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 خالصه مديريتي:

ريزي، به منظور از مطالعه حاضر تدوين استراتژي سازماني براي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامههدف 

اهميت برخورداري از برنامه استراتژيك سازماني، به دليل انطباق با محيط پوياي . باشدارتقا توانمندي و كارامدي اين نهاد مي

به طور  ها ناگزيرندديريت استراتژيك بر پايه اين نياز قرار گرفته است كه سازمانفرايند م. باشدها ميبيرون و داخل سازمان

دائم بر شرايط، روندها و رويدادهاي داخلي و خارجي سازمان نظارت كنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، 

تواند سازگاري و انعطاف سازمان را با محيط در واقع تدوين استراتژي سازماني و اجراي آن مي. خود را با تغييرات وفق دهند

اعتقاد بسياري از انديشمندان بر آن  .سرشار از تغيير حفظ كرده و از اين طريق عامل بقا و رشد سازمان در بلندمدت باشد

وع اين موضريزي استراتژيك به شكل موثر، در نهادهاي آموزشي و پژوهشي نيز وجود دارد و است كه امكان استفاده از برنامه

ي و هاي آموزشبا توجه به اينكه سازمان. ريزي استراتژيك حاصل شده استبراساس بررسي ادبيات، تجارب و فرايند برنامه

سات ها و موس، هيچ دليلي براي عدم كاركرد آن در دانشگاهاندپژوهشي بخش خصوصي با موفقيت از اين روش استفاده كرده

الي اي استراتژيك براي موسسه عس اين تحقيق درصدد است تا با استفاده از روشي علمي برنامهبر اين اسا. دولتي وجود ندارد

  .ريزي طراحي كند و با اين اقدام امكان ارتقا خدمات اين نهاد را فراهم آوردآموزش و پژوهش مديريت و برنامه

اذ تصميمات و انجام اقدامات بنيادي تعريف يافته در جهت اتختوان تالشي منظم و سازمانريزي استراتژيك را ميبرنامه

. ندكهاي ناهمگرا را همسو و منطبق ميريزي استراتژيك، ارتباطات و مشاركت را سهولت بخشيده و عاليق و ارزشبرنامه. كرد

و هاي اخير به شكلي فزاينده، متالطم و دگرگون شده است هاي آموزشي و پژوهشي در سالمحيط داخلي و خارجي سازمان

يوستگي اين تالطم و پ. هاي مختلف داشته باشدبيني در بخشهايي غيرقابل پيشتواند انعكاستغيير در هر نقطه از محيط مي

ها بايد به شكل استراتژيك كه در گذشته وجود نخست اين سازمان. هاستمتقابل، نيازمند واكنشي سه وجهي از سوي سازمان

ا به ها و ادراكات خود رهاي پيوسته در حال تغيير، بايد يافتهبراي سازگاري با محيط دوم اين كه. نداشته است، تفكر كنند

ري هاي مناسب به منظور سازگاسازي استراتژيهاي كارساز مبدل كنند و سوم آن كه بايد بستر مناسب براي پيادهاستراتژي

  .هاي درحال تغيير را فراهم آورندبا محيط
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ابتدا به بررسي شرايط محيط موسسه پرداخته تا با ايجاد شناختي جامع از محيط، شرايط به همين منظور اين طرح 

 يافتههاي آموزشي سازماندهد كه گروهبررسي وضع محيط داخلي موسسه نشان مي. طراحي استراتژي مناسب را فراهم آورد

دانشياران و استادان به كل اعضاي هيت علمي نقاط ها و باال بودن نرخ تعداد و قوي، ارتباط اعضا هيئت علمي با ساير دانشگاه

و كندي روند ارتقا  اعضاي هيئت علمي در موسسه حضور محدود باشند و نقاط ضعف اين بخش نيزقوت بخش آموزشي مي

 در خصوص منابع انساني نيز تعداد زياد كاركنان داراي مدارك تحصيلي كارشناسي و باالتر، انطباق مدارك. باشدمي هاآن

كاركنان با نيازهاي شغلي، تجربه باالي مديران و امكان جايگزيني نيروهاي كارشناس سازمان با نيروهاي جديدالورود مهمترين 

و نسبت پايين مديران زن ) سال 7درصد با سابقه كمتر از  25(در مقابل سهم باالي نيروهاي كم تجربه . باشندنقاط قوت مي

در خصوص امكانات و تجهيزات نيز بايد گفت كه از مقايسه . باشندمنابع انساني مي به مرد نقاط ضعف موسسه در زمينه

امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي موسسه با سه دانشگاه تهران، شهيد بهشتي و عالمه طباطبايي مشخص شده كه 

بوده و در مقابل بودجه آموزشي پژوهشي و همچنين ميزان بودجه پژوهشي از نقاط قوت موسسه  -تجهيزات و امكانات آموزشي

  .باشدنزولي از نقاط ضعف موسسه مي

هاي بنيادين از سوي در خصوص نقاط قوت و ضعف مرتبط با فرهنگ و تعهد سازماني نيز بايد گفت كه توجه به ارزش

قاط تمر مهمترين نكارگزاران، تمايل كاركنان و مديران به ايجاد تغييرات سازماني و پذيرش يادگيري به عنوان يك امر مس

اي است كه نوآوري به دليل بافت دهد كه فرهنگ سازماني موسسه به گونههمچنين نتايج نشان مي. قوت موسسه هستند

پذيري در ميان كاركنان بسيار پايين است، يابد، تحمل مخاطره و ريسككارانه حاكم بر شئون موسسه مجال بروز نميمحافظه

هاي كاري ضعيف است، ارتباط مديران با كاركنان ه وجود ندارد، مديريت سازمان در ايجاد تيمانسجام و يكپارچگي در موسس

از طرف ديگر به دليل شفاف نبودن رسالت موسسه، توافقي . باشد و انتقادپذيري چنداني در موسسه وجود نداردقوي نمي

دانند براي موفقيت لندمدت ندارند و كاركنان نميهاي بهمگاني در مورد اهداف موسسه وجود ندارد، رهبران سازمان ديدگاه

به عالوه به دليل تعهد عاطفي پايين به سازمان، كاركنان و مديران موسسه در حد كمتر از . در آينده چه چيزهايي الزم است

. يت در سازمانتمايل به تالش قابل مالحظه به خاطر سازمان و تمايل براي ادامه عضو: متوسط به موضوعات زير اعتقاد دارند
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  :باشدهاي زير مواجه ميدهد كه سازمان با فرصتبررسي محيط خارجي سازمان نيز نشان مي

هاي توسعه و مديران ارشد نظام بر رشد پژوهش و فناوري و انجام تحقيقات كاربردي در خصوص حل تاكيد برنامه -

  مشكالت كشور

سعهريزي و توبنيادين و كاربردي در زمينه مسائل مديريت، برنامههاي ريزي به پژوهشنياز سازمان مديريت و برنامه -

	الزام قانوني و انحصار موسسه در زمينه آموزش مديران عالي كشور -

	هابرداري از توان بالقوه آنامكان ارتباط با كليه واحدهاي آموزشي و پژوهشي كشور و فرصت بهره -

بنا به تصويب هيئت (ات اداري، مالي، استخدامي و تشكيالتي خاص ها و مقررنامهمندي از آيينداشتن امتياز بهره -

	)امنا

هاي كارشناسي ارشد و دكتري از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي و تاييد صالحيت موسسه براي برگزاري دوره -

	وزارت علوم

	شيها و اساتيد ديگر موسسات پژوهآگاهي از پيشينه و شهرت علمي موسسه از سوي مديران دستگاه -

 :باشنددر مقابل، تهديدهاي موجود در محيط سازمان نيز به اين شرح مي

  ريزي در مورد موسسه و تغييرات گسترده مديريتي در آننامشخص بودن سياست سازمان مديريت و برنامه -

	عدم باور و اعتقاد ذاتي بسياري از مديران به تحقيقات بنيادين -

	موسسههاي ناشناخته بودن ظرفيت و توانمندي -

	نبود سازوكار قانوني در زمينه الزام مديران ارشد به آموزش ديدن -

	اطالعاتي كارساز و موثر در سطح كالن كشور -نبود نظام ارتباطي -

	)رقبا(هاي پژوهشي متعدد در بخش دولتي و خصوصي وجود سازمان -

 هاي آموزشي و پژوهشي در موسسات بخش خصوصي در مقايسه با بخش دولتيوجود جاذبه -

 


