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چكيده
زمینه :این پژوهش در زمینه مدیریت استراتژیک و بعد اجرای استراتژی است .عليرغم اهمیت
اجرای استراتژی،بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت استراتژیک بر برنامهریزی استراتژیک
اختصاص یافتهاست و اجرای استراتژی تحقیقات اندکي را به خود اختصاص دادهاست .لذا این
پژوهش بر بعد اجرای استراتژی در مدیریت استراتژیک تمرکز کرده است.
هدف :این تحقیق با هدف بررسي عوامل مؤثر بر اجرای صحیح استراتژی و تأثیر آن بر عملکرد
دانشگاه آزاد اسالمي ایجاد شدهاست.
روش پژوهش :این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی ،از نظر روش گردآوری اطالعات از نوع
تحقیقات توصیفي -پیمایشي ،و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بودهاست .جامعه آماری تحقیق
حاضر شامل ریاست و کلیه معاونان و مدیران یک واحد از دانشگاه آزاد اسالمي بوده است .برای
تجزیه و تحلیل آماری از نرمافزار  PLSاستفاده شده است.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان داد که در تمام فرضیهها ،ضرایب معناداری  zاز  1/761بیشتر بوده
و همچنین ضریب معناداری  zمربوط به متغیرتعدیلگر آموزش اصول برنامهریزی استراتژیک 2/62
محاسبه و برای انعطاف پذیری استراتژیک عدد  3/14محاسبه شده است.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای تخصیص منابع ،رهبری سازماني و مشارکت
کارمندان بر اجرای صحیح استراتژیهای تدوینشده تأثیر دارد و متغیر آموزش اصول برنامهریزی
استراتژیک تأثیر مشارکت کارمندان بر اجرای صحیح برنامهریزی استراتژیک را افزایش ميدهد و
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متغیر خالقیت و انعطافپذیری استراتژیک تأثیر اجرای صحیح استراتژی بر عملکرد دانشگاه آزاد
اسالمي را افزایش ميدهد.
کليدواژهها :اجرای استراتژی ،خالقیت ،عملکرد ،مدیریت استراتژیک.

پيشگفتار
امروزه با توجه به تعداد زیاد شعبات دانشگگاه آزاد اسگالمي در ایگران و تغییگرات جمعیگت
شناختي ،هر یک از دانشگاه ها برای کسگب سگهم بیشگتر از بگازار آمگوزش عگالي در تگالش و
رقابت شدید هستند .در این فضای رقابتي دانشگاهها ،تغییرات شگفتآوری که آنها را احاطه
کرده ،پیچیدگيهای تصمیمات سازماني ،تغییرات جمعیت شگناختي و تمایگل شگدید اقشگار و

88
بررس
ی
تأثیر
عوام

سنین مختلف مردم به ادامه تحصیل در مقطع تحصیالت تکمیلي ،سرعت فنآوری اطالعگات
و ارتباطات ،همگي لزوم به کارگیری برنامهریزی استراتژیک در دانشگاهها را برای مواجه بگا
اینگونه مسائل بیشتر از گذشته نشان ميدهد .بگه کمگک برنامگهریگزی اسگتراتژیک ،مگدیران و
تصمیم گیرنگدگان دانشگگاه مسگیر خگود را در آینگده مشگخص کگرده و دانشگگاه را در مقابگل
تغییرات و تحوالت فردا مجهز ميکنند .تقریبا همگه دانشگگاههگای آزاد اسگالمي ایگران دارای

ل

برنامهریزی استراتژیک هستند ولي تجربه نشان داده است که علگيرغگم تگدوین برنامگهریگزی

فرد

استراتژیک و بهره بردن از مشاوران خبره و متخصص در بحگ

برنامگهریگزی ،دانشگگاههگا در

یو

اجرای آنها ناموفق و ناکام ماندهاند و یگا بگه طگور ثمگربخش نمگيتواننگد برنامگههگا را بگه اجگرا

سازم
انی
بر

رسانند .بنابراین بیشترین مشکالت دانشگگاههگا ناشگي از اجگرای نگاموفق اسگتراتژی اسگت کگه
ميتواند در عملکرد دانشگاه تأثیر گذار باشد.این مسگأله نشگان دهنگده ایگن اسگت کگه تگدوین

خالقی

موفقیتآمیز استراتژی نميتواند اجرای موفقیت آمیز آن را تضمین کند .تدوین اسگتراتژی بگه

ت

تنهایي متضمن موفقیت دانشگاهها نخواهد شد و تا زماني که این استراتژیها به طگور صگحیح

مدیرا

به اجرا در نیایند هیچ تأثیری در موفقیت ،بقا و عملکرد آنها نخواهنگد داشگت .مگدیران ارشگد

ن
….

استراتژی امروزه به موضوعي مهم در مدیریت تبدیل شده است .بر خالف تصگور بسگیاری از
مدیران ،دلیل موفقیت سازمان های برتر ،نه داشتن یک استراتژی خوب ،بلکگه اجگرای خگوب
یک استراتژی است .یک استراتژی هر چه قدر هم که خوب تدوین شده باشگد اگگر بگه طگور
صحیح اجرا نشود با نداشتن آن استراتژی یا حتي بد بودن آن هیچ تفاوتي نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به شرایط حاضر و فضای رقابتي شگدید بگین دانشگگاههگا توجگه بگه اجگرای
استراتژی و عوامل مؤثر بر اجرای بهتر باید مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیگرد .در دنیگای
کنوني که آن را دنیای استراتژیها مينامند دانشگاههایي برترند که پس از تگدوین اسگتراتژی
آن را به طرز صحیحي به اجرا در آورند امگا بسگیارند دانشگگاههگایي کگه اسگتراتژیهگای کگم
نظیری داشتهاند ولي در عمل امکان اجرای آن را نداشتهاند و در مرحلگه اجگرای اسگتراتژی بگا
مشکل مواجه ميشوند .بنابراین با توجه به مشکالت و مسائل مطرح شده ،ایگن تحقیگق جهگت

اجرای استراتژی و عملکرد با توجه به نقش تعدیلگرهای خالقیت...

همواره از اجرای استراتژی به عنوان چالش برانگیزترین مسأله مدیریتي یاد کگردهانگد .اجگرای

89

بررسي عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی و تأثیرآن بر عملکرد دانشگاه آزاد اسالمي بنیان شگده بررس
است .این تحقیق به دنبال این استکه چه عواملي ميتواند در اجگرای مگؤثرتر اسگتراتژیهگا و ی

بهبود عملکرد دانشگگاههگا تأثیرگگذار باشگند و چگه عگواملي مگيتوانگد تگأثیر آنهگا بگر اجگرای
استراتژیها و بهبود عملکرد دانشگاهها را افزایش دهد.
امروزه نتایج بررسيها نشان ميدهد که سازمانها در اجرای استراتژیها موفقیت کمي
داشتهاند به طوری که اجرای استراتژیها به چالش اساسي تبدیل شده است .اصطالحات

تأثیر

عوام
ل
فرد
یو

مترادف با «اجرا» همچون «پیادهسازی» و «تحقق اهداف» در ادبیات مدیریت به کار گرفته سازم
ميشود اما خود مدیران زیاد از آن استفاده نميکنند .برخي از نویسندگان ،پیادهسازی انی

استراتژی را به طور دقیق مترادف با اجرای استراتژی ميدانند .در ادبیات مدیریت استراتژیک
اصطالح «اجرا» متداولتر است .تعریفي از اجرای استراتژی که مورد توافق همگان قرار گیرد

بر

خالقی
ت

وجود ندارد .یکي از دالئل وجود نداشتن بدنه منسجم در مطالعات مربوط به اجرا ،دیدگاه -مدیرا
های متنوعي است که در تعریف این مفهوم ارائه شدهاست .متداولترین مفهومسازی فرض ن
….
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ميکند که اجرای مستقیم به سوی عملیاتيسازی شفاف برنامه استراتژیک در حرکت است
(اکبری امامي و همکاران.)1394 ،
در سالهای اخیر مطالعات زیادی در جهت عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی صورت
گرفته است .بهادری و همکاران ( )2018پنج عامل اصلي شامل آگاهي مدیران ارشد و
مشارکت در فرآیند برنامهریزی استراتژیک ،ایجاد و حفظ مشارکت تیمي در فرآیند برنامه-
ریزی استراتژیک ،مشارکت کارمندان در فرآیند برنامهریزی استراتژیک ،ساختار سازماني و
فرهنگ سازماني را بر اجرای استراتژیهای بیمارستان مؤثر دانستند .کیهارا )2017( 1در
تحقیق خود که بر  115شرکت تولیدی کوچک و متوسط در کنیا انجام دادند نشان دادند که
اجرای استراتژی از قبیل نوع رهبری ،ساختار سازماني ،منابع انساني ،تکنولوژی و جهت
استراتژیک بر عملکرد شرکتهای آنها تأثیر دارد .ایساک و همکاران )2016( 2در تحقیق

90
بررس
ی

خود که بر  202نفر از کارکنان وزارت بهداشت انجام دادند نشان دادند که تدوین استراتژی
تأثیر مثبتي بر اجرای استراتژی دارد و اجرای استراتژی تأثیر زیادی بر عملکرد سازمان دارد و
در نهایت اجرای استراتژی در رابطه بین تدوین استراتژی و عملکرد شرکت ،نقش میانجي

تأثیر

دارد .محمد و عبداله )2016( 3در تحقیق خود نشان دادند که تعهد سازماني شامل مؤثر بودن،

عوام

هنجاری و مستمر بودن بر عملکرد شرکت تأثیر دارد و اجرای استراتژی رابطه تعهد سازماني

ل

بر عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار ميدهد .پاالدن 4و همکاران ( )2016در تحقیق خود که

فرد

بر  124نفر از معاونین دانشگاه نیجریه انجام شده بود نشان دادند که رهبری سازماني ،نوآوری

یو
سازم
انی
بر

سازماني ،و ظرفیت تکنولوژی اطالعات بر اجرای مؤثر استراتژی تأثیر دارد .آنها در تحقیق
دیگر نشان دادند که رهبری سازماني و نوآوری سازماني بر اجرای مؤثر استراتژی تأثیر دارد
و ظرفیت تکنولوژی تأثیر رهبری سازماني و نوآوری سازماني را بر اجرای مؤثر استراتژی

خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. Kihara
2. Isaac
3. Muhammad and Abdullah
4. Palladan

ارتباطات استراتژیک و جهت استراتژیک بر اجرای استراتژی در دانشگاههای دولتي کنیا
تأثیر دارد .نتایج تحقیق باریک و همکاران )2015( 2که بر  83شرکت انجام شده است حاکي
از آن بود که سه عامل انگیزه طراحي شغل ،مدیریت منابع انساني و رفتارهای رهبری تحول-
آفرین بر مشارکت سازماني و عملکرد شرکت تأثیر دارد .نتایج دیگر تحقیق نشان داد که
اجرای استراتژی ،تأثیر این عوامل بر مشارکت سازماني را تحت تأثیر قرار ميدهد .سوپریانتو

3

( )2015در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش و منابع انساني استراتژیک بر
برنامهریزی استراتژیک و عملکرد سازماني تأثیر دارد .نتایج دیگر تحقیق نشان داد که برنامه-
ریزی استراتژیک در تأثیر مدیریت دانش و منابع انساني استراتژیک بر عملکرد سازماني
نقش میانجي دارد .نتایج تحقیق دیبونمي و اریراتانا)2014( 4که بر  32نفر از مدیران مدارس و
 217نفر از معلمان  11مدرسه انجام شده است نشان داد که رهبری استراتژیک سازماني

اجرای استراتژی و عملکرد با توجه به نقش تعدیلگرهای خالقیت...

تعدیل ميکند .سیال و گیچینگا )2016( 1در تحقیق خود نشان دادند که فرهنگ سازماني،

91

مدارس شامل تنظیم اهداف و جهت سازماني ،برنامهریزی استراتژیک ،اجرای استراتژی ،بررس
ی
کنترل و ارزیابي استراتژی و فرهنگ سازماني بر عملکرد مؤثر مدارس تأثیر دارد.
تأثیر

از تحقیقات داخلي ميتوان به تحقیق درتاج و همکاران ( )1396اشاره کرد که در تحقیق

عوام

خود نشان دادند رهبراني که دارای تفکر استراتژیک و خالق هستند ميتوانند عملکرد

ل

برجستهای برای سازمان داشته باشند .آنها لزوم ایجاد مرکزی برای تربیت مدیران استراتژیکي

فرد

که خالق هستند را ضروری و واجب دانستند .نتایج تحقیقات امیني آالشتي و اعرابي ()1396

یو

که با استفاده از دیدگاه خبرگان شرکت آب و فاضالب استان تهران صورت گرفته است سازم
نشان داد که عوامل ساختاری رفتاری (عوامل زمینهای درون سازماني) ،همسوسازی انی
بر

کارکردها (عوامل فرآیندی) ،تناسب با عوامل محیطي (عوامل زمینهای برون سازماني)،

خالقی
ت

1. Sila and Gichinga
2. Barrick
3. Supriyanto
4. Deeboonmee and Ariratana

مدیرا
ن
….
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تدوین برنامه عملیاتي (عوامل محتوایي) به عنوان عناصر اجرای استراتژی تبیین شدند که با
توجه به نظر خبرگان در خصوص روابط حاکم بر آنها ،به عنوان مدل مناسب اجرای
استراتژی شرکت آب و فاضالب استان تهران تأیید شد .نتایج تحقیق عامریون و همکاران
()1395که بر  25نفر از مدیران ارشد ،میاني و اجرایي سه بیمارستان غیرنظامي و سه
بیمارستان نظامي انجام شد نشان داد که موانع اجرای برنامه استراتژیک در بیمارستانهای
نظامي و غیر نظامي به ترتیب عبارتند از :عوامل ساختاری ،عوامل انساني ،فرآیندی و نهادی
که بین موانع اجرای استراتژیها در بیمارستانهای نظامي و غیر نظامي تفاوت معناداری
وجود نداشت .نتایج تحقیق نعمتي و همکاران ( )1394که بر  67نفر از مدیران و کارشناسان
شرکت اوج پژوهش صنعت انجام شده است نشان داد که مشارکت مدیران ارشد ،آگاهي
مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامهریزی استراتژیک ،ایجاد و حفظ مشارکت تیمي،

92
بررس
ی

پذیرش کارکنان ،و ساختار سازماني بر موفقیت اجرای برنامهریزی استراتژیک تأثیر دارد.
نتایج تحقیق گودرزی و همکاران ( )1394که بر  257نفر از مدیران ،کارشناسان ارشد،
نخبگان وزارت ورزش و جوانان ایران ،نخبگان برنامهریزی کشور در ورزش بودند نشان داد

تأثیر

که پنج مانع دارای نقش بازدارندگي قابل توجهي در اجرای استراتژیها داشته است .این

عوام

عوامل به ترتیب اولویت عبارتند از :موانع مدیریتي ،موانع برنامهریزی ،موانع فردی ،موانع

ل

سازماني ،و موانع محیطي .نتایج تحقیق عامریون و شهابي نژاد ()1394که بر  53نفر از رؤسا،

فرد

مدیران داخلي ،بهبود کیفیت ،دفاتر پرستاری و مجریان برنامه استراتژیک در بیمارستانهای

یو
سازم
انی

شهر کرمان انجام گرفت نشان داد که موانع اجرای برنامه استراتژیک به ترتیب اولویت
عبارتند از :عوامل ساختاری ،عوامل فرآیندی ،عوامل انساني ،عوامل نهادی .نتیجگه برآمگده از

بر

تحقیق بنائم ( )1394نشان داد که دلیل شکست بسیاری از استراتژیها ،انجام و اجرای

خالقی

استراتژی اسگت .نتایج تحقیق اکبری امامي و همکاران ( )1394که بر  18نفر از خبرههای

ت

علمي شامل مدیران ،معاونان بانکي و اساتید دانشگاهي صورت گرفته است نشان داد که

مدیرا
ن
….

اجرای موفق استراتژی تابعي از بستر رفتاری به عنوان شرط علي رخداد شایستگيهای

بستر حاکم منجر به پیامد نهایي ،یعني تحقق چشماندازها و اهداف ،اجماع و چابکي سازمان
ميشود .رازافشار و شفیعي ( )1394در تحقیق خود نظام مدیریت پورتفولیوی پروژهها که
آن را ميتوان مدیریت سبد پروژهها نیز نامید با رویکرد استراتژیک و به عنوان یک ابزار
سودمند برای برقراری امکان شناسایي ،تعریف و اولویتبندی صحیح پروژه معرفي و ضمن
تبیین بودجه بندی عملیاتي و تشریح بودجهبندی استراتژیک ،مدلي ارائه کردند که براساس
آن ميتوان نسبت به اختصاص اصولي منابع الزم به برنامهها ،طرحها و مصارفي که جنبه
استراتژیک برای بنگاه دارند و در نظام مدیریت پورتفولیوی بنگاه هستند اقدام نمود به گونه-
ای که ارتقاء میزان تحقق اجرای استراتژیهای بنگاهها ،بویژه آنهایي که از روش کارت
امتیازی متوازن 1برای این امر بهره بردهاند تسهیل شود .یافتههای پژوهش ملک اخالق و
همکاران ( )1393حاکي از آن بود که در خارج سازمان  4عامل و در داخل سازمان  6عامل

اجرای استراتژی و عملکرد با توجه به نقش تعدیلگرهای خالقیت...

رفتاری اجرا محور بوده و توان اجرای استراتژی به همراه عوامل درون سازماني و ثبات نسبي

93

اجرای استراتژی را متأثر خواهند کرد .آنها نشان دادند که عوامل خارجي در اجرای بررس
استراتژیهای سازماني از اولویت یکساني برخوردارند اما عوامل داخلي اولویتبندی ی
تأثیر

متفاوتي داشتند .عوامل داخلي بر أساس اولویت شامل :منابع مالي ،رهبری سازمان ،منابع

عوام

انساني ،ارتباطات سازماني ،فرهنگ سازماني و ساختار سازماني بر اجرای استراتژی سازمان-

ل

های ورزشي دولتي ایران تأثیر داشتند .منابع خارجي شامل :عوامل سیاسي/حقوقي/قانوني،

فرد

عوامل اقتصادی ،عوامل فرهنگي-اجتماعي و مشروعیت سازماني بر اجرای استراتژی

یو

سازمانهای دولتي ورزشي تأثیر دارد.

سازم

تخصیص منابع در راستا و همسو با استراتژی انجام ميگیرد که اگر غیر از آن باشد انی
بر

استراتژی به صورت گزارشي از مستندات بدون کاربرد باقي خواهد ماند .تخصیص بهینه

خالقی

منابع به علت محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای جامعه ،مهمترین ابزار اجرای

ت

استراتژی و برنامههای بلندمدت هر سازمان است .به عبارت دیگر ،سیاستها و هدفهای

مدیرا

1. BSC

ن
….
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برنامه هر سازمان در تخصیص بهینه منابع به فعالیتها انعکاس ميیابد (درویش متولي و
همکاران .)1389 ،امواواسي و وانجاوو )2013( 1در تحقیق خود نشان دادند که تخصیص
منابع بر اجرای استراتژی تأثیر مثبتي دارد.
در تحقیقي که توسط اسلک ،چمبر و جانسون 2در سال  2009انجام شد مشخص شد که
رهبری سازماني بر اجرای موفقیتآمیز استراتژیها در بخش خدمات و بالطبع بر موفقیت
سازمان تأثیر دارد .نتایج تحقیق وانجوهي و اکیبو )2013( 3و کیهارا )2017( 4حاکي از آن
بود که رهبری سازماني بر اجرای استراتژی و موفقیت شرکتهای منتخب کنیا تأثیر دارد.
نتایج تحقیق پاالدن 5و همکاران ( )2016که بر  124نفر از معاونین دانشگاه نیجریه انجام شده
بود نشان داد که رهبری سازماني بر اجرای مؤثر استراتژی تأثیر دارد .ملک اخالق و
همکاران ( )1393رهبری سازماني را به عنوان یکي از عوامل داخلي سازمان بر اجرای مؤثر

94
بررس
ی

استراتژیهای سازمانهای دولتي ورزشي مؤثر دانستند.
مقصود از مشارکت کارکنان ،انواع روشها و فعالیتهایي است که در زمینه مشارکت
اعضای سازمان در اجرای استراتژیها انجام ميگیرد .هرتمن و بامباکاس )2000( 6بیان

تأثیر

داشتند که مشارکت کارمندان در اجرای استراتژی نقش بسیار مهم و اساسي را ایفا ميکند.

عوام

قوی بازو و ذبیحي ( )1393در تحقیق خود در رابطه با مشارکت کارکنان در دانشگاه علوم

ل

پزشکي مشهد بیان کردند که مشارکت دادن کارکنان در فرآیند برنامهریزی استراتژیک،

فرد

بهبود عملکرد

یو
سازم
انی

تعهد آنان را د ر پیاده سازی برنامه های استراتژی افزایش و درنهایت باع

سازماني ميشود .وانجوهي و اکیبو )2013( 7در تحقیق خود نشان دادند که مشارکت
کارمندان بر اجرای استراتژیها در شرکتهای منتخب کنیا تأثیر دارد .بهادری و همکاران

بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. Mwawasi & Wanjau
2. Slack, Chambers, & Johnston,
3. Wanjohi & Okibo
4. Kihara
5. Palladan
6. Hortman & Bambacas
7. Wanjohi & Okibo

مؤثر بر اجرای استراتژیهای بیمارستان دانستند.
در تحقیقي که توسط وانیورو و موتوری )2013( 1انجام شد نشان داده شد که آموزش
اصول برنامهریزی استراتژیک در اجرای برنامهریزی استراتژیک در مدرسههای دوره
متوسطه کنیا تأثیر دارد .به طور کلي آموزش منجر به افزایش انگیزه ،تعهد و عملکرد شغلي
کارکنان ميشود و باع

ميشود کارمندان مشارکت بیشتری در اجرای استراتژیها داشته

باشند.
فالشا ،گالیستر و تاتوگلو )2006( 2در تحقیق خود نشان دادند که بین برنامهریزی
استراتژیک و عملکرد مالي رابطه وجود دارد .پیرس ،و رابینسون )2007( 3نشان دادند که
برنامهریزی استراتژیک عملکرد مالي را افزایش ميدهد .اسچونک و شرایدر )1993( 4رابطه
مثبت برنامهریزی استراتژیک و عملکرد را در شرکتهای کوچک نشان دادند .بوید

5

اجرای استراتژی و عملکرد با توجه به نقش تعدیلگرهای خالقیت...

( )2018مشارکت کارکنان در فرآیند برنامهریزی استراتژیک را به عنوان یکي از عوامل

95

( )1991در  21مطالعات و تحقیقاتي که در سالهای  1970تا  1988انجام شده بود نشان داد بررس
که بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد مالي رابطه مثبتي وجود داشته است .طبق شواهد ی

گرینلي 6در سال  1994که  29کار تحقیقي و پژوهشي را در رابطه با برنامهریزی استراتژیک
و عملکرد مالي بررسي کرده بود ،نشان داد که رابطه مثبتي بین این دو عامل وجود داشته

تأثیر

عوام
ل

است .ساراسن و تگاردن 7سال  2003نشان دادند که ارتباط مثبتي بین برنامهریزی استراتژیک

فرد

و عملکرد مالي وجود دارد .ایساک و همکاران )2016( 8بیان کردند که اجرای استراتژی

یو

تأثیر زیادی بر عملکرد سازمان دارد.

سازم
انی
بر
1. Wanyoro & Muturi
2. Falshaw, Glaister and Tatoglu
3. Pearce, and Robinson
4. Schwenk and Shrader
5. Boyd
6. Greenley
7. Sarason and Tegarden
8. Isaac

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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روانشناسان خالقیت را ترکیبي از قدرت ابتکار ،انعطافپذیری و حساسیت در برابر نظریاتي
مي دانند که یادگیرنده را قادر مي سازد خارج از نتایج تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد
بیندیشد که حاصل آن ،رضایت شخصي و احتماالً خشنودی دیگران خواهد بود.
خالقیت ترکیبي از انعطافپذیری ،سیالي ،بسط و ابتکار است .کازاکین و کریتلر)2005(1
انعطافپذیری را به عنوان مهمترین مؤلفه خالقیت دانستند .بنابراین با توجه به اهمیت بسیار
زیاد انعطاف پذیری به خصوص در اجرای استراتژی ،این تحقیق بر انعطافپذیری به عنوان
مهمترین مؤلفه خالقیت تمرکز کرده است .شیمیزو و هیت )2004( 2و تامایو-ترس و
همکاران )2010( 3انعطافپذیری استراتژیک را توانایي سازمان در کنش یا پاسخگویي
سریع به محیط یا موقعیتهای غیرقابل پیشبیني و غیر منتظره بازار تعریف کردند .هیگت و
همکاران )1998( 4این گونه اسگتدالل مگيکننگد کگه مهگمتگرین مشخصهای که شرکتها

96
بررس
ی
تأثیر

برای بررسي فضای رقگابتي نیگاز دارنگد انعطافپذیری راهبردی است و آن را بگه عنگوان
توانگایي شگرکت برای پیشبیني و پذیرش سریع تغییرات محیط و در نهایت کسب مزیت
رقابتي تعریف ميکنند.
نظریههای جدید مدیریت بر توسعه انعطافپذیری استراتژیک سازماني به عنوان یک
5

عوام

رویکرد جانشین برای مدیریت سنتي تمرکزکردهاند (سینگز و آکدوگان  .)2013 ،گروال و

ل

تانسوهاج )2001( 6بیان کردند که نرخ فزاینده تغییرات در بازارها امروز به همراه تنوع مستمر

فرد
یو
سازم
انی

نیازها و انتظارات مشتریان ،باع

شده است که انطباقپذیری سازمانها به یکي از الزامات

اساسي رقابت تبدیل شوند .ژانگ )2006( 7اعالم ميکند که بر این اساس ادبیات بازاریابي
و استراتژی ،به طور فزایندهای انعطاف پذیری استراتژیک را به عنوان شایستگي سازماني

بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. Casakin and Kreitler
2. Shimizu & Hitt
3 . Tamayo Torres, Ruiz-Moreno & ,Verdú
4. Hitt & Keats & DeMarie
5. Cingoz & Akdogan
6. Grewal & Tansuhaj
7. Zhang

و اکدگان )2013( 1بیان کردند که در واقع انعطافپذیری استراتژیک در محیطهای پیچیده،
الزامات مورد نیاز برای انطباق با موقعیتهای در حال تغییر را فراهم ميآورد .لومپکین و
لینچتنستین )2005( 2در مقاله خود بیان داشتند که فعالیت در محیطهای کسب و کار پر
تالطم ،مستلزم افزایش انعطافپذیری است .گاثوني و ایوگي 3در سال  2013در تحقیق خود
روی  22دانشگاه دولتي کنیا نشان دادند که انعطافپذیری استراتژیک بر عملکرد
دانشگاههای دولتي تأثیر داشته است .با توجه به اینکه دانشگاهها از طرفي مواجه با فضای
رقابتي و کسب دانشجویان و درآمد بیشتر نسبت به سایر دانشگاهها هستند و از طرفي به خاطر
محیط پیچیده و عدم اطمینان محیطي و قوانین جدید باید بتوانند نسبت به موقعیتهای غیر
قابل پیش بیني و غیر منتظره محیط به سرعت پاسخگو باشند .بنابراین دانشگاهها هنگام اجرای
استراتژیها باید انعطافپذیری استراتژیک داشته باشند تا بتوانند تأثیر بیشتری در عملکرد

اجرای استراتژی و عملکرد با توجه به نقش تعدیلگرهای خالقیت...

حیاتي برای دستیابي و حفظ و نگهداری مزیت رقابتي و عملکرد برتر مطرح ميکند .سینگز

97

پیشبیني شده دانشگاهها داشته باشند .با توجه به موارد مطرح شده فرض ميشود که -1:بررس
تخصیص بهینه منابع بر اجرای مؤثر استراتژیها در دانشگاه آزاد اسالمي تأثیر دارد -2.ی
تأثیر

رهبری سازماني بر اجرای مؤثر استراتژیها در دانشگاه آزاد اسالمي تأثیر دارد -3.مشارکت

عوام

کارمندان در اجرای مؤثر استراتژیها در دانشگاه آزاد اسالمي تأثیر دارد -4.آموزش اصول

ل

برنامهریزی استراتژیک تأثیر مشارکت کارمندان بر اجرای استراتژیها در دانشگاه آزاد

فرد

اسالمي را افزایش ميدهد -5 .اجرای استراتژیهای عملیاتي در عملکرد دانشگاه آزاد

یو

اسالمي تأثیر مثبت دارد -6 .انعطافپذیری و خالقیت استراتژیک تأثیر اجرای استراتژی بر سازم
انی
عملکرد دانشگاهآزاداسالمي را افزایش ميدهد.

با توجه به پیشینه تحقیق و فرضیات ،مدل مفهومي تحقیق به صورت ذیل ارائه ميشود:

بر

خالقی
ت

1. Cingoz & Akdogan
2. Lumpkin, Lichtenstein
3. Gathoni, Oyugi

مدیرا
ن
….
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انعطافپذیری و
خالقيت استراتژیک

تخصيص منابع

عملكرد دانشگاه

اجرای استراتژی سازماني

رهبری سازماني

مشارکت کارمندان

آموزش اصول برنامهریزی
استراتژیک

شكل  .1مدل مفهومي تحقیق

98
بررس
ی
تأثیر
عوام
ل

روش پژوهش
در این تحقیق ،متغیرهای تخصیص منابع ،رهبری سازماني و مشارکت کارمندان متغیرهای
مستقل هستند .متغیرهای اجرای استراتژی و عملکرد دانشگاه آزاد اسالمي هم متغیر وابسته
هستند .متغیرهای انعطافپذیری استراتژیک و اصول آموزش برنامهریزی استراتژیک

فرد

متغیرهای تعدیلگر هستند .روش انجام تحقیق بر اساس طرح تحقیق ،توصیفي و از نوع

یو

مطالعه موردی است .همچنین بر اساس هدف ،کاربردی است .با توجه به اینکه در هر

سازم

سازماني ،مسئولیت اجرای استراتژی با مقام ارشد اجرایي و رؤسای واحدهای اصلي سازمان

انی
بر

است جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و معاونان یک واحد از دانشگاه آزاد اسالمي

خالقی

که شامل  14نفر هستند تشکیل ميدهند .در این تحقیق ،جهت تجزیه و تحلیل آماری از

ت

روش سرشماری کامل استفاده شده است (آذر و مومني.)1396،

مدیرا
ن
….

سؤاالت تخصصي پژوهش بود که در  6زیر بخش مورد پرسش قرار گرفتند .مقیاس مورد
استفاده جهت پاسخگویي به سؤاالت ،پرسشنامه طیف  5گزینهایي لیکرت است که از
درجات خیلي زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلي کم (که امتیازات ارائه شده به آنها به
ترتیب ،4 ،3 ،2 ،1و  5است( استفاده شده است تا پاسخ دهندگان نظر خود را با درج عالمت
در خانههای مرتبط نشان دهند .در راستای افزایش اعتبار پرسشنامه سعي شد که سؤالهای
پرسشنامه به صورت ساده و واضح مطرح شده و سؤالها چندین بار بررسي شود .پرسشنامه
حاضر از لحاظ روایي محتوا مورد تأیید خبرگان و استادان دانشگاهي قرار گرفته و ارزیابي
نهایي از میان آنها صورت گرفت .برای بررسي پایایي پرسشنامه هم از  )1ضرایب بارهای
عاملي  )2 ،آلفای کرونباخ و  )3پایایي ترکیبي) 1(CRاستفاده شد .در این تحقیق ،برای
تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از روشهای آمار استنباطي و نرم افزار  PLSاستفاده

اجرای استراتژی و عملکرد با توجه به نقش تعدیلگرهای خالقیت...

ابزار جمعآوری اطالعات در این تحقیق ،پرسشنامه بوده است .پرسشنامه پژوهش شامل

99

شده است .پژوهشگران زیادی استفاده از روش  PLSرا در علوم مختلف بررسي کرده و بررس
نتایجي ارائه دادهاند از جمله هالند ( )1999در مدیریت استراتژیک ،پاولو و چای )2002( 2ی

در کسب و کارهای اینترنتي ،هینگینز و همکاران )1992( 3در رفتار سازماني ،هیر و

تأثیر

عوام

همکاران 4در بازاریابي و لي و همکاران )2012( 5در حسابداری .حجم نمونه اندک بهترین

ل

دلیل استفاده از  PLSاست .مهمترین دلیل برتری این روش برای نمونههای کوچک ذکر

فرد

شده است .عدم حساسیت  PLSبه حجم نمونه تا آنجاست که حتي تعداد نمونه ميتواند

یو

کمتر از تعداد کل متغیرهای پژوهش باشد .به طور مثال ولد ( )1989در مقاله خود مدلي را سازم
انی

بهکار ميبرد که دارای تعداد کل  27متغیر است و این در حالي است که تعداد نمونه 10
عدد برای تحلیل استفاده شده است.

بر
خالقی

1. Composite Reliability
2. Pavlou, Chai
3. Higgins, Duxbury, Irving
4. Hair, Sarstedt, Ringle, Mena
5. Lee, Petter, Fayard, Robinson

ت
مدیرا
ن
….
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نتایج ضرایب بارهای عاملي نشان داد که همه سؤاالت به غیر از سؤال  7و سؤال  8بیشتر
از 0/4هستند .بنابراین سؤاالت  7و  8از پرسشنامه حذف شده و مجددا ضرایب بارهای عاملي
سنجیده شد که نتایج حاکي از آن است که پرسشنامه دارای روایي الزم است چون ضرایب
همه بارهای عاملي باالتر از  0/4است .نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرها با در نظر گرفتن
مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ ( 0/7کرونباخ ،)1951 ،برای پایایي ترکیبي ( 0/7نانالي،1
 )1978و برای ( 0/5 AVEفورنر و الرکر )1981 ،2است و مطابق با یافتههای حاصل تمامي
این معیارها در مورد متغیرها مقدار مناسبي اتخاذ نمودهاند .بنابراین ميتوان مناسب بودن
وضعیت پایایي و روایي همگرای پژوهش حاضر را تأیید ساخت .نتایج ضرایب بارهای
عاملي ،آلفای کرونباخ ،پایایي ترکیبي و  AVEدر جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول  .1نتایج روایي و پایایي
متغیر

کرونب

ترکیبي

Ave

آموزش اصول استراتژیک

0/930

0/956

0/878

اجرای استراتژی

0/937

0/960

0/888

انعطاف پذیری استراتژیک

0/921

0/938

0/717

عوام

تخصیص منابع

0/740

0/835

0/634

رهبری سازماني

0/929

0/947

0/753

ل

عملکرد دانشگاه

0/750

0/838

0/573

فرد

مشارکت کارمندان

0/739

0/853

0/661

بررس
ی
تأثیر

یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. Nunnally
2. Fornell & Larcker

اولین و اساسيترین معیار برای سنجش رابطة بین سازهها در بخش ساختاری ،مدل
ضرایب معناداری یا همان مقادیر t-valueاست .این مقادیر با استفاده از آزمون بوت استراپ

1

قابل اندازهگیری است .آزمون بوت استراپ روشي مناسب برای ایجاد خطاهای استاندارد یا
ارزشهای  tاست .در تمام فرضیهها تمامي ضرایب معناداری  zاز  1/761بیشتر هستند که این
امرنشان دهندة تأثیر الزم بین متغیرها در حداقل سطح اطمینان  %90نشان ميدهد (شکل .)2

اجرای استراتژی و عملکرد با توجه به نقش تعدیلگرهای خالقیت...

یافتههای پژوهش

101
بررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
شكل  .2ضرایب معناداری )t-value( z

سازم
انی

همان گونه که از شکل شماره  2مشخص است ،ضریب معناداری  zمربوط به

بر
خالقی

متغیرتعدیلگر  2/62محاسبه شده است که به دلیل بیشتر بودن از  2/145نشان ميدهد در

ت

سطح اطمینان  %95ميتوان تأثیر متغیر «آموزش اصول برنامهریزی استراتژیک» را به عنوان

مدیرا

1. Boot Strapping

ن
….
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یک متغیر تعدیلگر تأیید ساخت .به همین ترتیب در خصوص متغیر تعدیلگر «انعطاف
پذیری استراتژیک»  3/14محاسبه شده است که به دلیل بیشتر بودن از  2/977نشاندهنده این
مطلب است که در سطح اطمینان  %99مي توان تأثیر متغیر «انعطافپذیری استراتژیک» را به
عنوان یک متغیر تعدیلگر تأیید نمود .مطابق با شکل شماره  ،2در تمامي فرضیهها ،ضرایب
معناداری  zاز  1/761بیشتر هستند که این امر نشان دهندة الزم بین متغیرها در حداقل سطح
اطمینان  %90است .بنابراین همه فرضیههای مطرح در پژوهش مورد تأیید است.

بحث و نتيجهگيری
نتایج تحقیق نشان داد که تخصیص بهینه منابع بر اجرای مؤثر استراتژیها در دانشگاه آزاد

102

اسالمي تأثیر دارد .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق امواواسي و وانجاوو ( )2013و ملک
اخالق و همکاران ( )1393همسو است .امواواسي و وانجاوو در تحقیق خود نشان دادند که

بررس
ی
تأثیر
عوام
ل

تخصیص بهینه منابع ميتواند بر اجرای استراتژی دانشگاههای کنیا تأثیر مثبتي داشته باشد.
ملک اخالق و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تخصیص منابع یکي از مهم
ترین عوامل داخلي در اجرای استراتژیها است .یافتههای دیگر تحقیق نشان داد که رهبری
سازماني بر اجرای مؤثر استراتژیها در دانشگاه آزاد اسالمي تأثیر دارد .نتایج این فرضیه با
1

2

3

فرد

تحقیقات اسلک ،چمبر و جانسون ( ،)2009وانجوهي و اکیبو ( )2013و کیهارا (،)2017

یو

پاالدن 4و همکاران ( ،)2016ملک اخالق و همکاران ( )1393همسو است .آنها در تحقیقات

سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

خود نشان دادند که رهبری سازماني ميتواند بر اجرای مؤثر استراتژیها و بالطبع بر موفقیت
سازمانها تأثیر مثبتي داشته باشد .تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق نشان داد که مشارکت
کارمندان در دانشگاه آزاد اسالمي تأثیر مثبتي بر اجرای مؤثر استراتژیها دارد .نتایج این
1. Slack, Chambers, & Johnston,
2. Wanjohi & Okibo
3. Kihara
4. Palladan

اکیبو ،(2013) 2بهادری و همکاران ( ،)2018همسو است .آنها در تحقیقات خود بیان داشتند
که مشارکت کارمندان نقش مهم و اساسي در اجرای مؤثر استراتژیها دارد که در نهایت
ميتواند باع

بهبود عملکرد سازمانها شود .نتایج دیگر تحقیق حاکي از آن بود که آموزش

اصول برنامهریزی استراتژیک ،تأثیر مشارکت کارمندان بر اجرای استراتژیها را افزایش مي-
دهد .وانیورو و موتوری )2013( 3در تحقیق خود نشان دادند که آموزش اصول برنامهریزی
استراتژیک ميتواند تأثیر مثبتي بر اجرای مؤثر استراتژیها داشته باشد .یافتههای دیگر
تحقیق نشاندهنده تأثیر مثبت اجرای مؤثر استراتژی بر عملکرد دانشگاه آزاد اسالمي بود که
این نتیجه با نتایج تحقیقات فالشا ،گالیستر و تاتوگلو ،)2006( 4پیرس و رابینسون،)2007( 5
اسچونک و شرایدر ،)1993( 6بوید،)1991( 7گرینلي ،)1994( 8ساراسن و تگاردن،)2003( 9
ایساک و همکاران ،)2016( 10همسو است .آنها در تحقیقات خود رابطه مثبت اجرای

اجرای استراتژی و عملکرد با توجه به نقش تعدیلگرهای خالقیت...

فرضیه با تحقیقات هرتمن و بامباکاس ،)2000( 1قوی بازو و ذبیحي ( ،)1393وانجوهي و

103

استراتژی با عملکرد سازمانها را مورد تأیید قرار دادند .طبق نتایج تحقیق نقش تعدیلگر بررس
انعطافپذیری و خالقیت استراتژیک در تأثیر اجرای استراتژی بر عملکرد دانشگاه آزاد ی

اسالمي تأیید شد .گاثوني و ایوگي )2013( 11در تحقیق خود که بر  22دانشگاه در کنیا انجام

تأثیر

عوام

شده بود نشان دادند که انعطافپذیری استراتژیک بر عملکرد دانشگاههای کنیا تأثیر داشته

ل

است.

فرد
یو
سازم
1. Bambacas & Hortman
2. Wanjohi & Okibo
3. Wanyoro & Muturi
4. Falshaw, Glaister and Tatoglu
5. Pearce, and Robinson
6. Schwenk and Shrader
7. Boyd
8. Greenley
9. Sarason and Tegarden
10. Isaac
11. Gathoni, Oyugi

انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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با توجه به تأیید شدن تأثیر تخصیص بهینه منابع بر اجرای استراتژی ،پیشنهاد ميشود که برای
اجرای مناسب استراتژیهای تدوین شده در دانشگاه آزاد بر اساس اولویتهایي که به وسیله
هدفهای ساالنه تعیین مي شوند تخصیص منابع مالي ،انساني ،تسهیالت فیزیکي و مادی
انجام گیرد .از آنجایي که یکي از موانع بزرگ در سر راه اجرای موفقیتآمیز استراتژی در
سازمان ،عدم موفقیت در پیوند بین برنامههای اجرایي و تعیین اولویت در تخصیص منابع به
برنامههای راهبردی بلندمدت است ،بهتر است دانشگاه آزاد اسالمي فرآیند جداگانهای برای
برنامهریزی بلندمدت راهبردی و بودجهبندی سالیانه و کوتاهمدت خود در نظر بگیرد.
همچنین پیشنهاد ميشود که جلسات کمیتههای تخصصي با حضور مشاورین متخصص و با
تجربه در این زمینه ،جهت بررسي منابع و اعتبارات دانشگاه تشکیل شود و محدودیتهای
مالي موجود ،مورد بررسي قرار گیرد و راهکارهای الزم جهت مدیریت بهینه منابع و اولویت

104
بررس
ی

بندی منابع جهت اجرای استراتژیها ارائه شود .با توجه به اهمیت موضوع تخصیص بهینه
منابع ،ميتوان جهت برنامهریزی و پایش عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه ،جلسات کمیته به
شکل منظم و هفتگي برگزار شود .همچنین دانشگاه ميتواند راهي برای مدون نمودن علمي

تأثیر

چگونگي اختصاص بودجه ،تسهیالت و منابع انساني در واحدها و دانشکدههای وابسته به

عوام

دانشگاه ایجاد کند و تا حد امکان روشهای مدون علمي را به چانهزني بخشهای متفاوت

ل

جهت تخصیص اعتبارات ترجیح دهد.

فرد
یو
سازم
انی

با توجه به تأیید تأثیر رهبری سازماني بر اجرای مؤثر استراتژیهای دانشگاه آزاد اسالمي،
پیشنهاد ميشود که دانشگاه با رهبری صحیح اجرای مناسب استراتژیها را کنترل کند و
باورهای سازماني را در راستای چشمانداز دانشگاه متحد کند .از سوی دیگر از آنجایي که

بر

در رهبری مؤثر ،سازو کار کنترل بر مدار انگیزش استوار است و باور بر این است که تحقق

خالقی

چشم انداز ترسیم شده همواره مستلزم ایجاد انگیزه است پیشنهاد ميشود که ایجاد انگیزه ،نه

ت

از راه اجبار ،بلکه با ارضای نیازهای بنیادی ،از قبیل :نیاز به موفقیت ،احساس تعلق ،نیاز به

مدیرا
ن
….

تشویق واقع شدن ،نیاز به احترام و عزت نفس در کل سطوح دانشگاه آزاد اسالمي به وجود

سازماني و افراد دانشي تأکید شود و یا افراد مربوطه را در تصمیم گیریهای مربوط به تحقق
چشم انداز دانشگاه آزاد اسالمي سهیم سازند .با توجه به تأیید تأثیر مشارکت کارمندان بر
اجرای مؤثر استراتژیها ،پیشنهاد ميشود که به کارمندان آموزش الزم داده شود که آنها
بتوانند در فرآیند تصمیماتي که بر سرنوشت آنان اثر ميگذارد مشارکت کنند .به آنها در
کار اداری و سازماني ،آزادی عمل بیشتری دهند که در نهایت باع

افزایش بازدهي ،تولید

و بهرهوری سازمان ميشوند .همچنین پیشنهاد ميشود که به منظور افزایش مشارکت
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي هنگام اجرای استراتژیهای مورد نیاز به مسائلي از قبیل ایجاد
انگیزههای مالي ،نظیر امکان پرداختهای مناسب با مزیت رقابتي در حقوق و دستمزد،
پاداشها و سایر مزایای مالي ،ایجاد انگیزههای معنوی و غیرمادی که شامل امنیت شغلي،
پرستیژ شغلي ،احساس ارزشمند بودن برای دانشگاه و شفافسازی آینده شغلي توجه بیشتری
داشته باشند تا کارمندان انگیزه بیشتری در مشارکت امور داشته باشند.
با توجه به تأیید نقش تعدیلگر خالقیت و انعطافپذیری و آموزش اصول برنامهریزی
استراتژیک ،پیشنهاد ميشود دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان یک سازمان کارا ،اهدافش را از

اجرای استراتژی و عملکرد با توجه به نقش تعدیلگرهای خالقیت...

آید .مثال یک رهبر چشم انداز آموزش را به گونه ای ترسیم سازد که بر ارزشگذاری دانش

105
بررس
ی
تأثیر
عوام

طریق تأمین خواستهها و نیازهای گروههای ذینفعش ،به وسیله ابزار انعطافپذیری در برابر

ل

تغییرات محیطي و خلق فرهنگي محقق کند .همچنین به کارمندان آموزش الزم داده شود تا

فرد

بتوانند خود را نسبت به تغییر و تحوالت منعطف نگه دارند و انعطاف پذیری را در اجرای

یو

استراتژیها همواره داشته باشند .پیشنهاد ميشود که اصول برنامهریزی استراتژیک به سازم
کارمندان آموزش داده شود .از آنجا که برنامهریز استراتژیک مانند یک هنرمند عمل ميکند انی

و خالقیت ،نقش اساسي در درک وضعیت دانشگاه و یا پاسخگویي به چالشهای دروني و

بر

خالقی

بیروني آن دارد ،بنابراین دانشگاه باید آموزش اصول برنامهریزی استراتژیک به کارمندان را

ت

سرلوحه اجرای استراتژی و اولویتهای اجرا قرار دهد چرا که تا کارمندان درک عمیقي

مدیرا

نسبت به برنامهریزی استراتژیک و نحوه اجرای طرحها و رویههای استراتژیک نداشته باشند ن
….
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نمي توانند در اجرای برنامه به طور ثمر بخش عمل نمایند .بنابراین پیشنهاد ميشود که با
برگزاری دورههای آموزشي ،به کارمندان جهت آموزش و مشارکت در برنامهریزی و
اجرای استراتژیها آموزش الزم داده شود تا بتوانند استراتژیهای تدوین شده را به نحو

احسن اجرا نمایند.
با توجه به اینکه اخیراً روش تحقیق کیفي و استفاده از مصاحبه در پژوهشها بیش از پیش
به چشم ميخورد لذا به نظر ميرسد از طریق مصاحبه با مدیران و معاونان دانشگاه آزاد
اسالمي ،اطالعات مفیدتری به دست آید که بتوانند عوامل مؤثر بیشتری بر اجرای صحیح
استراتژیهای دانشگاه و افزایش عملکرد دانشگاههای آزاد اسالمي ارائه شود .لذا پیشنهاد
ميشود در پژوهشهای آتي در حوزة اجرای استراتژی ،از رویکرد کیفي استفاده شود.
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و معاونین بوده است لذا پیشنهاد ميشود در محققان
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در تحقیقات آتي خود کارشناسان ،کارمندان و اعضای هیئت علمي هم در نظر گیرند .با
توجه به اینکه در این تحقیق ،عملکرد دانشگاه آزاد یک متغیر ذهني 1در نظر گرفته شده
محققان در تحقیقات آتي ميتوانند برای نتایج دقیقتر از متغیر عیني 2استفاده کنند .این

تأثیر

تحقیق تنها در یکي از واحدهای انشگاه آزاد اسالمي انجام شده است لذا پیشنهاد ميشود در

عوام

سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي این تحقیق انجام شود و نتایج آن مقایسه شود.

ل

سپاسگزاری :این پژوهش با حمایت مالي باشگاه پژوهشگران جوان (طرح پژوهشي  )93571اجرا

فرد
یو
سازم
انی

شده است .نویسندگان مقاله بر خود واجب ميدانند از همکاری و مساعدت معاون پژوهش و فناوری
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،کلیه معاونین و رؤسای دانشگاه و تمامي عزیزاني که در جمع-
آوری اطالعات و انجام این طرح ما را یاری نمودهاند سپاسگزاری نمایند.

بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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