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 مترجمان ۀمقدّم

 
 
ازجمله مؤسااسااات  ی مختلفهاسااازمانو رهبری مدیریت کیفیت  ،راهبردی ریزیبرنامه های اخیردهه در

ی هاساااامانهراهبردی  ریزیبرنامهدرحقیقت  .قرار داده اساااتخود  تأثیرتحتشااادت به را آموزش عالی
همه، سااات. بااینقرار داده اخود  تأثیرتحتشااادت بهرا ها ساااازمان بندیبودجهریزی و برنامه ،طراحی
ایجاد کرده  شاته، مشکالتی را نیز داهمراه به هاساازمان برای که منافع بسایاری  باوجود ریزی راهبردی برنامه

 ریزی راهبردییندهای برنامهافرۀ آن است که دهندنظران متعددی نشاناست. تجربیات متصدّیان و صاحب
ها و قوانین پروتکلبوده و یی و اثربخشاای مزم افاقد کار ،ی گذشااته هادههمرسااوم مورداسااتفاده درطی  

وضاااع ی معمول هاروشو  هامدلبراساااا  ریزی برنامهینادهای  افرمراحال مختلف  طی متعاددی کاه در  
 .شوندیم یباعث افزایش کاغذبازی و کاهش عملکرد سازمانتنها  ،گردندمی

 هاسازمانو مؤسسات آموزش عالی ازجمله  هادانشگاهنیز از این قاعده مستثنا نبوده است.  آموزش عالی
یا فرایندهای  هامدلکارگیری ، نیازمند طراحی و بهراهبردی ریزیو نهاادهاایی هساااتناد کاه برای برناامه     

دلیل اندیشمندان همینسازگار باشد. به هاآنریزی خاصی هستند که با محیط فعالیت و بافت سازمانی برنامه
ی هایژگیوتناسااب با ساااختار و  یی مهامدل، فرایندها و هاروش اندکردهمختلفی در آموزش عالی تالش 

یی اسااات که در این زمینه براساااا   هاکتابآموزش عالی طراحی و معرفی کنند. کتاب حاضااار ازجمله 
ریزی در بر همکاری برای برنامهرشاتۀ تحریر درآمده است و در آن فرایندی مبتنی تجربیات عملی متعدد به

 شود.ی معرفی میبر مباحث عملیاتی خاص مبتنیاوهیشآموزش عالی با 
تا به  آوردیمنفعان گوناگون را گرد هم اساات که ذی ایندی مشااارکتیفرماهیتاً  ،راهبردی ریزیبرنامه
 خواهندیمجا به کۀ سازمان خود بپردازند و مسیری را ترسیم کنند که براسا  آن دریابند ندیآسازی تصویر

بهترین  راهبردهایی برای تعیین چگونه بایدنظر چیست و جود در مسیر رسیدن به مقصد موردود، موانع منبرو
 اریبسااا ییندافری، مشاااارکت راهبردی یزیربرنامهانتخاب کنند.  هاآنراه غلبه بر این موانع، رفع یا کاهش 

 ریزیدر این فرایند برنامه. باشدیم کارآمد ،اجرانظر ازو هم ، جامع است تیماهنظر ازجذاب است که هم 
 ایمرحلهیند پنج افری، یک زیربرنامهآغاز از هماان   راهبردیۀ برنااما   یاجرا یتعهاد برا  جااد یامنظور باه 

 برداری شاااود.ارکتی بهرهمشااا یزیرکر و برنامهتف یساااازمان برا یهاتیقابلکه از تمام  شاااودیم یطراح
و مراکز  هادانشگاهنفعان تعامل معنادار ذی ۀرانیند منظم و متفکّابه فر ریزی راهبردی مشارکتیبرنامه

 .دارد اشاره ندهیآ مشترك اهدافو  اندازچشمدر ترسیم  آموزش عالی

 کشااور یعال آموزش در یراهبرد یزیربرنامه یبرا یعمل ییراهنما عنوانبه بتواند کتاب نیا اساات دیما
 .ردیقرار گ یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یراهبرد متفکّران مورداستفاده



 یسپاسگزارر و تشکّ

 
 
 
سهیم  5مشارکتی راهبردی یزیربرنامههای فرایندن در خلق اتخصاّص مپردازان و هی، نظرانتفکّرماز  یاریبسا 

در  یمشاااارکت تفکّر ۀتوساااعدر ساااهم زیادی که نام برد  3تیپیران لاز  توانمیاین افراد  ۀازجملاند. بوده
و از ایده گرفته بزرگ  یگروه یهانشست ۀدرزمینوی  هایکاراز . من است داشته 5973و  5903 یهادهه
، 2و سااندرا جانوف  زبوردیو نیام. مارواساتفاده کرده  یزیردر برنامه «حرجم ۀندیآ خلق»موساوم به  او مدل 
 د.سزاوار احترام هستندر این رابطه  زین ندهیآ یجووجست ن روشاخالق
 طیشاارا کتاب با 1دااکساالر کید، رییرقص تغو  فرمان نیپنجم نیوابا عنخود  یهابا کتاب 2گهساانتریپ
از افرادی هساااتند که در این مسااایر  یزمان واقع یراهبرد رییتغ نیز با کتاب 0کوبیج ویو رابرت دبل تعامل

که  هستند ارکتیکار مشا  ۀنیدرزمای ان برجساته تفکّرم ،ساندگان ینو نیا ۀهم اند.آفرینی کردهتالش و نقش
 ینانسااا .اندکردهو مشااااوران ارائه ان تفکّرم، هاساااازمانرهبران قوی را به  یهاها، اصاااول و فلسااافهدهیا

های در افزایش دانسته، خصوصدقیق دراین یادداشتیارسال  باالعاده، فوق ی، دوسات و همکار 7آرونساون 

نیز  ،8نیگلدشااتا یلر، گریهمکار دهمچنین  توجهی داشااته وسااهم قابل مشااارکت یهاوهیشاادرمورد  من
 من بوده است. یریادگیدر سفر برجسته ات تفکّرشریک 
رج از کشور، و خاآمریکا  ۀحدمتّامتیسراسر اهای دانشکدهها و دانشگاهاز  یادیکار در تعداد ز بامن 

، دیاساتکار با افتخار و  امردههمکاری ک، اندداشتهدشواری که و مسائل گیر سخت یساؤر هیئت علمی وبا 
در  شدهشتهگذا اشتراكآموخته و به یهادر در  هاآنگی هم ام کهرا نیز داشاته  یارشاد مدیران ساا و  ؤر
 ند.اسهیم بودهبا من صفحات  نیا

 تی، در موقعدشناب کرده مشارکت انهتعهّدو م ستهیشا یزیربرنامه فراینددر گاه دانشا  نفعانذی کهزمانی
کننده مشترك و قانع یاندازچشمسمت را به سازمانکه خواهید گرفت ای قرار برنامه یحاطربرای  یمناساب 

 .دیفر خوش آمدساین . به هدایت خواهد کرد

 انگسانا کیپاتر

 ایلوانی، پنسونات لسیدو
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2. Ron Lippitt 
3. Marvin Weisbord and Sandra Janoff 
4. Peter Senge 

5. Dick Axelrod 
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 پیشگفتار نویسنده

 
 
 
نیز مناسب  یشکله بمعمومً هستند که قیدق 5راهبردی ۀبرنام کیدارای  هاو دانشگاهها دانشاکده  ۀمه باًیتقر

شان کنندگانتهیه راظتنامورد جیو نتا هاآرمان ۀدهندا انعکا هآناز  یاریبساما متأسفانه  ،سات انوشاته شاده  
ا از هم تفکیک مجزّو متعدد  هایبخش، به اجراهنگام در  راهبردیهای برنامهبسیاری از  ،درحقیقت ستند.نی

ممکن . استکار  دشوارِ اریبسا بخش  ،هاامهبرناجرای و  آساان یک برنامه، بخش تدوین  چراکه ؛دنشاو می
که این او ی دونشمیتدوین بلندپروازانه  اریبسها برنامهاین باشد که نیز  شکلم نیابروز یل ترین دماست مهم

 .و درنتیجه فاقد یکپارچگی مزم هستند ندیرگمیشکل ن یکپارچهمستحکم و  یهادادهاسا  بر

 ی،اصل لیدلمعمومً به یک است و  بالقوّههایی دارای کاستی راهبردی یزیربرنامه نیز عالی آموزشدر 
به  تعهّدمدرنتیجه و  اندشتهبا برنامه ندا یارتباط چیه ،رونی سازماند نفعانذی: شودمواجه می یتموفقبا عدم 
 ،شده امها انجآن یاست که برا یکارریزی کنند که برنامهیاحسا  م افراد این اًلباغ. دستنینهم آن  یاجرا
کس چیه ؛ زیراموردتوجه قرار گرفته باشد شانیهادهیکه ا باور ندارند ها. آنستا انجام نشاده ها با آنولی 
و بررسی بحث به  انآن یدهایو امها دغدغهدرخصوص  او ی بشنودرا ها آنات ینکرده است نظرسعی واقعاً 

در  یشنهادیپ ماتیتصمناشی از  یمال یامدهایپمانند راهبردی،  یاطالعاتبه  ،ندرتها بهآندرواقع  بپردازد.
 .دسترسی دارندها برنامه

اگرچه که کنند ای رشااد میشاایوهبه ،هسااتندبا برنامه قطع ارتباط ناشاای از که احساااسااات  قبیل نیا
باقی و مشااکل  یک مساائله عنوانبههنوز  ریزیبرنامه فرایندولی اصاال  ،شااودیانجام م راهبردی یزیربرنامه
نداشته باشند و  ریزیبرنامه فرایندمعناداری در  مشارکتدانشگاه احسا   نفعانذیاگر  ،درحقیقت. ماندمی
و  هاهدفر ب یذاراثرگو  گرانیاز د یادگیریخود، ی هاآرمانها و دهیگذاشااتن ااشااتراكبه فرصااتاز 

ها برای آنو  نخواهند بود نیزبرنامه آن  یبه اجرا تعهّدباشااند، مبرخوردار ن سااازمان آتیهای گیریجهت
 شده است.تدوین  چقدر خوب برنامهکه اهمیتی ندارد 

، رهبران ندنپذیر کرا امکان ندهیدر آه سا مؤساّ و موفقیت  شارفت یکه پ راهبردی ییهارنامهتدوین برای ب
 دیها با. آنها را بیاموزندو چگونگی جذب آن ساااازمان اننفعیذتمامی با ارتباط  ۀنحو دیباها دانشاااگاه

کنار  را اسااات یکامالً خطّ یزیربرنامه فرایند کیمربوط به آنچه که  ۀها و همسیاترنمودارها، اعداد، م
 یمتّک ییایرؤهبر به یک ر خود ۀندیآکشیدن ر یتصوبهدر توانند ینم نفعانذیکه کارکنان و چرا ؛بگذارند
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برای . اندکردهرا پذیرفته و باور ها دهیا نآدانشاااگاه  نفعانکارکنان و ذی ۀو فرض کنند که هم بااشاااند 
برخورداری از ا و ب گردندتبدیل  «آینده افق انتفکّرم» به دیبا ، همهاثربخش ۀموفقیت در تدوین یک برنام

 گرنظارهیکدیگر را با  ندهیبزرگ، آ یدهایمشترك و ام یهارزشاو  انداز، چشمو مناسب اطالعات خوب
 .شوند

 ايمرحلهپنج يکردیرو

که در کند یتشریح م راهبردی یزیربرنامهرا برای  یامرحلهپنجساده و  ارکتیمش کردیرو کی ،کتاب نیا
 5یراهبردی مشااارکت یزیر. برنامهه قرارگرفته اسااتدآمد مورداسااتفاکار یکلشااها بهاز دانشااگاه یاریبساا
(CSP) یهاهدفتعیین و  اندازچشاامخلق  فراینددر  نفعانذی ۀهم انه برای جذبتفکّرمو ی منظم فرایند 

 ند از:اعبارتمذکور  ۀمرحل پنج .ستا سازمان ۀندیآبرای مشترك 

، دانشااگاه سیرئهبری به ر راهبردی یزیرکارگروه برنامه جادیمرحله شااامل ا نیا :دهیسااازمان -1 ۀمرحل
 تیاهم برمبنینفعان کارکنان و ذی ۀبه همارسااال پیام و  فراینداین از  تیحماجهت منابع مزم تأمین  تعهّد

 است. یزیربرنامههای تالشهمگانی در  مشارکت

بحث و  و چهرهبهچهره تتعامالبرقراری  ،مرحله نیدر ا: برقراری تعامالتو  هاداده یآورجمع -2 ۀمرحل
 .شودمیو اجرا  یزیربرنامه، تدوین توسط کارگروه ،نفعانذیبا  وگوگفت

عات براسا  اطالبرنامه  کارگروه تدویندر این مرحله، : وضوعاتم بهنسبت  مشتركحسّ  ایجاد -3 ۀمرحل
از  کیهر یبرا یمفهوممدل  کیو  دکنمیرا مشخص  راهبردی یموضاو  اصال   نیشاده، چند یآورجمع
 .دهدارائه می هاآن

 منظوربه نفعانذی، یشدت تعاملبهو روزه کی نشست در یک :اندازچشمدوین تنشست برگزاری  -4 ۀمرحل
 .یندآگرد هم می «حمرجّ ۀندیآ« خلق یکو  یمفهومهای دلمدرخصوص بحث 

از  ریزیبرنامه موردنیازو اطالعات  هادهآوری دامعپس از ج :هاهدفتعیین نشااساات برگزاری  -5 ۀمرحل
 راهبردیوعات ضاااواز مهریک  یرا برا هاهدفاز  یامجموعه ،برنامه تدوین، کارگروه یدیکل نفعانذی

اقدام و  ۀبرنام کمبنای ی ،راهبردی یهاهدف نیکند. ایمتهیه  اندازچشاامدوین ت ۀمرحلشااده در مشااخص
 د.ندهیم لیرا تشک یلیتفصاجرای 

 دینخواه مشااارکتی راهبردی ریزیبرنامه فرایند در ایالعادهیا خارق متفاوت و ،دیجدمورد  چیه شااما
از  وهستند  میعقل سلبر مبتنی گیرنداستفاده قرار میموردی که در این روش یشتر اقداماتب ،درحقیقت. افتی

ریزی راهبردی برنامهمزیت  نیتربزرگ، ویژگیاین و  گیرندشاااکل می مشاااترك میان افرادحسّ  یاک 
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 فرایند یو اجرا دهیسازمان، یطراح که شامل یزیربرنامه فرایندمشاارکتی به   فراینداین . مشاارکتی اسات  
 زیاد برایتالش ساااعی و باوجود  ،راهبردی ۀکارآمد، برنام فرایند کی. بدون داردای ویژهتوجه ، اسااات
 .خواهد داشتنچندانی ارزش آن،  اجرایو تدوین 

 کتاب دهیسازمان ۀنحو
براسااا   نفعانذی جذببا  تبطمر جامعِو  یقانه، عملخالّ یهاشاایوهاز  یاریبساابا ، روپیشهای فصاال در

که باید به آن توجه کرد  یمهم ۀ. نکتشد دیواهآشنا خ نیساازما فرد هبمنحصار  یازهایو ن هاهدففرهنگ، 
که  یتنوّعم یهاها و چالشیدگیچیپبرای مدیریت  یردفهصاااربحمن مدلو  کردیرو چیه که اساااتاین 

های خاصاای که ی متناسااب با ویژگیسااازماننو  هر درواقعوجود ندارد و  ،با آن مواجه هسااتندها دانشااگاه
 .استریزی برای برنامهویژه  کردیرو کیاستفاده از نیازمند  ،دارد
یی ازهاینرفع درجهت  آن را دتوانیمهرکس است که این  مشارکتی راهبردی ریزیبرنامهیی روش بایز

 ریزیبرنامهاز که  یساتمؤسّاکثر . اگرچه استفاده قرار دهدموردخود  یهاآرمانمنابع و  با توجه به ،که دارد
نیز ها از آن یبرخاما  ،اندکرده اجراطور کامل بهرا ای مرحله، مدل پنجاندکردهاستفاده مشاارکتی  راهبردی 
 ازآنجاکه، درواقع. انددرآوردهاجرا به مرحلۀ را در دانشاااگاه خود  شاااانموردنیاز ۀساااه مرحل ایفقط دو 

های یدگیچی، فرهنگ و پهااسااتیساامشااارکتی فراتر از راهبردی  ریزیبرنامه فرایندارچوب و اصااول هچ
اسااتفاده قرار موردمختلف  یهاناها و مکتیرا در موقع فرایند نیا دیتوانی، مباشااددانشااگاه میخاص هر 

 نفعانذی تعهّدنیازمند که  هافنّاوری اجرایبرای آن را  یسااات آموزشاامؤسااّبرخی از مثال،  عنوانبه. دهید
و  یدرس یهابرنامه یبررسیا و  بیرونی 5دهیاعتبار یاهآموزش یبرا یآمادگدرجهت  یخودآموزاسات،  
 .اندکار گرفتهبهها توسط اعضای هیئت علمی نظر در آندیتجد

که ممکن اسااات  ییکردهایروساااایر با  یمشاااارکت راهبردی یزیرفاوت برنامهت ،بکتااوّل  فصااالدر 
آن  تیموفق یبرا یضاارور ۀو چهار مرحل هکار برده باشااد، توضاایح داده شاادبهگذشااته شااما در  سااازمان
و مشارکتی راهبردی  ریزیبرنامهارتباط آن با  چگونگیو  یمفهوم طراح ،دومفصل در . شاود یم توصایف 

رسی بر اتیجزئبا  هراهمشارکتی م یزیربرنامههای تیفعالدرطی پیش بردن شما  ۀواسطهبتأثیرگذاری با آن 
 گرددیماتی ارائه نیز توضیح یمشارکت یهانشستاصلی چهار عنصر درخصاوص   ،فصال  نیادر . دشاو می
 .و تدارکات ی، طراحنفعانذی، دف: هاز اندعبارتکه 

 نی، ایاریهات بساا. از جخواهید آموخترا  دهیسااازمانیعنی اوّل  فاز اتیجزئ ،سااوم کتاب فصاال در
با رابطهدر یزیرکارگروه برنامهآموزش  ۀنحو چراکه ؛شاااودمحساااوب میقلب کتاب  عنوانباه فصااال 
 ۀامعجکلّ  جذب و مشااارکت یبرامنظم  فرایند کیو سااپس صاایف تورا  ارکتیمشاا راهبردی یزیربرنامه
برقراری تعامالت و  هاداده یآورجمعفاز یعنی  ،دومفاز، چهارم فصاالدر  کند.یمپیشاانهاد را  یشااگاهدان
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 یهانشااساات قیازطر ،یزیرکارگروه برنامه یدهد که چگونه اعضاااینشااان مفصاال  نی. اشااودمیبررساای 
 نفعانذی سااازمانی، یهاارزش انیو ب ضااعفنقاط و  تنقاط قوّ ییها، شااناسااا دهیا دیتول با هدف یتعامل

 .کنندجذب میفعال  یشکلبه دانشگاه را

 فاز نیادر . دهدپوشش میرا  وضوعات استمنسبت به مشترك حسّ  ایجادفاز ساوم که  ، پنجم فصال 
 تفکّرچگونگی ، مهم وضاااوعاتها و میدگیچیپدرك کامل هاا قبل از  حال راهساااوی باه  شپر یجاا باه 

 جادیاچگونگی  ،فصاال نیادر . گیردتوجه قرار میمورددوم فازدرطی شااده دیاطالعات تولدرخصااوص 
 یآورجمع ارشده در فازپدید موضوعات راهبردیروشان کردن  و  ساازی خالصاه  یبراهای مفهومی مدل
 .دشومیداده توضیح  هاداده

 نی. اتشریح خواهد شد ،است اندازچشم دوینتبرگزاری نشست که  چهارم فاز، کتاب شاشم  فصال در 
د فرهبمنحصر یهادگاهیدگذاشاتن  اشاتراك فرصات به ، بیرونیو رونی د نفعانذی ۀمداخل ۀواساط هب دادیرو

، نی، والدالنیالتحصااا، فارغهیئت علمی یا اسااااتیدمختلف ) یهاگروه یبرا ساااازمان ۀندیآدرخصاااوص 
 نفعانذیتوسااط  سااازمان ۀندیآ ی ازتصااویر جادیبا ا یمشااارکت دادیرو نیکند. ایفراهم مرا ( اندانشااجوی

 رسد.یاوج خود مبه

، فازدر این . شودمیبررسای  سات  هاهدفتعیین نشاسات   برگزاری  کهپنجم فاز ، هفتم کتاب فصال در 
درجهت  دیکه با راهبردی یهاهدفاز  یامجموعهشناسایی  ا هدفب نفعانذی ریو سا یزیرکارگروه برنامه

 کنندگان. شرکتآیندگرد هم می، اجرا شوند ،(چهارم فازشده در تدوین) مشترك اندازچشام به  یابیدسات 
راهبردی، نقاط  یهاهدفاز هر مجموعه برای خاص  اقدامِ ۀبرنام کی جااد یبر اعالوه ،در این نشاااسااات 

 را انجام خواهد داد(. یچه کار ی،)چه کس کنندیمشخص منیز را  یممیّزیا  ییگوپاسخ
دهد و می اتی را ارائهتوضایح  ،یمشااارکت راهبردی یزیربرنامه فرایند یاجرادرخصااوص  هشاتم  فصال 
و  یزمانخطوط ها، مدلفصااال،  نیادر شاااود. یم کجا آغازاز  یواقع یزیربرنامه کند کهبیان می درواقع

 یایدن ی ازاندازچشاامبرای داشااتن  .شااودمیه ارائه برنامکلّ  یممیّز ونظارت  یخاص برا یهاارچوبهچ
 یزیربرنامههای روی تالشپیش یهاو چالش نعموابا رابطهدرشده آموخته یهادر  ،نهم فصلدر ، یواقع
 د.شویمشکل خالصه مطرح به

درخصوص  رشتیعات باطالشاامل   مهیپنج ضام  و یشانهاد یپمطالعاتی منابع از  یهرسات ف کتاب،پایان در 
 ها. این ضمیمهشودمیارائه  ریتأث نیشتریبدساتیابی به  رای ب مشاارکتی  راهبردی ریزیبرنامهاساتفاده از   ۀنحو

سا، ؤر یبرا فازیپنج یزیربرنامه فرایند حیتواند به توضیکه میا چکیده  ییاجرا ۀخالصیک : از اندعبارت
 یممیّزای از نمونه ؛یمفهومهای دلماز دو نمونه  ؛کند مککبه شاااما  نیریو ساااا یعلم تهیئ، متولّیاان 
متعددی  هایکند و روشیم یابیارز ،فرایندانجام را قبل از  سازمان کی یزیربرنامه تیکه ظرف یزیربرنامه
 .نفعانذیمیان  یهمکار تیتقو یبرا
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 فردهمنحصرب يایمزا

ها به آنرایج  منظمِعادی و  راهبردیِ یزیربرنامههای روشرا که  آنچههر  ،یمشارکت راهبردی یزیربرنامه
 ناشی از یمال راتاث وتدوین را  ایکنندهقانع اندازچشام و  هاهدف: دهدتوجه قرار میمورد، کنندتوجه می

اسااتفاده  اتمیو تصام  هاوگوگفتدر یرساان اطال  منظوربهها از دادههمچنین ، کندمیتعیین را  اتمیتصام 
، براینعالوهنماید. میمشخص را برنامه  اجرای یمزم برااقدام  یهادانشگاه و برنامه یهاتیاولوو کند یم

 فراینداین کند. یکمک م ساااازمانبه دیگر نیز  زیمتماروش  نیچندبه مشاااارکتی راهبردی  یزیربرناامه 
 اند از:عبارت فازیپنج

 کندیمایجاد آن را  ای و بخشدمیرا بهبود  یسازمان تیظرف -1
توانند بهتر می، نمایندها اساااتفاده از آنرا تجربه و  یمشاااارکت یهاروش ،دانشاااگاه نفعانذی کهزماانی  

را بندی بودجه و ایندنماسااتخراج  دهیچیپ یهااز داده را ینا، معدننبرگزار ککارآمد و مؤثر  ییهانشااساات 
 ندنمایرا حل  دهیچیپ ت، مشکالبپردازند تفکّربه ای شکل سازندهبه بنیادیمسائل درخصاوص  ، کننددرك 
 .دهندآموزش  گرانیبه د گوپاسخجذاب و  یاوهیشو به

 کندیم یافتدرها از آنآگاهانه  یشکلبهرا  ختلفم نفعانذي يهادهیا -2
خود  تها و نقاط قوّ، چالشهایدگیچیشاارو  به درك پریزی برنامهفرایند در کنندگان شاارکت کهزمانی 
 بامتر یاز درک یشتریافراد ب کهزمانییقت درحق. کندرشاد می  یترمندانههوشا شاکل  به ساازمان کنند، یم

بر ارزشمند مبتنی یاندهیآطراحی و  یرگذارثابرای فعامنه ، شوندبرخوردار  راهبردیبا موضوعات دررابطه
تحت فشار قرار  دهنیسمت آحرکت به یبراها را نباید آنکس چیهکنند. می مشاارکت ها در فعالیت ،تعهّد
 .گول بزند ای و دهد

 کندیمترسیم را  سازمان ۀندیآاز  تربزرگ ياندازچشم -3
 و شوندمیخارج ( ها)مانند دانشاکده  خود یساازمان  واحدهایاز  ریزیدر این نو  برنامهکنندگان شارکت  

، مشکالت وضوعاتممیان  ارتباط متقابل ،نفعانذی کهزمانی. کنندیم نظاره یگریدبا نگاه دانشگاه را کلّ 
 کنندتالش می، شاااوند خودهای و تفاوتاختالفات گیر در نکهیا یجاکنند، بهیم دركها را و فرصااات

 .کنند مشترك را کشف یهاآرمان

 بخشدیرا بهبود م راهبردي يزیربرنامه فراینددرطی شده اتّخاذ ماتیتصم تیفیک -4
خواهد است که شما را قادر  یترآگاهانه اتمیتصم اتّخاذ، راهبردی یزیرشارکت در برنامه  لیاز دم یکی

 مشارکت یزیربرنامه فرایندر ری دوقتی افراد بیشت. دا رفع کنیر ندهیآ یهاچالش شکل کارآمدی،بهساخت 
مانند آورند )دساات میبه مختلف یهادیدگاهبا توجه به ی را شااتریاطالعات ب، رندگانیگمی، تصاامنمایند
ی هاداده گاهیپا نیبا توجه به ا .(شناختیتیجمعاطالعات و میزان شاهرت و اعتبار سازمانی  ، یمال یهاداده
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خواهند شد قادر ها شاوند. آن یآگاه مبهتر و مشاکالت  از مساائل  ات، میتصام  اتّخاذقبل از  نفعانذی، غنی
را  سازمانکلّ  ،(ییدانشجو یزندگ ای 5کاروکسب ۀمدرس ،مثال عنوانبهسازمان )مختلف  یهابخش یجابه

 کنند.را درك ود خ یشنهادیپ ماتیبلندمدت تصماثرات و مشاهده 

 کندیم تیتقو اایجاد یرا  سازمانی اعتماد -5
، داعتماوجود اساات. بدون  یسااازمان یدر زندگ ترین عنصاارماندگار ،حالنیو درع نیترشااکننده اعتماد، 

و  نیسااتسااازمان  یرهبر قادر به چراکه ؛اسااتکوش سااخت ای قدر زیركچ مدیریک اهمیتی ندارد که 
 کهزمانی معمومً ماند.یممنفعل باقی و  شودمی توقّفمسازمان ، باشدنکارکنان ماد اعتمورد یرهبر کهزمانی

 اتتعارضاا، گرددیغالب م تیشااود، عصاابیم دارخدشااهآن  تیریدانشااکده و مددانشااگاه یا  نیاعتماد ب
 ۀکنندشنهادیپبراسا  فرد بلکه  ،شوندیمنقضاوت  یستگیها براسا  شادهیو ا دنکنی مییخودنماکوچک 

 ،استمند هرهب ییاعتماد بامسطح که از  یدانشگاه ای کدهند. در مقابل، دانشگیرمی قضاوت قرارموردها آن
باز،  یزیربرنامه فرایند کیاستفاده از  ،اعتماد جادیاهای شیوهاز  یکیانجام دهد.  شگرفی یتواند کارهایم

 است. یو مشارکت فراگیر

آن شااامل  ی، اصااول راهنمااین. باوجودسااتینی یجادوروش یک  ،مشااارکتی راهبردی ریزیبرنامه
سازد یم دانشگاه را قادر نفعانذی، وسایع  بودجه( و مشاارکت درخصاوص  ویژه به) تیشافاف ، فراگیر بودن
، تاسحائز اهمیت که واقعاً  آنچهدرخصوص  وبه بحث و بررسی بپردازند موضوعات حسا  درخصوص 

 کنند. یروابط را بازسازحتّی  از اختالفات را حل و یو برخنمایند  وگوگفت
 
 
 
 

                                                           
1. Business School 


