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  چکیده

  .هاي انتفاعی، با محیطی پیچیده و متالطم رویرو هستندامروزه دانشگاه ها به عنوان سازمانهایی غیر انتفاعی همچون سازمان 

هدایت صحیح دانشگاه از میان این تالطم ها و ناآرامی ها . محیطی که منابع،اثرات و انتظارات آن دائما در حال تغییر و احول است
گرایانه از قابلیت ها و ضعف  در جهت نیل به چشم انداز خود نیازمند شناخت و درك صحیح از محیط و تحوالت آن، ارزیابی واقع

این مساله زمینه بکارگیري مدل هاي . هاي داخلی سازمان و اتخاذ سازمان و اتخاذ تصمیم هاي اراهبردي هوشمندانه می باشد
در این تحقیق تالش شده به منظور تسریع حرکت دانشگاه امام . برنامه ریزي استراتژیک در دانشگاه ها را فراهم نموده است

به سوي چشم انداز خود، با استفاده از یک مدل مناسب برنامه ریزي استراتژیک، استراتژي هاي کالن حوزه پژوهش ) ع(صادق
  .طراحی و تدوین گردد) ع(دانشگاه امام صادق



  مقدمه

ساخته  پویایی ها و تحوالت شدید محیطی عصر کنونی ضرورت برنامه ریزي براي رویارویی با این تحوالت را بیش از پیش نمایان
طی سالیان اخیر نشان می دهد در عرصه پیشرفت و توسعه، ) انتفاعی و غیر انتفاعی(مروري بر سرنوشت سازمان ها . است

سازمانهایی موفق بوده اند که توانسته اند با درك صحیحی از محیط و تحوالت آن و ارزیابی دقیق  واقع گرایانه از توانمندي هاي 
در این شرایط . را براساس ماموریت خود تدوین نموده و بستر مناسب براي اجراي آن ها را فراهم آورندداخلی، استراتژي اي موثري 

معرفی برنامه ریزي استراتژیک به عنوان یکی از پر . و براي پاسخگویی به این نیاز برنامه ریزي استراتژیک جایگاهی ویژه یافته است
امروزه غالب ) 20، ص1348خزاعی و گلچین فر، .(شته شاهدي بر این مدعاستاستفاده ترین ابزارهاي مدیریتی طی سالیان گذ

سازمان ها اعم از انتفاقی و غیر انتفاعی براي بقا و ادامه فعایت در محیط، خود را نیازمند برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک می 
ر محیط فعایت داشته و با عدم اطمینان ها و پویایی در این میان دانشگاه ها نیز به عنوان سازمان هاي غیر انتفاعی که د. بینند

هاي آن روبرو هستند دست به کار تدوین استراتژي در حوزه هاي مختلغ فعایت خود بخصوصو حوزه هاي آموزش و پژوهش که 
قاعده مستثنا نیز از این ) ع(دانشگاه امام صادق . فعایت هاي اصلی یک دانشگاه در زنجیره ارزش آن را تشکیل می دهد شده اند

  .نیست

  

  روشمندي انجام پژوهش

رویکرد این تحقیق به استراتژي، رویکرد تجویزي است بنابراین ابزر تدوین استراتژي در این تحقیق ماتریس نقاط قوت  ضعف، 
ابع است همچنین مدل مزیت رقابتی مورد استفاده در این تحقیق مدل مبتنی بر من. فرصت ها و تهدیدات در نظر گرفته شده است

معتبرترین . و به دلیل اتخاذ این رویکرد، اهداف بلند مدت و استراتژي ها بر مبناي محورهاي فعایت هاي سازمان تعیین می گردند
در این تحقیق پس از مطالعه سازمان . است)) مدل زنجیره ارزش پورتر(( مدل براي شناسایی و تحلیل فعالیت هاي یک سازمان 

و فعالیت هاي آن و تطبیق آن با مدل، مدل بومی زنجیره ارزش حوزه پژوهش دانشگاه امام )) ع(ام صادقحزه پژهش دانشگاه ام(
در واقع این تحقیق، مفاهیم، مدل هاي و ابزارهاي . جهت گیري اصلی تحقیق از نوع کاربردي است. طراحی می گردد) ع(صادق 

  .به کار می برد) ع(ژوهشی در دانشگاه امام صادق برنامه ریزي استراتژیک را به منظور تدوین استراتژي هاي پ

این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی است زیرا محقق در مورد وضعیتی که در این تحقیق با آن روبه رو بوده اطالعات و 
کلیه افراد صاحب  جامعه آماري تحقیق،. واقع در طی این تحقیق به اکتشاف در مورد آن پرداخته است آگاهی زیادي نداشته و در

روش نمونهگیري در این تحقیق از نوع غیر تصادفی هدفمند قضاوتی است . است) ع(نظر در زمینه پژوهش در دانشگاه امام صادق 
نفر صاحب نظر در این حوزه شناسایی و با توزیع سازمانی واحدهاي زیر مورد پرسش واقع شده  30و با استفاده از این روش تعداد 

ریاست، معاونت پژوهشی، معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی، معاونت اداري و مالی، مرکز تحقیقات، اداره کل طرح و حوزه : اند 
  .برنامه و دانشکده ها 



که در این میان . ابزار جمع آوري اطالعات در این تحقیق عبارتند از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات اسنادي و کتابخانه اي
شناسایی نقاط قوت و ضعف استفاده شده است و ابزار جمع آوري اطالعات براي شناسایی فرصت ها و تهدیدهاي پرسشنامه براي 

داده هاي حصل از . ناشی از محیط خارجی در این تحقیق پرشنامه و جلسات هم اندشی با گروه صاحب نظران پژوهشی می باشد
  .ل محتوا تحلیل شده استمطالعات اسنادي جهت تدوین اهداف بلند مدت، به روش تحلی

  پیشینه موضوع و مبانی تئوریک تحقیق. الف 

  استراتژي . 1- الف

  مفهوم استراتژي

او معتقد است که استراتژ ي یک نوع یکپارچگی، انسجام و ثبات داخلی است که موقعیت . اندروز استراتژي را یک الگو می داند
و شرکت را قدر می سازد از نقاط قوت خود استفاده کند و در امر بازار و  شرکت را در محییط تعیین می کند، به آن هویت می دهد

  )11، ص1383رحمان سرشت، . (محصول به موفقیت دست یابد

از نظر انسوف استراتژي ها به مثابه چهارچوبی براي اتخاذ تصمیم هاي جدید عملیاتی عمل می کنند و به همین دلیل چهار چوب 
به اعتقاد وي تصمیم هاي استراتژیک بر خالف برنامه ها و دستور العمل هاي عملیاتی . رویه هاستهاي استراتژیک عامل و حدت 

در شرایط ناآگاهی و عدم شناخت و جهل نسبی گرفته می شوند و به همین دلیل نمی توان آن ها را به رده هاي پایین تر تفویض 
  )16-15، ص 1383رحمان سرشت، .(کرد

اهداف و مقاصد بنیادي شرکت، تخصیص منابع ضروري و انجام یک سري اقدامات عملیاتی براي کسب  چندلر استراتژي را تعیین
بر اساس نظر مینتزبرگ، می توان . مینتزبرگ استراتژي را الگویی می داند که در جریان تصمیم ها پدید می آید. اهداف می داند

  )36- 34، ص 1382ن، علی احمدي و دیگرا: (استراتژي را از پنج دیدگاه تعریف کرد

استراتژي عبارت است از نوعی کار آگاهانه ویا مجموعه اي از رهنمود ها که براي مقابله با : استراتژي به عنوان طرح  - 1
 وضعیت و با رخدادي خاص در آینده پیش بینی میشود

 .ااستراتژي عبارت است از مانور و نیرنگی زیر کانه در مقابل رقب: استراتژي به عنوان نیرنگ  - 2

 .استراتژي الگویی است که در جریان تصمیم ها پدید می آید: استراتژي به عنوان الگو  - 3

 .استراتژي موقعیتی در محیط است که سازمان به دنبال قرار گرفتن در آن است: استراتژ ي به عنوان موقعیت  - 4

شه دار بري درك جهان استراتژي یک نگرش است که محتواي آن از روشی عمیق و ری: استراتژي به عنوان نگرش  - 5
 .تشکیل شده است

پیرس و رابینسون استراتژ ي را طرح هایی با مقیاس وسیع و آینده نگر براي تعامل با محیط رقابت جهت حرکت بهینه به سوي 
  )6، ص1383پیرس و رابینسون،. (هدف هیا سازمان تعریف می کنند



در شکل گیري استراتژي است، استراتژي روند یا برنامه اي است )) نطقیتدریجی گرایی م((از نظر جیمز برایان کویین که معتقد به 
تدریجی ) 326،ص1383رحمان سرشت، . (که اهداف، قوانین و سلسله عملیات سازمان را به هم پیوند زده و یکپارچه می سازد

وین استراتژِ را به یک نقطه گرایی منطقی بدین معنی است که استراتژ ي ها به صورت تدریجی تکمیل می شوند و نمی توان تد
استراتژي ها به تدریج شکل می گیرند، تغییر می یابند و در طی زمان به طور نسبی تعدیل می شوند و . زمانی معین نسبت داد

  )264، ص1383رضاییان ، .(توسعه می یابند و سپس گام به گام اجرا می شوند

. می دهد است که در سازمان اخذ می شود و فعایت ها و نتایج را شکلهمل و پراهاالد معتقدند استراتژي الگوي تصمیم هایی 
  )23، ص 1383رضاییان ، (

  

  مکاتب شکل گیر ي استراتژي

علی احمدي و . (رویکرد تجویزي و رویکرد پدیدار شونده : مینتزبرگ معتقد است دو ریکرد کلی شکل گیري استراتژي وجود دارد 
  )96، ص 1382دیگران ،

  تجویزيرویکرد 

رویکرد تجویزي شامل نظریاتی است که شکل گیري استراتژي را حاصل یک . این رویکرد آغازگر مباحث استراتژي به شمار می آید
و عوامل ) نقاط قوت و ضعف(درون مایه اصلی این روش ها جفت وجور کردن عوامل درونی . فرایند تحلیلی و قاعده مند می دانند

در . به منظور بهره مندي از منافع نهفته در فرصتها یا اجتناب از زیان ها ي نهفته در تهدیدهاست) فرصت ها و تهدیدها(بیرونی
رویکرد تجویزي، استراتژي از تعامل این چهار عامل به منظور استفاده از شایستگی هاي تمایز بخش سازمان براي بهره گیري از 

تدوین استراتژي در رویکرد تجویزي فرانیند ) 26- 25،ص 1384اریان، کیانی و غف. (فرصت هاي استراتژیک محیطی ایجاد می شود
  .گام به گام است و براي هر گام آن دستورالعمل هاي مشخصی تجویز شده است

یکی از ویژگی هاي عمده رویکرد تجویزي این است که مراحل تدوین، اجرا کنترل استراتژي در فرایندي تکمیلی ولی جدا از هم 
  )58، ص1382علی احمدي و دیگران،. ( اول تدوین ، بعد اجر، و سپس ارزیابی  ;صورت می گیرد

   

  رویکرد پدیدار شونده

این رویکرد از ارائه دستور العمل مشخصی . معتقدین به این رویکرد، استراتژي را حاصل خالقیت و نه روش هاي فرایندي می دانند
ه الگوهاي مفهومی قوي براي توصیف چگونگی امر و خطوط راهنمایی براي براي تدوین استراتژي اجتناب کرده و به جاي آن برارائ

براین اساس استراتژیست کسی است که بتواند در هر لحظه بر مبناي شرایط . فراهم شدن زمینه خلق استراتژي تاکید می کند
تراتژیک را زیربناي دستیابی صاحبنظران این مکتب توسعه تفکر اس. موجود براي حرکت موفقیت آمیز سازمان تصمیم گیري کند



هر چند هنوز هیچ . به استراتژي اثربخش دانسته و آن را موثرتر از دستورالعمل هاي برنامه ریزي استراتژیک به شمار می آورند
  )9-10، ص 1384کیانی و غفاریان ، . (تعریف مشخص و همه پذیري براي این مفهوم وجود ندارد

ه ، غیر قابل تفکیک بودن طرحی استراتژي از اجراي آي است و توصیه شده است که طراح و مهم ترین ادعاي مکتب پدیدار شوند
  )104، ص  1382علی احمدي و دیگران ، . (مجري استراتژي نباید از هم جدا باشند

  

  ریکردهاي تدوین استراتژي

دل خط مشی هاروارد، نظام هاي برنامه رویکردهاي اصلی در تدوین استراتژي یا مدل هاي برنامه ریزي استراتژیک عبارتند از م
، تحلیل رقابتی، تکمیل تدریجی منطقی و )یا موجودي(ویکردهاي مدیریت ذي عالقگان، مدل هیا داراییریزي استراتژیک، ر

از آنجا که در این مقاله، مدل خط مشی هاروارد، رویکرد برگزیده و مبناي ) 25، ص 1372برایسون، .(مدیریت مسائل استراتژیک 
  .تحقیق است مختصرا به توضیح آن بسنده می شود

  

  ط مشی هارواردمدل خ

هدف اصلی مدل هروارد کمک به سازمان براي ایجاد مطلوب ترین سازگاري بین خود و محیط مربوط و به عبارت دیگر تدوین 
ضعف و قوت درونی سازمان وارزش دستیابی به بهترین استراتژي ، با تجزیه و تحلیل نقاط . بهترین استراتژي براي سازمان است

هاي مدیرت ارشد و از طریق شناسایی تهدیدهاي خارجی و فرصت ها و موقعیت هاي موجود در محیط و الزامات تعهدات اجتماعی 
استفاده موثر از این مدل بر این فرض استوار است که مدیریت ارشد در مورد موقعیت سازمان و پاسخ . سازمان امکان پذیر است

.( اتژیک مناسب آن توافق داشته واز قدرت و اختیار کافی براي اجراي تصمیم هاي اخاذ شده برخوردار استاستر
  )25،ص1372برایسون،

غیر انتفاعی نیز امکان . قابلیت کاربرد مدل هاروارد، فراتر از سطح شرکتی است و در قلمرو کلیه بخش هاي خصوصی، دولتی و
نمدندي ها، ضعف ها و تهدیدها که به تحلیل نقاط قوت وضعف، فرصت ها و تهدیدات معروف سنجش فرصت ها ، توا. کاربرد دارد

  )26،ص1372برایسون،. (است نقطه قوت اصلی مدل هاروارد است

  

  مبانی مزیت رقابتی سازمان ها

عیین کننده استراتژي دو مدل کلی درباره مبانی مزیت رقابتی سازمان ها وجو  دارد که هر یک دیدگاهی متفاوت درباره عوامل ت
این دو مدل عبارتند از مدل مبتنی بر بازار یا مدل . هاي سازمانی، علل تفاوت عملکرد سازمان ها و فرایند تدوین استراتژي دارند

  .سازمان صنعتی و مدل مبتنی بر منابع



  مدل مبتنی بر بازار

ندل . ت استراتژي هاي انتخابی شرکت ها تلقی می شدعوامل محیطی، عناصر عمده موفقی 1980تا  1960در فاصله بین سال هاي 
این مدل حاکی از آن است که محیط و صنعتی که . بنیادي سازمان صنعتی بیانگر اثر عمده محیط در موفقیت استراتژي ها است

تخاذ می کنند بر شرکت براي فعالیت خود انتخاب می کند بیش از تصمییم هایی که مدیران در داخل و در ارتباط با امور داخلی ا
بر پایه مدل ، محیط خارجی ، استراتژي رابه سازمان دیکته می ) 373، ص 1383رحمان سرشت، . (عملکرد شرکت اثر می گذارد

را ) استفاده از فرصت هاي محیط و دفع تهدیدهاي آن ( کند و بنابراین سازمان منابع و مهارت هاي مورد نیاز براي تعامل با محیط 
  .می دهد توسعهدر خود 

  مدل مبتنی بر منابع. 1-4-2

این رویکرد برخالف رویکرد سازمان صنعتی که محیط را مهم ترین عامل اثر گذار بر عملکرد سازمان ها می داند، منابع و توانمندي 
نحصر بفرد بر اساس این رویکرد، ئمنابع و توانمندي هاي م. هاي درون سازمان را علت تفاوت عملکرد سازمان ها معرفی می کند

هر سازمان، استراتژي آن را مشخص می کند و سازمان براي فعایت به دنبال محیطی می گردد که در آن بهتر می توند از این 
بر پایه این مدل ، هر سازمان مجموعه اي اس از منابع و توانمندي هی منحصر بفرد که مبناي . منابع و توانمندي ها بهر گیرد

به عالوه فرض می شود که در طول زمان، سازمان منابع متفاوتی را کسب و . اصلی سودآوري آن است استراتژي سازمان و منبع
  .توانمندي هاي منحصر بفردي را توسعه می دهد

  

  آموزش عالی. 2 –الف 

  ماهیت آموزش عالی

به ثمر می رسد، )) دانشگاه((ماهیت آموزش عالی که هدف هیا آن در موسساتی سازمان یافته و متشکل از گروهی طالب علم به نام 
این جستجو و اکتشاف ، کنش . چیزي جز جستجوي حقیقت و دانش نو و همچنین کشف روابط این دو با کل زندگی واقعی نیست

و واکنش هایی را میان دانشجویان، مربیان و تجارب ضبط شده بشر سبب می شود که براي انجام درست این عمل به محیطی که 
  .مانند آزادي، مسئولیت، خالقیت و نوآوري و انسانیت برخوردار باشد، نیاز استاز ویژگی هایی 

معتقد است که موسسات آموزش عالی صرفا مکتب هایی براي آموزش و انجام تحقیق و پژوهش )) وایت هد((فیلسوف مشهور 
و با صراحت اضافه )) دانشگاه ها ارزان تر انجام دادچه بسا این گونه فعایت ها را بتوان در مکانهایی غیر از : (( او می گوید . نیست

تنها دلیلی که وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را توجیه  می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و : ((می کند 
اي دانشگاه از بنابراین جدایی فعالیت ها و هدف ه) 24- 23،ص 1370نادري و سیف نراقی،)).(حقیقت با فضاي کلی زندگی است

  .هدف ها و واقعیت هاي اجتماعی سبب نقصان اعتبار دانشگاه است

  



  اهداف آموزش عالی

  :اگر با دیدي وسیع و کلی به آموزش علی بنگریم میتوان هدف هاي کلی را زیر براي آن ذکر کرد 

 .آموزش انتقال فرهنگ و یافته ها به طالبان آن - 1

 پژوهش و اکتشاف دانش نو - 2

بنابراین هدف هاي کلی به شش هدف . ده به علت کلی بودن و پیچیدگی ، به آسانی قابل آزمودن و سنجش نیستدو هدف ذکر ش
  )25-24،ص 1370نادري و سیف نراقی، . (ویژه که اندازه گیري و سنجش آن ها آسان تر است تقسیم می شود

 پرورش هر چه بیشتر شهروندانی بالغ از نظر فکري وجسمی - 1

 .مساعد و مناسب چه از نظر تجربی و چه از نظر علمی براي آن گروهی که رهبران فردا خواهند شد فراهم کردن زیمنه - 2

 .تربیت نیروي انسانی ماهر و نیمه ماهر براي تامین نیازهاي بازار کار یک جامعه صنعتی و پیشرفته - 3

ان آموزش علی و جامعه است و از در واقع عمل انتقال ارزش ها یکی از راه هاي ارتباط می. انتقال ارزش ها در جامعه  - 4
طریق توجه به این هدف ، می توان از گسیختگی میان جامعه و آموزش عالی کاست و هر دو را در رسیدن به هدفی 

 .مشترك همگام و هماهنگ ساخت

 .نگهداري و حفاظت موارد علمی، ادبی و هنري با ایجاد کتابخانه ها ، موزه ها و مانند آن - 5

 .در دانش و پژوهش جهت یافتن حقایقاکتشاف و خالقیت  -6

 1376فرقانی، : ( نیز وظایف زیر را براي آموزش عالی بر شمرده است ) یونسکو(سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد
  )436ص

 تربیت متخصصان تراز اول - 1

 ره هاي ابتداییتربیت استاد ومعلم کارآموز براي دوره هاي عالی، متوسطه و در بسیار از کشور ها حتی براي دو - 2

 پژوهش و کارآموزي پژوشگران - 3

 فراهم نمودن دوره هاي تکمیلی و باز آموزي براي کادر مدیریت - 4

 )و ارزش هاي فرهنگی جامعه(اشاعه فرهنگ علمی ، ادبی و هنري  - 5

  

  کارکرده اي آموزش عالی

اجتهادي ، : (آن تاکید دارد عبارتند از سه کارکرد اصلی مجموعه هاي دانشگاهی یا نظام آموزش عالی امروز که یونسکو نیز بر 
  )39- 38، صص  1377

  .یا تولید دانش) تحقیق(پژوهش : کارکرد نخست 



  .آموزش یا انتقال دانش: کارکرد دوم 

  .خدمات یا اشاعه و نشر دانش: کارکرد سوم 

  

  )تحقیق(پژوهش 

،ص 1377اجتهادي،. (این تولید دانشگاه ها هستندپژوهش یا تولید دانش مهم ترین کارکرد در مجموعه آموزش عالی است و ماکز 
کنشی عقالنی و فرایندي خردمندانه و منظم است که به بازنگري، نقد و پاالیش و یا تولید و خلق اندیشه منجر می پژوهش،) 39

یا پرسش ها به  سش یا پرسش هایی آغاز و با پاسخ یا پاسخ هایی نسبتا قانع کننده به آن پرسشاین فرایند معموال با پر. شود
البته این فرجام نسبی است و خود در واقع آغزي دیگر است و معموال به طرح پرسش یا پرسش هایی جدیدتر و . فرجام می رسد

  .ارائه پاسخ یا پاسخ هایی پیچیده تر و حرکت از سطح به عمق و از دانی به عالی منجر می شود 

ذخیره اطالعات یعنی توسعه و تکامل فرهنگی و به تبع آن ، توسعه جامعه و همه در فرایند چنین حرکتی است که تولید ، تبادل و 
به طوري که می توان گفت پژوهش بکی از اصلی ترین و . وجوه و ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادي آن تحقق می پذیرد 

کیف عملکرد و درجه پیشرفت به همین جهت بین کم و . مستمرترین عوامل و شاخص هاي توسعه هر جامعه به شمار می رود
  )52، ص 1384عبداللهی، .(پژوهش در هر جامعه و سطح توسعه و شرایط عینی و ذهنی حاکم بر آن جامعه پیوستگی وجود دارد

  

  آموزش

دومین کارکرد اصلی آموزش عالی، انتقال دانش تولید شده به نسل هاي جوان به منظور تربیت دانش آموختگان فرهیخته و نیروي 
پیدایش و دانشگاه ها در جوامع صنعتی نوین، با تربیت دانش آموختگان فرهیخته، عامل اصلی . انی متخصص براي جامعه استانس

. شکل گیري اندیشه ها و جهان بینی هاي نو و نهضت هاي فلفسفی و اجتماعی و نیز مکانی مناسب براي تضارب افکار هستند
هم زمان، تامین کننده نیروي انسانی متخصص براي بخش هاي مختلف اجتماعی، همین دانشگاه ها ، از سوي دیگر و به طور 

  )40- 39،صص 1377اجتهادي،.(افتصادي، سیاسی و فرهنگی هم به شمار می آیند

  

  )نشر دانش(اطالع رسانی

تفکیک امر پژوش از اطالع رسانی ناممکن به نظر می رسد . سومین کارکرد اصلی آموزش عالی، اشاعه و نشر دانش تولید شده است
به بیان دیگر از آن جا که . اصوال اطالع رسانی در بستر فعایت هاي علمی متکی به پژوهش زاده می شود، می بالد و ثمر می دهد

پژوهش هاي جدید ، مکمل . هاي مهم تلقی می شود، بر اطالع رسانی نیز تاکید بسیار می وردندتحقیق مبناي اساسی همه تصمیم 



دانسته هاي علمی اند به شرط این که اطالع رسانی محتواي پژوهش هاي تازه را به گونه اي زودیاب سازماندهی و در گستره 
  )5- 4،صص 1380دیانی،.(مناسب اشاعه دهد

  

  استراتژیک در آموزش عالیبرنامه ریزي .3- الف

  پیشینه استراتژي در آموزش عالی

استراتژي ((در آمریکا انتشار کتاب کلر به نام . آغاز شده است 1970به کارگیري مفهوم استراتژي در آموزش عالی از اواخر دهه 
تمایل به مفهوم  1983ل بعد از سا. باعث ایجاد محبوبیت این مفهوم شد)) انقالب مدیریت در آموزش عالی آمریکا:آموزشی

اما براي به کارگیرندگان . این توجه به صورت افزایش مطالب انتشار یافته درباره موضوع ظاهر شد. استراتژي ، رو به فزونی گذارد
این مفهوم، دسترسی به منابع قابل توجه درباره چگونگی توصیف مفهوم استراتژي و راه هاي استفاده از آن در آموزش عالی میسر 

  .نشد

عالوه بر کلر، پیترسون و کپ از نخستین نویسندگان با نفوذي بودند که درباره برنامه ریزي استراتژیک در آموزش عالی مطالبی را 
به نظر آنان برنامه ریزي . به بعد ارتباط دادند 1960آنان مفهوم استراتژي را با فعالیت هاي برنامه ریزي نهادي دهه . منتشر کردند 

پس از تعیین اهداف، فرایند . منجر به تنظیم استراتژي هاي نهادي شود تا منعکس کننده اهداف آینده سازمان باشد نهادي باید
  )308- 307،صص 1376کالرك ،.(برنامه ریزي استراتژیک شامل مراحل مورد نیاز براي نیل به این اهداف است

  

  محیط در حال تغییر آموزش عالی

افزایش و تنوع تقاضا براي آموزش در پاسخ به افزایش شمار جمعیت و . در حال تحول است محیط آموزش عالی به نحو شگرفی
دگرگونی هاي مربوط به خواست هاي اجتماعی ، تنوع بسیار در نظام عرضه آموزش با رشد تکنولوژي هاي ارتباطات و سهولت 

یفیت آموزشی، سست شدن رابطه آموزش و اشتغال دسترسی به اطالعات جدید ، بحران مالی و دشواري تامین هزینه ها ، کاهش ک
، باالرفتن انتظارات از دانشگاه و مهم تر از همه تغییر نگرش ذینفعان خارجی به دانشگاه، نمونه هایی از تحوالت در نظام هاي 

. ن به انجام رساننددر گذشته ذینفعان خارجی به دانشگاه ها اجازه می دادند امور خود را بدون دخالت ایشا. آموزش عالی هستند
چرا که باور عام این بود که دانشگاه مکانی ویژه است که در آن یک هیات علمی دانشمند، پژوهش هاي کیفی و مورد نیاز را تولید 

با چنین نگرشی هیچ کس به طور جدي فعالیت . می کند و بهترین سطوح آموزشی را براي دانشجویان خود تدارك می بیند
نتیجه این باور عام، در درون دانشگاه افزایش استقالل ، قطع ارتباط با . سات آموزش عالی را زیر سوال نمی برددانشگاه ها و موس

امروزه دولت ها، دانشجویان، دانش . اما این وضعیت اتغییر کرده است. جامعه مخدوم خود و عدم توجه جدي به نیازهاي جامعه بود
خود محوري دانشگاه . م به خود حق زیرسوال بردن فعایت هاي دانشگاه ها را می دهندآموختگان، کمک کنندگان مالی و عامه مرد

این . ها و عدم تعریف نیازهایی که دانشگاه قرار است به آن ها پاسخ گوید حمایت هاي بیرونی را از دانشگاه کاهش داده است



و در دانشگاه هاي خصوصی، تضعیف هویت،  موضوع در دانشگاه هاي دولتی، کاهش اعتماد مردم و کاهش بودجه هاي دولتی
  )58-53،صص 1382راولی،لوهان و دولنس،.(رسالت و کمک هاي مردمی را در پی خواهد داشت

دگرگونی : تغییرات مزبور عبارتند از . این دگرگونی ها در بطن تغییرات گسترده تري در محیط بیرونی آموزش عالی رخ نموده اند
  )7،ص 1377سانیال،.(اجتماعی، دگرگونی در نظام هاي اقتصادي، و دگرگونی هاي فناورانه قلمرودر نظم سیاسی، دگرگونی در 

  

  مفهوم و نقش برنامه ریزي استراتژیک در آموزش عالی

بسیاري از نویسندگان مطالب آموزش عالی تالش کرده اند تا برنامه ریزي استراتژیک در آموزش عالی را تعریف  1983از سال 
  :یجه ، این اصطالح تعاریف متعددي دارد در نت. کنند

پیترسون چهار جز اصلی برنامه ریزي استراتژیک در موسسات آموزش عالی را ارزیابی محیطی، ارزیابی سازمانی، ارزیابی ارزش ها، و 
او . ان و محیطکلر اشاره می کند که دو بخش حیاتی در برنامه ریزي استراتژیک عبارتند از سازم. تکوین برنامه اصلی می داند

نقاط ضعف و قوت آموزشی و ) 2(سنت ها ، ارزش ها و آرمان ها، ) 1: (جزئیات اصلی بخش سازمان را چنین تعیین می کند 
ادراکات و خط مشی : ترجیحات بازار) 5(خطرات و فرصت ها ،: روند هاي محیطی ) 4(استعداد ها و اولویت ها ،: رهبري ) 3(،مالی
  )308- 309،صص 1376کالرك، .(خطرات و فرصت ها :  شرایط رقابتی) 6(ها، 

وجه فعال این . مهم ترین وظیفه برنامه ریزي استراتژیک این است که تعامل خوبی میان سازمان با محیط در حال تغییر برقرار کند
سازمان هاي دولتی و غیر برایسون معتقد است موفقیت . تعامل استفاده از فرصت هاي محیطی و وجه انفعالی آن دفع تهدیدهاست

همین دلیل باعث شده که امروزه دانشگاه ها نسبت به نیازها و نتظارات . انتفاعی در گروي رضایت ذینفعات کلیدي خارجی است 
جامعه حساس تر شوند ، براي آن ها مشروعیت قائل شوند و در پی برآورده ساختن آن ها برایند و در این راستا با استفاده از 

ي برنامه ریزي استراتژیک در بازرگانی ، به کسب مزیت رقابتی و اتخاذ استراتژي هاي رقابتی بیاندیشند، شیوه هاي مدیریت الگوها
استفاده در سازمان هاي صنعتی و  اسراتژیک منابع انسانی مورد استفاده در سازمان هاي صنعتی و بازرگانی را به خدمت گیرند

توجه به انتظارات . صول مدیریت تغییر آشنا شوند و به تجدید ساختار تیم هاي مدیریتی بپردازندبازرگانی را به خدمت گیرند، با ا
بیریونی، البته نتیجه دیگري نیز براي دانشگاه ها در پی داشته است و آن ، به چالش افتادن استقالل دانشگاه ها و نفی نگرش 

  .ها ق دارند دربارده دانشگاه تصمیم بگیرندسنتی ذینفعان داخلی دانشگاه مبنی بر این است که فقط آن 

  

  برنامه ریزي استراتژیک پژوهشی در آموزش عالی

بنا به تعریف، استرتژي پژوهشی دانشگاه یک استراتژي بسیار مهم در ارتباط با کلیه فعایت هاي پژوهشی در دانشگاه است که هدف 
هشی در چارچوب برنامه کالن دانشگاه قرار گرفته و باید در متن استراتژي پژو. آن تسهیل پژوهش و مدیریت آن در دانشگاه است

  .فعالیت هاي آموزشی و یادگیري ان و در راستاي استراتژي دانشگاه باشد



برنامه ریزي استراتژیک پژوهشی به دانشگاه این امکان را می دهد که بتوانند با ارزیابی صحیحی از نقاط قوت و ضعف درونی و 
ي بیرونی، انتظارات ذینفعان کلیدي را از دانشگاه برآورده نموده و بدین وسیله به حضور خود در محیط فرصت ها و تهدیدها

. یکی از نتظارات جوامع از مجموعه هاي دانشگاهی، تاش جهت ارائه راه حل هیی براي مشکالت جامعه است. مشروعیت بخشند
. که فعاالنه این مشکالت را شناسایی و براي حل آن ها اقدام نمایندبرنامه ریزي استراتژیک پژوهشی به دانشگاه ها کمک می کند 

برنامه ریزي استراتژیک پژوهشی جهت گیري هاي اصلی پژوهشی دانشگاه ها را مشخص و آن ها را از همه کاره و هیچ کاره بودن 
  .نجات می دهد

در . هاي رقابتی دانشگاه در زمینه پژوهش استیکی از اهداف اصلی و قطعی استراتژي پژوهشی در دانشگاه ها شناسایی مزیت 
ک دانشگاه زمانی می توان ی. از سایر دانشگاه ها به معنی داشتن مزیت رقابتی نیست)) برابر یا کمی بهتر بودن((حوزه پژوهش، تنها 

  :د را داراي مزیت رقابتی در حوزه پژوهش دانست که در مقایسه با رقبا برخی از ویژگی هاي زیر را دار باش

 .در حوزه پژوهشی خود ، شهرت یا بر دیگران غلبه داشته باشد - 

 .تعداد نسبتا زیادي پژوهشگر برجسته با شهر ت بین المللی داشته باشد - 

  .افرادي که بر سیاست هاي پژوهشی در علوم خود تاثیر گذارند
 توانایی جذب و حفظ پژوهشگران برتر و دانشجویان و کارکنان زبده  - 

  .داشته باشد در حوزه پژوهشی
 .داراي زیرساخت ها، تسهیالت و امکانات پژوهشی مناسبی باشد - 

 .توانایی عقد قراردادهاي پژوهشی مناسب داشته باشد - 

 .از دست دادن هیچ یک از اعضا به تحلیل رفتن و فروپاشی آن نیانجامد - 

 نسبت به ظهور فرصت هاي پژوهشی ، آگاه و در بهره برداري از آن ها ، - 

  توانا باشد
 .انعطاف پذیري باالیی در تطابق با شرایط متغیر محیط داشته باشد - 

  

  روش شناسی تحقیق. ب

  رویکردها. 1- ب

در بیان علت انتخاب رویکرد تجویزي و ترجیح آن بر رویکرد توصیفی باید . رویکرد این تحقیق به استراتژي ، رویکرد تجویزي است
نسبت به رویکرد تجویزي دارد، چون هیچگونه الگوریتم و دستورالعمل همه گفت رویکرد توصیفی در کنار نقاط قوت زیادي که 

فهم و روشنی براي دستیابی به استراتژي ندارد به اندازه رویکرد تجویزي مورد استقبال مجامع علمی و مشاوره اي قرار نگرفته 
به استفاده از رویکرد  ، محقق را متقاعدوجود این نقطه ضعف در رویکرد توصیفی در کنار برخی نقاط قوت رویکرد تجویزي. است



همان گونه که بیان شد رویکرد تجویزي مناسب محیط هایی است که تحوالت آن اندك باشد و این . تجویزي در این تحقیق نمود
  .صدق می کند) در مقایسه با محیط هاي به سرعت در حال تغییر صنایع(در مورد محیط هاي دانشگاهی و آموزش عالی 

فرایند تدوین استراتژي بري هدایت . اولین مرحله از فرایند مدیریت استراتژیک است)) تدوین استراتژي((کرد تجویزي،در روی
تدوین استراتژي که نسبت به برنامه . مجریان جهت تعریف کا و فعالیت اصلی و تنظیم هدف ها و استراتژي ها طرحی می گردد

این فرایند، آینده نگري را با بررسی ها و . انگر وسایل رسیدن به هدف ها نیز هستریزي بلند مدت رویکردي بهبود یافته است بی
فرایند تدوین استراتژي با ) 33،ص 1383پیرس و رابینسون،.(ارزیابی هاي محیط براي طراحی طرح هاي رقابتی همراه می کند

براي رسیدن به این چشم انداز تبیین می )) انماموریت سازم((آغاز می شود و پس از آن )) تعیین چشم انداز آرمانی سازمان((
جهت نیل به این اهداف تعیین می )) استراتژي هاي الزم((در راستاي ماموریت سازمان و )) اهداف بلند مدت((گردد، در ادامه 

  .گردد

غایی که سازمان ها هدف هاي : ((دلیل این رویکرد سلسله مراتبی به اهداف سازمانی همانگونه که اسکات می گوید این است که 
برخی از سازمان ها براي انتقال و توسعه دانش، برخی براي . در خدمت آن ها هستند غالبا تا اندازهاي مبهم و غیر صریح هستند

چنین هدف هاي کلی در خود واجد نشانه . ایجاد نظم عمومی و برخی دیگر براي درمان و مراقبت از بیماران به وجود آمده اند
دایت رفتار افراد سازمان می باشند اما همانطور که مارچ و سیمون مدعی اند، این هدف هاي می توانند اساسی براي هایی براي ه

شروع با تعیین هدف کلی مورد نظر ) 1: آغاز و ایجاد زنجیره هاي وسایل و اهداف به حساب آیند که این مراحل را در بر می گیرند
در نظر گرفتن هر یک از این وسیله ها به عنوان یک ) 3ی مشخص براي تحقق آن هدف ، کشف مجموعه اي از وسیله هایی کل) 2، 

به این ترتیب سلسله مراتبی از هدف ... هدف جزئی و تعیین مجموعه اي از وسیله هاي مشخص تر براي تحقق این هدف جزئی و 
و براي سطوح باالتر از خود به عنوان یک وسیله ها بوجود میآید که هر سطح آن براي سطوح پایین تر از خود به عنوان یک هدف 

  )72،ص 1375اسکات،.())محسوب می شود

دلیل استفاده از این رویکرد، کمک به سازمان براي ایجاد . رویکرد این تحقیق به تدوین استراتژي، رویکرد خط مشی هاروارد است
و نیز استفاده فراوان از این رویکرد در تحقیقات مشابه ) که هدف اصلی برنامه ریزي استراتژیک است(بهترین سازگاري با محیط 

بررسی هاي محقق نشان می دهد غالب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دنیا از این رویکرد براي تدوین استراتژي استفاده . است
  .هدیدات استبنابراین ابزار تدوین استراتژي در این تحقیق ماتریس نقاط قوت وضعف ، فرصت ها و ت. کرده اند

علت این انتخاب ، اقبال بیشتر صاحب نظران . همچنین مدل مزیت رقابتی مورد استفاده در این تحقیق مدل مبتنی بر منابع است
در برابر رویکرد نسبتا منفعالنه (مدیریت استراتژیک در دو دهه اخیر به این تئوري ، رویکرد فعال آن به بحث تدوین استراتژي 

و بکارگیري موفقیت آمیز این رویکرد در برنامه ریزي استراتژیک آموزش عالی در کشورهایی نظیر انگلستان ) بازارتئوري مبتنی بر 
چشم انداز را منبع   - دو تن از محققین برجسته مدیریت و از نظریه پردازان رویکرد مبتنی بر منابع  –همل و پراهاالد . است

  .فتادن سازمان هاي موفق از سایر سازمان ها می دانندمحوري و کیلیدي مزیت رقابتی و عامل جلو ا

به دلیل اتخاذ رویکرد مبتنی بر منابع درونی سازمان در این تحقیق ، اهداف بلند مدت و استراتژي ها بر مبناب محورهاي فعالیت 
  .هاي سازمان تعیین می گردند



  .نجیره ارزش پورتر استمعتبر ترین مدل براي شناسایی و تحلیل فعالیت هاي یک سازمان مدل ز

رویکرد زنجیره ارزش که مبتنی بر دیدگاه سیستمی به سازمان است راهی است براي بررسی سیستماتیک فعالیت هاي یک سازمان 
و فعالیت هاي آن و تطبیق آن با مدل ، مدل بومی )) ع(حوزه پژوهش دانشگاه امام صادق (در این تحقیق پس از مطالعه سازمان. 

  :به صورت زیر طراحی گردید ) ع(ش حوزه پژوهش دانشگاه امام صادق زنجیره ارز

  

  فعالیتهاي پیشتیبانی

  مدیریت و برنامه ریزي

  منابع انسانی

  فرایندها

  منابع و امکانات کیفیت خدمات                                                     

  

  عملیاتبازاریابی                           

  

  

  فعالیتهاي اصلی

  )ع(زنجیره ارزش حوزه پژوهش دانشگاه امام صادق :  1شکل 

  

  جهت گیري، هدف و استراتژي تحقیق. 2- ب

در واقع این تحقیق، مفاهیم، مدل ها و ابزارهاي برنامه ریزي استراتژیک را به  ;جهت گیري اصلی تحقیق از نوع کاربردي است 
  .به کار می برد) ع(منظور تدوین استراتژي هاي پژوهشی در دانشگاه امام صادق 

چرا که محقق در مورد وضعیتی که در این تحقیق با آن روبه رو بوده است . این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی است
  .اطالعات و آگاهی زیادي نداشته و در واقع در طی این تحقیق به اکتشاف در مورد آن پرداخته است

  

  



  جامعه و نمونه آماري تحقیق. 3- ب

روش نمونه گیري در این تحقیق از . است) ع(جامعه آماري تحقیق، کلیه افراد صاحب نظر در زمینه پژوهش در دانشگاه امام صادق 
در این نوع نمونه گیري افرادي براي نمونه انتخاب می شوند که براي ارائه اطالعات در . ند قضاوتی بوده استنوع غیر تصادفی هدفم

نفر صاحب نظر در این حوزه شناسایی گردید که از نظر توزیع سازمانی  30با استفاده از این روش تعداد . بهترین موقعیت قرار دارند
  .به شرح جدول زیر است

  تعداد افراد در نمونه  واحد سازمانی
  2  حوزه ریاست

  6  معاونت پژوهشی
  2  معاونت آموزشی

  1  معاونت دانشجویی
  1  معاونت اداري و مالی

  1  مرکز تحقیقات
  1  اداره کل طرح و برنامه

  16  دانشکده ها
  نفر 30  جمع

  نمونه آماري تحقیق:  1جدول 

  

  ابزار جمع آوري اطالعات. 4- ب

  .اطالعات در این تحقیق عبارتند از مطالعات اسنادي و کتابخانه اي ، مصاحبه و پرسشنامهابزار جمع آوري 

براي تدوین اهداف بلند مدت در این تحقیق از مطالعه اسنادي استفاده شده و اسناد متیاسب زیر به دقت مورد بررسی قرار گرفته 
ات مقام معظم رهبري، درباره اهداف و وظایف دانشگاه ها ونیز ساله، برنامه چهارم توسعه کشور، بیان 20سند چشم انداز : اند 

درباره اداف دانشگاه، بیانیه رسالت ) ع(، نظرات ریاست دانشگاه امام صادق ) ع(دیدگاه هاي ایشان درباره دانشگاه امام صادق 
) ع(پژوهشی دانشگاه امام صادق دانشگاه، اهداف کالن پژوهشی، سیاست هاي کالن پژوهشی دانشگاه و همچنین با مسئولین حوزه 

  .نیز مصاحبه سازمان یافته انجام شده است

در این تحقیق به منظور کشف نقاط قوت و . ابزار جمع آوري اطالعات براي شناسایی نقاط قوت و ضعف، پرسشنامه بوده است
. لیت هاي پشتیبانی تقسیم شدضعف، بر اساس مدل زنجیره ارزش، حوزه پژوهش دانشگاه به دو بخش فعالیت هاي اصلی و فعا

آنگاه براي شناسایی وصعیت هر فعالیت، با مطالعه شاخص هاي زیر، موارد مرتبط با هر یک از فعالیت هاي شش گانه حوزه پژوهش 
ساخص هاي رتبه بندي جهانی دانشگاه : که به صورت جامع و مانع هر فعالیت را پوشش دهد شناسایی شد) ع(دانشگاه امام صادق 



شاخص هاي پژوهشی وزارت علوم، شاخص هاي پژوهشی شوراي علی انقالب فرهنگی و شاخص هاي ارائه شده توسط صاحب  ها،
  .نظران

براي شناسایی فرصت ها و تهدیدهاي ناشی از محیط خارجی در این تحقیق، نیز از پرسشنامه و به منظور جمع آوري اطالعات 
  .استفاده شده است جلسات هم اندیشی با گروه صاحبنظران پژوهشی

در بررسی نیروهاي محیط خارجی به منظور شناسایی فرصتها و تهدیدها، این نیروها را در دو دسته کلی نیروهاي محیط کالن و 
در این تحقیق نیروهاي تاثیر گذار محیط کالن شامل محیط سیاسی و قانونی، محیط . نیروهاي محیط خرد تقسیم بندي می کنند

دانشگاه ها و موسسات ) دولت(هنگی و اجتماعی و محیط فناوري بوده و نیروهاي محیط خرد شامل وزرات علوماقتصادي، محیط فر
، موسسات پژوهشی علوم )همکاران و تامین کنندگان(، حوزه هاي علمیه)همکاران و تامین کنندگان(آموزش عالی

و سایر حوزه هاي دانشگاه ) مشتریان(اجرایی و صنعت، دستگاه هاي )تامین کنندگان(، وزارت آموزش و پرورش)همکاران(انسانی
در پرسشنامه، فرصتها و تهدیدهاي ناشی از این نیروهاي محیطی در قالب سواالت باز . میباشد...) آموزش،دانشجویی،گزینش و (

ذاشته شده و سشنامه ها در جلسات هم اندیشی به بحث گمورد پرسش قرار گرفتند و آنگاه فرصت ها و تهدیدات مذکور در پر
  .نهایی شدند

  

  روش تحلیل دادها. 5- ب

  . داده هاي حاصل از مطالعات اسنادي جهت تدوین اهداف بلندمدت، به روش تحلیل محتوا تحلیل گردید

براي تحلیل داده هاي مربوط به نقاط قوت و ضعف، میانگین ضریب اهمیت هر شاخص و میانگین ارزش عددي وضعیت هر شاخص 
میانگین ). برده شده است 1چون ضریب اهمیت به مبناي (است  1میانگین ارزش عددي ضرایب اهمیت برابر  جمع. محاسبه شد

در جلسه هم اندیشی رابطه زیر بین میانگین . ارزش عددي وضعیت هر شاخص، نشان دهنده میزان قوت یا ضعف آن شاخص است
  .ارزش عددي و وضعیت شاخص تعریف گردید

  

  میانگین ارزش عددي وضعیت شاخص ≤ 25/3شاخص، نقطه قوت است                     

  میانگین ارزش عددي وضعیت شاخص ≤ 75/2است                      ضعفشاخص، نقطه 

  75/2 > میانگین ارزش عددي وضعیت شاخص ≤ 25/3است                      خنثیشاخص، 

  



جلسات هم اندیشی به بحث گذاشته شد و اهم فرصت ها و تهدیدات استخراج فرصت ها و تهدیدات مذکور در پرسشنامه ها ، در 
  .گردید

  

  نتیجه گیري

نیز می بایست ) ع(با توجه به رویکردهاي برگزیده در تحقیق ، سوال از چیستی چشم انداز و ماموریت پژوهشی دانشگاه امام صادق 
داراي بیانیه رسالت است و مسوولین دانشگاه آن را به عنوان ) ع(اما از آنجا که دانشگاه امام صادق . بخشی از سواالت تحقیق باشد

بنابراین یافته هاي این . دین در تمام حوزه ها مد نظر قرار می دهند، خواهان حذف این دو سوال شدندچشم انداز و هدف بنیا
تحقیق شامل اهداف بلند مدت، نقاط قوت و ضعف درونی، فرصت ها و تهدیدهاي بیرونی و استراتژي هاي می باشد که در قالب 

  :ارائه می شوند 4تا  2جدول هاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  نقاط ضعف  ط قوتنقا  حوزه

  
  

  مدیریت و
  برنامه ریزي

    عدم ارزیابی به موقع و دقیق
مدیریت از و ضعیت پژوهشی 

 دانشگاه
  عدم استفاده مدیریت از سیستم

هاي اطالعات پژوهشی در 
  تصمیم گیري ها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع انسانی

  نسبت خوب اعضاي هیئت
 علمی به دانشجو در دانشگاه

  شیوه آشنایی دانشجویان با
هاي جستجوي اطالعات در 

 ایترنت و بانک هاي اطالعاتی
  استفاده باالي دانشجویان از

خدمات کتابخانه و پایگاه هاي 
 اطالعاتی دانشگاه

  تشویق و تقدیر از اعضاي
هیات علمی و دانشجویان 

  پژوهشگر

  پایین بودن نسبی رتبه علمی
 اعضاي هیئت علمی دانشکده ها

  عدم استقبال کافی اعضاي
هیئت علمی از هم اندیشی هاي 

 داخل و خارج دانشگاه
  میزان پایین استفاده اعضاي

هیئت علمی از فرصت هاي 
 مطالعاتی

  استقبال پایین دانشجویان از هم
اندیشی هاي داخل و خارج 

 دانشگاه
  عدم تبادل استاد و دانشجو با

سایر دانشگاه هاي کشور و 
 جهان

  کمبود میزان آثار علمی اعضاي
تالیف (لمی شامل کتابهیئت ع

،علمی ISI(و مقاله) و ترجمه
پژوهشی، علمی ترویجی، 
کنفرانس هاي معتبر داخلی و 

 ...)خارجی و 
  کمبود میزان آثار علمی

تالیف و (دانشجویان شامل کتاب
 و مقاله) ترجمه

  اهمیت پایین معیارهاي
پژوهشی در جذب اعضاي هیات 

  علمی و دانشجویان



  
  
  

  منابع و
  امکانات

  فضا و تجهیزات (منابع فیزیکی
مناسب در اختیار حوزه ) اداري

 پژوهش
  بودجه پژوهش(منابع مالی (

 مناسب
 امکانات مناسب اینترنت 
  کتب، نشریات (منابع اطالعاتی

و بانک ها و پایگاه هاي 
  فراوان و به روز) اطالعاتی

  ناقص بودن سیستم اطالعات
  پژوهشی

  
  
  
  
  

  فرایندها

    فرایند تصویب و کارایی پایین
 اجراي طرح هاي تحقیقاتی

  کارایی پایین فرایند برگزاري هم
 اندیشی ها

  کارایی پایین فرایند برقراري
ارتباط علمی با سایر دانشگاها و 

 موسسات پژوهشی
  همسو نبودن فعالیت هاي

 پژوهشی با آموزش
  عدم وجود معیار هاي مشخص و

دقیق براي قضاوت درباره پایان 
 نامه ها

 هش محور نبودن آموزشپژو  



  
  
  
  
  
  

  عملیات

  اعتبار علمی و بروز بودن پایان
  نامه هاي تدوین شده

  سطح پایین ارتباط و همکاري
با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل 

 و خارج کشور
  کمبود انتشار مجالت علمی

پژوهشی و علمی ترویجی در 
 دانشگاه

  پایین بود تعداد و سطح هم
 اندیشی هاي برگزار شده در

 سال
  عدم استفاده مناسب از نتایج هم

 اندیشی ها
  عدم استفاده از نتایج فرصت

 هاي مطالعاتی
  عدم استفاده از نتایج پایان نامه

 ها
  کم رودن تعداد طرح هاي

 تحقیقاتی انجام شده در سال
  عدم توجه به تطابق تحقیقات

انجام شده با اهداف چشم انداز 
ساله و برنامه هاي توسعه  20

  کشور
  

  بازاریابی
  رضایت مشتریان خدمات

پژوهشی دانشگاه از کیفیت 
  خدمات

  ضعف در معرفی توانمندي هاي
 پژوهشی دانشگاه به بیرون

  پایین بودن تعداد و مبلغ
  قراردادهاي پژوهشی منعقده

  )ع(نقاط قوت وضعف حوزه پژوهش دانشگاه امام صادق : 2جدول 

  رتبه وضعیت  وضعیت  فعالیت
  )هابین کل فعالیت (

  2  خنثی  مدیریت و برنامه ریزي
  3  خنثی  منابع انسانی

  1  قوت  منابع و امکانات
  5  ضعف  فرایندها
  6  ضعف  عملیات
  4  ضعف  بازاریابی

  )ع(مقایسه وضعیت فعالیت هاي زنجیره ارزش حوزه پژوهش دانشگاه امام صادق : 3جدول 



  نوع استراتژي  استراتژي  هدف بلند مدت  حوزه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدیریت و
  برنامه ریزي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اعمال سبک و الگوهاي 
مدیریتی متناسب با فضاي 
خاص پژوهشی در حوزه 

  پژوهش دانشگاه

طراحی و اجراي طرح ارتقا 
مهارت هاي مدیریتی مدیران 

  حوزه پژوهش

  
WO  

 

شناسایی و تجزیه و تحلیل 
مستمر عوامل حیاتی موفقیت 

  حوزه پژوهش

  
SO , WO  

 

اصول بهبود سازمانی اجراي 
  در حوزه پژوهش

  
ST  

تدوین نظام سنجش اثر 
  بخشی خوزه پژوهش

WO  

مقایسه مستمر و منظم 
عملکرد پژوهشی دانشگاه با 
دانشگاه ها و موسسات مشابه 

  داخلی و خارجی

  
WO  

اعطاي استقالل بیشتر به 
  )تمرکز زدایی(دانشکده ها 

WT  

استفاده از نظام برنامه ریزي 
بر مبناي هدف در برنامه ریزي 

 ها

  
WO  

تقویت نقش شوراي راهبردي 
  پژوهش

WT  

تبیین و شفاف ساز نظام ها، 
فرایند ها و مقررات حوزه 

  پژوهش

  
WO  

ترویج مفاهیم و اصول سازمان 
  یادگیرنده در حوزه پژوهش

WO 

  
  
  
  

  منابع انسانی

  
  
  

ارتقا توانمندي هاي پژوهشی 
  در دانشگاه

  SO  از قهرمانان ایدهحمایت 
تدوین نظام جامع ارزیابی 

  فعالیت هاي پژوهشی
WT  

طراحی نظام رتبه پژوهشی 
  دانشجویان

WO  

تقویت نظام رتبه پژوهشی 
  اساتید

WO  

بهینه سازي نظام جبران 
  خدمات پژوهشگران

ST  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارتقا توانمندي هاي پژوهشی 
  در دانشگاه

هاي  تشکیل و تقویت کمیته
جستجو و معرفی منابع 
اطالعاتی تخصصی در 

  دانشکده ها

  
SO  

  

)) روش تحقیق((تقویت درس   
  در دانشکده ها

WO  

برگزاري هدفمند و دورهاي 
کارگاه هاي ارتقا مهارت هاي 

  پژوهشی

  
SO  

طراحی سیستم مشاوران 
  پژوهشی دانشجویان

ST  

تقویت هرم هیات علمی 
  دانشگاه

WO  

دوره هاي تحصیالت توسعه 
  تکمیلی

WT  

بهینه سازي نظام گزینش 
  دانشجو

WT  

بهینه سازي نظام گزینش 
  اعضاي هیات علمی

WT  

تدوین و اجراي طرح غنی 
دروس با یافته هاي   سازي

پژوهش هاي میان رشته اي و 
  پژوهش هاي کاربرزي داخلی

  
WT 

  

  )ع(پژوهش دانشگاه امام صادق اهداف بلند مدت و استراتژي هاي حوزه : 4جدول 

  

  

  

  

  

  



  منابع  

  ، مدیریت استراتژیک در بازرگانی و صنایع)1379(ابراهیمی نژاد، مهدي

، تحلیلی بر توانمندي ها و کاستی هاي نظام آموزش عالی در جمهوري اسالمی ایران، مجله حقوقی و 1377(اجتهادي، مصطفی
  .17قضایی دادگستري، شماره

  سیستم هاي حقوقی، حقیقی و باز، ترجمه محمدرضا بهرنگی: ، سازمان ها)1375(دبلیواسکات، ریچارد 

  ، برنامه ریزي استرتژیک براي سازمانهاي دولتی و غیر انتفاعی، ترجمه عباس منوریان)1372(برایسون، جان ام

  ، ترجمه سید محمود حسینی)برنامه ریزي، اجرا و کنترل(، مدیریت راهبردي)1383(پیرس، جان اي و رابینسون، ریچارد بی

  .166، تدبیر، شماره 2005، برترین ابزارهاي مدیریتی در سال )1384(خزاعی، آناهیتا و گلجین ر، شادي 

  ، نگرش جامع بر مدیرت استراتژیک)1382(علی احمدي، علیرضا و فتح اهللا، مهدي و تاج الدین، ایرج

  ف آموزش عالی، ویراستاري داوود حاتمی و یوسف محمدنژاد عالی زمینی، گزیده مقاالت دایره المعار)1376(کالرك، برتون آر


