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Abstract: The purpose of study was to formulate a strategic educational program for
the university based on the SWOT model. In this research, a combination of two
quantitative and qualitative research methods was used. Then, the statistical population
consisted of educational experts of Quchan University (14 people) were considered as
the sample by selected census method and the instrument was interviews. Then, the
research findings showed that Quchan University has 13 strengths, 12 weaknesses, 16
opportunities and 12 threats that indicated Quchan Industrial University was located in
weakness and threats area. By matching and comparing the SWOT matrix and the
internal and external factors assessment matrix, appropriate strategies were developed
for Quchan University which included Creation and development of educational,
research and welfare infrastructure by consulting with city, province and country
authorities as well as attracting charity support; Increasing the quality of education
through the absorption of a competent faculty and establishing a network of scientific
cooperation with the universities and industries of the city, province and country with a
technical and engineering approach and meeting the industrial needs of society; and
Compete with the same level universities, transforming the first-class university in the
field of knowledge-based and Strength economy.
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صفری و اسماعیلی شاد

راهبردها و برنامههای اصالي ساازمان اسات تاا بدینوسايله

مقدمه
برنامهریزی راهبردی آموزشي چگونگي انجام كارهای
اصلي یك مجموعه آموزشي را هدایت و رشد پایدار آن را با

سازمان را با محيطي متناسب آمده كند كه همواره در حال
تغيياار اساات (دفاات  .)2002برنامااهریزی راهبااردی بااه

همكاری كليه بخشهای سازماني از طریق بهكارگيری

سازمانها این امكاان را ميدهاد كاه از طریاق شناساایي و

روشهای علمي جهت شناسایي و تدوین راهبردهای

تدوین راهبردها به شيوهای خاال و نوآوراناه فكار نماوده و

آموزشي در چارچوب راهبردهای كالن منابع انساني و

زمينه حيات و كسب مزیتهای رقابتي را با ایجااد همناوایي

سازمان به سمت آینده فراهم ميآورد .عناصر اصلي این

در زیر نظامهای سازماني فراهم آورناد (عيادی و عباداللهي

برنامهریزی شامل "شناسایي و تنظيم چشمانداز ،عوامل
داخلي و خارجي ،شناسایي اهداف راهبردی یا راهبردهای

 .)1393از اهااداف برنامااهریزی راهبااردی ،دادن هشاادار بااه
سازمان درباره تهدیدها و فرصتها اسات (بریساون .)2002

آموزشي" است .چشمانداز آموزشي ،افق مطلوب و

به موازات پویااتر شادن محايط و افازایش عادم اطميناان

برگزیدهای است كه واحد آموزش سازماني بهمنظور

محيطي ،برنامهریزی راهبردینيز در ساازمانها باا اساتقبال

پشتيباني مؤثر و هدفمند از سازمان با در نظر گرفتن

بيشتری مواجه ميشود (بروز و پروهيت  .)2007سازمانها

دیدگاههای ذینفعان مختلف برای خود برگزیده و با توجه به

از طریق برنامهریزی راهبردی ميتوانند تالطام محيطاي را

آنهم مجموعه فرصتها و تهدیدهای محيطي تأثيرگذار

پيشبيني كرده و منابع سازمان را بار آن اسااس تخصاي

سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و تكنولوژیكي و هم قوتها و

دهناد (رود و همكااران  .)2008در ایان مياان یكاي از

ضعفهای آموزشي كه ریشه در عواملي نظير" نحوه مدیریت

ابزارهایي كه در مرحله تدوین راهبارد بارای تحليال ماوارد

داخلي سيستم آموزش ،تدوین و پيادهسازی فرآیندهای

راهبردی دروني و بيروني به كاار مايرود تحليالSWOT

تخصصي و زیرساختهای نرمافزاری آموزشي و"...دارد را

ميباشد SWOT .مهمترین عوامال دروناي و بيروناي كاه

شناسایي مينماید (عيدی و عبداللهي  .)1393مراكز

ميتوانند آینده یك سازمان را تحت تأثير قرار دهند ،خالصه

آموزش عالي در دنيا باید با دیدگاهي راهبردی وضعيت
موجود خود را مورد بررسي دقيق قرار دهند و با ترسيم

ميكند (صحت و پریزادی .)1388
صفری و همكاران ( )1396در پژوهشي تحت عنوان مطالعاه

بصيرتها و رسالتها بر اساس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و

مدلهای برنامهریزی راهبردی دانشاگاهها (مطالعاه ماوردی

نگرانيها ،اهداف خود را تعيين كنند تا در قالب برنامههای

آموزش عالي ایران) به بيتوجهي به چگونگي عملياتي كردن

عملياتي مرتبط به وظایف خود به نحوی مؤثرتر بتوانند

راهبردهای (خرد ،ميانه و كالن) در سطح محايط در دسات

پاسخگوی نيازهای جامعه و مشكالت جهانيشدن برآیند

بررسي ،تعيين نكردن منابع ماالي در فرایناد اجارای تغييار

(بنيهاشمي و ثقفي .)1394

راهبردهااا و كاااض فاار

یكي از چالشهای دائمي سازمانها در دنيای امروز ،محيط و

راهبردها از مدل خاصي برای برنامهریزی راهبردی در حاوزه

تغييرات و شتاب آن است  .ساازمانها هماواره باا ماوجي از

كااردن دانشااگاه در فراینااد بررسااي

مطالعاتي استفاده كردهاند .محرابي زاده ( )1395باه منظاور

تغييرات روبهرو هستند كه مسائل مختلفاي چاون فرصات و

طراحي برنامه ریزی راهباردی دانشاگاه فنااوریهاای ناوین

تهدید را بارای آنهاا ایجااد ميكناد .باا گاذر زماان ،تاوان

سبزوار دریافت كه ایان دانشاگاه در موقعيات تادافعي قارار

سازمانها بارای شاناخت اماوات تغييارات و مادیریت آنهاا

داردو راهبردهای تدوین شده بر اساس این موقعيت را چنين

كاهش یافت و این بعد جدید ،سازمانها را واداشت تا حداقل

تعریف كرد برون سپاری تشكيل كارگاههاا و آزمایشاگاههاا،

هالهای از تغييرات را از قبل برای خود ترسيم كرده و خود را

هدفمندسازی ،تجاری سازی و كاربردی كردن دساتاوردهای

آماده كنند یا حتي یك گام جلوتر رفته و تحولآفرین شوند.

پژوهشي و فناوری دانشاگاه ،توساعه همكااری و ارتباا باا

مساالوليت اصاالي ماادیران عااالي سااازمان تعيااين اهااداف،

نهادهاااا و مراكاااز علماااي ،اقتصاااادی و صااانعتي ،ایجااااد
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تدوین برنامه راهبردی نظام...

سازوكارهایي در جهت جاذب بودجاه و افازایش درآمادهای

راهبردی آموزشي دانشگاه صنعتي قوچاان بار اسااس مادل

دانشگاه ،جذب منابع انساني و هيلت علمي مورد نياز .ونگ و

 SWOTميباشد.

همكااران ( )2011در بررساي تاأثير همراساتایي راهباردی

روش کار

نظامهاای آموزشاي كاركناان باا جهتگيریهاای فنااوری

پژوهش حاضر به دو روش كتابخانهای و كيفي انجام شد.

اطالعات و كسبوكار دریافتند كه تنظيم راهبردهای آموزش

به منظور تجزیه و تحليل اطالعاات از مااتریس  SWOTو

سازماني ،نقش مهمي در اعتماد ساازماني موجاود در باين

ماتریس ارزیابي عوامل داخلي و خارجي استفاده شد .جامعاه

كاركنان و ارتباطات آنان در مواجاه باا راهباردی فنااوری

آماااری متشااكل از كليااه  14نفاار ماادیران ،معاااونين و

اطالعات و كسب و كار ایفا ميكند.

كارشناسان معاونت آموزشي دانشگاه صنعتي قوچان باود .در

بااا وجااود اهمي ات و فوای اد برنامااهریزی راهبااردی هنااوز در

این پژوهش سعي بر آن شد كه اطالعات پاژوهش از تماامي

بسياری از سازمانها تأثير حياتي آن در رسايدن باه اهاداف

افراد حوزه آموزش جمعآوری شود ،بنابراین از روش نموناه-

سازمان به خاوبي درك نشاده و حتاي در بعضاي از مواقاع،

گيری سرشماری استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها عباارت

مدیران آن را یك امر تجملي و پرهزینه ميدانند .باه عقياده

است از اطالعات آماری ،اسناد و گزارشات مستند موجود در

بعضي از اندیشمندان ،برناماهریزی راهباردی بياانگر قادرت

دانشگاه صنعتي قوچان و برگزاری جلسات طوفان فكاری باا

خالقياات ماادیران و ساااختن آینااده اساات .در ميااان ایاان

كليه مدیران ،معاونين و كارشناسان حاوزه آماوزش .تادوین

سازمانها ،آموزش عالي به دليل ارائه نوع خادمات و تربيات

برنامه راهبردی آموزشي دانشگاه صانعتي قوچاان شاامل 4

و تولياد و اشااعه داناش جدیاد و

مرحله شناسایي عوامل راهباردی داخلاي (قاوت -ضاعف) و

توسعه و تقویت بنيادهاای فرهنگاي و اجتمااعي ،از اهميات

عوامل راهبردی خارجي (فرصت -تهدید) ،تشاكيل مااتریس

ویژه برخوردار است و مسلمأ مادیران دانشاگاهي باه عناوان

 ،SWOTتشكيل ماتریس ارزیابي داخلي و خارجي ( )IEو

سكانداران آموزش عالي باید با قوه خالقيات و تواناایي خاود

تطبيق و مقایسه ماتریس  SWOTو مااتریس ( )IEماي-

بتوانند از این پيچيدگيها و پویایيهای محيطي در امان بمانند

باشد .وظيفه شناسي و مسلوليتپذیری ،سودمندی و آسيب

(بنيهاشمي و ثقفي  .)1394در سالهاای اخيار مؤسساات

نرساندن ،توجه به رفاه دیگران و ارائه اطالعات كاافي دربااره

آموزش عالي تغييرات مهمي را در زمينه نقش و جایگاه خود

چگونگي پژوهش به تمامي آزماودني هاای شاركت كنناده،

در جوامع در حال تحول از جامعه صنعت محاور باه جامعاه

كسب رضایت نامه كتبي به منظور شركت در پژوهش ماورد

دانایي محور تجربه كردهاند .با توجاه باه اینكاه دانشاگاههاا

توجه قرار گرفت .جهت رعایت اخال پژوهشاي ،كاد اخاال

منبعي از ایدههای جدید و سرمایههاای فكاری هساتند كاه

 IR.USWR.REC.1398.131در كميتاااهی اخاااال

بهرهوری را در كليت اقتصاد جهاني تحات تاأثير قارار داده و

دانشگاه ثبت شد.

نقش راهبردی را در توسعه بر عهده گرفتهاناد و از آنجاا كاه

یافتهها

نيروی انسااني متخصا

یكي از ویژگيهای نظام آموزشي آرماني ،تالش مستمر بارای

ميزان فراواني پاسخدهندگان از نظر جنسيت شاامل 12

ارتقای كيفيت آن است و حركت بالنده در مسير كماال نياز

مرد و  2زن بود 6 .نفر دارای مدرك دكتری 6،نفار مادرك

در آن باید به رسالتي مهم تبدیل شود ،بنابراین ضرورت دارد

كارشناسي ارشد و  2نفر مدرك كارشناسي داشتند.

این مهم با سياستهای كالن كشور نيز هماهنگ باشاد كاه

شورای عالي تصميمگيری دانشاگاه باا اساتفاده از اطالعاات

خود نيازمند تفكر و تعمق بيشتری است (جهااني شاكيب و

مرحله ورودی ،عوامل داخلاي و خاارجي را مقایساه كارده و

همكاران  .)1394بر این اسااس ،برناماه راهباردی در نظاام

انواع استراتژیهاای ممكان را ارائاه كردناد .اساتراتژیهاای

آموزش عالي از اهميت بسزایي برخاوردار اسات .با وجهاب باب

ممكاان در چهااار دسااته تهاااجمي ( ،)SOمحافظااهكارانااه

مجارد مجرداش ره ،هدف اصلي پژوهش حاضار تادوین برناماه

( ،)WOرقابتي ( )STو تدافعي ( )WTتدوین گردید.
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صفری و اسماعیلی شاد

الف .استراتژیهای تهاجمي ( )SOدر قالب این استراتژیها،

هدف این استراتژیها كم كردن نقا ضعف داخلي و پرهياز

نمونه آماری ميكوشند با استفاده از نقاا قاوت داخلاي ،از

از تهدیدهای ناشي از محيط خارجي است

فرصتهای خارجي بهرهبرداری كنند .در اداماه ،اساتراتژی-

ایجاد و توسعه زیرساختهای آموزشاي ،پژوهشاي و رفااهي

های تهاجمي مناسب ارائه شده است

مورد نياز از طریق رایزني باا مسالوضن شهرساتان ،اساتان و

گسترش و توسعه دورههای آموزشي؛ باروز رسااني امكاناات

كشور و نيز جذب حمایت خيرین؛ افزایش كيفيت آموزش از

پژوهشي و آموزشي (اعم از منابع و فنااوری)؛ جاذب هياات

طریق جذب هيات علمي توانمناد و ایجااد شابكه همكااری

علمي توانمند مورد نياز و ایجااد شابكه همكااری علماي باا

علمي با دانشگاهها و صانایع شهرساتان ،اساتان و كشاور باا

دانشگاه و صنایع شهرساتان و اساتان؛ نهادیناه كاردن نقاد

رویكرد فني و مهندسي و پاساخگویي باه نيازهاای صانعتي

علمي با برگزاری نشستهای منظم و ماداوم باين اسااتيد و

جامعه؛ رقابت با دانشاگاههاای هامساطح ،تبادیل شاده باه

دانشجویان از طریق انجمنهای علمي.

دانشگاه درجه اول در حوزه اقتصاد دانش محور و مقاومتي.

ب .اسااتراتژیهااای محافظااهكارانااه ( )WOهاادف از ایاان

جهت تعيين ضریب اهميت عوامل راهبردی داخلي دانشاگاه

استراتژیهای این است كه جامعه آمااری باا بهارهگياری از

صنعتي قوچان ميانگين نظرات نمونه آماری نسبت به اهميت

فرصتهای موجود در محايط بيروناي بكوشاد نقاا ضاعف

و تأثير هر یك از عوامل راهبردی داخلي (قوتها و ضعفها)

داخلي را بهبود بخشد .در ادامه ،استراتژیهای محافظهكارانه

محاسبه و در ستون ميانگين امتياز در جادول  1ارائاه شاد.

مناسب ارائه شده است تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای

سپس با استفاده از فرمول زیار ،ضاریب اهميات هار یاك از

معتبر خارجي؛ ایجاد فرصتهای مطالعاتي برای دانشاجویان؛

عوامل داخلي (نقا قوت و ضعف) محاسبه گردید .به عناوان

ایجاد رشتههای مرتبط و متناسب بر اساس آمایش سرزمين؛

مثال ضاریب اهميات  S1بار اسااس فرماول بادین صاورت

بهرهگيری از دانش و تجربه اساتيد مجرب از طریق آماوزش-

محاسبه شده است كه در آن

های مجازی ،برگزاری سخنرانيها ،كارگاههای تخصصي و ...
ت .استراتژیهای رقابتي ( )STجامعه آماری در اجرای ایان

راهبردی
 Xامتياز هر عامل
داخليY = X / ∑ X = 6.64
/ 140.22
= 0.047
 ∑ Xمجموع امتيازات عوامل راهبردی داخلي

استراتژیها ميكوشد با استفاده از نقاا قاوت خاود اثارات

 Yضریب اهميت هر عامل راهبردی داخلاي ()0 ≥ Y ≥ 1

ناشي از تهدیدهای موجود در محيط خارت را كاهش دهد یاا

ميباشد.

از بين ببرد ایجاد رقابت علمي باا دانشاگاههاا و گاروههاای
علمي مشابه؛ ارتقاء سطح داناش و تخصا

نياروی انسااني

فعال در دانشگاه؛ توليد علم و تجاریساازی آن بارای ایجااد
درآمد برای دانشگاهها (مثل پایاننامه یا طرحهای پژوهشي).
د .استراتژیهای تدافعي ( )WTجامعاه آمااری تحقياق در
اجرای این استراتژیها ،حالت تدافعي باه خاود مايگيارد و
جدول  .1ضریب اهمیت عوامل راهبردی داخلی دانشگاه صنعتی قوچان
میانگین امتیاز

ضریب اهمیت

ردیف
S1

دولتی بودن دانشگاه صنعتی قوچان

6/64

0/047

S2

نوپا بودن دانشگاه و وجود نیروهای جوان و با انگیزه

6/16

0/044

گرایش به علوم نوین در مقیاس باال نظیر نانو و انرژی جهت ایجاد شرکتهای دانش بنیان و تجهیز آزمایشگگاههگای

5/74

0/041

S3

قوتها ( ،)Sضعفها ()W

مرتبط با آن؛
S4

امکان تعامالت و همکاری تخصصی دو سویه دانشگاه با سازمانها و مؤسسات آموزشی

5/35

0/038

S5

امکان برقراری تبادالت علمی و پژوهشی مناسب و تعامل سازنده با دانشگاه فردوسی مشهد

6/25

0/045

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،4زمستان99

733

تدوین برنامه راهبردی نظام...

S6

وجود تعهد عمیق در بدنه مدیریتی جهت استقرار مدیریت نوین و راهبردی در دانشگاه

5/77

0/041

S7

انعطافپذیری و نقدپذیری مدیریت مجموعه

4/70

0/034

S8

اعتقاد مدیریت دانشگاه به برقراری ارتباط با صنعت و جامعه

4/48

0/032

S9

وجود امکانات آزمایشگاهی مناسب نسبت به دانشگاههای همتراز در منطقه

4/64

0/033

S10

استقبال گسترده دانشجویان در زمینه فعالیتهای علمی... ،

4/64

0/033

S11

پتانسیل تبدیل شدن به دانشگاه صنعتی کارآمد... ،

5/32

0/038

S12

تبدیل شده به قطب مطالعات نوین صنعتی -تجاری با رویکرد تقاضا محوری در شمال شرق کشور

5/61

0/04

S13

وجود برنامه حمایتی مناسب از نوآوریهای دانشجویان ...

5/58

0/04

W1

پیوند نامناسب دانشگاه و صنعت در مقیاس شهر قوچان

5/93

0/042

W2

نوپا بودن دانشگاه و نداشتن راهبردهای رقابتی

5/29

0/038

W3

فراهم نبودن زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید ثروت

6/58

0/047

W4

جذب تعدادی از اعضای هیات علمی از میان فارغالتحصیالن دانشگاههای غیر انتفاعی و غیر دولتی

5/64

0/04

W5

عدم وجود رشتههای جدید و با جذابیت باال در دانشگاه صنعتی قوچان

5/67

0/04

W6

ضعف زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری دانشگاه در قسمتهای آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی.

5/16

0/037

W7

زیاد بودن اعضای هیئت علمی مربی ...

5/32

0/038

W8

تمهیدات و تسهیالت تشویقی ناکافی برای جذب هیات علمی و نگهداری

5/93

0/042

W9

کمبود بودجه و اعتبارات دانشگاه

5/9

0/042

W10

ناکافی بودن درآمدهای اختصاصی دانشگاه

6/22

0/044

W11

کمبود امکانات کمک آموزشی

6/22

0/044

W12

نامشخص بودن وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان دانشگاه در قسمتهای مختلف (آموزش ،پشتیبانی و غیره)

5/48

0/039

140/22

مجموع

به منظور محاسبه ماتریس ارزیابي عوامل داخلي (قوتها و

شده است .با توجه به كليدی یاا عاادی باودن قاوتهاا و

ضعفهاا) ،ضارایب اهميات هار یاك از عوامال راهباردی

ضعفها به ترتيب رتبه  4یا  3به قوتها و رتبه  2یا  1باه

داخلي (قوتها و ضعفها) حاصل از مرحله قبال در رتباه

ضعفها ،اختصاص پيدا ميكند .در نهایت مجماوع نمارات

هر یك از عوامل ضرب ميشود تا نمره هر یاك از عوامال

عوامل داخلي ،به عنوان موقعيت دانشگاه صنعتي قوچان از

داخلي بهدست آید .شایان ذكر است كه رتباه هار یاك از

نظر عوامل داخلي (قوتها و ضعفهاا) در مااتریس  IEدر

عوامل داخلي بر اساس نظرات نمونه آماری پژوهش تعيين

نظر گرفته ميشود كه گزارش آن در جدول  2آمده است.

جدول  .2ماتریس ارزیابی عوامل راهبردی داخلی دانشگاه صنعتی قوچان
قوتها ()S

ردیف

ضریب
اهمیت

رتبه

رتبه × ضریب اهمیت =
نمره

S1

دولتی بودن دانشگاه صنعتی قوچان

0/047

4

0/189

S2

نوپا بودن دانشگاه و وجود نیروهای جوان و با انگیزه

0/044

3

0/132

0/041

4

0/164

S4

امکان تعامالت و همکاری تخصصی دو سویه دانشگاه با سازمانها

0/038

3

0/114

S5

امکان برقراری تبادالت علمی و پژوهشی مناسب و تعامل سازنده با دانشگاه فردوسی مشهد

0/045

4

0/178

S6

وجود تعهد عمیق در بدنه مدیریتی جهت استقرار مدیریت نوین و راهبردی در دانشگاه

0/041

3

0/123

S7

انعطافپذیری و نقدپذیری مدیریت مجموعه

0/034

3

0/101

S8

اعتقاد مدیریت دانشگاه به برقراری ارتباط با صنعت و جامعه

0/032

4

0/128

S9

وجود امکانات آزمایشگاهی مناسب نسبت به دانشگاههای همتراز

0/033

3

0/099

S3

گرایش به علوم نوین در مقیاس باال نظیر نانو و انرژی جهت ایجاد شرکتهای دانش بنیان و تجهیز
آزمایشگاههای مرتبط با آن؛
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استقبال گسترده دانشجویان در زمینه فعالیتهای علمی ،فرهنگی و هنری در قالب کانونها و

3

0/099

S11

پتانسیل تبدیل شدن به دانشگاه صنعتی کارآمد ،تولیدگر و اشتغالزا

0/038

4

0/152

S12

تبدیل شده به قطب مطالعات نوین صنعتی -تجاری با رویکرد تقاضا محوری در شمال شرق کشور

0/04

4

0/160

S13

وجود برنامه حمایتی مناسب از نوآوریهای دانشجویان و تشویق دانشجویان در این زمینه

0/04

4

0/159

S10

انجمنهای دانشجویی

ردیف

0/033

ضریب

ضعفها ()w

اهمیت

رتبه × ضریب اهمیت =

رتبه

نمره

W1

پیوند نامناسب دانشگاه و صنعت در مقیاس شهر قوچان

0/042

2

0/085

W2

نوپا بودن دانشگاه و نداشتن راهبردهای رقابتی

0/038

1

0/038

W3

فراهم نبودن زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید ثروت

0/047

1

0/047

W4

جذب تعدادی از اعضای هیئت علمی از میان فارغالتحصیالن دانشگاههای غیر انتفاعی و غیر دولتی

0/04

1

0/04

W5

عدم وجود رشتههای جدید و با جذابیت باال

0/04

2

0/081

W6

ضعف زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری دانشگاه

0/037

1

0/037

W7

زیاد بودن اعضای هیات علمی مربی

0/038

2

0/076

W8

تمهیدات و تسهیالت تشویقی ناکافی برای جذب هیئت علمی

0/042

1

0/042

W9

کمبود بودجه و اعتبارات دانشگاه

0/042

1

0/042

W10

ناکافی بودن درآمدهای اختصاصی دانشگاه

0/044

1

0/044

0/044

1

0/044

2

0/078

W11

کمبود امکانات کمک آموزشی (از جمله سایت دانشجویان ارشد ،امکانات آزمایشگاهی پژوهشی و
)...

W12

نامشخص بودن وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان دانشگاه در قسمتهای مختلف (آموزش،
پشتیبانی و غیره)

0/039
0/047

مجموع

2/45

همانطور كه در جدول  2مشاهده ميشاود ،نماره نهاایي

نسبت باه اهميات و تاأثير هار یاك از عوامال راهباردی

دانشگاه صنعتي قوچان از لحاظ عوامل داخلي (قاوتهاا و

خااارجي (فرصااتهااا و تهدیاادها) محاساابه و در سااتون

ضعفها)  2/45ميباشد.

ميانگين امتياز در جدول  3ارائه شده است.

جهت تعياين ضاریب اهميات عوامال راهباردی خاارجي
دانشگاه صنعتي قوچاان ،مياانگين نظارات نموناه آمااری
جدول  .3ضریب اهمیت عوامل راهبردی خارجی دانشگاه صنعتی قوچان
میانگین

ضریب

امتیاز

اهمیت

6/67

0/042

O2

همکاری مسئوالن شهرستان در راستای ارتقای امکانات دانشگاهی

5/03

0/036

O3

افزایش شمار متقاضیان مقاطع تحصیالت تکمیلی در سالهای اخیر

5/77

0/041

O4

استفاده از ظرفیت سازمان فنی و حرفهای با دروس عملی به منظور تعمق و کارایی آموزشها

5/61

0/040

O5

بهرهگیری از ظرفیت خیرین و تعامل مطلوب مسئوالن شهری و دولتی در ارتقای ظرفیتهای دانشگاه صنعتی قوچان

5/32

0/038

5/87

0/042

O7

وجود تجانسهای فرهنگی ایران و آسیای مرکزی و دسترسی به بازار آن

5/87

0/042

O8

وجود ذخایر ژنتیکی ارزشمند گیاهی در استان و امکان تولید داروهای گیاهی

5/51

0/039

ردیف

O1

فرصتها ()O
همجوار بودن با کالن شهر مذهبی مشهد و قرار داشتن در جوار شهرستانهای چنگاران ،درگگز ،فگاروش ،شگیروان و
باجگیران

O6

تعامل مطلوب با بنیاد ملی نخبگان و بهرهگیری از ظرفیتهای فارغالتحصیالن نخبه به منظگور بهبگود کمگی و کیفگی
دانشگاه صنعتی قوچان
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نیاز شدید سازمانها و دستگاهها به دانش و فناوریهای نوین جهت رفع مشکالت بخش تولید (صگنعت و کشگاورزی) و

5/74

0/041

O10

برنامهریزی آموزش عالی در جهت گسترش رشتههای مورد نیاز کشور

5/06

0/036

O11

نبود دانشگاه صنعتی دولتی در سطح منطقه

4/61

0/033

4/74

0/034

4/8

0/034

4/45

0/032

4/74

0/034

5

0/036

میانگین

ضریب

امتیاز

اهمیت

T1

عدم اختیار در جذب هیات علمی مورد نیاز

6/06

0/043

T2

عدم وجود هیئت علمی کافی در رشتههای تحصیالت تکمیلی مورد نیاز

6/32

0/045

T3

امکان مهاجرت و انتقالی اساتید بعد از ارتقا به شهرهای بزرگتر

6/16

0/044

T4

باال بودن ضریب ریسک در فعالیتهای نوآورانه ،پژوهش و فناوری

5/41

0/039

T51

شناخت ناکافی دانشگاه و جامعه (بخشهای اقتصادی) از یکدیگر

5/74

0/041

T6

عدم خودباوری و عدم اطمینان به پژوهشگران و فناوران داخلی

5/67

0/04

5/87

0/042

T8

نبود باور جدی برای به کارگیری یافتههای دانشگاه در سطح جامعه و صنعت

6/8

0/049

T9

کاهش اعتبارات دولتی جهت انجام پروژههای پژوهشی خصوصا در شهرستانهای کوچک نظیر قوچان

6/58

0/047

T10

عدم تناسب نظام آموزش عالی با نیازهای جامعه و بیکاری دانشآموختگان

6/25

0/045

T11

رویکرد دولت بر عدم توسعه کمی دانشگاههای کوچک و ...

6

0/043

T12

مبهم بودن افقهای قابل تحقق در عرصه آموزش عالی دولتی با رویکرد صنعتگرایی در منطقه

5/87

0/042

O9

چالشهای زیست محیطی

O12

قابلیت صنعتی شهرستان قوچان به عنوان زمینهای جهت گسترش پژوهشهای فنی و صنعتی با توجه بگه قرارگیگری در
مسیر جاده صنتعی شرق کشور

O13
O14

برخورداری از پردیس  100هکتاری جهت توسعه دانشگاه
مناسب بودن وضعیت صنایع تبدیلی دامپروری و برخورداری از کارخانههای لبنیات (صباح ،تاشال ،پادراتوس ،دیگار و
کارخانجات تولید خوراک دام و طیور)؛

O15

فاصله نزدیک با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان و افغانستان

O16

کانالهای ارتباطی کارامد برای بهرهگیری از خدمات اساتید دیگر دانشگاهها

ردیف

T7

تهدیدها ()T

گسترش بیرویه مراکز آموزش عالی فاقد استاندارد و قابلیتهای الزم در سطح منطقه قوچان و شهرهای اسگتان بگا
رویکرد صنعتیگرایی

157/25

بااه منظااور محاساابه ماااتریس ارزیااابي عواماال راهبااردی

بيان شد ،با توجه به كليدی یاا عاادی باودن فرصاتهاا و

خارجي (فرصتها و تهدیدها) ،ضرایب اهميت هار یاك از

تهدیدها به ترتيب رتبه  4یا  3به فرصتها و رتبه  2یاا 1

عوامل راهبردی خارجي (فرصتها و تهدیادها) حاصال از

به تهدیدها ،اختصاص پيادا مايكناد .در نهایات مجماوع

مرحله قبل در رتبه هر یك از عوامال ضارب مايشاود تاا

نمرات عوامل خارجي ،به عنوان موقعيت دانشگاه صانعتي

نمره هر یك از عوامل خارجي بهدسات آیاد .شاایان ذكار

قوچان از نظر عوامل خاارجي (فرصاتهاا و تهدیادها) در

است كه رتبه هر یك از عوامل خارجي بار اسااس نظارات

ماتریس  IEدر نظار گرفتاه مايشاود كاه گازارش آن در

نمونه آماری پژوهش تعيين شده اسات و هماانطاور كاه

جدول  4آمده است.

جدول  .4ماتریس ارزیابی عوامل راهبردی داخلی دانشگاه صنعتی قوچان
ردیف

O1

فرصتها ()O
همجوار بودن با کالن شهر مذهبی مشهد و قرار داشتن در قلب شهرستانهای چنگاران ،درگگز ،فگاروش،
شیروان و باجگیران

O2

دید مثبت و همکاری صمیمانه مسئوالن شهرستان در راستای ارتقای امکانات دانشگاهی

ضریب
اهمیت
0/048
0/036

رتبه

رتبه × ضریب
اهمیت = نمره

4

0/191

3

0/108
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صفری و اسماعیلی شاد
O3

افزایش شمار متقاضیان مقاطع تحصیالت تکمیلی

0/041

3

0/124

O4

استفاده از ظرفیت سازمان فنی و حرفهای با دروس عملی به منظور تعمق و کارایی آموزشها

0/040

3

0/12

O5

بهرهگیری از ظرفیت خیرین و تعامل مطلوب مسئوالن شهری

0/038

4

0/152

0/042

4

0/168

O7

وجود تجانسهای فرهنگی ایران و آسیای مرکزی و...

0/042

4

0/168

O8

وجود ذخایر ژنتیکی ارزشمند گیاهی در استان و....

0/039

3

0/118

0/041

3

0/123

O10

برنامهریزی آموزش عالی در جهت گسترش رشتههای مورد نیاز

0/036

3

0/108

O11

نبود دانشگاه صنعتی دولتی در سطح منطقه

0/033

4

0/132

0/034

3

0/102

0/034

3

0/103

0/032

4

0/127

O15

فاصله نزدیک با کشورهای همسایه ترکمنستان و افغانستان

0/034

4

0/135

O16

کانالهای ارتباطی کارامد برای بهرهگیری از خدمات اساتید دیگر دانشگاهها

0/036

3

0/107

O6

تعامل مطلوب با بنیاد ملی نخبگان و بهرهگیری از ظرفیتهای فارغالتحصیالن نخبه به منظور بهبود کمی
و کیفی دانشگاه

O9

نیاز شدید سازمانها و دستگاهها به دانش و فناوریهای نوین جهت رفع مشکالت بخش تولید (صگنعت و
کشاورزی) و چالشهای زیست محیطی

O12

قابلیت صنعتی استان خراسان رضوی و شهرستان قوچان به عنوان زمینهای جهت گسترش پژوهشهای فنی
و صنعتی با توجه به قرارگیری در مسیر جاده صنتعی شرق کشور

O13
O14

برخورداری از پردیس  100هکتاری جهت توسعه دانشگاه
مناسب بودن وضعیت صنایع تبدیلی دامپروری و برخورداری از کارخانههای لبنیگات (صگباح ،تاشگال،
پادراتوس ،دیار و کارخانجات تولید خوراک دام و طیور)؛

ردیف

ضریب

تهدیدها ()T

اهمیت

رتبه

رتبه × ضریب
اهمیت = نمره

T1

عدم اختیار در جذب هیئت علمی

0/043

2

0/087

T2

عدم وجود هیئت علمی کافی در رشتههای تحصیالت تکمیلی مورد نیاز جهت توسعه آتی

0/045

2

0/09

T3

امکان مهاجرت و انتقالی اساتید بعد از ارتقا به شهرهای بزرگتر

0/044

1

0/044

T4

باال بودن ضریب ریسک در فعالیتهای نوآورانه ،پژوهش و فناوری

0/039

1

0/039

T51

شناخت ناکافی دانشگاه و جامعه از یکدیگر

0/041

1

0/041

T6

عدم خودباوری و عدم اطمینان به پژوهشگران و فناوران داخلی

0/04

2

0/081

0/042

1

0/042

T8

نبود باور جدی برای به کارگیری یافتههای دانشگاه در سطح جامعه و صنعت

0/049

1

0/049

T9

کاهش اعتبارات دولتی جهت انجام پروژههای پژوهشی خصوصا در شهرستانهای کوچک نظیر قوچان

0/047

1

0/047

T10

عدم تناسب نظام آموزش عالی با نیازهای جامعه و بیکاری دانشآموختگان

0/045

1

0/045

T11

رویکرد دولت بر عدم توسعه کمی دانشگاههای کوچک و تمرکز بر توسعه کیفی و پژوهشکده شدن آنها

0/043

2

0/086

T12

مبهم بودن افقهای قابل تحقق در عرصه آموزش عالی دولتی با رویکرد صنعتگرایی در منطقه.

0/042

1

0/042

مجموع

1

T7

گسترش بیرویه مراکز آموزش عالی فاقد استاندارد و قابلیتهای الزم در سطح منطقه قوچان و شهرهای
استان با رویکرد صنعتیگرایی

2/35

در نهایت محل قرار گارفتن دانشاگاه صانعتي قوچاان در

نمره نهایي دانشاگاه صانعتي قوچاان در مااتریس عوامال

ماتریس عوامل داخلي و خارجي ( )IEبه صورت زیر باه -

داخلي و خارجي ()IE

دست آمد .از نتاای اساتنبا شاد كاه دانشاگاه صانعتي
قوچان در موقعيات تادافعي قارار گرفتاه اسات لاذا ایان
دانشگاه ميبایست نقاا ضاعف خاود را كااهش داده و از
تهدیدات پرهيز كند.

  SOموقعيت تهاجمي – بهرهگيری از قوتها بارایاستفاده بيشتر از فرصتها 4
  WOموقعيت محافظهكارانه  -رفع نقا ضاعف باااستفاده از فرصتها 4

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،4زمستان99

737

تدوین برنامه راهبردی نظام...

  STموقعيت رقابتي  -رفع تهدیادها باا اساتفاده ازقوتها 2/5

كيفيت آموزش از طریاق جاذب هياات علماي توانمناد و
ایجاد شبكه همكاری علمي با دانشگاهها و صنایع اساتان و

 WT -موقعيت تدافعي  -كاهش نقا ضعف و پرهيز

كشور با رویكرد فناي و پاساخگویي باه نيازهاای صانعتي

از تهدیدات 1

جامعه ،رقابت با دانشگاههای همسطح و تبادیل شادن باه

بحث و نتیجهگیری

دانشگاه درجه اول در حوزه اقتصاد دانش محور.

هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه راهباردی آموزشاي

امروزه مهمترین دغدغاه اغلاب ساازمانها ،تادوین و پيااده

دانشگاه بر اساس مدل  SWOTبود .یافته هاا نشاان داد

سازی راهبردهایي اسات كاه موفقيات و بقاای آنهاا را در

كه دانشگاه صنعتي قوچان در وضعيت كنوني از  13نقطاه

شرایط متحول و پيچيده محيطي ،تضامين كناد .برناماه-

قوت 12 ،نقطه ضعف 16 ،فرصت و  12تهدیاد برخاوردار

ریزی راهبردب ابزاری در اختيار سازمانها قرار ميدهاد تاا

است .با تطبياق و مقایساه مااتریس  SWOTو مااتریس

بتوانند تدوین و اجرای راهبرد را دنبال كرده و بر عملكارد

ارزیابي عوامل داخلي و خاارجي ،اساتراتژیهاای مناساب

راهبااردب خااود ماادیریت داشااته باشااند .از آنجااایي كااه

دانشگاه صنعتي قوچان تدوین گردید كه عبارتند از ایجاد

دانشگاهها نقش مهمي در شكوفایي و پيشرفت علمي یاك

و توسعه زیرساختهای آموزشي ،پژوهشي و رفااهي ماورد

كشور ایفا ميكنند ،با رشد و توساعه پاژوهش و گساترش

نياز از طریق رایزني با مسلوضن و جذب حمایات خيارین،

دورههای آموزشي در كشور ،عرصه مناسبي بارای افازایش

افزایش كيفيات آماوزش از طریاق جاذب هيلات علماي

توليد و اشتغال در جامعه فراهم خواهد آمد .دانشگاههاا باا

توانمند و ایجاد شابكه همكااری علماي باا دانشاگاههاا و

توجه به شرایط محيطي و قابليتهای كنوني و آینده خود

صنایع استان و كشاور باا رویكارد فناي و پاساخگویي باه

باید راهبرد مناسبي را انتخاب نمایند تا به محيطاي بارای

نيازهای صنعتي جامعه ،رقابت با دانشگاههای هامساطح و

رقاباات علماي تباادیل شااوند .بااا توجااه بااه تأكيااد اسااناد

تبدیل شدن به دانشگاه درجه اول در حوزه اقتصاد داناش

باضدستي در تقویات دانشاگاههاا و مراكاز آماوزش عاالي،

محور .نتای پژوهش حاضر با پژوهشهابب چون صافری و

مدیران دانشاگاههاا مايبایسات باه منظاور برناماهریازی،

همكاران ( ، )1396محرابي زاده ( ، )1395بنيهاشامي و

سازماندهي ،رهبری و كنترل منابع (اعم از مناابع انسااني،

ثقفي ( )1394همسو بود .مراكز آموزش عالي در دنيا باید

مالي ،فيزیكي و اطالعاتي) در جهت چشماندازی مشخ ،

با دیدگاهي راهبردب وضعيت موجود خود را مورد بررساي

كاهش هدر رفات مناابع ،پرهياز از تفكار ساطحي و حال

دقيق قرار دهند و با ترسيم بصيرتها و رسالتها بر اساس

مشكل موقتي و نتيجهگرایي صرف ،برنامهریزی راهبارد را

قوتهااا ،ضااعفها ،فرصااتها و نگرانيهااا ،اهااداف خااود را

در دستور كار خود قرار دهند.

تعيين كنند تا در قالاب برناماههای عمليااتي مارتبط باه

تجزیه و تحليل همزمان محيط خارجي و داخلي ساازمان،

وظایف خود به نحوی مؤثرتر بتوانناد پاساخگوی نيازهاای

تعيين دامنهای از فرصتهای تعاملي و جذاب را باا كماك

جامعه و مشكالت جهانيشدن برآیند (بنيهاشمي و ثقفي

رسالت سازمان امكانپذیر ميسازد .برنامهریازی راهباردی

.)1394

با تعياين اهاداف راهباردی و كلاي ساازمان ،شناساایي و

با تطبيق و مقایسه ماتریس  SWOTو مااتریس ارزیاابي

انتخاب راهبردهای مناساب بارای دساتيابي باه اهاداف و

عواماال داخلاي و خااارجي ،راهبردهااای مناسااب دانشااگاه

توسعه قابليتهای راهبردب سازمان ،احتمال رسايدن باه

صنعتي قوچان تدوین گردید كه عبارتند از ایجاد و توسعه

اهداف را با استفاده بهينه از منابع سازماني افازایش ماي-

زیرساختهای آموزشي ،پژوهشاي و رفااهي ماورد نيااز از

دهد .واحد آموزشي دانشاگاه نياز مايبایسات باا در نظار

طریق رایزني با مسلوضن و جذب حمایت خيرین ،افازایش

گرفتن رسالت ،نقا قوت و ضعف و همچنين فرصتهاا و
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تهدیدات ،مناسبترین اهداف راهبردی را بارای دساتيابي

و ناشناختهتر خواهد شد؛ اما باید توجه داشت كاه فرآیناد

به مأموریت آموزشي انتخاب نماید.

برنامهریزی راهبردی با تجزیه و تحليال محايط داخلاي و

در پژوهش حاضر ،عوامل دروني و بيروني مؤثر بر فعاليات

خارجي و تدوین راهكارها به پایان نميرسد ،بلكه كار مهم

آموزشي دانشگاه صنعتي قوچان مورد بررسي قرار گرفتناد

مادیران تباادیل راهكارهاای تاادوینشاده بااه برناماههااای

تا با شناخت قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیادهای دانشاگاه

عملياتي و پيادهسازی آنها به منظور برطرف كاردن نقاا

صنعتي قوچان ،راهبردهای مفيد در اختيار دانشاگاه قارار

ضعف و بهاره جساتن از قاوتهاا و فرصاتهاا و دوری از

گيرد ..پس از انجام مصااحبههاای اختصاصاي و اساتخرات

تهدیدها ميباشد.

عوامال  ،SWOTدر مرحلاه تطبيااق و مقایساه ماااتریس
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تدوین برنامه راهبردی نظام آموزش عالی بر اساس مدل ( SWOTمورد مطالعه :دانشگاه صنعتی قوچان)

مهدی صفری :كارشناسي ارشد ،گروه علوم تربيتي ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بجنورد ،ایران.
بهرنگ اسماعیلی شاد* :عضو هيلت علمي ،گروه علوم تربيتي ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بجنورد ،ایران.

چكیده :هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه راهبردی آموزشي دانشگاه صنعتي قوچاان بار اسااس مادل
 SWOTبود .از دو روش كمّي و كيفي برای انجام پژوهش استفاده شد .جامعه آماری تحقيق شامل كليه
 14نفر مدیران و كارشناسان آموزش دانشگاه صنعتي قوچان بود .نمونه گيری به روش سرشماری انتخاب
شده و  .ابزار پژوهش مصاحبه بود .یافتهها نشان داد كه دانشگاه صنعتي قوچان در وضعيت كناوني از 13
نقطه قوت 12 ،نقطه ضعف 16 ،فرصت و  12تهدید برخوردار اسات .دانشاگاه صانعتي قوچاان از لحااظ
عوامل داخلي در ناحيه ضعف ها و از لحاظ عوامل خارجي در ناحيه تهدیدها قرار دارد .در نهایت با تطبياق
و مقایسه ماتریس  SWOTو ماتریس ارزیابي عوامل داخلاي و خاارجي ،راهبردهاای مناساب دانشاگاه
صنعتي قوچان تدوین شد كه عبارتند از ایجاد و توسعه زیرساختهای آموزشي ،پژوهشي و رفااهي ماورد
نياز از طریق رایزني با مسلوضن و جذب حمایت خيرین ،افزایش كيفيت آماوزش از طریاق جاذب هياات
علمي توانمند و ایجاد شبكه همكاری علمي باا دانشاگاههاا و صانایع اساتان و كشاور باا رویكارد فناي و
پاسخگویي به نيازهای صنعتي جامعه ،رقابت با دانشگاههای همسطح و تبدیل شدن به دانشگاه درجاه اول
در حوزه اقتصاد دانش محور.
واژگان کلیدی :برنامهریزی راهبردی ،نقا قوت ،نقا ضعف.SWOT ،

*نویسنده مسؤول :عضو هيلت علمي ،گروه علوم تربيتي ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بجنورد ،ایران.
Email: esmaeili@iaubojnourd.ac.ir
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