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(SWOT Analysis) تحليل استراتژيك دروني و بيروني
دانشكده ي مديريت و اطالع رساني پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مريم انصاري1 / عليرضا رحيمي2 / محمدحسين يارمحمديان3 / مريم يعقوبي4

چكيده

مقدمه: امروزه مديريت دانشگاهي به فعاليت پويا و دشواري مبدل شده و چنانچه مديران بخواهند راهبردها و اهداف مناسبي اتخاذ 
نمايند، بايد به برنامه ريزي اســتراتژيك اقدام كنند. در ابتداي اين برنامه ريزي، نيازمند آگاهي و شــناخت عميق و دقيق از وضعيت 
حاضرخود هســتند. هدف از اين مطالعه، شــناخت وضعيت موجود دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي اصفهان از طريق تحليل 

دروني و بيروني درسال 1386 بود.
روش بررسي: در اين پژوهش از تركيب دو روش تحقيق كمي و كيفي استفاده شده ؛ افراد جامعه ي پژوهش شامل مديران و معاونين 
و كارشناسان و كارمندان دانشكده بودند (85 نفر) كه به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه ي محقق 

ساخته، و مصاحبه به شيوه ي جلسات بحث گروهي بود. براي تحليل اطالعات از آمار توصيفي، و تحليل SWOT استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشــان داد كه دانشــكده مديريت از نظر عوامل داخلي و خارجي از نقاط قوت و فرصت هاي بيشتري برخوردار است 
و در شــرايطي اســت كه مي تواند با كمك اســتراتژي هاي مورد نظر، به بهره برداري از فرصت ها در جهت كاهش ضعف ها و تهديدات 
بپردازد. بخش هاي پژوهشــي و دانشــجويي از نقاط قوت بيشتري برخوردارند، و بخش فرهنگي با ضعف هاي بيشتري مواجه است. 
از جمله مشــكالتي كه اين دانشــكده با آن روبه رو اســت تغييرات شــديد مديريتي، متمركز بودن نظام مديريتي، فقدان تفكر و نگرش 

سرمايه اي بودن به رشته هاي دانشكده است.
نتيجه گيري: دانشكده ي مديريت و اطالع رساني پزشكي اصفهان از جايگاه نسبتًا خوبي برخوردار است و توانسته از عوامل محيطي 
داخلي و خارجي به خوبي بهره برداري كند. با اين حال هنوز مشــكالت فراواني دارد كه با آينده نگري و برنامه ريزي اســتراتژيك و 

بهره برداري از فرصت ها و قوت ها مي تواند بر ضعف ها و مشكالت فايق آيد.
كليد واژه ها: برنامه ريزي استراتژيك، تحليل دروني، تحليل بيروني، قوت، ضعف، فرصت، تهديد
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مقدمه
هدف از برنامه ريزي استراتژيك كمك به اجراي قانون است تا 
جايگاه و مسير چگونگي رسيدن به آن را مشخص كند. گرچه 
ادارات مختلف از الفاظ مختلفي استفاده مي كنند ولي همگي بايد 
براي رسيدن به موفقيت و پيشرفت برنامه ريزي كنند. اين كار 
سختي نيست. ضرب المثلي مي گويد: اگر نتوانيد برنامه ريزي 
كنيد، براي شكست برنامه ريزي كرده ايد. مراكز آموزش عالي 
ــتراتژيك وضعيت موجود خود را  در دنيا بايد با ديدگاهي اس
مورد بررسي دقيق قرار دهند و با ترسيم بصيرت ها و رسالت ها بر 
اساس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و نگراني ها، اهداف خود را 
تعيين كنند تا در قالب برنامه هاي عملياتي مرتبط به وظايف خود 
به نحوي مؤثرتر بتوانند پاسخگوي نيازهاي جامعه و مشكالت 
جهاني شدن برآيند.[1] در واقع برنامه ريزي استراتژيك فرايند 
ــازمان و اتخاذ تصميم درباره طرح هاي جامع  تعيين اهداف س

عملياتي و اجرايي براي تحقق آن اهداف است.[2]
با وجود اهميت برنامه ريزي استراتژيك هنوز در بسياري از 
سازمان ها تأثير حياتي آن در رسيدن به اهداف سازمان به خوبي 
درك نشده و حتي در بعضي از مواقع مديران آن را يك امر تجملي 
و پر هزينه مي دانند. به عقيده بعضي از انديشمندان برنامه ريزي 
استراتژيك بيانگر قدرت خالقيت مديران و ساختن آينده است. 
در ميان اين سازمان ها آموزش عالي به دليل ارائه نوع خدمات و 
تربيت نيروي انساني متخصص و توليد و اشاعه دانش هاي جديد 
و توسعه و تقويت بنيادهاي فرهنگي و اجتماعي از اهميت ويژه 
برخوردار است و مسلماً مديران دانشگاهي به عنوان سكانداران 
ــوزش عالي بايد با قوه خالقيت و توانايي خود بتوانند از اين  آم

پيچيدگي ها و پويايي هاي محيطي در امان بمانند.
ــوع برنامه ريزي، فراهم  ــي در اين ن يكي ازمراحل اساس
ــف (داخلي) و  ــاط قوت و ضع ــاره نق ــات درب آوردن اطالع
ــگاه با آن ها  ــت كه دانش فرصت ها و تهديدهاي خارجي اس
ــت. چرا كه هراستراتژي كارساز از فايده هاي نقاط  مواجه اس
ــوت و موقعيت ها بهره مند مي گردد و همزمان نقاط ضعف  ق
و تهديدها را به حداقل كاهش داده يا بر آن ها فائق مي آيد.[3] 
اجراي برنامه ريزي استراتژيك در آموزش عالي موجب ايجاد 
نگرش بلند مدت در مدير شده و به تحقق آينده اي مطلوب و 
ــتراتژيك و توجه  آرماني كمك مي كند. بدون برنامه ريزي اس
به مسائل داخلي و خارجي سازمان برنامه ريزي از حالت واقع 

بينانه بودن خارج مي شود وعمًال كارساز نخواهد بود.

قبل از اين كه سازمان در جهت تبيين آينده خود تالش كند، 
بايد جايگاه فعلي خود را مشخص نمايد. مكانيسم مورد استفاده 
جهت سنجش شرايط داخلي و خارجي سازمان و پاسخ به اين 
ــتيم ؟» ارزيابي محيط داخلي و  ــؤال كه «ما اكنون در كجا هس س
خارجي سازمان ناميده مي شود. ارزيابي محيط داخلي و خارجي 
سازمان يك ابزار مديريتي اساسي است كه عالوه بر برنامه ريزي 
ــتراتژيك در سياستگذاري و حل وفصل مشكالت نيز از آن  اس
ــود. با اين كار جهت گيري هاي آينده مشخص  ــتفاده مي ش اس
مي شود، اولويت ها تعيين مي گردد، تصميم گيري هاي اساسي 
ــا انجام مي گيرد، عملكرد  ــطوح و كنش ه با توجه به تمامي س
سازماني بهبود مي يابد و با توجه به اوضاع و احوال به سرعت در 

حال تغيير، به شيوه كار ساز برخورد مي شود.[4]
ــازمان، تحليل  فرايند ارزيابي محيط داخلي و خارجي س
دروني و بيروني ناميده مي شود كه نوعي مقياس واقع بينانه و قابل 
اعتماد براي ارزيابي سازمان فراهم مي آورد، زيرا شامل شناسايي 
ــاط قوت (Strength)، ضعف (Weakness) (زمينه هاي قابل  نق
ــود.  بهبود)، فرصت (Opportunity) و تهديد (Threat) مي ش
اطالعات جمع آوري شده در طول فرايند ارزيابي اغلب منجر 
به شناسايي مسائل استراتژيك مي گردد.[5] پيام اصلي تحليل 
ــازمان،  ــتراتژيك دروني و بيروني (SWOT Analysis) س اس
ــاس قّوت ها، به حداقل  ــت رو به جلو براس ــرفت و حرك پيش
رساندن ضعف ها و فراهم كردن زمينه هاي قابل بهبود، غنيمت 

شمردن فرصت ها و خنثي كردن تهديدها مي باشد.[6،7]
ــازمان را قادر  ــه و تحليل هاي داخلي و محيطي، س تجزي
ــازد تا به دقت و به صورت عيني، شايستگي هاي ويژه و  مي س
نقاط ضعف رقابتي خود را شناسايي كند. از طريق اين تحليل 
و اطالعات حاصل از آن ها مديران مي توانند در جهت تكميل 
فرصت هاي رقابتي سرمايه گذاري كرده و موانع و تهديد ها را 
به نحوي كاهش و از اثرات آن ها بكاهند. شناسايي شايستگي ها 
ونقاط ضعف، سازمان را قادر مي سازد تا استراتژي هاي مواجهه 

و رويارويي با نيروهاي محيطي را انتخاب كند.[8]
اين مقاله با هدف شناسايي و ارزيابي محيط داخلي وعوامل 
خارجي تأثيرگذار بر دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي 
ــت. متغيرهاي اين پژوهش؛ قوت ها،  ــده اس اصفهان انجام ش
زمينه هاي قابل بهبود، فرصت ها و تهديدهايي بود كه دانشكده 
با آن روبه رو بوده است. پس از ارزيابي عوامل داخلي و خارجي 
فوق، استراتژي هاي دانشكده متناسب با جايگاه آن معرفي شد.

… (SWOT Analysis) تحليل استرتژيك دروني و بيروني
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روش بررسي
با توجه به هدف پژوهش كه ارزيابي وضعيت موجود دانشكده 
مديريت و اطالع رساني پزشكي اصفهان با استفاده از تحليل 
دروني و بيروني مي باشد، هم از شيوة كّمي و هم از شيوة كيفي 
-FDG: Focus Discus) ــات بحث متمركز مصاحبه و جلس

sion Group) به عنوان روش پژوهش استفاده شده است.

ــگاهي صورت گرفت و  ــن پژوهش در يك واحد دانش اي
تعداد افراد جامعه محدود بود، بنابراين نمونه گيري انجام نشد و 
همه ي افراد جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند كه شامل 
رئيس، معاونين، اساتيد، كارشناسان و كارمندان دانشكده بود 
كه 85 نفر شدند. ابزار اندازه گيري مورد استفاده در اين پژوهش 
متناسب با موضوع و شيوة پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق 
ساخته كه در دو مرحله توزيع شد و مصاحبه نيمه ساختار يافته با 
افرادي كه با دانشكده در ارتباط بودند و نهايتاً اطالعات به دست 
ــي قرار  ــات بحث متمركز (FDG) مورد بررس ــده در جلس آم
گرفت. روش تحليل آماري در قسمت مربوط به پرسشنامه ها 
ــتفاده شد و در  از آمار توصيفي (فراواني، ميانگين، درصد) اس
 SWOT:) ــمت هاي بعدي براي تحليل اطالعات از تحليل قس

Strength Weakness Opportunity Threat) استفاده شد.

در پرسشنامه اول از شركت كنندگان خواسته شد كه نقاط 
قوت دانشكده، زمينه هاي قابل بهبود، فرصت ها و تهديداتي 
كه فكر مي كنند دانشكده با آن روبه روست را فهرست نمايند. 
ــته  ــت آمده، اولويت بندي و دس پس از آن اطالعات به دس
بندي شد و از شركت كنندگان خواسته شد كه به گزينه هاي 
پرسشنامه برحسب تأثيري كه بر محيط دانشكده دارد، نمره 
دهند. نهايتًا، پرسشنامه دوم جهت ارزيابي و شناسايي عوامل 

داخلي و خارجي دانشكده به شيوه زير تنظيم شد:
1. پس از بررسي عوامل داخلي، مهم ترين عوامل فهرست شدند؛ 
2. به اين عوامل ضريب داده شد، ازصفر (اهميت ندارد) تا يك 
ــت)؛ 3. به هر يك از اين عامل ها نمره 1 تا 4 داده  ــيار مهم اس (بس
شد. نمره 1 بيانگر ضعف اساسي، نمره 2 ضعف كم، نمره 3 بيانگر 
ــيار باالي عامل مورد  ــان دهنده قوت بس نقطه قوت و نمره 4 نش
بحث بود؛ 4. براي تعيين نمره نهايي هر عامل، ضريب هر عامل 
درنمره آن ضرب شد؛ 5. مجموع نمره نهايي هر عامل محاسبه شد 

و نهايتاً نمره نهايي عوامل محيطي دانشكده مشخص شد.[9]
ــش كيفي كمتر صحبت از روايي و پايايي به ميان  در پژوه
ــان و اعتماد در مورد  ــتر موضوع صحت، اطمين ــد و بيش مي آي

يافته هاي استخراج شده از موضوع مطرح مي شود و اين كار با 
مراجعه مجدد محقق به نزد مصاحبه شوندگان حاصل مي گردد. 
در اين مواقع پژوهشگر معموالً به موارد استخراج شده قبلي با 
نظر مصاحبه شوندگان موردي را اضافه يا حذف مي كند.[10]

يافته ها
موارد زير به عنوان عوامل داخلي (قوت و ضعف) و عوامل 
خارجي (فرصت و تهديد) دانشكده مديريت و اطالع رساني 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان معرفي شدند:
ــار مجله علمي  ــب؛ انتش ــاط قوت: محيط فيزيكي مناس نق
ــي اعضا هيأت علمي به اينترنت؛ وجود  ــي؛  دسترس پژوهش
ــود كتابخانه با منابع كم نظير؛  ــه گانه؛ وج مراكز تحقيقاتي س
وجود سه سايت جهت اتصال دانشجويان و ارائه آموزش هاي 
الكترونيك؛ وجود امكانات سخت افزاري و تجهيزات كمك 
آموزشي؛ بها دادن به تشكل هاي دانشجويي؛ تبديل پروژه هاي 
ــجويان به طرح هاي پژوهشي؛ وجود اساتيد  تحقيقاتي دانش
جوان، با انگيزه و متخصص در رشته خود؛ برگزاري پودمان ها 
ــوت از متخصصين؛  ــت و دع و همايش هاي وزارت بهداش
ــي و پژوهشي با وزارت بهداشت؛ و پيشگامي  ارتباط آموزش

در ارائه طرح هاي جديد.
ــود اعضاي هيات علمي به ويژه  ــاي قابل بهبود: كمب زمينه ه
ــي به هر  ــتاديار به باال؛ تخصيص بيش از حد واحد درس اس
هيأت علمي در طول ترم و نداشتن فرصت مطالعه وتحقيق؛ 
پايين بودن امكانات رفاهي و ورزشي كاركنان؛ شفاف نبودن 
شرح وظايف و مسئوليت ها بين نيروها؛ كمرنگ شدن انجام 
كارگروهي در ميان اعضاء هيأت علمي و كاركنان؛ جذب نسبتًا 
ــاني غير متخصص در واحدهاي دانشكده؛  باالي نيروي انس

وجود چارت هاي نيروي انساني قديمي.
فرصت ها: نياز به علوم مديريت و كاربرد آن در سطح جامعه؛ 
ــازمان هاي  ــتعد و جوان؛ افزايش س ــجويان مس پذيرش دانش
ــتي، درماني جامعه و تنوع نيازهاي مديريتي آن ها؛ مهم  بهداش
ــدن جنبه هاي اقتصادي بهداشت و درمان حتي نزد مديران  ش
غير بهداشتي؛ تأكيد وزارتخانه بر تأسيس رشته هاي جديد در 
دوره هاي كارشناسي و راه اندازي مقاطع باالتر ؛ زمينه همكاري 
دانشكده با بيمارستان ها و ارائه خدمات مشاوره اي به آن ها؛ ارتقاء 
سطح تكنولوژي اطالعاتي و ارتباطي در جامعه؛ حرفه گرايي در 

كل كشور و نياز شديد تكنيك هاي مديريتي و اطالع رساني.
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تهديدات: عدم وجود تسهيالت الزم در دانشگاه هاي علوم 
پزشكي جهت ادامه تحصيل اساتيد؛ عدم شناخت جامعه از 
ــكده و مبهم بودن جايگاه فارغ التحصيالن؛  رشته هاي دانش
ــگاه را متاثر  ــه بودجه دانش ــادي جامعه ك ــانات اقتص نوس
ــطح دانشگاه و  ــديد مديريتي در س ــت؛ تغييرات ش كرده اس
ــرمايه اي بودن به  ــازمان ها؛ عدم وجود تفكر و نگرش س س
ــت و درمان؛ پرداخت دير هنگام بعضي از كمك هاي  بهداش
ــكده؛ عدم شناخت كافي دانشگاه و  مالي، اضافه كار به دانش

جامعه از كاركردهاي دانشكده.
پس از شناسايي وضعيت موجود دانشكده از نظر عوامل 
ــت بهبود وضع  ــتراتژي هاي زير جه ــي و محيطي، اس داخل

موجود پيشنهاد شد:
تأمين و توسعه حرفه اي اساتيد متخصص و كاركنان مجرب؛ 
توسعه و ترويج عضويت اعضاي هيأت علمي در انجمن هاي 
تخصصي رشته هاي مربوطه؛ توسعه منابع آموزشي و پژوهشي 
ــالت تكميلي؛  ــن امكانات و ترويج تحصي ــكده؛ تأمي دانش
توسعه مشاركت و همكاري دانشكده در سياست گذاري هاي 
ــگاه؛ ترويج فرهنگ يادگيري حرفه اي مادام العمر براي  دانش
ــاي ارتباط با  ــعه و تقويت برنامه ه ــكده؛ توس كاركنان دانش
ــازمان هاي خارج از دانشگاه؛ توسعه مشاركت و  صنعت و س
همكاري دانشجويان در امور آموزشي و پژوهشي دانشكده؛ 
ارتقاي سطح كيفي و كمي و حمايت از پژوهشگران؛ جذب 
و استخدام اعضاي هيأت علمي با مدرك PhD در رشته هاي 
ــطح علمي اعضاي هيأت علمي استاد  ــكده؛ ارتقاي س دانش
ــاي فرصت هاي مطالعاتي؛ برگزاري  ــار به باال از طريق اعط ي
كارگاه هاي آموزشي تخصصي و دعوت از اساتيد متخصص 
ــن الملل در خصوص  ــعه روابط بي ــي و خارجي؛ توس داخل
گروه هاي تخصصي به منظور ارتقاء كيفي آموزش دانشكده؛ 
ــابه در خارج از كشور. ــكده هاي مش برقراري ارتباط با دانش

بحث و نتيجه گيري
ــكده مديريت و اطالع رساني پزشكي اصفهان با وجود  دانش
ــد. همان  ــبي برس ــته به وضعيت مناس جواني به خوبي توانس
طور كه يافته ها نشان مي دهد، دانشكده از جايگاه نسبتاً خوبي 
ــت كه نقاط قوت  ــت. اين مطلب بيانگر اين اس برخوردار اس
دانشكده بهتر از نقاط ضعف و فرصت ها بهتر از تهديد ها بوده و 
از امتياز بيشتري براي دانشكده برخوردارند. در واقع دانشكده 

ــا به بهره برداري از فرصت ها و  ــتفاده از قوت ه مي تواند با اس
ــردازد. به طور مثال در مورد  ــش ضعف ها و تهديدات بپ كاه
ــته با استفاده از نقاط قوتي چون  ــياري از تهديدات، توانس بس
ارتباطات آموزشي و پژوهشي با وزارت بهداشت يا برگزاري 
ــي و انجام پروژه هاي  ــيس مراكز تحقيقات ــا و يا تأس پودمان ه
ــي در زمينه هاي مرتبط، به كاهش ضعف ها بپردازد و يا  اساس
ــجويان  برخورداري از نيروي جوان علمي و با انگيزه در دانش
ــمار مي آيد كه با همكاري و  ــاتيد يك مزيت مهم به ش و در اس
ــاركت متقابل در فرايند آموزشي و پژوهشي مي توانند در  مش

جهت بهتر كردن وضعيت سازمان قدم بردارند.
نقاط قوت دانشكده با نقاط قوت دانشگاه آزاد خوراسگان 
تقريباً همخواني دارد. در زمينه برخورداري از روحيه پژوهش در 
اساتيد و دانشجو، استفاده از امكانات اطالع رساني الكترونيك، 
ــي، نگارش كتاب و برگزاري  افزايش مقاالت علمي وپژوهش
ــاوي برخوردارند. در مورد زمينه هاي  همايش ها اين دو از تس
قابل بهبود، از نظر كم رنگ بودن مشاركت بين كاركنان و هيأت 
علمي و در نتيجه پايين بودن انگيزه آنان سيستم تشويق و تنبيه 

بين اين دو دانشگاه مشابهت وجود دارد.[11]
 SWOT در مقايسه با دانشگاه هاي خارجي كه به بررسي
ــگاه ها نقاط قوت  ــد، مي توان گفت اكثر اين دانش پرداخته ان
ــي و علمي  ــتر در زمينه كيفيت برنامه هاي آموزش خود را بيش
خود مي دانند. به عنوان مثال دانشگاه ايالت آيوا (2005) نقاط 
قوت خود را برنامه هاي ملي و بين المللي، وجود هيأت علمي 
نامور، كيفيت باالي آموزش و تدريس در تمام مقاطع، ارتباط 

قوي با موضوعات علمي و حرفه اي روز مي داند.[12]
ــهرت  ــگاه ايلينويز (2005) قوت هاي خود را در ش دانش
ــگاه، سطح علمي باالي هيأت علمي و تخصص  جهاني دانش
ــجويان غير بومي با فرهنگ ها و زبان  آن ها در تدريس به دانش
ــد آموزش مجازي مي داند.[13] در  مختلف، كيفيت باال و رش
ــكده مديريت و اطالع رساني پزشكي اصفهان  حالي كه دانش
نقاط قوت خود را بيشتر به مسائل فيزيكي و حاشيه اي معرفي 
كرده و كمتر به مسائل پر اهميت آموزشي و پژوهشي مي پردازد. 
عواملي چون محيط فيزيكي مناسب، وجود مراكز تحقيقاتي، 
امكان دسترسي به اينترنت براي اساتيد، وجود كتابخانه و ... .

اگر خوب دقت كنيم متوجه مي شويم كه اين مسائل جزء 
ــت كه اصًال به عنوان  ــگاه هاي خارجي اس نكات اوليه دانش
قوت به حساب نمي آيد. چون تمام مردم آن ها از اين امكانات 

… (SWOT Analysis) تحليل استرتژيك دروني و بيروني
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به صورت عالي برخوردارند. براي دانشگاه هاي آن ها كيفيت 
كار آموزشي و پژوهشي به عنوان قوت به حساب مي آيد.

در مقايسه نتايج اين پژوهش با فرصت ها و تهديداتي كه 
ــاني پزشكي اصفهان در سال  ــكده مديريت و اطالع رس دانش
1382 با آن مواجه بوده، مي توان گفت كه دانشكده در شرايط 
فعلي با فرصت هاي بيشتري مواجه شده است. مواردي چون 
وجود دانشجويان مستعد و توانا، افزايش سازمان هاي بهداشتي 
درماني جامعه و تنوع نيازهاي مديريتي آن ها، حرفه گرايي در 
ــور و نياز شديد تكنيك هاي مديريتي و اطالع رساني.  كل كش
ولي در زمينه تهديدات هنوز هر دو تحقيق تهديدات يكساني 
ــت و اين مسأله  ــكده با آن مواجه اس معرفي مي كنند كه دانش
نشان مي دهد كه دانشكده هنوز نتوانسته بر مسايل و مشكالت 

محيطي غلبه كند و تهديدات را خنثي كند.[14]
ــگاه تگزاس (2004) فرصت هاي زير  در اين زمينه دانش
را براي دانشگاه خود معرفي كرده است. مؤسسات تحقيقاتي 
قوي، مناسب بودن مركز و گسترش ميدان عمل دانشجويان. 
درحالي كه اين عوامل براي دانشكده مديريت پزشكي اصفهان 
نقطه قوت است.[15] و يا دانشگاه هوستون (2004) تغيير و 
تنوع محيط هاي يادگيري، تغيير نقش ها و مسئوليت ها و اعتبار 
ــه تهديدات اين دو  ــت مي داند. ولي در زمين ــعه را فرص توس
دانشگاه شباهت هايي با دانشكده مديريت دارند. مسائلي چون 
وضعيت اقتصادي جامعه و مسائل مالي، پيشرفت روزافزون 
ــگاه به دانشجويان، حداقل  تكنولوژي و جوابگو نبودن دانش
ــگاه  ــگاه.[16]همچنين دانش ــنايي مردم با خدمات دانش آش
ــا بحران هاي بودجه، وجود  ــدن ب كاليفرنيا (2004) روبرو ش
ــي عموم به  ــردي، ديدگاه منف ــازي و كارب ــگاه هاي مج دانش
دانشگاه، درك دانشجو از آموزش منحصرا به عنوان يك شغل 
ــباهت هايي با  را به عنوان تهديد معرفي مي كند.[17] كه باز ش
ــكده مديريت معرفي كرده وجود دارد. به  تهديداتي كه دانش
طور كلي دانشگاه هاي داخلي و خارجي از نظر عوامل محيطي 
خارجي يعني فرصت ها و تهديدات در ارتباط با جامعه اي كه 

در آن قرار دارند، تقريباً با موارد مشابهي مواجه هستند.
مؤسسه آموزش عالي اسكاتلند (2002) نيز استراتژي هاي 
ــت كه شامل  ــگاه خود را بر چهار اولويت قرار داده اس دانش
ــري و مديريت، يادگيري، مهارت هاي تدريس و انتقال  رهب

علم مي باشد.[18]
 (1999) ــي  جنوب ــاي  كارولين ــگاه  دانش ــن  همچني

ــتراتژي هاي خود را شناخته شدن دانشگاه خود به عنوان  اس
يك مركز بين المللي، فراهم آوردن محيط آموزشي مناسب، 
ــي سيستم  ــنل و اثر بخش ــي پرس برآوردن نيازهاي آموزش

آموزشي و پژوهشي معرفي كرده است.[19]
ــگاه بر اساس موقعيتي كه  ــود كه هر دانش مالحظه مي ش
ــتراتژي هاي مخصوص به خود دارد. در  در آن قرار دارد، اس
ــگاه ها به دنبال استراتژي هايي هستند  عين حال همه ي دانش
كه با استفاده از فرصت ها و قوت هايي كه از آن برخوردارند، 
ــر راه بر دارند و به سمت  ــان را از س ــكالت و تهديداتش مش

توسعه و هماهنگ شدن با تكنولوژي هاي روز بروند.
ــت اشاره شود كه دانشكده مديريت در  در پايان الزم اس
ــي و دانشجويي بهتر از بخش هاي ديگر عمل  بخش پژوهش
ــت. از طرفي  ــاط ضعف كمتري برخوردار اس ــرده و از نق ك
ــه مشكل حمايت  در زمينه عوامل خارجي و محيطي هميش
ــردم محلي از  ــي جامعه و مخصوصًا م ــادي و اجتماع اقتص
ــته هاي موجود در آن در بين همه دانشگاه ها  ــگاه و رش دانش
وجود داشته است و اكثراً به دانشگاه و مراكز علمي به عنوان 
ــود و كمتر ديد  ــته مي ش ــغل در آينده نگريس يك حرفه و ش
ــاط با صنايع و  ــبت به آن دارند. ارتب ــي نس ــي و پژوهش علم
ــود دارد و البته  ــگاه ها وج ــز خدماتي در بين تمام دانش مراك
ــت تا از  ــكده مديريت نيز از اين فرصت برخوردار اس دانش
اين طريق بتواند خدمات خود را به جامعه و ديگر سازمان ها 
ــب برا ي  ــغلي مناس معرفي نمايد و از طرف ديگر تضمين ش

فارغ التحصيالن خود داشته باشد.
ــركت كننده در تحقيق  ــت: به دليل اين كه افراد ش محدودي
ــتراتژيك و تحليل عوامل  ــا برنامه ريزي اس ــنايي كافي ب آش
ــور بودند كه در تمام فرايند  ــتند، محققين مجب محيطي نداش
جمع آوري اطالعات، جلسات مستمري به منظور آشناسازي 
اين عزيزان با فرايند كار و نحوه تكميل پرسشنامه ها بگذارند 
و اين امر باعث شد كه اين تحقيق زمان زيادي طول بكشد.

ــن تحقيق و نتايج  ــا توجه به هدف از انجام اي پيشــنهادها: ب
ــكده مديريت و  ــنهاد مي شود كه دانش ــت آمده، پيش به دس
ــاني پزشكي اصفهان به طراحي برنامه استراتژيك  اطالع رس
ــتيابي به شناخت بيشتر،  خود بپردازد. همچنين به منظور دس
ــا كمك الگوهاي  ــكده ب ــه ارزيابي و تحليل محيطي دانش ب
ــري چون مدل بحراني و مدل  ــتراتژيك ديگ برنامه ريزي اس

پورتر اقدام كند و نتايج را با يكديگر مقايسه نمايد.
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SWOT Analysis in School of

Management and Medical Information Science,

Isfahan University of Medical Sciences

Ansary M.1 / Rahimi A.R.2 / Yarmohamadian M.3 / Yaghobbi M4.

Abstract 

Introduction: Nowadays, higher education has transformed as dynamic and complicated academic ac-
tivity, so it’s required for university managers to grasp exact and deep knowledge, and understanding about 
university circumstances, to effectiveness of university management. This research was aimed to iden-
tify circumstances and evaluation of organization through internal and external analysis in case School of
Management and Medical Information Science, Isfahan University of Medical Sciences in the year 
2007.
Methods: This is a descriptive – survey research, combined with qualitative method. The research 
population including all of provide chancellors and managers of this university. The data collecting 
tools are interviews and researcher-made questionnaires. For data analyzing we used qualitative analy-
sis (SWOT), and descriptive statistics methods.
Results: Findings showed that the school have more strength points and opportunities than weaknesses 
or threat points. So we can use more of opportunities in the way of reduce of weakness. Of course cultural 
part in this collage has the most weakness. From the collage problems, we can point to the management 
strong challenges, high concentration in management of university, lack of thinking and invest attitude 
to the school.
Conclusion: School of Management and Medical Information Science is in a good situation, and could 
use external and internal environmental factors appropriately. But still it is face to many problem; needs 
strategic planning and prospect looking, and exploiting strengths and opportunities.
Keywords: External Analysis, Internal Analysis, SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), 
Strategic Planning
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