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چکيده
در چند دهه گذشته رویکرد ناب بهعنوان یک روش بهینهسازی و بهبود مستمر فرآیندهای ساازمانی شاناخته شاد اسا
که در صورت استقرار موفقی آمیز آن ،توسعه پایدار سازمانها از طریق بهبود مستمر فرآیندها و رضای مشاتریان فاراهم مای-
شود .هدف پژوهش طراحی و اعتباریابی الگو ی بازمهندسی فرآیندهای آموزشای دانشاگا براساال الزاماات ساازمان نااب باا
استفاد از رویکرد پژوهشی آمیخته اکتشافی بود اس  .در بخش کیفی ،جامعه آماری متشاک از خبرگاان و مساوونن اجرایای
دانشگاهی مرتبط با فرآیندهای آموزشی دانشگا باود کاه تعاداد  18نفار از آنهاا باهصاورت هدفمناد انتخااب و باهصاورت
نیمهساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتهاند .برای تحلی داد ها از تکنیاک تحلیا موامون )تامب و بارای اطمیناان از روایای
پااژوهش ،از روش بررساای توسااط اعوااا )مصاااحبهشااوندگانب و چندسااویهنگااری منااابد داد هااا و باارای محاساابه پایااایی
کدگذاریهای انجامشد  ،از روشهای پایایی بازآزمون و پایایی توافق درونموضوعی )توافق بین دو کدگاذارب اساتفاد گردیاد.
تحلی داد های کیفی نشان داد ،تعداد  47کد توصیفی )مومون سازماندهند ب شناسایی شد که درنهایا

باه هفا

تام اصالی

)مومون فراگیرب شام فرآیندهای تدوین برنامه کالن آموزشی دانشگا  ،گسترش کمّای و کیفای آموزشای دانشاگا  ،تادوین و
بازنگری برنامه درسی ،شناسایی ،جذب ،گزینش ،پذیرش و ثب نام دانشجویان ،یاددهی و یادگیری ،نظاارت و توامین کیفیا
یاددهی/یادگیری و فرآیند دانشآموختگی و ارتباط با دانشآموختگان تبدی گردید .در بخش کمّای پاژوهش ،بارای اعتباریاابی
الگو از روشهای روایی محتوایی )CVRب و )CVIب و بررسی روایی آزمون ساختهشد از طریق روایی ساز )تحلیا عااملی
تأییدیب با استفاد از تحلی مسایر و نارمافازار آمااری لیازر اساتفاد شاد .نتاای نشاان داد هار یاک از ابعااد و م لفاههاای
تشکی دهند الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا براسال الزامات سازمان ناب از اعتبار مناسبی برخوردار اس .
کليد واژهها :الگو ،فرآیند ،فرآیندهای آموزشی دانشگا  ،بازمهندسی ،رویکرد سازمان ناب ،کسبوکار
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مقدمه
برای بازمهندسی فرآیندهای آموزشی با رویکرد ناب در دانشگا میتاوان اتاالفهاایی،
مانند اشتباهات قاب اصالح 1،ارائه ماوارد و آماوزشهاای بادون متقاضای 2،ساتاند ماازاد،
مراح اضافی فرآیند ،جابهجایی منابد انسانی اضافی ،حم و نق اضافی ،توقف و انتظاار
بدون مورد به دلی عدم توازن بین بانی جریان3و پایین جریان 4و خدماتی کاه ماورد نیااز
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مصرفکنند و مشتریان اصلی دانشگا نیس

را برشمرد ) Balzer et al, 2016ب.

بر این اسال ،در حا حاضر دانشگا ها و مراکز آموزش عالی باا ماوارد و مساائ
زیادی؛ مانند کم توجهی به نیاز و تقاضاای مشاتریان ،افا
مدیری

کیفیا

ساتاند هاا ،فقادان

عملکرد کارآ و بهبود مستمر در سامانه ،ناتوانی در شناسایی و انتقا یک اقدام

مناسب ،بهموقد5و م ثر 6به همه کارکناان دانشاگاهی و اقادام هاای ییرضارور و وجاود
اتالفهای زیاد در طو فرآینادهای دانشاگا  ،درو و تصاور ناصاحی از فرآینادهای
دانشگاهی و ت وسعه صحی آن ،تغییرات ایجادشد در نیاز و انتظارات مشتریان دانشگا
و تغییرات فناورانه در این زمینه ،تغییرات اعما شد در فرآیندهای دانشگاهی در گاذر
زمان ،پیچیدگی و نبود شفافی
بودجااه هااای دولتاای ،افاا

در فرآیندها ،بان رفتن هزینه ها ،کمبود مناابد و کااهش
کااارایی و اثربخشاای  7،ساااختار ییرمنعطااف ،دسااتوری و

مشتریمحور نبودن آن ،پیامدهای ییرقاب سنجش 8و دیگر مسائلی که همچناان مساوله
آموزش عالی را به صورت عام و فرآیندهای آموزشی دانشگا ها و مراکز آموزش عاالی
را به طور خاص با چالش مواجه کرد اس ؛ روبهرو هستند 9.همچنین شاواهد تجربای،
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) (Robinson & Yorkstone, 2012) ،(Hess, Benjamin, 2015) ،2013و...




پنرود و دالنس 1992)1مب ،لشکربلوکی )1391ب ،مورتی 2010)2مب ،ماونس -گویکوشاا

3

و همکاران ) 2009م ب ،آلان و فیفیلاد 1999)4مب ،باالزر5و همکااران ) 2016مب ،ابیلای،
نارنجی ثانی و مصطفوی )1397ب ،هوشی السادات و همکاران )1397ب ،بالزر و امیلیاانی

6

باااالزر و باااراو 2015)10م ب ،رابینساااون11و یورکساااتون 2014)12مب و دومااان 2011)13مب
نشان می دهد ،در حا حاضر موارد اضافی و اتالفهای ییار ارزش آفارین و نوساانات
گوناگونی در فرآیندهای آموزش عالی به ویژ فرآیندهای آموز شی دانشگا وجود دارد.
اگرچه در حاوز بازمهندسای فرآینادها باا رویکردهاای متفااوت تحقیقااتی در ساط
بین المللی اندکی انجام شد اس ؛ اما نتیجه بررسیهای محقق نشان میدهد در سط ملای،
پژوهشی که در آن الگویی به بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا باا رویکارد الزاماات
سازمان ناب بپردازد ،یاف

نشد.

بنابراین ،وجود فرآیندهای بیاثر و ییرپایا14و تأثیر مستقیم آنها در اف

کیفیا

ساتاند -

های دانشگا و نارضایتی روزافزون متقاضیان و مشتریان دانشگا باعث ایجاد تردید جادی
در نظر ذینفعان برای پاسخگویی دانشگا به مسوولی

اجتماعی خود ،از نظر محقق وجاود

اتالف و ضایعات قاب توجه و نوسانات زیااد در فرآینادهای آموزشای دانشاگا باهعناوان
مسوله اصلی در این کار پژوهشی اس  .بنابر آنچه پیرامون ابعاد کلیدی مسوله عنوان گردیاد
و طبق بررسیهای بهعم آمد و پویشهای صورتگرفته توسط محقق ،الگویی کاه بتواناد
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) 2010م ب ،جونز و ووماو 1990)7م ب ،کاام و مییاز  2005)8م ب ،فرانسایس 2014)9مب،
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فرآیندهای آموزشی دانشگا ناب در ایران را براساال الزاماات ساازمان نااب بازمهندسای
نماید؛ یاف

نگردید .ازاینرو ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این س ا کلیدی اسا

کاه

الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا براسال الزامات سازمان ناب چگونه اسا
و الگوی طراحیشد از چه میزان اعتبار نزم برخوردار اس ؟
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پيشينهشناسي و مباني نظری تحقيق
الف) پيشينه تجربي تحقيق
مورتی 2010)1مب نظام دانشگاهی را تح

تأثیر محیط متغیری میداناد کاه بازمهندسای

در آموزش عالی را اجتنابناپذیر میسازد .وی استدن میکند که نظاام دانشاگاهی تحا
فشار مواعفی از صنع

)جامعهب قارار دارد تاا محصاونت نهاایی )داناشآموختگاانیب را

تحوی دهد که بهطور مستقیم جذب صانع

شاوند و ایان کاار را در مقیاال انباو و در

کوتا ترین زمان انجام دهد؛ بنابراین ،تغییر کاملی در فلسفه و روشهاای دانشاگاهی ماورد
نیاز اس

که از طریق تعدادی از مجاری بازمهندسی قاب حصو اسا

کاه عباارتاناد از:

یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی  2،محاسبات فراگیر ،یاادگیری از را دور و یاادگیری
باز و رویکرد پیامدمحور به پداگوژی.
مونس -گویکوشا3و همکاران ) 2009مب به بررسای امکاانپاذیری کااربرد بازمهندسای
نظاممند فرآیند در محیط دانشگاهی پرداختند .به این منظور ،فرآیندی برای بهبود فعالی هاا
در دانشکد مهندسی مکانیک در دانشگا فنی مادرید پیاد سازی شاد .هادف از ایان کاار،
بهینهسازی دستیابی به اهدافی چون یادگیری دانشجویان ،هم از نظر دانش و نگرش بود.
آلن و فیفیلد 1999)4مب استفاد از بازمهندسی فرآیند کسبوکار را بهعنوان یاک راهبارد
مدیری

تغییر در تعدادی از م سسات آموزش عالی انگلستان مطالعه کردند .با اینکه تمرکز

این م سسات آموزش عالی بر بازمهندسی خدمات اجرایی بود اس  ،تالشهایی نیز بارای
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بازطراحی فعالی های یاددهی و یادگیری انجام گرفته اس  .این مطالعه از رویکارد مطالعاه
موردی بهر گرفته و از این س ا عمد آیاز کرد اس

که فرهنگ ساازمانی در م سساات

آموزش عالی چگونه بر پیاد سازی برنامههای  BPRتأثیر میگذارد؟ یافتهها نشان دادناد کاه
 BPRرا محدود میسازد .تمرکز دانشگا های مطالعهشاد در پاژوهش ،بار بهباود تادریجی
فرآیند خدمات اجرایی بود اس

و در این م سسات تغییرات رادیکالی باه وقاوع نپیوساته

اس  .فنون  BPRاز نظر هماهنگسازی فعالی های اجرایی ،نتای اندکی را برای م سساات
آموزش عالی دربرداشته اس  ،اما تمرکز بر  ITو فرآیند در طراحی پروژ به این معنی اس
که تغییر در نیروی انسانی برای نتای قاب توجه در کارایی ییرمحتم اس .
دومن 2011)1مب طی پژوهشی تالش کرد اس
ناب به کاررفته در صنع

تا نشان دهد کاه اصاو و رویاههاای

را میتوان بهطور موفقی برای بهبود فرآیندهای اجرایای آماوزش

عالی مورد استفاد قرار داد.
شکیبایی ،خلخالی و معتود منجمی )1390ب به ارائه الگویی برای استقرار مدیری

ناب

در دانشگا های خصوصی ایران پرداخته اناد .در ایان پاژوهش باا اساتفاد از پرسشانامهای
محققساخته ،فراوانی  26شاخص اتالف و اهمی

حذف آنها ماورد بررسای قارار گرفتاه

اس  .تجزیهوتحلی داد ها به روش فازی انجام گرف

و نتای بهدس آمد نشان دادند کاه

از  26شاخص اتالف ،شاخصهای اتالف ناشی از انجام تکالیف نادرس  ،انتظاار ،تحارو،

مقاله پژوهشی :طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا )رویکرد سازمان نابب

فرهنگ سازمانی و ساختار م سسات آموزش عالی ،میزان تغییر مورد انتظاار از یاک پاروژ

پردازش ییر بهینه ،کنتر ییر م ثر و کمبود اطالعات هم از نظر میزان وجود و هام از نظار
اهمی

حذف ،در رتبههای بانتر قرار میگیرند .همچنین ،ازآنجاییکه ،بیشترین اتالفها در

گرو اتالف نیروی انسانی قرار دارند ،توجه ویژ به مدیری
مدیری

منابد انساانی جها

اساتقرار

ناب در دانشگا های خصوصی ایران ضروری مینماید.

کام و مییز  2005)2مب نشاان دادناد کاه روشهاای ناابساازی از طریاق بازمهندسای
فرآیندها بهعنوان بهترین شیو در آماوزش عاالی ،قابا کااربرد اسا  .ایان شایو هاا در
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چاارچوب تاالشهاای مادیری

جاامد کیفیا

در یاک ساازمان خادماتی محساوب

میشوند)Comm, Mathaisel, 2005ب.
هیس 1و بنجامین 2015)2مب در پژوهشی با عناوان «اجارای الزاماات رویکارد نااب در
درون دانشگا  ،فرص هایی برای بهبود فرآیند و تغییر فرهنگی» ،با هدف مروری بر توسعه
تاریخی رویکرد ناب و شناسایی فرص هاای مرباوط بارای کااربرد الزاماات آن در درون
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستان 1399

موقعی

دانشگاهی ،این پژوهش را انجام دادند .این تحقیق به بررسی کاربردهاای الزاماات

سازمان ناب در موقعی
کسبوکار ،مدیری

دانشگاهی و در زمینههاایی مانناد ارائاه برناماه درسای ،خادمات

ثب نام و پژوهش میپردازد .یافتههای این مطالعه نشان داد که الزامات

سازمان ناب در محیط دانشگاهی در زمینههایی همچون تسهی بهبود فرآیناد ارائاه برناماه
درسی ،خدمات کسبوکار و کمکی ،مدیری

پذیرش و ثب ناام و پاژوهش قابا کااربرد

اس  .گرچه موانعی بر سر را اجرای الزامات سازمان ناب در دانشگا وجود دارد اما نتای
آن در زمیناه بهباود فرآینادها و تغییارات فرهنگای ایجاادشاد  ،ارزشامند و قابا توجاه
اس )Hess, Benjamin, 2015ب.
فرانسیس 2014)3مب در پژوهشی با عناوان نااب و ساازمان یادگیرناد در آماوزش
عالی بیان کرد که م سسات آموزش عالی کانادایی در جستجوی ارتقای کارایی به عل
کمبود بودجه و گسترش تدریس ،تحقیق و خدمات خود میباشند .به نظر میرسد این
م سسات روششناسی ناب را در نتیجه گزارشهاای مختلاف ساازمانهاای دولتای و
سالم

در سط جهانی به کار بستهاند .به عقید محققان ،طرحهای نابسازی نیازمند

سرمایه گذاری زیادی بهخصوص در زمینه فرهنگ اس  .این تحقیق بر اساال پیماایش
ادبیات نظری ،ارتباطات میان ناب و یادگیری سازمانی را برجسته ساخته و پیشانهاداتی
را در ارتباط با اینکه چگونه م سسات میتوانند طرحهای نااب را اجرایای و ارزیاابی
کنند ،ارائه کرد اس

)Francis, 2014ب.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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بالزر و براو 2015)1مب در پژوهشای باا عناوان «آماوزش عاالی نااب ،موفقیا هاا،
چالشها و رها کردن توان بالقو » ،با هدف فراهم نمودن شواهد از تجربیاات و ادبیاات
نظری در باب تغییر و تحو سازمانی برای اجرا و حفظ طرحهاای آماوزش عاالی نااب
یافتههای پژوهش بر اهمی

و روشهای ارزیابی و بهباود آماادگی ساازمانی و ارتقاای

آگاهی رهبری ،فهم و درو آموزش عالی ناب و برناماهریازی راهباردی رهباری نااب و
کمک گرفتن برای آموزش عالی ناب و تسهی انتقا در سط م سسه به آماوزش عاالی
ناب تأکید داش

)Balzer and Brodke , 2015ب.

رابینسون و یورکستون ) 2014مب ،با معرفای کااربرد ساازمان نااب از طریاق بازمهندسای
فرآیندهای آموزش عالی در دانشگا سن
با کاربس

اندرول2و ارائه الگوی موسوم باه سان

انادرول

اصو نااب ،فرآینادهای دانشاگا را بازمهندسای نمودناد .بار ایان اساال ،اگار

بازمهندسی فرآیندهای دانشگا با موفقی

اجرا شود ،نابسازی به بخشی از فرهناگ دانشاگا

تبدی و بهعنوان یک فلسفه کاربردی فرآیندها در نظر گرفته مایشاود .آنهاا کساانی کاه در
پروژ نابسازی دانشگا مشارک

دارند را افراد مناسبی معرفی مینمایند که بهطور مداوم باه

دنبا ساد ترین فرآیند برای تأمین نیازهای مشتری هستند .در این کاار پژوهشای ،احتارام باه
افراد و بهبود مستمر دو اص بنیادین ناب در دانشگا هستند که ساایر فعالیا هاا را در طاو
الگو متأثر مینمایند .عالو بر دو اص بنیادین ،الگوی سن

اندرول؛ شام پن اص اجرایی

مقاله پژوهشی :طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا )رویکرد سازمان نابب

طراحیشد برای منافد دانشگا  ،کارکنانش و افرادی که به آن خدم

میکند ،پرداختهاند.

به حداکیر رساندن ارزش 3،درو کاار باهعناوان یاک فرآیناد 4،ایجااد جریاان روان 5،پاساخ باه
کشش6و هدفگذاری برای کما 7اس

).(Womack, Jones and Roos, 1990

با این وجود ،بررسی الگوها و پیشینه پژوهش نشان میدهد که تحقیقات منساجمی کاه
در زمینه بازمهندسی فرآیندهای دانشگا با رویکرد ناب در دانشگا های ایاران انجاام شاد

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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
7
. Aim for PERFECTION
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باشد ،یاف

نشد .در سط بینالمللی نیز تحقیقات انجامشد در این بستر بسیار معدود بود

و در این تحقیقات معدود نیز الگوی مورد نظر این تحقیاق؛ یعنای بازمهندسای فرآینادهای
آموزشی دانشگا مبتنی بر الگوی ناب و حذف اتاالفهاا در هرکادام از مراحا فرآینادها
مورد توجه جدی قرار نگرفته و در بررسی انجامشد  ،یاف

نگردید.

در این کار پژوهشی که در زیر بهصورت مشروح اشاار مایشاود ،ضامن شناساایی و
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستان 1399

مصاحبه با خبرگان و مطلعین کلیدی ،با شناسایی فرآینادهای آموزشای دانشاگا و رعایا
اصو اولیه و اجرایی سازمان ناب ،الگوی بازمهندسی فرآینادهای آموزشای دانشاگا ارائاه
میشود.
ب) مفاهيم و مباني نظري تحقيق
 )1سازمان ناب

از چ ند دهه اخیر رویکردهاای مختلفای همانناد مادیری

جاامد کیفیا  ،بهیناهساازی

فرآیندها ،بازمهندسی و باازطراحی فرآینادها و ...بارای بهباود کیفیا

اقادامات و فعالیا

سازمانهای خدماتی توسط متخصصین معرفی شاد و ماورد اساتفاد قارار گرفتاه اسا .
رویکرد ناب نیز از اواخر دهاه  1970مایالدی بعاد از سایر دوران بسایار دشاوار ابتادا در
بنگا های تولیدی و سپس بعد از حدود  20ساا در ساازمانهاای خادماتی و باهویاژ در
آموزش عالی مورد استفاد قرار گرف .
که میتواند در هر سازمانی که رهبرانش نسب

سازمان ناب یک سامانه مدیریتی اس

باه

بهبود مستمر جدی هستند ،استفاد شود .این رویکرد تمرکزش بر ح روزانه مسائ و بهباود
فرآیندها به شیو ای اس

که به ذینفعان کلیدی آسیبی نرساند .این امر مهمترین وجاه تماایز

این رویکرد با سایر رویکردهای بهبود کیفی

اس  .ازاینرو ،بهبود مداوم فرآینادها و احتارام

به ذینفعان دو اص اساسی و پایهای رویکرد ناب اس
در دهه  1990میالدی ،اشتیاق عمومی به مدیری
دانشگا ها را بر آن داش
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تا اصو کیفی

)Emiliani, 2015ب.
جامد فراگیر 1،بسایاری از کاال هاا و

را در م سسات خود به کار گیرناد .ایان اصاو
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
). Total Quality Management (TQM




زمینهسااز ورود باه عرصاه تفکار نااب ،باهویاژ اصا بهباود مساتمر )کاایزنب را فاراهم
آورد) .(Balzer, Francis, Krehbiel, & Shea, 2016کایزن کامیابیهایی را به دنبا داشا

کاه

عبارت بودند از :عملکرد مالی پایدار ،دستیابی به رشاد برناماهریازیشاد  ،بهباود عملکارد
نگهداری کارکنان توانمند و بیشاینه ساازی مناافد ناشای از زیرسااخ

فنااوری اطالعاات

) .(Clayton, 1995در اواخر دهه  1990میالدی نسب

به  TQMتردیدهایی پدید آماد و عالقاه

روزافزون به کایزن منجر به تشدید کنجکاوی نسب

به تفکر ناب گردید .اولین اشار مساتقیم

به استفاد از تفکر ناب در آماوزش عاالی در دالگاارد
) 2000بود اس
بین کیفی

و اساترگارد(Dahlgaard & stergaard, 1

که در آن به توسعه رویکرد  TQMبا افزودن تفکر نااب و تمرکاز بار رواباط

و هزینه پرداخ  .این پژوهشگران بیان کردند که تفکر ناب مایتواناد در آماوزش

عالی مفید باشد .در حا حاضر ،طرحهای آموزش عالی ناب نمایاانگر تکاما ایان حاوز و
ترکیب جنبههایی از  TQMدر عناصر مبنایی اصو و رویههاای نااب و کااربرد نظااممناد آن
پیگیری بهبود مستمر و احترام به کارکنان شد اس

جه

).(Balzer et al., 2016

با این حا  ،اکنون سازمانها برای پیاد سازی ساامانههاای تولیادی نااب از روشهاا و
ابزارهای متعددی استفاد میکنند .این روشها عبارتاند از :فرآیند بهبود سرید کاایزن،5S ،
نگهداری بهر ور جامد ،تولید سلولی/سامانههای تولید با جریان تکقطعهای ،تولید بههنگام،
شش سیگما ،برنامهریازی پایش از تاولی ،شابکههاای نااب تاأمینکننادگان ساازمان و ...

مقاله پژوهشی :طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا )رویکرد سازمان نابب

پژوهشی ،بهبود درو مشترکی از اهداف ،بهبود عملکارد یااددهی و یاادگیری ،اساتخدام و

)راداکریشنان و بانسوبرامانیان174 ،1390 ،ب.
)2

اصول سازمان ناب

2

اصو و روشهای سازمان ناب این امکان را ایجاد میکنند که چارچوب هوشامندانه و
ابزار مورد نیازی را فراهم نمایند که بتواند بهتدری کارایی آموزش عالی را توسعه دهاد .در
طو دو دهه گذشته ،سازمانهای جهانی بهویژ یونسکو3دیادگا «نااب» را باهعناوان یاک
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Dahlgaard and stergaard
2
.Principles of Lean Organization
 .3سازمان علمی -فرهنگی سازمان مل متحد
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سامانه با طراحی دقیق و بسیار موفق برای تغییر و توسعه سازمانی پذیرفتهاناد کاه فرهناگ
سازمانی ،اصو راهنما و یاک تنظایم کااربردی از روشهاا و ابزارهاا را ترکیاب مایکناد
)Balzer, 2010ب .کاربس

الزامات سازمان ناب در دانشاگا  ،نویاد قابا تاوجهی در جها

بهبود برای مشتریان اس  .این الزامات میتواند به بهبود دانشگا ها و فرآینادهای آموزشای
آنها در مسیری که هستند کمک کند .ذینفعان را به چیزی که انتظارشان را دارند ،برسااند.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستان 1399

در باز زمانی کاهش منابد و زیاد شدن تقاضا و مسوولی
و اهمی

دانشگا به توسعه اقتصادی و کیفی

سازمان ناب میتواند مدیری

و ارزش ،منجر به اثربخشی شاد

زنادگی بساتگی دارد .اصاو و شایو هاای

ناب دانشگاهی را از طریق ناب نمودن فرآیندهای آموزشای،

در بانترین سط ایجاد کند؛ بنابراین ،رویکرد سازمان ناب دارای دو اص اساسی و حیااتی
و پن اص اجرایی و عملیاتی اس  .برای استقرار سازمان ناب در ساازمانهاا و یاا ارتقاا
کیفی

و بهبود فرآیند سازمانها بهویژ سازمانهای خدماتی ازجمله آموزش عالی ،رعایا

این اصو اساسی و عملیاتی سازمان ناب ضروری اس ؛ بنابراین ،سامانه ساازمان نااب بار
پایه دو اص اساسی و حیاتی بنا شد اسا  .هار دوی ایان اصاو بارای کااربرد درسا
سازمان ناب و موفقیتش در سازمانها ضروری اس

1

که عبارتاند از« :اص بهباود مساتمر»

و «اص احترام به افراد»Balzer,2010) 2ب .اص احترام به افراد ،از ابتادا باه اشاکا گونااگون
بخشی از مدیری

مترقی بود اس

)2015

Emiliani,ب ،زیرا پیشگامان مدیری

مترقی ،به این

امر واقف بودند که اگر به افراد احترام نگذارناد ،در فعالیا هاای بهباود مشاارک
داش

و درنهای

بهبود کار خود را از دس

نخواهناد

میدهند؛ بنابراین ،احترام به افراد ،بهباود مساتمر

را به دنبا دارد .شواهد تجربی فراوانی حاکی از این موضوع اسا

کاه بهباود مساتمر لزوماا

سبب احترام به افراد نمیشود .هرچند این دیدگا معماو وجاود دارد کاه در زماان کااهش
هزینهها بهصورت کوتا مدت توسط مدیری
احترام به افراد اس ؛ به عبارت دیگر با یفل

ساازمانهاا ،اصا بهباود مساتمر نااق

از احترام باه افاراد ،ساایرین باهواساطه نتاای

مجموع صفر متورر میشوند که این یک اشتبا اساسی اس
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اصا

)ابیلی ،مزاری ،نارنجیثانی1395 ،ب.
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1
.Continuous Improvement
2
.Respect For People


برای بهبود کیفی

فرآیندها در سازمانهای خدماتی و آموزش عالی با رویکارد ساازمان
مالحظاات آن ،نزم اسا

ناب عالو بر اصو اساسی و رعای

ناابساازی فرآینادها در

چارچوب اصو اجرایی و عملیاتی سازمان ناب صورت گیرد .براسال مطالعات و شاواهد
مب و همچنین امیلیانی ) 2015مب ،اصو عملیاتی و اجرایی سازمان ناب باهصاورت چرخاه
 VMFEP1شام پن اص اجرایی زیر اس .
اصل  )1شناسايي ارزش

2

نقطه مهم در آیاز استقرار آموزش عالی ناب ،تعیین ارزش از دید افراد ذینفاد اسا .
هدف دانشگا باید ایجاد آن ارزش باشد .گرو های ذینفد ،شام دانشجویان فعلی و آتای،
اعوا هیو علمی ،دانشآموختگان ،کارفرمایانی کاه داناشآموختگاان دانشاگا را باه کاار
می گیرند ،نمایندگان و قانون گذاران دولتی ،م سسات ارائهکنند مجوز و سایرین میباشاند.
گرو های ذینفد متفاوت ،به شکلی متفاوت ارزش را تعریف میکنند .در دانشگا هر گرو
ذینفد باید به عنوان یک شریک مهم در تعیین ارزش تلقی گردد و مدیران دانشگا هاا بایاد
محیطهای چند مصرفکنند خود را شناخته ،به آن ارج نهاد و پاسخگو باشند)بالزر2010،ب.
اصل  )2ترسيم جريان ارزش

3

مقاله پژوهشی :طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا )رویکرد سازمان نابب

تجربی بالزر و امیلیانی ) 2010مب ،بالزر و باراو ) 2015مب ،رابینساون و یورکساتون )2014

جریان ارزش مجموعهای از کلیه اعما ضروری برای ارائاه یاک محصاو یاا خادم
معین میباشد .نکته مهم این اس

که ترسیم نقشه یک فرآیند مهام دانشاگاهی ،فرصاتی را

برای دانشگا فراهم میسازد تا نشان دهد کاه بارای کارکناان ارزش قائا اسا
تقوی

و جها

مهارتهای شغلی و ایجاد انگیز بیشتر و تأمین فرآینادهای شاغلی سارمایهگاذاری

میکند )همانب.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Identify Value - Map The value Stream – Create flow – Establish Pull - Perfection
2
. Define Value
3
. Map the Value Stream
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اصل  )3ايجاد جريان

1

هنگامیکه ارزش بهطور دقیق تعیین میشود ،جریاان ارزش یاک محصاو یاا خادم
معین ،نقشهبرداری میشود و گامهای پراتالف حاذف مایشاوند .گاام بعادی باه حرکا
درآوردن گامهای ارزشآفرینی اسا

کاه بااقی ماناد اناد .شاواهد تجربای در بسایاری از

سازمانهایی که این روش در آنها انجام شد حاکی از آن اس

که فرآینادها دارای  90تاا

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستان 1399

 95درصد اتالف و  5تا  10درصد کار مفید هستند که برای ذینفعاان فرآیناد ارزش ایجااد
میکند )Liker, 2004ب.
اصل  )4ايجاد کشش

2

کاه دانشاگا و نظاام آموزشای در باانی جریاان فرآینادهای

کشش به معنای آن اس

آموزشی ،هیچ محصو و خدمتی را ارائه نکنند ،مگر اینکه در پایین جریان ،ذینفعان آن را
خواسته باشند ).(Womack, Jones and Roos, 1990
اص 5ب پیگیری کما

3

ارزش ،شناسایی ک جریان ارزش ،ایجاد گامهاای

هنگامیکه سازمانها با تعیین درس
ارزشآفرین به من در راستای ایجاد حرک

پیوسته محصونت یا خادمات معاین مباادرت

ورزند و اجاز دهند مشتری ارزش را از آن بیرون کشد ،آنگاا اتفااق بسایار عجیبای روی
میدهد .دس اندرکاران درمییابند که فرآیند کاهش میزان نیروی کار ،زمان ،فوا ،هزیناه و
اشتباهاتی که در حین ارائه یک خدم
با وجود این ،کاربس

صورت میگیرد ،فرآیندی پایانناپذیر اس

)همانب.

اصو پن گاناه ساازمان نااب ،چاارچوبی را بارای ایجااد یاک

سازمان یا دانشگا کارآمد و م ثر فراهم میکند .ناب اجاز میدهد تا با کشاف ناکارآمادی
در سازمان ،ارائه خدمات ارزشآفرین به مشتریان بهبود یابد .این اصو باعث ایجاد جریاان
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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بهتر در فرآیندهای کاری و ایجاد یک فرهنگ بهبود مستمر در سازمان یا دانشگا مایشاود.
با تمرین و بهکارگیری اصو پن گانه ،یک سازمان میتواناد رقاابتی1بااقی بماناد ،هماوار
ارائه خدمات ارزشآفرین را به ذینفعان بهبود داد و هزینههای انجام فعالی هاا را کااهش

)3

بازمهندسي فرآیندها

3

در گذشته ،هنگامیکه محیط نسبتا باثباات باود ،بیشاتر ساازمانهاا بارای بهار بارداری از
فرص های پیشآمد به تغییرهای تدریجی و اندو اکتفا میکردند؛ اماا باا گذشا

زماان ،در

سراسر دنیا سازمانها دریافتهاند که تنها تغییرهای تدریجی راهگشاای مشاکالت کناونی آناان
نیس

تغییرهاایی باه صاورتی اساسای و زیربناایی در

و گاهی برای بقای سازمان نزم اس

سازمان ایجاد شاود .اماروز در سراسار دنیاا ایان تغییرهاای انقالبای را باا ناام بازمهندسای
میشناسند؛ بازمهندسی فرآیندها روندی اس

که در آن وظیفههای فعلی ساازمان جاای خاود

را با فرآیندهای اصلی کسبوکار عوض کرد و ساازمان از حالا
فرآیندمحوری حرک

میکند .چونکه« ،فرآیندهای خوب و مناسب به نتای خوب و مناساب

منجر و فرآیندهای بد و نامناسب به نتاای باد
همین امر موجب سرع

وظیفاهمحاوری باهساوی

و نامناساب منجار مایشاود»)2015

Emiliani,ب.

بخشیدن به روند کسبوکار و کاهش هزینهها و در نتیجه رقابتیتار

شدن سازمان میگردد.
در برخی از دیدگا های موجود در روش بازمهندسی فرآیندها ،اعتقاد بر ایان اسا

کاه

مقاله پژوهشی :طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا )رویکرد سازمان نابب

و سودآوری2آنها را افزایش دهد.

بازمهندسی را نمیتوان با گام های کوچک و محتاط به اجرا درآورد .این قویه همان قوایه
صفر یا یک اس  .در این معنا ،بازمهندسی فرآیندها به این مفهوم نیس

که آنچاه را کاه از

پیش وجود دارد ،ترمیم گردد؛ بازمهندسی به معنی از نقطه صفر شروع کردن ،یعنی به کناار
نهادن روشهای قدیمی و افکندن نگااهی ناو باه کارهاا اسا  .باهطاورکلی دیادگا هاای
بازمهندسی فرآیندها را مایتاوان در چاارچوب دو مکتاب تنادرو مایکا همار4و مکتاب
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Competitive
2
. Profitability
3
.Re-engineering Processes
4
. Michael Hammer
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محافظهکار داونپورت1مورد بررسی قرار داد .برخالف مکتاب تنادرو همار کاه باهصاورت
رادیکالی اعتقاد به دگرگونی کلی و انقالبی سازمان دارد؛ دانپورت بازمهندسای فرآینادها را
در کنار سایر ابزارها مانند مدیری

کیفی

جامد و  ...بهعنوان یک ابزار برای بهبود تدریجی

فرآیندها معرفی میکند )بحرینی1385 ،ب.
براسااال یافتااههااای تساایچریتزیااز 1997)2مب اصااو اصاالی بازمهندساای فرآیناادها،
5

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستان 1399

آرمانمحوری 3،تأکید بار فرآینادهای دارای ارزش افازود  4،تغییار ریشاهای فرآینادمحوری،
رقاب پذیری 6،بازنگری در نحو مصرف مانابد و هازینهها ،تأکید بار گساترش کاربردهاای
فناوری اطالعات7و تأکید بر اص بهبود مستمر فرآیندها8اس

).(Tsichritzis, 1997

روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر از نظر هدف به دلی اینکه نتای و یافتههای آن باهصاورت مساتقیم در
دانشگا ها و مراکز آموزش عالی کاربرد دارد ،از نوع کاربردی و از نظار اجارا و گاردآوری
داد ها از نوع پژوهش های آمیخته اکتشافی اس  ،به این معنا که از ترکیب روشهای کیفای
و کمّی )طرح اکتشافی متوالی9ب برای گردآوری داد ها اساتفاد شاد اسا  .در ایان راساتا،
ابتدا با بررسی اسناد و مرور نظاممند مطالعات علمی انجامشد )بخش او کیفایب ،باا تهیاه
چارچوب نظری پژوهش ،زمیناه نزم بارای انجاام بخاش دوم کیفای باا هادف شناساایی
م لفههای الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا براسال الزامات ساازمان نااب از
طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاهی فراهم گردید .در مرحله بعد ،در بخاش کمّای الگاوی
اکتشافشد اعتباریابی شد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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جامعه آماری پژوهش خبرگان و متخصصین حوز آموزش عالی )دانشگاهی و اجراییب
میباشد .اعوای هیو علمی دارای تحصیالت مرتبط با آموزش عالی ،صاحب آثار مرتبط با
حوز رویکرد ناب و بازمهندسی فرآیندهای آموزشی در دانشاگا و کارکناان دارای تجرباه
بود اس .
ازآنجااییکااه در پااژوهشهاای کیفاای ،راهباارد نموناهگیااری باار اساال هاادف تعیااین
میگردد)جاللی1391 ،ب ،لذا از روش نمونهگیری هدفمند و راهبرد گلوله برفی استفاد گردیاد.
در همین راستا ،در شروع کار معیارهایی برای انتخاب هدفمناد خبرگاان و صااحبنظاران
شرک کنند در پژوهش در نظر گرفته شد که بر مبنای این شاخصها یا معیارها فهرستی از
خبرگان تهیه شد تا هماهنگیهای نزم برای تنظیم وق

و انجام مصاحبه صورت بگیرد.

تعداد نمونه با توجه به سط اشباع نظری1تعیین گردید؛ به این صورت که با اساتفاد از
روش مصاحبه نیمهساختاریافته ،محقق تا جایی به مصاحبههاا اداماه داد کاه مصااحبههاای
بیشتر به داد های جدیدتری منجر گردد و شناخ

بیشتری نسب

به شناسایی شاخصهاا و

م لفههای در خصوص بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا و الزاماات ساازمان نااب و
همچنین تدوین الگو حاص شود؛ بنابراین ،با توجه به این اص )اشباع نظریب بعد از انجام
مصاحبه با  18خبر دانشگاهی ،محقق به این نتیجه رسید که فرآیند مصاحبه ادامه پیدا نکند
و مصاحبههای صورتگرفته کافی تشخیص داد شد .در مرحله کیفای ،جها

اطمیناان از

مقاله پژوهشی :طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا )رویکرد سازمان نابب

اجرایی و آشنا با فرآیندهای آموزشی دانشگا از ویژگیهای خبرگان بخاش کیفای تحقیاق

روایی ابزار پژوهش ،محقق از روشهاای چندساویهنگاری مناابد داد هاا 2،باازبینی توساط
همکاران3و بررسی توسط اعوا )4مصاحبهشوندگانب استفاد نمود و بارای بررسای پایاایی
ابزار از روش پایایی بازآزمون5و روش پایایی توافق باین دو کدگاذار6اساتفاد شاد اسا .
بهمنظور تجزیهوتحلیا داد هاای حاصا از مصااحبه از روش تحلیا موضاوعی7اساتفاد

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Theoretical saturation
2
. Data source triangulation
3
. Peer debriefing
4
. Member checking
5
. Re-Test Reliability
6
. Inter-Coder Reliability
7
. Thematic Analysis
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گردید .در تحلی داد های کیفی مراح زیر دنبا گردید1 :ب آشانایی باا داد هاا؛ 2ب ایجااد
کدهای اولیه؛ 3ب جستجوی تمها؛ 4ب بازبینی تمها؛ 5ب تعریف و نامگذاری تامهاا؛ 6ب تهیاه
گزارش.
بهمنظور تحلی داد های بهدس آمد از مصاحبهها ،ابتدا متن مصاحبهها بهصورت مکرر
مورد مطالعه قرار گرف  ،بهطوریکه محقق به تمام مصاحبهها تسلط نسابی پیادا کارد و باا
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستان 1399

مفاهیم و معانی مستتر در متون مصاحبه آشنایی پیدا کرد .سپس بهصاورت دساتی و مارور
مصاحبه ها ،کدهای اولیه شناسایی شد .این فرآیند به شک کشیدن خط زیر کلماتی بود کاه
محقق آنها را بهعنوان کدهای اولیه شناسایی میکرد .این کار مساتمرا صاورت گرفا

تاا

کدهای نادید گرفتهشد در مراح اولیه نیز شناسایی شود .در ادامه کدها و مفااهیم مشاابه
که به یک حوز یا موضوع خاصی اشار داشتند در یک طبقه قرار گرفتناد .در ایان مرحلاه
محقق بهصورت رف

و برگشتی ،کدهایی که باه یاک موامون مشاترو اشاار داشاتند را

دستهبندی میکرد و در یک طبقه قرار داد .در مرحله بعدی محقق طبقات مختلاف را ماورد
بازبینی مجدد قرار داد و بهوسیله تعریف و بازبینی کاردن ماهیا

مشاترکی کاه در داخا

طبقات وجود داش  ،نامی مناسب را برای طبقات در نظر گرف

که باهعناوان تام شاناخته

می شود .در واقد در این مرحله محقق بر اسال معانی مشترکی که بین کادهای یاک طبقاه
وجود داش  ،یک نام مشخص و جامد برای آن تعریف کرد .درنهای

محقق باا توجاه باه

تمهای شناساییشد  ،الگوی مفهومی پژوهش را ترسیم نمود.
برای تجزیه وتحلی داد ها در بخش کمّی پژوهش ،برای اعتباریابی الگوی اکتشافشاد
از طریق تنظیم پرسشنامه و توزید آن بین خبرگان از طریق تعیاین شااخص نساب

روایای

محتوایی1و شاخص روایی محتوایی2و بررسی روایی آزماون سااختهشاد از طریاق روایای
ساز با روش تحلی عاملی تأییدی3با استفاد از تحلیا مسایر و نارمافازار آمااری لیازر ،
الگوی طراحیشد اعتباریابی گردید.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1
(. Content Validity Ratio)CVR
2
(.Content Validity Index)CVI
3
. Confirmatory factor analysis


یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقيق
یافتههاا در بخاش کیفای نشاان داد ،شناساایی م لفاههاای آموزشای )فرآینادهای اصالی و
فرآیندهای آموزشی دانشگا به ترتیب اولوی  ،شام فرآیندهای تادوین برناماه کاالن آموزشای
دانشگا  ،توسعه آموزشی ،تدوین و بازنگری برنامه درسی ،شناسایی ،جذب ،گزینش ،پاذیرش و
ثب نام دانشجویان ،یاددهی و یادگیری ،نظاارت و توامین کیفیا

یاددهی/یاادگیری و فرآیناد

دانشآموختگی و ارتباط با دانشآموختگان اس  .از نظر پاسخدهنادگان ،الگاوی ترسایمی بایاد
بهصورت فرآیندی و برای هر فرآیند زیرفرآیندهای مرتبط شناسایی و در الگو مشاخص شاوند.
هرکدام از زیر فرآیندها متناسب با اصو اجرایی ساازمان نااب اتاالفهاای کااری موجاود در
سامانه شناسایی و برای ورود به فرآیند بعدی بر آن اسال ،بازخورد گرفته و بازمهندسی شوند.
جدول  :1فرآيند و زيرفرآيندهاي الگوي بازمهندسي فرآيندهاي آموزشي دانشگاه براساس الزامات
سازمان ناب
زیرفرآیندهای آموزشي
)1

)4
)5

)3
)4
)5
)6
)7

 )2توسعه آموزشي

)6
)7
)1
)2

 )1تدوين برنامه جامع آموزشي
دانشگاه

)2
)3

بررسی و شناسایی متخصصین آشنا به فرآیندهای آموزشی از نظر تجربه و
دارای توان علمی؛
تشکی کارگرو های ویژ خبرگان و متخصصین؛
تهیاه و تنظایم طارح پیشانهادی؛ شاام پایشبینای اعتباارات بودجااهای،
زمانبندی ،تیم ،ساختار اجرایی برنامه ،وظایف و مسوولی و ...؛
تصویب برنامه جامد و دریاف تأییدیههای نزم؛
پایش ساننه شاخصهای مندرج در برنامه بهمنظور اطالع از روند دستیابی
به اهداف تعیینشد ؛
بهروزرسانی برنامه جامد در باز های مشخص براسال تغییر نیازها؛
بازخوردگیری براسال اصو اجرایی سازمان ناب.
مطالعات اولیه و مرور خطمشیها براسال برنامه جامد دانشگا ؛
تهیه طرح نیازسنجی؛ شام مطالعات امکانسنجی براسال ظرفی های موجاود
در دانشگا و طرح توجیهی ایجاد رشته/گرایشهای جدید؛
درخواس صدور مجوز ایجاد رشته/گرایشهای جدید؛
دریاف مجوز ایجاد رشته/گرایشهای جدید؛
را اندازی و ایجاد رشته/گرایشهای جدید؛
ارزیابی اثربخشی رشته/گرایشهای ایجادشد در باز مشخص؛
بازخوردگیری براسال اصو اجرایی سازمان ناب.

فرآیندهای
آموزشي

کدهای مصاحبه

م  ،1م  ،2م  ،5م ،6
م  ،8م  ،11م  ،12م
 ،13م  ،14م  ،15م
 ،16م  ،17م 18

مقاله پژوهشی :طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا )رویکرد سازمان نابب

زیرفرآیندهاب برای ترسیم الگوی پژوهش الزامی اس

و براسال جمدبندی نظر پاسخدهنادگان،

م  ،1م  ،2م  ،5م ،6
م  ،8م  ،11م  ،12م
 ،13م  ،14م  ،15م
 ،16م  ،17م 18
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فرآیندهای
آموزشي

زیرفرآیندهای آموزشي

)8
)9
)1
)2
)3
)4
)5

)3
)4
)5
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)6
)7

م  ،3م  ،4م  ،7م ،8
م  ،9م  ،10م  ،11م
 ،13م  ،14م  ،15م
 ،16م  ،17م 18

 )6نظارت و تضمين کيفيت فرآيندهاي ياددهي
و يادگيري

)6
)1
)2

م  ،1م  ،2م  ،5م ،6
م  ،8م  ،11م  ،12م
 ،13م  ،14م  ،15م
 ،16م  ،17م 18

 )5ياددهي /يادگيري
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)6
)7

 )3تدوين و بازنگري برنامه
درسي

)2
)3
)4
)5
)6
)7
)1
)2
)3
)4
)5

آماد سازی رئول برنامه براسال اهداف و رعایا
جامد دانشگا ؛
انتخاب و سازماندهی محتوا؛
طرحریزی عناصر برنامهریزی؛
برنامهریزی عناصر برنامه درسی؛
اجرای برنامه درسی؛
اعتبارسنجی و بازنگری برنامه درسی در باز های مشخص زمانی؛
بازخوردگیری براسال اصو اجرایی و الزامات سازمان ناب.
فراخوان ،جذب و گزینش دانشجو؛
تهیه تقویم آموزشی کلی و ترمیک؛
ورود و پذیرش دانشجو در دانشگا ؛
توجیه و معرفی دانشگا به دانشجویان و برگزاری جلسه معارفه؛
ارجاع دانشجو به سامانه آموزشی دانشگا برای ثب ناام و الصااق مادارو
درخواستی دانشگا ؛
ثب نام ،تخصیص شمار و صدور کارت دانشجویی؛
ثب ناام ترمیاک ،انتخااب واحاد و معرفای دانشاجو باه گارو آموزشای
تخصصی؛
انجام اقدامات نزم برای دریاف تأییدیههای تحصیلی مقاطد قبلی دانشجو
به صورت سامانمند؛
بازخوردگیری براسال اصو اجرایی و الزامات سازمان ناب.
ثب و برنامهریزی درول توسط گرو آموزشی؛
انتخاب درل  /واحد توسط دانشجویان؛
انجام زمانبندی آموزش هفتگی و برنامه امتحانات پایان ترم توسط گرو آموزشی؛
بررساای وضااعی کاااللهااا از لحاااا وسااای و تجهی ازات آموزشاای و
کمکآموزشی؛
نظارت بر تشکی کاللهای برنامهریزیشد در طو نیمسا تحصایلی و
دریاف لیس نمرات دانشجویان ،انجام امور مربوط باه اصاالح نمارات،
ثب در سوابق دانشجو و گزارش عملکرد و تکمی فارمهاای مرباوط باه
قرارداد اساتید برای پرداخ آموزانه و ثب در سوابق آموزش توسط گرو
آموزشی؛
بازخوردگیری براسال اصو اجرایی و الزامات سازمان ناب.
بهسازی و تومین کیفی فعالی های آموزشی و قوانین مربوطه؛
بهسااازی درول و توانمندسااازی اسااتادان بااهصااورت ترماای براسااال
نظرسنجی از دانشجویان قب از برگزاری آزمون پایان ترم؛
توانمندسااازی اسااتادان از طریااق نظرساانجی از اسااتادان همکااار و گاارو
آموزشی مربوط؛
بهسازی برنامه درسی و سرفص هاای آموزشای از طریاق بررسای ماداوم
محتوای آموزش در جه بهبود مستمر فرآیندهای آموزش؛
گزارش عملکرد اعوای هیو علمی به آنان برای توانمندسازی و نهادهای
مرتبط؛
دریاف و بررسی دیدگا های دانشآموختگان از طریاق برقاراری ارتبااط
مستمر با آنان؛
بازخوردگیری براسال اصو اجرایی و الزامات سازمان ناب.

 )4شناسايي ،جذب ،گزينش ،پذيرش ،ورود و
ثبتنام دانشجو

)1

اساتانداردهای برناماه

کدهای مصاحبه

م  ،3م  ،4م  ،7م ،8
م  ،9م  ،10م  ،11م
 ،12م  ،13م  ،14م
 ،15م  ،16م  ،17م
18

م  ،3م  ،4م  ،7م ،8
م  ،9م  ،10م  ،11م
 ،12م  ،13م  ،14م
 ،15م  ،16م  ،17م
18


زیرفرآیندهای آموزشي

)6

)7

م  ،3م  ،4م  ،7م ،8
م  ،9م  ،10م  ،11م
 ،12م  ،13م  ،14م
 ،15م  ،16م  ،17م
18

شکل  :1الگوي بازمهندسي فرآيندهاي آموزشي دانشگاه براساس الزامات سازمان ناب

مقاله پژوهشی :طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا )رویکرد سازمان نابب

)2
)3
)4
)5

 )7دانشآموختگي و ارتباط با دانشآموختگان و جامعه

)1

تهیه و نصب چکلیس دانشآموختگی و روندنمای داناشآماوختگی در
تابلو و در معرض دید دانشآموختگان و دانشجویان؛
ارائه ملزومات دانشآموختگی از طریق گرو به آموزش؛
انجام امور مربوط به تسویهحساب دانشآموختگی؛
انجام امور مربوط به صدور گواهینامه پایان تحصیالت؛
انجام امور مربوط به صدور اص دانشانامه و گواهیناماههاای تحصایلی و
صدور ریزنمرات کلی؛
ارتباط با دانشجویان از طریاق لیناک کاانون داناشآموختگاان در ساامانه
دانشااگا  ،ارائااه خاادمات کتابخانااهای ،پساا الکترونیااک دانشااگا بااه
دانشآموختگان ،فراخوان در مناسب ها و همایشها و نشس های علمای
و تخصصی و پیگاری اماور مرباوط باه داناشآموختگاان بارای ارزیاابی
اثربخشی آماوزشهاای دانشاگاهی در جها خوداصاالحی فرآینادهای
آموزشی دانشگا از طریق ارتباط با جامعه و بیرون دانشگا ؛
بازخوردگیری براسال اصو اجرایی و الزامات سازمان ناب.

فرآیندهای
آموزشي

کدهای مصاحبه
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ب :تجزيهوتحليل يافتهها
برای اعتباریابی الگو از دو روش روایی محتوایی و روایای سااز اساتفاد شاد اسا .
نتیجه بررسی روایی محتوایی آزمون و بررسی روایی آزمون سااختهشاد از طریاق روایای
ساز با روش تحلی عاملی تأییدی1به شرح زیر اس .
 )1نتيجه بررسي روايي محتوايي آزموون :در پاژوهش حاضار ،بعاد از طراحای الگاو
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستان 1399

بهمنظور اعتبارسنجی آن مجددا پرسشنامه تنظیم و بهمنظور بررسی روایی محتوایی مجدد به
متخصصین و خبرگان ارائه گردید.
 1-1نتيجه شاخص نسبت روايوي محتووايي 2:نتیجاه بررسای نشاان داد ،از تعاداد 47
س ا نتیجه  44 CVRس ا  1 ،0/99س ا  0/88و تعداد  2س ا  0/77مایباشاد ،بناابراین
نسب

روایی محتوایی الگوی بازمهندسی فرآینادهای آموزشای دانشاگا براساال الزاماات

سازمان ناب از نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرف .
 2-1نتيجه بررسي شاخص روايي محتووايي 3:نتیجاه بررسای نشاان داد ،از تعاداد 47
س ا نتیجه  CVIتعداد  44س ا  1 ،0/99سا ا  0/94و تعاداد  2سا ا  0/88مایباشاد،
بنابراین روایی محتوایی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشاگا براساال الزاماات
سازمان ناب نیز به شرح جدو زیر از نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرف .
 )2نتيجه بررسي روايي آزمون ساختهشده از طريق روايي سازه :برای بررسی روایای
ساز ابزار در بخش کمّی و تعیین اینکه آیا نشانگرهای شناساییشد  ،انداز گیاری معنایدار
و قاب قبولی را از هر یک از ابعاد و عوام مشخصشد نشان مایدهناد ،از روش تحلیا
عاملی تأییدی و با استفاد از تحلی مسیر و نرمافزار آماری لیزر استفاد شد اس  .جه
بررسی روایی ساز روی ساز های متناظر خود در هار یاک از الگاوهاای اناداز گیاری در
م لفه های )فرآیندهایب تدوین برنامه جامد آموزشی دانشاگا  ،توساعه آموزشای ،تادوین و
بازنگری برنامه درسی ،شناساایی ،جاذب ،گازینش ،پاذیرش ،ورود و ثبا ناام ،یااددهی /
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1
. Confirmatory Factor Analysis
2
. CVR
3
. CVI


یادگیری ،نظارت و تومین کیفیا

فرآینادهای یااددهی و یاادگیری و داناشآماوختگی و

ارتباط با دانشآموختگان به صورت جداگانه بررسی گردید.
نتای تحلی عاملی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشاگا براساال الزاماات
جدو )شاخصهای برزاشب زیر اس .

مقاله پژوهشی :طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا )رویکرد سازمان نابب

سازمان ناب بهصورت نمودارهای )در حال

تخمین استاندارد و حال

عادد معنااداریب و

در نمودارهای بان تمامی مسیرهای س انت به م لفهها بیشتر از مقادار مطلاوب  0.60و
تمامی این مسیر بزرگتر از  1.96میباشد ،به عباارتی در ساط اطمیناان  95درصاد ،ایان
مسیرها معنیدار میباشند؛ بنابراین میتوان ادعا نمود س انت مربوط به الگوی بازمهندسی
فرآیندهای آموزشی دانشگا براسال الزامات سازمان ناب ،تواناایی سانجش مناساب آن را
دارا میباشند .در حقیق

روایی ساز الگاوی بازمهندسای فرآینادهای آموزشای دانشاگا

براسال الزامات سازمان ناب مورد تأیید اس  .همچنین شاخصهای برزاش هم در جادو
)2ب قاب مشاهد اس .
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جدول  :2بررسي شاخصهاي مناسب بودن الگوي بازمهندسي فرآيندهاي آموزشي براساس الزامات
سازمان ناب
نتيجهگيری

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستان 1399

نام شاخص

ميزان استاندارد شاخص

مقدار شاخص در الگو

X2/df

بین  1تا 3

1.23

برازش الگو مناسب اس

p-value

بیشتر از /05

0.17308

برازش الگو مناسب اس

GFI

بیشتر از /9

/99

برازش الگو مناسب اس

AGFI

بیشتر از /9

/97

برازش الگو مناسب اس

RMSEA

کمتر از /1

/024

برازش الگو مناسب اس

CFI

بیشتر از /9

/97

برازش الگو مناسب اس

NFA

بیشتر از /9

/97

برازش الگو مناسب اس

یکی از شاخصهاای عماومی بارای باه حسااب آوردن پارامترهاای آزاد در محاسابه
شاخصهای برازش شاخص خی -دو بهنجار اس

که از تقسیم ساد خای -دو بار درجاه

آزادی الگوی محاسبه میشود .چنانچه این مقدار بین  1تا  3باشد ،مطلوب اس
لومکس 1988،و کالین2010 ،؛ به نق

)شاوماخر و

از قاسمی1389:162 ،ب.

همچنین به نظر محققین ،یکای دیگار از مهامتارین شااخصهاا در تحلیا معاادنت
ساختاری مقدار  p-valueاس

که هرچه مقادار آن از  0.05بیشاتر باشاد ،نشاان از بارازش

مناسب الگو دارد )عطریانفر و همکاران1390،ب .همانطور کاه در جادو )2ب مشااهد مایشاود،
همگی شاخصهای الگو در سط مطلوب میباشند.
نتيجهگيری
اجرای موفق بازمهندسی فرآیندها با الزامات سازمان نااب در دانشاگا  ،عاالو بار حا
عمد مسائ دانشگا های امروزی ،منجر به توسعه پایادار ساازمانی ،بهباود فرهناگ تعهاد
مستمر به حذف ضایعات و انتظارهای ییرضروری ذینفعان ،افزایش بهر وری و اثربخشای
فرآیندهای آموزشی دانشگا  ،توسعه شایستگیها و ارتقا کیفیا

ساتاند هاا ،کوتاا شادن

زمان برخی فرآیندهای طوننی 1،تسهی امور جااری و کارهاا ،تلقای افاراد باهعناوان مناابد
380

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Lead - time




ارزشآفرین سازمانی و مشارک

حداکیری کارکنان بارای حا مساائ در جلساات بهباود

مستمر1و با رفتارهای منجر به ارزش افزود  ،تسهی گردش اطالعات ،ثبااتبخشای امنیا
شغلی کارکنان و خشنودی آنان ،کوچکسازی شکاف هزیناه و ارزش در ساازمان باا ارائاه
کارفرمایان ،حامیان ،دانشآموختگان و سایرین میشود.
به طورکلی ،پژوهش پیرامون بازمهندسای فرآینادهای آموزشای دانشاگا مبتنای بار
الزامات سازمان ناب ،عمری کوتا داشاته و در ایان زمیناه اخیارا پژوهشاگران حاوز
بازمهندسی فرآیندهای دانشاگا و همچناین اساتقرار و پیااد ساازی رویکارد نااب در
سازمانها به ویژ آموزش عالی به تفکیک ،مبانی نظری و تجربی اندکی را شک داد اند.
با این وجود ،برابر جویشهای به عم آمد توسط محقاق ،نتاای بخاش کیفای تحقیاق
حاضر در خصوص طراحی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا بار اساال
الزامات سازمان ناب ،با نتای تحقیقاات باالزر و امیلیاانی ) 2010م ب ،جاونز و وومااو
) 1990م ب ،چیارینی ) 2012م ب ،مارچوینسکی و شورو ) 2003م ب ،اساکیرنبیک )2013
م ب ،مکینتایر و بستویک ) 2012م ب ،کام و مییز ) 2005م ب ،اسوینسون و دیگران )2014
م ب ،هیس و بنجامین ) 2015م ب ،فرانسیس ) 2014م ب ،بالزر و براو ) 2015م ب ،رابینسون
و یورکستون ) 2014م ب ،دراگومیرو ساوروژیو ) 2012مب ،ورکاپیاک ،کااکلووو بسایک
) 2017مب و دومن ) 2011مب همسو اس  .یافته های نهایی بخش کمّی تاا حادودی در

مقاله پژوهشی :طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا )رویکرد سازمان نابب

اید های کارا و مناسب برای ذینفعان دانشگا اعام از دانشاجویان ،هیوا علمای ،والادین،

راستای یافته های پژوهش )زهار وناد1384 ،ب) ،شاهابی کاارگر1388 ،ب) ،هوشای الساادات1397 ،ب و
)ویلدروم 2007 2،ب

اس ؛ اما هم خوانی چندانی با یافته های پژوهش های دیگار کاه باهطاور

عمد به صورت کمّی انجام شاد اناد ،نادارد .لاذا اساتفاد از دو رویکارد بازمهندسای
فرآیندهای کسب وکار و استفاد از الزاماات ساازمان نااب ،بارای اصاالح فرآینادهای
آموزشی در دانشگا و دستیابی به الگوی مطلوب نوآوری تحقیق حاضر اسا  .از ایان
رو ،در جه

الزامات مورد نیاز برای پیاد سازی و عملیاتی نمودن الگوی پیشنهادی ،در
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Kizen
2
. Wilderom
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تقوی

گام نخس

فرهنگ احترام باه کارکناان و مشاارک کننادگان و بهباود مساتمر

فرآیندهای اجرایی دانشگا به این صورت که اولوی

با احتارام باه افاراد اسا ؛ زیارا

احترام به افراد منجر به بهبود مستمر شد و برعکس آن مشارک

افراد را ممکن اسا

در پی نداشته باشد .بنابراین این امر مستلزم فرهنگ سازی و التزام عملی مدیران اسا ؛
دومین الزام برای عملیاتی ساختن الگوی این مطالعه ،لزوم توجیاه مادیران و مساوونن
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستان 1399

اجرایی در سط دانشگا درخصوص نقش و اهمی

بازمهندسی و اصاالح فرآینادهای

آموزشی دانشگا اس  ،لزوم تشکی تایمهاای بازمهندسای و اساتفاد از کارگروهاا و
کمیته های تخصصی در سط دانشگا به منظور رصد و شناسایی اتالفها و نوسانات و
امور ییرعقالنی در فرآیندهای آموزشی دانشگا از دیگر الزاماات پیااد ساازی الگاوی
پیشنهادی این تحقیق اس  .لزوم تهیه و طراحی دستورالعم جاامد بارای شناساایی و
حذف اتالف ها ،نوسانات و امور ییرعقالنی و ابالغ آن به تمامی بخاشهاای آموزشای
مرتبط با فرآیندهای آموزشی یکی دیگر از الزامات پیاد سازی الگوی پیشنهادی اس
درنهای

ذکر این نکته ضروری اس

و

که در بازمهندسی با رویکرد ناب مبتنی بار اصا

احترام به افراد ،هیچ نوع ضرر مادی و معنوی متوجه هیچ کدام از کارکنان نمیشود لاذا
ضروری اس

به کلیه مشارک کنندگان در این زمینه اطمیناندهی شود تا باا مشاارک

حداکیری آنان سامانه اصالح شود.
پيشنهاد
بااینحا  ،براسال نتیجه کلی ایان تحقیاق ،الگاوی بازمهندسای فرآینادهای آموزشای
براسال الزامات سازمان ناب با تعداد هف

فرآیند اصلی شام فرآینادهای فرآیناد تادوین

برنامه کالن آموزشی ،فرآیند گسترش کمّی و کیفای آموزشای ،فرآیناد تادوین و باازنگری
برنامه درسی ،فرآیند شناسایی ،جذب ،گزینش ،پذیرش ،ورود و ثب نام ،فرآیناد یااددهی و
یااادگیری ،فرآینااد نظااارت و تواامین کیفی ا

فرآیناادهای یاااددهی و یااادگیری و فرآینااد

دانشآموختگی و ارتباط با دانشآموختگان و باا تعاداد چها وهفا
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طراحی شد .براسال الگوی ارائهشد و کاربس

زیرفرآیناد آموزشای

آن در دانشاگا هاا و م سساات آماوزش


عالی انتظار میرود وضعی

فرآیندهای جااری در دانشاگا در جها

حاذف اتاالفهاای

موجود و ضایعات قاب توجه در فرآیندهای آموزشی دانشگا  ،مانناد فرآینادهای بایاثار و
ییرپایا و تأثیر مستقیم آنها در اف

کیفیا

ساتاند هاای دانشاگا و نارضاایتی روزافازون

با کارآ نمودن منابد و نهاد های دانشگاهی بهبود یابد.

مقاله پژوهشی :طراحی و اعتباریابی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگا )رویکرد سازمان نابب

متقاضیان و مشتریان دانشگا و سایر مسائ مرتبط دانشگا با فرآیندهای آموزشی و همساو
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فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي


ابیلی ،خدایار؛ نارنجی ثانی ،فاطمه و مصطفوی ،زینبالسادات )1397ب ،ارزیاابی میازان آماادگی

دانشگا برای استقرار آموزش عالی ناب )مورد مطالعه :دانشگا تهارانب ،چشومانوداز موديريت


صنعتي31)8 ،ب ،صص .95 -114
امیلیانی ،باب )2015ب« ،دانشگاه ناب» ،ترجمه خدایار ابیلی ،ابراهیم مزاری ،فاطمه نارنجی ثانی،

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شمار  ،39تابستان 1399

تهران ،جهاد دانشگاهی.


امیلیانی ،باب )2015ب« ،تدريس ناب» ،ترجمه خدایار ابیلی ،فاطمه نارنجی ثانی ،ابراهیم مازاری،
تهران ،جهاد دانشگاهی.





بحرینی ،صادق )1385ب« ،بررسی تحلیلی اجرای باز مهندسی فرآیندها در آموزش عالی کشاور»،
فصلنامه انديشه صادق ،شمار .23

جاللی ،رستم )1391ب« ،نمونهگیری در پژوهشهای کیفی» ،تهران ،مجلوه تحقيقوات کيفوي در
علوم سالمت4) 1 ،ب.320-310 ،
راداکریشنان ،آر و بانسوبرامانیان ،ال )1390ب ،مهندسي مجدد فرآيندهاي کسبوکار؛ مفااهیم
و مطالعات موردی ،ترجمه عاد آذر و سعید جهانیان ،تهران ،سم .



ریچارد جی لومکس ؛ رندا ای شوماخر )1388ب« ،مقدمهاي بر مدلسازي معادله سواختاري»،
مترجم :وحید قاسمی ،تهران ،نشر جامعهشناسان.



شکیبایی ،زهر ؛ خلخالی ،علی و معتود منجمی ،مهستی )1390ب ،مدلی جه

استقرار مادیری

ناب در دانشگا های خصوصی ایران ،مجله رياضيات کاربردي واحود ههيجوان3)8 ،ب ،صاص
.74-57



عباسی ،بروجنی )1378ب« ،تجزيوهوتحليول مشوکالت فرآينودي بوا اسوتفاده از بازمهندسوي
فرآيندها» ،تهران ،دانشگا .
کالین ،پ )1380ب« ،راهنماي آسان تحليل عاملي» ،ترجمه :اصغری میناایی ،تهاران ،انتشاارات
سم .



ووماو ،جیمز پی ؛ جونز ،دانی تای )1376ب« ،توليود نواب» ،ترجماه آزاد راد ناژاد ،اصافهان،
آترپات کتاب.
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ووماو ،جیمز پی ؛ جونز ،دانی تی )1387ب« ،تفکر ناب :ريشهکن کردن اتوال
ترجمه آزاد راد نژادب ،تهران ،آموز ) ،تاریخ انتشار ویرایش زبان فارسی2003،ب.

در سوازمان»،


، تهاران، رويکردي فراگيور و کواربردي، مهندسي مجدد سازمان،ب1391)  مجتبی،لشکربلوکی
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