مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
استراتژی صرفا بهتر كار كردن نيست ،بلكه
انجام كارهایي متفاوت از گذشته و یا انجام
همان كارها با طریقي متفاوت است.


«مایكلپورتر»

برنامهریزی راهبردی  ،امروزه به عنوان یكي از كارآمدترین رویكردهای مدیریتي در سازمانها مد

نظر صاحبنظران و برنامه ریزان قرار گرفته است .در جهان سيال ،پيچيده و متغيير كنوني برنامهریزی و
،راهياستبرایكمكبهسازمانهاوجوامعبرایروبروشدنباتغييراتسریعومدلي

مدیریتراهبردی
استبرایشناختوحلمهمترینمسایلمبتالبه،شناسایينقاطقوتوضعفسازمانواستفادهبهينهاز
هاوتهدیدهایيكهموجودیتسازمانرابهخطرمياندازندودرواقع


هاوتسلطبرضعف

هاوموقعيت

فرصت
.درواقعبرنامهریزیراهبردی بهسازمانكمك

اقدامياستموثر دربرابر جهانپررقابتودرحالتغيير
ميكند:

هارامشخصوتصميمهایامروزرادرپرتو


)اولویت
)1راهبردی بيندیشد )2راهبردهای موثرتدوینكند3
پيامدهای آتي اتخاذ كند  )4جهتگيری آینده را مشخص و مبنای منطقي برای تصميمگيری پيدا كند ،
حداكثربصيرتوروشنبينيرااعمالكند) 6درپيحلمسایلعمدهسازمانيباشد)7عملكردسازمان

 )5
رابهبودببخشد)8باتغييراتبرخورددرستنمایدو)9بهایجادكارتيمي،تخصصيوكارشناسياهتمام
ازاینرودرموسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعاليبهعنوانیكنهادپژوهشيپویاكهبهدنبال

بورزد .
ریزیراهبردیامریضروریاستوتالشبرنامهریزاندر


گيریازبرنامه

باشد،بهره

تحولوتوسعهمستمرمي
موسسه بر این بوده است كه با مشاركت كليه مدیران و كارشناسان زمينهای برای توسعه و رشد بيشتر
موسسهدرپرتوبرنامهریزیراهبردیفراهمآید .
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برنامهریزیراهبردیچيست؟ 


برنامهریزی راهبردی ،هنر و علم تدوین ،اجرا و ارزیابي تصميمات ،وظيفهای چندگانه است كه

برنامهریزیراهبردیعبارتاستازبررسي

سازدبههدفهایبلندمدت خوددستیابد.


سازمانراقادرمي
محيطي (هم محيط خارجي و هم محيط داخلي) تدوین راهبرد ،اجرای راهبرد ،ارزیابي و كنترل .بنابراین
ریزیراهبردیبرنظارتوارزیابيبرفرصت هاوتهدیدهایخارجيدرسایهتوجهبهنقاطقوتوضعف


برنامه
یكشركتتأكيددارد .
تحققبرنامهریزیراهبردیبدونتوجهبهمواردزیرناممكناست :

 وجودرهبرانيباورمندومعتقدكهمایلبهحمایتازبرنامهریزیراهبردی درسازمانبودهوبه
ضرورتوتوانایيآناعتمادداشتهباشند .
وجودافرادمدافعبرنامهریزیراهبردیكهنسبتبهتحققآنمتعهدباشند .


كهبرنامهریزیراهبردی

توافقصریحبينتصميمگيرندگاناصليبامذاكراتمستمردربارهاین 


چيستوچهانتظاراتيازآنميرود .

 تعقيبواقدامراهبردیباساختارمنطقي .
تتصميمگيرندهیامشاورهبراینظارتبرفرآیندكار .

پيشبينيیكهيأ


پيشبينيتيمكارآمدبرایجمعآوریاطالعات،تشكيلجلساتوتهيهپيشنویسطرح .


شناسایياقداماتيدرموردفرصتهاوتهدیدها .


 تالشبرایتدویناقداماتيكهازنظرسياسيقابلپذیرش،ازنظرفنيقابلاجراءوازنظراخالقي
مسئوالنهباشد .
هاوكمكهایبيرونيدرفرآیندكار .


جلبحمایت

 توجهمدامبهتفكرواقدامراهبردیوغرقنشدندرعملواجرایفرآیند .
 توجيه و آموزش كليه كاركنان در زمينه جهت ،اهداف و فرآیند كار .چرا كه مشاركت همه
شمارميرود .

كاركنانوذینفعهایسازماندرفرآیندتدوینراهبردازشرایطموفقيتآنبه
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برنامهریزیراهبردی :


دهدكهبهشيوهایخالقونوآورعمل كندو

برنامه ریزیراهبردیبهسازماناینامكانرا مي


برایشكلدادنبهآیندهخودبهصورتانفعاليعملنكند.اینشيوهمدیریتباعثميشودكه

هایشبهگونهایدرآیدكهاعمالنفوذنمایدوبدینگونه


سازماندارایابتكارعملباشدوفعاليت
سرنوشتخودرارقمبزندوآیندهراتحتكنترلدرآورد(نوروززاده .)1385،
برنامهریزیراهبردی :

 به سوی آینده جهت ميیابد ،و بر آینده پيشبيني شده انگشت ميگذارد .به این 
سالبعد،چهاندازهميتواندفرقكند.بهساختنآیندهدانشگاهو

مينگردكهجهان،در 10-5

موسساتآموزشعاليبرپایةچيزیكهاینآیندهمحتمالًشبيهبهآناست،نظردارد.
 بر تحليل دقيق روندها و سناریوهای پيشبيني شده از آینده جایگزین محتمل ،و نيز تحليل
هایدرونيوبيرونياستوارميگردد.


داده
انعطافپذیر است و به چشمانداز كالن گرایش دارد .با استقرار بخشيدن زمينهای برای تحقق


اهداف،وتدارکچارچوبوسمتوسویيبرایدستیابيبهآیندهمطلوبدانشگاهوموسسات

آموزشعالي،دانشگاهوموسساتآموزشعاليرابامحيطآنهمگامميسازد.

 از رهگذر تحليل دقيق دانشگاه و موسسات آموزش عالي ،محيط دروني و بيروني ،و نيز توان
آورد.اینامردانشگاههاوموسسات


هاپدیدمي

بالقوهآن،چارچوبيبرایامتيازگيریدررقابت
آموزش عالي را قادر ميسازد تا در برابر روندها ،چالشها ،و فرصتهای رو به ظهوری كه در
چارچوببينشورسالتخودكهبر اثرفرایندبرنامهریزی راهبردیدستیافته است،واكنش
نشاندهند.
،واندیشهها،

نظيرتجربهها،علمحضوری

فرایندیكيفيومبتنيبراندیشهاست.دادههای«نرم»


سازمانرادرگفتمانجاریدرگيرمي سازد،وهدفآنفراهمآوردنیكبينشوتمركزسازماني

روشناست.
 به سازمانها امكان تمركز ميبخشد ،زیرا فرآیندی از فعاليتهای خودارزیابانة مستمر و پویا
است.
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یكفرایندیادگيریمستمردرجریانویكگفتمانسازمانياستكهازدستیابيبهاهدافاز


شدهفراترميرود.هدفآنتغييردادنروشتفكروعملسازمان،وهمچنينپدید

پيشتعيين
آوردنیكسازمانیادگيریاست.
شودوبرهمهحوزههایعملياتي


وقتيموفقباشدبهبخشيازفلسفهوآیندهسازمانتبدیلمي

آنتأثيرميگذارد(الكزندرا.)1385،

براساسآنچهگفتهشد،برنامه ریزیراهبردیدرآموزشعالي،فرایندیاستكهبرایكمكبه

دانشگاهوموسساتآموزشعاليبرایشناسایيوحفظهمسویيمطلوببامهمترینعناصرمحيطيكهخود

در آن سكونت دارد ،طراحي ميشود .این محيط دربرگيرنده نظام زیست (اكوسيستم) سياسي ،اجتماعي،
اقتصادی،فناوریآموزش يوبينالملليهمدردروندانشگاهوموسساتآموزشعاليوهمبيرونازآن
است(الكزندرا .)1385،

فوایدبرنامهریزیراهبردی :


ریزیراهبردیبرایدانشگاههاوموسساتآموزشعالي ازجهاتمختلفسودمنداست.زیرا


برنامه
برنامهریزیراهبردی :
 چارچوبيبرایتعيينمسيریكهدانشگاهوموسساتآموزشعاليبایدازرهگذرآنبهآینده
مطلوبخودبرسد،فراهمميكند؛

هافراهمميآورند؛


چارچوبيبرایكسبموفقيتدررقابت

نفعانآموزشعالياجازهميدهددرجهتحصولاهداف،مشاركتوهمكاریكنند؛


بههمهذی

 در سطح بينش همه ذینفعان كليدی را باال ميبرد و آنان را تشویق ميكند تا به 
جهتگيریراهبردیدانشگاهوموسساتآموزشعالي،خالقانهبيندیشند.

 گفتمان ميان ذینفعان را برای بهبود درک بينش سازمان و پرورش احساس مالكيت بر برنامه
راهبردی،وتعلقبهسازمانميسرميكند.

 برآناستتادانشگاهوموسساتآموزشعاليرابامحيطشهمخوانسازد.
بهدانشگاهوموسساتآموزشعاليامكانميدهدتااولویتگذاریكند .
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پيترسوناركاناصليبرنامه ریزیراهبردیراازلحاظاینكهدرموردكدامزمينهیاعناصردانشگاه

وموسساتآموزشعاليمورداستفادهقرارگيردبهصورتزیرمعرفيمينماید(عارفي .)1384،

طيوتاثيراتآنها 

 ارزیابيمحيطيبرایشناختروندهاوتغييراتمحي
 ارزیابي سازماني (دانشگاه و موسسات آموزش عالي) برای شناسایي مشكالت و منابع یا
محدودیتهاوامكانات

ها،اميدهاوآرمانها


هابرایبررسيارزش

ارزیابيارزش

تكوینبرنامهاصليیاجهتیابيبراساسسهعنصرباال


كلر نيز دو بخش عمده برنامهریزی راهبردی را ساختار تشكيالتي و محيط دانشگاه و موسسات
آموزش عالي معرفي ميكند .در بخش ساختار سازماني به سنتها ،ارزشها ،آرمانها ،نقاط قوت و ضعف،
ها،خطراتموجود،سليقههایبازارخط


هاودربخشمحيطبهروندهایمحيطي،فرصت

استعدادها،اولویت
قابتياشارهميكند(عارفي .)1384،

مشيهایكليوشرایطر

نكتهقابلتوجهدردیدگاهبرنامه ریزیراهبردی،ایناستكهدرحدامكاندرجهتهمراهباهم

كندوبهعقيدهصاحبنظراناینحوزه،درنهایتمهمترینعامل


عرضنمودننيازهایجامعهفردتالشمي
در فرایند برنامهریزی راهبردی ،انسان ميباشد .به تعبير راجر كافمن و جری هرمن برنامهریزی راهبردی
فرایند پویا است كه با دورنگری نسبت به واقعيات كنوني ،راهبردهای موثری را در جهت حركت بسوی
دهد.باتوجهبهتعبيرایشانچهارحيطهعمدهشاملدرونگری،گردآوریدادهها،


ایمطلوبارائهمي

آینده
ریزیراهبردیراميتوانفراكنشيوواكنشي


وبدینلحاظبرنامه
اجراوارزیابيراشاملميشود

برنامهریزی،

دانست(كافمن،هرمن.)1374،
ریزیراهبردی،برنامهریزانبایستيبهطورمداومدرجهتشناسایيمحيط


براساسدیدگاهبرنامه
پيراموننيازهایذینفعانوخدماتموردنيازآنها

داخليوخارجيبهطرقمختلفازجملهمطالعهوتحقيق
بابهكارگيریروشهایرسميوغيررسمي،تالشنمایند.
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مراحلبرنامهریزیراهبردی :

ریزیراهبردیدربرگيرندهسهمرحلهميشود(برایسون1372،ودیوید :)1381،


فرآیندبرنامه
 .1تدوینراهبردها 
چشماندازوماموریت

 .1.1تعریف
شناسایيفرصتهاوتهدیدها

 .1.2
 .1.3تشخيصنقاطقوتوضعف
 .1.4تعييناهدافاساسي
 .1.5ایجادراهبردهایممكن
 .1.6انتخابراهبردمناسب 
 .2اجرایراهبردها 
 .2.1تعييناهدافساالنه
تعيينسياستها

 .2.2
 .2.3انگيزشكاركنان
 .2.4تخصيصمنابع 
 .3ارزیابيراهبردها 
 .3.1بررسيمجددمحيطخارجيوفضایداخلي
 .3.2سنجشكيفيتعملكرد 
 .3.3انجاماقداماصالحي
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تدوین راهبرد عبارت است از تعيين مأموریت مؤسسه ،شناسایي عواملي كه در محيط خارجي،
كنندیافرصتهایيرابهوجودميآورند،شناسایينقاطقوتوضعفداخليسازمان،


سازمانراتهدیدمي
تعيينهدفهایبلندمدت،درنظرگرفتنراهبردهایگوناگونوانتخابراهبردهایخاصجهتادامهفعاليت.

انجامميشوددرسه

دریكسازمانبزرگفعاليتهایيكهدرزمينهتدوین،اجراوارزیابيراهبردها

گيرد،كهعبارتندازسطحكلسازمان،سطحبخشهایا


سطحازمدیریت(سلسلهمراتبسازماني)انجاممي
برنامهریزیراهبردی ایناستكهاززاویهمأموریتمؤسسهبه

واحدهایسازمانوسطوحمياني.كاراصلي
سازمان نگاه كند .یعني مطرح كردن این پرسش كه «كار اصلي ما چيست؟» باعث ميشود كه هدفهایي
تدوینشوندوتصميماتيامروزگرفتهشودكهنتيجههایآنفردابهدستآید.

تعيينگردند،راهبردهایي
برنامهریزی راهبردی بر اساس این باور قرار دارد كه سازمانها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای

فرآیند 
داخليوخارجيوروندهانظارتكنندتابتواننددرزمانمناسبوبرحسبضرورتخودراباتغييراتوفق
دهند .

مقدمهایبرتنظيمراهبردها :

همانگونهكهذكرشد،برنامهریزیراهبردی ازسه مرحله تدوینراهبرد،اجرایراهبرد وارزیابي
راهبردتشكيلشدهاست(برایسون1372،ودیوید .)1381،
برنامهریزیراهبردی ایناستكهكاررابا تعيين مأموریت،

ازنظر منطقينقطهآغازبحثدرباره
یراوضعیاشرایطكنونيیكسازمانميتواند

هدفهایبلندمدتوراهبردهایكنونيسازمانآغازكنيم.ز

بيانگر راهبردهای  مشخص و معين باشد و حتي امكان دارد یك مسير مشخص (راه یا گزینه مورد نظر
ها)رانشاندهد.هرسازمانداراییكمأموریت،هدفهایبلندمدتوراهبردهااست،حتياگر


استراتژیست
شكارطرح ریزی،نوشتهیاگزارشنشوند.براییافتنپاسخبهاینپرسشكه

ایناركانیاعناصربهشيوهایآ

سازمانبهكجاميرودبایددیدكهسازماندركجابودهاست .

برنامهریزی راهبردی پویا و مستمر است .تغيير در هر یك از اركان الگو موجب تغيير در

فرآیند 
برخيدیگریاهمهاجزایتشكيلدهندهالگویمزبورخواهدشد .
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ميشود :
درمرحلهبرنامهریزیراهبردیتنظيمراهبردطيمراحلزیرانجام 

چشماندازوماموریت

 .2تعریف
 .3شناسایيفرصتهاوتهدیدها
 .4تشخيصنقاطضعفوقوت
 .5تعييناهدافاساسي
 .6ایجادراهبردهایممكن

چشماندازوماموریت 
 -1تعریف 

اولين مرحله در تدوین راهبردها ،تعيين بيانيه چشم انداز و ماموریت سازمان ميباشد (برایسون،
1372ودیوید .)1381،
چشم انداز در حقيقت شفاف و تصویرسازی تحقق رسالت سازماني بوده و شرایط وقوع و نيل به

اهداف را به نمایش ميگذارد به نحوی كه در مجموعه ایجاد انگيزش نموده و در گيرندگان خدمت شوق
ماميخواهيمبهكجابرسيم؟» .

چشماندازپاسخبدینپرسشاستكه«:

بهرهگيریرابهوجودآورد.بيانيه

هایمشابهمتمایزمينماید.دربيانيه


بيانيهمأموریتسندیاستكهیكسازمانراازسایرسازمان
استراتژیستها وجود دارد ،مطرح ميشود ،یعني «ما به چه كاری مشغول

مأموریت پرسشي كه پيش روی 
هاواولویت هاییكسازماناست.بيانيهمأموریتیارسالتسازمانمسير


واینبيانيهبيانگرارزش
هستيم».
آیندهسازمانرامشخصميكند .
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ركنتشكيلدهندهتشریحميگردد .

بيانيهماموریت(فلسفهوجودیسازمان)براساس9



توضيحركن

اركاناصليتدوینماموریت
مشتریان

مشتریانشركتچهكسانيهستند؟

محصوالتوخدمات

خدماتویامحصوالتعمدهشركتچيست؟

بازارها

ازنظرجغرافيایيشركتدركجارقابتميكند؟

فنآوری

آیاشركتازپيشرفتهترینفنآوریهااستفادهميكند؟

توجهبهبقا،رشدوسودآوری

آیاشركتبرایرشدوسالمتماليازتعهدالزمبرخوردار
است؟

فلسفه

باورهاارزشهاواولویتهایاخالقياصليشركتچيست؟

ویژگيممتاز

شركتدارایچهمزیترقابتيویاشایستگيممتازاست؟
آیا شركت نسبت به مسائل اجتماعي  ،جامعه و محيطي

توجهبهتصورمردم

واكنشمناسبنشانميدهد؟
آیاكاركنانبهعنوانیكقلمازدارایيباارزشبرایشركت

توجهبهكاركنان

بهحسابميآید؟
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 -2شناساییفرصتهاوتهدیدها 
فرصتها و تهدیدهای خارجي مقصود رویدادها و روندهای سياسي ( ،)Pاقتصادی ( ،)Eاجتماعي

(،)Sفنآوری(،)Tقانوني (،)Lدولتي()Gورقابتي()Cاستكه ميتوانندبه ميزانزیادیدرآیندهبه
سازمانمنفعتیازیانبرسانند.فرصت هاوتهدیدهابهميزانزیادیخارجازكنترلیكسازماناست،ازاین

ميكنند(برایسون1372،ودیوید .)1381،
بندیآنهااستفاده 


جهتطبقه
روازواژه«خارجي»
در این مرحله شناخت دو سطح از محيط؛ یعني محيط اجتماعي (محيط دور – عواملي كه غير
مستقيمبرعملكردسازماناثرگذارهستند)ومحيطوظيفهایوكاری(محيطنزدیك–عوامليكهمستقيما”
برعملكردسازمانتاثير مي گذارند)ضروریاست.عوامل محيطاجتماعيكهبایدمورد مطالعهقراربگيرد
اجتماعياستكهخردهسيستمهایهریك

شاملابعاداقتصادی،تكنولوژی،سياسي–حقوقيوفرهنگي–
ميتوانندبهعنوانفرصتیاتهدیدتلقيشوند .

 ازعناصرسيستماقتصادیبایدبهمواردیازقبيل:روندتوليدناخالصداخلي،نرخرشدصنعت،
هایبانكي،نرختورم،درصدبيكاری،سيستمقيمتگذاریوتعييندستمزدها،


نرخبهره،سياست
ارزشپولمليدرمقایسهباارزهایرایج،هزینهانرژی،درآمدقابلتصرف،درآمدسرانه،زیر
ساختهایاقتصادی،بازاركارداخليوخارجيوجهانيشدناقتصادتوجهنمود .

وميزانسرمایهگذاریدولتيو بخش

 ازجملهعناصرسيستمتكنولوژیبایدبهوضعيت R&D
خصوصيدرآن،ميزانحمایتازمالكيتمعنویمحصوالتجدید،فنآوریوخالقيت،تحوالت
جدید در عرصه تكنولوژی ،انتقال تكنولوژی از آزمایشگاه به بازار ،نقش اتوماسيون در روند
توليد،رابطهصنعتبامراكزپژوهشيو...توجهنمود .
 درسيستمسياسي–حقوقيبایدبهعناصریازقبيل:مقرراتدولتيمرتبطباصنعت،قوانينكار
و محيط زیست ،قوانين مالياتي و بيمه ،انگيزههای خاص ،مقررات تجارت خارجي ،نگرش به
سرمایهگذاریخارجي،ثباتحكومتو...توجهنمود.

 و در سيستم اجتماعي – فرهنگي نيز باید به موارد متعددی از جمله؛ تغيير الگوی مصرف،
انتظارات مردم ،نخبگان و طبقات جدید ،فعاليت مصرفكنندگان ،بهداشت و رفاه خانواده،
وضعيتازدواجونيزرشدجمعيت،هرمسنيجمعيت،تغييراتمنطقهایونرخمهاجرتداخليو

هایمحيطي،استفادهازسيستمهایمخابراتيوارتباطي،تنوعدر


خارجي،تنوعفرهنگي،آگاهي
نيرویكاروبازارهاتوجهنمود .
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درمحيطنزدیكوكاریكهتاثيرمستقيمتریبرعناصروعملكردسازماندارددومسئلهمهمیعني

گذاریآنهامطرحاست .


عواملرقابتيوميزاناثر
هابهفرصتهاوتهدیدها،درجدولخالصه


عواملخارجي،ضمنتفكيكآن
پسازشناختكافي 
بندیميشونددراینجدولدرستوناولعناوینعوامل


)دسته
تجزیهوتحليلعواملخارجي(EFAS
عامل)درجميشوند.درستوندوموزنهر

خارجي(فرصتها– حداكثر 10عامل)،تهدیدها -حداكثر 10

صفرتایك)بهنسبتاهميتوتاثيریكهبرعملكردسازماندارندتعيينميشود.درستونسوم

عامل(بين
)بهنسبتنقشآنهادرآیندهسازمان،مشخصميشود.درستون

درجهبندی(یارتبه)هرعامل(بين 1تا5

چهارم حاصلضرب وزن و درجهبندی یا رتبه تحت عنوان امتياز وزني درج ميشود و در ستون پنجم نيز
توضيحات و مالحظات ضروری پيرامون هر عامل – عنداللزوم – بيان ميشود .حاصل جمع امتيازات این
عوامل ذیل ستون چهارم مشخص ميگردد .عدد به دست آمده كه حداكثر نباید از  5بيشتر باشد ،ميزان
گذاریاینعواملمحيطيرامشخصميسازد .


اثر
برنامهریزی راهبردی این است كه سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت های

اصل اساسي 
خارجيوپرهيزازاثراتناشيازتهدیداتخارجيیاكاهشدادنآنهادرصددتدوینرهبردهایيبرآیند.

بدین دليل شناسایي ،نظارت و ارزیابي فرصتها و تهدیدهای خارجي ميتواند موفقيت سازمان را تضمين
نماید .گاهي فرآیند انجام دادن تحقيق و گردآوری و همگون ساختن اطالعات خارجي را بررسي عوامل
خارجيمينامند .
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 -3تشخيصنقاطضعفوقوت 
این موارد در زمره فعاليتهای قابل كنترل سازمان قرار ميگيرند كه سازمان آنها را به شيوهای
برنامهریزیراهبردی ایناستكهنقاطقوتو

دهد.یكيازفعاليتهای


بسيارعاليیابسيارضعيفانجاممي
ضعف واحدهای سازماني را شناسایي و آنها را ارزیابي كند .سازمانها ميكوشند راهبردهایي را به اجرا
درآورندكهنقاطقوتداخليتقویتشودوضعفهایداخليبرطرفگرددیابهبودیابد .
هایداخليسازمانبهشرحزیرموردمطالعهوبررسيقرارميگيرد :


دراینمرحلهسيستم
 ساختار سازماني  ،سلسله مراتب ،تمركز ،رسميت ،ميزان پيچيدگي و سطوح مختلف سازماني،
چگونگي تصميمگيری (متمركز – مشورتي – مشاركتي) تصميمگيری رسمي ،غيررسمي ،انواع
سازماندهيومسایليازقبيل:درکمشترکاعضاءازساختارسازمانوميزانهمخوانيساختار
بااهداف،سياستهاوراهبرد هایسازمان،نقاطاشتراکوافتراقسازمانباساختارسازمانهای

رقيبدراینبابمدنظرقرارميگيرد .

 فرهنگ سازماني ،منظور از فرهنگ ،ارزشهای مشترک و انسجام بخشي است كه دستاورد
تجربيات مشترک اعضاء در گذشته و حال به شمار ميرود .در این مورد سئوال ميشود آیا
فرهنگقدرتمندیدربارهاینكه(چههستيم،چهكاریراانجامميدهيموبرایچهچيزیتالش

ميكنيم) شكل گرفته است؟ آیا این فرهنگ از ویژگي تمایز بخشي برخوردار است؟ آیا این

فرهنگ باعث ایجاد یكپارچگي (و درجهای از سهم مشترک همه اعضاء در سازمان) و شدت
(ميزانپذیرشوتعهداعضاءنسبتبههنجارها،ارزشهاومحتوایفرهنگيسازمان)شدهاست؟

چرا كه یك فرهنگ قدرتمند سازماني  )1به اعضاء هویت ميبخشد )2 .باعث افزایش تعهد در
اعضا ميشود  )3باعث افزایش ثبات اجتماعي سازمان ميشود  )4به عنوان الگوی مرجع برای
اعضاءمطرحميشود .

 سيستمبازاریابي:اینسيستمحلقهاتصالبيناربابرجوعوسازماناست.برایدرکاینحلقه
بایدهمموقعيتسازماندرکشودوهمموقعيتاربابرجوع.دربازاریابيدامنهفعاليتسازمان،
موقعيتآنوسهميكهازبازاردارد،نوعفعاليتوحوزهجغرافيایيآن،تنوعمحصول.احساس
مثبتمصرفكنندگان،راهبرد قيمت،تبليغاتموثروكيفيتخدماتمطرحاست.برایشناخت

كهدرحالحاضردرچهمرحلهایاز

موقعيتسازمانبایدچرخهحياتآنرامشخصودریافت
چرخهحياتاست.توانایيسازماندردرکواقعيتهایبازار،نيازمشتریان،خواستوانتظارات

آنهاازاهميتخاصيبرخورداراستچراكهراهبردسازمانبایدبانيازهایجامعهمتناسبباشد .
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سيستممنابعمالي:اینكهسهامدارانوتامينكنندگانوذینفعهایسازمانچهكسانيهستند.از


لحاظمالكيتبهچهكسانيتعلقدارد؟عملكردماليسازمانباتوجهبهنسبتهایمالي،مقایسه

ليتهای سازمان .برنامهریزی مالي و
توان مالي سازمان با رقبا و تناسب این توان با حجم فعا 
بودجه بندی،روابطسازمانباموسساتماليوپولي،انعطافدرافزایشسرمایهودرجهاستفادهاز

وظایفماليودانشافزایشمنابعماليازجملهمسایلياستكهتوجهبهآنهاضروریاست .
 سيستم  :R&Dميزان امكانات پژوهشي در سازمان ،نوآوری ،طراحي و توسعه ،پژوهشگران
مجرب،محيطكارمتناسبفعاليتهایپژوهشي،ارتباطبامراكزپژوهشيوعلميكشوروجهان،

گذاریسازماندرفعاليتهایپژوهشي،برخوردسازمانباتكنولوژیجدید،توجه


ميزانسرمایه
بهاقتباسوانتقالتكنولوژیوانتخابالگویمناسبتكنولوژیدراینبارهقابلتوجهاست .
درسيستمعملياتوتوليد:هزینهكلتوليددرمقایسهبارقبا،برنامهریزیوكنترلتوليد،دانش


وریباتوجهبهساختارتوليد،سيستمكنترلموجودی،برنامهریزیتعميرونگهداری،


افزایشبهره
وليدقابلبررسياند.درموردسازمانهای

شایستگيحلمشكالتواحدتوليدواستفادهازظرفيتت
خدماتيماهيتعملياتبهنحودیگریاست .
 سيستم منابع انساني :ظرفيت طراحي یا تغيير ساختار ،دانش و درک جابجایي پرسنل ،توانایي
برنامه ریزی،جذب،بهكارگيریوارتقایپرسنل،توانایيطراحينظامانگيزش،توانایيبرقراری

فضای دوستي و صميمت در سازمان ،مهارت و توانائيهای كاركنان ،ساختار سيستم حقوق و
دستمزد،طراحيسيستمطبقهبندیمشاغل،نظامآموزشيمدیرانوكاركنان...ازجملهمسایل

مهمقابلطرحدراینمورداست .
سيستماطالعات:دراینحوزهعملكردسيستمهایاطالعاتيازحيثارایهبانكاطالعاتمفيدو


مكانيزه كردن عمليات روتين ،كمك به مدیران برای تصميمگيری روتين و ارایه اطالعات برای
تصميمهای راهبردی توجه سازمان به سيستم اطالعاتي جهاني .شناسایي موانع و مشكالت

هایاطالعات،ایجادیكپارچگيدرسيستمهایموجودومرتبطكردنآنهاباهم...قابل


سيستم
توجهاند .

بندیعواملداخليتهيهميشود


هاوتهدیدهاذكرشدجدولامتياز

مشابهآنچهدرشناسایيفرصت
(برایسون1372،ودیوید .)1381،
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 -4تعييناهدافاساسی 
هدفهای بلندمدت یعني نتيجههای خاصي كه سازمان ميكوشد پس از تعين مأموریت خود به

دستآورد.مقصودازدورهبلندمدت،دورهایاستكهبيشازدوسالباشد.ایناهدافبرایموفقيتسازمان

الزم و ضروری هستند چون كه تعيين كننده مسير آن است .هدفهای بلندمدت ميتوانند چالشگر ،قابل
سنجش ،باثبات،معقولوروشنباشند(برایسون1372،ودیوید .)1381،

 -5ایجادرهبردهایممکن 
راهبردها ابزاری هستند كه سازمان ميتواند بدان وسيله به هدفهای بلندمدت خود دست یابد.
ميیابد.
كهنشانميدهدسازمان چگونهبهماموریتواهدافدست 

راهبرد طرحجامعومادرسازماناست 
مزیترقابتيرابيشينهوكمبودهایرقابتيراكمينهميكند(برایسون1372،ودیوید.)1381،

راهبرد

مدلهایتدوینراهبرد :
ریزیراهبریدردانشگاههاوموسساتآموزشعالياشارهميشود:


ابهچندمدلبرنامه
دراینج

 مدل SWOT
مدل  SWOTالهام بخش اصلي اكثر مدلهای تدوین راهبرد در بخشهای مختلف اقتصادی،
خدماتي،دولتيوغيرانتفاعيبهحسابميآید.هدفاساسياینمدلایجادارتباطبينسازمانومحيطآن

دردرجهاولاهميتقرارميگيرد

برایدستيابيبهبهترینگزینههایراهبرداست.آنچهدرمدل SWOT

هایداخليسازمانوفرصتهاوتهدیدهایموثربرآناست .


هاوضعف

توجهبهتوانمندی
به عقيده صاحب نظران ،مدل  SWOTكاربردی فراتر از سطح شركتها داشته و در قلمرو كليه
ها،ضعفهاو


ها،توانمندی

هایخصوصي،دولتيوغيرانتفاعينيزامكانبكارگيریدارد.سنجشفرصت

بخش
تهدیدهانقطهاصليومحورمدل SWOTاست.ضعفاصلي مدل SWOTعدمارایهپيشنهادوراهكار
اجرایيمشخصدرموردچگونگيتدوینراهبرداستوصرفاًبرایننكتهتاكيدداردكهراهبردهایسازماني
متكي بر توانمندیهای سازمان است .تاكيد بر فرصت ها و قوتها به عنوان مهمترین عامل دستيابي به
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انجامدمهمترینجنبهمثبتاینمدلاست.


هاوحداقلرساندنتهدیدهامي

راهبردموثركهبهرفعكاستي
درواقعتماممدلهایتدوینراهبردكهطيچنددههگذشتهارایهشدهاندخودرانيازمنداستفادهازمدل

اندگرچهخودآنمدلبهتنهایيبرایتدوینراهبردكفایتنميكندومكانيسممشخصي


دانسته
SWOT

برایتدوینراهبرددراختيارقرارنميدهد(برایسون1372،ودیوید.)1381،

فرصتها 

قوتها
راهبرد 
ضعفها

تهدیدها 


مدلSWOT

 مدلمارک.سی.هالوکوینام.اليوت 
این مدل كه به عنوان یك مدل برنامهریزی راهبردی مطرح است بنابر موقعيت و مساله شكل
تواناجزاوعناصردردانشگاههاوموسساتآموزشعاليراموردمطالعهقرار


گيرد.براساساینمدلمي

مي
داد.اجزایاصلياینمدلشاملپنجمرحلهبهشرحزیرميباشد(نوروززاده :)1385،
 )1تجزیهوتحليلموقعيتراهبردی 
 )2تدوینوتحليلرسالتواهدافویژه
 )3تدوینوتحليلشقوقراهبردی
 )4انتخابواجرایشقوقراهبردی
 )5ارزیابي















مدلمارکسي.هالوكوینام.اليوت













برنامهراهبردیمؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالي 

16

براساس الگوی هال و اليوت در اولين مرحله معين تحليل موقعيت راهبردی بایستي به ارزیابي و
بررسي دانشگاه و موسسات آموزش عالي و عناصر موجود در آن از جمله نيازهای كنوني ،قابليتها،
ویژگي هایدروندادهایدانشگاهوموسساتآموزشعالياعمازدانشجویان،استادان،منابعهمچنيننظرات

افراد در رابطه با موقعيت رسالت و خط مشيهای دانشگاه و موسسات آموزش عالي ،تحليل برنامهها و
موقعيت هایمشابهوشناسایينيازهایكارفرمایانومشاغلموجودپرداختهشود.درمرحلهدومیكمسير

ومحوركليوتدوینوتحليلرسالتدراهدافجزئيدررابطهباهمهحيطههایموردمطالعهارائهنماید.در

مرحلهسومبرنامهریزباید  راهبردهایيكهدانشگاهوموسساتآموزشعاليرادرجهترسيدنبهاهداف

یاری ميكند ،تعيين نماید .در مرحله چهارم برنامهریز باید نسبت به انتخاب و گزینش و اجرای شقوق
راهبردیاقدامنماید.درمرحلهپنجمبرنامهریزبایدنسبتبهارزیابيعملكرداقدامنماید(برایسون.)1372،


 الگویهاول 
باشد.هاولدرمدلبرنامهریزیراهبردیخودبه


ریزیراهبردیمدلهاولمي
سومينمدلبر 
نامه
چهار فعاليت عمده یا چهار مرحله اشاره ميكند .هر یك از این فعاليتهای عمده یا مراحل در برگيرنده
هاومراحلزیرميباشد(هاول .)2000،


باشد.اینمدلشاملفعاليت

هایامراحلویژهدیگرمي

فعاليت
الف)طرح 
ب)اجرا 
ج)كنترل 
د)اصالحوبازنگری 
درهریكازمراحلمدل،فعاليتهایزیرانجامميپذیرد(نوروززاده .)1385،

الف) طرح :در این مرحله فعاليت برنامهریز شامل -1 :بررسي محيطي؛  -2مشخص نمودن رسالت
دانشگاهوموسساتآموزشعالي؛-3مشخصنمودنشقوقراهبردی؛-4تعييناهدافدرازمدتدانشگاهو
موسساتآموزشعاليميشود .

ها،شاخصها،


تعيينفعاليت
ب)اجرا:دومينمرحلهمدلشامل-1:تعييناهدافمشخصبخش-2
ها،وبروندادهایموردنظرميگردد -3استفادهاز نتایجارزشيابيبرایبهبودبرنامههایآكادميك


روش
-4خدماتحمایتيآكادميك-5فرایندهایمدیریتيدردانشگاهوموسساتآموزشعالي(سازمان) .
ج) كنترل :در این مرحله برنامه ریز برون دادهای مورد نظر را مورد بررسي و ارزیابي قرار 
ميدهد .

د)اصالحوبازنگریواجراینهایي:دراینمرحلهبرنامهریزبراساسنتایجحاصلازمرحلهكنترل،

هایخودراموردبازنگریقراردادهوبعدازاصالحنهایيآنرااجراميكند(عارفي .)1384،


برنامه
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-1بررسیم ي ی
-2مشخصنمود رسالتدانشگا وموسسات
موز

 

 الی

-3مشخصکرد شقو راهبردی
-4تعييناهدافدرازمدتدانشگا وموسسات
موز

 الی(سازما )



-1تعييناهدافمشخصیخ

-2تعيينفعاليتها شا صها رو هاوبرو 
دادهایموردنظر





-3است اد ازنتای ارزشيابیبرایبهبود
برنامههای کادمي



 -4دماتحمایتی کادمي



-5فر یندهایمدیریتیدانشگا وموسسات
موز



-1بررسیبرو دادهایق دشد 









 الی

-2ارزشيابیبرو دادهایق دشد



-اص

وبازنگریبراسا

نتای مرح هکنترل

-2ا راینهاییبرنامه

مدلهاول

 مدل ا ام.برایسو 
مدلدیگردربرنامه ریزیراهبردی،مدلجانام .برایسوناست.این مدلشاملهشت مرحلهبه

باشدكهمي تواندبرایبرنامهراهبردیدردانشگاهوموسساتآموزشعاليمورداستفادهقرار


شرحزیرمي
گيرد(برایسون .)1372،
 -1حصول توافق درباره برنامهریزی راهبردی :در این مرحله برنامهریز باید با تصميمگيرندگان
شاخص داخل و بيرون دانشگاه و موسسات آموزش عالي برای نيل به توافق نسبت به اهميت
تالشدانشگاهوموسساتآموزشعاليدرانجامبرنامهریزیراهبردی .

 -2تعيينوشناسایيبایدهایاتكاليفووظایفدانشگاهوموسساتآموزشعالياعمازتكاليفیا
دستورات رسمي و غيررسمي كه بر عهده دانشگاه و موسسات آموزش عالي است و در واقع
رسالتوارزشهایسازمانيدانشگاهوموسساتآموزشعاليروشنگردد .
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ارزیابيمحيطخارجي:فرصتهاوتهدیدهایعنيعوامليكهبهطوردقيقدانشگاهوموسسات

 -3
آموزشعاليكنترلخاصيبرآن هاندارد.دراینزمينهعالوهبرروندهایسياسي،اقتصادیو

اجتماعيوتكنولوژیمي توانبهدانشجویانیامشتریانبهرقباویاهمكارانخارجازدانشگاهو

موسساتآموزشعالينيزاشارهنمود .
 -4ارزیابيمحيطداخلي:دراینرابطهبایستيبهشناسایينقاطضعفوقوتومنابعوراهبردهای
جاریوعملكردهایدانشگاهوموسساتآموزشعاليپرداخت .
شناسایيمسائلراهبردیكهدانشگاهوموسساتآموزشعاليباآنهاروبروهستند.دراین

 -5
هاوارزشها،


هایيكهبردستورها،رسالت

بلي،مسائلوسياست
مرحلهبراساسنتایجمرحلهق
دانشجویان ،مشتریان و مدیریت دانشگاه و موسسات آموزش عالي اثر ميگذارند ،شناسایي
ميشوند .

  -6تنظيم راهبردها برای مدیریت مسائل راهبردی :این مرحله شامل مجموعهای از اهداف ،خط
توتصميماتومنابعدرجهتحلمسایلشناسایيشدهميباشد .

ها،برنامههاواقداما


مشي
 -7تبيين چشم انداز دانشگاه و موسسات آموزش عالي مؤثر برای آینده :در این مرحله پایاني
اندازموفقيتدانشگاهوموسساتآموزشعاليترسيمميشود .


چشم

مدلبرنامهریزیراهبردیجانام.برایسون
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 مدلک ز 
پنجمين مدل برنامهریزی راهبردی مدل كلز ميباشد .این مدل دارای چند بخش كلي شامل
دروندادها ،فرایند بروندادها و روابط مابين آنها ميباشد .در این مدل عوامل موثر در 

برنامهریزی راهبردی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مورد نظر قرار گرفته است .

دادهاشاملدانشجویان،كاركنانوتسهيالت،اهدافكليسازمانواهدافدپارتمانهاوفرایندهاشامل


درون
دادهایدپارتمانيميباشد.دراینمدلنقشواثر


ارائهخدماتكليدانشگاهوموسساتآموزشعاليوبرون
نيروهایخارجيوعواملسياسي،اقتصادیوجغرافيایيكهدركموكيفسایرعواملنيزموثرند،رامورد
توجهقرارميدهد.مدلكلزدرشكلزیرنشاندادهشدهاست(عارفي1384،ونوروززاده .)1385،































مدلكلزدربرنامهریزیراهبردی 
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 مدلاد.کواست 

مهریزی راهبردی مدل كواست ميباشد .این مدل شامل هفت مرحله ميباشد.
ششمين مدل برنا 
ریزیراهبردیدردانشگاهوموسساتآموزشعاليشاملمراحلزیرميباشد :


براساساینمدلبرنامه
 -1مشخصنمودنماهيتكاردانشگاهوموسساتآموزشعاليووضعيتموجودوعناصرآن؛ 
 -2شناسایيمحيطبيرونيدانشگاهوموسساتآموزشعالي؛
پيشبينيتغييراتمحيطبيرونيدانشگاهوموسساتآموزشعالي؛

-3
بينيهایصورتگرفته؛
تهيهنقشهبراساسپيش 

-4
 -5تجربهوتحليلشقوقمختلفآن؛
بررسيوارزیابياهدافوتعييناولویتهایآنان؛

-6
هماهنگنمودنراهبردهادرقالبفعاليتهایمختلفدانشگاهوموسساتآموزشعالي؛

-7
براساس این مدل در مرحله اول ،ابعاد و وظایف و مسئوليتهای هر یك از عناصر در دانشگاه و
موسسات آموزش عالي مورد مطالعه قرار مي گيرد .در مرحله دوم عوامل موثر محيط بيروني بر دانشگاه و
موسساتآموزشعاليازجملهعواملاقتصادی،اجتماعي،فرهنگيوسياسيموردشناسایي،وتاثيرهریك
از آن ها بر عناصر دانشگاه و موسسات آموزش عالي مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرد .در مرحله سوم
براساس مطالعه روندهای گذشته و حال ،چشماندازای از آینده دانشگاه و موسسات آموزش عالي ترسيم
تحاصله،نقشهوطرحيمتشكلازرویدادهاوپدیدههایمربوطه

ميگردد.درمرحلهچهارمبراساساطالعا

گردد.درمرحلهپنجمشقوقمختلفعملموردتجزیهوتحليلقرارميگيرد.درمرحلهششماهداف


تهيهمي
شود.درمرحلههفتمطرحهاجهتتحققبخشيدنبه


گيردوتعييناولویتمي

موردبررسيوارزیابيقرارمي
اهدافموردنظرتدوینوبهاجرادرخواهدآمد(كرامتي1374،ونوروززاده .)1385،

برنامهراهبردیمؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالي 

21

 الگویک ر 


ریزیراهبردیميداندوتغييرمحيطيرا،همراهبا


كلرتداوموحركتراهبردراخصوصيتبرنامه
نيروهای

حركت

تاریخي

موجود

در

محيط،

در

ساخت

راهبردی

برنامههای

مهم 

.كلردوسطحبحرانيرابرایتحليلدرسازمانهایدانشگاهيوموسساتآموزش

ميپندارد (یمني)1382،

عاليتشخيصميدهد(كلر1983،ونوروززاده :)1385،

هارادرششسطحدیگرقرارميدهدكهسه سطحدرونيو


وسپسآن
سازمان) (Oومحيط) (E
سهسطحبيرونياست.شكلزیراینسطوحرانشانميدهد.


:

)

(



)(O

(

)

(

:

:

)(E

)

الگویتحليليكلربرایتدوینراهبرددرسازمانهایعلمي(دانشگاهوموسساتآموزشعالي) 



از خصوصيات این الگو داشتن چارچوبهای زماني مختلف (كوتاهمدت ،ميانمدت ،بلندمدت) و
عوامل مرتبط با هر یك از آنها است .این الگو دارای اهداف كلي و خاص ،رسالتها ،
ورودی هایمحيطيوبيانراهبردبرایحركتسازمانازوضعموجودبهسویوضعمطلوبدرآیندهاست.

ضعف اساسي این الگو فقدان ارزیابي نتایج در آن است .از سوی دیگر این الگو پيش از آن چه فرایند
هایتشكيلدهندهاینبرنامههااشاره


اییاعملياتي)راعنوانكندبهمجموعه

دی،توسعه
برنامهریزی(راهبر

مي كند.بهعبارتدیگربعدتشخيصالگوبهبعدروششناختيآنبرتریدارد.بااینوصفابزارمناسبي

بندیبرنامه هارادرسازمان(ماننددانشگاهوموسساتآموزشعالي)ومتغيرهایيرابرایبرخورد


برایطبقه
آورد.ازسویدیگرازمحاسناینالگوتوامبودنبرنامههایسهگانه

تشخيصيبابرنامههایموجودفراهممي

هابهسویرسيدنبهبرنامههایاصلياست.هرسازمانيكه


یابيهریكازآن

بهصورتیكسيستموجهت
برنامهریزی است .این فرایند ممكن است مناسب راهبردی یا

دارای برنامه باشد ،برخوردار از فرایند 
غيرراهبردیباشد.
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 الگویک ندوکينگ 
ریزیميپردازند


كللندوكينگدركتابتحليلسيستميومدیریتتحقيقبهبررسيفرایندبرنامه
مرحلهراتشخيصميدهند(یمني1382،ونوروززاده .)1385،

ودراینفرایندشش
-1تدویناهدافعمومي؛ 
-2جمعآوریاطالعات؛ 
پيشبيني؛ 
 -3
-4فرضيهپردازی؛ 
-5تدویناهدافویژه؛ 
تهيهبرنامهها 

-6
كللندوكينگبهسلسلهمراتبسطوحبرنامهریزیمعتقدند.درسلسلهمراتبگستردهاهدافكلي

امههای راهبردی قرار دارند .اهداف دیگر و برنامههای مرتبط با آن تشكيل ميدهند كه به سطح باالتر
برن 
برنامهها مرتبطاند و به سطح بعدی جهتهای الزم را ميدهند .این دو محقق نيز برای برنامهریزی در

سيستم های آموزشي از الگوهای موجود در مدیریت تجاری استفاده كردند .شكل زیر این الگو را نشان

ميدهد(كللندوكينگ :)1983،


(

(

)

(

)

-

-

-

-

-

-

-

)

-

-

-

-

-

-

-

-

)

(

)

-
-

(

.
:
/

/

/

الگویكللندوكينگ

/
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 الگویبارکرواسميت 

باتوجهبهبررسيهای

برنامهریزیراهبردی:تحولالگو»

باركرواسميتدرمقالهایتحتعنوان«

ها،تالشكردهاندتاالگوی


هایآن

هایآموزشيوضعف

ریزیدرنظام

ایموجوددرزمينهبرنامه
خودازالگوه
متناسبباوضعيتموقعيتهایدانشگاهيوموسساتآموزشعاليرامعرفيكنند(باركرواسميت1997،و

یمني .)1382،
باركرواسميتدربرنامهریزیراهبردیعناصرزیررادرنظرگرفتهاند :

بيانرسالتها 

-1
هاوضعفهایدروني 

 -2
قوت
هاوفرصتهایبيروني 


محدودیت
-3
-4اهداف 
هاكهایناهدافرادربرميگيرند 


سلسلهمراتبيازبرنامه
-5
ارزشيابيوبازخورددركوچكترینسطحسازماني 

-6
اینالگورادرشكلزیرمشاهدهميكنيد.



)

(

(

)

____
------

نيبرایبرنامهریزینهادی

الگویمدیریتدرو
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ریزیاند و ارزشيابي از عملكرد سطوح ،به

در این الگو ،هر یك از سطوح دارای مسئوليت برنامه
گذاردكهممكناستعناصرتشكيلدهندهآنهاراتغيير،اصالحیا

صورتبازخورد،درسطوحباالترتأثير 
مي
تنظيمكند.بهاینترتيبارزیابي،دربازنگریدراهدافنقشهدایتكنندهدارد.اینالگوفرایندالزمبرای
هاراعنواننميسازد.اینالگوبهدورازرویهاقتداری


هااهدافواولویت

یافتننگرشكليبهرسالت،برنامه
ریزیازباالبهپایين)بررابطهدربسترنگرشكليبهبرنامهسازمانتأكيدميكند.درعينحالبرای


(برنامه
اینكهنگرشكليبهبرنامهدرسطوحمختلفدانشگاهوموسساتآموزشعاليوجودداشتهباشدضرورت
داردكهدرسطحپایين،مشاركتدرفرایندبرنامهریزیوجودداشتهباشد(نوروززاده.)1385،


مقایسهسهالگویک ر ک ندوکينگ بارکرواسميت 
مطالعه اوليه این الگوها بيانگر آن است كه الگوی كلر بيشتر مفهومي است (نوروززاده)1385 ،؛
مفاهيم ارزشها ،رهبری ،تأثيرهای اجتماعي– فرهنگي– اقتصادی در تعيين راهبرد برای دانشگاهها و
دقيقمطرحنميكندو

موسساتآموزشعالياهميتدارد.اینالگوبعدروششناسيبرنامهریزیرابهطور 

به تركيبات اصلي برنامه راهبردی ،یعني ارزشيابي ،در این الگو جای ندارد با این وجود ،این الگو از بعد
رسد.نميتوان


تحليليدردوبعددانشگاهوموسساتآموزشعاليومحيطبيرونيبسيارمولدبهنظرمي
برایدانشگاهوموسساتآموزشعاليراهبردیمطرحكرد،مگرآنكهسازمان،محيطوارتباطبينایندو،
بهطورعميقتحليلشوند(كلر .)1983،
الگوی كللند و كينگ مجموعهای از برنامههای مرتبط با یكدیگر را مطرح ميكند كه به صورت
عرضي با یكدیگر ارتباط دارند و هر یك از آنها به تنهایي یا با هم در ساخت 
برنامههای كوتاه مدت ،ميان مدت و بلندمدت سهيماند .در این الگو ،برعكس الگوی كلر برای هر یك از

عمليات

برنامه ها،


خاصي

تعيين

است.

شده

ولي

ساز

و

كارهای

ارزشيابي

و 

بازخوردمعيننشده اند.بااینوضعیافتننگرشكليبهتهيهبرنامهومشخصساختنجزئياتآنازنقاط

قوتاینال گوست.دراینالگونيزسازوكارهایروششناسيمرتبطباهریكازعناصر(تدویناهدافو
رسالت ها،


بررسي

كاركردی

دانشگاه

و

موسسات

آموزش

عالي،

شناسایي

منابع 

و)...مشخصنشدهاند(كللندوكينگ .)1983،

الگویباركرواسميتضعفهایدوالگویقبليراندارد.جریانارزشيابيوسازوكاربازخوردجزء

عناصراصليالگواست.دراینالگوباتلفيقروابطاداریباارتباطاتغيراداریتالششدهاستتاتدوین
برنامههای راهبردی ،ميان مدت و كوتاه مدت با انعطافپذیری و قابليت اجرایي بيشتری تحقق یابد .
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در این الگو تحليل كالن (قوتها ،ضعفها ،محدودیتها و فرصتها) در سطح باالی دانشگاه و موسسات
آموزش عالي مطرح ميشود و تدوین برنامههای كوتاه مدت در سطوح پایين دانشگاه و موسسات آموزش
عالي انجام ميگيرد .هماهنگي این برنامه ها با ارزشيابي و بازخوردهای ناشي از آن در بعد ارتباطات بين
سطوح سازماني ميسر است .ضعف این الگو ،فقدان نگرش مفهومي در آن است .به طوری كه ميتوان با
بهرهگيریازمفاهيمالگویكلراینضعفراجبرانكرد(باركرواسميت .)1997،

هایالگوهایفوقرانشانميدهد.اینجدولنشان ميدهدكهدو


هاوشباهت

جدولزیرتفاوت
عنصر فرضهایمحيطيو نگرش هایتحليليدرهرسه الگووجوددارند.وجهتمایز الگویسوم توجهبه
هاراتضمينميكند .


شتراهدافبرنامه
ارزشيابيوسازوكاربازخورداستكهانعطافوسازگاریبي


جدولمقایسهسهالگو(كلر،كللندوكينگ،باركرواسميت)

ف ض هه

ب

قی ه

ک

ک نگ

ک ن

ت

ک

-

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+



مدلهای برنامهریزی راهبردی كه به آنها اشاره شد و بسياری از مدلهای مربوط به حوزه 
برنامهریزی راهبردی هر كدام به صورتهای مختلف به عوامل و فرایندهایي اشاره نمودهاند كه 

ميتوان از آن ها به عنوان راهنمای بررسي مسائل و بازنگری در عناصر آموزش عالي و 

هاوراهحلهایمناسببهرهگرفت.


هاوارائهبرنامه

دانشگاه
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انتخابراهبردمناسب 
هاانتخابميگردد.دراینمرحلهمدلQSPMجهتكمي

دراینمرحلهبهترینراهبردیاراهبرد
كردن اطالعات مرحله تلفيق دادهها تشریح خواهد شد .با استفاده از این روش مي توان به صورت عيني
راهبردهای گوناگوني كه در زمره بهترین راهبردها هستند مشخص نمود .در اجرای مدل از تجزیه و
هایماتریسارزیابيداخليوخارجياستفادهميشود.اینمدلیكيازابزارهایاروشهایياستكهبه


تحليل
دهدكهباتوجهبهعواملموفقيتآميزداخليوخارجيسازمان،كهپيشاز


هااینامكانرامي

استراتژیست
عراهبردهایامكانپذیرراموردارزیابيقراردهند.همانندسایر

اینشناسایيشدهاند،بهصورتيعينيانوا

روشهایتحليليكهبرایتدوینراهبردبهكارميبرند،بههنگامكاربردمدلبایدازقضاوتشهودیخوب


استفادهكرد(دیوید.)1381،
الگویاست اد شد دراینطر



ریزیراهبردیموجودميباشد،الگوهایيمانند


ازميانالگوهایمختلفيكهدرزمينهفرآیندبرنامه
الگویگروهمشاورهبوستونكهبهماتریس BCGمعروفاستوالگویتعميمیافتهتوسطجنرالالكتریك
كهبهماتریس GEمعروفاست،الگوهایيهستندكهدقيقابارویكردتجاریوبراساسموقعيترقابتيو
هایتجاریشكلگرفتهاند.اماازآنجاكه


نرخرشدبازاروعواملجذابيتصنعتونقاطقوتوضعفشركت
هاوموسساتآموزشعاليخصوصادرایرانبحثتجاریورقابتبازارمطرحنيستنميتواناز


دردانشگاه
ها،ازجملهدانشگاهها


هااستفادهكرد.عالوهبرآنروشپورتفوليوكهمعموالدرتخصيصمنابعدرسازمان

آن
الي،مورداستفادهقرارميگيرد،بهدليلاینكهتعيين موقعيترقابتيدانشگاههاو

وموسساتآموزشع
موسساتآموزشعاليدرساختاراقتصاددولتيوبخشآموزشعاليتقاضامحوركشورمامعنایيندارد،
ممكناستحداقلبرایچندسالآیندهدرایرانكارآیيچندانينداشتهباشد.لذادراینطرحازاینالگوها
استفادهنشدهاستوسعيشدهاستتركيبيباتاكيدبرالگویكافمنوهرمنوبرایسوناستفادهشود .
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فر یندبرنامهریزیراهبردیمؤسسهپژوه

وبرنامهریزی موز
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 الی :

فرآیندمورداستفادهبرایجمعآوریاطالعاتونگارشطرحبراساسیكمدلتركيبيباتاكيدبر

كافمنوهرمنوبرایسونازميانالگوهایمختلفيكهدرزمينهفرآیندبرنامهریزیراهبردیموجود

الگوی 

باشد،استواربودهاست.اعضایموسسهاعتقاداتوتعهداتخودرادرهرمرحلهازفرآیندبرنامهریزی


مي
راهبردی طي جلسات برگزار شده مورد بحث و بررسي دقيق قرار دادند .و پس از استخراج اطالعات الزم
جهتتدوینراهبردهااعضایموسسهبادرنظرگرفتنعواملمحيطيراهبردهایيجهترسيدنبهاهداف
موسسهارائهنمودند.مراحلانجامطرحدرنمودارزیرنشاندادهشدهاست.

تدوینماموریت
تدوینچشمانداز
تعيينارزشها
تعييناهداف
تحليلوضعيت
تدوینراهبردها
تعيينبرنامهها
تعریفپروژهها

قوتوضعف



فرصتوتهدید
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مؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعاليبهه
عنوانیكيازمراكزتحقيقاتيآموزشعهاليدر
چههارچوبسياسههتهههایكههالنوزارتعلههوم،
تحقيقاتوفناورینظامجمهوریاسالميایران،
رسالتپژوهشدرزمينههدانشههایمهرتبطبها
افقحركتيمؤسسهبهسویياستكهه
درعرصهههارائهههخههدماتپژوهشههيو
تحقيقاتيحداكثررضایتمندیرافهراهم
نمایدتاضمنجلهبرضهایتذینفعهان
آموزشعهاليبههسهازمانيپيشهرودر
زمينهنظریهپردازی،مدلسازیوطراحي

آموزشعالي،توليدوترویجدانشآموزشعالي،
سياستپژوهيوبرنامهریزی،ارزیابي،نوآوریو
تربيتنيرویانسانيرابهرعههدهدارد.درایهن
راستامحوراصليفعاليتهابهرمبنهایاههداف
كالنوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوریبههشهرح
زیرقراردادهميشود :

نظامهایپيشرفتهدرحوزهآموزشعالي

 .1كمكبهتحقهقاههدافوماموریهتههای

دسههتیابههد.مسههئولينمؤسسهههبههه

پژوهشههيوتوسههعهعلمههيوزارتعلههوم،

ظرفيتهایعلميسازمانخهودمعتقهد

تحقيقاتوفناوری 

بودهوبابهبهودمسهتمرسياسهتههاو

 .2توسعهپژوهشونهوآوریدرزمينههههای

تصميمها،تامينمنهابعمهاليونيهروی
انسانيمستعد،مؤسسهرابهیكالگوی

مرتبطباآموزشعالي
 .3زمينهههسههازیمناسههببههرایارتقههای

مناسبدرسهطحكشهوریومنطقههای

فعاليتهایپژوهشيمرتبط


تبدیلخواهندنمود.جهتدستيابيبهه

 .4پاسخگویي به نيازهای تحقيقاتي ،سياست

اینچشمانداز،ضهمنتهدویناههدافي

گذاریوتصميمگيرینظامآموزشعهالي

متعالي،واقعبينانهوشفاف،راهبردهای

كشور

مناسههبوبههاایجههادسيسههتمپههایشو

 .5مشاركتدربرنامهریزیوتوسهعهمنهابع

ارزشيابيمستمرميكوشهنددربرابهر
نيازهایجامعهووزارتپاسخگوباشند .

انسانيبخشتحقيقاتيكشور 
 .6گسترشمرزهایدانشحوزهآموزشعالي
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 .1نظریه پهردازیدرحهوزهآمهوزش
عاليوایجهادكرسهيههاینقهدو
مناظره
 .2برنامهریزیبلندمدتوسياسهت
پژوهيدرآموزشعالي
 .3پشتيبانيعلمي،پژوهشهيازنظهام
برنامهریزیوتصميمگيهریحهوزه
هایعلوم،تحقيقاتوفناوریكشور
بارویكردتوسعهمبتنيبردانش
 .4انتشاروكاربستنظریههاویافتهه
هایپژوهشيدرحوزهبرنامهریزی
وسياستپژوهيآموزشعالي 
 .5طراحههيواجههراینظههامآموزشههي
مدیراندرحوزهعلوم،تحقيقهاتو
فناوری 

گسترشفرهنهگپهژوهشوتصهميم
گيریبرمبنایآن
تقویتروحيهقانونگرایيوتوجهبهه
اخالقعلمي
تالشدرجهتتحققاههدافاساسهي
برنامههایتوسعه5سالهملي
نوآوریوكارایيدراجهرایتحقيقهات
آموزشعالي
حفظوارتقاءمنزلتپژوهشگران
ارتباطوهمكاریبيشترباجامعهعلمي
تعامالتمناسببهاذینفعهانآمهوزش
عالي
تقویههتفرهنههگمشههاركتجههوئيدر
سيستممدیریت
ترویجوتسریوفهاقوهمهدليميهان
اعضاءهيأتعلميوكاركنان
ارتقاءمهارتهاوانگيزهها
اهتمامبهرایاسهتقرارنظهامشایسهته
ساالری
پویایينظامارزیابيوپاسهخگویيبهه
نيازهایآموزشعاليكشور 
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مدیرانباانگيزهومتخصص 

 -2تنوعوتعددپژوهشهایبنيهادیو
كاربردی
 -3وجوداعضاءهيأتعلميباتجربههو
توانمند
 -4ساختارتشكيالتيمدون
 -5وجودتفكراصالحگریدرموسسه

 -1ناكههافيبههودندورههههایآمههوزشو

 -6وجههودسيسههتماطههالعرسههاني

بازآموزیاعضاءهيأتعلميوكاركنان 

الكترونيكي وانتشهاراتيبههزبهان

 -2كمبودنيهرویمتخصهصومتبحهردر

فارسيوانگليسي
 -7وجههودتوانمنههدیهایتخصصههيدر
زمينهنيازسنجيآموزشيكشور

برخيازقسمتهایموسسه

 -3ناكافيبودنمنابعمالي
 -4ضعفساختاردرفرآیندپژوهش

وجودزمينهفعاليتهایخالقانه

-8

 -5ضعفارتباطاتدرونوبرونسيستمي

 -9روشنوشفافبودناهدافموسسه

 -6كمبوددرآمداختصاصيموسسه

 -10وجودسوابقوتجربياتموسسه

 -7ضعفسيستمتصميمگيریمشاركتي

 -11وجودزمينههایالزمبهرایتهيههو

 -8فقدانزیرساختهایرفاهي

تدوینبرنامه 5سالهوعمليهاتيدر

 -9امنيتشغليناكافي

موسسه

 -10پایينبودنتوليددانش

 -12وجودافرادصاحبنظردرشهوراهاو

 -11ناكافيبودنامكاناتشبكهای،اطالع

كميتههایموسسه(شورایپژوهشي

رساني،پشتيبانيوكتابخانهتخصصي

وهيأتتحریریهمجله) 

جهتدسترسيبهمنابععلمي 
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 -1فعالشدنشورایعطهفعلهوم،تحقيقهاتو
فناوری
 -2توجهبيشتردولتبررویتوسعهكميوكيفهي
آموزشعالي
 -3گسترشتنوعآموزشعالي 
 -4وجودمنابععلميومدیریتيقابلدسهترسدر
شبكهاطالعاتجهاني
وجودتجربياتمثبتموفقيتهایسهازمانيدر

-5
زمينههایعلمي،پژوهشهي،اجرایهيوسهایر
زمينههادرسایركشورها


-1

ثباتناكافيسياستهایكشهوردربخهش
علموفناوری 

 -2انتظاراتباالیوزارتازموسسهدررابطهبا
ماموریتهایموسسه
ضعفهمكاریهایبرونبخشي

-3
 -4نوساناتدرآمدعموميكشورونهرخبهاالی
تورمدرجامعه

 -6امكانجذبكمهكههای مردمهيومشهاركت

 -5نامأنوسبودنبامسئلهبرنامهریزیومقوله

سازمانهایدولتيوغيردولتيبرایحمایتاز

سياستپژوهيدربرنامهریزیآموزشعالي

برنامهها


برایمدیرانومحققين

 -7راهبردهایحمایتيبرنامهههایتوسهعهملهي
كشوردرزمينهدانایيمحوری
 -8نيازسایرموسساتآموزشيتحقيقاتيجههت
استفادهازخدماتموسسه
 -9وجودزمينهبرایارتقاءسهطحعلمهياعضهاء
هيأتعلميدركشور

 -6كمتوجهيبهمقولهبرنامهریزی
 -7ضعفدراستفادهازیافتههایپژوهشهيدر
برنامهریزیآموزشعالي
 -8جذابيتفعاليهتدرخهارجموسسههبهرای
پژوهشگران
 -9بيثباتيمدیراندربخشآموزشعالي

 -10استقبالمدیریتكالنكشور(مجلس،سازمان

 -10عدمهمخوانيبودجهاختصهاصیافتههبهه

مههدیریتوبرنامهههریههزیووزارتمتبههوع)از

موسسهبابرنامهههایارائههشهدهازسهوی

پژوهش،برنامهریزیواستانداردسازیخدمات

وزارت

 -11حمایتتمامعيارمسئولينعاليمرتبهنظاماز
توليدعلمونهضتنرمافزاری
 -12هدایتراهبردیسندچشمانداز20ساله


 -11وابستگيسياستهایپژوهشيبههسهليقه
مسئولين
 -12وجودمراكزتحقيقاتيموازیدركشور 
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مدیریت و
رهبری
فناوری
تحقیقات

کیفیت ارائه
خدمات

موضوعات
استراتژیک
منابع
انسانی

منابع
مالی و کالبدی

تولیدات
علمی

جایگاه و
موقعیت موسسه
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 .1نظریه پردازی در حوزه آموزش عالی و ایجاد کرسی های نقد و مناظره

.1.1

تقویتوتوسعهوارتقایسطحمبانيعلميدرحوزهنظریهپردازیآموزش
عالي

 .1.1.1مطالعات در زمینه نوآوری در نظام آموزش عالی
 .1.1.1مطالعه در زمینه توسعه علمی و تولید علم در ایران و کشورهای
مختلف
 .1.1.1تشکیل کرسی های نقد و نظریه پردازی در زمینه بومی سازی آموزش
عالی
.1.2

توسعهمبانيارزشيدرنظریهپردازیآموزشعالي

 .1.1.1مطالعه رویکردها و رهیافت های مربوط به دانش اسالمی و دانشگاه
اسالمی
 .1.1.1پژوهش در زمینه نظامهای تعلیم و تربیت اسالمی در قلمرو آموزش
عالی
.1.3

توسعهمطالعاتتطبيقيدرحوزهآموزشعالي

 .1.1.1مطالعه و تدوین سنت های آکادمیک در ایران ،اسالم و جهان
 .1.1.1تحلیل و بررسی دستاوردهای تمدن اسالمی در حوزه علوم ،تحقیقات و
فناوری و بازشناسی و بازسازی آنها در شرایط جدید
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 .2برنامه ریزی بلند مدت و سیاست پژوهی در آموزش عالی

.1.1

مطالعهزیرساختهایبرنامهریزیوسياستگذاریدرآموزشعالي
 .1.1.1جمع آوری ،پردازش ،تحلیل و انتشار آمار آموزش عالی
 .1.1.1طراحی و پیاده سازی نظامهای تحلیل پیشرفته در زمینه آموزش عالی
 .1.1.1طراحی نظام های پشتیبان تصممیم ییمری ممدیران آمموزش عمالی بمه
صورت پویا و هوشمند

.1.1

شيوههاوروشهایبرنامهریزیوسياستگذاریدرآموزشعالي
.1.1.1
.1.1.1
.1.1.1
.1.1.2
.1.1.2
.1.1.2

.1.1

آسیب شناسی مستمر آموزش عالی از نظر سیاست یذاری ،برنامه ریزی
و اجرا در سطح خرد و کالن
سیاست پژوهی در حوزه آموزش عالی
مطالعه رویکردهای جدید سیاست یذاری و برنامه ریزی توسمعه مبتنمی
بر دانش
مطالعه و ارزیابی برنامه های توسعه آموزش عالی در راستای برنامه ریزی
توسعه مبتنی بر دانش
بررسی شیوههای جذب و یزینش دانشجو و استاد
مطالعه و برنامه ریزی در زمینمه توزیمع دانشمجویان در مراکمز مختلمف
آموزش عالی

مدلسازیدرزمينهبرنامهریزیوسياستگذاریدرآموزشعالي
.1.1.1
.1.1.1
.1.1.1
.1.1.2

تدوین مدلهای کاربردی به منظمور تحقمت توسمعه مبتنمی بمر دانمش و
سیاستهای اقتصاد آموزش عالی
مطالعه و طراحی نظامهای انتخاب مدیران آموزش عالی
طراحی الگوی نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص و نخبه
طراحی نظام تعادل عرضه و تقاضای نیروی انسمانی ممورد نیماز آمموزش
عالی
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 .3پشتیبانی علمی ،پژوهشی از نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری حوزه های علوم ،تحقیقات
و فناوری کشور با رویکرد توسعه مبتنی بر دانش

.3.1

طراحيسيستمشناسایيوتعييناولویتهایتحقيقاتيحوزهآموزشعالي
بابهرهگيریازتجاربسایركشورهادرراستایتأميننيازهایكشور
.1.1.1
.1.1.1
.1.1.1
.1.1.2

.3.2

بررسی نظامهای آموزش عالی کشورهای مختلف جهان
مطالعه نظامها و شیوههای برنامه ریزی آموزشی و درسی
بررسی تحوالت آینده آموزش عالی
مطالعه تطبیقی در مورد سیاستهای اقتصماد آمموزش عمالی بما اهمدا
برنامه های توسعه

توليددانشموردنيازوتقویتمبانيعلمينظامبرنامههریهزیوتصهميم
گيریدرحوزهعلوم،تحقيقاتوفناوری
.1.1.1
.1.1.1
.1.1.1
.1.1.2
.1.1.2
.1.1.2
.1.1.3
.1.1.3



تعیین سهم آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از بودجه دولت و GNP
بررسی سازوکارهای تامین منابع در آموزش عالی
بررسی نقش مکمانیزم همای تمامین منمابع آمموزش عمالی در کمارایی و
بهره وری
بررسی تاثیر الگوهای تخصیص منابع بر کارایی و بهمره وری در آمموزش
عالی
طراحی نظام تخصیص و توزیع منابع به بخش آموزش عالی ،دانشگاهها و
موسسات آموزشی و پژوهشی
مطالعه ابعاد اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی
مشارکت فعال در تدوین برنامه های توسمعه بخمش علموم ،تحقیقمات و
فنآوری کشور
مشارکت در تهیه طرح آمایش آموزش عالی
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.3.3

دستيابيعادالنهبهآموزشعالي
.1.1.1
.1.1.1
.1.1.1
.1.1.2
.1.1.2
.1.1.2

.1.2

37

برآورد سهم بخش عمومی در تأمین منابع مالی آموزش عالی
بررسی نقش بخش عمومی در تأمین منابع مالی آموزش عالی
آسیب شناسی وضعیت کنونی تأمین و تخصیص منابع آموزش عالی
بررسی راه های ایجاد فرصت های برابر برای دسترسی به آموزش عالی
بررسی راه های چگونگی توزیع یارانه های آموزش عالی
بررسی راه های تنوع بخشی به آموزش عالی

مطالعه،طراحيوتدوینسيستمنظارتوارزیابيعملكهردنظهامآمهوزش
عاليكشور
.1.2.1
.1.2.1
.1.2.1
.1.2.2



مطالعه و طراحی سیستم نظارت و ارزیابی
طراحی سیستم  BSCجهت تبیین و پیاده سازی و پایش فعالیتهمای
علمی به منظور دستیابی به اهدا چشم انداز  10ساله
مطالعه کارشناختی به منظور طراحی نظام ارزیابی برنامه های درسی
مطالعه راهکار برای ایجاد توازن و هماهنگی بین فعالیتهمای آموزشمی،
پژوهشی و خدماتی آموزش عالی
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 .4انتشار و کاربست نظریه ها و یافته های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی و سیاستت پژوهتی
آموزش عالی

.2.1

توسعه سيستمكاربستمطلوببهمنظورانتشارنتایجویافتههایپژوهشهای
انجامشدهدرنظامتصميمگيریوبرنامهریزیآموزشعاليكشور

.4.2

 .2.1.1ایجاد سیستم اطالعاتی تخصصی آموزش عالی
 .2.1.1مکانیزه کردن فرآیندهای انجام امور کتابخانه
 .2.1.1افزایش  100درصدی منابع تخصصی کتابی و غیر کتابی در زمینمه آمموزش
عالی
 .2.1.2راه اندازی کتابخانه الکترونیک
 .2.1.2تعامل و ارتباط با کتابخانههای مهم و معتبر کشور
 .2.1.2انتشار مداوم تحلیلها و یزارشات تخصصی
 .2.1.3انتشار فصلنامه علمی -پژوهشی ،نامه علمی -ترویجی و خبرنامه
توسعهارتباطاتوتعامالتعلمي،پژوهشيوكاربردیبهمنظورجهذبمنهابع
مالياختصاصي

.4.3

 .2.1.1تعامل بیشتر با سازمان مدیریت و برناممه ریمزی در جهمت تخصمیص منمابع
اعتباری بیشتر به پژوهشهای کاربردی
 .2.1.1هماهنگی با سایر سازمانها و بخش صنعت و خدمات به منظور هماهنگی در
تعیین اولویتهای پژوهشی و جذب منابع جدید
توسعهارتباطاتوتعامالتميانمؤسسهباسایرمراكزآموزشعاليوپژوهشي
درسطوحمليوبينالمللي
.2.1.1
.2.1.1
.2.1.1
.2.1.2



بریزاری حداقل یک همایش علمی ملی ،منطقهای یا بین المللی در سال
ایجاد ارتباط علمی بین اعضای هیأت علمی موسسه با دیگر مراکز تحقیقاتی
ایجاد ارتباط با حداقل سه موسسه پژوهشی همسمان خمارجی و عضمویت در
سه انجمن آموزش عالی بین المللی حداکثر تا پایان سال 1132
مبادله پژوهشگران ،ایجاد و تقویت فرصتهای مطالعاتی
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 .5طراحی و اجرای نظام آموزشی مدیران در حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری

.5.1

غنيسازیوتوسعهدورههایآموزشيمرتبطبامأموریتهایمؤسسه
.2.1.1
.2.1.1
.2.1.1
.2.1.2

.5.2

شناسایی نیازهای نظام آموزش عمالی کشمور بمه دانمش و مهمارتهمای
مربوطه
برنامه ریزی ،بریزاری و نظارت دورههای آموزشی برای مدیران ،اعضمای
هیأت علمی و کارشناسان مراکز آموزش عالی و ارزیابی این دورهها
ارزیابی برنامههای آموزشی علمی و کاربردی
تدوین راهبرد جهت بهبود کیفیت آمموزش در دانشمگاههما و مسسسمات
آموزش عالی

زمينهسازیبههمنظهورجهذب،حفهظوارتقهایاعضهایهيهأتعلمهي،
كارشناسانوكاركنان
 .2.1.1برنامه ریزی جهت بهبود اسمتانداردهای ارتقمای اعضمای هیمأت علممی،
کارشناسان و کارکنان
 .2.1.1برنامه ریزی در جهمت بهبمود کیفیمت زنمدیی دانشمجویان ،کارکنمان و
اعضای هیأت علمی آموزش عالی
 .2.1.1پیش بینی برناممه همای ادواری تشمویقی بمرای اعضمای هیمأت علممی،
کارشناسان و کارکنان حوزه آموزش عالی
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در این بخش از بين برنامه های ارائه شده و با توجه به مشكالت روز و مبتال به آموزش عالي
هایدیگرداشتهاندارائهشدهاست.


تبهبرنامه
پروژههایيكهاولویتباالترینسب


نوا پروژ :برنامه موز

کارگاهیرو

تدریس رو

سیومهارتهای

ت قيق مقالهنوی

ارتباطیبها ضایهيأت می دیداالستخدام 
تعریفمسأله :
آموزشعاليكههعمهدتاًشهاملاعضهای

اعضایهيأتعلميجدیداالستخدامدانشگاههاومؤسسات

)اعضایهيأتعلميپيمهانيوسهایر

هيأتعلميطرحسربازی(صرفاًدارندگانمدرکتحصيليدكتراPh.D

ابقهتدریسوتحقيقكمتردارندبامهارتهایتدریسوتحقيقوتعاملبادانشجویانومحيط

اساتيدیكهس
دانشگاهيكمترآشناهستند.آشنایيسریعتراینافرادبامهارتهاییادشدهدرقالبكارگاهههائيكههبها

اصولعلميومنطبقبرتجارببينالملليوالزاماتبوميطراحيشهدهباشهدازضهروریاتكارآمهدكهردن

فعاليت هایآموزشيوپژوهشيدرنظامعلوم،تحقيقاتوفناوریاست.ازاینمنظرطهرحجهامعومسهتمر

هایارتباطيبهاعضایهيأتعلمي


نویسيومهارت

برنامهآموزشكارگاهيروشتدریس،روشتحقيق،مقاله
پيشنهادوبراجرایآنتأكيدميشود .


علميجدیداالستخدامشاملاعضایهيأتعلميطهرحسهربازی


اعضایهيأت
جامعةتحتپوشش :
)،اعضایهيأتعلميپيمهانيوسهایراسهاتيدیكههازسهابقه

(صرفاًدارندگانمدرکتحصيليدكتراPh.D
هایتدریسوتحقيقومهارتهایارتباطيهستند .


تدریسوتحقيقكمتربرخوردارندویافاقدمهارت

اریكارگاههایآموزشيمتمركزیانيمهمتمركز(اجهرادردانشهگاههاوههدایتتوسهط

روش:برگز
مؤسسه)درموضوعاتروشتدریس،روشتحقيق،فلسفهآموزش،كاربردتكنولوژیآموزشي،مههارتههای
ارتباطيبادانشجویانومحيطدانشگاهيومشاورةدانشجوئي .

اعضایهيأتعلمي،افزایشكهارآئيفعاليهتههایآموزشهيو

نتایجموردانتظار:بهبودمهارتهای

پژوهشي،ارتقاءتعاملوارتباطاتدانشجویانبااساتيد .


مادةقانونيمرتبط:ماده43بندهاید
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دردانشگا هاومؤسسات موز  الی 

تعریفمسأله :
زیستندرجهانامروزهتيزبيني،وسواسعلميوبصيرتخاصيراطلبميكند.درمجموعمسهائلحيهاتيو

مطروحهجهانپيچيدهشدهاست .
غلبهكردنبراینپيچيدگي،تالشهمهجانبهوعميقآموزشيوتفكرخالقههایرامهيطلبهدكههدانهش
ریزیبهمثابهقلبآنوآفرینندهتداومحياتيوپویایآنبهحسابميآید .


برنامه
دانشگاههانهتنهامالكوصاحبعلمتلقيميگردندبلكهدرتكاپویخلقوتوليددانشافزودهنيزهستند.


یابدمگرآنكهبرنامهریزیجزءفرهنگ،یعنيراهزندگيدانشگاهدرآید.همچنانكهآموزشهمبه


تحققنمي
اینامرنيز
صورتجزءالینفكفرهنگدانشگاهدرآمدهاست .
ریزیودرستنگریستنبهواقعيتهاواتكابرتجاربعينيومطالعاتتطبيقهي


بایستبابرنامه

بنابراینمي

برنامهریزیومشاركتفعالدانشگاههاهمتگماشت .

درنهادیكردن
ریزیميتوانندنقشراهبهرد


عاليازطریقشركتدرامربرنامه

بدینطریق،دانشگاههاومؤسساتآموزش

علميوآموزشيدرمناطقخودراایفانمایندوازطریقنيازسنجيوآیندهنگریباعنایتبهواقعيتها،آرمانهایخودرا

طراحيونقشكليدیدرتحوالتاقتصادی،اجتماعي،فرهنگيوتوسعهاستانهایتحتپوششخودراعهدهدارشوندو

زمينهتبادالتعلميوتجربيرابيناستانهایهمجواروهمچنيندرسطوحمليوبينالملليفراهمآورند .

حوزةكار،متدلوژیونتایجموردانتظار 
حوزةاینپروژهكليهدانشگاههاومؤسساتآموزشيوپژوهشيوابستهبهوزارتع.توفوشاملمراحهل
ذیلاست :
ایجادایمانواعتقاددررؤسایدانشگاههابهامربرنامهریزی.

-1
بينيوایجادوسازماندهيتشكيالتموردنيازبرایبرنامهریزیدردانشگاهها.


پيش
-2
 -3شناسایينيرویانسانيمتخصصوباتجربهدارایانگيزهبرایطراحيبرنامهدردانشگاهها.
شناسایيوتجهيزمنابعماليوتجهيزاتوابزارالزمبرایبرنامهریزیدردانشگاهها.

-4
 -5رفعكمبوداطالعاتقابلاعتمادوبهروز.
 -6تجهيززیرساختعلميدانشگاهها.
هایبرنامهریهزیدردانشهگاههاومؤسسهات


طراحيیكفرایندمستمرودائميپایشفعاليت
-7
آموزشعالي.
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 وم ت قيقاتوفناوری 

تعریفمسأله :
طبقمادة49قانونبرنامهچهارمتوسعهتحوالتاساسيدرنظهاممهاليبخهشعلهوم،تحقيقهاتو
فناوریشاملجایگزینينظامجدیدنظارتمالي،برآوردهزینه،برآوردوتخصهيصبودجههوطراحهينظهام
مستمرارزیابيوسياستگذاریماليومعامالتيالزاميخواهدبود .

 دراینخصوصطراحيسامانهبودجهواحدهایآموزشي،پهژوهشوفنهاوریمهيتوانهددررفهع
چالشهاینظامبودجهمؤثرباشد.اینچالشهاعبارتنداز :


الف)تجهيزمنابعشامل


تعيينسهمدولتبلحاظپوششجمعيتدانشجوئي 



تعيينهزینهسرانهوقيمتتمامشده 



الگویتعيينسهمدولتدرقيمتتمامشدهستاندههایپژوهشي 



ظرفيتهایتامينمنابعماليجدید 



ب)تخصيصمنابع 



بودجهبندیعملياتيوالگویتخصيصمنابع) (RAM



استانداردهاوارتباطآنبابودجهسرانه 



مشخصنمودنحداقلسطحفعاليتها 



ابزارهایانگيزشيبرایارتقاءسطحفعاليتها 



اطمينانوثباتدرهزینههایجاری(حاكميتقوانينكشوری) 



ج)كنترلوارزیابي



نظامكنترلوارزیابيهزینهها 

 ارتباطبينشاخصهایعملكردونظامهایانگيزشي


اولویتبندیفعاليتهاوهزینهها 
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ه

ق

حوزةوروشكاردراینطراحيسيستمونمودارزیرخالصهشدهاست .

ه

کن

(
)



نظامبودجهدرسهسطحسازمانمهدیریتوبرنامههریهزی،وزارتعلهوم،تحقيقهاتوفنهاوریو
دانشگاههاطراحيتوسعهدادهشود 
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نوا پروژ :طراحیسيستم امعت يلوبرنامهریزیتوسعةمنابعانسانی 

تعریفمسأله :
فقداندیدگاهجامعوفلسفيدرموردتوسعهمنابعانسانيكشورباعثشدهاستكهنظهامعلهوم،
هاونقشهایخودونيزفاقدجایگهاه


تحقيقاتوفناورینيزفاقدیكدیدگاهدورنگروجامعدرموردرسالت
گذاریهایكالناقتصادی،اجتماعيوفرهنگيباشد.عدمتوجهبهنگرشسيستميهمهه


مناسبدرسياست
جانبهنگردرمباحثتوسعهانسانيباعثشدهاستكهسياستهایتعيينشدهبرایتوسعهعلميكشهورنيهز

فاقدپارادایممشخصباشد.بطوریكهسياستهابعضاًغيرمرتبطباحوزهتوسعهعلوموفناوریطراحيشدهو

وفناوریشفافنيست(.سازمانمدیریتوبرنامهریزیكشهور،

یاارتباطآنهابامباحثفرابخشيتوسعهعلوم

 )1380
هایكالنباعثگردیدكهطرحهایقبليبدليللزوم


متمركزبربرنامه
حاكميترویكردبرنامهریزی


هایپيشبينيكالسيكمحدودشدهوفرصتومجالبرایپرداختن


رعایتشرحخدمات،درچارچوبروش
بهمباحثنظریسياستگذاریتوسعهمنابعانسانيحاصلنشود .

اینپروژهميتواندبهتحققاهداففوقكمكنماید .

حوزهوروشكار :

ها،خروجيهاوفراینهداسهتكههبها

نظامتأمينمنابعانسانيبهمانندهرنظامدیگر،دارایورود 
ی

ارزیابيوكنترلمستمرهریكازآنهاوتطبيقبااهداف،بهیكسيستمتوسعهمنابعانسانيتبدیلميشود.

هایفرایندقبلي(مراحلتوسعه)راتشكيلميدهندو


هایهرفرایند،خروجي

دراینسيستمتوسعه،ورودی
ازميانفرایندهایمختلفتوسعهمنابعانساني،آموزشوپژوهشمهمترینفراینداستكهبابرخهورداریاز
افزاریونرمافزاریمانندنهادهاوقوانينومقررات)ونيزاستقرارنظهامارزیهابيو


امكاناتپشتيباني(سخت
ستمردرمراحلمختلفتوسعه،زمينهالزمبراینيلبهتوسعهپایداررافراهمميكند .

كنترلم
برایاستقراریكسيستمتوسعهمنابعانسانيالزماستكه :
-1

وضعموجودسيستمتوسعهمنابعانسانيشناختشود .

-2

وضعمطلوبسيستمتوسعهمنابعانسانيتعریفشود.

-3

راههاینيلیاحركتازوضعموجودبهوضعمطلوبمشخصشود.

مادةقانونيمرتبط:ماده49وماده43
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درالگویتوسعةنظام موز  الی 

تعریفمسأله :
آمایشسرزميننوعيبرنامهریزیبلندمدتتوزیعبهترجمعيتوفعاليتهایاقتصادیدرزمينهمنابعطبيعي

بهمنظورافزایشرفاهوتوسعهجامعهاست.گرچههدفاصليازبرنامهریزیآمایشسرزمينایجادتعهادلدر

منطقهای،ازجملهآموزشعهالي،

عواملمذكوراست،اماتنظيماهدافبرنامههایميانمدتكالنوبخشي–

قزمانيبلندمدتنيزمي تواندازثمراتجانبيآندرشرایطنبودبرنامههبلندمهدتتوسهعهدركشهور

دراف
باشد.سيستماطالعاتجغرافيایيبافراهمنمهودنامكهانمالحظههاطالعهاتمكهانيوتوصهيفيوانجهام
تحليلهایموضوعيمبتنيبرمكانوفضا،بهعنوانابزارنوینومناسب،زمينهپشتيبانيدرایهنخصهوصرا
فراهممينماید .

هدفازبرنامهریزیآمایشسرزمينتوزیعفعاليتهایاقتصادی–اجتماعيوجمعيتدرسرزمينبهادیهدی


درازمدتبهمنظوربهرهبرداریبهينهازامكاناتآنوهمچنينمشخصكردننقشومسهؤوليتخهاصههر

آنبهطورهماهنگبادیگرمناطقاست.بهطوركليميتهوانمهوارد

منطقهبراساستوانمندیهاوقابليتهای
اخيررادرخصوصضرورتبرنامهریزیآمایشسرزمينذكركرد-1:شناختسرزمينوحهداكثراسهتفادهاز

توانائيهایبالقوةمناطقدرموردمنابعطبيعيوانسانيدرجهتتحققاهدافكلي-2،توزیعبهتهرجمعيهت
برایمنابعطبيعيوفعاليتهایاقتصادیبهمنظورافزایشرفاهوتوسعه-3،تقسيموظایفتخصصيوتعيهين
نقشومسؤوليتخاصهریكازمناطقكشوردرجهتتحققاهدافتوسعهایمليومنطقههایودرنتيجهه

جلبمشاركتكليمناطقمختلفرایتحققاهداف-4،مشخصكردنمناطقدربعضيازفعاليتهایاصنایع
وشكلدادنبهمجموعهایازمناطقدارایكاركردهایمكملدرجهتتأميناهدافكليكشور-5،تنظهيم

استراتژیدرازمدتتوسعهمليازابعادمختلف،بهویژهاستراتژیهایتوزیهعفضهایجمعيهتوفعاليهتدر
ةمنطقهای-7،برقراریهماهنگيبلندمهدت

ریزیهایتوسع


برقراریهماهنگيدربرنامه
گسترةسرزمين-6،
منطقهایوایجهادپيوسهتگيو

هایميانمدتبخشي،ایجادامكانبرایتنظيمبرنامههایبخشي–


دربرنامه
لزومتوجهبهمحيطزیستوضرورتبهرهبهرداریبهينههازمنهابع

ارتباطمنطقيبينطرحهایعمراني-8،
طبيعي .

حوزةكار،متدلوژیونتایجموردانتظار :
ریزیآمایشسرزمينبدونبرنامهریزی


ایوسپسملياست.برنامه

كارمنطقه

درپروژةحاضر،حوزه
ریزیآمایشسرزمين،برنامهریزیمنطقههایوپيونهد


ای،كاربردینخواهدبودوهدفاساسيازبرنامه

منطقه
ملياست.لذامراحلكارراميتوانچنينبرشمرد-1.شهروعفعاليتههایآمهوزشعهالياز

دادنآنبابرنامه

طریقاستقراردانشگاهیامؤسسهآموزشعاليدریكمحل-2.استقراردانشگاهیامؤسسهدریكمنطقهیا

فعاليتهایآموزشعالينهتنهاحجمجمعيتوفعاليتهر

انتقالآن،برفعاليتهایمنطقهبسيارمؤثراست-3.
هكيفيتآنفعاليتهارانيزمهيتوانهدتغييهردههد-4.اههدافآمایشهيازطریهقفعاليتههای

منطقه،بلك
آموزشعاليسریعتروبامشكالتكمتریقابلدستيابياستزیرادرمقایسهبهافعاليتههایتوليهدی،ماننهد

صنعتوكشاورزی،ازوابستگيكمتریبهمنابعاوليه،راههایارتبهاطي...،كههازعوامهلتعيهينكننهدهدر
مكانيابياست،برخورداراستوعواملمؤثردرآن(دانشهجووحتهياسهتاد)ازتحهرکفضهایيبيشهتری
ایكهبامنابعماليمحدودیميتواننتایجیكسانيدربعدآمایشيبههدسهتآورد-5.


برخوردارند،بهگونه
فعاليتهایآموزشعاليپسازاستقراردریكمنطقهپایدارترازسایرفعاليتهایاقتصهادیاجتمهاعياسهت.

براساسیافتههایاینتحقيقیكنظامتصميمیار)(DSSدرمحيطGISطراحيخواهدشد .
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وارزشيابیاستراتژیهای وم ت قيقاتوفناوریدر

نوا پروژ :نظامتبيين پياد سازی
سندچشماندازبيستساله 

تعریفمسأله :
دستیافتنبهجایگاهاولاقتصادی،علمي،فناوریدرسطحمنطقةآسيایجنوبغربيباتأكيدبهر
اندازهایجمهوریاسالميایراندرافقبيستسالهاست .
افزاریوتوليدعلم،ازچشم 


بخشنرم
شود،وليتدوینچشماندازها،همواره


اندازیازوضعموجودوحالآغازمي

اگرچهتحققهرچشم

شودكهتحوالتساختاریوشكلگيریشرایطيكامالًمتفاوتازوضهعموجهوددر


بااینپيشفرضآغازمي
یههایروشهنوشهفافازاصهولو
اندازامكانپذیراست.دراینراستاداشتناستراتژ 


دورةزمانيیكچشم
الزاماتاوليهتوسعةمبتنيبردانائيوتحققاهدافچشماندازبيستسالهاست.مطالعاتمربوطبهتبيهينو

تحقيقاتوفناوریدرسندچشماندازبيستساله،گاميدراینمسيراست .

هایعلوم،


ارزشيابياستراتژی

حوزهوروشكار :
حوزةمطالعات،نظامعلوم،تحقيقاتوفناوریاستودرعينحالبنابههضهرورتبههحهوزهههای
فرابخشيمرتبطنيزپرداختهخواهدشد .
مطالعاتاینطرحشاملمواردزیراست :
بررسيتطبيقيوترسيمچشماندازمطلوب 

-1
تبييناستراتژیهایبخشي 

-2
تژیهایتعریفشده 
تبيينوتعریفعملياتيشاخصهایتوسعهمبتنياسترا 

-3
هایواقداماتدرراستایاستراتژیهایتعریفشدهبهازخوردوتبيهين


ارزیابيوپایشسياست
-4
مجدداستراتژیها .
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نوا پروژ :نظام امعارزیابی موز  الیکشور 

تعریفمسأله :
باتوجهبهظهوراقتصاددانشورقابتهایفزایندةبهينالمللهيدرآن،توسهعةملهي،كشهوربهدون
پاسخگویياجتماعيآموزش عاليوبهبودمداومكيفيتآندچاراختاللخواهدشد.اینكارنيازمنداستقرار

رنامهسومتوسعهموردتأكيدقرارگرفتهوليتاكنونبهه

وتوسعهنظامجامعارزیابيآموزشعالياستكهازب

طوركاملطراحيواجرانشدهاست.طرحپيشنهادیبرایتحققاینهدفارائهميشود .

طرحپيشهنهادیبههروشاقهدامپژوههي)(Action Researchوبهااسهتفادهازفنهونعلمهي
انجامميپذیردوازطریقایجادشبكهملهيميهانذینفعهانماننهد

تصميمگيریوهمكنشيگروهي)(G.I

دولت،دانشگاههاومراكزعلمي،نهادهایحرفهایوتخصصي،كاربرانبرونهدادهایآمهوزشعهاليو...در4

سطحزیردنبالميشود .

ارائهالگویمفهوميوعملياتيبراساسمطالعاتتطبيقيوبهمحكزنهيتجهارب

-1
آنبازمينهایمحيطيوفرهنگيجامعةایران(بااسهتفادهازمهورد

الملليومتناسبسازی


بين
پژوهيكشور) 
طراحيسيستموساختارجامعارزشيابيواعتبارسنجيآموزشعالي

-2
راهبریوپيادهسازیسيستمپسازآزمایشاوليهدرسهمرحلهكوتاهمدت،ميان

-3
مدتوبلندمدت
 -4ارزیابيازفراینداجراوانجاماصالحاتالزم
ازطریقاین4مرحلهنتایجموردانتظارزیربدستخواهدآمد ،
عالي(بهصورتشبكهایوبرخط) ،


الف.نظاماطالعاتوپایشمليآموزش
هاواستانداردهایوزندهيشده،اعتباریهابيشهدهومهواردتوافهقملهيدر


ب.شاخص
آموزشعالي ،

دولتدرتضمينكيفيتآموزشعالي ،

ج.تعاملمياندانشگاههاوبنگاههاو
افزایيمياننقشدولتدرنظارتوبازرسيآموزشعاليبهافراینهدههایارزشهيابي


د.هم
درونيوبيرونيواعتبارسنجيآموزشعالي ،

هه.همكاریمياندولهتوفرهنگسهتانهابهابخهشغيردولتهيوسهازمانهایحرفههایو
آموزشعالي ،


هنظامتضمينيكيفيت
انجمنهایتخصصيدراستقراروتوسع
و.نهادینهشدنمميزیكيفيتوفرایندهایبهبودمداومكيفيتدردانشگاههاومؤسسات
آموزشعالي ،

ز.استفادهازبازفوردنتایجارزشيابيآموزشعهاليدراصهالحوروزآمدسهازیسياسهتهاو

هاومدیریتآموزشعاليوارتقایآن .


برنامه
 مادةقانونيمرتبط:ماده49بندج
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نوا پروژ  :استانداردسازیفعاليتهاو دماتدردانشگاههاومؤسسات موز  الی 

تعریفمسأله :
یكيازمشكالتاساسيامروزهدرهربخشبویژهآموزشعاليكشهورنبوداسهتانداردهایمطلهقو

نسبيدرزیربخشهاویافعاليتهایمربوطبههربخشميباشدولذاارزیابيكيفيتوتعيينوتخمينبودجه

درآنهارانيزبامشكالتيمواجهكردهاست .
هدفاینپروژهتبييناستانداردهایآموزشي،پژوهشي،عمراني،فرهنگهيو....دردانشهگاههابهه
منظورتعيفدانشگاهمطلوبمتناسبباشرایطمحيطياست .
مادةقانونيمرتبط:ماده49بندهایالفوج 

حوزهكار،متدولوژیونتایجموردانتظار :

اینمطالعه،تماميابعادوفعاليتهاوخدماتنظامآموزشعالرادربرميگيرد.بااستفادهازنهرم
هایبينالملليوعملكردمؤسساتداخليوبهرهگيریازنظرخبرگانمبادرتبههتهيههاسهتانداردهامهي
شود.انتظارميرودباانجاماینطرحهرمؤسسهآموزشعاليبتواندفعاليتههایيرامحهكزدهودرصهورت
موجودانحرافازاستاندارد،جهترفعكمبودهااقدامنماید.یكيدیگرازنتایجاینطرح،هزینهیابيمنطقي
استكهميتواننددرنظامبودجهمورداستفادهقرارگيردبطوریكهازهزینههایغيرضروریاجتنابشود.
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نوا پروژ :نظامنظارتوارزیابی م کردستادوزارت وم 

تعریفمسأله :
امشدهدرحوزهههایسهتادیمنجهربههكنهدشهدن

عدمكنترلوارزیابيپيشرفتفعاليتهایانج
فعاليتها،ارتباطناكافيباحوزه هایصهفولهذاتعلهلدردسهتيابيبههاههدافبخشهيمهيشهود.پهایش

)(Monitoringفعاليتهاكمكمؤثردراینراهاست.درصورتعدمپایشفعاليتها،اولویتههانيهزمخهدوش
جامميپذیردكهموجباتالفمنابعازجملهمنهابعمهاليمهيشهود.

شدهوفعاليتهایغيرضروریوموازیان
وریفعاليتهانيزازدیگرمشكالتعدموجودكنترلونظارتبرفعاليتهاميباشد .


وریبهره

كاهشبهره
حوزهكار،متدولوژیونتایجموردانتظار :

حوزةاینتحقيقدرسطحوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوریبوده(حوزهستادی)وباهدفقهراردادن
اندازبيستساله،برنامهپنجسالهچهارمتوسعهكشور،منویاتمقاممعظمرهبریدرخصوصنقشه


سندچشم
علميكشوراست.بااینهدفكهفاصلهفعاليتهایانجامشدهودرحالانجاماینبخشرابهااههدافمهذكور
تعييننمود .
ودهیعنياینكهكليهفعاليتهاوفرآیندهایموجهودومطلهوبدر

روشتحقيقازیكسوميدانيب
وزارتعلوم،تحقيقاتوفناوریشناسایيوتعریفميشودوروشهایپایشواسهتانداردسهازیآنههاارائهه

آوریاطالعات(پایگاهاطالعاتي)،گزارشگيهریو


گردد.وازسویدیگرطراحيسيستمكنترلجامعجمع

مي
كنترلفعاليتهاباروشهایكامالًعلميدراینتحقيقبكارگرفتهخواهدشد .
نتایجموردانتظاراینطرحشفافسازیفعاليتها،كنترلآنهاوعدمانجهامفعاليتههایمهوازیواز


دهيآنهابهسمتاهدافازپيشبينيشدهومحاسبهميزانپيشهرفتكهارو


طرفيپيشرفتفعاليتهاوجهت
نبااهدافميباشد.ضمناًباطراحياینسيستم،دانشگاههانيزميتوانندالگوهایمهورداسهتفادهاز

فاصلهآ
آنرابرایایجادیكسيستمپایشبرایخودبكارگيرند .
مادةقانونيمرتبط:ماده49بندج
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 الی 

تعریفمسأله :
عاليكشورازتوانبالقوهایدربهرآوردهسهاختننيازههایتوسهعهایاقتصهادیو


سيستمآموزش
باشد.اینسيستمازطریقپژوهش،آموزشویادگيریقادربهفراهمسازیدانهش


اجتماعيمليبرخوردارمي
موردنيازبرایبازسازیونوسازیاقتصادیواجتماعيجامعهبودهوميتواندنقشبهسزایيدرتوسهعهملهي

هایيجدیمشاهدميگرددكههتوجهه


كشورایفانماید.امادروضعيتفعلياینسيستم،مشكالتونارسایي
گذاریهایموردنيازبهمنظوراصالحوبرطرفسازیآنهابایستيبهعنوان


ویژهنسبتبهآنهاوانجامسرمایه
یكيازضرورتهایمليدرسطحكشورمطرحگردد.یكيازمهمتریناینمشهكالتونارسهایيههاوضهعيت
نامطلوباطالعاتومدیریتاطالعاتدرسازمانهاومؤسساتآموزشعاليكشوراست .

نقشاساسيراایفامينماید.جوهرهو

هاوفعاليتهایآموزشعاليكشور«اطالعات»


درنهادبرنامه

اساسكليهخدماتوسرویسهایقابلارائهدرمحيطهایدانشگاهي،اطالعاتبودهواثهربخشهيههرنهوع

هاواطالعاتميباشد.اطالعهات،


گذاریانجامشدهدراینخصوص،درگروصحت،دقتوكيفيتداده

سرمایه
عالوهبرنقشيكهدرافزایشمط لوبيهتوارتقهاءكيفيهتآمهوزش،پهژوهشوارائههخهدماتمربوطههبهه
دانشجویان،اساتيدوسایرذینفعاندارد.نقشتعيينكنندهواساسيدیگرینيزدرعرصهیاریرساندنبهه
گيری،برنامهریزی،اجراوكنترلبه


عاليكشوردرانجاموظایفمدیریتيخودازجملهتصميم

مدیریتآموزش
هخواهدداشت.بدونشكمدیرانآموزشعاليكشوربدوندراختيارداشتناطالعاتصحيح،دقيهقو

عهد
شعاليكشورقهادربههانجهامبهينههوظهایف
بهروزازوضعيتفعاليتهایدردستانجامدرمؤسساتآموز 

مدیریتخودنميباشند .

طراحيواجراینظامپشتيبانتصميمگيری(D.S.S)كهایننظامتوانتصهميمگيهری

هدف-1:
ایرادراختيارآنهاميگذارد .


ها،الگوهاوزبانیكپارچه

مدیرانراتضمينكرده،ابزار،داده
اینسيستمابزارموردنيازفرآیندتصميمگيریرافراهمساختهونيازهایاطالعهاتيراتشهخيص


يميباشد-2.سيسهتمههایاطالعهاتيارائههدهنهده

ميدهد.طراحيآنبرمبنایفرآیندكنشي–واكنش

خدماتاطالعاتيبهساختارداخليسازماناستبنابراینازجملهاهدافآنفهراهمنمهودناطالعهاتمهؤثر
سيستمهایاطالعهاتي)(ISدر

ریزیوكنترلميباشد-3.


وبرنامه
بهينهبرایمدیراندرجهتاتخاذتصميم

ابزارهایتصميمگيریمدرنرابهرای

ارتباطمستقيمباتكنولوژیاطالعاتي)-4.(ITمدیریتاطالعات)(IM
مدیرانفراهمميسازند .

روشطراحينظام :
هاوابزارهایتصميمگيریمدرن .


شناسایيكليةسيستم
افزارهایموردنيازبرایسيستمهایفوق.


تهيهسخت
طراحيوتهيةنرمافزارهایموردنياز

اندیشهها.

ابزارالكترونيكيسازماندهندة

تهيه
تهيهابزاررأیدهيیاتعيينالویت.
تهيةواژهنامةگروهي.

مادةقانونيمرتبط:ماده56
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نوا پروژ :انجامت يلهایبر ط) (on lineماریازحوزة وم ت قيقاتوفناوری 

تعریفمسأله :
یكپارچهسازیوتدوینواژگانمناسبآمارآموزشعالي،طراحيواسهتقرارسيسهتمههاینظهامي

آماریثبتيدردستگاههایاجرایيازضرورتهاینظامعلوم،تحقيقاتوفناوریاستكهبههمهينمنظهور

كميتهآماربخشيآموزشعاليوپژوهشيدرمؤسسهتشكيلشهدهاسهت.امها،سياسهتسهازیوتحليهل

عملكردهاوارزیابيوكنترلاقداماتانجامشدهصرفاًباجمعآوریوثبتآمارهایآموزشيوپژوهشيميسر
نبودهبلكهنيازمندتحليل هایآماریبهروزوبرخطاستكهامكانسنجشدرجةتحققاهدافكميوكيفي

رابرمبنایشاخصهایعملياتيفراهمسازد .

حوزهوروشكار :
روشكاردراینپروژهیكروشكامالًكميآماریاستكهبااستفادهازتكنيكههایتبهادلدادهو
هایپياپيوتصحيحرافراهمميكند .


گيری

گزارش
اطالعات،امكان

حوزةتحتپوششاینسيستممشابهحوزةتحتپوشهشكميتههآماربخشهي،كهلنظهامعلهوم،
تحقيقاتوفناوریاست .
دستاوردهایموردانتظارآنعباتنداز :
تهيهوانتشارروزآمدكليهشاخصهایكمّيوكيفينظام.ع.ت.ف .

-1
سنجشروزآمددرجهتحققاهدافكميوكيفيمندرجدربرنامههایكوتاهمدت

-2
وميانمدتبخشي.
شناسایينيازهاوبرنامهریزیدرجهتایجادوتوسعهپایگاهههایاطالعهاتيوبهه

-3
هنگامسازیآنها.

 -4انجامدادهكاویبمنظورارایهتحليلهایپيشرفته 
مادةقانونيمرتبط:ماده56
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نوا پروژ :بررسیابعادحقوقیومدیریتیمادة49برنامهچهارمتوسعهوراهکارهای
ا راییت ققم اد



تعریفمسأله :
قانونگذاردرپيشبينيمادة49برنامهچهارمتوسعةكشورموضوعمهم"استقاللدانشهگاهها"را
مدنظرقراردادهاست.اینموضوعكهپسازمباحثاتطوالنيدههگذشتهدرنهایتبهتصهویبایهنمهاده
قانونيمنجرشدنيازمندتمهيدزیرساختهایمدیریتي،حقوقي،فنيوحتيفرهنگسهازیاسهت.تحقهق
مفاداینایدهمستلزمیكپارچهسازیورفعتعارضدرقوانينومقررات،نيازسنجيبرایتهدوینقهوانينو
مقرراتمناسبومشخصنمودنحيطهاختياراتسازمانيواختياراتمتمركزدولتووزارتع.ت.فاست .
درشرایطحاضرچنانچهدانشگاههابابهرهمندیهرچهبيشترازاختياراتهيآتهایامنهاءنتوانهد
نسبتبهتصویبقوانينومقرراتجدیدبهموقعاقدامكننددرخالقانونيبسرخواهندبرد .
بهنظرميرسدبراینهادینهسازیتحققماده،49بررسيهایعلميزیربایدانجامشود .
كالبدشكافيمفهوماستقاللوخودگردانيدانشگاههاوابعادمختلفآن .
استخراجودستهبندیابعادمدیریتيوحقوقيمادة49برنامهچهارمتوسعه.
تدوینفرصتهاوتهدیداتناشيازتحققمادة49برایمراكزعلميكشور.
تدوینراهكارهایاجرایيتحققكاملماده49برنامهچهارمتوسعه
متدولوژی 
 -1مطالعاتاسنادی 
 -2روشتحقيقكيفي:مصاحبهعميقبامدیران،اسهتادانوكارشناسهانذیهربطبصهورت
گروههایمتمركز)(Focus Groups
نتایجموردانتظار :
 -1نيلبهالگویمشخصيازاستقاللوخودگردانيدانشگاهيدرایران .
 -2تدوینابعادوآثارحقوقيومدیریتيمادة49قانونبرنامهچهارمتوسعه
 -3ایجادآمادگيعلميوكارشناسيدربدنةآموزشعاليبرایتحققكاملمفادمادة49
 -4ارائهضوابطومعيارهایكارشناسيشدهبهمنظورالهف.نهادینههسهازیمفهادمهادة49و
تدوینآیيننامههایموردنياز–ب.پيشنهاداتاصالحيبرایسالهایدومتاپنجمبرنامه.

برنامهراهبردیمؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالي 

نوا پروژ :تدوینبرنامهپنجمتوسعهکشور(بخ

 موز

54

 الی) 

تعریفمسأله :
تدوینبرنامههایتوسعهپنجسالهكشور،معموالٌازسالدوماجرایبرنامهقبلهيآغهازمهيشهود.
قسمتاعظمودرخوراعتنایبرنامةپنجمتوسعهكشوررابخشعلوم،تحقيقاتوفناوری(توسهعهدانهایي)
تشكيلخواهدداد.اینبرنامهميبایستمسبوقبهمطالعاتوپژوهشهایمنسجم،هدفمندومرتبطبهودهو
بهمنظورحفظتنوعونيلبهاجماعنظراتكارشناسانوخبرگان،تعدادقابلتوجهيازاعضایهياتعلمي،
مدیرانوكارشناساناینبخشدرمراحلتدوینآنمشاركتنمایند .
باعنایتبهتجربةمؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعاليدرتدوینالیحةقانونوزارتعلوم،
تحقيقاتوفناوریوتدوینسندمليوفرابخشي"تمهيدشهرایطحفهظواسهتفادهبهينههازنخبگهان"و
همكاریباسازمانمدیریتوبرنامهریزیدرمشاركتفعالومؤثربهمنظورتهدوینبخهشتوسهعهدانهایي
برنامهچهارمكشور،اینآمادگيوجودداردكهباتشكيلكميتهای،امرمطالعهاتمربهوطبههبرنامههپهنجم
توسعهكشوردرمؤسسهساماندهيشود.اینكميتهضمننقدبرنامةچهارمتوسعهبامعيارقراردادناسهناد
باالدستيمانندقان وناساسي،سندچشماندازبيستسهاله،قهوانينجهاریكشهوروقهانونوزارتعلهوم،
تحقيقاتوفناوری،تيمهایتحقيقاتيمربوطهراسازماندهيخواهدكرد .
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هایاس میشد دانشگا هاومراکز

 الیکشور 

تعریفمسأله :
تغييروتحولدردانشگاههاومراكزآموزشعاليومتناسبسازیبااهدافوآرمهانههایانقهالب
اسالميبهعنوان"مبداتحولكشور"،ازآغازانقالباسالميدردستوركارنظهامجمههوریاسهالميقهرار
داشتهاستوبهصورتمشخصدرپيسخنانمقاممعظمرهبری،سال،1375كهدرجمعوزیهرومعاونهان
وزارتفرهنگوآموزشعاليارایهگردید؛اقداماتوسيعيدراینبارهانجامشدهوتاكنونميلياردهاریالو
ميليونهاساعتوقتبرایتحققاینمهمهزینهگردیدهاستوليمتاسفانهتاكنوننتيجهرضهایتبخهش
عایدنشدهاست .
 لذاباتوجهبهاعتقادوعزمدولتوشخصریاستمحترمجمهوربرایایجادتحهوليشایسهتهدر
فضایعلميفرهنگيدانشگاههاومراكزآموزشعاليكشورودميدنروحوفرهنگاسالمدرانهدامآنهها؛
احياءمجدد"طرحاسالميشدندانشگاهها"وبررسيميزانموفقيتویهاعهدمموفقيهتایهنطهرح،در
گذشتهوتهيه"نقشهوبرنامهعلميجهتآینده"،درچارچوبسندچشهمانهدازبيسهتسهالهنظهام،در
دستوركارموسسهقرارگرفتهاست .
محورهایاصليپژوهش 
 .1شناسایي،جمعآوریوتجزیهوتحليلتماميپژوهشهایيكهپسازانقالباسالميبهرای
اسالميشدندانشگاههاصورتپذیرفتهاست .
 .2شناسایي،بررسيوارزیابياقداماتيكهپسازانقالباسالميبرایاسالميشدندانشهگاه
هاصورتپذیرفتهاست.
 .3بررسيعملكردواثربخشيدستگاههاونهادهایيكهپسازانقالباسالميبهرایاسهالمي
شدندانشگاههاومراكزآموزشعاليتأسيسشدهاست.
 .4مطالعهوبررسيتجربهكشورهایاسالميونظامهایارزشيسایرادیهانومهذاهببهرای
ایجادتغييروتحولدینيومذهبيدرسطحدانشگاههاومراكزآموزشعالي
 .5بازمهندسيوطراحيمدلاسالميشدندانشگاهها،بهااسهتفادهازپيشهينهیادبيهات
پژوهشيواقداميداخلكشوروتجربياتسایرملل.
 .6تهيهطرحها،آیيننامههاودسهتورالعملهایالزمبهرایاسهالميشهدندانشهگاهههادر
چارچوبمدلكلطراحيشده.

متدولوژیپژوهش 
باعنایتبهنوعپژوهشكهكاربردیوتوسعهایاستازروشتلفيقاسنادی،پيمایشهيومهوردی
استفادهخواهدشد .

توضيح :
شایانذكراستكهدرصورتتأميناعتبارتاآخرسال1385اقداماتذیلامكانپذیراست :
الف:شناسایي،جمعآوریوتجزیهوتحليلمجموعادبياتپژوهشياسالميشدندانشهگاهها
پسازانقالباسالمي 
ب:ایجادپایگاهاطالعرسانياسالميشدندانشگاههامشتملبردادههایآماری،اقداماتاجرایهي
وپژوهشهایانجامیافته.

برنامهراهبردیمؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالي 
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