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چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد ساختار سازماني(رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز) و ميزان کاربست مولفههاي
فگذاري ،تحليل محيطي ،تنظيم استراتژي ،اجراي استراتژي ارزيابي استراتژي)
مديريت استراتژيک(هد 

دردانشگاههاي دولتي شهراصفهان بود .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل 043نفر

مدیران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی  1 39 1-29بود که از این تعداد  181نفراز طریق نمونه گیری

تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و  151نفر به پرسشنامهها پاسخ دادند .ابزارهای
اندازه گیری شامل پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز ( ،) 987 1با  24سوال و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت استراتژیک

بر اساس نظریه هیل و جونز (  ،) 2007با  33سوال بود که ضریب آلفای کرونباخ آنها به ترتیب  0/68و  0/ 83بدست

آمد .تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی (توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین انحراف معیار) و در سطح آمار

استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون چند متغیره ،تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی و T

گروههای مستقل) صورت گرفت .یافتههای پژوهش نشان دادکه بین ساختار سازماني و ميزان کاربست مولفههاي

مديريت استراتژيک در دانشگاههای دولتی شهراصفهان رابطه معنیدار وجود دارد(  .)P<0/ 05بين هریک از ابعاد
یدار مشاهده
ساختار سازمانی(رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز) و ميزان کاربست مولفههای مديريت استراتژيک رابطه معن 

شد(  .)P<0/ 05بین نظرات مدیران در خصوص کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک بر حسب سمت اجرایی آنان

تفاوت معنیداروجود دارد.

کلید واژهها :ساختار سازماني ،مديريت استراتژيک ،مديريت دانشگاه.
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مقدمه

در دنیای علمی معاصر که با شتابی بسیار زیاد ،به سوی تسخیر ناشناختههای دیروز و رفع ابهامات
امروز پیش میرود ،آموزش عالی ،با تکیه بر دانش ،توانش و نگرش انسانهای خالق و حمایت

مدیران هوشمند واجتماع نگر ،سالح اصلی آوردگاه کشورهای دنیا خواهد بود .رشد فناوری

پیشرفته ،قدرت و تنوع اختراعات و اکتشافات نوین ،شکل دادن به ساز وکارهای اجتماع ،ارتقاء

رفاه عمومی و توان عرض اندام در محافل بین المللی ،همه از طریق و مسیر آموزش عالی امکان
پذیر میشود .علی رغم اهميت روز افزون نقش آموزش عالی ،این بخش از حیات کشورها با

چالشهای جدیدی مواجه شده است .چالشهایی نظیر:کمبود منابع ،نیاز به پاسخگویی ،تعمیم

آموزش عالی ،شفافیت ،و مسئولیت پذیری از مسائلی است که دانشگاهها را به تفکر وچاره اندیشی

مشغول نموده است.از این رو ،مساله مدیریت آموزش عالی ،و توجه به مدیریت و برنامه ریزی

یتوانند از طریق آن به نقد خود
استراتژیک ،از جمله راهکارهای مطرحی است که این موسسات م 

پرداخته ،و به رویارویی چالشهای فراروی بروند.

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک یکی از ابزارهای مدیریتی است که اگر به درستی درک شده و
یتواند موجبات رشد و توسعه و بقای سازمانها از جمله دانشگاهها در
مورد استفاده واقع گردد ،م 

تهای مدیریتی است که
مها و فعالی 
دنیای رقابتی امروز گردد .مدیریت استراتژیک ،مجموعه تصمی 

یکند .مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی
عملکرد آتی یک سازمان را تعیین م 
(هم محیط داخلی و هم محیط خارجی) ،تدوین استراتژی(برنامه ریزی استراتژیک) ،اجرای

استراتژی ،ارزیابی و کنترل .بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی فرصتها و

تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک سازمان به منظور تدوین و اجرای

یک جهت گیری استراتژیک جدید برای یک سازمان تاکید دارد(هانگر و ویلن .) 1389 ،1مدیریت
استراتژیک با هدف ایجاد توانایی ابتکار عمل در سازمان و پاسخگویی فراکنشی در مقابل تغییرات

بهای سازمانها دارد .مدیریت
محیطی ،نقش مهمی در روشمند و منطقی تر کردن انتخا 
یکند .برای
استراتژیک هم چنین زمینه را برای بروز خالقیت ،تفاهم و تعهد در کارکنان فراهم م 

تحقق اهداف مدیریت استراتژیک میبایست ابعاد پیاده سازی آن در سازمان بررسی کرد که این
- Hunger & Wheelen
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امر بیش از همه به ساختار سازمانی بستگی دارد .پارادايم مديريت طي مراحل گوناگوني تكامل

يافته است .در همه اين مراحل ،ساختارسازماني در كانون توجه قرار داشته است(منوریان و

عسگری .) 1388 ،از آنجا كه ساختار سازماني ،چارچوب تصميمات و فرآيندهاي سازماني را
یدهد ،خود محرك اوليه تغ يي ر نيز بوده است .ساختار سازماني بيانگر شيوه تقسيم كار و
تش يك ل م 
هماهنگي ميان افراد و واحدهاي سازما ني براي انجام امور سازماني است(ونگ و احمد.) 2003 ،1

یدهد؛ چه كساني براي اجراي
یكند :اول ،نشان م 
هر ساختار سازماني دو هدف اصلي را دنبال م 

یدهد ؛ در سلسله مراتب سازماني ،چه كسي
یشوند .دوم ،نشان م 
اثربخش يك كار دور هم جمع م 
یدهد(رابینز.) 1390 ،2
به كدام سطح باالتر گزارش م 

ساختار سازماني از يك طرف ،خود مخلوق فعاليتهاي كاركنان و از طرف ديگر بستر فعاليتهاي آ
نها را تش يك ل میدهند و در صورت فراهم نبودن اين بستر ،نتايج مورد نظر از به كارگيري فرآيند

مديريت استراتژیک در سازمان حاصل نخواهد شد و برخورداري از بهترين كاركنان و سرمايه

گذاريهاي هنگفت در زمينه مديريت استراتژیک ،بهره چنداني براي سازمان نخواهد داشت

(منوریان ،خیراندیش و عسگری .) 1390 ،ساختار سازماني میتواند مشوق يا مانع موفقيت مديريت

استراتژیک باشد .ميزان تمركز ،رسميت ،چگونگي جريان اطالعات بين واحدها ،وضعيت اسناد و

مدارك محرمانه سازمان عوامل ساختاري مهمي هستند كه وضعيت و ويژگي آنها به طور مستقيم

بر هدفگذاري ،تحليل محيطي ،تنظيم استراتژي ،اجرا و ارزیابی استراتژي در سازمان تاثير

یگذارد (منوریان و کسرایی .) 1386 ،براي موفقيت سازمانها در اين زمينه پياده سازي مؤثر
م 
مديريت استراتژیک الزم است؛ ساختارسازماني به عنوان ي يك از مهم ترین عوامل سازماني از
يها ي خاصي برخوردار باشند.
يها و آمادگ 
ويژگ 

یتوانند حوزه وقلمرو تصمیمات و
مدیران با تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و شرایط درون سازمان م 

برنامههای سازمانی خود را تعیین کنند و زمینه ایجاد سازمانی با رویکرد استراتژیک را فراهم

نمایند .لذا در این مقوله شناسایی تاثیراتی که ساختار سازمانی در ایجاد تفکر استراتژیک در

دانشگاهها میتواند داشته باشد از مسائل مهمی است که در کشور ما باید به آن پرداخته شود تا

- Wang & Ahmed
- Robbins
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زمینههای مساعد برای توجه واستفاده از اصول مدیریت استراتژیک در دانشگاهها به وجود آید.

شناسايي عوامل ساختاري موثر در تحقق اهداف مدیریت استراتژیک در دانشگاههای دولتی شهر
اصفهان هدف اساسي پژوهش حاضر بوده است .بر اين اساس ،در اين پژوهش ضمن شناسايي

مهمترين مؤلفههاي ساختاري متناسب با رويكرد مديريت استراتژیک به بررسي وضعيت آنها
درجامعه ي آماري پرداخته خواهد شد.

تهای یکپارچه در جهت توسعه استراتژیهای موثر،
مدیریت استراتژیک به معنی ،تصمیمات و فعالی 
تهای مربوط به بررسی ،ارزشیابی و انتخاب
اجرا و کنترل نتایج آنهاست .بنا براین فعالی 

استراتژیها ،اتخاذ هرگونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژیها و در نهایت

تهای انجام شده را مدیریت استراتژیک نامند(فرولیچ و کلیتکو .) 2006 ،1این شیوه
کنترل فعالی 

تهایش به گونه ای درآید که
مدیریت باعث میشود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالی 
شها ،واکنش نشان دهد) و بدین
در محیط کاری خود ،اعمال نفوذ نماید(نه اینکه تنها در برابر کن 

گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد .مدیریت استراتژیک به سازمان

کمک میکند از مجرای استفاده کردن از روش منظم تر ،معقول تر و منطقی تر ،راهها یا
گزینههای استراتژیک را انتخاب کرده و بدین گونه استراتژیهای بهتری تدوین کند.

در پژوهش حاضر با توجه به وجود اختالف نظرها در تعریف و فرآیند مدیریت استراتژیک سعی
شده است از مدل هیل و جونز ) 2007 ( 2به دلیل جامعیت در مولفههای مورد بررسی ،برای سنجش

مدیریت استراتژیک استفاده شود .مدیریت استراتژیک در این پژوهش دارای گامهای زیراست:

فگذاري 3است که شامل مشخص کردن اهداف و رسالت سازمان است .در واقع
اولین گام هد 

یشود .اهداف ،وضعیت
در این مرحله معیارها و جهتی که مدیران ارشد بایستی بروند را مشخص م 

مطلوبی هستند که از طریق عملکرد واقعی سازمان بایستی تحقق یابند و معموال به عنوان پیامدهای

یشوند .دومین گام تجزیه و تحلیل محیطی 4است که
قابل اندازه گیری کوتاه مدت توصیف م 
تها و تهدیدهای محیط بیرونی
هدف آن بررسی نقاط قوت و ضعف درونی سازمان و نیز فرص 

1

- Frolich & KlitKou
- Hill & Jones
3
- goal & mission determination
4
- environment analysis
2
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یباشد .سومین گام تنظیم استراتژی 1است که این مرحله مدیران ارشد را درگیر
سازمان م 
ارزیابی تعامالت بین عوامل استراتژیک و انتخاب استراتژی کرده وآنها را جهت تحقق اهداف

سازمان هدایت نماید .چهارمین گام اجرای استراتژی 2حوزه ای از فعالیت است که بر

یگیرند ،تاکید دارد .پنجمین
تکنیکهای که مدیران برای اجرای استراتژیهای که خود به کار م 
یکنند به چه میزان تغییرات واقعی هستند و
گام ارزیابی استراتژی 3فعالیتی است که تعیین م 

قادرند عملکرد کلیدی مورد نظر را تغییر دهند.

یآورد ،فضاي حاكم بر سازما نهاست،
از جمله مواردي كه چنين بستري را در سازمانها فراهم م 

یتواند بيشترين تأ ثير را در ايجاد اين فضا داشته باشد ،ساختار سازماني است كه به مثابه
و آنچه م 

ینمايد .واضح است که رسیدن به اهدف بلند مدت مدیریت
كالبد اصلي سازمان عمل م 

استراتزیک در دانشگاهها جز در سایه ساختار سازمانی مناسب امکان پذیر نیست .ساختار سازماني،

یشود .استفاده از ساختار
ي يك از اجزا ي مهم و تع يي ن كننده ي كار ايي هر سازمان محسوب م 

یشود .استقرار نظام اداري
سازماني صحيح بهبودهاي اساسي را در عملكرد سازمان موجب م 
مناسب و دست يابي به ستانده ي مورد انتظاردر شرايط وجود دادهها و منابع مطلوب ،محتاج

یباشد(فرنچ و اچ بل .) 1379 ،4ابعاد ساختار سازمانی در این پژوهش دارای سه
حضور اين عامل م 
بعد به شرح زیر است:

شها ،شرح وظايف ،مقررات و سياستهايى را
رسمیت 5به اسناد مكتوبى اطالق مى شود كه رو 
كه سازمان بايد رعايت و اجرا نمايد را بيان مى كند .پيچيدگي 6مقصود از پيچيدگى تعداد

مهاى فرعى است كه در درون يك سازمان انجام مى شود .پيچيدگى را مى توان از
كارها يا سيست 

مجراى سه بعد شامل :عمودى ،افقى و جغرافيايى سنجيد .تمرکز 7هنگامى كه تصميم در سطح

1

- strategy formulation
- strategy implementation
3
- strategy evaluation
4
- French & H.Bell
5
- formalization of structure
6
- complexity of structure
7
- centralization of structure
2
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باالى سازمانى گرفته مى شود آن سازمان را متمركز مى نامند .زیربنای تئوریک انتخاب این ابعاد

ساختار سازمانی به دلیل اعتبارو پشتوانه علمی آن تئوری رابینز( ) 987 1بوده است.

پپاس ) 2001 ( 1پژوهشي با عنوان "دانش استراتژيک ،ساختار اجتماعي و فعاليتهاي مديريت مياني
يدهد كه چگونه هم دانش
و نوسازي استراتژيک" انجام داده است .اين پژوهش نشان م 

استراتژيك مديران مياني و هم ساختار اجتماعي فعلي سازمان براي كمك به زمينهسازي نوسازي
استراتژيك تأثير متقابلي بر هم دارند .با پذيرش اين نظر كه مديران مياني نقش مهمي در فرايند

ساختن استراتژي دارند ،اين پژوهش بر اينكه چگونه مديران مياني به توسعه ی تواناييهاي جديد،

به كار انداختن و انجام ابتكارات استراتژيك کمک ميکنند ،تمرکز دارد .اين مطالعه سه سوال
اساسي را مطرح کرده است )1 :چگونه دانش استراتژيک مديران مياني به گردآوري توانا ييهاي

جديد در سازمانها معطوف ميشود؟  )2چگونه ساختار اجتماعي بر فعاليتهاي مديران در فرايند
يگذارد؟  )3چگونه دانش استراتژيك و ساختار اجتماعي تأثير متقابلي بر اجراي
نوسازي اثر م 

تغ يي ر سازماني دارند؟يافتههاي حاصله حاکي از آن است دانش استراتژيك به طور قابل توجهي با

فعاليتهاي نوسازي مديريت مياني در ارتباط هستند .همچنين بررسي ساختار اجتماعي متداول

سازمان نشان داد كه همه اجز اي ساختار اجتماعي تا حد زيادي به اين فعاليتها مربوط بودند.

فروليچ وکليتکو(  ) 2006درمطالعه ای با عنوان" مدیریت استراتژيک در موسسات آموزش عالی:
بودجه بندی عملياتی و نتايج پژوهشی" دريافتند استراتژیک بودن چشم اندازمديريت اين امکان را

یدهد که در بودجه بندی سازمان موفق عمل کنند که بخشی از اين موفقيتها حاصل
به سازمان م 

فعاليتهای تحقيق و تو سعه ای است که انجام میدهند .کلوف ) 2007 ( 2تحقيقي درخصوص

رابطه بين سبك رهبري نظارتي و مديريت استراتژيک ،مطالعه موردي دردانشكدههاي چهار ساله
ايالت نيويورك انجام داده است .در اين پژوهش رهبري و مديريت استراتژيك را با بررسي

اظهارات رؤسا و نيز اسناد برنامهريزي مؤسسات مورد مقايسه قرار گرفته است .در اين مطالعه ابتدا

دو ساختار كه در ارتباط با يكديگر هستند ،تشريح و اطالعاتي در مورد شاخصهاي مختلف

مديريت استراتژيك و انواع رهبري جمع آوري شده است .اين دادهها مشخص ميكند كه تع يي ن

انواع مديريت استراتژيك و انواع رهبري نظارتي پيچيده است .يافتههاي حاصله حاکي از آن
1

- Pappas
2 - Clough
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است که رهبري نظارتي در فرايندهاي برنامهريزي رسمي اهميت بسيار بااليي دارد .مديريت

استراتژيك به عنوان عامل بسيار مهمي در مديريت آموزش عالي باقي خواهد ماند .کسلر

1

(  ) 2007به بررسی اثرات ساختار سازمانی بر توانایی عملکرد شغلی ،رضایت شغلی و رفتار
همکارانه پرداخت و به این نتیجه رسید که اعضای دانشگاهي که در ساختار سازمانی بسیار

یدهند.
یکنند به سطوح باالی رضایت پاسخ م 
ارگانیک (با پیچیدگی باال و رسمیت پایین) کار م 

عالوه برآن اعضاي فعال دانشگاه نسبت به اعضاي كم كار دانشگاه كه در ساختار اداري بسيار

كالس كي

مشغول به كارند،كمتر گرفتار موارد رفتاري بدزبانانه و آزار دهنده بايكديگر شده اند و

حوزه ي كاري آنها ارگان كي

بوده است.

یتوانند بر عملکرد مدیریت دانش اثر بگذارند؟ پرتوسا-
آیا رسمیت ،پیچیدگی ،و تمرکز م 

اورتگا ،زاراگزا -ساز وکالور -کرتس ) 2010 ( 2این پرسش را بررسی کرده اند .این تحقیق که بر

روی  164شرکت بزرگ اسپانیایی ،انجام شده است دارای این نتایج است :پیچیدگی و تمرکز

سازمانی ،به ترتیب ،تاثیر مثبت و منفی روی عملکرد دانش دارند؛ اما رسمیت و اجرای دانش،
رابطه مثبت تایید شده ای ندارند .رمضان  ) 2011 (3در مطالعه ای با عنوان سرمایه فکری و ساختار

ارگانیک سازمانی در جوامع دانشی نشان داد که ساختار ارگانيک تاثير مثبتی بر سرمايه فکری

یکندکه
یتواند به بهبود سرمايههای فکری کمک کند .اين مطالعه به مديران کمک م 
داشته و م 

ساختارهای سازمانی خود را انعطاف پذير و پويا طراحی کنند تا منجر به ارتقاء سرمايه فکری شده
و بر توانايی رقابت خود بيفزایند.

در ايران هم پژوهشهاي مفيدي در ارتباط با متغيرهاي مورد نظر اين پژوهش انجام شده است.

شهبازی(  ) 1382در پژوهشی تحت عنوان" بررسی تطبیقی ابعاد ساختار سازمانی مراکز تربیت معلم
با دانشگاههای دولتی استان اصفهان" به این نتیجه رسید که میزان پیچیدگی در دانشگاههای دولتی

بیشتر از مراکز تربیت معلم است؛ در حالی که میزان رسمیت و تمرکز در مراکز تربیت معلم بیشتر

از دانشگاههای دولتی است .ایزدی یزدان آبادی وبهرنگی (  ) 1385به بررسی و تحلیل ساختار

سازمانی دانشگاه تربیت معلم پرداخته اند .يافتههاي حاصله حاکی از آن است که بین ویژگیهای

1

- Kessler
- Pertusa-Ortega, Zaragoza-Saez &Claver-Cortes
3
- Ramezan
2
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یداری وجود داشته است .در حالی
ساختار سازمانی موجود و ساختار سازمانی مطلوب تفاوت معن 

که کارکنان خواهان تخصصی شدن ورسمیت بیشتر هستند این ویژگیها در ساختار موجود نسبتا

کم بوده است .عامری ،کیوان و محرم زاده ( ) 387 1در پژوهشی به بررسی " رابطه ی عوامل

سازماني (ساختار و تكنولوژي) سازمان تربيت بدني كشور با استراتژي مديريت دانش" پرداخته
اند .براساس نتايج حاصله با توجه به ضريب همبستگي منفي ،بين رسميت ،پيچيدگي و تمركز با

مؤلفههاي مديريت دانش (خلق دانش و انتقال دانش ) رابطه معكوس وجود دارد .به طوري كه
یشود ،در
وجود رسميت و پيچيدگي باال درساختار سازمان مانع شكل گيري ايدههاي جديد م 

صورتي كه انعطاف پذيري موجب ارائه ي شيوههاي بهترانجام كار ،تنوع در انجام امور ،تبادل

یشود .همچنين وجودتمركز در اختيار تصميم
ايدهها و تجربيات ودر نتيجه خلق و انتقال دانش م 

گيري مانع ار ائه راه حلهاي خالقانه ميشود ،در حالي كه توزيع قدرت موجب خودجوشي ،تجربه
یشوند .شهاب فرد،
یشود كه اينها به عنوان مايه حيات خلق دانش در نظر گرفته م 
و آزادي بيان م 

عرب مختاری و رجايي پور(  ) 1388به تحقيقي تحت عنوان " ميزان كاربست مؤلفههاي مديريت

استراتژيك در دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان و دانشگاه اصفهان" پرداختهاند .مولفههاي

مديريت استراتژيک در اين تحقيق  .1توجه به امکانات ،محدوديتها و پيامدهاي آموزشي  .2تبادل

اطالعات ميان مديران واعضاي هیأت علمی  .3توجه به فرآيندها براي توانمندسازي دانشگاه به

منظور تشخيص و اولويتبندي راهبردها  .4مراقبت و اطمينان نسبت به توجه اعضاي هيأت علمي

به امور استراتژيك  .5كنترل بر اجراي راهبردهاي آموزشي در نظر گرفته شده است .يافتههاي

حاصله حاکي از آن است که از اين  5مولفه ميزان توجه به مولفههاي اول ،سوم ،چهارم و پنجم

نتر از حد متوسط بوده است.
بيش از حد متوسط بوده است ،ولي ميزان توجه به مؤلفهي دوم پايي 

گیوریان و دیندار فرکوش(  ) 1390به بررسی تاثیر اجرایی مولفههای مدیریت استراتژیک بر اثر

بخشی آموزشگاهها پرداخته اند؛ مولفههای مدیریت استراتژیک در این تحقیق.1مأموریت یا

اهداف کلی .2،تجزیه و تحلیل محیط بیرونی.3 ،تجزیه و تحلیل محیط درونی .4،تجزیه و تحلیل

یها در نظر گرفته شده است .یافتههای حاصله
گزینههای استراتژیک و .5اجرا و کنترل استراتژ 

حاکی از آن است که هر 5مولفه مدیریت استراتژیک بر اثربخشی آموزشگاهها موثر است .تمیزی

(  ) 1390در پژوهشی تحت عنوان بررسی ساختار سازمانی کتابخانههای دانشگاهی ایران بر اساس
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الگوی استیفن رابینزبه این نتیجه رسید که میزان پیچیدگی و رسمیت ،درکتابخانههای مورد

بررسی ،پایین و تمرکز در ساختار سازمان ،باال بود .باغبان ،حالج دهقانی و مغيان ( )1 39 1در

تحقيقي تحت عنوان " بررسي فناوري اطالعات و ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بويين زهرا" نشان دادند که به کارگيري فن آوري اطالعات بر تمرکز سازماني و همچنين در

کاهش رسميت و پيچيدگي تاثير گذار است .درویشی ،شعبانی و رجایی پور( )1 39 1به بررسی

میزان کاربست مولفههای مدیریت راهبردی در کتابخانههای دولتی شهر اصفهان پرداخته اند؛

مولفههای مدیریت استراتژیک در این پژوهش شامل توجه به امکانات ،محدودیتها ،و پیامدهای

یها؛ مراقبت ازامور راهبردی؛ کنترل
خدماتی؛ تبادل اطالعات؛ فرآیندهای تشخیص و اولویت بند 

بر اجرای راهبردهای خدماتی و ظهور پیامدهای راهبردی بوده است .نتایج تحقیق حاکی از آن
است که میزان کاربست مولفهها ،به جز مولفه مراقبت از امور راهبردی ،بیش از حد متوسط بوده
است .همچنین نتایج به دست آمده نشان داده است میزان کاربست مولفهها یکسان نیست ،به گونه

ای که بیشترین توجه به مولفه تبادل اطالعات و کم ترین توجه به مولفه مراقبت از امور راهبردی

بوده است.

با توجه به اهميت به كارگيري مدیریت استراتژیک در عصرحاضر و همچنين تأثيرابعاد ساختار

یتواند كمك شاياني جهت
سازماني برپياده سازي اين فرآیند ،بررسي رابطه آنها با يكديگر م 

یتواند درجهت شناخت
پياده سازي مطلوبتر مدیریت استراتژیک در دانشگاهها نمايد .اين بررسي م 
وضعيت موجود متغيرهاي ذكر شده در دانشگاههای مورد نظر ،و ارائه راهكارهاي مطلوب ،مفيد
یتوان به صورت
باشد؛ بدین ترتیب برمبنای مرور متون قبلی ،چارچوب نظري این پژوهش را م 

شکل( )1خالصه نمود:
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شکل  .1چارچوب نظري پژوهش و مولفههای آن

بر اين اساس فرضیات پژوهشي زير مطرح گرديد:

 .1بين ساختار سازماني و ميزان کاربست مولفههاي مديريت استراتژيک در دانشگاههای دولتی
شهراصفهان رابطه معنیدار وجود دارد.

 .2بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز) و ميزان کاربست مولفههای
فگذاري ،تحليل محيطي ،تنظيم استراتژي ،اجراي استراتژي و ارزيابي
مديريت استراتژيک (هد 
یدار وجود دارد.
استراتژي) در دانشگاههاي دولتی شهراصفهان رابطه معن 

 .3بين پاسخهای مدیران در خصوص ابعاد ساختار سازماني بر اساس دانشگاه محل خدمت ،سمت
یدار وجود دارد.
اجرایی و سابقه مدیریت دانشگاهی آنان تفاوت معن 

 .4بين پاسخهای مدیران در خصوص ميزان کاربست مولفههاي مديريت استراتژيک بر اساس
دانشگاه محل خدمت ،سمت اجرایی و سابقه مدیریت دانشگاهی آنان تفاوت معنیدار وجود دارد.

رو ش

این پژوهش از نوع توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،شامل کليه مديران (هيأت

رئيسه دانشگاهها ،روساي دانشکدهها ،معاونان دانشکدهها و مديران گروهها) دانشگاههاي دولتي
يباشد که در زمان انجام این مطالعه  043نفر بوده اند.
شهر اصفهان در سال تحصيلي  1 39 1-29م 
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با استفاده جدول مورگان(سرایی  ) 1380و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 1متناسب با حجم،

حجم نمونه محاسبه و تعداد  181نفر به عنوان نمونه تعیین گردید .ازاین تعداد 151،پاسخنامه
صحیح جمع آوری شد ،بدین ترتیب ضریب بازگشت پاسخنامهها(  ) % 83است.جدول ( )1تعداد

جامعه ،حجم نمونه و تعداد بازگشت پاسخنامهها را در بین دانشگاههای دولتی شهر اصفهان نشان

میدهد.

جدول  .1تعداد جامعه ،حجم نمونه و تعداد پاسخنامه
نام دانشگاه

جامعه

نمونه

پاسخنامه

50

50

اصفهان

93

32
48

علوم پزشکی اصفهان

72

38

صنعتی اصفهان

120

63

هنراصفهان

55

03

21

جمع

043

181

151

ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز ( ،) 987 1با  24سوال و

پرسشنامه محقق ساخته مدیریت استراتژیک بر اساس نظریه هیل و جونز (  ،) 2007با  33سوال بود.

روایی پرسشنامهها ،از طریق روایی محتوایی به دست آمد .به این منظور پرسشنامهها در اختیار 7

نفر از اساتید مدیریت آموزشی در دانشگاه اصفهان قرار گرفت و نظرات ،اصالحات و پیشنهادات

آنان اعمال شد .جهت بررسی پایایی 2ابزارهای پژوهش نیز ،پرسشنامهها در یک نمونه  03نفری

اجرا شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ساختار سازمانی ./68 ،و برای

پرسشنامه مدیریت استراتژیک ./ 83 ،به دست آمد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار

 SPSSدر دو سطح آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و واریانس ) و آمار

استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون ،3تحلیل رگرسیون چند متغیره ،4تحلیل واریانس 5و آزمون
تعقیبی توکی 6و  Tگروههای مستقل )7صورت پذیرفت.

1

- Random Stratified Sampling
- Reliability
3
- Pearson correlation coefficient
4
- multiple linear regression
5
- One Way ANOVA
6
- Tucky test
7
- Independent student T test
2
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یافتهها

دادههای جمعیت شناختی هر یک از متغیرهای پژوهش در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول  .2دادههای جمعیت شناختی پژوهش

دانشگاه محل خدمت

جنسیت

رتبه دانشگاهي

سم ت

رشته تحصيلي

سابقه مدیریت دانشگاهی

متغیر
اصفهان

هنر اصفهان

50

32

فراوانی

علوم پزشکی اصفهان

صنعتی اصفهان
48

زن

21

مر د

13

17

136

مربی

استاد

15

استادیار

دانشیار

4

71

55

عضو هیأت رئیسه

مدیر گروه

12

رئیس دانشکده

معاونت دانشکده

41

18

51

علوم انسانی

علوم پزشکی

79

علوم پایه

فنی و مهندسی
39

21

32

هنر

 1تا  5سال

 6تا  10سال

89

33

 16تا  20سال

11تا  15سال

6

18

 21تا  25سال
5

مجموع

151

151

151

151

151

151

فرضیهاول :بين ساختار سازماني و ميزان کاربست مولفههاي مديريت استراتژيک در دانشگاههای
دولتی شهراصفهان رابطه معنیدار وجود دارد.

جدول  .3ضریب همبستگی پیرسون بین ساختار سازمانی و میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک
متغیر مالک

میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک

شاخص آماری

ضریب همبستگی()r

ساختار سازمانی

0/156

متغیر پیش بین

ضریب تعیین ()r2
0/ 423

یداری()P
سط ح م عن 
0/ 036

بر اساس دادههای جدول ( ،)3ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی و میزان کاربست مولفههای

یدار است .بر اساس ضریب تعیین ( )r2به
مدیریت استراتژیک در سطح (  )P< 0/ 05معن 

ترتیب  0/ 423درصد از واریانس ساختار سازمانی و میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک

مشترک بوده است.

یو تمرکز) و ميزان کاربست
فرضیه دوم :بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت ،پیچیدگ 

فگذاري ،تحليل محيطي ،تنظيم استراتژي ،اجراي استراتژي و
مولفههای مديريت استراتژيک (هد 
ارزيابي استراتژي) در دانشگاههاي دولتی شهراصفهان رابطه معنیدار وجود دارد.
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جدول  .4تحلیل رگرسیون میزان رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و مولفههای مدیریت استراتژیک
ابعاد ساختار سازمانی

رسمیت
ضریب

مولفههای مدیریت استراتژیک

استاندارد

پیچیدگی
اثر

سط ح

یداری()P
م عن 

شده ((β

تمرکز

ضریب اثر

سط ح

شده ((β

()P

استاندارد

یداری
م عن 

ضریب اثر
استاندارد

شده ((β

سط ح

معنیداری

()P

فگذاري
هد 

0/ 179

0/0 28

0/ 264

0/ 001

-0/ 133

0/0 10

تحليل محيطي

0/ 136

0/ 030

0/242

0/300

-0/ 77 1

0/ 030

0/ 092

0/0 26

0/ 261

0/ 001

-0/ 124

0/0 13

اجراي استراتژي

0/ 126

0/0 13

0/ 261

0/ 001

-0/ 100

0/0 22

ارزيابي استراتژي

0/251

0/006

0/ 198

0/510

-0/ 096

0/0 23

تنظيم استراتژي

یشود ضرایب رگرسیون بین رسمیت ساختار
همان طور که از دادههای جدول ( )4استنباط م 

سازمانی و میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک در مولفههای هدفگذاري ( ،)0/ 179

تحليل محيطي(  ،)0/ 136تنظيم استراتژي(  ،)0/ 092اجراي استراتژي( )0/ 126و ارزيابي استراتژي
یشود
یباشد .همچنین از دادههای جدول ( )5استنباط م 
( )0/251در سطح (  )P< 0/ 05معنیدار م 

ضرایب رگرسیون بین پیچیدگی ساختار سازمانی و میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک

در مولفههای هدفگذاري (  ،)0/ 264تحليل محيطي( ،)0/242تنظيم استراتژي (  ،)0/ 261اجراي
یباشد .طبق
استراتژي( )0/ 261و ارزيابي استراتژي (  )0/ 198در سطح (  )P< 0/ 05معنیدارم 

دادههای جدول( )5ضرایب رگرسیون بین تمرکز ساختار سازمانی و میزان کاربست مولفههای

لمحيطي(،)-0/ 77 1تنظيم استراتژي
فگذاري( ،)-0/ 133تحلي 
مدیریتاستراتژیک در مولفههای هد 
(  ،)-0/ 124اجراي استراتژي( )-0/ 100و ارزيابي استراتژي (  )-0/ 096در سطح (  )P< 0/ 05معنیدار

میباشد.

خهای مدیران در خصوص ابعاد ساختار سازماني بر اساس دانشگاه محل
فرضیه سوم :بين پاس 
خدمت ،سمت اجرایی و سابقه مدیریت دانشگاهی آنان تفاوت معنیداری وجود دارد.

به منظور تعیین تفاوت نظرات افراد بر حسب دانشگاه محل خدمت آنان از آزمون تحلیل واریانس

یک راهه استفاده شد که دادهها در جدول ( )5درج شده است.
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فص 
جدول  .5آزمون  Fدر تع یی ن اختالف نظرات مدیران در خصوص ابعاد ساختار سازمانی بر حسب دانشگاه محل خدمت
مولفهها

دانشگاه اصفهان

میانگین

دانشگاه

علوم

دانشگاه

صنعتی

پزشکی اصفهان

اصفهان

دانشگاه هنر
اصفهان

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

معیار

معیار

معیار

F

سط ح

معنیداری()P

معیار

پیچیدگی

22 /86

2/ 527

23 / 66

2/902

23 / 75

2/ 733

24 / 14

1/759

2/ 492

0/ 062

رسمیت

24 / 74

3/987

25 / 28

4/ 199

24 / 42

3/161

24 / 57

3/010

0/683

0/ 763

تمرکز

38 /29

6/310

39 / 69

5/380

38 / 10

3/616

40 / 33

3/642

1/613

0/ 272

بر اساس نتایج مندرج در جدول ( F ،)5مشاهده شده در سطح (  )P< 0/ 05در خصوص هیچ یک

یدار نبوده است .بنابراین بین نظرات مدیران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در
از مولفهها معن 

خصوص تعیین ابعاد ساختار سازمانی بر حسب دانشگاه محل خدمت تفاوتی وجود ندارد .به
منظورتعیین تفاوت نظرات افراد بر حسب سمت اجرایی آنان از آزمون تحلیل واریانس یک راهه
استفاده شد که دادهها در جدول ( )6درج شده است.

جدول  .6آزمون  Fدر تع یی ن اختالف نظرات مدیران در خصوص ابعاد ساختار سازمانی بر حسب سمت اجرا یی

مولفهها

عضو هیأت رئیسه

رئیس دانشکده

معاونت دانشکده

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

معیار

معیار

مدیرگروه

انحراف

میانگین

معیار

انحراف

F

سط ح

معنیداری()P

معیار

پیچیدگی

25 / 00

1/ 26 8

22 / 65

2/ 572

23 / 27

2/ 333

23 / 62

2/ 593

1/ 309

0/ 274

رسمیت

25 / 75

2/712

25 / 82

3/828

24 /17

3/687

24 / 46

3/434

0/ 792

0/ 500

تمرکز

38 / 00

0/618

40 / 94

4/ 007

37 /88

5/ 125

39 / 39

4/ 767

2/ 07 1

0/ 102

بر اساس نتایج مندرج در( F،)6مشاهده شده در سطح (  )P< 0/ 05در خصوص هیچ یک از

یدار نبوده است .بنابراین بین نظرات مدیران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در
مولفهها معن 

خصوص تعیین ابعاد ساختار سازمانی بر حسب سمت اجرایی تفاوتی وجود ندارد .به منظور تعیین
تفاوت نظرات افراد بر حسب سابقه مدیریت دانشگاهی آنان از آزمون تحلیل واریانس یک راهه

استفاده شد که دادهها در جدول ( )7درج شده است.
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جدول  .7آزمون  Fدر تع یی ن اختالف نظرات مدیران در خصوص ابعاد ساختار سازمانی بر حسب سابقه مدیریت دانشگاهی

میانگین

 6تا  10سال

 16تا  20سال

1تا  5سال
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

تمرکز

39 / 56

5/ 12 3

38 / 48

4/ 671

38 / 22

3/474

39 / 67

5/640

35 / 00

2/121

1/714

0/ 231

11تا  15سال
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

رسمیت

24 / 87

3/448

25 / 24

3/464

24 /11

2/016

21 / 67

2/ 733

24 / 80

1/ 095

1/654

0/912

 21تا  25سال

F

یداری()P
سط ح م عن 

پیچیدگی

23 /11

2/ 371

23 / 39

2/ 936

24 /71

2/ 036

25 / 83

2/140

23 / 80

2/082

2/ 238

0/ 068

مولفهها

بر اساس نتایج مندرج در جدول ( F ،)7مشاهده شده در سطح (  )P< 0/ 05در خصوص هیچ یک

یدار نبوده است .بنابراین بین نظرات مدیران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در
از مولفهها معن 

خصوص تعیین ابعاد ساختار سازمانی بر حسب سابقه مدیریت دانشگاهی تفاوتی وجود ندارد.

فرضیه ی چهارم :بين پاسخهای مدیران در خصوص ميزان کاربست مولفههاي مديريت
استراتژيک بر اساس دانشگاه محل خدمت ،سمت اجرایی و سابقه مدیریت دانشگاهی آنان تفاوت

یداری وجود دارد.
معن 

به منظور تعیین تفاوت نظرات افراد بر حسب دانشگاه محل خدمت آنان از آزمون تحلیل واریانس

یک راهه استفاده شد که دادهها در جدول ( )8درج شده است.

جدول  .8آزمون  Fدر تع یی ن اختالف نظرات مدیران در خصوص میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک بر حسب
دانشگاه محل خدمت

مولفهها

دانشگاه اصفهان
میانگین

انحراف
معیار

دانشگاه

علوم

دانشگاه

صنعتی

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

پزشکی اصفهان

معیار

اصفهان

معیار

دانشگاه هنر
میانگین

F

سط ح

معنیداری()P

انحراف
معیار

فگذاري
هد 

71/ 36

3/359

71/ 91

4/016

18 / 81

5/ 106

71/ 95

4/ 500

0/148

0/ 473

تحليل محيطي

15 / 54

5/381

71/ 91

6/8 69

71/ 77

6/359

71/ 05

7/810

1/ 324

0/962

تنظيم استراتژي

15 / 82

5/317

18 / 25

6/ 436

71/ 60

6/181

16 / 52

8/450

1/ 164

0/ 326

اجراي استراتژي

71/ 32

5/ 374

19 /30

5/988

71/44

5/ 907

16 /92

7/941

1/710

0/783

14 / 74

4/ 435

16 / 34

4/ 639

71/ 06

4/386

14 / 62

6/ 801

2/243

0/ 076

ارزيابي

استراتژي
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فص 

بر اساس نتایج مندرج در جدول ( F ،)8مشاهده شده در سطح (  )P< 0/ 05در خصوص هیچ یک

یدار نبوده است .بنابراین بین نظرات مدیران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در
از مولفهها معن 

خصوص میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک بر حسب سابقه مدیریت دانشگاهی
تفاوتی وجود ندارد .به منظور تعیین تفاوت نظرات افراد بر حسب سمت اجرایی آنان از آزمون
تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد که دادهها در جدول ( )9درج شده است.

جدول  .9آزمون  Fدر تع یی ن اختالف نظرات مدیران در خصوص میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک بر حسب
سمت اجرا یی

مولفهها
فگذاري
هد 
تحليل

محيطي
تنظي م

استراتژي
اجراي

استراتژي
ارزيابي

استراتژي

رئیس دانشکده

عضو هیأت رئیسه

مدیرگروه

معاونت دانشکده

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

معیار

معیار

معیار

F

سط ح

معنیداری()P

معیار

24 / 25

4/ 272

71/17

4/980

71/ 41

4/ 369

18 / 16

4/ 60 3

2/ 968

0/ 034

24 / 25

3/ 775

15 / 41

7/ 509

16 / 59

5/ 873

71/ 16

6/ 398

2/ 204

0/ 090

26 / 25

4/ 573

15 / 24

6/ 230

16 / 51

5/ 894

71/ 23

6/615

3/ 534

0/610

27 / 50

3/ 873

16 /92

5/ 576

71/ 08

5/229

71/ 67

5/ 692

4/ 421

0/ 005

24 / 75

4/299

15 /92

5/352

15 / 63

4/ 534

15 / 57

4/419

4/ 724

0/ 004

بر اساس نتایج مندرج در( F ،)9مشاهده شده در سطح (  )P< 0/ 05فقط در خصوص مولفه تحلیل

یدار نبوده است ،بنابراین بین نظرات آزمودنیها در مورد این مولفه بر حسب سمت
محیطی معن 

اجرایی تفاوت وجود نداشته است ،ولی در مورد سایر مولفهها(هدف گذاری ،تنظیم استراتژی،

اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی) بین نظرات مدیران در خصوص کاربست مولفههای مدیریت

استراتژیک بر حسب سمت اجرایی آنان تفاوت وجود دارد .بدین منظور ،برای تعیین منبع تفاو

تها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.


جدول  .01مقایسه زوجی میانگین نمره هدف گذاری بر حسب سمت اجرا یی پاسخگویان

مولفهها

سمت اجرایی()I

هدف گذاری

اعضای هیأت رئیسه

سمت اجرایی()J

اختالف میانگین
-6/445

روسای دانشکدهها

سطح معنیداری
0/540

معاونت دانشکدهها

-6/838

0/910

مدیرگروه

-6/580

0/340
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بر اساس نتایج مندرج در(  ) 10و طبق نتایج آزمون توکی در مورد مولفه هدف گذاری ،بین

دیدگاه اعضای هیأت رئیسه با روسای دانشکدهها ،معاونت دانشکدهها و مدیرگروههای آموزشی
تفاوت وجود دارد .به عبارت دیگر اعضای هیأت رئیسه میزان کاربست مولفه هدف گذاری را

بیشتر از روسای دانشکدهها ،معاونان دانشکدهها و مدیران گروهها دانسته اند ،زیرا مطابق جدول

( )9میانگین نمرات اعضای هیأت رئیسه(  ) 24 / 25بیشتر از میانگین نمرات روسای دانشکدهها
( ،)71/17معاونت دانشکدهها(  )71/ 41و مدیران گروههای آموزشی(  ) 18 / 16است.
جدول  .11مقایسه زوجی میانگین نمره تنظیم استراتژی بر حسب سمت اجرا یی

مولفهها

سمت اجرایی()I

تنظیم استراتژی

اعضای هیأت رئیسه

پاسخگویان

سمت اجرایی()J

اختالف میانگین

سطح معنیداری

روسای دانشکدهها

-11/510

0/010

معاونت دانشکدهها

-9/047

0/610

-9/ 022

0/ 027

مدیرگروه

بر اساس نتایج مندرج در( )11و طبق نتایج آزمون توکی در مورد مولفه تنظیم استراتژی ،بین

دیدگاه اعضای هیأت رئیسه با روسای دانشکدهها ،معاونت دانشکدهها و مدیرگروههای آموزشی
تفاوت وجود دارد .به عبارت دیگر اعضای هیأت رئیسه میزان کاربست مولفه تنظیم استراتژی را

بیشتر از روسای دانشکدهها ،معاونان دانشکدهها و مدیران گروهها دانسته اند ،زیرا مطابق جدول

( )9میانگین نمرات اعضای هیأت رئیسه(  ) 26 / 25بیشتر از میانگین نمرات روسای دانشکدهها
(  ،) 15 / 24معاونت دانشکدهها(  ) 16 / 51و مدیران گروههای آموزشی(  )71/ 23است.

جدول  . 12مقایسه زوجی میانگین نمره اجرای استراتژی بر حسب سمت اجرا یی پاسخگویان

مولفهها
اجرای استراتژی

سمت اجرایی()I
اعضای هیأت رئیسه

سمت اجرایی()J

اختالف میانگین

سطح معنیداری

روسای دانشکدهها

-11/ 206

0/300

معاونت دانشکدهها

- 10 / 422

0/300

مدیرگروه

-9/ 829

0/ 006

بر اساس نتایج مندرج در(  ) 12و طبق نتایج آزمون توکی در مورد مولفه اجرای استراتژی ،بین

دیدگاه اعضای هیأت رئیسه با روسای دانشکدهها ،معاونت دانشکدهها و مدیرگروههای آموزشی
تفاوت وجود دارد .به عبارت دیگر اعضای هیأت رئیسه میزان کاربست مولفه اجرای استراتژی را

بیشتر از روسای دانشکدهها ،معاونان دانشکدهها و مدیران گروهها دانسته اند ،زیرا مطابق جدول

( )9میانگین نمرات اعضای هیأت رئیسه(  ) 27 / 50بیشتر از میانگین نمرات روسای دانشکدهها
( ،) 16 /92معاونت دانشکدهها(  )71/ 08و مدیران گروههای آموزشی(  )71/ 67است.
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جدول  . 13مقایسه زوجی میانگین نمره ارزیابی استراتژی بر حسب سمت اجرا یی
مولفهها

سمت اجرایی()I

ارزیابی استراتژی

اعضای هیأت رئیسه

پاسخگویان

سمت اجرایی()J

اختالف میانگین

سطح معنیداری

روسای دانشکدهها

-9/654

0/300

معاونت دانشکدهها

-9/ 123

0/ 002

-9/081

0/ 002

مدیرگروه

بر اساس نتایج مندرج در(  ) 13و طبق نتایج آزمون توکی در مورد مولفه ارزیابی استراتژی ،بین

دیدگاه اعضای هیأت رئیسه با روسای دانشکدهها ،معاونت دانشکدهها و مدیرگروههای آموزشی
تفاوت وجود دارد .به عبارت دیگر اعضای هیأت رئیسه میزان کاربست مولفه ارزیابی استراتژی را

بیشتر از روسای دانشکدهها ،معاونان دانشکدهها و مدیران گروهها دانسته اند ،زیرا مطابق جدول

( )9میانگین نمرات اعضای هیأت رئیسه(  ) 24 / 75بیشتر از میانگین نمرات روسای دانشکدهها
( ،) 15 /92معاونت دانشکدهها(  ) 15 / 63و مدیران گروههای آموزشی(  ) 15 / 57است.

به منظور تعیین تفاوت نظرات افراد بر حسب سابقه مدیریت دانشگاهی آنان از آزمون تحلیل

واریانس یک راهه استفاده شد که دادهها در جدول (  ) 14درج شده است.

جدول  . 14آزمون  Fدر تع یی ن اختالف نظرات مدیران در خصوص میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک بر حسب
سابقه مدیریت دانشگاهی

مولفهها

1تا  5سال
میانگین

 6تا  10سال
انحراف

میانگین

معیار

11تا  15سال
انحراف

میانگین

معیار

 16تا  20سال
انحراف

میانگین

معیار

 21تا  25سال
انحراف

میانگین

معیار

F

انحراف

سطح
یداری()P
معن 

معیار

فگذاري
هد 
تحليل محيطي
تنظيم استراتژي
اجراي استراتژي
ارزيابي

استراتژي

71/ 26

3/ 801

19 / 18

5/003

19 / 06

5/ 27 1

18 / 33

6/ 593

19 / 80

5/ 933

1/816

0/ 173

16 / 02

5/658

18 / 76

6/018

18 / 28

7/ 331

16 / 33

8/782

71/ 80

6/710

1/ 373

0/642

16 /71

5/878

18 / 48

6/411

71/ 56

8/912

19 /71

8/ 208

71/ 40

7/ 537

1/ 036

0/ 391

71/ 04

5/ 578

18 / 18

5/299

18 / 22

6/ 778

19 /71

8/010

18 / 80

7/ 120

0/474

0/557

15 / 18

4/ 626

16 / 42

5/052

71/ 61

5/218

15 / 50

6/ 473

16 / 60

4/089

1/ 099

0/953
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بر اساس نتایج مندرج درجدول (  F ،) 14مشاهده شده در سطح (  )P< 0/ 05در خصوص هیچ یک

از مولفهها معنیدار نبوده است .بنابراین بین نظرات مدیران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در

خصوص میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک بر حسب سابقه مدیریت دانشگاهی

یتوان گفت سابقه مدیریت دانشگاهی پاسخگویا ن بر تعیین میزان کاربست
تفاوتی وجود ندارد .م 

مولفههای مدیریت استراتژیک تاثیر ندارد.
بحث و نتیجه گیری

بین ابعاد ساختار سازمانی و میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک در دانشگاههای مورد

یدار وجود دارد .در این راستا نتایج پژوهشی که توسط جهانی زاده ( ) 1384
مطالعه رابطه معن 

صورت گرفته نشان داد که بین استراتژی رقابتی و ساختار سازمان رابطه معنیداری وجود دارد .هم

چنین در پژوهشی که توسط ضیایی(  ) 1383در رابطه با ساختار سازمانی و یکی از مولفههای

مدیریت استراتژیک( هدف گذاری) صورت گرفته نشان داد که ارتباط معنیداری بین ابعاد

ساختار سازمانی ( رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز) با تحقق اهداف در دانشگاه وجود دارد .مجیبی و

میالنی(  ) 1390در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین استراتژی و ساختار سازمانی(رسمیت،

یدار وجود ندارد با این تفاوت که مجیبی و میالنی درپژوهش خود
پیچیدگی و تمرکز) رابطه معن 

به بررسی رابطه بین استراتژیهای  4گانه اسنو و مایلز و ساختار سازمانی رابینز در شرکت توزیع

برق نواحی استان تهران پرداخته اند اما پژوهش ما به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی رابینز و

میزان کاربست مولفههای مدیریت استراتژیک از نظر هیل و جونز در دانشگاههای دولتی شهر
اصفهان پرداخته است .بنابراین با توجه به نتایج پژوه 
شهای موجود ،هماهنگی و تناسب بین

یباشد و برای موفقیت در کاربست
مولفههای مدیریت استراتژیک و ساختار سازمانی ضروری م 
مولفههای مدیریت استراتژیک ،به ویژگیهای ساختاری خاصی نیاز است.

در بعد رسمیت بیشترین ضریب رگرسیون مربوط به مولفه هدف گذاری (  )0/ 179است .رسمیت

تهای این دانشگاهها به وضوح بیان شود و به
یآورد که اهداف و رسال 
این امکان را به وجود م 
صورت یک سند مشخص و قابل دسترس برای تمام اعضای سازمان درآید .این امر منجر به ایجاد

هماهنگی در بین رسالتها و اهداف بلند مدت شده و طراحی و تنظیم استراتژیهای مناسب برای

یسازد .در این راستا ،یافتههای پژوهش ضیایی(  ) 1383نشان داد که
این دانشگاهها را هموار م 
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یداری بین رسمیت وهدف گذاری وجود دارد .همچنین کم ترین ضریب رگرسیون
ارتباط معن 

مربوط به مولفه تنظیم استراتژی(  )0/ 092است .به نظر میرسد چون طراحی و تنظیم استراتژیهای
دقیق مستلزم وجود خالقیت و ابتکار عمل است و رسمیت زیاد منجر به کاهش آزادی عمل

یشود این نتیجه منطقی به نظر میرسد .در این راستا ،نتایج پژوهشی که توسط صفری ،تند نویس
م 
وهادوی(  ) 1390صورت گرفته نشان داد که رسمیت با نوآوری رابطه معکوس دارد.

در بعد پیچیدگی نیز بیشترین ضریب رگرسیون مربوط به مولفه هدف گذاری(  )0/ 264است .در

مرحله هدف گذاری در فرآیند مدیریت استراتژیک بیش از همه مراحل به در نظر گرفتن تمامی

ابعاد دانشگاه و همچنین وجود دیدگاههای مختلف نیاز است .پیچیدگی با ایجاد تفکیک بر اساس

یآورد که با توجه به آشنایی عمیق با
موقعیت افراد در سازمان این امکان برای افراد به وجود م 

تهای خود نگاهی متفاوت از سایرین به مسائل داشته باشند و این موضوع امکان
وظایف و مسئولی 

یکند و به تبع آن تحقق رسالت
طراحی رسالت و مأموریت واقع بینانه تری را برای سازمان فراهم م 
و مأموریت سازمان ضمانت اجرایی بیش تری خواهد داشت .در این راستا ،یافتههای پژوهش
یداری بین پیچیدگی و هدف گذاری وجود دارد.
ضیایی(  ) 1383نشان داد که ارتباط معن 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرکز ساختار سازمانی با میزان کاربست مولفههای مدیریت

استراتژیک رابطه ای معکوس دارد .تمرکز قدرت تصمیم گیری در ردههای باالی سازمان ،امکان

یدهد.
یها را در این دانشگاهها کاهش م 
مشارکت و هماهنگی و ایجاد درک مشترک از استراتژ 

مهم ترین هدف مدیریت استراتژیک اقدام فراکنشی در مقابل تغییرات محیطی است .عدم تمرکز

یکند ،زیرا الزم نیست پردازش اطالعات سلسله مراتب را
در این دانشگاهها این واکنش را تسریع م 
یشود که به مسئله مورد تصمیم ،نزدیکتر هستند و
طی کند و تصمیم گیری بوسیله افرادی اتخاذ م 

احتمال واقع گرا بودن چنین تصمیماتی بیش تر خواهد بود .مدیریت استراتژیک بدون مشارکت
ییابد و بهترین برنامهها هم بدون نظرات مدیران
یسطوح سازمانی تحقق نم 
افراد درگیر در تمام 

سطح پایین تر بی ارزش هستند .نتایج پژوهش جکسون(  ) 2007نشان داد که رابطه قوی میان عدم
تمرکز و شرکت واقعی معلمان در تصمیم گیری گروهی وجود دارد .تمرکز زدایی زیردستان را به

یانگیزاند و نوآوری ،مسئولیت و روحیه آنها را از طریق تفویض مناسب و کافی
عملکرد باالتر بر م 

یدهد .در این راستا ،نتایج پژوهشی که توسط صفری ،تند نویس و هادوی
کار مدیریتی ارتقاءم 
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(  ) 1390صورت گرفته نشان داد که تمرکز با نوآوری رابطه معکوس دارد .ضمنا عدم تمرکز

یدهد .نتایج پژوهشی که
شهای جدید افزایش م 
مشارکت و اشتیاق کارمند را برای رویایی با چال 

ویلیام ،بولنز و جانگ (  ) 2006صورت گرفته نشان داد مولفه تمرکز اثر منفی بر رضایت شغلی

کارکنان دارد .با توجه به لزوم همکاری و مشارکت همه افراد و محدود نشدن تصمیمات در مورد
مولفههای مدیریت استراتژیک در سطوح باالی سازمان و ضرورت وجود نوآوری و خالقیت برای

تحقق اهداف مدیریت استراتژیک و همچنین با توجه به اینکه امکان تحقق این موارد در شرایط

عدم تمرکز امکان پذیرتر است این نتیجه منطقی به نظر میرسد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میان نظرات مدیران بر حسب سمت اجرایی آنها در میزان

کاربست مولفههای هدف گذاری ،تنظیم استراتژی ،اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی تفاوت
وجود دارد ،به گونه ای که اعضای هیأت رئیسه در مقایسه با روسای دانشکدهها ،معاونان

دانشکدهها و مدیران گروهها ،میزان کاربست مولفههای هدف گذاری ،تنظیم استراتژی ،اجرای

استراتژی و ارزیابی استراتژی را بیش تر ارزیابی کرده اند .ممکن است این امر ناشی از آگاهی و

نزدیکی بیش تر مدیران ارشد دانشگاهها با مباحثی مانند مدیریت استراتژیک باشد .در هر صورت

شهای بیش تری دارد.
این مورد نیاز به پژوه 

با توجه به یافتههای پژوهش که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت ،تحقق اهداف مدیریت
استراتژیک در دانشگاههای دولتی شهراصفهان مستلزم وجود ملزومات و پیش نیازهایی بسیاری در

درون و بیرون آنهاست .در این میان ساختار حاکم بر این دانشگاهها یکی ازمهم ترین عوامل تاثیر

گذار بر اجرایی شدن اهداف مدیریت استراتژیک است .عواملی مانند تعداد سلسله مراتب

سازمانی ،نحوه تعامل ،پراکندگی واحدهای سازمان ،ضوابط و مقررات و نحوه تفویض اختیار
یابعاد و مولفههای مدیریت استراتژیک شامل هدف گذاری ،تحلیل محیطی ،تنظیم استراتژی،
تمام 
یدهد .رسمیت،
اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی در این دانشگاهها را تحت تاثیر خود قرار م 

پیچیدگی و تمرکز ساختار سازمانی درنحوه تعیین رسالت و اهداف ،شناسایی نقاط قوت و ضعف

فرصتها و تهدیدها ،نحوه مشارکت اعضا در اجرای مدیریت استراتژیک و چگونگی ارزیابی
یکنند.
استراتژیهای طراحی شده در این دانشگاهها نقش تعیین کننده ایفا م 
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 بررسی تاثیر اجرایی مولفههای مدیریت استراتژیک بر.) 1390 (. فیروز، حسن و دیندارفرکوش،گیوریان
. 125 -241 ،2،4،فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی.اثربخشی آموزشگاهها

 توسعه ابعاد ساختاري سازمان در تناسب با.) 1390 (. ناصر، مهدی وعسگری، خیر اندیش، عباس،منوریان
. 133 -051 ،7،3، مديريت فناوري اطالعات.رويكرد مديريت دانش

 مطالعه: طراحی مدل مدیریت دانش برای وزارتخانههای دولتی.) 1386 (. محمد، عباس و کسرایی،منوریان
.843- 367 ،3 ، 37 ،مهای مدیریت دانش
  مجله اطالعات و سیست.موردی وزارت کار

 انتشار: تهران، اطالعات و دانايي، سازمان در عصر صنعت.) 1388 (. ناصر، عباس و عسگري،منوريان
.ات دانشگاه تهران

 بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت توزیع برق.) 1390 (. منا، تورج و میالنی،مجیبی
. 14 - 23 ، 22 ،8 ، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت.نواحی استان تهران

 ترجمه ی سید محمد اعرابی. مبانی مدیریت استراتژیک.) 1389 (. توماس ال، دیوید وویلن. جی،هانگر
.شهای فرهنگی
  انتشارات دفتر پژوه: تهران.و داود ایزدی
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