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چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشیی ژو هییی
انیگاه بو ه است تا بر اساس یافتههای آن زمینه ها ،ابعیا  ،نناصیر الزامیاتی یه
برای ممیزی فرایندهای آموزشی
شو  .تحقیق از نظر هدف ا بر ی
 دریافت مقاله1101/90/11 :

 پذیرش مقاله1103/90/91 :

ژو هیی ضر ت

ا آئی ا ند ،تد ین تبییین

ش تحقیق آمیخته ا تیافی بو ه است .تید ین

نین حال مرتبط به هم انجام گرفت ه به ترتیی شیامل
الگو سه مرحله مستقل
مطالعات نظری تد ین ابعا مولفههای الگو ،تکمیل تاییید یفیی الگیو بیا ره
مرحله انتبا سنجی نهاییسازی الگو بو ه است .جامعه آما ی

مرحله یفی شیامل

گر ه متخصصین ذینفعان بو ند ه از میان آنها نمونیهگییری بصیو ت هدفمنید
مرحله می تحقیق جامعه آما ی شیامل انایاه هییات نلمیی انییگاه
انجام شد
شاهد بو ه است ه مطابق آما های ا ائه شده تعدا آنها هنگام انجام تحقییق  033نفیر
بو ه است .از میان آنها تعدا  861نفر بعنوان نمونه آما ی انتخاب شدند .نمونهگییری
به

ش طبقهای انجام گر ید .برای جمعآ ی ا هها اطالنیات از ابیزا مصیاحبه

ژرسینامه استفا ه شد .برای تحلیل ا ههای یفی از تحلیل مامونی اسیتفا ه شید
برای تحلیل ا ههای می از آزمونهای تحلیل ناملی t ،تک گر هی ،تحلیل ا ییان
مدل معا ت سا تا ی ،استفا ه گر ید .یافتههای تحقییق نییان ا

یه جهیت ممییزی

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

توجه قرا گیر

اینکه ممیزی فرایندهای آموزشیی ژو هییی جرییانی

چندبعدی چندناملی بو ه از این نظر ا ای ژیچیدگی ژوییایی اسیت
Biannual Journal of
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نتیجهگیری شد ه استقرا
مستلزم

نهاییت

اجرای ا آمد ممییزی فراینیدهای آموزشیی ژو هییی

یکر ی سمی ،نظاممند ژویاست.
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کلیدواژهها :ممیزی ،ممیزی فرایندها ،فرایندهای آموزشی ژو هیی ،الگیوی ممییزی،
انیگاه شاهد.
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بررسی عملکرد س ست به منظور حصول اطم نان از انطباق
فعال تهای مؤثر بر ک ف ت ،با ترت بتات برنامتهریتزی شتده
میباشد [ .]7مم زی بررسی مستقل و نظاف یافتته ای استت
برای تع ای که فعال تهای موجود و نتتای حاصتله تتا
چه اندازه با ترت بات برنامه ریزی شده و الزامات همختوانی
دارد و اینکه ترت بات مذکور برای دست یتافت بته اهتداف
مناسب بوده و به طور مؤثر اجترا متیشتوند [ .]8در واقت،
مم زی فرایندها یکی از حوزه های عمل مم زی می باشد.
یکی از رویکردهای مورد تاک د در حوزه آموزش عالی
رویکرد فرایندی است [ .]9فرآیند 2از جمله مفاه می است

مقدمه
آموزش و پژوهش دو کارکرد اصلی دانشگاه می باشند.
منظور از آموزش ،فراگرد خدماتی استت کته بته یتادگ ری
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،
شناخته ها ،نوآوریهای تکنولوژیکی و علمتی و آفرینشتهای
هنری ظهور می یابد [ .]1دانشگاهها با توجه به اهدافشتان،
مدیریت ،ساختار ،منتاب ،،رویته هتا ،فراینتدها و روشتهای
مشخصی دارند و برای تحقق اهداف تع ت شتده فعال تت
می کنند .در ای فرایند برنامه ریزی و تصتم گ تری متی
کنند ،مناب ،مالی ،اطالعاتی و انسانی را بکتار متی گ رنتد 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
ح اتی اند به سطح به نه دست یابنتد [ .]2هتدف ارزیتابی،
صرفنظر از نوع ،رویکرد ،زمان و سطح آن بهبتود عملکترد
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
ارتقاء می یابند [ .]3بعالوه دانشگاه بایتد بتوانتد اثربخشتی
خود را به نحو مناسبی حفظ نموده و فراینتدهای ستازمانی
را برای دست ابی به بهتره وری و ک ف تت ب شتتر ،اصتال و
بهسازی نمایند [ .]4در ادب ات تخصصی ایت رونتد تحتت
عنوان توسعه سازمانی یا بهبود ستازمانی ب تان شتده استت
[ .]5اصال و بهستازی فراینتدها بطتور عتاف و فراینتدهای
آموزشی و پژوهشی بطور خاص مساله ای است که همواره
برای دانشگاه مطر می باشد.
تعتتاریم متعتتدی از مم تتزی توستتر پژوهشتتگران و
اندیشمندان ارائه شده است از جمله اینکه مم زی ،1فراینتد
جم ،آوری شواهد است .شتواهد مم تزی ،بترای ارزیتابی
اینکه تا چه اندازه مع ارهای مم زی محقق می شتوند بکتار
می روند [ .]6مم زی فعال تی مستقل و س ستتمات جهتت
Auditing

که در مباحث ستازمانی بته وفتور بکتار رفتته استت [.]11
فرایند ،گروهی از وظ فههای ه پ وند است که با همتدیگر
نت جهای را ایجاد میکنند .فرایند مجموعتهای از فعال تهتایی
است که دروندادها را به بروندادها یا نتای تبتدیل متیکنتد
[ .]11امتتروزه ستتازمانهای موفتتق قابل تهتتا و منتتاب ،منحصتتر
بفتتردی دارنتتد کتته عامتتل برتتتری آنهاستتت [ .]12مم تتزی
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
شواهد ،با توجه به ظرف ت ،کارآئی و اثربخشتی موجتود و
مورد انتظار [ .]13از طریتق مم تزی فراینتد متی تتوان بته
سواالت مختلفی جواب داد از جمله اینکته مجموعتهای از
فعال تهای مرتبر به ه چه هدفی را دنبال میکنند؟ ارتبتا
و چ دمان فعال تها چگونه است؟ آیا اقتصاد و کارآیی کارها
مناسب است؟ ک ف ت خدمات متقابل و متوالی درون فرایند
چگونه میباشد؟ به منظور اجترای مم تزی فراینتد بایستتی
ساختار موجود و فعال تهای در حال اجرای فرایند توصت م
شود .نمودارهای تشک التی ،شر وظتایم ،شتر فراینتد،
آموزشها ،کنترلهای مستند ،فلوچارتها و هم نطور طرحهتای
فعال جهت تعالی فرایند از جملته متواردی هستتند کته در
جریان مم زی فرایند باید مورد توجه باشند [.]13
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
[ ]14و سی .اع .سی ]15[ 2.مطر شده است عبارتنتد از
مال فرایند مشخص میباشد ،دروندادها و بروندادهای هر
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فرآیند تعریم و برحستب مختاطرهپتذیری اولویتتبنتدی
میشوند ،فرایندها پایش ،سنجش ،تجزیه و تحل ل و تعتالی
داده میشوند و ی چرخته برنامتهریتزی ،اجترا ،کنتترل و
عمتتل کارآمتتد 1وجتتود د ارد ،تعهتتد ،درگ تتری ،بهبتتود و
تخص ص مناب ،از طرف مدیریت مشتهود استت ،بتازخورد
مناسب از مشتریان (درونی و ب رونی) در دسترع میباشد،
متصدیان از عملکرد ،اهتداف بهبتود ،طرحهتا و مشتوقهای
فراینتتد آگتتاهی دارنتتد ،الزامتتات مربتتو بتته صتتالح تها و
آمتتوزشهتتا مشتتخص استتت و بتتاالخره اینکتته فراینتتد،
مستندسازی شده و آمتوزش و کنترلهتای کارآمتد تیتم

عمل اتی و نتوع موسسته رابطته وجتود دارد .ب -اهم تت
ادراک شده عرصه های مم زی ب مم زان مراکتز دولتتی و
خصوصی متفاوت است .نتای تحق ق نشان داده استت کته
ه چ ی از فرض ههای تحق ق تای تد نشتده استت .تحق تق
ژوداوووا ]18[ 3نشتتان داده استتت کتته شتترایر داخلتتی و
خارجی دانشگاه بر موفق ت فرایندها تتاث ر دارنتد .از م تان
عوامل داخلی ارزش های مشترک ،چش انتداز ،راهبردهتای
جدیتد و تعتتالی گتترا بعنتوان عوامتتل موفق تت فرآینتتدهای
آموزشی و پژوهشی دانشگاهها متیباشتند .بعتالوه گتردش
مالی دانشگاه ،اخالق ات ،رفتارهای افراد ،کم تت و ک ف تت

گردیده است.
مطالعه تحق قات انجاف شده در زم نته موضتوع تحق تق
نشان می دهد که در رابطه بتا مم تزی ،پژوهشتهای زیتادی
انجاف شده است .همچن پژوهش های انجتاف شتده مویتد
آنست که مم زی در عرصته دانشتگاهها و مراکتز آموزشتی
مورد توجه بوده و تحق قات متعددی ن ز در ای زم نه انجاف
گرفته است .بایستی اشتاره نمتود کته در داختل کشتور در
زم نه مم زی در مراکز دانشگاهی پتژوهشهتای محتدودی
مشاهده گردید .2از جمله می توان به تحق ق محمدی []16
تحت عنوان طراحی الگو مم زی ک ف تت و امکتان ستنجی
اجرای آن در نظاف دانشگاهی ایران اشاره نمود .یافتته هتای
تحق ق عوامل و مالکهای مم زی ک ف ت را در حتوزه هتای
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
ک ف ت ضروری بتوده و امکتان پتذیر متی باشتد .در ادامته
بخشتتی از پژوهشتتهای ختتارجی انجتتاف شتتده و یافتتتههتتای
مربوطه ارائه شده است.
تحق قی را آزاد [ ]17با هدف مطالعه وسعت فعال تهتای
مم تزی عمل تاتی در دانشتتکدههتتا و دانشتتگاههای ایتتاالت
متحده و همچن برای تب درک مم تزان دانشتکده هتا و

فرایندهای آموزش و پژوهش ،حاکم تت تعتامالت متقابتل
ب آموزش و پژوهش و ساختار دانشگاه به عنتوان عوامتل
اصلی موفق تت فراینتدهای آموزشتی و پژوهشتی دانشتگاه
تای د شدهاند.
آندرسون و همکاران [ ]19تحق قی را بته منظتور ارائته
الگویی جهت تع گستره فعال تهای مم زی در دانشتگاهها
و دانشکده ها انجاف داده اند .نتای تحق ق نشتان داده استت
که مقوله های ذیتل باعتث گستترش انتدازه واحتد مم تزی
درونی دانشگاهها خواهد گردید :دولتی بودن نظاف سازمانی
دانشگاه ،اندازه سازمانی دانشگاه ،در صتورتی کته ستاختار
کنترل سازمانی بصتورت ی تر متمرکتز باشتد ،در صتورت
وجود و فعال بودن حوزههای پزشکی ،اگتر اعیتاء کم تته
مم زی از گسترش واحد مم زی یفلت کنند ،اگتر ستازمان
بخواهد خود را با الزامات خاص مم زی تطب ق دهد ،وقتتی
مدیریت مخاطرات سازمانی و فعال تهای مطابقت ،ب ش از
حد مورد توجه باشد ،مناب ،حمتایتی زیتادی وجتود داشتته
باشد .وقتی مم زی عمل اتی و رهبری توسعه بطتور ضتمنی
درگ ر منشور ماموریتت ستازمان متی شتوند ،وقتتی واحتد
مم زی بالقوههتای ختود را بالفعتل کنتد و انتظتارات از آن
توسر ذینفعان مداوما رشتد یابتد .همچنت نتتای تحق تق
نشان داده است اگر فعال تهای مم زی برون ستااری شتوند،

دانشتتگاهها در خصتتوص اهم تتت فعال تهتتا و کارکردهتتای
مختلم مم زی انجاف داده استت .بترای تحق تق دو فرضت ه
مطر شده است که عبارتند از :الم -ب وستعت مم تزی

نسبت گواه نامههای دریافتی توسر واحد مم تزی افتزایش
یابد و به فعال تهای انجاف شده بدون مم تزی شتدن اعتمتاد
زیاد شود ،اندازه و گستره واحد مم زی محدودتر میشود.
تحق ق دیگری را ذکریا و همکاران ]21[ 4تحت عنتوان

Effective plan, do, control action cycle
 2این یافته براساس جستجو در پایگاههای اطالعاتی Irandoc, ،SID
 magiranو جستجوی آزاد با  Google Scholar, Googleمطرح است.
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«نقش و جایگاه مم تزی در مراکتز آمتوزش عتالی متالزی»
انجاف دادهاند .نتای تحق ق نشان داده است که م ان متدیران
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
تاث رگذاری بر بهبود ک ف ت دانشگاه مورد تای د میباشد .در
ای زم نه ب دیدگاههای افراد در دانشتگاههای مختلتم و
گروههای مدیران و ه ات علمی تفاوت معنتیدار مشتاهده
نگردیده است .نت جه دیگر اینکه در زم نته مم تزی ،مراکتز
آموزش عالی خصوصی ضع م تتر از مراکتز دولتتی عمتل

ب ان واضحتر هر نظتاف مم تزی بایستتی عناصتر متذکور را
داشته باشد .تحق ق آندرستون و همکتاران [ ]23نشتان داده
است که اندازه مناستب واحتد مم تزی بایستتی مبتنتی بتر
رسالت حوزه مم زی  -آنطور که مدیریت و کم ته مم تزی
تع میکنند  -باشد .در نهایت مدل مفهتومی ارائته شتده
نشان داده است که بطور بالقوه  7عامل اصلی انتدازه به نته
واحد مم تزی را پت شب نتی متی کننتد کته عبارتنتد از-1 :
مشخصات سازمانی  -2ویژگ های حتاکم تی  -3ماموریتت
واحد مم زی  -4گزاره های ارزشتی مم تزی  -5همستوئی
مم زی درونی بتا اهتداف متدیریت و شتورای مم تزی -6

کردهاند .تحق ق دیگری را ال وت و همکتاران ]21[ 1تحتت
عنوان «طراحی مدل فراینتدی بهبتود یافتته بترای مم تزی»
انجاف دادهاند .هدف اصلی تحق تق تتدوی و ارائته متدل و
رویکردی فرایندی برای مم زی بوده است .طوریکته متدل
طراحی شده بتواند جایگتاه و ارزش واقعتی و ادراک شتده
مم زی را بهبود دهد .نتتای تحق تق نشتان داده استت کته
کارگزاران مم زی ب شتر بر پ شبرد برنامه مم زی متمرکز اند.
در نهایت براساع یافتههای تحق ق مدلی فرایندی با چهتار
گاف اساسی برای مم زی درونی ارائه کرده است و پ شتنهاد
شده است که ضم اهم ت دادن به اجرای برنامته مم تزی
بایستی به نت جه محوری ه توجه شود.
تحق ق دیگتری توستر ان ستت تو مم تزی درونتی []22
تحت عنوان طراحی مدل سطحبندی ظرف ت مم زی درونی
برای نهادهای دولتتی انجتاف گردیتده استت .نت جته اصتلی
تحق ق ارائه مدلی پن ستطحی بتا  6عنصتر مم تزی بتوده
است .ای مدل در واق ،نقشه راه مم زی درونتی متیباشتد.
مدل نشان می دهد که مم زی در هر ستازمان متیتوانتد در
سطح مشخصی عمتل کنتد و هریت از ستطو ظرف تتی،
ب انگر مشخصهها و ظرف ت هایی است که مم زی می توانتد
مطابق آنها عمل کند .نت جته دیگتر تحق تق ایت استت کته
مم زی همواره ماه ت رشد یابنده و تعالیگرا دارد .بعتالوه

راهبردهای مم زی درونی  -7ک ف ت خدمات مم زی.
یافته های تحق ق آرینا ]24[ 2نشان داده استت کته ٪43
دانشگاههای ایتال ا دارای نظاف مم زی مستقل میباشند و در
 ٪53دانشگاهها گزارشات مم زی به مدیریت ارائه میشود.
در خصوص مهارتهای مم زان تجزیه و تحل ل داده ها نشان
می دهد مهارتهای عمل اتی آنان در سطح قابل قبول میباشد
و از ای نظر ب دانشگاهها تفتاوت زیتادی وجتود نتدارد.
بعالوه در دانشگاههای خصوصتی ن تز جریتان مم تزی در
حال رشد و شکلگ ری میباشد .یافتتههتای تحق تق نشتان
داده است ماه ت فراینتدهای متورد مم تزی در دانشتگاهها
عبارتند از مالی  ،٪66آموزشتی  ،٪53منتاب ،انستانی ،٪53
پژوهشی  ،٪33It ،٪46عمرانتی  ،٪33ستایر  ٪67و انتواع
مم زی مناسب جهت اجرا در دانشگاهها به ترت ب اهم تت
بدی شتر استت عمل تاتی (آموزشتی ،پژوهشتی ،منتاب،
انسانی و  ،)...مطابقت ،متدیریت مختاطرات ،متالی ،ستایر.
نت جه دیگر تحق ق آنست که اولویت مه گزارشات مم زی
تجزیه و تحل ل و مهندسی مجدد فرایندهاست و پس از آن
ن ز کنترل متالی ،متدیریت مختاطرات ،کتارائی عمل تات و
ارزش ابی عملکرد قرار دارند.
دانشگاه شاهد س ستتمی نستبتا نوپاستت کته در شتکل
گ ری آن دیگر دانشگاههای دولتی الگو بوده است .شتواهد

نتای تحق ق برای نظاف مم زی درونی  6عنصر را شناستایی
و تای د کرده است که عبارتند از -1 :خدمات و نقش مم تز
درونتی -2 ،متتدیریت (برنامتههتتای کتاری) -3 ،فعال تهتتای
تخصصی -4 ،مدیریت عملکرد نظاف مم زی و پاسخگویی،
 -5روابر و فرهنگ سازمانی -6 ،ساختارهای حاکم تی .بته

و بررس ها موید آنست که اقداماتی برای مطالعته ،تحل تل و
بهبود رویه ها و فرایندهای آن انجتاف شتده استت .در ایت
زم نه می توان به تشک ل ،اهداف و وظایم کارگروه اصال
ساختار اداری اشاره نمود [ .]25در آئ نامه مذکور چابت
ستتازی ،متناستتب ستتازی و منطقتتی ستتاخت تشتتک الت و
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همچن افزایش اثربخشی و کارآیی رویته هتا ،فرآینتدها و
روشها بعنوان هدف مطر شتده انتد .در واقت ،ناکارآمتدی
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
مطابق انتظارات و استانداردها می باشد [ .]26نبتود ستاز و
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

 )4ابعاد برنامه اجرائی مم تزی فراینتدهای آموزشتی و
پژوهشی موجود دانشگاه شاهد چ ست؟
 )5دسته بندی مناسب فرایندهای آموزشی و پژوهشتی
موجود دانشگاه شاهد چگونه است؟
 )6عناصتتر الزف بتترای نظتتاف گتتزارش دهتتی مم تتزی
فراینتدهای آموزشتی و پژوهشتتی موجتود دانشتگاه شتتاهد
کدامند؟
 )7زم نه های سازمانی مناسب برای مم زی فراینتدهای
آموزشی و پژوهشی موجود دانشگاه شاهد چ ست؟
 )8اعتبار الگوی ارائته شتده بترای مم تزی فراینتدهای

فرایند مم زی را با مشکل مواجه سازد .مساله تحق ق را می
توان در سه جنبه ،قابل توجه زیر ،ب ان نمود :التم -آست ب
شناسی و مم زی فرایندهای دانشگاهی از جمله فراینتدهای
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،
متتتدیریت و فراینتتتدهای دانشتتتگاهها (ی ایتتتران) دچتتتار
ناکارآمدی و ضتعم اثربخشتی متی باشتند [.]29 ،28 ،27
ناکارآمدی فرایندهای آموزشی و پژوهشی ن تز از ایت امتر
مستثنی ن ست و ج -بررسی مستندات و تجرب ات موجتود
در دانشگاه مورد مطالعه ،موید عزف مدیریت مبنی بر بهبتود
فراینتتدهای دانشتتگاهی از جملتته فراینتتدهای آموزشتتی و
پژوهشی است و ای موضوع مسالهای جدی برای مدیریت
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
بهبود و ارتقاء بهره وری آنها ارائه نمود.

آموزشی و پژوهشی موجود دانشگاه شاهد چگونه است؟
روش پژوهش
روش تحق ق مورد استفاده برای انجاف پتژوهش حاضتر
آم خته اکتشتافی بتوده استت .نتوع تحق تق از نظتر هتدف
کاربردی بود .بترای انجتاف تحق تق ،پتس از مطالعته مبتانی
نظتتری و پ ش ت 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
الگوی اول ه تدوی شتده ،در جلسته گتروه کتانونی متورد
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.
اعیاء جلسه گروه کانونی  12نفر از متخصصان و متدیران
فرایندها بوده اند که به روش نمونه گ ری هدفمند انتختاب
شدند .برای تیم روایی بخش ک فی پتژوهش از دو فت
تعامتتل طتتوالنی و بررستتی از زوایتتای مختلتتم 1شتتامل
ضرورت ،کفایتت ،ترت تب و تتوالی ابعتاد و عناصتر الگتو
مم زی و اظهتار نظتر آزاد استتفاده گردیتد و در خصتوص
قابل تتت اعتمتتاد بختتش ک فتتی از روش «مستت ر نمتتای
حسابرسی »2استفاده شده است .مطابق ایت روش جزئ تات
مربو به تدوی اول ه الگو ،جلسه کتانونی ،مصتاحبه هتای

سوال های پژوهش
 )1الزامات ستاختاری الزف جهتت مم تزی فراینتدهای
آموزشی و پژوهشی موجود دانشگاه شاهد چ ست؟

تأی دی ،مشخصات مصاحبه شوندگان ،گزاره های کالمتی،
مقوله های استنتاج شده ثبت و قابل مم زی هستند.
مرحله دوف بته صتورت کمتی انجتاف گرفتت .جامعته

 )2ستتطو مم تتزی مناستتب بتترای مم تتزی فراینتتدهای
آموزشی و پژوهشی موجود دانشگاه شاهد کدامند؟
 )3مع ارهتتا و شتتاخص هتتای مناستتب بتترای مم تتزی
فراینتدهای آموزشتی و پژوهشتتی موجتود دانشتگاه شتتاهد
کدامند؟

T-triangulation
Auditing trail
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د -زم نه های سازمانی مم زی فرایندهای آ.پ.

آماری تحق ق در مرحله کمتی شتامل کل ته اعیتاء ه تات
علمی دانشگاه شاهد بوده است کته مطتابق آمارهتای ارائته
شده تعداد آنها  311نفر بوده اند .حج نمونه مورد ن از بتا
استفاده از فرمول کوکران  168نفر برآورد شد .با توجته بته
پراکندگی متفاوت جامعه آماری در دانشکده های دانشتگاه
انتخاب نمونهآماری به روش نمونهگ ری طبقهای انجاف شد.
برای جم ،آوری داده ها و اطالعات مورد ن تاز تحق تق ،از
پرسشنامه استفاده گردید .پرسشنامه از نوع محقق ستاخته و
شامل سه قسمت سوال بتود .چتون پرسشتنامه بتر استاع
برونداد مرحله ک فی پژوهش (الگوی مفهومی تدوی شده)

 .2محورها یا گزینه هایی که اضافه شدند:
الم -مراحل مم زی فرایندهای آ .پ.
ب -برنامه اجرایی مم زی فرایندهای آ .پ.
ج  -وارد نمودن فران دهای اصلی آموزشی و پژوهشی
در الگو
د -گزارش دهی مم زی فرایندهای آ .پ.
و  -چابکی ستازمانی بعنتوان زم نته ستازمانی مم تزی
فرایندهای آ .پ.
 .3محورها یا گزینه هایی که تغ ر داده شدند:
التتم -در مع ارهتتا ،واژه «کنتتترل فراینتتد» بتته «نظتتارت
فرایند» تغ ر کرد.
ب -در شاخص های مطر شتده بترای مع تار کنتترل
فرایند ،بازرسی به «بازب نی» یا «بررسی» تغ ر کرد.
 .4محورها یا گزینه هایی که حذف شدند:
الم -رسالت ،درونما و راهبردهتا از بعتد ستاختاری
الگو رد شدند.
ب -مقولتته هتتای نشتتانگر جریتتان فران تتد شتتامل
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
پ شنهادی مم زی فرایندهای آموزشتی و پژوهشتی مجتددا
طراحی و در جریان مصاحبه هتای تای تدی متورد بررستی
قرار گرفت.

طراحی گردیده بود لذا دارای روایی محتوایی 1بود امتا بته
منظور رف ،نتواقص و ابهامتات موجتود از جنبته شتکلی و
نگارشی از نظرات و راهنمای های ده نفر از افراد متخصتص
اجتترای آزمایشتتی استتتفاده گردیتتد .پایتتایی2
و همچنتت
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونبتا تع ت شتد.
برای ایت منظتور پرسشتنامه هتا بتر روی  31نفتر اجترا و
براساع داده های مستخرج از پرسشتنامه هتا مقتادیر آلفتا
محاسبه گردید که مقدار آن در بخش ستواالت مربتو بته
فرایندهای آموزشتی و پژوهشتی بته ترت تب  88/1و 91/7
بوده است .با توجه به اینکه داده هتای مرحلته اول تحق تق
ک فی بوده است .لذا برای تحل ل داده های ک فی از تحل تل
میمونی 3استفاده شتد و بترای تحل تل داده هتای کمتی -
آزمون فرض های آماری تحق تق ( )H0:µ≥3و ( )H1:µ<3از
آزمونهتتای آمتتار استتتنباطی شتتامل تحل تتل عتتاملی ،متتدل
معادالت ساختاری t ،ت گروهی ،تحل ل واریانس استفاده
گردید.
یافتهها
الف) یافته های حاصل از جلسه گروه کانونی
چک ده یافته های حاصتل از جلسته گتروه کتانونی در
چهار بخش دسته بندی گردید که عبارتند از:
 .1محورها یا گزینه هایی که تای د شدند:
الم -مع ارهای مم زی فرایندها ی آ .پ.
ب -شاخص های مم زی فرایندهای آ .پ.
ج -سطو مم زی فرایندهای آ.پ.
1

Content validity
reliability
3 Thematic analysis
2
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ب) یافتههای حاصل از مصاحبههای تاییدی

جدول  .1تغ رات اصالحی – تکم لی بر اساع یافته های مصاحبه های تای دی

ردیف

حالت قبل از مصاحبه ها

تغییرات تکمیلی حسب یافته های مصاحبه ها

1

چ دمان الگو از چپ به راست

چ دمان الگو از راست به چپ

2

«فرایند مم زی»

«مراحل مم زی»

3

پ وستگی شکلی «مراحل» و «ابعاد» الگو
مقدف بودن «تع

4

تفک

شکلی «مراحل» و «ابعاد» الگو

درصدر قرار گرفت «تع

نوع واحد» در الزامات ساختاری

عناصر رسم ت بخشی» در الزامات
ساختاری

عنوان شاخص «اطالعات عملگردی»

5

عنوان شاخص «اطالعات»

6

تت

اضافه شدن شاخص «مسئول ت» به شاخص های مع ار نظارت

7

«فعال تها» بعنوان یکی از شاخص های مالک ت

تغ ر شاخص «فعال تها» به «وظایم» در مع ار مالک ت

8

تتت

اضاف شدن شاخص «فعال تها» به مع ار اجرا

9

چ دمان سطو مم زی بصورت عرضی

چ دمان سطو مم زی بصورت طولی
قرار گرفت ابعاد «مع ارها و شاخص» بعد از مم زی

سطح مم زی

11

انتقال ابعاد «مع ارها و شاخص ها» به قبل از تع

11

عنوان فرایند «ظرف ت پذیرش»

عنوان فرایند «ک ف ت و ظرف ت پذیرش»

12

عنوان دسته فرایندها «فرایندهای مشترک»

تغ ر عنوان دسته فرایندها به «برنامه آموزش»

13

عنوان زم نه سازمانی «رهبری»

تغ ر عنوان زم نه سازمانی به «رهبری آموزشی»

هر ی از ابعاد و عناصر الگو چگونه است؟ کفایت مولفته
ها و عناصر الگو چگونه است؟ ترت ب و توالی قرار گرفت
ابعاد و عناصر چگونه است؟ یکاارچگی کل ت الگو چگونه
می باشد؟ بررسی نظرات اعیاء گروه کانونی نشان داد کته
مقدار ضریب توافق  1/92می باشد.

ج) تعیین اعتبار الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و

پژوهشی – مرحله کیفی

تع اعتبار الگو در ای مرحلته بته روش ک فتی و بتا
اتکاء به نظرات اعیاء گروه کانونی بوده است .برای تع ت
اعتبار الگو چهار محور مد نظر بود که عبارتند از ضرورت

جدول  .2آمارههای ابعاد اصلی الگوی مم زی در ح طه فرایندهای آموزشی
عنوان متغیر

درصد انتخاب گزینه ها

میانگین

اختالف میانگین

مقدار تی

سطح معناداری

1/94

12/5

1/111

11/3

1/111
1/111

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مراحل ممیزی

1/2

7/7

21/2

36/9

33/9

3/95

الزامات ساختاری

1/6

11/3

24/4

35/1

28/6

3/8

1/79

سطوح ممیزی

1/6

12/1

19

37/2

31/2

3/87

1/86

11/3

معیارهای ممیزی

3/6

7/7

22/6

36/3

29/8

3/81

1/81

8/7

1/111

شاخصهای ممیزی

1/8

12/5

23/8

35/1

26/8

3/73

1/72

8/9

1/111

برنامه اجرایی

1/2

7/7

22/6

36/3

32/1

3/89

1/91

11/9

1/111

فرایندهای اصلی

1/2

6/5

24/4

36/9

31

3/9

1/89

12/2

1/111

گزارش ممیزی

2/2

7/1

21/4

34/1

35/1

3/96

1/95

12/7

1/111

زمینه های ممیزی

3

7/1

22/6

36/9

31/4

3/85

1/85

9/6

1/111

7
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جدول  .3جدول آمارههای «ابعاد اصلی الگو» (کل متغ ر) در ح طه فرایندهای آموزشی
عنوان
متغیر
ابعاد الگو

حداقل

1/2

حداک
ثر

3/44

انحراف معیار

نقطه برش

میانگینمحاسبه شده

اختالف میانگین

مقدار تی

1/51

2/32

2/69

1/37

9/5

آمارههای جدول  2نشان می دهد در خصوص مناستب
بتتودن ابعتتاد اصتتلی الگتتوی مم تتزی در حتتوزه فراینتتدهای
آموزشی باالتری مقدار م انگ امت ازات ( )3/96مربو به
گزارش مم زی و کمتری مقدار م انگ ( )3/73مربو بته
متغ رشاخص های مم زی است که مقتدار آنهتا از م تانگ
نظری ( )3باالتر متی باشتد .همچنت اطالعتات نمتودار 1
موید آنست که در حوزه فرایندهای آموزشی کمتری مقدار
بار عاملی ( )1/55مربتو بته مراحتل مم تزی و ب شتتری
مقتتدار بتتار عتتاملی ( )1/85مربتتو بتته الزامتتات ستتاختاری
مم زی فرایندهای آموزشی است .بار عاملی سایر ابعتاد ن تز
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
ابعاد اصلی الگوی مم زی ایجاد شد که آمارههتای مربوطته
در جدول  3ارائه شده است .مطابق برآوردهای بعمل آمتده
مقادیر حداقل و حداکثر تجربته شتده در رابطته بتا م تزان
مناسب بودن ابعاد الگو به ترت ب  1/2و  3/44بدست آمد و

سطح
معناداری

1/111

حد متوسر ای متغ ر برابر بتا  2/32بترآورد شتد .بتر ایت
اساع آمارههای جدول  3موید آنست که اختالف م تانگ
محاسبه شده ( )2/69از م انگ تجربتی ( )2/32در حتدود
 1/37می باشد که در سطح  1/111معنادار می باشد .لذا بتا
اطم نتتان  1/95مناستتب بتتودن ابعتتاد الگتتو بتترای مم تتزی
فرایندهای آموزشی مورد تای د است.

نمودار  .1بار عاملی ابعاد اصلی الگوی مم زی فرایندها در
ح طه آموزش

جدول  .4آمارههای ابعاد اصلی الگوی مم زی در ح طه فرایندهای پژوهشی
عنوان متغیر

درصد انتخاب گزینه ها

میانگین

اختالف میانگین

مقدار تی

سطح معناداری

1/93

12/3

1/111

11

1/111
1/111

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مراحل ممیزی

1/8

6/5

21/8

38/1

32/7

3/93

الزامات ساختاری

1/8

11/1

24/4

33/3

31/4

3/85

1/81

سطوح ممیزی

3/6

8/3

18/5

37/5

32/1

3/86

1/86

11/4

معیارهای ممیزی

4/2

8/3

25

35/7

26/8

3/73

1/72

8/7

1/111

شاخصهای ممیزی

1/8

12/5

25

34/5

26/2

3/71

1/71

8/7

1/111

برنامه اجرایی

1/2

7/7

32/2

36/3

31/5

3/89

1/89

11/8

1/111

فرایندهای اصلی

1/2

6/5

24/4

36/9

31

3/91

1/91

12/1

1/111

گزارش ممیزی

1/8

6/5

21/4

35/1

35/1

3/95

1/95

12/3

1/111

زمینه های ممیزی

3

8/9

23/2

36/9

28

3/78

1/78

9/6

1/111
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جدول  .5آمارههای «ابعاد اصلی الگو» (کل متغ ر) در ح طه فرایندهای پژوهشی
عنوان متغیر

حداقل

ابعاد الگو

1

حداک
ثر

3

انحرافمعیار

نقطه برش

میانگینمحاسبه شده

اختالف میانگین

مقدار تی

1/49

2

2/63

1/62

16/4

آمارههای جدول  4نشان می دهد در خصوص مناستب
بتتودن ابعتتاد اصتتلی الگتتوی مم تتزی در حتتوزه فراینتتدهای
پژوهشی باالتری مقدار م انگ امت ازات ( )3/95مربو به
گزارش مم زی و کمتری مقدار م انگ ( )3/71مربو بته
متغ رشاخص های مم زی است که مقتدار آنهتا از م تانگ
نظری ( )3باالتر متی باشتد .همچنت اطالعتات نمتودار 2
موید آنستت کته در حتوزه فراینتدهای پژوهشتی کمتتری
مقتتدار بتتار عتتاملی ( )1/51مربتتو بتته مراحتتل مم تتزی و
ب شتتتری مقتتدار بتتار عتتاملی ( )1/82مربتتو بتته الزامتتات
ساختاری مم زی فرایندهای پژوهشی است .بار عاملی سایر
ابعاد ن ز با همدیگر یکسان ن ست .ای یافته هتا نشتان متی
دهتتد کتته تتتاث ر وزنتتی ابعتتاد الگتتو در مم تتزی فراینتتدهای
پژوهشی با همدیگر متفاوت استت .بتا توجته بته متفتاوت
بودن بارعاملی ابعاد الگو در خصتوص مم تزی فراینتدهای
پژوهشی ،ترک بی وزنی از ابعاد اصلی الگوی مم زی ایجتاد
شد که آمارههای مربوطته در جتدول  5ارائته شتده استت.

سطح
معناداری

1/111

مطابق برآوردهای بعمتل آمتده مقتادیر حتداقل و حتداکثر
تجربه شده در رابطه با م زان مناسب بودن ابعاد اصلی الگو
برای مم زی فرایندهای پژوهشی بته ترت تب  1و  3بدستت
آمد و حد متوسر ای متغ ر برابر با  2برآورد شد .بتر ایت
اساع آمارههای جدول  5موید آنست که اختالف م تانگ
محاسبه شده ( )2/63از م انگ تجربی ( )2در حدود 1/62
می باشد کته در ستطح  1/111معنتادار متی باشتد .لتذا بتا
اطم نتتان  1/95مناستتب بتتودن ابعتتاد الگتتو بتترای مم تتزی
فرایندهای پژوهشی مورد تای د است.
لذا آمارههای بدست آمده موید آنست کته ابعتاد الگتو
شامل مراحل مم زی ،الزامات ساختاری ،ستطو مم تزی،
مع ارهای مم زی ،شاخص هتای مم تزی ،برنامته اجرایتی،
فراینتتدهای اصتتلی ،گتتزارش دهتتی مم تتزی و زم نتته هتتای
سازمانی مم زی فرایندها برای مم زی فراینتدهای آموزشتی
و پژوهشی ن ز مناسب هستند.

نمودار  .2بار عاملی ابعاد اصلی الگوی مم زی در ح طه فرایندهای پژوهشی
جدول  .6تحل ل واریانس ی راهه مناسب بودن ابعاد اصلی الگو برای مم زی فرایندهای آموزشی بر حسب رتبه علمی
منابع تغییرات

SS

df

MS

بین گروهها

1/41

3

1/47

درون گروها

41/63

164

کل

46/2

167

9

1/25

F

1/85

Sig

1/14

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

جدول  .7تحل ل واریانس ی

راهه مناسب بودن ابعاد اصلی الگو برای مم زی فرایندهای پژوهشی بر حسب رتبه علمی
منابع تغییرات

SS

df

MS

بین گروهها

1/366

3

1/455

درون گروها

38/99

164

کل

41/36

167

آماره های جتدول  6و  7مویتد آنستت کته بتر استاع
تحل ل واریانس در رابطه با مناسب بودن ابعاد اصتلی الگتو
برای مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشی بر حسب رتبه
علمتتی F ،محاستتبه شتتده بتته ترت تتب  F= 1/85و F=1/92
میباشد .با توجه به اینکه مقدار Fمحاسبه شتده در ستطح
آلفای  1/15معنی دار ن ست لذا فرض صفر رد نمتی شتود.

1/238

F

1/92

Sig

1/129

بنابرای آمارههای بدست آمده موید آنست که مناسب بودن
ابعتتاد اصتتلی الگتتو بتترای مم تتزی فراینتتدهای آموزشتتی و
پژوهشی از دیدگاه اعیاء نمونه با رتبه های علمی مختلم
(مربی ،استادیار ،دانش ار و استاد) مشابه بوده استت .چنت
یافته ای در مورد سنوات ختدمت و رشتته تخصصتی ن تز
صادق بوده است.

نمودار  .3آمارههای اعتبار الگوی مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشی بر اساع مدل اندازه گ ری ل زرل

مم زی فرایندها  1/11است .ای یافته موید آنست کته بت
عناصر الگو ه تغ ری مثبت وجود دارد اما بار عاملی آنها
مساوی ن ست بنتابرای هتر یت از مولفته هتای مم تزی

نمودار  3نشان می دهتد بترای آزمتون اعتبتار تجربتی
الگوی مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشی از مدلستازی
ساختاری استفاده شد .مقدار کواریانس بت عناصتر اصتلی
11
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ای نت جه با یافتههتای تحق تق ال توت و همکتاران [ ]21و
تحق ق انجاف شده توسر بن تاد پژوهشتی ان ستت تو مم تزی
درونی [ ]22همخوانی دارد .یافتههای تحق تق اول رویکترد
فرایندی بهبتود یافتته مم تزی و تحق تق دوف ستطح بنتدی
جریان مم زی را تای د نموده استت .پتس از استتقرار نظتاف
مم زی ،جریان تکتاملی آن بایستتی طتی شتود .هتر ستطح
مم تتزی دارای مالحظتتاتی استتت کتته بستتته بتته شتترایر و
تجرب ات موجود در هر سازمان ،مناسب خواهتد بتود .لتذا
کم ت و ک ف ت فعال تهای مم زی فراینتدهای آموزشتی و
پژوهشی باید پویا و رشد یابنده باشد .فرایندهای آموزشتی

فراینتتدهای آموزشتتی و پژوهشتتی دارای اهم تتت یکستتان
ن ستند .همچن مقتدار آمتاره  1/171 RMSEAاستت .لتذا
موید آنست که کل ت الگوی مم زی فرایندهای آموزشتی و
پژوهشی با داده های تجربی برازش کافی داشته و بتر ایت
اساع اعتبار تجربی آن تای د می شود.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتتههتای تحق تق درخصتوص ستوال اول
تحق ق نت جهگ ری میشود که یکتی از جنبتههتای اساستی
برای استقرار و اجرای نظاف مم زی فراینتدهای آموزشتی و
پژوهشی در دانشگاه مورد مطالعه تع  ،تصویب و استقرار

و پژوهشتی جریانتتات فنتی و تخصصتی دانشتتگاه قلمتتداد
میشوند ،دانشگاه ی س ست مکان کی و ثابت ن ست بلکته
همواره با تغ ر و بهبود همراه است .بنتابرای نت جتهگ تری
میشود که کارگزاران مم زی باید بطتور پ وستته بته بهبتود
مستمر ساز و کارها فعال تها و عملکرد مم زی فراینتدهای
آموزشی و پژوهشی تاک د نماینتد .ایت مهت متی توانتد از
طریق کاربست رویکرد سطو مم زی محقق شود.
براساع یافته های حاصل از تجزیه و تحل تل دادههتای
مربو به سوال سوف تحق ق نت جهگ ری میشود که تتدوی
و تای د مع ارهتا و شتاخص هتای فنتی و معتبتر از عناصتر
تخصصی نظتاف مم تزی فراینتدهای آموزشتی و پژوهشتی
دانشگاه میباشند .یافتههای تحق ق موید آنست که طراحتی
فراینتد ،مالک تت فراینتد اجتترای فراینتد ،بهستازی فراینتتد،
نظارت فرایند و ارزش ابی فرایند به عنوان مع ارهای مناسب
مورد تای د میباشند .همچنت نت جتهگ تری متیشتود کته
شتتاخصهتتای ارائتته شتتده در الگتتوی مم تزی فراینتتدهای
آموزشی و پژوهشی برای هر یت از مع ارهتا متورد تای تد
است .ای نت جه با یافتههای تحق تق آرینتا [ ]22همختوانی
دارد .با توجه به اهداف مم زی ت مم زی ن تاز دارنتد کته
مع ارهتتای الزف را جستتتجو و تع ت کننتتد [ .]23مم تتزی
فرایند زمانی موثر خواهد بتود کته یت فراینتد را از نقطته

الزامات ساختاری الزف میباشد .بدی معنی که درخصوص
مم زی فرایندها بایستتی اهتداف ،س استت هتا ،مقتررات و
دستورالعمل ها نمودار سازمانی ،شر وظایم ،نتوع واحتد
ستتازمانی مم تتزی فراینتتدها تتتدوی گردیتتده و پتتس از
کارشناسی های فنی ،توسر مراجت ،رستمی تصتم گ تری
دانشگاه تصویب و ابالغ گتردد .ایت نت جته بتا یافتتههتای
آندرسون و همکتاران [ ]19و آندرستون و همکتاران []24
همخوانی دارد .الزامات اشاره دارد به آن چ زهایی که بایتد
فراه شتوند [ .]31ستاختار تصتریح متیکنتد کته ستاز و
کارهتتای رستتمی همتتاهنگی و همچنت الگوهتتای تعتتاملی
سازمانی که باید رعایت شتوند کدامنتد؟ وظتایم چگونته
تخص ص داده شوند ،چه شخصی به چه کسی گزارش دهد
[ ]31بنابرای نت جه گ ری می شود که الزامتات ستاختاری
جریان مم زی را قابل دفاع و قانونمنتد متی نمایتد .نت جته
حاضر موید آنست که تدوی و تتام الزامتات ستاختاری
جهت فعال ت مم زی کامال ضروری است چرا که از طریتق
الزامات ساختاری نظاف مم زی رسم ت و مشروع ت1
تام
پ دا میکند.
یافتههای حاصل از تجزیه و تحل ل دادههای مربو بته
سوال دوف تحق ق موید ای نت جه استت کته تع ت ستطح
مم زی یکی از ابعاد مه نظاف مم زی فرایندهای آموزشی و

شروع تا مرحله بروندادها و پ امدها مورد مم زی قرار دهد
[ .]15لذا الزف است مع ارها پوشش جتامعی در خصتوص
فرایندهای آموزشی و پژوهشی داشته باشند .لذا ای نت جته
مورد تای د است که مع ارها و شاخص هتای مم تزی جتزء
ارکان فنی مم زی هستند و ای امتر در مم تزی فراینتدهای
آموزشی و پژوهشی کته رکت اساستی مم تزی دانشتگاهی

پژوهشی میباشد .در واق ،نظاف مم زی بایستی روند توسعه
مداوف و تعالی گرایی خود را همتواره طتی نمایتد .در ایت
مس ر هر کداف از سطو مم زی انتظارات و مراتتب کتاری
خاصی را پ ش روی نظاف مم زی فرایندها قترار متیدهنتد.
Legitimacy
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هستند ،دارای اهم ت زیادی است .بترای تحقتق ایت مهت
میتوان از مع ارها و شاخص های ارائته شتده در الگتو بته
عنوان سنجههای فنی جریان کار مم زی استفاده نمود.
با توجه به یافتههای مربتو بته ستوال چهتارف تحق تق
نت جهگ ری میشود که یکتی از گزینتههتای اصتلی جریتان
مم تزی فراینتتدهای آموزشتتی و پژوهشتی تتتدوی «برنامتته
اجرایی مم زی فرایندها» میباشد .یافته هتای تحق تق مویتد
آنست کته تع ت رویته هتای کتاری (گتاف هتای راهبتردی
مم زی) ،طراحی ابزارهای معتبتر و فنتی بترای جمت،آوری
وثبت دادههای مم زی ،تعریتم مستئول تهتای کتارگزاران

پذیرش و ثبت ناف ،ارزش ابی تدریس)
 -2فرایندهای ه ات علمی (شناسایی و جذب ،آموزش
و توسعه ،ترف  ،و ارتقاء و ارزش ابی یادگ ری)
 -3فرایندهای برنامه آموزش (برنامهریتزی آموزشتی و
تدریس).
همچن فرایندهای پژوهشی ن ز تحت سه عنوان دستته
بندی شده اند که عبارتند از:
 -1فرایندهای مدیریت اطالعات (ایجاد دسترستی بته
پایگاههای علمی  -تخصصی و تام مناب ،آموزشی)
 -2فراینتتدهای متتدیریت طرحهتتای پژوهشتتی (تع ت

مم زی و باالخره برآورد و پ شب نی مناب( ،مالی و کالبدی)
در هر ی از دورهها و حوزههتای مم تزی ضترورت دارد.
ای نت جه با یافتتههتای تحق تق ال توت وهمکتاران [ ]21و
تحق ق ان ست تو مم زی درونی [ ]22و تحق تق آندرستون و
همکاران [ ]24همخوانی دارد.
برنامه مم زی باید اهتداف ع نتی ،رویته هتای کتاری و
مستندات الزف برای تحقق اهداف را مشخص نمایتد [.]32
واتس .]33[ 1ن ز مطر میکند کته قبتل از شتروع مم تزی
بایستی اطم نان حاصل شود که برای انجتاف مم تزی برنامته
مشخصتتی وجتتود دارد .لتتذا نت جتتهگ تتری متتیشتتود کتته
ستتازماندهی ،یکاارچتتهستتازی و همختتوانستتازی عناصتتر،
فعال تها ،امکانات و منتاب ،مترتبر بتا مم تزی فراینتدهای
آموزشی و پژوهشی بصورت کارآمد از طریق تدوی برنامه
اجرایی امکان پذیر خواهد بود .بدون تدوی «برنامه اجرایی
مم تتزی» همستتوئی و یکاتتارچگی م تتان عناصتتر مم تتزی
فرایندهای آموزشی و پژوهشی ی ر ممک خواهد بود.
با توجه به آمارههتای حاصتل از تجزیته و تحل تل داده
های مربو به سوال پنج تحق ق نت جه گ ری می شود کته
دسته بندی انجاف شده در خصوص فراینتدهای آموزشتی و
پژوهشی موجود در دانشگاه مناسب است .بدی معنتی کته
دسته بندی ،نظ دهی و شتفاف ستازی جایگتاه و ماه تت

ن ازهای پژوهشی ،تصتویب طرحهتا و نظتارت بتر اجترای
طرحها و گزارش گ ری طرحها)
 -3فراینتتدهای ختتدمات علمتتی (ارتبتتا دانشتتگاه-
صنعت ،تشک ل سم نارها و چاپ و نشر).
با توجه به یافتههتای مربتو بته ستوال ششت تحق تق
نت جه گ ری متیشتود کته تع ت چگتونگی گتزارش دهتی
یافتتتههتتای مم تتزی فراینتتدهای آموزشتتی و پژوهشتتی در
دانشگاه مورد مطالعه الزف و مناسب میباشد .انجاف مم تزی
و نگارش گزارش آن فعال تهای منف از ه ن ستند .بلکه
فرایندی یکاارچه و واحد هستند .تت مم تزی بایتد پت ش
ب نی و بص رت الزف را از مرحله برنامهریزی بترای تتدوی
گزارش داشته باشد .طب عتاً گزارش بصورت ی سند جام،
و یکاارچه پتس از جمت،آوری و تجزیته و تحل تل دادههتا
تدوی میشود [ .]34ه وبارد [ ]32ن ز بر نقتش ،اهم تت و
جایگاه موثر گزارش مم زی تاک د نموده است.
لذا بایستی مشخص شود که گزارش به کتداف مستئول،
گروه ،حوزه یا مرج ،رسمی ستازمانی ارائته خواهتد شتد،
اساسا مخاطب یا ذینف ،اصلی گتزارش مم تزی ک ستت .بتا
امعان نظتر بته مالحظتات و انتظتارات مخاطتب ،گتزارش
مم زی ته ه و به روش مناسبی ارائته شتود .ارائته گتزارش
می توانتد در شتکل هتای مختلتم حیتوری (تشتریحی و

فرایندها برای مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشتی الزف
است.
فرایندهای آموزشی تحت سه عنوان دستته بنتدی شتده
اند که عبارتند از:
 -1فرایندهای دانشجویی (ک ف ت و ظرف تت پتذیرش،

تحل لی) ،مکتتوب (اجمتالی یتا تفصت لی) و تخصصتی یتا
عمومی و ی تره ارائته شتود .همچنت کتارگزاران مم تزی
مسئول ت پ گ ری کاربست نتای مم تزی را ن تز بتر عهتده
دارند.
بتا توجته بته آمتارههتای حاصتل از تجزیته و تحل تل
دادههای مربو به سوال هفت تحق ق نت جهگ ری متیشتود

Watts
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که در آن برنامه ،طر یا مواد آموزشی قرار دارد بته انتدازه
کافی بازب نی شود [.]35
بعالوه بر اساع یافته های تحق ق نت جهگ ری میشتود
که برای مطالعه ،تحل ل ،آس بشناسی و تقویت زمن تههتای
سازمانی مذکور می توان از شاخص هتای متناستب استتفاده
کترد .بخشتتی دیگتتر از نتتتای تحق تتق عبارتستتت از اینکتته
شاخصهای مناسب برای هر یت از زم نتههتای ستازمانی
مم زی فرایندها ،به شر جدول  8میباشند.

که زم نهها و بسترهای خاصی برای استتقرار نظتاف مم تزی
فرایندهای آموزشی و پژوهشی ضرورت دارند .مطابق یافته
های تحق ق رهبتری آموزشتی ،رویکترد تخصتص گرایتی،
فرهنتگ ستتازمانی ،حاکم تت ستازمانی و بتاالخره چتتابکی
دانشگاه به عنوان زم نه هتای مناستب و الزف بترای اجترای
مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشی میباشند .ای نت جته
با یافته های تحق ق ان ست تو مم زی درونتی [ ]22همختوانی
دارد .زم نه های سازمانی نشتان دهنتده آمتادگی و ظرف تت
سازمان برای توسعه فرایندهای کاری است .بایتد زم نتهای

جدول  .8شاخصهای مناسب زمینههای سازمانی ممیزی فرایندها
زمینهها

شاخصها

رهبری آموزشی

تخصص گرایی

وقوف رهبر

افراد متخصص

رویکرد فرایندگرایی

همسوئی

روشها

یکاارچگی

آموزش ها

پاسخگوئی جمعی

ت ها

مسئول ت دهی

سب

رهبری

ممشروع ت

حاکمیت سازمانی

فرهنگ سازمانی

چابکی سازمانی

مشتری گرایی

سرعت انجاف کارها

دقت گرائی

تفویض اخت ار

کارت می

انعطاف پذیری

گرایش به تغ ر

ساختار کارآمد

عمل گرایی

مقررات سازمانی

با توجه به آماره هتای حاصتل از مدلستازی ستاختاری
نت جهگ ری می شود که ابعاد و مولفه هتای الگتوی مم تزی
فرایندها در حوزه آموزشی و پژوهشتی از پشتتوانه تجربتی

اجرایتتی مم تتزی ،تع ت عن تاوی فراینتتدهای آموزش تی و
پژوهشی دانشگاه ،طراحی نظاف گزارش دهی مم زی ،تمه د
و تقویت زم نه های ستازمانی مم تزی فراینتدها .در نت جته

باالیی برخودار بوده و دارای اعتبار میباشد .بدی معنی که
کل ت الگوی تدوی شده دارای یکاارچگی بوده و ابعتاد و
عناصر آن با همدیگر ه تغ ری دارنتد .لتذا بترای اجترای
مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشی مناسب استت .ایت
نت جه موید آنست که مقوله مم زی فراینتدهای آموزشتی و
پژوهشی در دانشگاه مورد مطالعه مشروع ت اجرایتی دارد.
بدی خاطر کته متخصصتان همکتاری کننتده در تحق تق و
براساع یافته های بخش کمی تحق ق اعیاء نمونه با ابعتاد
و عناصر ساختاری و فنی مم زی موافتق بتودهانتد .بعتالوه
مطالعات و شواهد تطب قی در سطح ب المللی مب کارآئی
و اثربخشی نظاف مم زی در دانشگاهها میباشند.

می توان به ای یافتته اشتاره نمتود کته مم تزی فراینتدهای
آموزشی و پژوهشی جریانی چند بعدی 1و چند عتاملی 2و
از ای نظر دارای پ چ دگی و پویایی استت .ایت نت جته بتا
یافته هتای تحق تق آزاد [ ،]17آندرستون و همکتاران [،]19
تحق تق ان ستتت تو مم تزی درون تی [ ،]22تحق تق ال توت و
همکاران [ ،]21تحق ق ذکریتا و همکتاران [ ]21و بتاالخره
تحق ق آرینا [ ]23همخوانی دارد .بدی ترت تب ایت نت جته
تای د میشود که استقرار و اجرای کارآمد مم زی فرایندهای
آموزشی و پژوهشی مستلزف رویکردی رسمی ،نظتافمنتد و
پویاست بنابرای استقرار و اجرای نظاف مم زی فراینتدهای
آموزشی و پژوهشی بته منظتور توستعه ستازمانی و زم نته

بنابرای با توجه به یافتههای حاصل از تجزیه و تحل تل
داده های مربو به سوال اصلی تحق ق نت جهگ ری میشتود
کتته ابعتتاد اصتتلی الگتتوی مم تزی فراینتتدهای آموزش تی و
پژوهشی عبارتند از :مراحتل مم تزی ،الزامتات ستاختاری،
مشتتخص نمتتودن ستتطح مم تتزی ،شناستتایی مع ارهتتا و
شاخصهتای مم تزی تخصصتی و معتبتر ،تتدوی برنامته

سازی برای بهبود ک ف ت فرایندهای تخصصتی و عملکترد
دانشگاه دارای کارآمدی می باشد .چارچوب الگوی مم زی
فرایندهای آموزشتی و پژوهشتی در نمتودار  4ارائته شتده
است.
Multidimensional
Multifactor
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نظام مدیریت دانشگاه

مراحل

ابعاد

ممیزی

ممیزی

سیستم ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی

الزامات

ساختاری

عناصر رسمیت

نوع واحد

قبل از اجرا

ممیزی

سطح

پایه ای

نمودار تشکیالتی

یکپارچه

پیچیدگی افقی

بهینه سازی

معیارها
شاخص ها
برنامه اجرایی

رویه های کاری

مجریان

ابزارها

منابع

مرحله اجرا
اصلی

ممیزی فرایندهای

بعد از اجرا

گزارش دهی

تعیین ذینفعان

تهیه گزارش

پیگیری

ارائه
گزارش

تخصص گرایی

رهبری آموزشی

حاکمیت

چابکی دانشگاه

زمینه های سازمانی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی
نمودار  .4چارچوب الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی
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در تحلیل نتایج
الم) تای د شدن ابعتاد الگتو از یت طترف و شتواهد
تطب قی ب المللی از طرف دیگر مب ای نکتته استت کته
مقوله مم زی و به تبت ،آن مم تزی فراینتدهای آموزشتی و
پژوهشی در دانشگاهها یکی از ضرورت های انکتار ناپتذیر
در عرصه آموزش عتالی کشتور متیباشتند .چترا کته اوالً-
واکنش ها و اظهارنظرهتای متدیران ،متخصصتان و استات د
مجتترب مویتتد اهم تتت مم تتزی (فراینتتدهای آموزشتتی و
پژوهشی) در دانشگاه بوده استت و دومتاً – اینکته ستابقه،
گستردگی ،حوزه عمل و شواهد تجربی و پژوهشی موجود

ای نت جه ای آموزه را پشت بانی میکند که جریتان مم تزی
در دانشگاه ،همواره بایتد رویکترد اقتیتائی و متناستب بتا
شرایر داشته باشد .بنابرای مطالعه شرایر موجود دانشتگاه
و مشخص نمودن سطح مم زی مناسب بایستی بعنوان یت
اصل اص ل و پایدار مد نظر قترار گ ترد .در حالتت طب عتی
برای شروع کار سطح پایهای دارای کارآمدی خواهتد بتود،
زیرا در سطح پایتهای توجته بته تتام زیتر ستاختهتا و
بسترهای سازمانی ب ش از هتر چ تز دیگتری اصتالت دارد.
همچن فعال تها در سطح مقتدماتی انجتاف خواهتد شتد.
نکته مه آنست که بایستتی رویکترد توستعهگترا و بهبتود

در سایر دانشگاهها ،کارآمدی و مثمر ثمتر بتودن مم تزی را
مورد تای د قرار می دهند بنابرای اگر دانشگاههای داخلتی
با رویکرد علمی و تحصصی بته کاربستت مم تزی اهتمتاف
نمایند ،می تواننتد از دستتاوردهای مم تزی در حتوزه هتای
مختلم دانشگاه از جمله در حوزه های آموزش و پژوهش
بهرهمند شوند.
ب) نتاب تحق ق نشان داد که توجه به وجته ستاختاری
و تشک التی مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشی یکی از
عوامل اصلی و مورد تای د در ارتبا با مم تزی فراینتدهای
آموزشی و پژوهشی است .ای نت جه نشان متیدهتد اولت
راهبتترد اجتترای مم تزی فراینتتدهای دانشتتگاهی ،رستتم ت
بخشی به آن است.
از آنجا که ساختار حاک بر دانشگاههای دولتی کشتور
متمرکز است و عمدتاً ارتباطات از باال به پای میباشد لذا
تب و تصویب جنبههتای قتانونی و مقرراتتی و همچنت
الزامات اداری و تشک التی از پ ش ن ازهای منطقتی شتروع
فعال تهای تخصصی مم زی میباشتد .در صتورت تحقتق
چن شرایطی مدیران و کارگزاران امور مم زی متی تواننتد
اخت ارات تصم گ ری و تخصصی بدست آورند و در ع
حال موضوع مم زی پشتوانه قانونی پ دا میکند.
ج) یکی دیگر از نتای تحق ق تای د پ شبرد امور مم زی

مداوف بر جریان مم تزی فراینتدهای آموزشتی و پژوهشتی
دانشگاه حاک باشد .چون در ی ر اینصورت در طول زمتان
مم زی به ساز و کاری اداری و تشریفاتی تبدیل شتده و از
فلسفه وجودی و اهدافش دور خواهد شد و ممکت استت
در حد رف ،تکل م مورد توجه قرار گ رد.
د) مشخص نمتودن مع ارهتا و شتاخص هتای مم تزی
فرایندهای آموزشی و پژوهشتی یکتی دیگتر از یافتتههتای
تحق ق حاضر میباشد .مع ارهای مم زی ارائه شده در ایت
تحق تق قابتل تحل تل و بستتر ب شتتر متیباشتند .همچنت
مع ارهای ارائه شده در عرض ه بوده و با همدیگر ارتبا
طولی ندارند اما نکتته اساستی آنستت کته شتاخص هتای
مم تزی ارائتته شتتده در خصتتوص فراینتتدهای آموزشتتی و
پژوهشی عمتدتاً از نتوع تصتدیقی یتا تای تدی و همچنت
اسنادی میباشند .به لحاظ منطقی میتوان از شتاخصهتای
ف زیکی مانند (چ دمان ها ،فیاها) و تحل لتی (مقایستههتا،
استداللها و ی ره) ن ز برای مم زی فراینتدهای آموزشتی و
پژوهشی استتفاده نمتود .زیترا شترایر ،فیتا و جنبتههتای
ف زیکی قائ به ذات بر کم ت و ک ف ت ،عملکرد فرایندهای
آموزشی و پژوهشتی تاث رگذارنتد و متیتواننتد در جریتان
مم زی فرایندها مورد توجه باشند .قابل ذکتر استت کته در
عرصههای تول دی و صنعتی مم زی اساساً بر شاخصهتای

فرایندها در قالب سطو مختلم میباشد .ستطو مم تزی
نقشه راه یا ظرف ت ممک برای روند تکاملی بهبتود متداوف
از طریق مم زی را نشان میدهد.
به هر حال ممک است ی س ست مم زی در یکی از
سطو مورد اشاره استقرار یابد اما با توجه به شترایر یت
سازمان خاص همچنان بهتری خدمات را ارائه نماید [.]22

کمی مانند م زان فروش ،نر ضایعات ،کاهش زمان تول تد،
افتتزایش ستترانه تول تد استتتوار استتت امتتا در عرصتتههتتای
دانشگاهی و بخصوص در حوزههای آموزشتی و پژوهشتی
ضم اصالت شاخصهای ک فی از شاخصهای کمتی ن تز
میتوان بهره جست اما شاخص کمی هرگز قادر بته تب ت
پ چ دگی حاک بر س ست های دانشگاهی نخواهند بود.
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هت) نکته مه دیگر آنست که دستتاورد اصتلی تحق تق
حاضر ارائه الگوی مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشتی
در دانشگاه مورد مطالعه میباشتد .الگتوی متذکور دارای 9
مولفه و هر مولفته یتا بعتد دارای چنتدی عنصتر یتا جتزء
میباشد .ویژگیقابل توجه نظ و نحوه قرار گرفت ابعتاد و
عناصر الگو است .بدی معنی که ابعتاد الگتو دارای نظت و
سلسله مراتب می باشند و در مورد آنها تقدف و تاخر حتاک
است .همچن م ان عناصر مولفههتای الزامتات ستاختاری،
سطو مم زی ،برنامه اجرایی مم زی و س ست گزارشدهی
رویکرد ترت بتی حتاک استت امتا در خصتوص عناصتر و

-

-

مولفتته هتتای مع ارهتتای مم تتزی ،شتتاخص هتتای مم تتزی،
فراینتتدهای آموزشتتی و پژوهشتتی هتتر دستتته ،زم نتتههتتای
سازمانی مم زی فرایندها و شاخص های مربتو بته آنهتا
نوعی ارتبا عرضی حاکم ت دارد.
و) نتای تحق ق نشان داد که جریان مم زی فراینتدهای
آموزشی و پژوهشتی چنتد بعتدی و پویتا استت .بنتابرای
جریان مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشی مستلزف اتخاذ
رویکرد سس ستمی است .در ای صتورت ،برقتراری پ ونتد
منطقی ،م ان ابعاد و عناصر جریان مم زی م سر خواهد شد
که نت جه آن حاکم تت یکاتارچگی در جنبتههتای مختلتم
مم زی فرایندهای آموزشی و پژوهشی خواهد بود .بعتالوه
پ ونتتدها ،تعتتامالت ،جایگتتاه و نقتتش مم تزی فراینتتدهای
آموزشی و پژوهشی در رابطه با ستایر خترده س ستت هتای
دانشگاهی معنادار و اثربخش تر خواهد بود.

-

-

پیشنهادهای تحقیق به شرح ذیل است:
-

-

با توجه به نتای تحق ق پ شنهاد می شود در دانشتگاه
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.
پ شتنهاد متتی شتود جهتتت طراحتی و استتتقرار نظتتاف
مم زی فرایندهای آموزشتی و پژوهشتی در دانشتگاه
مورد مطالعه ،بر اساع الگوی ارائه شده سطح مم زی
مناسب – بعنوان نقطه شروع کار -از طریق مطالعتات

-

علمی و رویکردهای های تخصصی تع شود.
با عنایت به ایت کته در الگتوی مم تزی فراینتدهای
آموزشی و پژوهشی مع ارها و همچن شاخص های
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.
با توجه به ای که نتای تحق ق نشان داد کته مم تزی
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.
با توجه به ای کته رویکترد پ چ تدگی افقتی جهتت
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
ته ه و تام شود.
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
وضع ت و تقویتت زم نته هتای متذکور بتا حمایتت
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
و مجریتان

-
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سطح دانشگاه تام و در اخت ار مسئول
مم زی فرایندها قرار گ رد.
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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