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 چکیده

. از سوی دیگر راهبرد در هر سازمان و نهادی به استولید کننده به جهش تهای کمکمراکز رشد یکی از بخش
های تعیین نماید تا بتوانند ضمن دستیابی به اهداف خود در قالب چارچوبها کمک میای روشن به سازمانعنوان کارراهه

ت. این های ساحلی جنوبی اسهای مراکز رشد استانشده پیش روند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان راهبرد
های کاربردی، توصیفی، پیمایشی قرار آوری اطالعات در زمره پژوهشپژوهش از حیث هدف، نحوه انجام و نحوه جمع

های دریایی جنوبی، از تکنیک های مراکز رشد دانشگاهی در استانگیرد. در این پژوهش به منظور شناسایی راهبردمی
نفر از خبرگان این حوزه به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و  1۹ اتبدین منظور با استفاده از نظر استفاده وسوات 

ها، تفسیری اقدام به بررسی ارتباط میان راهبرد -سازی ساختاری تهدید اقدام شد. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل

 یهاتیاز ظرف استفاده»، «زود بازده یهااز طرح تیحما»گیری سه راهبرد پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از قرار
به عنوان زیربنای  شده ییراهبرد شناسا 1۹از « یکوچک صنعت یواحدها یریکارگ به»و « ینهاد یهاو کمک یمردم

گیری راه تصمیمتوانند به عنوان نقشههای دریایی جنوبی میمدل است. از نتایج این پژوهش مدیران مراکز رشد استان
 های مربوطه فراهم شود.دستیابی به جهش تولید، امکان اشتغال افراد تحصیل کرده در استان کالن استفاده نمایند تا ضمن

 

سازی ، مدلراهبردینقشه سوات، ، ، مراکز رشد دانشگاهیراهبرد: کلمات کلیدی

تفسیری -ساختاری 

                                                                                                                                                 
 1۱/1۴/۳1۹۳تاریخ پذیرش مقاله:  1۶/۶۴/۳1۹۳تاریخ دریافت مقاله: 1

 مسئول( سندهی)نو رانی، ایزد، یزددانشگاه  ار،* استادی
Email: smhosseini@yazd.ac.ir 

 .رانی، ایزد، یزددانشگاه  ،یدکتر یدانشجو** 

 .اشرفی اصفهانی ، دانشگاه*** کارشناسی ارشد
 .صنعنی اصفهان، اصفهان، ایران ، دانشگاه**** کارشناسی ارشد





 931  دیبه منظور جهش تول یمراکز رشد دانشگاه هایراهبرد نییتب

 

 مقدمه .1

حداکثر به  هاا و شرکتهسازمان یرا برا راهبردی یزیربرنامه تیاهم یتجار طیمح ادیو رقابت ز ایپو تیماه
به چشم انداز کسب و  یابیدست یبرا ییتواند راهنمایاست که م یصرفاً ابزار راهبردی یزیراست. برنامه رسانده
 تیاز وضع یسازمان به دنبال آن است تا بخش کیکند که یم نییرا تع یاهیها روو برنامه مراحل نی. ادکار باش

 یابه عنوان مجموعه راهبردی یزیربرنامه [.۱] د انتظار در روند زمان منتقل کندمور ندهیآ جهیخود را به نت یفعل
به اهداف  یابیسازمان در دست کیکمک به  یها براراهبرداز  یعیوس فیتوسعه ط یانجام شده برا یندهایاز فرآ

 انهیعقل گرا دگاهید کیاز  راهبردی یزیربرنامه [.۹7] شده است فیدوره سه تا پنج ساله تعر کی یخود در ط
از  یبرنامه رسم کیرا توسعه دهد و آن را به  سازمانارشد، چشم انداز  تیریمد شودمنجر می کند کهیم یرویپ

 [.11] شوندیدر طول زمان اجرا م سازماندر  کیستماتیکند که به طور س لیتبد ییهاتیاهداف و فعال
 یشود و به طور معمول شامل توالیم دهید راهبردا و کنترل ، اجرنیتدو یادوره ندآیفر کی راهبردیریزی برنامه
به  [.1۴] شده است یطراح نییبه سطوح متوسط و پا یتیریاهداف مد تفسیر یاست که برا ییهاتیاز فعال یمنطق

در مورد  یریگمیو تصم سازمانهدف  ای تیمأمور نییتع یبرا یسازمان ندیفرآ کی راهبردیریزی طور کلی برنامه
  [.1۱] شودمی ریو هدف تعب تیمأمور نیا یریگیپ یمنابع خود برا صیتخص

و اثرات مثبت آن در مراکز  راهبردیریزی ی برنامهنظر یهاها و چارچوبمقاالت ارزش و هااز کتاب یاریبس
نقش را  ی، منابع انسانی بیشترینفرا صنعتدر عصر  اند.مورد بررسی قرار  داده ها و مؤسسات عالیرشد، دانشگاه

بر اساس انباشت دانش  عمدتاًی اخیر رشد اقتصادی جوامع هاسال. در اندگرفتهدر توسعه پایدار کشورها به عهده 
های یهسرمااست. جذب، حفظ و افزایش  شدهحاصلیجه افزایش نسبی سهم سرمایه انسانی درنتو مهارت و 

ی بارز چنین نمونههوشمند، خالق و فناور است.  یهاشرکتانسانی برای جامعه، نیازمند بستر مناسب جهت رشد 
، قادرند که سهم مهمی در توسعه هاشرکتیی بین افزاهمبستری مراکز رشد علم و فناوری هستند که با ایجاد 

 یدر کالس برا سیفقط تدر ( 4۴14، 1طبق گفته )نلسون و مونسنعلمی، صنعتی و اقتصادی کشورها ایفا کنند.  
درک  یبرا یتجارت، علم و فناور نیب کینزد وندی، بلکه پستین یموفق کاف ینیو کارآفر یفناور یسازیتجار

  [.4۶] الزم است ینیکارآفر ستمیکل اکوس
 جادیکنند و از آنجا که سفر خود را به سمت ایجوان فراهم م نانیکارآفر یرا برا یبستر واقع کی مراکز رشد

، ینیدر کنار آموزش کارآفر. دنکنیها کمک مه بقا و رشد شرکت آنب شتریب، کنندیآغاز م دیجد یگذارهیسرما
 نیا [.4۱] کشور دارند کیدر  ینیو ارتقاء کارآفر ینیدر توسعه فرهنگ کارآفر یاکننده نیینقش تع رشدمراکز 

رند داباور  یگذاران خصوص هیو سرما یجوامع محلو  هااز دولت یاریاست که بس تیواقع نیدر پاسخ به ا دهیپد
 را خود یتجار یساختارهاآن  قیطراز  توانندت که میاس فیضع یهااز شرکت تیحما یبرا یخوب دهیا نیا که
را  یتیحما یطیهستند که مح ییهاسازمان دانشگاهی مراکز رشدشود که ی، تصور منیبنابرا  ؛[1۹] کننددار یپا

تولید از سوی دیگر  [.4۴] شوند شد اقتصادیو ر محصوالت جدید توانند منجر به توسعهیدهند و میم لیتشک
تواند داشته باشد. یکی از مسائل مهم درمبارزه اقتصادی و رشد یک نقش بسیار مهمی در اقتصاد یک کشور می

و  1۹۳۳با توجه به اهمیت جهش تولید در سال  . همچنینکشور از لحاظ اقتصادی بحث تولید داخلی و ملی است
خود را نمایان ساخته است. مراکز رشد  از گذشته حوزه لزوم کارآفرینی هرچه بیشتر نقطه نظرات رهبری در این

 نمایند. در راستای جهش تولید حرکت  کرده و متعاقب با آن سایر افرادتوانند با بکارگیری مناسب افراد تحصیلمی
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س بدست آوردن و سپدر جهت جهش تولید  های مناسبراهبردلذا هدف از این پژوهش دستیابی و تدوین 
مربوط به آن است.  راهبردنقشه از طریق های جنوبی کشور ی مراکز رشد دانشگاهی استانهاراهبردارتباط میان 

 توانند به عنوان چراغ راه دستیابی به جهش تولید استفاده نمایند. از نتایج این پژوهش مدیران مراکز رشد می
 
 پژوهش و پیشینه مبانی نظری .2

 یمردم برا قیشود که هدف آن تشویدرک م یتعامل ندیفرآ مثابهبه  یبه طور کل رشد مرکز. مرکز رشد
 یبه بخش مرکز رشداگرچه اصطالح  [.4] در توسعه محصوالت نوآورانه است انیاز مبتد تیشروع کار خود و حما

از  یاگسترده فیط فیتوص یتوان از آن برایو م ستیمفهوم محدود ن نیا ؛شده است لیتبد جیرا یاز کاربردها
به این که  عملی و تجاری کنندخود را  یهادهیکند تا ایکمک م نانیها استفاده کرد که به کارآفرسازمان
شوند که محیط حمایتی را تشکیل می هاییبه عنوان سازمان مراکز رشد[. 44] شودیگفته م مرکز رشد ،هاسازمان

هستند که با  ییهاسازمان مراکز رشد [.4] شوندمی ت جدیدمحصوالدهند و باعث توسعه و پیشرفت تشکیل می
 ینیکارآفر ندیو شبکه ، فرآ یتجار یبانیخدمات پشت ،افتهیتوسعه  یبه خوب یو تجار فناوری یهارساختیارائه ز
 یسازمان اقتصاد کیبه  یبر فناور یمبتن یتجار دهیا لیتبدمراکز رشد فرصتی را برای [. 41] کنندیم لیرا تسه

اند شده لیمدرن تبد ینیکارآفر ستمیاز اکوس ریناپذ ییبخش جدا کیبه  مراکز رشد [.4۶]  کنندیکارآمد فراهم م
مراکز رشد خدمات [. 1۶] کنندیم یبانیاز اقدامات پشت یعیوس فیبر اساس ط دیجد یهایگذار هیو از رشد سرما

چهار دسته از  ییشناسا [.1۳][ ،۹4]شودجی میدهد که منجر به دسترسی آسان به منابع خارمتنوعی ارائه می
در  مشاورهقابل اجرا، ب(  یکیزیف یالف( فضاها ها عبارتند از: مراکز رشد به شرکتخدمات ارائه شده توسط 

  [۶]، [۹۹] ،[ ۹4] یررسمیو غ ید( ارتباطات رسم ،بهتر و بهتر یهابه شبکه یتجارت، ج( دسترس نهیزم

-کشورمشترک در  یتیریابزار مد کیبه  راهبردی ریزیدو دهه گذشته، برنامه یط. راهبردیبرنامه ریزی 

 راهبردی یزیرو به تبع آن در مورد برنامه راهبرد نهیشده است. در زم لیتبد های توسعه یافته و در حال توسعه
ها را قادر سازمان مدرن بود که آن یاصل تیفعال اهبردیری زیرنوشته و منتشر شده است. برنامه یادیموارد ز

 تیمنابع به موفق صیسازمان و تخص کی یاهداف اصل نییتع راهبردهدف  .ابندیدست  یرقابت تیساخت تا به مز
کند. یخود مشخص م تیمورأانجام م یسازمان برا یالزم را برا یریگجهت راهبرد ریزی برنامه ها است.آن

سازمان به  نیبه اهداف سازمان است. ا یابیدست یبلند مدت برا کردینقشه راه و رو راهبردیریزی مهبرنااقدامات 
 هیسرما لیادغام و تشک ای یالملل نیب یو ورود به بازارها یمتنوع ساز ای اتیدر مورد گسترش عمل یریگمیتصم
 [. 44] کندیمشترک کمک م یگذار

 راهبردیبرنامه  کیباشند. اگر  لیدر آن دخ دیبا رانیگر است و همه مدنندهیآ ینیتمر، راهبردی یزیربرنامه
. از هد شدابا چالش کمی رو به رو خو راتییتغ تیریمد یسازمان برا کیاجرا شود،  یدر دسترس باشد و به خوب

نه و به صورت فعاال ینیبشیرا پ طیدر مح راتییتواند تغیسازمان م کیاست که  راهبردی یزیربرنامه قیطر
 فیتعر یرا برا حیروش صر کیکند که یم فیرا توص یرسم ندآیفر کی راهبردی یزیربرنامه. کند ییشگویپ

 جینظارت بر نتا یروشن برا ستمیس کی جادیبه آن اهداف و ا یابیدست یبرا ییهاراهبرد دی، تولراهبردیاهداف 
 راهبردی تیاست که از اهم یسازمان یریگمیتصم ندیفرآ کی راهبردی یزیربرنامه [.۳] کندیم ی ایجادضرور
 [.۹۴] کندیم نییرا تع های رقابتیها و فرصتو تهدید سازمان کیابزار و اهداف  رایبرخوردار است ز ییباال

معاصر است و به طور مداوم در  یهادر سازمان یتیریمد یکردهایرو نیتراز محبوب یکی راهبردی یزیربرنامه
  [.۹۶] ردیگیمحبوب در سراسر جهان قرار م یتیریمد کردیپنج رو نیب

از  یشامل عناصرریزی . برنامهشودیم یاتیعمل راهبرد نیتدو یبرا کردیرو کیبه طور معمول به عنوان 
 ییشناسا ۀ،سازمان یو خارج یداخل یفضا لیتحل، سازمان یهاو ارزش تی، مأمورفهیوظ لیو تحل هیتجز لیقب
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 نیپرداختن به ا یبرا ییهااهداف و برنامه و هاراهبرد نیها و تدولیتحل نیابر  یمبتن راهبردیموضوعات 
  [.۶] است موضوعات

 
 پژوهش پیشینه. 1جدول 

 هدف و نتیجه منبع

[11] 

 یکنندگان در انتخاب کاالهامصرف یریگمیبر تصم رگذاریعوامل تأث نیترمهم یبند تیو اولو ییشناساهدف از این پژوهش 
است. نتایج این پژوهش نشان  (یمل دیاز تول تیحما ی)در راستا یرانیا یکاالها یمصرف یبا هدف ارائه الگو یداخل دیتول
بندی، پشیمانی بعد از خرید، طراحی و گارانتی به عنوان عوامل دهد که هفت عامل کیفیت، قیمت، کارکرد محصول، بستهمی

 ار گرفته است.اثر گذار بر حمایت از تولید داخلی مورد شناسایی قر

[12] 

های فناور دانشگاهی است. نتایج حاصل از بندی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد واحدهدف از این پژوهش شناسایی و اولویت
 یباتجربه، ساختار سازمان یامشاوره یهامیوجود ت ،دولت و دانشگاه یتیحما یهازمیپنج عامل مکاننشان داد که  پژوهشاین 

 .برخوردار هستند هاتیاولو نیها از باالترها و سن آنشرکت نیا تیفعال نهیتقر در مراکز رشد، زممس یهاشرکت

[28] 

های متعددی از جمله که در این مقاله چالش است های حمایت از تولید داخلیها و راهبردهدف از این پژوهش شناسایی چالش
چالش سرمایه انسانی به عنوان موانع موجود بر سر راه حمایت از تولید  فساد اقتصادی، چالش فناوری، ایجاد و حفظ اشتغال و
های کارآمدی همچون ثبات اقتصادی کالن، حمایت از پژوهش، کمک داخلی شناسایی شدند. همچنین در این پژوهش راهبرد

 ید داخلی شناسایی شدند.های حماست از تولالمللی و کنترل فساد اداری به منظور راهکارای و بینبه بازاریابی منطقه

[3] 

با  یانبنشرکت دانش یکنقشه استراتژی با استفاده از مفهوم خانه استراتژی و کپراس فازی در  یطراحهدف از این پژوهش 
را در  راهبردنقشه بوده است. نتایج این پژوهش یک  در سطوح مختلف راهبردیاهداف  یانم یومعلولاستفاده از روابط علت

 «یفیتگسترش خانه ک»برخاسته از  یکه مفهوم «راهبردخانه »ارائه کرده و استفاده از آن را با کمک  هاراهبرد یجهت اجرا
 سازی نموده است.سادهاست 

[1] 

 بوده است. در این پژوهش یاپو راهبردنقشه قالب یک در خالل زمان در  یروابط علت و معلول یمترسهدف از این پژوهش 
 یران،ا ینفت هایفرآوردهو پخش  یشپاال یمتوازن شرکت مل یازیبه مناظر چهارگانه کارت امت اهبردیراهداف  یمپس از تقس
 یهاحاصل از شاخص یزمان یربا درنظرگرفتن تأخ ،راهبردیاهداف  یروابط علت و معلول یمترس یبرا یمتلد یاز روش فاز

حاصل  یرگذارتأث راهبردیبهبود اهداف  یهابرنامه یفبا تعر. شده استاستفاده  یاپو راهبردعملکرد پسرو در قالب نقش  یدیکل
ه شدعملکرد پسرو حاصل  یدیکل یهااز شاخص یرپذیرتأث راهبردیدر اهداف  یشرفتپ یشرو،عملکرد پ یدیکل یهااز شاخص

 است.

[16] 
باز و  ینوآور این پژوهش هایبر اساس یافته بر آن بوده است. دهندهمراکز رشد و عوامل شتاب شناخت هدف از این پژوهش

 در نظر گرفته شده است.دهنده مراکز رشد دانشگاهی ی به عنوان عوامل شتاباندهیبه طور فزا یاجتماع هیسرما

[25] 
در این پژوهش ابعاد  بوده است. شناسایی ابعاد زمانی اثرگذار بر مراکز رشد با چشم انداز ارزش آفرینیهدف از این پژوهش 

نفعان به عنوان ، تمرکز بر سرعت بازار و ایجاد ارزش برای ذیبازار یفعل یازهاین نیتأم، نشده ینیبشیپ ارزش یکاوش برا
 کار شناخته شدند.وها در کسبعوامل اثرگذار بر بهبود عملکرد مراکز رشد و موفقیت آن

[32] 
 یبیترک در این پژوهشانجام یافته است.  اروپااز  یهایشدر بخ مراکز رشد یبرا یاصول طراح ییشناسااین پژوهش با هدف 

 یاز اصول طراح یامجموعه ها به ارائهکه این یافته ارائه شده است مراکز رشدمنحصر به فرد برای طراحی  یها وهیاز ش
 نماید.کمک میبرای مراکز رشد  یعمل

[27] 
 دیجد یگذار هیسرما جادیامراکز رشد و توسط  ارائه شده یرساختیاز امکانات ز یبانیپشت ریتأثشناسایی هدف از این پژوهش، 

 یرساختیامکانات زگذاری در و سرمایه یبانیپشتنشان داد که  بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش  اینکدر  یبر فناور یمبتن
 ها دارد.مراکز رشد و بهبود عملکرد آن جادیبر ا یمعنادار مثبت و ریتأث

[31] 
بوده است. نتایج این   DEMATELو  ANPبا استفاده از  راهبردهای ی در نقشهروابط عل  شناسایی هدف از این پژوهش 
یک کارت امتیازی متوازن  راهبرددر یک نقشه  راهبردییک روش برای شناسایی روابط علی بین اهداف پژوهش به معرفی 

 پرداخته است.
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کنندگان و محققان رد توجه بسیاری از تولیدمو یداخل دیاز تول تیدر دهه اخیر، حماحمایت از تولید داخلی. 
. ردیگیبه خود م یاست که اشکال مختلف یزیمسئله چالش برانگ ،یداخل دیاز تول تیاست. حما قرار گرفته

ت از یحما لیدال نیتراست. از مهم یعلم لیتحل ازمندیدارد و ن یادهیچیابعاد پ دیاز تول ییگرا تیحما کردیرو
و تجارت  دیدر تول یماندگعقب ،یفناور رییتغ ،یکاریرکود و ب ،یاقتصاد یهابحرانبه  توانمی یداخل دیتول

در  یادیز ریدر حال توسعه، تأث یدر کشورها دیاز تول تیحما استیبر آن است که س انتظار  [.7اشاره کرد ] نابرابر
و  اهدولت شتریب ،یبه طور کل  .[14] منجر شود یمناسب، به رفاه عموم عیرشد داشته باشد و به شرط توز شیافزا

 [.4۱] کنند تیحما یداخل دیدارند از تول لیتما یمل یهاتیحاکم

 پیشینه پژوهش. 

ریزی راهبردی و مراکز رشد مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در های گذشته برنامهدر سال
 ه است.های مرتبط با این پژوهش اشاره شدبه برخی از پیشینه 1جدول 
 
 پژوهش شناسیروش .3

گیرد زیرا به حل کاربردی مسائل های کاربردی قرار میپژوهش پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره
کند. همچنین از بعد میزان کنترل متغیرها توصیفی و از جنبه گردآوری ریزی کالن این مراکز کمک میبرنامه
دهد. جامعۀ مراحل انجام پژوهش را نشان می 1شکل  ها پیمایشی است )کاربردی، توصیفی، پیمایشی(.داده

دهد که با تشکیل میدریایی  هایمراکز رشد دانشگاهی استانآماری این پژوهش در بخش اول را کلیه خبرگان 
سال سابقۀ  ۶نفر انتخاب شدند. این افراد دارای حداقل  1۹ها با موضوع توجه به سابقه کار و میزان آشنایی آن

استان سیستان و  4های دریایی جنوبی کشور شامل استانهای مرتبط با مراکز رشد هستند. وزهپژوهش در ح
خبره در نظر گرفته شده شامل رؤسا و معاونین ارشد مراکز  1۹. استبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان 

ات مورد استفاده قرار آوری اطالعاند که به منظور پاسخگویی و جمعها بودهرشد دانشگاهی در این استان
خبره درنظرگفته شده  1۹تعداد  درنظر گرفته شده کهمراکز رشد دانشگاهی به ازای هر استان یک مورد اند. گرفته

 مطالعه موردبرای تبیین مدل نفر از هر مرکز رشد بوده است.  چهار ۹از مراکز رشد دانشگاهی، به صورت متوسط 
آوری نظرات خبرگان بدست آمد که ت. پرسشنامه ابتدایی این پژوهش با جمعاس شدهاستفادهنامه از ابزار پرسش

در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شده بود تا با مقایسه زوجی عوامل نسبت به یکدیگر ارتباطات میان عوامل 
 را شناسایی نمایند.

حتوایی( بررسی شد و در نهایت نامه با برگزاری جلسات با خبرگان و نظرخواهی از آنان )روایی مروایی پرسش
 نشان داده شده است.  1. مراحل انجام پژوهش حاضر در شکل قرارگرفتمورد تأیید 

 

 

نه مطالعه پیشی
پژوهش

مصاحبه با 
خبرگان به 
منظور تعیین

نقاط 
ضعف،قوت،تهد
ید، فرصت

سنجش میزان 
اهمیت هر یک 

ن از نقاط تعیی
شده

ت تعیین وضعی
فعلی مراکز 

رشد

طراحی 
با استراتژی

استفاده از 
swotتکنیک 

ه ترسیم نقش
استراتژی

طراحی 
-micماتریس

mac
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 . مراحل اجرای پژوهش1شکل

 
پرسشنامه نیمه ساختارمندی طراحی  در مرحله اول با استفاده از مطالعه پیشینه پژوهش 1با توجه به شکل 

ی جلسات متعدد ردر ادامه با برگزا روند مصاحبه مورد استفاده قرار گرفت. االت جهت دار درؤکه به عنوان س شد
. شدنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی  ؛برفی شناسایی شده بودندبا خبرگان که از طریق روش گلوله

رد های درونی مراکز رشد بوده است و نقاط فرصت و تهدید به موانقاط قوت و ضعف در حقیقت مربوط به بخش
سپس با برگزاری جلسات مشترک از خبرگان خواسته شده تا اهمیت هر یک از نقاط بیرونی سازمان اشاره دارد. 

نظر به مورد  خبرگان. در این جلسه تمام تایی، مورد بررسی قرار دهند ۶با استفاده از طیف لیکرت  مشترک
ته شد تا با استفاده از آگاهی خود از خبرگان خواس در گام سوم ازصورت حقیقی و یا مجازی وجود داشتند. 

بندی رتبهبا توجه به طیف مورد نظر را شناسایی شده  از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدوضعیت فعلی هر یک 
ط و همچنین درجه وضعیت فعلی هر یک از نقاط شناسایی و با نمایند. با استفاده از درجه اهمیت هر یک از نقا

ه است. وضعیت سازمان در این شداقدام به تعیین وضعیت فعلی سازمان  ،بودن عوامل توجه به داخلی و یا خارجی
کارانه قرار خواهد گرفت. در ادامه با استفاده های رقابتی، تهاجمی، تدافعی و یا محافظهبخش در یکی از وضعیت

ی با خبرگان به صورت اندیشها صورت پذیرفت و با برگزاری جلسات همراهبرداقدام به تدوین سوات از تکنیک 
های شکل گرفته در این بخش از برخورد راهبرد های تببین شده مورد تأیید قرار گرفت.راهبردحضوری و مجازی 

در ادامه روند پژوهش به منظور تدوین  ه است.شدنقطه نظر قوت، فرصت، ضعف و تهدید احصا  4و تعامل میان 
. در این شددر بخش قبل اقدام به تدوین پرسشنامه مقایسه زوجی های شناسایی شده راهبردنقشه ارتباطی میان 

 ها نمایند.راهبردخبره خواسته شد تا بر اساس روابط منحصر به فرد، اقدام به شناسایی روابط میان  1۹بخش از 
اکتشافی از طریق  صورتبه های دریاییهای مرکز رشد استانراهبردسازی پیاده منظوربهساخت مدل اولیه 

است که  یساختاری تفسیری فرآیند سازیمدلبر اساس نظر خبرگان انجام شد. و  1یابی ساختاری تفسیری مدل
به  سازی ساختاری تفسیریمدل[. ۹4] شدمعرفی دهه هفتاد به جهانیان در  4وارفیلد ستین بار به وسیلهخبرای ن

از بندی شده درآید تا از این طریق ت سطحدارای پیچیدگی باال به صورمسائل  نماید که در آنگونه رفتار می
دارای تعامل را به تصویر یک فرآیند سازی ساختای تفسیری ر مدلیگدعبارتبه. کاسته شودپیچیدگی آن 

گیرند که ساختارهای و مرتبط با یکدیگر به نحوی در کنار یکدیگر قرار می مختلفعومل که در آن  کشدمی
 شده نهاییییشناسا راهبرد 1۹ای متشکل از نامهدر این مرحله، پرسش شدهتفادهاسابزار   متناسب آن شکل گیرد.

موجود  عوامل، رابطۀ دودوبهتا با مقایسه است  شدهخواسته دهندگانپاسخمقایسات زوجی، از  صورتبهکه  است
ف روش . مراحل مختلندشناسایی نمایطرفه، وجود رابطۀ متقابل( )عدم وجود رابطه، وجود رابطۀ یکها را میان آن

 [.44] استبه شرح زیر  سازی ساختاری تفسیریمدل

با  های دریاییهای مرکز رشد استانراهبرد: رابطۀ میان الف( تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری
 شود:آید. برای به دست آوردن این ماتریس از روابط زیر استفاده میمی استفاده از این ماتریس به دست

 V :i نجر به مj شودمی 

 A :j منجر به i شودمی 

 X بین  دوطرفه: برای نشان دادن تأثیرi و j 

 O برای نشان دادن عدم تأثیر بین :i و j 

                                                                                                                                                 
1. Interpretive structural modeling 

4. Warfield 
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های : این ماتریس بر مبنای ماتریس خود تعاملی و با استفاده از رابطهیابی اولیهب( ایجاد ماتریس دست
 شود:زیر تشکیل می

 ( اگر خانهj, iدر ماتریس )  خود تعاملی نمادV 1یابی عدد گرفته است، خانۀ مربوطه در ماتریس دست 

 گیرد.( عدد صفر میi, jگیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ )می

 ( اگر خانهj, i در ماتریس خود تعاملی نماد )A یابی عدد گرفته است، خانۀ مربوطه در ماتریس دست

 گیرد.می 1( عدد i, jگیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ )صفر می

 ( اگر خانهj, i در ماتریس خود تعاملی نماد )X 1یابی عدد گرفته است، خانۀ مربوطه در ماتریس دست 
 گیرد.می 1عدد ( همi, jگیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ )می

 ( اگر خانهj, i در ماتریس خود تعاملی نماد )O ی عدد یابگرفته است، خانۀ مربوط در ماتریس دست
 گیرد. عدد صفر می( همi, jگیرد و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ )صفر می

: با در نظر گرفتن رابطۀ تعاملی بین عناصر الزم است، ماتریس یابی نهاییج( تشکیل ماتریس دست
ایدار برقرار که حالت پطوریبه ;رساند k+1یابی اولیه سازگار شود. بدین منظور باید ماتریس اولیه را به توان دست
 شود.( نشان داده می*1صورت )خواهد شد که به 1بدین ترتیب برخی عناصر صفر تبدیل به . K+1=MK(M)شود 

یابی)خروجی( و مجموعۀ مقدم)ورودی( برای : پس از تعیین مجموعۀ قابل دستهاد( تعیین سطح شاخص
یابی برای هر عنصر، مجموعۀ قابل دست شود.بندی متغیرها انجام میهر عنصر و تعیین مجموعۀ مشترک، سطح

صورت یک ظاهرشده باشند و مجموعۀ مقدم، یابی نهایی بهها ماتریس دستای است که در آن سطرمجموعه
دست آوردن اشتراک این دو مجموعه،  صورت یک ظاهرشده باشند. با بهها بهای است که در آن ستونمجموعه

یابی یکسان باشد، ناصری که مجموعۀ مشترک با مجموعۀ قابل دستمجموعۀ مشترک به دست خواهد آمد. ع
عناصر، سطح  دهند. با حذف این عناصر و تکرار این مرحله برای سایرسطح اول اولویت را به خود اختصاص می

 شود.کلیه عناصر تعیین می
 پژوهشمدل  یابی نهایی،شده و ماتریس دست: بر اساس سطوح تعیینه( ترسیم مدل ساختاری تفسیری

 دهد.بندی عوامل مختلف و نحوه اثرگذاری عوامل بر یکدیگر را نشان میشود. این مدل سطحترسیم می
شده تن از خبرگان استفاده 1۹ها ازنظر نامهبرای پر کردن پرسش پژوهشباید خاطرنشان کرد ازآنجاکه در این 

. شودیشترین فراوانی در هر درایه استفاده میاست، برای تشکیل ماتریس خود تعاملی از روش مُد بر اساس ب
 [.1۶و1۶] جداول قرارگرفته در این پژوهش پس از اعمال مد در پژوهش آورده شده است

 
 هایافتهها و تحلیل داده .1

با استفاده از دست آمده از این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا ه های بدر این قسمت یافته
نقطه  یاقدام به جمع آور ینفر از خبرگان سازمان 1۹از تعداد  یبا استفاده از نظرخواه یافتهختارسا یمهمصاحبه ن

 .نشان داده شده است 4که به صورت جدول  شد یدنظرات افراد در مورد نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهد
 یزاندو عامل مسازمان از ضرب  یفعل یتسازمان پرداخته شده است. وضع یفعل یتوضع یینبه تع ادامهدر 

از نقاط بدست آمده در  یکهر  یتمنظور اهم ینا ی. براآیدیدست مه عوامل ب یناستفاده از ا یزانو م یتاهم
 ینهر عامل ب یتوزن اهم یکل ازیسشود و سپس با استفاده از نرمالیم یدهسنج ۶تا  1 یتمرحله قبل با اهم

 یک ینب ینقطه نظر عدد یناستفاده از ا یزانال مؤده از س. در ادامه با استفاگیردیبه خود م یعدد یکصفر و 
 یدتهد یاضعف  یتعامل در وضع ینعامل قابل قبول بود و ا یناستفاده از ا یزان. اگر مکنندیم یافترا در 4تا 

اما اگر در  گیرد؛یرا م یک گرفت، آن نقطه عددیصورت نم یبردن آن تالش ینب از یو اگر برا 4قرار داشت عدد 
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 یفعل یتوضع یس. ماترکندیرا اتخاذ م 4 یا ۹استفاده از آن عدد  یزانقوت و فرصت بود بسته به م یتر وضعد
 یدنقاط فرصت و تهد یابیعدد حاصل از ارز یننقاط قوت و ضعف و همچن یابیعدد حاصل از ارز یندسازمان از برآ

 .آیدیم تدسه ب
 

 فرصت و تهدید ط قوت، ضعف،ا. نق4جدول                       

 نوع نقطه نقاط سنجیده شده از خبرگان

 فرصت های دریاییموقعیت مناسب جغرافیایی استان

 فرصت های اجراییهای باال و انجام پروژهظرفیت

 فرصت امکان دسترسی آسان به صندوق نوآوری و شکوفایی

 فرصت وجود سرمایه گذاران برای توسعه مرکز

 فرصت رفع نیازهای صنعتایجاد بستری مناسب برای 

 فرصت نفوذ برخی از افراد بومی ساکن در مراکز تصمیم گیری کالن

 فرصت برخورداری از حمایت و پشتیبانی مسئوالن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 فرصت سعه فناوریها در توای و امکان استفاده از توانمندی آنوجود جذابیت های صنعتی در منطقه برای جذب متخصصین حرفه

 تهدید هاعدم اهتمام الزم در همکاری با مرکز  در بین مدیران سازمان

 تهدید خروج نخبگان و افراد تحصیل کرده از شهرستان

 تهدید طوالنی بودن فرآیندهای اداری

 تهدید های اقتصادی و تحریمات علیه ایران و کمبود بودجه برای توسعه مرکزتاثیر بحران

 تهدید هادهسرقت ای

 ضعف مین فضای فیزیکی الزم به منظور استقرار مرکز رشدأعدم ت

 ضعف نامناسب بودن فضای کسب و کار

 ضعف عدم اعتماد به جوانان و نخبگان

 ضعف عدم امکانات تبلیغاتی مناسب

 ضعف عدم پشتیبانی برای استخدام مدیر مرکز رشد

 قوت مشکالت پیش روی صنایع کمک به رفع و بهبود

 قوت آموزش نیروی متخصص و ماهر و کارآمد

 قوت وجود افراد ایده پرداز در شهرستان

 قوت های مختلف های مختلف در سازمانوجود پایگاه

 قوت تشویق کارکنان

 قوت به کارگیری واحدهای کوچک صنعتی و مشاوران خبره

 قوت وجود مدیران قوی و پر توان در مجموعه

 قوت بل قبول در توجه به پژوهشسوابق مناسب و قا

 
 یت( درجه اهمیدفرصت و تهد) یو نقاط خارج (قوت و ضعف) ینقاط داخل یمنظور پس از جداساز ینا یبرا
نقاط  هاییتاز درجه اهم یکمنظور هر  ینا یدست آمد. براه ب یتدر قالب نسب یو خارج یاز نقاط داخل یکهر 
دست آمده در ه ب یشد. سپس عدد نسب یمتقس یخارج یاو  یداخل بر جمع کل حاصل از نقاط یو خارج یداخل

سازمان  یکنون یتدهنده وضع اعداد بدست آمده نشان یندضرب و برآ یاستفاده از عامل فعل یزانعدد حاصل از م
 یتعدد وضع ینبوده است. بر اساس ا ید(فرصت و تهد) ی)قوت و ضعف(  و عوامل خارج یدر حالت عوامل داخل

به ترتیب ماتریس  4و  ۹جدول  .گیردیقرار م یبازنگر یاو  یرقابت ی،تهاجم ی،تدافع یهااز حالت یکیر سازمان د
 دهد. امتیازات خارجی و داخلی را نشان می
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 نظر نقطه یخارج ازاتیامت سی. ماتر۹جدول

 
نوع نقطه 

 نظر

اهیمت هر 

 عامل

وزن 

 عامل

وضعیت در 

 سازمان
 رتبه

 ۹77/۴ 4 ۴۳4/۴ ۶ فرصت های دریاییاستانموقعیت مناسب جغرافیایی 

 4۱۹/۴ ۹ ۴۳4/۴ ۶ فرصت های اجراییهای باال و انجام پروژهظرفیت

 4۱۹/۴ ۹ ۴۳4/۴ ۶ فرصت امکان دسترسی آسان به صندوق نوآوری و شکوفایی

 44۶/۴ ۹ ۴7۶/۴ 4 فرصت وجود سرمایه گذاران برای توسعه مرکز

 44۶/۴ ۹ ۴7۶/۴ 4 فرصت ایجاد بستری مناسب برای رفع نیازهای صنعت

 1۶۳/۴ ۹ ۴۶۶/۴ ۹ فرصت نفوذ برخی از افراد بومی ساکن در مراکز تصمیم گیری کالن

برخورداری از حمایت و پشتیبانی مسئوالن معاونت علمی و 
 فناوری ریاست جمهوری

 4۱۹/۴ ۹ ۴۳4/۴ ۶ فرصت

منطقه برای جذب متخصصین  های صنعتی دروجود جذابیت
 ها در توسعه فناوریحرفه ای و امکان استفاده از توانمندی آن

 44۶/۴ 4 ۴۶۶/۴ ۹ فرصت

-عدم اهتمام الزم در همکاری با مرکز  در بین مدیران سازمان

 ها
 1۶۴/۴ 4 ۴7۶/۴ 4 تهدید

 ۴7۶/۴ 1 ۴7۶/۴ 4 تهدید خروج نخبگان و افراد تحصیل کرده از شهرستان

 11۹/۴ 4 ۴۶۶/۴ ۹ تهدید ی بودن فرآیندهای اداریطوالن

علیه ایران و کمبود  هااثیر بحران های اقتصادی و تحریمت
 بودجه برای توسعه مرکز

 ۴۳4/۴ 1 ۴۳4/۴ ۶ تهدید

 11۹/۴ 4 ۴۶۶/۴ ۹ تهدید هاسرقت ایده

 جمع
  

1 
 

۶1۱/4 

 
 نقطه نظر داخلیامتیازات . ماتریس 4جدول

 رتبه وضعیت در سازمان وزن عامل اهمیت هر عامل رنوع نقطه نظ نقطه نظر

۴۱/۴ 4 ضعف مین فضای فیزیکی الزم به منظور استقرار مرکز رشدأعدم ت  4 1۶/۴  

۴۶/۴ ۹ ضعف نامناسب بودن فضای کسب و کار  1 ۴۶/۴  

1/۴ ۶ ضعف عدم اعتماد به جوانان و نخبگان  1 1/۴  

۴۱/۴ 4 ضعف عدم امکانات تبلیغاتی مناسب  1 ۴۱/۴  

۴۶/۴ ۹ ضعف عدم پشتیبانی برای استخدام مدیر مرکز رشد  1 ۴۶/۴  

۴۶/۴ ۹ قوت مشکالت پیش روی صنایع کمک به رفع و بهبود  ۹ 1۱/۴  

1/۴ ۶ قوت آموزش نیروی متخصص و ماهر و کارآمد  4 4/۴  

۴۱/۴ 4 قوت پرداز در شهرستانوجود افراد ایده  ۹ 44/۴  

۴۱/۴ 4 قوت های مختلفهای مختلف در سازمانوجود پایگاه  ۹ 44/۴  

۴۱/۴ 4 قوت تشویق کارکنان  ۹ 44/۴  

۴۱/۴ 4 قوت به کارگیری واحدهای کوچک صنعتی و مشاوران خبره  ۹ 44/۴  

۴۱/۴ 4 قوت وجود مدیران قوی و پر توان در مجموعه  ۹ 44/۴  

۴۶/۴ ۹ قوت سوابق مناسب و قابل قبول در توجه به پژوهش  ۹ 1۱/۴  

 جمع
  

1 
 

44/4  

 
-بر اساس اعداد از ماتریس امتیازات داخلی و خارجی از لحاظ وضعیت فعلی این سازمان در وضعیت راهبرد

 بدان پرداخته شده است. 4که در شکل  های محافظه کارانه قرار دارد
 



 941  دیبه منظور جهش تول یمراکز رشد دانشگاه هایراهبرد نییتب

 

 
 های دریایی. وضعیت فعلی مراکز رشد استان4 شکل

 
گیرد. های مختلف مورد بررسی قرار میراهبردخارجی  یند هر یک از نقاط داخلی وآبا استفاده از بر ادامهدر 
 دهد. ها را به صورت کامل مورد بررسی قرار میراهبرداین  ۶ جدول

  

۹ 
4 

4 
1 

 قوت ضعف

دتهدی  

 فرصت

۹ 4 4 1 

. 



 9411تابستان   ـ 44شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    941

 

 
 های مرکز رشدراهبرد. تدوین ۶ جدول

 ها:فرصت 

 موقیعیت مناسب جغرافیایی 

 های باال و انجام پروژه های اجراییظرفیت 

  و شکوفاییامکان دسترسی آسان به صندوق نوآوری 

 گذاران برای توسعه ی مرکزوجود سرمایه 

 ایجاد بستری مناسب برای رفع نیازهای صنعت 

 گیری کالننفوذ برخی از افراد بومی در مراکز تصمیم 

 مسئوالن معاونت  یبانیو پشت یتاز حما یبرخوردار
 یجمهور یاستر یو فناور یعلم

 جذب  یدر منطقه برا یصنعت یهایتوجود جذاب
آن  یو امکان استفاده از توانمند یاحرفه ینمتخصص

 یها در توسعه فناور

 تهدیدها:

  عدم اهتمام الزم در همکاری با
 مرکز  در بین مدیران سازمان ها 

  خروج نخبگان و افراد تحصیل
 کرده از شهرستان

 طوالنی بودن فرآیندهای اداری 

  تاثیر بحران های اقتصادی و
علیه ایران و کمبود  هاتحریم
 برای توسعه مرکز  بودجه

  سرقت ایده ها 

 ها:قوت

  کمک به رفع و بهبودمشکالت
 پیش روی صنایع 

  آموزش نیروی متخصص و ماهر و
 کارآمد 

  وجود افراد ایده پرداز در شهرستان 

 های مختلف در وجود پایگاه
 های مختلف سازمان

 تشویق کارکنان 

  به کارگیری واحدهای کوچک
 صنعتی و مشاوران خبره

 مدیران قوی و پر توان در  وجود
 مجموعه

  سوابق مناسب و قابل قبول در توجه
 به پژوهش

 های تهاجمی:راهبرد

 افزایش نیروهای دارای پتانسیل 

 ایجاد بستر الزم جهت دریافت حمایت 

 به کارگیری افراد ایده پرداز و خالق 

 به کارگیری واحدهای کوچک صنعتی 

 رقابتی: راهبرد

  و با به کارگیری مدیران قوی
 تجربه

  بستر مناسب برای جذب ایجاد
جلوگیری از جوانان نخبه و 

 خروج آنان از شهرستان

 ها:ضعف

  عدم تامین فضای فیزیکی الزم به
 منظور استقرار مرکز رشد 

 کار ونامناسب بودن فضای کسب 

  عدم اعتماد به جوانان و نخبگان 

  عدم امکانات تبلیغاتی مناسب 

 دام مدیر عدم پشتیبانی برای استخ
 مرکز رشد 

 

 های محافظه کارانه:راهبرد

 تسهیل دسترسی به صندوق نوآوری و شکوفایی 

  به کارگیری از نفوذ افراد بومی ساکن در مرکز تصمیم
 گیری کالن

 ایجاد بستر الزم جهت تبلیغات 
 

 های تدافعی:راهبرد

  استفاده از ظرفیت مردمی و کمک
های نهادی جهت استقرار مرکز 

 راکز آماده به کاررشد در م

  استفاده از ظرفیت افراد تحصیل
کرده جوان در جهت پیگیری 

 امور فرآیندی

 های زود بازده حمایت از طرح
جهت اعتماد سازی برای کسب 

 بودجه بهتر

  تشکیل تیم حمایت از طرح های
فناورانه و نوآورانه جهت 
پاسخگویی به نیازهای فناورانه 

 های دریاییاستان
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مصاحبه  نیمطالعه و همچن در حوزه مورد عیوس نهیشیشد در گام اول محققان با مرور پ انیچه ببر اساس آن
آمد. این عوامل در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی  به دستهای دریایی های مرکز رشد استانراهبردبا خبرگان 

 یآورپس از جمعمشخص نمایند.  در اختیار خبرگان قرار گرفت تا با نمادهای ویژه ارتباط میان عوامل مختلف را
 ۶به دست آمد که به شرح جدول  یساختار یتعامل سیماتر ،یفراوان نیشتریو استفاده از روش مد بر اساس ب

 است. های مرکز رشدراهبرددهنده ارتباط میان این ماتریس نشان است.
 

 . ماتریس تعاملی ساختاری۶جدول

 

1-
 

ک ه
ی و کم

ی مردم
ت ها

استفاده از ظرفی
ت استقرار مرکز رشد

ی جه
ی نهاد

ا
 

4-
 

ی
ی امورفرآیند

ت پیگیر
ل کرده جوان جه

صی
ت افراد تح

استفاده از ظرفی
 

۹-
 

ب بودجه
ی کس

ی برا
ت اعتماد ساز

ی زود بازده جه
ت از طرح ها

حمای
 

4-
 

ی فناورانه و نواورانه
ت از طرح ها

ی حمای
ل تم ها

تشکی
 

۶-
 

ی
ی و شکوفای

صندوق نوآور
ی به 

ل دسترس
تسهی

 

۶-
به 

 
الن

ی ک
صمیم گیر

ی ساکن در مراکز ت
ی از نفوذ افراد بوم

کارگیر
 

7-
 

ت
ت تبلیغا

ایجاد بستر الزم جه
 

۱-
  

ی و با تجربه
ی مدیران قو

به کارگیر
 

۳-
 

ی از خروج آنان از شهرستان
ب جوانان نخبه و جلوگیر

ی جذ
ب برا

ایجاد بستر مناس
 

1۴
-  

ی پتانسیل
ی دارا

ش نیروها
افزای

 

11
- 

ایجاد بستر الزم ج
ت
ت حمای

ت دریاف
ه

 

14
- 

الق
ی افراد ایده پرداز و خ

به کارگیر
 

1۹
- 

ی
صنعت

ک 
ی کوچ

ی واحدها
به کارگیر

 

1  O O V X A A A O O A O O 

4   O V O O O A X X O X O 

۹    X A A A A O O A O O 

4     A A A A O O V O O 

۶      A A A O O A O O 

۶       X X O O X O O 

7        A V V V X V 

۱         V V V X O 

۳          X X X O 

1۴           X X O 

11            A O 

14             O 

1۹              

 
یی مطابق با مراحل نها یابیداده شد و سپس جدول دست لیتشک هیاول یابیدست سیماتر ۶با استفاده از جدول 

سطح ابعاد مطابق با آنچه در مرحله قبل گفته شد  نییتع یبرا. آمدبه دست  پژوهشتوضیح داده شده در روش 
 .شده استمشخص 7مقدم و مشترک است که در جدول  ،یابیدستل مجموعه قاب ،ییبه شناسا ازین
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 تعیین سطوح مدل .7جدول

 سطح مجموعه مشترک مجموعه مقدم یافتنیمجموعه دست هدف

 1 1۹و1 1و۶و7و۱و14و11۹و14 1و۹و۳و1۴و11و1۹ 1

 ۹ 4و7و11و14 4و7و۱و۳و1۴و1 4و۹و4و۶و۶و7و1۴و11و14 2

 1 ۹و1۴و11 1و4و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 ۹و1۴و11 3

 ۹ ۶و۱و۳و1۴و11 4و4و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 ۹و4و۶و۱و۳و1۴و11و1۹ 1

 4 ۶و۳و1۴و11 4و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 ۹و۶و۳و1۴و11و1۹ 5

 ۹ ۶و7و۱و۳و1۴و11و14 4و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 1و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14و1۹ 6

 ۹ 4و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 4و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 1و4و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14و11۹ 7

 ۹ 4و7و۱و۳و1۴و11و14 4و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 1و4و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14و1۹ 8

 ۹ 4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 1و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 4و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14و1۹ 9

 4 4و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 1و4و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 4و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14و1۹ 11

 4 4و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 1و4و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 4و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14و1۹ 11

 ۹ 4و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 4و۶و7و۱و۳و1۴و11و14 1و4و۹و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14و1۹ 12

 1 1۹و1 1و4و۶و۶و7و۱و۳و1۴و11و14و1۹ 1و1۹ 13

 
 شود.بدست آمده مالحظه می راهبردنقشه  ۹شکلشود. در به صورت زیر تدوین می راهبردنقشه نهایی 

 

 
 مرکز رشد راهبرد. نقشه ۹شکل

 
وابستگی، از مقادیر نفوذ و وابستگی ماتریس دستیابی نهایی استفاده -همچنین برای ترسیم نمودار قدرت نفوذ

 ت.ه اسشدمشخص  4 شده که در شکل
  

های استفاده از ظرفیت
 مردمی و کمک های نهادی

 

 هایطرح زا حمایت
 بازده زود

  واحدهای کارگیری به
 صنعتی کوچک

تسهیل دسترسی به نوآوری 
 و شکوفایی

 دارای نیروهای افزایش
 پتانسیل

  جهت الزم بستر ایجاد
 حمایت دریافت

  ظرفیت از استفاده
  کردهتحصیل افراد

  جهت جوان
 امور پیگیری

  هایتیم تشکیل
  از حمایت
 هایطرح

 فناورانه

 نفوذ یکارگیر به
  در ساکن افراد
یری گتصمیم مراکز

 کالن       

به کارگیری 
مدیران جوان 
 و با تجربه

جلوگیری از 
خروج جوانان 
نخبه از 
 شهرستان

به کارگیری 
افراد 

پرداز و ایده
 خالق

ایجاد بستر الزم 
 جهت تبلیغات
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 وابستگی -. نمودار نفوذ4 شکل

 
 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

انداز روشن و مسیری مشخص برای طی نمودن کند تا چشمها کمک میبه سازمان راهبردیریزی برنامه
برای مراکز رشد در  راهبردمسیر حرکتی سازمان خود داشته باشند. هدف از این پژوهش در ابتدا تعیین و سنجش 

تهیه  های ساحلی نوار جنوبی کشور بوده است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان اقدام بهاستان
 ۶نقطه فرصت و  ۱نقطه ضعف،  ۶نقطه فرصت،  ۱. نتایج تشکیل این ماتریس نشان از پافتن شدسوات ماتریس 

شرکت جلسات هم اندیشی  درکه نقطه تهدید دارد. پس از یافتن این نقاط با مصاحبه نیمه ساختارمند از خبرگان 
شناسایی شده را در بازه مشخص شده تعیین  چهار دسته عاملهر یک از  اهمیتخواسته شد تا میزان  داشتند،

. شدمیزان اهمیت هر یک از عوامل اقدام به شناسایی درجه اهمیت هر یک از نقاط شناسایی نمایند. بر مبنای 
 ریزی آتی بسیار مهم و دارای اهمیت است. ها برای برنامهبندی در یافتن وضعیت فعلی سازماناین درجه

ها با استفاده از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیش روی این ازمانپس از یافتن وضعیت فعلی س
بر . شدکارانه و رقابتی های تهاجمی، تدافعی، محافظهچهارگانه در وضعیت های راهبردها اقدام به طراحی سازمان

تدافعی  ردراهب 4محافظه کارانه و  راهبرد ۹رقابتی،  راهبرد 4تهاجمی،  راهبرد 4های این بخش اساس یافته
با توجه به قرارگیری کنونی سازمان در وضعیت  و با نظرت خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. شدشناسایی 
توان به وضوح در این مراکز های مختلف را میکارانه لزوم ایجاد حفاظت از وضعیت فعلی و کاهش تنشمحافظه

های محیطی د باید بتواند با استفاده بهتر از فرصتگیرمورد بررسی قرار داد. وقتی سازمانی در این بخش قرار می
 اقدام به پوشش و کاهش نقاط ضعف خود نماید تا به تعالی بهتری دست یابد. 

انجام  جهتباال  یها تیرفتا با پرداختن بهتر به ظ شودلذا به همین منظور به مدیران سازمانی توصیه می
گذاران و با ایجاد بستر مناسب یی و سرمایهو شکوفا یندوق نوآورصیی و همچنین استفاده بهتر از اجرا یهاپروژه

به منظور شناسایی نحوه ها اقدام نمایند. در ادامه پژوهش برای رفع نیازهای صنعت به بهبود وضعیت کلی سازمان
از  تن از خبرگان خواسته شد تا با استفاده 1۹ی مختلف شناسایی شده در این بخش از اهراهبردارتباط میان 

شناسایی شده، اقدام نمایند. خبرگان سازمانی  راهبرد 1۹ماتریس مقایسات زوجی به بررسی ارتباط میان 
با طی کردن نمودند. به شناسایی رتباطات اقدام می Oو  A ،V ،Xبایست با استفاده از یکی از چهار نماد می

و  ۳و  ۱و  7و  ۶و  4
14و  11و  1۴

4 

 1 1۹و  ۶و  ۹
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های تبیین شده شناسایی راهبرددر  مراحل مختلف تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری مسیر حرکت مراکز رشد
 ه است. شد

 هفتهای این بخش بر اساس یافتهسطح کلی دارد.  ۹ها در راهبردنتایج این بخش نشان از قرارگیری 
جلوگیری از خروج جوانان »، «پرداز و خالقبکارگیری افراد ایده»، «ایجاد بستر الزم جهت تبلیغات»استراژی 

بکارگیری مدیران »، «گیری کالنارگیری نفوذ افراد بومی ساکن در مراکز تصمیمبک»، «هانخبه از شهرستان
رفیت افراد تحصیل کرده ظاستفاده از »، و «های فناورانههای حمایت از طرحتشکیل تیم»، «جوان و با تجربه

این مراکز رشد گیران لذا به تصمیمند. شدهای آغازگر مدل شناسایی راهبردبه عنوان  «جوان جهت پیگیری امور
تا با ایجاد بستر الزم جهت تبلیغات و همچنین بکارگیری افراد  شودهای دریایی توصیه میمستقر در استان

های رشد مناطق دریایی ها برای شرکتراهبردپرداز و خالق بتوانند کمک شایانی به شکل گیری روند خوب ایده
هایی به منظور جلوگیری از خروج جوانان نخبه افزودن طرح توانند بامی مراکزکمک نمایند. از سوی دیگر این 

های دریایی در دستیابی به های فناورانه از سوی دیگر به مراکز رشد استاناین استان از یک سو و تشکیل تیم
 کمک نماید.  راهبردیاهداف 
و  وان و با تجربهج رانیمد یریبکارگ، کالن یریگمیساکن در مراکز تصم ینفوذ افراد بوم یریبکارگبا 

های دریایی کشور مراکز رشد استان امور یریگیکرده جوان جهت پ لیافراد تحص تیاستفاده از ظرفهمچنین 
و  4قادر خواهند بود به نحو احسنت از پتانسیل فعلی و مسیر رشد مراکز رشد استفاده نمایند. بر اساس شکل 

آیند که با به حرکت درمی راهبرد 7به سطح آغازین این های الزم و پیگیری امور مربوط فراهم شدن زیرساخت
 «افزایش نیروهای دارای پتانسیل»، «ایجاد بستر الزم جهت دریافت حمایت»مراکز رشد به  راهبرد 7حرکت این 

از پرداختن مراکز رشد به بر این اساس و پس بپردازند. باید  «تسهیل دسترسی به نوآوری و شکوفایی»و 
ها فراهم راهبردتا دستیابی به سطح سوم شوند و موجب می گردندتقویت می، مراکز رشد سطحهای این راهبرد
، «بکارگیری واحدهای کوچک صنعتی» تاهای سطح دوم مراکز رشد قادر خواهند بود راهبردبا دستیابی به . شود
را عملیاتی سازند.  «های نهادیهای مردمی و کمکاستفاده از ظرفیت»و  «های زودبازدهحمایت از طرح»
ابعاد مدل بر اساس  یریدهنده قرارگنشان زین یدرجه نفوذ و وابستگ لیو تحل هیپژوهش در بخش تجز یهاافتهی

 هستند.  فیضع یقدرت نفوذ و وابستگ یاست که دارا یاهیخودمختار ناح هی. ناحاست یدرجه نفوذ و وابستگ
 یبا مدل هستند که در مدل مورد بررس فیضعاتصاالت  یدارا رایز شوند،یمعموالً از مدل جدا م رهایمتغ نیا

این یافته .قرار دارد «جهت استقرار مرکز رشد ینهاد یو کمک ها یمردم یها تیاستفاده از ظرف» راهبرد نیا
دارای روابط  جهت استقرار مرکز رشد ینهاد یو کمک ها یمردم یها تیاستفاده از ظرف راهبرددهد که نشان 

 فیقدرت نفوذ ضع یهستند که دارا هاییراهبرد قتیوابسته در حق هیناح .استاثرپذیری کمی در مدل  اثرگذار و
دخالت داشته و  یادیها عوامل زآن جادیا یو برا باشندیممدل  جیهستند که به طور عمده نتا یقو یاما وابستگ
 یاز طرح ها تیحما» یهاراهبرد ید بررسشوند. در مدل مور گرید یرهایمتغ سازنهیزم توانندیها کمتر مخود آن

 به»و  «ییو شکوفا یبه صندوق نوآور یدسترس لیتسه»، «کسب بودجه یبرا یزود بازده جهت اعتماد ساز
 .رندیگیقرار م هیناح نیدر ا «یکوچک صنعت یواحدها یریکارگ

که در  ییرهای. متغدهدیم لیباال باشند، تشک یقدرت نفوذ و وابستگ یکه دارا ییرهایرا متغ یوندیپ هیناح
 گریها و هم دخود آن یهم رو رد،یها صورت گآن یکه رو یرییندارند، هر تغ یثبات رند،یگیقرار م هیناح نیا

 یریگیکرده جوان جهت پ لیافراد تحص تیاستفاده از ظرف» راهبردپژوهش  نیا جی. طبق نتاگذاردیم اثر رهایمتغ
 یاز نفوذ افراد بوم یریکارگبه»، «فناورانه و نواورانه یاز طرح ها تیحما یها میت لیتشک»، «یندیامورفرآ

و با  یقو رانیمد یریکارگ به»، «غاتیبستر الزم جهت تبل جادیا»، «کالن یریگ میساکن در مراکز تصم
 شیافزا»، «از خروج آنان از شهرستان یریجذب جوانان نخبه و جلوگ یبستر مناسب برا جادیا»، «تجربه
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 «پرداز و خالق دهیافراد ا یریکارگ به»و  «تیحما افتیبستر الزم جهت در جادیا»، «لیپتانس یدارا یروهاین
هستند قرار  نییپا یقدرت نفوذ باال اما وابستگ یدارا هک ییرهایمستقل، متغ هی. در ناحاست قرار گرفته هیناح نیا
 . رندیگیم

 دیبا ستمیشروع کارکرد س یو برا دهندیرا شکل ممدل  یربنایهستند که ز یدیکل یرهایمتغ رها،یمتغ نیا
 یریگیکرده جوان جهت پ لیافراد تحص تیاستفاده از ظرف» راهبردها توجه شود. در وهله اول به آن

های مراکز رشد دانشگاهی در راهبردگرفته است. این پژوهش به بررسی قرار  هیناح نیدر ا «یندیامورفرآ
[ را تکمیل 11[ و ]4۱های ]های موجود در پژوهشاست که به نوعی یافته های جنوبی کشور پرداختهاستان
ها به مسیر تولید بیشتر و در حقیقت جهش تولید دست راهبردها بتوانند با استفاده از این نماید تا این استانمی

تولید در مراکز های جهش راهبردهمچنین برخی از نقاط قوت شناسایی شده در پژوهش به منظور تدوین یابند. 
های های این پژوهش دارای سرنخخوانی دارد. یافته[ هم1۶و 1۶[ و ]4۶های ]های پژوهشدانشگاهی با یافته

 . استگران عالقمند به این حوزه ی مختلفی به سایر پژوهشپژوهش ها
بندی شده کامل همراه ها، یک برنامه زمانراهبردتوانند به منظور بهتر انجام یافتن گران عالقمند میپژوهش

های دریایی جنوبی کشور قرار دهند تا در قالب این برنامه با جزئیات در اختیار مراکز رشد دانشگاهی در استان
توانند با گران میهمچنین سایر پژوهشمراکز رشد به سمت تولید باالتر و به اصطالح جهش تولید دست یابند. 

شناختی فازی، اقدام به تدوین سناریوهای مختلف نمایند تا به این سؤال  های مختلف مانند نقشهاستفاده از روش
های شناسایی شده در چه وضعیتی قرار خواهند راهبرد، سایر مشخص راهبردپاسخ دهند در صورت بهبود در یک 

های جهش تولید در مراکز رشد دانشگاهی راهبردرغم نوآوری خاص خود در تدوین ژوهش حاضر علیپگرفت. 
توان به محدودیت استفاده از ها میست. از جمله محدودیتهای مختلفی بوده دارای محدودیتکشور  ینوبج

اقدام به شناسایی و  ،اشاره نمود. این تکنیک بدلیل اینکه با استفاده از نظرات خبرگان این حوزه سوات تکنیک 
های شناسایی شده در این بخش به وجود ردراهبنموده است، در صورت تغییر خبرگان امکان تغییر  راهبردتدوین 

های شکل راهبرددهد. همچنین استفاده از های این پژوهش را تحت الشعاع قرار میراهبردآید که به نحوی می
 وجود این مسئلهاندرکاران را سلب نماید که گرفته در این بخش شاید امکان ایجاد خالقیت بهتر از سایر دست

 دهد.ها را نشان میهتر در چینش پستلزوم ایجاد هماهنگی ب
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