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Abstract 
Background: According to Strategic Planning, 
educational institutions analyze situation and scan 
their environment, discern opportunities and threats, 
and recognize facilities and limitation. They develop 
plan and implement strategies toward the clarification 
of the issues. The present study aimed at studying the 
status of Paramedical Faculty of Mashhad in 2014.  
Method: Through a mix method, qualitative and 
quantitative, and during two stages, this study was 
carried in Paramedical Faculty of Mashhad University 
of Medical Sciences.  At the first stage, a researcher-
developed questionnaire distributed among all units of 

the Faculty (Educational groups and official 
departments). In order to fill the questionnaire, some  
 
 
meetings were held with the manager of each unit At 
the second stage, top managers participated in 8 
focused debate sessions. Qualitative content analysis 
was used to analyze the data. Finally SWOT was used 
to interpret and analyze findings. 
Results: After internal and external analysis, 9 
strengths, 11 weaknesses, 10 threats and 10 
opportunities were identified.  
 Educational, research, and cultural optimal activities of 
professors, staff, and students, educational 
development of faculty members and experts, and 
publishing the professional academic-research journals 
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and other student and cultural journals are among the 
most reported strengths. The most important 
weaknesses, as reported, were lack of educational 
space and lack of academic contribution of faculty 
members in Education Development Program. Among 
external evaluation, the educational, research, and 
cultural position of Mashhad University of Medical 
Sciences held the most score reported as the best 
opportunity while lack of official permission for 
attracting more faculty members and experts and lack 
of educational, research, and cultural budgets were 

reported as the most threats.  Conclusion: Mashhad 
University of Medical Sciences enjoys strengths 
internally as well as opportunities externally. However, 
the new position of the faculty resulted in more 
weakness. Therefore, it seems critical to mak use of 
strengths and opportunities toward overcoming 
threaths and accompolishing macro objectives of the 
faculty  
Keywords: internal appraisal, external appraisal, 
strategic planning 

 
 مقدمه
طولحیاتبهسازمان در محیطآنها آنچهکهدر ممکنآگاهیاز و میگذرد ها

آن سرنوشت بر بهاست و دارند نیاز بگذارد تأثیر برنامهها تدوین هنگام ویژه
استراتژیک،تحلیلعلمیوواقعیازوضعموجودسازمان،اساسانجامکلیهمراحل

برنامه میبعدي تشکیل را دهدریزي ارزش (3). دورنما، رسالت، اساس وبر ها
می فرایندتحلیلوضعموجود، توانبهتحلیلمحیطخارجیواهدافسازماندر

تحلیلمحیطداخلیسازمانپرداختوارتباطایندوتحلیلرانیزموردبررسیقرار
داد رسالت. از تعریفروشنی به اثربخشمنوط یکاستراتژي تدوین نتیجه، در

تحلیلکاملداخلیموسسهمیوجزیهموسسهوارزیابیدقیقمحیطخارجیوت
باشد تجزیه. انجام استولذا پرتکاپو و تحلیلداخلیدشوار ،تحلیلداخلیوتجزیه.

هايهايمکررقضاوتنمایدومستلزممصالحهنیمرخواقعیموسسهرامشخصمی
لیلتحوتجزیه.هايآگاهانهوتحلیلعینیواستاندارداستارزشیوحدسوگمانه

وضعفداخلیبایدقوت کهموسسهسرانجامبایدها اهمیتاستراتژیکرا هايبا
عواملیکه(2).استراتژيخودراباتوجهبهآنهاتدوینکند،تعیینومعرفینماید

گیردشاملساختاربایدبه پایشقرار محیطداخلیسازمانمورد عنوانبخشیاز
(3.)میباشدسازمان،سابقهونقاطقوتوضعف

هاییاستکهتغییردرمحیطاقتصادي،هدفازتحلیلمحیطسازمان،شناساییراه
تواندبهصورتغیرمستقیموتکنولوژیکی،اجتماعی،فرهنگی،حقوقیوسیاسیمی

بگذارند آناثر بر )مستقیم تعیینفرصتمحیطخارجینقشعمده(3. ها،ايدر
محدودیت و کهتهدیدات میهایی ایفا داشت خواهد برابر در کند؛موسسه

متغییرهاییکهخارجازکنترلومعموالبدونتوجهبهوضعیتموسسههستندو
میچالش ایجاد را بسیاري کندهایی با. مبناي موسسه خارجی محیط سنجش

دستمیارزشیبرايبرنامه تدویناستراتژيریزيبه و ایناساسبهدهد بر ها
تحلیل.دهدکهبایکمحیطپویايخارجیدرتعاملباشدامکانرامیموسسهاین

انتظاراتآیندهمشخصگرددکهاینمسئلهمحیطیموجبمی گرددکهمحدوده
(2.)برايمدیراناستراتژیکبسیارارزشمنداست

مورد را خود دیدگاهیاستراتژیکوضعیتموجود با باید آموزشعالینیز مراکز
هاورسالتبراساسنقاطقوت،ضعفوققراردهندوباترسیمارزشبررسیدقی

هاوتهدیدهااهدافخودراتعیینکنندتادرقالببرنامهعملیاتیمرتبطبافرصت
 هايسازمان اساس این بر(1).دنباشوظایفخود،بهنحوموثريبتوانندپاسخگو

 اطراف، متحول محیط و هاسازمان این بین موجود ارتباط دلیل به نیز آموزشی

 از ترسیمی با بتوانند تا باشند راهبردي نگرش داراي که هستند این نیازمند

 مسیر موفقدر و کارا طور به را خود سازمان استراتژیک، هايبرنامه و اهداف

ببرند پیش سازمان رسالت و اهداف تحقق  است الزم دیگر، عبارت به.

 و تهدیدها دهند، تحلیلقرار و تجزیه مورد را محیط آموزشی، هايسازمان
 موجود هايمحدودیت و امکانات کنند، شناسایی را سازمان با مرتبط هايفرصت

 با و بشناسند را هاآن بر پذیرتأثیر و تأثیرگذار وافراد مراجعان دهند، تشخیص را

 و ریزي برنامه امر به مسؤوالن و کارکنان براي هاآن سازيروشن به توجه
راهبردها )بپردازند اجراي .4 کردن(  نظام در استراتژیک ریزيبرنامه اجرایی

بازاندیشی، جمله از هاییمقوله کاربست نیازمند آموزشی، راهبردي،  نظام تفکر

تحلیل اطالعات ضعفقوت آموزشی، و ها،ها، بازآفرینی،فرصت تهدیدها ها،
(5).بازسازيمیباشد

مور همینراستا ارتباطفیعللمحققنشدننتایجبرنامهدر ریزياستراتژیکرا
میمستقیم تغییراتمحیطی با برايآن مند نظام الگویی روشو وجود و داند

(7).داندتحلیلمحیطیجهترفعاینمسئلهراضروريمی
 تهدیدهاي و هافرصت ها،ضعف ها،قوت بررسی هدف با تحقیقیدیگرکه در

 صورت میمند الدینزین توسط کرمان، مجازي آموزش در استراتژیک ریزيبرنامه

 تهدیدهاي و هافرصت ها،ضعف ها،قوت که آمد دست به هایافته این گرفته،

ریزي فرایند  مراحل در کرمان استان مجازي آموزش در استراتژیک برنامه

 و دبیران مدیران، دیدگاه از تغییر، و ارزیابی اجرا، بر نظارت اجرا، طراحی،
(6).است گرفته قرار توجه مورد متوسط ازسطح کمتر کارشناسان

 سال در موضوع، اهمیت لحاظ دانشکده3183به استراتژیک علومکمیته
سال در و استراتژیکبهصورترسمینمود تدوینبرنامه پیراپزشکیتصمیمبه

برنامه3131 کمیته هدف با گرفت تصمیم دانشکده استراتژیک ترسیمریزي
باافقزمانیپنجسالهتدویننمایدايبهترومطمئنآینده این.ترمجددابرنامهرا

چالش تعیین و هدفشناسایی رقابتیپژوهشبا مزایاي و کالن و هاياساسی
پژوهشیدانشکدهعلومپیراپزشکیدانشگاهعلومپزشکیمشهدانجام -آموزشی،

دقیق،باآگاهیازنقاطقوتوضعفخودوریزيشفافواستتاضمنبرنامهشده
فرصت موجود تهدیدهاي و هايجهت»ها که« را اجرایی و پژوهشی آموزشی،

می چشمدانشکده بتواند تا مشخصنماید حرکتکند آن سمت به انداز،بایست
.مأموریتونیزاهدافبلندمدترابهانجامبرساند


 کارروش

 وضعیتدانشکده ازجهتتحلیل مشهد پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی علوم
هايکمیواست؛کهبرايانجامآنازروشگردیدهتحلیلداخلیوخارجیاستفاده

پرسشنامه.کیفیکمکگرفتهشد ايمحققساختهبینکلیهدراینپژوهشابتدا
ولتوزیعگردیدوبامسئ(هايآموزشیوواحدهاياداريگروه)واحدهايدانشکده

پرسشنامه تکمیل براي جلساتی نیز واحد شدهر برگزار اطالعات. درنهایت
آمدهدرجلساتبحثمتمرکزباحضورمدیرانارشددانشکدهموردبررسیدستبه

 ارشد مدیران نظرات به توجه با و گرفت؛ دانشکده،)قرار سابق و ریاستجدید
تجرمعاونت با نفر دو و مالی اداري آموزشی، برنامههاي تدوین حوزه در به

.ومسئولینواحدهاتحلیلاطالعاتانجامگردید(استراتژیک
هانفرشاملمسئولینواحدهاومدیرانگروه21درمرحلهاول،پرسشنامهدراختیار

عاملیکهمزیتومهارتمتمایزهستو)شدکهنقاطقوتقرارگرفتوخواسته
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هايدانشکدهاستمهارتدرواقعچیزيفراترازمجموعه عاملی)ونقاطضعف(
سایر حالیکه در ندارد را آن انجام توانایی و ضعیف آن انجام در دانشکده که

اینتواناییدارنددانشکده ها آندرگیروفرصت( با کهدانشکده تهدیداتیرا و ها
بارتندهايآموزشیشرکتکنندهدرمرحلهاولعگروه(3,2.)است،فهرستنمایند

سنجی،گروهعلومازگروهمدارکپزشکیوفناورياطالعاتسالمت،گروهبینائی
گفتار گروه رادیولوژي، تکنولوژي گروه فیزیوتراپی، گروه وآزمایشگاهی، درمانی

واحدهايدانشکدهشاملمعاونتآموزشی،معاونتاداريومالیدانشکده،حراست،
آموزش توسعه دانشجویی3دفتر پیراپزشکیو،حوزه علوم مجله دفتر فرهنگی، و

مرکزتوان دانشجویی، مشاوره مرکز اطالعات، فناوري واحد کتابخانه، بخشی،
مشخصاتشرکتکنندکاندرمرحلهاول.مومیتحقیقاتعیوبانکساري،روابطع

.ارائهشدهاست3هايگروهیدرجدولشمارهوبحث
حوزهدر باحضورمدیرانارشدودومشاورمرحلهدوم،پسازجمعآورياطالعات

برنامهتدوین طی مهم8استراتژیک، گروهی متمرکز بحث عواملجلسه ترین
درجلساتبرگزارشدهکلیهنقاطضعفوقوت،تهدیدو.شناساییوارزیابیشدند

شدهازسويمدیرانگروههايآموزشیومسئولینواحدهادراختیارفرصتمطرح
گرفتمدیران قرار ارشد بهمطالبعنوان. صورتجلساتشده دقتبررسیشدو
گردیددست مرور بار چندین ونویسشده کدگذاري مشخص، اصلی مفاهیم و

شدندخالصه سازي تجزیه. دادهوبراي کیفیتحلیل محتواي تحلیل روش از ها
شداستفاده ف. ضعف، قوت، نقاط دقیق استنباط و تفسیر با پایان ورصتدر ها

 .تهدیدهايدانشکدهاستخراجگردید


کنندگان در مرحله اول و دومهای دموگرافیک شرکتویژگی 1جدول
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61-51
71-61 

1
2
3
- 

5
7
3 

3 

2
2
3 

3 

ت
ال
صی
تح

 

دکترا
کارشناسیارشد

 کارشناسی

5
3
- 

7
4
1 

4
2
- 

سابقهکار
 

31-1
21-31
11-21 

4
3
3 

1
6
5 

2
3
1 

 
هاها،پژوهشگراندرگیريطوالنیمدتبادادهجهتاطمینانازقابلیتاعتمادداده

حفظکردند را داده. عمقدرگیريمستمرذهنیبا افزایشوسعتاطالعاتو ها،
امکان پذیرنموداطالعاترا روشبازنگريمشارکت. کنندگاناستفادههمچنیناز

مراحل.ددراختیارمدیرانارشدقرارگرفتشدهبرايتائیگردیدومفاهیماستخراج
.انجامتحلیلطیسهمرحلهزیرصورتگرفت

 تشکیل ماتريس ارزيابی عوامل داخلی -الف

                                                           
1
 Education development office(EDO) 

ترینعواملفهرستشدندودرماتریسارزیابیپسازارزیابیعواملداخلیمهم
شدنددادهعواملداخلیقرار اینمرحله. ضریبدادهسپسبههریکازعواملدر

بدینترتیبعواملیکهبیشترینتأثیررابر.بود311هاازصفرتااینضریب.شد
درمرحلهبعديبرايتعیینرتبه.هاتعلقگرفتسازمانداردباالترینضریببهآن
نمرههریکازعواملبههریکازآن 3ها 3اختصاصدادهشد؛کهامتیاز4تا

بیانگرقوت4نقطهقوتوامتیاز 1ضعفکم،امتیاز2ازامتی،بیانگرضعفاساسی
باالبود بسیار نهاییازمجموع. هرعامل(نمرهعواملدرمرحلهآخرنمره :نمره

.محاسبهگردید)ضریب ضربرتبهدرحاصل
 تشکیل ماتريس ارزيابی عوامل خارجی -ب

خارجی،دراینترینعواملشدنمهمبرايارزیابیعواملخارجیپسازمشخص
داده ضریب عوامل به شدمرحله ضریب. این تا صفر از بود311ها ضریب.

تهدیددهندهاهمیتنسبییکعاملازنظرتأثیرنشان ایجادفرصتیا گذاريدر
این.دادهشد4تا3درادامهرتبههریکازعواملامتیازيبین(3).سازماناست

هايکنونیدانشکدهدرواکنشبهعاملمزبورعددبیانگرمیزاناثربخشیاستراتژي
1بیانگرواکنشدرحدمتوسط،امتیاز2بیانگرواکنشضعیف،امتیاز3امتیاز.بود

در.عنیواکنشبسیارعالیبودهاستی4یعنیواکنشازحدمتوسطباالتروامتیاز
.ضربضریبدررتبهبهدستآمدمرحلهآخرنمرهنهاییازمجموعحاصل

 تشکیل ماتريس توز -پ
توانندچهارنوعوسیلهآنمیتوز،یکیازابزارهايمهماستکهمدیرانبهماتریس

برايسازمانانتخابنمایند استراتژيکلیرا وبعدياستاینمدلیکجدولد.
یک در ضعف)طرفآنعواملداخلیکه نقاطقوتو عوامل( طرفدیگر در و
(3,2).لیستشدند(هاوتهدیدهافرصت)خارجیو


 ها يافته

31)وعواملخارجی(نقطهضعف33نقطهقوت،3)پسازتحلیل،عواملداخلی
 و تهدید فرصت31مورد مورد پزشکی( علوم پیراپزشکیدانشگاه علوم دانشکده

.ارائهشدهاند2مشهدشناساییشدندکهدرجدولشماره
 ماتریستوز خارجی، محیط و داخلی محیط ماتریسارزیابی از استفاده رسمبا

 و خارجیگردید و داخلی محیط تحلیل و انداز چشم اساسرسالت، سپسبر
هايآموزش،پژوهش،فناوري،دانشجوییهايدانشکدهدرحوزهدانشکده،استراتژي

.المللارائهگردیدوفرهنگی،مدیریتونیرويانسانیوحوزهبین


 بحث
نق داخلسازماناز در پیراپزشکیمشهد علوم خارجدانشکده در و اطقوتالزم

فرصت از موقعیتسازماننیز تغییر به توجه هستولیبا هايمناسبیبرخوردار
هايلذابایستیازنقاطقوتداخلیوفرصت.استیافتهدانشکدهنقاطضعفافزایش

موجوددرخارجسازمانبرايغلبهبرتهدیدهاورفعنقاطضعفدانشکدهاستفاده
کرد عواملخارجیوهايیافته. با خارجیابتدا تحلیلعواملداخلیو حاصلاز

سالگذشتهوسپسباسایرمراکزآموزشیداخلیوخارجی5داخلیدانشکدهدر
شدهباسایرمراکزموردبحثوبررسیهاياتخاذاندوسپساستراتژيمقایسهشده
.اندقرارگرفته

 عوامل داخلی
دهدکهسالگذشتهنشانمی5هايدانشکدهپیراپزشکیباهاوضعفمقایسهقوت

زمینه وجود با دانشکده تکمیلی تحصیالت مقاطع حاضر حال ودر مناسب هاي
سال در الزم راهامکانات و گذشته بینائیهاي دکتري مقطع براياندازي سنجی

نیستند کافی کشور، سطح در بار اولین کم. سایتامکانات آموزشی، هايک
آزمایشگاه شدهکامپیوتريو مجهزتر و بیشتر قبل نسبتبه وهايتخصصی اند
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منحصربه و پیشگام تخصصی آموزشی عیوبمراکز تحقیقات مرکز مانند فردي
آموزشمهارت مرکز تجهیزاتانکساريچشم، فناورياطالعاتسالمتو هاي

انددهشاندازيوبکارگرفتهآموزشیتخصصیراه نسبتبهگذشتهتدوینمحتوي.
چاپ.استهاينوینآموزشیدردانشکدهفراهمگشتهیادگیريالکترونیکیوروش

علمی تخصصی -نشریه در دانشکده ضعف نقطه دانشکده در سال5پژوهشی
است؛اماکمبودکتبومجالتتخصصی،کمبودتجهیزاتوکردهگذشتهرابرطرف

کم رفاهی، هیئتامکانات اعضاء گروهبود در کارشناس واحدهايعلمی، و ها
آموزشیدانشکدهوناکارآمديسیستمتشویقوتنبیهدردانشکدههمچنانازقبل

بودرسانینشدههايپژوهشیدانشکدهبروزالزمبهذکراستکهاولویت.وجوددارد
هايخوداولویتهايمعاونتپژوهشیدانشگاهکلیهمراکزدانشگاهیکهباپیگیري

بروز رسانینمودندرا . برخیگروه5در نقشسالگذشته هايآموزشیدانشکده
اندکهاینفرصتبافعالیتمثبتوفعالیدرتدویننقشهجامععلمیکشورداشته

هايآموزشی،پژوهشیوفرهنگیومطلوباساتید،کارکنانودانشجویاندرحیطه
(8.)ازنقاطقوتدانشکدهتبدیلشدهاستهايکشوريبهیکیجشنواره

نقاطقوتدانشکدهدرحیطهمدیریتوفناوريبانقاطقوتدانشکدهپیراپزشکی 
وبهداشتفردوس،دانشگاهپزشکیوارساودانشگاهوالریخ،دانشکدهپزشکیدیوید

عاتهايفناورياطالگیفینودانشکدهپیراپزشکیتبریزدرزمینهوجودزیرساخت
کالس درسیو مدیریت،(3،31،33)هاي با همراه مدیران حمایت و اعتماد
.همخوانیدارد(31)وحضوردانشکدهدرمجموعهدانشگاهی(3،32)مطلوب

هايدرستوسطهاينوینآموزشدرکالسدرحیطهآموزشینیزاستفادهازروش
 پیراپزشکی دانشکده در بهداشتفردوساساتید 31)و ارتقاء( رشد به رو روند و

هیات اعضاي دورهمرتبه گرگان بویه مامایی و پرستاري دانشکده در (34)علمی
چنیندرحیطهپژوهشچاپوارائهمقاالتمتعدددرسطحهم.گرددمشاهدهمی

علمیدرهايمعتبرتوسطاعضاءهیئتالمللیدرمجالتوکنفرانسکشوريوبین
تبریزد پیراپزشکی طرح(31)انشکده تعداد افزایش دانشجویان، تحقیقاتی هاي

پذیرفته و علومدانشکده دانشگاه پژوهش و تحقیقات کمیته در تحقیقات شدن
،وجودمجلهعلمی(31)پزشکیبیرجنددردانشکدهپیراپزشکیوبهداشتفردوس

مامایی پرستاريو 8)پژوهشیتوسعهپژوهشدر نقاط( قوتدانشکدههمراستابا
.باشندمی

 تحلیل عوامل داخلی و خارجی دانشکده پیراپزشکی: 2جدول 

ت
نقاطقو



علمیدانشکدهدرمجالتمعتبرافزایشانتشارمقاالتاعضايهیئت -
 مرکزتحقیقاتعیوبانکساريچشم،مرکز)فرددرکشوروجودمراکزتحقیقاتیوآموزشیتخصصیمنحصربه -

(هايفناورياطالعاتسالمتآموزشمهارت
 ...(نظیرالگبوکو)هاينوینآموزشیوقابلیتتدوینمحتويیادگیريالکترونیکیدردانشکدهاستفادهازروش -
 هابایکدیگرحمایتهمهجانبهریاستومعاونیندانشکدهوتعاملمطلوبمسئولینوگروه -

 شیونشریاتفرهنگیدانشجوییدردانشکدهپژوه-انتشارنشریهتخصصیعلمی -
 هايکشوريهايآموزشی،پژوهشیوفرهنگیوجشنوارهفعالیتمطلوباساتید،کارکنانودانشجویاندرحیطه -

 علمیوکارکناندانشکدهارتقامقاطعتحصیلیاعضاهیئت -
 (بردالکترونیکیفرد،فانتومرادیوگرافیمنحصربه)هاوجودتجهیزاتآموزشیتخصصیدرگروه -
 سنجیدرسطحکشورتربیتنیرويدکتريرشتهبینائی -

ف
ضع

نقاط
 


هايآموزشیوواحدهايدانشکدهعلمی،کارشناسثابتدرگروهکمبودشدیداعضايهیئت -
 علمیوکارکنانازمنابعموجودکتابخانهعدماستفادهمستمراعضايهیئت -
 وامکاناترفاهی(هايرادیولوژيوعلومآزمایشگاهیگروهدر)کمبودتجهیزاتآزمایشگاهی -
 هايپژوهشیدانشکدهعدمبروزرسانیاولویت -

 ناکارآمديسیستمتشویقوتنبیهدردانشکده -
 (فضايمستقلجهتاساتید،فضاهايآموزشی،اداريوفرهنگی)کمبودشدیدفضايدانشکده -
 فقدانمعاوندانشجوییوفرهنگیدردانشکده -

 کمبودمقاطعتحصیالتتکمیلیدردانشکده -
 علمیبامشارکتناکافیاعضايهیئت -

EDO


 هاواستقراردانشکدهکمبودجذباعتباراتاختصاصیبرايگروه -

 کمبودکتبمجالتتخصصیومنابعتحقیقاتیالکترونیکی -
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هايآموزشیدانشکدهبامراکزدرمانیتعاملمطلوببینگروه -
 همهجانبهریاستومعاونیندانشگاهازمسئولینوکارکنانحمایت -
 ها،مراکزپژوهشیهايهمکاريمثبتعلمیباسایردانشکدهوجودزمینه -
 هايکشوريهايتخصصیوکمیتهفعالیتاعضادانشکدهدرانجمن -
 حضوردرپردیسدانشگاه -
 (،،.پستالکترونیک،کامینیکتور،)وجودامکاناتفناورياطالعات -
 افزایشنیازنظامسالمتبهخدماتوتخصصدانشآموختگاندانشکده -

 جایگاهعلمیمناسبدانشگاهعلومپزشکیمشهدازلحاظآموزشیوپژوهشی،فرهنگی -
 کسبرتبهدومدانشگاهعلومپزشکیمشهد)هايآموزشیدانشگاهعلومپزشکیمشهدرشدچشمگیرشاخص -

 (هايسراسرکشوردربیندانشگاهQSالمللیبنديبینورتبهسومدررتبه ICU4دروبومتریکسو

 هايجدیددرحوزهپیراپزشکیدرسطحکشورایجادرشته -

تهدیدها
 


 شدهکمبودپستوفقدانشرحوظایفتعریف)هاينامناسببرايبکارگیريدانشآموختگانوجودزیرساخت -

هايشغلیجذبوکمبودفرصت(هايآموزشیدانشکدهدرمراکزدرمانیجهتدانشآموختگانبرخیرشته
التحصیالندانشکدهکارگیريفارغبه

 هايآموزشیفقدانسیاستشفافدرقبالادامهتحصیلوارتقاءسطحعلمیکارشناسانگروه -
 هاياخیرازنگريوتوسعهآندرسالهاوعدمباجرايچارتسازمانیقدیمیگروه -
 هايآموزشیدانشکدههايگروههايآموزشیدانشگاهنسبتبهتواناییوجودنگرشضعیفسایرگروه -
 هايآموزشیهايموجوددرنظامسالمتکشوردربعضیازرشتهوجودشکافبینمبانینظريوواقعیت -

 کمبوداعتباراتآموزشی،پژوهشیوفرهنگی -
 علمیوکارشناسمجوزوپستسازمانیبرايجذباعضاهیئتکمبود -
 هاومراکزتحقیقاتیدرخصوصتعییننبودتعاملمناسبمعاونتتحقیقاتوفناوريدانشگاهبادانشکده -

 هايپژوهشیاولویت
 هايپیراپزشکیوتوانبخشیدریکدانشکدهوجودرشته -
 ..(مانندقوانیناستعدادهايدرخشانو)EDOربوطبههامنامهتغییرمداوممقرراتوآیین -


حیطهبه در دانشجویان و کارکنان اساتید، فعالیتمطلوب آموزشی،طورکلی هاي

علمیهايکشوري،ارتقامقاطعتحصیلیاعضاهیئتپژوهشیوفرهنگیوجشنواره
پژوهشیونشریات-نشریهتخصصیعلمیوکارشناسانارشددانشکدهوانتشار

به ترتیب به دانشجویی مهمفرهنگی مشخصشدندعنوان قوت نقاط ترین در.
اطالع مدیریتو دانشکده راهمینرابطه رسانیپزشکیاصفهاننقاطقوتخود

بیشتردرمسائلفیزیکیعنواننمودهاستوکمتربهمسائلآموزشیوپژوهشی
(1.)پرداختهاست

نقاطضعفمشابه کشور، از خارج داخلو آموزشیدر مراکز سایر با مقایسه در
مطرح حیطه در اهدافپژوهشیشاملتکتخصصیبودنپژوهششده نبود ها،

علمی مجالت و اطالعاتی بانک به محدود دسترسی استراتژیک، و مشخص
پرستاري دانشکده بهداشتفردوس، دانشکدهپیراپزشکیو ماماییپژوهشیدر و

والریخ دانشگاه و گیفین دیوید پزشکی دانشکده دوره، گرگان (3،31،32،34)بویه
.باشندمی

دانشکده امکاناترفاهیدر تجهیزاتو فضايفیزیکی، مدیریتیکمبود حوزه در
پیراپزشکیتبریزوفردوس،دانشکدهپرستاريوماماییبویهگرگاندورهودانشگاه

 31)والریخ چالش(31،34،3، ، در منابع محدودیت و مالی پزشکیهاي دانشگاه
عدمتناسبچارت،(33،32،3)وارسا،دانشکدهپزشکیدیویدگیفینودانشگاهوالریخ

علمیوکارشناستشکیالتیباروندرشدوتوسعهدردانشکدهوکمبودعضوهیئت
گروه پردر دانشکده تبریز، پیراپزشکی دانشکده ماماییهايآموزشیدر ستاريو

گیفین دیوید پزشکی دانشکده و دوره گرگان تدوین(31،34،32)بویه ضعفدر ،
دانشکده در انگیزه ایجاد هدف با اساتید و کارکنان براي تشویقی فرآیندهاي

باشندکهدردانشکدهعلومنقاطضعفیمی(34)پرستاريوماماییبویهگرگاندوره
.دپیراپزشکیمشهدنیزوجوددارن

گروههم تمام در تکمیلی تحصیالت وجود عدم آموزشی حیطه در هايچنین
هیئت عضو کمبود گروهآموزشی، کارشناسدر دانشکدهعلمیو هايآموزشیدر

تبریز 31)پیراپزشکی مشهد( پیراپزشکی علوم دانشکده ضعف نقاط مشابه نیز
باشندمی گرددکهایندهمیبیننقاطقوتوضعفدانشکدهتوالیمنطقیمشاه.

)الگونیزدرنقاطقوتوضعفدانشگاهوالریخنیزوجوددارد طورکلینقاطبه(3.
قوتدانشکدهعلومپیراپزشکیدرحیطهمسائلآموزشیوپژوهشی،نقاطضعفآن

 .گرددبنديمیدرحیطهمسائلمنابعفیزیکیدسته
 خارجیعوامل 

دهدسالگذشتهنشانمی5پیراپزشکیباهاوتهدیدهايدانشکدهمقایسهفرصت
دانشکده، تخصصدانشآموختگان و خدمات به سالمت نظام نیاز علیرغم که

شرحکارگیريدانشهاينامناسببرايبهزیرساخت پستو نبود آموختگانمانند
وکمبودسرمایهشدهدربرخیرشتهوظایفتعریف کارگیريآنانگذاريبرايبهها

هايآموزشینیزهنوزقدیمیوچارتسازمانیگروه.زگذشتهوجودداردهمچنانا
فقدانسیاستشفافدرخصوص.استونیازمندبازنگريوتوسعهاستنیافتهتغییر

سطحعلمیکارکنانگروه عالقهارتقاء وجود ادامههايآموزشیبا منديآنانبه
تاکنونوجود گذشته استداشتهتحصیلاز عین. هايحالتعاملمطلوبگروهدر

هاومراکزپژوهشیبایکدیگروهمچنینبامراکزدرمانییکیازآموزشی،دانشکده
(8.)داردهاییاستکههموارهبرايدانشکدهوجودفرصت
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پژوهشی، لحاظآموزشیو از پزشکیمشهد علوم علمیمناسبدانشگاه جایگاه
ها،وکمبودمجوزوپستسازمانیبرايبیشترینامتیازرادربینفرصتفرهنگی

علمیوکارشناسوکمبوداعتباراتآموزشی،پژوهشیوفرهنگیجذباعضاهیئت
کسبکرده بینتهدیدها در را اندبیشترینامتیاز  بر. سیاستگذاريوزارتمتبوع

 فرصت بارزترین تکمیلی تحصیالت کیفی و کمی علومگسترش دانشکده
و پرستاري دانشکده تبریز، پیراپزشکی دانشکده در که است مشهد پیراپزشکی

)استشدهماماییبویهگرگاندورهودانشکدهمدیریتاصفهاننیزذکر .31،34،1)
ارتباطاتمشترکبینمراکزآموزشیومراکزدرمانیدردانشکدهپیراپزشکیتبریز

افزایش(31،32)ودانشکدهپزشکیدیویدگیفین ،وجودبازارکاربرايدانشجویان،
آموختگاندانشکدهدردانشگاهوالریخنیازنظامسالمتبهخدماتوتخصصدانش

،توسعهفنیواینترنتوتوسعهمستمرفرديدر(3،1)ودانشکدهمدیریتاصفهان
(3،8.)دانشگاهوالریختهدیدهايمشترکبادانشکدهعلومپیراپزشکیهستند

به اعتبارات تخصیص زمان و روند بودن نامشخص و اعتبارات بودن ناکافی
دانشگاه در بارزترینتهدید دانشکدهدانشکده و بررسیاستها هايمورد تناسب.

ناکافیزمینهاشتغالوپذیرشدانشجووکمبودانگیزهدردانشجویانبهعلتعدم
کار بازار در تب جذب پیراپزشکی دانشکده ودر اصفهان مدیریت دانشکده ریز،

علوم دانشکده تهدیدهاییهستندکه بهداشتفردوسنیز پیراپزشکیو دانشکده
(31،1،31.)پیراپزشکیمشهدنیزوجوددارند

هايعدمامکاناستفادهازبورسداخلیاخارجازکشوربرايبرخیازاعضايگروه
هتحصیلکارکنانومدرساندرهايشفافدرقبالادامآموزشیوفقدانسیاست

اصفهان مدیریت دانشکده و تبریز پیراپزشکی علوم،دانشکده دانشکده در
درمقابلاینتهدیدوجودزمینهمناسب(31،1،8.)پیراپزشکیمشهدنیزوجوددارد

دردانشکدهپرستاريومامایی PhDبرايگذراندندورههايآموزشیبلندمدت،
 دوره گرگان والریخبهبویه دانشگاه فرديدر مستمر توسعه قوتو نقطه عنوان

هايداخلیوخارجیازبهطورکلیدانشگاه(34،3.)عنوانفرصتذکرشدهاستبه
ايکهدرهاوتهدیدهادرارتباطباجامعهنظرعواملمحیطیخارجییعنیفرصت

.آنقراردارند،تقریبابامواردمشابهیمواجههستند
هاي استراتژيک دانشکده وين حوزهتد

استراتژي دانشکده، خارجی و داخلی محیط حوزهتحلیل در دانشکده هايهاي
آموزش،پژوهش،فناوري،دانشجوییوفرهنگی،مدیریتونیرويانسانیوحوزه

هايخارجی،دانشکدهپزشکیدانشگاهدرمقایسهبادانشگاه.المللارائهگردیدبین
استراتژيکارولینايش حوزهمالی در را مراقبتهايخود آموزشی، پژوهشی، هاي

هايخودرادرسهحیطهعلمیودانشگاهملبورناستراتژيبالینیواعضايهیئت
پژوهشوآموزشآن،یادگیريآموزش،مشارکتوتوانمندسازيپرسنل،رهبريو

سیستم زیرساختو مالی، توسعه ممدیریت، محیطی توسعه و .استکردهعرفیها
حوزه است ذکر حوزهقابل مانند پیراپزشکی علوم استراتژیکدانشکده هايهاي

دانشگاه دو نیرويانسانیمشابهتزیاديبا فناوريمدیریتو پژوهش، آموزش،
هاياستراتژیکآموزش،پژوهشوکارکنانتوانگفتحوزهمی(36,35.)فوقدارد

هیئت اعضاي بو تمامی در سازمانرنامهعلمی استراتژیک آموزشیهاي هاي
المللوهايمرتبطباتوسعهمحیطی،اموربینشوددرحالیکهاستراتژيمشاهدهمی

.هاقرارداردهايدانشجوییوفرهنگیدرسایرحوزهحوزه
استراتژي اکثر آموزش، حوزه استراتژيدر با دانشکده ملبورنهاي دانشگاه هاي

دارد همخوانی برنامهد. ارتقاي زمینه درسیر واحدهاي بهبود و آموزشی هاي
کارورزيکارآموزي و خدماتها ارائه زمینه در استادان توانمندي بالینی، هاي

آموزشی،نظارتبرانجامفرایندهايآموزشیومشارکتدانشجویاندرفرایندهاي
دارد وجود زیادي مشابهت )آموزشی، برنامه(36. مجدد جزءهايتنظیم درسی

.هايحوزهآموزشیدانشکدهپزشکیدانشگاهکارولینايشمالینیزهستاستراتژي
استراتژي(35) نیز پنسیلوانیا موفقیتدانشگاه افزایش براي مشابهی هاي

استراتژي پنسیلوانیا، ایالت دانشگاه در ارزشیابیدانشجویان توسعه مانند هایی
فر ارتقا و توسعه آموزشی، درصتپیامدهاي دانشجویان مشارکت براي هایی

آموزشباکیفیتتعیین حمایتاز و ارتقا یادگیريفعال، استکهکردهپژوهشو
می برنامهمشاهده مجدد تدوین فرایندهايگردد انجام بر نظارت درسی، هاي

استراتژي از فرایندهايآموزشی در مشارکتدانشجویان هايضروريآموزشیو
(37.)باشندهامیهبرايتمامدانشگا

کردنمراکزپژوهشی،هايحوزهپژوهشیدانشکدهدرزمینهتوسعهوبروزاستراتژي
توانمنديطرح کاربردي، پژوهشی استراتژيهاي دانشجویان پژوهشی هايهاي

علمی،منابعانسانیموردنیازواحدهاوحوزهمدیریتونیرويانسانیبرکادرهیئت
وگروه آموزشی بههاي فناورياستادان، مشابهکارگیري آموزشی نوین هاي

ملبورنهستاستراتژي پژوهشیدانشگاه )هايحوزه ارزشیابی(36. بکارگیريو
استراتژيفناوري یکیاز کارولینايهايجدید دانشگاه در استکه هايدانشکده

بکار نیز )استشدهرفتهشمالی دانشگ(35. انسان و سالمت توسعه ایالتکالج اه
شدناستراتژيبهبودسالمت،توسعهوکیفیتزندگیباپنسیلوانیابهجهتعملیاتی

هايمهماقداماتخودراايومشارکتیدرعرصهرشتههايبینحمایتازپژوهش
)استهايآنکردههايپژوهشوزیرساختمعطوفبهروش هاياستراتژي(38.

حمایتوتشویقاستادانودانشجویان،جذبحوزهمدیریتونیرويانسانیمانند
هايآموزشی،جذبعلمی،منابعانسانیموردنیازواحدهاوگروهوارتقاءکادرهیئت
هايآموزشی،نظامعلمی،منابعانسانیموردنیازواحدهاوگروهوارتقاءکادرهیئت

شباهتزیاديمدیریتخطروحمایتوتشویقاستادانودانشجویاندانشکدهنیز
استراتژي توانمندبا حوزه در ملبورن دانشگاه داراستهاي )سازها سیستم(36.

هادردانشکدهعلومعلمیوحمایتوتشویقبراساسعملکردآنارزشیابیهیئت
کارولینايشمالیاستدادهپیراپزشکیمشابهاستراتژيتخصیص دانشگاه در .شده

ایالتپنسیلوانی(35) تحقیقاتدانشگاه تعالیآموزشو راستايهدفکالن در ا،
تعیینعلمیوتعالیآنبرجستهاستراتژيتمرکزبرجذبهیئت را استکهکردهها

هاتوانمندوارزشیابیوحمایتازآنعلمیدهدجذبهیئتمقایسهکلینشانمی
(37.)استشدههادرنظرگرفتهعنوانیکاستراتژيضروريدرتمامدانشگاهبه

جذباستراتژي و علمی مراکز دیگر با دانشکده همکاري و مشارکت هاي
المللوکاربردفناوريدرانجاماموردانشکده،ارتقاءهايمالیدرحوزهبینمشارکت

)هايدانشگاهملبورنمشابهتداردوبسایتدانشکدهبااستراتژي همچنین(36.
المللیدردانشگاهوخارجازکشوردردانشگاهایالتهايمشارکتبینزمینهایجاد

بکار استراتژي مشابه استگرفتهپنسیلوانیا دانشکده در )شده .37 توسعه( کالج
سالمتوانساندانشگاهایالتپنسیلوانیادرراستايتغییرسالمت،توسعهوکیفیت

به افراد تزندگی و گسترشقلمرو ارائهوسیله خدمات ازمرکز،أثیر خارج در شده
است گنجانده خود برنامه در سایترا وب مدیریتمحتوي )استراتژي .38 در(

المللوهاياستراتژیک،بهحوزهبینریزيگردددرکلیهبرنامهمقایسهمشاهدهمی
.استشدههاتوجهنیزکاربردفناوريمحتويوبسایتدانشگاه
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الزمبهذکراستکهایجادیکمحیطفکريباایجادانگیزهدردانشجویان
یکیازسههدفاصلیکالجتوسعهسالمتوانساناستکهدانشکدهعلوم

ارزشپیراپزشکیبه عنوانعنوانیکیاز با حفظفضايبانشاط»هايخود
(38).داشتهاستبهآنتوجه«دانشجویی


 نتیجه گیري
توانگفتدانشکدهعلومپیراپزشکیمشهددرداخلسازمانازبطورکلیمی

-هايمناسبیبرخوردارمینقاطقوتالزمودرخارجسازماننیزازفرصت

است؛لذایافتهباشدولیباتوجهبهموقعیتجدیددانشکدهنقاطضعفافزایش

هايموجوددرخارجسازمانبرايتبایستیازایننقاطقوتداخلیوفرص
راهکارهاي و نماید استفاده دانشکده ضعف نقاط رفع و تهدیدها بر غلبه
مناسبوموثرجهتدستیابیبهاهدافکالندانشکدهبراساساینتحلیل

هااقدامنمایندکهکلیهدانشکدهدرنهایتپژوهشگرانپیشنهادمی.ارایهگردد
استر تدوینبرنامه به تا بااتژیکنمایند دقیق، ریزيشفافو ضمنبرنامه

-جهت»هاوتهدیدهايموجودآگاهیازنقاطقوتوضعفخودوفرصت

هاي می« دانشکده که را اجرایی پژوهشیو سمتآنآموزشی، بایستبه
.حرکتکندمشخصنماید
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