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:دوري مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی از مراکز اصلی آموزشی
ها و راهبردهاچالش

*1مسـعود بیـژنیدي و ـاد مجیـفرش

)23/08/95؛ پذیرش:01/03/95(دریافت:
چکیده

در خارج از شهر و ،هاها و آزمایشگاهنههاي کشاورزي، گلخابسیاري از مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی، به دلیل نیاز به زمین
رغم برخورداري از برخی مزایاي فوق، سبب عدم اند. این امر، علیهاي وابسته) واقع شدهي مراکز اصلی خود (دانشگاهدور از محدوده

و دانشجویان کارکنانلمی، کاهش رغبت و تمایل براي انتخاب، کار و فعالیت در این مراکز از جانب اعضاي هیأت ع،رضایت و به تبع آن
هدف پژوهش حاضر بر تحلیل راهبردي دوري مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی از مراکز اصلی آموزشی ،است. از این رو

وصیفی است که از نوع کیفی و از نظر روش تحقیق، ت،کاربردي، از نظر پارادایم تحقیقاز نوعقرار گرفت. این پژوهش، از نظر نوع تحقیق، 
یأت علمی و آن دسته از اعضاي هانتخاب شد، که به صورت هدفمندمونه مورد مطالعه نبا استفاده از فن دلفی کالسیک انجام گرفت.

نقاط قوت، ینترمهمکشاورزي و منابع طبیعی بودند که با مقوله دوري مکانی از مراکز اصلی دانشگاهی درگیر هستند.دانشجویان دکتري 
ها و تهدیدهاي دوري مکانی از دیدگاه پاسخگویان شناخته شدند و در انتها میانگین امتیازات هر چهار بخش، با تحلیل فرصتضعف،

(راهبرد تدافعی) قرار WTدر ناحیه SWOTها نشان داد که نقطه برآیند حاصل از تحلیل ماتریس محاسبه شد. یافتهSWOTماتریس 
هاي اصلی ساخت و احداث این مراکز در خارج از دانشگاه اصلی، متوقف شود و براي مراکز دور از دانشگاهدارد. بر این اساس، بهتر است 

گرفته شود. به کارهاي موجود ضعف و تهدیدباید تدابیر الزم جهت مرتفع نمودن نقاط موجود نیز می

.فن دلفی،SWOTدوري مکانی، مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی،هاي کلیدي:واژه

، ایران.نارشد و استادیار ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهراناسیکارشآموختهدانشبه ترتیب، 1
mbijani@modares.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *
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مقدمه
آموزش به عنوان مؤثرترین ابزار جوامع براي ورود به 

پذیرفته هاي آینده، مورد توافق قرار گرفته و اصوالًچالش
شده است که در پرتو آموزش امروز، دنیاي فردا شکل 

آموزش و ).1391خواهد گرفت (سهرابی و همکاران، 
ز ارکان بنیادي و مهم در رشد پرورش نیروي انسانی یکی ا

و توسعه کشاورزي و روستاییان است و حقیقت آن است 
انگیز انسان در دنیاي امروز حاصل هاي شگفتکه پیشرفت

در ).1390، و همکارانآموزش و یادگیري است (نجفی
ي پیشرفت و توسعه، آموزش ي کشاورزي نیز، الزمهعرصه

تا کشاورزي است. مستمر کشاورزان و تربیت متخصصان
به آموزش رسمی کشاورزيمیالدي،19قبل از پایان قرن 

آموزش بلکه؛آغاز نشده بود،توان دیداي که امروز میگونه
شاغل در مزارع کارگران رايي ابتدایی و بیشتر ببه شیوه
,Brookشد (ارائه می طور اما امروزه آموزش به).2011

و مراکز آموزش و پژوهش و به ها رسمی در قالب دانشگاه
شود. امروزه ي کشاورزي ارائه میمندان عرصههي عالقهمه

امل مؤثر در دگرگونی طرز وترین عدانشگاه یکی از مهم
نگرش و رفتار بشر است که در مسیر رشد اقتصادي، تغییر 
سطح کیفیت زندگی، ایجاد دانش و مهارت، تأمین فرصت

شود و معه به کار گرفته میهاي شغلی و افزایش تولید جا
از این رو، در جوامع منزلتی ویژه یافته است (سهرابی و 

).1391همکاران، 
هاي کشاورزي نه تنها بر تربیت نیروي انسانی دانشکده

متخصص و متفکر تأکید دارند، بلکه به تولید دانش و 
تیتکانلو، قاسمی(دیانی و کنند استفاده از آن نیز توجه می

از این ).1396صیقالنی و همکاران، حقیقیح؛ فال1389
هاي مختلف افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان رشتهرو، 

،هاي کشاورزي به طور ویژهدانشگاهی به طور عام و رشته
روي هاي پیشها و چالشهمواره به عنوان یکی از دغدغه

و اندرکاران آموزش عالی کشور بوده است (احمدونددست
هاي آموزش رسمی کشاورزي در دوره). 1393، انهمکار

ش. آغاز گردید که در این دوره هـ..1279ایران از سال 
اولین آموزشگاه رسمی آموزش کشاورزي تأسیس و به نام 
مدرسه فالحت مظفري موسوم شد. پس از شش سال 

به محل دانشسراي 1280مدرسه فالحت مظفري در سال 
آموخته ه یک دوره دانشعالی منتقل شد. این آموزشکد

براي رفع نیازمندي کشور تربیت کرد و سپس تعطیل شد 
سال کشور از مدرسه 11به مدت 1296و تا سال 

از آن ). 1372کشاورزي محروم گردید (آزاده و احمدیان، 
تاریخ، ایجاد مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی 

حضور بیش رو به گسترش نهاد؛ به نحوي که امروز شاهد 
در این عرصه در قالب دانشگاه، پردیس دولتی مرکز 40از 

مرکز آموزش عالی دانشگاهی، دانشکده، پژوهشکده و 
هستیم.

ها با ها نیز مانند سایر سازماندانشگاهدر روند توسعه،
اي روبرو هستند و این روند در سراسر توسعه سریع و ویژه

Moradiجهان در حال انجام است ( el al., در این ). 2011
مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعینقش ،راستا

در کشورهایی که وابستگی یژهوبه، به پایداريدر رسیدن 
به شدت مورد بیشتري به کشاورزي و منابع طبیعی دارند، 

محیط ).1391توجه قرار گرفته است (سهرابی و همکاران،
گیري این مراکز آموزش مکان قراراندازي واستقرار و راه

مراکز آموزشی مکان ي خود مهم است. عالی نیز به نوبه
یا خارج آنهایا در داخل شهرکشاورزي و منابع طبیعی، 

به دلیل مکان مراکز آموزشی خارج شهري اند.واقع شده
به مثبت و منفی خودش را پیامدهاي،دوري از مرکز شهر

، یده قطبياحمدونژاديمطهر(همراه داشته و دارد
ها در مراکز آموزش کشاورزي وابسته به دانشگاه.)1393

دور هاي کشاورزي که عمدتاًها و پژوهشکدهقالب دانشکده
مستثنااز مراکز اصلی دانشگاهی هستند از این قضیه 

باشند.نمی
هاي از جمله تصمیمسازمانیيایجاد و توسعهیابیمکان

هاي ست که تأثیر بسزایی بر جنبهاراهبرديبنیادین و 
مختلف عملکردي سازمان دارد. از آنجایی که سازمان در 
مکان انتخاب شده براي مدت طوالنی استقرار خواهد یافت 

رف هزینه و زمان بسیار زیادي و نیز تغییر مکان مستلزم ص
گیري در مورد مکان یک نهاد تصمیم،از این رواست؛

مطلوب آن اغلب بوده و اثرات ناداراي اثرات بلند مدت 
به عبارت دیگر، در صورتی که مکان غیرقابل جبران است.

مناسبی براي یک فعالیت انتخاب نشود، ممکن است تمام 
هاي دیگر سازمان براي بهبود عملکرد، کاهش تالش
قرار گیرد (عباسی و تحت شعاعها ها و اجراي برنامههزینه

). 1391یعی، بر
هاي کالن رشد سازمان، یشرفته از نظر سیاستکشورهاي پ

حتی براي محل استقرار سازمان در سطح کشور، مقررات و 
دارند. جلوگیري از رشد بیش از حد یهاي خاصبرنامه

بندي شهرهاي بزرگ، رشد متوازن بر حسب تقسیم
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زیستی، سیاسی و نظامی از ، توجه به مسائل محیطجغرافیایی
ثیرگذار در استقرار سازمان در کشور جمله عوامل کالن تأ

الزم را داشته هايها در این زمینه باید برنامهاست و دولت
). 1386باشند (فرقانی و همکاران، 

هاي مهم در معادالت زندگی و کار انسان محیط یکی از عامل
بین انسان و مطالعات بسیاري بر روي رابطههامروز.است

,Bijani & Hayatiاست (محیط اطراف انجام گرفته 2011 .(
یابی پیش از استقرار ي دقیق مکانانجام مطالعهدر این رابطه، 

ي تواند جنبهاهمیت فراوانی دارد و می،اندازي سازمانو راه
داشته باشد. ههاي مازاد و مشکالت مربوطبر هزینهیشگیرانهپ

ه دهد کشواهد متعدد در داخل و خارج کشور نشان می
ي دقیق بدون مطالعهایجاد و استقرار یابی نامناسب و مکان

ي هاي نامناسب، ادامهها و نهادها در مکانبرخی از طرح
هاي فراوان روبرو ساخته و در مواردي را با هزینههاآنفعالیت 

,Badriهم غیر ممکن کرده است ( 2007.(
عنوان بررسی با یدر پژوهش)، 1389تکانلو (تیدیانی و قاسمی

جایگاه آموزشی و پژوهشی کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسی 
مشهد و سنجش تأثیر دو عامل فاصله مکانی و آگاهی بر 
میزان استفاده دانشجویان از آن کتابخانه، به بررسی تأثیر 
فاصله مکانی بر استفاده از کتابخانه دانشگاه مرکزي پرداخته و 

اند که دوري مکانی رابطه در پایان به این نتیجه رسیده
هرچه ،یعنی؛داري با استفاده از کتابخانه داردمستقیم و معنی

دانشجویان در فاصله بیشتري از کتابخانه قرار داشته باشند 
شود.از کتابخانه کمتر میهاآنمیزان استفاده 

در پژوهشی به بررسی فرآیند )،1391(یعیبعباسی و ر
.اندان استقرار سازمان پرداختهگیري در خصوص مکتصمیم

اي از عوامل کیفی و اند که مجموعهبه این نتیجه رسیدههاآن
کمی بر انتخاب مکان سازمان دخالت دارند و این تصمیم 
نیازمند کارگروهی و خرد جمعی است. همچنین مشارکت 

یابی کارگیري هدفمند عوامل مکانخرد جمعی و بهمندنظام
نگر کارآمد و جامعالگوهايگیري، نیازمند صمیمدر فرآیند ت

گیري است. در یک فرآیند تصمیم
این مطالعه به دنبال آن بود تا با الذکر،فوقا توجه به موارد ب

اعضاي هیأت مشکالتی که دانشجویان، واکاوي و تحلیل 
مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع کارکنانو علمی

ی آموزشی دانشگاهی و پژوهشی که از مراکز اصلطبیعی
رفت از پیامدها و راهکارهاي بروندور هستند،هاآنوابسته به 

این مشکالت را ارائه دهد.

42مورد از 14، آمده است1که در جدول گونههمان
عالی کشاورزي و منابع طبیعیو پژوهشیمرکز آموزش

یاصلها و مراکز علمیلتی کشور در خارج از دانشگاهدو
پردیس که عبارتند از: ،اندواقع شدههاآنوابسته به 

پردیس ابوریحان ، کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
، دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران

دانشکده منابع ، دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس
طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، پردیس 

دانشکده ، و منابع طبیعی دانشگاه رازي کرمانشاهکشاورزي 
دانشکده کشاورزي دانشگاه ، کشاورزي دانشگاه زابل

دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم ، صنعتی شاهرود
دانشکده کشاورزي و ، کشاورزي و منابع طبیعی ساري

دانشکده کشاورزي دانشگاه ، منابع طبیعی دانشگاه اراك
و منابع طبیعی دانشگاه دانشکده کشاورزي، لرستان

و دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گنبدکاووس
هاي . در بین دانشکدهدانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند

دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل ،کشاورزي و منابع طبیعی
و دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی کیلومتر 216با 

فاصله از دانشگاه ومتر کیل215دانشگاه تربیت مدرس با 
هاي اصلی، داراي بیشترین فاصله در بین تمامی دانشکده

باشند، همچنین دانشکده خارج از دانشگاه اصلی می
کیلومتر فاصله از 5/3کشاورزي دانشگاه صنعتی شاهرود با 

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه ودانشگاه اصلی
، هاي اصلیه از دانشگاهفاصلکیلومتر 5با رازي کرمانشاه

هاي اصلی در بین داراي کمترین فاصله از دانشگاه
عالوه بر این باشند.هاي خارج دانشگاه میدانشکده
هاي کشاورزي و منابع طبیعی خارج از دانشکده
20يهاي اصلی به طور میانگین داراي فاصلهدانشگاه

باشند. هاي اصلی میدانشگاهازکیلومتري 
روش پژوهش

از نظر نوع تحقیق، پژوهش حاضر از نوع کاربردي، از نظر 
پارادایم تحقیق، از نوع کیفی و از نظر روش تحقیق، توصیفی 

,Namdar & Sadighi؛1392بود (نعیمی و صدیقی،  2013 (
که با استفاده از فن پیمایش، اطالعات الزم در قالب فن دلفی 

ید؛ بدین صورت که در آوري گردکالسیک در سه مرحله جمع
ي اول تعداد چهار پرسش باز (به شرح زیر)، جهت مرحله

نظر، اعضاي هیأت علمی نفر صاحب26پاسخگویی به 
هاي کشاورزي و منابع طبیعی و دانشجویان دکتري دانشکده
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هاي کشاورزي و منابع طبیعی ارسال گردید. روش دانشکده
گیري به صورت هدفمند بود.نمونه

هاي کشاورزي ترین مشکالت دوري مکانی دانشکدهلیـ اص1
و منابع طبیعی از مراکز  آموزش عالی چیست؟ 

رفت از مشکالت دوري مکانی ـ راهکارهاي برون2
هاي کشاورزي و منابع طبیعی از مراکز آموزش عالی دانشکده

ها هستند؟از نظر شما کدام
منابع هاي کشاورزي و ـ پیامدهاي دوري مکانی دانشکده3

طبیعی از مراکز آموزش عالی از نظر شما چیست؟
ـ نقطه نظرات خویش را در مورد هر یک از  نقاط ضعف، 4

هاي هاي دوري مکانی دانشکدهقوت، تهدیدها و فرصت
کشاورزي و منابع طبیعی، از مراکز  آموزش عالی وابسته 

بیان فرمایید.هاآنبه 
هبود وضعیت به منظور دستیابی به راهبردهایی جهت ب

هاي کشاورزي و منابع طبیعی خارج از دانشکده
هاي اصلی مربوطه، تالش شد با ابزار پرسشنامه باز دانشگاه

پاسخ، نظرات نمونه مورد مطالعه (تعدادي از اعضاي هیأت 
اي با دوري مکانی علمی و دانشجویان دکتري) که به گونه

هاي شگاههاي کشاورزي و منابع طبیعی از داندانشکده
آوري شود. در این راستا، اصلی درگیر و آشنا بودند، جمع

ها و استخراج راهبردهايجهت تحلیل دادهSWOTاز فن 
مربوطه بهره گرفته شد. دلیل انتخاب اعضاي هیأت علمی 
و دانشجویان دکتري به عنوان کارشناسان پاسخگو، آن بود 

آموزش عالی که این افراد مدت زمان زیادي را در مراکز 
کشاورزي و منابع طبیعی سپري کرده و از تجربه و 
تخصص کافی براي پاسخگویی برخوردارند. از طرفی این 

ي هدفمند انتخاب شدند که این دوري مکانی اگونهبهافراد 
هاي مختلف، تجربه کرده را از نزدیک در قالب دانشکده

باشند. 
Strength، حروف اول چهار کلمه انگلیسی SWOTعبارت 

(S) ،Weakness (W) ،Opportunity (O) وThreat (T)

SWOT). 1386آبادي، و زنگیده چشمهيمحمداست (

ریزي راهبردي یکی از فنون مناسب براي فرآیند برنامه
و ده چشمهيمحمد؛ 1390آبادي و همکاران، است (زنگی

، شامل SWOT). تجزیه و تحلیل 1386آبادي، زنگی
مند عواملی است که راهبرد، باید بهترین نظامشناسایی 

داشته باشد. منطق رویکرد مذکور این هاآنسازگاري را با 
هاي سامانه ها و فرصتاست که راهبرد اثربخش، باید قوت

)Systemها و تهدیدها را ) را به حداکثر رسانده و ضعف

حداقل نماید. این منطق اگر درست به کار رود، نتایج 
ار خوبی براي انتخاب و طراحی یک راهبرد اثربخش بسی

)Effectiveness Strategyآبادي و ) خواهد داشت (زنگی
).1390همکاران، 
دسته راهبرد است که عبارتند 4داراي SWOTماتریس 

ـ راهبردهاي رقابتی SO (2ـ راهبردهاي تهاجمی (1از: 
)ST،(3راهبردهاي محافظهـ) کارانهWO ـ 4) و

).2) (جدول WTردهاي تدافعی (راهب
یکی از ابزارهاي راهبردي تطابق نقاط قوت SWOTتحلیل 

ها و تهدیدهاي برون و ضعف درون سازمان با فرصت
، SOسازمانی است. براي این منظور در چهار حالت کلی 

ST ،WO وWTهاي شوند و گزینهپیوند داده می
این ماتریس شوند. انتخاب میهاآنراهبردي از بین 

متشکل از یک جدول مختصات دو بعدي است که هریک 
. این هستاز چهار ناحیه آن نشانگر یک دسته راهبرد 

ها عبارتند از: راهبرد
راهبردهاي حداکثر استفاده از ):SOراهبرد تهاجمی (-1

هاي محیطی با بکارگیري نقاط قوت سازمان است.فرصت
راهبردهاي استفاده از ):WOکارانه (راهبرد محافظه-2

هاي محیطی نهفته است اي که در فرصتهاي بالقوهمزیت
و براي جبران نقاط ضعف موجود در سازمان مورد استفاده 

گیرد.قرار می
): راهبردهاي استفاده از نقاط STهاي رقابتی (راهبرد-3

قوت سازمان براي جلوگیري از مواجهه با تهدیدات 
باشد.می
راهبردهایی براي به حداقل ):WTهاي تدافعی (اهبردر-4

هاي ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف است رساندن زیان
).1391(الماسی و همکاران، 

نفر نمونه آماري، آمادگی خود را 26نفر از 18در فاز اول، 
براي همکاري اعالم کردند و به پرسشنامه فاز اول پاسخ 

ترین مشکالت دوري یاصل"دادند؛ براي پرسش اول، 
هاي کشاورزي و منابع طبیعی از مراکز  مکانی دانشکده

31، با ترکیب موارد مشابه، "آموزش عالی چیست؟
راهکارهاي برون "مشکل، استخراج شد. براي پرسش دوم، 
هاي کشاورزي و رفت از مشکالت دوري مکانی دانشکده

ها منابع طبیعی از مراکز آموزش عالی از نظر شما کدام
راهکار، استخراج 27، با ترکیب موارد مشابه، "هستند؟

پیامدهاي "گردید. براي پرسش سوم فاز اول پژوهش، 
هاي کشاورزي و منابع طبیعی از دوري مکانی دانشکده
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پیامد، 26، "مراکز آموزش عالی از نظر شما چیست؟
استخراج گردید و در نهایت براي پرسش چهارم تحقیق که 

هاي دوري مکانی ف، تهدیدها و فرصتنقاط قوت، ضع
بودند با ترکیب موارد مشابه و با توجه به همپوشانی برخی 

13هاي پیشین، به ترتیب از موارد به دست آمده با پرسش
مورد 20مورد براي نقاط ضعف، 29مورد براي نقاط قوت، 

مورد براي تهدیدها استخراج گردید. 11ها  و براي فرصت
هاي دریافت شده بر اساس میزان تکرار، پاسخدر فاز دوم، 

ها و در قالب چهار مورد نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت
، در طیف لیکرت SWOTتهدیدها براي استفاده در تحلیل 

(بیشترین 10تایی از صفر (کمترین میزان موافقت) تا 11
ي گردید و جهت پاسخگویی به بنددستهمیزان موافقت) 

مرحله اول به پرسشنامه پاسخ داده پاسخگویی که در18
بودند، ارسال شد. در این مرحله پاسخگویان در مقابل هر 

ها به تعیین میزان اهمیت آن با توجه به کدام از گویه
مقیاس ارائه شده پرداختند. روایی پرسشنامه در هر مرحله 
توسط متخصصان ترویج و آموزش کشاورزي مورد بررسی 

ر مورد پایایی پرسشنامه نیز، در فن و تأیید قرار گرفت. د
کارشناس باشد، 13دلفی، زمانی که حجم گروه بیش از 

شود (نعیمی و درصد برآورد می80پایایی بیش از 
).1392صدیقی، 

بندي هاي دریافت شده در فاز دوم رتبهدر فاز سوم، پاسخ
شدند و براي سنجش میزان توافق پاسخگویان، 

هاي مرتب شده طراحی و به اي با گویهپرسشنامه
نفري 18پاسخگویان ارسال شد. در این مرحله، از مجموع 

نفر 15ها پاسخ داده بودند، که در فاز دوم به پرسشنامه
ی قرار دادند. از آنجا که توافق سنجها را مورد پرسشنامه

ی نمونه مورد توافق سنجهاي مورد کدام از گویههیچ
درصد مواجه نبود، هیچ 75ز مطالعه، با توافق کمتر ا

اي حذف نشد.گویه
ها و بحثیافته

نتایج آمار توصیفی نشان داد که بیشترین فراوانی سنی 
سال و میانگین سن 35تا 25ي پاسخگویان در دامنه

سال بود، همچنین کمینه سن 29/35پاسخگویان 
1/61سال بود. 49هاآنسال و بیشینه 25پاسخگویان 

پاسخگویان مرد بودند و در نهایت از نظر درجه درصد از 
درصد 33درصد پاسخگویان استادیار، 50علمی، 

دانشیار بودند    هاآندرصد 17دانشجوي دکتري و 
).3(جدول 

ها و چهار قسمت مربوط به نقاط قوت، ضعف، فرصت
بر اساس نظر پاسخگویان و مقدار SWOTتهدیدها در 

بندي شدند.ترتیب ادامه دستهمیانگین به دست آمده به 
هاي کشاورزي و ـ نقاط قوت دوري مکانی دانشکده1

هاي اصلی منابع طبیعی از دانشگاه
هاي نقاط قوت از دیدگاه پاسخگویان، بندي گویهدر دسته

ایجاد فضاي "ي آمده است. گویه4که در جدول طورهمان
با میانگین "بیشتر براي عملیات میدانی و آزمایشگاهی

داراي بیشترین میانگین بود و بعد از این مورد، 39/8
"تردد وسایل نقلیه سنگین و ادوات کشاورزي"هاي گویه

ي با طبیعت و جوارهمنزدیکی و "و 28/7با میانگین 
در 78/6با میانگین "شرایط بکر کشاورزي و روستایی

) 4(هاي دوم و سوم قرار گرفتند. همچنین در جدول رتبه
ي با طبیعت و جوارهمنزدیکی و "و فاز اول آن، گویه

با هفت بار تکرار در رتبه "شرایط بکر کشاورزي و روستایی
دوم قرار گرفته است؛ در حالی که در فاز دوم جاي این 

ي سوم انتقال یافته است، تغییر کرده است و به رتبهگویه
از دید ها در فاز اولرسد برخی از گزینهمیبه نظر

.انددورماندهپاسخگویان 
هاي کشاورزي و ـ نقاط ضعف دوري مکانی دانشکده2

هاي اصلیمنابع طبیعی از دانشگاه
مراکز آموزشلیست نقاط ضعف دوري مکانی 5جدول 

عالی کشاورزي و منابع طبیعی از مراکز دانشگاهی اصلی 
اي هدهد، گویهوابسته را از دیدگاه پاسخگویان نشان می

هاي ایاب و ذهاب کارکنان، اعضاي هیأت افزایش هزینه"
دسترسی کمتر به امکانات رفاهی "، "علمی و دانشجویان
کاهش تعامل دانشجویان و اساتید "و "موجود در دانشگاه

به "هاي کشاورزي و منابع طبیعی با سایر رشتهرشته
هاي اول تا سوم ترتیب با بیشترین مقدار میانگین در رتبه

کاهش ارتباط دانشجویان "ي قرار گرفتند. همچنین گویه
در فاز اول به لحاظ تعداد تکرار در "با فضا و مراکز شهر

جاي 10ي ي دوم قرار داشت، اما در فاز دوم در رتبهرتبه
تواند ناشی ها میي این گویهگرفت. این ناهمخوانی در رتبه

اسخگویان در فاز از اثر به یاد نداشتن آن یا عدم دقت پ
اول پژوهش باشد.
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ي مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی از مراکز اصلی وابستهـ فاصله1جدول 

و نحوه تعیین راهبردهاSWOTـ ماتریس 2جدول 

SWOTماتریس 
داخلی

)Wها (ضعف)Sها (قوت

خارجی
)WOکارانه (راهبردهاي محافظه)SOراهبردهاي تهاجمی ()Oها (فرصت

)WTراهبردهاي تدافعی ()STاهبردهاي رقابتی (ر)Tتهدیدها (

یف
دانشگاه/دانشکده/پژوهشکده رد

ه (کشاورزي و منابع طبیعی
اصل

ف
km(

یف
دانشگاه/دانشکده/پژوهشکدهرد

ه (کشاورزي و منابع طبیعی
اصل

ف
km(

یف
ه/دانشکده/پژوهشکده دانشگارد

ه (کشاورزي و منابع طبیعی
اصل

ف
km(

ــگاه  1 ــاورزي دانش ــکده کش دانش
دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   2815تربیت مدرس

ــگاه 029زنجان ــاورزي دانشـ دانشـــکده کشـ
0یاسوج

دانشکده منابع طبیعی و علـوم  2
دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   21516دریایی دانشگاه تربیت مدرس

ــگاه 030شهرکرد ــاورزي دانشـ دانشـــکده کشـ
0ارومیه

پــردیس کشــاورزي و منــابع   3
دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   4217طبیعی دانشگاه تهران

پژوهشکده علوم و صـنایع غـذایی   031شهید چمران اهواز
0مشهد

پــردیس کشــاورزي و منــابع   4
دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   518طبیعی دانشگاه رازي کرمانشاه

دانشکده منـابع طبیعـی دانشـگاه    032تی اصفهانصنع
0زابل

5
پژوهشکده کشـاورزي سـازمان   

هـاي علمـی و صـنعتی    پژوهش
ایران

ــی  019 ــابع طبیعـ ــکده منـ دانشـ
216دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل033دانشگاه صنعتی اصفهان

6
دانشکده علوم زراعـی دانشـگاه   
علوم کشاورزي و منابع طبیعی 

ساري
دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   6720

دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی 5/334صنعتی شاهرود
0رامین خوزستان

ــگاه  7 ــاورزي دانش ــکده کش دانش
ــی  021فردوسی مشهد ــابع طبیعـ ــکده منـ دانشـ

46پردیس ابوریحان دانشگاه تهران035دانشگاه کردستان

ــابع  8 ــاورزي و من ــکده کش دانش
دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   1522طبیعی دانشگاه اراك

0دانشکده کشاورزي دانشگاه ایالم036باهنر کرمان

9
ــابع   ــاورزي و من ــکده کش دانش

فــارس یجخلـ طبیعـی دانشــگاه  
بوشهر

دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   023
0دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن037مراغه

ــگاه  10 ــاورزي دانش ــکده کش دانش
دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   024بوعلی سینا همدان

دانشکده منـابع طبیعـی دانشـگاه    1538لرستان
35گیالن

ــابع  11 ــاورزي و من ــکده کش دانش
دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   9425گنبدکاووسطبیعی دانشگاه 

0دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز039عصر رفسنجانیول

دانشکده منابع طبیعی و کـویر  12
ــاورزي و  026یزدشناسی دانشگاه  ــوم کش ــگاه عل دانش

0دانشکده کشاورزي دانشگاه فسا040منابع طبیعی ساري

ــگاه  13 ــاورزي دانش ــکده کش دانش
ــابع 027محقق اردبیلی دانشــگاه کشــاورزي و من

پژوهشکده محیطی 041طبیعی گرگان
0دانشگاه شهید بهشتی تهران

ــگاه  14 ــاورزي دانش ــکده کش دانش
نشکده کشـاورزي دانشـگاه   دا1828شیراز

دانشکده منابع آب دانشگاه شهید 1142بیرجند
0چمران اهواز
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)n=18ـ آمار توصیفی پاسخگویان (3جدول 

هاي کشاورزي و مکانی دانشکدههاي ناشی از دوري ـ فرصت3
هاي اصلینابع طبیعی از دانشگاهم

دوري "هـاي ، گویـه 6بر اساس نظر پاسخگویان و طبق جدول 
هاي آموزشـی و  یتفعالتواند یک فرصت بهتر جهت مکانی می

پژوهشی دانشجویان و اعضاي هیأت علمی کشـاورزي و منـابع   
، "تـر بـودن بـه مـزارع و باغـات باشـد      یکنزدطبیعی به سبب 

هـاي جــانبی  منـدي از درآمـد  انـد بهـره  تودوري مکـانی مـی  "

دوري مکـانی  "و "هاي زراعی و دامپروري را باالتر ببردفعالیت
توانـد افـزایش   امکان توسعه محصوالت زراعی و دامپروري مـی 

ــد ــانگین  "یاب ــا می ــه ترتیــب ب ــرین مهــم11/7و 22/7، 8ب ت
ها بودند.  فرصت

کشاورزي هايـ تهدیدهاي ناشی از دوري مکانی دانشکده4
هاي اصلیو منابع طبیعی از دانشگاه

درصد فراوانیسطحمتغیر
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد 
انحراف میانگینتجمعی

بیشینهکمینهنمامعیار

سن (سال)
)35<Xi≤25(106/558/588/58

29/3517/6302549 )49≤Xi≤35(79/382/41100
15/5بدون پاسخ

جنیست
111/61مرد

مرد
79/38زن

درجه علمی

63/333/33دانشجوي دکتري

استادیار 90/503/83استادیار

37/16100دانشیار

ویان در فاز اول، دوم و سومبندي نقاط قوت بر اساس نظر پاسخگرتبهـ 4جدول 

ف
نقاط قوتردی

فاز سومفاز دومفاز اول
د  تعدا
ر کرا نگینت نحراف *میا ا

ر معیا
ضریب 

تغییرات 
)CV(

درصد رتبه
فق وا *ت *

1439/846/117/01100ایجاد فضاي بیشتر براي عملیات میدانی و آزمایشگاهی1
128/744/120/0233/93شاورزيامکان تردد وسایل نقلیه سنگین و ادوات ک2
778/600/344/03100با طبیعت و شرایط بکر کشاورزي و روستاییيجوارهمنزدیکی و 7

3
تواند مبنایی براي ایجاد فرصتی براي لمس مستقیم مشکالت که می

هاي کشاورزي و منابع دانشکدهانجام کارهاي علمی و پژوهشی در 
طبیعی را فراهم کند.

159/603/231/0433/93

هاي مختلف ها و گرایشافزایش ارتباط و همکاري بین رشته11
247/604/347/0533/93کشاورزي

131/675/244/0633/93ترزاي بیشتر و در سطح وسیعهاي درآمدامکان انجام فعالیت8
هاي دور از شهرها و آماده شدن دانشجویان جهت کار در مکان9

306/668/244/0733/93آموختگیمراکز شهري پس از دانش
150/557/247/0866/86ها دامی و گیاهیکنترل بیشتر بیماري12
امکان کمک و مساعدت درسی براي دانشجویان خوابگاهی در 4

128/510/240/0933/93محیط دانشکده
212/505/240/01033/93طبیعیتر شدن امکانات مختص کشاورزي و منابع تخصصی5
112/505/240/01033/93هاي کشاورزي و منابع طبیعیافزایش ارتباط رشته6

200/530/246/01133/93امکان مطالعه مازاد و فعالیت عملی کشاورزي10
161/478/260/01266/86طلبی دانشجویان کشاورزي و منابع طبیعیتقویت حس استقالل13

04/6میانگین کل
بیشترین میزان موافقت) از نظر پاسخگویان به دست آمده است.10تایی (صفر کمترین میزان موافقت تا 11* این میانگین در طیف 

باشد.درصد می75**حداقل درصد توافق قابل قبول، 
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هاي کشاورزي و بندي تهدیدهاي دوري مکانی دانشکدهدسته
هاي اصلی از دیدگاه پاسخگویان در منابع طبیعی از دانشگاه

ترین تهدیدها تنظیم شده است که از جمله مهم7جدول 
هدر دادن زمان و انرژي دانشجویان و اعضاي "ه توان بمی

و آمدهاي مکرر براي ایجاد خطرات در رفت"، "هیأت علمی
دور ماندن "و "دانشجویان، کارکنان و اعضاي هیأت علمی

به ترتیب "دانشجویان از فضاي فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
اشاره کرد.28/7و 61/7، 72/7هاي با میانگین

بندي نقاط ضعف بر اساس نظر پاسخگویان در فاز اول، دوم و سومبهـ رت5جدول 

یف
نقاط ضعفرد

فاز سومفاز دومفاز اول
تعداد 
انحراف *میانگینتکرار

معیار
ضریب 
درصد رتبه)cvتغییرات(

**توافق

1682/823/114/01100هاي ایاب و ذهاب کارکنان، اعضاي هیأت علمی و دانشجویانافزایش هزینه2
550/804/112/02100دسترسی کمتر به امکانات رفاهی موجود در دانشگاه1
ي کشاورزي و منابع طبیعی با سایر کاهش تعامل دانشجویان و اساتید رشته5

433/884/122/0333/93هارشته
628/867/120/04100اتالف وقت اعضاي هیأت علمی و دانشجویان براي رفت و آمد به دانشکده3
472/764/121/0533/93هاي کشاورزي و منابع طبیعیدانشگاه در دانشکدهمسئوالنحضور اندك 4
361/715/228/0633/93عدم دسترسی فرد به امکانات مرکز مثل کتابخانه و مراکز تحقیقی مرکزي10
هاي بیعی در کارگاهکاهش مشارکت دانشجویان و اساتید کشاورزي و منابع ط8

441/793/126/0733/93هاي دانشگاههاي علمی و همایشآموزشی، نشست
317/733/233/0833/93هاي خارج شهرهاامنیت پایین وسایل نقلیه و محیط12
ها نسبت به نابرابري آموزشی و امکانات کمک آموزشی براي دانشجویان این رشته9

612/787/126/0933/93هاسایر رشته
806/736/233/010100کاهش ارتباط دانشجویان با فضا و مراکز شهر13
200/730/233/01133/93محصور شدن در جامعه بسته دانشکده14
ها از ي دوري مراکز خوابگاهی دانشکدهافزایش افسردگی در دانشجویان به واسطه6

283/654/123/01233/93ز شهرهاهاي مراکمراکز تفریحی و جاذبه
278/673/240/01333/93هاي کشاورزيکاهش انگیزه در بسیاري از متقاضیان تحصیل در رشته18
361/660/124/01433/93هاي کشاورزي و منابع طبیعی خارج شهرکم بودن امکانات زیرساختی دانشکده7
144/643/238/01533/93وقتراي دانشجویان نیازمند به کار پارهوقت بتر شدن امکان کار پارهسخت17
239/603/232/01633/93کاهش انگیزه کارکنان و اعضاي هیأت علمی11
238/629/236/01733/93افزایش فاصله و دوري از مراکز اداري و خدماتی شهرها15
هاي ایشان علمی، کارکنان و خانوادهامکان اسکان محدود دانشجویان، اعضاي هیأت 19

111/647/240/01833/93در دانشکده

هاي کشاورزي و منابع طبیعی (در برخی عدم اسکان دانشجویان دختر در دانشکده16
106/616/235/01966/86از مراکز)

105/613/352/02066/86)عدم امکان انتخاب دروس متنوع با اساتید مختلف ( براي دروس عمومی و پایه22
ي ایجاد حالت خستگی که در اثر کاهش در عملکرد علمی دانشجویان به واسطه20

150/535/243/02133/93شود.طی کردن یک مسیر طوالنی ایجاد می

ها و در نتیجه ایجاد کمبود منابع مالی و اعتبارات براي ساماندهی فضاي دانشکده21
118/560/250/02233/93آلودگی منظر

106/505/360/02366/86هاي موجود در دانشکدهعدم حضور به موقع در کالس25
194/475/256/02433/93عدم حضور مستمر دانشجویان در دانشکده23
169/498/263/02566/86زیست در اثر افزایش تعدد رفت و آمدهاي وسایل نقلیهآلودگی محیط26
167/476/259/02633/93کنترل ضعیف بر نحوه عملکرد کارکنان و اعضاي هیأت علمی24
آشنا نبودن افراد به فرهنگ ساکنان مناطق دور یلبه دلیفرهنگيوجود تضادها27

139/491/266/02766/86از مرکز
48/6میانگین کل

بیشترین میزان موافقت) از نظر پاسخگویان به دست آمده است.10ر کمترین میزان موافقت تا تایی (صف11* این میانگین در طیف 
باشد.درصد می75**حداقل درصد توافق قابل قبول، 
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ها بر اساس نظر پاسخگویان در فاز اول، دوم و سومبندي فرصتـ رتبه6جدول 

یف
هافرصترد

فاز سومفاز دومفاز اول
تعداد 

انحراف *میانگینرارتک
معیار

ضریب تغییرات 
)cv(درصد رتبه

**توافق

1
هاي آموزشی و پژوهشی یتفعالتواند یک فرصت بهتر جهت دوري مکانی می

دانشجویان و اعضاي هیأت علمی کشاورزي و منابع طبیعی به سبب 
تر بودن به مزارع و باغات باشد.یکنزد

400/811/226/01100

هاي زراعی و هاي جانبی فعالیتمندي از درآمدتواند بهرهمکانی میدوري2
322/787/126/0233/93دامپروري را باالتر ببرد.

تواند افزایش دوري مکانی امکان توسعه محصوالت زراعی و دامپروري می3
311/730/232/0333/93یابد.

ر محیط کار و دوري از آلودگی تواند باعث آرامش بیشتر ددوري مکانی می4
383/646/236/0433/93هاي شهري باشد.محیط

تواند فرصت مناسبی براي مطالعه مازاد و فعالیت عملی دوري مکانی می7
372/656/238/0533/93کشاورزي داشته باشد.

ها در مراکز تر زیر ساختتواند باعث امکان گسترش راحتدوري مکانی می6
239/636/237/0633/93کشاورزي و منابع طبیعی

هاي اشتغال و کارآفرینی ریزيتواند امکان برنامهدوري مکانی می8
233/647/239/0733/93آموختگان کشاورزان و منابع طبیعی را باال ببرد.دانش

هاي طبیعی ي با مکانجوارهمدوري از شهرها و فضاي مصنوعی آن و 9
106/662/243/0833/93اند یک فرصت براي مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی باشد.تومی

تواند امکان ایجاد فضاهاي ورزشی و رفاهی براي دانشجویان دوري مکانی می12
283/573/247/0933/93و همکاران را باال ببرد.

محوري به جاي ـشاورزمحوري و کـتواند فرصتی جهت مسألهدوري می10
182/553/243/01033/93سازي ذهنی باشد.مسأله

14
تواند فرصتی براي استفاده از امکانات و خدمات مراکز دوري مکانی می

ها یا مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه تخصصی پیرامون مثالً دیگر دانشکده
کشاورزي باشد.

159/567/248/01133/93

تواند امکان بیشتري جهت دسترسی و ارتباط بیشتر نی میدوري مکا18
239/520/359/01233/93روستاییان اطراف دانشکده با استادان و دانشجویان فراهم سازد.

تواند تجربه شرایط سخت زندگی براي دانشجویان همراه با دوري مکانی می17
129/591/255/01433/93امکانات محدودتر نسبت به پردیس مرکزي باشد.

تواند امکان ایجاد مراکز علمی پیشرو که پشتوانه اقتصادي و دوري مکانی می15
124/554/248/01333/93ها و حتی خود دانشجویان را افزایش دهد.علمی را براي دانشکده

16
هاي کالن کشاورزي با تواند باعث انجام طرح و پروژهدوري مکانی می

هاي مختلف کشاورزي و منابع طبیعی تادان و دانشجویان رشتهمشارکت اس
شود.

122/578/250/01533/93

هاي کشاورزي و تواند فرصتی براي برقراري مقدمات استقالل دانشکدهمی5
117/587/136/01633/93منابع طبیعی باشد.

11
هاي ي دانشکدههاي ادارتواند تفویض اختیار به معاونتدوري مکانی می

کشاورزي در راستاي جلوگیري از افزایش غیرضروري برخی از روندهاي 
اداري براي دانشجویان و استادها را افزایش دهد.

183/420/246/01733/93

هاي کشاورزي در دید تواند باعث تقویت جایگاه رشتهدوري مکانی می13
172/424/247/01866/86شود.مسئوالن

ي خدمات براي برخی از مراکز خدماتی تواند امکان ارائهدوري مکانی می19
130/400/369/01933/93کشاورزي و منابع طبیعی جهت باال بردن بازگشت سرمایه را باال ببرد.

تواند امکان تمرکز بیشتر دانشجویان بر امور درسی و دوري مکانی می20
111/495/272/02066/86پژوهشی را افزایش دهد.

81/5میانگین کل
بیشترین میزان موافقت) از نظر پاسخگویان به دست آمده است.10تایی (صفر کمترین میزان موافقت تا 11* این میانگین در طیف 

باشد.درصد می75**حداقل درصد توافق قابل قبول، 
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یف
تهدیدهارد

فاز سومفاز دومفاز اول

انحراف *میانگینتعداد تکرار
معیار

ضریب تغییرات 
)cv(درصد رتبه

**توافق

672/727/229/0133/93هدر دادن زمان و انرژي دانشجویان و اعضاي هیأت علمی3

انشجویان، کارکنان و و آمدهاي مکرر براي دایجاد خطرات در رفت1
561/797/126/0233/93اعضاي هیأت علمی

328/796/127/0333/93دور ماندن دانشجویان از فضاي فرهنگی و اجتماعی دانشگاه2

در صورت بروز حادثه و یا مشکل براي هر یک از دانشجویان، 7
383/657/238/0433/93بر است.دسترسی به مراکز درمانی محدود و زمان

هاي کشاورزي و منابع کمتر شدن متقاضیان براي ورود به رشته6
878/634/236/05100طبیعی

456/660/240/0633/93هابه حاشیه رفتن رشته کشاورزي نسبت به سایر رشته8

کاهش و افت کاري، تحصیلی و انگیزه دانشجویان، اعضاي هیأت 4
711/600/233/0733/93علمی و کارکنان

دوري واسطهبهاي هاي عمران و توسعهها و طرحفراموشی از برنامه5
247/591/135/0833/93مکان

ریزي ساخت و ساز اداري و تأسیساتی در ي بدون برنامهتوسعه9
150/462/258/0933/93فضاي طبیعی

133/493/268/01033/93هاارگانها و ... توسط سایر امکان تصرف اراضی دانشکده10

ي کشاورزي و منابع یژه علوم جدید در زمینهوبهتضعیف تولید علم 11
172/397/280/01166/86طبیعی

08/6میانگین کل
مده است.بیشترین میزان موافقت) از نظر پاسخگویان به دست آ10تایی (صفر کمترین میزان موافقت تا 11* این میانگین در طیف 

باشد.درصد می75**حداقل درصد توافق قابل قبول 

گیري و پیشنهادهانتیجه
اي کلی و اساسی براي دستیابی به اهداف و برنامه،راهبرد

هاي اصلی سازمان است. راهبرد در سطوح کالن مأموریت
). 1390شود (شورینی و همکاران، سازمان تعریف می

ف نسبتاً وسیع تشکیل یافته و مفهوم راهبرد از یک طی
فردي است و از بهواجد ماهیت، ویژگی و کارکرد منحصر

شود؛ لذا ماهیت سه عنصر هدف، مسیر و ابزار تشکیل می
شود که راهبرد از طیف هدف شروع و به الگو منتهی می

عامل اصلی در چگونگی تعیین آن، میزان اطالعاتی است 
ي مورد نظر در اختیار و آیندهکه از محیط درونی و بیرونی 

باشد. در خصوص ویژگی راهبرد، ذکر این نکته ضروري می
گرایی است که در تبیین گرایی و واقعاست که محیط

هاي مناسب براي راهبرد، تعیین مسیر حرکت و هدف
شود بینی ابزار مناسب براي تحقق هدف مؤثر واقع میپیش

).1390(کاظمی و پالوج، 
ریزي راهبردي ابزار مناسبی جهت برنامهSWOTیل تحل

ها در آینده اي براي شناسایی بهترین موقعیتاست و پایه

شامل نقاط قوت و SWOTهمچنین ماتریس .باشدمی
ها و تهدیدهاي بیرونی براي ضعف دورنی و فرصت

,Manteghi & Zohrabiاستخراج راهبردهاي آینده است (

س، با تعمق در نتایج به دست آمده، بر این اسا).2011
راهبردهاي زیر ارائه گردید.

)SOراهبردهاي تهاجمی (
ـ در اختیار داشتن فضاي آزمایشگاهی و زمین زراعی 1

فرصت مناسبی براي انجام کارهاي آموزشی و ،بیشتر
هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی و دانشجویان دانشکده

سازد؛کشاورزي و منابع طبیعی فراهم می
ـ امکان تردد وسایل نقلیه سنگین و ادوات کشاورزي 2

هاي زراعی و هاي جانبی فعالیتمندي از درآمدتواند بهرهمی
دامپروري را باالتر ببرد؛

جواري با هاي آلوده شهري و همـ دوري از محیط3
تواند باعث آرامش طبیعت بکر کشاورزي و روستایی می

دانشجویان در محیط کار بیشتر اعضاي هیأت علمی و 
باشد؛

ر فاز اول، دوم و سومبندي تهدیدها بر اساس نظر پاسخگویان دـ رتبه7جدول 
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ـ نزدیکی دانشجویان به محیط روستایی و لمس 4
ریزي جهت تواند امکان برنامهمیهاآنمشکالت 

را باالتر ببرد وهاآنکارآفرینی، اشتغال و درآمدزایی 
تر شدن امکانات مختص کشاورزي و منابع ـ تخصصی5

ي علمی هاتواند مطالعه مازاد و فعالیتطبیعی می
دانشجویان را افزایش دهد.

)STراهبردهاي رقابتی (
هاي زراعی ـ استفاده از امکانات آزمایشگاهی و زمین1

براي جلوگیري از اتالف وقت؛
ها و افزایش امکانات هاي این دانشکدهـ بهبود زیرساخت2

رفاهی، فرهنگی و اجتماعی براي جلوگیري از نیاز به رفتن 
به مراکز اصلی؛

هاي کشاورزي و ـ ایجاد ارتباط بهتر و بیشتر بین رشته3
ودیگر منابع طبیعی براي تقویت یک

ـ استفاده از طبیعت بکر محیط طبیعی دانشکده و هواي 4
مناسب آن و دوري از هواي آلوده شهرها.

)WOکارانه (راهبردهاي محافظه
هاي ـ افزایش امکانات رفاهی و ورزشی در داخل دانشکده1

اورزي و منابع طبیعی تا افراد کمتر نیازمند رفتن به کش
داخل شهر باشند؛

هاي آموزشی در ها و کارگاهها، همایشـ برگزاري نشست2
هاي کشاورزي و منابع طبیعی براي ارتقاي داخل دانشکده

سطح علمی دانشجویان و اعضاي هیأت علمی؛
وحیه ـ برگزاري اردوهاي علمی و تفریحی براي تقویت ر3

ی ناشی از حضور در گدانشجویان و جلوگیري از افسرد
محیط بسته؛

هاي هاي درآمدزایی دانشکدهـ استفاده از پتانسیل4
هاي این کشاورزي و منابع طبیعی براي توسعه زیرساخت

ها؛دانشکده
هاي با امکانات رفاهی مناسب جهت ـ ایجاد خوابگاه5

از رفت و آمدهاي ساکن شدن دانشجویان جهت جلوگیري 
؛هاآنجویی در وقت مکرر بین شهر و دانشکده و صرفه

ـ تقویت و نظارت مستمر و دقیق بر رفتار و انگیزه 6
هاي ضمن خدمت براي استادان، همچنین برگزاري دوره
جلوگیري از افت کیفیت تدریس و

هاي هاي ارتباطی بین دانشجویان دانشکدهـ ایجاد کانال7
ها.منابع طبیعی با سایر رشتهکشاورزي و 

)WTراهبردهاي تدافعی (

ها ـ افزایش امکانات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی دانشکده1
هاي مکرر به دانشگاه براي جلوگیري از نیاز به رفت و آمد

و مراکز شهري؛
هاي ـ افزایش کیفیت خدمات درمانی و سرویس2

ان، اعضاي هیأت امنیت دانشجویباال بردنها براي دانشکده
؛کارکنانعلمی و 

هاي کشاورزي و منابع هاي دانشکدهـ بهبود زیرساخت3
طبیعی از لحاظ آموزشی، رفاهی و فرهنگی براي تقویت 
روحیه و انگیزه دانشجویان و جلوگیري از افسردگی و 

کمبود امکانات؛ 
هاي دانشجویی دخترانه و پسرانه در ـ احداث خوابگاه4

هاي کشاورزي و منابع طبیعی با امکانات هداخل دانشکد
رفاهی و امنیت کافی و

ـ در نظر گرفتن امتیازات ویژه براي دانشجویان قبولی با 5
ها جهت هاي ممتاز براي تشویق انتخاب این دانشکدهرتبه

ادامه تحصیل.
اهبردي رابزاري SWOTماتریس پیش از این بیان شد که 

ها و درونی با فرصتجهت انطباق نقاط قوت و ضعف
ي این بنابراین از طریق مقایسه؛تهدیدهاي بیرونی است

WTو SO ،ST ،WOراهبردتوان چهار نوع عوامل می

,Manteghi & Zohrabiارائه داد ( ،). در این مرحله2011
محاسبه شد و با توجه به SWOTهاي میانگین کل جدول

که گونههمانو ها شکل یک طراحی گردید این میانگین
، از دیدگاه WTراهبرد تدافعی ،آمده است1گارهدر ن

پاسخگویان داراي بیشترین استقرار در میان راهبردهاي 
به حداقل هاآنیعنی راهبردي که هدف ؛دوري مکانی بود

باشد. هاي ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف میرساندن زیان
کارانه د محافظه، راهبرWTپس از راهبرد ،عالوه بر این

WOاین راهبرد به .باشدداراي بیشترین مقدار استقرار می
هاي اي که در فرصتهاي بالقوهمنظور استفاده از مزیت

محیطی نهفته است و براي جبران نقاط ضعف موجود 
STي راهبرد رقابتی گیرد. محدودهمورد استفاده قرار می

م قرار گرفت و در پایان ي سواز نظر پاسخگویان در مرتبه
داراي کمترین مقدار استقرار بود.SOراهبرد تهاجمی 

از Wو همچنین OازTهاي همچنین، از تفاضل میانگین
S ي مرکز ماتریس ، نقطههاآنو تقاطعSWOT به دست

در این پژوهش SWOTآید و  نقطه مرکزي ماتریس می
ضعیت کنونی قرار گرفت که نشان دهنده وWTدر ناحیه 
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هاي کشاورزي و منابع طبیعی از دوري مکانی دانشکده
باشد. هاي اصلی میدانشگاه
ــان ــههم ــه در گون ــارهک ــانی   1نگ ــت، دوري مک ــده اس آم

هـاي اصـلی   هاي کشاورزي و منابع طبیعی از دانشگاهدانشکده
ــاتریس   ــدافعی م ــرد ت ــه راهب ــدگاه پاســخگویان در ناحی از دی

SWOTاین وضعیت بیانگر این نکتـه اسـت کـه    قرار گرفت و
ــابع طبیعــی از  دوري مکــانی دانشــکده هــاي کشــاورزي و من

هاي اصلی بیش از آن که داراي نقاط قوت یـا فرصـت   دانشگاه
باشد داراي نقاط ضعف و تهدید اسـت. از آنجـایی کـه انتقـال     

هاي اصـلی نیازمنـد صـرف    هاي به داخل دانشگاهاین دانشکده
بسیار زیادي است و از آن گذشته این کار منجر بـه  هاي هزینه

هاي صـرف شـده در سـاخت و تجهیـز ایـن      هدر رفتن هزینه
شود؛ در نتیجه، بایـد راهکارهـایی جهـت رفـع     ها میدانشکده

هـاي  نقاط ضعف و تهدیدهاي ناشی از دوري مکـانی دانشـکده  
خارج از دانشگاه اندیشیده شده و نقاط قوت آن تقویـت شـوند   

هـاي بـه وجـود آمـده در ایـن بـین       عالوه بر ایـن از فرصـت  و 
ي بهینه شود.استفاده

شود از این پس هاي این پژوهش پیشنهاد میبا توجه به یافته
هاي کشاورزي و منابع طبیعی دوري جهت احداث دانشکده

ها در مکانی مد نظر قرار گرفته و تا حد امکان این دانشکده
صلی تأسیس شوند. همچنین جهت انجام هاي اداخل دانشگاه

هایی در خارج شهر در نظر عملیات میدانی کشاورزي، محیط
گرفته شود تا دانشجویان جهت انجام عملیات میدانی به این 

ها بروند.محل
هاي کشاورزي و انجام ها نسبت به زمیناز آنجایی که گلخانه

ه پیشنهاد عملیات میدانی فضاي کمتري نیاز دارند در نتیج
ها با توجه به هایی در داخل محیط دانشگاهشود، گلخانهمی

براي انجام جلوگیري از هدر رفتن هاآنمیزان فضاي موجود 
ي دانشجویان و استادان جهت کار در و هزینهيانرژزمان، 
ها احداث شوند.گلخانه

یکی از امکانات ضروري جهت انجام کارهاي پژوهشی توسط 
یأت علمی و دانشجویان کشاورزي و منابع طبیعی اعضاي ه

شود جهت باشد، پیشنهاد میهاي مجهز میوجود آزمایشگاه
هاي مورد نیاز هاي ساخت آزمایشگاهجویی در هزینهصرفه

هاي هاي کشاورزي، از آزمایشگاهدانشجویان برخی از گرایش
ده هاي دانشگاه اصلی به صورت مشترك استفاسایر رشته

شود.
با توجه به این که یکی از نقاط ضعف مهم ناشی دوري 

هاي کشاورزي و منابع طبیعی از مکانی دانشکده
هاي اصلی، دور ماندن اعضاي هیأت علمی و دانشگاه

هاي کشاورزي و منابع طبیعی از محیط دانشجویان رشته
برگزار شده يهااجالسها، سمینارها و دانشگاه، همایش

شود این شود، در نتیجه پیشنهاد مینشگاه میتوسط دا
ها، سمینارها و کنفرانس از طریق ویدئو کنفرانس همایش

هاي کشاورزي و منابع طبیعی به طور مستقیم در دانشکده
پخش شود تا اعضاي هیأت علمی و دانشجویان بتوانند از 

مند این اطالعات و مطالب با اثربخشی بیشتري، بهره
گردند.

دیگر نقاط ضعف و تهدیدهاي بیان شده توسط از
هاي کشاورزي پاسخگویان تضعیف روحیه دانشجویان رشته

ها در اثر دوري از و منابع طبیعی و حتی افسردگی آن
هاي شهري و مراکز تفریحی شهري و دانشگاه بود. محیط

بر این اساس، الزم است امکانات رفاهی و ورزشی الزم 
نان، اعضاي هیأت علمی و دانشجویان فراهم گردد تا کارک
هاي کشاورزي و منابع هاي دانشکدهساکن در خوابگاه

طبیعی خارج از شهر، بتوانند از این امکانات استفاده کنند 
و به این ترتیب تا حدودي از افسردگی و سرخوردگی 
دانشجویان و اعضاي هیأت علمی این مراکز کاسته شود. 

اختیار داشتن فضاي کافی در با توجه به در کهآنضمن 
هاي کشاورزي و منابع طبیعی، با ایجاد بسیاري از دانشکده

شود تا با توجه به چنین امکاناتی، فرصت آن فراهم می
محدودیت فضا براي مراکز اصلی دانشگاهی، به نوعی، از 

هاي کشاورزي و منابع این منظر، این مراکز به دانشکده
طبیعی وابسته شوند. 
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Abstract
Many agricultural and natural resources higher education institutions, because of the need to farmlands,
greenhouses and laboratories are located outside the cities, away from the confines of their main centers
(academic affiliated educational centers). This trend, despite having some of the above benefits, has been caused
dissatisfaction and consequently decrease the interest and desire of the faculty members, staff and some students
for choice to work and study in such centers. Therefore, the purpose of this research was to analyze strategies
towards distant place of agriculture and natural resources higher education institutions from the academic
affiliated educational centers. This applied descriptive research in terms of research methodology paradigm is a
qualitative inquiry, was conducted using a classic Delphi technique. The research sample whose were chosen by
purposive sampling method are faculty members and Ph.D. students with agriculture and natural resources
majors that somehow are involved with outlying from their main academic centers. In this way, the most
important strengths, weaknesses, opportunities and threats were known as perceived by respondents and at the
end all four rates averages were calculated with SWOT analysis matrix. The resultant SWOT matrix analysis is
located in the area of WT (defensive strategy). Accordingly, it is better stop building and establish colleges of
agriculture and natural resources in the outside the main campus and is necessary measures be used to overcome
the weaknesses and threats for those which are away from the main universities and academic centers. At the
end, suggested strategies have been presented.
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