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  مقدمه
 در. است کشور توسعه نمودن فراهم و تحقیق گسترش دانش، ايارتق و ترویج جامعه، نیاز مورد متخصص انسانی نیروي تربیت، عالی آموزش نقش   

 علمی اقتدار از برخورداري پرتو در عالیآموزش موسسات و هادانشگاه و کنندمی عمل جامعه محرکه موتور همچون آموزشی موسسات ، توسعه فرایند
 نیز افزوده دانش تولید و خلق تکاپوي در بلکه شوندمی تلقی علم صاحب و مالک تنها نه هادانشگاه. دارند عهده بر را مهم این فرماندهی برتر،

ها براي تداوم امروزه سازمان  .است درآمده دانشگاه فرهنگ الینفک جزء آموزش نیز همانند ریزي برنامه اینکه مگر یابدنمی تحقق امر این. هستند
ریزي دقیق و منسجم و مدیریت آینده نگرانه و موثر حاکم بر قیت سازمان با برنامه، موفدر هر گوشه از جهان. هستندریزي برنامه ناگزیر ازبقاي خود 

هاي بی هدف توان به قضا و قدر و فعالیتامر آموزش در دانشگاه را نمی. ها نیز از این قاعده مستثنی نیستنددانشگاه .آن، ارتباطی ناگسستنی دارد
رو داشته باشد و براي مواجهه با آنها هاي پیشها و تهدیدك درستی از نقاط قوت و ضعف و فرصتدانشگاه موفق دانشگاهی است که بتواند در. سپرد

- رخ می سریع قدري به تغییرات .است بازگشت غیرقابل و متغیر شدیداً جهان در یافتگی توسعه حاضر حال در. اي درست طراحی نمایدطرح و نقشه
 چالش به را آنها که گیرندمی قرار ايموانع گمراه کننده برابر پیوسته در که کنندمی احساس خصوصی و دولتی سازمانهاي رهبران و مدیران که دهند
 دیگر طرف از .نیست امکان پذیر دستگاه، کلی اهداف تعریف درست از روشن و خط مشی تعیین و ریزيبرنامه بدون هاچالش این با مقابله. داردوا می

 و مهم ترین از یکی بی شک . اي برخوردار استهاي ویژهدر آن از اولویت ریزي،برنامه صه اساسی است کهمشخ چندین داراي تئوري مدیریت
  .باشدمی راهبردي تهیه برنامه هاروش ترینکاربردي

  
  ریزي راهبردي چیست؟برنامه

فرایند تعیین اهداف و تخصیص منابع بر اساس . ی استاي است عملیاتی که مبتنی بر تحلیل عوامل درونی و بیرونریزي راهبردي برنامهبرنامه     
ها و چشم اندازهاي از رسالت این برنامه بیانی روشن. شودگیرد و به تبع آن نتایج مورد نظر در طی یک دوره زمانی معین حاصل میآن صورت می

ریزي برنامه. کنداسی را براي رسیدن به آن اهداف تدوین میاي از اهداف کلی و عینی را تعیین و راهبردهایی اسمجموعه. سازدسازمان را مطرح می
- البته در این راستا به عوامل محیطی و قابلیت. آوردمورد انتظار سازمان به وجود می ها و وضعیترسالت عیت موجود وراهبردي مسیري را بین وض

- هاي اساسی  است که به ما نشان میاتخاذ تصمیمات و فعالیت هاي منظمی  برايریزي راهبردي تالشبرنامه. شودهاي سازمان توجه خاصی می
  اي باید برسد؟دهد االن سازمان در چه وضعیتی است؟ چرا در این وضعیت قرار دارد؟ و در نهایت به چه نقطه

 ریزيبرنامه از استفاده با .دکنمی ترسیم آموزشی را گروه یا دانشکده دانشگاه، عمده حرکت هايجهت که است يابزار راهبردي ریزيبرنامه    
 با که آنهایی و )مخاطبان(کنندمی دریافت خدمات سیستم این در که منافع آنهایی تا شوندمتمرکز می عمده اهداف از محدودي تعداد بر راهبردي،
 آینده) سال 5معموال ( سال چند براي را حرکت که مسیر است فرایندي راهبردي ریزيبرنامه. برسد به حداکثر ،گیرندمی قرار تاثیر تحت ما تصمیمات

انسانی و مالی را  منابع مجدد تخصیص بلکه امکان نیست توسعه و براي رشد برنامه یک تنها يدراهبر ریزيبرنامه .نمایدمی ترسیم موسسه کل براي
 دانشجویان دوره، ارائه نحوه ها،رشته س نوعاسا بر خدماتی، هايسازمان سایر مانند آموزشی، موسسات .آوردمی فراهم موجود شرایط اساس بر

 دخالت راهبردي ریزيبرنامه در که مدیریتی واحد یک یا علمی گروه یک طور مشابه، به .شوندمی متمایز همدیگر از ،موارد سایر و مخاطب، مکان
   .کندمی متمرکز راهبردي هايفعالیت از حدودم تعدادي روي را منابعش و کرده تعریف دانشگاهش بزرگتر ساختار جامعه در را خود نقش دارد،

  
 راهبردي ریزيبرنامه ضرورت

 از سازمان، در آنها تاثیر بدون دانستن ،تواندنمی دانشگاه راس در کوچک گروه یک افتد،می اتفاق اجتماعی و فرهنگی هايپیچیدگی که زمانی     
 گروه یک براي مشابه، طور به .شود مطلع دانشگاه در) شوندمی مخاطبین نامیده اینجا در( نفعذي افراد سایر و کارکنان دانشجویان، نیازهاي تمامی

 وجود هاییزمان .ندارد وجود دارد، دانشگاه بر منفی یا و مثبت تاثیر و گذردمی دانشگاه از خارج در از آن چه اطالع امکان سازمان، درون در کوچک
 همدیگر به کامال حاضر حال در ولی بودند هم از جدا هايعرصه قبال آورد کهمی مثال را نمونه بریسون سه .نددار هم بر متقابل تاثیر عناصر، که دارد

این  وضوح عدم .آموزشی و اقتصادي هايسیاست و انتفاعی، غیر و خصوصی عمومی، هايسیاست و خارجی، داخلی هايسیاست: هستند مرتبط
 ولی دهند،می انجام را کار از هرکدام بخشی و هستند درگیر هاحوزه این در زیادي سازمان و موسسات رچهگ که است معنی این به هاحیطه استقالل
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 تا کندمی ملزم را عمومی هاي سازمان سایر و آموزشی موسسات وضعیت پیچیده، این .ندارند برعهده را مساله مستقیم ولیتئمس آنها از هیچ کدام
 :داده شود پاسخ سؤاالت این به تا کندمی کمک ما به نهایت در راهبردي ریزيبرنامه. نمایند عمل و کردهفکر راهبردي صورت به پیش از بیش
 داریم؟ قرار وضعیتی چه در االن
 برسیم؟ کجا به داریم قصد

 برسیم؟ آنجا به خواهیممی چگونه
  کرد؟ خواهیم گیرياندازه را خود هايپیشرفت چگونه

  
  ریزي راهبرديعناصر برنامه

  : ریزي راهبردي معموال این عناصر همیشه وجود دارند که عبارتند ازهاي برنامهدر اغلب مدل   
  .هاي عملکرد، و نظارت و ارزشیابی سازمانها، اهداف کیفی و کمی، شاخصها، تحلیل موقعیت، استراتژيها، چشم اندازها، ارزشرسالت

  
  : ریزي راهبرديتشریح هر یک از عناصر برنامه

  .تربیت نیروي انسانی مؤمن و متخصص مورد نیاز کشور: مثالترین دلیل وجودي دانشگاه ما چیست؟ مهم :1سالت هار
دانشگاه در چه جایگاهی  در نهایت انتظار داریم. ن جا برسددانشگاه به آ مطلوب که قصد داریم اياضحی از آیندهتصویر روشن و و :2چشم اندازها

با استعانت از خداوند بزرگ معاونت آموزشی : مثال. سازدانداز دانشگاه را روشن میچشم ،داشته باشد؟ پاسخ به این سؤالهاي مختلف قرار در زمینه
هاي تحصیلی خود را به ویژه در سطح تحصیالت تکمیلی گسترش هاي جدید و جذب اساتید متعهد و متخصص، رشتهدر نظر دارد با ایجاد دانشکده

  .در کشور تبدیل شود برترهاي ي خود را ارتقاء داده تا در نهایت به یکی از دانشگاههادهد و کیفیت آموزش
هاي مورد نظر چگونه رفتار کند؟ در این مسیر به چه کند که دانشگاه در مسیر رسیدن به رسالتهاي محوري دانشگاه مشخص میارزش: هاارزش 

ساالري ها، رعایت اصل شایستهخدا در تمام زمینهجلب رضایت  :مثال محور باشد یا نباشد؟ چیزهایی پایبند باشد؟ عدالت محور باشد یا نباشد؟ دین
        .هادر تمام زمینه

           
  ) ارزشیابی درونی و بیرونی(تحلیل موقعیت 

و شامل بررسی نقاط  داردشده تاثیر  ها و چشم اندازهاي تعیینچه عوامل مهم و اساسی درونی و بیرونی  بر عملکرد دانشگاه ما در رسیدن به رسالت
 .شودها  و شناخت کامل مخاطبین دانشگاه میقوت، ضعف و تهدیدها و فرصت

  . یابیمشود که با تحلیل محیط داخلی به آن دست می سازمانی اطالق می ها و امکاناتقابلیتها، به مجموعه مهارت :(S)٣ نقاط قوت
شود که در تحقق اهداف دانشگاه به  موجود در ساختار و منابع درون سازمانی اطالق می خالء هايها و  اي از ضعف به مجموعه :(W)٤ نقاط ضعف

  . گردند عنوان مانع محسوب می
ها در  توان مجموعه نقاط قوت و امکانات و منابع بالقوه خارج از سازمان را شناسایی و از آنبا تحلیل و ارزیابی محیط خارجی می :(O) ٥ها فرصت

  . تحقق اهداف سازمان بهره گیري نمود جهت
 . شودگردد، گفته میهاي سازمان میهاي موثر خارج از سازمان که به عنوان موانع اجراي فعالیتبه مجموعه عوامل و روش :(T) 6تهدیدها

هاي فعالیتی مناسبی جهت برنامهمدت در سازمان و تخصیص منابع مورد نیاز و آماده نمودن هاي درازتعیین هدف :(s)7راهبرد یا استراتژي
  . گویندمیرا راهبرد یا استراتژي  اهدافپذیري این تحقق

                                                             
١ - Mission 
٢- Vision 
٣ - Strengths 
٤ - Weaknesses 
٥ - Opportunities 
٦ - Threats 
٧- Strategy 
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ها را به حداکثر گیري از فرصتهاي موجود سازمان،  بهره گردد که با استفاده از توانمنديهایی اطالق می به استراتژي: SO) استراتژي(راهبرد - الف
  . برساند

را هاي خود به کمبودها و ضعف سازمان ها گیري از فرصتبا بهره به کمک آن وگردد که هایی اطالق میاستراتژي به: WO) استراتژي(راهبرد  - ب
  . سازدمرتفع می

و توانمندي سازمان را براي حداکثري نقاط ضعف و تهدیدهاست کاهش  آنها شود که هدفاطالق می هایی به استراتژي: WT) استراتژي(راهبرد  - ج
  . سازدمحقق میها ها و تبدیل تهدیدها به فرصتفغلبه بر ضع

  . هاي خود غلبه نماید شود که با استفاده از توانمندهاي موجود بر ضعفهایی گفته میبه استراتژي: ST) استراتژي(راهبرد  - د
تر و قابلیت اندازه اندازها عینیماهداف کلی نسبت به چش. چند سال مشخص طیهاي مختلف در نتایج مطلوب و مورد نظر در حوزه :کالناهداف 

  .گیري بیشتري دارند
     گرفته از اهداف کلی هستند و داراي بیشترین عینیت نشئتاین اهداف . گیري براي تحقق اهداف کلیاهداف ویژه و قابل اندازه :اهداف عینی

  .باشند و باید به صورت عملیاتی نوشته شوندمی
  . باشدمیها و رفع موانع و بررسی دالیل ناکامی ر اساس برنامهب نظارت بر پیشرفت سیستم :نظارت

  
به صفحه نخست وب سایت دانشگاه شهید  لطفاً برنامه راهبردي و مطالعه جزئیات مشاهدهجهت 

  .مراجعه فرمائید - حوزه ریاست -مدنی آذربایجان
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


