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 چکیده

تان های اسریزی استراتژیک بر کیفیت خدمات دانشگاهی در دانشگاههدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر برنامه
 1351-59های استان بوشهر در سال تحصیلی بوشهراست. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه

های کنندگان به دانشگاهباشد. همچنین کلیه دانشجویان و مراجعهنفر می 096باشد که بنا بر آمار رسمی تعداد آنان می
نفر  166باشد. نمونه این پژوهش مشتمل بر ی در دسترس نمیکه آمار دقیق 1351-59استان بوشهر در سال تحصیلی 

گیری تصادفی ساده استفاده شده ها از روش نمونههای استان بوشهر بودند که برای انتخاب آناز کارکنان دانشگاه
اده های استان بوشهر به روش تصادفی سکنندگان به دانشگاهنفر از دانشجویان و مراجعه 296است. همچنین تعداد 

گیرد. پس از انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام می
طی مراحل مقدماتی و مرور ادبیات تحقیق، فرضیات آن تدوین گردید و سپس اطالعات مورد نیاز جهت آزمون این 

داری بر ریزی استراتژیک تأثیر معنینشان داد برنامه آوری گردیده است. یافته هافرضیات از طریق پرسشنامه جمع
 های استان بوشهر دارد.کیفیت خدمات دانشگاهی در دانشگاه

 
 برنامه ریزی استراتژیک، خدمات دانشگاهی، دانشگاه های استان بوشهر واژگان کلیدی:

 مقدمه
 مشخص هدف اگر و برود خواهدمی کجا که داندسیستم نمی آن نشود، مشخص سیستم هدفي یک براي که زماني تا

 که سیستمي هر برسد. بنابراین هدف آن به چگونه داندنمی سیستم آن این صورت در نشود ریزیبرنامه ولي شود
 نماید تعیین نیز اهداف را آن به زمان )برنامه( رسیدن و نحوه و باشد داشته مشخص اهدافي باید است خواهان موفقیت

 انحرافات تا باشد خود حرکت بر همواره ناظر و رود پیش به نظر مورد اهداف سویبه شده تهیه برنامه اساس بر تا
ریزی تضمینی برای موفقیت جهت (. هر چند برنامه1331 کند )حسنقلی پور و آقازاده، تعدیل و شناسایي را احتمالي

ریزی رسمی و مدونی ندارند، امههایی که برندستیابی به اهداف سازمان نیست، ولی شواهدی وجود دارد که سازمان
(. 1339 آورند )رضائیان،های خود را به اجرا درمیها در طی دوره زمانی معلوم بهتر برنامهنسبت به دیگر سازمان

 عدم و تالطم با هستیم، محیط مختلف هایزمینه در شگرف تحوالت و تغییرات شاهد که امروز دنیاي به عبارتی در
 میدان در موفقیت کسب راستاي در سازماني هایکرده، سیستم پیدا زیادي شدت رقابت و است مواجه زیادي اطمینان
 و عوامل شناسایي ضمن به طوري که باشد گرا محیط و نگرآینده که گیرند ریزی بهرهبرنامه نوعي از باید رقابت

کند  را مشخص هاآن با سازمان تعامل نحوه و سازمان بر هاآن تأثیر بلندمدت زماني افق یک در تحوالت محیطي،
های ها که امروزه با استقبال زیادی مواجه بوده است و در زمینهریزی(. از جمله این برنامه1333)خلیلی شورینی، 

 باشد.می ریزی استراتژیکریزی مبتنی بر استراتژی یا برنامهشود، برنامهمتعددی به کار گرفته می
 دادند هاروارد انجامدانشگاه ( در1591همكارانش ) و 1كه اندروز مطالعاتی در استراتژي، تدوین نوین هایتئوری
 هایشوند: استراتژیتقسیم می كلی گروه دو به كنند،می اتخاذ هاسازمان هایی كهاستراتژی اساس، این دارد. بر ریشه
 تهدیدهاي كردن خنثی و اهاز فرصت استفاده دنبال به كه -صنعتی سازمان مدل-و صنعت خارجی محیط بر مبتنی
و  اصلی هايشایستگی شناسایی دنبال كه بر منابع مبتنی هایاستراتژی و هستند سازمان محیط خارجی در موجود
 (.1335همكاران،  و پایدار هستند )عاطفی رقابتی مزیت خلق براي آن از استفاده
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 كه آنجایي از هاست.استراتژی تدوین و تعریف ،هدف آن در است كه ریزيبرنامه از ايگونه استراتژیك ریزیبرنامه
 مدتکوتاه یا بلندمدت ریزیتواند برنامهمي استراتژیک ریزیبرنامه باشد بلند یا كوتاه عمر داراي توانداستراتژي مي

 براي ساخت یافته است كوششي استراتژیك ریزی(. در حقیقت برنامه1335هاست )کاوسی، آن از متفاوت اما باشد
 را سازمان توسط هاآن فعالیت انجام دلیل و هافعالیت نوع سازمان، ماهیت كه اعمالي انجام و های اساسيتصمیم خاذات

 و داخلي سازمان منابع بین کنندههماهنگ فرایندي اساسا   استراتژیك ریزیبرنامه بخشد. فرایندمی مسیر و داده شكل
 است هاییفرصت تعیین و« استراتژیك پنجره»درون  از نگریستن فرایند این باشد. هدفمی آن خارجي هایفرصت

مدیریتي  فرایند یك استراتژیک، ریزیبرنامه فرایند بنابراین دهد.می پاسخ هاآن به یا بردمی سود هاآن از سازمان كه
 براي و شده تعیین زمان در طول هافرصت موجود. این هایفرصت با سازمان هایقابلیت هماهنگي شامل است

گیرند )مانیان و همکاران، می قرار بررسي مورد ها،آن سازمان روي منابع گذاریسرمایه عدم یا گذاریسرمایه
 امكان گردد،می سازمان مختلف یك واحدهاي استراتژیك نقش تقویت به منجر كه مهمي عوامل از ( یكي1330

است )صادقی و همکاران،  سازماني و محیطي حوالتت از مجموع استراتژیك اطالعات   به موقع به و سریع دسترسي
گیرد که بر اساس آن بتوان (. چنین امری با هدف دستیابی به اطالعات محیطی و درگیر با سازمان صورت می1356

 دنیاي دغدغه سازمان در زمینه بهبود خدمات و تضمین کیفیت این خدمات را برآورد ساخت. با توجه به اینکه در
 براي مهمي عامل خدمات، است. کیفیت ساخته هایی مواجهچالش با را هاسازمان مدیریت کیفیت، موضوع کنوني،
 قرار مدیریت کار دستور فراگیر در و مؤثر راهبردي، موضوعي عنوان به و است سازمان و ماندگاري موفقیت رشد،
ا و مشخصات محصول یا خدمت هاي از ویژگیاست. کیفیت تعاریف مختلفي دارد از جمله كیفیت مجموعه گرفته
 (.1395، 2باشد كه قادر به برآوردن نیازهاي صریح یا ضمني است )کي هومی

نیاز خدمات امروزه به عنوان بخش مهمي از اقتصاد كشورها مطرح است و كیفیت خدمات در زمان حاضر پیش
نشان داده است كه كیفیت خدمات باشد. تحقیقات مختلف نیز در این زمینه موفقیت در دنیاي پررقابت خدمات می

تواند منجر به رضایت و به دنبال آن وفاداري مشتریان و همچنین جذب مشتریان جدید شود و در این صورت مي
 از (. به گفته محققان یكي1335ي فعالیت بپردازند )یوسفي، توانند با اثربخشي بیشتري به ادامههاي خدماتي ميبنگاه
 است. از ریزی استراتژیكبرنامه فرآیند پایدار و دستیابی به کیفیت فراگیر، رقابتي مزیت به ابيدستی هایراه ترینمهم

 سازمان عالي مدیران ذهن در مجازي صورت را به دور آینده توانمی كه است استراتژیك ریزیبرنامه طریق
یابی به کیفیت فراگیر است و دست ارپاید رقابتي مزیت به نگریآینده این از ماحصل استفاده با و نمود سازیشبیه

 (.1356)صادقی و همکاران،
 ایجاد اهداف به براي دسترسي ايزمینه دهد،می تطبیق محیطش با را سازمان استراتژیك ریزيبا توجه به اینکه برنامه

 با كه آوردمي دوجو به چارچوبي برسد؛ خود دلخواه آینده به كند تامي فراهم سازمان براي جهتي و چارچوب كند،مي
 رقابتي مزیت به توانچارچوب می آن در سازمان هايپتانسیل و خارجي و داخلي محیط سازمان، تحلیل كامل و تجزیه
 طریق از آمده، وجود به هایفرصت و هاچالش اتفاقات، به روندها، تا كندمي قادر را سازمان امر یافت. این دست

(. همچنین 1335دهد )کاوسی،  پاسخ استراتژیك ریزيبرنامه فرایند توسط دهش ایجاد مأموریت بینش و از چارچوبي
ها تناسب وجود ندارد به لحاظ آنکه اغلب بین شناخت مدیریت از ادراکات دریافت کنندگان خدمت و ادراکات واقعي آن

یابد خدمت ضرورت ميگردد، ارزیابي کیفیت از دیدگاه دریافت کننده و این امر موجب صدمه دیدن کیفیت خدمات مي
ها لزوم بررسی میزان و (. با این رویکرد با توجه به میزان تفکر استراتژیک در دانشگاه1331)کبریایي و همکاران، 

 یابد.نحوه کیفیت خدمات این مؤسسات نیز ضرورت می
 

 مبانی نظری
 مفهوم کیفیت خدمات

گذرد. این واژه و دهه از تحقیقات در این زمینه میکیفیت خدمات یک رشته علمی نسبتا  جوانی است که در حدود د
تر از آن برای افراد مختلف معنای متفاوت دارد. بهبود تعریف کیفیت نه تنها از جهت معنایی مهم است بلکه مهم

 تر خواهد بود.های کارکنان در جهت رسیدن به خدمات باکیفیتهدایت کننده تالش
دمت یا کاال برای استفاده کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی، انطباق، در کیفیت عبارت است از آماده بودن خ -

 دسترس بودن و مناسب بودن مکان ارائه خدمات است.
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خواهد، ندارد؛ به عبارت دیگر یک محصول کیفیت هیچ و معنا و مفهومی به جز هر آنچه که مشتری واقعا  می -
ای مشتری انطباق داشته باشد. کیفیت باید با عنوان انطباق محصول با ها و نیازهزمانی با کیفیت است که با خواسته

 نیاز مشتری تعریف شود.
ها و خصوصیات محصول یا کند: تمامیت ویژگیگونه تعریف میالمللی، کیفیت را اینسازمان استانداردهای بین -

 خدمات که توانایی برآورده کردن نیازهای مشتری را دارد.
کننده خدمت، به عبارت گردد نه تولید کننده یا ارائهوری سنگاپور، کیفیت توسط مشتری تعریف میهسازمان ملی بهر -

ای از خصوصیات و مشخصات یک کاال یا خدمت است که احتیاجات و رضایت تر، کیفیت مجموعهروشن
 کند.کننده را تأمین میمصرف

های سازمان نسبت به آن فهوم دلیلی است که تمام بخشکنند: کیفیت مکیفیت را چنین تعریف می 3دمینگ و باوم -
متعهد هستند و هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است به طوری که مانع پدید آمدن حداقل هزینه برای سازمان 

 شود.است که منجر به افزایش رضایت می
ی. کیفیت ادراک شده شکلی کیفیت ادراک شده عبارت است از قضاوت مشتری درباره برتری یا مزیت کلی یک ش -

از نگرشی است که با رضایت مرتبط است لیکن با آن یکی نیست و از مقایسه انتظارات با ادراکات از عملکرد، نتیجه 
 (.2661، 1شود )جیمزمی

 توان اینبندی کلی میاگر چه در ارتباط با کیفیت تعاریف متعدد و فراوانی ارائه شده است با این حال در این طبقه
 شود:بندی کرد که زیر به آن اشاره میتعاریف را به پنج طبقه تقسیم

 نهایت بزرگبی 
های فلسفی افالطون از شود. بر طبق این تعریف اغلب تحلیلدر اینجا کیفیت به عنوان مفهومی تعالی ذاتی تعریف می

برد کمی دارد چرا که شناسایی زیبایی، قابل برگردان به موضوع کیفیت است. با این حال این تعریف قابلیت کار
اولویت عوامل تعیین کننده کیفیت ممکن نیست. در این تعریف، تلویحا  به ارتباط بین اهمیت افراد و کیفیت اشاره شده 

 (.2661است )جیمز، 
 محصول محور 

نابراین خدماتی گردد؛ بگذارد، توصیف میدر اینجا کیفیت به عنوان واحدهای مطلوبیتی که کاال یا خدمات به جای می
باشند. این تعریف بر صفات ملموس، یا کمیت واحدهای تر میاند باکیفیتکه شامل واحدهای مطلوبیت بیشتری

ها، به مطلوبیت خدمات تأکید دارد؛ با این حال در عمل شناسایی صفات خدمات آسان نیست، چه برسد به شمارش آن
 (.2661ست و به موقعیت بستگی دارد )جیمز، عالوه مطلوبیت یک واژه مطلق نیست بلکه نسبی ا

 فرآیند یا عرضه محور 
شود. در اینجا به اهمیت مدیریت و کنترل جنبه تعریف می« تطابق با الزامات»در این نگارش کیفیت به عنوان 

تلزم هایی با خدمات استاندارد که مسشود و تمرکز بیشتر درونی است، جنین تعریفی برای سازمانعرضه، تأکید می
 (.2661باشد )جیمز، مفید می« تعامل کم با مشتری است»
 مشتری محور 

گیری اینکه تا چه اندازه سطح خدمت ارائه شاید لویس و بومزاولین کسانی بودند که کیفیت خدمات را به عنوان اندازه
 اند.شده با انتظارات مشتریان تطابق دارد تعریف کرده

شود. این تعریف می« مطابق با هدف»فیت به عنوان ارضای نیازهای مشتریان یا در اینجا تأکید بر بیرون است. کی
 های مشتریان و برآورده کردن این نیازها تأکید دارد.تعریف بر توانایی سازمان جهت تعیین نیازها و خواسته

مرحله تعریف مشتری محور، به طور ضمنی نگرش عرضه محور را در بردارد، چرا که نیازهای مشتریان در 
 شود.شود اما در مرحله پردازش است که درجه تطابق معین میطراحی خدمت در نظر گرفته می

مبتنی بر دانش و مهارت یا خدماتی کاربر ارائه « تماس باال»هایی که خدمات با تعریف مشتری محور برای سازمان
 (.2661باشد )جیمز، دهند، مناسب میمی
 ارزش محور 

به عنوان برآوردن نیازهای « کنندهقیمت برای مصرف»و « هزینه برای تولیدکننده»ه عنوان در اینجا كیفیت یا ب
 گردد.مشتری بر حسب کیفیت، قیمت و در دسترس بودن تعریف می
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در اینجا نیز تأکید بر بیرون است. این نگرش بر مصالحه بین کیفیت و قیمت، در دسترس بودن داللت دارد. خریدار 
 گیری مورد ارزیابی قرار دهد.ر دسترس بودن را در یک الگوریتم تصمیمکیفیت، قیمت و د

بندی روشن بازار و تأکید بیشتر بر فراهم آوردن خدمت اشاره دارد. با توجه به همچنین این تعریف بر اهمیت تقسیم
مصرف آن  تواند، درباره کیفیت یا ارزش خدمت قبل از خرید وهای ناملموس بودن خدمت، خریدار نمیویژگی

کند که مشتریان کیفیت خدمات را به وسیله مقایسه ادراکاتشان از آنچه که دریافت عنوان می قضاوت نماید. میتر
کنند. هر دو انتظارات و ادراکات بیشتر احساسات ها باید دریافت کنند مقایسه میکنند با انتظاراتشان از آن چه آنمی

با واقعیت باشند، بنابراین در حوزه خدمت بسیار ضروری است که تجربی هستند و ممکن است، کمتر منطبق 
انتظارات را جایگزین نیازها و اهداف نماییم. به طور خالصه اگر چه تعریف زیادی در خصوص کیفیت خدمات ارائه 

 (.2661گیرد )جیمز، شده است، با این حال اغلب تعاریف کیفیت خدمات در مقوله مشتری محور قرار می
 کیفیت خدماتاهمیت 

نماید چرا که ای، بانکی و ... ایفا میتمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه
رود. در واقع امروزه رضایت مشتری و کیفیت کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می

روند، به ویژه این موضوع در رابطه با خدمات نایع خدماتی به شمار میخدمات به عنوان مسائل حیاتی در اغلب ص
 باشد.مالی که به طور کلی متمایزسازی خدمات در آن مشکل است، حائز اهمیت بیشتری می

ترین عاملی است که بر عملکرد این واحدها اثرگذار کیفیت محصوالت و خدمات واحدهای تجاری استراتژیک مهم
کند و نیز راهی است های باالتر ایجاد میکنند که کیفیت برتر، سودهای بیشتری از طریق قیمتن میها عنوااست. آن

 برای رشد واحدها.
کنند که به دلیل اثر کیفیت بر ارزش ادراک شده از سوی مشتریان، کیفیت خدمات نه تنها اظهار می بعالوه بازل وگال

ان نیز در ارتباط است. همچنین راست و دیگران مدلی از قابلیت با قابلیت سودآوری، سازمان بلکه با رشد سازم
مندی و درنتیجه نرخ حفظ اند که در این مدل كیفیت خدمات منجر به افزایش رضایتسودآوری کیفیت ارائه کرده

 مشتری شده، درآمد و سهم بازار بیشتری را در پی خواهد داشت. واقعیت این است که انتظارات مشتریان نسبت به
ها و توان به چندین عامل ربط داد: از جمله افزایش آگاهیگذشته افزایش یافته است. افزایش انتظارات مشتریان را می

 (.1336سطح دانش مشتریان، تبلیغات سازمان، عملکرد رقبا و ... )منوریان، 
 اصول مدیریت کیفیت

 اصل اول: تمركز بر مشتري 
های مشتریان خود و باید نیازهاي حال و آینده آنان را درك نماید و نیازمندی هر سازماني به مشتریان خود وابسته است
 ریزی و تالش نمایند.ها باید براي عبور از انتظارات مشتریان خود برنامهرا برآورده نماید. عالوه بر این سازمان

های بازار و ن به فرصتتمركز بر مشتري و درك نیازهاي حال و آینده او باعث پاسخگویي منعطف و سریع سازما
کارگیری در نتیجه افزایش سود سهام و سهم بازار براي سازمان خواهد شد. رضایت مشتریان با افزایش اثربخشي به

، 9گردد )هورویتزمنابع سازمان، افزایش یافته و بهبود وفاداري مشتري به سازمان باعث ماندگاري در تجارت می
1332.) 

  گردد كه سازمان:مشتري عموما  باعث میکارگیری اصل تمركز بر به
 براي درك نیازها و انتظارات مشتریان تحقیقات الزم را صورت دهد. •
 از ارتباط اهداف سازماني با نیازها و انتظارات مشتریان اطمینان حاصل نماید. •
 سازمانی را در راستاي نیازها و انتظارات مشتریان هدایت نماید.ارتباطات درون •
 گیری نموده و بر مبناي نتایج حاصل از آن اقدام نمایدایت مشتریان را اندازهرض •
 ارتباطات با مشتریان را به صورت سیستمي مدیریت نماید. •
ها گذاران، انجمناز وجود توازن بین رضایتمندي مشتریان و سایر ذینفعان سازمان )نظیر مالكین، كاركنان، سرمایه •

 حاصل نماید.و مجامع محلي( اطمینان 
 اصل دوم: رهبري در مدیریت 

  گیری یكنواختي را در سازمان ایجاد نماید ومدیر سازمان كه از منش رهبري برخوردار است باید مقاصد و جهت
ای ایجاد و نگهداري نمایند كه كاركنان بتوانند در دستیابي به اهداف سازماني کامال  محیط داخلي سازمان را به گونه

گردد كاركنان مقاصد و اهداف سازماني را درك نموده و یند. مدیریت سازمان با منش رهبري باعث میمشاركت نما

                                                           
1- Horowitz 
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های سازمان ها از انگیزه كافي برخوردار شوند. عالوه بر این با بکار بستن منش رهبري فعالیتبراي دستیابي به آن
و در نتیجه فقدان ارتباط بین سطوح مختلف سازمان یابد ارزیابي شده و در مسیري یكسان، منظم گردیده و استقرار می

  گردد كه:کارگیری اصل رهبري در سازمان عموما  باعث میبه حداقل خود خواهد رسید. به
و مجامع  هاگذاران، انجمنکنندگان، سرمایهتأمین كاركنان،نیازهاي تمامي ذینفعان سازمان شامل مشتریان، مالكین، •

 (.1332ود )هورویتز، محلي در نظر گرفته ش
 بندی مشخص تنظیم گردد.برانگیز با زماناهداف چالش •
 های اخالقي و جوانمردي در تمامي سطوح سازمان ایجاد شده و تقویت گرددهای مشترك، مدلارزش •
 اعتماد ایجاد گردیده و ترس از میان برود. •
 ي عمل با داشتن مسئولیت و پاسخگویي فعالیت نمایند.برخوردار از آموزش و آزاد كاركنان با منابع مورد نیاز، •
 كاركنان براي نقش و سهم خود امیدوار و دلگرم گردیده و آن را تشخیص دهند. •

 اصل سوم: مشاركت كاركنان 
مزیت سازمان محسوب گردد.  هایشانها باعث خواهد گردید تا تواناییكاركنان جوهره سازمان بوده و مشاركت آن

نوآوري و خالقیت در پیشبرد اهداف سازمان را به ارمغان   تعهد و مشاركت كاركنان نسبت به سازمان، ه،ایجاد انگیز
خواهد آورد. ایجاد مسئولیت پاسخگویي كاركنان در رابطه با عملكردشان و همچنین ایجاد اشتیاق در مشاركت و 

 (.1332ز، ساز بهبود مستمر در سازمان خواهد بود )هورویتهمكاري ایشان زمینه
  گردد كه:کارگیری اصل مشاركت كاركنان در سازمان عموما  باعث میبه
 كاركنان اهمیت همكاري و نقش خود را در سازمان درك كنند. •
 های عملكردشان را شناسایي كنند.كاركنان محدودیت •
 دار شوند.ها را عهدهكاركنان مالكیت مسائل را پذیرفته و مسئولیت حل آن •
 كنان عملكرد خود را در راستاي مقاصد و اهداف شخصي ارزیابي نمایند.كار •
 دانش و تجربه خود را جستجو نمایند. های افزایش صالحیت،كاركنان فعاالنه فرصت •
 كاركنان آزادانه دانش و تجربیات خود را به اشتراك گذارند. •
 كاركنان آشكارا در خصوص مسائل و عواقب آن بحث كنند. •
 هارم: رویكرد فرایندياصل چ 

با اثربخشي  شوند،ها و منابع مرتبط به صورت فرایندي مدیریت مینتایج مورد نظر در سازمان هنگامي كه فعالیت
تر در استفاده از منابع بوده و نتایج گردند. رویكرد فرایندي باعث هزینه كمتر و چرخه زماني کوتاهبیشتر حاصل می

های بینی را براي سازمان به ارمغان خواهد آورد. همچنین رویكرد فرایندي بر فرصتبل پیشسازگار و قا بهبود یافته،
کارگیری اصل رویكرد فرایندي در (. به1332نماید )هورویتز، بندی میها را اولویتبهبود متمركز خواهد گردید و آن

  گردد كه:سازمان عموما  باعث می
 ي به نتایج مورد نظر به صورت سیستمي تعریف شوند.هاي ضروري به منظور دستیابفعالیت •
 هاي كلیدي به صورت شفاف ایجاد گردد.مسئولیت و پاسخگویي براي مدیریت فعالیت •
 گیری و تجزیه و تحلیل گردد.هاي كلیدي اندازهقابلیت فعالیت •
 های سازمان شناسایي گردد.هاي كلیدي در تعامل با بخشفصول مشترك فعالیت •
 هاي كلیدي سازمان را بهبود خواهند بخشید، تمركز گردد.ها و مواد كه فعالیتروش ر عواملي نظیر منابع،ب •
 کنندگان و سایر ذینفعان ارزیابي گردد.تأمین هاي مشتریان،ها، پیامدها و اثرات فعالیتریسک •

 اصل پنجم: رویكرد سیستمي به مدیریت 
عنوان یك سیستم، کارایی و اثربخشي سازمان را در دستیابي به مرتبط به هم بهدرك و مدیریت فرایندهای  شناسایي،

عنوان بهترین روش دستیابي به و مرتب نمودن فرایندها به  بخشد. مدیریت سیستمي با یكپارچهاهداف خود بهبود می
سازد و در ذینفعان ینتایج مورد نظر، سازمان را از قابلیت تمركز تالش بر روي فرایندهاي كلیدي برخوردار م

بخشد )هورویتز، سازمان اعتمادسازی به سازگاري، كارآمدي و اثربخشي سازمان را ایجاد نموده و توسعه می
  گردد كه:کارگیری اصل رویكرد سیستمي به مدیریت در سازمان عموما  باعث می(. به1332

 ریزی گردد.آمدي و اثربخشي آن پایهیك سیستم براي دستیابي به اهداف سازماني در بهترین حالت كار •
 بستگي دوطرفه بین فرایندهاي سیستم درك گردد. •
های مورد نیاز براي دستیابي به اهداف مشترك بهتر درك گردیده و از این بابت موانع بین ها و مسئولیتنقش •

 بخشي كاهش یابد.
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 ردد.های سازماني درك شده و قیود منابع قبل از عمل ایجاد گقابلیت •
 هاي ویژه در یك سیستم چگونه باید عمل نمایند.گذاری براي اینكه فعالیتتعریف و هدف •
 هایش به صورت مستمر بهبود یابد.ها و ارزیابیگیریسیستم بر پایه اندازه •
 اصل ششم: بهبود مستمر 

این حالت قابلیت سازماني بهبود مستمر عملكرد سراسري سازمان باید یك هدف پایدار براي آن سازمان باشد. در 
هاي بهبود در تمامي سطوح سازمان به ترازی فعالیتبهبود یافته، مزیت عملكردي هر سازمان خواهد گردید و هم

گیری راهبردي ایجاد خواهد گردید و در نهایت با اصل قرار دادن بهبود مستمر در سازمان انعطاف منظور تصمیم
 (.1332خواهد آمد )هورویتز،  ها پدیدبراي واكنش در برابر فرصت

  گردد كه:کارگیری اصل بهبود مستمر در سازمان عموما  باعث میبه
 یك رویكرد جامع و سازگار در تمام سازمان براي بهبود مستمر عملكرد بکار گرفته شود. •
 ها و ابزار بهبود مستمر تأمین گردد.منابع انساني آشنا به روش •
 ها یك هدف مشترك براي یكایك كاركنان سازمان تعریف گردد.ت، فرایندها و سیستمبهبود مستمر در محصوال •
 مقاصدي براي هدایت و اقداماتي براي ردگیري بهبود مستمر ایجاد گردد. •
 بهبودهای صورت گرفته، تشخیص داده شده و تصدیق گردند. •

 هاگیری بر مبناي واقعیتاصل هفتم: تصمیم 
ها و تولید اطالعات میسر است. تصمیمات آگاهانه، ؤثر بر مبناي تجزیه و تحلیل دادهدر هر سازمان تصمیمات م

افزایش توانایي براي اثبات اثربخشي تصمیمات گذشته بر مبناي مراجع و سوابق واقعي و همچنین افزایش توانایي 
گیری بر مبناي اصل تصمیم کارگیریبراي بازنگري، به چالش كشیدن و تغییر عقاید و تصمیمات از جمله مزایاي به

 (.1332ها است )هورویتز، واقعیت
  گردد كه:ها در سازمان عموما  باعث میگیری بر مبناي واقعیتکارگیری اصل تصمیمبه
 ها و اطالعات اطمینان حاصل گردد.از كفایت و دقت داده •
 ها نیاز دارند در دسترس باشد.ها براي كساني كه به آنداده •
 های معتبر تجزیه و تحلیل شوند.ها و اطالعات با استفاده از روشداده •
 گیری و اقدامات اجرایي بر مبناي تجزیه و تحلیل واقعي در كنار تجارب و بصیرت صورت پذیرد.تصمیم •

 کنندگاناصل هشتم: ارتباط سودمند و دوطرفه با تأمین 
ابطه سودمند و دوطرفه، توانایي هر دو را براي ایجاد ارزش کنندگان آن به یكدیگر وابسته هستند و رسازمان و تأمین

دهد. افزایش توانایي ایجاد ارزش براي هر دو طرف در نتیجه انعطاف و سرعت در پاسخگویي به افزایش می
ها و منابع خواهد گردید گردد و باعث بهینه نمودن هزینهتغییرات بازار یا نیازها و انتظارت مشتریان ایجاد می

 (.1332رویتز، )هو
  گردد كه:کنندگان در سازمان عموما  باعث میکارگیری اصل ارتباط سودمند و دوطرفه با تأمینبه
 مدت و بلندمدت ایجاد گردد.ارتباطي متوازن بین مالحظات کوتاه •
 ها و منابع بین یكدیگر به اشتراك گذاشته شودتخصص •
 دند.کنندگان كلیدي شناسایي و انتخاب گرتأمین •
 ارتباطات شفاف و آشكار برقرار گردد. •
 های آینده به اشتراك گذاشته شود.اطالعات و طرح •
 ها صورت گیرد.تشریك مساعي در توسعه و بهبود فعالیت •
 .ها تشویق شده و دلگرم گردندکنندگان براي تشخیص بهبودها و موفقیتتأمین •

 تعریف واژه استراتژیك
( به معنای رهبر eGo( به معناي ارتش و )stratos( مركب از )strategoیوناني ) كلمه استراتژي از كلمه

های شود و كلیه سازمانریزی استراتژیك نیز اساسا  بر همین اساس تدوین میگرفته شده است با این تفاسیر برنامه
صر به فرد براي تمایز (. استراتژي را ایجاد یك مزیت منح2660گیرد )دونلی، دولتي و غیرانتفاعی را دربرمی

دانند تعریف دیگري نیز از استراتژي قابل کنند و اساس كار را مدیریت این تمایز میسازمان از رقبا تعریف می
باشد و آن این است كه علم و هنر بكار گرفتني نیروهاي سیاسي، اقتصادي، رواني و نظامي یك ملت یا مطرح می

های اتخاذ شده كه در زمان جنگ و صلح كاربرد دارد همچنین از سیاستها براي حداكثر حمایت گروهي از ملت
گانه را داشته باشد یعني در ارتباط با استراتژي نوع خاص از راه و روش دستیابي به اهداف است كه باید شرایط سه
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كه در این رابطه نماید چگونگي دستیابي به اهداف بلندمدت و حیاتی سازمان كه در محیط رقابتي قرار دارد بحث می
حركت از وضعیت موجود به وضعیت جدید قابل طرح بوده، به عبارتي استراتژي عبارت است از طرح و نقشه یعني 
نوعي مسیر آگاهانه و مورد نظر یك رهنمود براي برخورد با یك وضعیت خدعه و فریب یك نقشه خاص یا مانور 

ای براي مشخص كردن جایگاه قدامات مشخص یعني وسیلهبراي انحراف رقیب الگو به ویژه الگویي از یكسري ا
داند و دیدگاهي است مشترك كه میان اعضاء یك سازمان در محیط بازار و دیدگاه كه استراتژي را یك مفهوم ذهني می

 (.2660توان به نكات زیر توجه نمود )دونلی، باشد و در حقیقت میسازمان بر مبناي مقاصد یا اقدامات آنان می
 ریزی استراتژیكنامهبر
عنوان ریزی، مدیریت استراتژیك بهگیری براي استفاده از مكانیزم برنامههای الزم و جهتمنظور ایجاد زیرساختبه

های بزرگ و كوچك پیدا نموده است. در حال حاضر اكثر یكي از مؤثرترین رویكرد مدیریتي جایگاه ویژه در سازمان
اندرکاران ریزی داشته واژه استراتژیك در ادبیات بسیاري از دستا ماهیت برنامههای مدیریتي در سطح دنیپروژه

گردد. لذا به های استراتژیك میهای داخل کشور ما توجه و نگرش كمتري به زیرساختمشهود است اما در سازمان
های انجام پذیرفته چندان مؤثر نبوده و مباحث ها فعالیتحمایت مناسب و درك درست در انجام پروژهعلت عدم

ها خبري نیست ها درآمده و از رویكرد مناسب در سازمانصورت كتابخانه در سازمانمدیریتي استراتژیك به
ها، عدم ، عدم تخصیص منابع با استراتژیحمایت و مشاركت مدیران، درگیر نشدن كاركنان واحدهاي عملیاتيعدم

ها در ها از جمله موارد قابل توجه در بروز این معضل در سطح سازمانپایش و پیشرفت، عملیاتي نمودن پروژه
های كشور ما باشند متأسفانه به نظر نگارنده ژست نمایش در زمینه اجرایي این شیوه مدیریت در سازمانكشور ما می

نماید باید ها در کشور، نتایج پروژه را بیك عمل غیرکاربردی تبدیل میمن هدر رفتن بودجه سازمانوجود دارد كه ض
ریزی استراتژیك ترین دغدغه اصلي مدیران سازمان بوده و اگر بخواهیم برنامهاذعان داشت كه تفكر استراتژیك مهم

ضروری است آگاهانه و دقیق عمل نموده كه یك ابزار عملیاتي براي تحقق اهداف و مأموریت سازمان صورت پذیرد 
باشد كه ها مینگری آنهای افراد موفق آیندهبحث است، اصوال  ویژگیعنوان تصمیم استراتژیك قابلموضوع خود به

بینی مسیر فعالیت خود را براي شفاف، هدفمندسازی و سودمند نمودن مشخص این افراد با خلق آینده و نه با پیش
ها در فضای رقابتي امروز در ها تعمیم دهیم درخواهیم یافت كه سازمانگر این ویژگي را براي سازماننمایند، امی

ریزی داخل كشور و یا حتي خارج از كشور نیاز به الگو چارچوبي دارند تا اهداف سازماني را تحقق بخشند برنامه
های خود با افق بلندمدت ها و فعالیترد برنامهها از آن جهت هدایت و پیش باستراتژیك فرآیندي است كه عموم شرکت

ها ریزیگیرند در حال حاضر كه این برنامههای سازماني خود بهره میاهداف و تحقق مأموریت و در جهت دستیابي با
موقع صورت صحیح و بهدرستی تدوین گردد و بهها قرار گرفته است. لذا چنانچه استراتژي بهمورد استقبال سازمان

ریزی استراتژیك، با بررسي محیط خارجي و یابد. برنامهرا گردد مسیر تعالي و تحقق رویاهاي سازمان تحقق میاج
کند و با در نظر داشتن ها و تهدیدهاي محیطي و نقاط قوت و ضعف داخلي را شناسایي میداخلي سازمان، فرصت

های استراتژیك اقدام به انتخاب از بین گزینه مأموریت و اهداف بلندمدت سازمان و براي دستیابي به این اهداف
باشند و باید ای با تغییرات و تحوالت سریعي مواجه میها با هر اندازهنماید امروزه سازمانهای روز میاستراتژی

ریزی و هدایت نمایند كه در محیط رقابتي موفقیت كسب نموده و تداوم حیات داشته های خود را طوري برنامهفعالیت
، مولنرریزی است )کارگیری از این نوع برنامهریزی استراتژیك، این امر مستلزم بهاشند با توجه به مفهوم برنامهب

1331.) 
 

 ریزیسیر تكامل برنامه
از زماني كه بشر توانست نسبت به فرداي خود تفكر نماید و اهدافي را براي آینده تدوین نماید و براي زمان معیني در 

توان به دوره ریزی آغاز گردید. در این زمینه میف خود را تحقق یافته تصور نماید فرآیند برنامهآینده و اهدا
مند و عقالئي بررسي آینده بوده و تا ریزی روش نظامگرائي و بازارگرائي و فرا صنعتي اشاره نمود برنامهمحصول

توان از آینده نامطلوب اجتناب نمود داد و چگونه میای مطلوب انجام توان براي نیل به آیندهمعین شود چه كاري را می
اند از ارائه طرقي براي عملیات آینده كه متضمن نتایج معین با هزینه مشخص و در دوره زماني ریزی عبارتبرنامه

های خود در مورد وضعیت ها و تالشها در قالب آن همه فعالیتریزی فرآیندي است كه سازمانمعلوم است برنامه
 (.1356کنند )سید جوادین، رد انتظار راه رسیدن به آن و چگونگي طي مسیر را در یكدیگر تركیب و ادغام میمو

 ریزی استراتژیكهای یك برنامهویژگی
ای كه در نماید به گونهبینی شده در سازمان میریزی استراتژیك نگاه به آینده دارد و متمركز بر آینده پیشبرنامه
های ه تفاوتي با كنون خواهد داشت و غالبا  درصدد خلق آینده سازمان بر مبناي احتمال ایجاد درخواستهای آینده چسال
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های آینده بینی شده براي گزینهریزی استراتژیك بر مبناي تجزیه و تحلیل اتفاقات پیشباشد؛ و اصوال  برنامهسازمان می
ریزی استراتژیك داراي طور كلي برنامهباشد. به خارجي می هاي داخلي واستوار بوده و مبناي تجزیه و تحلیل داده

ریزی استراتژیك، سازمان را با باشد، برنامهانعطاف بوده و متمایل به ایجاد تصویري بزرگ از آینده سازمان می
ی هانماید محیط داخلي و خارجي و پتانسیلای براي دسترسي به اهداف ایجاد میدهد و زمینهمحیطش تطبیق می

ها و سازد تا به اتفاقتواند به مزیت رقابتي دست یابد و بنابراین سازمان را قادر میسازمان در آن چارچوب می
ریزی های به وجود آمده از طریق چارچوبي از بینش و مأموریت ایجاد شده توسط فرآیند برنامهها و فرصتچالش

ها، هاي نرم مانند تجربهی فرآیندي نظري و كیفي است و دادهریزگونه برنامهاستراتژیك پاسخ دهد، در عین حال این
کند و در راستاي ارائه یك بینش و هدف سازماني روشن عمل های موجود روزانه سازمان را تركیب میها و ایدهنیت
 (.1330نماید )رمضانیان، می

آورد عالوه هاي خود تحلیلي به وجود میدهد و فرآیندي پویا و مستمر از فعالیتاز طرفي به سازمان اجازه تمركز می
بر این فرایند یادگیری مستمر، در جریان و گفتگوي مستمر، در جریان و گفتگوي سازماني است كه به فراتر از 

کند را تغییر یابد و روشي كه یك سازمان فكر و عمل میدسترسي به یك سري اهداف از پیش تعیین شده توسعه می
تواند عملكرد را ریزی استراتژیك میبندی ساده یك برنامهآورد، در یك جمعدگیرنده به وجود میداده و یك سازمان یا

های روزانه، سردرگم هستند و ممكن ای ثابت و چالشبهبود بخشد، اعضاي یك سازمان را كه در كلیه كارهاي وظیفه
ن اعضاي یك سازمان وقتي با مفروضات نماید و همكاري بیاست اهداف سازمان را گم نمایند هماهنگ و یك سو می

ریزی استراتژیك شود و در نهایت اینكه یك برنامهمشتركي نسبت به اهداف مشترك باشد بسیار مؤثر و اثربخش می
ها یك فرآیند همگاني و مشاركتي را به وجود آمیز داراي عملكرد بوده و ضمن بینش مشترك بین ارزشموفقیت

نمایند برخي نظرات عنوان یك ابزار كلیدي از آن استفاده میه آن احساس مالكیت دارند و بهآورد كه مدیران نسبت بمی
 باشد.ریزی استراتژیك سه ویژگي را دارا میبر این باور بوده كه برنامه

 باشد.بینی میگیری بر پیشدهیم یعني تصمیمریزی از مواردي است كه ما بیش از هر کار آن را انجام میبرنامه
گیرید كه موقعیتي كه سازمان تمایل در آینده دارد با آن دست یابد و در حقیقت با ریزی هنگامي صورت میبرنامه

 باشدها مواجه میگیریای از تصمیممجموعه
طور دلخواه اتفاق ریزی فرآیندي است كه در جهت ایجاد یك و یا چند موقعیت جهت آینده سوق داده شده تا بهبرنامه
 افتد
های حاكم بر جامعه، توجه به سؤال و نیاز اصلي و اساسي سازمان، تعیین چارچوبي کننده ارزشریزی منعکسرنامهب 

های دورتر سازمان، ایجاد پیوستگي و انجام گیری مدیریت و دید درازمدت و توجه به افقریزی و تصمیمبراي برنامه
های ریزی عملیاتي سازمان و آموزشني، فراگیري برنامههای زماني طوالدر عملیات و اقدامات سازمان در دوره

 (.1551باشد )هورویتز، بخشی با آنان میالزم و جهت
 ریزی استراتژیكفرآیند برنامه
ریزی استراتژیك را كوششي نظام كسي پوشیده نیست. برنامه های امروزي برریزی استراتژیك در سازمانتأثیر برنامه

دانند كه اهداف کارگیری آن در جهت تحقق مقاصد سازمان میهای اصلي سازمان و بهتژییافته براي اجراي استرا
ها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت سازمان را با توجه به رسالت آن تعیین و از طریق مطالعات محیطي و فرصت

ریزی استراتژیك رد. برنامهتری رسیده و تعیین و به اجرا درآوبینانهسازمان را شناسایی نموده تا به اهداف واقع
تر هایی كه با احتمال بیشتر براي رسیدن به اهداف مناسبحلعوامل اساسي خطرآفرین محیطي را تحلیل نموده و راه

های جامع ریزی استراتژیك فرایند تعیین اهداف سازمان و اتخاذ تصمیم درباره طرحنماید به عبارتي برنامهارائه می
ریزی استراتژیك بیانگر قدرت خالقیت مدیران و ساختن آینده باشد. برنامهاي تحقق آن اهداف میعملیاتي و اجرائي بر

ریزی توسعه منابع پردازند. كاربرد برنامهریزی استراتژیك به امر آینده سازي میبوده كه مدیران از طریق برنامه
 (.2661ن را برشمرد )گرونروس، طلبد كه موجب یك تحول در بهبود توسعه سازمان باید آانساني را می
گیرد داراي هشت مرحله بوده و این الگو نسبت به ریزی استراتژیك كه فرایند آن مورد بررسي قرار میالگوي برنامه

ریزی ها ارائه یك برنامهای فعالیتنماید كه مجموعههای سازمان را تهیه میسایر الگوها فهرست مناسبي از فعالیت
 باشدسازد مراحل فرآیند مورد نظر به شرح زیر میکن میاستراتژیك را مم

 ریزی استراتژیك و حصول توافق در رابطه با آنآغاز فرآیند برنامه 
 تعیین و شناسایی دستور سازماني 
 های سازمانيروشن شدن مأموریت و رسالت و ارزش 
 ها و تهدیدهاارزیابي محیط خارجي، فرصت 
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  هاقوتارزیابي محیط داخلي نقاط ضعف و 
 شناسایی مسائل استراتژیكي كه سازمان را به آن مواجه ساخته است 
 ها براي مأموریت مسائل استراتژیك در سازمانتنظیم استراتژی 
 برقراري دیدگاه و افق سازماني کارساز براي آینده 

گیری و ارزشیابي در گیرد باید توجه داشت كه نتیجهگیری و ارزیابي انجام میپس از اجراي هشت مرحله فوق نتیجه
 (.2661هر مرحله از فرآیند به موقع صورت پذیرد )گرونروس، 

 پیشینه داخلی و خارجی پژوهش(: 1جدول )

 محقق ردیف
 سال

 نتایج پژوهش موضوع / جامعه آماری

هاشمی و همکاران  1
(1351) 

کنترل کیفیت و ارزیابی 
 درونی درآموزش عالی 

تقای آن از رهگذر اجرای ارزیابی امروزه ضرورت توجه به کیفیت و ار
احساس شده است دراین میان ارزیابی درونی به عنوان شناخته شده ترین الگوی 
ارزیابی کیفیت دراعتبار سنجی، مبنای موثری برای سنجش میزان توجه مراکز 
اموزش، به رعایت استانداردهای الزم را ایجاد کرده و باشفاف سازی امور، این 

ازمان خواهد داد که برنامه ها منطبق با معیار های از پیش اطمینان را به س
تعیین شده پیش می روند. منظور از ارزیابی درونی آن است که دست اندرکاران 
نظام برنامه نسبت به هدف های نظام و مسائلی که در تحقق این هدف ها وجود 

جند. دادر آگاهی بیشتری به دست آورند. سپس میزان دستیابی به آن را بسن
تابراساس آن به برنامه ریزی فعالیت های آینده جهت بهبود کیفیت بپردازند. 

تحلیلی در ارتباط با -دراین مقاله موضوع ارزیابی درونی با رویکردی توصیفی 
ویژگی های کلی نظام آموزش عالی بررسی شده و مقوله کیفیت و ارزیابی و 

ازی می شودهمچنین نقش ارتباط آن با عناصر برنامه های آموزشی مفهوم س
 ارزیابی درونی از حیث کارکردها و رویکردها،بررسی خواهد شد.

بررسي عوامل بازدارنده  (1356آهنچیان ) 2
و پیش برنده كیفیت خدمات 
آموزشي و معرفي مدل 

 مطلوب

هاي مدارس شاهد و ایثارگر براي حل مشكالت ها نشان دادند كه توانمنديیافته
یادگیري و با هدف ارتقاي كیفیت خدمات آموزشي،  -اددهیمفروض در فرایند ی
ها در پنج گروه شامل ها و بازدارندههاست. پیش برندههای آنبیشتر از محدودیت

ها تأکید ترین پیش برندهزمینه، انساني، مالي، برنامه درسی و اجرایي است. مهم
ران ارشد این گذاران و مدیعنوان مزیت رقابتي از سوی سیاستبر كیفیت به
عالوه منابع انساني مجرب، استقبال خوب والدین و منابع مالي مناسب مدارس، به

ها نیز عدم انعطاف در برنامه درسي، ساختار قطعي سلسله ترین بازدارندهو مهم
های اجرایي مدیر و كمبود نیروي مراتبي و روند غیرمنعطف اداري، محدودیت

اند. بر اساس نتایج به دست آمده از بودههاي شغلي متخصص در برخي زمینه
مرحله پیشین، مدلي مطلوب براي مدیریت كیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر 

 پیشنهاد شد.

راعی و همکاران  3
(1356) 

تحلیل شكاف بین ادراكات 
و انتظارات دانشجویان از 
كیفیت خدمات آموزشي با 

 استفاده از مدل سروكوال

ت آموزشي و عبارات مربوط به سنجش آن، شكاف تمامي ابعاد كیفیت خدما
 كیفیت وجود داشت.

ریزی استراتژیك برنامه (1335مقصودی ) 1
 مبتني بر كیفیت

ریزی استراتژیك از به این نتیجه دست یافت كه امكان تصور جدایي برنامه
طور كلي باید قبل از كیفیت و مدیریت جامع كیفیت وجود نداشته و به

تراتژیك سازمان را براي پذیرش یك دگرگوني اساسي آماده كرد ریزی اسبرنامه
ریزی استراتژیك مبني بر كیفیت نیز اثربخش نخواهد در غیر این صورت برنامه

 بود.

آسیان و همکاران  9
(1333) 

ریزی ارزیابي برنامه
های استراتژیک در شرکت
 AHPتولیدي با استفاده از 

 فازي

های ارزیابي توسط یک متدولوژي ساختارمند به دهد، اگر شاخصنتایج نشان می
ریزی کار گرفته شوند، ابزاري پویا و مؤثر براي سنجش میزان اثربخشي برنامه

های مدل باشند. همچنین روند افزایشي شاخصها میاستراتژیک در سازمان
ریزی استراتژیک در ارتقا پیشنهادي، بیانگر تأثیر مثبت استقرار سیستم برنامه

 باشد.وری سازمان میبهره سطح

کهن و همکاران  0
(1333) 

شناختی باورهاي معرفت
ها در مدیران و نگرش آن
ریزی خصوص برنامه

استراتژیک در آموزش 
های شمال عالي )دانشگاه

ها در شناختی مدیران و نگرش آندهد که بین باورهاي معرفتنتایج نشان می
داري وجود دارد. بنابراین، ژیک رابطه معنیریزی استراتخصوص برنامه

مدیراني که دانش را نسبي، اکتسابي و پیچیده و فرآیند فراگیري آن را تدریجي 
 اند.ریزی استراتژیک از خود نشان دادهکنند، توجه بیشتري به برنامهتلقي می
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 شرق ایران(

منظور تعیین ادراك و  (2669بارنز ) 9
انتظار دانشجویان چیني از 

 ات آموزشيكیفیت خدم

 نشان داد كه در تمام ابعاد كیفیت خدمات، شكاف منفي وجود دارد.

 
 روش تحقیق

گیرد. در پژوهش پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام می
کند تا هش سعی میگیرد. پژوهشـگر در این نوع پژوها صورت میمند اطالعات از نمونهپیمایشی، گردآوری نظام

گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی را از موقعیت بگیرد. هدف استفاده از این آنچه هست بدون هیچ
های جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاهروش توصیف، ثبـت، تحلیـل و تفسیر شرایط موجود است. 

باشد. همچنین کلیه نفر می 096باشد که بنا بر آمار رسمی تعداد آنان یم 1351-59استان بوشهر در سال تحصیلی 
که آمار دقیقی در دسترس  1351-59های استان بوشهر در سال تحصیلی کنندگان به دانشگاهدانشجویان و مراجعه

ها از ی انتخاب آنهای استان بوشهر بودند که برانفر از کارکنان دانشگاه 166نمونه این پژوهش مشتمل بر  باشد.نمی
کنندگان به نفر از دانشجویان و مراجعه 296گیری تصادفی ساده استفاده شده است. همچنین تعداد روش نمونه

باشد. های استان بوشهر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه میدانشگاه
 هر سنجش براي شده طراحي سؤاالت .روکوال طراحی شده استپرسشنامه کیفیت خدمات دانشگاهی بر اساس مدل س

است. برای بررسی  گردیده ( اقتباس1335و کروبي ) (، یوسفي1333كاویاني ) توسط گرفته صورت تحقیقات از بعد،
( استفاده 2666ریزی استراتژیک برایسون )ریزی استراتژیک دانشگاهی نیز از پرسشنامه برنامهمیزان برنامه

           (1عدد ) كه ترتیب این به است، شده گرفته در نظر لیكرت اي گزینه پنج طیف سؤاالت، از یك هر که براي شودمی
  باشد.می شده مطرح موضوع با كامل مخالفت ي( نماینده9عدد ) دهنده وپاسخ كامل توافق ي نماینده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها تجزیه و تحلیل داده
 خ دهندگانتوزیع فراوانی پاس(: 2)جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 16 166 کارمند

 06 196 مشتری

 03 03 مرد )کارمند(

 32 32 زن )کارمند(

 96 160 مرد )مشتری و مراجعه کنندگان(

 36 11 زن )مشتری و مراجعه کنندگان(

 11 11 دیپلم و پایین )کارمند(

 03 03 لیسانس )کارمند(

 19 19 لیسانس )کارمند(فوق

 0 0 )کارمند(دکتری 

 39 90 دیپلم و پایین)مشتری و مراجعه کنندگان(

 39 92 لیسانس )مشتری و مراجعه کنندگان(
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 23 39 لیسانس )مشتری و مراجعه کنندگان( فوق

 9 9 دکتری)مشتری و مراجعه کنندگان(

 
 ه دانشجویان و اساتید دارد.داری بر قدرت و توان پاسخگویی دانشگاه بریزی استراتژیک تأثیر معنیفرضیه: برنامه

مشخص شد که از مجموع کل مجذورات قدرت و توان پاسخگویی  5-1با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 
ریزی استراتژیک قابل تبیین است؛ که واحد از آن توسط برنامه 3.19( مقدار 51.96دانشگاه به دانشجویان و اساتید )

ریزی استراتژیک (؛ و برنامهsig=.000باشد )داري میمعنی p≤0/05داري نیاین مقدار محاسبه شده در سطح مع
توانسته است، مقدار قابل توجهی قدرت و توان پاسخگویی دانشگاه به دانشجویان و اساتید را به خود اختصاص دهند. 

 توان لذا با توجه به نتایج مذکور می
قدرت و توان پاسخگویی دانشگاه به دانشجویان و اساتید دارد و  داری برریزی استراتژیک تأثیر معنیگفت که برنامه

 شود.فرضیه آماري تائید می

 ریزی استراتژیک بر قدرت و توان پاسخگویی(:  نتایج رگرسیون برنامه3جدول )
 

 
 

داری بر تضمین و اطمینان دانشجویان و اساتید به عملکرد دانشگاه ریزی استراتژیک تأثیر معنیبرنامه :فرضیه 
 دارد.

در بررسی این فرضیه پژوهش نیز از مجموع کل مجذورات تضمین و اطمینان دانشجویان و اساتید به عملکرد  
ریزی استراتژیک قابل تبیین است. این مقدار تبیین با درجات واحد از آن توسط برنامه 2.92 ( مقدار31.31دانشگاه )
2R (. همچنین با توجه به مقدار sig=.000باشد )داري میمعنی p≤0/05داري ( و در سطح معنی213و  1آزادي )

ن و اساتید به عملکرد دانشگاه . درصد از واریانس تغییرات تضمین و اطمینان دانشجویا63شود، مقدار مشخص می 
توان گفت که بینی است. لذا با توجه به نتایج مذکور میریزی استراتژیک به صورت کلي قابل پیشتوسط برنامه

داری بر تضمین و اطمینان دانشجویان و اساتید به عملکرد دانشگاه دارد و فرضیه ریزی استراتژیک تأثیر معنیبرنامه
 شود.آماري تائید می

 
 ریزی استراتژیک بر اطمینان دانشجویان و اساتید(: نتایج رگرسیون برنامه4جدول )

 
 

 داری بر افزایش همدردی و همدلی بین دانشجویان و اساتید دارد.ریزی استراتژیک تأثیر معنیبرنامه :فرضیه
واحد  0.52که مقدار  مشخص شد 11-1در بررسی فرضیه آخر پژوهش نیز با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 

ریزی استراتژیک قابل تبیین است. این از مجذورات افزایش همدردی و همدلی بین دانشجویان و اساتید توسط برنامه
مشخص  2R (. همچنین با توجه به مقدار sig=.000باشد )داري میمعنی p≤0/05داري مقدار تبیین در سطح معنی

2R t sig F درجات  میانگین مجذورات
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 متغیر مدل

 رگرسیون 3.193 1 3.193 21.333 .666 9.23 .635

ن
وا
 ت
 و
ت
ر
قد

 

ی
وی
گ
خ
س
پا

 

 ماندهباقی 33.929 213 .399  

 مقدار کل 51.962 215   

2R t sig F  میانگین
 مجذورات

درجات 
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 متغیر لمد

 رگرسیون 2.921 1 2.921 9.350 .669 2.93 .632

ن
یا
جو
ش
دان
ن 
نا
می
ط
ا

 

ید
ات
س
 ا
و

 

 ماندهباقی 32.129 213 .303  

 مقدار کل 31.315 215   
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ریزی ات افزایش همدردی و همدلی بین دانشجویان و اساتید توسط برنامه. از واریانس تغییر63شود، مقدار می
ریزی استراتژیک توان گفت که برنامهبینی است. لذا با توجه به نتایج مذکور میاستراتژیک به صورت کلي قابل پیش

 شود.ید میداری بر افزایش همدردی و همدلی بین دانشجویان و اساتید دارد و فرضیه آماري تائتأثیر معنی
 ریزی استراتژیک بر افزایش همدردینتایج رگرسیون برنامه (:5)جدول 

 

 
 

 گیری بحث و نتیجه
داری بر قدرت و توان پاسخگویی دانشگاه ریزی استراتژیک تأثیر معنیبرنامهبررسی نتایج به دست آمده از فرضیه 

براساس ( مطابقت دارد. 1335(، مقصودی )1356های راعی و همکاران )پژوهش به دانشجویان و اساتید دارد،
لذا براساس  ره یکی از وجوه مهم در جهت تضمین کیفیت خدمات است.پاسخگویی هموا های فوقهای پژوهشیافته
دانشگاه نیز با توجه به حساسیت وظیفه همواره باید جوابگوی مشتریان و  توان گفت کهمیهای پژوهش حاضر یافته

 گیرد. ریزی استراتژیک و بلندمدت مورد توجه جدی قراراعضای علمی خود باشد و چنین امری نیز باید در برنامه
داری بر تضمین و اطمینان دانشجویان و اساتید به عملکرد ریزی استراتژیک تأثیر معنییافته های فرضیه برنامه
از مجموع کل مجذورات تضمین و اطمینان دانشجویان و اساتید به عملکرد دانشگاه مقدار  دانشگاه دارد، نشان داد که

که با مطالعات کهن و باشد. دار میک قابل تبیین است که معنیریزی استراتژیقابل توجهی از آن توسط برنامه
آنچه عملکرد دانشگاه را نزد مشتریان و  های فوقهای پژوهشبراساس یافته  باشد.( همسو می1333همکاران )

لذا  باشدها میهای آنکند، اطمینان از کیفیت و توجه بلندمدت به نیازها و خواستدانشجویان و اساتید تضمین می
ریزی استراتژیک همواره بحث تضمین کیفیت و اطمینان از برنامه توان گفت کهمیهای پژوهش حاضر یافتهبراساس 

 های خود دارد.آن را در اولویت برنامه
با  تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر افزایش همدردی و همدلی بین دانشجویان و اساتید بدست آمد،و نتایجی که از 

با توجه به اینکه  های فوقهای پژوهشبراساس یافته( انطباق دارد. 2669(، و بارنز )1335مقصودی ) هایپژوهش
دانشگاه با انسان سروکار دارد، لذا بحث توجه و همدلی بین افراد تشکیل دهنده آن همواره یکی از مباحث مهم در 

ریزی بلندمدت و برنامه توان گفت کهمیاضر های پژوهش حیافتهلذا براساس  باشدجهت بهبود کیفیت خدمات آن می
تواند زمینه استراتژیک همواره توجهی که به افزایش حس همکاری و همدردی بین اعضای سازمان دارد، می
 همکاری بیشتر در جهت تضمین کیفیت را فراهم آورد که در فرضیه اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 
 تحقیق هایپیشنهاد

اینکه نتایج نشان داد، مدیریت استراتژیک تأثیر قابل توجهی بر کیفیت خدمات دانشگاهی دارد، توصیه  با توجه به
 شود. کیفیت خدمات همواره با یکی دیدگاه بلندمدت و استراتژیک مورد توجه و بررسی قرار گیردمی
 باشد، ن و افزایش رضایت میآموزش یکی از اصول مهم و اساسی در آگاهی کارکنان در زمینه برخورد با مشتریا

های ضمن خدمت اصول و مبانی رفتار با مشتری به کارکنان آموزش شود در قالب آموزشدر این زمینه توصیه می
 داده شود و آنان را در این زمینه توجیه کنند.

ینه توصیه باشد، در این زمتنظیم دورنماي دانشگاه براي آینده یکی از اصول اساسی توسعه کیفیت خدمات می
 شود، توجه بیشتری مبذول شود.می
 کند پاسخگویی عاملی مهم در جهت حفظ اعتماد در زمینه امور اجرایی و کیفیت است، چرا که مشتری احساس می

ها پیوسته در زمینه پاسخگویی به مشتریان شود دانشگاهشود، لذا توصیه میهای او اهمیت داده میبه نیازها و خواسته
 ، آماده باشند.خاص خود

 
 

2R t sig F  میانگین
 مجذورات

درجات 
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 متغیر مدل

 رگرسیون 0.526 1 0.526 15.363 .666 1.19 .632

ش 
زای
اف

ی
رد
مد
ه

 

 ماندهباقی 99.525 213 .315  

 مقدار کل 31.325 215   
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 منابع
های تولیدي با استفاده ریزی استراتژیک در شرکت(. ارزیابي برنامه1333آسیان، یبحان؛ همتی، محمد؛ سمندی زاده، کوروش. )

 .1-26، صص 9، شماره 1فازي، دوره  AHP از
 كیفیت خدمات برنده پیش و زدارندهعوامل با ایثارگر: بررسي و شاهد مدارس در كیفیت (. مدیریت1356آهنچیان، محمدرضا. )

 .3جدید، شماره  دوره -بیستم شاهد، سال پژوهشي دانشگاه -علمي مطلوب، دو فصلنامه مدل معرفي و آموزشي
 پژوهشنامه متوسط، فصلنامه و كوچك مؤسسات براي استراتژیك ریزی(. برنامه1331حسنقلی پور، طهمورث؛ اقازاده، هاشم. )

 166-09 ،39 شماره بازرگاني،
 ، تهران، انتشارات یادواره کتابریزی آموزشیاصول و مبانی برنامه (.1333خلیلی شورینی، سیاوش. )

 انتظارات و ادراكات بین شكاف (. تحلیل1352باس. )راعی، مهدی؛ ملکی، فهیمه؛ عباسیان، مریم؛ چمن، رضا؛ موسوی، ع
-5، صص 2، شماره 9سروكوال، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره  مدل از با استفاده آموزشي خدمات از كیفیت دانشجویان

2 
 (. اصول مدیریت، تهران، انتشارات روان،1339رضائیان، علی. )

های موفق، ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان(. اثربخش1356سیدجوادین، سید رضا و فراحی، محمد مهدی. )
 .15-39، 1351، بهار 1، شماره 10های مدیریت در ایران، دوره پژوهش

های اطالعاتی بازاریابی بر (، تحلیل اثربخشی سیستم1356صادقی، موسی، محمد صادق، سبحانی، فرج الله، رهنورد، )
 13، ش9وری، دوره لنامه مدیریت بهرهریزی، فصکارآمدی برنامه

گر، تحلیل هایسیستم استفاده از با تحلیل مبناي بر (. رقابت1335بنایی، محمدعلی. ) محمدمسعود؛ نخستین، محمدرا؛ عاطفی،
 .عملكرد و استراتژیك مدیریت المللیبین كنفرانس پنجمین

  .ساپكو زاده،تهران، نحسی منسجم، مترجم: حسین نگرشي TQM (،1395، )ساموئل هو، كي
 2دولتی، سال اول، شماره  مدیریت انساني، فصلنامه منابع توسعه در استراتژیك ریزیبرنامه (. نقش1335کاوسی، اسماعیل. )

 علوم دانشگاه دانشجویان (. ارزیابي1331نژاد، مالک؛ میرلطفي، پرویز رضا. )کبریایي، علي؛ رودباریف مسعود؛ رخشاني
 .2 شماره هفتم، سال شرق، آنان، طبیب به شده آموزشي ارائه خدمات کیفیت زا زاهدان پزشکي

 (، برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر مدیریت، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت1335مقصودی، محمدحسین، )
مركز آموزش مدیریت دولتي،  دولتي، انتشارات استراتژیك؛ فصلنامه مدیریت ریزی(. فرایند برنامه1305منوریان، عباس. )

 .09، ص 16شماره 
(، راه سوم این است نه سرمایه داری نه سوسیالیسم مترجم :اصغر بیات، ، نشریه اقتصاد تعاون دوره 1331مولنر، تری، )

 109جدید
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