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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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 مهمقد

آموزشي چگونگي انجام كارهای  راهبردی یزیربرنامه      

اصلي یك مجموعه آموزشي را هدایت و رشد پایدار آن را با 

 یريكارگسازماني از طریق به یهاهمكاری كليه بخش

راهبردهای علمي جهت شناسایي و تدوین  یهاروش

كالن منابع انساني و راهبردهای آموزشي در چارچوب 

این عناصر اصلي   .آورديآینده فراهم م متسسازمان به 

انداز، عوامل شناسایي و تنظيم چشم"شامل  ریزی برنامه

 راهبردهاییا  راهبردیداخلي و خارجي، شناسایي اهداف 

افق مطلوب و  ،يانداز آموزش. چشماست "آموزشي

منظور است كه واحد آموزش سازماني به یادهیبرگز

با در نظر گرفتن  مانز سازپشتيباني مؤثر و هدفمند ا

ذینفعان مختلف برای خود برگزیده و با توجه به  یهادگاهید

 رگذاريها و تهدیدهای محيطي تأثهم مجموعه فرصتآن

ها و سياسي، اقتصادی، اجتماعي و تكنولوژیكي و هم قوت

نحوه مدیریت  "آموزشي كه ریشه در عواملي نظير یهاضعف

فرآیندهای  یسازادهيپ داخلي سيستم آموزش، تدوین و

دارد را "آموزشي و... یافزارنرم یهارساختیتخصصي و ز

(. مراكز 1393 ي)عيدی و عبدالله دینمايشناسایي م

 تيوضع یراهبرد يدگاهیبا د دیبا ايدر دن يآموزش عال

 ميقرار دهند و با ترس قيدق يموجود خود را مورد بررس

ها و فرصت ها،عفها، ضها بر اساس قوتو رسالت هارتيبص

 یهاكنند تا در قالب برنامه نيياهداف خود را تع ها،ينگران

مؤثرتر بتوانند  یخود به نحو فیمرتبط به وظا ياتيعمل

 ندیبرآ شدنيجامعه و مشكالت جهان ازهایيپاسخگوی ن

 (.1394 يو ثقف يهاشمي)بن

و  طيمح ،امروز یايها در دنسازمان يدائم یهااز چالش يكی

از  يها هماواره باا ماوجاست . ساازمانرات و شتاب آن تغيي

چاون فرصات و  يرو هستند كه مسائل مختلفاروبه راتييتغ

. باا گاذر زماان، تاوان كناديم جاادیهاا اآن یرا بارا دیتهد

هاا آن تیریو ماد راتيياشاناخت اماوات تغ یها باراسازمان

ها را واداشت تا حداقل سازمان ،دیبعد جد نیو ا افتیكاهش 

كرده و خود را  ميخود ترس یرا از قبل برا تغييراتاز  یالهها

شوند.  نیآفرگام جلوتر رفته و تحول كی يحت ایآماده كنند 

مساالوليت اصاالي ماادیران عااالي سااازمان تعيااين اهااداف، 

وسايله های اصالي ساازمان اسات تاا بدینراهبردها و برنامه

حال  سازمان را  با محيطي متناسب آمده كند كه همواره در

بااه  راهبااردی  یزیربرنامااه (.2002تغيياار اساات )دفاات 

كاه از طریاق شناساایي و  دهاديها این امكاان را مسازمان

خاال  و نوآوراناه فكار نماوده و  یاوهيبه ش راهبردهاتدوین 

رقابتي را با ایجااد همناوایي  یهاتیحيات و كسب مز زمينه

 ياللهو عباد یدياسازماني فراهم آورناد )ع یهادر زیر نظام

ریزی راهبااردی، دادن هشاادار بااه از اهااداف برنامااه (.1393

 (.2002ها اسات )بریساون سازمان درباره تهدیدها و فرصت

 اطميناان عادم افازایش و محايط شادن پویااتر موازات به

 اساتقبال باا هاساازمان در راهبردینيز ریزیمحيطي، برنامه

 هان(. سازما2007شود )بروز و پروهيت مي مواجه بيشتری

 را محيطاي تالطام توانندمي راهبردی ریزیبرنامه طریق از

 تخصاي  اسااس آن بار را سازمان منابع و بيني كردهپيش

 از یكاي مياان ایان (. در2008دهناد )رود و همكااران 

  ماوارد تحليال بارای راهبارد تدوین مرحله در كه ابزارهایي

 SWOT تحليال رودماي كاار به بيروني و راهبردی دروني

 كاه بيروناي و دروناي عوامال ترینمهم SWOTباشد. يم

 خالصه دهند، قرار تأثير تحت را سازمان یك آینده توانندمي

  (.1388و پریزادی  كند )صحتمي

( در پژوهشي تحت عنوان مطالعاه 1396صفری و همكاران )

ها )مطالعاه ماوردی  ریزی راهبردی دانشاگاهی برنامههامدل

ي به چگونگي عملياتي كردن توجهيب آموزش عالي ایران( به

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

بررسي، تعيين نكردن منابع ماالي در فرایناد اجارای تغييار 

راهبردهااا و كاااض فاار  كااردن دانشااگاه در فراینااد بررسااي 

ریزی راهبردی در حاوزه راهبردها از مدل خاصي برای برنامه

( باه منظاور 1395) ي زادهمحراب. انددهكرمطالعاتي استفاده 

 نیناو هااییدانشاگاه فنااور یراهبارد یزری برنامه يطراح

قارار  يتادافع تيادانشاگاه در موقع نیاادریافت كه سبزوار 

را چنين  تيموقع نیشده بر اساس ا نیتدو راهبردهای داردو

 هاا،شاگاهآزمای و هااكارگاه ليتشك سپاری   برونتعریف كرد

 یكردن دساتاوردها یو كاربرد یساز یتجار ،یهدفمندساز

و ارتباا  باا  یتوساعه همكاار ،دانشاگاه یو فناور يپژوهش

 جاااادیا ي،و صااانعت یاقتصااااد ،ينهادهاااا و مراكاااز علمااا
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 یمادهاآدر شیدر جهت جاذب بودجاه و افازا یيسازوكارها

 و ونگ .ازيمورد ن يعلم تيلو ه يجذب منابع انسان، هدانشگا

راهباردی  راساتایيهم تاأثير بررساي ( در2011همكااران )

 فنااوری یهاایريگجهت باا كاركناان آموزشاي هااینظام

 آموزش تنظيم راهبردهای كه دریافتند وكاركسب و اطالعات

 باين در موجاود ساازماني اعتماد در مهمي نقش سازماني،

 فنااوری یراهبارد باا مواجاه در ارتباطات آنان كاركنان و 

 . كندمي ایفا كار و كسب و اطالعات

هنااوز در  یراهباارد یزیربرنامااه دیااو فوا تياابااا وجااود اهم

باه اهاداف  دنيآن در رسا ياتيح ريها تأثاز سازمان اریيبس

از مواقاع،  يدر بعضا يدرك نشاده و حتا يسازمان به خاوب

 دهيا. باه عقداننديم نهیو پرهز يامر تجمل كیآن را  رانیمد

قادرت  گرانياب یراهبارد یزیربرناماه شمندان،یاز اند يبعض

 نیااا انياااساات. در م ناادهیو ساااختن آ رانیمااد تيااخالق

 تياارائه نوع خادمات و ترب ليبه دل يها، آموزش عالسازمان

و  دیاو اشااعه داناش جد ديامتخصا  و تول يانساان رویين

 تيااز اهم ،يو اجتمااع يفرهنگا ادهاایيبن تیتوسعه و تقو

باه عناوان  يدانشاگاه رانیبرخوردار است و مسلمأ ماد ژهیو

خاود  یيو تواناا تيابا قوه خالق دیبا يآموزش عال ندارانكاس

در امان بمانند  يطيمح هاییيایو پو هايدگيچيپ نیبتوانند از ا

سساات ؤم ريااخ یهاا(. در سال1394 يو ثقف يهاشمي)بن

خود  گاهینقش و جا نهيرا در زم يمهم راتييتغ يآموزش عال

 عاهامدر جوامع در حال تحول از جامعه صنعت محاور باه ج

هاا كاه دانشاگاهنیاند. با توجاه باه امحور تجربه كرده یيدانا

هساتند كاه  یفكار یهااهیو سرما دیجد یهادهیاز ا يمنبع

قارار داده و  ريتحات تاأث ياقتصاد جهان تيرا در كل یوربهره

اناد و از آنجاا كاه را در توسعه بر عهده گرفته ینقش راهبرد

 ی، تالش مستمر بارايآرمان ينظام آموزش یهايژگیاز و يكی

 زياكماال ن ريآن است و حركت بالنده در مس تيفيك یارتقا

ضرورت دارد  نیشود، بنابرا لیمهم تبد يبه رسالت دیدر آن با

هماهنگ باشاد كاه  زيكالن كشور ن یهااستيمهم با س نیا

و  بيشاك ياست )جهاان یشتريتفكر و تعمق ب ازمنديخود ن

در نظاام  یراهبارد ماهاسااس، برنا نی(. بر ا1394همكاران 

با  وجهاب باب  برخاوردار اسات. یيبسزا تياز اهم يآموزش عال

برناماه  نیپژوهش حاضار تادو ي، هدف اصلمجارد مجرداش ره

قوچاان بار اسااس مادل  يدانشگاه صنعت يآموزش یراهبرد

SWOT باشد.يم 

 روش کار
ای و كيفي انجام شد. پژوهش حاضر به دو روش كتابخانه

و  SWOT سیاطالعاات از مااتر ليتحل و هیبه منظور تجز

استفاده شد. جامعاه  يو خارج يعوامل داخل يابیارز سیماتر

و  نيمعاااون ران،یماادنفاار  14كليااه  متشااكل از یآمااار

. در باودقوچان  يدانشگاه صنعت يكارشناسان معاونت آموزش

 يبر آن شد كه اطالعات پاژوهش از تماام يپژوهش سع نیا

-شود، بنابراین از روش نموناه آوریآموزش جمع حوزهافراد 

ها عباارت ابزار گردآوری داده  .گيری سرشماری استفاده شد

است از  اطالعات آماری، اسناد و گزارشات مستند موجود در 

دانشگاه صنعتي قوچان و برگزاری جلسات طوفان فكاری باا 

كليه مدیران، معاونين و كارشناسان حاوزه آماوزش. تادوین 

 4شي دانشگاه صانعتي قوچاان  شاامل برنامه راهبردی آموز

ضاعف( و  -مرحله شناسایي عوامل راهباردی داخلاي )قاوت

تهدید(، تشاكيل مااتریس  -عوامل راهبردی خارجي )فرصت

SWOT( تشكيل ماتریس ارزیابي داخلي و خارجي ،IE و )

-( مايIEو مااتریس )  SWOTتطبيق و مقایسه ماتریس 

 بيو آس یدمندسو ،یریپذتيو مسلول يشناس فهيوظباشد. 

دربااره  يو ارائه اطالعات كااف گرانینرساندن، توجه به رفاه د

شاركت كنناده،  یهاا يآزماودن يپژوهش به تمام يچگونگ

ماورد به منظور شركت در پژوهش  ينامه كتب تیكسب رضا

كاد اخاال   ،ياخال  پژوهشا تی. جهت رعاتوجه قرار گرفت

IR.USWR.REC.1398.131 اخاااال   یتاااهيدر كم

 .اه ثبت شددانشگ

 هایافته
 12شاامل  تجنسي نظر از دهندگانپاسخ يفراوان زانيم

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

 نفر مدرك كارشناسي داشتند. 2كارشناسي ارشد و 

گيری دانشاگاه باا اساتفاده از اطالعاات شورای عالي تصميم

ه كارده و  مرحله ورودی، عوامل داخلاي و خاارجي را مقایسا

هاای هاای ممكان را ارائاه كردناد. اساتراتژیانواع استراتژی

كارانااه (، محافظااهSOممكاان در چهااار دسااته تهاااجمي )

(WO( رقابتي ،)ST( و تدافعي )WT .تدوین گردید ) 
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ا، ه(  در قالب این استراتژیSOهای تهاجمي )الف. استراتژی

 خلاي، ازكوشند با استفاده از نقاا  قاوت دانمونه آماری مي

-برداری كنند. در اداماه، اساتراتژیهای خارجي بهرهفرصت

 های تهاجمي مناسب ارائه شده است 

های آموزشي؛ باروز رسااني امكاناات گسترش و توسعه دوره

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

علمي توانمند مورد نياز و ایجااد شابكه همكااری علماي باا 

یع شهرساتان و اساتان؛ نهادیناه كاردن نقاد دانشگاه و صنا

های منظم و ماداوم باين اسااتيد و علمي با برگزاری نشست

 های علمي. دانشجویان از طریق انجمن

(  هاادف از ایاان WOكارانااه )هااای محافظااهب. اسااتراتژی

گياری از های این است كه جامعه آمااری باا بهارهاستراتژی

د نقاا  ضاعف های موجود در محايط بيروناي بكوشافرصت

رانه كاهای محافظهداخلي را بهبود بخشد. در ادامه، استراتژی

های مناسب ارائه شده است  تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه

 های مطالعاتي برای دانشاجویان؛معتبر خارجي؛ ایجاد فرصت

های مرتبط و متناسب بر اساس آمایش سرزمين؛ ایجاد رشته

-اساتيد مجرب از طریق آماوزش گيری از دانش و تجربهبهره

 .های تخصصي و ..ها، كارگاههای مجازی، برگزاری سخنراني

ن (  جامعه آماری در اجرای ایاSTهای رقابتي )ت. استراتژی

 كوشد با استفاده از نقاا  قاوت خاود اثاراتها مياستراتژی

ناشي از تهدیدهای موجود در محيط خارت را كاهش دهد یاا 

ی هااهاا و گاروهد رقابت علمي باا دانشاگاهاز بين ببرد  ایجا

علمي مشابه؛ ارتقاء سطح داناش و تخصا  نياروی انسااني 

د ساازی آن بارای ایجاافعال در دانشگاه؛ توليد علم و تجاری

 شي(.های پژوهنامه یا طرحها )مثل پایاندرآمد برای دانشگاه

(  جامعاه آمااری تحقياق در WTهای تدافعي )د. استراتژی

گيارد و ها، حالت تدافعي باه خاود ماين استراتژیاجرای ای

ها كم كردن نقا  ضعف داخلي و پرهياز هدف این استراتژی

 از تهدیدهای ناشي از محيط خارجي است 

های آموزشاي، پژوهشاي و رفااهي ایجاد و توسعه زیرساخت

 مورد نياز از طریق رایزني باا مسالوضن شهرساتان، اساتان و

رین؛ افزایش كيفيت آموزش از كشور و نيز جذب حمایت خي

طریق جذب هيات علمي توانمناد و ایجااد شابكه همكااری 

ها و صانایع شهرساتان، اساتان و كشاور باا علمي با دانشگاه

رویكرد فني و مهندسي و پاساخگویي باه نيازهاای صانعتي 

ساطح، تبادیل شاده باه هاای هامجامعه؛ رقابت با دانشاگاه

  انش محور و مقاومتي.دانشگاه درجه اول در حوزه اقتصاد د

جهت تعيين ضریب اهميت عوامل راهبردی داخلي دانشاگاه 

صنعتي قوچان ميانگين نظرات نمونه آماری نسبت به اهميت 

( هاها و ضعفو تأثير هر یك از عوامل راهبردی داخلي )قوت

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

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

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

بار اسااس فرماول بادین صاورت  S1مثال ضاریب اهميات 

 محاسبه شده است  كه در آن 

Xامتياز هر عامل راهبردی داخلي   

∑ Xمجموع امتيازات عوامل راهبردی داخلي   

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

 باشد. مي

 . ضریب اهمیت عوامل راهبردی داخلی دانشگاه صنعتی قوچان1جدول 

 ضریب اهمیت میانگین امتیاز (Wها )(، ضعفSها )قوت ردیف

S1 047/0 64/6 قوچان یبودن دانشگاه صنعت یدولت 

S2 044/0 16/6 زهیجوان و با انگ یروهایبودن دانشگاه و وجود ن نوپا 

S3 
 هگایشگگاهیآزما زیو تجه انیدانش بن هایشرکت جادیجهت ا ینانو و انرژ ریباال نظ اسیدر مق نیعلوم نوبه  شیگرا

 ؛مرتبط با آن

74/5 041/0 

S4 038/0 35/5 آموزشی مؤسسات و هادانشگاه با سازمان هیدو سو یتخصص یتعامالت و همکار امکان 

S5 045/0 25/6 مشهد یعامل سازنده با دانشگاه فردوسمناسب و ت یو پژوهش یتبادالت علم یبرقرار امکان 

Y = X / ∑ X = 6.64 / 140.22 = 0.047  
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S6 041/0 77/5 در دانشگاه یو راهبرد نینو تیریجهت استقرار مد یتیریدر بدنه مد قیتعهد عم وجود 

S7 034/0 70/4 مجموعه تیریمد یریو نقدپذ یرپذیانعطاف 

S8 032/0 48/4 ارتباط با صنعت و جامعه یدانشگاه به برقرار تیریمد اعتقاد 

S9 033/0 64/4 تراز در منطقههم هایمناسب نسبت به دانشگاه یشگاهیامکانات آزما وجود 

S10 033/0 64/4 ... ،یعلم هایتیفعال نهیدر زم انیگسترده دانشجو استقبال 

S11 038/0 32/5 ...کارآمد،  یشدن به دانشگاه صنعت لیتبد لیپتانس 

S12 04/0 61/5 در شمال شرق کشور یتقاضا محور کردیبا رو یتجار -یصنعت نیشده به قطب مطالعات نو لیتبد 

S13 04/0 58/5 ... انیدانشجو هاییمناسب از نوآور یتیبرنامه حما وجود 

W1 042/0 93/5 پیوند نامناسب دانشگاه و صنعت در مقیاس شهر قوچان 

W2 038/0 29/5 نوپا بودن دانشگاه و نداشتن راهبردهای رقابتی 

W3 047/0 58/6 ها و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید ثروتفراهم نبودن زیرساخت 

W4 04/0 64/5 های غیر انتفاعی و غیر دولتیالتحصیالن دانشگاهجذب تعدادی از اعضای هیات علمی از میان فارغ 

W5 04/0 67/5 های جدید و با جذابیت باال در دانشگاه صنعتی قوچانعدم وجود رشته 

W6 037/0 16/5 های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی.افزاری دانشگاه در قسمتافزاری و سختهای نرمزیرساخت ضعف 

W7 ... 038/0 32/5 زیاد بودن اعضای هیئت علمی مربی 

W8  042/0 93/5 تمهیدات و تسهیالت تشویقی ناکافی برای جذب هیات علمی و نگهداری 

W9 042/0 9/5 کمبود بودجه و اعتبارات دانشگاه 

W10 044/0 22/6 ناکافی بودن درآمدهای اختصاصی دانشگاه 

W11 044/0 22/6 کمبود امکانات کمک آموزشی 

W12 039/0 48/5 های مختلف )آموزش، پشتیبانی و غیره(نامشخص بودن وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان دانشگاه در قسمت 

  22/140 مجموع

ها و ارزیابي عوامل داخلي )قوت به منظور محاسبه ماتریس

هاا(، ضارایب اهميات هار یاك از عوامال راهباردی ضعف

 ها( حاصل از مرحله قبال در رتباهها و ضعفداخلي )قوت

شود تا نمره هر یاك از عوامال هر یك از عوامل ضرب مي

دست آید. شایان ذكر است كه رتباه هار یاك از داخلي به

آماری پژوهش تعيين عوامل داخلي بر اساس نظرات نمونه 

هاا و شده است. با توجه به كليدی یاا عاادی باودن قاوت

باه  1یا  2ها و رتبه به قوت 3یا  4ها به ترتيب رتبه ضعف

كند. در نهایت مجماوع نمارات ها، اختصاص پيدا ميضعف

عوامل داخلي، به عنوان موقعيت دانشگاه صنعتي قوچان از 

در  IEدر مااتریس هاا( ها و ضعفنظر عوامل داخلي )قوت

 آمده است.  2شود كه گزارش آن در جدول نظر گرفته مي

 . ماتریس ارزیابی عوامل راهبردی داخلی دانشگاه صنعتی قوچان2جدول 

 (Sها )قوت ردیف
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب اهمیت =  ×رتبه 

 نمره

S1 189/0 4 047/0 قوچان یبودن دانشگاه صنعت یدولت 

S2 132/0 3 044/0 زهیجوان و با انگ یروهایه و وجود نبودن دانشگا نوپا 

S3 
 زیو تجه انیدانش بن هایشرکت جادیجهت ا ینانو و انرژ ریباال نظ اسیدر مق نیبه علوم نو شیگرا

 ؛مرتبط با آن هایشگاهیآزما
041/0 4 164/0 

S4 114/0 3 038/0 هادانشگاه با سازمان هیدو سو یتخصص یتعامالت و همکار امکان 

S5 178/0 4 045/0 مشهد یمناسب و تعامل سازنده با دانشگاه فردوس یو پژوهش یتبادالت علم یبرقرار امکان 

S6 123/0 3 041/0 در دانشگاه یو راهبرد نینو تیریجهت استقرار مد یتیریدر بدنه مد قیتعهد عم وجود 

S7 101/0 3 034/0 مجموعه تیریمد یریو نقدپذ یرپذیانعطاف 

S8 128/0 4 032/0 ارتباط با صنعت و جامعه یدانشگاه به برقرار تیریمد تقاداع 

S9 099/0 3 033/0 ترازهم هایمناسب نسبت به دانشگاه یشگاهیامکانات آزما وجود 
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S10 
 و هادر قالب کانون یو هنر یفرهنگ ،یعلم هایتیفعال نهیدر زم انیگسترده دانشجو استقبال

 ییدانشجو هایانجمن
033/0 3 099/0 

S11 152/0 4 038/0 زاو اشتغال دگریکارآمد، تول یشدن به دانشگاه صنعت لیتبد لیپتانس 

S12 160/0 4 04/0 در شمال شرق کشور یتقاضا محور کردیبا رو یتجار -یصنعت نیشده به قطب مطالعات نو لیتبد 

S13 159/0 4 04/0 نهیزم نیدر ا انینشجودا قیو تشو انیدانشجو هاییمناسب از نوآور یتیبرنامه حما وجود 

 (wها )ضعف ردیف
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب اهمیت =  ×رتبه 

 نمره

W1 085/0 2 042/0 پیوند نامناسب دانشگاه و صنعت در مقیاس شهر قوچان 

W2 038/0 1 038/0 نوپا بودن دانشگاه و نداشتن راهبردهای رقابتی 

W3 047/0 1 047/0 مورد نیاز جهت تولید ثروت ها و تجهیزاتفراهم نبودن زیرساخت 

W4 04/0 1 04/0 های غیر انتفاعی و غیر دولتیالتحصیالن دانشگاهجذب تعدادی از اعضای هیئت علمی از میان فارغ 

W5 081/0 2 04/0 های جدید و با جذابیت باالعدم وجود رشته 

W6 037/0 1 037/0 افزاری دانشگاهافزاری و سختهای نرمضعف زیرساخت 

W7 076/0 2 038/0 زیاد بودن اعضای هیات علمی مربی 

W8 042/0 1 042/0 تمهیدات و تسهیالت تشویقی ناکافی برای جذب هیئت علمی 

W9 042/0 1 042/0 کمبود بودجه و اعتبارات دانشگاه 

W10 044/0 1 044/0 ناکافی بودن درآمدهای اختصاصی دانشگاه 

W11 
ک آموزشی )از جمله سایت دانشجویان ارشد، امکانات آزمایشگاهی پژوهشی و کمبود امکانات کم

)... 
044/0 1 044/0 

W12 
های مختلف )آموزش، نامشخص بودن وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان دانشگاه در قسمت

 پشتیبانی و غیره(
039/0 2 078/0 

 45/2  047/0 مجموع

د، نماره نهاایي شاومشاهده مي 2طور كه در جدول همان

هاا و دانشگاه صنعتي قوچان از لحاظ عوامل داخلي )قاوت

 باشد.مي 45/2ها( ضعف

جهت تعياين ضاریب اهميات عوامال راهباردی خاارجي 

دانشگاه صنعتي قوچاان، مياانگين نظارات نموناه آمااری 

نسبت باه اهميات و تاأثير هار یاك از عوامال راهباردی 

سااتون  هااا و تهدیاادها( محاساابه و درخااارجي )فرصاات

 ارائه شده است.  3ميانگين امتياز در جدول 

 . ضریب اهمیت عوامل راهبردی خارجی دانشگاه صنعتی قوچان3جدول 

 (Oها  )فرصت ردیف
میانگین 

 امتیاز

ضریب 

 اهمیت

O1 
های چنگاران، درگگز، فگاروش، شگیروان و همجوار بودن با کالن شهر مذهبی مشهد و قرار داشتن در جوار شهرستان

 گیرانباج
67/6 042/0 

O2 036/0 03/5 همکاری مسئوالن شهرستان در راستای ارتقای امکانات دانشگاهی 

O3 041/0 77/5 های اخیرافزایش شمار متقاضیان مقاطع تحصیالت تکمیلی در سال 

O4 040/0 61/5 هاای با دروس عملی به منظور تعمق و کارایی آموزشاستفاده از ظرفیت سازمان فنی و حرفه 

O5 038/0 32/5 های دانشگاه صنعتی قوچانگیری از ظرفیت خیرین و تعامل مطلوب مسئوالن شهری و دولتی در ارتقای ظرفیتبهره 

O6 
التحصیالن نخبه به منظگور بهبگود کمگی و کیفگی های فارغگیری از ظرفیتتعامل مطلوب با بنیاد ملی نخبگان و بهره

 دانشگاه صنعتی قوچان
87/5 042/0 

O7 042/0 87/5 های فرهنگی ایران و آسیای مرکزی  و دسترسی به بازار آنوجود تجانس 

O8 039/0 51/5 وجود ذخایر ژنتیکی ارزشمند گیاهی در استان و امکان تولید داروهای گیاهی 
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O9 
و کشگاورزی( و  های نوین جهت رفع مشکالت بخش تولید )صگنعتها به دانش و فناوریها و دستگاهنیاز شدید سازمان

 های زیست محیطیچالش
74/5 041/0 

O10 036/0 06/5 های مورد نیاز کشورریزی آموزش عالی در جهت گسترش رشتهبرنامه 

O11 033/0 61/4 نبود دانشگاه صنعتی دولتی در سطح منطقه 

O12 
با توجه بگه قرارگیگری در  های فنی و صنعتیای جهت گسترش پژوهشقابلیت صنعتی شهرستان قوچان به عنوان زمینه

 مسیر جاده صنتعی شرق کشور
74/4 034/0 

O13  034/0 8/4 هکتاری جهت توسعه دانشگاه 100برخورداری از پردیس 

O14 
های لبنیات )صباح، تاشال، پادراتوس، دیگار و مناسب بودن وضعیت صنایع تبدیلی دامپروری و برخورداری از کارخانه

 م و طیور(؛کارخانجات تولید خوراک دا
45/4 032/0 

O15 034/0 74/4 فاصله نزدیک با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان و افغانستان 

O16 036/0 5 هاگیری از خدمات اساتید دیگر دانشگاههای ارتباطی کارامد برای بهرهکانال 

 (Tتهدیدها  ) ردیف
میانگین 

 امتیاز

ضریب 

 اهمیت

T1 043/0 06/6 لمی مورد نیازعدم اختیار در جذب هیات ع 

T2 045/0 32/6 های تحصیالت تکمیلی مورد نیازعدم وجود هیئت علمی کافی در رشته 

T3 044/0 16/6 امکان مهاجرت و انتقالی اساتید بعد از ارتقا به شهرهای بزرگتر 

T4 039/0 41/5 های نوآورانه، پژوهش و فناوریباال بودن ضریب ریسک در فعالیت 

1T5 041/0 74/5 های اقتصادی( از یکدیگرناخت ناکافی دانشگاه و جامعه )بخشش 

T6 04/0 67/5 عدم خودباوری و عدم اطمینان به پژوهشگران و فناوران داخلی 

T7 
های الزم در سطح منطقه قوچان و شهرهای اسگتان بگا رویه مراکز آموزش عالی فاقد استاندارد و قابلیتگسترش بی

 راییگرویکرد صنعتی
87/5 042/0 

T8 049/0 8/6 های دانشگاه در سطح جامعه و صنعتنبود باور جدی برای به کارگیری یافته 

T9 047/0 58/6 های کوچک نظیر قوچانهای پژوهشی خصوصا در شهرستانکاهش اعتبارات دولتی جهت انجام پروژه 

T10 045/0 25/6 آموختگاننشعدم تناسب نظام آموزش عالی با نیازهای جامعه و بیکاری دا 

T11 043/0 6 های کوچک و ...رویکرد دولت بر عدم توسعه کمی دانشگاه 

T12 042/0 87/5 گرایی در منطقههای قابل تحقق در عرصه آموزش عالی دولتی با رویکرد صنعتمبهم بودن افق 

  25/157  

بااه منظااور محاساابه ماااتریس ارزیااابي عواماال راهبااردی 

ها و تهدیدها(، ضرایب اهميت هار یاك از خارجي )فرصت

ها و تهدیادها( حاصال از عوامل راهبردی خارجي )فرصت

شاود تاا هر یك از عوامال ضارب ماي مرحله قبل در رتبه

دسات آیاد. شاایان ذكار نمره هر یك از عوامل خارجي به

است كه رتبه هر یك از عوامل خارجي بار اسااس نظارات 

طاور كاه اسات و همااننمونه آماری پژوهش تعيين شده 

هاا و بيان شد، با توجه به كليدی یاا عاادی باودن فرصات

 1یاا  2ها و رتبه به فرصت 3یا  4تهدیدها به ترتيب رتبه 

كناد. در نهایات مجماوع به تهدیدها، اختصاص پيادا ماي

نمرات عوامل خارجي، به عنوان موقعيت دانشگاه صانعتي 

یادها( در هاا و تهدقوچان از نظر عوامل خاارجي )فرصات

شاود كاه گازارش آن در در نظار گرفتاه ماي IEماتریس 

 آمده است.  4جدول 

 . ماتریس ارزیابی عوامل راهبردی داخلی دانشگاه صنعتی قوچان4جدول 

 (Oها )فرصت ردیف
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب  ×رتبه 

 اهمیت = نمره

O1 
های چنگاران، درگگز، فگاروش، قلب شهرستان همجوار بودن با کالن شهر مذهبی مشهد و قرار داشتن در

 شیروان و باجگیران
048/0 4 191/0 

O2 108/0 3 036/0 دید مثبت و همکاری صمیمانه مسئوالن شهرستان در راستای ارتقای امکانات دانشگاهی 
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O3 124/0 3 041/0 افزایش شمار متقاضیان مقاطع تحصیالت تکمیلی 

O4  12/0 3 040/0 هاای با دروس عملی به منظور تعمق و کارایی آموزشو حرفهاستفاده از ظرفیت سازمان فنی 

O5 152/0 4 038/0 گیری از ظرفیت خیرین و تعامل مطلوب مسئوالن شهریبهره 

O6 
التحصیالن نخبه به منظور بهبود کمی های فارغگیری از ظرفیتتعامل مطلوب با بنیاد ملی نخبگان و بهره

 و کیفی دانشگاه
042/0 4 168/0 

O7 168/0 4 042/0 های فرهنگی ایران و آسیای مرکزی  و...وجود تجانس 

O8 ....118/0 3 039/0 وجود ذخایر ژنتیکی ارزشمند گیاهی در استان و 

O9 
های نوین جهت رفع مشکالت بخش تولید )صگنعت و ها به دانش و فناوریها و دستگاهنیاز شدید سازمان

 زیست محیطی هایکشاورزی( و چالش
041/0 3 123/0 

O10 108/0 3 036/0 های مورد نیازریزی آموزش عالی در جهت گسترش رشتهبرنامه 

O11 132/0 4 033/0 نبود دانشگاه صنعتی دولتی در سطح منطقه 

O12 
های فنی ای جهت گسترش پژوهشقابلیت صنعتی استان خراسان رضوی و شهرستان قوچان به عنوان زمینه

 تی با توجه به قرارگیری در مسیر جاده صنتعی شرق کشورو صنع
034/0 3 102/0 

O13  103/0 3 034/0 هکتاری جهت توسعه دانشگاه 100برخورداری از پردیس 

O14 
های لبنیگات )صگباح، تاشگال، مناسب بودن وضعیت صنایع تبدیلی دامپروری و برخورداری از کارخانه

 خوراک دام و طیور(؛ پادراتوس، دیار و کارخانجات تولید
032/0 4 127/0 

O15 135/0 4 034/0 فاصله نزدیک با کشورهای همسایه ترکمنستان و افغانستان 

O16 107/0 3 036/0 هاگیری از خدمات اساتید دیگر دانشگاههای ارتباطی کارامد برای بهرهکانال 

 (Tتهدیدها ) ردیف
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب  ×رتبه 

 اهمیت = نمره

T1 087/0 2 043/0 عدم اختیار در جذب هیئت علمی 

T2 09/0 2 045/0 های تحصیالت تکمیلی مورد نیاز جهت توسعه آتیعدم وجود هیئت علمی کافی در رشته 

T3 044/0 1 044/0 امکان مهاجرت و انتقالی اساتید بعد از ارتقا به شهرهای بزرگتر 

T4 039/0 1 039/0 ورانه، پژوهش و فناوریهای نوآباال بودن ضریب ریسک در فعالیت 

1T5 041/0 1 041/0 شناخت ناکافی دانشگاه و جامعه از یکدیگر 

T6 081/0 2 04/0 عدم خودباوری و عدم اطمینان به پژوهشگران و فناوران داخلی 

T7 
شهرهای های الزم در سطح منطقه قوچان و رویه مراکز آموزش عالی فاقد استاندارد و قابلیتگسترش بی

 گراییاستان با رویکرد صنعتی
042/0 1 042/0 

T8 049/0 1 049/0 های دانشگاه در سطح جامعه و صنعتنبود باور جدی برای به کارگیری یافته 

T9 047/0 1 047/0 های کوچک نظیر قوچانهای پژوهشی خصوصا در شهرستانکاهش اعتبارات دولتی جهت انجام پروژه 

T10 045/0 1 045/0 آموختگانآموزش عالی با نیازهای جامعه و بیکاری دانش عدم تناسب نظام 

T11 086/0 2 043/0 های کوچک و تمرکز بر توسعه کیفی و پژوهشکده شدن آنهارویکرد دولت بر عدم توسعه کمی دانشگاه 

T12 042/0 1 042/0 نطقه.گرایی در مهای قابل تحقق در عرصه آموزش عالی دولتی با رویکرد صنعتمبهم بودن افق 

 35/2  1 مجموع

در نهایت محل قرار گارفتن دانشاگاه صانعتي قوچاان در 

- ( به صورت زیر باهIEماتریس عوامل داخلي و خارجي )

دانشاگاه صانعتي از نتاای  اساتنبا  شاد كاه دست آمد. 

قوچان در موقعيات تادافعي قارار گرفتاه اسات لاذا ایان 

كااهش داده و از  بایست نقاا  ضاعف خاود رادانشگاه مي

 تهدیدات پرهيز كند.

عوامال  سیقوچاان در مااتر يدانشاگاه صانعت یينمره نها

  (IE) يو خارج يداخل

-SO   بارای هااز قوت یرگيبهره – يتهاجم تيموقع 

 4  اهاز فرصت شترياستفاده ب

- WO  رفع نقا  ضاعف باا  -كارانه محافظه تيموقع

 4  اهاستفاده از فرصت
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- ST  باا اساتفاده از  دهایاتهد رفع - يرقابت تيموقع

 2/5  اهقوت

- WT  زينقا  ضعف و پره كاهش - يتدافع تيموقع 

 1  داتیاز تهد

 گیریبحث و نتیجه

 يآموزشا یبرنامه راهبارد نیهدف پژوهش حاضر تدو     

هاا نشاان داد  افتهیبود.  SWOTدانشگاه بر اساس مدل 

نقطاه  13از  يكنون تيقوچان در وضع يكه دانشگاه صنعت

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

 سیو مااتر SWOT سیمااتر ساهیو مقا قيااست. با تطب

مناساب  هااییاساتراتژ ،يو خاارج يعوامل داخل يابیارز

 جادیكه عبارتند از  ا دیگرد نیقوچان تدو يدانشگاه صنعت

ماورد  يو رفااه يپژوهش ،يآموزش هایرساختیو توسعه ز

 ن،یرياخ تیابا مسلوضن و جذب حما يزنیرا قیاز طر ازين

 يعلما تيلاجاذب ه قیاآماوزش از طر تيافيك شیافزا

 و هااباا دانشاگاه يعلما یشابكه همكاار جادیتوانمند و ا

باه  یيو پاساخگو يفنا كاردیاستان و كشاور باا رو عصنای

 و ساطحهام هایجامعه، رقابت با دانشگاه يصنعت یازهاين

جه اول در حوزه اقتصاد داناش شدن به دانشگاه در لتبدی

و  یچون صافر هاببپژوهش حاضر با پژوهش  یمحور. نتا

و  يهاشامي( ، بن1395زاده ) ي( ، محراب1396همكاران )

 دیبا ايدر دن يمراكز آموزش عال ( همسو بود.1394) يثقف

 يموجود خود را مورد بررسا تيوضع براهبرد يدگاهیبا د

ها بر اساس و رسالت هاتريبص ميقرار دهند و با ترس قيدق

اهااداف خااود را  هااا،يها و نگرانفرصاات ها،هااا، ضااعفقوت

مارتبط باه  ياتياعمل یهاكنند تا در قالاب برناماه نييتع

 ازهاایيمؤثرتر بتوانناد پاساخگوی ن یخود به نحو فیوظا

 يو ثقف يهاشمي)بن ندیبرآ شدنيجامعه و مشكالت جهان

1394.) 

 يابیاارز سیو مااتر SWOT سیسه ماتریو مقا قيبا تطب

مناسااب دانشااگاه  راهبردهااای ،يو خااارج يعواماال داخلاا

و توسعه  جادیكه عبارتند از  ا دیگرد نیقوچان تدو يصنعت

از  ازياماورد ن يو رفااه يپژوهشا ،يآموزش هایرساختیز

 شیافازا ن،یريخ تیبا مسلوضن و جذب حما يزنیرا قیطر

د و توانمنا يات علماياجاذب ه قیاآموزش از طر تيفيك

اساتان و  عصنای و هابا دانشگاه يعلم یشبكه همكار جادیا

 يصانعت یازهاايباه ن یيو پاساخگو يفنا كردیكشور با رو

شادن باه  لتبادی و سطحهم هایجامعه، رقابت با دانشگاه

 دانشگاه درجه اول در حوزه اقتصاد دانش محور.

 ادهياو پ نتادوی ها،ساازمان غلابدغدغاه ا نیامروزه مهمتر

آنهاا را در  یو بقاا تيااسات كاه موفق ردهایيراهب سازی

-. برناماهكناد نيتضام ،يطيمح دهيچيمتحول و پ طیشرا

تاا  دهادقرار مي هاسازمان اريدر اخت یابزار براهبرد یزری

و بر عملكارد  ردهرا دنبال ك راهبرد یو اجرا نیبتوانند تدو

از آنجااایي كااه داشااته باشااند.  تیریخااود مااد براهباارد

 كیا يعلم شرفتيو پ یيدر شكوفا ميمه نقش هادانشگاه

با رشد و توساعه پاژوهش و گساترش  ،ندنكيم فایكشور ا

 شیافازا یبارا يدر كشور، عرصه مناسب يآموزش هایدوره

 باا هااو اشتغال در جامعه فراهم خواهد آمد. دانشگاه ديتول

خود  ندهیو آ يكنون هایتيو قابل يطيمح طشرای به توجه

 یبارا يطايتا به مح ندیانتخاب نمارا  يمناسب راهبرد دیبا

بااا توجااه بااه تأكيااد اسااناد  شااوند. لیتبااد يرقاباات علماا

هاا و مراكاز آماوزش عاالي، باضدستي در تقویات دانشاگاه

ریازی، بایسات باه منظاور برناماههاا مايمدیران دانشاگاه

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

اندازی مشخ ، جهت چشممالي، فيزیكي و اطالعاتي( در 

كاهش هدر رفات مناابع، پرهياز از تفكار ساطحي و حال 

ریزی راهبارد را گرایي صرف، برنامهمشكل موقتي و نتيجه

 در دستور كار خود قرار دهند. 

تجزیه و تحليل همزمان محيط خارجي و داخلي ساازمان، 

های تعاملي و جذاب را باا كماك ای از فرصتتعيين دامنه

ریازی راهباردی سازد. برنامهپذیر مين امكانرسالت سازما

با تعياين اهاداف راهباردی و كلاي ساازمان، شناساایي و 

انتخاب راهبردهای مناساب بارای دساتيابي باه اهاداف و 

های راهبردب سازمان، احتمال رسايدن باه توسعه قابليت

-اهداف را با استفاده بهينه از منابع سازماني افازایش ماي

بایسات باا در نظار انشاگاه نياز مايدهد. واحد آموزشي د

هاا و گرفتن رسالت، نقا  قوت و ضعف و همچنين فرصت



 738                                                                                                                                                   صفری و اسماعیلی شاد

 

 99، زمستان4شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

ترین اهداف راهبردی را بارای دساتيابي تهدیدات، مناسب

 به مأموریت آموزشي انتخاب نماید.

فعاليات ثر بر ؤم يرونيو ب يعوامل درون ،حاضر پژوهشدر 

 نادتقرار گرف يقوچان مورد بررس يدانشگاه صنعتآموزشي 

دانشاگاه  یدهاتهدیا و فرصتها ضعفها، ها،تا با شناخت قوت

دانشاگاه قارار  اريدر اخت ديمف راهبردهایقوچان،  يصنعت

هاای اختصاصاي و اساتخرات پس از انجام مصااحبه ..رديگ

در مرحلاه تطبيااق و مقایساه ماااتریس  ،SWOTعوامال 

SWOT  و ماااتریسIEگيااری ، شااورای عااالي تصااميم

مناسب را بر اساس تطبيق و مقایساه  دانشگاه، راهبردهای

و موقعيت دانشگاه صانعتي قوچاان در  SWOTماتریس 

ماتریس ارزیابي عوامل داخلي و خارجي ارائه كردند. لذا باا 

توجه به اینكه دانشگاه صنعتي قوچان در ماتریس ارزیاابي 

عوامل داخلي و خارجي در موقعيت تادافعي قارار گرفات، 

-های موجود و تجميع رشتهبایست بر روی حفظ رشتهمي

هایي با بازار هدف خاص، تقویت قطب مطالعات نانو، گاذر 

از دانش نظری به دانش كاربردی و پاسخگویي به نيازهای 

و افزایش سهم خود در توليد دانش ثاروت  صنعتي منطقه

 محور تمركز كند. 

پااژوهش حاضاار محاادود بااودن  یهاااتیاز محاادود يكاای

 دیابا  ینتاا مياشد كه درتعماب يپژوهش به شهر قوچان م

بناابراین در ایان راساتا، ساه  .ردياضزم صاورت گ ا ياحت

راهبرد به شرح زیر پيشنهاد گردیاد  راهبارد اول  ایجااد و 

های آموزشي، پژوهشاي و رفااهي ماورد توسعه زیرساخت

نياز از طریق رایزني با مسلوضن شهرستان، استان و كشور 

دوم  افازایش كيفيات  و نيز جذب حمایت خيرین؛ راهبرد

آموزش از طریق جذب هيلت علمي توانمند و ایجاد شبكه 

ها و صنایع شهرساتان، اساتان و همكاری علمي با دانشگاه

كشور با رویكرد فني و مهندسي و پاسخگویي به نيازهاای 

-هاای هامصنعتي جامعه؛ راهبرد سوم  رقابت باا دانشاگاه

حاوزه اقتصااد سطح، تبدیل شده به دانشگاه درجه اول در 

 دانش محور و مقاومتي. 

های آیناده، محايط دهد كه در سالها نشان ميبينيپيش

تر اكنون است نامطملن های آموزشي از آنچهبرای سازمان

تر خواهد شد؛ اما باید توجه داشت كاه فرآیناد و ناشناخته

راهبردی با تجزیه و تحليال محايط داخلاي و  ریزیبرنامه

كار مهم  رسد، بلكهكارها به پایان نميخارجي و تدوین راه

هااای شاده بااه برناماهمادیران تباادیل راهكارهاای تاادوین

منظور برطرف كاردن نقاا   سازی آنها بهعملياتي و پياده

هاا و دوری از هاا و فرصاتضعف و بهاره جساتن از قاوت

 .باشدمي تهدیدها
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اسااس مادل  باردانشگاه صنعتي قوچاان يآموزش یبرنامه راهبرد نیتدوهدف پژوهش حاضر  چكیده:

SWOT  بود. از دو روش كمّي و كيفي برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری تحقيق شامل كليه

نفر مدیران و كارشناسان آموزش دانشگاه صنعتي قوچان بود. نمونه گيری به روش سرشماری انتخاب  14

 13ها نشان داد كه دانشگاه صنعتي قوچان در وضعيت كناوني از مصاحبه بود. یافتهشده و . ابزار پژوهش 

تهدید برخوردار اسات. دانشاگاه صانعتي قوچاان از لحااظ  12فرصت و  16نقطه ضعف،  12نقطه قوت، 

ها و از لحاظ عوامل خارجي در ناحيه تهدیدها قرار دارد. در نهایت با تطبياق عوامل داخلي در ناحيه ضعف

ماتریس ارزیابي عوامل داخلاي و خاارجي، راهبردهاای  مناساب دانشاگاه و  SWOTمقایسه ماتریس و 

های آموزشي، پژوهشي و رفااهي ماورد ایجاد و توسعه زیرساخت صنعتي قوچان تدوین شد كه عبارتند از 

ت رایزني با مسلوضن و جذب حمایت خيرین، افزایش كيفيت آماوزش از طریاق جاذب هياانياز از طریق 

هاا و صانایع اساتان و كشاور باا رویكارد فناي و علمي توانمند و ایجاد شبكه همكاری علمي باا دانشاگاه

سطح و تبدیل شدن به دانشگاه درجاه اول های همپاسخگویي به نيازهای صنعتي جامعه، رقابت با دانشگاه

 در حوزه اقتصاد دانش محور.

 

.SWOTنقا  ضعف، ریزی راهبردی، نقا  قوت، برنامهواژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

Email: esmaeili@iaubojnourd.ac.ir 

 

 
 

 


