
 

 

 
 

ها و ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه مقاله پژوهشی:

 مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی() نابرویکرد سازمانی  اساس برمؤسسات آموزش عالی 
4ثانیفاطمه نارنجی، 3جواد پورکریمی، 2خدایار ابیلی، 1مهدی باقری هشی  

 81/31/81 :مقاله پذیرش                                                                 81/30/81: مقاله دریافت

 چکيده
تمیامی  روش علمیی بیرای   از طریق است که رویکرد ناب، یک سیستم مبتنی بر احترام به افراد و بهبود مستمر فرآیندها 

هدف اصلی این پژوهش ارائه  .نمایدمیآفرینی ارزش ،و امور غیرعقالنی کاری، نوساناتهای اتالفضمن حذف  نفعانذی

بر اسیا  الاامیات سیازمان نیاب      ها و مؤسسات آموزش عالیدانشگاهبرای بازمهندسی فرآیندهای آموزشی  مدل مفهومی

نفیر از خبرایان و متصیییین     81است. به همین منظور تعیداد   شده انجاماین پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی  است.

هدفمنید و بیا    صیورت  بیه اه و رویکرد نیاب  دانشگاهی و اجرایی مطلع نسبت به بازمهندسی فرآیندهای آموزشی در دانشگ

 تکنییک  از هیا داده تحلیل نیمه ساختاریافته مورد میاحبه قرار ارفتند. برای صورت بهایری نظری انتصاب و راهبرد نمونه

 منیابع  نگیری سویهچند روش و اعضاء توسط بررسی از پژوهش، از روایی اطمینان برای شد. استفاده)تم(  مضمون تحلیل

 درون موضیوعی  توافیق  پاییایی  و آزمیون  بیاز  پایایی هایروش از ،شده انجام هایکداذاری پایایی محاسبه و برای هاداده

 بیه  دستیابی منظور به و شناسایی اولیه مفاهیم ها،آن تحلیل مقدماتی و هامیاحبه محتوای سازیپیاده از پس اردید. استفاده

 دربرایرنیده  کیه  عنوانی طبقات از یک هر برای درنهایت ارفتند. قرار خاص هاییدر طبقه مشابه کدهای اصلی هایمقوله

( 34) وسیه  چهیل ( فرآینید اصیلی و تعیداد    7درنتیجه این مطالعه، تعداد هفیت )  .اردید انتصاب باشد، آن طبقه کدهای کل

شناسایی قیرار ارفیت. بیه    زیرفرآیند آموزشی در دانشگاه با تعیین اولویت برای بازمهندسی با رویکرد سازمانی ناب مورد 

مبتنی بر رویکرد سازمانی ناب موجی  ارتقیاء    شده شناساییاعتقاد خبراان، بازمهندسی فرآیندها و زیرفرآیندهای آموزشی 

 .شودنفعان دانشگاه میهای دانشگاه از طریق بهبود مستمر فرآیندها و رضایت ذیکیفیت ستانده
 

 ، رویکرد نابوکار کس بازمهندسی، فرآیند، فرآیندهای آموزشی دانشگاه،  :واژگان کليدی
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 مقدمه
فرآینیدهای   2سیازی و بهبیود مسیتمر    عنوان یک روش بهینه به 8در چند دهه اذشته رویکرد ناب

ها از طریق آمیا آن، توسعه پایدار سازمانشده است که در صورت استقرار موفقیت سازمانی شناخته

سیازی فرآینیدها بیه معنیای ایجیاد      شیود. نیاب  فرآیندها و رضایت مشتریان فراهم میبهبود مستمر 

.                               اسیییت 5، همیییراه بیییا کیییاهش اتیییالف 3بیییا منیییابع کمتیییر نفعیییانیذبیشیییتر بیییرای  4ارزش

(Radnor and Bucci, 2011) هیای اییده  و مطالعیات  از برخواسیته  نتیجه 6فرآیندها بازمهندسی فن 

 بیا  هیا  آن ترکیی   و یافتیه  تکامیل  هایو روش اباارها از استفاده روش این طبق. است 7همر مایکل

 سیازمان  در شیدید  هایداراونی خلق برای انفجاری قوی ترکی  یک ایجاد ضمن توانمند فناوری

 تمرکا فرآیندها اصلی بازمهندسی فلسفه (Gleick, 1987) خواهد شد. مشتریان نیاز ارضای به منجر

 بیه  دستیابی برای که اعتقاد بر این است فرآیندها مهندسیبازدر . است اصلی سازمان فرآیندهای بر

 هاینیه  و پیذیری ، انعطیاف مؤثرتر خدمات برتر، کیفیت چون هم امروزی در آموزش عالی نیازهای

 جهیش  بیه  دسیتیابی  ،هدف براین اسا ، در این رویکرد شوندو اصالح  ساده فرآیندها باید پایین

 و مؤسسات آموزش عالیها در دانشگاه منابع اتالف جامع حذف بر و بوده ایرچشم و انگیا شگفت

با رویکرد ناب در بازمهندسی فرآیندهای آموزشی  برایبنابراین،  (Kazoo, 1995) .شودمی پافشاری

میوارد و  اصالح، ارائیه   قابل ، اشتباهاتمانندهایی اتالف توانمیدانشگاه و مؤسسات آموزش عالی 

اضیافی،   انسیانی  منیابع  جیایی  جابیه فرآیند،  اضافی مراحل مازاد، ستانده های بدون متقاضی،آموزش

 1جرییان  پایین و 1جریان باالی بین توازن عدم به دلیل مورد بدون انتظار و اضافی، توقف ونقل حمل

              کننییده و مشییتریان اصییلی دانشییگاه نیسییتد را برشییمرد.   میییرف موردنیییازخییدماتی کییه   و

(Balzer et al, 2016) 

 خیدمات  ارائیه  مسیئله  بیا  عیالی  آمیوزش  مؤسسات و هادانشگاه از بسیاری امروزهاسا ، براین

 ظرفییت  ارتقیاء  عیالی،  آمیوزش  مؤسسات روزافاونهستند. رشد  مواجهمناس   باکیفیت آموزشی

                                                           
1. Lean approach 

2. Continuous optimization and improvement 

3. Create value 

4 .Efficiency 

5. Waste reduction 

6. Business Process Reengineering 

7. Michael Hammer 

8. Up stream 

9. Down stream 
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 براساس عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه آموزشی فرآيندهای بازمهندسی مفهومی مدل ارائه

 (ملی دفاع عالی دانشگاه: مورد)ناب سازمانی رويکرد

 ،توجه به توسیعه کیفیی  ها بدون توسعه کمی دانشگاه عالی، آموزش مؤسسات دانشجو در پذیرش

استرده،  طور به دور راه از تحییل امکان شدن فراهم به دانشگاه، ورود سنین در جمعیت شدن کمتر

 دریافیت  و تیر سیهل  شیرایط  با و رشته دلصواه در نادیک و دور کشورهای در تحییل ادامه امکان

 کیار کشیور   بیازار  در هیا رشته از بسیاری آموختگان دانش جذب عدم از همه ترمهم و معتبر مدرک

 نحیوی  بیه  باید فرآیندهای دانشگاه بنابراین شده استد عالی آموزش سیستم در مشکل بروز باعث

 بیه وقفیه  سیریع و بیی   پاسیصگویی  قیادر بیه   دانشیگاهی  کیه خیدمات   متحول و بازمهندسی شوند

 ضمن ناب، الاامات اسا  بربازمهندسی فرآیندهای دانشگاه  باشد.نفعان تمامی ذیهای درخواست

 کیه  است تحرکیپر کار محیط ایجاد دنبال به آفرینارزش خدمات ارائه با دانشجویان توانمندسازی

 باشند. 8کمال جستجوی در نوآوری و نفس اعتمادبهبا  افراد

ها، فقدان مدیریت عملکرد کارآ ، افت کیفیت ستاندهمتقاضیانتوجهی به نیاز ، امروزه کمحال بااین

، مناس  2موقعبه یک اقدام ، ناتوانی در شناسایی و انتقالهای دانشگاهیبهبود مستمر در سیستمو 

دانشگاه، درک و آموزشی های زیاد در فرآیندهای و وجود اتالف غیرضروریهای و مؤثر و اقدام

در نیاز و  ایجادشدهتوسعه صحیح آن، تغییرات عدم تیور ناصحیح از فرآیندهای دانشگاهی و 

در فرآیندهای  شده اعمالدانشگاه و تغییرات فناورانه در این زمینه، تغییرات  متقاضیاننتظارات ا

ها، کمبود منابع و زمان، پیچیدای و نبود شفافیت در فرآیندها، باال رفتن هاینه دراذردانشگاهی 

 محورمنعطف، دستوری و مشتری غیر، ساختار 4های دولتی، افت کارایی و اثربصشیکاهش بودجه

 صورت بهمسئله آموزش عالی را  همچناننبودن آن، پیامدهای غیرقابل سنجش و دیگر مسائلی که 

طور خاص با چالش مواجه کرده  ها و مراکا آموزش عالی را به عام و فرآیندهای آموزشی دانشگاه

 ,chierenbeck , et al)شوند.ها و مؤسسات آموزش عالی قلمداد میعمده دانشگاه مسائلاستد از 

2013) 
 7(، کام و مثیال8118) 6(، جونا و ووماک2888) 5امیلیانی و 3همچنین شواهد تجربی، بالار

 3( و دومن2883) 4یورکستون و 2(، رابینسون2885) 8و براک (، بالار2883) 1(، فرانسیس2885)

                                                           
1. Perfect 

2. Just in time 

3. Efficiency and effectiveness 

4. Balzer 

5. Emiliani 

6. Jones & Womack 

7. Comm and Mathaisel 

8. Francis 
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بسیاری در  آفرین ارزشهای غیر دهد، در حال حاضر موارد اضافی و اتالف( نشان می2888)

ویژه فرآیندهای آموزشی دانشگاه وجود داشته و بر این نکته اذعان فرآیندهای آموزش عالی به

منظور خلق ارزش برای مشتریان نهایی دانشگاه، دارند که مانند سایر صنایع تولیدی و خدماتی به

مودن منابع رویکرد ناب از طریق بازمهندسی فرآیندها در آموزش عالی و دانشگاه ضمن کارآ ن

 افته است.پیش مسائلدانشگاهی، قادر به حل بصش بارای از 

ها و نوسانات کارآ نمودن منابع، حذف اتالف و دانشگاهعملکرد  کلی برای بهبودبنابراین، 

ناب  یبا رویکرد الاامات سازمانمهندسی فرآیندها ش بازرواز توان موجود، بهبود مستمر و ... می

دستیابی به  در راستای دانشگاه با رویکرد سازمانی نابمهندسی فرآیندهای باز مدد ارفت.

ی آموزشی با مهندسی فرآیندهابازاز  منظوراسا ، براین د.داروری و مایت رقابتی تمرکا  رهبه

افاایش رضایت  منظور بهها  های انجام فعالیت سازی روش ، سادهرویکرد سازمان ناب در دانشگاه

، دانشجویان، کارکنان، علمی هیئتاعضای  نظیراردد،  خدمات ارائه می ها آنافرادی که به 

 .استها  دار هاینه مالی و کاهش معنی کننداان پشتیبانی

و ضایعات فرآیندهای آموزشی دانشگاه و مؤسسات  مسئله اتالفدرصدد است پژوهش حاضر 

 الااماتاسا   آموزش عالی را شناسایی و با ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای دانشگاه بر

سازی، موج  تسهیل و بهینه مستمریک روش بهبود  عنوان بهسازمان ناب و کاربست آن 

سازی و نابراین، بازمهندسی با داراونب دشود آموزشی در دانشگاه عالی دفاع ملیفرآیندهای 

طراحی جدید، تغییر ذهنیت، فرهنگ و نظام ارزشی در ساختار فرآیندها و محوری نمودن آن و با 

هایی که در آن ارزش به وجود آورد، فعالیتبه وجود میهدف مطالعه تغییراتی که در دانشگاه 

آن صورت، انرژی دانشگاه بر کارهای واقعی کند. در آورند را با فرآیندهای جدید جایگاین مینمی

وری را با افاایش سرعت، ارتقاء کیفیت، بهبود شود که ارتقاء بهرهآفرین متمرکا میو ارزش

 غیراثر و ، وجود فرآیندهای بیبنابراین دبه دنبال خواهد داشت شده تمامخدمات و کاهش قیمت 

های دانشگاه و و منابع دانشگاه، افت کیفیت ستاندهها ها متناس  با نهادهنبودن ستانده کارا، پایا

، پژوهش رو ازایناصلی در این کار پژوهشی است.  مسئله عنوان بهنارضایتی روزافاون مشتریان 

                                                                                                                                              
1. Brodke 

2. Robinson 

  3.Yorkstone 

  4.Doman 
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 براساس عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه آموزشی فرآيندهای بازمهندسی مفهومی مدل ارائه

 (ملی دفاع عالی دانشگاه: مورد)ناب سازمانی رويکرد

کلیدی است که مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی  سؤالحاضر درصدد پاسخ به این 

 الاامات سازمان ناب چگونه است؟ اسا  بر عالی دفاع ملی دانشگاه

 مبانی نظری

 شناسی:پيشينه  -

 سازی درناب مفهوم اشاعه و کاربردی کردن با امیلیانی و بالار جمله من محققانی اخیر دهه در

اقدام  ،8کتاب جونا و ووماک از الهام با ها آن ،رو ازاین اند.مصتلف پرداخته دانشگاهی بافت و محیط

ها و مؤسسات دانشگاه در ویژه به خدماتی و هایسازمان در ناب الاامات سازمان کاربردی کردن به

 (Balzer, 2010) .اندنمودهآموزش عالی 

 عنوان بهمهندسی فرآیندها از طریق باز سازیناب هایکه روش دادند ( نشان2885) 2کام و مثیال

 جامع مدیریت هایتالش چارچوب در هاشیوه این است. قابل کاربرد عالی آموزش در شیوه بهترین

 (Comm, Mathaisel, 2005) شوند.می محسوب خدماتی سازمان یک کیفیت در

 دانشگاه، درون اجرای الاامات رویکرد ناب در عنوان با پژوهشی ( در2885) 3و بنجامین 4هیس

 و ناب رویکرد تاریصی توسعه بر مروری باهدف فرهنگی، تغییر و فرآیند بهبود برای هاییفرصت

 را پژوهش این موقعیت دانشگاهی، درون الاامات آن در کاربرد برای مربوط هایشناسایی فرصت

 در و دانشگاهی موقعیت در کاربردهای الاامات سازمان ناب بررسی به تحقیق این دادند. انجام

-یافته پردازد.می پژوهش و نام ثبت مدیریت ،وکار کس  خدمات درسی، ارائه برنامه مانند هاییزمینه

 همچون هاییزمینه در دانشگاهی محیط در الاامات سازمان ناب که داد نشان مطالعه این های

 و نام ثبت پذیرش و مدیریت کمکی، و وکار کس  خدمات درسی، برنامه ارائه بهبود فرآیند تسهیل

 وجود دانشگاه در اجرای الاامات سازمان ناب راه سر بر موانعی است. ارچه کاربرد قابل پژوهش

          .است توجه قابل و ارزشمند ایجادشده فرهنگی تغییرات و بهبود فرآیندها درزمینه آن نتایج اما دارد

(Hess, Benjamin, 2015) 

 که کرد بیان آموزش عالی، در یادایرنده سازمان و ناب عنوان با پژوهشی در (2883) 5فرانسیس

 استرش و بودجه کمبود علت به کارایی جستجوی ارتقای در کانادایی عالی آموزش مؤسسات

 ناب را شناسیروش مؤسسات این رسدمی نظر به د.باشنمی خود و خدمات تحقیق تدریس،

                                                           
1. Jones & Womack 

2. Comm and Mathaisel 

3. Hess 

4. Benjamin 
5. Francis 
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 عقیده به اند.بسته کار به سطح جهانی در سالمت و دولتی هایسازمان مصتلف هایااارش درنتیجه

 دارد. این فرهنگ درزمینه بصیوص اذاری زیادیسرمایه نیازمند سازیناب هایطرح محققان،

 و برجسته ساخته را سازمانی یادایری و ناب میان ارتباطات نظری، پیمایش ادبیات اسا  بر تحقیق

 کنند، ارزیابی و اجرایی را ناب هایتوانند طرحمی مؤسسات چگونه بااینکه ارتباط در پیشنهاداتی

 (Francis, 2014) است. کرده ارائه

 کردن رها و هاچالش ها،موفقیت ،ناب عالی عنوان آموزش با پژوهشی در (2885) 8بالار و براک

 تحول سازمانی و تغییر در باب نظری ادبیات و تجربیات از شواهد نمودن فراهم باهدف بالقوه، توان

 افرادی و کارکنانش دانشگاه، منافع برای شده طراحی ناب عالی آموزش هایطرح حفظ و اجرا برای

 بهبود و ارزیابی هایروش و اهمیت بر پژوهش هاییافته .اندپرداخته کند،می خدمت آن به که

 استراتژیک ریایبرنامه و ناب عالی آموزش و درک فهم رهبری، آااهی ارتقای و سازمانی آمادای

 آموزشبه  موسسه سطح در انتقال تسهیل و ناب عالی آموزش برای کمک ارفتن و ناب رهبری

 (Balzer and Brodke 2015)داشت.  تأکید ناب عالی

(، با معرفی کاربرد سازمان ناب از طریق بازمهندسی فرآیندهای 2883) و یورکستون رابینسون

ارائه مدل موسوم به سنت اندرو  با کاربست اصول  و 2آموزش عالی در دانشگاه سنت اندرو 

ناب، فرآیندهای دانشگاه را باز مهندسی نمودند. براین اسا ، اار بازمهندسی فرآیندهای دانشگاه 

یک فلسفه کاربردی  عنوان بهسازی به بصشی از فرهنگ دانشگاه تبدیل و شود ناب اجرابا موفقیت 

سازی دانشگاه مشارکت دارند را در پروژه ناب کسانی کها هشود. آنفرآیندها در نظر ارفته می

ترین فرآیند برای تأمین نیازهای مداوم به دنبال ساده طور بهنمایند که افراد مناسبی معرفی می

مشتری هستند. در این کار پژوهشی، احترام به افراد و بهبود مستمر دو اصل بنیادین ناب در 

نماید. عالوه بر دو اصل بنیادین مدل را در طول مدل متأثر می هادانشگاه است که سایر فعالیت

، 3یک فرآیند عنوان به، درک کار 4سنت اندرو  شامل، پنج اصل اجرایی به حداکثر رساندن ارزش

 Womack, Jones and)است.  8برای کمال اذاری هدف و 6، پاسخ به کشش5ایجاد جریان روان

Roos, 1990) 

                                                           
1. Brodke 

2. The University of St Andrews 

3. Maximise VALUE 

4. Understand work as a PROCESS 

5. Create smooth FLOW 

6. Respond to PULL 
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 (ملی دفاع عالی دانشگاه: مورد)ناب سازمانی رويکرد

 مفهوم شناسی: -

سازی فرآیندها، دهه اخیر رویکردهای مصتلفی همانند مدیریت جامع کیفیت، بهینه از چند

های خدماتی بازمهندسی و بازطراحی فرآیندها و... برای بهبود کیفیت اقدامات و فعالیت سازمان

بعد  8178است. رویکرد ناب نیا از اواخر دهه  قرارارفته مورداستفادهتوسط متصییین معرفی و 

های سال در سازمان 28های تولیدی و سپس بعد از حدود از سیر دوران بسیار دشوار ابتدا در بنگاه

 قرار ارفت. مورداستفادهویژه در آموزش عالی خدماتی و به

نسبت به بهبود تواند در هر سازمانی که رهبرانش سازمان ناب یک سیستم مدیریتی است که می

و بهبود فرآیندها به  مسائل. این رویکرد تمرکاش بر حل روزانه شودمستمر جدی هستند، استفاده 

ترین وجه تمایا این رویکرد با این امر مهم نفعان کلیدی آسیبی نرساند.ای است که به ذیشیوه

نفعان دو اصل ترام به ذی، بهبود مداوم فرآیندها و احرو ازاینسایر رویکردهای بهبود کیفیت است. 

 (Emiliani, 2015) ای رویکرد ناب است.اساسی و پایه

های صرفاً های آموزش عالی را از طریق فعالیتراحتی شاید نتوان چالشبنابراین، امروزه به 

های ، ادغام واحدهای عملیاتی و ستادی، تعدیل هاینه2فرسوده و معمول مانند کاهش بودجه

اونه رویدادهای ناخوشایند و حاصل جمع فناوری اطالعات و غیره حل نمود. اینخرید، تقویت 

به حل مسئله، کارکنان را از هم دور ساخته و به بهبودهای اساسی و ماندااری که از سوی  4صفر

بازمهندسی فرآیندهای ( 88: 8415ثانی، مااری، )ابیلی، نارنجیشود. نفعان مطالبه شده، منجر نمیذی

لاوماً با تأکید مجدانه بر  شده اشارهدانشگاه با رویکرد سازمان ناب برخالف رویکردهای  آموزشی

-مشارکت برای همه 3جمع صفر حاصل غیرنفعان منجر به رویداد خوشایند احترام بر افراد و ذی

را برای مواجهه با چالش این رویکرد شیوه جایگاین و مشصیی بنابراین،  دشودکننداان می

 .کندارائه می فرآیندهای آموزشی در دانشگاه

 5بازمهندسی فرآیندها 

های  برداری از فرصت ها برای بهره بود بیشتر سازمان باثباتمحیط نسبتاً  که یهنگام، دراذشته

ها  زمان، در سراسر دنیا سازمان بااذشتکردندد اما  آمده به تغییرهای تدریجی و اندک اکتفا می پیش

                                                                                                                                              
1. Aim for PERFECTION 
2.budget cutting 

 باخت  -. برد 4

 برد -. برد 3

5.Re-engineering processes 



 
 8411 تابستان ،18 شماره هجدهم، سال - استراتژیک دفاعی مطالعات فیلنامه  468

اند که تنها تغییرهای تدریجی راهگشای مشکالت کنونی آنان نیست و ااهی برای بقای  دریافته

سازمان الزم است تغییرهایی به صورتی اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود. امروزه در 

روندی است  فرآیندهامهندسی بازندد شناس مهندسی میباز بانامسراسر دنیا این تغییرهای انقالبی را 

عوض کرده و  وکار کس های فعلی سازمان جای خود را با فرآیندهای اصلی  که در آن وظیفه

فرآیندهای خوب و » کهچون کند. محوری حرکت می فرآیند یسو به محوری سازمان از حالت وظیفه

ه نتایج بد و نامناس  منجر مناس  به نتایج خوب و مناس  منجر و فرآیندهای بد و نامناس  ب

و کاهش  وکار کس همین امر موج  سرعت بصشیدن به روند  (Emiliani, 2015) «.شودمی

 اردد. تر شدن سازمان می رقابتی یجهدرنتها و  هاینه

اعتقاد بر این است که بازمهندسی  فرآیندها مهندسیباز درروشهای موجود برخی از دیدااهدر 

های کوچک و محتاط به اجرا درآورد. این قضیه همان قضیه صفر یا یک است.  توان با اام را نمی

ترمیم  ،نیست که آنچه را که از پیش وجود دارد مفهومبه این فرآیندها بازمهندسی در این معنا، 

های قدیمی و  ی به کنار نهادن روشاز نقطه صفر شروع کردن، یعن به معنید بازمهندسی اردد

توان در های بازمهندسی فرآیندها را میدیدااه یطورکل به .ها استافکندن نگاهی نو به کار

. قرارداد یموردبررس 2نپورتوکار داو مکت  محافظه 8چارچوب دو مکت  تندرو مایکل همر

رادیکالی اعتقاد به داراونی کلی و انقالبی سازمان داردد  صورت بهبرخالف مکت  تندرو همر که 

 عنوان بهنپورت بازمهندسی فرآیندها را در کنار سایر اباارها مانند مدیریت کیفیت جامع و ... ودا

 (8415)بحرینی،  کند.یک اباار برای بهبود تدریجی فرآیندها معرفی می

 ،3آرمان محوریفرآیندها،  بازمهندسی اصلی اصول( 8117) 4چریتایاتسی هاییافته بر اسا 

بازنگری  ،7پذیریرقابت، 6ای فرآیند محوری تغییر ریشه، 5افاوده ارزش  تأکید بر فرآیندهای دارای

  بر  تأکیدو   1اطالعات فناوریتأکید بر استرش کاربردهای ، ها در نحوه میرف مینابع و هیاینه

 (Tsichritzis, 1997) .است 1اصل بهبود مستمر فرآیندها

                                                           
1. Michael Hammer 

2. Davenport 

3. Tsichritzis 

4. Idealism 

5. Value Added 

6. The pivotal process 

7. Competitive 

8. Information Technology 
9. Continuous improvement of processes 
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 (ملی دفاع عالی دانشگاه: مورد)ناب سازمانی رويکرد

 8اصول سازمان ناب 

کند که چارچوب هوشمندانه و اباار های سازمان ناب این امکان را ایجاد میاصول و روش

ی آموزش عالی را توسعه دهد. در طول دو دهه کاراییفراهم نماید که بتواند تدریجاً  موردنیازی

یک سیستم با طراحی دقیق و  عنوان بهرا « ناب»دیدااه  2ویژه یونسکوهای جهانی بهاذشته، سازمان

، اصول راهنما و یک سازمانی فرهنگاند که ی سازمانی پذیرفتهبسیار موفق برای تغییر و توسعه

کاربست الاامات سازمان ( Balzer, 2010)کند. ها و اباارها را ترکی  میتنظیم کاربردی از روش

تواند به برای مشتریان است. این الاامات می بهبود در جهت توجهی قابل ناب در دانشگاه، نوید

نفعان را به چیای در مسیری که هستند کمک کند. ذی ها آنها و فرآیندهای آموزشی بهبود دانشگاه

و ارزش،  تقاضا و مسئولیت زیادشدن، برساند. در بازه زمانی کاهش منابع و رادارندکه انتظارشان 

صشی شده و اهمیت دانشگاه به توسعه اقتیادی و کیفیت زندای بستگی دارد. اصول منجر به اثرب

از طریق ناب نمودن فرآیندهای  را تواند مدیریت ناب دانشگاهیهای سازمان ناب میو شیوه

بنابراین، رویکرد سازمان ناب دارای دو اصل اساسی و  ددر باالترین سطح ایجاد کند ،آموزشی

ها و یا ارتقاء رایی و عملیاتی است. برای استقرار سازمان ناب در سازمانحیاتی و پنج اصل اج

این آموزش عالی رعایت  ازجملههای خدماتی ویژه سازمانها بهکیفیت و بهبود فرآیند سازمان

بنابراین، سیستم سازمان ناب بر پایه دو اصل  داصول اساسی و عملیاتی سازمان ناب ضروری است

است. هر دوی این اصول برای کاربرد درست سازمان ناب و موفقیتش در  بناشدهاساسی و حیاتی 

 «.3احترام به افراداصل »و « 4بهبود مستمراصل »از:  اند عبارت که دها ضروری استسازمان

(Balzer,2010)  اصل احترام به افراد، از ابتدا به اشکال اونااون بصشی از مدیریت مترقی بوده

زیرا پیشگامان مدیریت مترقی به این امر واقف بودند که اار به افراد  (Emiliani, 2015)است. 

بهبود کار خود را از  درنهایتمشارکت نصواهند داشت و  ،های بهبوداحترام نگذارند در فعالیت

بنابراین، احترام به افراد، بهبود مستمر را به دنبال دارد. شواهد تجربی فراوانی  ددهنددست می

شود. هرچند این ن موضوع است که بهبود مستمر لاوماً سب  احترام به افراد نمیحاکی از ای

توسط مدیریت  مدت کوتاه صورت بهها دیدااه معمول وجود دارد که در زمان کاهش هاینه

                                                           
1.Principles of Lean Organization 

 . سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد2

3.Continuous improvement 

4.Respect for people 
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با غفلت از احترام به  دیگر عبارت بهها اصل بهبود مستمر ناقض اصل احترام به افراد است. سازمان

)ابیلی،  اشتباه اساسی است. یک اینشوند که واسطه نتایج مجموع صفر متضرر میافراد، سایرین به

 (8415ثانی، مااری، نارنجی

های خدماتی و آموزش عالی با رویکرد سازمان ناب برای بهبود کیفیت فرآیندها در سازمان

سازی فرآیندها در چارچوب اصول ، الزم است نابعالوه بر اصول اساسی و رعایت مالحظات آن

امیلیانی  و بالارمطالعات و شواهد تجربی  اسا  براجرایی و عملیاتی سازمان ناب صورت ایرد. 

اصول  (2885) امیلیانی( و همچنین 2883و یورکستون ) (، رابینسون2885(، بالار و براک )2888)

 شامل پنج اصل اجرایی زیر است. VMFEP8 چرخهصورت عملیاتی و اجرایی سازمان ناب به

 2( شناسایی ارزش8 اصل

 هدف. است ذینفع افراد دید از ارزش تعیین ناب عالی آموزش استقرار آغاز در  نقطه مهم

عضاء ا آتی، و فعلی دانشجویان شامل ذینفع، هایاروه. باشد ارزش آن ایجاد باید دانشگاه

، نماینداان ایرندبکار میدانشگاه را  آموختگاندانش، کارفرمایانی که آموختگان دانش ،علمی هیئت

های ذینفع متفاوت، به باشند. اروهمجوز و سایرین می کننده ارائهسسات ؤدولتی، م اذاران قانونو 

یک شریک مهم  عنوان بهکنند. در دانشگاه هر اروه ذینفع باید شکلی متفاوت ارزش را تعریف می

خود را شناخته  کننده میرفهای چند ها باید محیطش تلقی اردد و مدیران دانشگاهدر تعیین ارز

 (.2888بالار،) باشندنهاده و پاسصگو به آن ارج 

 

 4( ترسیم جریان ارزش2 اصل

-می یا خدمت معین ای از کلیه اعمال ضروری برای ارائه یک محیولجریان ارزش مجموعه

نقشه یک فرآیند مهم دانشگاهی، فرصتی را برای دانشگاه . نکته مهم این است که ترسیم باشد

های شغلی است و جهت تقویت مهارت قائلسازد تا نشان دهد که برای کارکنان ارزش فراهم می

 . )همان(کنداذاری میمین فرآیندهای شغلی سرمایهأو ایجاد انگیاه بیشتر و ت

 3( ایجاد جریان4 اصل

                                                           
1. Identify value - Map The value Stream – Create flow – Establish Pull - Perfection 

2. Define Value 

3. Map the Value Stream 

4. Create Flow 



 
464  
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معین  یا خدمت شود، جریان ارزش یک محیولدقیق تعیین می طور بهارزش  که هنگامی

های اام درآوردنشوند. اام بعدی به حرکت حذف می اتالف پرهای شود و ااممی برداری نقشه

 که این روش در آن هاییسازماندر بسیاری از  شواهد تجربی. اند مانده باقیآفرینی است که ارزش

درصد کار مفید  88تا  5درصد اتالف و  15تا  18دارای ها فرآیندحاکی از آن است که  شده انجام

 (Liker, 2004) .کندفرآیند ارزش ایجاد می ذینفعاناست که برای 

 8( ایجاد کشش3 اصل

 ،فرآیندهای آموزشیدر باالی جریان  دانشگاه و نظام آموزشی کشش به معنای آن است که

د. نرا خواسته باش آن نفعان، ذیاینکه در پایین جریان، مگر ارائه نکندخدمتی را محیول و هیچ 
(Womack, Jones and Roos, 1990) 

 2( پیگیری کمال5 اصل

های ایجاد اام و رست ارزش، شناسایی کل جریان ارزشتعیین د اب هاسازمان که هنگامی

معین مبادرت ورزند و اجازه یا خدمات ایجاد حرکت پیوسته محیوالت در راستای آفرین ارزش

 . متیدیاندهدبیرون کشد، آنگاه اتفاق بسیار عجیبی روی می آندهند مشتری ارزش را از 

یند کاهش میاان نیروی کار، زمان، فضا، هاینه و اشتباهاتی که در حین ارائه یک آکه فر یابند درمی

 (.هماناست ) ناپذیر پایانایرد، فرآیندی صورت می خدمت

 یا دانشگاه چارچوبی برای ایجاد یک سازماناانه سازمان ناب اصول پنجکاربست ین، باوجودا

خدمات سازمان ارائه  تا با کشف ناکارآمدی دردهد اجازه می نابکند. ثر فراهم میؤکارآمد و م

. این اصول باعث ایجاد جریان بهتر در فرآیندهای کاری و ایجاد بهبود یابد مشتریان آفرین بهارزش

، یک اانهکارایری اصول پنجو به شود. با تمرینمی یا دانشگاه در سازمانیک فرهنگ بهبود مستمر 

 اده ود بهبود ذینفعانآفرین را به همواره ارائه خدمات ارزشباقی بماند،  4تواند رقابتیسازمان می

 .دهدافاایش  را ها آن 3را کاهش و سودآوری هافعالیتهای انجام هاینه
 

 5سازمان ناب الزامات :9جدول 

 الزامات سازمان ناب

                                                           
1. Establish Pull 

2. Pursue Perfection 

3. competitive 

4. profitability 

5. https://theleanway.net/The-Five-Principles-of-Lean 

https://theleanway.net/The-Five-Principles-of-Lean
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برای مشتريان نهايی و حذف  ينیآفر ارزشبرد است که بر  -سازمان ناب يك رويکرد مبتنی بر اصل برد 

 از طريق روش علمی تمرکز دارد. یرعقالنیغها، نوسانات و امور اتالف

 ( احترام به افراد2( بهبود مستمر 8 اصول اساسی

 اصول اجرايی
 ( ایجاد جریان4 ( ترسیم جریان ارزش2 ( شناسایی ارزش8

 ( تعقی  کمال5 ( ایجاد کشش3 

 ، نوآوریبلندمدتبرای مشتریان، توازن/ هماهنگی، رشد پایدار و  ینیآفر ارزش اهداف کلیدی

وه
شی

زار
و اب

ها 
 

sپنج 
 2کانبان 8

 4کار استاندارد جیدوکا A3ااارش 

 3زمان معیار بودن جلسات کایان موقع به

 وری کلیحفظ بهره 5سیستم نگهداری جامع

 7ترسیم جریان ارزش 6های روند ارزشنقشه

 تحلیل کیفیت محیول
استفاده از اباار بیری در محیط 

 کار

 مدیریت منابع و غیره استرش کارکرد کیفیت
 

 یعنی آن عملیاتی هایو جنبه الاامات سازمان ناب افت توانمی ،شده بیانمطال   به توجه با

 ازنظر آن کاربرد ترین و اصلی است قرارارفته موردتوجه نظری ادبیات در وبیش کم ناب دانشگاه

سازی فرآیندها از اسا ، با ناببراین است. دانشگاهی اصالح مستمر فرآیندهای و بهبود محققین

 قبیل آموزش عالی ازمصتلف دانشگاه و مراکا  فرآیندهای در بهبود طریق بازمهندسی فرآیندها،

غیرضروری  هایآموزشی انجام و همچنین هاینه ویژه بهاداری، فرهنگی، پژوهشی و  فرآیندهای

 و در پی آن، بهبود شودمنابع و درونداد در دانشگاه می کارایی موج  ارتقاء و یافته کاهشدانشگاه 

اصلی و مشتریان  نفعانذی مدنظر هایارزش بهتر و بیشتر شدن برآورده فرآیندها موج  کارایی

 شود.دانشگاه می

                                                           
1.sort – straighten – shine - Standardize - sustain 

2.  Kanban  باشد.بدون تحمیل کار اضافی برای اعضای تیم می موقع بهبا تأکید بر تحویل  یکاردانشروشی برای مدیریت 

یک مشکل یا مسئله کار  باوجودسازد زیرا موقع بودن علل مسائل و مشکالت را برجسته می( به همراه بهjidoka. جیدوکا )3

 انجامد.ها میشود. این امر به بهبود فرایند از طریق حذف علل واقعی نقصبالفاصله متوقف می

که تقاضای مشتری برآورده  یا گونه بهاز زمان ورد نیاز برای تکمیل محصول نهایی  عبارت است( takt time) رایمع. زمان 4

 شود.

5. Percent loading chart 

6.policy deployment 

7.value stream map 
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 براساس عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه آموزشی فرآيندهای بازمهندسی مفهومی مدل ارائه

 (ملی دفاع عالی دانشگاه: مورد)ناب سازمانی رويکرد

شود، ضمن شناسایی و میاحبه با مشروح اشاره می صورت بهدر این کار پژوهشی که در ذیل 

و با شناسایی فرآیندهای آموزشی دانشگاه  ،خبراان و مطلعین کلیدی در دانشگاه عالی دفاع ملی

مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه  ،رعایت اصول اولیه و اجرایی سازمان ناب

های فرآیندی در بصش و حذف اتالف شده ارائهرود با کاربست مدل شود. انتظار میارائه می

و همچنین تسهیل  یمتعم قابلهدف تحقیق و یا مراکا آموزش عالی  فرآیندهای آموزشی در دانشگاهِ

 .دهد ارتقاءرا انشگاه های دکیفیت ستانده ،شده اشارهفرآیندهای 

 شناسی روش
نوع  از هاداده اردآوری ازنظر و کاربردی هایپژوهش نوع از هدف ازنظر حاضر پژوهش

 منبع عنوان به هاآن شناخت و معانی ها،آن ادراک افراد، کیفی، رویکرد در است. کیفی های پژوهش

 قید دارد محقق پژوهش این در که ازآنجایی ( و8418شود. )بازراان، می تلقی هاداده اولیه

فرآیندهای اصلی و زیرفرآیندهای مربوط به مدل  ،اجرایی و علمی خبراان با میاحبه واسطه به

 کشف و مبتنی بر الاامات سازمان ناب برای بازمهندسی شناسایی را فرآیندهای آموزشی دانشگاه

 جهت شناسایی حاضر، تحقیق دربنابراین،  داست توجیه قابل کیفی رویکرد از استفاده نماید،

 اسا  برفرآیندهای اصلی و زیرفرآیندهای مربوط به مدل بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه 

 سساتؤم اجرایی و دانشگاهی خبراان با نیمه ساختاریافته هایمیاحبه الاامات سازمان ناب از

 بر عالوه که است این ریافتهساختا نیمه میاحبه استفاده از دلیل است. شده استفاده عالی آموزش

 دستیابی جهت در را میاحبه موضوع و بحث تواندارد، می وجود تفکر و نظرات تبادل امکان آنکه

 نظری مبانی ( مطالعه8 مرحلهد چهار در پژوهش طورکلی، ایننمود. به هدایت پژوهش اهداف به

( 3 ها ومیاحبه کداذاری و تحلیل (4مسئوالن اجرایید  و خبراان با ( میاحبه2پژوهشد 

الاامات  اسا  برهای مدل بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه مؤلفه فهرست و شناسایی

 .ارفته است صورت سازمانی ناب

از  استفاده با که است دانشگاهی و علمی خبراان تمامی شامل پژوهش این در تحقیق قلمرو

موضوع  به نسبت بیشتری دانش و آااهی که افرادی هدفمند و احتمالی غیر ایرینمونه روش

خبراان  اروه دو در میاحبه مورد خبراان اند.اردیده انتصاب و شناسایی اند،داشته پژوهش

 معیار و .اند شده ارفته نظر در کیفی هایداده اردآوری برای و تقسیم اجرایی خبراان و دانشگاهی

 و مدرک دانشگاهی عضو تصیص مانند عواملی دانشگاهی خبراان بصش در انتصاب هایشاخص
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کار در  باسابقه، با اولویت مدیریت آموزش عالی، مدیریت آموزشی و سایر مدارک علمی هیئت

زمینه بازمهندسی فرآیندهای دانشگاه، موزش عالی، متصیص و صاح  آثار درها و مراکا آدانشگاه

آموزش عالی، تجربه مدیریت و مدیریت و رهبری ناب، سازمان ناب، ارزیابی و ارزشیابی کیفیت 

دانشگاه( و آشنا به فرآیندهای  رئیسرهبری در سطوح مصتلف آموزش عالی )مدیر اروه تا 

 ارشد و دکتری رساله راهنمایی موضوع پژوهش، با مرتبط هایمقاله آموزشی دانشگاه و چاپ

 هاییشاخص اجرایی خبراان بصش در همچنین .است بوده پژوهش موضوع زمینهدر دانشجویان

 در فرآیندهای آموزشی دانشگاه، دانشکده و حوزه ستادی با مرتبط کلیدی هایتیدی پست مانند

 82 با این پژوهش در هایافته اشباع سطح به توجه با .است بوده فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 این به عمل آمدد به هدفمند عمیق هایمیاحبه اجرایی خبراان از نفر 6 و دانشگاهی خبراان از نفر

 فاقد تکراری و هامیاحبه نتایج که درک این به رسیدن با محقق میاحبه از پس که صورت

 برای .میاحبه نمود وسیله به هاداده اردآوری فرآیند به دادن اتمام به تیمیم، است جدید اطالعات

 منابع نگریسویهچند  روش و شونده میاحبه اعضاء توسط بررسی از پژوهش، روایی از اطمینان

 برای و فرآیندهای آموزشی( استفاده حوزه با مرتبط مدیران اجرایی و علمی هیئت ها )اعضایداده

 درون توافق پایایی و آزمون باز پایایی هایروش از ،شده انجام هایکداذاری پایایی محاسبه

/. و 11ترتی   به آمده دست به پایایی ضری  که است شده استفادهکداذار(  دو بین )توافق موضوعی

 /. محاسبه اردیده است.12

 های تحقيق و یافته ها داده وتحليل تجزیه 
هیای میدل مفهیومی    شناسیایی مؤلفیه   خییوص  در شیده مطیرح  سیؤال  به دهیپاسخ منظور به 

 کیفیی  هیای داده تحلییل  و الاامات سیازمان نیاب   اسا  بربازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه 

 از پیس  کیه  صیورت  ایین  بیه  دنمود استفاده تم() مضمونتحلیل  تکنیک از محقق میاحبه(، متون)

-به مؤلفه دستیابی و دهیسازمان منظور به ها،میاحبه سازی محتوایپیاده و کیفی هایداده اردآوری

 محوری و باز کداذاری صورت به هامیاحبه ها )فرآیندها و زیرفرآیندهای آموزشی دانشگاه( متون

 و شناسیایی  کد 114 تعداد موردنظر سازوکارهای اکتشاف راستای در است. قرارارفته تحلیل مورد

 همیان  کیدهای  کل نمایانگر که عنوانی طبقه هر برای درنهایت منظور و یک طبقه در مشابه کدهای

 هیای مقولیه  بیه  دستیابی چگونگی اهمیت به توجه با ذیل جدول در .اندهاردید باشد، انتصاب طبقه
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 براساس عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه آموزشی فرآيندهای بازمهندسی مفهومی مدل ارائه

 (ملی دفاع عالی دانشگاه: مورد)ناب سازمانی رويکرد

 از نمونیه  چنید  به ها )فرآیندها و زیرفرآیندهای آموزشی دانشگاه(،به مؤلفه در دستیابی مؤثر اصلی

 .است شده اشاره شده شناسایی مقوالت و مفاهیم() اولیه یکدها کالمی، های اااره
 مدل اولیه هایمحوری برای شناسایی مؤلفه و باز کداذاری نمونه: 2جدول 

 خبراان (شده شناساییکدها )مفاهیم 

سنجی، تقدم سنجی و تهیه طرح توجیهی با نیازفرآیندهای مطالعات امکانادغام و بازنگری زیر
نسبت به فرآیند توسعه آموزشی، ضرورت توجه به سند آمایش  کالنفرآیند تدوین برنامه 

های موجود در دانشگاه ظرفیت اسا  بر سنجی امکانآموزش عالی در توسعه کمی، مطالعات 
اصول اجرایی ناب، اام اول  اسا  برو تهیه طرح توجیهی جاو طرح نیازسنجی، بازخورد 

، تکرار و ادامه برای بهبود مستمر کالنبرنامه  اسا  بر ها مشی خطمطالعات اولیه و مرور 
 فرآیندها.
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6
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م
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بصشی به ماده درسی با برنامه درسی، ادغام زیرفرآیند اعتبار کاراییسنجش اثربصشی و 
الاامات سازمان ناب در هر فرآیند، اضافه نمودن  اسا  برارزشیابی برنامه درسی، بازخورد 

به ابتدای زیر فرآیند یکم، تبدیل تعیین استاندارد به رعایت  کالنبرنامه  اسا  برواژه 
به اعتبارسنجی، بازنگری برنامه درسی در  اعتباربصشی، تبدیل کالنبرنامه  اسا  براستاندارد 

 دهی جهت، انتقال تعیین آموزش یاستانداردها نییتعهای مشصص، حذف زیرفرآیند بازه
، اضافه شدن تعیین سیالبس کالنارزشی، اهداف و تعیین استانداردها به فرآیند تدوین برنامه 

برنامه درسی قبل از اجرای برنامه درسی، تبدیل عنوان فرآیند به تدوین و بازنگری برنامه 
سازی رئو  اصول اجرایی و الاامات سازمان ناب، آماده اسا  بر ایری بازخورددرسی، 
 اولین اام. عنوان بهدانشگاه  کالناهداف و برنامه  اسا  بربرنامه 
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 های ثانویه مدلمحوری برای شناسایی مؤلفه و باز کداذاری نمونه :4جدول

 های ثانویه(ها )مقولهمفاهیم و مؤلفه

فرآیندها

ی 

 آموزشی

کدهای 

 میاحبه

 دانشگاه کالنبرنامه  اسا  بر ها مشی خط( مطالعات اولیه و مرور 8
های موجود ظرفیت اسا  برسنجی سنجی شاملد مطالعات امکانتهیه طرح نیاز( 2

 های جدیددر دانشگاه و طرح توجیهی ایجاد رشته/ارایش
 های جدید( درخواست صدور مجوز ایجاد رشته/ارایش4
 های جدید( دریافت مجوز ایجاد رشته/ارایش3
 های جدیدرشته/ارایش ایجاداندازی و ( راه5
 در بازه مشصص  ایجادشدههای بی اثربصشی رشته/ارایش( ارزیا6
 اصول اجرایی سازمان ناب اسا  بر ایری بازخورد( 7

توسعه آموزشی
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 دانشگاه  کالناهداف و رعایت استانداردهای برنامه  اسا  برسازی رئو  برنامه ( آماده8
 محتوا دهی سازمان( انتصاب و 2
 ریایریای عناصر برنامه( طرح4
 ریای عناصر برنامه درسی( برنامه3
 ( اجرای برنامه درسی5

ی 
تدوین و بازنگر

برنامه 
درسی
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 های مشصص زمانی( اعتبارسنجی و بازنگری برنامه درسی در بازه6
 اصول اجرایی و الاامات سازمان ناب  اسا  بر ایری بازخورد( 7

 

های آموزشی )فرآیندهای اصلی و زیرفرآیندها( برای ترسیم ها نشان داد، شناسایی مؤلفهیافته
، فرآیندهای آموزشی دهنداان پاسخبندی نظر جمع اسا  برمدل مفهومی پژوهش الاامی است و 
، توسعه آموزشی، آموزشی دانشگاه کالنتدوین برنامه  هایفرآینددانشگاه به ترتی  اولویت، شامل 

نام دانشجویان، یاددهی و تدوین و بازنگری برنامه درسی، شناسایی، جذب، ااینش، پذیرش و ثبت
-گی و ارتباط با دانشآموختیادایری، نظارت و تضمین کیفیت یاددهی/یادایری و فرآیند دانش

فرآیندی و برای هر فرآیند  صورت بهدهنداان مدل ترسیمی باید پاسخ ازنظرآموختگان است. 
زیرفرآیندهای مرتبط شناسایی و در مدل مشصص شوند. هرکدام از زیر فرآیندها متناس  با اصول 

ه فرآیند بعدی بر های کاری موجود در سیستم شناسایی و برای ورود باجرایی سازمان ناب اتالف
 آن اسا ، بازخورد ارفته و بازمهندسی شوند. 

بنابراین، طبق نظر خبراان، اولین فرآیند آموزشی برای بازمهندسی مبتنی بر رویکرد سازمانی 
بررسی و شناسایی متصییین آشنا به آموزشی دانشگاه است.  کالنتدوين برنامه ناب، فرآیند 

های ویژه خبراان و تجربه و دارای توان علمی، تشکیل کاراروه ازنظرفرآیندهای آموزشی 
، اجرا ، تیمیبند زمانای، نی اعتبارات بودجهیبمتصییین، تهیه و تنظیم طرح پیشنهادی شاملد پیش

های الزم، و دریافت تأییدیه کالنساختار اجرایی برنامه، وظایف و مسئولیت و ... ، تیوی  برنامه 
، شده یینتعاطالع از روند دستیابی به اهداف  منظور بههای مندرج در برنامه پایش ساالنه شاخص

 بر اسا  یریبازخورد اتغییر نیازها،  بر اسا های مشصص در بازه کالنبرنامه  یروزرسان به
آموزشی  کالنبرای فرآیند تدوین برنامه  شده ییشناسااصول اجرایی سازمان ناب زیرفرآیندهای 

دومین فرآیند آموزشی است که زیرفرآیندهای، مطالعات اولیه و  توسعه آموزشیدانشگاه هستند. 
سنجی سنجی شاملد مطالعات امکانتهیه طرح نیاز دانشگاه،  کالنبرنامه  بر اسا ها مشیمرور خط
های جدید، های موجود در دانشگاه و طرح توجیهی ایجاد رشته/ارایشظرفیت بر اسا 

های های جدید، دریافت مجوز ایجاد رشته/ارایشاد رشته/ارایشدرخواست صدور مجوز ایج
 یجادشدهاهای های جدید، ارزیابی اثربصشی رشته/ارایشرشته/ارایش یجادااندازی و جدید، راه

 ازنظراصول اجرایی سازمان ناب برای این فرآیند  بر اسا  یریبازخورد ادر بازه مشصص، 
سازی با زیرفرآیندهاید آمادهتدوين و بازنگری برنامه درسی فرآیند  خبراان احیاء اردید.

 یده سازمانو رعایت استانداردهای برنامه جامع دانشگاه، انتصاب و اهداف  بر اسا رئو  برنامه 
ریای عناصر برنامه درسی، اجرای برنامه درسی، ریای، برنامهبرنامهو عناصر  هاتدوین مؤلفهمحتوا، 
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اصول اجرایی  بر اسا  یریبازخورد اهای مشصص زمانی و بازنگری برنامه درسی در بازهاعتبارسنجی و 
شناسايی، جذب، از طریق خبراان است. فرآیند  شده ییشناساو الاامات سازمان ناب سومین فرآیند 

م با زیرفرآیندهاید فراخوان، جذب و ااینش دانشجو، تهیه تقوینام دانشجو گزينش، پذيرش، ورود و ثبت
آموزشی کلی و ترمیک، ورود و پذیرش دانشجو در دانشگاه، توجیه و معرفی دانشگاه به دانشجویان و 

نام و الیاق مدارک درخواستی براااری جلسه معارفه، ارجاع دانشجو به سامانه آموزشی دانشگاه برای ثبت
صاب واحد و معرفی نام ترمیک، انتنام، تصییص شماره و صدور کارت دانشجویی، ثبتدانشگاه، ثبت

های تحییلی مقاطع قبلی دانشجو به اروه آموزشی تصییی، انجام اقدامات الزم برای دریافت تأییدیه
اصول اجرایی و الاامات سازمان ناب چهارمین  بر اسا  یریبازخورد اسیستماتیک و  صورت بهدانشجو 
درو  توسط اروه آموزشی، انتصاب ریای ثبت و برنامهبا زیرفرآیندهاید ياددهی/ يادگیری فرآیند و 

توسط اروه   ترم پایانهفتگی و برنامه امتحانات  آموزش بندی زماندر  / واحد توسط دانشجویان،  انجام 
، نظارت بر تشکیل آموزشی کمکاات آموزشی و یوسایل و تجه ازلحاظها آموزشی، بررسی وضعیت کال 

در طول نیمسال تحییلی و دریافت لیست نمرات دانشجویان، انجام امور  شده ریای برنامههای کال 
های مربوط به قرارداد عملکرد و تکمیل فرم مربوط به اصالح نمرات، ثبت در سوابق دانشجو و ااارش

 اسا  بر ایری بازخورداساتید برای پرداخت آموزانه و ثبت در سوابق آموزش توسط اروه آموزشی و 
خبراان شناسایی اردید. نظارت و  ازنظرپنجمین فرآیند  عنوان بهالاامات سازمان ناب  اصول اجرایی و

های تضمین کیفیت فرآیندهای یاددهی و یادایری با زیرفرآیندهاید بهسازی و تضمین کیفیت فعالیت
 نظرسنجی از اسا  برترمی  صورت بهآموزشی و قوانین مربوطه، بهسازی درو  و توانمندسازی استادان 

از استادان همکار و  نظرسنجی، توانمندسازی استادان از طریق ترم پایاندانشجویان قبل از براااری آزمون 
های آموزشی از طریق بررسی مداوم محتوای اروه آموزشی مربوط، بهسازی برنامه درسی و سرفیل

آنان برای به  علمی هیئتآموزش در جهت بهبود مستمر فرآیندهای آموزش، ااارش عملکرد اعضاء 
آموختگان از طریق برقراری ارتباط های دانشتوانمندسازی و نهادهای مرتبط، دریافت و بررسی دیدااه

اصول اجرایی و الاامات سازمان ناب ششمین فرآیند آموزشی  اسا  بر ایری بازخوردمستمر با آنان و  
زیرفرآیندهاید تهیه و نی  با آموختگان و جامعه آموختگی و ارتباط با دانشدانشخبراان و  ازنظر
آموختگان و دانشآموختگی در تابلو و در معرض دید آموختگی و روندنمای دانشدانش لیست چک

 حساب تسویهبه آموزش، انجام امور مربوط به  دانشکدهاز طریق  آموختگی دانشدانشجویان، ارائه ملاومات 
پایان تحییالت، انجام امور مربوط به صدور اصل آموختگی، انجام امور مربوط به صدور اواهینامه دانش

کلی، ارتباط با دانشجویان از طریق لینک کانون  ریانمراتهای تحییلی و صدور دانشنامه و اواهینامه
پست الکترونیک دانشگاه به ارائه خدمات ای، آموختگان در سامانه دانشگاه، ارائه خدمات کتابصانهدانش
ری امور مربوط یهای علمی و تصییی و پیگها و نشستها و همایشمناسبت آموختگان، فراخوان دردانش

های دانشگاهی در جهت خود اصالحی فرآیندهای آموختگان برای ارزیابی اثربصشی آموزشبه دانش
اصول اجرایی و  اسا  بر ایری بازخوردآموزشی دانشگاه از طریق ارتباط با جامعه و بیرون دانشگاه و 

 الاامات سازمان ناب هفتمین و آخرین فرآیند از دیدااه خبراان شناسایی شد.
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 اسا  بربازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه  مفهومیمدل  زیردر شکل صفحه اسا ، براین
 اردیده است.  ارائهالاامات سازمان ناب شامل فرآیندهای اصلی و زیرفرآیندهای آموزشی 
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   :گيری نتيجه -الف
در  ییارایفهوظوجود  نظیرها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه مسائل روزافاونرشد 
ها به افاایش هاینه منجر بهها و فاصله از فرآیندارایی، وجود فرآیندهای زائد و اضافی فعالیت
دانشگاه، فقدان  های آموزشی دانشگاه، ناکارا بودن میرف منابع درارتقاء کیفیت ستاندهفراخور 

پردازی در فرآیندهای دانشگاهی، فقدان ایجاد ارزش از دید مشتریان، هیری ایده و ایدکارا به
تر شدن شکاف میان هاینه و ارزش، روش جریان، عمیق یجا بهای و صف استفاده از روش دسته

رفتار غیرعقالنی  اصطالح بهاستفاده نامتناس  از پول و فضا، زمان، مواد، افراد، تجهیاات بیشتر و 
های ها است که الزم است با استفاده از روشموارد مدیریت سنتی در برخی از دانشگاه ازجمله

 . شوندجویی مدن به مسائل دانشگاه چارهنوین مدیریتی و رویکردهای بهبود کیفیت برای فائق آ
برای بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه بر  ارائه مدل مفهومی باهدفپژوهش حاضر 

 آمده دست بههای است. یافتهصورت ارفته در دانشگاه عالی دفاع ملی اسا  الاامات سازمان ناب 
تدوین برنامه جامع ( فرآیند 7) هفتنشان داد، فرآیندهای آموزشی اصلی دانشگاه شامل تعداد 

دانشگاه، فرآیند توسعه آموزشی، فرآیند تدوین و بازنگری برنامه درسی، فرآیند شناسایی، جذب، 
نام دانشجویان، فرآیند یاددهی و یادایری، فرآیند نظارت و تضمین کیفیت ااینش، پذیرش و ثبت

آموختگان است ختگی و ارتباط با دانشآموفرآیندهای یاددهی/یادایری در دانشگاه و فرآیند دانش
( زیرفرآیند آموزشی برای بازمهندسی 34) وسه چهلکه به ترتی  اهمیت و اولویت به همراه تعداد 

 .و ارائه اردیده استمبتنی بر رویکرد سازمانی ناب فهرست 
 ینآفر ارزشهای غیر موارد هدر رفت و اتالف کهدهنده آن است ها نشانتحلیل این یافته

ارائه و زائد،  یرضروریغبسیاری در فرآیندهای آموزشی دانشگاه وجود دارد که زیرفرآیندهای 
در  مورد بدون انتظار و توقف مازاد، ستانده آفرین برای متقاضی،های بدون ارزشو آموزش موارد

های بصشی از اتالف ،فرآیندها و زیرفرآیندهای آموزشی ناقص فرآیندها و زیرفرآیندهای آموزشی، 
که با شناسایی جریان ارزش از دید متقاضیان دانشگاه  باشندمیکاری، نوسانات و امور غیرعقالنی 

و بازمهندسی فرآیندها و زیرفرآیندهای احیاء شده از طریق کاربست اصول حیاتی و عملیاتی 
رضایت های دانشگاه از طریق بهبود مستمر فرآیندها و موج  ارتقاء کیفیت ستاندهسازمان ناب  

 یرغها و موارد فرآیندی اتالف صورت بهاسا ، الزم است د. برایننشونفعان دانشگاه میذی
 یطورکل بهاز فرآیندها / زیرفرآیندها شناسایی و  یکنفعان دانشگاه در هر از دید ذی ینآفر ارزش

این مستمر و با مشارکت کارکنان  صورت بههای دانشگاه در جهت ارتقاء کیفیت بروندادها و ستانده
 مورد بازبینی و اصالح قرار ایرد.موضوع 

 :هاپيشنهاد -ب
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منجر به توسعه پایدار سازمانی، بهبیود فرهنیگ تعهید     مدل پیشنهادی این تحقیق برای دانشگاه
وری و اثربصشیی  نفعیان، افیاایش بهیره   مستمر به حیذف ضیایعات و انتظارهیای غیرضیروری ذی    

کوتاه شدن زمان برخیی   ها،ها و ارتقاء کیفیت ستاندهآموزشی دانشگاه، توسعه شایستگیفرآیندهای 
آفیرین سیازمانی   منابع ارزش عنوان بهتسهیل امور جاری و کارها، تلقی کارکنان  فرآیندهای طوالنی،

در جلسیات بهبیود مسیتمر و بیا رفتارهیای منجیر بیه         مسائلو مشارکت حداکثری آنان برای حل 
، تسهیل اردش اطالعات، ثبات بصشی به موضوع امنیت شیغلی کارکنیان و خشینودی    ودهافا ارزش

 نفعانذی برای مناس  های کارا وسازی شکاف هاینه و ارزش در سازمان با ارائه ایدهآنان، کوچک
 (سیایرین  و آموختگیان کارفرماییان، دانیش   ،کارکنان ،علمی یئتهاعضاء  دانشجویان،)نظیر  دانشگاه
  .دخواهد ش
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 فهرست منابع

 :منابع فارسی -الف 
جمه خدایار ابیلی، ابراهیم مااری و فاطمه نارنجی ثانی، جهاد تر، "دانشگاه ناب"(، 2885) امیلیانی، باب -

 دانشگاهی، تهران
اطمه نارنجی ثانی و ابراهیم مااری، جهاد ترجمه خدایار ابیلی، ف، "تدريس ناب"  (،2885امیلیانی، باب ) -

 تهراندانشگاهی، 
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 ، تهران(2884انتشار ویرایش زبان فارسی،)تاریخ  آموزه، آزاده راد نژاد

ها: منشور انقالب طرحی نو در مديريت مهندسی دوباره شرکت"  ،(8477) مپی، جیماچد همر، مایکل -
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