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براي نظام  استراتژیکریزي  ارائۀ الگوي برنامه
  عالی ایران آموزش

  
  *الدین طبیبی دکتر سید جمال

  
  چکیده

هاي امروزي باید از دسـتاوردهاي نـوین دانـش     زماننظام آموزش عالی ایران همانند دیگر سا
اي  تدوین و اجراي چنین برنامه ،بهره جوید و طراحی راهبرديریزي  مدیریت، از جمله برنامه

الگـویی از   ۀهدف از ایـن اثـر، ارایـ   . ناپذیر، مورد توجه قرار دهد را به عنوان اولویتی اجتناب
عملی و البته به سـهولت در سـطوح مختلـف     و است که بتواند به طور علمی راهبردي ۀبرنام

 وهـا   گرفتـه تـا تمـامی سـازمان     فنّاوريتحقیقات و  نظام آموزش عالی ایران از وزارت علوم،
به کار گرفته شود و مکانیزم مدیریتی این نظام را متحول ساخته و  مراکز آموزش عالی مربوط

عـالی کشـور    می در نظام آمـوزش عل راهبردينتیجۀ طراحی و اجراي یک برنامۀ . توسعه دهد
گـذارد و موجـب پویـایی و تعـالی آن و      اي بر ارکان مدیریت آن باقی می تأثیر بارز و سازنده

  .شود هاي توسعۀ ملی در این بخش می تسریع تحقق اهداف و آرمان
  

عـالی   نظام آمـوزش  ،فنّاوريوزارت علوم، تحقیقات و  ،راهبرديریزي  برنامه :واژگان کلیدي
  ایران
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  مقدمه
دستاوردهاي دنیاي پیشرفته به ما آموختـه اسـت کـه بـراي ایجـاد تحـول اساسـی در        

طـور کلـی جامعـه، دانشـگاه و دانشـگاهی نقشـی         هـا و بـه   ها، سازمان ها، گروه انسان
در واقع، دانشگاه جایگاه اندیشه است و دانشـگاهی  . ساز دارند کننده و سرنوشت تعیین

نـد بـراي حـل مسـائل روزمـره و تحقـق اهـداف و        توا مسلط بر دانش تخصصـی مـی  
هاي آتی توسعۀ ملی، هم اندیشه کند و هم به سطوح مختلـف مـدیریتی جامعـه     آرمان

به منظور ایفاي چنین نقشی، الزم است کـه در وهلـۀ نخسـت، دانشـگاه     . مشاوره دهد
خود متحول شود و از مدیریت نوین بهره جویـد و سـپس درصـدد متحـول سـاختن      

دستیابی به چنـین هـدفی در گـرو پـرداختن بـه      . اساس موازین علمی برآید جامعه بر
کلی،  طور  به. است راهبرديریزي  ترین رکن مدیریت در دنیاي امروز، یعنی برنامه مهم

تحول و تغییر الزمۀ اعتالي هر سازمان است و چنانچه سازمانی وضع موجود خـود را  
ها به مدیران و رهبرانی نیاز دارند که  سازمان. تغییر ندهد، پایداري و بقا نخواهد داشت

درتمام سطوح و نه تنها در ایجاد تغییرات، بلکه در سازگاري وضعیت روحی کارکنـان  
المللـی مهـارت داشـته باشـند و تصـمیمات و       با شرایط و تغییرات جدید ملـی و بـین  

ک هـر  بـدون شـ  . علمـی باشـد   راهبـردي گیري آنها براي آینده، ملهم از برنامـۀ   جهت
کننـده   یک عامل مهم تعیـین . سازمانی باید موفق باشد تا بتواند در درازمدت باقی بماند

و از  کنـد  ریـزي مـی   در گرو این است که سـازمان چگونـه بـراي آینـدة خـود برنامـه      
  .جوید ها بهره می فرصت

اي مطلـوب بـراي یـک سـازمان اسـت و       فرایند طراحی آینده راهبردي ریزي برنامه
هاي  طریق تحلیل وضعیت سازمان و با توجه به توانمندي از. ع دستیابی بدانتعیین مناب

هـایی را بـراي   راهبردتوانـد   مـی  داخلی سازمان و امکانات محیطـی، رهبـري سـازمان   
محـیط   در. کنـد مطلـوب تـدوین   اي  همتحول ساختن سازمان از شرایط موجود به آیند

غیرقابل کنترل که بدون شـک بـر    وفعالیت هرسازمان عواملی وجود دارد، قابل کنترل 
  . گذارند می توفیق آتی سازمان اثر

ها باید در راستاي رهبري مسایل مربوط به ایجـاد تغییـرات و    مدیران ارشد سازمان
هاي زیرمجموعۀ خود در سازمان تحت سرپرسـتی خـویش    تحوالت و مدیریت انسان

ریزي امیـد توفیـق    دون برنامهتوانند ب چنین مدیرانی براي این دو نقش نمی. تالش کنند
توجـه   قدر مسلم، در تغییراتی که با مدیریتی ناکارآمد، ناآگاه و حداقل کم. داشته باشند
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پـذیرد، احتمـال    صورت می راهبرديریزي و مدیریت  به موازین علمی از جمله برنامه
  .یابد تحوالت موفق و منتهی به توسعۀ پایدارکاهش می

عالی چهـار   سازمانی از جمله دانشگاه و مراکز آموزش در فرایند متحول ساختن هر
  :خورد مرحلۀ کلیدي زیر به چشم می

  

    
تواند کل فرایند تحول را بـا مشـکل مواجـه     گرفتن هر کدام از این موارد می  نادیده

جنبـۀ   ریزي وضعیت آینـده،  ریزي وضعیت آینده و تدوین تئوري طرح طی برنامه. کند
ریـزي   برنامـه « 1»پیتر دراکـر «به نظر دانشمند برجستۀ مدیریت،  .یردگ علمی به خود می

. »پـردازد  پردازد، بلکه در آینده به تصمیمات کنونی می گسترده به تصمیمات آینده نمی
و  هـاي مطلـوب سـر    اي است که با نیت ترین برنامه، تنها برنامه مهم«او معتقد است که 
تمایزي که یـک برنامـه   . گذارد گرنه در هنگام عمل رو به تباهی می و کار داشته باشد،

کـار روي   سـازد، تعهـدي اسـت کـه افـراد کلیـدي در       را قادر به تولید نتایج پربار می
محک یک برنامه این است که آیا مدیریت به راستی منـابع را  . خود دارند ةوظایف ویژ

اگـر  . آینده نتایج ارزنـده بـه بـار بیاورنـد    برد که در  هایی به کار می براي انجام فعالیت
چنین تعهدي ایجاد نشود، آنچه که در حقیقت وجود دارد فقط قول و امیدواري است، 

   .»واقعی خبري نیست راهبرديرنامه اما از ب
توانـد بـه    گیري یک سازمان است که چگونـه مـی   ریزي شامل فرایند تصمیم برنامه

تـرین   ریزي مهم برنامه. ند که اهدافش تحقق یابدجایی که مایل است برسد و چه کار ک

                                                                                                                                       
1. Pitter Dracker 

 دیدگاه

 طرح

 برنامه

 اجرا
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شـود و در   بخش مدیریت است، بدون توجه به اینکه سـازمان بـه چـه نحـو اداره مـی     
  .گیرد ریزي مورد توجه خاص قرار می هاي بزرگ و کوچک امر برنامه سازمان

اند که یک برنامه داراي چهار بعـد اصـلی    نشان کرده خاطر »روزنزویگ«و  »کست«
  :شرح زیر استبه 

 ،پیوستگی تکرار .1
 ،زمان .2
 ،گستره .3
 ،سطح .4
 

 
(Source: Certo & Certo, Modern Management, P.205) 

  
  راهبردي ۀبرنام

براي اولـین   1970 ۀاین اصطالح در ده. اي نیست واژه و مفهوم تازه »راهبردي ۀبرنام«
، راهبـردي ریزان  آن این بود که گروهی از برنامه بار مورد استفاده قرار گرفت و مفهوم

گیـران   ند و سپس سعی کنند آن را بـه تصـمیم  کنرا کم و بیش ابداع  »راهبردي ۀبرنام«

 برنامه سازمانی

 سطح باالي مدیریت
 برنامه کل نظام

 نظام خش کوچکی ازبرنامه ب سطح پایین مدیریت

 بعد گستره بعد سطح

 برنامه طوالنی مدت

 بعد پیوستگی تکرار نبعد زما

 برنامه یکباره 

 برنامه چندباره
برنامه کوتاه 

 مدت
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معتقدنـد کـه    »فیفـر « و »نـوالن «، »گوداشتاین«. هاي مختلف بفروشند ارشد در سازمان
کننـد   بینی می را پیشفرایندي است که رهبران یک سازمان، آینده  راهبرديریزي  برنامه

  .ندکن ها و اقدامات الزم را تدوین می و براي رسیدن به آن اهداف، شیوه
مؤثر باشد، باید مورد قبـول تمـام کارکنـانی واقـع      راهبرديریزي  براي آنکه برنامه

 ۀبرنام .و پایش کنند و مسئول نتایج آن باشند ءشود که در نهایت قرار است آن را اجرا
اه اجراي مستمر ایجاد تحول در سازمان و حصول اطمینان نسـبت بـه   ر ۀنقش راهبردي

  .آینده است
مستحکمی است که مدیران ارشد را بین معتقدان به ایجاد تغییر و  ۀاین برنامه وسیل

الزم به ذکـر اسـت    .کند تحول و اشخاص نامعتقد یا مخالف تغییر و تحول، هدایت می
 راهبـردي ت عالی سازمان اگرچه براي تغییرات مدیری ۀو عالق راهبردي ۀبرنام ۀکه تهی

  .گرو اجراي آن است در راهبردي ۀالزم است، ولی کافی نیست و رمز موفقیت برنام
، پـنج  راهبردي ۀاو در اجراي برنام ۀگان 18و رموز  »دیویس فاگ«اساس الگوي  بر
  :گسترده به شرح زیر مطرح است ۀمقول

 ،پذیري ایجاد نظام مسئولیت .1
 ،ي توانمندسازي و متحد کردناقدام برا .2
 ،تثبیت سازمان .3
 ،فراهم آوردن محیطی که کارکنان و افراد بتوانند به بهترین وجه کار کنند .4
 .قضاوت کردن و پاداش دادن .5
رسالت و  ۀشامل فرایند توسع راهبرديریزي  سازد که برنامه خاطرنشان می »لوسیر«

. تحقــق آن اهــداف اســت ةنحــو ةگیــري ابتــدایی دربــار اهــداف بلندمــدت و تصــمیم
هر سال مـورد   گیرد و بر می اي پنج ساله را در کلی دوره ، به طورراهبرديریزي  برنامه

  .شود تجدیدنظر قرار داده می
 کننـد، روز بـه روز افـزایش    رو مـی  راهبـردي ریزي  هایی که به برنامه تعداد سازمان

فراینـد   .دکننـ  ر تـالش مـی  هاي غیرانتفاعی در این باره بیشـت  یابد و به ویژه سازمان می
بایـد متمرکـز بـر شـرایط خـارجی و قدرمسـلم بـر اسـاس          مـی  راهبرديریزي  برنامه
کشد تا هر سـازمانی اولـین    شش ماه طول می هاي سازمان شکل گیرد و معموالً قابلیت
  .ده و براي انتشار آماده سازدکرخود را آماده  راهبردي ۀبرنام
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  :موفق يراهبردبه طور خالصه، یک برنامۀ 
ریزي خواهـد بـود کـه از حمایـت کامـل مـدیر و تـیم         یک فرایند برنامه ۀنتیج ◘

 ؛است اجرایی سازمان برخوردار
 ؛کند میزان مشارکت تمام کارکنان سازمان را منعکس می ◘
کنـد سـازمان در چـه کسـب و      رسالت خواهد بود که بیان می ۀشامل یک بیانی ◘

 ؛کند کاري فعالیت می
 ؛دهنده و چالشی است امشامل یک دورنماي اله ◘
 ؛است SMART1داراي مقاصد  ◘
هاي سنجش عملکـرد اسـت کـه نتـایج      متوازن از شاخص ۀشامل یک مجموع ◘

  .کند کلیدي اهداف را به دقت منعکس می
ترین فرایند براي نیل به مقصد نیست،  ساده راهبرديریزي  د که برنامهکرباید اذعان 

این . عقل سلیم است راهبرديریزي  برنامه ،یراچرا؟ ز. شود ولی به مرور زمان ساده می
 ةایـن برنامـه آینـد   . اشـد ب بینانـه مـی   برنامه یک دوراندیشی است و در عین حال واقـع 

گیـري عملـی و    کند و ساختاري براي تصـمیم  بینی می دسترسی را پیش  مطلوب و قابل
  .آورد بخش به وجود می در عین حال الهام

یک ضرورت تلقـی نشـود، دالیـل مثبـت بسـیاري       حتی اگر راهبرديریزي  برنامه
، راهبـردي ریـزي   برنامه. کند ها را به دست زدن بدان ترغیب می وجود دارد که سازمان

  :هاي زیر را داراست حداقل ویژگی
 ؛هاي دشوار است ریزي براي تحول در محیط نوعی برنامه .1
 ؛مدیریتی براي حصول نتایج است .2
 ؛یک ابزار مدیریتی ضروري است .3
 ؛مدار است ندهآی .4
 ؛قابلیت سازگاري دارد .5
 ؛ضروري است براي حمایت از مشتري .6
 .کند روابط را تقویت می .7

                                                                                                                                       
1. Specific, Measurable, Attainable, Reasonable, Time-bounded  
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ده و بـه آنهـا   کـر موفق، سؤاالت زیر را مطـرح   راهبردي ۀرفته، یک برنام هم روي
  :دهد پاسخ می

 اکنون کجا هستیم؟ .1
 خواهیم به کجا برویم؟ می .2
 چگونه پیشرفت خود را ارزیابی کنیم؟ .3
 هدف مورد نظر برسیم؟ چگونه به .4
 چگونه پیشرفت خود را ردیابی کنیم؟ .5
  
  در نظام آموزش عالی راهبرديریزي  برنامه

ریـزي منحصـر بـه مـدیران ارشـد، میـانی و اجرایـی         در دنیاي امروز، آگاهی از برنامه
هـا و   فعالیت انسان ۀهرچه دامن. شود ها مربوط می ها نیست و به تک تک انسان سازمان

ریـزي   ریزي به ویـژه برنامـه   ي مدیریتی آنان گسترش یابد، تسلط بر برنامهها مسئولیت
   .دشو تر می قابل اجتناب تدوین و اجراي آن غیر ةو نحو راهبردي
آموزش عالی کشور که مرکز دانش و اندیشه و نشر دسـتاوردهاي نـوین    بخش در

یعنـی   ،نرود که اولـین بعـد حیـاتی مـدیریت نـوی      شود، انتظار می علمی محسوب می
تـدریج بـراي   بـه  علمی به کار گرفته شود تـا   ةبه خوبی و با شیو راهبرديریزي  برنامه

هاي دولتی و خصوصی، الگویی قابل اعتماد و آینـده سـاز تلقـی شـده و      دیگر سازمان
و در  1980 ۀهاي مختلف در آمریکا طـی دهـ   تجارب سازمان. مورد استفاده قرار گیرد

  .گر این واقعیت استنمایان 1990 ۀاروپا طی ده
کـارگیري   طراحـی و تـدوین و بـه    ةهرگونـه نقـد و ارزیـابی از نحـو     ئۀفارغ از ارا
نشـان   نظام آمـوزش عـالی کشـور، خـاطر     ۀگان در سطوح سه راهبردي ۀاحتمالی برنام

براي این بخش  ءتواند به صورت الگویی علمی و قابل اجرا سازد که الگوي زیر می می
  .رار گیردمورد بررسی و تحلیل ق

اگر قرار است مدیران ارشد و میانی هر سازمان به ویژه نظام آموزش عالی در کـار  
نـد، بایـد   کنهـاي قابـل، عمـل     ستراهبردو مسئولیت خویش موفق باشند و به عنوان 

ده، و بـه خـوبی ایـن    کررا به طور اصولی فراگرفته، آن را تدوین  راهبرديریزي  برنامه
 و سـر  ریزي برنامهمدیران در سطوح مختلف به نوعی با امر . ندگذار ءبرنامه را به اجرا

کار دارند، اما در قیاس با یکدیگر هرچه سطح مدیریت باالتر باشد، میزان پرداختن بـه  
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میـزان درگیـري    ةدهند نمودار زیر نشان. یابد ریزي به نحو چشمگیري افزایش می برنامه
  :است ديراهبرریزي  مدیران سطوح مختلف با امر برنامه

  

  
  

  .شود ریزي میمیزان زمانی که صرف برنامه                     
(Source: Certo & Certo, Modern Management, P. 195) 

  
  ارائۀ الگو

با توجه به اشاراتی که از چارچوب نظري اندیشمندان و نویسـندگان مختلـف در امـر    
در  راهبـردي  ۀبه عمل آمد و لزوم حیاتی طراحی و تدوین برنامـ  راهبرديریزي  برنامه

نخسـت و سـپس تحقـق ایـن برنامـه در       ۀدر مرحل فنّاوريوزارت علوم، تحقیقات و 
این وزارت، در زیر به طراحـی   ۀهاي زیرمجموع ها و سایر مؤسسات و سازمان دانشگاه
  .پردازد براي این بخش می راهبردي ۀیک برنام

چنـد معاونـت    راهبردي ۀچندین ساله در طراحی و تدوین برنام ۀببا توجه به تجر
 متبـوع بـر  هـاي   در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعـدادي از دانشـگاه  

، الگـوي زیـر بـراي نظـام     راهبـردي ریـزي   اساس الگوهاي مورد اشاره در کتاب برنامه
  .شود ه میئآموزش عالی کشور ارا

ریزي  نظام آموزش عالی ایران از ماهیتی متمرکز برخوردار است و براي آنکه برنامه
 ءاجـرا  ۀاین نظام در سطوح مختلف بتوانـد بـه خـوبی طراحـی و بـه مرحلـ       راهبردي

هـا،   گذاشته شـود، بایـد از سـطح وزارت آغـاز شـده و در مراحـل بعـد بـه دانشـگاه         
ــ  پژوهشــگاه ــا، و دیگــر مؤسســات زیرمجموع ــانی واحــده ۀه ــا و  دانشــگاه(اي می ه
دو سـطح بـاالتر و ملحـوظ داشـتن اهـداف و       راهبردي ۀبر اساس برنام) ها پژوهشگاه

 راهبـردي  ۀاین دو سطح باالیی، اقدام به طراحی و تدوین برنام ۀیافت هاي تدوین راهبرد
  .ندکخویش 

 مدیران ارشد

 مدیران میانی

 ران اجراییمدی
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 ۀصـورت گرفتـه اسـت، برنامـ     راهبرديریزي  اساس تحلیلی که در کتاب برنامه بر
   .دکناساسی براي سازمان به دقت روشن و تعیین  ۀآن است که سه نکت بر هبرديرا

P          O           S  
 P (Problem strategic) =که پیش روي سازمان قـرار   راهبرديل ئترین مسا مهم

سـال   4-5دارد و سازمان مایل است این اولویت مسایل معدود و قابل پـرداختن طـی   
  .ار دهدآتی مورد توجه قر

O (Strategic Objectives)  = ی که سازمان براي حل آن مسـایل  راهبردیاهداف
  .کند می تعیین

S (Strategies)  =شده تعیین راهبرديهاي رسیدن به اهداف  ترین راه مهم.  
  

  براي نظام آموزش عالی ایران راهبرديریزي و مدیریت  الگوي پیشنهادي برنامه
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ریـزي   د، دو مرحلـه بـه برنامـه   شـو  شـده مشـاهده مـی    هئارابه طوري که در الگوي 
 منابع الزم بـر . مربوط است راهبرديتخصیص یافته و سه مرحله به مدیریت  راهبردي

. یابد  گیرد، تخصیص می گانه انجام می اساس میزان تالشی که در هر یک از مراحل پنج
  :در این الگو شامل مراحل زیر است راهبرديریزي  بخش برنامه

ریزي، اصـل غالـب عبـارت اسـت از تفـاهم و توافـق        برنامه پیش ۀدر مرحل )الف
شـود   ، چه آن که نبود چنین تفاهمی موجب مـی راهبردي ۀاصولی بر لزوم تدوین برنام

جلـب  . که اتخاذ تصمیمات هماهنگ و انتخاب راه مشترك به درستی صورت نپـذیرد 
ریـزي   هی بـه امتیـازات برنامـه   اقتصادي و اجتماعی در گرو آگـا  هاي سیاسی، حمایت
تـدوینی حتـی در    ۀآن و تداوم اهتمام برنامـ  ةو اعتقاد به دستاوردهاي سازند راهبردي

هاي پیشـرفته   بنابراین، در تمامی سازمان. استصورت تغییر در مدیریت کالن سازمان 
 حتمـاً  C.E.O.(1(عالی، ارشـدترین مـدیر سـازمان     ها و مراکز آموزش به ویژه دانشگاه

شـود کـه معاونـان     این امـر موجـب مـی   . دارد راهبرديریزي  مشارکت فعال در برنامه
وزارت یا معاونان دانشگاه و مدیران کل با مشاهده به عزم راسخ و اعتقاد مقام مـافوق  

  .دشون ده و حامی سیاسی برنامه میکرریزي شرکت  به طور فعال در جلسات برنامه
و بـه صـورت کـار و     گیـر  بایی طلب، وقـت ، امري است شکیراهبرديریزي  برنامه

هاي محوله به مدیران ارشد و میانی و  تالشی است اضافه بر انجام وظایف و مسئولیت
الزم است که براي مدت شش ماه به طور مستمر و پیگیر در طراحی و تـدوین برنامـه   

بـار  ماهه نیـاز بـه اعت   ، براي انجام جدي این تالش ششبنابراین ؛مشارکت داشته باشند
انـدر کـاران    شـده بـه دسـت    مالی قابل مالحظه است تا براساس ضوابط از قبل تعیـین 

چنین . و مشاوران علمی و اجرایی پرداخت الزم صورت پذیرد راهبردي ۀتدوین برنام
اي نسبت به حمایـت اقتصـادي الزم از    باید از قبل تخصیص یابد تا دغدغه اعتباري می
  .دکنبرنامه بروز ن

ریـزي   ستر اجرایی الزم و آگـاهی دادن بـه نیروهـاي پشـتیبانی برنامـه     سازي ب آماده
در سازمان، اعم از وزارت یا دانشگاه و پژوهشگاه، به منظور جلـب حمایـت    راهبردي

انگـاري و نادیـده انگاشـتن امـر مهـم       اجرایی و جلوگیري از هرگونه غفلت یـا سـهل  
بایـد صـورت    همی است کـه مـی  ترین اقدامات م ابتدایی ةدر زمر راهبرديریزي  برنامه
  .پذیرد

                                                                                                                                       
1. Chief Executive Officer  
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نفـر   15، باید سعی شـود تعـداد افـراد تـیم از     راهبرديریزي  در انتخاب تیم برنامه
. ندشـو نفر و از بین ارشدترین مدیران سـازمان گماشـته    11-13 تجاوز نکند، ترجیحاً
ر هاي سازمانی را در اختیار دارند، بایـد د  ترین پست ترین و حساس مدیرانی که کلیدي

  .اولویت انتخاب قرار گیرند
اطالعــات کلــی و جــامع در مــورد ســازمان آمــوزش عــالی بایــد در اختیــار تــیم  

شـده، بـه آن داده شـود تـا بـا       بنـدي  ریزي قرار گیرد و فرصت کافی و البته زمان برنامه
  .ریزي بپردازد آگاهی و شناخت واقعی از سازمان متبوع به امر برنامه

ریزي اقـدام بـه تـدوین     ، الزم است تیم برنامهریزي برنامه پیش ۀدر گام بعدي مرحل
مـاه   6طی مدت  راهبردي ۀشده دقیق براي تدوین برنام بندي دستورالعمل اجرایی زمان

  .کندب
در آخــرین گــام از ایــن مرحلــه، برگــزاري کارگــاه آمــوزش مقــدماتی بــراي تــیم 

ناپـذیر   رنامـه اجتنـاب  اندرکاران آتی تدوین و حتی اجـراي ب  ریزي و دیگر دست برنامه
اهمیت چنین کارگاهی با توجه به داشتن دید مشـترك و انجـام کـار گروهـی و     . است

  .شود رعایت اصول علمی و کارشناسی بارزتر می
  .گام اساسی به ترتیب برداشته شود 14باید  راهبرديریزي  برنامه ۀدر مرحل )ب
تـرین   و مهـم  وجـودي سـازمان آمـوزش عـالی     ۀحاکی از فلسف 1رسالت ۀبیانی ◘

  ؛وظایفی است که باید به انجام برساند و نسبت به انجام آن متعهد است
نفعـان، و   هاي فـردي، گروهـی، ذي   ملهم از ارزش 2هاي سازمانی تحلیل ارزش ◘

، تصویري واقعی 3جامعه باید به نحوي صورت پذیرد که به هنگام تدوین بیانیه دورنما
آن دورنمـاي سـازمان ترسـیم     ۀباشد و بر پای شده هئهاي سازمان ارا از رسالت و ارزش

 شود؛
 4-5 ۀحصـول سـازمان در انتهـاي برنامـ      هاي قابل آل دورنما، حاوي ایده ۀبیانی ◘

و عوامـل   هـا، سـابقه، ظرفیـت    رسالت، ارزش ۀتدوین این بیانیه باید بر پای. ساله است
آن است که  هر حال، این بیانیه گویايه ب. محیطی سازمان آموزش عالی صورت پذیرد

  .دکن سازمان به کجا و چه چیز آرزو دارد برسد و برایش تالش می
  .شود راهبردي میه گام قبلی منتهی به تدوین اهداف کلی برنامه س

                                                                                                                                       
1. Mission Statement  
2. Organizational Values  
3. Vision Statement  
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SWOTاسـاس مـدل تحلیـل     بر الزم است که حتماً 1در تحلیل محیط
صـورت   2 

از خارج  ها و تهدیداتی که پذیرد، نقاط قوت و ضعف سازمان آموزش عالی و فرصت
  .دشوروي سازمان قرار دارد به درستی تحلیل  رویا

بالفاصله پس از تحلیل محـیط خـارجی و داخلـی سـازمان، الزم اسـت موقعیـت       
از شـرایط   سازمان آموزش عالی مشخص گردد تا روشـن شـود در کـدامیک    راهبردي

  .و یا احتیاطی قرار دارد تهاجمی، رقابتی، دفاعی
کـه سـازمان آمـوزش     راهبرديیعنی اولویت مسایل  Pاز دل تحلیل وضع موجود، 

به فعلی یا مشکالتی که در رونـد اجـراي    عالی با آن مواجه است، اعم از مسایل مبتال
  .آید کند، بیرون می سال بعدي بروز می 4-5برنامه در طول 

ل ئي که براي حل هر یک از مسـا راهبرددر گام بعدي، الزم است به تعیین اهداف 
   .دشول تصور است، اقدام قاب راهبردي

خـاص، در گـام    راهبـردي هاي الزم به منظور رسیدن به هـر هـدف    راهبردتدوین 
  .پذیرد بعدي صورت می

، اقـدام بـه ارزیـابی برنامـه بـه      راهبـردي ریـزي   برنامه ۀدر یازدهمین گام در مرحل
 آید و اصالحات احتمـالی الزم  صورت خطی بازگشتی از تمام مراحل قبلی به عمل می

  .گیرد انجام می راهبرديبر مفاد برنامه 
هـاي   یعنـی شـاخص   ء،در حـال اجـرا   ۀهاي الزم براي کنترل برنام سپس، شاخص

موفق خواهـد بـود    اي راهبردي ۀ، برنامقطعاً. دشوباید تعیین  پایش و ارزیابی برنامه می
هاي سنجش عملکرد باشـد تـا نتـایج کلیـدي      اي متوازن از شاخص که شامل مجموعه

یافتـه و بـه طـور     تـدوین  ۀنهایت، متن نهایی برنامـ  در. داف را به دقت بازتاب دهداه
. شـود  یافته تلقـی مـی   در اینجا خاتمه راهبرديریزي  د و کار برنامهشو رسمی اعالم می

قـرار   ءهاي مختلف سازمان بـراي اجـرا   قدر مسلم، متن برنامه در اختیار مدیران بخش
  .گیرد می

، راهبـردي ریـزي   برنامـه  ۀطر نشـان سـازد کـه زیرمجموعـ    در اینجا الزم است خـا 
گذاشته شود تا تحقق اهـداف   ءاجرا ۀد و به مرحلشو باید تدوین هاي دیگري می برنامه
  .سازمان به خوبی انجام پذیرد راهبردي ۀبرنام

                                                                                                                                       
1. Situational Analysis  
2. Strengths, Weakness, Opportunities, Threats  
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  هایی از این دست اشاره شده است در نمودار زیر به برنامه

  
(Source: Buchbinder and Shanks, in to H.C. Management, P.37) 
 

مراحـل   ۀوجود نـدارد و کلیـ   ءبحثی از اجرا راهبرديریزي  گرچه، در فرایند برنامه
پـذیرد، در   صورت می راهبرديشدن آن در قالب مدیریت  اجراي این برنامه و عملیاتی

و سنجش و  ءتقرار، اجرااس ۀشامل سه مرحل راهبرديالگوي پیشنهادي بخش مدیریت 
  .ارزیابی قابل مالحظه است

  
  گیري نتیجه

در سـازمانی بـه اهمیـت و عظمـت آمـوزش عـالی        راهبـردي  ۀطراحی و تدوین برنام
هـاي مشـابه جهـانی و بخـش بهداشـت،       کشور، امري است حیاتی و تجارب سـازمان 

انـد،   تـه هاي میهن که بدین مهم پرداخ درمان و آموزش پزشکی و همچنین دیگر بخش
باید بـه طـور    اي می چنین برنامه. حاکی از اهمیتی است سرشار بر استفاده از این برنامه

مـرتبط بـه    ةبـراي هـر دور   فنّاوريعلمی و جدي در وزارت علوم، تحقیقات و  کامالً
وقوع ایـن پدیـده در آن وزارت، بسـتر علمـی و     . ملی به کار گرفته شود ۀتوسع ۀبرنام

جـویی از امتیـازات    و بهـره  راهبرديریزي  گسترش فرهنگ برنامه اجرایی الزم را براي
ها و سـایر مراکـز آمـوزش عـالی فـراهم       ها و پژوهشگاه ناشی از آن نه تنها در دانشگاه

هاي کشور، اعم از  سازد، که الگو و مظهر قابل رجوع و اعتمادي براي دیگر سازمان می
  .هاي دولتی و خصوصی خواهد بود بخش

ها و مراکز آموزش عالی کشور قـادر شـوند کـه بـا      آنکه تمامی سازمان ، برايقطعاً
و مـدیریت   راهبـردي  ۀهاي علمی و اجرایی مطلوب بـه تـدوین و اجـراي برنامـ     شیوه

 استراتژیک ۀبرنام

 سرمایه ۀبرنام

 مالی ۀبرنام

 تسهیالت مهم ۀبرنام
 عملیاتی ۀبرنام

 ارتباطات ۀبرنام

 بازاریابی ۀبرنام
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لـیکن، در  . باشد بر می مربوط بدان به درستی بپردازند، راه درازي در پیش است و زمان
میانی و اجرایی این نظام و اصرار  سایه آموزش مستمر و آگاهی دادن به مدیران ارشد،

توانـد رونـد    ، مـی وجـود دارد و ابرامی که الزمه تحول و توسعه در ارکان مدیریتی آن 
  .دکندر بخش آموزش عالی کشور را تسریع  راهبردي ۀتحقق تدوین و اجراي برنام
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