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چکیده
با توجه به تغییر و تحوالت چشمگیر محیطی ،سازمانها و از جمله دانشگاه ها برای برقراری تعامل و پاسخگویی سریع به
نیازهای محیطی و علمی ،ملزم به داشتن تفکر استراتژیك می باشند و آنرا در غالب برنامه ریزی استراتژیك پیاده میکنند.
رشد و پیشرفت دانشگاه ها نیازمند تدوین استراتژی های نوین و کارآمد است .در سال های اخیر رویکرد اقیانوس آبی
بعنوان بهینه ترین روش مدیریت استراتژیك شناخته شده است .بدین منظور مطالعه حاضر نیز به تدوین و انتخاب استراتژی
های مناسب با استفاده از رویکرد اقیانوس آبی در دانشگاه علمی کاربردی پرداخته است .پژوهش از نوع تحقیقات
کاربردی و توصیفی بوده و برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه طیف لیکرت پنجگانه استفاده شده است .جامعه آماری
شامل مدیران ،اساتید و اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی روستا در شهرستان سمنان میباشند.
حجم نمونه به روش کوکران  08نفر تعیین شده است .ارزیابی ماتریس عوامل داخلی نشان دهنده وجود ضعف و ماتریس
عوامل خارجی نشان دهنده وجود فرصت ها در مدیریت دانشگاه بوده است .در تحلیل  SWOTدوازده استراتژی مشخص
گردید .ماتریس  QSPMنیز نشان داد استراتژی استراتژی راه اندازی مرکز ارتباط با سازمان ها و صنایع در دانشگاه در
اولویت می باشد .سایر استراتژی ها نیز به ترتیب شامل در نظر گرفتن فضای آموزشی و امکانات ،توسعه همکاری با پارک
های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان ،گسترش دوره های عملی ،مشارکت و همکاری با دانشگاه های برتر،
برگزاری همایش های منطقه ای ،جذب هیات علمی و اساتید جوان ،تعیین اولویت های پژوهشی ،روش های نوین
آموزشی هوشمند و هدفمند نمودن پروژه ها بوده اند.
کلید واژهها :اقیانوس آبی ،استراتژی ،الگوی چهار اقدامی ،دانشگاه علمی کاربردی
 -7دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (سیستم های اقتصادی–اجتماعی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،سمنان ،ایران:
mohamad.moniri@yahoo.com
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (سیستم های اقتصادی–اجتماعی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،سمنان ،ایران:arminrh26@gmail.com
 . 5دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (سیستم های اقتصادی–اجتماعی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،سمنان ،ایران:
behnam.bastani1371@gmail.com
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مقدمه
ت أثیرات پدیده مدیریت استراتژیك بر نظام آموزش عالی و دانشگاهها موضوعات مختلفی را شامل می شود ،اما با
نگاهی جامع به ابعاد مختلف نظام آموزش عالی می توان به توانمندی استادان ،منابع علمی و فضای فیزیکی دانشگاهها،
امکانات و تجهیزات ،تحقیقات و پژوهش های انجام شده اشاره نمود .چنانچه دانشگاه بخواهد به خوبی عمل کند ،توجه
بیشتر به تدوین استراتژی های نوین و کارآمد امری ضروری است .در دنیای متحول و متالطم این عصر ،مدیران سازمانها
و موسسات به علت دگرگونی های سریع جهانی و منطقه ای و پیشامدهای داخلی با ناامنی شدید در طرح ریزی ها و
تصمیم گیری های آینده مواجه بوده اند .این تحوالت و تغییرات نیازهای جدیدی را نیز به دنبال داشته که یکی از آثار
متداول آن ،نیاز به بررسی های استراتژی ها و پیدایش روش های نوین استراتژیك بوده است (استینر.)05 ، 878 ،7
دانشگاه ها نیز به دلیل تعامل با محیط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی از این تغییر و تحوالت بی نصیب نبوده و
تغییرات هر چند جزئی بر آن تأثیر داشته اند ،به همین علت نیاز به برنامه ریزی استراتژیك در نظام آموزش عالی
احساس می گردد.
با توجه به تغییرات سریع جهانی ،الگوها و استراتژی های گذشته دانشگاه ها ،کارایی خود را از دست داده و جوابگوی
نیازها و تقاضاهای روزافزون امروزی نمی باشند .علی رغم تالش فراوان دست اندرکاران و توجه به ایده ها ،تجربیات و
پژوهش های جدید ،آموزش عالی نسبت به انجام تعهدات خود در قبال دانشجویان ،شهروندان و جامعه دچار چالش
های فراوان شده است .اصالحات جزئی و تدریجی برای مقابله با نیازهای جدید کافی نخواهد بود و این فرایند تحول و
دگرگونی در نظام آموزش عالی مستلزم تدوین استراتژی های مناسب با رویکردهای نوین مدیریت است (کریمی،7507 ،
 .)51اگر دانشگاه ها خوب اداره شوند در فراهم ساختن آموزش عالی خوب برای دانشجویان موثر می باشد .کیفیت
رهبری و مدیریت از مهمترین عوامل در تمایز دانشگاههای موفق و ناموفق است .مدیر دانشگاه عنصری اساسی در
ساختار دانشگاه به شمار می رود (نلسون  .)58 ، 881 ،شیوه های مدیریت جایگاه دانشگاه را ارتقا یا تنزل می دهد.
امروزه رهبری و مدیریت نقش بزرگی در موفقیت موسسات آموزش عالی ایفا می کند (کویز و پاسنر.)7 5 ، 881 ،5
در کتابی با عنوان رهبری در فرهنگ تغییر بیان شده است که رهبران و مدیران مؤثر باید در پی شیوه هایی باشند که
آنها را قادر به فعالیت در شرایط پیچیده و بی ثبات کند .داشتن دیدگاههای مشترک برای دستیابی به اهداف سازمانی و
مدیریت استراتژیك بسیار مهم است (فوالن .)15 ، 881 ،5همچنین ایجاد دیدگاه های مشترک برای بهبود آموزش عالی
ضرورتی بوده و ایجاد همکاری و حمایت از تصمیم گیری ها در فرهنگ های مشارکت جویانه؛ اعتماد ،احساس تعلق،
رشد توانمندی ها و بهبود مستمر را به ارمغان می آورد (نایت.)1 ، 880 ،3
مبانی نظری
مهمترین دغدغه اکثر سازمانها؛ تدوین و پیاده سازی استراتژی هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و
پیچیده محیطی تضمین نماید .مدیریت استراتژیك ابزاری در اختیار سازمان ها می گذارد تا بتوانند تدوین و اجرای
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استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر عملکرد استراتژیك خود مدیریت داشته باشند .همواره برنامه
ریزی استراتژیك با ارزیابی شرایط محیطی )فرصت ها و تهدیدها) و قابلیت های درونی سازمان ) قوت ها و ضعف ها)
و با در نظر گرفتن ارزش های سازمانی ،استراتژی های مناسبی را تدوین و انتخاب می نماید (آبراهام.)35 ، 881 ،7
جنبشی که در حوزه مدیریت راهبردی در دنیا صورت گرفته است ،در حوزه نوآوری و خالقیت در راهبرد بوده است.
می دانیم که هیچ راهبردی نمی تواند برای همه سازمان ها بهترین باشد .هر شرکتی باید با توجه به اهداف ،فرصت های
محیطی و منابع خویش راهبرد مناسب خویش را برگزیند (خلیلی.)57 ،7503 ،
در ادامه مطالعات داخلی و خارجی در زمینه اشتراتژی های مدیریت دانشگاه و رویکرد اقیانوس آبی بررسی شده اند .بنی
هاشمی و ثقفی ( )7535در تدوین و ارزیابی استراتژی های دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی بیان نمودند استراتژی
ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه ها ،شاهراه اصلی در موفقیت دانشگاه به حساب می آید .آقازاده و همکاران ( )7535به
بررسی استراتژیهای نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی پرداخته اند .نتایج نشان داد که ابعاد خدمات
اینترنتی ،شواهد فیزیکی و خالقیت در سطح نامناسب عملکردی قرار دارند و شرکتهای فعال در صنعت بیمه کشور در
تمامی ابعاد به جز بُعد شواهد فیزیکی دارای عملکردی مشابه هستند .موحدی و همکاران ( )7537برنامه ریزی استراتژیك
گروه خودروسازی سایپا را با استفاده از QSPMو تجزیه و تحلیل  SWOTانجام دادند .یافته ها نشان داد که سازمان در
ابتدا باید به دنبال کوچك سازی و فروش شرکت های زیانده خود باشد تا بعد از آن با سرمایه گذاری در زنجیره تامین
خود بتواند امکان صادارت محصوالت خود و دستیابی به بازارهای جدید را پیدا کند.
غفوری فرد ( )7537در بررسی عوامل موثر بر اجرای استراتژی اقیانوس آبی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و
شرکت تولیدی صنعتی مه شکن سازه نشان داد پارک علم و فناوری در شرایط مطلوبی قرار ندارد اما شرکت مه شکن سازه
در شرایط مطلوبی است .معمارزاده و همکاران ( )7538در تحلیل استراتژیك دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر انزلی بیان
نمودند بمنظور برون رفت دانشگاه از وضعیت موجود ،باید از استراتژیها و راهکارهای ترکیبی (محافظه کارانه ،دفاعی) با
تأکید بیشتری بر استراتژی دفاعی استفاده کرد .شهاب فرد و همکاران ( )7500در ارزیابی مؤلفه های مدیریت استراتژیك
در دانشگاه آزاد خوراسگان و اصفهان نشان دادند مدیریت دانشگاه در پنج بعد  -7توجه به امکانات ،محدودیتها و
پیامدهای آموزشی  -تبادل اطالعات  -5توجه به  -5مراقبت و اطمینان نسبت به امور استراتژیك  -3کنترل بر اجرای
راهبردهای آموزشی طبقه بندی می شود.
مطالعه انصاری و همکاران ( )7500در تحلیل استراتژیك عوامل درونی و بیرونی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حاکی از آن بود که دانشکده از نقاط قوت و فرصت های بیشتری برخوردار است و می
تواند با کمك استراتژی های مورد نظر ،به بهره برداری از فرصت ها در جهت کاهش ضعف ها و تهدیدات بپردازد.
احمدی ده قطب الدینی و همکاران ( )7501با تجزیه و تحلیل کارکردهای دانشگاههای ایران در عصر تکنولوژی مشخص
کردند که مهمترین فرصت های پیش روی دانشگاه در ابعاد فناورانه ،اجتماعی ،فرهنگی و روی آوردن به دوره های
تحصیالت تکمیلی و دوره های آموزش مجازی می باشد.
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در پایان نامه تود ) 871( 7استراتژی های اقیانوس آبی در حفظ کسب و کارهای کوچك بررسی شده و نتایج نشان داد که
با اجرای این استراتژی فضای بازار مناسب ،میزان تقاضای باال ،احیای مرزهای بازار ،ارزش افزوده برای مصرف کننده با
محصوالت یا خدمات جدید و ارتقای ارزش برای مصرف کننده و شرکت ایجاد می شود در مطالعه ما ( ) 871استراتژی
های اقیانوس آبی در زمینه تجارت محصوالت الکترونیکی ارزیابی شدند که استراتژی های بازسازی کانال های توزیع
موثر ،بهبود قابلیت استراتژیك و شکل دادن به تجارت الکترونیك نام تجاری از جمله استراتژی های اصلی اقیانوس آبی
برای این رشد و توسعه این تولیدات بوده اند .سومسوک و الوسیری هنگ تونگ ) 875( 5عوامل موثر در مدیریت
استراتژیك رشد کسب و کارهای دانشگاهی در کشور تایلند را با استفاده از مدل  AHPفازی مورد ارزیابی قرار داده اند
و دریافتند بکارگیری مدیران با استعداد ،دسترسی به منابع مالی و سرمایه ،فناوری و ایده ها و حمایت و مشاوره مالی از
عوامل موثر بوده اند .لو و کوین ) 87 ( 5در بررسی عملکرد و کارکرد دانشگاه های چین با بهره گیری از تحلیل سوات
نشان دادند که ارتقای سطح دانشگاه ها تاثیر به سزایی در کارآفرینی و توسعه صنایع با فناوری باال دارد .این کارکرد می
تواند موجب رشد اقتصادی شود .این مطالعه به استراتژی ترکیبی تحصیالت ،علم ،فناوری ،اقتصاد و سیاست در ارزیابی
سوات دست یافته است .در برنامه ریزی استراتژیك دانشگاه هوستون ویکتوریا 3اهمیت دادن به ارتقای کیفیت آموزشی و
تجدیدنظر در برنامه ها و دوره های آموزشی در اولویت قرار داشته اند (ساالسار و وانگ .) 883 ،1شورب و دریسکول

1

( ) 885بیان نمودند برنامه ریزی استراتژیك در کتابخانه دانشگاه فلوریدا به بهبود ارتباطات با افراد ،حرکت به سمت تفکر
و روش های استراتژیك و اتخاذ تصمیماتی بوده است که به تخصیص بهتر منابع موجود انجامیده است .هریکومب و
بوتچر ) 885( 0در تحقیق خود عنوان کردند که دانشگاه ایالتی بولینگ گرین ،3کتابخانه های دانشگاه با مشکالت جدیدی
جدیدی مانند کاهش بودجه و ظهور تکنولوژی های جدید و اطالعاتی روبرو شدند .هاپر ) 885( 78به بررسی ماتریس
عوامل داخلی و خارجی در دانشگاه تگزاس پرداخته است .نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین نقاط قوت دانشگاه توانایی
افزایش ثبت نام ،برنامه های تحصیلی با کیفیت ،گسترش تحقیقات ،تعامل زیاد با جامعه ،ارتباط موثر اساتید و دانشجویان،
فعال بودن دانشجویان ،امنیت ،جذب بودجه های خارجی می باشند .اوگاساوارا ) 88 ( 77در برنامه ریزی استراتژیك دوره
های کارشناسی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تحقیقاتی هکایدو ژاپن نشان داد در برنامه های درسی دوره های سطح
پایین به نظام های بین رشته ای و برعکس در دوره های سطوح باالتر ،به انعطاف پذیری در کار توجه بیشتری نمایند.
اسکیلبك  ) 887( 7با الگوی برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه لیرش در ایرلند مشکالت این دانشگاه را در پنج دسته طبقه
بندی کرده است .در دانشگاه کنتاکی استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیك می تواند منجر به این شود که مدیران و
کارکنان به رویکردهای منطقی عقالنی روی آورند (برور 75و همکاران.) 888 ،
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تدوین و انتخاب استراتژی های مدیریت دانشگاه با استفاده از رویکرد اقیانوس آبی............

همانگونه در بررسی مطالعات قبلی مشاهده گردید در زمینه استراتژی های مدیریت دانشگاه با بهره گیری از
رویکرد اقیانوس آبی تحقیقات محدودی وجود دارد .بخصوص در داخل کشور به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
دانشگاه با روش های دیگر و بصورت جداگانه پرداخته شده است و از رویکرد ترکیبی و اقیانوس آبی استفاده نشده است.
بنابراین بررسی و تدوین استراتژی ها با روش های نوین مانند رویکرد اقیانوس آبی ،نوآوری اصلی پژوهش می باشد.
در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر تدوین و انتخاب استراتژی های مناسب با استفاده از رویکرد اقیانوس آبی در
دانشگاه علمی کاربردی می باشد .در واقع این مطالعه با روش اقیانوس آبی به دنبال ارائه الگوی نوین مدیریت دانشگاه می
باشد .در ادامه نیز ابتدا ادبیات تحقیق در زمینه اقیانوس قرمز و اقیانوس آبی و پیشینه مطالعات قبلی مورد بررسی قرار می
گیرد .سپس روش تحقیق و یافته های تحقیق آورده می شوند .در پایان نیز جمع بندی نتایج ،مقایسه با مطالعات مشابه و
پیشنهادات ارائه خواهند شد.
روش پژوهش
این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی -پیمایشی میباشد .پژوهش حاضر به دنبال تدوین
استراتژی های مناسب مدیریت دانشگاه با استفاده از رویکرد اقیانوس آبی می باشد .جامعه آماری شامل مدیران ارشد در
سطح معاونت آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی – دانشجویی ،اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشجویان دانشگاه
علمی کاربردی روستا در شهرستان سمنان میباشند .برای تعیین حجم نمونه نیز از روش کوکران بهره گرفته شده است.
حجم نمونه  08نفر تعیین شده است .روش گردآوری اطالعات نیز روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.
از پرسشنامه جهت جمعآوری داده ها استفاده شد .پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت حالت پنجگانه تدوین شده است.
پرسشنامه در دو بخش تهیه شده است:
)7

پرسشنامه باز :در مرحله اول برای گردآوری اطالعات کلی در زمینه نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیددهای

پیش روی دانشگاه علمی کاربردی( ،عالوه بر روش کتابخانه ای و مروری بر مطالعات مرتبط) پرسشنامه ای بصورت پاسدخ
باز طراحی و تکمیل گردید.
)

پرسشنامه بسته :در مرحله دوم ،اطالعات گردآوری شده در مرحلده اول سدازماندهی شدده و پرسشدنامه ای در دو

بخش عوامل استراتژیك داخلی و خارجی طراحی شده و برای تکمیل در بین نمونه آمداری توزیدع مدی گردندد .پرسشدنامه
بسته بصورت محقق ساخته و براساس مقیاس طیف لیکرت تدوین شده اسدت و شدامل  70گویده بدرای عوامدل اسدتراتژیك
داخلی ( 0گویه نقاط قوت و  78گویه نقاط ضعف) و  8گویه نیز برای عوامل استراتژیك خارجی ( 78گویه فرصت هدا و
 78گویه تهدیدها) می باشد.
برای اطمینان کامل در مورد روایی پرسشنامه ،از نظرات اساتید راهنما و مشاور و اساتید صاحبنظر در این زمینه استفاده شد
و اصالحات الزم لحاظ گردید .در این تحقیق بمنظور محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
آلفای کرونباخ برای محور ها و کل پرسشنامه محاسبه شده است .نتیجه محاسبات نشان می دهد که آلفای کرونباخ 8/13
بدست آمده است که نشان دهنده مناسب بودن پایایی پرسشنامه می باشد.
برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از رویکرد اقیانوس آبی استفاده شده است .ابتدا شاخص های اصلی تعیین و
ارزیابی می شوند .سپس با شناسائی عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) ،ماتریس
74
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عوامل داخلی و خارجی تهیه می شود .برای تهیه ماتریس عوامل داخلی ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست کرده
و به هرعامل یك ضریب وزنی بین صفر (بیاهمیت) تا یك (بسیار مهم) اختصاص میدهیم .در اینصورت جمع ضرایب
وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یك باشد .به هریك از این عاملها نمره  7تا  5می دهیم .نمره  7بیانگر ضعف
اساسی ،نمره ضعف کم،نمره  5بیانگرنقطه قوت و نمره  5نشان دهنده قوت بسیار باالی عامل می باشد .ماتریس ارزیابی
عوامل حارجی نیز به همین ترتیب تهیه می شود.
پس از مشخص شدن و نمره دهی عوامل درونی و بیرونی ،این عوامل در جدول ماتریس استراتژیها قرار میگیرند .با
استفاده از تحلیل  SWOTاستراتژی های تهاجمی ،تدافعی ،تغییر جهت و تنوع استخراج می گردند .تحلیل SWOT
ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است .پایه و اساس این ابزار کارآمد در
مدیریت استراتژیك و همین طور شناخت محیط پیرامونی سازمان است .حروف  SWOTابتدای کلمات  Strengthبه
معنای قوت Weakness ،به معنای ضعف Opportunity ،به معنای فرصت و  Threatبه معنای تهدید است .ماهیت
قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید معموالً محیطی است .سپس استراتژیهای اتخاذ شده با
استفاده از ماتریس  QSPMنمره دهی شده و اولویت اجرای هر کدام مشخص میشود .در پایان با بهره گیری از الگوی
چهار اقدامی به حذف ،کاهش ،افزایش و خلق شاخص ها پرداخته می شود .بوم استراتژی نیز دو استراتژی فعلی و
پیشنهادی را ارزیابی می نماید که در بخش یافته ها بدان پرداخته شده است.
یافته های تحقیق
ماتریس عوامل داخلی و خارجی
در این بخش به ارزیابی ماتریس عوامل داخلی و خارجی مدیریت دانشگاه پرداخته شده است .در جدول شماره  7ماتریس
عوامل داخلی آورده شده است .اصلی ترین نقاط قوت دانشگاه بهره گیری از اساتید جوان و برگزاری کارگاه های
آموزشی با درجه بندی  5بوده اند .نقاط قوت به ترتیب امتیاز وزنی شامل بهره گیری از اساتید جوان ( ،)8/ 3برگزاری
کارگاه های آموزشی ( ،)8/ 5حضور دانشجویان جوان و فعال ( ،)8/711برگزاری دوره های کارآفرینی ( ،)8/715تسهیل
ثبت نام و پذیرش دانشجو ( ،)8/711ساختار سازمانی و تشکیالتی مشخص ( ،)8/73بهره گیری از فناوری های نوین
( )8/753و استقبال و حمایت از حضور نخبگان ( )8/750بوده اند .اساسی ترین نقاط ضعف دانشگاه کمبود اعضای هیات
علمی و نبود امکانات و تجهیزات کمك آموزشی و آزمایشگاهی با درجه بندی  7بوده اند .نقاط ضعف نیز شامل کمبود
اعضای هیات علمی ( ،)8/815نبود امکانات و تجهیزات کمك آموزشی و آزمایشگاهی ( ،)8/817نبود کارکنان آموزش
دیده و باتجربه ( ،)8/7 8کاربردی نشدن مطالعات و تحقیقات ( ،)8/770کمبود بودجه تحقیقاتی و پژوهشی (،)8/778
ضعف در دوره های آموزش مجازی و غیرحضوری ( ،)8/781تعداد کم مقاالت و طرح های پژوهشی ( ،)8/785فضای
آموزشی محدود ( ،)8/787ضعف امکانات ورزشی و رفاهی ( )8/833و عدم وجود ساختمان های مستقل برای گروه ها
( )8/835بوده اند .امتیاز ماتریس عوامل داخلی برابر  /55می باشد و به دلیل اینکه کمتر از  /3است نشان دهنده وجود
ضعف در مدیریت استراتژیك دانشگاه علمی کاربردی است.
جدول ( )7ماتریس عوامل داخلی
ردیف

وزن

عوامل استراتژیك داخلی
38
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نقاط قوت
بهره گیری از اساتید جوان

8/81

5

8/ 37

7

برگزاری دوره های کارآفرینی

8/830

5

8/715

5

برگزاری کارگاه های آموزشی

8/81

5

8/ 50

5

بهره گیری از فناوری های نوین

8/853

5

8/753

3

ساختار سازمانی و تشکیالتی مشخص

8/838

5

8/737

1

استقبال و حمایت از حضور نخبگان

8/853

5

8/750

1

تسهیل ثبت نام و پذیرش دانشجو

8/833

5

8/711

0

حضور دانشجویان جوان و فعال

8/830

5

8/711

نقاط ضعف
7

7

کمبود اعضای هیات علمی

8/815

تعداد کم مقاالت و طرح های پژوهشی

8/837

8/785

5

کاربردی نشدن مطالعات و تحقیقات

8/833

8/770

5

ضعف امکانات ورزشی و رفاهی

8/853

8/833

3

فضای آموزشی محدود

8/838

8/787

1

نبود امکانات و تجهیزات کمك آموزشی و آزمایشگاهی 8/817

1

نبود کارکنان آموزش دیده و باتجربه

8/818

8/7 8

0

عدم وجود ساختمان های مستقل برای گروه ها

8/851

8/835

3

ضعف در دوره های آموزش مجازی و غیرحضوری

8/835

8/781

78

کمبود بودجه تحقیقاتی و پژوهشی

8/833

8/778

7

کل

7

8/815

-

8/817

/55

برای تشکیل ماتریس عوامل خارجی ،فرصتها و تهدیدات دانشگاه علمی و کاربردی ارزیابی می شوند .در جدول شماره
ماتریس عوامل خارجی آورده شده است .اصلی ترین فرصت های دانشگاه علمی کاربردی ،افزایش تقاضا در جامعه برای
ورود به دانشگاه و تاکید وزارت علوم بر گسترش ،توسعه دانشگاههای علمی و کاربردی و توسعه شرکت های دانش بنیان
دانشگاهی با درجه بندی  5بوده اند .فرصتهای پیش روی مدیریت دانشگاه به ترتیب امتیاز وزنی عبارت از افزایش تقاضا در
جامعه برای ورود به دانشگاه ( ،)8/ 57تاکید وزارت علوم بر گسترش و توسعه دانشگاههای علمی و کاربردی (،)8/ 0
توسعه شرکت های دانش بنیان دانشگاهی ( ،)8/ 1ایجاد کانال های ارتباطی جدید بین دانشگاه های علمی و کاربردی
کشور ( ،)8/711برقراری ارتباط دانشگاه ها با پارک های علم و فناوری ( ،)8/715دعوت از متخصصان و اساتید با تجربه
دانشگاههای برتر جهت سخنرانی ( ،)8/751حمایت های مالی و علمی از دانشگاههای علمی و کاربردی ( ،)8/751تعامل و
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برقراری ارتباط با دانشگاه های برتر کشور ( ،)8/751تبادل دانشجو با سایر دانشگاه ها ( )8/7 3و حضور چهره های سیاسی
و مطرح در محیط دانشگاه ( )8/7 0بوده اند.
تهدیدهای اصلی پیش روی دانشگاه علمی کاربردی ،عدم ارتباط موثر با مراکز صنعتی منطقه و افزایش تعداد دانشگاه ها
در سطح منطقه با درجه بندی  7بوده اند .تهدیدهای خارجی نیز شامل  78تهدید :عدم ارتباط موثر با مراکز صنعتی منطقه
( ،)8/831افزایش تعداد دانشگاه ها در سطح منطقه ( ،)8/831عدم همکاری و مشارکت با سایر سازمان ها در طرح های
پژوهشی ( ،)8/783گسترش بیش از حد سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ( ،)8/781کمبود فرصت های اشتغال برای
فارغ التحصیالن در برخی رشته ها ( ،)8/831نبود ثبات تصمیم گیری در برخی بخش های مدیریتی در سطح کالن
( ،)8/835توسعه رویکردهای نوین آموزشی مانند آموزش مجازی ( ،)8/800آشنایی کم جامعه از توانمندهای دانشگاه
علمی کاربردی ( ،)8/801عدم آشنایی متقاضیان با برخی رشته های دانشگاهی ( )8/803و حذف برخی از رشته ها بدلیل
کاهش دانشجو ( )8/7 5بوده اند .امتیاز کل ماتریس عوامل خارجی برابر  /17بوده و به دلیل اینکه بیشتر از  /3است نشان
دهنده وجود فرصت ها در عوامل خارجی مدیریت دانشگاه است.
جدول ( ) ماتریس عوامل خارجی
ردیف
7

وزن

عوامل استراتژیك خارجی

درجه بندی امتیاز وزنی

فرصت ها
حضور چهره های سیاسی و مطرح در محیط دانشگاه

8/85

5

8/7 0

تاکید وزارت علوم بر گسترش و توسعه دانشگاههای علمی و کاربردی

8/831

5

8/ 0

5

تعامل و برقراری ارتباط با دانشگاه های برتر کشور

8/853

5

8/751

5

افزایش تقاضا در جامعه برای ورود به دانشگاه

8/818

5

8/ 57

3

تبادل دانشجو با سایر دانشگاه ها

8/855

5

8/7 3

1

دعوت از متخصصان و اساتید با تجربه دانشگاههای برتر جهت سخنرانی

8/850

5

8/751

1

حمایت های مالی و علمی از دانشگاههای علمی و کاربردی

8/853

5

8/751

0

توسعه شرکت های دانش بنیان دانشگاهی

8/831

5

8/ 1

3

ایجاد کانال های ارتباطی جدید بین دانشگاه های علمی و کاربردی کشور 8/833

5

8/711

78

8/835

5

8/715

برقراری ارتباط دانشگاه ها با پارک های علم و فناوری
تهدید ها

7

نبود ثبات تصمیم گیری در برخی بخش های مدیریتی در سطح کالن

8/851

8/835

عدم ارتباط موثر با مراکز صنعتی منطقه

8/831

7

8/831

5

حذف برخی از رشته ها بدلیل کاهش دانشجو

8/857

5

8/7 5

5

آشنایی کم جامعه از توانمندهای دانشگاه علمی کاربردی

8/855

8/801

3

گسترش بیش از حد سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

8/835

8/781

3
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1

عدم آشنایی متقاضیان با برخی رشته های دانشگاهی

8/85

8/803

1

توسعه رویکردهای نوین آموزشی مانند آموزش مجازی

8/855

8/800

0

کمبود فرصت های اشتغال برای فارغ التحصیالن در برخی رشته ها

8/850

8/831

3

افزایش تعداد دانشگاه ها در سطح منطقه

8/831

78

عدم همکاری و مشارکت با سایر سازمان ها در طرح های پژوهشی

8/835
7

کل

7

8/831
8/783

-

/17

تجزیه و تحلیل SWOT
در جدول شماره  5ماتریس تجزیه و تحلیل  SWOTنشان داده شده است .در مجموع  7استراتژی استخراج گردید.
استراتژی های  SOشامل توسعه همکاری با پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان ،برقراری ارتباط موثر با
کارآفرینان و چهره های موفق و بهره گیری از تجارب آنها و مشارکت و همکاری با دانشگاه های برتر در پروژه های
علمی و تحقیقاتی ،استراتژی های  WOشامل جذب هیات علمی و اساتید جوان و با استعداد از دانشگاه های مطرح ،در
نظر گرفتن فضای آموزشی و امکانات براساس تعداد دانشجویان و فراهم کردن تجهیزات علمی متناسب با رشته های
موجود ،استراتژی های STشامل راه اندازی مرکز ارتباط با سازمان ها و صنایع در دانشگاه ،گسترش دوره های عملی برای
افزایش توانمندی های دانش آموختگان و برگزاری همایش های منطقه ای برای ارتباط با سایر دانشگاه ها و فعاالن
اقتصادی ،استراتژی های WTنیز شامل توسعه روش های نوین آموزشی هوشمند و از راه دور ،هدفمند نمودن پروژه ها و
پایان نامه های دانشجویی در جهت درآمدزایی و تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی براساس نیاز سازمان
ها و صنایع بوده اند.
جدول( )5تجزیه و تحلیل  SWOTمدیریت دانشگاه
نقاط ضعف (:)W

نقاط قوت (:)S
فرصت ها استراتژی :SO
(:)O

)1

استراتژی :WO

توسعه همکاری با پارک های علم و )1

فناوری و شرکت های دانش بنیان
)2

استعداد از دانشگاه های مطرح

برقراری ارتباط موثر با کارآفرینان و )2

چهره های موفق و بهره گیری از تجارب آنها
)3

جذب هیات علمی و اساتید جوان و با
در نظر گرفتن فضای آموزشی و امکانات

براساس تعداد دانشجویان

مشارکت و همکاری با دانشگاه های برتر )3

فراهم کردن تجهیزات علمی متناسب با

در پروژه های علمی و تحقیقاتی

رشته های موجود

تهدیدها

استراتژی :ST

استراتژی :WT

(:)T

 )1راه اندازی مرکز ارتباط با سازمان ها و صنایع )1
15
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و از راه دور

 )2گسترش دوره های عملی برای افزایش )2
توانمندی های دانش آموختگان

هدفمند نمودن پروژه ها و پایان نامه های

دانشجویی در جهت درآمدزایی

 )3برگزاری همایش های منطقه ای برای ارتباط با )3
سایر دانشگاه ها و فعاالن اقتصادی

تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه

علمی کاربردی براساس نیاز سازمان ها و صنایع

رتبه بندی استراتژی ها با استفاده از ماتریس QSPM
برای اولویت بندی استراتژی های بدست امده از ماتریس  QSPMبهره گرفته می شود .جدول شماره  5نتایج نهایی
ماتریس  QSPMرا نشان می دهد .استراتژی راه اندازی مرکز ارتباط با سازمان ها و صنایع در دانشگاه ( )5/31در اولویت
اول ،در نظر گرفتن فضای آموزشی و امکانات براساس تعداد دانشجویان ( )5/17در اولویت دوم ،توسعه همکاری با پارک
های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان ( )5/31در اولویت سوم ،گسترش دوره های عملی برای افزایش توانمندی
های دانش آموختگان ( )5/35در اولویت چهارم ،مشارکت و همکاری با دانشگاه های برتر در پروژه های علمی و
تحقیقاتی ( )5/38در اولویت پنجم ،برگزاری همایش های منطقه ای برای ارتباط با سایر دانشگاه ها و فعاالن اقتصادی
( )5/53در اولویت ششم ،جذب هیات علمی و اساتید جوان و با استعداد از دانشگاه های مطرح ( )5/53در اولویت هفتم
قرار دارند.
جدول ( )5اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانشگاه علمی کاربردی
نوع

امتیاز

استراتژی ها

اولویت

راه اندازی مرکز ارتباط با سازمان ها و صنایع در دانشگاه

QSPM
5/31

اول

در نظر گرفتن فضای آموزشی و امکانات براساس تعداد دانشجویان

5/17

دوم

توسعه همکاری با پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان

5/31

سوم

گسترش دوره های عملی برای افزایش توانمندی های دانش آموختگان

5/35

چهارم

مشارکت و همکاری با دانشگاه های برتر در پروژه های علمی و تحقیقاتی

5/38

پنجم

5/53

ششم

5/53

هفتم

5/ 3

هشتم

5/ 1

نهم

5/73

دهم

برگزاری همایش های منطقه ای برای ارتباط با سایر دانشگاه ها و فعاالن
اقتصادی
جذب هیات علمی و اساتید جوان و با استعداد از دانشگاه های مطرح
تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی براساس نیاز سازمان ها و
صنایع
توسعه روش های نوین آموزشی هوشمند و از راه دور
برقراری ارتباط موثر با کارآفرینان و چهره های موفق و بهره گیری از تجارب
آنها
35
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فراهم کردن تجهیزات علمی متناسب با رشته های موجود

5/71

یازدهم

هدفمند نمودن پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در جهت درآمدزایی

5/75

دوازدهم

بوم استراتژی
با ترسیم بوم استراتژی مؤلفه ها ،اختالف موجود بین مطلوبیت مورد نیاز و عملکرد موجود هر کدام از عوامل به شکل
شماتیك نمایش داده شد تا پایه ای برای ارائه راهکارهای مناسب در راستای بهبود وضعیت دانشگاه علمی کاربردی
باشد.
بوم استراتژی رقبا
در این بخش بوم استراتژی دانشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .ابتدا بوم استراتژی رقبای دانشگاه علمی کاربردی
در استان سمنان بررسی شده که سه رقیب دانشگاه سراسری سمنان ،آزاد اسالمی و پیام نور مشخص شده اند .شاخص های
ارزیابی شده شامل :رشته های دانشگاهی ،اساتید ،مطالعات و تحقیقات ،مدیریت دانشگاه ،وضعیت جذب دانشجو ،فضای
آموزشی ،امکانات و تجهیزات گروه ها ،راه اندازی و همکاری با شرکت های دانش بنیان ،دوره های عملی و کارآفرینی و
جذب نیروی انسانی و اساتید جوان و با انگیزه بوده اند .بوم استراتژی رقبا در نمودار  7نشان داد که وضعیت دانشگاه
سراسری سمنان در شاخص های مورد بررسی بهتر از سایر دانشگاه ها می باشد .دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور نیز به
ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
بوم استراتژی فعلی دانشگاه علمی کاربردی
در نمودار

بوم استراتژی فعلی دانشگاه علمی کاربردی ترسیم شده است .همچنین مقایسه ای بین بوم استراتژی فعلی

دانشگاه علمی کاربردی با بوم استراتژی دانشگاه سراسری سمنان ،آزاد اسالمی و پیام نور سمنان انجام شده است .بوم
استراتژی فعلی (اقیانوس قرمز) که وضعیت موجود عوامل را در مدیریت دانشگاه (که براساس نظر کارشناسان بدست امده
بود) به تصویر می کشد .این نمودار نشان داد که دانشگاه علمی کاربردی در شاخص های مورد بررسی وضعیتی بهتر از پیام
نور دارد ولی نسبت به دانشگاه سراسری سمنان و آزاد اسالمی در سطح پایین تری قرار گرفته است.
الگوی چهار اقدامی
در جدول  3چهار اقدام اقیانوس آبی بصورت حذف ،کاهش ،افزایش و خلق آورده شده است .با توجه به عوامل داخلی و
خارجی و استراتژی مدیریت دانشگاه در ماتریس  SWOTو  QSPMبه حذف دو مورد رشته هایی با بازار کار محدود و
اساتید با عملکرد و کارآیی پایین در راستای استراتژی های  WO1و  WT3تاکیده شده است .در اقدام کاهش به سه
اقدام مطالعات و تحقیقات غیرکاربردی ،تغییرات مدیریتی دانشگاه علمی کاربردی و جذب دانشجو بدون ارزیابی در جهت
کاهش نقاط ضعف و رفع تهدیدها اشاره شده است .همچنین افزایش در فضای آموزشی ،امکانات و تجهیزات گروه ها،
راه اندازی و همکاری با شرکت های دانش بنیان ،دوره های عملی و کارآفرینی و جذب نیروی انسانی و اساتید جوان و با
انگیزه در راستای استراتژی های  ST2 ،SO1 ،WO3 ،WO2و  WO1مطرح شده است .مهمترین بخش الگوی چهار
اقدامی مربوط به اقدامات خلق بوده که در شش اقدام ایجاد مرکز ارتباط با صنایع و سازمان ها ،مشارکت با دانشگاه های
برتر و مراکز تحقیقاتی ،همایش و گردهمایی ها با حضور فعاالن بخش های اقتصادی ،اولویت های پژوهشی ،رویکردهای
11
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نوین آموزشی و تحقیقاتی و پروژه های تحقیقاتی درآمدزا و در جهت دستیابی به استراتژی های ،ST3 ،SO3 ،ST1
 WT1 ،WT3و  WT2عنوان شده است.
جدول( )3الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی مدیریت دانشگاه علمی کاربردی
حذف:
)7

افزایش:
رشته هایی با بازار کار محدود و بدون )7

کاربرد
)

)
اساتید با عملکرد و کارآیی پایین

کاهش:
)7
)
)5

فضای آموزشی
امکانات و تجهیزات گروه ها

)5

راه اندازی و همکاری با شرکت های دانش بنیان

)5

دوره های عملی و کارآفرینی

)3

جذب منابع انسانی و اساتید جوان و با انگیزه

خلق:
مطالعات و تحقیقات غیرکاربردی
تغییرات مدیریتی دانشگاه علمی کاربردی
جذب دانشجو بدون ارزیابی

)7
)
)5

مرکز ارتباط با صنایع و سازمان ها
مشارکت با دانشگاه های برتر و مراکز تحقیقاتی
همایش و گردهمایی ها با حضور فعاالن بخش های

اقتصادی
)5

اولویت های پژوهشی

)3

رویکردهای نوین آموزشی و تحقیقاتی

)1

پروژه های تحقیقاتی درآمدزا

بوم استراتژی جدید دانشگاه علمی کاربردی
براساس عوامل مورد بررسی در الگوی چهار اقدامی ،بوم استراتژی پیشنهادی جدید دانشگاه علمی کاربردی در نمودار -5
 3نشان داده شده است .این نمودار با توجه به الگوی چهار اقدامی ترسیم شده و شاخص های مربوط به خلق به نمودار
اضافه شده است .شاخص های اضافه شده عبارت اند از :ایجاد مرکز ارتباط با صنایع و سازمان ها ،مشارکت با دانشگاه های
برتر و مراکز تحقیقاتی ،همایش و گردهمایی ها با حضور فعاالن بخش های اقتصادی ،اولویت های پژوهشی ،رویکردهای
نوین آموزشی و تحقیقاتی و پروژه های تحقیقاتی درآمدزا .همانگونه که در نمودار  5مشخص گردید ،دانشگاه علمی
کاربردی در بوم استراتژی پیشنهادی جدید به دنبال بهبود شاخص های قبلی و ایجاد شاخص های جدید می باشد.
استراتژی پیشنهادی (اقیانوس آبی) چشم انداز دانشگاه را در عوامل و استراتژی های مورد بررسی نشان داده و بر شاخص
های جدید خلق شده برای مدیریت دانشگاه تاکید می نماید.
نمودار ( )5بوم استراتژی جدید دانشگاه علمی و کاربردی
برای تحلیل آماری اختالف بین بوم استراتژی فعلی و جدید دانشگاه از آزمون تحلیل واریانس  ANOVAاستفاده شده
است .نتایج تحلیل واریانس در جدول  1گزارش شده است .در این جدول دو شاخص  Fو  Sigمهم هستند.
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اگر  Sigکمتر از  8/83باشد به معنی این است که بین گروهها تفاوت معناداری وجود دارد که در جدول زیر نیز این
تفاوت دیده میشود .بنابراین بین بوم استراتژی فعلی و جدید دانشگاه اختالف معناداری وجود دارد.
جدول ( )1نتایج تحلیل واریانس ANOVA
مجموع مجذورات میانگین مجذورات درجه آزادی آماره Sig. F
Between Groups

3783/33

3783/33

7

Within Groups

3051/10

735/33

58

کل

7835 / 5

-

57

1/ 5

8/88

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر به تدوین و انتخاب استراتژی های مناسب مدیریت دانشگاه علمی کاربردی با استفاده از رویکرد اقیانوس آبی
پرداخته است .با بهره گیری از ماتریس عوامل داخلی و خارجی به ارزیابی نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهدیدهای
دانشگاه پرداخته شد .در این تحقیق  0نقطه قوت 78 ،نقطه ضعف 78 ،فرصت و  78تهدید برای مدیریت دانشگاه علمی
کاربردی مشخص و ارزیابی گردید .امتیاز ماتریس عوامل داخلی نشان داد که ضعف در عوامل داخلی وجود دارد.
همچنین امتیاز ماتریس عوامل خارجی نیز نشان دهنده وجود فرصت ها در عوامل خارجی مدیریت دانشگاه می باشد .با
استفاده از ماتریس  SWOTاستراتژی های تهاجمی ،تدافعی ،تغییر جهت و تنوع استخراج گردید .استراتژی تهاجمی
( )SOشامل توسعه همکاری با پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان ،برقراری ارتباط موثر با کارآفرینان و
چهره های موفق و بهره گیری از تجارب آنها و مشارکت و همکاری با دانشگاه های برتر در پروژه های علمی و تحقیقاتی،
استراتژی تغییر جهت ( )WOجذب هیات علمی و اساتید جوان و با استعداد از دانشگاه های مطرح ،در نظر گرفتن فضای
آموزشی و امکانات براساس تعداد دانشجویان و فراهم کردن تجهیزات علمی ،استراتژی تنوع ( )STراه اندازی مرکز
ارتباط با سازمان ها و صنایع در دانشگاه ،گسترش دوره های عملی برای افزایش توانمندی های دانش آموختگان و
برگزاری همایش های منطقه ای ،استراتژی تدافعی ( )WTتوسعه روش های نوین آموزشی هوشمند و از راه دور ،هدفمند
نمودن پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در جهت درآمدزایی و تعیین اولویت های پژوهشی می باشند .استراتژی ها با
بهره گیری از ماتریس  QSPMاولویت بندی شده اند .در میان استراتژی ها ،راه اندازی مرکز ارتباط با سازمان ها و صنایع
در دانشگاه با  5/31امتیاز باالترین و هدفمند نمودن پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در جهت درآمدزایی با 5/75
امتیاز پایین ترین اولویت را کسب کرده اند.
نتایج الگوی چهار اقدامی نیز نشان داد که می توان به خلق شاخص های جدید ایجاد مرکز ارتباط با صنایع و سازمان ها،
مشارکت با دانشگاه های برتر و مراکز تحقیقاتی ،همایش و گردهمایی ها با حضور فعاالن بخش های اقتصادی ،اولویت
های پژوهشی ،رویکردهای نوین آموزشی و تحقیقاتی و پروژه های تحقیقاتی درآمدزا اقدام نمود .در بوم استراتژی رقبا به
مقایسه دانشگاه سمنان ،دانشگاه آزاد و پیام نور استان سمنان پرداخته شد که در بین شاخص های مورد بررسی دانشگاه
سمنان وضعیت بهتری را دارا بوده است .ترسیم و مقایسه استراتژی فعلی و پیشنهادی (جدید) نیز نشان داد که دانشگاه علمی
کاربردی به دنبال بهبود شاخص های قبلی و ایجاد شاخص های جدید می باشد.
14

فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی  /سال چهاردهم ،شماره اول (مسلسل )35

زمستان 7531

نتایج مطالعه حاضر با یافته های بنی هاشمی و ثقفی ( )7535در مورد استراتژی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه مطابقت
دارد .نتایج تحقیق احمدی ده قطب الدینی و همکاران ( )7501از نظر وجود ضعف در بخش آموزشی ،فرهنگی ،عمرانی و
دانشجویی و وجود فرصت افزایش تقاضا برای ادامه تحصیل در رشته ها و مقاطع مختلف و وجود تهدید توسعه مراکز
آموزش عالی را تایید می نماید .همچنین لو و کوین (  ) 87نیز بر فرصت ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنایع و استراتژی
های تحصیالت ،علم ،فناوری و اقتصاد تاکید کرده اند که مشابه نتایج مطالعه حاضر می باشد .نتایج مطالعه هاپر ( ) 885در
تحلیل عوامل داخلی ،انجام تحقیقات ،تعامل با جامعه و صنایع و بودجه های تحقیقاتی و محدودیت فضا ،محدودیت منابع
و در عوامل خارجی وجود موسسات تحقیقاتی و ارتباط با بخش صنعت با مطالعه حاضر همخوانی داشته است.
براساس نتایج رویکرد اقیانوس آبی پیشنهاداتی در ارتباط با مدیریت دانشگاه علمی کاربردی می توان ارائه داد .با توجه به
استراتژی های تدوین شده پیشنهاد می گردد که دانشگاه علمی کاربردی نسبت به راه اندازی مرکز ارتباط با سازمان ها و
صنایع اقدام نماید .با توسعه این بخش می توان شاهد ارتباط دانشگاه علمی کاربردی با شهرک های صنعتی و سازمان های
محلی در استان های مختلف از جمله سمنان بود .همچنین پیشنهاد می شود که فضای آموزشی و امکانات و تجهیزات در
رشته های مختلف تحصیلی براساسی تعداد دانشجویان اختصاص داده شود .امروزه یکی از پیش شرط های اصلی آموزشی
توجه به زیرساخت ها و فضاها در محیط های علمی می باشد .در جهت کاربردی نمودن مطالعات پیشنهاد می شود که با
پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در سطح استان ارتباط و همکاری مؤثر برقرار شود .همچنین
دانشجویان در حال تحصیل و دانش آموختگان را تشویق به تأسیس این شرکت ها زیر نظر دانشگاه علمی کاربردی نمایند
تا در آینده شاهد گسترش فعالیت های دانشگاه در عرصه شرکت های دانش بنیان باشیم .این اقدام باعث می شود هم فارغ
التحصیالن از نظر اشتغالی تأمین شوند و هم دانشجویانی که به تازگی وارد دانشگاه شده اند با فعالیت های این شرکتها
آشنایی الزم را در طول تحصیل کسب کنند و مقدمات کار و اشتغال در این شرکت ها فراهم شود.
توصیه می شود که دانشگاه از رشته های عملی استقبال نماید و دوره های کاربردی را برای افزایش توانمندی های افراد و
مهارت های شغلی توسعه دهد .پیشنهاد می شود که در سطح کالن مدیریتی دانشگاه با سایر دانشگاه های برتر در برخی
پروژه ها همکاری داشته باشد .هر چه میزان این همکاری ها توسعه یابد ،ارتقای شاخصهای کمی و کیفی آموزش و
پژوهش کاربردی در سطح دانشگاه علمی کاربردی میسر خواهد بود .برگزاری همایش ها و گردهمایی ها در سطح منطقه
و استان سمنان موجب ارتباط با فعاالن عرصه های مختلف اقتصادی و علمی شده و در این برنامه ها زمینه آشنایی اساتید،
دانشجویان و کارفرمایان و کارآفرینان مهیا می شود .مدیریت دانشگاه به بحث اعضای هیات علمی و اساتید دقت ویژه ای
داشته باشد و در صورت امکان به جذب فارغ التحصیالن دانشگاه های برتر با رزومه علمی قابل قبول اقدام نماید .پیشنهاد
می شود با ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همهجانبه (صنعتی ،نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتالی دانش و پژوهش
علمی کاربردی کشور با سازمان های مختلف همکاری مداوم و فعال داشته باشد در اینصورت می توان شاهد هدفمند
نمودن تحقیقات و تامین منابع مالی برای بخش پژوهش بود.
برای مطالعات آتی پیشنهاد می گردد طی مطالعات جداگانهای برنامه ریزی استراتژیك برای دانشگاه های مختلف از جمله
پیام نور ،غیرانتفاعی ،مجازی و دانشگاه آزاد و دولتی تبیین شود .با انجام چنین تحقیقاتی میتوان ابعاد مدیریت کلی
استراتژیك دانشگاهی را در کشور ترسیم نمود .موانع پیش روی دانشگاه ها ازجمله موضوعاتی است که برای مدیریت
مراکز علمی بسیار مهم می باشد که پیشنهاد می شود با بهره گیری از نظرات اساتید باتجربه در سطح وزارت علوم و
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دانشگاه های برتر کشور این موانع شناسایی و رتبه بندی شوند .همچنین پژوهش حاضر با محدودیت هایی مواجه بوده است
که عبارت اند از :صرف زمان جهت مکاتبه و هماهنگی با اساتید و معاونین دانشگاه برای تکمیل پرسشنامه ها ،عدم آشنایی
کافی و آشنایی کم پاسخدهندگان و بخصوص دانشجویان با مقوله مدیریت استراتژیك ،کمبود سابقه مطالعاتی و پژوهش
های مشابه در زمینه اقیانوس آبی بخصوص در داخل کشور و جدید بودن موضوع پژوهشی ،کمبود بودجه تحقیقاتی و
منابع مالی.
منابع
فارسی
آقازاده ،هاشم؛ مهدوی ،غدیر و الهی چورن ،احمدرضا ( .)7535بررسی استراتژیهای نوآوری در صنعت بیمه کشور
با رویکرد اقیانوس آبی .پژوهشنامه بیمه.701- 75 ،7 ،
انصاری ،مریم؛ رحیمی ،علیرضا ،یارمحمدیان ،محمدحسین و یعقوبی ،مریم ( .)7500تحلیل استراتژیك درونی و
بیرونی ( )SWOT Analysisدانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
مدیریت سالمت.55-50 ،)51( 7 ،
احمدی ده قطب الدینی ،محمد و مطهری نژاد ،حسین ( .)7501تجزیه و تحلیل  SWOTکارکردهای دانشگاههای
ایران در عصر تکنولوژی .دانش و پژوهش در علوم تربیتی.31-1 ،)71( 7 ،
بنی هاشمی ،علی و ثقفی ،مهدی ( .)7535تدوین و ارزیابی استراتژی های دانشگاه با مدل تلفیقی  .AWOTنشریه
صنعت و دانشگاه.18-13 ،) 1( 0 ،
شهاب فرد ،زهره؛ عرب مختاری ،روح اهلل و رجایی پور ،سعید ( .)7500میزان کاربست مؤلفه های مدیریت
استراتژیك در دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه اصفهان .دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه
ریزی درسی.771-751 ، 7 ،
خلیلی ،محمد ( .)7503بررسی تحلیلی تأثیر استفاده مناسب از استراتژی اقیانوس آبی بر ارتقاء فروش در صنایع
الکترونیك .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز.
غفوری فرد ،ندا ( .)7537بررسی عوامل موثر بر اجرای استراتژی اقیانوس آبی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
و شرکت تولیدی صنعتی مه شکن سازه .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت و حسابداری،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
کریمی ،مهشید ( .)7507بررسی کاربست مؤلفه های مدیریت استراتژیك در مدارس متوسطة شهر اصفهان .پایان
نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه اصفهان.
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 در تجزیه وQSPM  استفاده از.)7537(  علی محمد، محمدحسین و حسینی، محمدمهدی؛ ابویی مهریزی،موحدی
.) گروه خودروسازی سایپا: به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی استراتژیك (مطالعه موردیSWOT تحلیل
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