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 چکیده
ـ جد يها ياستراتژ يساز ادهیو پ میقبل از تحر یآموزش يها ياستراتژ یپژوهش به بررس نیا در  دی
اطالعات  يگردآوربه طرح  تیپرداخته شده است. طرح پژوهش با توجه به ماه یاقتصاد مقاومت يبر مبنا

ی و خارج یعوامل داخل ییشناسابه  نیاز دارد؛ همچنین سازمان تیمأمور ۀیانیب نیتدو براي یو کم یفیک
ـ نیـاز دارد  نیـز  اطالعـات  يگـردآور  بـراي ) یبیترک قی(روش تحق ختلفم يها استفاده از روش و  ۀ. نمون

 ۀو نقشـ  نیتـدو  ۀنـ یدانشـگاه کـه درزم   تادانچنـد تـن از اسـ   همچنین و  رانیمعاونان و مد شده، یبررس
 ةویمتناسب با موضوع و ش شده استفاده يریگ اندازه ابزار دارند، است. يهمکار ینوع به ای تیفعال ياستراتژ
پـژوهش بـا اسـتفاده از مطالعـات و      نیا ساخت است. محقق افتهیساختار مهین يها شامل جلسه ،پژوهش

 يهـا  از روش یکـ یکـه   يفاز ماتلید کیبا استفاده از تکن ،موجود یاز کتب و اسناد علم شده انیب یمبان
شدت اثر  انیم یو معلول یبا توجه به روابط عل ، انجام شده  است.است یگروه يریگ میشده تصم شناخته
ـ ا زیعوامل مرتبط با آنـال  ،سوات سیمؤثر در ماتر يفاکتورها میرمستقیو غ میمستق ـ  بـه  سیمـاتر  نی  ۀگون

ـ شـده و درنها  يبنـد  و رتبه لیتحل یصورت کم و به ریپذ انعطاف  اسـت.  شـده ارائـه   ياسـتراتژ  ۀنقشـ  تی
 سیماتر يجا به يفاز ماتلیکاربرد د ۀبه توسع ،يکاو نمونهصورت  پژوهش به يها افتهیبراساس نهایت  در

در  کیاسـتراتژ  تیریکاهش شکاف کاربرد مد براي دتوان یو ماست پرداخته  یکم کیاستراتژ يزیر برنامه
 .گام بردارد يامروز ثبات یب يایدن
 .یمقاومت اقتصاد د،یجد ياستراتژ م،یتحر ،یآموزش ياستراتژ: يدیکلگان واژ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 مقدمه
  ی،طـ یمح عوامـل  ضـعف،  و قـوت  نقـاط  اهداف، ییشناسابه  ابتدا ک،یاستراتژ تیریمد کردیرو در
 فرهنـگ،  ساختار، دومۀ مرحل درتوجه شده است؛  ... و یکیتکنولوژ ،یقانون ،یاجتماع ،یاسیس ،ياقتصاد
 ریمسـ  در ، مـدیریت اسـتراتژیک  عوامل نیا رییتغ با تا گیرندقرار می لیوتحل هیتجز ها ستمیرسیز و منابع

 .کند یم انیب را ياستراتژ ياجرا یچگونگي گرید و ياستراتژ نییتع  اوۀ مرحل .کند حرکت شده انتخاب
و صـادرات نفـت خـام، شـکاف      یمحصـول  حاصل از اقتصاد تک يبه درآمدها یشک وابستگ بدون

و  ی، پـول يضعف نظام بانکـدار  ،یعلم يساالر ستهیشا عدم، يو ادار ياقتصادفساد  ،یو فقر نسب یطبقات
و  ضیعـر  یبوروکراسـ  ت،یـ جمع یو سـالخوردگ  یتیجمعهرم  رییبه تغ توجه نکردنکشور،  يارز ستمیس
از  یسـرگردان کـه ناشـ    يهـا  هی، وجـود سـرما  ها کرده لیتحص يکاریوکار و ب کسب يفضا ،یدولت لیطو

 ۀبـر چرخـ   قیـ دق نکـردن  ال به داخل و خارج، نظـارت بودن نرخ ارز و نرخ بهره است، قاچاق کا يدستور
ـ یونقـل ر  در کشور، ضعف حمـل  یفروش و خرده یفروش صورت عمده کاال به عیتوز  يربنـا یعنـوان ز  بـه  یل

ازجملـه موانـع و    ،در کشور نینماد يها هیو سرما یاجتماع يها هیبه سرما نکردن توجه ،ياقتصاد ۀتوسع
 ). مهـار 1392 آبـاد،  یحاج یوسفیاست ( یاقتصاد مقاومت یاصول و مبان ياجرانقاط ضعف موجود بر سر 

 اقـدامات  گـر ید از یداخل يکاال دیخر و واردات بر دیتول حیترج اقتصاد، يساز یمردم فساد، و يسوداگر
ـ ا در .است رانیا در یمقاومت اقتصاد يالگو يساز یعمل و تحقق ۀنیدرزم الزم ـ ر برنامـه  نـه یزم نی  ،يزی

 و تدبر یۀسا در جز ،ذکر شده یمقاومت اقتصاد یاستیس يها یمش یخط کنترل و یابیارز اجرا، ،يساز ادهیپ
 ).1392 آباد، یحاج یوسفیبود ( نخواهد ریپذ امکان کیاستراتژ تیریمد اصول اعمال

 دیشد یوابستگ اقتصاد، یتورم رکود تیوضع ،ياقتصاد يها میتحر ،رانیا اقتصاد یکنون طیشرا در
 بـه  توجـه  لـزوم  ،يکشـاورز  یصنعت دیتول بخش يساختار مشکالت و ینفت يدرآمدها به یعموم ۀبودج
 کشور ياقتصاد ۀتوسع ۀسال پنج ۀبرنام و 1404 افق در را کشور انهیسال ۀبودج در یمقاومت اقتصاد کردیرو

 حیصـح  تیریمـد  ،یعمـوم  ۀبودجـ  در ینفتـ  يدرآمـدها  سهم کاهش اساس نیا . برسازد یم مشخص
 و يا بودجـه  منـابع  در یاتیـ مال يدرآمـدها  سهم شیافزا جهت در يزیر برنامه يدرآمد منابع و ها نهیهز

ـ ا در هـا  نـه یهز نیا تکاثر بیضر بودن اندك به با توجه بودجه، در يجار يها نهیهز سهم کاهش  ،رانی
 از گذر يبرا کیاستراتژ تیریمد و يزیر برنامه امر در کشور کالن تیریمد يرو شیپ يراهکارهاازجمله 
 .)1392 آباد، یحاج یوسفیاست ( رانیا اقتصاد يرو شیپ يها چالش
 ۀشیمقاومـت در برابر اند یو کانون اصـل خواه يآزاد يکشورها يعنوان الگو امروز به یران اسالمیا

 – يغــرب بــا بحــران اقتصــاد     يـایـ اسـت کـه دن یـن در حـالیغرب قرار دارد و ا یبرال دموکراسیل
 ،ـر تــرکش خــود  ین تیـن مشـکالت آخـرینجات خـود از ا يط براین شرایمواجه است و در ا یاجتماع

ـ   یم واقعـ یم هوشمندانه را انتخاب کرده است کـه در دو سـطح تحـر   یتحـر یعنـی آن را  یو جنـگ روان
هـا،   کـش  و نفت یرانیکشت يها ، شرکتي، بانک مرکزینفت يها میحرتآن بـا  یو در طـ کند یم يریگیپ
خـود   يقـو  يهـا  از رسـانه  يریـ گ و سپس با بهره ياقتصاد يجاد فشارهایبا ا تیاشخاص و درنها یرخب

 اسـت  ممکـن  ). اگرچـه 1391 ،يآهنگـر  و يجعفـر ن مردم و مسئوالن هستند (یجاد شکاف بیخواهان ا
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 مـا  دوش از فشـارها  امـا  ابـد، ی خاتمـه  یفعل طیشرا و ابدی کاهش شده، باز ما اقتصاد بر که ییها میتحر
 هـا  آن اصـل  در اما کند؛ رییتغ ها تیمحدود و فشارها شکل و نوع است ممکن تنها .شد نخواهد برداشته

ـ  عنـوان  بـه  حـتم  طـور  به را یمقاومت اقتصاد دیبا لیدل نیهم به و دیآ ینم وجود به يرییتغ  راهبـرد  کی
 يور بهـره  ی،مقاومت اقتصاد خصوصاً ،اقتصادها در اگرچه). 1392 پور، یطالب( میده قرار در نظر درازمدت

 یعنـ ی ییکـارا  از منظـور  .اسـت  ییکـارآرا  و یاثربخش یعنی مهم دو فاکتور به ازمندین یول نهایی؛ هدف
ـ ا در و کنند یم استفاده نهیبه صورت به چگونه دارند که یمنابع از يفکر نخبگان و ياقتصاد رانیمد  نی

ـ ا بر. اندشده تر کینزد یسازمان اهداف به زانیم چه تا راستا  اقتصـاد  در مـوردنظر  يور بهـره  اسـاس  نی
 ۀچرخ در موضوعات نیتر يدیکل از امر نیا ست.ا کشور منافع يراستا در عوامل ۀنیبه تیریمد ی،مقاومت
 .)1391 ،يآهنگر و يجعفراست ( رانیا هدیدسوبس و ینفت اقتصاد

نظام  یتیو امن یاسیس کالن يها استیاست که هماهنگ با س ينظام اقتصاد کی یاقتصاد مقاومت
 يتـا بتوانـد در برابـر ضـربات اقتصـاد      ردیـ گ یشکل م یبیدر برابر اقدامات تخر مقاومت يو برا یاسالم
خـود را ادامـه    شـرفت ینظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پ ياقتصادگوناگون  يها و توطئه ها میتحر

رهبر معظم  ۀحفظ کند و به گفت یو جهان يا منطقه ،یملخود را در ابعاد  ۀجانب دهد و روند رو به رشد همه
). در برابـر صـف   1392 پـور،  یطـالب کشـور اسـت (   شـرفت یروند پ ۀتنها راه ادام یانقالب اقتصاد مقاومت

مقاومت جانانـه داشــته باشــند و وحــدت     یۀد روحیه کشور و نظام همه بایناجوانمردانه عل يها یدشمن
و  میدر برابـر هرگونـه تحـر    یراهبرد اساسـ  نیتر مهم تواند یه میقضائ ه، مقننه ویمجر ين قوایب یاسیس

و موجبـات  داکردهیجامعه رسوخ پ تر نیین به سطوح پاین مسئولیباز  تیباشد و درنها یخارج هايـدیتهد
ـ ). در ا1391 ،يآهنگـر  و يجعفرکشـور در برابر مشکالت را فراهم خواهد ساخت ( يسـربلند راسـتا   نی

ـ ر به برنامـه  ازین ،سازماندر  یاهداف اقتصاد مقاومت به لین يبرا  ریو انتقـال آن بـه سـا    کیاسـتراتژ  يزی
 کارکنان است.

ـ جد يهـا  ياستراتژ يساز ادهیامروز، خلق و پ یرقابت يایدن در از  يریـ گ بهـره  يو مبتکرانـه، بـرا   دی
 یتمـام  يبـرا   يگفـت کـه هـر اسـتراتژ     تـوان  یطورقطع م . بهرسد یها، سخت و دشوار به نظر م فرصت
ـ  يبـرا  يا ي. اگر استراتژستیها مناسب ن سازمان  گـر یسـازمان مطلـوب و مـؤثر باشـد، لزومـاً در د      کی
بـه   توجه با). 1391 همکاران، و مهرمنش از نقل به ؛1389، یچابک ییرزایمنخواهد بود ( دیها مف سازمان

 يها تیدرآوردن فعال نظم به را کیاستراتژ تیریها، مد و اثر آن بر سازمان طیمح يها یو دگرگون راتییتغ
اهـداف سـازمان موردنقـد و     کـه  يطـور  بـه  ؛اند کرده فیآن تعر یرونیب طیمح راتییسازمان با اعتنا به تغ

 تیریمد ف،یتعر نیمؤسسه فراهم شود. عالوه بر ا تیموفق ۀنیزم قیطر نیتا از ا ردیقرار گ یدائم یبررس
آن  ياجرا نیبلندمدت سازمان و همچن يها تیاند که جهت فعال دانسته يریگ میتصم ندیرا فرآ کیاستراتژ
 کـه  است يندیفرا کیاستراتژ تیریمد که گفت دیبا فیتعر دو نیکند. با توجه به ایم نییرا تع ها میتصم
را مشـخص و   يا ژهیو یاتیاهداف عمل ن،ییبلندمدت سازمان را تع يها تیجهت فعال رانیمد آن، ۀلیوس به

ـ  يها و برنامه یطراح یو خارج یداخل طیاهداف را با توجه به شرا نیبه ا لین يها ياستراتژ  يبـرا  یعمل
ها بر  آن آثارو  یو درون یطیبه عوامل مح رانیو مد ها ستی. استراتژکنند یرا انتخاب م ها ياستراتژ ياجرا
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ـ توجـه دارنـد و ا   هـا  ياسـتراتژ  نیهـا در تـدو   و فرصت دهایآثار تهد زینقاط قوت و ضعف سازمان و ن  نی
طور مرتب اهداف،  و به شودانجام میسازمان  تیفعال انیصورت مداوم در جر به کیاستراتژ لیوتحل هیتجز

ـ جد يهـا  تیما و موقع تیسازمان با توجه به وضع يها و برنامه ییاجرا يراهکارها تـا   ابـد ی یمـ  رییـ تغ دی
انـد   دانسـته  ایپو يندیرا فرا کیاستراتژ تیریمد رو نیآماده باشد. ازا دیجد يهاتیسازمان با توجه به وضع

 تیریمــد گــر،ید یفــی). در تعر52 :1392 ،ییو دانــا یفرهنگــ از نقــل بــه ؛62تــا  61 :1390 ،ی(خاشــع
انـد کـه سـازمان را     چندگانه دانسـته  يا فهیمات وظیتصم یابیاجرا و ارز و نیتدو علم و هنر را کیاستراتژ
 ).1997، 1دیویابد (دیبلندمدت خود دست  يها سازد به هدف یقادر م

 :ن استیا کیاستراتژ يزیر برنامهمقصود از 
 ن شود؛ییانداز سازمان تع ت و چشمیمأمور .1
ـ کننـد  ید مـ یسازمان را تهد یط خارجیکه در مح یعوامل .2 ش بـه وجـود   یبـرا  ییهـا  ا فرصـت ی

 شوند؛ ییشناسا ،آورند یم
 شوند؛ ییسازمان شناسا ینقاط قوت و ضعف داخل .3
 ن شوند؛ییاهداف سازمان تع .4
درنظـر  ت یـ فعال ۀادامـ  بـراي خـاص   يها يگوناگون و انتخاب استراتژ يها يان استراتژیدر پا .5

 ).1997 د،یوی(دگرفته شود 
) کی(اسـتراتژ  يدیـ کل اهـداف  و شـود  یم افراز، شتریب ای منظر چهار به سازمان ،ياستراتژ ۀدر نقش

، 2تـز یچ( شـود  یمـ  يبنـد  دسته منظر، چهار نیا در است، سازمان کیاستراتژ ۀبرنام در مندرج که سازمان
خـود،   يها کینامیبسته به ساختار صنعت و د تواند ی). البته هر سازمان م 2000؛ کاپالن و نورتون، 2008

 3؛ چن2008، تزیچ؛ 2006؛ نئون، 2000(کاپالن و نورتون،  دیکم نما ای ادیخود را ز ياستراتژ ۀمناظر نقش
 ).2006و همکاران، 
بـه دسـت    ییمبنـا  منـاظر،  در سازمان کیاستراتژ اهداف نیب یمعلول و علّت روابط قیدق میبا ترس

قـرار   ها ياستراتژ زیآم تیموفق ياجرا ومتوازن  يازیکارت امت يبرا اي شالودهعنوان  به تواند یم که دیآ یم
 ياستراتژ ۀنقش میفراگرفته به ترس یمبان کمکدر نظر دارد با  پژوهشگر پژوهش، نیدر ا از این رو ؛ردیگ

 بپردازد. یاقتصاد مقاومت کردیبا رو ینظام آموزش
 

 پژوهش روش
ـ مامور یـۀ انیب نیتـدو  براي یکم و یفیک اطالعات يگردآور به ازین و طرح تیماه به توجه با  تی
 در) یبـ یترک قیتحق روش( مختلفی يها روش از استفاده ی وخارج و یداخل عوامل ییشناسابه  سازمان،
 يگـردآور  يبـرا  ریز شرح به مختلفی يها روش طرح مختلف مراحل در .است نیاز  اطالعات يگردآور

 .شد خواهد استفاده طرح مختلف مراحل در اطالعات
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. David 
2. Chytas 
3. Chen 



 ...  يساز ادهیپ و میتحر از قبل یآموزش يها ياستراتژ یبررس 

129 

 :است شرح بدین استراتژي تدوین مختلف مراحل
 ؛مشابه يها سازمان انداز چشم و تیمورأم یبررس و مطالعه .1
 ۀنقشـ  نیتـدو  در ریگ میتصم نمسئوال و رانیمد يبرا افتهیساختار مهین يها جلسه صورت یۀته .2
 اهداف و راهکارها ها، ياستراتژ شامل ،تابع يها برنامه و ها تیمأمور نییتع براي یآموزش نظام ياستراتژ

 ...؛ و
ـ یب یطـ یمح طیشـرا  و یدانشـگاه  جهاد یبررس و مطالعه .3 ـ  و یرون  میترسـ  و ییشناسـا  و یدرون

 ی؛آموزش نظام SWOT  سیماتر
 .متوازن يازیامت کارت منظر چهار اساس بر ياستراتژ ۀنقش میترس آخر ۀمرحل در .4

 فیتوصـ  يبـرا  یچهـاروجه  اهـداف  چگونه که دهد یم نشان ما به صفحه کی در ياستراتژ ۀنقش
 .دنشو یم بیترک ياستراتژ

 
 خبره گروه معرفی
خبره در سازمان کمـک   یاز گروه افته،یساختار مهین يها جلسه صورت لیتکم براي ،قیتحق نیا در
محقـق را   ،شـد  انتخـاب  یو پست سـازمان  یلیخدمت، مدرك تحص ۀگروه با توجه به سابق نیا ؛گرفته شد

و چنـد تـن از    یآموزش نظامارشد  رانیمعاونان و مد :اند از گروه عبارت نی. اکنند ياری مقاله نیتدو براي
ـ بـا ا  ینـوع  به ایداشته  تیفعال ياستراتژ ۀنقش نیتدو ۀنیدانشگاه که درزم استادان  يسـازمان همکـار   نی

 دارند.
 تادانچند تن از اسـ  و رانیمد و معاونان پژوهش، نیا يآمار ۀجامع پژوهش، نیا اهداف به توجه با

مشخصـات   هسـتند. دارنـد،   يهمکار ینوع به ایداشته  تیفعال ياستراتژ ۀنقش نیتدو ۀنیدانشگاه که درزم
 .نشان داده شده است 1ها در جدول  آن

 
 مشخصات گروه خبره )1(جدول 

 یآموزش نظام در خدمت ۀسابق التیتحص سطح یلیتحص ۀرشت فیرد
 - يدکتر دیتول شیگرا یصنعت تیریمد 1
 – يدکتر کیاستراتژ تیریمد 2
3 GIS يدکتر - 
 سال 12 يدکتر یمصنوع هوش 4
 سال 26 ارشد یکارشناس یدولت تیریمد 5
 سال 13 ارشد یکارشناس يشهر يزیر برنامه و ایجغراف 6
 سال 12 ارشد یکارشناس سمیتور يزیر برنامه و ایجغراف 7
 سال 4 ارشد یکارشناس یتیترب علوم 8
 سال 27 یکارشناس یدولت تیریمد 9
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 یآموزش نظام در خدمت ۀسابق التیتحص سطح یلیتحص ۀرشت فیرد
 سال 12 یکارشناس برق یمهندس 10
 سال 10 یکارشناس یبازرگان تیریمد 11
 سال 7 یکارشناس وتریکامپافزار  نرم يتکنولوژ یمهندس 12
 سال 5 یکارشناس یبازرگان تیریمد 13

 
 کشور آموزشی نظام درونی و بیرونی عوامل شناسایی

 جامعـه  افـراد  تعـداد  و اسـت  گرفته انجام یپژوهش یعلمنهادي  در پژوهش نیا نکهیا به توجه با
 يهـا  جلسه صورت شامل ،پژوهش یوةش و موضوع با متناسب شده، استفاده يریگ اندازه ابزار ،است محدود

 سـازمان،  قوت نقاط که شد خواسته افراد از ها جلسه صورت نیا در .است هساختق محق افتهیساختار مهین
 با .کنند فهرست را است روبرو آن با کشور یآموزش نظام که یداتیتهد و ها فرصت ،پذیربهبود  يها نهیزم

 ها فرصت نیهمچن و ضعف و قوت نقاط سازمان، خبرگان و کارشناسان ازنظر آمده دست به جینتا به توجه
 .است شده داده نشان جدول در که آمده دست به دهایتهد و

 
 کشور یآموزش نظام یدرون و یرونیب عوامل )2( جدول

 ضعف نقاط قوت نقاط
 نیمتد و متعهد کارکنان بودن دارا

 کرده لیجوان و تحص يروهایاز ن استفاده
 یررسمیغ ارتباطات يبرقرار در ییتوانا

به  یزشیانگ يها پرداخت براي یمنع قانون نداشتن
 بودجه نیکارکنان در صورت تأم

 یآموزشـ  يهـا  دوره روزآمـد  ياجـرا  و نیتـدو 
 جامعه يازهاین رفع منظور به مدت کوتاه یتخصص

 ایمزا و حقوق بودن نییپا
 کارکنان یشغل زشیانگ تیتقو در ضعف

 یسازمان رفاه بودن نییپا
 بودجه از شیب يمند فهیوظ
 یعلم تئیه يبودن تعداد اعضا کم

 نینو يها يواحد به فناور یو پژوهش یمراکز آموزش مجهز نبودن
 افراد اراتیاخت و تیمسئول در متوازن نبودن

 )یشغل يها کار (کار راهه یشغل شرفتیمناسب پنا یطراح
 یدانشگاه جهاد يواحدها نیب مناسبنا ارتباط
 رانیمد یبرخ ۀچندگان يها تیمسئول

 یدانشگاه جهاد فرهنگ با روهاین از یبرخ يساز همسان ناتوانی در
 کشور یآموزش نظاممستقل در  یخدمات رفاه موجود نبودن

 کشور یآموزش نظام ۀتابع يواحدها یپراکندگ
 یسازمان يها پست از يتعداد بودن يبالتصد
 ها تیفعال انجام در یسازمان ينابرابر
 نظـام  يبـرا  شده فیتعر ۀو کمبود بودج يقو یمال ۀپشتوان نداشتن
 کشور یآموزش

 یعلمـ  ۀسسـ ؤمناسـب در م  یسـ یماتر یدهـ  سازمان موجود نبودن
 کشور یآموزش نظام يکاربرد
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 هادیتهد ها فرصت
 استان سطح در ادیز یصنعت يها شهرك وجود
و  کـرده  لیمتعهـد، جـوان تحصـ    يروهـا ین وجود

 خالق در سطح استان
 تیریمـد  در اطالعات يورافن امکانات از استفاده

 کارآمد و نهیبه

 ها نهیبر هز ریبودن تورم و تأث باال
 یدولت منابع از یکافنا يریگ بهره
 سمنان استان در تیجمع بودن نییپا

 کارآمدي رقبا از یبرخ يسو از استانداردها نکردن تیرعا
 نمسئوال یبرخ ازسوي سازمان از نادرست ریتصو رائها

 
 اول سـؤال  اسـاس  بـر  مقاومتی اقتصاد رویکرد با کشور آموزشی نظام هاي استراتژي
 پژوهش
 يهاياستراتژ ،یطیمح و یداخل عوامل ازنظر کشور یآموزش نظام موجود تیوضع ییشناسا از پس

 :شد هیته خبره گروه ازنظر استفاده با کشور یآموزش نظام ۀگان شش
 

 شده نیتدو يها ياستراتژ سیماتر )3( جدول
SO WO 

از سـود   يصـورت پرداخـت درصـد    در کارکنان بـه  زهیانگ جادیا
ـ اسـتفاده از مزا  ۀنـ یزم . فراهم کردنها پروژه  يبـرا  یرفـاه  يای

 نهیبه ةمنظور استفاد به ي وور بهره شیباهدف افزا ،کارکنان فعال
 ی.ردولتیغ يکسب درآمدها برايموجود  يها تیاز موقع

 یعلم أتیه يعنوان اعضا به کرده لیو استخدام افراد تحص جذب
 نظـام  يکـاربرد  یمراکز علم ریها در سا و استفاده از تخصص آن

 .به سفارش صنعت یقاتیتحق يها طرح زیو ن کشور یآموزش

ST WT 
 وها  استان ریسا یدانشگاه يجهادها با سازنده ارتباطات يبرقرار
 تیجمع بودن نییپا با مقابلهمنظور  به مشترك يها تیفعال انجام
 .)یافق یکپارچگی ای یادغام افق ي(استراتژ استان
 در ییجو باهدف صرفه سازمان در یمقاومت اقتصاد فرهنگ ۀتوسع

 و منـابع  از يحـداکثر  ةاسـتفاد  و سـازمان  یمـال  منابع از استفاده
 و مطلـوب  نحو به سازمان یانسان منابع بر هیتک با موجود امکانات
 .ها آن تخصص و دانش از استفاده

هـا   دوره تیفیبا حفظ ک یدر مراکز آموزش لیتحص ۀنیهز کاهش
سـهم   شیحاکم بر جامعه و افزا یتورم طیمقابله با شرا منظور به

 .آموزش کشور ةدر حوز یبازار جهاد دانشگاه
کاهش  برايمناسب  یمکاندر  یجهاد دانشگاه يواحدها عیتجم
و برطرف کـردن مشـکل    یاز منابع دولت بهره نگرفتنو  ها نهیهز

 .سازمان در استان سمنان نیتابعه ا يواحدها یپراکندگ
 

 
 منتخب هاي استراتژي به توجه با موفقیت بحرانی عوامل استخراج
 سؤال اساس بر مقاومتی اقتصاد رویکرد با کشور آموزشی نظام استراتژي نقشۀ اجزاي
 پژوهش دوم

ـ دست براي(اجزا)  تیموفق عوامل نیتر مهم دیبا ها ياز مشخص شدن استراتژ پس بـه هـدف    یابی
متـوازن بـا کمـک گـروه خبـره       يازیـ ها بر اساس ابعاد کارت امت آن تیعوامل و ماه نیمشخص شود. ا
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 عوامـل  هـاي ریتأث زانیـ م کشـف سپس گروه خبره به  ؛آن پرداخته شده است بهدر جدول  .استخراج شد
 یل يشنهادیپ يفاز یکالم يها با استفاده از عبارت ،ها ياستراتژ ةسازند ياجزاعنوان  به تیموفق یبحران

 .پرداختند جدول شرح به) 1999 ،ی(ل
 

 تیماه نییو تع یعوامل بحران کیبه تفک ها ياستراتژ )4(جدول 
 تیماه تیموفق یبحران عامل ياستراتژفیرد

1 

از سـود   يصورت پرداخت درصد در کارکنان به زهیانگ جادیا
ـ استفاده از مزا ۀنیها و زم پروژه کارکنـان   يبـرا  یرفـاه  يای

از  نـه یبه ةمنظور اسـتفاد  بهو  يور بهره شیفعال باهدف افزا
 ۀ(توسعی ردولتیغ يکسب درآمدها برايموجود  يها تیموقع

 .)یزشیانگ يازهاین

 یردولتیغ يدرآمدها شیافزا
 یسازمان يرو بهره شیافزا

 دیجد يها پروژه جذب
 کارکنان یزشیانگ يازهاین تیتقو
 کیشر به کارمند ازکارکنان  تیوضع رییتغ

 یمال
 یمال
 يمشتر
 رشد
 یداخل

2 
 ریسـا  یدانشـگاه  يجهادهـا  بـا  سـازنده  ارتباطات يبرقرار
 بـا  مقابلـه منظـور   بـه  مشـترك  يها تیفعال انجام وها  استان
 ایــ یادغــام افقــ ي(اســتراتژ اســتان تیــجمع بــودن نییپــا
 .)یافق یکپارچگی

 یسازمان يور بهره شیافزا 
 دیجد يها پروژه جذب 
 یدانشگاه يجهادها ریسا با ارتباطات 

 یمال
 يمشتر
 یداخل

3 
ــع ــگ ۀتوس ــاد فرهن ــاومت اقتص ــازمان در یمق ــدف  س باه
 ةاسـتفاد  و سـازمان  یمـال  منـابع  از اسـتفاده  در ییجو صرفه
 یانسـان  منـابع  بر هیتک با موجود امکانات و منابع از يحداکثر
.ها آن تخصص و دانش از استفاده و مطلوب نحو به سازمان

 یسازمان يور بهره شیافزا
 یمقاومت اقتصاد فرهنگ جیترو

 یانسان يروین تخصص و دانش از استفاده

 یمال
 رشد
 رشد

4 
 أتیـ ه يعنوان اعضا به کرده لیو استخدام افراد تحص جذب
مراکــز  ریهــا در ســا  و اســتفاده از تخصــص آن  یعلمــ
 یقاتیتحق يها طرح زیو ن کشور یآموزش نظام يکاربرد یعلم

 .)نییپا به يعمود یکپارچگیبه سفارش صنعت (

 دیجد يها پروژه جذب
 یعلم تئیه ياعضا جذب

 

 يمشتر
 یداخل

5 
 تیـ فیبـا حفـظ ک   یدر مراکز آموزشـ  لیتحص ۀنیهز کاهش
حـاکم بـر جامعـه و     یتـورم  طیمقابله بـا شـرا   برايها  دوره
آمـوزش کشـور    ةدر حوز یسهم بازار جهاد دانشگاه شیافزا

 .)نهیهز يرهبر(

 نهیهز يرهبر
 هدف بازار یتدافع رفتار در یتورم اثر کاهش

 بازار سهم شیافزا

 یداخل
 يمشتر
 يمشتر

6 
 منظور بهمناسب  یدر مکان یجهاد دانشگاه يواحدها عیتجم

و برطـرف   یاز منـابع دولتـ   نگـرفتن   و بهره ها نهیکاهش هز
ـ تابعـه ا  يواحـدها  یکردن مشکل پراکنـدگ  سـازمان در   نی

 .)يواگذاراستان سمنان (

 کشور یآموزش نظام يواحدها عیتجم
 ها نهیهز يرهبر

 یداخل
 یداخل
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 فازي دیماتل تکنیک مراحل انجام
 کیهر  يبرا تیشوند و درنها هیاز گروه خبره ته ینظرسنج پس از توانند یم ماتلید هیاول يها داده
 گرفتن نظر در با که يریرپذیتأث بیضر و يرگذاریتأث بیضر ؛شود یاستخراج م بیدسته ضر 2از عوامل 

 .کرد هیته روابط از یگراف توان یم کانیپ بهها  آن لیتبد و بیضرا نیا
 ي. براشودمحاسبه  يفاز یکل ۀرابط سیماتر دیابتدا با يساختار مدل لیو تحل يساز ادهیپمنظور  به

0wییهمگرا دیبا ابتدا ،يفاز یکل ۀرابط سیماتر ۀمحاسب

w
Lim X 0wX  ۀ. در محاسـب کنـیم  نیرا تضم 

wX wX، 1 بیتقر ۀرابط 2 1 2 1 2 1 2, ,n n m m u u1 2 1n1 2 1nn2 12  يضـرب دو عـدد فـاز    برايرا  11
wXعناصر رو نیازا ؛میبر یم کاربه  یمثلث wX هستند. یمثلث يفاز اعداد زین 

, ,ij ij ij ijX m umij ,X ij iij از آن عناصر کهرا  لیذ یقطع سیو سه ماترXX شـوند  یاستخراج م، 
 .دیآ یمطبق جدول به دست  يفاز متناظر اعداد سیماتر به توجه با که دیریبگ نظر در

 
12 1 12 1 12 1

21 2 21 2 21 2

1 2 1 2 1 2

0 0 0
0 0 0

0 0 0

n n n

n n n
u m

n n n n n n

u u m m
u u u m

X X X

u u m m

1 12 1 12 10 00 1 n12 1 12 112 112 1101 121 121212 12 112 112 1121 n12 1 12 112 112 11 n12 1 12 112 112 112 112 1

0 02 21 2 21 22 n21 2 21 221 221 22 21002 212 22122 21 2 22021221000000 0
mX XX m

0 0 00 20 0 002 21 2 11 2 11 22 12 10 11111 11 00 0000

 
 در گریکدیبر  تیموفق یبحران عوامل متقابل هايریتأث خصوص در اول ةخبر نظر )5( جدو

 یکالم يرهایبا متغ ياستراتژ ۀنقش
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10F11F12F13 یبحران تیموفق عواملفیرد

F 1 یردولتیغ يدرآمدها شیافزا - NO NO NO NONONONONONONONONO

F 2 یسازمان يور بهره شیافزا H - NO NO NONONONONONONONONO

F 3 دیجد يها پروژه جذب H NO - NO NONONONONONONONONO

F 4 یزشــ یانگ يازهــاین تیــتقو 
NO H L - NONONONONONONONONO کارکنان

F 5 ازکارکنــان   تیوضــع  رییــ تغ 
NO NO NO H - NONONONONONONONO کیشر به کارمند

F 6  يجهادهــا ریسـا بـا   ارتباطـات 
NO H VH NO NO- NONONONONONONO یدانشگاه

F 7 یمقاومت اقتصاد فرهنگ جیترو
 NO L NO NO NONO- L NONONONONO

F 8 تخصــص و دانــش از اســتفاده NO H NO NO NONONO- NONONONONO
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10F11F12F13 یبحران تیموفق عواملفیرد
 یانسان يروین

F 9 یعلم أتیه ياعضا جذب NO NO H NO NONONOH - NONONONO
F10نهیهز يرهبر NO H NO NO NONONONONO- L NONO

F11
ــار در یتــورم اثــر کــاهش  رفت

NO NO NO NO NONONONONONO- L NO هدف بازار یتدافع

F12بازار سهم شیافزا NO NO NO NO NONONONONONONO- NO

F13
 یآموزش نظام يواحدها عیتجم
 -NO NO NO NO NONONONONOVHNONO کشور

 
 فازي دیماتل تکنیک مراحل انجام

 ها ياستراتژ ةسازند ياجزا سطوح ارتباطی X سیماتر )6( جدول
 نظر
1 خبره

 ندیفرآ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 10,000 ندیفرآ
2 0,105 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
3 0,105 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
4 0,000 0,1050,0530,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
5 0,000 0,0000,0000,1050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 0,000 0,1050,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
7 0,000 0,0530,0000,0000,0000,0000,0000,0530,0000,0000,0000,0000,000
8 0,000 0,1050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
9 0,000 0,0000,1050,0000,0000,0000,0000,1050,0000,0000,0000,0000,000
10 0,000 0,1050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0530,0000,000
11 0,000 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0530,000
12 0,000 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
13 0,000 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,1580,0000,0000,000

 

 ها ياستراتژ ةسازند ياجزا یسطوح ارتباط mXسیماتر) 7جدول (
 خبره نظر

1 
 ندیفرآ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 1 ندیفرآ

2 0,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 



 ...  يساز ادهیپ و میتحر از قبل یآموزش يها ياستراتژ یبررس 

135 

 خبره نظر
1 

 ندیفرآ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 0,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
4 0,0000,1580,1050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
5 0,0000,0000,0000,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
6 0,0000,1580,2110,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
7 0,0000,1050,0000,0000,0000,0000,0000,1050,0000,0000,0000,0000,000 
8 0,0000,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
9 0,0000,0000,1580,0000,0000,0000,0000,1580,0000,0000,0000,0000,000 
10 0,0000,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,1050,0000,000 
11 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,1050,000 
12 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
13 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,2110,0000,0000,000 

 

 ها ياجزاء سازنده استراتژ یسطوح ارتباط uX سیماتر )8(جدول 
 خبره نظر

1 
 ندیفرآ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
10,0000,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,053 ندیفرآ

2 0,2110,0000,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,053
3 0,2110,0530,0000,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,053
4 0,0530,2110,1580,0000,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,053
5 0,0530,0530,0530,2110,0000,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,053
6 0,0530,2110,2110,0530,0530,0000,0530,0530,0530,0530,0530,0530,053
7 0,0530,1580,0530,0530,0530,0530,0000,1580,0530,0530,0530,0530,053
8 0,0530,2110,0530,0530,0530,0530,0530,0000,0530,0530,0530,0530,053
9 0,0530,0530,2110,0530,0530,0530,0530,2110,0000,0530,0530,0530,053
10 0,0530,2110,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0000,1580,0530,053
11 0,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0000,1580,053
12 0,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0000,053
13 0,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,0530,2110,0530,0530,000
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 :کنیم می فیتعر لیصورت ذ را به يفاز یکل ۀرابط سیماتر ،یقطع حالت مطابق

= 
 

دیکنفرض  ادامه در

11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

n n nn

t t t

t t t
T

t t t

t t11 12t11 12t t11 12 1nt1n1t

t t 222222 2n2n2t 2nT
t 2121tt t2121t 21

n n1 2t t1 2n n1 2t t nnnntt در آن  که, ,ij ij ij ijt m uij ij ,t mij ij ,ijij، آنگاه: 
 

1
ijMatrix X I X  

1
ij m mMatrix m X I X  

1
ij u uMatrix u X I X  

 

 سیماتر )9(جدول 
1

ijMatrix X I X 
 خبره نظر

1 
 ندیفرآ

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 10,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ندیفرآ

2 0,1050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
3 0,1050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
4 0,0170,1050,0530,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
5 0,0020,0110,0060,1050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 0,0280,1050,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
7 0,0060,0580,0000,0000,0000,0000,0000,0530,0000,0000,0000,0000,000
8 0,0110,1050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
9 0,0120,0110,1050,0000,0000,0000,0000,1050,0000,0000,0000,0000,000
10 0,0110,1050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0530,0030,000
11 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0530,000
12 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
13 0,0020,0170,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,1580,0080,0000,000
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 سیماتر): 10جدول (
1

ij m mMatrix m X I X 

 1 خبره نظر
 ندیفرآ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 1 ندیفرآ

2 0,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
3 0,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
4 0,0420,1580,1050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
5 0,0070,0250,0170,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 0,0580,1580,2110,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
7 0,0190,1220,0000,0000,0000,0000,0000,1050,0000,0000,0000,0000,000
8 0,0250,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
9 0,0290,0250,1580,0000,0000,0000,0000,1580,0000,0000,0000,0000,000
10 0,0250,1580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,1050,0110,000
11 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,1050,000
12 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
13 0,0050,0330,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,2110,0220,0020,000

 
 

 سیماتر) 11جدول (
1

ij u uMatrix u X I X 
 خبره نظر

1 
 ندیفرآ

R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 10,2590,3720,2960,2400,2090,2090,2090,2610,2090,2400,2330,2320,2090,643 ندیفرآ

 دلتا0,4980,3780,3400,2760,2400,2400,2400,3000,2400,2760,2680,2670,240 2
3 0,4980,4280,2900,2760,2400,2400,2400,3000,2400,2760,2680,2670,2400,643 
4 0,4340,6220,4760,2590,2690,2690,2690,3360,2690,3090,3000,2990,269
5 0,3740,4660,3670,4290,1990,2490,2490,3120,2490,2870,2780,2770,249
6 0,4590,6430,5400,3230,2810,2310,2810,3510,2810,3230,3130,3120,281
7 0,3970,5680,3640,2960,2570,2570,2070,4170,2570,2960,2870,2860,257
8 0,3840,5790,3470,2820,2450,2450,2450,2560,2450,2820,2730,2720,245
9 0,4410,5240,5410,3240,2820,2820,2820,4950,2320,3240,3140,3130,282
10 0,4180,6200,3790,3080,2680,2680,2680,3350,2680,2580,3940,3070,268
11 0,3400,4100,3250,2640,2300,2300,2300,2870,2300,2640,2060,3500,230
12 0,3090,3720,2960,2400,2090,2090,2090,2610,2090,2400,2330,1820,209
13 0,3720,4650,3530,2870,2490,2490,2490,3110,2490,4290,2920,2780,199
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 ندهایفرآ میرمستقیغ روابط شدت به توجه با نیهمچن
  

 

( نییپا حد: میرمستقیغ روابط شدت سیماتر) 12جدول (
12X I X( 

 خبره نظر
1 

 ندیفرآ
L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 10,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ندیفرآ

2 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
3 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
4 0,0170,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
5 0,0020,0110,0060,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 0,0280,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
7 0,0060,0060,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
8 0,0110,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
9 0,0120,0110,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
10 0,0110,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0030,000
11 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
12 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
13 0,0020,0170,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0080,0000,000

 

( وسط حد: میرمستقیغ روابط شدت سیماتر) 13جدول (
12

m mX I X( 

 1 خبره نظر
 ندیفرآ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 1 ندیفرآ

2 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
3 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
4 0,0420,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
5 0,0070,0250,0170,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
6 0,0580,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
7 0,0190,0170,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
8 0,0250,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
9 0,0290,0250,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
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 1 خبره نظر
 ندیفرآ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
10 0,0250,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0110,000 
11 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
12 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 
13 0,0050,0330,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0220,0020,000 
 

( باال حد: میرمستقیغ روابط شدت سیماتر) 14جدول (
12

u uX I X( 
 خبره نظر

1 
 ندیفرآ

R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 10,2590,3200,2430,1880,1560,1560,1560,2090,1560,1880,1800,1800,1560,471 ندیفرآ

 دلتا0,2880,3780,2870,2240,1880,1880,1880,2480,1880,2240,2150,2140,188 2
3 0,2880,3760,2900,2240,1880,1880,1880,2480,1880,2240,2150,2140,1880,471 
4 0,3810,4120,3180,2590,2160,2160,2160,2840,2160,2570,2470,2460,216
5 0,3220,4130,3140,2190,1990,1970,1970,2590,1970,2340,2250,2240,197
6 0,4060,4330,3300,2710,2280,2310,2280,2990,2280,2710,2610,2600,228
7 0,3450,4100,3120,2430,2050,2050,2070,2590,2050,2430,2340,2340,205
8 0,3310,3690,2940,2290,1920,1920,1920,2560,1920,2290,2210,2200,192
9 0,3890,4710,3310,2710,2290,2290,2290,2840,2320,2710,2620,2610,229
10 0,3650,4100,3270,2560,2150,2150,2150,2820,2150,2580,2360,2550,215
11 0,2870,3570,2730,2120,1770,1770,1770,2350,1770,2120,2060,1930,177
12 0,2570,3200,2430,1880,1560,1560,1560,2090,1560,1880,1800,1820,156
13 0,3190,4130,3000,2340,1970,1970,1970,2590,1970,2190,2390,2260,199

 
 :داشت میخواه ییزدا يفاز يبرا که میهست ییزدا يفاز ازمندین ،میرمستقیو غ یکلشدت روابط  سیماتر سه بیترک از پس

2 2 2

2
def
k

m L u m R u L m
n L

m u m R u L u m
def
kn Ldef
k L

 
 :آن در که

min kL و   max ; 1,2,...,kR u k n و   R L  
 
 
 
 
 

 شده يفازیدصورت  به عوامل نیماب میرمستقیغ و میمستق روابط شدت سیماتر) 15جدول (
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 خبره نظر
1 

 عامل
R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,1070,1540,1220,0990,0870,0870,0870,1080,0870,0990,0960,0960,0871,316 1عامل
2 0,2430,1570,1410,1140,0990,0990,0990,1240,0990,1140,1110,1110,0991,613
3 0,2430,1770,1200,1140,0990,0990,0990,1240,0990,1140,1110,1110,0991,613
4 0,1930,3130,2280,1070,1110,1110,1110,1390,1110,1280,1240,1240,1111,914
5 0,1570,2020,1570,2040,0830,1030,1030,1290,1030,1190,1150,1150,1031,693
6 0,2090,3260,2600,1340,1160,0960,1160,1450,1160,1340,1300,1290,1162,028
7 0,1700,2790,1510,1230,1070,1070,0860,1980,1070,1230,1190,1190,1071,793
8 0,1660,2890,1440,1170,1010,1010,1010,1060,1010,1170,1130,1130,1011,671
9 0,1930,2270,2670,1340,1170,1170,1170,2410,0960,1340,1300,1300,1172,019
10 0,1810,3120,1570,1280,1110,1110,1110,1390,1110,1070,1870,1300,1111,895
11 0,1410,1700,1350,1090,0950,0950,0950,1190,0950,1090,0850,1650,0951,509
12 0,1280,1540,1220,0990,0870,0870,0870,1080,0870,0990,0960,0750,0871,316
13 0,1560,2050,1460,1190,1030,1030,1030,1290,1030,1910,1260,1160,0821,682
J 2,2872,9652,1501,6021,3161,3161,3161,8111,3161,5901,5441,5321,316

 
 شده يفازیدصورت  به عوامل نیماب میرمستقیغ روابط شدت سیماتر) 16جدول (

 نظر
1 خبره

 عامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 0,035 0,040 0,040 0,042 0,035 0,046 0,035 0,035 0,035 0,042 0,0710,054 10,057 عامل

2 0,064 0,0840,064 0,050 0,042 0,042 0,042 0,055 0,042 0,050 0,048 0,048 0,042
3 0,064 0,0830,064 0,050 0,042 0,042 0,042 0,055 0,042 0,050 0,048 0,048 0,042
4 0,090 0,0910,070 0,058 0,048 0,048 0,048 0,063 0,048 0,057 0,055 0,055 0,048
5 0,072 0,0960,072 0,049 0,044 0,044 0,044 0,057 0,044 0,052 0,050 0,050 0,044 

6 0,098 0,0960,073 0,060 0,051 0,051 0,051 0,066 0,051 0,060 0,058 0,058 0,051 

7 0,079 0,0940,069 0,054 0,045 0,045 0,046 0,057 0,045 0,054 0,052 0,052 0,045
8 0,077 0,0820,065 0,051 0,043 0,043 0,043 0,057 0,043 0,051 0,049 0,049 0,043 

9 0,091 0,1090,073 0,060 0,051 0,051 0,051 0,063 0,051 0,060 0,058 0,058 0,051 

10 0,085 0,0910,072 0,057 0,048 0,048 0,048 0,063 0,048 0,057 0,052 0,058 0,048
11 0,064 0,0790,060 0,047 0,039 0,039 0,039 0,052 0,039 0,047 0,046 0,043 0,039 

12 0,057 0,0710,054 0,042 0,035 0,035 0,035 0,046 0,035 0,042 0,040 0,040 0,035
13 0,072 0,0970,067 0,052 0,044 0,044 0,044 0,057 0,044 0,048 0,055 0,050 0,044 
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 اقتصـاد  رویکـرد  بـا  کشور آموزشی نظام استراتژي نقشۀ اجزاي معلولی و علت روابط
 پژوهش سوم سؤال اساس بر مقاومتی
 کشـور،  یآموزشـ  نظـام  ينقشه اسـتراتژ  ياجزا يبرا یمعلول و علت روابط ماتل،یروش د کمک به
 .شد مشخص

 :داشت میخواه ،کنیم می استخراج را مناظر نیماب روابط شدت سیماتر حال
 

 شده يفازیدصورت  به عوامل نیماب روابط شدت سیماتر) 17جدول (

  
 عامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0,1070,1540,1220,0990,0870,0870,0870,1080,0870,0990,0960,0960,087 1 یردولتیغ يدرآمدها شیافزا
0,2430,1570,1410,1140,0990,0990,0990,1240,0990,1140,1110,1110,099 2 یسازمان يور بهره شیافزا

0,2430,1770,1200,1140,0990,0990,0990,1240,0990,1140,1110,1110,099 3 دیجد يها پروژه جذب
 یزشیانگ يازهاین تیتقو

 کارکنان
4 0,1930,3130,2280,1070,1110,1110,1110,1390,1110,1280,1240,1240,111

 ازکارکنان  تیوضع رییتغ
 کیشر به کارمند

5 0,1570,2020,1570,2040,0830,1030,1030,1290,1030,1190,1150,1150,103

 يجهادها ریسا با ارتباطات
 یدانشگاه

6 0,2090,3260,2600,1340,1160,0960,1160,1450,1160,1340,1300,1290,116

0,1700,2790,1510,1230,1070,1070,0860,1980,1070,1230,1190,1190,107 7یمقاومت اقتصاد فرهنگ جیترو
 تخصص و دانش از استفاده
 یانسان يروین

8 0,1660,2890,1440,1170,1010,1010,1010,1060,1010,1170,1130,1130,101

0,1930,2270,2670,1340,1170,1170,1170,2410,0960,1340,1300,1300,117 9 یعلم أتیه ياعضا جذب
100,1810,3120,1570,1280,1110,1110,1110,1390,1110,1070,1870,1300,111 نهیهز يرهبر

 رفتار در یتورم اثر کاهش
 هدف بازار یتدافع

110,1410,1700,1350,1090,0950,0950,0950,1190,0950,1090,0850,1650,095

120,1280,1540,1220,0990,0870,0870,0870,1080,0870,0990,0960,0750,087 بازار سهم شیافزا
 یآموزش نظام يواحدها عیتجم

 کشور
130,1560,2050,1460,1190,1030,1030,1030,1290,1030,1910,1260,1160,082

 
 رویکرد با کشور آموزشی نظام استراتژي نقشه اجزاي تأثیرپذیري و تأثیرگذاري مقدار
 پژوهش چهارم سؤال اساس بر مقاومتی اقتصاد
 :داشت میخواه ياستراتژ ۀمراتب نفوذ در نقش سلسله نییتع يبرا
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 ياستراتژ ۀنقش در مناظر و عوامل نفوذ مراتب سلسله نییتع) 18جدول (
R-J R+J 

 R J N RANK N RANK عامل
1 1,316 2,287 -0,970 12 3,603 3 
2 1,613 2,965 -1,353 13 4,578 1 
3 1,613 2,150 -0,537 11 3,762 2 
4 1,914 1,602 0,311 6 3,516 4 
5 1,693 1,316 0,376 4 3,009 11 
6 2,028 1,316 0,712 1 3,344 7 
7 1,793 1,316 0,477 3 3,110 9 
8 1,671 1,811 -0,139 9 3,482 6 
9 2,019 1,316 0,702 2 3,335 8 
10 1,895 1,590 0,306 7 3,485 5 
11 1,509 1,544 -0,035 8 3,053 10 
12 1,316 1,532 -0,216 10 2,849 13 
13 1,682 1,316 0,366 5 2,998 12 
 
گر نفـوذ دارنـد.   ید يرهایمتغ بر که است ییرهایمتغ بیترت ةدهند نشان R یفیرد مجموع نیشتریب

 .شوند یاست که تحت نفوذ واقع م يب عناصریترت ةدهند ) نشانJ( ین مجموع ستونیشتریب
 کننـد؛  مـی ) مشـخص  R+J) و (R-J( يها ستون را ییمراتب نها هر عنصر در سلسله یمحل واقع

در صـورت مثبـت   ت یـ ن موقعیها و ات عنصر در طول محور عرضیموقعة دهند ) نشانR-J( که يطور به
طورقطع تحت نفوذ خواهـد بـود.    بودن آن، به یطورقطع نفوذکننده بوده و در صورت منف )، بهR-Jبودن (

)R+Jهـم ازنظـر    ها هم ازنظـر نفوذکننـده و  عنصر در طول محور طول کیمجموع شدت  ةدهند ) نشان
 تحت نفوذ واقع شدن است.

 
 استراتژي نقشۀ استخراج

 پنجم سؤال اساس بر مقاومتی اقتصاد رویکرد با کشور آموزشی نظام استراتژي نقشۀ
 پژوهش
زا  ارزش ينـدها یفرآ کمک با است، شده داده نشان) 1در نمودار ( که ياستراتژ ۀنقش مرحله نیا در

 بـه  لین براي یسازمان يندهایفرآ نیماب روابطروشن شدن  ،اقدام نیا اهداف نیتر مهم از. شود یم میترس
 .است موجود وضع از قیدق و ستهیشا یابیارز براي ياستراتژ ۀنقش از مطلوب وزن استخراج و ها ياستراتژ



 ...  يساز ادهیپ و میتحر از قبل یآموزش يها ياستراتژ یبررس 

143 

در  يرا ورود یو ارتباطـات سـتون   یرا خروج يگره و ارتباطات سطر کیرا  ندهایاز فرآ کیهر  اگر
 .بکشد ریتصو به را ندهایفرآ نیموجود ماب یمنطق روابط تواند یمآمده  دست به گراف م،یرینظر بگ
 

 
 کشور یآموزش نظام ياستراتژ ۀنقش) 1نمودار (

 
 نتایج

 یعلمـ  اسـناد  و کتـب از  شـده  انیب یمبان و مطالعات از مستخرج جینتا از استفاده با پژوهش نیا در
 و است یگروه يریگ میتصم ةشد شناخته يها روش از یکی که يفاز ماتلید کیتکن با استفاده از ،موجود

 ،سوات سیماتر در مؤثر يفاکتورها میرمستقیغ و میمستق اثر شدت انیم یمعلول و یعل روابط به توجه با
 و شـد  يبنـد  رتبـه  و لیـ تحل یکمـ  صـورت  بـه  و ریپذ انعطاف ۀگون به سیماتر نیا زیآنال با مرتبط عوامل
 ماتـل ید کـاربرد  ۀبه توسع يکاو نمونهصورت  به پژوهش نیا از این رو؛ شد ارائه ياستراتژ ۀنقش تیدرنها
 کـاربرد  شـکاف  کـاهش پرداخت و توانست در جهت  یکم کیاستراتژ يزیر برنامه سیماتر يجا به يفاز
 گام بردارد. يامروز ثبات یب يایدر دن کیاستراتژ تیریمد
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