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 چکیده

برنامه ریزی استراتژیک در یک موسسه آموزش عالی یک فرایند برنامه ریزی 

ورش ، تحقیق و سیستماتیک است که برای هدایت  تصمیمات در مورد بهبود آموزش وپر

توسعه و برنامه های کاربردی و خدمات طراحی شده است . این سرویس همچنین 

 تخصیص منابع مالی و سایر منابع و تهیه منابع جدید را هم انجام می دهد.

دو مقررات اساسی در ترکیه وجود دارد که دانشگاه ها را ملزم به تهیه برنامه های 

سازی می کند. این مقررات در برخی نقاط با هم  استراتژیک و تعیین روشهای آماده

 مشترک و هم چنین تفاوت هایی دارند .

هدف از این مقاله ، تجزیه و تحلیل این دو رویکرد با پرداختن به شباهت ها و تفاوت ها 

، به طور مشترک و بحث در مورد کاربرد آنهاست . آماده کردن گزارشی که با هر دو 

باشد باعث مشکالتی در کار دانشگاه می شود .  مطابق YODEKو  DPTمدل 

بنابراین، یک مدل واحد  و  مشترک در وزارتخانه ها و شورای آموزش و پرورش 

 بجای اجرای دو مدل متفاوت الزم است .

این مدل یکپارچه محک زنی موسسات آموزش عالی را  با تعیین معیار تعیین اهداف و 

 شاخص های مشترک آسانتر می کند.

 

 عرفیم

برنامه ریزی استراتژیک اولین بار به منظور افزایش سود توسعه داده شد و مورد 

استفاده در شرکت های مرتبط با کسب و کار قرار گرفت ، مانند هر کسب وکاری 

دانشگاه ها نیز باید از برنامه ریزی استراتژیک برای رشد و توسعه استفاده کنند .برنامه 

ت دانشگاه ها حیاتی است چرا که اجازه می دهد  موسسه ریزی استراتژیک برای موفقی

به تجزیه و تحلیل حال و پیش بینی آینده به منظور ایجاد وحفظ مزیت رقابتی بپردازد . با 

این حال ، بودجه عملیاتی محدود ، میزان کار سنگین و سردرگمی در مورد اینکه چطور 

وامل موثر را که می تواند باعث به طور موثر انجام برنامه ریزی استراتژیک تمام ع
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شود رهبران سازمان های غیرانتفاعی از دست زدن به برنامه ریزی استراتژیک پا پس 

بکشند.برنامه ریزی استراتژیک برای دانشگاه ها  به معنی مشخص کردن راهبردهای 

اصلی است.  . از طریق برنامه ریزی استراتژیک ، منابع به منظور حداکثر کردن منافع 

 ذینفعان در تعداد محدودی از جهات عمده متمرکز می شود .

در ترکیه وجود دارد که دانشگاه ها  را ملزم به تهیه برنامه های  دو مقررات اساسی

 استراتژیک و تعیین روش های آماده سازی هستند .

است ، این  8105اولی مدیریت مالیه عمومی و قانون کنترل بر اساس قانون شماره 

ام موسسات عمومی را برای آماده سازی برنامه های استراتژیک و ارایه آن به قانون تم

وزیر توسعه ملزم می کند . مدیریت مالیه عمومی و قانون کنترل و مقررات مربوط به 

به طور  5118اصول و پایه برنامه ریزی استراتژیک در ادارات دولتی از ژانویه سال 

راتژیک بر اساس قانون اینگونه تعریف شده اند: موثر اجرا شده اند ، برنامه های است

"اصول و سیاست ها ، هدف ها و اولویت ها ، شاخص های عملکرد ، روش های 

 پیگیری وتخصیص منابع "

وزیر توسعه یک کتاب راهنما برای کمک به موسسات عمومی برای آماده سازی طرح 

مقررات ارایه شده توسط صادر کرده است .  8105های استراتزیک در مطابق با قانون 

 به کار رفته است . DPTوزارت توسعه در این مطالعه با عنوان  مدل 

دومی از دو مقررات اصلی توسط شورای عالی آموزش و پرورش صادر شده 

یک شرکت بزرگ مستقل عمومی است که مسول برنامه ریزی ، cohe( .coheاست)

مقررات مندرج در قانون هماهنگی ، حکومت ونظارت آموزش عالی در چارچوب 

 اساسی جمهوری ترکیه و قانون آموزش عالی است . 

با توجه به مقررات کمیسیون مستقل ، ) کمیسیون برای سنجش آموزش و بهبود کیفیت در 

) انجمن اروپایی برای تضمین کیفیت  EQAآموزش عالی ( نیز که یک عضو وابسته 

 عضو است . 01شکل از بوده است ، مت 5112در آموزش عالی ( از سال 

آغاز عملیات برای اجرا ، هماهنگی و تصریح روش برای ارزیابی فعالیت های داخلی و 

خارجی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده است . با توجه به تحوالت در جهان و 
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بخصوص در فرایند بولونیا در اروپا و اصول کلی ارزیابی از فعالیت های آموزش 

ش وپژوهش ، خدمات اداری ، بهبود کیفیت و موسسات آموزش عالی وپرورش ، آموز

تعریف شده و هم چنین به رسمیت شناختن سطح کیفیت خود ازطریق یک ارزیابی مستقل 

 خارجی بتصویب رسید .

YODEX   همچنین ارزیابی آکادمیک و بهبود کیفیت کتاب راهنما برای موسسات

 های استراتژیک آماده کرد. آموزش عالی را برای استفاده در برنامه 

بعنوان یک نتیجه از موضع های قانونی دانشگاه ها بعنوان هم یک نهاد آموزشی باال و 

هم عمومی ، آنها موظف به رعایت هر دو اسناد مذکور قانونی هستند .این مقررات در 

بعضی نقاط مشترک و در بعضی تفاوت دارند . این امر برخی مشکالت را برای 

 ها در طول فرایند برنامه ریزی استراتژیک خودشان بوجود می آورد .دانشگاه 

بنابراین هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این دو رویکرد با پرداختن به تفاوت ها و شباهت 

 ها و بحث کاربرد مشترک آنها است.

این مدل مستلزم آنست که فرایند برنامه ریزی بر روی هدف اصلی موسسات تمرکز کند 

مطالعه بازی در یک دانشگاه جدید را بین مدل شناسایی و عمل بررسی می کند . تا  . این

حد زیادی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته بر اساس نمونه گیری هدفمند و با 

اشاره به مستندات داخلی است . عالوه بر این یارمحمدیان و همکاران ، به بررسی 

ستراتژیک در سراسر دانشگاه های غیردولتی ایران استفاده از مدل برنامه ریزی ا

دو مرحله ای بود : یک پژوهش مقایسه ای  R&Dپرداخته اند . روش مورد استفاده یک 

برای بررسی تجارب سایر دانشگاه ها در سراسر جهان و توسعه یک مدل جامع و 

 مناسب برای شرایط دانشگاه های غیردولتی در ایران .

ررسی وضعیت برنامه ریزی استراتژیک در موسسات آموزش ماچادو و همکاران ب

 HEL( را انجام دادند . هدف این مطالعه اندازه گیری سطح تعامل HELعالی پرتغال ) 

در برنامه ریزی سازمانی به عنوان گواه نوع ادراک روسا و مدیران دانشگاه ها که 

زه گیری سطح دخالت و مورد مطالعه قرار گرفتند، بود. تحقیقات نیز به بررسی اندا

درگیری موسسات ، برداشت رهبران موسسات آموزشی در مورد مزایا و اثربخشی 
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برنامه ریزی می پردازند . متدولوژی شامل توسعه ی مدل، پیاده سازی اولیه و پیمایش 

 از روسا و مدیران دانشگاه می شود.

برنامه ریزی استراتژیک  به عنوان یک نتیجه ، آنها نکات برجسته را با توجه به مزایای

را برداشت می کنند و مشکالت موثر بر فرایند برنامه ریزی استراتژیک  توسط همه 

HELS . در پرتغال تجربه شده است 

آسان و تایناز یک متدولوژی را با تمرکز بر روی چشم انداز و بکارگیری استراتژی در 

هوشین کانری پیشنهاد می  سراسر سازمان با ادغام روشهای کارت امتیازی متوازن و

کنند. روش ارایه شده آنها با مجموعه ای از اهداف استراتژیک آغاز می شود و با توجه 

 به دیدگاه کارت امتیازی متوازن دنبال می شود بوسیله تولید نقشه استراتژی.

استراتژی های در حال توسعه به اجرای برنامه هایی هستند که توسط هوشین کانری 

و نتایج بوسیله هردو ابزار ارزیابی شد . اجرای روش پیشنهادی بر اساس بررسی شد 

برنامه تکمیلی مدیریت مهندسی نشان داده شده است . در نهایت ، با استفاده از روش 

پیشنهادی ، برنامه های پیاده سازی برای مدیریت برنامه تکمیلی مدیریت مهندسی متوجه 

 سیدن به چشم انداز خود در درازمدت است . شدند که تسهیل مدیریت مهندسی برای ر

سالیوان و ریچاردسون ، رهبران شرکت های آموزش مداوم را با یک مدل یکپارچه 

برای حفظ طرح های برنامه ریزی استراتژیک برای کالج ها و دانشگاه های آمریکا 

 ارایه کردند . 

یندهای برنامه ریزی نویسندگان یک مدل طراحی شده برای حرکت از فراتر رفتن از فرا

استراتژیک سنتی بوسیله هماهنگی با طرح های برنامه ریزی استراتژیک با ادامه عمل 

 آموزش عالی ، عملکرد کارکنان و ارزیابی نتایج را ایجاد کردند.

PENBEK  و همکاران ، اظهار داشتند که فرایند  بولونیا فرایند یک فرایند تغییر پیچیده

ه از فرصت ها و کمک به بهبود دانشگاه است . از آن زمان به است که هدف آن استفاد

بعد مدیریت استراتژیک موثر الزم است و منجر به تغییرات برنامه ریزی شده برای  

 رسیدن به نتایج مفید  می شود.
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به این دلیل وابستگی متقابل مدیریت استراتژیک و تغییر سازمانی برای دانشگاه ها در 

 ریزی بولونیا بررسی می شود .طی فرایند برنامه 

امروزه روش های برنامه ریزی استراتزیک با در نظر در گرفتن نواحی مختلف فعالیت 

در دانشگاه ها پیاده سازی شده است . به خصوص به عنوان یک نتیجه از اهمیت فزاینده 

 آموزش از راه دور در دانشگاه ها ، دقت در طراحی برنامه ریزی استراتژیک با توجه

 ( 5112به این موضوع است . ) هاول 

عالوه بر این ، یارمحمدیان و همکاران ، مدل کیفیت آموزش و پرورش را از طریق 

( را در بخش مدارک پزشکی در  AQIP ارزیابی برنامه بهبود کیفیت تحصیلی )

 دانشگاه های علوم پزشکی ایران انجام دادند . تمامی این دانشگاه ها از نظر بعد در سطح

نسبتا مطلوب بودند و هیچ تفاوتی بین آنها وجود نداشت . به عنوان یک نتیجه آنها 

 دریافتند تفاوت بین دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی وجود دارد . 

PIORUN ،5100  نیز یک پیشنهاد یک روش فایلینگ که به بررسی روش های

ر در برنامه ریزی استراتژیک ، ارزیابی در کتابخانه های دانشگاه های پزشکی که درگی

از جمله جایی که در ارزیابی فرایند برنامه ریزی و پیاده سازی شده است در حال ثبت و 

چگونه جمع آوری داده های ارزیابی ، تجزیه و تحلیل استفاده می شود مورد استفاده قرار 

 . گرفت ، و به آینده فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک گنجانیده شده است

 متدولوژی

مدیریت مالیه عمومی و کنترل،  نهادهای دولتی را به پیشرفت و  8105قانون شماره 

برنامه های قوانین و مقررات مربوطه و اصول اساسی برای آماده سازی برنامه های 

 استراتژیک از طریق روش های مشارکتی با اهداف زیر ملزم می کند :

 تعین ماموریت و چشم انداز (0

 اف استراتژیک و اهداف قابل اندازه گیریایجاد اهد (5

 اندازه گیری، اجرا توسط شاخص های تعیین شده (9

 نظارت و ارزیابی اجرا (2
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به عبارت دیگر ، شورای آموزش عالی یک مدل استراتژیک به منظور تعیین یک مدل 

تعین می  YODEKمدیریت استراتژیک برای موسسات آموزش عالی در دامنه مقررات 

 کند:

 فیت خدمات آموزشی و اداریبهبود کی (0

توسعه همکاری در زمینه تضمین کیفیت بین دو کشور از نظر دانشگاه ، در  (5

 درون روند بولونیا

هدف از این مقاله اینست که به تجزیه و تحلیل شباهت ها و تفاوت های روش های برنامه 

این ریزی استراتژیک در چارچوب مدیریت استراتژیک بپردازد . در این مطالعه ، 

روش ها در زمینه حوزه ، اهداف ، اصول، فرایندها و کاربرد مقایسه شده است . عالوه 

بر این ، روش بازخورد و ارتباط با بودجه ، خودارزیابی ، اسکن محیط زیست ، تعیین 

اهداف ، شناسایی و نظارت بر شاخص های عملکرد و مقایسه معیارهای دیگر  نیز 

 ت.مورد ارزیابی قرار گرفته اس

این مطالعه نقاط قوت و ضعف در این دو روش بر اساس مقایسه پیشنهاد می دهد  و 

نتیجه گیری هایی برای دانشگاه های ترکیه در اجرای فرایند برنامه ریزی استراتژیک  

 در تطابق با هر دو گروه مقررات  ارئه می دهد.

 DPTمدل 

، دستیابی به نظم و  در چارچوب اصالحات مدیریت دولتی و عمومی مدیریت مالی

انظباط مالی در روند آماده سازی و اجرای بودجه در سطح کالن ، توزیع منابع با توجه 

به اولویت های استراتژیک ، نظارت بر اینکه آیا این منابع به طور موثر استفاده می 

شود یا نه، و پاسخگویی بر این اساس به عنوان مورد اصلی برای موسسات عمومی 

ابراین دبیرخانه تحت راهنمایی وزیرتوسعه به منظور ارایه راهنمایی به ادارات است . بن

آماده هستند  8105دولتی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک در مطابق با قانون 

(DPT,2006     ) 

راهنما و هم چنین قوانین و آیین نامه ها مرتبط شده اند ، با توجه به اهداف ، حوزه ، 

 سازی ، اجزا و کاربرد این مدل در دانشگاه نور مورد بررسی قرار گرفت ،فرایند پیاده 
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 نتایج حاصل از ارزیابی به شرح زیر است : 

هدف از این مدل ، ارایه راهنمایی به ادارات دولتی در فرایند برنامه ریزی  (0

استراتژیک است . برنامه ریزی استراتژیک به عنوان ابزار اساسی در جهت 

تضمین اینکه ادارات دولتی خدمات را به شیوه ای برنامه ریزی شده انجام می 

یین شده در برنامه و دهند به تصویب رسید ، توسعه سیاست ها ، سیاست های تع

بودجه  کار بتن پایه ، و نظارت و ارزیابی اجرا به طور موثر . در حالیکه 

آوردن بهره وری مدیریت دولتی مالی ، برنامه ریزی استراتژیک نیز توسعه و 

، برنامه  8105تقویت فرهنگ و هویت شرکت را پشتیبانی می کند . در قانون 

می شود : برنامه های عمومی دولت که های استراتژیک بصورت زیر تعریف 

شامل اهداف میان مدت و بلندمدت ، اصول اساسی و سیاست ها ، اهداف و 

 اولویت ها ، اندازه گیری عملکرد است .

و روشها بدنبال داشته باشد آزمایش آنها را و به عنان توزیع منابع دست یابد . برنامه 

چارچوب برنامه های توسعه در سطح های استراتژیک ، که توسط ادارات دولتی در 

ملی و استراتژی های آماده ، بهره وری فرایند برنامه ریزی و پیاده سازی را افزایش 

می دهد و کمک به استفاده منطقی از منابع به طور کلی همراه با برنامه ها ، برنامه 

 های استادبخشی ، منطقه ای طرحها و برنامه های توسعه انسانی می کند .

( ، 8105حوزه : از آنجا که این مدل بر اساس تعهدات قانونی ) بدون قانون  مدل (5

تمام موسسات و سازمانهای دولتی در ترکیه برای آماده سازی برنامه های 

استراتژیک خود و تنظیم روش های آماده سازی به پیاده سازی آن پرداختند . 

 ه هارا پوشش می دهد .بنابراین این مدل تمام نهادهای دولتی و همچنین دانشگا

فرایند پیاده سازی مدل ، جزییات آن در راهنمای مرتبط با آن توضیح داده شده  (9

است . برنامه های استراتژیک ، آماده و توسط موسسات دولتی به وزارت توسعه 

فرستاده می شود . با توجه به این مدل بررسی و بازخورد اطالعاتی به موسسات 

الوه بر این ، گزارش نهادها درجه اجرای اهداف و دولتی ارایه می شود . ع

مقاصد تعیین شده در برنامه ریزی استراتژیک در خط را به درجهتحقق بودجه 
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ساالنه از طریق برنامه عملکرد بودجه به وزارت مالیه گزارش می کنند . 

مکانیسم بازخورد دیگر برای اجرای طرح های استراتژیک ، گزارش فعالیت 

 است .  8105نهادهای عمومی آماده شده مطابق با قانون اداره توسط 

خالصه  0اجزا و گام های اساسی مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک در جدول  (2

 شده است :

 

 

 ما کجا هستیم؟

 

 تجزیه و تحلیل وضعیت

 طرح ها و برنامه ها 
 تجزیه و تحلیل ذینفعان 

 تجزیه و تحلیلswot 

 

 

 ما به کجا می خواهیم برویم؟

 هدف از وجود آژانس  ماموریت ها و ارزشها

 اصول اساسی 

 آینده مطلوب  چشم انداز 

 

 اهداف و مقاصد

  اهداف در توان متوسط
 بدست آوردن

  اهداف خاص و اندازه
 گیری

 

 

چگونه می توانیم به آنجا 

 برسیم؟

مواد و روش ها برا   استراتژی  

 رسیدن به اهداف

 فعالیت ها           و  

 ژه هاپرو  

 برنامه های مفصل کار 
 تعیین هزینه ها 
 برنامه عملکرد 

 بودجه بندی 

 

چگونه می توانیم نظارت و 

اریابی موفقیت آمیزی داشته 

 باشیم؟

 گزارش   نظارت   

 مقایسه 

 عملکرد  

 اندازه گیری  

 ارزیابی  

 بازخورد 
 تعیین روشها اندازه گیری 
 شاخص های عملکرد 

  ارزیابی 
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 فاهیم اساسی زیر  مدل را تشکیل می دهد :بنا براین ، م

 تجزیه و تحلیل وضعیت 

 مشارکت ذینفعان 

 ماموریت ، چشم انداز و ارزش ها 

 اهداف 

 هدف تحت هر یک از اهداف 

 معیار های اندازه گیری مگر اینکه هدف قابل اندازه گیری باشد 

  استراتژی 

 ز برای هر یک از جدول هزینه برآورد شده از فعالیت ها و پروژه های مورد نیا

 ساله است . 8اهداف برای دوره 

 عالوه بر این اجزا ، تجزیه و تحلیل داخلی را هم این مدل توصیه می کند .

 (قابلیت اجرای اسن مدل برای موسسات آموزش عالی به شرح زیر توصیف می شود:8

  چارچوب برنامه ریزی مشترکی را برای سازمان های دولتی و موسسات فراهم

 د .می کن

  ، تجزیه و تحلیل دقیق از قبیل تجزیه و تحلیل ذینفعان ، تجزیه و تحلیل داخلی

 تجزیه و تحلیل محیط زیست را انجام می دهد.

 تجزیه و تحلیل  مقررات به عنوان تجزیه و تحلیل وضعیت در مدل است 

  این مدل شامل مکانیسم بازخورد دقیق از دیدگاه های مختلف از جمله برنامه

 بودجه و گزارش فعالیت مدیریت استعملکرد 

 . هم چنین رابطه بین بودجه و برنامه ریزی استراتژیک را تعریف کرده است 

با این حال ، برخی از مشکالت مربوط به پیاده سازی این مدل در آموزش عالی وجود 

 دارد. نهادها و مسائلی نیاز به بهبود دارند .
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 ح زیر است :با توجه به دانشگاه ها ضعف مدل به شر

  اگرچه این مدل یک چارچوب کلی برای موسسات دولتی برای برنامه ریزی

استراتژیک فراهم می کند ، اما ویژگی های مختلف انواع مختلف موسساتی مانند 

 دانشگاه ها را در نظرنمی گیرد و پیاده سازی آن انعطاف ناپذیر است .

 ایج بدست آمده از مقامات با وجود این واقعیت ، مکانیزم های بازخورد ، نت

مربوطه را به طور موثر ارزیابی نمی کند . به همین دلیل نیاز به تنظیمات 

 اضافی برای نظارت بر مکانیزم بازخورد در این مدل وجود دارد .

  در حالیکه این مدل متعلق به وزارت توسعه است ، مراحل ارزیابی عملکرد مدل

 اعث درگیری در اجرای مدل می شود . تحت مسولیت وزارت مالیه است . این ب

  از آنجاییکه این مدل بیش از حد عمومی است ، تعیین معیار بین موسسات عمومی

 معادل ، به طور موثر انجام نمی شود .

 

 Yodekمدل 

با  yodekمورد بررسی قرار گرفت . مدل   yodekقانون دوم در این مطالعه توسط 

 بی قرار گرفته و نتایج آن در زیر آمده است :همان شرایط   مدل قبلی مورد ارزیا

هدف مدل : این مدل اصول اساسی برای اجرای موثر فعالیت های علمی برای  (0

 ارزیابی و بهبود کیفیت در موسسات آموزش عالی را توضیح می دهد .

محدوده مدل : این مدل موسسات آموزش عالی را پوشش می دهد . با مقررات  (5

yodek  که آماده سازی و اجرا مدل را توضیح می دهد . این مدل و کتاب راهنما

نه تنها طرف دانشگاه و موسسات آموزش عالی است ، هم چنین سمت اداری را 

 ارزیابی می کند .

روند پیاده سازی : این مدل از دو فرایند یکپارچه یعنی فرایند برنامه ریزی  (9

نشان داده  0ه در شکل استراتژیک و اجرای فرایند تشکیل شده است . همانطور ک

در جزییات آن توضیح داده شده  yodekشده است . این فرایندها در کتاب راهنما 

است . عالوه بر این ، نظارت بر روند اجرای روش بازخورد از طریق تهیه 
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گزارش ارزیابی علمی و بهبود کیفیت به صورت دوره ای و زیرواحد آن را به 

این گزارش بصورت مختصر در ترکیه به اائه شده است .  yodekکمیسیون 

در مدل adekآمده است . شاخص عملکرد توسط گزارش  adekعنوان گزارش 

است . با توجه به کتاب راهنما ، پیشنهاد برنامه ریزی منابع   yodekمورد نیاز 

استفاده  adekو بودجهب ندی فعالیت ها و پروژه ها است . با این حال ، گزارش 

 ا کنترل می کند .از این منابع ر

 اجزا این مدل بشرح زیر است : (2

 معیارهای قبل از برنامه ریزی 

 رسالت ، چشم انداز ، ارزش ها 

 خودارزیابی سازمانی ، ارزیابی زیست محیطی و داخلی 

 تعیین اهداف استراتژیک 

  ، ساختار برنامه استراتژیک : شاخص ها و اهداف ، فعالیت ها و پروژه ها

 و بودجه بندیبرنامه ریزی منابع 

 تهیه و اجرای طرح اقدام 

 بررسی دوره ای و بهبود 

همچنین یک رویکرد خودارزیابی پیشنهاد می کند که شامل لیست زیر  yodekمدل 

 است :

 ورودیها ، منابع و ارتباطات 

 صالحیت های سازمانی و ویژگی ها 

 فرایندهای آموزش و پرورش 

 فرایندهای تحقیق و توسعه 

 برنامه و خدمات 

 ایندهای اداری و پشتیبانیفر 

 ویژگی های ساختاری مدیریتی 

 رفتار مدیریتی امکانات 
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 خروجی ها و نتایج 

 ماموریت 

در طول فعالیت های خودارزیابی در موسسات آموزش عالی انجام می شود . هر 

موضوع با استفاده از یک مقیاس لیکرت پنج نقطه ای که نمرات سطح حضور نسبت به 

 ست مورد ارزیابی می شود .سطح مورد انتظار ا

برخی از نقاط قوت وضعف در مورد کاربرد این مدل برای موسسه آموزش عالی  (8

 وجود دارد . نقاط قوت به شرح زیر است :

 . این مدل یک روش اجرای روند را پیشنهاد می کند 

 . این مدل به یک چارچوب استاندارد برای محک زنی دانشگاه ها است 

  را قادر می سازد به راحتی گزارش این مدل دانشگاه هاadek  را که از شاخص

های این مدل است تهیه کنند .این مدل برای موسسات آموزش عالی توسعه داده 

شده است ، با این حال ، برخی ازنقاط که نیاز به بهبود است در زیر عنوان آنها 

 ذکر شده است :

 نشگاه ها را تشخیص دهد ، این مدل نمی تواند برنامه های مختلف یا گروه های دا

از آنجاییکه شاخص های خاص نمی تواند برای مدارس فنی حرفه ای ، برنامه 

 مناسب باشد . phdهای کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دوره ی 

  اگرچه این مدل برای پوشش فرایند بولونیا طراحی شده است هیچ شاخصی که

خص های عملکرد  موسسات موفقیت روند بولونیا را اندازه گیری کند در شا

توصیه نشده است .به عبارت دیگر ، اهداف و شاخص ها به فرایندهای بولونیا در 

 BEKمدل توصیه نمی شود . نیاز به یک گزارش اضافی که کمیته هماهنگی 

شاخص های  adek)بولونیا ( نامیده می شود است و نشان می دهد گزارش 

 شود . مربوط به فرایند بولونیا را شامل نمی

  ده بعد خودارزیابی ارائه شده در این مدل می تواند برای ساختن اهداف

 استراتژیک قابل استفاده باشد .



 14 

www.hajarian.com 

  این مدل برنامه ریزی منابع و بودجه بندی فعالیت ها و پروژه ها را پیشنهاد می

باعث یکپارچگی بودجه با فعالیت ها  yodekکند . با این حال ، کتاب راهنما ی 

در فرایندهای مربوط به بودجه باید در نظر  DPT. در این راستا مدل نمی شود 

 گرفته شود .

 نتیجه گیری

در این مطالعه ، دو دسته مقررات اساسی ترکیه که دانشگاه ها را وادار به آماده سازی 

برنامه های استراتژیک و تعیین آماده سازی می کند مورد بررسی قرار می گیرد و 

موسسات آموزش عالی ارزیابی شده است . به عنوان یک نتیجه از کاربرد مدل ها در 

 ارزیابی ، نقاط قوت و ضعف در هر دو مدل تعیین می شود .

یک چارچوب مشترک برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و  DPTمدل 

 موسسات دارای تجزیه و تحلیل دقیق ازقبیل تجزیه و تحلیل ذینفعان ، تجزیه و تحلیل

داخلی ، تجزیه و تحلیل زیست محیطی و تجزیه و تحلیل مقررات به عنوان تجزیه و 

 تحلیل وضعیت فراهم می کند .

عالوه بر این ، این مدل حاوی مکانیسم دقیق بازخورد به عنوان عملکرد بودجه ، 

گزارش فعالیت های اداره و ارتباط بین بودجه و برنامه ریزی استراتژیک تعریف شده 

 ما این مدل را باید با توجه به انواع مختلف نهادهای عمومی در نظرگرفت .است .ا

به عوان مثال ، راهنمای موسسات آموزش عالی و راهنمای سایر نهادهای عمومی باید 

متفاوت باشد . با وجود این واقعیت ، مکانیزم های بازخورد نتایج بدست آمده را به طور 

به همین دلیل نیاز به تنظیم اضافی برای این مدل موثر مورد بررسی قرار نمی دهد . 

 وجود دارد .

YODEK  به عنوان مدل برنامه ریزی استراتژیک برای دانشگاه ها محیط استانداردی

هم چنین مجموعه زیرساخت  YODEKرا برای تعیین معیار فراهم میکند . عالوه بر این

ساختار  YODEKا این حال می دهد . ب ADEKبرای دانشگاه ها را برای تهیه گزارش 

متمایز برنامه های ) کارشناسی و کارشناسی ارشد ( و موسسات آموزشی ) دانشکده 

الهیات ، دانشکده پزشکی ، دانشکده حقوق و غیره ( را در نظر نمی گیرد . مطابق 
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باید با فرایند بولونیا به صورت تواماً در نظر گرفته شود ، مدل  YODEKانتظار، مدل 

YODEK مچنین باید با توجه به برنامه عملکرد بودجه که الزام قانونی برای دانشگاه ه

 هاست در ارتباط باشد.

برای دانشگاه ها دو مدل مختلف وجود دارد که دلیل مشکالت در فعالیت آنهاست ، 

اقدام  DPT  ،YODEKدانشگاه ها برای تهیه گزارش های خود با توجه به هر دو مدل 

ها یک مدل به طور مشترک توسط وزارت خانه های مربوطه و شورای کنند. بنابراین تن

عالی آموزش و پرورش آماده شده به جای اجرای دو مدل مشخص شکل گرفته است . 

این مدل یکپارچه محک زنی دانشگاه های  و موسسات آموزش عالی را با توجه به 

 اهداف و معیارهای مشترک تسهیل می کند.

 

 

 


