
~ 92 ~ 

International Journal of Advanced Academic Studies 2021; 3(4): 92-97 
 

  
 

E-ISSN: 2706-8927 

P-ISSN: 2706-8919 

www.allstudyjournal.com 

IJAAS 2021; 3(4): 92-97 

Received: 16-08-2021 

Accepted: 18-09-2021 
 

 فینجال لط
 یطب یعال التیموسسه تحص سیئر 

 سیافغان سو
ارشد رشته  یکارشناس یدانشجو

  یآموزش تیریمد
  یآموزش تیریمد پارتمنتید 

 افغانستان –نورواحد  امیپ دانشگاه
 

 رستگار احمد دکتر
یآموزش تیریمد پارتمنتیآمرد  

تهران –نور واحد  امیدانشگاه پ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

 فینجال لط
 یطب یعال التیموسسه تحص سیرئ 

 سیافغان سو
ارشد رشته  یکارشناس یدانشجو

  یآموزش تیریمد
  یآموزش تیریمد پارتمنتید 

 افغانستان –نورواحد  امیپ دانشگاه

 

تدوین برنامه راهبردی موسسه تحصیالت عالی طبی افغان 

 سویس
 

 رستگار احمد دکتر ,فیلط نجال
 

 هچکید
مه واحد و راهبردی تجربه کشور های دنیا نشان میدهند که تمام فعالیت های سازمانها باید به اساس یک برنا

انجام شود بناٌ . هدف این تحقیق شناخت راهای حل راهکارهای مناسب سازمانی درسطح موسسه تحصیالت 
شود و بر مبنای روش میتحقیق حاضر از جمله تحقیقات اکتشافی محسوب عالی طبی افغان سویس بوده 

تحصیالت عالی طبی افغان  ( انجام شده است و بر اساس آن استراتژی مؤسسهSWOTماتریس سوات )
نامه باز استفاده سوئیس تدوین گردیده. برای تجزیه و تحلیل اطالعات محیط داخلی و خارجی، از پرسش

مصاحبه صورت گرفته است. ابزار تحقیق های مختلف مؤسسه نیز گردیده است، عالوه بر آن با مدیران رده
تجزیه و تحلیل شده است. سپس نتایج دست یافته  SPSSهای تحقیق با نرم افزار پرسشنامه بوده است. داده

های استراتیژی آینده دربخش های تحقیق و تولید علم، ها و برنامه ریزیدهد که تمام تحلیلازآن نشان می
تأثیر دارد. پس این پژوهش ود ارتقاء و انکشاف مدیریت موسسه آموزش و تربیه کادر علمی و بهب

های علمی موسسه پیشنهاد نموده تااینکه در محور ها و برنامهت پیشبرد فعالیتهای منظم را در جهراهبردی
 تجدید عمل های توسعه یافته نقش برازنده داشته باشد. براساس نتایج به دست آمده، نتایج عبارتند از:سازمان
 انکشاف عمل برنامه، تکنالوژیکی تقویت و کمپیوتری سیستم ایجاد عمل برنامه، موسسه تشکیالتی ساختار
، برنامه عمل افزایش در سطح استخدام اعضای کادری و اداری. برنامه عمل تقویت و به رهبری و مدیریت

 کادر اعضای ظرفیت ارتقای عمل برنامهو  اکادمیک عمل کسب استقالل برنامهروز سازی مواد درسی، 
 .اداری و علمی

 

 ان سویس.برنامه راهبردی، تحصیالت عالی، موسسه افغ: کلید واژه
 

 مقدمه 
برای هر سازمانی در راستای تحقق اهدافش، با ارزیابی محیط داخلی و خارجی و شناسایی آن 

ترین موفقگیری از اطالعات کسب شده وجود خواهد داشت. در واقع ریزی با بهرهامکان برنامه

روی دانش ها هم در مقابله با مشکالت مختلف هستند. در جهان متحول کنونی رقابت سازمان

ها به واسطه یاد گرفتن و کسب دانش پیشی افزایی است و نهادهای آموزشی از دیگر سازمان

گیرند، مؤفقیت از آن سازمانی خواهد بود که محیط داخلی و خارجی خود را بداند و دارای می

برنامه راهبردی مشخص باشد. این فرآیند نباید مقطعی باشد، بلکه جنبه استمرار آن از 

شود تا تمامی کارکنان، مدیران، مراجعین و مردم بتوانند به های انکار ناپذیر تلقی میرتضرو

کردی را گوشزده نموده و تمامی افراد سازمان با های عملطور رسمی و یا غیر رسمی نقص

 القه به پیگیری امور مربوطه بپردازند.دلسوزی و ع

العاتی موجب تشدید جریان اطالعات، تشدید های اطانکشاف تکنولوژی، تحوالت جهانی و پیشرفت

جریان سرمایه و تشدید جریان آموزش و خدمات شده است و در نتیجه تفکر و برنامه راهبردی 

وسعه ریزی راهبردی در جهت تهبا توجه به اهمیت برنام .شودجزء نیازهای اساسی تلقی می

الی طبی افغان سوئیس در جهت مؤسسه و با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه مؤسسه تحصیالت ع

ارائه خدمات مختلف علمیـآموزشی و به منظور ارزیابی وضع موجود آن، در قالب اهداف عالیه 

ضعف( شناخت و  کشور، در تحقیق حاضر به شناسایی عوامل درونی و ساختاری )نقاط قوت و

ع موجود مؤسسه ها و تهدیدهای محیطی( و شناسایی وضتعیین عوامل محیطی تأثیر گذار )فرصت

شود. اجراءی این پژوهش به تحصیالت عالی طبی افغان سوئیس در ابعاد مختلف پرداخته می

کند.  ای خالق عمل نماید و مسیر آینده خود را ترسیمدهد که به شیوهمؤسسه این امکان را می

نماید ظیم میای تنهایش را به گونهبرنامه راهبردی مؤسسه را صاحب ابتکار عمل نموده و فعالیت

که بتواند اعمال نفوذ نماید و بدین گونه سرنوشت خود را در چهار معقوله اساسی که در گیرنده تمام 

 .وردزیر مجموعه پالن استراتژیک مؤسسه است رقم بزند و آینده را در کنترل در آ
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یابد تحصیالت عالی طبی افغان سوئیس خود به خودی تحقق نمی
حول بنیادی در ابعاد مختلف، از عوامل بلکه مستلزم تغییر و ت

 باشد. اصلی و توانمندساز این سازمان می
موسسه تحصیالت عالی طبی افغان سویس بر این باور است که 

ی با های رقابتی در عرصه تجارت جهانرقابت و کسب مزیت
ریزی داشتن خط مشی و استراتژی مدون و به کمک طرح

تر خواهد بود، شناخت افتنییاستراتژیک سازمانی ممکن و دست
های استراتژیک سازمان از دقیق نقاط قوت و درک عمیق حوزه

جمله محورهایی است که پرداختن هوشمندانه به آنها، کمک 
 نماید.یشایانی به مدیران شرکت در جهت حرکت اثربخش م

این موسسه علیرغم داشتن مزایای رقابتی باال و نرخ فروش زیاد 
های مناسب، ه دالیلی از قبیل عدم بازاریابیدر کشور، هنوز ب

الملل، عدم استفاده از راهکارهای نوین درسطح ملی و بین
ضعف در ایجاد پایگاه داده مشتری برای شناسایی مشتریان 

تولید مطابق با سالیق و  هدف و نیازهایشان و در نهایت
 نیازهایشان، آنطور که باید و شاید سهم مناسبی از افراد جامعه
درقسمت فرگیری علم درموسسه باشد ندارد. دراین صورت 
داشتن دید سنتی و توجه به منابع ورودی موسسه از جمله نیروی 

شده تحصیلکرده و مجرب، کیفیت باالی راهکارها و هزینه تمام
ان این سازمان را از توجه به سایر جوانب غافل پایین، مدیر

ه در مناطق های بیشماری کساخته است و علی رغم فرصت
مختلف جغرافیایی برای استفاده از این موسسه وجود دارد، 

المللی های این موسسه به بازارهای ملی و بینمیزان راهبردی
 همچنان بسیار اندک بوده که جای بسی تأسف است.

به مشکالت وچالش های اجتماعی ،  ت با توجهدراین صور
انها قراردارد و اقتصادی وفرهنگی که درافغانستان دامنگیرسازم

همچنان درجریان چنددهه جنگ و بدبختی دراین کشور تاهنوز 
هم مشکالت وچالش های درون سازمانی حل نگردیده به این 
اساس با این رویکرد ما میخواهیم تا وضعیت و حالت 

ای تحصیلی وتربیوی درافغانستان به مرور زمان بهتر سازمانه
ت عالی طبی افغان وخوبتر شود ازاین لحاظ موسسه تحصیال

سویس افغانستان درچوکات وزارت محترم تحصیالت عالی این 
کشور مصدرخدمت درجامعه قرارداشته و تالش میورزد تا 
وضعیت صحی و خدمات مناسب صحی رادرجامعه افغانستان تا 

 ه و ضرورت مبرم اجتماع تغیرات ارایه بدارد.انداز
س خود به ارتقای مؤسسه تحصیالت عالی طبی افغان سوئی

یابد بلکه مستلزم تغییر و تحول بنیادی در ابعاد خودی تحقق نمی 
باشد. باید مختلف، از عوامل اصلی و توانمندساز این سازمان می

ی با ارزش ریزی راهبردی، زمانتوجه داشت که فرآیند برنامه
گیرندگان اصلی کمک کند تا به صورت است که به تصمیم

ریزی راهبردی به خودی . برنامهراهبردی، فکر و عمل کنند
ای از مفاهیم است که برای خود هدف نیست، بلکه تنها مجموعه

گیرد. گیری مورد استفاده قرار میکمک به مدیران در تصمیم
دن و عمل کردن در توان گفت که اگر راهبردی فکر کرمی

گاه ریزی راهبردی به صورت عادت درآید، آنفرآیند برنامه
جا همان جامعه آماری در این .واند کنار گذاشته شودتفرآیند می

باشد می های مختلف مؤسسه تحصیالت افغان سوئیسمدیران رده
گیری ندارد. گردد و نیاز به نمونهکه کل جامعه باز شمار می

نفر با عناوین مختلف  15ا همان مدیران به تعداد جامعه آماری ی
ها، اساتید و کدهنشن دااز جمله اعضای هئیت مدیره، معاونی

باشد که خانه میهای تکنالوژی معلوماتی و کتابمدیران بخش
آوری یک تیم استراتژیست را تشکیل داده اند. نظریات شان جمع

و تصمیمات الزم در  ها پاسخ داده شده اندنامهگردیده، به پرسش
جهت تدوین استراتژی اتخاذ کرده اند.در این پژوهش که به 

گر متغیرها را به شکل شود، پژوهشی انجام میصورت میدان

آوری اطالعات در این ترین فن جمعکند. رایجعینی بررسی می
نامه از نامه است. عالوه بر پرسشروش استفاده از پرسش

آوری و مدارک مؤسسه جهت جمعمصاحبه، مشاهده و اسناد 
اطالعات استفاده شده که با توجه به هدف و ماهیت و روش 

 چنین نوع جامعه آماری تهیه و تنظیم شده است.یق و همتحق
بر این باور است که  موسسه تحصیالت عالی طبی افغان سویس

های رقابتی در عرصه تجارت جهانی با رقابت و کسب مزیت
ریزی اتژی مدون و به کمک طرحداشتن خط مشی و استر

ت تر خواهد بود، شناخیافتنیاستراتژیک سازمانی ممکن و دست
های استراتژیک سازمان از دقیق نقاط قوت و درک عمیق حوزه

جمله محورهایی است که پرداختن هوشمندانه به آنها، کمک 
نماید.این شایانی به مدیران شرکت در جهت حرکت اثربخش می

داشتن مزایای رقابتی باال و نرخ فروش زیاد در  موسسه علیرغم
های مناسب، عدم ریابیکشور، هنوز به دالیلی از قبیل عدم بازا

الملل، ضعف در استفاده از راهکار های نوین درسطح ملی و بین
ایجاد پایگاه داده مشتری برای شناسایی مشتریان هدف و 

نیازهایشان، نیازهایشان و در نهایت تولید مطابق با سالیق و 
آنطور که باید و شاید سهم مناسبی از افراد جامعه درقسمت 

سسه باشد ندارد. دراین صورت داشتن دید فراگیری علم درمو
از جمله نیروی  سنتی و توجه به منابع ورودی موسسه

شده تحصیلکرده و مجرب، کیفیت باالی راهکارها و هزینه تمام
ه به سایر جوانب غافل پایین، مدیران این سازمان را از توج

هدف کاهش  3سناریوهای تدوین شده بر اساس ساخته است. 
فزایش درآمدها و رشد کیفیت آموزشی تدوین و مورد ها، اهزینه

اند. نتایج این تحقیق نشان داد با اجرای ارزیابی قرار گرفته
سناریو افزایش تعدیل نیرو در دانشگاه آزاد تبریز، میزان نرخ 

درصد کاهش پیدا خواهد کرد.  5ه آزاد تبریز هزینه دانشگا
که میزان بودجه  سناریو دوم تحقیق نیز نشان داد که در صورتی

درصد تغییر داده شود درامدهای غیر  40پژوهشی به میزان 
درصد رشد خواهد داشت. شبیه سازی سناریو سوم  19ای شهریه

در  های جدیددرصد سرمایه گذاری 25نیز نشان داد که افزایش 
شود تا نرخ جذب دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز موجب می

درصد افزایش یابد. با توجه  17زان دانشجو در بلند مدت به می
به نتایج به دست آمده از سناریوهای مطرح شده، پیشنهاد 

گردد تا دانشگاه آزاد اسالمی تبریز دو استراتژی افزایش می
های جدید را در اریبودجه پژوهشی و استراتژی سرمایه گذ

با توجه به این پژوهش برنامه ریزی استراتژیک پیش بگیرد. 
یالت عالی افغان سوئیس را با بررسی محیط موسسه تحص

ها و تهدیدهای محیطی و نقاط قوت و خارجی و داخلی، فرصت
یات ضعف داخلی تدوین گردیده است و با در نظر داشتن نظر

اهداف  تعیین گردیده و چشم انداز و ماموریت صاحب نظران
بلندمدت برای سازمان ترسیم شدند و برای دستیابی به این 

های استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژی ز مابین گزینهاهداف ا
هایی صورت گرفته است که با تکیه بر قوت ها و بهره گیری از 
فرصت ها، ضعف ها را از بین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا 

اجرای صحیح باعث موفقیت موسسه در میدان در صورت 
ی با توجه به ضرورت تدوین برنامه ریز .رقابت شود

استراتژیک به دلیل وجود عوامل مهمی مانند تغییر و تحوالت 
اجتماعی، سیاسی، تکنالوژیکی، اقتصادی، فرهنگی و تخنیکی 
در محیط خارجی و نیز ارتباط گسترده سازمان ها با محیط 

ت عالی طبی افغان سوئیس اقدام به تدوین موسسه تحصیال
در این  .تبرنامه استراتژیک و پالن عملیاتی خود نموده اس

در  .پایان نامه استراتژیک و عملیاتی موسسه ارائه شده است
اولین بخش از این گزارش چشم انداز و ماموریت موسسه ارائه 
گردیده است. در ادامه محیط خارجی مورد بررسی قرار گرفته 
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و به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط 
اقتصادی، فرهنگی،  بیرون از موسسه، عوامل اجتماعی،

تکنالوژیکی، تخنیکی، سیاسی و قانونی مورد بررسی قرار 
 گرفته اند.

  

 پژوهش روش
شود و بر تحقیق حاضر از جمله تحقیقات اکتشافی محسوب می

انجام شده است و بر  (SWOT)مبنای روش ماتریس سوات 
اساس آن استراتژی مؤسسه تحصیالت عالی طبی افغان سوئیس 

ردد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات محیط داخلی و گتدوین می
گردیده است، عالوه بر آن با  ز استفاده نامه باخارجی، از پرسش

های مختلف مؤسسه نیز مصاحبه صورت گرفته مدیران رده
های مختلف ران ردهجا همان مدیاینجامعه آماری در است. 

شمار  باشد که کل جامعه بازمؤسسه تحصیالت افغان سوئیس می
گیری ندارد. جامعه آماری یا همان گردد و نیاز به نمونهمی

نفر با عناوین مختلف از جمله اعضای هئیت  15مدیران به تعداد 
نالوژی های تکها، اساتید و مدیران بخشکدهمدیره، معاونین دانش

باشد که یک تیم استراتژیست را تشکیل خانه میمعلوماتی و کتاب
ها پاسخ داده نامهآوری گردیده، به پرسششان جمعاند. نظریاتداده
اند و تصمیمات الزم در جهت تدوین استراتژی اتخاذ شده

شود، اند. در این پژوهش که به صورت میدانی انجام میکرده
ترین کند. رایجه شکل عینی بررسی میگر متغیرها را بپژوهش
نامه آوری اطالعات در این روش استفاده از پرسشفن جمع

نامه از مصاحبه، مشاهده و اسناد و است. عالوه بر پرسش
آوری اطالعات استفاده شده که با مدارک مؤسسه جهت جمع

چنین نوع جامعه توجه به هدف و ماهیت و روش تحقیق و هم
نظیم شده است. در تجزیه و تحلیل سوات عوامل آماری تهیه و ت

ها، فرصت گیرد تاخارجی و داخلی مورد بررسی قرار می
های مؤسسه شناسایی شده و برای ها و ضعفتهدیدها، قوت

های مناسبی تدوین شوند. برای رویارویی بهتر با آنها استراتژی
یکی  شود.انجام این تجزیه و تحلیل از ماتریس سوات استفاده می

از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطالعات مربوط 
توانند با کنند و میی رامقایسه میبه عوامل داخلی و خارج

های اصلی، انواع استفاده از آن و با توجه به ماتریس استراتژی
توان های ممکن را میاستراتژیها ممکن را ارائه کنند. استراتژی

ها برشمرد. به منظور تحلیل داده WT,ST WO,SOهای در دسته
 استفاده شده است. SPSSو  EXCELاز نرم افزار 

 

 ه های پژوهشیافت
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل 

های جمع آوری شده از جامعه مورد مطالعه، عوامل داخلی داده
ها تحلیل گردیده و سپس ها و ضعفو خارجی ازبابت قوت

و تهدیدها تحلیل عوامل محیطی به روش سوت ها فرصت
شده است مورد  بررسی گردیده توسط اعداد وارقام که ازآن منتج

ها و راهکارهای ستراتیِژ بحث قرارگرفته و همجنان برنامه
ها تحلیل شده مورد بررسی موسسه از جمع آوری داده

ً درتمام بخش های این فصل موارد که قرارگرفته است. ضمنا
شده راجع به تحلیل عوامل محیطی درسطح موسسه اشاره 

 تحصیالت عالی طبی افغان است.

 
 IFEMروی  به)داخلی (محیطی  املعو: 1جدول 

 

ره
ما

ش
 

 ها(ها و ضعفعوامل داخلی )قوت
ضریب 
 وزنی

امتیاز 
 وزنی

ضریب 
 موزون

 0.2 4 0.05 تدریسی. داشتن تعمیرات 1

 0.16 4 0.04 .نسبی طور به ماستر تور،کد هایسویه به علمی کادر اعضای داشتن 2

 0.06 3 0.02 .اداری و علمی مورا پیشبرد برای کافی بشری نسبتاً  منابع داشتن 3

 0.06 3 0.02 .تجهیزات مورد ضرورت و وسایل داشتن 4

 0.09 3 0.03 موسسه. درسطح درسی سالم فضای 5

 0.12 3 0.04 کاری بین کارمندان اداری. شفافیت موجودیت 6

 0.2 4 0.05 .مصرف کامل بودجه 7

 0.06 3 0.02 موسسه. محیط در زمین وسیع ساحه موجودیت 8

 0.04 2 0.02 .اعتباردهی مراحل به رسیدن منظور به کیفیت تضمین در مؤثر پیشرفتهای 9

 0.06 3 0.02 .تکنالوژی به نسبی رسی دست 10

 0.06 2 0.03 موسسه. درسطح کتابخانه موجودیت 11

 0.12 4 0.03 پوهنتون های معتبر کشور و دیگر ادارات زیربط. برخی از با موسسه توامیت های داشتن 12

 0.01 4 0.04 .(OBE – SCL)محوری و مبتنی بر اهداف  محصل سیستم تطبیق 13

14 
نتیجه ودیگر  به مبتنی آموزشی و محوری شاگرد آموزشی های ورکشاپ در استادان اشتراک

 ها. ورکشاپ
0.01 4 0.04 

 0.12 4 0.03 کارمندان اداری. و اساتید هایفعالیت از دوامدار ارزیابی 15

 0.12 4 0.03 کتالک و بروشر. داشتن 16

 0.08 4 0.02 مرفوع کردن ضروریات دفاتر. 17

 0.08 4 0.02 تطبیق اصل سیستم مکافات و مجازات. 18

 0.03 3 0.01 ها.وکاری در تمام بخش درسی هایپالن داشتن 19

 0.06 3 0.02 داشتن اراده قوی و باورمند به آینده. 20

21 
 ی ها و معاونیت علمی بهځوپوهن دیپارتمنت ها، از ربعوار و ماهوار تگزارشا یارائه

 موسسه. ریاست
0.02 3 0.06 

 0.09 3 0.03 .آن و مواد البراتوار، وسایل کمبود 22

 0.09 3 0.03 ها.کادرعلمی در بعضی رشته کمبود 23

 0.09 3 0.03 موسسه. سطح در معیاری هایکتابخانه کمبود 24
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 0.04 2 0.02 به سویه ماستر و داکتر. اداناست کمبود 25

 0.06 2 0.03 .هاکمیته در ناکافی تجهیزات 26

 0.09 3 0.03 ظرفیت استادان وکارمندان. ارتقای برای فیلوشیپ کمبود 27

 0.06 3 0.02 .موسسه سطح در ترلبکمپیو هایصنف کمبود 28

 0.09 3 0.03 .خارجی نهادهای با موجودیت توامیت ها عدم 29

 0.06 3 0.02 .موسسه سطح در عدم دسترسی به انترنت کافی 30

 0.09 3 0.03 محصالن جدیدالشمول. دانش سطح بودن پایین 31

 0.09 3 0.03 .ی هاځپوهن دیپارتمنت و کمبود 32

 0.06 3 0.02 .الکترونیکی یکتابخانه یتموجود عدم 33

 0.08 2 0.04 .موسسه درسطح تحقیقاتی مرکز عدم موجودیت 34

 OBE-SCL ( 0.03 2 0.06)سیستم محصل محوری و مبتنی برنتایج  مطابق معیاری هایصنف نبود 35

 0.04 1 0.04 .صحی کلینیک نبود 36

 0.06 2 0.03 ه.موسس نبود مرکز مشاوره برای محصالن در سطح 37

 3.1  1 مجموعه

 
 EFEMروش  به)خارجی (محیطی  عوامل :2جدول 

 

 امتیاز موزون ضریب امتیازی ضریب وزنی موسسه تهدیدات برایوها فرصتوعه مجم شماره

 0.18 3 0.06 .نسبی امنیت موجودیت 1

 0.21 3 0.07 .تحقیقاتی و علمی فعالیتهای انجام برای وسالم باز محیط 2

 0.09 3 0.03 .همکار مؤسسات موجودیت 3

 0.24 4 0.06 .عالی تحصیالت به مندان عالقه افزایش 4

 0.21 3 0.07 .دوکتورا و ماستر لیسانس، یسویه به تحصیلی هایبورسیه وجود 5

 0.12 3 0.04 داخلی و خارجی. نهادهای معتبر دیگر با توامیت ها موجویت 6

 0.2 4 0.05 .الیت و دیگر ادارات با این موسسهو محلی اداره همکاری و توجه 7

 0.09 3 0.03 .محصالن و داناستا میان وصمیمیت پذیری همدیگر فضای 8

 0.28 4 0.07 .عالی تحصیالت وزارت محترم مقام همکاری و حمایت 9

 0.12 3 0.04 .متخصص انسانی نیروی افزایش 10

 0.18 3 0.06 حمایت و تشویق مردم واقشار مختلف. 11

 0.12 3 0.04 موجودیت نیروی جوان و متعهد در موسسه. 12

 0.04 2 0.02 .م کادر علمیاستخدا پروسه در کندی 13

 0.21 3 0.07 .موسسه از دورتر مناطق بعضی در آرامی نا 14

 0.12 3 0.04 .موسسه تجهیز جهت بودجه انکشافی کمبود 15

 0.05 1 0.05 .کمبود نیروی بشری اداری و خدماتی 16

 0.03 1 0.03 .عدم استقاللیت مالی و اکادمیک 17

 0.27 3 0.09 .فارغ التحصیالن محصالن برای شغلی محدودیت 18

 0.09 3 0.03 موسسه. درسطح آبی منابع کمبود 19

 0.1 2 0.05 مؤسسات همکار. سوی از الزم همکاری کمبود 20

 2.95  1 مجموعه

 
مهمي است كه صاحبنظران  ماتریس سوات یكي از ابزارهاي
از توانند با استفاده کنند و میبدینوسیله اطالعات را مقایسه می

 را ارائه نمایند. SO،ST،WO،WT آن چهار نوع استراتژي
مقایسه كردن عوامل اصلي داخلي )قوت و ضعف( و خارجي 

ترین بخشهاي تهیه ماتریس سوات )فرصت و تهدید( از مشکل
 بي نیاز دارداست و به قضاوتهاي خو

با استفاده از نقاط قوت داخلي سعي  SO در اجراي استراتژي - .
 .رصتها بهره برداري گرددشود از فمی

با استفاده از فرصتهاي موجود در  WO در اجراي استراتژي -
 .باشدمحیط خارج سعي بر كاهش نقاط ضعف داخلي می

اثرات با استفاده از نقاط قوت خود  ST در اجراي استراتژي -
در اجراي  - .دهدناشي از تهدیدات خارجي را كاهش می

ط ضعف داخلي و پرهیز از هدف كم كردن نقا WT استراتژي
حال، با توجه به نتایج به  .تهدیدات ناشي از محیط خارجي است

، راهبردهاي زیر در جدول ارائه SWOT دست آمده از تحلیل
 گردد.می

 

 (Opportunities) هافرصت
 .نسبی امنیت موجودیت .1

 علمی فعالیتهای انجام برای وسالم باز محیط .2

 .تحقیقاتی و
 .مکاره مؤسسات موجودیت .3

 .عالی تحصیالت به مندان عالقه افزایش .4
 یسویه به تحصیلی هایبورسیه وجود .5

 .دوکتورا و ماستر لیسانس،

SO  تهاجمیوضعیت 
 تواندموسسه در موقعت که قرار دارد می

 خوبی به هافرصت از موجود هایقوت با
 .نماید تفادهاس

 کسب برای S1, S2, S5 طریق از

(O7) 
 کسب برای (S3, S4, S4) طریق از

(O4, O9). 

WO وضعیت محافظه کار 
 استفاده با نیاز صورت موسسه در

 تواندمی موجوده هایفرصت از
 .سازد برطرف را هافضع

 رفع برای (O9, O10) ازطریق

(W2). 
 رفع برای (O3, O9) ازطریق

(W3, W5) 
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 نهادهای معتبر دیگر با توامیت ها موجویت .6

 داخلی و خارجی.
والیت و دیگر  محلی اداره همکاری و توجه .7

 .ادارات با این موسسه
 میان وصمیمیت پذیری همدیگر فضای .8

 .محصالن و مندان اداریاستادان، کار
 وزارت محترم مقام همکاری و حمایت .9

 .عالی تحصیالت
 .انسانی متخصص نیروی افزایش .10

 حمایت و تشویق مردم واقشار مختلف. .11

 موجودیت نیروی جوان و متعهد در موسسه. .12

 برای (S20, S17, S4, S1) طریق از

 (O7, O11, O9) کسب

 .(O8) کسب برای S3, S2 ,طریق از
 کسب برای (S2, S3) طریق از

(O4,O11) 

 کسب برای (S9,S19,S21) ازطریق

(O9). 

 کسب برای (S17,S11, S4) طریق از
(O2). 

 کسب برای (S2, S3, S6) طریق از

(O5, O6). 

 ,O7) کسب برای (S3, S5) طریق از
O9). 

 برای (O5, O9, O10) ازطریق

 .(W4) رفع

 رفع برای (O2, O9) ازطریق
(W13) 

 (W10) رفع برای (O7) ازطریق

 (O1, O3, O7, O9) ازطریق
 (W9, W15, W1) رفع برای

 

 (Threats)تهدیدها 
 .استخدام کادرعلمی روسهپ در کندی .1

 .موسسه از دورتر مناطق بعضی در امنی نا .2
 .موسسه تجهیز هتج بودجه انکشافی کمبود .3

 .کمبود نیروی بشری اداری و خدماتی .4
 .عدم استقاللیت مالی و اکادمیک .5

فارغ  محصالن برای شغلی محدودیت .6
 .التحصیالن

 موسسه. درسطح آبی منابع کمبود .7
بعضی  سوی از الزم همکاری کمبود .8

 .نهادهای مسؤل

ST وضعیت رقابتی 

 از استفاده با نیاز صورت موسسه در
 را تهدیدها تواندمی های موجودهقوت

 .دهد کاهش
 .(T1) رفع برای (S2) ازطریق

 .(T2) رفع برای (S20) ازطریق

 رفع برای (S12, S5, S10) ازطریق

(T6). 
 .(T4) رفع برای (S7) ازطریق

 رفع ایبر (S19, S9, S20) ازطریق

(T9) 

WT وضعیت تدافعی 

 

کند. برای مقابله وضعیت قوت با ضعف ناسب برای سازمان را مشخص میهای ماست و استراتژی SWOTاین ماتریس منطبق بر ماتریس 
متیازت ها با تهدیدها میانگین اهای مربوط به نقاط قوت و ضعف محاسبه شده است. برای مقابله وضعیت فرصتمیانگین امتیازات شاخص

های مناسب برای است و استراتژی SWOTریس ها و تهدیدها محاسبه شده است. ماتریس زیر منطبق بر ماتهای مربوط به فرصتشاخص
 کند.سازمان را مشخص می

 
توان با می SOهای در اجرای استراتژی :SOهای استراتژی

های خارجی حداکثر بهره استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصت
رداری را نمود. هر سازمانی عالقه مند است که همیشه در این ب

بتواند با بهره گیری از نقاط قوت موقعیت قرار داشته باشد تا 
ها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را داخلی از فرصت

 .بنماید
 
این است  WOهای هدف از استراتژی :WOهای استراتژی 

 هفته است در جهت جبرانها نهایی که در فرصتکه از مزیت
 ضعف استفاده شود. نقاط

 

کم  WTهای یهدف در اجرای استراتژ :WTهای ستراتژیا

کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط 

خارجی است. در چنین موقعیتی وضعیت نامناسب بوده و در 

گرفت و باید سعی کنیم وضع مخاطره آمیز قرار خواهیم

واگذاری، کاهش عملیات، ادغام و سایر روشها از باانحالل، 

 چنین وضعیتی پرهیز نماییم.

گردد تا با : در این نوع استراتژی تالش میSTیهااستراتژی 

استفاده از نقاط قوت داخلی برای جلوگیری از تأثیر منفی 

تهدیدات خارجی، ساز و کارهایی در پیش گرفته شود و یا 

 تهدیدات را از بین برد.

فهرستی از  SWOTه این ترتیب با استفاده از ماتریس ب

آید و در فاوت بدست میهای مختلف در چهار گروه متاستراتژی

های ترکیبی نیز مورد استراتژی SWOTروش بهبود یافته 

 گیرد.توجه و پیشنهاد قرار می

 

  (O)ها فرصت 

 (S)ها قوت

 استراتژی تهاجم
SO 

 کارانهاستراتژی محافظه
WO 

 (W)ها عفض
 استراتژی تنوع )رقابتی(

ST 
 استراتژی تدافعی

WT 

  (T)تهدیدها  

 
تعیین موقعیت باید نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار برای 

است و  SWOTناسبی را برای آن مشخص کرد. این ماتریس که منطبق بر ماتریس های مداد تا جایگاه سازمان مشخص گردد و بتوان استراتژی
 ارائه شده است. 6-4کند در شکل ناسب برای سازمان را مشخص میهای ماستراتژی
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 SWOTاستراتژی انتخاب شده براساس تکنیک  :6-4شکل 
 

 بحث ونتیجه گیری
عالی این پژوهش برنامه ریزی استراتژیک موسسه تحصیالت 
ها و افغان سوئیس را با بررسی محیط خارجی و داخلی، فرصت

وت و ضعف داخلی تدوین گردیده تهدیدهای محیطی و نقاط ق
چشم انداز و  یات صاحب نظراناست و با در نظر داشتن نظر

اهداف بلندمدت برای سازمان ترسیم  تعیین گردیده ومأموریت 
های ین گزینهشدند و برای دستیابی به این اهداف از ماب

هایی صورت گرفته است استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژی
ها را از ها، ضعفها و بهره گیری از فرصتقوتکه با تکیه بر 

بین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا در صورت اجرای صحیح 
با توجه به  .باعث موفقیت موسسه در میدان رقابت شود

راتژیک به دلیل وجود عوامل ضرورت تدوین برنامه ریزی است
مهمی مانند تغییر و تحوالت اجتماعی، سیاسی، تکنالوژیکی، 

تصادی، فرهنگی در محیط خارجی و نیز ارتباط گسترده اق
ها با محیط موسسه تحصیالت عالی طبی افغان سوئیس سازمان

اقدام به تدوین برنامه استراتژیک و پالن عملیاتی خود نموده 
ن نامه استراتژیک و عملیاتی موسسه ارائه شده در این پایا .است
ز و مأموریت در اولین بخش از این گزارش چشم اندا .است

موسسه ارائه گردیده است. در ادامه محیط خارجی مورد 
ها و تهدیدهای بررسی قرار گرفته و به منظور شناسایی فرصت

موجود در محیط بیرون از موسسه، عوامل اجتماعی، اقتصادی، 
گی، تکنالوژیکی، تخنیکی، سیاسی و قانونی مورد بررسی فرهن

ی محیط داخلی موسسه، اند. همچنین برای بررسقرار گرفته
ها، منابع انسانی، های اهداف و برنامهعوامل مختلف در حوزه

ساختار و فرایند، فرهنگ و قوانین، ارتباطات، روابط و 
و ها و حوزه عملکرد مورد بررسی قرار گرفته همکاری

 .مهمترین عوامل داخلی مؤثر بر سازمان استخراج گردیده است

داخلی و خارجی بر اساس نتایج حاصل از بررسی محیط 
های جمع آوری شده از طریق نظرسنجی از خبرگان در داده

ادامه گزارش ارائه شده است. بر اساس این نتایج تحلیل موقعیت 
تدوین گردیده  های کلیاستراژیک موسسه انجام شده و استراتژی

های عملیاتی که الزم است است. در نهایت، اقدامات و برنامه
های مطرح شده اجرا گردد، تعیین گردیده راتژیجهت تحقق است

خواهد به موسسه تحصیالت عالی طبی افغان سویس می .است
یک نهاد تحصیلی شناخته شده ملی و بین المللی تبدیل گردیده، 

عد ساخته و مصدر خدمت به جامعه زمینه آموزش بهتر را مسا

 گردد. موسسه تحصیالت عالی طبی افغان سویس مأموریت دارد
های علمی و تجارب تا نسل جوان کشور را با استفاده از اندوخته

جهانی به نفع کشور در راستای عرضه خدمات با کیفیت صحی 
تربیه نمایید. اهداف راهبردی موسسه تحصتالت عالی افغان 

 سوئیس
 یق و تولید علم؛تحق .1
 آموزش و تربیه کادر علمی؛ .2
 بهبود ارتقاء و انکشاف مدیریت موسسه؛ .3
 تجهیزات و ازیربن .4
 مالی .5
 بشری منابع انکشاف اداره و .6
 ) تحصیلی خدمات ارائه ( تحصیالت به دسترسی .7
 تحقیقی و علمی خدمات و نتایج .8
 خوب. داری حکومت .9
 

 پیشنهادهای پژوهشی
موسسه  تشکیالتی ساختار دعملی تجدی بررسی برنامه های 

 ایجاد های عملی برنامهو بررسی  درمحیط داخلی و خارجی
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مسئولیت خود دانسته تا ازمحتویات وشاخص های این پژوهش 
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