
26/10/1393تاریخ دریافت مقاله: 
03/04/1394تاریخ بررسی مقاله: 
22/03/1395تاریخ پذیرش مقاله: 

ي علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله
23ي ششم، سال ، دوره1395ستان پاییز و زم

177- 198ص: ، ص2ي شماره

وANPدانشگاه جامع علمی کاربردي به کمک تحلیل شناسییبآس
SWOT) مراکز علمی مطالعهموردو ارائه راهبردهاي مناسب :

کاربردي شهرستان زاهدان)

شراره محمدي

احسان پروین

سعید غیاثی

خراسانیالبنینام

چکیده
هاي دانشگاه جامع علمی هدف تحقیق حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت

باشد. با مطالعه ترین راهبرد براي عملکرد بهتر این دانشگاه میکاربردي شهرستان زاهدان و انتخاب به
ها و تهدیدهاي مراکز شناسایی شدند. با ترین نقاط قوت و ضعف، فرصتمحیط داخلی و خارجی مهم

تشکیل و راهبردهاي مناسب براي توسعه و عملکرد SWOTاستفاده از این عوامل راهبردي ماتریس 
ست. به منظور تعیین اولویت راهبردهاي پیشنهادي و انتخاب بهترین راهبرد بهتر مراکز تدوین گردیده ا

با STهاي استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده راهبردANPو SWOTتلفیقی از مدل 
به ترتیب با WT ،WO ،SOاند. راهبردهاي باالترین اولویت را به خود اختصاص داده399/0وزن
بنابراین، دانشگاه جامع ؛ باشندهاي دوم، سوم و چهارم میاولویت123/0و131/0و324/0هايوزن

عنوان اولویت اول) به399/0(با وزنSTعلمی کاربردي شهرستان زاهدان باید بر روي راهبردهاي 
تمرکز نماید.
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مقدمه
هاست دنیاي امروز به قول پیتر دراکر دنیاي تحوالت و تغییرات مداوم و عصر عدم تداوم

شماري در ). مؤسسات آموزش عالی در دهه گذشته با تغییرات بی13، ص: 1379(فخیمی، 
گیري مجدد اند. دالیل این تغییرات در نقش و شکلبه رو بودهمحیط درونی و بیرونی خود رو

ها در دنیاي کنونی، پدیده جهانی شدن، تأثیرات اینترنت، فناوري به خصوص براي دانشگاهآن 
هاي اطالعاتی، اصالح دانش و اطالعات، دسترسی و کسب بودجه یادگیري از طریق شبکه

باشد. این مسائل ضرورت انجام العمر شدن یادگیري میپذیري و مادامدولتی، انعطاف
بنابراین مراکز ؛ )1،1999مراکز آموزش عالی را الزامی کرده است (لرنرریزي راهبردي دربرنامه

آموزش عالی باید با دیدگاهی راهبردي وضعیت موجود خود را مورد بررسی دقیق قرار دهند 
اهداف ها،ها و نگرانیها، فرصتها، ضعفها بر اساس قوتها و رسالتو با ترسیم بصیرت

هاي عملیاتی مرتبط به وظایف خود، به نحوي مؤثرتر ب برنامهخود را تعیین کنند تا در قال
). 2004بتوانند پاسخگوي نیازهاي جامعه و مشکالت جهانی شدن باشند (قورچیان و صالحی، 

هاي امروزي متأثر از تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بدون شک فرآیند عملیات در سازمان
هاي نیز دگرگونیهاآننین تحوالتی محیط درونی ساز با چهاست و هممحیط آنفنّاورانهو 

از این رو؛ الزم است جهت هر چه ).2، ص: 1384کند (طیبی و ملکی، آوري را تجربه میشگفت
ریزان در سازمان، تأثیرات گیران و برنامههاي مدیران، تصمیمتر شدن فعالیتکاراتر و اثربخش
ل درونی مورد توجه خاصی قرار گیرد (صالحی و هاي محیطی در کنار عوامانکارناپذیر مؤلفه

زمانهمبنابراین تأثیر عوامل محیطی در کنار عوامل داخلی به طور ؛ )1388قربانی آهنگرکالیی، 
، ص: 1370ریزان انکارناپذیر است (فیشانی، هاي مدیران و برنامهتر شدن فعالیتدر مطلوب

يطوربهاي روبرو است؛ ور با مشکل عمدهریزي توسعه کش). در حال حاضر نظام برنامه174
هاي کشور وجود ندارد (حیدري عبدي، اي بین نظام علمی و سایر نظامکه روابط سازمان یافته

). به گفته اسمیت در هر نقطه از جهان که به انجام کسب و کار مشغول باشیم بایستی 1382
یت است، آن است که باید حفظ پذیراي اقتصاد و محیط پیرامون آن باشیم و آنچه حائز اهم

مدت در نظر بگیریم هاي ملی را جهت توسعه بلند محیط، توازن اهداف اقتصادي و سیاست

1- Lerner
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). باید اذعان کرد که نقش هماهنگی نظام آموزش عالی با 81، ص: 1382، 1(هریسون و کارون
بنابراین براي ؛)1379هاي دیگر بر عهده ساختار کالن و سطح نهادي آن است (الوانی، نظام

ریزي آن را عملیاتی ها باید برنامهریزي مناسب در جهت عملکرد بهتر دستگاهانجام یک برنامه
مناسب در این زمینه بهره جست. براي شناسایی، طراحی و پیشنهاد يسازوکارهانمود و از 

شود. مدل سوات اصطالحی یا سوات استفاده میSWOT2راهبردهاي ممکن، از ماتریس
ها و تهدیدهاي خارجی که هر ست رایج براي شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتا

ثیرگذار باید أاي با آن روبرو است. منطق این رویکرد این است که راهبرد تسازمان یا مجموعه
ها و تهدیدها را به کمترین میزان هاي هر مجموعه را حداکثر سازد و ضعفها و فرصتقوت

).307، ص: 1388، 3رابینسونبرساند (پیرس و
ها و تهدیدها با پس از تحلیل محیط داخلی و خارجی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت

).1پردازیم (جدول هاي مناسب میها و راهبرد، به تدوین سیاستSWOTاستفاده از ماتریس 

)Daivid,2004, p.367ماتریس سوات و نحوه تعیین راهبردها (.1جدول 
wنقاط ضعفSنقاط قوتSWOTماتریس 

هافرصت
O

محافظه کارانههايراهبردتهاجمیهايراهبرد

تهدیدها
T

هاي تدافعیراهبردرقابتیهايراهبرد

چهار نوع یا چهار گروه از راهبردهاي ممکن به دست SWOTبا استفاده از ماتریس 
آید:می

بردها با توجه به نقاط قوت داخلی و ): این راهSOفرصت (-الف. راهبردهاي قوت
ایجاد فرصت خوداشتغالی براي هاي بیرونی دانشگاه جامع علمی کاربردي شاملفرصت

سازي آن در ، آموزش کارآفرینی در مراکز، ایجاد نظام جامع استاندارد و پیادهیالنالتحصفارغ
باشد. دانشگاه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی می

1- Herison & Caroon
2- Strengths, Weaknesses, Opportunities, & Threats
3- Pier & Rabinson
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این راهبردها براي دانشگاه جامع علمی کاربردي با ):ST(تهدید- اهبردهاي قوت ب. ر
هاي ها و رشتهتوجه به نقاط قوت داخلی و تهدیدهاي بیرونی مراکز شامل بومی شدن برنامه

اي ها و ایجاد بستر و زمینههاي آموزشی به منظور ارتقاء مهارتآموزشی، برگزاري کالس
باشد.ي مالی، اعتباري و رفاهی دانشگاه میهامناسب براي حمایت

): این راهبردها شامل ایجاد تطابق میان نظام WOفرصت (- پ. راهبردهاي ضعف 
آموزشی و توسعه بازار کار، تنظیم محتواي مناسب دروس بر اساس نیازهاي آموزشی و تجهیز 

باشد.آموزشی مینوین هاي ها و مراکز آموزشی به وسایل آموزشی و تکنولوژيآزمایشگاه
): دانشگاه جامع علمی کاربردي با استفاده از WTتهدید (- ت. راهبردهاي ضعف 

هاي محیطی کمینه نموده و پذیري خود را از ناحیه تهدیدکند آسیبسعی میWTراهبردهاي 
این ؛ که)186، ص: 1386الدین، الهی و تاجبه حداقل ممکن برساند (علی احمدي، فتح

هاي خارج از دانشگاه، هاي ارتباط با صنعت و سازمانمل توسعه و تقویت برنامهراهبردها شا
هاي اجرایی و مراکز صنعتی و تولیدي ایجاد سازوکاري مناسب براي ارتباط مستمر با دستگاه

منطقه، استفاده از فناوري اطالعات در راستاي توسعه خدمات آموزشی و پژوهشی و امکان 
باشد.هاي مراکز آموزشی دیگر میکتابخانهاستفاده از امکانات و 

ها همواره با تهدیدها هاي آموزشی علمی کاربردي، این آموزشبا وجود مزایاي بسیار دوره
توان کارآمدي و ها میکه تنها از طریق تشخیص به موقع این آسیبهایی روبرو هستندو آسیب

س هدف کلی پژوهش حاضر نیز وري الزم را از این مراکز شاهد بود. بر این اسابهره
شناسی دانشگاه جامع علمی کاربردي شهرستان زاهدان و ارائه راهبرد مناسب براي آسیب

باشد و میANPاي و فرآیند تحلیل شبکهSWOTعملکرد بهتر این مراکز بر اساس تحلیل 
باشد: در راستاي این هدف در پی دستیابی به سؤاالت زیر می

مواجه هایی و ضعفها می کاربردي در محیط داخلی خود با چه تواناییجامع علدانشگاه .  1
است؟

و تهدیدهایی مواجه ها دانشگاه جامع علمی کاربردي در محیط بیرونی خود با چه فرصت.  2
است؟

راهبردهاي مناسب و کارآمد براي عملکرد بهتر دانشگاه جامع علمی کاربردي کدام است؟.  3
رین راهبرد براي عملکرد بهتر دانشگاه جامع علمی کاربردي کدام است؟بهترین و مناسب ت.  4
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با توجه به مدل استفاده شده در تحقیق، چارچوب نظري پژوهش به صورت شکل شماره 
باشد.) می1(

چارچوب نظري پژوهش.1شکل 

مبانی نظري پژوهش
ادي براي تحلیل موارد استراتژیک در فرآیند مدیریت استراتژیک هاي زیها و تکنیکروش

ها، باشد که فرصتمیSWOTها تحلیل این روشینترمتداولتواند به کار برده شود که می
کننده یک ابزار مهم حمایتSWOTکند. تحلیل تهدیدها، نقاط قوت و ضعف را ارزیابی می

ول به عنوان ابزاري براي تحلیل سیستماتیک باشد و به صورت معمگیري میبراي تصمیم
ها، که به وسیله شناسایی فرصتشودمحیط داخلی و خارجی یک سازمان به کار برده می

هاي خود را بر مبناي نقاط قوتتوانند استراتژيها میتهدیدها، نقاط قوت و ضعف، سازمان
هاآنبرداري کرده یا از بهرهها خود تعیین کنند، نقاط ضعف خود را از بین برده، از فرصت

براي مقابله با تهدیدها استفاده نماید. نقاط قوت و ضعف به وسیله ارزیابی عوامل محیط 
شود (دیوید، ها و تهدیدها به وسیله ارزیابی محیط خارجی شناسایی میداخلی و فرصت

رجی را از ترین عوامل داخلی و خامهمSWOT، ترجمه پارساییان و اعرابی). تحلیل1386
روي تمام عوامل ممکن که بر روي آینده سازمان اثر بگذارند و برگرفته از عوامل استراتژیک 

کند. محیط داخلی و خارجی شامل متغیرهایی هستند که در داخل سازمانی هستند، شناسایی می
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و خارج سازمان وجود دارند و مدیریت سازمان هیچ گونه تأثیر کوتاه مدتی بر روي این 
). پس محیط داخلی یک مؤسسه آموزشی که باید مورد 1383غیرها ندارد (غفاریان و کیانی، مت

ها و امکانات قرار گیرد عبارتند از: استادان و کارکنان، کالس درس، آزمایشگاهوتحلیلیهتجز
هاي تحقیقاتی (باالمورالی و هاي متعدد و برنامه(محیط یادگیري)، بودجه موجود، انجمن

). محیط بیرونی یک دانشگاه نیز عبارتست از نظارت، ارزیابی و نشر اطالعات 1995، 1داگر
؛ ترجمه: اعرابی و 2002، 2نشگاه در بین افراد اصلی و مؤثر آن دانشگاه (هانگر و ویلنمحیط دا

) به نقاط قوتی مثل توجه به 1388استان فارس (بدنییتترب). در برنامه راهبردي 1381، ایزدي
هاي استعدادیابی و نقاط ضعفی مثل کم بودن جذب منابع ري، اجراي طرحبرنامه مدا

این استان در ینچنهمغیردولتی، کم بودن منابع در بخش ورزش بانوان اشاره شده است. 
هایی مثل موقعیت جغرافیایی ویژه خود، افزایش نقش محیط بیرونی خود داراي فرصت

ها اشاره شده حد ورزشی و پیشرفت سایر استانها و تهدیدهایی مثل نبود مدیریت وارسانه
سوات نشان داد که قدمت زیاد دانشکده و وتحلیلیهتجز) 2009است. در دانشگاه مونت کالر (
ترین نقاط قوت و کمبود اعتبارات و امکانات، ضعف مالی بعضی وجود استادان مجرب از مهم

ترین نقاط ضعف دانشگاه اه از مهمهاي دانشگاز دانشجویان و ضعف در همکاري بین دانشکده
هاي باالتر و از تهدیدهاي هاي دورهتوان به آموزشهاي موجود میاز فرصتینچنهماست. 

ها اشاره کرد. در برنامه راهبردي مهم به پویا نبودن دانشکده و رقابت تنگاتنگ بین دانشکده
زایش درآمدهاي مالی، ) در جهت اف2009(3دانشگاه یونایتد کینگ دام که توسط سانوس

نژاد و مطهريبینی شده است.جذب حامیان مالی و اعطاي امتیاز انحصاري پیشيکارهاراه
) بیان کردند که دانشگاه در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و 1386(الدینیاحمدي ده قطب

ماتریس هاي متعددي روبرو است. تجزیه و تحلیلعمرانی، اداراي و دانشجویی خود با ضعف
آورانه، اجتماعی، هاي پیش روي دانشگاه را در ابعاد فنترین فرصتعوامل خارجی نیز مهم

ترین هاي آموزش مجازي و مهمهاي تحصیالت تکمیلی و دورهفرهنگی و روي آوردن به دوره
تهدیدهاي پیش روي دانشگاه را در ابعاد اقتصادي و توسعه مراکز آموزش عالی در منطقه 

) نشان دادند که دانشکده مدیریت از 1388(. انصاري، رحیمی، یارمحمدیان و یعقوبیداندمی

1- Balamurali & Dugger
2- Haanger & Vilen
3- Thanos
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هاي بیشتري برخوردار است. از جمله نظر عوامل داخلی و خارجی از نقاط قوت و فرصت
مشکالتی که این دانشکده با آن روبرو است تغییرات شدید مدیریتی، متمرکز بودن نظام 

هاي دانشکده است. سعدي و لطیفی اي داشتن به رشتهسرمایهمدیریتی، فقدان تفکر و نگرش
ترین نقطه قوت، نبود امکانات ) نیز دسترسی به معلمان و کادر آموزشی عالقمند را مهم1388(

ترین نقطه ضعف، وجود روحیه خود افزاري در مزرعه و آزمایشگاه را مهمافزاري و نرمسخت
ین فرصت و عدم دسترسی به امکانات کافی براي ترهاي دولت را مهماشتغالی و حمایت

) 1386ترین تهدید مراکز آموزشی بیان کردند. کاووسی (شروع یک فعالیت کشاورزي را مهم
زاده دهد. آقاسینیز در خصوص مراکز آموزش کشاورزي این مسأله را مورد تأکید قرار می

ر کار را از جمله عوامل با نیاز بازاهاآنارتباطی ) ضعف محتواي درسی و بی1383(
داند.مراکز آموزشی کشاورزي مییدکنندهتهد

1ریزي راهبردي در یک سازمان یا مؤسسه آموزشی از دید پلی کاسترومراحل انجام برنامه

باشد:) شامل مراحل زیر می2000(

)2000ریزي راهبردي در یک سازمان (به نقل از پلی کاسترو، مراحل برنامه.2شکل

یام اصلی تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی سازمان، پیشرفت و حرکت رو به جلو بر پ
ها و خنثی کردن تهدیدها ها، غنیمت شمردن فرصتها، به حداقل رساندن ضعفاساس قوت

.)197، ص: 2005باشد (گارنر،می

شناسی پژوهشروش
هاي دانشگاه تهدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرص

1- Policastro
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جامع علمی کاربردي شهرستان زاهدان و انتخاب بهترین راهبرد براي عملکرد بهتر این مراکز 
نفر از کارشناسان مراکز علمی کاربردي شهرستان 11باشد. جامعه آماري این پژوهش می

ردیدند به عنوان نمونه انتخاب گهاآنباشد که به علت پایین بودن حجم جامعه همه زاهدان می
به منظور تعیین اولویت راهبردهاي پیشنهادي و انتخاب بهترین راهبرد تلفیقی از مدل 

SWOT وANPاي به صورت هاي عوامل، پرسشنامهاستفاده شده است. جهت تعیین وزن
هاي نسبی و نسبت ) طراحی گردیده و وزن2004تایی ساعتی (9مقایسات زوجی با مقیاس 

محاسبه شد. در این تحقیق براي کنترل Super Decisionsاز نرم افزار ناسازگاري با استفاده 
) استفاده شده است. CR=consistency ratioها، از نرخ ناسازگاري (سازگاري قضاوت

توان سازگاري مقایسات را پذیرفت (صمدي و باشد می1/0تر از چنانچه نرخ سازگاري کم
).82-69، ص: 1388اسالمی فاخر، 
ثر ؤکارگیري مناسب و منطقی سوات، مبناي خوبی را براي تنظیم راهبردهاي مگرچه به 

گیري و ارزیابی بدون ضعف نیست سوات در مراحل اندازهوتحلیلیهتجزکند ولی ایجاد می
بندي عوامل داخلی و به تحلیلگرها اجازه دسته). تحلیل سوات48: 2005، 1(هیل و وستبورك

ها و تهدیدها سازد تا فرصترا قادر میهاآندهد و شده را میخارجی مرتبط با تصمیم گرفته
را با نقاط قوت و ضعف مقایسه نمایند، اما تحلیل سوات اغلب یک لیست کیفی ناقص از 

گیري راهبردي را به تواند فرایند تصمیمباشد و این تحلیل نمیعوامل داخلی و خارجی می
ي ). در تحلیل معمولی سوات دامنه1383یانی، (غفاریان و کصورت جامع ارزشیابی نماید

به گیري نیست،عوامل براي تعیین تأثیر هر عامل در طرح یا راهبرد پیشنهادي قابل اندازه
تواند تحلیلی براي مشخص کردن اهمیت نسبی عوامل باشد یا سوات نمیعبارت دیگر مدل

SWOTهرگاه تحلیل .اهم آوردگیري فرها را براي تصمیمتوانایی ارزیابی تناسب جایگزین

تواند مبناي خوبی براي فرموالسیون استراتژي ارائه کند. اگر چه میبه درستی استفاده گردد
هاي باشد. در تحلیلمیگیري و ارزیابی مراحل داراي کمبودهاییدر اندازهSWOTتحلیل 

تژي پیشنهادي و اهمیت عوامل در تعیین تأثیر هر عامل براي طرح یا استراSWOTمتعارف 
یک ابزار تحلیلی SWOTبه عبارت دیگر تحلیل ؛ کمیت عوامل به ما نشان داده نمی شود

گیري بر مبناي هاي تصمیمبراي تعیین رابطه اهمیت فاکتورها یا توانایی ارزیابی متناسب گزینه

1- Hill & Westbrook
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اغلب فقط یکSWOTدهد. نتیجه تحلیل این عوامل را مجزا و به صورت مختصر شرح می
تواند باشد و این تحلیل نمیلیست، یا یک تست کیفی ناقص از عوامل داخلی و خارجی می

). 1383(غفاریان و کیانی، گیري استراتژیک را به صورت جامع ارزشیابی نمایدفرآیند تصمیم
ارتباط وجود دارد، از آنجایی که هاآناز یکدیگر مستقل نیستند بلکه میان SWOTعوامل 

شود و احتمال ل عموماً با در نظر گرفتن اینکه عوامل مستقل هستند محاسبه میوزن یک عام
دارد که وزن محاسبه شده از طریق روابط وابسته متفاوت با وزن روابط مستقل باشد پس 

که این ها را تغییر دهدهاي استراتژيتواند اولویتتغییرات احتمالی در وزن یک عامل می
بنابراین به ؛ دهدهاي انتخاب شده را تحت تأثیر قرار میراتژيخود استنوبهبهتغییرات 

را در تحلیل سوات هاآنگیري و هایی که وابستگی احتمالی بین عوامل را اندازهکارگیري روش
اما محدودیت و ضعف ماتریس سوات محققان را برانگیخته ؛ باشدمدنظر قرار دهد ضروري می
گیري چند شاخصه ترکیب و تلفیق کنند ه ویژه تکنیک تصمیمها باست که آن را با سایر تکنیک

هاي کورتیال و همکاران براي حذف ضعف). 2000، 1(کورتیال، پسونن، کانگاس و کاجانوس
هاي تحلیلی آن پیشنهاد کردند این تکنیک از مدل گیري و ارزیابی گاممدل سوات در اندازه

با سوات به طور AHPکند. ارتباطاده می) در مدل سوات استفAHP2تحلیل سلسله مراتبی (
گیري را تولید کرده و هاي سوات در تصمیمهاي مشخص شده براي عاملتحلیلی ارجحیت

-SWOTکند. تمام مطالعات انجام شده به وسیله مدل ترکیبیگیري میرا قابل اندازههاآن

AHP ند ولی هیچ یک از کنمیسوات را بررسیيفاکتورهایرز، فقط ارجحیت فاکتورها و
در ساختار سلسله مراتبی بر اساس عوامل استراتژیک وارد ها و جایگزینها استراتژي

و ارزیابی مراحل تحلیل گیري ذاتی در اندازههاي محدویتAHPشوند. اگر چه تکنیک نمی
د. مدل کنگیري وابستگی ممکن میان عوامل را اندازهتواندنمی، ولی داردیبرمسوات را از میان 

AHPکند که فاکتورهاي نشان داده شده در ساختار سلسله مراتبی و مستقل عملمیفرض
باالي سلسله مراتبی از همه هاي بر روي عملکرد مستقل گروهAHPکنند. فرضیه اصلیمی

هر سطح بنا نهاده شده است. بسیاري از هاي پایینی آن و از معیارها یا آیتمهاي قسمت
به صورت سلسله مراتبی ساختاري شود براي اینکه امکان تواندنمیگیري مشکالت تصمیم

1- Kurttila, Pesonen, Kangas, & Kajanus
2- Analytic Hierarchy Process
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دارد شامل فعل و انفعال و ارتباط عوامل گوناگون با یکدیگر باشد. ساعتی استفاده از مدل 
را براي حل مسایل با معیارها یا آلترنتیوهاي مستقل پیشنهاد کرده AHPتحلیل سلسله مراتبی 

را ANP1اي معیارها و آلترنتیوهاي وابسته به هم مدل تحلیل شبکهاست و براي حل مسائل با 
و شکل AHP) چون حالت عمومی ANP(اي ده است. فرایند تحلیل شبکهرپیشنهاد ک

، به پذیريانعطافمثبت آن از جمله سادگی، هاي بنابراین تمامی ویژگی؛ گسترده آن است
را ها قابلیت بررسی سازگاري در قضاوتوزمانهممعیارهاي کمی و کیفی به طور گیري کار

متقابل و بازخورد) بین و میان هاي تواند ارتباطات پیچیده (وابستگیمیدارا بوده و مضافا
بجاي ساختار سلسله مراتبی در نظر بگیرد. اي ساختار شبکهکارگیريبهعناصر  تصمیم را با 

ارائه شده است.1در نمودار شماره اي تفاوت بین یک ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکه

)2005چونگ و همکاران، (. تفاوت ساختاري بین یک سلسله مراتب و شبکه 1نمودار 

از معیارها، زیر اي را به مثابه شبکهاي ) هر موضوع و مسئلهANP(اي فرایند تحلیل شبکه
گیرد. تمامی عناصر میجمع شده اند، در نظرهایی در خوشهکه با یکدیگر ها معیارها و گزینه

به عبارت دیگر، در یک ؛ توانند، به هر شکل، داراي ارتباط با یکدیگر باشندمیدر یک شبکه

1- Analytic Network Process
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ملون و -پذیر است (گارسیاامکانها شبکه، بازخورد و ارتباط متقابل بین و میان خوشه
ن متشکل از دو قسمت دانست: سلسله مراتب توامیراANPبنابراین ؛ )2008همکاران، 

و زیرمعیارها را اي. سلسله مراتب کنترلی ارتباط بین هدف، معیارهاکنترلی و ارتباط شبکه
وابسته بین عناصر و اي شامل شده و بر ارتباط درونی سیستم تاثیرگذار است و ارتباط شبکه

امکان در نظر گرفتن ANP). این قابلیت 2005شود (ساتی، میرا شاملها خوشه
متقابل بین عناصر را فراهم آورده و در نتیجه نگرش دقیقی به مسائل پیچیده هاي وابستکی

ثیر عناصر بر عناصر دیگر در یک شبکه أکند. تمیاستراتژیک و دانشگاه ارائهریزي برنامه
شود.میتوسط یک سوپر ماتریس در نظر گرفته

کند که فاکتورها به صورت مستقل میفرضAHPاین است کهANPدلیل استفاده از 
کنند ولی ممکن است ارتباط و نزدیکی میان تهدیدها و نقاط قوت و همچنین میعمل

ارتباط اي به صورت شبکهANPو نقاط ضعف وجود داشته باشد. ولی در ساختار ها فرصت
به وسیله کمان نشان و همبستگی میان سطوح باال و پایین وجود دارد. ارتباطات در یک شبکه

داللت بر جهت وابستگی دارد. وابستگی متقابل میان دو ها شود. جایی که جهت کمانمیداده
هاي دو طرفه نشان داده شود به وسیله پیکانمیگروه که اصطالحاً وابستگی بیرونی نامیده

شود اده میاي نشان دهاي حلقهشود. وابستگی داخلی میان عناصر گروه به وسیله کمانمی
).3(شکل شماره 

هاي کلی (ماتریس عملیاتی) و مشخص کردن ارجحیتANPبراي محاسبه ماتریس 
راهبردها مراحل زیر دنبال شده است:

شناسایی زیر عوامل اصلی سوات و مشخص کردن راهبردهاي جایگزین با توجه به - 1
م شده به صورت میدانی اقدام به در این مرحله با استفاده از مطالعات انجا: زیر عوامل سوات

ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي مراکز علمی کاربردي شده است. انتخاب مهم
فرصت براي این مراکز انتخاب شد. 6تهدید و 5نقطه ضعف، 6نقطه قوت، 5بدین ترتیب 

انتخاب ترین راهبردها با توجه به شرایط مختلف بعد از انتخاب زیر عوامل سوات، مناسب
این زیر عوامل و ؛ کهراهبرد جایگزین انتخاب شدند13زیر عوامل براي ارزیابی 22؛ کهشدند

) نشان داده شده است. 2راهبردها در جدول شماره (
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. ماتریس زیر عوامل سوات و راهبردهاي جایگزین2جدول 
)Sنقاط قوت ()Wضعف (نقاط 

SWOTتحلیل  هاي عدم انطباق میان رشته
هاکاربردي بودن آموزشآموزشی و نیاز بازار کار

توسعه کمی دانشگاه بدون توجه 
آموزش مبتنی بر شغلبه کیفیت

عدم وجود یک سیستم اطالعاتی 
مهارت اندوزي)MISیکپارچه مدیریتی (

ها ها وآزمایشگاهنبود کارگاه
ها بر اساسایجاد دورهمتناسب با رشته تحصیلی

یسنجامکانو نیازسنجی  عدم وجود جدیدترین منابع 
کتابخانه و دسترسی به اینترنت و 

اطالعات علمی
پویایی کم نظام آموزشی براي 
پاسخگویی به نیازهاي جامعه

حفظ ارتباط بین محیط 
آموزشی و محیط شغلی

)O(ها فرصتSOراهبرد WOراهبرد 
ایجاد تطابق میان نظام آموزشی و 

توسعه بازار کار
ایجاد فرصت خود اشتغالی براي 

التحصیالنفارغ
گیري رایگان از امکانات بهره

هاي دولتی و غیر دولتیسازمان
تنظیم محتواي مناسب دروس بر 

هاي پر کردن خال بین اموزشآموزش کارآفرینی در مراکزاساس نیازهاي آموزشی
مهارتیتئوریک و 

ها و مراکز تجهیز آزمایشگاه
آموزشی به وسایل آموزشی و 

هاي نوینتکنولوژي
ایجاد نظام جامع استاندارد و 

سازي آن در دانشگاهپیاده
توسعه مشارکت بخش خصوصی 

در آموزش عالی

وجود روحیه خود اشتغالی در 
یالنالتحصفارغ

قیمت پایین نیروي کار
مور به بخش توانایی واگذاري ا

44خصوصی طبق اصل 
افزایش تقاضا از سوي 

شهروندان براي ورود به دانشگاه
)Tتهدیدها (STراهبردWTراهبرد

هاي توسعه و تقویت برنامه
هاي ارتباط با صنعت و سازمان

خارج از دانشگاه
هاي ها و رشتهبومی شدن برنامه

آموزشی
هاي اشتغال در منطقه نبودن زمینه

هاي رتباط با بعضی از رشتهدر ا
موجود در دانشگاه

مناسب براي يسازوکارایجاد 
هاي ارتباط مستمر با دستگاه

اجرایی، مراکز صنعتی و 
تولیدي منطقه

عدم ارتباط مراکز صنعتی و تولیدي 
در منطقه با دانشگاه

امکان استفاده از امکانات و 
هاي مراکز آموزشی دیگرکتابخانه

ناوري اطالعات در استفاده از ف
راستاي توسعه خدمات آموزشی 

و پژوهشی

هاي آموزشی به برگزاري کالس
هامنظور ارتقا مهارت

عدم تعریف جایگاه مناسب این 
ها در جامعهآموزش

ایجاد بستر مناسب براي
هاي مالی، اعتباري وحمایت

رفاهی دانشگاهی

آن بر یرتأثباال بودن میزان تورم و 
اعتبارات دانشگاهها و هزینه

موقعیت جغرافیایی و ارتباطی .5
استان و عدم دسترسی به امکانات 

کافی

نی
یرو
ب

درونی
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مشخص کردن درجه اهمیت عوامل سوات با استفاده از جدول مقیاس عددي - 2
در این مرحله عوامل سوات بر اساس درجه اهمیت و تأثیرشان براي : )W1ساعتی (محاسبه 
به صورت مقایسه زوجی عوامل بايوزن بندشوند. نحوه میيوزن بندرسیدن به هدف 

باشد. الزم به ذکر است که در این مرحله فرض کمیتی ساعتی می9یکدیگر و بر اساس جدول 
بر این است که وابستگی بین عوامل سوات وجود ندارد.

0,325
0,157
0,115
0,402

=

S

W

O

T

W1 =

هاآنعوامل سوات با فرض عدم وابستگی میان ماتریس وابستگی درونی . 3جدول 
SWOTعوامل اصلی SWOTTOWSي اهمیت عوامل درجه

0,3252/121S
.1572/121W

0,1153/11O

0,4021T

0,097CR =

مشخص کردن ماتریس وابستگی درونی عوامل سوات با توجه به دیگر عوامل - 3
دست آوردن وزن عوامل سوات، مرحله بعدي محاسبه وابستگی میان ه ب): بعد ازW2(محاسبه 

عوامل سوات با توجه به ارتباطات درونی آنهاست. در این مرحله با مشخص کردن نحوه 
ان ) وابستگی درونی می3آوریم. شکل (به دسترا هاآنارتباط درونی عوامل سوات باید وزن 

دهد.عوامل را نشان می

سواتعواملانیمیدرونیوابستگ. 3ل شک
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0,07510,6671
0,250110,319
0100,121
100,3330,558

:یمرادار) جداول زیر 4براي انتخاب بهترین راهبرد بر اساس شکل شماره (

ماتریس وابستگی درونی عوامل .4جدول 
سوات با توجه به نقاط قوت

.  وابستگی درونی عوامل با توجه به 5جدول 
نقاط ضعف

نقاط ضعفTSاهمیت نسبیط قوتنقاTOWاهمیت نسبی
0,3192/131W0,66721S
0,1214/11O0,3331T
0,5581T0,000=CR

0,017 =CR

ماتریس وابستگی درونی عوامل تهدیدها. 6جدول 
تهدیدهاWSاهمیت نسبی

0,75031S
0,2501W

0,000CR=

: در این مرحله با ضرب دو هاي درونی عوامل سواتدن ارجحیتمشخص کر- 4
آید. با دست میه هاي درونی عوامل سوات بدر همدیگر وزن ارجحیتw1, w2ماتریس

Wاستفاده از این دو ماتریس، ماتریس دیگري به نام factorدست خواهد آمد. نتایج ه عوامل ب
بدون w1دست آمده از ترجیح عوامله نتایج بدهد تفاوت معناداري در دست آمده نشان میه ب

هاي وابستگی درونی آمده است. وقتی از ارجحیتبه وجودمحاسبه وابستگی درونی عوامل 
گیري نهایی اشتباهاتی غفلت شود ممکن است در نتیجههاآنعوامل سوات و ارتباط بین 

.دیدتوان صورت گیرد. نتایج تأثیر این وابستگی را در ماتریس زیر می

0,421
0,179
0,077
0,317

=

0,325
0,157
0,115
0,402

×

0,07510,6671
0,250110,319
0100,121
100,3330,558

W factors =W1 ×W2=

=W2
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9سوات با استفاده از جدول مقیاس محاسبه درجه اهمیت درونی زیر عوامل - 5
کمیتی ساعتی 9در این قسمت با استفاده از جدول کمیتی ساعتی (محاسبه وزن زیر عوامل): 

شود.میعوامل مشخصییدودوبهاهمیت درونی زیر عوامل سوات از طریق مقایسه 

0,253
0,417
0,051
0,102
0,172

W sub  factor  (T)=

0,188
0,064
0,059
0,311
0,088
0,288

W sub factor (w) =

0,152
0,277
0,360
0,074
0,043
0,090

W sub factor (o) =

0,301
0,174
0,099
0,063
0,362

W sub factor (s) =

: در این مرحله اهمیت کلــــی زیر عوامل محاسبه درجه اهمیت کلی زیر عوامل سوات- 6
ی درونی گروه عوامل سوات (محاسبه شده در مرحله سوات از طریق ضرب ارجحیت وابستگ

آید.دست میه ) ب5محاسبه شـده در مرحله () با ارجحیت درونی زیر عوامل سوات 4

0,1260,0730,0410,0260,1520,0330,0110,0100,0550,015
0,0510,0110,0210,0270,0050,0060,0800,1320,0160,132
0,054

W f global  =

: محاسبه درجه اهمیت راهبردها با توجه به زیر عوامل سوات- 7
در این مرحله درجه اهمیت راهبردهاي جایگزین با توجه به زیر عوامل سوات محاسبه 

راهبرد 13بر روي هاآنزیر عامل را با توجه به تأثیر 22شود. بدین ترتیب باید هر می
به W4زیر عوامل سوات با راهبردهاي جایگزین،22ابی کرد که با مقایسه ارزیشدهیفتعر

Wصورت ماتریس f global:در آمده است
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آخرین مرحله این فرآیند محاسبه وزن راهبردهاي جایگزین براي انتخاب بهترین - 8
Wدر ماتریس W4ماتریس . با ضربباشدراهبرد و راهبرد جایگزین می sub factor،

توجه به نتایج ها به دست خواهد آمد. با یا همان ماتریس وزن جایگزینstrategieswماتریس 
اند. باالترین اولویت را به خود اختصاص داده0,399با وزن STآمده راهبردهايبه دست

هاي اولویت0,123و 0,131و 0,324هاي به ترتیب با وزنWT ،WO،SOراهبردهاي 
باشند.میدوم، سوم و چهارم

و پیشنهادگیري نتیجه
دانشگاه جامع علمی کاربردي تنها متولی نظام آموزشی علمی کاربردي است که زیر نظر 

شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارائه می
ولتی و غیر دولتی را براي آموزش نیروي هاي اجرایی دها و دستگاهاست که مشارکت سازمان

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم بخشیازموردنانسانی متخصص و 

W4=

= w4×wsub factor (global) =

SO
ST

WO
WT

0,0950,0960,0,820,0630,0890,1520,1450,0730,1510,0860,0710,100
0,1580,1120,2200,1090,0860,1080,2180,2080,1970,198
0,4760,3720,2390,2920,4420,4850,4090,4780,4020,4300,4630,453
0,2800,4160,5310,4800,4300,3340,5690,5690,4530,438

0,0890,1070,0730,0770,1370,1590,0820,0810,1890,0900,1600,152
0,1590,1000,1530,1110,0950,1230,1790,1780,1830,153

0,2740,3470,4990,4640,3440,2660,3340,2940,3440,3230,313
0,2850,4710,2820,1650,3270,3230,4190,1360,1480,2420,272

0,123
0,399
0,131
0,324

W strategies=
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شود، دانش و محول میهاآنبتوانند براي فعالیتی که به آموختگاندانشکند به نحوي که می
سازماندهی، پشتیبانی ،ریزيبرنامهمهارت الزم را کسب نمایند. دانشگاه جامع مسئولیت 

هاي کالن و نیز نظارت و ارزشیابی مراکز و گذاريکارشناسی، عملیاتی، اطالعات و سیاست
مؤسسات علمی کاربردي را بر عهده دارد. مراکز و مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردي زیر 

یجاد هاي علمی کاربردي و به قصد ارتقا دانش کار و انظر دانشگاه، رکن اجرایی آموزش
هاي متناسب با حوزه فعالیتی شغلی افراد تشکیل شده است. در حال حاضر دانشجویان مهارت

باشد و امکانات مهارتی که فقط مختص این دانشگاه میهاي این دانشگاه با توجه به آموزش
شوند و در صنعت سریعاً جذب بازار کار میالتحصیلیفارغباالي آموزش علمی، پس از 

دارند.ها سایر دانشگاهالتحصیالنفارغتري نسبت به جایگاه باال
بنابراین براي رشد و بالندگی مراکز آموزشی علمی کاربردي باید به طور مستمر مسائل و 

جویی نمود. براي این منظور باید عوامل چارههاآنرا تحلیل و براي رفع هاآنمشکالت 
نتایج حاصل از با توجه بهشناخته شوند.به درستی هاآنهاي پیش روي و فرصتتهدیدکننده

بررسی محیط داخلی و خارجی مراکز علمی کاربردي، این مراکز در محیط داخلی خود 
ها، مهارت اندوزي، آموزش مبتنی بر شغل و ارائه هاي مانند کاربردي بودن آموزشتوانایی
هاي نطباق میان رشتهچنین، نقاط ضعفی مانند عدم ادارند. همنیازسنجیها بر اساس آموزش

آموزشی و نیاز بازار کار، توسعه کمی دانشگاه بدون توجه به کیفیت، عدم وجود سیستم 
هاي متناسب با ها و کارگاهاي و آزمایشگاهاطالعاتی یکپارچه مدیریتی و نبود منابع کتابخانه

رم افزاري را ) نبود امکانات سخت افزاري و ن1388هاي تحصیلی دارند. سعدي و لطیفی (رشته
زاده داند. آقاسیمیعدم دسترسی به امکانات کافی را مهم ترین تهدیدویک ضعف مهم 

تهدیدکنندهبا نیاز بازار کار را از عوامل هاآنارتباطیبی) نیز ضعف محتواي درسی و 1383(
ود ) نب1388ساله استان فارس (5کند. همچنین در برنامه راهبردي میمراکز آموزشی تلقی

) تغییرات شدید مدیریتی را 1388مدیریت واحد و انصاري، رحیمی، یعقوبی و یارمحمدیان (
آورند. دالیل این امر ممکن است تغییرات اقتصادي، اجتماعی و میبه عنوان تهدید به حساب

ي سریعی باشد که در محیط درونی و بیرونی دانشگاه در جریان است. یکی از عواملی فناورانه
کند، داشتن منابع مالی کافی است که به کارکردهاي یک نظام کمک میآمیزیتموفقانجام که به 

ها با امکانات کافی و جذب نیروي انسانی ها و آزمایشگاهها در تجهیز و ایجاد کارگاهدانشگاه
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ها و کند. در محیط خارجی مؤسسات آموزشی فرصتمتخصص و کارآمد کمک می
که باید به اعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی و فناورانه وجود داردتهدیدهایی در ابعاد اجتم

هاي دولتی و غیردولتی، پرکردن خأل گیري رایگان از امکانات سازمانهایی مانند بهرهفرصت
التحصیالن، قیمت پایین بین آموزش تئوریک و مهارتی، وجود روحیه خود اشتغالی در فارغ

داند که سعدي و لطیفی میشهروندان براي ورود به دانشگاهنیروي کار، افزایش تقاضا از سوي 
ترین فرصت براي این ) نیز وجود روحیه خوداشتغالی و حمایت مالی دولت را مهم1388(

) کمبود اعتبارات و امکانات 2009مونت کالر (بدنییتتربدانشکده ینچنهمداند و میمراکز
نتایج پژوهش حاضر به ینچنهمست. را یک نقطه ضعف براي این مرکز تلقی کرده ا

هاي اشتغال در منطقه، عدم ارتباط مراکز صنعتی و تولیدي منطقه با تهدیدهایی مثل نبود زمینه
ها در جامعه، باال بودن میزان تورم و دانشگاه، تعریف نشدن جایگاه مناسب این آموزش

افی براي دانشگاه جامع موقعیت جغرافیایی و ارتباطی استان و عدم دسترسی به امکانات ک
) 1388ساله استان فارس (5توان اشاره کرد. این در حالی است که برنامه راهبردي میزاهدان

، همگام شدهگفتهداند. با توجه به مسائل میموقعیت جغرافیایی ویژه استان را یک فرصت
تجهیزات کافی و شدن با تغییرات فناورانه اهمیت دارد، چون امروزه دانشگاهی موفق است که 

نیروي انسانی کارآمد داشته باشد، زیرا این موارد در جذب دانشجو از عوامل اصلی به شمار
خصوص مؤسسات ها بهروند. در کل این مطالب گویاي آن است که امروزه سازمانمی

دهد، باید رخ میهاآنآموزشی براي نشان دادن واکنش مناسب در مقابل تغییراتی که در محیط 
هر روز بیش از پیش محیط داخلی و خارجی خود را ارزیابی کنند.

راهبرد و با استفاده از 13زیر عامل و 22بدین ترتیب با تهیه ماتریس سوات متشکل از 
با امتیاز STبه ارزیابی راهبردها پرداخته شد. بر اساس نتایج این ارزیابی راهبردANPمدل 

؛ د براي مراکز علمی کاربردي شهرستان زاهدان انتخاب شدبه عنوان بهترین راهبر0,399وزنی 
) استفاده کند. ضمن اینکه STبنابراین این مراکز براي عملکرد بهتر باید از راهبردهاي رقابتی (

به عنوان راهبرد جایگزین و مکملی براي راهبرد برتر 0,324با امتیاز وزنی WTراهبرد
هاي علمی کاربردي شهرستان زاهدان را اکز و آموزشهاي رقابتی این مر. راهبردانتخاب شد

توان به صورت زیر بیان کرد:می
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هاي آموزشی مراکز بر اساس شرایط و امکانات موجود ها و رشتهبومی شدن برنامه- 1
در منطقه و با توجه به شرایط جغرافیایی

هاهاي آموزشی به منظور ارتقا مهارتبرگزاري کالس- 2
هاي مالی، اعتباري و رفاهی دانشگاهي مناسب براي حمایتاایجاد بستر و زمینه- 3
هاي خارج از دانشگاههاي ارتباط با صنعت و سازمانتوسعه و تقویت برنامه- 4
هاي اجرایی، مراکز صنعتی و ایجاد سازوکاري مناسب براي ارتباط مستمر با دستگاه- 5

تولیدي منطقه
ت آموزشی و پژوهشیاستفاده از فناوري اطالعات در راستاي توسعه خدما- 6
مراکز آموزشی دیگريهاکتابخانهامکان استفاده از امکانات و - 7

هاي آموزشی از آنچه هاي آینده، محیط براي سازمانسالدهد که درها نشان میبینیپیش
ریزي اما باید توجه داشت که فرآیند برنامه؛ تر خواهد شدتر و ناشناختهاکنون است نامطمئن

رسد، بلکه کارها به پایان نمیجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی و تدوین راهراهبردي با ت
به هاآنسازيیادهپهاي عملیاتی و به برنامهشدهینتدويکارهاراهکار مهم مدیران تبدیل 

ها و دوري از تهدیدها ها و فرصتمنظور برطرف کردن نقاط ضعف و بهره جستن از قوت
باشد.می
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شناسی ساختار نظام آموزش عالی در ). آسیب1386جتهادي، مصطفی و داوودي، رسول (ا
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، تهران.83، آبان مقاالت اولین همایش آموزش کشاورزي
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پزشکی دانشگاه علوم یرسانو اطالعنی و بیرونی دانشکده مدیریت استراتژیک درو

.33). 36(2مدیریت سالمت،پزشکی اصفهان. 
استان فارس، برنامه بدنییتترب). اداره کل 1388(ساله استان فارس5برنامه راهبردي 

.1389-1393راهبردي 
ترجمه: سهراب استراتژیک.و مدیریتریزي برنامه). 1388پیرس، جان و رابینسون، ریچارد (

.پژوهدانشچاپ پنجم، تهران: خلیلی،
بررسی اهداف و عملکرد برنامه توسعه آموزش عالی در). 1382، احمد (يعبدیدريح

آموزش عالی.ریزي . تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامهایران
و اعرابی، سید محمد، ترجمه: پارسائیان، علی. مدیریت استراتژیک). 1389آر (دیوید، فرد.

.هاي فرهنگی، چاپ اولتهران: دفتر پژوهش
آسیب شناسی آموزش کشاورزي در مراکز کار ). 1388اهللا و لطیفی، سمیه (سعدي، حشمت

.، طرح پژوهشی جهاد کشاورزي همدانهمداناستاناي و دانش و فنی و حرفه
انطباق و سازگاري دو جانبه بین ). 1383زاده، مهدي؛ چیذري، محمد و نوروزي، امید (شریعت

در آموزش ریزي پژوهش و برنامهبازار کار، نظام آموزش متوسطه کشاورزي و توقعات
.55). 4(1، عالی

). بررسی میزان کاربرد ماتریس1388اصغر (آهنگر کالیی، علیصالحی، محمد و قربانی
SWOTان مازندرانبیمارستانی خدمات درمانی استر عملکرد مدیران واحدهايد .
.99- 21.118، شماره نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنوردپژوهش

ریزي استراتژیک بازاریابی و انتخاب برنامه). 1388صمدي، منصور و فاخر، اسالم (
- 69: 35، شماره 16شور رفتار، دوره ندا. AHPاستراتژي مناسب با استفاده از تکنیک 

82.
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. چاپ اول، استراتژیکریزي برنامه). 1384ن و مالکی، محمدرضا (الدیطبیبی، سیدجمال
تهران: انتشارات ترمه.

استراتژیک براي نظام آموزش عالی ریزي ارائه الگوي برنامه).1389الدین (طبیبی، سیدجمال
.47- 61). 9(3، دوره جدید، آموزش عالیایران. 

نگرشی جامع بر مدیریت ). 1386ایرج (الدین،احمدي، علیرضا؛ فتح اللهی، مهدي و تاجعلی
. تهران: و ابزارها ها، تکنیکها، مکاتب، فرایندها، مدلاستراتژیک: رویکردها، پارادایم

انتشارات تولید دانش.
. چاپ دوم، تهران: انتشارات استراتژي اثربخش). 1383غفاریان، وفا و کیانی، غالمرضا (

سازمان فرهنگی فرا.
تهران: نشر هستان.ها.سازمان و مدیریت؛ وظایف و مسئولیت). 1379فخیمی، فرزاد (
استراتژیک در صنایع ملی شده ریزي بررسی عوامل مؤثر در برنامه). 1370(فیشانی، تیمور

. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، تهران.تهویه مطبوع
با اشتغال در استان اي کاردانش و فنی حرفههاي ). رابطه آموزش1386کاووسی، طهماسب (
.83-93)، 1(1، آموزشیهاي در نظامریزي برنامهمدیریت و.آذربایجان شرقی

SWOT). تجزیه و تحلیل 1386الدینی، محمد (نژاد، حسین و احمدي ده قطبمطهري

، دانش و پژوهش در علوم تربیتی. تکنولوژيایران در عصرهاي کارکردهاي دانشگاه
.56- 72، 16می واحد خوراسگان اصفهان، شماره دانشگاه آزاد اسال

ترجمه: سیدمحمد مبانی مدیریت استراتژیک.). 1381ال (جی و ویلن، توماس.دیوید.هانگر،
هاي فرهنگی.اعرابی و داود ایزدي، تهران: دفتر پژوهش

ترجمه: بهروز قاسمی، تهران: مدیریت استراتژیک.). 1382هریسون، جفري و جان، کارون (
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