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 2، امیر اصالنی افراشته1وحید خاشعی

 01/70/49تاریخ پذیرش:    70/70/49تاریخ دریافت: 

 چکیده
ق روش تحقی .است هادانشگاه و عالی آموزش در استراتژی تدوینمدل   بر کاوشی ،حاضر پژوهش از هدف

جامعه آماری پژوهش،  .استتحلیلی  _ توصیفی ،گردآوری دادهنوع، کیفی و ازنظر  ازنظردر این پژوهش 

اسان و نمونه آماری، اساتید و کارشن دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر هایدانشکدهاساتید و کارشناسان 

از  آوری اطالعات این پژوهشبرای جمع .استدانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 

 چارچوبز ا بخشمنظور تدوین استراتژی این به و میدانی )مصاحبه( استفاده گردیده است. اسنادیدو روش 

یانیه شده که در مرحله شروع، باز چهار مرحله تشکیل چارچوبست. این شده اجامع تدوین استراتژی استفاده

در مرحله ورودی، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی  بعدازآندانشکده تعیین گردیده و 

از مدل  SWOTاستفاده از ماتریس  جایبه در مرحله تطبیق و توسعه سپس عوامل داخلی آورده شده است.

در  در پایانو نتایج استفاده شده است.  هاآرمان، فرصتتعیین نقاط قوت،  منظوربه SOAR استراتژیک

تراتژی های مختلف اسگزینه ،ریزی استراتژیک کمیگیری با استفاده از ماتریس برنامهمرحله تصمیم

این  هاییافته بر اساس. است شده در مرحله تطبیق و مقایسه، مورد ارزیابی و قضاوت قرارگرفتهشناسایی

ستراتژی بهترین ا عنوانبه« منطقه نیاز با مرتبط هایپژوهش انجام جهت دانشگاه حمایت از استفاده»پژوهش 

 انتخاب شد. موردمطالعهبرای دانشکده 

، SOAR استراتژيک مدلمأموريت،  استراتژي، بيانيه تدوين جامع چارچوب واژگان کلیدی:

 كميريزي استراتژيک ماتريس برنامه
  

                                                           
 (khashei@atu.ac.ir) طباطبائی عالمه دانشگاه حسابداری مدیریت و دانشکده علمیهیئت عضو و استادیار. 0

 (Amir.aslani@atu.ac.irنویسنده مسئول، ) طباطبائی عالمه دانشگاه بازرگانی مدیریت دکتری دانشجوی. 2
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 مقدمه

دارد تا پیچیدگی و سرعت تغییرات در جامعه کنونی جهان، متصدیان جوامع را وامی

فی، عار)هایی ارائه کنند که با شرایط معاصر تناسب داشته باشند ها و برنامهسیاست

(. در دنیای متالطم امروزی که تغییرات محیطی، رشدی شتابان را به نمایش گذاشته 7:0:09:

های گوناگون، دیگر با عنایت به شرایط یکنواخت، موضوعیت پیدا مدیریت سازماناست، 

عوامل داخلی و  ،(. بلکه نیازمند آن است تا با رویکردی جامع0:00زمردیان، ) کندنمی

ریزی استراتژیک ابزاری در اختیار خارجی اثرگذار بر سازمان را در نظر بگیرند. برنامه

کلیه عوامل محیطی و داخلی سازمان  صورت مدون و منظمبتوانند به دهد تاها قرار میسازمان

نگری در شبهترین پی ،نگر در نظر بگیرند. استراتژی یا راهبردرا در راستای دیدگاهی آینده

خصوص نحوه توسعه و تکامل رقابت در صنعت و چگونگی توسعه و تکامل شرکت متناسب 

 (.0:49: 0،9بارنی و همکاران)منظور کسب مزیت رقابتی است با آن، به

و مراکز پژوهشی نقش بسیار مهمی در پیشرفت  هادانشگاههای صنعتی، همگام با سازمان

بایست در راستای ایجاد رقابتی های دانشگاهی میکنند و محیطو توسعه جوامع ایفا می

خش خصوص در بریزی استراتژیک بهبه برنامه هادانشگاهسازنده در امر پژوهش با سایر 

بنابراین ضروری است تا محیط دانشگاهی با در نظر گرفتن کلیه پژوهشی خود، روی بیاورند، 

های پژوهشی دانشگاه با اتخاذ دیدگاهی عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر فعالیت

یایی اه علوم و فنون دردر این میان دانشکده منابع طبیعی دانشگ عمل نماید. ،استراتژیک

های تخصصی در حوزه مسائل دریایی هست که در امر پژوهش خرمشهر ازجمله دانشکده

و در  تاسهای این رشته در کشور به دنبال کسب مزیت رقابتی همواره با سایر دانشکده

یه عوامل انداز، کلمنظور رسیدن به اهداف و چشمبایست بهراستای کسب مزیت رقابتی می

 .شودلی و خارجی اثرگذار بر این فرایند در نظر گرفته داخ

 رمشهر ازخ علوم و فنون دریایی استراتژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تدوین منظوربه

اعرابی، ) است شدهاستفاده تدوین استراتژی جامع چارچوب تحت عنوان چارچوبی

                                                           
1. Barney & et al 
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 است،قدیمی  نسبتاًکه  0SWOTماتریس  جایبهبا این تفاوت که در این تحقیق  ،(::0:01

ریزی برنامهجدید در تدوین  نسبتاًهای از مدلیکی ) SOAR2 مدل ترکیب سعی شده تا از

 به اده شود واستف با فرایند جامع تدوین استراتژی در مرحله تطبیق و توسعهاستراتژیک( 

شامل )با توجه به عناصر اصلی این مدل  شدهانتخاب هایاستراتژی بندیاولویتارزیابی و 

 جنبه نوآوری دارد. جهتازاینپژوهش حاضر پرداخته شود،  (قوت، ضعف، آرمان و نتایج

 تا است این دنبال به و شودمی استفاده مدیریت باالی سطوح همیشه در SOAR مدل 

از آن برگیرد. این مدل که در پژوهش حاضر نیز  در سطوح همه در را نفعانذی تمام

 تا است این دنبال به و شودمی استفاده مدیریت باالی سطوح در شده است همیشهاستفاده

دربر  را نفعانذی و کارمندان از بخش آن وبرگیرد  در سطوح همه در را نفعانذی تمام

 و وریانخا) آمدندنمی شمار به راهبردی ریزیبرنامه فرایند از بخشی تاکنون که گیردمی

استراتژی پژوهش  تدوین برای اطالعات آوریجمع روش (.0:42: 0:7-0:0 همکاران،

های فعال دانشکده کلی هایویژگی و شرایط در زمینه ایمطالعات کتابخانه حاضر از طریق

 علمیهیئتاعضای اساتید و  با مصاحبه انجام و پرسشنامه تکمیل همچنین و در حوزه دریا

 .است آمدهدستدانشکده در این دانشگاه به این دانشکده و نیز سایر مسئولین

در سنوات اخیر با تغییرات شگرف آوری که . ریزی استراتژیکاهمیت و ضرورت برنامه

اند که با تعیین و تبیین اهداف و مدیران به فراست دریافته ،اندها را احاطه کردهسازمان

ی خود را به ثمر رسانند. سازمان هاتوانند برنامههای سازمان، در درازمدت بهتر میمأموریت

رو استفاده دهد. ازاینتر نشان میهایی مناسبکند و نسبت به محیط خود واکنشبهتر کار می

 شده است. بهها مطرحعنوان یک ضرورت در سازمانریزی استراتژیک و جامع بهاز برنامه

ن و سازما آینده معینهای خود را در گیریتواند جهتریزی، مدیریت میکمک این برنامه

کند که (. کویین بیان می0:40: 15الوانی، )را در مقابل تغییرات و تحوالت فردا مجهز سازد 

های ها در صورت فقدان استراتژی هیچ نوع دستورالعملی برای کاوش فرصتبرای سازمان

                                                           
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats 

2. Strengths Opportunities Aspirations Results 
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ا از شیوه ی ماندصورت انفعالی مترصد فرصت میتازه وجود ندارد، بدین ترتیب سازمان یا به

 (.0:02و همکاران،  0کویین)کند تیر در تاریکی استفاده می

 مبانی نظری

 هاسازمانمدیریت اسـتراتژیک در  کارگیریبهدر  ایفزایندهاخیر، تمایالت  هایدههدر 

گوناگون و متعددی از مدیریت استراتژیک پیشنهاد  هایمدلشـکل گرفته است و 

ساسی و ا برانگیزچالشمدیریت استراتژیک یکی از مباحث  .(2707، 2)مات و زاکریااندشده

. تمام کندمیدر رابطه با آینده سازمان، اهداف و منابع آن اتخاذ  ایپایهاست که تصمیمات 

 هایوشر: منابع انسانی، منابع مالی، ازجمله نمایندمیمنابع سازمان در استراتژی نقش ایفا 

این علم،  آوراننامیک اثر کهن به قلم چهار نفر از  در (.2702: 9، :)لینچمحیطتولید و 

 هایهدفاستراتژی تصویر جامعی از  " استمدیریت استراتژیک چنین تعریف شده 

عمده برای تحقق  هایبرنامهو  هاسیاستو  مدتکوتاه هایهدف، مقاصد و بلندمدت

یا آتی سازمان است که در آن رسالت موجود یا آتی سازمان و شخصیت موجود  هاییهدف

سازمان  استراتژی منبع انسجام یک " استبعد ریچارد ونسیل نوشته  هاسال. "تبیین شده است

رک و ایجاد فضای تعهد مشت هاهدفدر هدایت مدیران میانی در تعیین مسیر خود برای تحقق 

 (.0:47: 00ایگور انسف و مک دانل،) استموفقیت  سویبهو حرکت  هابرنامه یدرباره

ه و نیاز ب گیردمیدید درازمدت دارد، در سطوح باالی سازمان شکل  راهبردی ریزیبرنامه

و  سازمان با محیط خارجی بـوده مقابلهتخصیص میزان وسیعی از منابع دارد، تمرکز آن بر 

( 0407) 9پیترسون زعمبه(. 0:00مهرگان و دهقان نیری، )است  چندبعدیدارای نگرش 

ده ش تقویت و ارتقای عملکرد و کیفیت یک سازمان طراحی منظوربهراهبردی  ریزیبرنامه

 این راهبردی مدیریت مباحث در منطقی فرض یک ،باوجوداین (.:277: 0، 1)هایوارداست

 آن رقابتی طمحی با سازمان ارتباط برقراری برای مفید فرایندی راهبردی ریزیبرنامه که است
                                                           
1. Quinn 

2. Maat & Zakaria 

3. Lynch 

4. Piterson 

5. Hayward 
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 همیتا رقابتی محیط با سازمان هماهنگی برای که هاییداده تفسیر و گردآوری با و است

 نسازما بهتر عملکرد به بهتر هماهنگی که آیدبرمی چنین و است خورده پیوند ،یابدمی

 (. 2770: 221، 0)برتون و همکارانانجامدمی

غیرانتفاعی به مدیریت استراتژیک روی  هایسازمان، اکثر 0447حدود اواسط دهه 

آوردند تا بقای خود را تضمین کنند. اندیشمندان و متخصصان بر این باورند که بسیاری از 

 هایسازمانر د توانندمی آمیزیموفقیت طوربهمدیریت استراتژیک،  هایتاکتیکمفاهیم و 

 هایشرکتشامل  نتفاعیغیرا هایسازمان طورمعمولبهرده شوند. به کار ب غیرانتفاعی

، مؤسسات، مدارس شخصی و مراکز خیریه( هابیمارستانمانند ) خصوصی غیرانتفاعی

 استایالتی(  هایدانشگاهمانند ادارات رفاه، ) دولتییا واحدهای عمومی  هاآژانسهمچنین 

 آموزش عالی مؤسسات( 0400) 2آلتباخ زعمبه (.0:04: 0:9-0:1 و دیوید هانگر،آل ویلن )

 کشورها یسیاس و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی توسعه و انسانی نیروی پرورش در هادانشگاه و

 از طرفی، با ملحوظ داشتن آموزش (.0442: 450، :)کلرک و نییودارند مهمی بسیار نقش

 توانیمتحقیقاتی از این دست را نیز  بخشی از نظام اداری کشور، اجرای عنوانبهعالی ایران 

 شدهمطرحمطابق با نظریات  .نیز توجیه کرد« مدیریت دولتی نوین»در حوزه مباحثی موسوم به 

 ریزیبرنامه دولتی، متفکران از مفاهیمی نظیر هایسازماندر این پارادایم برای مدیریت 

 950)سایرت،  اندگفتهاجزای کلیدی آن سخن  عنوانبهو عملکرد،  پذیریانعطافراهبردی، 

 عنوان با ایمقاله در سلطانی و حاجی پور (.0440: 9، 1، هوود2772: 202، 9هییکس، 2707:

 ینکها به اشاره با عالیآموزش  مؤسسات و هادانشگاهدر  پژوهشی استراتژیک ریزیبرنامه

 در دائماً آن انتظارات و آثار منابع، که محیطی ،هستند روروبه متالطم و پیچیده محیطی با هادانشگاه

 به لنی جهت در هاناآرامی و هاتالطم این از میان دانشگاه صحیح هدایت است، تحول و تغییر حال

 ارزیابی آن، تحوالت محیط و از صحیح درک و شناخت نیازمند را خود اندازچشم

                                                           
1. Burton and et al 

2. Altbach 

3. Clark & Neave 

4. Heeks 

5. Hood 
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 نهراهبردی هوشمندا هایتصمیم اتخاذ و سازمان داخلی هایضعف و هاقابلیت از گرایانهواقع

 اندکرده یهتوص را هادانشگاه در استراتژیک ریزیبرنامه هایمدل کارگیریبه زمینه و دانسته

 (.0:00حاجی پور و سلطانی، )

که با توجه به شتاب تغییر و تحوالت  کنندمی در مقاله خود اشاره (0:05) تاب و ویسه

ن بدو هادانشگاهعالی،  آموزش ، افزایش شدت رقابت و توسعه مراکزشدنجهانیعلمی، 

 هایچالشبا  و داشته باشند پربار ایآینده توانندنمیاستراتژیک  ریزیبرنامهداشتن الگوی 

 .پیش رو مقابله کنند
 تحقیق سؤاالت

 اصلی و مناسب برای تقویت بخش پژوهشی دانشکده چیست؟ هایاستراتژی: اصلی سؤال

 فرعی سؤاالت

 بر بخش پژوهشی دانشکده چیست؟ تأثیرگذار( ضعفقوت و ) داخلیعوامل  ترینمهم .0

ه بخش پژوهشی دانشکد تأثیرگذار بر( تهدیدهاو  هافرصت) خارجیعوامل  ترینمهم .2

 چیست؟

گونه چتوسعه و تقویت بخش پژوهشی  منظوربهانتخابی  هایاستراتژی بندیاولویت .:

 ؟است

 روش پژوهش

زارها و اب ،مدل موردنظرنماید. استفاده میجامع تدوین استراتژی  چارچوبتحقیق حاضر از 

 مناسب گوناگون هایاندازه در هاسازمان انواع برای کند کههایی را ارائه میچارچوب

 اند از:که به ترتیب عبارت استمتشکل از چهار مرحله اصلی  چارچوباست. این 

 .شودمی تهیه سازمان مأموریت بیانیه مرحله این در: شروع مرحله .0

 خارج و داخل از موردنیاز اصلی عوامل و اطالعات ،مرحله این در :ورودی مرحله .2

 ماتریس شامل مرحله این .شودمی مشخص و شناسایی استراتژی، تدوین برای سازمان

 (.0:01: 7:اعرابی، ) است خارجی عوامل ارزیابی ماتریس و داخلی عوامل ارزیابی
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 راهبردی، ریزیبرنامه یک در (AI) شناسی مثبت دیدگاه :مقایسه و تطبیق مرحله .:

 و یکنون هایقوت ایجاد و شناسایی به تهدیدها و هاضعف و مشکالت بر تمرکز جایبه

 SWOT استراتژی) راهبردی ریزیبرنامه سنتی فرایند در. پردازدمی سودبخش هایفرصت

 هچنانچ( تهدیدهاست و هاضعف و هافرصت و هاقوت بر مشتمل کهآن از اینمونه عنوانبه

 زمان از درصد 17 باید کنیم، تقسیم 17/17 بخش دو به را آن فکری نظم لحاظ به بخواهیم

 قویتت به ذاتاً انسان. دهیم اختصاص منفی نقاط به را بقیه درصد 17 و مثبت نقاط به را خود

 تا را هاصتفر و مثبت نقاط شناسی، مثبت نگرش در. دارد گرایش منفی نقاط بر تمرکز و

 )استاوروسدهیم پوشش را تهدیدها و هاضعف ،آن طریق از بتوانیم که دهیممی رشد آنجا

بنابراین در این مرحله سعی شده تا  (.0:42: 0:0، خاوریان و همکاران، 2707: 1، 0ساینتو 

 یمنفبر نقاط  تأکید جایبهرا بیان نموده و  هافرصتنقاط قوت و  SOARبا استفاده از مدل 

 شود. تأکیدو نتایج  هاآرمان( بر یدهاتهدو  ها)ضعف

 راتژیکاست ریزیبرنامه ماتریس از استفاده با مرحله این در: گیریتصمیم مرحله .9

مورد  تطبیق، مرحله در شدهشناسایی هایاستراتژی مختلف هایگزینه (QSPM) کمی

 (.0:01اعرابی، )شود می تعیین هاآن نسبی جذابیت و قرارگرفته قضاوت و ارزیابی

تکنیک  شود،گیری استفاده میریزی راهبردی که برای تصمیمیکی از ابزارهای برنامه

SWOT ها و تهدیدها استوار است. اینها، فرصتها، ضعفاست. این تکنیک بر پایه قوت 

شود؛ ولی در اکثر موارد در سطوح بزرگ مدیریتی مدل در همه سطوح مدیریتی استفاده می

همیشه در سطوح باالی مدیریت استفاده  SOAR مدل ،مقابلرود. در طرف به کار می

نفعان را در همه سطوح در برگیرد. درواقع، این مورد شود و به دنبال این است تا تمام ذیمی

نفعان آن بخش از کارمندان و ذی SOARتفاوت کلیدی بین این دو مدل است؛ زیرا مدل 

مدند. آریزی راهبردی به شمار نمینامهگیرد که تاکنون بخشی از فرایند بررا در برمی

ها های زیادی است. این تفاوتدارای تفاوت ،های توسعهبا سایر استراتژی SOARاستراتژی 

شود و همچنین آن دسته از افرادی است که به این هایی است که پرسیده میبه علت سؤال

                                                           
1. Saint 
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دگاه مثبت است که و دی SWOTدهند. این مدل ترکیبی از استراتژی ها پاسخ میسؤال

 (.0:42: 0:7-0:0 همکاران، و خاوریان)آن را ابداع کرده است  0ژاکلین ام. استاورس

 (0:42: 0:0همکاران،  و خاوریان) SOAR و SWOT هايمدل مقايسه .1 جدول

SWOT                                                                                                         SOAR 
 هاقوت

پایه و اساسی  هایمنابع و ظرفیت دهیسازمان

 های ایجادشدهبرای تفاوت

 هاقوت 

 کارهایی به نحو احسن هستیم؟ما در حال انجام دادن چه

 کارهایی است؟انجام دادن چه افتخار ما

 گویند؟های ما چه مینقاط قوت ما درباره مهارت

 هاضعف

ه به توج نبود قوت و ضعف در توانایی و منابع،

 هافرصت نبود قوت و کاهش توجه به اصل مزیت رقابتی

 طورکلی چگونه تهدیدهای خارجی را دریابیم؟به

فرصت تبدیل چگونه تهدیدها را دوباره شکل دهیم تا به 

 شوند؟

 کاری است؟گذاران از ما انجام دادن چهانتظار سرمایه

 توانیم بهترین شریک برای دیگران باشیم؟چگونه می

 هافرصت

توانند باعث سود و شرایط بیرونی که می

 منفعت ما شوند.

 های برآورده نشدهآن دسته از نیازمندی

 گذاری صحیحهای مدرن و قانونفنّاوری

 تهدیدها

 نند.زشرایط بیرونی که به منافع ما ضربه می

 هاآرمان  

هایی را بررسی کنیم و ببینیم توانایی رسیدن ها و فرصتقوت

 به چه جایگاهی راداریم؟

 انداز هدایت کنیم؟های خود را به سمت چشمچگونه توانایی

 نتایج

 نتایج محسوس و معین ما چیست؟

درستی انجام دهیم و در آن توانایی داریم بهآنچه  چگونه ما در

 کار سرآمد باشیم؟

ها و ها، فرصتطور محسوسی قوتتوانیم بهچگونه می

 های خود را به نتیجه برسانیم؟آرمان

 

                                                           
1. Stavros 
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ترین شود. در این تحقیق بزرگبا یک تحقیق استراتژیک آغاز می SOARاستراتژی 

کننده و دارای سهم کشف خواهد افراد مشارکتها در جامعه از طریق نقاط قوت و فرصت

ایی ها و آرزوهشود تا خود، آرمانکننده در این فرایند دعوت میشد. سپس از افراد مشارکت

های تشویقی ها دست یابند. درنهایت، با برنامهدهند در آینده به آنرا برگزینند که ترجیح می

 تخاب خواهد شد.گیری اناندازهو بازنگرانه نتایج مطلوب قابل

ها، ها، فرصتشامل چهار بخش کلیدی است که شامل شناسایی قوت SOARاستراتژی 

 شود.شود. در جدول زیر این چهار مرحله مشاهده میها و نتایج میآرمان

 (0:42: 0:2همکاران،  و خاوریان) SOARچهار عامل كليدي  .2جدول 

Opportunities 

ما چیست؟های ممکن پیش روی بهترین فرصت  
Strengths 

های مثبت ما چیست؟ها و جنبهترین داراییبزرگ  
تحقیق 

 استراتژیک

Results 

گیری چیست؟اندازهبهترین نتایج قابل  
Aspirations 

 آینده مطلوب و آرمانی ما چیست؟
های تصمیم

 مثبت

واهد خها دوباره شکل داده البته، تهدیدها و مشکالت نادیده گرفته نخواهد شد، به آن

ته هایی با عملکرد و هسبینی از ممکنات دیده خواهند شد. شناسایی مجموعهشد و توسط ذره

ما  نچهآها و تفکرات خالق و در کل هر توانمندی ،هاشبکه و مفید، مثبت، چیزهای باارزش

 طور خالصه، استراتژی مثبت یابشناساند. بهکشاند، به ما میرا به سمت پیشرفت می

SOAR ق گشاید. این افریزی راهبردی میهای سنتی برنامهای را فرا روی دیدگاهافق تازه

های های یک مجموعه و درگیر کردن گروهها و آرمانها و فرصتسازی قوتتازه با برجسته

در شکل زیر  SOARمختلفی از افراد دارای سهم در جامع همراه است. چارچوب استراتژی 

 شود:مشاهده می
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  (1932، خاوريان و همکاران، 2212، 1)استاروس و ساينتSOAR مدل چارچوب .1 شکل 

بخش  ،و نمونه پژوهش دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،جامعه آماری پژوهش

کی از یکه  استدانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  پژوهشی

استان خوزستان، شهرستان خرمشهر  و دراست  ی علوم دریاییهای فعال در حوزهدانشکده

 .استدر دسترس  گیرینمونه، گیرینمونهروش  .2شده استواقع

در این پژوهش عبارت است از اطالعات و اسناد موجود در دانشگاه،  گیریاندازهابزار 

باز که جهت شناخت نظر کارشناسان، بین  یهاپرسشنامهاطالعاتی و  هاییگاهپامراکز و 

 شدهفادهاست« روش روایی محتوا»تعیین روایی ابزار از  منظوربه توزیع گردید. همچنین هاآن

 علمیتهیئبین تعدادی از کارشناسان و اساتید  هاپرسشنامهاست. بدین منظور، تعدادی از 

 و اصالح پرسشنامه اولیه، پرسشنامه نهایی هاآندانشکده توزیع گردید و پس از رعایت نظر 

 تنظیم گردید.
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 هاداده وتحلیلتجزیه

شود که فرایند مدیریت استراتژیک زمانی آغاز می. ن بیانیه مأموریتیمرحله شروع: تعی

فلسفه وجودی شرکت و  ،کند. مأموریت شرکتشرکت مأموریت خود را تعریف می

ها علت به وجود آمدن و تمایالت درازمدت شرکت را اهداف دوربرد آن است. مأموریت

 و داشتن وجود دلیل مأموریت بیانیه (.0:49: 9، 0بارنی و همکاران)کنند تعریف می

 ،هاهای شرکت(. اکثر مأموریت0:01، 2پیتر)کند می تشریح را سازمان اهداف ترینعمومی

قابت انداز، نحوه روکار، چشماند از: تعریف کسبدارای عناصر مشترکی هستند که عبارت

همگی از عناصر بیانیه  که ها و فنّاوریشرکت در صنعت، بازار هدف، کارکنان، ارزش

 (.0:49: 0بارنی و همکاران، )باشند مأموریت می

تکمیل  دریایی خرمشهر با بیانیه مأموریت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و فنون

 ::استصورت ذیل در نظر گرفتن اجزای آن بهها و کاربرگ

با توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش در توسعه پایدار و تولید علم، معاونت پژوهشی "

روی ماهر در علمی به تربیت نیدانشکده منابع طبیعی با تکیه بر کارکنان و اعضای هیئت

زیست و جهت رفع نیازهای زیستی و محیطی کشور در دو رشته محیط ،امر پژوهش

خصوص در رشته شیالت دارای اساتید به این بخش در حال حاضر پردازد.شیالت می

 ،های ملیو درصدد است تا سهم خود را از پژوهش استباتجربه و نمونه در سطح کشور 

حوزه معاونت پژوهشی دانشکده  افزایش و در سطح کشور به فعالیت خود ادامه بدهد.

پژوهان های تحقیقاتی دانشمنابع طبیعی با حذف موانع پژوهشی از طریق حمایت از طرح

یطی محهایی جهت رفع مشکالت به جامعه در خصوص مسائل زیستحلبه دنبال ارائه راه

 ".استو دریایی 

شود خارجی میوتحلیل محیط داخلی و مرحله ورودی شامل تجزیه مرحله ورودی:

 اند از:که عبارت
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2. Piter 

3. www.kmsu.ac.ir 
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کند تا یک وتحلیل داخلی کمک میتجزیه. (IFE)1داخلی عوامل ارزیابی الف( ماتریس

 کیی کند. همچنین سبب شناسایی و درنقاط قوت و ضعف سازمانی خود را شناسا ،شرکت

و نی بار)شود عنوان منبع مزیت رقابتی میهای شرکت بهو قابلیت هامنابع، توانمندی

 .است سازمانداخلی  عوامل بررسی جهت ابزاری ،ماتریس (. این0:49: 00، 2همکاران

 ماتریس یک تهیه برای .نمایدمی ارزیابی را سازمانی واحدهای ضعف و قوت نقاط درواقع

شود کارکنان استفاده می و مدیران هایقضاوت و نظرات از عمدتاً داخلی، عوامل ارزیابی

شده پیرامون از این ماتریس جهت کمی و مقداری کردن ارزیابی انجام(. 0:01: 00اعرابی، )

ای که بین مسئولین دانشکده انجام (. با مصاحبه0:01معینی، ) شود.عوامل داخلی استفاده می

 گرفت این ماتریس به شکل زیر نمره دهی شده است:

 ماتريس ارزيابي عوامل داخلي. 9جدول 

(IFEM داخلیماتریس ارزیابی عوامل )  

 (Strengths) ها:قوت R W ضریب امتیاز

جوان و کارآمد نسبتاًعلمی . اعضای هیئت0 7275 9 7229  

پژوهش یهفته درتمام جدی به برگزاری سمینارها ه. ا2 :727 : 7274  

7202 : 7279 Online . دسترسی به منابع علمی الکترونیکی3  

ها در کتابخانه مرکزینامهپایان. امکان دسترسی به 9 :727 : 7274  

دانشکده درستهی نمایشگاه کتاب برگزاری سالیانه .1 7272 : 7275  

علمی به محل کار و تحقیق. نزدیک بودن محل سکونت اعضای هیئت5 :727 : 7274  

. برخورداری از حمایت مرکز رشد دانشگاه جهت انجام پژوهش0 7271 9 7227  

دانشجویان تحصیالت تکمیلی. 0 7271 9 7227  

های دانشگاه. شرایط مناسب برای ارتباط با سایر بخش4 :727 : 7274  

در رشته شیالت . وجود اساتید باتجربه و نمونه کشوری07 7275 9 7229  

 (weaknesses)ها: ضعف  R W ضریب امتیاز

و استراتژیک عدم وجود برنامه راهبردی  7271 0 7271 .0 

های تحقیقاتی. نامناسب بودن سیستم نظارتی بر طرح2 7279 2 7270  

تحقیقات . کاهش انگیزه محققین در انجام: 7279 0 7279  

                                                           
1. Internal Factor Evaluation Matrix 

2. Barney & et al 
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متناسب با نیازهای منطقه هایپژوهش کمبود .9 7271 2 7207  

علمیهای آموزشی و اجرایی اعضای هیئت. باال بودن حجم فعالیت1 7271 2 7207  

هماهنگی ناکافی پژوهشگران در تحقیقات تیمی .5  :727 2 7275  

ناکافی اعتبار از منابع خارج از دانشگاه جذب .0 7271 0 7271  

تشویق مؤثر کارکنان عدم .0 :727 2 7275  

ی مرکزینداشتن فضای مناسب در کتابخانه .4 7272 2 7279  

جهت توسعه پژوهش ،منابع مالی دانشگاه محدودیت .07 7271 2 7207  

7272 0 7272 
های پژوهشی دانشجویی در دانشکده و اجرای برنامه وجود کمیته عدم .00

 تربیت پژوهشگر

در خصوص مسائل پژوهشی وپا گیر و بروکراسی در دانشگاهدست قوانین .02 :727 0 :727  

زیستعلمی نسبت به دانشجو در رشته محیطهیئت کمبود .:0 7271 0 7271  

پایین حقوق و دستمزد کارکنان سطح .09 7279 2 7270  

7271
 

∑  22::=  

0 7271 
 

∑ 720=  
ارتباط با مراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه ضعف .01  

 تحقیق هاییافتهمنبع: 

 
وتحلیل خارجی، شرکت تهدیدها در تجزیه. )1EFEM) ب( ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

 کند، همچنین به بررسیشناسایی میهای حیاتی و مهم در محیط رقابتی خود را و فرصت

نده هایی که شرکت در آیتهدیدات و فرصت و چگونگی تکامل و توسعه رقابت در محیط

کمی کردن  منظوربه(. 0:49: 00، 2بارنی و همکاران)پردازد ها مواجهه خواهد شد میبا آن

های دولتی و محیطی کالن و رقابتی و برای سازمان فاکتورهایعوامل و  بندیجمعو 

ای با مصاحبه. :(0445فوربیس، )توان از این ماتریس استفاده نمود خصوصی و عمومی می

 که بین مسئولین دانشکده انجام گرفت این ماتریس به شکل زیر نمره دهی شده است:
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 ماتريس ارزيابي عوامل خارجي .9جدول 

(EFEM ) خارجی عوامل ارزیابی ماتریس   

)ها: فرصت R W )OPPORTUNITIES ضریب امتیاز  

و مراکز تحقیقاتی هادانشگاهشورای عالی گسترش  حمایت .0 7275 : 7200  

. برخورداری از فیلدهای مناسب تحقیقاتی در سطح استان2 :727 : 7274  

مناسب جغرافیایی استان موقعیت .: 7270 9 7220  

ها از انجام تحقیقات جهت حل مشکالت جامعه. حمایت وزارت متبوع و دیگر سازمان9 7270 9 7220  

های تحقیقاتی استانی و ملی. وجود بودجه1 7271 : 7201  

. امکان تبادل علوم بین کشورها5 7279 : 7202  

المللیباهم در سطح کشور و بین هادانشگاهکردن  وزارت خانه جهت لینک سیاست .0 7279 : 7202  

در سطح کشور سمینارهاها و برگزاری کنگره .0 7271 9 7227  

ها. تمایل دولت به واگذاری اختیارات به استان4 7275 : 7200  

رسانی روزفناوری اطالع .07 7271 : 7201  

R W  (THREETES ضریب امتیاز ): تهدیدها   

 طریق پژوهش از هاهای دانشگاه جهت حل مشکالت آنصنایع به قابلیتاعتمادی بی .0 7270 0 7270

های تحقیقاتی شورای تحقیقات و فناوریها در کمیتهی برخی پروژهناعادالنه بررسی .2 7279 2 7270  

پژوهش ای درگذاری بخش بیمه. عدم سرمایه: 7271 2 7207  

انجام پژوهش منظوربهآوری اطالعات جمع یزمینهدر های برخی افراد . عدم همکاری9 7275 0 7275  

هاگیریتصمیمو  هاگذاریسیاست در هاپژوهشمسئولین به نتایج  توجهیکم .1 7279 2 7270  

7207 2 7271 
در زمینه جذب  هادانشگاهسایر  . وجود محققین ماهر و مراکز تحقیقاتی فعال در5

 اعتبارات پژوهشی

نرخ تورم بر اعطای اعتبارات پژوهشی. تأثیر 0 :727 2 7275  

ارتباط مؤثر بین مؤسسات پژوهشی عدم .0 7279 0 7279  

دیرهنگام اعتبارات پژوهشی تخصیص .4 7275 2 7202  

7270 

∑ 19/2=  
2 

7279 

∑ 0=  
های بازآموزیالمللی و دورههای بینهای باالی شرکت در کنگرههزینه .07  
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 مقایسه و تطبیق مرحله

 دانعبارت ترتیب به که است مرحله پنج شامل 0سوآر استراتژیک راهبرد. SOARماتریس 

 افراد اول مرحله در. اجرا و نوآوری تصور، بررسی، و شناخت اول، قدم برداشتن و آغاز :از

 ناساییش دارند، نقش موردنظر جامعه پیشرفت و توسعه در نحوی به که کسانی و نفعذی

 وتق نقاط اندازها،چشم ها،ارزش شناخت و بررسی طریق از راهبردیابی دوم مرحله. شوندمی

 مرحله در .است نتایج و آرمان به آن تبدیل و هافرصت خلق منظوربه بیرونی محیط و داخلی

 قرار بررسی و موردبحث نتایج و هاآرمان ها،فرصت ها،قوت مجموعه چهارم و سوم

. تهاسبرنامه کردن اجرایی سمت به حرکت یک نوعیبه مدل این در اجرا مرحله. گیردمی

 آن اجرای و است پژوهش یک امکانات و اختیارات از فراتر و است اجرایی گامی گام، این

 با اطالعات و هاداده وتحلیلتجزیه نهایی حاصل که زیر جدول. است طرح تصویب از پس

م منابع طبیعی دانشگاه علوبخش پژوهشی دانشکده  ، وضعیتاست SOAR مدل از استفاده

 دهد.و فنون دریایی خرمشهر را نشان می

 در توسعه معاونت پژوهشي دانشکده منابع طبيعي SOARنتايج ارزيابي مدل  .5 جدول
Opportunities 

هافرصت  
Strengths 

هاقوت  
 

 و هادانشگاه گسترش عالی شورای حمایت 

 تحقیقاتی مراکز

 استان جغرافیایی مناسب موقعیت 

  از هاسازمان دیگر و متبوع وزارت حمایت 

 جامعه مشکالت حل جهت ،تحقیقات انجام

  ملی و استانی تحقیقاتی هایبودجه وجود 

 کشورها بین علوم تبادل امکان 

 کردن لینک جهت خانه وزارت سیاست 

 المللیبین و کشور سطح در باهم هادانشگاه

 ورکش سطح در سمینارها و هاکنگره برگزاری 

 وز رسانیاطالع فناوری 

 کارآمد و جوان نسبتاً علمیهیئت اعضای 

  پژوهش یهفته در سمینارها برگزاری به جدی اهتمام 

  آنالین الکترونیکی علمی منابع به دسترسی 

  زیمرک کتابخانه در هانامهپایان به دسترسی امکان 

  علوم  یکتاب تخصص نمایشگاه یسالیانه برگزاری

 دانشکدهدر  دریایی

 انجام جهت دانشگاه رشد مرکز حمایت از برخورداری 

 پژوهش

  شگاهدان هایبخش سایر با ارتباط برای مناسب شرایط 

  یالتش رشته در کشوری نمونه و باتجربه اساتید وجود 

 شیالت رشته در کشوری نمونه و

S
T

R
A

T
E

G
IC

 I
N

Q
U

IR
Y
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Results 

 نتایج
Aspirations 

هاآرمان  
 

  اتیهای تحقیقنظارتی بر طرحبهبود سیستم 

 های آموزشی و اجرائی بهبود حجم فعالیت

 علمیاعضای هیئت

 های حقیقی و حقوقی در همکاری سازمان

 آوری اطالعات موردنیاز پژوهشیجمع

 ها در توجه مسئولین به نتایج پژوهش

 هاگیریها و تصمیمگذاریسیاست

  برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی خارج از

 نشگاهدا

 های استان در ایجاد افزایش همکاری دانشگاه

 ورکش هایدانشگاهمزیت رقابتی در برابر سایر 

  باتجربهنگهداری و حفظ اساتید 

 رقابتی بین پژوهشگران در سطح  ایجاد جو

 دانشگاه

  افزایش انگیزه محققین در انجام تحقیقات متناسب با

 نیاز منطقه

  گیر در دانشگاه در خصوص  وپادستکاهش قوانین

 مسائل پژوهشی

 علمی نسبت به دانشجو افزایش تعداد هیئت

 خصوص در رشته شیالتبه

 برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه 

 های دانشکده جهت حلجلب اعتماد صنایع به قابلیت 

 ها از طریق پژوهشمشکالت آن

 موقع اعتبارات پژوهشیتخصیص به 

 و  المللیهای بینهای شرکت در کنگرهینهکاهش هز

 های بازآموزیدوره

 تانهای جغرافیایی اسگیری مؤثر و کارا از قابلیتبهره 

 

 های تحقیقمنبع: یافته

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به علت برخورداری از 

موقعیت استراتژیک که در کنار اروندرود و مناطق آزاد قرارگرفته است، دارای موقعیتی 

های صورت گرفته در مورد این دانشکده چنین ها و بررسی. با توجه به تحلیلاستویژه 

رغم برخورداری از موقعیت ویژه و نیز وجود برخی از شکده علیشود که این داناستنباط می

اساتید نمونه کشوری در حوزه مسائل تخصصی دریایی با حد مطلوب کارهای پژوهشی خود 

ولی و ریزی اصمنظور رسیدن به سطح ایدئال نیازمند برنامهفاصله دارد. دانشکده مزبور به

ویی منجر به توسعه بخش پژوهشی این دانشکده های دانشجنامه. صرف انجام پایاناستجامع 

هایی ها و پروژهجامع و استراتژیک به انجام طرح به صورتیشود بلکه الزم است تا نمی

ایع، اعتبارات های مرتبط با صنمتناسب با نیاز منطقه روی بیاورد و بتواند با استفاده از پژوهش

نماید. عالوه بر آن الزم است تا با سایر پژوهشی خود را از منابع خارجی دانشگاه نیز کسب 

راری منظور برقزیست در سطح استان بههای فعال در حوزه مسائل دریایی و محیطدانشکده
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افزایی در امور پژوهشی اقدامات های استانی در جهت کسب مزیت رقابتی و همهمکاری

 .نیستپذیر خبره انجامریزی و کوشش افراد الزم را انجام دهد که این امر جزء با برنامه

ماتریس داخلی و خارجی بر اساس دو بعد اصلی . )IE1) خارجیماتریس عوامل داخلی و 

های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محور افقی نشان قرار دارد: جمع نمره

های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر محور عمودی شود و جمع نمرهداده می

 سوات ماتریس در قرارگرفته استراتژی دسته چهار به عنایت (. با0:47شود )دیوید، نوشته می

 از دسته آن خارجی، و داخلی ماتریس در سازمانگرفتن  قرار منطقه به توجه با و

 کمی استراتژیک ریزیبرنامه ماتریس انتخاب در و ارزیابی جهت را هاییاستراتژی

باشند  خارجی و داخلی ایچهارخانه در ماتریس شدهتعیین منطقه به مربوط که گزینیمبرمی

 (.0:01: :0اعرابی، )

ماتريس عوامل داخلي و خارجي .6جدول   

  نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 ماتریس نمره نهایی

 ارزیابی عوامل خارجی

  2              0  :       9 

 
 ماتریس

IE 

 ضعف

WEAKNESSES 

 قوت

STRENGES 

9 

: 

 فرصت

OPPORTUNITIES 

کارانهمحافظه  

WO 
 

 

2 

0 

 تهدیدها

THREATES 
  

های پیشنهادی و با توجه به ماتریس عوامل داخلی و بندی استراتژیبنابراین از جمع

ه برای شود کانتخاب می کارانهمحافظههای استراتژی، خارجی برای دانشکده منابع طبیعی

 اند از:شوند و عبارتمراحل بعدی در نظر گرفته می

 های مرتبط با نیاز منطقهحمایت دانشگاه جهت انجام پژوهش استفاده از .0

 کشور هایهای استان در ایجاد مزیت رقابتی در برابر دانشگاهدانشگاه همکاری با .2

                                                           
1. Internal-External Matrix 

5/2  

5/2  
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 کاهش بوروکراسی و کاغذبازی در بخش پژوهشی .:

 حفظ اساتید باتجربه نگهداری و .9

 گیریتصمیم مرحله

 در شایع بسیار ابزارهای و هافن از یکی. )QSPM1) کمی استراتژیک ریزیبرنامه ماتریس

 مرحله در که هااستراتژی نسبی جذابیت نمودن مشخص و استراتژیک هایگزینه ارزیابی

 QSPM)) کمی استراتژیک ریزیبرنامهماتریس  گیرد،می قرار مورداستفاده گیریتصمیم

بر  ههای تبیین شدیاستراتژبندی یتاولو(. در این مرحله نسبت به 0:47: :0دیوید، ) است

 وتحلیل، مشاهده مستقیم، اساس تبیین استراتژییهتجزگردد. یمعوامل محیطی اقدام  مبنای

 (.0:01معینی، دهد )یمهای اجرایی آن را تشکیل یتاولوگیری پیرامون یمتصمو 

 چارچوب یوتحلیل مراحل قبلیهتجزاز  ،یزی استراتژیک کمیربرنامهبرای تهیه ماتریس 

در مراحل  هشدانتخاب کارانهمحافظهشود. چهار استراتژی یمجامع تدوین استراتژی استفاده 

بر مبنای دیدگاه مثبت گرایانه با در نظر گرفتن نقاط قوت، فرصت و  در این ماتریس ی،قبل

 گیرد.یمی قرار موردبررسمطابق شکل زیر  SOARاز مدل  شدهبرگرفتهآرمان و نتایج 

 SOARجدول  ماتريس برنامه ريزي استراتژيک كمي .7جدول 
خارجی وعوامل داخلی  استراتژی اول استراتژی دوم استراتژی سوم استراتژی چهارم  

 R نمره R نمره R نمره R نمره
W 

∑=1 
ها:قوت  

29.  : 29.  : .29 : .:2 9 .70 
جوان و  نسبتاًعلمی . اعضای هیئت0

 کارآمد

20.  : 20.  : .20 : .20 9 .70 
تمام جدی به برگزاری سمینارها ها .2

پژوهش یهفته در  

20.  9 20.  9 .20 9 .20 9 .70 
Online به منابع علمی  دسترسی .3

 الکترونیکی

01.  : 01.  : .01 : .01 : .71 
ها در نامهامکان دسترسی به پایان .9

 کتابخانه مرکزی

                                                           
1. Quantitative Strategic Planning Matrix 
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01.  : 01.  : .27 9 .01 : .71 
 رشد مرکز حمایت از برخورداری. 1

پژوهش انجام جهت دانشگاه  

74.  : 74.  : .74 : .02 9 .7: 
کتاب  نمایشگاه یسالیانه برگزاری. 5

در دانشکده تخصص علوم دریایی  

00.  : 29.  9 29.  9 00.  : .75 
وجود اساتید باتجربه و نمونه  .0

در رشته شیالت کشوری  

00.  : 00.  : .00 : .29 9 75.  
شرایط مناسب برای ارتباط با سایر  .0

های دانشگاهبخش  

ها:فرصت           

75.  : 70.  9 .70 9 .75 : .72 
شورای عالی گسترش  حمایت .0

و مراکز تحقیقاتی هادانشگاه  

02.  : 02. مناسب جغرافیایی موقعیت .2 79. 9 05. 9 05. :   

01.  : 01.  : .01 : .27 9 .71 
وزارت متبوع و دیگر  حمایت .:

ها از انجام تحقیقاتسازمان  

05.  9 02.  : 05.  9 02.  : .79 
ها در سمینارها و کنگره برگزاری .9

 سطح دانشگاه

00.  : 00. روزرسانی بهاطالع فناوری .1 75. : 00. 9 29. :   

20.  : 20.  : .20 9 .20 9 .70 
های تحقیقاتی استانی و وجود بودجه .5

 ملی

29.  9 29. امکان تبادل علوم بین کشورها .0 75. : 00. 9 29. 9   

29.  9 00.  : .29 9 .29 9 .75 

 سیاست وزارت خانه جهت لینک .0

باهم در سطح کشور و  هادانشگاهکردن 

المللیبین  

:هاآرمان           

75.  : 70.  9 .70 9 .75 : .72 
افزایش انگیزه محققین در انجام  .0

 تحقیقات متناسب با نیاز منطقه

02.  : 02.  : .05 9 .05 9 .79 
گیر در  وپادستکاهش قوانین  .2

 دانشگاه در خصوص مسائل پژوهشی

01.  : 01.  : .01 : .27 9 .71 
علمی نسبت به افزایش تعداد هیئت .:

خصوص دردانشجو به  
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05.  9 02.  : 05.  9 02.  : .79 

برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی  .9

 خارج از دانشگاه

00.  : 00.  : .29 9 .00 : .75 

های جلب اعتماد صنایع به قابلیت .1

ها از دانشکده جهت حل مشکالت آن

 طریق پژوهش

20.  : 20. موقع اعتبارات پژوهشیتخصیص به .5 70. 9 20. 9 20. :   

29.  9 29.  9 .29 9 .00 : .75 

های شرکت در کاهش هزینه .0

های دوره المللی وهای بینکنگره

 بازآموزی

29.  9 00.  : .29 9 .29 9 .75 
های گیری مؤثر و کارا از قابلیتبهره .0

 جغرافیایی استان

:نتایج           

02.  0 02.  0 .02 0 .02 0 .02 
های بهبود سیستم نظارتی بر طرح .0

 تحقیقاتی

07.  0 27.  2 .07 0 .07 0 .00 
های آموزشی و بهبود حجم فعالیت 2

علمیاجرائی اعضای هیئت  

02.  2 75.  0 .75 0 .75 0 .75 

های حقیقی و همکاری سازمان :

آوری اطالعات حقوقی در جمع

 موردنیاز پژوهشی

79.  0 70.  2 79.  0 70.  2 .79 
ها در توجه مسئولین به نتایج پژوهش .9

هاگیریتصمیم ها وگذاریسیاست  

70.  2 75.  0 .70 2 .79 0 .75 
برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی  .1

 خارج از دانشگاه

02.  2 79.  0 .02 2 .75 0 .79 

های استان افزایش همکاری دانشگاه .5

برابر سایر  در ایجاد مزیت رقابتی در

کشور هایدانشگاه  

05.  2 70. باتجربهنگهداری و حفظ اساتید  .0 70. 2 05. 2 05. 0   

07.  

∑ 2/2=  
0 

27.  

∑ 02/

2=  

2 

.07 

∑ ::/2

= 

1 

.07 

∑ 09/

2=  

0 .07 
ایجاد جوی رقابتی بین پژوهشگران  .0

 در سطح دانشگاه

 تحقیق هاییافتهمنبع: 
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 گیرینتیجه

بندی ازآن با جمعکارانه در ماتریس سوات و پسهای محافظهپس از مشخص شدن استراتژی

بر اساس ارزیابی  عوامل داخلی( -عوامل خارجی)ریزی استراتژیک کمی ماتریس برنامه

صورت ههای پیشنهادشده به ترتیب اولویت بهای تدافعی، استراتژیاستراتژیمیانگین نمرات 

 شود:نگاره زیر حاصل می

 هااستراتژی
نمره جذابیت 

 عوامل داخلی

نمره جذابیت 

 عوامل خارجی

میانگین 

 نمرات

حمایت دانشگاه جهت انجام  استفاده از(: 0استراتژی )

 های مرتبط با نیاز منطقهپژوهش
90/2 09/2 :71/2 

های استان در ایجاد مزیت دانشگاه همکاری با(: 2استراتژی )

 های کشوررقابتی در برابر دانشگاه
25/2 ::/2 241/2 

کاهش بوروکراسی و کاغذبازی در بخش (: :) استراتژی

 پژوهشی
90/2 02/2 :/2 

 25/2 2/2 2/2: حفظ اساتید باتجربه نگهداری و(: 9) استراتژی

 

 آمده از ماتریسدستهای نمرات جذابیت عوامل داخلی و خارجی بهمیانگینبا محاسبه 

حمایت  استفاده از استراتژی اول انتخابی برای دانشکده عبارت است از: ،ریزی کمیبرنامه

ازآن با (، پس71/2:میانگین نمره های مرتبط با نیاز منطقه )دانشگاه جهت انجام پژوهش

 ستاکاهش بوروکراسی و کاغذبازی در بخش پژوهش اختالف بسیار کمی استراتژی 

( که تقریباً جذابیتی نزدیک به استراتژی اول را کسب کرده است. مابقی 2/:میانگین نمره )

تی های استان در ایجاد مزیت رقابدانشگاه ها به ترتیب عبارت است از: همکاری بااستراتژی

حفظ اساتید باتجربه  و نگهداری و (241/2میانگین نمره )های کشور در برابر دانشگاه

 (.25/2میانگین نمره، )
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 هاپیشنهاد

 :موردپژوهشپیشنهادها برای نمونه 

توجه به این نکته ضروری است که فرایند مدیریت استراتژیک از سه بخش تدوین، اجرا  .0

افل غشود بنابراین دانشکده موردنظر نباید از فرایند اجرای این برنامه و ارزیابی تشکیل می

ازی برنامه سرسد در ابتدا و قبل از پیادهشود و نیز با توجه به ماهیت این تحقیق به نظر می

بایست از داشتن فرهنگ تفکر استراتژیک غافل نشود لذا ضرورت سازمان می ،استراتژیک

گیری دارند به ایجاد این فرهنگ در دارد که مسئولین ارشد که نقش اساسی در تصمیم

 درت بورزند.دانشگاه مبا

نظــر گــرفتن موقعیــت جغرافیــایی و نیــز حمــایتی کــه مســئولین دانشــگاه و          بــا در .2

ــرح  ــتانی از ط ــان اس ــاتی و پای ــای تحقیق ــهه ــی  نام ــی م ــیالت تکمیل ــای تحص ــده الزم  ،کنن

بـرای   هـایی حـل راهرفـع و ارائـه    منظـور است تا موضـوعاتی متناسـب بـا نیازهـای منطقـه بـه      

 کاهش مشکالت و مسائل منطقه انتخاب شوند.

های موجود در سطح استان همکاری نزدیکی به عمل تواند با سایر دانشگاهدانشگاه می .:

افزایی در امور پژوهشی منطقه و آورد به شرطی که این همکاری منجر به ایجاد نوعی هم

بایست بتوانند ی میشده جهت ایجاد همکارهای انتخابدانشگاه شود. لذا دانشگاه

های یکدیگر را پوشش دهند و هرکدام در موضوعی که مزیت و قدرت دارند با ضعف

 یکدیگر همکاری کنند.

های رقابتی این دانشکده حضور اساتید مجرب و باسابقه و نمونه کشوری ازجمله مزیت .9

راحتی ته بهن رشهای ایکه در برابر سایر دانشگاه استدر حوزه مسائل دریایی و منابع طبیعی 

برداری نیست. از سوی دیگر به دالیل مشکالت آب و هوایی وزندگی قابل تقلید و کپی

چنین عدم رسیدگی مناسب به اساتید باتجربه، برخی از این اساتید دشوارتر در این مناطق و هم

باشند که ضروری است مسئوالن ارشد دانشگاه خواهان ترک این منطقه و دانشگاه می

چنین با ایجاد انگیزه و مشوق الزم زمینه حفظ این اساتید الت و امکانات مناسب و همتسهی

 باتجربه در دانشگاه را حفظ نمایند.
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تحقیقاتی -تر ریاست دانشگاه با مسئوالن استانی و مراکز پژوهشیبرقراری ارتباط بیش .1

ط با انی در ارتباهای پژوهشی در حوزه مسائل و مشکالت استمنظور انجام همکاریاستان به

 .های تخصصی دانشکدهرشته

 زیستخصوص در رشته محیطبه علمی توانمند نسبت به دانشجوافزایش تعداد هیئت .5

م جهت انجا دانشگاه حمایت از هایی به پژوهشگران و استفادهتشویق و ارائه مشوق .0

 .های تحقیقاتی متناسب با نیاز منطقهها و پروژهنامهپایان

 :موردپژوهشجامعه برای  هاپیشنهاد

مختلف  ایهبخشاستراتژیک برای  ریزیبرنامهالزم است تا با تدوین  هادانشگاه کلیه .0

 یتهدیدهاو  هافرصتجامع و استراتژیک از نقاط قوت و ضعف و همچنین  صورتبهخود 

 کامالً به صورتیپیدا کرده و بتوانند با استفاده از آن  خودآگاهیموجود در محیط 

 سیستماتیک اهداف خود را دنبال کنند.

گیر و وپادستیکی از مشکالت انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی قوانین  .2

که الزم است تا مسئولین دانشگاه تا حد امکان از  استهای اداری در دانشگاه بوروکراسی

ان رتر به پژوهشگهای اداری پرهیز نموده و سعی در کمک و یاری هر چه سریعکاغذبازی

 های تحقیقاتی متناسب با نیاز منطقه کنند.در انجام طرح

را تشویق به انجام کارها و  هاآنانگیزه در پژوهشگران  ایجاد با دانشگاهالزم است  .:

 نند.های مختلف کمنظور افزایش بازدهی و استفاده از تخصصصورت تیمی بهها بهپروژه

های ها و تواناییدانشگاه و عرضه قابلیتبا جلب اعتماد و همکاری با صنایع خارج از  .9

گاه دانش ، الزم استمنظور حل مسائل و مشکالت صنایع تخصصی موردنظردانشگاه به

ج از دانشگاه انجام داده تا هم از خود را بر اساس نیاز صنایع خار هاینامهپایانتحقیقات و 

 التحصیلفارغنشجویان تازه اشتغال دا سویبهمنابع خارج دانشگاه استفاده کند و هم گامی 

 شده از دانشگاه باشد تا بتوانند از تخصص خود در بازار کار استفاده نمایند.
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 منابع

 هایسیاست(. مدیریت استراتژیک و 0:04ویلن. توماس، دیوید هانگر. جی. ) آل

، مترجمان(. تهران: هاشم دفتر آقازاده)سید محمد اعرابی، هاشم  وکارکسب

 فرهنگی. هایپژوهش

های پژوهش دفتر تهران: استراتژیک، ریزیبرنامه نامه دست(. 0:01) .محمد سید اعرابی،

 فرهنگی.

(. استقرار مدیریت استراتژیک )عبداهلل 0:47ایگور انسف، اچ. مک دانل، ادروارد جی. )

 اهدانشگاهزندیه، مترجم(. تهران: سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی 

 سمت(.)

ــام اس، هســترلی. )  ــی، ویلی ــارنی، چــی ب ــابتی  0:49ب ــت رق ــدیریت اســتراتژیک و مزی (، م

ــه هرنــدی، مترجمــان(. تهــران: موسســه    ــان، عطــاء ال )وحیــد خاشــعی، حامــد دهقان

 .بازرگانی هایپژوهشمطالعات و 

(. مدیریت استراتژیک: 0:02براین کوین، جیمز، مینتس برگ، هنری، جیمز، رابرت ام. )

زش و پژوهش استراتژی )محمد صائبی، مترجم(. تهران: موسسه عالی آموفرایند 

 ریزی.مدیریت و برنامه

 هادانشگاهاستراتژیک پژوهشی در  ریزیبرنامه(. 0:00حاجی پور، بهمن، سلطانی، مرتضی. )

ه مدیریت اندیش .(ع) صادق امام دانشگاه: موردمطالعه عالی؛ آموزش و مؤسسات

 229-:00(، 0)2راهبردی، 

 ریزیبرنامه(. 0:42خاوریان گرمسیر، امیررضا، استاورس، ژاکلین ام، علیان، مهدی. )

)نمونه  SOARراهبردی توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل استراتژیک 

 :09-020(، :)00و آمایش فضا.  ریزیبرنامهموردی شهر تفت(. 

تهران:  سید محمد اعرابی(. پارسیان؛علی ) استراتژیک مدیریت (.0:47) .آر .فرد دیوید،

 .فرهنگی هایپژوهش دفتر
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ن ین(. تهران: سازماها، کاربرد و الگوی نواستراتژی)(. مدیریت تحول 0:00زمردیان، اصغر. )

 مدیریت صنعتی.

 ریزی استراتژیک در آموزش عالی. تهران: انتشارات جهاد.(. برنامه0:09عارفی، محبوبه، )

سید ) استراتژیک کنترل (.0:01) .سومانترا گوشل، ؛اف .مایکل مورتن، اسکات ،پیتر لورنژ،

 فرهنگی. هایپژوهش دفتر: تهران محمد حکاک، مترجمان(. محمد اعرابی؛

(. مدیریت استراتژیک. تهران: دانشگاه علم و صنعت 0:01معینی، علیرضا، بیدختی، حسین. )

 ایران.

مدل راهبردی ارزیابی مؤسسات (. 0:00محمود. ) و دهقان نیری، محمدرضامهرگان، 

 .11-04(، 2)01ریزی آموزش عالی،  و برنامه آموزش عالی، پـژوهش

 (. مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.0:40الوانی، مهدی. )

 مراکز در استراتژی تدوین برای پیشنهادی (. مدل0:05ویسه، سید مهدی، تاب، محمد. )
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