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 چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشیی   ژو هییی         
های آن زمینه ها، ابعیا ، نناصیر   الزامیاتی  یه      انیگاه بو ه است تا بر اساس یافته

موزشی   ژو هیی ضر  ت    ا آئی  ا ند، تد ین   تبییین  برای ممیزی فرایندهای آ
تحقیق آمیخته ا تیافی بو ه است. تید ین  شو . تحقیق از نظر هدف  ا بر ی     ش 

الگو    سه مرحله مستقل      نین حال مرتبط به هم انجام گرفت  ه به ترتیی  شیامل   
یید  یفیی الگیو   بیا  ره     تکمیل   تای های الگو،مطالعات نظری   تد ین ابعا    مولفه

   مرحله  یفی شیامل   سازی الگو بو ه است. جامعه آما یسنجی   نهاییمرحله انتبا 
گییری بصیو ت هدفمنید    نفعان بو ند  ه از میان آنها نمونیه    گر ه متخصصین   ذی
جامعه آما ی شیامل انایاه هییات نلمیی  انییگاه       تحقیقانجام شد      مرحله  می 

نفیر   033ت  ه مطابق آما های ا ائه شده تعدا  آنها هنگام انجام تحقییق  شاهد بو ه اس
گییری  نفر بعنوان نمونه آما ی انتخاب شدند. نمونه 861بو ه است. از میان آنها تعدا  

ها   اطالنیات از ابیزا  مصیاحبه       ا ه یآ  برای جمع ای انجام گر ید.به   ش طبقه
تحلیل مامونی اسیتفا ه شید      های  یفی از ا هژرسینامه استفا ه شد. برای تحلیل 

تک گر هی، تحلیل  ا ییان      tتحلیل ناملی،  یهاهای  می از آزمونبرای تحلیل  ا ه
های تحقییق نییان  ا   یه جهیت ممییزی      استفا ه گر ید. یافتهمدل معا  ت سا تا ی، 

ی، معیا ها   فرایندهای آموزشی   ژو هیی  زم است الزامات سا تا ی، سطوح ممیز
 هیی  های ممیزی، برنامه اجرایی، ممیزی فرایندهای اصیلی   بیا  ره گیزا ش   شا ص

 یانیی   ژو هییی جر  یآموزشی  یندهایفرا یزیممیزی مو   توجه قرا  گیر    اینکه مم
اسیت      نهاییت    ییایی   ژو یدگیچیژ ین نظر  ا ایبو ه   از ا ینامل  چند یبعدچند

 ی  ژو هیی  یآموزشی  ینیدها یفرا یزیی  ا آمد مم یرا    اجراگیری شد  ه استقنتیجه
 است.یمند   ژو، نظامی سم یکر یمستلزم   
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 مقدمه  
آموزش و پژوهش دو کارکرد اصلی دانشگاه می باشند. 

فراگرد خدماتی استت کته بته یتادگ ری     منظور از آموزش، 
دانشجویان منتهی می شود و به صورت معلومات، مهارتهتا،  
تبحر علمی، رشد فکری و اجتماعی در وجتود دانشتجویان   
تجلی می یابد. منظور از پژوهش، فراگرد خدماتی است که 
به گسترش مرزهای دانش می انجامد و بصورت یافتته هتا،   

لوژیکی و علمتی و آفرینشتهای   شناخته ها، نوآوریهای تکنو
. دانشگاهها با توجه به اهدافشتان،  [1] هنری ظهور می یابد

مدیریت، ساختار، منتاب،، رویته هتا، فراینتدها و روشتهای      
برای تحقق اهداف تع ت   شتده فعال تت     مشخصی دارند و

می کنند. در ای  فرایند برنامه ریزی و تصتم   گ تری متی    
انسانی را بکتار متی گ رنتد و     کنند، مناب، مالی، اطالعاتی و

برای استفاده اقتصادی از مناب، موجود و افزایش اثربخشتی  
باید مورد آس ب شناسی و ارزیابی قترار گ رنتد. موسستات    
آموزش عالی باید در فرایندهایی کته بترای آمتوزش عتالی     

. هتدف ارزیتابی،   [2] یابنتد ح اتی اند به سطح به نه دست 
ن و سطح آن بهبتود عملکترد   صرفنظر از نوع، رویکرد، زما

س ست  است که مم زی فرایندها گتامی در ایت  مست ر متی     
 باشد.

در خصوص اهم ت و ضرورت تحق ق بایستتی اشتاره   
کرد که از طریق مم زی، فرایندها و برونتدادهای ستازمانی   

. بعالوه دانشگاه بایتد بتوانتد اثربخشتی    [3] یابندارتقاء می 
ه و فراینتدهای ستازمانی   خود را به نحو مناسبی حفظ نمود

را برای دست ابی به بهتره وری و ک ف تت ب شتتر، اصتال  و     
در ادب ات تخصصی ایت  رونتد تحتت     .[4] نمایندبهسازی 

عنوان توسعه سازمانی یا بهبود ستازمانی ب تان شتده استت     
. اصال  و بهستازی فراینتدها بطتور عتاف و فراینتدهای      [5]

ست که همواره آموزشی و پژوهشی بطور خاص مساله ای ا
 برای دانشگاه مطر  می باشد.

تعتتاریم متعتتدی از مم تتزی توستتر پژوهشتتگران و    
، فراینتد  1اندیشمندان ارائه شده است از جمله اینکه مم زی

جم، آوری شواهد است. شتواهد مم تزی، بترای ارزیتابی     
اینکه تا چه اندازه مع ارهای مم زی محقق می شتوند بکتار   

ی مستقل و س ستتمات   جهتت   . مم زی فعال ت[6]می روند 

                                                           
1 Auditing 
2 Process 

بررسی عملکرد س ست  به منظور حصول اطم نان از انطباق 
ریتزی شتده   های مؤثر بر ک ف ت، با ترت بتات برنامته  فعال ت

. مم زی بررسی مستقل و نظاف یافتته ای استت   [7]باشد می
های موجود و نتتای  حاصتله تتا    برای تع    ای  که فعال ت
ریزی شده و الزامات همختوانی  مهچه اندازه با ترت بات برنا

دارد و اینکه ترت بات مذکور برای دست یتافت  بته اهتداف    
. در واقت،  [8]شتوند  مناسب بوده و به طور مؤثر اجترا متی  

 مم زی فرایندها یکی از حوزه های عمل مم زی می باشد.
یکی از رویکردهای مورد تاک د در حوزه آموزش عالی 

از جمله مفاه می است  2یند. فرآ[9] استرویکرد فرایندی 
. [11] استت که در مباحث ستازمانی بته وفتور بکتار رفتته      

های ه  پ وند است که با همتدیگر  فرایند، گروهی از وظ فه
ای از فعال تهتایی  کنند. فرایند مجموعته ای را ایجاد مینت جه

 کنتد است که دروندادها را به بروندادها یا نتای  تبتدیل متی  
انهای موفتتق قابل تهتتا و منتتاب، منحصتتر . امتتروزه ستتازم[11]

. مم تتزی [12] آنهاستتتبفتتردی دارنتتد کتته عامتتل برتتتری 
فرایندها یکی ای  مقوله هاست. مم زی فراینتد اشتاره دارد   
به ارزیابی برنامه ریزی شده و س ستمات   رویه ها، فعال تها 
و تجه زات ی  فراینتد براستاع عمل تات مستتند شتده و      

 ت، کارآئی و اثربخشتی موجتود و   شواهد، با توجه به ظرف
. از طریتق مم تزی فراینتد متی تتوان بته       [13]مورد انتظار 

ای از سواالت مختلفی جواب داد از جمله اینکته مجموعته  
کنند؟ ارتبتا   فعال تهای مرتبر به ه  چه هدفی را دنبال می

و چ دمان فعال تها چگونه است؟ آیا اقتصاد و کارآیی کارها 
خدمات متقابل و متوالی درون فرایند مناسب است؟ ک ف ت 

 بایستتی  فراینتد  مم تزی  اجترای  منظور باشد؟ بهچگونه می
 توصت م  فرایند اجرای حال در فعال تهای و موجود ساختار

 فراینتد،  شتر   وظتایم،  شر  تشک التی، نمودارهای. شود
 طرحهتای  هم نطور و فلوچارتها مستند، کنترلهای آموزشها،

 در کته  هستتند  متواردی  جملته  از فرایند تعالی جهت فعال
 .[13] باشند توجه مورد باید فرایند مم زی جریان

بترای مم تزی فراینتدها مم تزان بایستتی مفروضتات و       
نکات کل دی خاصی را مورد توجه قترار دهنتد. برختی از    
نکات کل دی که برای مم زی فرایندها توسر زاک زیستکی  

رتنتد از   مطر  شده است عبا [15] 2.سی .اع .و سی [14]
باشد، دروندادها و بروندادهای هر مال  فرایند مشخص می

                                                           
2 CSC 
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بنتدی  پتذیری اولویتت  فرآیند تعریم و برحستب مختاطره  
شوند، فرایندها پایش، سنجش، تجزیه و تحل ل و تعتالی  می

ریتزی، اجترا، کنتترل و    شوند و ی  چرخته برنامته  داده می
وجتتود د ارد، تعهتتد، درگ تتری، بهبتتود و   1عمتتل کارآمتتد

خص ص مناب، از طرف مدیریت مشتهود استت، بتازخورد    ت
باشد، مناسب از مشتریان )درونی و ب رونی( در دسترع می

متصدیان از عملکرد، اهتداف بهبتود، طرحهتا و مشتوقهای     
فراینتتد آگتتاهی دارنتتد، الزامتتات مربتتو  بتته صتتالح تها و  

هتتا مشتتخص استتت و بتتاالخره اینکتته فراینتتد،    آمتتوزش
و کنترلهتای کارآمتد تیتم      مستندسازی شده و آمتوزش  

 گردیده است.

مطالعه تحق قات انجاف شده در زم نته موضتوع تحق تق    
دهد که در رابطه بتا مم تزی، پژوهشتهای زیتادی     نشان می

های انجتاف شتده مویتد    انجاف شده است. همچن   پژوهش
 یآنست که مم زی در عرصته دانشتگاهها و مراکتز آموزشت    

ن ز در ای  زم نه انجاف  مورد توجه بوده و تحق قات متعددی
گرفته است. بایستی اشتاره نمتود کته در داختل کشتور در      

هتای محتدودی   زم نه مم زی در مراکز دانشگاهی پتژوهش 
 [16]. از جمله می توان به تحق ق محمدی 2مشاهده گردید

تحت عنوان طراحی الگو مم زی ک ف تت و امکتان ستنجی    
ود. یافتته هتای   اجرای آن در نظاف دانشگاهی ایران اشاره نم
در حتوزه هتای    تحق ق عوامل و مالکهای مم زی ک ف ت را

آموزشتتی، پژوهشتتی، عمرانتتی و اداری و متتالی نشتتان داده 
است. همچنت   نتتای  تحق تق تای تد نمتوده استت کته در        
دانشگاههای دولتی ایران پ اده سازی و اجرای نظاف مم تزی  

ه ک ف ت ضروری بتوده و امکتان پتذیر متی باشتد. در ادامت      
هتتای انجتتاف شتتده و یافتتته ختتارجی بخشتتی از پژوهشتتهای

 مربوطه ارائه شده است.
با هدف مطالعه وسعت فعال تهتای   [17]تحق قی را آزاد 

هتتا و دانشتتگاههای ایتتاالت در دانشتتکده یات تتعمل یز تتمم
هتا و  متحده و همچن   برای تب    درک مم تزان دانشتکده  
دهتتای دانشتتگاهها در خصتتوص اهم تتت فعال تهتتا و کارکر 

مختلم مم زی انجاف داده استت. بترای تحق تق دو فرضت ه     
ب   وستعت مم تزی    -مطر  شده است که عبارتند از: الم

                                                           
1 Effective plan, do, control action cycle 

 ,SID ،Irandoc یاطالعات یهاگاهین یافته براساس جستجو در پایا 2

magiran آزاد با  یو جستجوGoogle Scholar, Google مطرح است. 

اهم تت   -عمل اتی و نتوع موسسته رابطته وجتود دارد. ب    
های مم زی ب   مم زان مراکتز دولتتی و   ادراک شده عرصه

خصوصی متفاوت است. نتای  تحق ق نشان داده استت کته   
های تحق ق تای تد نشتده استت. تحق تق     ض هه چ ی  از فر

و  ینشتتان داده استتت کتته شتترایر داخلتت   [18] 3ژوداوووا
ان  ت دانشگاه بر موفق ت فرایندها تتاث ر دارنتد. از م   یخارج

 یانتداز، راهبردهتا  مشترک، چش  یهاارزش یعوامل داخل
 ینتتدهایت فرآ تتد و تعتتالی گتترا بعنتوان عوامتتل موفق یت جد

باشتند. بعتالوه گتردش    یها مت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
ت  ت ف ت و ک ت افراد، کم یات، رفتارها دانشگاه، اخالق یمال
ت تعتامالت متقابتل    ت آموزش و پژوهش، حاکم یندهایفرا

  آموزش و پژوهش و ساختار دانشگاه به عنتوان عوامتل    ب
دانشتگاه   یو پژوهشت  یآموزشت  ینتدها یت فرا ت موفق یاصل

 اند.تای د شده

تحق قی را بته منظتور ارائته     [19] آندرسون و همکاران
الگویی جهت تع    گستره فعال تهای مم زی در دانشتگاهها  

ها انجاف داده اند. نتای  تحق ق نشتان داده استت   و دانشکده
های ذیتل باعتث گستترش انتدازه واحتد مم تزی       که مقوله

دولتی بودن نظاف سازمانی  درونی دانشگاهها خواهد گردید:
در صتورتی کته ستاختار     نی دانشگاه،اندازه سازما دانشگاه،

در صتورت   کنترل سازمانی بصتورت ی تر متمرکتز باشتد،    
اگتر اعیتاء کم تته     های پزشکی،وجود و فعال بودن حوزه

مم زی از گسترش واحد مم زی یفلت کنند، اگتر ستازمان   
وقتتی   بخواهد خود را با الزامات خاص مم زی تطب ق دهد،

مطابقت، ب ش از  یهامدیریت مخاطرات سازمانی و فعال ت
حد مورد توجه باشد، مناب، حمتایتی زیتادی وجتود داشتته     
باشد. وقتی مم زی عمل اتی و رهبری توسعه بطتور ضتمنی   

شتوند، وقتتی واحتد    درگ ر منشور ماموریتت ستازمان متی   
هتای ختود را بالفعتل کنتد و انتظتارات از آن      مم زی بالقوه

  تحق تق  توسر ذینفعان مداوما رشتد یابتد. همچنت   نتتای    
نشان داده است اگر فعال تهای مم زی برون ستااری شتوند،   

های دریافتی توسر واحد مم تزی افتزایش   نسبت گواه نامه
و به فعال تهای انجاف شده بدون مم تزی شتدن اعتمتاد     یابد

 شود.زیاد شود، اندازه و گستره واحد مم زی محدودتر می
وان تحت عنت  [21] 4تحق ق دیگری را ذکریا و همکاران
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« نقش و جایگاه مم تزی در مراکتز آمتوزش عتالی متالزی     » 
اند. نتای  تحق ق نشان داده است که م ان متدیران  انجاف داده

و اعیاء ه أت علمی در خصوص نقش و اهم تت مم تزی   
درونتتی در دانشتتگاهها و مراکتتز آمتتوزش عتتالی ادراکتتات  
مشتتابهی وجتتود دارد و ضتترورت اجتترای آن از منظتتر     

باشد. در بود ک ف ت دانشگاه مورد تای د میتاث رگذاری بر به
ای  زم نه ب   دیدگاههای افراد در دانشتگاههای مختلتم و   

دار مشتاهده  گروههای مدیران و ه ات علمی تفاوت معنتی 
نگردیده است. نت جه دیگر اینکه در زم نته مم تزی، مراکتز    

تتر از مراکتز دولتتی عمتل     آموزش عالی خصوصی ضع م
تحتت   [21] 1گری را ال وت و همکتاران اند. تحق ق دیکرده

« طراحی مدل فراینتدی بهبتود یافتته بترای مم تزی     »عنوان 
اند. هدف اصلی تحق تق تتدوی  و ارائته متدل و     انجاف داده

رویکردی فرایندی برای مم زی بوده است. طوریکته متدل   
طراحی شده بتواند جایگتاه و ارزش واقعتی و ادراک شتده    

تحق تق نشتان داده استت کته     مم زی را بهبود دهد. نتتای   
اند. کارگزاران مم زی ب شتر بر پ شبرد برنامه مم زی متمرکز

با چهتار   یهای تحق ق مدلی فراینددر نهایت براساع یافته
گاف اساسی برای مم زی درونی ارائه کرده است و پ شتنهاد  
شده است که ضم  اهم ت دادن به اجرای برنامته مم تزی   

   توجه شود.بایستی به نت جه محوری ه
 [22]تحق ق دیگتری توستر ان ستت تو مم تزی درونتی      

بندی ظرف ت مم زی درونی مدل سطح یتحت عنوان طراح
برای نهادهای دولتتی انجتاف گردیتده استت. نت جته اصتلی       

عنصتر مم تزی بتوده     6تحق ق ارائه مدلی پن  ستطحی بتا   
باشتد.  است. ای  مدل در واق، نقشه راه مم زی درونتی متی  

توانتد در  دهد که مم زی در هر ستازمان متی  می مدل نشان
سطح مشخصی عمتل کنتد و هریت  از ستطو  ظرف تتی،      

توانتد  هایی است که مم زی میها و ظرف تب انگر مشخصه
مطابق آنها عمل کند. نت جته دیگتر تحق تق ایت  استت کته       

گرا دارد. بعتالوه  مم زی همواره ماه ت رشد یابنده و تعالی
عنصر را شناستایی   6اف مم زی درونی نتای  تحق ق برای نظ

خدمات و نقش مم تز   -1است که عبارتند از:  و تای د کرده
فعال تهتتای  -3هتتای کتاری(،  برنامته ) متتدیریت -2درونتی،  

مدیریت عملکرد نظاف مم زی و پاسخگویی،  -4تخصصی، 
ساختارهای حاکم تی. بته   -6روابر و فرهنگ سازمانی،  -5

                                                           
1 Elliott and others 

زی بایستتی عناصتر متذکور را    ب ان واضحتر هر نظتاف مم ت  
نشتان داده   [23]داشته باشد. تحق ق آندرستون و همکتاران   

است که اندازه مناستب واحتد مم تزی بایستتی مبتنتی بتر       
آنطور که مدیریت و کم ته مم تزی   -رسالت حوزه مم زی 

باشد. در نهایت مدل مفهتومی ارائته شتده     -کنند تع    می
امل اصلی انتدازه به نته   ع 7نشان داده است که بطور بالقوه 

 -1کننتد کته عبارتنتد از:    ب نتی متی  واحد مم تزی را پت ش  
ماموریتت   -3ویژگ های حتاکم تی   -2مشخصات سازمانی 

همستوئی   -5گزاره های ارزشتی مم تزی    -4 مم زیواحد 
 -6مم زی درونی بتا اهتداف متدیریت و شتورای مم تزی      

 ک ف ت خدمات مم زی. -7 درونیراهبردهای مم زی 

 ٪43نشان داده استت کته    [42] 2های تحق ق آریناهیافت
باشند و در دانشگاههای ایتال ا دارای نظاف مم زی مستقل می

شود. دانشگاهها گزارشات مم زی به مدیریت ارائه می 53٪
در خصوص مهارتهای مم زان تجزیه و تحل ل داده ها نشان 

د باشدهد مهارتهای عمل اتی آنان در سطح قابل قبول میمی
و از ای  نظر ب   دانشگاهها تفتاوت زیتادی وجتود نتدارد.     
بعالوه در دانشگاههای خصوصتی ن تز جریتان مم تزی در     

هتای تحق تق نشتان    باشد. یافتته گ ری میحال رشد و شکل
داده است ماه ت فراینتدهای متورد مم تزی در دانشتگاهها     

، ٪53 انستانی ، منتاب،  ٪53، آموزشتی  ٪66عبارتند از  مالی 
و انتواع   ٪67 ستایر ، ٪33 عمرانتی ، It33٪، ٪46پژوهشی 

مم زی مناسب جهت اجرا در دانشگاهها به ترت ب اهم تت  
، منتاب،  ی، پژوهشت ی)آموزشت  یات ت بدی  شتر  استت  عمل  

ر. ی، ستا یت مختاطرات، متال  یری، مطابقت، متد (و ... یانسان
 یز ق آنست که اولویت مه  گزارشات مم گر تحقیجه د نت

ندهاست و پس از آن یمجدد فرا یسل و مهند ه و تحلیتجز
ات و  ت عمل یت مختاطرات، کتارائ  یری، متد ین ز کنترل متال 

 عملکرد قرار دارند. یاب ارزش
دانشگاه شاهد س ستتمی نستبتا نوپاستت کته در شتکل      
گ ری آن دیگر دانشگاههای دولتی الگو بوده است. شتواهد  
و بررس ها موید آنست که اقداماتی برای مطالعته، تحل تل و   

ود رویه ها و فرایندهای آن انجتاف شتده استت. در ایت      بهب
توان به تشک ل، اهداف و وظایم کارگروه اصال   زم نه می

چابت   . در آئ   نامه مذکور [25] نمودساختار اداری اشاره 
تشتتک الت و  ستتازی، متناستتب ستتازی و منطقتتی ستتاخت 

                                                           
2 Arena 
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و  فرآینتدها  رویته هتا،  اثربخشی و کارآیی همچن   افزایش 
در واقت، ناکارآمتدی    .وان هدف مطر  شتده انتد  بعن روشها

فرایندها و روشها و اصال  آنها همچنتان مستاله ای جتدی    
 برای دانشگاه بوده است.

مم زی فرایندها، یکی از فعال تهای شتناخته شتده بترای    
تیم   ک ف ت و کم  بته اجترای به نته طرحهتا و کارهتا      

ستاز و   . نبتود [26] باشدمطابق انتظارات و استانداردها می 
کارهتتای ستتازمانی مناستتب از قب تتل ستتاختار، مع ارهتتا و   
شتتاخص هتتای مم تتزی معتبتتر جهتتت مم تتزی فراینتتدهای 
آموزشی و پژوهشی وضع تی است که می تواند در دانشگاه 
فرایند مم زی را با مشکل مواجه سازد. مساله تحق ق را می 

آست ب   -توان در سه جنبه، قابل توجه زیر، ب ان نمود: التم 
ی و مم زی فرایندهای دانشگاهی از جمله فراینتدهای  شناس

آموزشی و پژوهشی برای حفظ و ارتقاء اثربخشی دانشگاه، 
 -چالشی منطقی و طب عی است که همواره مطر  است. ب

شتتواهد و نتتتای  پژوهشتتی مویتتد آنستتت کتته تشتتک الت،  
ی ایتتتران( دچتتتار ) دانشتتتگاههامتتتدیریت و فراینتتتدهای 

. [29، 28، 27] باشتند متی  ناکارآمدی و ضتعم اثربخشتی   
ناکارآمدی فرایندهای آموزشی و پژوهشی ن تز از ایت  امتر    

بررسی مستندات و تجرب ات موجتود   -و ج مستثنی ن ست
در دانشگاه مورد مطالعه، موید عزف مدیریت مبنی بر بهبتود  
فراینتتدهای دانشتتگاهی از جملتته فراینتتدهای آموزشتتی و   

برای مدیریت  ای جدیپژوهشی است و ای  موضوع مساله
دانشگاه بوده است. مساله تحق ق بطور مشتخص عبتاربوده   
استت از اینکته چگونتته متی تتتوان فراینتدهای آموزشتتی و     
پژوهشی را بطور نظاف منتد و بتا رویکترد علمتی، مم تزی      
نموده و ضم  آست ب شناستی، راهبردهتای منطقتی بترای      

 آنها ارائه نمود. بهبود و ارتقاء بهره وری

 سوال های پژوهش
الزامات ستاختاری الزف جهتت مم تزی فراینتدهای      (1

 آموزشی و پژوهشی موجود دانشگاه شاهد چ ست؟

( ستتطو  مم تتزی مناستتب بتترای مم تتزی فراینتتدهای 2
 آموزشی و پژوهشی موجود دانشگاه شاهد کدامند؟

( مع ارهتتا و شتتاخص هتتای مناستتب بتترای مم تتزی  3
فراینتدهای آموزشتی و پژوهشتتی موجتود دانشتگاه شتتاهد     

 امند؟کد

( ابعاد برنامه اجرائی مم تزی فراینتدهای آموزشتی و    4
 پژوهشی موجود دانشگاه شاهد چ ست؟

( دسته بندی مناسب فرایندهای آموزشی و پژوهشتی  5
 موجود دانشگاه شاهد چگونه است؟

( عناصتتر الزف بتترای نظتتاف گتتزارش دهتتی مم تتزی   6
فراینتدهای آموزشتی و پژوهشتتی موجتود دانشتگاه شتتاهد     

 کدامند؟
زم نه های سازمانی مناسب برای مم زی فراینتدهای   (7

 آموزشی و پژوهشی موجود دانشگاه شاهد چ ست؟

( اعتبار الگوی ارائته شتده بترای مم تزی فراینتدهای      8
 آموزشی و پژوهشی موجود دانشگاه شاهد چگونه است؟

 پژوهشروش 
روش تحق ق مورد استفاده برای انجاف پتژوهش حاضتر   

ق از نظتر هتدف    ت نتوع تحق ستت.  آم خته اکتشتافی بتوده ا  
بترای انجتاف تحق تق، پتس از مطالعته مبتانی       بود.  یکاربرد

نظتتری و پ شتت نه پژوهشتتی موجتتود، ابعتتاد و مولفتته هتتای 
مختلم مربو  به مم زی فرایندهای آموزشتی و پژوهشتی   
استخراج و براساع آنها الگوی اول ه تدوی  گردید. ستاس  

انونی متورد  الگوی اول ه تدوی  شتده، در جلسته گتروه کت    
بحث و تحل ل قرار گرفت. ابزار جم، آوری داده ها در ای  
مرحله مصاحبه گروه کانونی و مصاحبه های تای تدی بتوده   
است. مصاحبه هتا از نتوع ن مته ستاختاریافته بتوده استت.       

نفر از متخصصان و متدیران   12اعیاء جلسه گروه کانونی 
ند انتختاب  فرایندها بوده اند که به روش نمونه گ ری هدفم

برای تیم   روایی بخش ک فی پتژوهش از دو فت     شدند.
شتتامل   1تعامتتل طتتوالنی و بررستتی از زوایتتای مختلتتم  

ضرورت، کفایتت، ترت تب و تتوالی ابعتاد و عناصتر الگتو       
مم زی و اظهتار نظتر آزاد استتفاده گردیتد و در خصتوص      

مستت ر نمتتای  »قابل تتت اعتمتتاد بختتش ک فتتی از روش    
ه است. مطابق ایت  روش جزئ تات   استفاده شد« 2حسابرسی

مربو  به تدوی  اول ه الگو، جلسه کتانونی، مصتاحبه هتای    
تأی دی، مشخصات مصاحبه شوندگان، گزاره های کالمتی،  

 مقوله های استنتاج شده ثبت و قابل مم زی هستند.
جامعته  مرحله دوف بته صتورت کمتی انجتاف گرفتت.       

                                                           
1 T-triangulation 
2 Auditing trail 



 

6 

 1115 / پائیز و زمستان 22، پیاپی 2، شماره 11دوره های آموزش و یادگیری/ پژوهشدوفصلنامه 
Biannual Journal of Training & Learning Researches / Vol. 13, No. 2, Serial 24 / Autumn & Winter 2016-2017 

 

 تات  شتامل کل ته اعیتاء ه   تحق ق در مرحله کمتی  آماری  
علمی دانشگاه شاهد بوده است کته مطتابق آمارهتای ارائته     

نفر بوده اند. حج  نمونه مورد ن از بتا   311شده تعداد آنها 
نفر برآورد شد. با توجته بته    168استفاده از فرمول کوکران 

پراکندگی متفاوت جامعه آماری در دانشکده های دانشتگاه  
انجاف شد.  یاطبقه یر گبه روش نمونه یآمارانتخاب نمونه

ق، از  ت از تحق ت داده ها و اطالعات مورد ن یبرای جم، آور
پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه از نوع محقق ستاخته و  

استاع  شامل سه قسمت سوال بتود. چتون پرسشتنامه بتر     
الگوی مفهومی تدوی  شده( برونداد مرحله ک فی پژوهش )

امتا بته     بود 1طراحی گردیده بود لذا دارای روایی محتوایی
منظور رف، نتواقص و ابهامتات موجتود از جنبته شتکلی و      
نگارشی از نظرات و راهنمای های ده نفر از افراد متخصتص  

 2و همچنتت   اجتترای آزمایشتتی استتتفاده گردیتتد. پایتتایی   
  شتد.   ت  کرونبتا  تع  یب آلفایپرسشنامه با استفاده از ضر

 و نفتر اجترا   31برای ایت  منظتور پرسشتنامه هتا بتر روی      
براساع داده های مستخرج از پرسشتنامه هتا مقتادیر آلفتا     

در بخش ستواالت مربتو  بته    محاسبه گردید که مقدار آن 
 7/91و  1/88فرایندهای آموزشتی و پژوهشتی بته ترت تب     

با توجه به اینکه داده هتای مرحلته اول تحق تق     بوده است.
تحل تل   ک فی بوده است. لذا برای تحل ل داده های ک فی از

 -استفاده شتد و بترای تحل تل داده هتای کمتی       3یمیمون
از  (µ<31H:و ) (µ≥30H:) ق ت آزمون فرض های آماری تحق

شتتامل  تحل تتل عتتاملی، متتدل   یآمتتار استتتنباط یآزمونهتتا
ت  گروهی، تحل ل واریانس استفاده  tمعادالت ساختاری، 

 گردید.

 هاافتهی
 یافته های حاصل از جلسه گروه کانونی الف(

های حاصتل از جلسته گتروه کتانونی در     چک ده یافته 
 چهار بخش دسته بندی گردید که عبارتند از:

 . محورها یا گزینه هایی که تای د شدند:1

 .مع ارهای مم زی فرایندها ی آ. پ -الم 

 .شاخص های مم زی فرایندهای آ. پ -ب

 .سطو  مم زی فرایندهای آ.پ -ج

                                                           
1 Content validity 
2 reliability 
3 Thematic analysis 

 زم نه های سازمانی مم زی فرایندهای آ.پ. -د 
 
 . محورها یا گزینه هایی که اضافه شدند:2
 .مراحل مم زی فرایندهای آ. پ -الم 
 .برنامه اجرایی مم زی فرایندهای آ. پ -ب 
وارد نمودن فران دهای اصلی آموزشی و پژوهشی  -ج  

 در الگو
 .گزارش دهی مم زی فرایندهای آ. پ -د 

چابکی ستازمانی بعنتوان زم نته ستازمانی مم تزی       -و 
 ای آ. پ.فراینده

 . محورها یا گزینه هایی که تغ  ر داده شدند:3
نظتتارت »بتته « کنتتترل فراینتتد»در مع ارهتتا، واژه  -التتم

 تغ  ر کرد. «فرایند
در شاخص های مطر  شتده بترای مع تار کنتترل      -ب

 تغ  ر کرد. «بررسی»یا  «بازب نی»فرایند، بازرسی به 

 . محورها یا گزینه هایی که حذف شدند:4
ا از بعتد ستاختاری   ت، درونما و راهبردهت رسال -الم

 .الگو رد شدند
مقولتته هتتای نشتتانگر جریتتان فران تتد شتتامل      -ب

دروندادها، فعال تها و برونتدادهای فراینتد ن تز رد و کنتار     
 گذاشته شدند.

با توجه به یافته های حاصل از تحل ل داده های ک فتی   
مستخرج از دیدگاهها و نظرات اعیا گروه کتانونی الگتوی   

 شنهادی مم زی فرایندهای آموزشتی و پژوهشتی مجتددا    پ
متورد بررستی    طراحی و در جریان مصاحبه هتای تای تدی  

 قرار گرفت.
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 های تاییدیهای حاصل از مصاحبهیافته ب(
 تکم لی بر اساع یافته های مصاحبه های تای دی –تغ  رات اصالحی  .1 جدول

 ب یافته های مصاحبه هاتغییرات تکمیلی حس مصاحبه ها حالت قبل از دیفر

 چ دمان الگو از راست به چپ چ دمان الگو از چپ به راست 1
 «مراحل مم زی» «فرایند مم زی» 2
 الگو« ابعاد»و « مراحل»تفک   شکلی  الگو «ابعاد» و« مراحل»پ وستگی شکلی  3

 در الزامات ساختاری« تع    نوع واحد»مقدف بودن  4
در الزامات  «ناصر رسم ت بخشیتع    ع»درصدر قرار گرفت  

 ساختاری
 «اطالعات عملگردی»عنوان شاخص  «اطالعات»عنوان شاخص  5
 شاخص های مع ار نظارت به« مسئول ت»اضافه شدن شاخص  تت 6
 در مع ار مالک ت« وظایم»به « فعال تها»تغ  ر شاخص  بعنوان یکی از شاخص های مالک ت« فعال تها» 7
 به مع ار اجرا« فعال تها»ص اضاف شدن شاخ تتت 8
 چ دمان سطو  مم زی بصورت طولی چ دمان سطو  مم زی بصورت عرضی 9

 بعد از مم زی «مع ارها و شاخص» ابعادقرار گرفت   به قبل از تع    سطح مم زی« مع ارها و شاخص ها» ابعادانتقال  11
 «پذیرش ک ف ت و ظرف ت» فرایندعنوان  «ظرف ت پذیرش» فرایندعنوان  11
 «برنامه آموزش»تغ  ر عنوان دسته فرایندها به  «فرایندهای مشترک»عنوان دسته فرایندها  12
 «رهبری آموزشی»تغ  ر عنوان زم نه سازمانی به  «رهبری»عنوان زم نه سازمانی  13

 
تعیین اعتبار الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و ج( 

 مرحله کیفی –پژوهشی 
و در ای  مرحلته بته روش ک فتی و بتا     تع    اعتبار الگ

اتکاء به نظرات اعیاء گروه کانونی بوده است. برای تع ت    
اعتبار الگو چهار محور مد نظر بود که عبارتند از  ضرورت 

هر ی  از ابعاد و عناصر الگو چگونه است؟ کفایت مولفته  
ها و عناصر الگو چگونه است؟ ترت ب و توالی قرار گرفت  

چگونه است؟ یکاارچگی کل ت الگو چگونه  ابعاد و عناصر
می باشد؟ بررسی نظرات اعیاء گروه کانونی نشان داد کته  

 می باشد. 92/1مقدار ضریب توافق 

 
 ی ابعاد اصلی الگوی مم زی در ح طه فرایندهای آموزشیهاآماره. 2 جدول

 متغیر عنوان
 درصد انتخاب گزینه ها

 معناداریسطح  مقدار تی اختالف میانگین میانگین
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 111/1 5/12 94/1 95/3 9/33 9/36 2/21 7/7 2/1 مراحل ممیزی

 111/1 3/11 79/1 8/3 6/28 1/35 4/24 3/11 6/1 الزامات ساختاری

 111/1 3/11 86/1 87/3 2/31 2/37 19 1/12 6/1 سطوح ممیزی

 111/1 7/8 81/1 81/3 8/29 3/36 6/22 7/7 6/3 معیارهای ممیزی

 111/1 9/8 72/1 73/3 8/26 1/35 8/23 5/12 8/1 های ممیزیشاخص

 111/1 9/11 91/1 89/3 1/32 3/36 6/22 7/7 2/1 برنامه اجرایی

 111/1 2/12 89/1 9/3 31 9/36 4/24 5/6 2/1 فرایندهای اصلی

 111/1 7/12 95/1 96/3 1/35 1/34 4/21 1/7 2/2 گزارش ممیزی

 111/1 6/9 85/1 85/3 4/31 9/36 6/22 1/7 3 زمینه های ممیزی
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 فرایندهای آموزشی )کل متغ ر( در ح طه« ابعاد اصلی الگو» یهاآماره. جدول 3 جدول 
 عنوان
 متغیر

 حداقل
حداک

 ثر
 مقدار تی اختالف میانگین محاسبه شدهمیانگین نقطه برش انحراف معیار

سطح 
 معناداری

 111/1 5/9 37/1 69/2 32/2 51/1 44/3 2/1 ابعاد الگو

 
نشان می دهد در خصوص مناستب   2ی جدول هاآماره

ابعتتاد اصتتلی الگتتوی مم تتزی در حتتوزه فراینتتدهای  بتتودن
( مربو  به 96/3آموزشی باالتری  مقدار م انگ   امت ازات )
( مربو  بته  73/3گزارش مم زی و کمتری  مقدار م انگ   )

ست که مقتدار آنهتا از م تانگ      متغ رشاخص های مم زی ا
 1( باالتر متی باشتد. همچنت   اطالعتات نمتودار      3نظری )

موید آنست که در حوزه فرایندهای آموزشی کمتری  مقدار 
( مربتو  بته مراحتل مم تزی و ب شتتری       55/1بار عاملی )

( مربتتو  بتته الزامتتات ستتاختاری 85/1مقتتدار بتتار عتتاملی )
عاملی سایر ابعتاد ن تز   بار  مم زی فرایندهای آموزشی است.

با همدیگر متفاوت است. ای  یافته نشان می دهد کته تتاث ر   
وزنی ابعاد الگو در مم زی فرایندهای آموزشی بتا همتدیگر   
متفاوت است. با توجه به متفاوت بودن بارعاملی ابعاد الگو 
در خصوص مم زی فرایندهای آموزشی، ترک بتی وزنتی از   

ی مربوطته  هتا آمارهشد که  ابعاد اصلی الگوی مم زی ایجاد
ارائه شده است. مطابق برآوردهای بعمل آمتده   3در جدول 

و حداکثر تجربته شتده در رابطته بتا م تزان       مقادیر حداقل
بدست آمد و  44/3و  2/1مناسب بودن ابعاد الگو به ترت ب 

بترآورد شتد. بتر ایت       32/2حد متوسر ای  متغ ر برابر بتا  
آنست که اختالف م تانگ    موید  3ی جدول هاآمارهاساع 

( در حتدود  32/2( از م انگ   تجربتی ) 69/2محاسبه شده )
معنادار می باشد. لذا بتا   111/1می باشد که در سطح  37/1

مناستتب بتتودن ابعتتاد الگتتو بتترای مم تتزی   95/1اطم نتتان 
 فرایندهای آموزشی مورد تای د است.

 
ها در . بار عاملی ابعاد اصلی الگوی مم زی فرایند1 نمودار

 ح طه آموزش

 
 الگوی مم زی در ح طه فرایندهای پژوهشیاصلی ی ابعاد هاآماره .4 جدول

 متغیر عنوان
 درصد انتخاب گزینه ها

 سطح معناداری مقدار تی اختالف میانگین میانگین
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 111/1 3/12 93/1 93/3 7/32 1/38 8/21 5/6 8/1 مراحل ممیزی

 111/1 11 81/1 85/3 4/31 3/33 4/24 1/11 8/1 الزامات ساختاری

 111/1 4/11 86/1 86/3 1/32 5/37 5/18 3/8 6/3 سطوح ممیزی

 111/1 7/8 72/1 73/3 8/26 7/35 25 3/8 2/4 معیارهای ممیزی

 111/1 7/8 71/1 71/3 2/26 5/34 25 5/12 8/1 های ممیزیشاخص

 111/1 8/11 89/1 89/3 5/31 3/36 2/32 7/7 2/1 برنامه اجرایی

 111/1 1/12 91/1 91/3 31 9/36 4/24 5/6 2/1 فرایندهای اصلی

 111/1 3/12 95/1 95/3 1/35 1/35 4/21 5/6 8/1 گزارش ممیزی

 111/1 6/9 78/1 78/3 28 9/36 2/23 9/8 3 زمینه های ممیزی
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 ی طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهش

 

 فرایندهای پژوهشی در ح طه)کل متغ ر(  «ابعاد اصلی الگو» یهاآماره. 5 جدول

 حداقل متغیر عنوان
حداک

 ثر
 مقدار تی اختالف میانگین محاسبه شدهمیانگین نقطه برش معیارانحراف

سطح 
 معناداری

 111/1 4/16 62/1 63/2 2 49/1 3 1 ابعاد الگو

نشان می دهد در خصوص مناستب   4 جدولی هاآماره
ینتتدهای ابعتتاد اصتتلی الگتتوی مم تتزی در حتتوزه فرا بتتودن

( مربو  به 95/3پژوهشی باالتری  مقدار م انگ   امت ازات )
( مربو  بته  71/3و کمتری  مقدار م انگ   ) گزارش مم زی

متغ رشاخص های مم زی است که مقتدار آنهتا از م تانگ      
 2( باالتر متی باشتد. همچنت   اطالعتات نمتودار      3نظری )

موید آنستت کته در حتوزه فراینتدهای پژوهشتی کمتتری        
( مربتتو  بتته مراحتتل مم تتزی و 51/1مقتتدار بتتار عتتاملی )

( مربتتو  بتته الزامتتات 82/1ب شتتتری  مقتتدار بتتار عتتاملی )
بار عاملی سایر  ساختاری مم زی فرایندهای پژوهشی است.

ابعاد ن ز با همدیگر یکسان ن ست. ای  یافته هتا نشتان متی    
دهتتد کتته تتتاث ر وزنتتی ابعتتاد الگتتو در مم تتزی فراینتتدهای 

همدیگر متفاوت استت. بتا توجته بته متفتاوت      پژوهشی با 
بودن بارعاملی ابعاد الگو در خصتوص مم تزی فراینتدهای    
پژوهشی، ترک بی وزنی از ابعاد اصلی الگوی مم زی ایجتاد  

ارائته شتده استت.     5ی مربوطته در جتدول   هاآمارهشد که 

و حتداکثر   مطابق برآوردهای بعمتل آمتده مقتادیر حتداقل    
م زان مناسب بودن ابعاد اصلی الگو تجربه شده در رابطه با 

بدستت   3و  1برای مم زی فرایندهای پژوهشی بته ترت تب   
برآورد شد. بتر ایت     2آمد و حد متوسر ای  متغ ر برابر با 

موید آنست که اختالف م تانگ     5ی جدول هاآمارهاساع 
 62/1( در حدود 2( از م انگ   تجربی )63/2محاسبه شده )

معنتادار متی باشتد. لتذا بتا       111/1می باشد کته در ستطح   
مناستتب بتتودن ابعتتاد الگتتو بتترای مم تتزی   95/1اطم نتتان 

 فرایندهای پژوهشی مورد تای د است.
ی بدست آمده موید آنست کته ابعتاد الگتو    هاآمارهلذا  

مم تزی،   ساختاری، ستطو   شامل  مراحل مم زی، الزامات
اجرایتی،   مم تزی، برنامته   مم زی، شاخص هتای  مع ارهای

 هتتای دهتتی مم تتزی و زم نتته اصتتلی، گتتزارش نتتدهایفرای
سازمانی مم زی فرایندها برای مم زی فراینتدهای آموزشتی   

 ن ز مناسب هستند. و پژوهشی

 

 الگوی مم زی در ح طه فرایندهای پژوهشیاصلی . بار عاملی ابعاد 2 نمودار
 

 بر حسب رتبه علمی ی فرایندهای آموزشیمناسب بودن ابعاد اصلی الگو برای مم زراهه انس ی یوار ل تحل .6 جدول

 SS df MS F Sig راتییمنابع تغ

 47/1 3 41/1 هان گروهیب

 164 63/41 هادرون گرو 14/1 85/1
25/1 

 167 2/46 کل
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 بر حسب رتبه علمی مناسب بودن ابعاد اصلی الگو برای مم زی فرایندهای پژوهشیانس ی  راهه یوار ل تحل .7 جدول 

 SS df MS F Sig راتییمنابع تغ

 455/1 3 366/1 هان گروهیب

 164 99/38 هادرون گرو 129/1 92/1
238/1 

 167 36/41 کل

 
د آنستت کته بتر استاع     یت مو 7و  6جتدول   یهاآماره

 الگتو  اصتلی  ابعاد بودن انس در رابطه با مناسبیل وار تحل
 رتبه حسب بر فرایندهای آموزشی و پژوهشی مم زی برای

 F=92/1 و =F 85/1محاستتبه شتتده بتته ترت تتب  Fعلمتتی، 
محاسبه شتده در ستطح    F نکه مقداریباشد. با توجه به ایم

معنی دار ن ست لذا فرض صفر رد نمتی شتود.    15/1 یآلفا

 بودن ی بدست آمده موید آنست که مناسبهاآماره  یبنابرا
الگتتو بتترای مم تتزی فراینتتدهای آموزشتتی و  اصتتلی ابعتتاد

از دیدگاه اعیاء نمونه با رتبه های علمی مختلم  یپژوهش
)مربی، استادیار، دانش ار و استاد( مشابه بوده استت. چنت     

در مورد سنوات ختدمت و رشتته تخصصتی ن تز      یافته ای
 صادق بوده است.

 

 
  زرلبر اساع مدل اندازه گ ری ل ی اعتبار الگوی مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشیهاآماره. 3 نمودار

 
نشان می دهتد بترای آزمتون اعتبتار تجربتی       3 نمودار

الگوی مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشی از مدلستازی  
ساختاری استفاده شد. مقدار کواریانس بت   عناصتر اصتلی    

است. ای  یافته موید آنست کته بت      11/1مم زی فرایندها 
ها اما بار عاملی آن  عناصر الگو ه  تغ  ری مثبت وجود دارد

بنتابرای  هتر یت  از مولفته هتای مم تزی         مساوی ن ست
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 ی طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهش

 

فراینتتدهای آموزشتتی و پژوهشتتی دارای اهم تتت یکستتان  
استت. لتذا    RMSEA 171/1ن ستند. همچن   مقتدار آمتاره   

موید آنست که کل ت الگوی مم زی فرایندهای آموزشتی و  
و بتر ایت     پژوهشی با داده های تجربی برازش کافی داشته

 بی آن تای د می شود.اساع اعتبار تجر

 یریگجهیبحث و نت
ق درخصتوص ستوال اول    ت تحق یهتا افتته یبا توجه به 

 یاساست  یهتا از جنبته  یکت یشود که یم یر گجه ق نت تحق
و  یآموزشت  ینتدها یفرا یز نظاف مم یاستقرار و اجرا یبرا

ب و استقرار ی ، تصو  در دانشگاه مورد مطالعه تع یپژوهش
که درخصوص  ی  معنیباشد. بدیالزف م یالزامات ساختار

هتا، مقتررات و   استت  اهتداف، س  یستت یندها بایفرا یز مم
م، نتوع واحتد   ی، شر  وظایها نمودار سازماندستورالعمل

فراینتتدها تتتدوی  گردیتتده و پتتس از    یز تتستتازمانی مم
 یر ت گ  تصتم  یهای فنی، توسر مراجت، رستم   یکارشناس

 یهتا افتته یبتا   جته    نتیت ب و ابالغ گتردد. ا یدانشگاه تصو
 [24]و آندرستون و همکتاران    [19]آندرسون و همکتاران  

دارد. الزامات اشاره دارد به آن چ زهایی که بایتد   یهمخوان
کنتد کته ستاز و    . ستاختار تصتریح متی   [31]فراه  شتوند  

کارهتتای رستتمی همتتاهنگی و همچنتت   الگوهتتای تعتتاملی 
سازمانی که باید رعایت شتوند کدامنتد؟ وظتایم چگونته     

 دهدداده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش تخص ص 
بنابرای  نت جه گ ری می شود که الزامتات ستاختاری     [31]

جته   نت جریان مم زی را قابل دفاع و قانونمنتد متی نمایتد.   
 ی  الزامتات ستاختار     و تتام یحاضر موید آنست که تدو

ق یت است چرا که از طر یکامال ضرور یز ت مم جهت فعال
 1ت ت و مشروع رسم یز نظاف مم یتار  الزامات ساخ تام

 کند.یدا م پ
مربو  بته   یهال داده ه و تحلیحاصل از تجز یهاافتهی

  ستطح   ت  جه استت کته تع     نتید ایق مو سوال دوف تحق
و  یآموزش یندهایفرا یز از ابعاد مه  نظاف مم یکی یز مم

روند توسعه  یستیبا یز باشد. در واق، نظاف ممیم یپژوهش
  یت د. در ایت نما یخود را همتواره طت   ییگرا یتعال مداوف و

 یانتظارات و مراتتب کتار   یز ر هر کداف از سطو  مم مس
دهنتد.  یندها قترار مت  یفرا یز نظاف مم یش رو را پ یخاص

                                                           
1 Legitimacy 

و  [21]وت و همکتاران   ت ق ال ت تحق یهتا افتهیجه با    نتیا
 یز ت تو مم ستت  ان یاد پژوهشت  ت ق انجاف شده توسر بن تحق
کترد  یق اول رو ت تحق یهاافتهیدارد.  یمخوانه [22] یدرون

 یق دوف ستطح بنتد   ت و تحق یز ت افتته مم یبهبتود   یندیفرا
د نموده استت. پتس از استتقرار نظتاف     ی را تا یز ان ممیجر

مم زی، جریان تکتاملی آن بایستتی طتی شتود. هتر ستطح       
مم تتزی دارای مالحظتتاتی استتت کتته بستتته بتته شتترایر و  

ناسب خواهتد بتود. لتذا    تجرب ات موجود در هر سازمان، م
و  یآموزشت  ینتدها یفرا یز مم یهات ت فعال ف ت و ک کم

 یآموزشت  یندهایابنده باشد. فرایا و رشد ید پویبا یپژوهش
دانشتتگاه قلمتتداد  یو تخصصتت یانتتات فنتتیجر یو پژوهشتت

ست بلکته   و ثابت ن یک ست  مکان   سیشوند، دانشگاه یم
 یر ت گجته    نتیرار و بهبود همراه است. بنتاب   همواره با تغ

وستته بته بهبتود     د بطتور پ یبا یز شود که کارگزاران ممیم
 ینتدها یفرا یز ها و عملکرد ممت مستمر ساز و کارها فعال

نتد. ایت  مهت  متی توانتد از      ید نما تاک یو پژوهش یآموزش
 طریق کاربست رویکرد سطو  مم زی محقق شود.

 یهتا ل داده ت ه و تحلیحاصل از تجز یهاافتهیبراساع 
  یشود که تتدو یم یر گجه ق نت مربو  به سوال سوف تحق

و معتبتر از عناصتر    یفنت  یهتا ارهتا و شتاخص   د معی و تا
 یو پژوهشت  یآموزشت  ینتدها یفرا یز ت نظتاف مم  یتخصص

 ید آنست که طراحت یق مو تحق یهاافتهیباشند. یدانشگاه م
نتتد، یفرا ینتد، بهستاز  یفرا ینتد اجتترا یت فرا ت نتد، مالک یفرا

مناسب  یارها ند به عنوان معیفرا یاب ند و ارزشیفرانظارت 
شتود کته   یمت  یر ت گجته    نت باشند. همچنت ید می مورد تا

 ینتتدهایفرا یز تتمم یارائتته شتتده در الگتتو یهتتاشتتاخص
د ی ت ارهتا متورد تا     از معیت هر  یبرا یو پژوهش یآموزش

 یهمختوان  [22] نتا یآرق  ت تحق یهاافتهیجه با    نتیاست. ا
ه به اهداف مم زی ت   مم زی ن تاز دارنتد کته    دارد. با توج

. مم تتزی [23] کننتتدمع ارهتتای الزف را جستتتجو و تع تت   
فرایند زمانی موثر خواهد بتود کته یت  فراینتد را از نقطته      

 دهدشروع تا مرحله بروندادها و پ امدها مورد مم زی قرار 
. لذا الزف است مع ارها پوشش جتامعی در خصتوص   [15]

ی و پژوهشی داشته باشند. لذا ای  نت جته  فرایندهای آموزش
و شاخص هتای مم تزی جتزء     مورد تای د است که مع ارها

 ینتدها یفرا یز ت ارکان فنی مم زی هستند و ای  امتر در مم 
 یدانشتگاه  یز ت مم یکته رکت  اساست    یو پژوهش یآموزش
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  مهت   یت تحقتق ا  یهستند، دارای اهم ت زیادی است. بترا  
ارائته شتده در الگتو بته      یهاارها و شاخص توان از معمی

 استفاده نمود. یز ان کار ممیجر یفن یهاعنوان سنجه
ق  ت مربتو  بته ستوال چهتارف تحق     یهاافتهیبا توجه به 

ان یت جر یاصتل  یهتا نته یاز گز یکت یشود که یم یر گجه نت
برنامتته »  یتتتدو یآموزشتتی و پژوهشتت ینتتدهایفرا یز تتمم

د یت ق مو ت تحق یهتا افتهیباشد. یم« ندهایفرا یز مم ییاجرا
 یراهبترد  یهتا )گتاف  یکتار  یهتا هیت   رو ت  آنست کته تع 

 یآورجمت،  یبترا  یمعتبتر و فنت   ی(، طراحی ابزارهایز مم
کتارگزاران   یهتا ت م مستئول یت ، تعریز مم یهاوثبت داده

( یو کالبد یمناب، )مال ین بش و باالخره برآورد و پ یز مم
د. ضترورت دار  یز ت مم یهتا ها و حوزه  از دورهیدر هر 

و  [21]وت وهمکتاران   ت ق ال ت تحق یهتا افتته یجه با    نتیا
ق آندرستون و   ت و تحق [22] یدرون یز تو مم ست ق ان تحق

 دارد. یهمخوان [24]همکاران 
و  یکتار  یهتا هیت ، روینت  د اهتداف ع یبا یز برنامه مم

. [32]د یت تحقق اهداف را مشخص نما یمستندات الزف برا
 یز ت قبتل از شتروع مم   کند کته ی. ن ز مطر  م[33] 1واتس

برنامته   یز ت انجتاف مم  ینان حاصل شود که برا اطم یستیبا
شتتود کتته یمتت یر تتگجتته وجتتود دارد. لتتذا نت یمشخصتت

عناصتتر،  یستتازو همختتوان یستتازکاارچتتهی، یستتازمانده
 ینتدها یفرا یز ت ها، امکانات و منتاب، مترتبر بتا مم   ت فعال

مه   برنایق تدویبصورت کارآمد از طر یو پژوهش یآموزش
 ییبرنامه اجرا»  یر خواهد بود. بدون تدویامکان پذ ییاجرا

 یز تتان عناصتتر مم تتو یکاتتارچگی م یهمستتوئ« مم تتزی
 ر ممک  خواهد بود. ی یو پژوهش یآموزش یندهایفرا

ی حاصتل از تجزیته و تحل تل داده    هتا آمارهبا توجه به 
های مربو  به سوال پنج  تحق ق نت جه گ ری می شود کته  

جاف شده در خصوص فراینتدهای آموزشتی و   دسته بندی ان
پژوهشی موجود در دانشگاه مناسب است. بدی  معنتی کته   
دسته بندی، نظ  دهی و شتفاف ستازی جایگتاه و ماه تت     
فرایندها برای مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشتی الزف  

 است.
بنتدی شتده    فرایندهای آموزشی تحت سه عنوان دستته 

 اند که عبارتند از:
پتذیرش،   ظرف تت  و ک ف ت) دانشجوییندهای فرای -1 

                                                           
1 Watts 

 تدریس( ناف، ارزش ابی ثبت و پذیرش
 فرایندهای ه ات علمی )شناسایی و جذب، آموزش -2

 ارتقاء و ارزش ابی یادگ ری( و توسعه، ترف ، و
آموزشتی و   ریتزی برنامه) آموزشفرایندهای برنامه  -3

 .(تدریس
دستته  همچن   فرایندهای پژوهشی ن ز تحت سه عنوان 

 بندی شده اند که عبارتند از:
ایجاد دسترستی بته   ) اطالعاتفرایندهای مدیریت  -1 

 آموزشی( مناب، تخصصی و تام   -علمی  پایگاههای
 تع تت  ) پژوهشتتیفراینتتدهای متتدیریت طرحهتتای  -2 

طرحهتا و نظتارت بتر اجترای      پژوهشی، تصتویب  ن ازهای
 زارش گ ری طرحها(و گ طرحها

 -دانشتتگاه ارتبتتا ) علمتتی فراینتتدهای ختتدمات -3 
 سم نارها و چاپ و نشر(. صنعت، تشک ل
ق  ت مربتو  بته ستوال ششت  تحق     یهتا افتهیبا توجه به 

 یدهت گتزارش  ی  چگتونگ  ت  شتود کته تع  یمت  یر گجه نت
در  یو پژوهشتت یآموزشتت ینتتدهایفرا یز تتمم یهتتاافتتتهی

 یز ت باشد. انجاف ممیدانشگاه مورد مطالعه الزف و مناسب م
ستند. بلکه  منف  از ه  ن یهات ارش آن فعالو نگارش گز

ش  د پت یت با یز ت   مم کاارچه و واحد هستند. تت ی یندیفرا
  یتتدو  یبترا  یزیررت الزف را از مرحله برنامه و بص ین ب

  سند جام، یعتاً گزارش بصورت  گزارش داشته باشد. طب
هتا  ل داده ت ه و تحلیت و تجز یآورکاارچه پتس از جمت،  یو 

ت و  ت ز بر نقتش، اهم  ن [32]وبارد  . ه[34] شودی  میتدو
 د نموده است. گاه موثر گزارش مم زی تاکیجا

مشخص شود که گزارش به کتداف مستئول،    یستیلذا با
ارائته خواهتد شتد،     یستازمان  یا مرج، رسمیگروه، حوزه 

بتا   اساسا مخاطب یا ذینف، اصلی گتزارش مم تزی ک ستت.   
، گتزارش  امعان نظتر بته مالحظتات و انتظتارات مخاطتب     

ارائته شتود. ارائته گتزارش      یه و به روش مناسب ته یز مم
و  یحی)تشتر  یمختلتم حیتور   یهتا توانتد در شتکل  یم

ا یت  ی( و تخصصت یل ا تفصت یت  یاجمتال ) مکتتوب (، یل تحل
 یز ت   کتارگزاران مم  ره ارائته شتود. همچنت    ت و ی یعموم
ز بتر عهتده    ت را ن یز ت   ممیکاربست نتا یر گ ت پ مسئول
 دارند.
ل  تته و تحلیت حاصتل از تجز  یهتا بته آمتاره   بتا توجته   
شتود  یمت  یر گجه ق نت مربو  به سوال هفت  تحق یهاداده
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 یز ت استتقرار نظتاف مم   یبرا یخاص یها و بسترهانه که زم
ضرورت دارند. مطابق یافته  یو پژوهش یآموزش یندهایفرا

، یتی گراکترد تخصتص  ی، رویآموزشت  یهای تحق ق رهبتر 
 یو بتاالخره چتتابک  یازمانت ستت ت ، حاکمیفرهنتگ ستتازمان 

 یاجترا  یمناستب و الزف بترا   یهتا نه دانشگاه به عنوان زم
جته     نتیباشند. ایم یو پژوهش یآموزش یندهایفرا یز مم
 یهمختوان  [22] یدرونت  یز تو مم ست ق ان تحق یهاافتهیبا 

ت  ت و ظرف ینشتان دهنتده آمتادگ    یسازمان یهانه دارد. زم
 یانته  د زمیت است. با یکار یندهایتوسعه فرا یسازمان برا

قرار دارد بته انتدازه    یا مواد آموزشیکه در آن برنامه، طر  
 .[35]شود  ین بازب یکاف

شتود  یم یر گجه بعالوه بر اساع یافته های تحق ق نت 
 یهتا ه ت ت زمنیو تقو یشناسب ل، آس مطالعه، تحل یکه برا
متناستب استتفاده    یهتا توان از شاخصیمذکور م یسازمان

رد. بخشتتی دیگتتر از نتتتای  تحق تتق عبارتستتت از اینکتته کتت
هتای ستازمانی   نته    از زمیت هر  یمناسب برا یهاشاخص

 .باشندیم 8جدول مم زی فرایندها، به شر  

 های سازمانی ممیزی فرایندهاهای مناسب زمینه. شاخص8جدول 
 هازمینه رهبری آموزشی تخصص گرایی حاکمیت سازمانی فرهنگ سازمانی چابکی سازمانی

 سرعت انجاف کارها

 تفویض اخت ار

 انعطاف پذیری

 ساختار کارآمد

 مقررات سازمانی

 مشتری گرایی

 دقت گرائی

 کارت می

 گرایش به تغ  ر

 عمل گرایی

 رویکرد فرایندگرایی

 یکاارچگی

 پاسخگوئی جمعی

 مسئول ت دهی

 افراد متخصص

 روشها

 آموزش ها

 ت   ها

 وقوف رهبر

 همسوئی

 سب  رهبری

 روع تممش

 

 هاشاخص

 

 
 

 
 یستاختار  یحاصتل از مدلستاز   یهتا با توجه به آماره

شود که ابعاد و مولفه هتای الگتوی مم تزی    یم یر گجه نت
فرایندها در حوزه آموزشی و پژوهشتی از پشتتوانه تجربتی    

که  ی  معنیباشد. بدیاعتبار م یباالیی برخودار بوده و دارا
بوده و ابعتاد و   یچگکااری ی  شده دارایتدو یت الگو کل

 یاجترا  یعناصر آن با همدیگر ه  تغ  ری دارنتد. لتذا بترا   
  یت مناسب استت. ا  یو پژوهش یآموزش یندهایفرا یز مم
و  یآموزشت  ینتدها یفرا یز د آنست که مقوله ممیجه مو نت

دارد.  یتی ت اجرا در دانشگاه مورد مطالعه مشروع یپژوهش
ق و  ت حقکننتده در ت  ی  خاطر کته متخصصتان همکتار   یبد

براساع یافته های بخش کمی تحق ق اعیاء نمونه با ابعتاد  
انتد. بعتالوه   موافتق بتوده   یز مم یو فن یو عناصر ساختار

 ی  کارآئ مب یالملل  ب در سطح یق مطالعات و شواهد تطب
 باشند.یها مدر دانشگاه یز نظاف مم یو اثربخش

ل  ت له و تحیحاصل از تجز یهاافتهیبنابرای  با توجه به 
شتود  یم یر گجه ق نت تحق یمربو  به سوال اصل یهاداده

و  یآموزشتت یفراینتتدها یز تتمم یالگتتو یکتته ابعتتاد اصتتل
، ی، الزامتات ستاختار  یز ت عبارتند از: مراحتل مم  یپژوهش

ارهتتا و  مع یی، شناستتایز تتمشتتخص نمتتودن ستتطح مم 
  برنامته  یو معتبتر، تتدو   یتخصصت  یز ت مم یهتا شاخص

و  یآموزشتت ینتتدهای  فرایاو  عنتت تت ، تعیمم تتز یتتیاجرا
د  ، تمهیز مم یدهنظاف گزارش یدانشگاه، طراح یپژوهش
جته   نتدها. در نت یفرا یز ت مم یستازمان  یهانه ت زمیو تقو

 ینتدها یفرا یز ت اشتاره نمتود کته مم    افتته ی  یتوان به ایم
و  2یو چند عتامل  1یچند بعد یانیو پژوهشی جر یآموزش

جته بتا      نتیت استت. ا  ییایو پو یدگ چ پ ی  نظر دارایاز ا
، [19] همکتاران ، آندرستون و  [17] آزادق  ت تحق یهتا افتهی

وت و  تتق ال تت، تحق[22] یدرونتت یز تتتو مم ستتت ق ان تتتحق
و بتاالخره   [21]ا و همکتاران  یت ق ذکر ، تحق[21]همکاران 

جته     نتیت ب ا ت   ترتیدارد. بد یهمخوان [23]نا یق آر تحق
 یندهایفرا یز رآمد ممکا یشود که استقرار و اجراید می تا

منتد و  ، نظتاف یرسم یکردیمستلزف رو یو پژوهش یآموزش
بنابرای  استقرار و اجرای نظاف مم زی فراینتدهای    استیپو

آموزشی و پژوهشی بته منظتور توستعه ستازمانی و زم نته      
سازی برای بهبود ک ف ت فرایندهای تخصصتی و عملکترد   

لگوی مم زی چارچوب ا دانشگاه دارای کارآمدی می باشد.
ارائته شتده    4نمتودار  فرایندهای آموزشتی و پژوهشتی در   

 است.

                                                           
1 Multidimensional 
2 Multifactor 
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 در تحلیل نتایج
  طترف و شتواهد   یت د شدن ابعتاد الگتو از   ی تا (الم

استت کته     نکتته  ی  ا گر مبیاز طرف د یالملل  ب یق تطب
و  یآموزشت  ینتدها یفرا یز ت و به تبت، آن مم  یز مقوله مم

ر یانکتار ناپتذ   یهااز ضرورت یکیها در دانشگاه یپژوهش
 -باشتند. چترا کته اوالً   یکشتور مت   یدر عرصه آموزش عتال 

د  ران، متخصصتان و استات  یمتد  یها و اظهارنظرهتا واکنش
نتتدهای آموزشتتی و ی)فرا یز تتت مم تتد اهمیتتمجتترب مو

نکته ستابقه،   یا –دانشگاه بوده استت و دومتاً   پژوهشی( در 
موجود  یو پژوهش ی، حوزه عمل و شواهد تجربیگستردگ

و مثمر ثمتر بتودن مم تزی را     یها، کارآمدر دانشگاهیدر سا
بنابرای  اگر دانشگاههای داخلتی    مورد تای د قرار می دهند

اهتمتاف   یز ت بته کاربستت مم   یبا رویکرد علمی و تحصص
 یهتا در حتوزه  یز ت مم ینتد از دستتاوردها  توانیند، مینما

آموزش و پژوهش  یاز جمله در حوزه ها مختلم دانشگاه
 مند شوند.بهره

 یق نشان داد که توجه به وجته ستاختار   ب( نتاب  تحق
از  یکی یو پژوهش یآموزش یندهایفرا یز مم یالت و تشک

 ینتدها یفرا یز ت د در ارتبا  با ممی و مورد تا یعوامل اصل
   دهتد اولت  یجه نشان مت    نتیاست. ا یو پژوهش یآموزش

ت  ، رستتمیدانشتتگاه ینتتدهایفرا یز تتمم یراهبتترد اجتترا
 به آن است. یبخش
کشتور   یدولت یهااز آنجا که ساختار حاک  بر دانشگاه 

باشد لذا ی  می متمرکز است و عمدتاً ارتباطات از باال به پا
   نت و همچ یو مقرراتت  یقتانون  یهتا ب جنبهی  و تصو  تب

شتروع   یمنطقت  یازها نش از پ یالت و تشک یالزامات ادار
باشتد. در صتورت تحقتق    یم یز مم یتخصص یهات فعال
تواننتد  یمت  یز ران و کارگزاران امور ممیمد یطی  شرا چن
   بدست آورند و در ع یو تخصص یر گ  ارات تصم اخت

 کند.یدا م پشتوانه قانونی پ یز حال موضوع مم
 یز شبرد امور مم د پی ق تا   تحقیاز نتاگر ید یکیج( 

باشد. ستطو  مم تزی   یندها در قالب سطو  مختلم میفرا
نقشه راه یا ظرف ت ممک  برای روند تکاملی بهبتود متداوف   

 دهد.از طریق مم زی را نشان می
به هر حال ممک  است ی  س ست  مم زی در یکی از  

ه شترایر یت    سطو  مورد اشاره استقرار یابد اما با توجه ب
. [22]سازمان خاص همچنان بهتری  خدمات را ارائه نماید 

 یز ت ان ممیت کند که جریم یبان   آموزه را پشتیجه ا   نتیا
و متناستب بتا    ید رویکترد اقتیتائ  یت در دانشگاه، همواره با

ر موجود دانشتگاه  ی  مطالعه شرایشرایر داشته باشد. بنابرا
ی بعنوان یت   مناسب بایست یز و مشخص نمودن سطح مم

 یعت  اصل اص ل و پایدار مد نظر قترار گ ترد. در حالتت طب   
خواهتد بتود،    یکارآمد یدارا یاهیبرای شروع کار سطح پا

هتا و  ر ستاخت یت   ز توجته بته تتام    یاهیت را در سطح پایز
اصتالت دارد.   یگتر یز د ت ش از هتر چ  ب یسازمان یبسترها
 انجتاف خواهتد شتد.    یها در سطح مقتدمات ت   فعال همچن

گترا و بهبتود   کترد توستعه  یرو یستت ینکته مه  آنست که با
 یو پژوهشت  یآموزشت  ینتدها یفرا یز ت ان ممیمداوف بر جر

نصورت در طول زمتان  یر ا دانشگاه حاک  باشد. چون در ی
ل شتده و از  یو تشریفاتی تبد یادار یبه ساز و کار یز مم

و اهدافش دور خواهد شد و ممکت  استت    یفلسفه وجود
 ل م مورد توجه قرار گ رد.در حد رف، تک

 یز ت مم یهتا ارهتا و شتاخص   د( مشخص نمتودن مع 
 یهتا افتته یگتر از  ید یکت ی یو پژوهشت  یآموزش یندهایفرا

  یت ارائه شده در ا یز مم یارها باشد. معیق حاضر م تحق
   باشتند. همچنتت یشتتر مت   ل و بستتر ب ت ق قابتل تحل  ت تحق

ارتبا  گر یارائه شده در عرض ه  بوده و با همد یارها مع
 یهتا آنستت کته شتاخص    یاما نکتته اساست    ندارند یطول
آموزشتتی و  ینتتدهایارائتته شتتده در خصتتوص فرا یز تتمم

   و همچنت  یدی ت ا تایت  یقیعمتدتاً از نتوع تصتد    یپژوهش
 یهتا توان از شتاخص یم یباشند. به لحاظ منطقیم یاسناد

هتا،  سته ی)مقا یلت  دمان ها، فیاها( و تحل مانند )چ یکیز ف
و  یآموزشت  ینتدها یفرا یز مم یز برا ره( ن و ی هااستدالل
 یهتا ر، فیتا و جنبته  یرا شترا یت استتفاده نمتود. ز   یپژوهش

 یندهایت، عملکرد فرا ف ت و ک قائ  به ذات بر کم یکیز ف
ان یت تواننتد در جر یرگذارنتد و مت   تاث یو پژوهشت  یآموزش

ندها مورد توجه باشند. قابل ذکتر استت کته در    یفرا یز مم
 یهتا اساساً بر شاخص یز مم یو صنعت ید تول یهاعرصه

د،  ت عات، کاهش زمان تولیزان فروش، نر  ضا مانند م یکم
 یهتتاامتتا در عرصتته  د استتتوار استتت تتش ستترانه تولیافتتزا

 یو پژوهشت  یآموزشت  یهاو بخصوص در حوزه یدانشگاه
ز  ت ن یکمت  یهااز شاخص یف ک یهاضم  اصالت شاخص

رگز قادر بته تب ت     اما شاخص کمی ه  توان بهره جستیم
 پ چ دگی حاک  بر س ست  های دانشگاهی نخواهند بود.
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ق  ت تحق یگر آنست که دستتاورد اصتل  یهت( نکته مه  د 
 یو پژوهشت  یآموزش یندهایفرا یز مم یحاضر ارائه الگو

 9 یمتذکور دارا  یباشتد. الگتو  یدر دانشگاه مورد مطالعه م
جتزء  ا یت   عنصتر  یچنتد  یا بعتد دارا یت مولفه و هر مولفته  

قابل توجه نظ  و نحوه قرار گرفت  ابعتاد و  یژگیباشد. ویم
نظت  و   یکه ابعتاد الگتو دارا   ی  معنیعناصر الگو است. بد

باشند و در مورد آنها تقدف و تاخر حتاک   یسلسله مراتب م
، یالزامتات ستاختار   یهتا ان عناصر مولفه   م است. همچن

 یدهگزارشو س ست   یز مم ییاجرا ، برنامهیز سطو  مم
امتا در خصتوص عناصتر و      حتاک  استت   یبت  کرد ترتیرو

مولفتته هتتای مع ارهتتای مم تتزی، شتتاخص هتتای مم تتزی،  
 یهتتانتته فراینتتدهای آموزشتتی و پژوهشتتی هتتر دستتته، زم

هتا  های مربتو  بته آن   ندها و شاخصیفرا یز مم یسازمان
 ت دارد. حاکم یارتبا  عرض ینوع

 ینتدها یفرا یز ق نشان داد که جریان مم   تحقیو( نتا
  یا استت. بنتابرا  یت و پو یچنتد بعتد   یو پژوهشت  یآموزش

فرایندهای آموزشی و پژوهشی مستلزف اتخاذ  یز ان ممیجر
ونتد     صتورت، برقتراری پ  یاست. در ا یستم کرد سسیرو

سر خواهد شد  ان ابعاد و عناصر جریان مم زی م ، میمنطق
مختلتم   یهتا در جنبته  یکاتارچگ یت  ت جه آن حاکم که نت

خواهد بود. بعتالوه   یو پژوهش یآموزش یندهایفرا یز مم
فراینتتدهای  یز تتگتتاه و نقتتش ممیونتتدها، تعتتامالت، جا پ

 یهتا ستت   ر خترده س یآموزشی و پژوهشی در رابطه با ستا 
 معنادار و اثربخش تر خواهد بود. یدانشگاه

 شنهادهای تحقیق به شرح ذیل است:یپ
در دانشتگاه  با توجه به نتای  تحق ق پ شنهاد می شود  -

شتتاهد راهبردهتتا و فعال تهتتای منطقتتی جهتتت ایجتتاد 
الزامتتات ستتاختاری مم تتزی فراینتتدهای آموزشتتی و  
پژوهشی شامل  تدوی  و تصویب اهتداف، س استت   
هتتا، نتتوع تشتتک الت ستتازمانی مناستتب، مقتتررات و  
دستورالعمل ها ستازماندهی فعال تت هتا )پ چ تدگی     

 افقی( طراحی و اجرا گردد.

جهتتت طراحتی و استتتقرار نظتتاف   پ شتنهاد متتی شتود   -
مم زی فرایندهای آموزشتی و پژوهشتی در دانشتگاه    
مورد مطالعه، بر اساع الگوی ارائه شده سطح مم زی 

مطالعتات   از طریق -بعنوان نقطه شروع کار –مناسب 

 علمی و رویکردهای های تخصصی تع    شود.

با عنایت به ایت  کته در الگتوی مم تزی فراینتدهای       -
هشی مع ارها و همچن   شاخص های آموزشی و پژو

مربو  به هتر کتداف از آنهتا تع ت   شتده استت لتذا        
پ شنهاد می شود در دانشگاه شتاهد بته منظتور پ تاده     
ستتازی الگتتوی طراحتتی شتتده مصتتادیق، ابزارهتتا و   
استانداردهای مناسب جهت اجرای مم زی فرایندهای 

 آموزشی و پژوهشی تدوی  و طراحی شوند.

نتای  تحق ق نشان داد کته مم تزی    با توجه به ای  که -
فرایندهای آموزشی و پژوهشی بته طتور همزمتان در    
کنار ه  و با درجه اهم ت مشابهی مورد تای تد واقت،   
شتتدند لتتذا پ شتتنهاد متتی شتتود، برنامتته ریتتزی و     
راهکارهتتای منطقتتی جهتتت اجتترای تتتواف مم تتزی   
 فرایندهای آموزشی و پژوهشی مورد توجه قرار گ رد.

ی  کته رویکترد پ چ تدگی افقتی جهتت      با توجه به ا -
سازماندهی فعال ت های مم زی فرایندها متورد تای تد   
واق، شد، لذا پ شنهاد می شود جهت ایجاد، ارتقتاء و  
تقویتتت دانتتش تخصصتتی متصتتدیان امتتور مم تتزی  
فرایندها، زم نه هتا و امکانتات الزف ماننتد نشستتهای     
توج هی، آموزش های تخصصی، مناب، علمی و ی تره  

 و تام   شود. ته ه

نظر به ای  که نتای  تحق ق نشان داد توجه بته زم نته    -
های سازمانی یکی از ضرورت های انکتار ناپتذیر در   
خصتتوص الگتتوی مم تتزی فراینتتدهای آموزشتتی و   
پژوهشی می باشد، لذا پ شنهاد می شود تداب ر منطقی 
و ساز و کارهای الزف جهت مطالعه، شناسائی، تحل ل 

نته هتای متذکور بتا حمایتت      وضع ت و تقویتت زم  
 مدیریت ارشد مورد توجه قرار گ رد.

با توجه به ضرورت تدوی  برنامه اجرایی جهت پ اده  -
سازی الگوی مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشتی  
پ شنهاد می شود شرایر و امکانات سخت افتزاری در  
سطح دانشگاه تام   و در اخت ار مسئول   و مجریتان  

 گ رد. مم زی فرایندها قرار

نظر به اینکه مطالعات تطب قی نشان داد در عرصه ب    -
 المللتتی نهادهتتا و دانشتتگاه هتتای متعتتددی در زم نتته

مم زی تجربه و پ ش نه تخصصی دارنتد لتذا پ شتنهاد    
می گتردد بترای پ تاده ستازی متوثر الگتوی مم تزی        
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