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Background and Aims: The aim of this paper is evaluating and analyzing the 

previous studies of Iran’s higher education strategic planning. 

Methods: Since this is a review-analytical study, the data collecting was done in 

the form of documentation and review of previous studies. In addition to presenting a 

summary of the previous articles, this article has analyzed them in brief.  

Results: This studies contain some notable points that can be deal with several 

levels as follows: lack of attention to how to operationalize strategies (at micro, middle 

and macro levels) in the studied area, lack of determining financial resources in the 

process of implementing changes in strategies, assuming the university as a commodity 

in the process of reviewing strategies. 

Conclusions: Finally what has been considered in this article is that since universities 

and higher education differ in nature from organizations and enterprises (in terms of area, period, 

consensus, value systems, clients, etc.), so some changes need to be applied in provided models. 

Having identified these differences, universities can change the traditional model to improve 

their knowledge and participation in this process, and strategic planning will always provide 

them with better results. 
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ریزی هدف از نگارش این مقاله، ارزیابی و تحلیل مطالعات پیشین است که پیرامون برنامه زمینه و اهداف:

 شده است.استراتژیک در آموزش عالی ایران انجام

صورت اسنادی بوده و بر آوری اطالعات بهای مروری ـ تحلیلی است. جمعکه ایم مقالهجاییازآن: بررسیروش 

به  ،ی از مقاالت پیشین طرح شدهاخالصهکه گرفته است. در این بررسی عالوه بر اینبررسی مطالعات قبلی انجام اساس

 ها نیز توجه شده است.تحلیل اجمالی آن

ریزی استراتژیک در حوزۀ مطالعاتی استفاده شده، که در این مقاالت اغلب از مدل خاصی برای برنامه: هایافته

توجهی به چگونگی عملیاتی کردن ن از چند نظر مهم بوده و نگارنده به آن پرداخته است: بیبرخی نکته های آ

)خرد، میانه و کالن( در سطح محیط در دستِ بررسی، تعیین نکردن منابع مالی در فرایند اجرای تغییر هایاستراتژ

 .هایاستراتژو کاال فرض کردن دانشگاه در فرایند بررسی  هایاستراتژ
 

در این مقاله به آن توجه شده، بیان این مطلب است که چون طبیعت دانشگاه و آموزش  تاًینهاچه آن :گیریهنتیج

 (به لحاظ زمینه، بازه زمانی، اجماع، سیستم ارزشی، مشتریان و ...)وکار محوری کسبهابنگاهو  هاسازمانعالی با طبیعت 

مدل سنتی را  توانندیم هادانشگاه، هاتفاوتی داد. با شناخت این شده تغییرات ی ارائههامدلمتفاوت است، باید در 

ریزی استراتژیک با نتایج ها در این فرایند بهبود یابد و همواره برنامهای تغییر دهند که شناخت و مشارکت آنگونهبه

 بهتری حاصل شود.
 

 ریزی، استراتژی، آموزش عالی، دانشگاهبرنامه کلیدی: کلمات
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 مهمقد 

در دنیای امروز محیط  هاسازمانی دائمی هاچالشیکی از 

است، تغییرات و شتاب آن  ترمهمچه در محیط از همه است و آن

هستند که  روروبههمواره با موجی از تغییرات  هاسازماناست. 

. کندیمها ایجاد مسائل مختلفی چون فرصت و تهدید را برای آن

نقالب صنعتی در جهان، شتاب و تا قبل از فرارسیدن موج ا

توان  هاسازمانبود که  گونهآنماهیت تغییرات و تحوالت 

سازی و همراهی با امواج تغییرات را داشتند؛ ولی با گذر همگون

برای شناخت امواج تغییرات و مدیریت  هاسازمانزمان، توان 

را  هاسازمانکاهش یافت و این بُعد جدید از مسئله،  هاآن

جای استقبال از تغییرات و امواج پسین آن، حداقل تا به واداشت

ی از آن را از قبل برای خود ترسیم کرده و خود را آماده اهاله

آفرین شوند. این کنند یا حتی یک گام جلوتر رفته و تحول

سازی، ازلحاظ نظری و آکادمیک در چارچوب مباحثی از آماده

یک و مدیریت و تفکر ریزی استراتژریزی، برنامهقبیل برنامه

یک  ریزی استراتژیکشده است. برنامه استراتژیک نشان داده

ی بهتر است. انجام اندهیآنگر و نیت آن آفریدن ریزی آیندهبرنامه

ریزی استراتژیک نیازمند مدلی مناسب است. فرایند برنامه

ریزی استراتژیک انواع ی مختلفی برای فرایند برنامههامدل

نتایج متفاوتی  تواندیم هاآنجود دارد که استفاده از و هاسازمان

به دنبال داشته باشد. لذا باید برای هر سازمانی با توجه به 

ریزی انتخاب ی آن سازمان، مدل مناسبی برای برنامههایژگیو

 کرد، تا نتیجۀ مطلوب حاصل شود.

در جهان امروز  مؤثرمهم و  هایسازماناز جمله 

 ،یی که الگوی کلیۀ نهادهاهاسازمانهستند.  آموزشی هایسازمان

ی خام هاانسانرسمی جامعه برای تبدیل  هایسازمانو  مؤسسات

ی سالم، خالق، بالنده، متعادل و رشد هاانسانو مستعد به 

 

دوماهناهم علمی  
 ژپوهشی
 

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
 6931 دی-آذر
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ۀ نیازهای نیروی انسانی جامعه کنندتأمیناز دیگر سو  و اندیافته

تماعی و ی متفاوت فرهنگی، اجهابخشدر سطوح مختلف در 

اقتصادی هستند. بخش مهم و بزرگی از این مسئولیت به عهدۀ 

عنوان یکی از است. آموزش عالی به هادانشگاهآموزش عالی و 

آموزشی و نیز منبعی عظیم و غنی نقش مهمی در  هایسازمان

ی کامل یبرداربهره منبع غنی از این  تاکنونزندگی بشر دارد که 

و نیز  هادولتبرای  یدائم یعموضوست. آموزش عالی انشده

بوده است؛ و  هاملتپیشرفت و موفقیت  ۀدربار یمحورموضوعی 

به دلیل تغییرات وسیع و گستردۀ نظام آموزش عالی و همچنین 

باال بودن تقاضای اجتماعی آموزش عالی و با در نظر گرفتن 

ی نوین آموزش، ضروری است هاچالشو  هاتیمحدودموانع، 

ژیکی در این زمینه تدوین شود. بدون شک برنامۀ استرات

و مراکز آموزش عالی، با  هادانشگاهویژه امروزی به هایسازمان

از تحوالت سیاسی، اجتماعی،  متأثرتوجه به شرایط خاص کشور 

اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیکی هستند و همواره با این عوامل 

. در ندکیم رییتغها هم گذار خارجی، محیط درونی آنریتأث

است که  ایپو ستمیس کی دانشگاه ک،یاستراتژ یزیربرنامه

 رونیبر ب یراتیو به سهم خود تاث ردیپذیم رونیاز ب یراتیتاث

سازمانی پیچیده است و  از سوی دیگر، دانشگاه .گذاردیم

 .گذاردیم ریتأثیی دارد که بر فرهنگ دانشگاه هایژگیو

جمهوری اسالمی  ازاندچشمیی که در سند هایژگیویکی از 

خورشیدی برای جامعۀ ایران در نظر  0111ایران در افق 

است، برخورداری از دانش پیشرفته و پویا در تولید  شدهگرفته

علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایۀ 

 .[0]است اجتماعی در تولید ملی 

نقشۀ جامع علمی کشور پس از تصویب در شورای عالی و 

و نوآوری،  فناوریعرصۀ علم،  ی مسئول درهادستگاهبالغ آن به ا

تحقق عملی آن  الزامات تدارکی کافی و سازتیظرفنیازمند 

 .[2]شود ی آن فراهم سازادهیپاست؛ تا بستر مناسب برای اجرا و 

آموزش عالی تغییرات مهمی را  مؤسساتی اخیر هاسالدر 

ر حال تحول از جامعۀ ۀ نقش و جایگاه خود در جوامع دنیدرزم

 کهنیا یبرا. اندکردهصنعت محور به جامعۀ دانایی محور تجربه 

ی فکری هستند هاهیسرمای جدید و هادهیامنبعی از  هادانشگاه

قرار داده و  ریتأثی را در کلیت اقتصاد جهانی تحت وربهرهکه 

 [7] .اندگرفتهنقش راهبردی را در توسعه به عهده 

ی نظام آموزشی آرمانی، تالش هایژگیوی از یک که جاآن از

مستمر برای ارتقای کیفیت آن است و حرکت بالنده در مسیر 

 بارسالتی مهم تبدیل شود، ضرورت دارد این مهم  به دیباکمال 

ی کالن کشور هماهنگ باشد که خود نیازمند تفکر و هااستیس

ریزی استراتژیک و وجود یک برنامه [1]استتعمق بیشتری 

راهگشایی مناسب برای عملی کردن این  تواندیمناسب م

ریزی استراتژیک سه مرحله دارد: باشد. فرایند برنامه هااستیس

 . هایاستراتژو ارزیابی  هایاستراتژ، اجرای هایاستراتژتدوین 

شرکت  تیمأمورمقصود از تدوین استراتژی این است که 

یرونی تهدید تعیین شود، عواملی که سازمان را در محیط ب

و نیز نقاط قوت و  آورندیمیی را به وجود هافرصتیا  کنندیم

ی هاهدفطور تعیین . همیندنشوضعف درونی سازمان شناسایی 

ی گوناگون و انتخاب هایاستراتژ، در نظر گرفتن بلندمدت

 [5] ی خاص برای ادامۀ فعالیت.هایاستراتژ

م آموزش عالی این مقاله بر آن است روند تغییرات در نظا 

نظام اجتماعی است، از  هایسازمانۀ خود جزئی از نوببهرا که 

صورت گرفته، بررسی کند. برای همین،  قبالًطریق مطالعاتی که 

ی اجمالی بر تحقیقات گذشته را امطالعهنویسنده در نظر دارد که 

در راستای فعالیت علمی خود قرار دهد تا بتواند به هدف 

ی پیشنهادی و بررسی هامدلهمانا تحلیل مطالعاتی خود که 

با توجه به مطالب فوق،  ها در تحقیقات پیشین است بپردازد.آن

بررسی این مهم مستلزم طرح تعدادی پرسش است تا این 

عنوان مبنایی برای بررسی تحقیقات قبلی باشد و از به هاپرسش

ی مدلی هایژگیوطرف دیگر محوری برای رسیدن به بیان 

ۀ آموزش نیدرزمریزی استراتژیک برای دستیابی به برنامهمناسب 

چنین  توانیمدر این زمینه را  شدهمطرحی هاپرسشعالی شود. 

 بیان کرد:

یی هایاستراتژچه  هامدلۀ ارائۀ نیزم درمطالعات قبلی  -

ها آیا این استراتژی اند؟برای بالندگی آموزش عالی ارائه کرده

شده تا چه مطالعات انجامهستند؟  یدکاربرجامعیت دارند؟ آیا 

شده در مطالعات قبلی ی ارائههامدل اند؟اندازه معرف کل جامعه

ی هامدلآیا از بین  متکی بر مبنای نظری مرتبط هستند؟

 ؟افتیدستبه یک مدل تلفیقی  توانیمشده ارائه

 بررسی  روش

است که پژوهشگر تالش  یفیک یروش یروش اسناد

به کشف،  ی،اسناد یهامند و منظم از دادهنظام ۀفادبا است کندیم

مطالب مرتبط با موضوع پژوهش  یابیو ارز یبنداستخراج، طبقه

ی پژوهشی هادادهاسنادی، پژوهشگر  روش . درکند خود اقدام

ی اجتماعی را  از بین هادهیپدخود دربارۀ کنشگران، وقایع و 

ی یعنی تحلیل آن . روش اسنادکندیمآوری منابع و اسناد جمع

یی است که هادهیپددسته از اسنادی که شامل اطالعات دربارۀ 

. روش اسنادی مستلزم جستجوی میدار راها قصد مطالعۀ آن

توصیفی و تفسیری است. در این روش عالقۀ پژوهشگر این است 

ی لیتأوی هالیتحلی اسناد و متون یا هازهیانگکه از فهم مقاصد و 
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عنوان زبان مکتوب و گفتمان را بهو آن شدهخارجیک متن 

 .[1] نوشتاری نویسنده، بپذیرد و به آن استناد کند

 یلیتحلی ـ مرور صورتبهمقاله  نیانگارش  کهییجاآناز 

 یبررس و بوده یاسناد صورتبهاطالعات  یآورجمع است،

 از. ابتدا استشده  انجاممند به روش مرور نظام یمطالعات قبل

ی هامدلبارۀ دری گذشته هاپژوهشبه تلخیص داده  لِیروش تقل

ی ایران پرداخته سپس هادانشگاهریزی استراتژیک در برنامه

ریزی ی برنامههایژگیوی مرتبط، هاهینظر ۀمطالع براساس

 ذکربرای نقد  ییهامقولهاستراتژیک دانشگاهی تلخیص و در قالب 

ی هاپژوهشمنفی  نقدبه هامقولهبراساس این  آن از پسو  اندشده

است. در این راستا  شدهپرداخته هاآنشده و تحلیل اجمالی انجام

ی مربوط به هر هادادهی و تقلیل بندطبقهاز جدول مفهومی برای 

 است. شده ها استفادهآنپژوهش و نقد 

 یافته ها

 :فرضیات انیب

شده در قسمت قبلی، محقق چند ارائه مطالببا توجه به 

در راستای دستیابی به اهداف این مطالعه در نظر دارد: فرضیه را 

ی هایاستراتژ. جامعیت در 2ی مطالعات قبلی هامدل. بررسی 0

. قدرت 1 هایاستراتژ. کاربردی بودن 7این مطالعات 

. در نظر گرفتن مبنایی 5 گرفته شدهی مطالعات انجامریپذمیتعم

ی مدل هایژگیو. بیان 1 شدهی ارائههامدلنظری در تدوین 

 شده.ی ارائههامدلتلفیقی از بین 

به  طرفکیازفوق به ما کمک خواهد کرد تا  فرضیات 

بررسی و تحلیل مطالعات قبلی بپردازیم و از طرف دیگر به نتایج 

. بنابراین ابتدا به بیان میابیدست موردمطالعهۀ نیدرزمی ترجامع

ها ی و تحلیل آنکنیم؛ سپس به ارزیابمطالعات قبلی اشاره می

 خواهیم پرداخت.

 :یمطالعات ۀسابق

Yazdanpanah  پژوهشی دربارۀ دانشگاه شهید بهشتی با

عنوان الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در 

ریزی راهبردی انجام داده است. هدف این پژوهش فرایند برنامه

فاده از استقرار داشبورد راهبردی برای سنجش عملکرد با است

کارت امتیازی متوازن است. روش پژوهش، کاربردی و از نوع 

شامل مطالعۀ منابع  هادادهی گردآورتوصیفی است و ابزار 

ی، مدارک، اسناد و همچنین پرسشنامه و مصاحبۀ اکتابخانه

با خبرنگاران و مدیران است؛ و جامعۀ آماری آن شامل  دارجهت

 71ه که از این تعداد نفر از مدیران و کارشناسان بود 71

پرسشنامه عودت داده شد که پس از محاسبۀ ضریب اهمیت هر 

 کارت ابعاد  به و شدهعملکرد انتخاب  یابیارز یهاسنجه ،گویه

کلیۀ  تینها درو  شدند داده یصیتخص متوازن یازیامت

شدندکه  دییتأ ٪5ی پژوهش در سطح معناداری هاهیفرض

ی هامؤلفهتوازن با ترکیب آن مدل کارت امتیازی م موجببه

تلفیقی مدل پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، مناسب 

در پژوهش خود با  Jafari Vishkaei. [3]شد تشخیص داده

ریزی راهبردی دانشگاه پیام نور ارائۀ مدل مناسب برنامه»عنوان

و با « پیمایشی –استان تهران، از طریق روش پژوهش توصیفی 

نفر از مدیران،  59ی تصادفی ساده ریگنمونهوش استفاده از ر

معاونین و رؤسای مراکز و واحدهای استان تهران را انتخاب کرده 

و با استفاده از پرسشنامۀ پژوهشگرساخته و با استفاده از آزمون 

ی سازمانی، بسترسازی هاشاخصدو به بررسی و تحلیل کای

ن مأموریت، ی، تدویسازمانـ  فرا، قوانین نفعانیذتحلیل 

و  بلندمدتمحیط داخل و خارج، تعیین اهداف  لیوتحلهیتجز

ریزی استراتژیک تدوین و انتخاب استراتژی در فرایند برنامه

به این نتیجه رسیده است که مدل پیشنهادی  تیدرنهاپرداخته و 

 .[9]پژوهش، مدل مناسبی برای آن مرکز است 

Hajipour ق)ع( دارد که پژوهشی دربارۀ دانشگاه امام صاد

در آن با استفاده از روش پژوهشی ـ کاربردی از نوع اکتشافی به 

آموزش عالی پرداخته است. جامعۀ آماری  مؤسساتو  هادانشگاه

نفر از متخصصان در حوزۀ پژوهش از حوزۀ  71این پژوهش شامل 

عنوان ها بههستند که همۀ آن هادانشکدهریاست، معاونین و 

 هادادهآوری اند. در این پژوهش برای جمعنمونه انتخاب شده

، از مطالعۀ اسنادی و برای شناسایی بلندمدتبرای تدوین اهداف 

مدل  براساسنقاط قوت و ضعف، از پرسشنامۀ پژوهشگرساخته 

و تهدیدها از  هافرصتو برای شناسایی  شدهاستفادهزنجیرۀ ارزش 

 شدهاستفاده نظرانصاحبی با گروه شیاندهمپرسشنامه و جلسات 

در بخش مطالعۀ اسنادی از تحلیل  هادادهاست. به منظور تحلیل 

ضریب اهمیت و میانگین هر  هاپرسشنامهمحتوا و در بخش 

، نقاط بلندمدتبه شناسایی اهداف  جهیدرنتشاخص محاسبه و 

و تهدیدهای بیرونی و تدوین  هافرصتقوت و ضعف درونی و 

 .[01]ده استاستراتژی پژوهشی دانشگاه منتج ش

Bagheri  در پژوهش خود پیرامون حوزۀ آموزش دانشگاه

ریزی امام صادق )ع( باعنوان طراحی و تدوین الگوی برنامه

ی مأموریت محور، با استفاده از روش هادانشگاهاستراتژیک در 

پرداخته است. جامعۀ آماری این  هادادهمیدانی به گردآوری 

ی و دانشجویان هستند علمئتیهپژوهش شامل مدیران، اعضای 

ی غیرتصادفی هدفمند ریگنمونهها به روش نفر از آن 11که تعداد 

ی به تهیۀ مدل اکتابخانه. او ابتدا از طریق مطالعۀ اندشدهانتخاب

ریزی استراتژیک دانشگاه پرداخته است. سپس با پیشنهادی برنامه

کنیک ی از تریگبهرهاستفاده از پرسشنامۀ پژوهشگر ساخته و 
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ها با استفاده و سپس تحلیل آن هادادهتوفان مغزی به گردآوری 

از میانگین و محاسبۀ شاخص ضریب اهمیت پرداخته و در نهایت 

و استراتژی را  دهایتهداهداف کالن، نقاط قوت، ضعف، فرصت، 

 .[00]تدوین کرده است

Khastar ریزی و دیگران در تحقیقی به بررسی برنامه

بر مبنای چرخۀ حیات سازمانی در دانشگاه  هاهدانشگاراهبردی 

. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اندپرداخته

آوری اطالعات، از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ جمع

آماری نیز شامل کارکنان مدیریتی و غیرمدیریتی، اعضای 

که در  اندییهاسازمانعلمی دانشگاه آزاد اسالمی و اعضای هیئت

محیط ویژۀ دانشگاه قرار دارند. در این پژوهش، مفهوم چرخۀ 

شده و با استفاده از ترکیب SWOT حیات سازمانی با ماتریس

در قالب سه  SWOTسیماتری، عوامل چهارگانۀ شاخگسهمدل 

. اندشدهیبندطبقهی انهیزمدسته عوامل ساختاری، محتوایی و 

که راهبرد کمینه کردن نقاط  دهش اشارهبه این امر  گیریدرنتیجه

باید به کار گرفته شود.  هافرصتضعف و بیشینه کردن استفاده از 

برای جلوگیری از اشباع و افول سازمانی باید به دنبال انجام 

در  تاًینهای از نوآوری در سازمان بود. ریگبهرهاقدامات ابتکاری و 

با دانشگاه که واحد ارتباط صنعت  شودیمحوزۀ پژوهش پیشنهاد 

 .[02]شود در این مؤسسه تقویت و پشتیبانی 

Shabbooey  در پژوهشی باعنوان مدل مناسب فرایند

مطالعۀ موردی: دانشگاه شیراز( ها)دانشگاهریزی راهبردی برنامه

از فرایندهای  کیکداماین موضوع رابررسی کرده است که 

 مطالعه وردمریزی در دانشگاه ریزی راهبردی برای برنامهبرنامه

شده توصیفی از نوع پیمایشی  استفادهکاربرد دارد؟ روش تحقیق 

 نظرانصاحبنفر از مدیران، خبرگان و  53و جامعۀ آماری آن، 

ریزی دانشگاه شیرازاست. در این راستا از مراحل فرایند برنامه

شامل بررسی نقاط   Wheelenو  Hungerراهبردی ارائه شدۀ 

ی محیط دهایتهدو  هافرصتبررسی  قوت و ضعف محیط داخلی،

خارجی و تدوین استراتژی با استفاده از پرسشنامۀ استاندارد، 

تمام  دییتأاست؛ که با توجه به  شده شرایط فوق ارزیابی

شده، مدل مناسبی برای فرایند ، مدل مفهومی ارائههاهیفرض

 .[07]ریزی راهبردی دانشگاه شیراز استبرنامه

Jhany shkyb ریزی شان پژوهشی با عنوان برنامهارانو همک

دانشکدۀ منابع طبیعی  ستیز طیمحاستراتژیک آموزشی گروه 

 ازِین مورداند. در این تحقیق اطالعات دانشگاه تهران ارائه کرده

علمی و پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه، مصاحبه با هیئت

ود و مستندات موج هاگزارشکارشناسان گروه آموزشی و بررسی 

تهیه شده است. این پژوهش با بررسی محیط درونی و محیط 

دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران  ستیز طیمحبیرونی، گروه 

بررسی کرده است. براساس نتایج  SWOTرا با استفاده از تحلیل 

حاصل نمرۀ نهایی سازمان در ماتریس ارزیابی عوامل درونی با 

تعیین شد.  175/1برابر با و در ماتریس عوامل بیرونی  197/1

در موقعیت استراتژیک  شدهیبررسگروه آموزشی  بیترتنیابه

قرار دارد. در ادامۀ کار در این تحقیق برای مشخص  کارانهمحافظه

اقدام به تشکیل  هایاستراتژکردن جذابیت و اولویت نسبی 

ریزی استراتژیک کمی شده است که براساس نتایج ماتریس برنامه

و  ستیز طیمحی قطب علمی اندازراهی هایاستراتژه ترتیب آن، ب

ۀ منزلبهگوی نیازهای اجرایی ی جدید پاسخهارشتهی اندازراه

 .[01]شدند ی برتر مشخص هایاستراتژ

در ادامه، خالصۀ نتایج تحقیقات قبلی و ایرادات وارده به 

 زیر ارائه در قالب جدول مفهومیها به تفکیک هر تحقیق در آن

 شده است:
 

 

 

 

 

  جدول نتایج تحقیقات قبلی و ایرادات وارده

 ایرادات وارده گیرینتیجه یشنهادیمدل پ روش شناسی عنوان

ریزی برنامه -0

استراتژیک پژوهشی 

و  هادانشگاهدر 

آموزش  مؤسسات

عالی )دانشگاه امام 

 0731 صادق ع( سال

 –کاربردی 

اکتشافی تحلیل 

 –محتوا 

 سشنامهپر

 یمش خط مدل

 مدل –هاروارد 

 یرقابت تمزی

از اهداف بلند مدت  یجداول هیته

، ینقاط قوت و ضعف درون ریمجموعه ز

را  یرونیب یدهایها و تهدفرصت

 هایاستراتژ

در نظر نگرفتن ابعاد  -2 هایکردن استراتژ یاتیعمل یعدم توجه به چگونگ -0

 نییعدم تع -7.هایتژاسترا لیو تحل یصورت هم زمان در بررسبه یو خارج یداخل

بودن نامشخص   -1 .ها یاسترانژ رییتغ یاجرا ندیدر فرا یو ماد یمنابع مال

 ندیشدن دانشگاه در فرا ییکاال -5.الگوها در دانشگاه رییتغ ندیدر فرا هایهماهنگ

عدم  -3.دانشگاه یساختارها یکارکرد طیدر نظر نگرفتن شرا -1.هایاستراتژ یبررس

عدم  -3زمانی. با توجه به بُعد هایمورد لزوم در استراتژ راتییتغ نییتوجه به تع

عدم توجه به ساختار  -9.یمدل مفهوم کیدر ارائه  دیجد یاستراتژ کیبه  یابیدست

ریزی برنامه ٔ  درزمینه یسطح یهاگیریارائه نتیجه -01.یفیک قاتیو تحق تمقاال

عدم استفاده و  -02ی.در روش شناس یچند گانگ -00.یدر آموزش عال یراهبرد

نگاه  -07شده.طرح یهایو شناخت استراتژ نیدر تدو یساختار نظر کی  یریبکارگ

 کیعدم ارائه  -01ی.شنهادیپ کیاستراتژ یهاارزش مدارانه نسبت به طرح مدل

بودن  یها به لحاظ رسالت و جنبۀ کارکرددانشگاه کیتفک -05.گیری منسجمنتیجه

 گرید یهاها نسبت به دانشگاهآن
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طراحی و تدوین  -2

ریزی الگوی برنامه

استراتژیک در 

 تیمأموری هادانشگاه

مطالعه موردی ) محور

( دانشگاه امام صادق

 سال 0731

 مطالعه میدانی

مدل پیشنهادی 

محقق تحت عنوان 

ی هادانشگاهمدل 

 محور تیمأمور

ی معمول در هاروشبهره گیری از 

ر ریزی دتجاری برای برنامه هایسازمان

 محور تیمأمور هایسازمان

دستیابی به مدل نظری خاص برای  -

 محور تیمأموری هادانشگاه

دیدگاه خالقانه و سیستمی به مقوله  -

 آموزش در دانشگاه

در نظر نگرفتن ابعاد  -2 هایکردن استراتژ یاتیعمل یعدم توجه به چگونگ -0

 نییعدم تع -7.هایتژاسترا لیو تحل یصورت هم زمان در بررسبه یو خارج یداخل

نامشخص بودن  -1 .ها یاسترانژ رییتغ یاجرا ندیدر فرا یو ماد یمنابع مال

 ندیشدن دانشگاه در فرا ییکاال -5.الگوها در دانشگاه رییتغ ندیدر فرا هایهماهنگ

عدم  -3.دانشگاه یساختارها یکارکرد طیدر نظر نگرفتن شرا -1.هایاستراتژ یبررس

عدم  -3زمانی. با توجه به بُعد هایمورد لزوم در استراتژ راتییتغ نییتوجه به تع

عدم توجه به ساختار  -9.یمدل مفهوم کیدر ارائه  دیجد یاستراتژ کیبه  یابیدست

ریزی برنامه ٔ  درزمینه یسطح یهاگیریارائه نتیجه -01.یفیک قاتیو تحق تمقاال

عدم استفاده و  -02ی.در روش شناس یچند گانگ -00.یدر آموزش عال یراهبرد

نگاه  -07شده.طرح یهایو شناخت استراتژ نیدر تدو یساختار نظر کی  یریبکارگ

 کیعدم ارائه  -01ی.شنهادیپ کیاستراتژ یهاارزش مدارانه نسبت به طرح مدل

بودن  یها به لحاظ رسالت و جنبۀ کارکرددانشگاه کیتفک -05.گیری منسجمنتیجه

 گرید یهاها نسبت به دانشگاهآن

ارائه مدل مناسب  -7

ریزی راهبردی برنامه

دانشگاه پیام نور 

 0739 استان تهران

 سال

 –توصیفی 

 پیمایشی

ارائه یک مدل 

مفهومی بر اساس 

تلفیق مدلهای 

 موجود

نتایج حاصل در این تحقیق نشان داده 

 که اجزای در نظر گرفته شده

ریزی استراتژیک آن در فرایند برنامه

میت بوده و مدل دانشگاه حائز اه

مناسبی برای آن مرکز محسوب خواهد 

 شد.

در نظر نگرفتن ابعاد  -2 هایکردن استراتژ یاتیعمل یعدم توجه به چگونگ -0

 نییعدم تع -7.هایاستراتژ لیو تحل یصورت هم زمان در بررسبه یو خارج یداخل

ودن نامشخص ب -1 .ها یاسترانژ رییتغ یاجرا ندیدر فرا یو ماد یمنابع مال

 ندیشدن دانشگاه در فرا ییکاال -5.الگوها در دانشگاه رییتغ ندیدر فرا هایهماهنگ

عدم  -3.دانشگاه یساختارها یکارکرد طیدر نظر نگرفتن شرا -1.هایاستراتژ یبررس

عدم  -3زمانی. با توجه به بُعد هایمورد لزوم در استراتژ راتییتغ نییتوجه به تع

عدم توجه به ساختار  -9.یمدل مفهوم کیدر ارائه  دیجد یاستراتژ کیبه  یابیدست

ریزی برنامه ٔ  درزمینه یسطح یهاگیریارائه نتیجه -01.یفیک قاتیو تحق تمقاال

عدم استفاده و  -02ی.در روش شناس یچند گانگ -00.یدر آموزش عال یراهبرد

گاه ن -07شده.طرح یهایو شناخت استراتژ نیدر تدو یساختار نظر کی  یریبکارگ

 کیعدم ارائه  -01ی.شنهادیپ کیاستراتژ یهاارزش مدارانه نسبت به طرح مدل

بودن  یها به لحاظ رسالت و جنبۀ کارکرددانشگاه کیتفک -05.گیری منسجمنتیجه

 گرید یهاها نسبت به دانشگاهآن

 ینشانگرها یالگو -1

عملکرد مراکز  یابیارز

در  یآموزش عال

ریزی برنامه ندیفرآ

)مطالعه  یراهبرد

 دیمورد دانشگاه شه

 0739( یبهشت

 کاربردی توصیفی

داشبورد راهبردی 

و کارت امتیازی 

 متوازن

پی گیری روند نشانگرهای ارزیابی 

موفقیت  QPRعملکرد در نرم افزار 

سنجش پیشرفت و اجرای راهبرد را در 

دانشگاه امکان پذیرترمی گرداند. 

همچنین کارت امتیازی متوازن با 

ی تلفیقی مدل هاؤلفهمترکیب 

پیشنهادی، برای ارزیابی عملکرد 

شده دانشگاه، مناسب تشخیص داده

 .است

در نظر نگرفتن ابعاد  -2 هایکردن استراتژ یاتیعمل یعدم توجه به چگونگ -0

 نییعدم تع -7.هایاستراتژ لیو تحل یصورت هم زمان در بررسبه یو خارج یداخل

نامشخص ودن  -1 .ها یاسترانژ رییتغ یرااج ندیدر فرا یو ماد یمنابع مال

 ندیشدن دانشگاه در فرا ییکاال -5.الگوها در دانشگاه رییتغ ندیدر فرا هایهماهنگ

عدم  -3.دانشگاه یساختارها یکارکرد طیدر نظر نگرفتن شرا -1.هایاستراتژ یبررس

عدم  -3.زمانی با توجه به بُعد هایمورد لزوم در استراتژ راتییتغ نییتوجه به تع

عدم توجه به ساختار  -9.یمدل مفهوم کیدر ارائه  دیجد یاستراتژ کیبه  یابیدست

ریزی برنامه ٔ  درزمینه یسطح یهاگیریارائه نتیجه -01.یفیک قاتیو تحق تمقاال

عدم استفاده و  -02ی.در روش شناس یچند گانگ -00.یدر آموزش عال یراهبرد

نگاه  -07شده.طرح یهایشناخت استراتژ و نیدر تدو یساختار نظر کی  یریبکارگ

 کیعدم ارائه  -01ی.شنهادیپ کیاستراتژ یهاارزش مدارانه نسبت به طرح مدل

بودن  یها به لحاظ رسالت و جنبۀ کارکرددانشگاه کیتفک -05.گیری منسجمنتیجه

 گرید یهاها نسبت به دانشگاهآن

ریزی برنامه -5

 هادانشگاهراهبردی 

ه بر مبنای چرخ

 حیات سازمانی

 توصیفی پیمایشی

ترکیب مدل 

و  SWOTارزیابی 

چرخه حیات 

 سازمانی

راهبرد کمینه کردن نقاط ضعف و 

 هافرصتبیشینه کردن استفاده از 

 تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه

انجام اقدامات ابتکار آمیز و بهره گیری 

از نوآوری در دانشگاه برای جلوگیری از 

 افول سازمانی

در نظر نگرفتن ابعاد  -2 هایکردن استراتژ یاتیعمل یتوجه به چگونگ عدم -0

 نییعدم تع -7.هایاستراتژ لیو تحل یصورت هم زمان در بررسبه یو خارج یداخل

نامشخص بودن  -1 .ها یاسترانژ رییتغ یاجرا ندیدر فرا یو ماد یمنابع مال

 ندیشدن دانشگاه در فرا ییکاال -5.الگوها در دانشگاه رییتغ ندیدر فرا هایهماهنگ

عدم  -3.دانشگاه یساختارها یکارکرد طیدر نظر نگرفتن شرا -1.هایاستراتژ یبررس

عدم  -3زمانی. با توجه به بُعد هایمورد لزوم در استراتژ راتییتغ نییتوجه به تع

عدم استفاده و  -9 .یمدل مفهوم کیدر ارائه  دیجد یاستراتژ کیبه  یابیدست

عدم  -01شده.طرح یهایو شناخت استراتژ نیدر تدو یساختار نظر کی  یریبکارگ

 گیری منسجمنتیجه کیارائه 

مدل مناسب  -1

ریزی فرایند برنامه

راهبردی در 

)مطالعه  هادانشگاه

موردی: دانشگاه 

 شیراز(

 توصیفی پیمایشی

ریزی فرایند برنامه

راهبردی 
Hungher 

 و
Wheelen 

 

لی و ی محیط داخبررس اهمیت دییتأ

عنوان خارجی و تدوین استراتژی به

ریزی اجزای مدل مناسب برنامه

 استراتژیک

و  یمنابع مال نییعدم تع -2 هایکردن استراتژ یاتیعمل یعدم توجه به چگونگ -0

 ندیدر فرا هاینامشخص بودن هماهنگ -7.ها یاسترانژ رییتغ یاجرا ندیدر فرا یماد

 -5.هایاستراتژ یبررس ندیشدن دانشگاه در فرا ییکاال -1.الگوها در دانشگاه رییتغ

 نییعدم توجه به تع -1.دانشگاه یساختارها یکارکرد طیدر نظر نگرفتن شرا

 کیبه  یابیعدم دست -3زمانی. با توجه به بُعد هایمورد لزوم در استراتژ راتییتغ

 .گیری منسجمنتیجه کیعدم ارائه  -3.یمدل مفهوم کیدر ارائه  دیجد یاستراتژ

ریزی برنامه

استراتژیک آموزشی 

گروه زیست دانشکده 

منابع طبیعی دانشگاه 

 تهران

 مدل ارزیابی توصیفی پیمایشی
SWOT 

-رار گرفتن گروه آموزشی در موقعیتق

 استراتژیک محافظه کارانه.

-اندازی قطب علمیراهیهایاستراتژ-

-یهارشتهو راه اندازی زیستمحیط

رایی به ی اجازهاینپاسخگویجدید،

 شدند.مشخص برتریهایاستراتژمنزله

نامشخص  -2.ها یاسترانژ رییتغ یاجرا ندیدر فرا یو ماد یمنابع مال نییعدم تع -0

شدن دانشگاه در  ییکاال -7.الگوها در دانشگاه رییتغ ندیدر فرا هایبودن هماهنگ

 هایدر استراتژ مورد لزوم راتییتغ نییعدم توجه به تع -1.هایاستراتژ یبررس ندیفرا

مدل  کیدر ارائه  دیجد یاستراتژ کیبه  یابیعدم دست -5زمانی. با توجه به بُعد

 .گیری منسجمنتیجه کیعدم ارائه  -1.یمفهوم
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   حثب

 تحلیل تحقیقات پیشین:

شده پیرامون تحلیل تحقیقات با توجه به مطالب ارائه

ر بررسی برانگیز و درخو تأملدر ذیل  شدهمطرحپیشین، نکات 

کردن .توجه نکردن به چگونگی عملیاتی0 خواهند بود:

در سطوح خرد، میانه و کالن در سطح محیط مورد  هایاستراتژ

 زمانهمصورت .در نظر نگرفتن ابعاد داخلی و خارجی به2بررسی. 

.تعیین نکردن  منابع مالی و 7. هایاستراتژدر بررسی و تحلیل 

. (نقاط ضعف و تهدیدها)هایستراتژامادی در فرایند اجرای تغییر 

در فرایند تغییر الگوها در  هایهماهنگ. نامشخص بودن 1

.کاالیی شدن دانشگاه در فرایند بررسی 5. (دانشگاه)سازمان

. در نظر نگرفتن شرایط کارکردی ساختارهای 1 .هایاستراتژ

. توجه نکردن به تعیین 3. جانبههمهصورت جامع و  دانشگاه به

، مدت)کوتاهبا توجه به بُعد زمانی هایاستراتژت الزم در تغییرا

نیافتن به یک استراتژی جدید .  دست3. (مدتانیمو  بلندمدت

.توجه نکردن به ساختار مقاالت و 9در ارائۀ یک مدل مفهومی. 

ۀ نیدرزمی سطحی هایریگجهینت. ارائۀ 01تحقیقات کیفی. 

 دری چندگانگ. 00ریزی راهبردی در آموزش عالی. برنامه

. استفاده نکردن و 02شناسی برای تحلیل نتایج تحقیق. روش

نگرفتن یک ساختار نظری در تدوین و شناخت کاربه

مدارانه در برخی مقاالت . نگاه ارزش07. شدهطرحی هایاستراتژ

ی استراتژیک پیشنهادی درزمینۀ آموزش. هامدلنسبت به طرح 

چه در یک منسجم پیرامون آنگیری . ارائۀ نکردن یک نتیجه01

باید در نظر  هادادهی هایخروجگیری و مقاله در قالب طرح نتیجه

از نظر رسالت و جنبۀ   هادانشگاه. تفکیک 05گرفته شود. 

ی دیگر در برخی مقاالت هادانشگاهها نسبت به کارکردی آن

 شده.ارائه

یان چند با توجه به انتقاداتی که در باال به آنها اشاره شد، ب

ی تحقیقات هامدلیی که در هایاستراتژنکته در زمینۀ تدوین 

 پیشین بیان شده ضروری است:

به  عموماًی بررسی شده در تحقیقات پیشین هادگاهید

 کهیطوربهاند، کمتر توجه داشته هادانشگاهپویایی و پیچیدگی 

 ریتأثو به  گرفتندیمگاهی دانشگاه را سیستمی بسته در نظر 

امل محیطی در دانشگاه توجه نداشتند. به همین دلیل تصور عو

بینی کرده و اهداف ی مشخص را پیشاندهیآ توانیمکه  شدیم

دقیقی را برای دانشگاه تدوین کرد و تحصیل درونی دانشگاه را بر 

معتقد است که با  Copeی کمی انجام داد. هادادهمبنای 

که سیستم  کندیمفرض  (کالسیک)ریزی معمولبرنامه

ی منظم ابرنامه توانیمدانشگاهی سیستمی بسته است که در آن 

ریزی استراتژیک فرض که در برنامهو واقعی طرح کرد. درصورتی

بر این است که دانشگاه سیستمی باز است که سازماندهی آن با 

توجه به اطالعاتی که از محیط درونی و بیرونی وارد سیستم 

و مراکز آموزش عالی از  هادانشگاهیرکند. باید دائماً تغی شودیم

های تجاری تفاوت دارند. بسیاری از نظر ماهیت نیز با سازمان

فرمایانی شروع های تجاری موفق کار خود را با کارسازمان

بهره  رشانینظیباز استعدادهای  توانندیمی خوببهکه  کنندیم

بزنند. با رشد گیرند یا برای نیازهای مبرم بازار دست به تولید 

، کارفرمایان مسئولیت نظارت بر هاتجارتتدریجی این قبیل 

تغییرات بازار را بر عهده گرفتند و کوشیدند تا در این عرصه پیش 

بروند و جای پای خود را در بازار محکم کنند و استعدادهای 

 هادانشگاه کهآن حالۀ ظهور برسانند. منصشان را به فردمنحصربه

و به میزان زیادی به  کنندیماضافی اندکی تولید  منابع مالی

ی افراد ذینفعِ خارج از دانشگاه برای حفظ اقتدار و ادامۀ هاکمک

که افراد  شودیم. این وابستگی موجب اندوابستهفعالیت خود 

ی آن داشته هاتیفعالذینفع، نفوذ چشمگیری در امور دانشگاه و 

حدودیت انتخاب نیز این وابستگی موجب م عالوهبهباشند. 

که منابع و ترجیحات این  کندیمو این ضرورت را ایجاد  شودیم

 ریزی راهبردی لحاظ شود.شرکای خارجی، در برنامه

عناصر در ساخت استراتژی، مفهوم  نیترمهمیکی دیگر از 

 (درونی) تناسب یا شایستگی بین عوامل بیرونی و عوامل سازمانی

متر به آنها توجه شده است. است که در تحقیقات پیشین ک

Ansoff  کندیمپنج مرحله را در الگوی خود تعیین :

. فاصلۀ بین موقعیت کنونی و 2سازی بنگاه ی متنوعهامیتصم.0

. فهرست 1. بازبینی اهداف 7 (آینده)سازی بنگاهموقعیت متنوع

 ی. ریگمیتصم.5اهداف  قبول قابل

مدیریت و  بخشِالهام بردیمکار به Ansoffمفاهیمی که 

ی سازهیشبریزی دانشگاهی است، به شرطی که در برنامه

 افراط نشود. هابنگاهی هاتیموقعی دانشگاهی و هاتیموقع

 مدنظر هایاستراتژیکی دیگر از عواملی که باید در بحث 

هماهنگی و پذیرش تغییر در سازمان است. به عبارتی،  قرارداد

ی آموزش عالی ایجاد نهادهار چالش پیش روی بیشت نیتریبحران

ظرفیت برای پذیرش تغییر و تحول است. باید موانعی را برطرف 

در  سرعتبهکنیم که ما را از پاسخگویی به نیازهای جوامعی که 

ی اداری هاساخت. همچنین فرایندها و دارندیبازمحال تغییرند 

ی موضوعی و هاچارچوبی را کنار گذاشته و در رضروریغ

ی آموزشی هاتیفعالباید  هادانشگاهکنونی کنکاش کنیم. ترتیبات 

ریزی کنند که تقویت و توسعۀ ای برنامهگونهخود را به

ی آموزشی سنتی کنند هابرنامه( را جایگزین (ی جنبیها)مهارت)

. رفتندیمکار ی درسی، بههابرنامهمنظور تهیۀ که زمانی به

تمام سطوح، ارزش و  ی درسی آموزشی و علمی باید درهابرنامه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             7 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-1152-fa.html


 .....هادانشگاهریزی استراتژیک برنامه یهامدلمطالعه  |و همکاران  یصفرثنا  

111 

 

ی دانشجویان را در بر بگیرد هامهارتو  هاییتواناۀ توسعاهمیت 
[05]. 

در نظر داشت،  هایاستراتژاز موارد مهمی که باید در فرایند 

ریزی و تحلیل کارکردی از شرایط موجود نگاه کارکردی به برنامه

است که در مطالعات پیشین کمتر به آن توجه شده است. هدف 

تحلیل کارکردی این است که هر یک از اعضاء با استفاده از  از

ی هر راهکار را تشخیص هاضعفو  هاقوتدیدگاه سازندۀ خود 

تا کارشناسان  کندیمدهند. تحلیل کارکردی این امکان را فراهم 

متبحر، جزئیات را نمایان کنند که در غیر این صورت ممکن است 

د. با تکمیل این تحلیل، تیم ریزی مشهود نباشبرای تیم برنامه

شده، رهبری را در جریان ریزی براساس راهکارهای مطرحبرنامه

هایی را در ارتباط با یک راهکار طرح کرده و گذاشته، پیشنهاد

. در نهایت آخرین عنصر آورندیمبرای آن پیشنهاد دلیل و منطق 

گیری است، که بهتر است به از یک تحلیل کارکردی، تصمیم

 .[01] سندی مکتوب باشدشکل 

عنوان فرایندی تجاری و در نظر گرفتن آموزش عالی به

شود، از دیگر اقتصاد به آن توجه می حوزۀدر  کهچنانآنتبادلی 

ی استراتژیک در مطالعات هاریزیعواملی است که در برنامه

 پیشین بر آن تکیه شده است.

چنین  ۀ صنعتی و دانش راجامعتمایز  توانیمی طورکلبه

ماشینی است و دومی را  وریافنخالصه کرد که اولی مبتنی بر 

 نیترمهمداده است. اگر سرمایه و کار شکلهوشمند  وریافنیک 

ی ساختاری جامعۀ صنعتی در نظر گرفته شود، هاشاخصه

ی جامعۀ پساصنعتی یا هاشاخصهاز  توانیماطالعات و دانش را 

نتیجه گرفت که سازمان  انتویمبنابراین  جامعۀ دانش برشمرد.

اجتماعی یک بخش پساصنعتی، تفاوت بسیار زیادی با یک بخش 

یکی از متفکرین نوین تعلیم و  Legrewصنعتی خواهد داشت. 

پارادایم متفاوت  تربیت این تمایز را در بخش آموزشی در دو

در حال « بسیاری از نهادهای آموزش عالی: »سدینویمو  ندیبیم

و  هااستیس، طراحی مجدد هاساختسازی زیرتحرک برای باز

سازماندهی ارتباطات خارجی خود هستند تا بتوانند امتیازات 

ی اطالعاتی حفظ کنند. کاالهای هاراهشان را در محیط شاهرقابتی

یی تولید شده و مانند یک شناساقابلصنعتی در واحدهای مجزا و 

. این شوندیم دوفروشیخرقرص نان یا یک اتومبیل مبادله و 

کنند و کاالی مورد تبادل را قواعد حقوقی خاصی کنترل می

؛ اما اطالعات و شودیمو تمام  رسدیممبادله نیز به مصرف 

دانش، کاالهایی نیستند که به مصرف برسند و تمام شوند بلکه 

سبب  تواندیم، بلکه کاهدینماز حجم آنها  تنهانهحتی مصرف 

گفت که دانش محصولی  توانیمابراین افزایش آنها نیز بشود. بن

با  کامالًدربارۀ هزینه، قیمت یا ارزش آن  سؤالاجتماعی است و 

 .[03]دربارۀ ارزش کاالهای اقتصادی متفاوت است سؤال

اهمیت دادن به  هایاستراتژاز دیگر موارد مهم در تدوین 

، بلندمدتها در سطوح کردن آنعملیاتی کردن و مدیریت

 است. مدتانیم و مدتکوتاه

مدیریت استراتژیک یک فرایندِ در حال پیشرفت است که از 

: الف. شناسایی اهداف شودیمسه مرحلۀ اصلی تشکیل 

ی استراتژیک هاتیمأمورو  اندازچشم، سندِ بلندمدت، مدتکوتاه

ی و توسعۀ سازادهیپیک سازمان و تحلیل شرایط کنونی آن؛ ب. 

. ارزیابی، انطباق یا تغییر این ی ویژۀ سازمان؛ جهایاستراتژ

 در صورت نیاز.  هایاستراتژ

یی برای هامدلمتخصصان فن استراتژی و محققان، 

که برای  انددهی مختلف مدیریت استراتژیک معرفی کرهاجنبه

یی را برای هایژگیو ستیبایم هادانشکدهدر  هاآنعملیاتی کردن 

طرح دقیق باشد؛  ی استراتژیک قائل شد: حاصل یکهاروشاین 

کارهای ساده باشد، سند  نیتریجزئی از امجموعهحاوی 

آن را شخص ریاست دانشکده تنظیم کند، سند  اندازچشم

انداز دانشگاه تنظیم دانشکده در راستای سند چشم اندازچشم

یافته باشد ی سازمانهابرنامهی از امجموعهانداز، شود، سند چشم

 هاسکیرریزی کند، برای کاهش ای برنامهو آن را کمیته

را مدنظر داشته  هابرنامهبینی داشته باشد و پیامد تمامی پیش

 .[03]باشد 

 نتیجه گیری

و  هاسازمانچون طبیعت دانشگاه و آموزش عالی با 

ی هامدلوکارمحور متفاوت است، باید در ی کسبهابنگاه

 هانشگاهدا، هاتفاوتشده تغییراتی داد. با شناخت این ارائه

ای تغییر دهند که شناخت و گونهمدل سنتی را به توانندیم

ریزی استراتژیک ها در این فرایند بهبود یابد و برنامهمشارکت آن

یی که باید در هاتفاوتها همراه باشد. با نتایج بهتری برای آن

در  هاسازمانبا سایر  هادانشگاهریزی استراتژیک برای مدل برنامه

 اند از:ته شود عبارتنظر گرف

مستلزم  معموالًریزی استراتژیک . زمینه: چون برنامه0

ۀ دانشگاه کارانمحافظهایجاد تغییراتی در سازمان است، زمینۀ 

 به زمینه دانشگاه  ریزی استراتژیککه در برنامه کندیمایجاب 

کارانه و به دلیل زمینۀ محافظه :. بازۀ زمانی2شود.  ایویژه توجه

، تغییرات در آن نهادینه است. هادانشگاهدر  هاتیفعالت ماهی

ریزی استراتژیک بازۀ زمانی بلندتری در برنامه توانیمبنابراین 

ریزی استراتژیک در دانشگاه در نظر گرفت؛ بازۀ زمانی برنامه

 هادانشگاهدو تا سه سال و در  معموالًوکارمحور، ی کسبهامدل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             8 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-1152-fa.html


 0791دی -آذر▐ 5 شماره 01 سال▐مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

115 

 

و مؤسسات  هادانشگاه. اجماع: در 7. اغلب پنج سال یا بیشتر است

آموزش عالی، به دلیل اهمیت حاکمیت مشارکتی در مدیریت 

علمی در آن، دانشگاه و نقش کلیدی مشارکت اعضای هیئت

ریزی استراتژیک دستیابی به اجماع، از ابتدای فرایند برنامه

ریزی استراتژیک از پایین به ضرورت دارد؛ چون در دانشگاه برنامه

. سیستم ارزشی: اصول ارزشی حاکم بر 1شود. ال انجام میبا

وکار محور کسب هایسازمانبا اصول ارزشی حاکم بر  هادانشگاه

برای آموزش افراد جامعه به مدت  هادانشگاهمتفاوت است. در 

وکارها، چنین نیست. ؛ اما در کسبشودیمی گذارهیسرماطوالنی 

د اتخاذ رویکردی متفاوت در این تفاوت در سیستم ارزشی، نیازمن

. به عبارتی برای هاستدانشگاهریزی استراتژیک برای برنامه

یی هامدلاز  توانینم هادانشگاهریزی استراتژیک در برنامه

مبتنی بر بازگشت سرمایه است.  صرفاً هاآناستفاده کرد که محور 

نیستند.  شدهفیتعر کامالً هادانشگاهمشتریان  . مشتریان:5

عنوان مشتریان به توانندیمانشجویان، کارکنان و جامعه د

یی که هامدلدر نظر گرفته شوند. بنابراین استفاده از  هادانشگاه

برای تعریف مأموریت، نیاز به مشخص کردن مشتریان سازمان 

 .[09] دارد، مشکل است

 تقدیر و تشکر

را در که ما  پیام نور تهران بزرگوار دانشگاه دیاسات یتمام از

 .میسپاسگزار، نمودند یاریامر  نیا

 اخالقی هیدییتأ

مالحظات اخالقی و قانونی در ذکر مطالب و بیان خالصه 

 ی گذشته رعایت شد.هاپژوهشمحتوای 

 تعارض منافع

گونه تعارضی در منافع، فرایند نگارش و فرایند داوری یچه

 مقاله بین نویسندگان وجود نداشت.

 یمنابع مال 

م دادن رساله، از حمایت مادی هیچ نهادی برخوردار برای انجا

 .میانبوده
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