل در فعالیت ها و جواب سریع به نیاز های مشتری می شود . به طور کلی 

 مدیریت

 حرفه ی

  

 

 راهبرد های ایمنی 7

 

استراتژی  

 ساختار متمایز

راهبرد های 

   رقابتی  
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ری و رضایت مشتری ، نوآوری مستمر ، راهبردهای استراتژی ساختار متمایز شامل صمیمت با مشتری ، جذب مشتری ، نگهدا

 عرضه ی محصول و خدمات بهتر و برتر می باشد در واقع عملیاتی کردن این اصول منجر به امنیت سازمانی می شود . 

مقوله دانشگاه خود تنظیم و خود راهبر یکی دیگر از مؤلفه های مهم استراتژی ساختار متمایز است . خودراهبری 

ترل رفتار است که به افراد سازمان اجازه می دهد تا بـه تنظیم و هدایت رفتار سازمانی مناسب خود به فراینـد هـدف دارکن

واسطه بهکارگیری راهبردهای رفتـاری ، انگیزشی و شـناختی بپردازنـد . و به عیارت دیگر خودتنظیمی یک مجموعه از روش 

رسیدن به هدف عملیاتی می شود از این رو خودراهبری،  های تحریکی است که طی آن شناخت ، احساس و عملکرد در راه

مواردی چون مانند خود پرورشی ، مدیریت زمان ، مهارت های ارتباطی ، مدیریت اسناد ، برنامه ریزی رشد حرفه ریزی و 

 حفظ سالمت جسمی و روانی را پوشش می دهد  

اهبردهای رقابتی در ایجاد امنیت سازمانی مؤثر است از مواردی که در تحلیل مصاحبهها هم بدان فراوان اشاره شده ، ر

و برخی از مهم ترین کدهایی که این سازه راهبردهای رقابتی را توصیف می کنند عبارتند از توجه به جنبش کیفیت گرایی در 

های دانش  سرمایه گذاری در شرکت ، تنوع و کاربردی کردن رشته ها دانشگاهی ، افزایش قدرت رقابت پذیری، ، دانشگاه 

توجه به اصل نیازسنجی در همه زمینه ها ، توجه به رشد شایستگی  ،بنیان ، دانشجوی مداری  به عنوان راز ماندگاری دانشگاه 

  تولید محصول و خدمات متمایز نسبت به رقبا است ، های سازمانی ،

ت . در محیط های رقابتی و نامطمئن مزیت مزیت رقابتی کلید موفقیت هر سازمانی و یکی از مهمترین راهبردهای رقابتی اس

های منحصر به فرد یک واحد ای از تواناییرقابتی پایدار یکی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه است . مزیت رقابتی مجموعه

انی که مدیران آورد . از این رو زمی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم میسازمانی است که اجازه

خوانی دارد و هم یک برتری نسبی ی قوت در داخل سازمان پیدا کند که هم با نیاز بازار همو رهبران سازمان بتواند یک نقطه

توان گفت که به یک مزیب رقابتی دست پیدا کرده است . افراد خالق و توانمند در هر سازمانی می کند، میدر بازار ایجاد می

صول کاربردی ااده از مزیت رقابتی عملکرد سازمان را باال ببرند و نسبت به رقبا عملکرد بهتری داشته باشند . توانند با استف

استراتژی مزیت رقابتی شامل خدمات بهتر به مشتریان ، روابط مبتنی بر تعهد ، برخورداری از تکنولوژی استاندارد ، مهارت و 

ین شرایط حساس متغییر و رقابت انگیز دانشجو یکی از مهمترین منابع دانشگاه ها توانایی تغییر و سازگاری با محیط است در ا

   است . زیرا دانشجو سنگ بنای دانشگاه است . رضایت و نگهداری دانشجو و دانشجوی مداری راز ماندگاری دانشگاه است

سیار باال به عنوان سازه مهم در ایجاد در ادامه مطالعه حاضر، راهبرد های ایمنی  و مقوله های آن با داشتن بار عاملی ب

یکی از اصلی ترین و اساسی ترین ملزومات توسعه پایدار امنیت اقتصادی است . امنیت اقتصادی .  امنیت سازمانی است

سازمان یا همان شرایط حیاتی اقتصادی حاکم بر سازمان است . بدون شک سازمان وابسته به اقتصاد است و تصور سازمان 

یکی دیگر از استراتژی مؤثر در امنیت سازمانی راهبر دهای امنیت انسانی است . در .  صاد تصور موهوم و خیالی است بدون اقت

نقش انسان به . امنیت سازمانی زور ابزار ثانوی است . توسعه انسانی و حاکمیت مردم ابزار توجیهی امنیت محسوب می شود 

 . ان کامالً مشهود است عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای سازم

امنیت فرهنگی مصونیت فرهنگ فرد و جامعه از اما یکی دیگر از استراتژی  در امنیت سازمانی  امنیت فرهنگی است . 

هر گونه تعرض و تهدید است به عبارت دیگر امنیت فرهنگی عبارت از ایجاد وضعیتی مطمئن ، آرام بخش و خالی از هر گونه 

که انسان نسبت به دین ، افکار، اخالق ، آداب و رسوم، باورها و ارزش ها، میراث فرهنگی، آثار ادبی و  تهدید و تعرض می باشد

امروزه امنیت فرهنگی به یکی از .. . .  تدارک دیده است . امنیت به منزله زمین و بستر رشد و بالندگی بذرهای فرهنگ است 

ها برای ماندن در عرصه رقابت سازمانی باید از یک زیرا سازمانترین موضوعات ضروری در سازمان تبدیل شده است مهم

 اما اگر در سازمان امنیت نباشد هیج فرهنگ ، آداب ، رسوم ، اخالق و . . .  نمی تواند .مند باشندفرهنگ منسجم قوی بهره

 رشد نماید . 
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س بتوانند مواضع و باورهای خود را در امنیت سیاسی به معنای فضای باز سیاسی است که در آن مردم آزادانه و بدون تر

چارچوب قوانین موجود بیان کنند . این امنیت مربوط به نحوه توزیع قدرت در سازمان است . نظام سیاسی در راستای امکان بخشی و 

در واقع . اهم آورد تسهیل مشارکت و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه می بایستی امنیت و حضور آزادانه و برابر آنها را فر

امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مردم آزادانه و بدون وحشت  و ترس بتوانند مواضع سیاسی و باورهای 

خود را هر چند مخالف حکومت باشد بیان کنند . تعبیری امنیت سیاسی برای همگان تنها در سایه برابری در مقابل قانون است . از این 

نیاز است سیاست ها ، رویه ها ، قوانین ، خط مشی ها شفاف ، روشن ، کارآمد و عاری از هرگونه ابهام باشد این سیاست ها و قوانین  رو

پرهیز از سیاست گرایی ، انتخاب و انتصاب افراد شایسته در زیرا چراغ هدایت سازمان هستند و باعث ایجاد امنیت سازمانی می شوند 

  جر به کارآئی ، اثربخشی ، و امنیت سازمانی می شود .سازمان است که من

مدل ذیل ؟نمودچه مدلی می توان ارائه آزاد اسالمی کشور دانشگاه در مدل امنیت سازمانی برای استقرار اما در ارتباط با 

د  و روابط میان اجزاء ، مداخله گر ، راهبرد ها و پیامدها بر امنیت سازمانی می باش ایمینهزحاصل شناسایی عوامل مؤثرعلی ، 

 به تصویر کشیده شده است .  2که در  شکل شماره  و عناصر مشخص و معلوم  می شود

 مدل خالصه شده امنیت سازمانی – 2شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

جه به انجام پیشنهاد می شود سیاستمداران و مدیران دانشگاه به  مدیریت مشارکتی و تیمی توجه خاصی نمایند . تو

کار تیمی ، تشکیل تیم های خود گردان ، واگذاری اختیارت به تیم های کاری و دادن استقالل کاری از دیگر پیشنهادات 

  .پژوهش حاضر است

(  مهمترین مؤلفه استراتژی بوده لذا پیشنهاد می شود 93/0بعد مدیریت استراتژیک منابع انسانی با بار عاملی )

مهمترین سرمایه سازمانها  ان دانشگاه با رویکرد سیستمی و توجه استراتژیک به منابع انسانی به مثابةسیاستمداران و مدیر

 پیامد  

 الف : توسعه سازمانی 

ب : ارتقاء سالمت 

 انسانی 

 

 عوامل  علی  

 عوامل درون سازمانی 

 زمانیعوامل برون سا

 

 استراتژی:  

 : مدیریت حرفه ی  الف

ب : استراتژی ساختار 

 دانشگاه )متمایز 

 ج: راهبرد های رقابتی 

 د: راهبرد های ایمنی 

 

 

 

 

  

 

 

 عوامل مداخله ای 

 عوامل کالن -الف 

 1: عوامل خرد-ب 
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توجه جدی نمایند. توجه به فرایند جذب علمی افراد ، توجه به انتصاب افراد شایسته ، آموزش بهنگام کارکنان ، توجه به رشد 

 های توصیه شغلی و غنی سازی شغلی از پیشنهادات پژوهش حاضر است و توصیه مدیریت دانش فردی کارکنان و تهیه برنامه 

پیشنهاد می شود سیاستمداران و مدیران دانشگاه مشتری مداری را به عنوان یک مزیت مهم رقابتی از طریق کیفیت 

   .بخشی به خدمات آموزشی و پژوهشی ، احترام به شخصیت دانشجویان و رفع نیاز های آنها مد نظر قرار دهند
 

 فهرست منابع 

. امنیت انسانی : مفهوم و سنجش . ترجمه ص شیبانی. تهران : سازمان مدیریت و بر نامه ریزی کشور ، معاونت امور 1384باجپایی ک .

 36-30اداری ، مالی و منابع انسانی ، مراکز مدارک علمی و انتشارات ، چاپ اول ، صص

 فرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی . نقش امنیت در سازمانها . کن 1395ترابی م . 

جمهوری اسالمی )با تأکید بر 1404. بررسی مؤلفه های امنیت سیاسی و اجتماعی در افق چشم انداز  1389تصدیقی م ، تصدیقی ف . 

،  79، بهار پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد واحد شهرضا شماره پنجم  –امنیت درونی ( . فصلنامه علمی 

 135-170صص 

. مدیران کیفیت و چالش های سازمانی . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، پرتال جامع علوم انسانی ،  1381جلیل زاده م .

  401-413سومین کنفرانس مدیریت کیفیت مدیران ، صص 

اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان اردبیل . فصلنامه . تبیین رابطه پایداری اقتصادی با احساس امنیت  1395حیدری ساربان و. 

  33-58، صص 4، شماره  8پژوهشی دانشکده علوم و فنون انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین ، دوره –علمی 

 اپ اول . بررسی مسائل جاری و مدیریت )با رویکرد مورد نگاری و مورد نگاری ( . ناشر تهران : نشر فوژان ، چ1392خاکی غ .

. از پایگاه امن تا سازمان امن : مروری بر رهبر امنیت مدار . کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و 1396خلیچیان ص ، شمس غ ر.

 علوم شناختی 

تابستان . مهاجرت نخبگان پدیده ای اجتماعی با موضوع امنیت ملی . فصلنامه مطالعه راهبردی ، سال پنجم ، شماره دوم ، 1381خلیلی ر.

   16، شماره مسلسل  81

 . تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی  1387. مبانی تئوری و طراحی سازمان : ترجمه ع پارسیان ، س م اعرابی.1998دفت ، ریچارد ال . 

 1394 .شاکله استراتژی امنیتی ایران . فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی ، دوره چهارم شماره سوم ، پاییز 1394دهشیار ح .

 

 . مبانی رفتار سازمانی . ترجمه ع پارسائیان ، س م اعرابی تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی  1378رابینز ا پ . 

. طراحی الگوی سنجش امنیت اقتصادی کشور . فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج ، سال  1394رشیدی م ، ردادی ع ، مقدم فر س ر . 

  65-89صص ،  94، پاییز  68هیجدهم ، شماره 

. دولت و مدل امنیت سیاسی مطلوب در جامعه دینی فصلنامه دولت پژوهی ، مجله دانشکده حقوق و علوم 1395رهبر ع ، سوری ف . 

 101-123، صص  1395، بهار  5سیاسی ، سال دوم ، شماره 

نی با کیفیت کاری کارکنان . مجله . بررسی رابطه بین ساختار سازما 1394سلیم بهرامی س ح ، احمدی ح ، ذبیحی حاجیکالیی ف .

 1-13، صص  94مهندسی فرآیندها ، دوره دوم ، شماره دوم ، بهار و تابستان 

. درآمدی بر رابطه بین امنیت و فرهنگ در عرضه جهانی شدن . پرتال جامع علوم انسانی ، پژوهشکده علوم  1386زمانی ع ، شفیعی ج .

 84 و 83انسانی و مطالعات فرهنگی ، شماره 

تعیین میزان معیارهای مشتری مداری در آموزش بر اساس  . 1390شمس ا ا ، یارمحمدیان م ح ، حسن زاده ، ا ، حیاتی آب باریک ه .

  8، شماره  8ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، دوره  0دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

منیت و ابعاد گسترده آن . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، پرتال جامع علوم انسانی ، . درآمدی بر ا 1382صادقیان س ج 

 55-75صص  1شماره 

. مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران . فصلنامه  1390صالحی امیری س ر ، افشاری نادری ا .

 49-76، صص  90، تابستان  59ماره ، ش 20راهبردی ، سال ششم ، دوره 

  26-33، صص  204. استراتژیهای کارکردی مدیریت منابع انسانی . تدبیر ، شماره 1388صامعی ح . 
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. بررسی موانع اقتصادی فراروی امنیت انسانی . مجموعه چکیده های مقاله های همایش بین المللی امنیت انسانی در  1387فاطمی م . 

 141-131ه بیرجند ، صص غرب آسیا . دانشگا

. بررسی نقش میانجی امنیت سازمانی در تأثیر وضعیت سیستم های اطالعاتی سازمان بر بلوغ سازمانی ) مورد مطالعه :  1396فخری م . 

سیستم های اطالعاتی ، دانشگاه  –شرکت های صنعتی منتخب اصفهان ( . پایان نامه کارشناسی ارشد ، مدیریت دولتی 

 اصفهان )خوراسگان(آزاداسالمی 

 . پیشگیری همواره ارزان تر از درمان  است  1397فریدنیا پ . 

رابطه سبک رهبری مشارکتی و سالمتی روان شناختی محیط کار با اداراک عدم امنیت شغلی و نشانگان جسمانی در  .1395 ن .فروهان 

 دانشگاه آزاداسالمی روانشناسی صنعتی و سازمانی ، ارشد  کارشناسی پایان نامهکارکنان کارخانه پایدار فوالد آبرنگ اصفهان . 

 (خوراسگاناصفهان )

 . مدیریت مؤثر امنیت . انتشارات : زرین ، قزوین ، چاپ اول  1391کیانی ماوی ر ، احمد زاده م . 

یت ، سال پنجم ، شماره چهاردهم ، . مبانی و راهبرد های تحقیق امنیت پایدار و کارآمدی کارگزاری ، فصلنامه آفاق امن 1391لطفیان ه . 

  91بهار 

. بررسی ارتباط بین امنیت شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان دائمی و موقت در دانشگاه علوم پژشکی  1394محرابی ج ، گلناری م . 

   49-60، صص 21قزوین . مجله مدیریت توسعه وتحول ، شماره 

. اصول برنامه ریزی سیاست های مدیریت اطالعات و ارتباطات . تهران : مهرگان قلم ، نوبت  1391مدیری ن ، فشارکی ب ، کریوانی م .

 چاپ اول 

. دانشنامه  80. نقش دانشگاه آزاد اسالمی در تولید امنیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران در دهه  1393معصومی م ، قلی پور ارباستان . 

 11-22، صص  93 ، بهار و تابستان 21حقوق و سیاست ، شماره 

 1382. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرش به روند جهانی شدن . تهران : میر ، چاپ بیست دوم ، 1382میرسپاسی ن .
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