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Abstract 

 

Background and purpose: Paying attention to the changing needs of society in health and the need 

for a responsive education system in line with the needs of society, shows the need to review educational 

and research structure of medical universities in a country. The purpose of this study was to explain the 

learned experiences of academic members on the structure of educational and research institutions. 

Materials and methods: This qualitative study was performed in 26 faculty members of 

medical sciences graduated from foreign universities using purposeful sampling. Individual semi-

structured interviews were performed and the participants were asked about organizational structure, the 

function, and organizational hierarchy of the university where they had studied. Interviews were recorded 

and handwritten, coded, and analyzed according to the conventional content analysis approach. 

Results: We extracted four main themes, 12 sub-themes, and 75 items from the data. Main themes 

included type of organizational structure, strategies, management of resources, and educational infrastructures. 

The sub-themes were as follows: the organizational structure of educational and research institutions and 

traditional structure, new structure, entrepreneurship, change management, interdisciplinary insight, human 

resources, national resources, physical resources, educational centers, educational groups, fields of study, 

and research centers. 

Conclusion: Planning system of every country (centralized/decentralized) was found to affect the 

type of organizational structure of educational and research institutions. Therefore, universities and research 

institutions are needed to design a suitable structure consistent with the needs of society and their own goals. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (939-903)   9011سال    مرداد    911سي و یكم   شماره دوره 

 9011، مرداد  911یكم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                    دوره سي و        931

 پژوهشی کیفی

 ساختار موسسات آموزشی اعضای هیات علمی از تجارب آموخته
 و پژوهشی دنیا؛ مطالعه کیفی

 

       1غالمعلی گدازنده
       2قاسم عابدی

       3مهدی پوراصغر
 4منصور رنجبر
       5رویا ملک زاده

       6سیاووش مرادی
       7مریم خرایی پول
 8ارمین اله وردی

 چكیده
تغییر نیازهای جامعه در زمینه سالمت و ضرورت نظام آموزشی پاسخگو و همسوو بوا نیازهوای  توجه به و هدف: سابقه

هو.  از ایو  نمایو.  های علوم پزشکی کشور را نمایان مویآموزشی و پژوهشی دانشگاهجامعه، ضرورت بازنگری ساختار 
 باش. می تبیی  تجارب آموخته ساختار موسسات آموزشی و پژوهشیمطالعه 

 بر اسوا  ،ساختار موسسات آموزشی و پژوهشی از خبرگان تجارب  ییتب منظور به ،یفیکمطالعه  یا در ها:روش مواد و
های خوار  از های علوم پزشکی فارغ التحصیل از دانشگاهنفر از اعضای هیات علمی رشته 62یری مبتنی بر ه.  با گنمونه

 ار سازمانی، کارکرد و سلسه مراتب سازمانی دانشگاه محل تحصویلساخت در خصوص ی نیمه ساختار انفرادیهاصاحبهکشور م
 موورد مرسووم محتووا لیتحلش. و مطابق رویکرد بن.ی طبقه و ها ضبط و دست نویس، ک.گذاریبعمل آم.  مصاحبهها آن
  گرفت قرار لیتحل و هیتجز

گویه استخرا  ش.  نوع ساختار سازمانی، راهبردها،  57 فرعی و درونمایه 26درونمایه اصلی و  4ها، هداد آنالیزاز  ها:یافته
های آموزشی بعنوان مضامی  اصلی در ساختار سازمانی موسسات آموزشوی پژوهشوی و سواختار م.یریت منابع و زیرساخت

 موزشوی،ای، منابع انسانی، منابع ملی، منابع فیزیکی، مراکز آ، بینش بی  رشتهسنتی، ساختار نوی ، کارآفرینی، م.یریت تغییر
 کنن.گان به عنوان زیر مضامی  فرعی بیان ش. های آموزشی و مراکز تحقیقاتی از سوی مشارکتهای آموزشی، رشتهگروه

ریوزی هور کشوور رتمرکوزم عو.م تمرکوزو در نووع سواختار سوازمانی تاثیر نظوام برناموهحاکی از نتایج مطالعه  استنتاج:
موسسات آموزشوی و پژوهشوی ج وت  طراحی یك ساختار مناسب برای باش.  از ای  روموسسات آموزشی و پژوهشی می

 باش. تطابق آن با نیازهای جامعه و متناسب با ماموریت و اه.ا  هر دانشگاه ضروری می
 

 ساختار، موسسات، دانشگاه، آموزش،پژوهش واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 ارتقووای هرسووازمانی، حیووات توو.اوم و بقووا شوور 

 به نقش وریب ره افزایش در که چهآن و است وریب ره
 اسوت بو.ی ی  و2رباشو.می ساختار سازمانی دارد، سزایی

 و ادیوابع وایی،ومحت ایوهویژگی به توجه با ساختار، که
 

  :Roya.malekzadeh30@yahoo.com E-mail       دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران، معاونت آموزشی :ساری -رویا ملک زاده مولف مسئول:
 مازن.ران، ساری، ایرانگروه جراحی، دانشک.ه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  دانشیار،  2
 مازن.ران، ساری، ایران دانشیار، گروه علوم ب .اشت، مرک تحقیقات علوم ب .اشتی، دانشک.ه ب .اشت، دانشگاه علوم پ شکی  6
 دانشیار، گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، پژوهشک.ه اعتیاد،دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران، ساری، ایران  3
 انردانشگاه علوم پزشکی مازن.ران ساری ای ،علوم پزشکی  کز توسعه مطالعات آموزرم، دانشیار  4
 انرای ،دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران ساری ،.اشتی درمانی ت خ.مات بیری تخصصی م.یردکت  7
 انردانشگاه علوم پزشکی مازن.ران ساری ای ،علوم پزشکی شکز توسعه مطالعات آموزر، ماستادیار  2
 استادیار، گروه ب .اشت عمومی، دانشک.ه ب .اشت، دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران، ساری، ایران  5
 مازن.ران، ساری، ایراندانشگاه علوم پزشکی ،روه رادیولوژی، دانشک.ه پیراپزشکی ساریگ، استادیار  8

 : 2411م4م61تاریخ تصویب :             2411م4م21تاریخ ارجاع ج ت اصالحات :            2411م4م26 تاریخ دریافت 
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 و همکاران گدازنده یغالمعل     

 933      9011، مرداد  911وره سي و یكم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                  د               

 فیپژوهشی کی

 دارد و سوازمان توسوعه بور توج ی قابل اثر خود محیطی

 سوایر از را ورب وره و خلّوا  هوایزمانسا چهآن واقع در

 مناسب ساختاری خصوصیات سازد،می متمایز هاسازمان

ارتقای  منظور به کوشش  و6راست آن جایگاه و موقعیت

 تشووکیالت و سوواختار بووه توجووه بووا سووازمان، وریب ووره

 در ن فتوه هوای سواختارینارسایی کشف امکان سازمان،

 وظوایف موثثر انجوام برای را کارکنان و ساخته مفراه را آن

 و عملکورد اثربخشوی در م موی عامول سوازد ومی آماده

 عبوارت انیسوازم سواختار  و3رشوودموی محسوب سازمان

 و ش.ه تصویب رسمی طوربه که روابطی سیستم از است

 کسوب برای که است افرادی هایفعالیت و روابط بر حاکم

 را کارهواسوازمانی ان.  سواختارهم وابسته به مشترک اه.ا 

 کنو.می و هماهنگی بن.گروه تقسیم، رسمی صورتبه

 هوایبخوش و واحو.ها میوان مشوخ  روابط مجموعه و

 یوك هر مشخ  هایمسئولیت و سازمان در یك م.یریت

 نموودار به وسیله ده. ومی نشان را هابخش و واح.ها از

 صوحی  سوازمانی ساختار  و4رشودمی داده نشان سازمانی

 اقو.ام شخصوی نظور بر اسوا  فرد هر تا شودمی موجب

  و3ربردارد گام اه.ا  سازمانی چارچوب در بلکه نکن.

در  ها نقش بسیار م میدر عصر تکنولوژی دانشگاه

کنن. و صرفا یك بنگواه پیشرفت و توسعه جوامع ایفا می

 آموزش نظام زیر به عنوان هادانشگاه  و7راقتصادی نیستن.

بوه  کوه مراکزی به عنوان و کشور فراین. توسعة در عالی

 دارای و کارآم.، شایسته نیروی انسانی سازیآماده و تربیت

 اساسوی جامعوه به نیازهوای گوییپاسخ م ارت به منظور

ای در نقوش ارزنو.ه ،و2رپوردازدمی های مختلفدر زمینه

 بوه توجوه بوا  و7رارنو.د ع و.ه پیشرفت و کمال جامعه بر

 ها، بررسویدانشگاه گسترده ایمسئولیت و شرایط محیطی

 هایویژگی بررسی است  ضروری هاآن ساختار و اصالح

 و اهو.ا  با ساختارها تناسب ای  و هادانشگاه ساختاری

  و5راسوت گرفته توجه قرار مورد ترکم هاآن هایفعالیت

 وجوود بوا دهو.می نشوان مورتبط مطالعوات ادبیوات مرور

 صوورت سوازمانی موورد سواختار در مطالعاتی که کهای 

تووج ی کم به هاآن در سیری با توانمی اما است، پذیرفته

 تغییر ایجاد لزوم همچنی  و ساختار بحث به پژوهشگران

 در وریب وره ارتقوای منظوور بوه موجوود ساختارهای در

  و7ربرد پی هاهدانشگا

 پوذیرها برای توسعه ساختارهای نوی  و انطبا دانشگاه

هووای زیووادی روبوورو هسووتن.  تغییوورات سووریع، بووا چووالش

هوای پیچیو.ه، تغییورات در نگورش های فنواوریپیشرفت

هووای محیطووی، موو.یران، اثوورات روزافووروزن فشووار نظووام

توری  عوواملی  ومالمللوی از مموقعیت رقوابتی شو.ی. بی 

  و2رساز ساختارهای پویا باشون.توان. چالشهستن. که می

شوگر   تغییراتوی باعث ایجاد محیطی تغییرات همچنی 

 دیگور کوهطووریبوه اسوت  شو.ها هوسوازمان ساختار در

 محیطی تغییرات مکانیکی جوابگوی و سنتی ساختارهای

 بوه گذشوته بوزر  هوایسوازمان از بسویاری و باش.نمی

 در انو. رفتوه بی  از محیط با تطبیق خود در ناتوانی سبب

 افووزایش دلیوول بووه و امووروزی پویووای بسوویار هووایمحوویط

 و ساختارهای سنتی منسوخ ها،لی سازمانالملبی  عملیات

 تج.یو. و هواآسیب شناسایی ق.یمی ش.ن.  ب.ی  ترتیب

 است سازمانی ب بودر د م م ایم.اخله سازمانی، ساختار

 ساختار بی  ترکیب ب تری  حفظ برای آن از توانمی که

  و8رکرد استفاده موقعیت اقتضای و سازمانی

نظام آموزش عالی ایران تاکنون نتوانسوته بوه میوزان 

تغییرات نوینی که در دنیای دانشوی عصور کنوونی پ.یو. 

آم.ه، ارتبا  منطقی الزم را متناسب با شرایط اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی کشور برقرار نمای.  ای  امور قبول از 

هر چیز ریشه در ع.م شناخت واقعی دانشوگاه از محویط 

ینکه الگوی به کار گرفته شو.ه از جامعیوت آن داشته و ا

هوای آن تر پیشرفتو بیش و1رالزم برخوردار نبوده است

 لذا با توجه به مووارد .و21رخوردها رقم میدر زمینه کمیت

 هوادانشوگاه کارکرد ساختار و دارد، پیشگفت، ضرورت

 اصوالح بوازبینی و موورد عم.ه ج انی، تغییرات با مطابق

 گیرن.  با توجه به تغییر نیازهای جامعه در زمینه سوالمت قرار

و ضرورت نظام آموزشی پاسخگو و همسوو بوا نیازهوای 

 هایساختار آموزشی و پژوهشی دانشگاهجامعه، بازنگری 

رس.، لذا ای  مطالعوه علوم پزشکی کشور م م به نظر می
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 يعلم اتیه یتجارب آموخته اعضا
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با ه.  تبیی  تجارب آموختوه اعضوای هیوات علموی از 

ساختار موسسات آموزشی و پژوهشوی انجوام شو.  امیو. 

گذاران حووزه آمووزش است نتوایج مطالعوه بوه سیاسوت

هوای علووم سالمت در بازنگری مج.د سواختار دانشوگاه

 ی به نیازهای جامعه کمك نمای. یپزشکی در پاسخگو
 

 هامواد و روش
 ای  پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوایی بوود  جامعوه

های علوم پزشوکی پژوهش را اعضای هیات علمی رشته

هوای خوار  از کشوور تشوکیل فارغ تحصیل از دانشوگاه

ی گیورگیری مبتنی بر ه.  بود  با ب ورهداد  روش نمونه

از ای  روش افراد خبوره شناسوایی شو.ن. و در اداموه بوه 

هواو رمصواحبه هابرفی اق.ام ش.  تع.اد نمونه روش گلوله

ها به اشباع برس.، ادامه یافت  که در ای  تازمانی که داده

نفر از خبرگان به اشوباع رسوی.   62پژوهش با مصاحبه با 

 بوه نظورانصواحب ای  نظرات نقطه آوریجمع منظور به

 ساختار انفرادی به عمل آم. نیمه روش

معیارهای ورود به مطالعه شامل افراد فارغ تحصویل 

هووای علوووم هووای خووار  از کشووور در رشووتهاز دانشووگاه

 هوایپزشکی که جزء اعضای هیات علمی یکی از دانشوگاه

باشن.، بوود  ابتو.ا علوت انجوام پوژوهش بوه کشور نیز می

 پس سواالت تحقیوقش. وس کنن.گان توضی  دادهمشارکت

آوری در مکانی آرام پرسوی.ه شو.  محقوق ج وت جموع

یافتووه اسووتفاده نمووود   سوواختارهووا از مصوواحبه نیمووهداده

ساختار سازمانی دانشگاه محول تحصویل " سواالت شامل

های آموزشی، دپارتموان، ، گروهFaculty ،schoolشما ر

، "های آموزشی، انیستیتو و   و چگونه بووده اسوت رشته

ر یوك از واحو.های بواال چوه وظوایفی و کوارکردی ه"

سلسله مراتب ساختار سوازمانی آن دانشوگاه " و "دارن. 

هووا بووه چووه صووورت وظووایف گروه "طوووری اسووت چووه

توور شوو.ن مف وووم و سووازمان.هی شوو.  و ج ووت روشوو 

کننو.ه تر ش.ن رون. مصاحبه، بقیه سواالت پیگیریعمیق

ننو.ه اراهوه کهوایی کوه شورکتو اکتشافی بر اسا  داده

گیری تا رسوی.ن بوه اشوباع کرد، مطرح گردی.  نمونهمی

کووه دیگور بوا ادامووه رونو. مصوواحبه، هوا یوا تووا جواییداده

های ج.ی.ی استخرا  نش.، ادامه یافوت  پژوهشوگر داده

در صورت امکان سعی نمود شنون.ه فعوالی باشو.  زموان 

 21 معیوار دقیقه و بوا انحورا  77متوسط  طورمصاحبه به

 کنن.ه، به طوول انجامیو. یقه و بستگی به وضعیت شرکتدق

ها، خالصه نویسی بالفاصله پس از هر ج ت تحلیل داده

 توری م وم از گرمصاحبه برداشت ها شاملرخالصه مصاحبه

مصاحبهو سپس گووش دادن بوه  در ش.ه مطرح هایهای.

نوار و دست نویس کردن محتوای نوار، در پایان بررسی 

ها با محتوای نوار انجام گرفت  ج ت تهکردن دست نوش

 Lundmanو  Graneheimتحلیل محتوا از رویکرد کیفوی 

 که در ادامه به تفصیل آم.ه است   و22راستفاده ش.

ب درآورد صورت مکتووها را بهمحقق مصاحبه -2

ها را چن.ی  بار مورد مطالعوه قورار داد توا شوناخت و آن

  .دست آوردهکاملی را از آن ب

ها به عنوان واح. تحلیول محسووب کل مصاحبه -6

هایی هستن. که قرار ش.  منظور از واح. تحلیل یادداشت

 است تحت تحلیل و ک.گزاری قرار بگیرن. 

عنووان  هوا بوهها، جموالت و یوا کلموهپاراگرا  -3

ای واح. معنایی محسوب ش.ن.  واح. معنوایی مجموعوه

 از کلمات و جمالت است که از نظر محتوایی با یکو.یگر

بنو.ی در ارتبا  بوده و با توجه به محتوا و مفادشان جمع

  گیرن. ش.ه و در کنار یک.یگر قرار می

سپس واح.های معنایی، با توجه به مف وم ن فته  -4

تزاع و مف وم پردازی رسی.ه و توسط ها به سط  اندر آن

  گذاری ش.ن. ک.ها نام

هایشوان بوا یکو.یگر ک.ها از نظر تشابه و تفاوت -7

تور بوا برچسوب مشوخ  مقایسه و تحت طبقات انتزاعوی

  بن.ی ش.ن. دسته

ن ایت با مقایسه طبقوات بوا یکو.یگر و تامول  در -2

هوا تحوت ها محتووای ن فتوه درون دادهدقیق بر روی آن

  مایه مطالعه معرفی گردی. نوان درونع

 ج ت صحت و استحکام مطالعه ازمعیارهای پیشن ادی

Guba  وLincoln .پژوهشگر با شورکت و26راستفاده ش  
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 و همکاران گدازنده یغالمعل     

 931      9011، مرداد  911وره سي و یكم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                  د               

 فیپژوهشی کی

 آوریجمع کنن.گان،م.ت و تعامل کافی با شرکتطوالنی

کننو.گان بور اطالعات معتبر و تایی. آن توسط مشارکت

توالش نموود  ج وت  (Credibility)افزودن اعتبار تحقیق

، اق.اماتی ماننو. (Dependability)هاافزایش اعتماد داده

ها، بوازبینی آوری و تحلیل دادهتکرار گام به گام و جمع

نظور، صوورت توسط استاد راهنما، مشاور و افراد صاحب

هوووا گرفوووت  ج وووت افوووزایش معیوووار تایی.پوووذیری داده

Confirmability)دانشوگاه  و از تایی. اساتی. هیات علمی

هوا و نظرات تکمیلی آنان استفاده ش.  قابلیت انتقال داده

(Transferability)  با تالش ج ت اراهه توصیف غنی از

گزارش تحقیق به منظور ارزیابی و قابلیت کاربرد تحقیق 

 هوایلقوو نقل ها، صورت پذیرفت و همچنی در سایر زمینه

اراهوه  ش.ه، گفته که صورتی همان به کنن.گانمشارکت

 ازحقووو برای رعایت مالحظات اخالقی ومحافظوت  گردی. 
ناموه از کننو.گان، محقوق بعو. از اخوذ معرفویموشارکت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشوگاه و معرفوی خوود بوه 

کنن.گان و توضی  اهو.ا  پوژوهش و کسوب مشارکت

هووا اطمینووان داد کوه مطالوب آگاهانوه، بووه آنرضوایت

.ه کامال محرمانه و بو.ون نوام بوردن از افوراد مصاحبه ش

ثبت خواه. شو. و امانتو.اری در موت  مصواحبه رعایوت 

گردد  در شروع مطالعه، اطالعات دموگرافیك افوراد می

کنن.ه ثبت ش. و گفتگوها پس از اتمام تحلیول و شرکت

نگارش کامل مقاله و چاپ مقاله، پاک ش. و بوه خورو  

تمایول بوه العوه بوه دلیل عو.م آزادانه در هر مرحله از مط

  ادامه همکاری تاکی. ش. 
 

 یافته ها
اعضوای هیوات  از نفر 62 نظرات از در بخش کیفی

هووای علوووم پزشووکی فووارغ تحصوویل از علمووی رشووته

نفور از اسواتی.  21هوای خوار  از کشوور شوامل دانشگاه

هوای نفر از دانشوگاه 23دانشگاه علوم پزشکی مازن.ران، 

منطقه یكر گیالن،گلستان، سومنان،  علوم پزشکی کالن

نفر از سایر دانشگاه علووم پزشوکی کشوور  3 شاهرودو و

   و2رج.ول شماره  استفاده ش.

 مشخصات دموگرافیك مشارکت کنن.گان :1جدول شماره 
 ردرص.و تع.اد متغیر

  س رسالو

 1و1ر ≤41

 5و65ر 41-42

 22و2257ر 71-71

 3و2257ر 21≤

 2و63ر ≤7

  فراغت از تحصیلرسالو

 5و65ر 1-7

 5و65ر 24-21

 2و63ر 27≤

  رشته

 62و211ر علوم پایه

 1و1ر علوم بالینی

  رتبه علمی

 1و1ر استادیار

 22و2257ر دانشیار

 21و3857ر استاد

 

کوو. اولیووه از  264پووس از مشووخ  شوو.ن مفوواهیم، 

هووا اسووتخرا  شوو. و پووس از چنوو. بووار موورور، صوواحبهم

 بن.ی ش. سازی و براسا  تشاب ات و تناسبات طبقهخالصه

هوا آن ات، معنای درونیتر و مقایسه طبقسپس با مرور بیش

ها نیز مایهمایه اولیه شناسایی و ای  درون به صورت درون

 صورت مف ومی و انتزاعی نامگذاریبراسا  ماهیت شان به

 از گیوریب وره ها باگردی.  بر اسا  تجزیه و تحلیل داده

 26توم اصولی و  4بوا  ارزیابی عملکورد چارچوبی تحلیل

 و 6 شماره رج.ول اصلی استخرا  گردی. درونمایه
 

 کنن.گانش.ه از تجارب شرکتطبقات استخرا  :2جدول شماره 
 دورن مایه فرعی تمردرون مایه اصلیو

 ساختار سنتی نوع ساختار سازمانی

 ساختار نوی 

 کار آفرینیر ارتبا  با صنعتو راهبردها

 م.یریت تغییر

 ینش بی  رشته ایب

 منابع انسانی م.یریت منابع

 منابع مالی

 منابع فیزیکی

 مراکز آموزشیردانشک.هو زیر ساخت های آموزشی

 گروه های آموزشی

 رشته های آموزشی

 مراکز تحقیقاتی

 

 مضامی  موثر در ساختار سازمانی موسسوات آموزشوی

.یریت پژوهشی شامل نوع ساختار سازمانی، راهبردها، م

هوای آموزشوی بوود  موواردی از قبیول منابع و زیرساخت

ساختار سنتی، ساختار نوی ، کارآفرینی، م.یریت تغییور، 

 ای، منابع انسانی، منابع ملی، منابع فیزیکوی،بینش بی  رشته
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 يعلم اتیه یتجارب آموخته اعضا
 

 9011، مرداد  911ان                                                                                   دوره سي و یكم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندر        931

های آموزشی های آموزشی، رشتهمراکز آموزشی،گروه

عنووان کننو.گان بوهو مراکز تحقیقاتی از سوی مشارکت

یرمضامی  موثر در ساختار سازمانی موسسات آموزشی ز

 پژوهشی بیان ش. 
 

 نوع ساختار سازمانی
 ساختار سنتی

کنن.گان سلسله مراتب سازمانی از دی.گاه مشارکت

ج ت تحقق وظایف شغلی و تعریوف روابوط حواکم بور 

 و  یکوی از64،م25،م6کنو. رموظایف نقش م می را ایفا می

وجود ساختار یا سلسله "د که کنن.گان بیان نمومشارکت

دانشوگاه ریوزی توسوعه مراتب تعریف شو.ه بورای برناموه

بیان  کنن.ه دیگریو  همچنی  مشارکت5رم"ضروری است 

هوا و فرآینو.های بوا توجوه بوه پیچیو.گی برناموه"داشت 

آموزشی وجود ساختار تعریوف شو.ه و متمرکوز کوه در 

 یوف شو.هآن جایگاه افراد به ویژه اعضای هیات علموی تعر

باشه و همچنی  روابط اعضای هیات علمی با یکو.یگر و 

سایر مراکز آموزشی و پژوهشی شفا  و مشخ  باشه، 

 و 1رم "کن. به نظم بیشتر سازمان کمك می
 

 ساختار نوی 
از نظر اکثور مشوارکت کننو.گان سورعت، انعطوا  

پذیری، چابکی و انسجام در سواختار بوا عملکورد موفوق 

مسووتقیم دارد، سوواختارهای نوووی  سووازمان هووا ارتبووا  

تری با محیط بیرونی دارد که شر  بقواء  سازگاری بیش

و  یکوووی از 62،م62،م26و موفقیوووت سوووازمان اسوووت رم

و  ازهوایبوه ن ییگوپاسوخ "کنن.گان  بیان نموودمشارکت

م موه کوه دانشوگاه هوا بوا جوذب افوراد  جامعوه یتقاضا

ار به فشو ییگوپاسخمتخص  و فراخوان هایی دوره ای 

و  3رم"ی هسووتن.  آموزشوو یهوواگروه ایوو یجامعووه علموو

سواختار  "مشارکت کنن.ه دیگری اینگونه عنووان نموود:

هیچگونووه مووانعی نیسووت بلکووه همیشووه کمووك کننوو.ه و 

  اگر ساختار مناسوب نباشوه موا دچوار تس یل کنن.ه است

هوای شوفا  و روشو  بوه گیوریزحمت میشویم، ج وت

 و24رم"کن. توسعه سازمان کمك می

 راهبردها
 کارآفرینی، ارتبا  با صنعت

هوای خوود هکنن.گان در تجارب و دی.گامشارکت

اذعان داشتن. کارآفرینی دانشگاهی از حوزه هوای نووی  

تحقیقات کارآفرینی است و به مف وم طی کردن فرآین. 

کارآفرینی توسوط عناصور دانشوگاهی هسوت کوه نتوایج 

 ا تجواریهوتحقیقات دانشگاهی را در ن ایت توسط شرکت

و  عالقمن.ی دنیا به توسعه انتقال 8، م2سازی می نمای. رم

دانش و فناوری و بوه کوار گیوری نتوایج حاصول از ایو  

تحقیقات ج ت صنایع از دیگور مووارد مطرحوی توسوط 

کننو.ه و  مشارکت66،م3کنن.گان بود رمبرخی مشارکت

 هوایای آموزشهای فنی و حرفهکالج "دیگری بیان داشت

هوایی کوه دهن.، دورهاغل مختلف را اراهه میمناسب مش

سازی دانشجویان برای ورود مستقیم به بوازار برای آماده

و  همچنوی  مشوارکت کننوو.ه 22رم "کوار طراحوی شوو.ه 

های دانشوگاه و ارتبا  بی  برناموه "دیگری اذعان داشت

نیازهای بازاز کار همیشه وجود داشوته و شوبکه ارتبواطی 

امل و انتقال اطالعات وجود دارد  قوی برای ارتبا  و تع

اونجا چگونگی در کنار هوم بوودن و تعامول بوا هوم جوا 

افتاده و مشخ  ش.ه است و اراهه خو.مات آموزشوی و 

ها و خواست افراد، شکل گرفتوه پژوهشی متناسب با نیاز

بوا توجوه بوه پوارادایم و  7رم"و تخص  گرایوی  دارنو. 

ی علمی در ابعواد ها اقتصاد و جامعه دانش بنیان، فعالیت

مختلف به طور چشمگیری رو به توسعه است  بر اسوا  

سبك سوم تولیو. دانوش و الگووی پویوای نووآوری، از 

ها به عنوان مرجع اصلی آمووزش عوالی، انتظوار  دانشگاه

 رود که از رسالت سنتی خود خار  ش.ه و به فعالیت می

های فناورانه و کارآفرینی علمی بوا تککیو. و تمرکوز بور 

 و 66 رمهای دانش بنیان و رقابتی، بپردازن. اوریفن

 
 م.یریت تغییر

مو.یریت تغییور  "کنن.گان بنا به اظ ارات مشارکت

در فرآین. ها و نیز اصالح و ب بود فرآینو. هوا بوه منظوور 

 "کاهش اتوال  و ضوایعات ارتبوا  مووثر خواهو. بوود 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 13

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-17056-fa.html


   
 و همکاران گدازنده یغالمعل     

 931      9011، مرداد  911وره سي و یكم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                  د               

 فیپژوهشی کی

 م.یریت "و، به گفته مشارکت کنن.ه دیگری 23،م21،م4رم

های دانشگاه سبب تس یل ت آمیز تغییرات در رویهموفقی

و  همچنوی  یکوی از 23رم"و اصالح فرآین.ها موی شوود 

تفکوور موو.یریتی  "مشووارکت کننوو.گان عنوووان داشووت 

هوای توسوعه دانشوگاه دانشگاه ها همیشه بر ج ت گیری

ست یعنی تفکر توسعه ای دارن.  ب بود و ارتقای کیفیت 

توسعه کمّی م. نظرشوان  های دانشگاهی در کنارفعالیت

شوویوه هووای متفوواوت راهبووردی در  "و  28رم  "اسووت  

رسی.ن به ه.  دانشگاه متفاوته و کامال وابسته به تفکر 

 .و23رم"م.یریتی البته در چ ار چوب قوانی  است 

 

 بینش بی  رشته ای
کننو.گان اذعوان داشوتن. کوه عصور کثر مشوارکتا

و تخصو   کنونی با توجه به سورعت بواالی رشو. علوم

گرایی در علوم، بیش از هر زمانی به همگرایی دانش هوا 

روی آوردن به رویکردهوای نووی  "و و 22رم"نیازمن.یم

 های بی  رشته ای و چن. رشته ای آموزشی از جمله آموزش

که طی آن مرزبن.ی صری  میان حوزه های دانش کنوار 

های یادگیری به شیوه های متفاوت بوا  گذاشته و فرصت

های میان رشوته ای و چنو. رشوته ای تنظویم موی رویکرد

مشارکت کننو.ه  و 63رم". شود ضروری به نظر می رس.

اکنون موسسات موفق در آمووزش   "داشت انیبدیگری 

بیش از یك  به ضرورت تحقیقات بی  رشته ای واقفن. و 

در واقع   ده.می قرار مطالعه مورد را دانشی محضزمینه 

 سونتی مرزهوای از عبوور فرصت ایرشتهمیان برخورد روش

 نتیجوه بوه رسوی.ن هو.  با را دانش گوناگون هایرشته

دنیووا در و 2رم " زدسووامی فووراهم رشووته یووك در مطلوووب

 هایدانش  گسترش است ای درحالهای میان رشتهپژوهش

های ای به تناسوب نیازهوای ج.یو. و تخصو رشتهمیان

ر گوذ های دانشوگاهینوظ ور، از مرزهوای سونتی رشوته

به حل مساهل موی با تلفیق چن. علم گوناگون  و کنن.می

 شیمی ایرشته، دانش میاننانوفناوری   مثالً دانشپردازد

پس از گذشت ح.ود و  27  رمرودبه شمار می فیزیك و

 ای بوه رشوته هوای بوی  یك قرن، به لحاظ نظری فعالیت

هوای آموزشوی، پژوهشوی  الیتعنوان بخش م می از فع

 های برتر ج ان تب.یل ش.ه است  نظوام دانشوگاهی دانشگاه

در تعامل با نظام اجتماعی و صنعتی، به ای  نتیجه اساسی 

رسی.ه است که دیگر قادر نیست مساهل متنوع و پیچیو.ه 

ای حل کنو.  رشتههای تك جامعه را با تمرکز بر فعالیت

 و 62رم" تکمی  نمای. و رضایت ذینفعان آموزش عالی را
 

 م.یریت منابع
 یمنابع مال

بع. م م دیگر ساختار های آموزشی و پژوهشی که 

کننو.گان بوه آن توجوه شو.، در بیانات تمامی مشوارکت

منابع مالی بود که در بیان تجربیات بر نقش م م حمایتی 

و پیش برن.ه منابع موالی و تخصوی  عادالنوه آن تاکیو. 

توامی   "  چنوی  بیوان نموودکننو.گان ایو ش.  مشوارکت

بودجه تحقیقاتی بسیار رقابتی است و تا ح.ود زیادی بور 

مبنای کیفیت مقاالت و موضوع کوار تحقیقواتی، تعو.اد 

دانشجویان و بویژه دانشجویان مقطع دکترای مشوغول در 

ت علموی هور اتعو.اد هیو "و  2رم"آن موضوع می باشو. 

انتخواب موی گروه  آنجا بر اسا  نیاز و سط  علمی باال 

ش.ن.  امتحان ورودی داشت  چون مزایای خوبی داشت 

خیلی هم طالب داشت   نه مثول دانشوگاه هوای موا حتوی 

 برای بعضی ها در  به ان.ازه کافی نیست تا سقف همکار

ما برای تمام وقتی پر شود  یا کارهای تحقیقاتی  مناسب 

همچنووی    و61رم"و غیرتکووراری وجووود نوو.اره متاسووفانه 

 ببینی. هم آمووزش "کنن.ه دیگری عنوان داشت:تمشارک

هم پژوهش گرنت داشت  از خود داخول مجموعوه اینوا 

هایی دارن. ولی عم.ه کار پژوهششوان گرنوت هوایی بودجه

 تحصویالت گرفتن. برای آموزش هم برایازبیرون میبود که 

 و 66رم" هایی که از ش ریه می گیرن. تکمیلی هزینه
 

 منابع انسانی
جوذب و " کوه  داشوتن. انیب کنن.گانارکتاکثرمش

تشویق و انگیزش اعضای هیات علموی اهمیوت بسویاری 

های بکارگیری اعضای ها روشداشته که البته از نظر آن

و  21،م28رم "هیات علمی معموال  پیچی.ه اما موثر است 
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تعو.اد  " کنن.گان ای  چنی  بیان نموودیکی از مشارکت

زیاد بود  اکثورا تموام وقوت هیات علمی در هر دپارتمان 

بودن.  م  به فردی که پاره وقت باشو. برخوورد نکوردم 

مگر بصورت افتخاری با آن مرکز همکاری داشوته بووده 

باش.  تعریف هیات علمی مثل کشور خودموان اسوت بوا 

و  بنوا بوه اظ وارات مشوارکت 4رم "وظایفی تقریبا مشابه 

ودیت ها رمکوثو محو.تع.اد هیات علمی "کنن.ه  دیگر

ن.اشت به ای  ترتیب که اون دانشک.ه نگاه می کرد چوه 

گروهی بای. گسترش ب.ه چه نیازی داره که ای  گروه و 

گسترش  یعنی به فراخور نیازش نیرو جذب می کورد بوه 

عنوووان هیووات علمووی بعوو. ذیوول ایوو  هیووات علمووی یووك 

مجموعه ای از نیروها قرار داشتن.  اینطور نیست که مثل 

توا دانشووجوی  711ات علمووی هسوت  بعو. توا هیو 7اینجوا 

 کنن.ه دیگوری و  همچنی  مشارکت28رم"کارشناسی دارن.  

و faculty memberر اعضای هیات علمی "عنوان داشت:

در گروه ها یکسوری امتیوازات آموزشوی و پژوهشوی را 

بای. کسب کنن.  امتیازات آموزشی شامل تو.ریس چنو. 

انجوام پوروژه، باش.  امتیاز پژوهشوی نیوز شوامل واح. می

جذب گرنت، جذب دانشجو بی  المللی  و پوابلیش و     

 و 22رم "در ن ایت پولساز بودن برای دانشگاه می باش. 

 
 منابع فیزیکی

از جمله عوامل م وم  "به اعتقاد مشارکت کنن.گان 

و موثر در ساختار موسسات آموزشی و پژوهشی امکوان 

ای هووسوونجی توسووعه ایوو  فعالیووت هاسووت، کووه از گووام

طوور های هر سازمان آموزشی و پژوهشی است  بوتوسعه

در فضوایی  دانشجو دو برابر و هیکت علمی کوممثال اگر 

کم در ن ایت منجر به تحقق اهو.ا  نخواهو. شو. و یوا 

منجر به اسوتفاده کم  یدانشجوو  زیاد ی، فضاعکس آن

و  بنوا بوه اظ وارات 25رم"غیر ب ینه از منابع خواهو. شو. 

تع.اد اعضای هیوات علموی در هور  "نمشارکت کنن.گا

دپارتمانی بسته به فضای فیزیکی و میزان گرانت های که 

کورد کوه تور بخصووص تعیوی  مویتوسط اساتی. قو.یمی

هوای تونه رش. کنه   اگر اسواتی. گرنوتچق.ر گروه می

تونسوتن. گرفتن. اعضوای ج.یو.تری را مویتری میبیش

ه ایجواد موی اضافه کنن. تا جاهی که فضای فیزیکوی توود

داد  کامال دینامیك بوود بعو. از چنو. سوال بوه عملکورد 

و  24رم"شووون. کردنوو. و ارزشوویابی موویاسووتاد نگوواه مووی

 "کننو.گانهمچنی  بنوا بوه اظ وارات یکوی از مشوارکت

فضای جانبی دانشگاه معموال دی.ه نمیشه در صورتی که 

ای باش.، تو هر دانشگاهی یه جایی بوود بای. فضای زن.ه

رامور دانشجویی به فارسیو، همه امکانوات  Unionم به نا

مسافرتی داشت تس یالت مسک ، مسئله موادران شواغل، 

غذا، لباسشویی و اتوشویی، سال  ورزشی، سینما و      ما 

بای. ایو  سواختارها را هوم ببینویم فقوط پژوهشوک.ه موی 

سازیم چرا دانشجو هامون فورار موی کننو. چوون محویط 

خواسته های دانشجو دیو.ه نشو.ه دانشگاه جاذب نیست  

فقووط خواسووتیم در  بخووون  خیلووی بووه فکوور امکانووات 

 و 5رم "فیزیکی براشون نیستیم 

 

 زیرساخت های آموزشی
 مراکز آموزشیردانشک.هو

زیرساخت های کنن.گان اذعان داشتن. که مشارکت

آموزشی نقش کلی.ی در ساختار دانشگاه هوا دارد  چورا 

ن مولفوه کلیو.ی و وردی که ساختار آموزشوی بوه عنووا

آی. و در رش. و توسعه شمار مییك موسسه آموزشی به

گونه  کنن.گان ای یکی از مشارکت آن تاثیرگذار است 

 سنگ بنای اصلی یك دانشگاه، مراکز آموزشوی"بیان نمود

 های اصلیدهن.ه سمت و سوی و سیاست آن است که نشان

ز جامعه می آن دانشگاه در تربیت نیروی انسانی مورد نیا

کننو.ه دیگوری عنووان و  همچنی  مشوارکت21رم"باش. 

 هم تع.اد دانشک.ه ها و هم عنووان دانشوک.ه هوا در "داشت

 و 4رم"ای آموزش حایز اهمیت است  های توسعه شاخ 
 

 گروه های آموزشی
 یهامولفه  یتر م م از یککنن.گان یبه اعتقاد مشارکت

موزشوی مسوتقر هوای آدر کیفیت آموزش گروهتاثیرگذار 

کنن.گان بیوان باش.  مشارکتدر آن دانشگاه و دانشک.ه می
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 فیپژوهشی کی

هوای آموزشوی اکنوون در دنیوا بوا توجوه بوه گوروه "داشتن. 

های متنجانس با هم شکل گرفتن. و برخال  وضعیت رشته

کنونی ما که هر رشته می توان. یك گروه آموزشوی داشوته 

زشووی باشوون.  تعوو.اد رشووته هووای موجووود در هوور گووروه آمو

وجووود  "و  5رم "باشوو. رشووته مووی 3از  توورحوو.اقل بوویش

های متنجانس با یك گروه به شوکل گیوری دانوش رشته

کن. و اسکوپ یك گروه ای کمك شایانی میبی  رشته

آموزشی بزر  تر از یك رشته آموزشوی موی باشو.  از 

ای  رو می توان. برنامه آموزشوی مورتبط بوا یوك هو.  

 و 28رم"امه ریزی و اجرا نمای. آموزشی مرتبط را ب تر برن

 

 های آموزشیرشته

توجوه بوه توسوعه رشوته هوای "کنن.گان به نظر مشارکت

باش.  آموزشی مبتنی بر نیاز جامعه بسیاز حایز اهمیت می

چرا که گسترش تع.اد رشته های آموزشی بو.ون توجوه 

به نیواز جامعوه و بوازار کوار موجوود آن منجور بوه پورت 

التحصیل موی شوون. دانشجویانی فارغشود و ها میهزینه

 "و  22رم "که هیج بازار کاری برای آن ها وجود ن.ارد 

ای توجووه بسوویاری در دنیووا اکنووون بووه دانووش بووی  رشووته

ها اسوت و ایرشتهها با تاکی. بر بی شود و تنوع رشتهمی

هووای آموزشووی در سووط  دانشووک.ه و ارتبووا  بووی  رشووته

کننو.ه همچنوی  مشوارکتو  1رم"شود دانشگاه دنبال می

هوای موفوق دنیوا بورای دیگری عنوان داشت که دانشگاه

های مورتبط و متنجوانس هماهنگی بیش تر به ادغام رشته

مختلوووف آموزشوووی در قالوووب گروهمدپارتموووان تاکیووو. 

 و 6رم"کنن. به جای استقالل و تفکیك از هم  می

 
 مراکز تحقیقاتی

قالل م در درجووه اسووت"کننوو.ه اذعووان داشووتن. مشووارکت

وابستگی مراکز پژوهشی تفواوت وجوود دارد، برخوی از 

مراکز تحقیقاتی بوه گوروه آموزشوی وابسوته بودنو. و در 

هووا وابسووته بودنوو. و در برخووی موووارد هووم بووه دانشووک.ه

مووواردی هووم یووك مرکووز تحقیقوواتی در سووط  دانشووگاه 

نکتووه قابوول توجووه در مراکووز "و  2رم"کوورد فعالیووت مووی

مکاری اعضای هیات علموی بوا تحقیقاتی ای  است که ه

های دریوافتی مرکوز و جوذب یك مرکز بر اسا  پروژه

باش. و محل پرداختی به اعضوی هیوات علموی گرنت می

هوای تحقیقواتی آن نیز بر اسا  درآم. حاصله از پوروژه

ای تاکیو.   در دنیا االن بر دانوش  بوی  رشوتهو25ر "است 

یوت چنو. شود و از ای  رو مراکوز تحقیقواتی هوم ماهمی

ای دارن. و به اراهه خ.مت هم می پردازنو. و تنووع رشته

هوای مختلوف هوا و گورایشاعضای هیات علمی با رشته

 و 26رم"ها مش ود است ایو در آنربینش بی  رشته
 

 بحث
ای، مثسسووات آموزشووی و پژوهشووی در هوور جامعووه

های بزرگی نظیر پوژوهش و تولیو. دانوش نوو، مسثولیت

ث فرهنگی، انسجام بنیادهای اخالقوی حفظ و انتقال میرا

و اجتماعی کارکنان و دانشجویان و ایجاد م وارت را بور 

 مطالعه حاضر با ه.  تبیوی  تجوارب آموختوه ع .ه دارن. 

از   انجووام شوو. سوواختار موسسووات آموزشووی و پژوهشووی

 فرعی و درونمایه 26درونمایه اصلی و  4ها،   داده آنالیز

ختار سازمانی، راهبردهوا، گویه استخرا  ش.  نوع سا 57

هووای آموزشووی بووه عنوووان موو.یریت منووابع و زیرسوواخت

مضامی  اصلی در ساختار سوازمانی موسسوات آموزشوی 

پژوهشووی و سوواختار سوونتی، سوواختار نوووی ، کووارآفرینی، 

م.یریت تغییر، بینش بی  رشوته ای، منوابع انسوانی، منوابع 

، های آموزشیملی، منابع فیزیکی، مراکز آموزشی،گروه

رشته های آموزشی و مراکز تحقیقاتی از سوی مشارکت 

 کنن.گان به عنوان زیر مضامی  فرعی بیان ش. 

و در بررسی تکثیر ساختار 2311مجی.ی و همکاران ر

سازمانی بر ب بود عملکرد معاونت آموزشی به ای  نتیجه 

دست یافتن. که ساختار سازمانی بر ب بود عملکورد موثثر 

  و23رباش.می

French انو. کوه ه او بر ای  عقیو.6127و همکاران ر

کنن.ه کارآیی ساختار سازمانی یکی از اجزای م م تعیی 

شود و مانن. پیکره اصلی سازمان هر سازمان محسوب می

زمینوه الزم بورای اسوتقرار نظوام اداری و  نمایو.عمل موی
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مناسووب و دسووتیابی بووه سووتان.ه مووورد انتظووار را فووراهم 

و، 6121و همکووارانر Chenبووه عقیوو.ه   و24رنمایوو.مووی

گیوری، ساختار سوازمانی میوزان اختیوار، قو.رت تصومیم

انسووجام اعضووای هووا و استان.اردسووازی قوووانی  و رویووه

و 6122ر Pawlowski  و27ردهووو.سوووازمان را نشوووان موووی

سووازمان.هی فرآینوو.های سووازمانی را بسوویار پراهمیووت 

پووذیری سووازمانی را از قلموو.اد نموووده و تنوووع و انعطووا 

  و22رتنقا  قوت یك سازمان بیان نموده اس

و در پوووژوهش خوووود 2314حووواتمی و همکووواران ر

دریافتن. کوه سواختار سوازمانی یکوی از عوامول م وم در 

که هرچوه توانمن.سازی کارکنان سازمان است به طوری

 رخووردارسازمان از پیچی.گی، تمرکز و رسومیت بواالتری ب

 توریباش.، کارکنان در آن سازمان احسا  توانمنو.ی کوم

 نیو سواختار سوازما2317نصیری و شایگانی ر  و25رکنن.می

  و28ررا عامل م می برای توسعه سازمانی قلم.اد نمودن.

و در بررسووی رابطووه 2388علیمردانووی و همکوواران ر

میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی دریافتن. کوه 

بووی  سوواختار سووازمانی و کووارآفرینی سووازمانی رابطووه 

  و21رمعناداری وجود دارد

 و در بررسی ابعاد ساختاری2314آقابابایی و رحیمی ر

محور دریافتن. که پیچی.گی، رسمیت، های دانشانسازم

گرا و تمرکز، روابط مبتنی بر اعتماد، روابط تعاملی برون

روابط عاطفی مراکز آموزشی از جملوه ابعواد مطورح در 

  و61رباش.ای  زمینه می

Kezar  وEckel انو. کوه آنچوه و بر ایو  عقیو.ه6116ر

رهبری دانشگاهی بوه آن نیواز دارد، ایجواد سواختاری اسوت 

کووه در آن عووواملی ماننوو. مشووارکت کارکنووان، همکوواری، 

اعتماد و حس هویت جمعی مورد توجه باش. و در راسوتای 

هووایی مووورد نیوواز اسووت کووه از ارتباطووات ایوو  اموور، سیسووتم

  و62ریرن.عمودی و ساختار سلسله مراتبی فاصله گ

و حکایت از آن دارد کوه 6112ر Burnhamهای یافته

ایجاد جو اعتماد، تغییرات ساختاری و ایجاد جو یوادگیری 

باشو.  کیفیوت و هوا مویاز دانشگاههای مورد نیاز مشخصه

توسعه دانش به کموك ایو  عوامول توا انو.ازه زیوادی بوه 

از   و66رهای دانشگاه وابسته اسوترهبری متناسب با پویایی

ای  رو، طراحی یك ساختار مناسب برای حفظ و ارتقوای 

 توانمن.ی کارکنان در سازمان ضروری است 

بررسوی اهمیوت راهبردهوا در  و در2311نژاد رباقری

مثسسات آموزشی دریافت که فرآین. نوآوری و توسعه 

ها و فناوری آموزشی مستلزم تحول در ساختارها، سیستم

ساز و کارهای آموزشی، پژوهشی و مو.یریتی اسوت  بوه 

ریوزی راهبوردی بوا زعم وی، فرآین. موفق و جامع برنامه

تمرکوز بور نگری، هایی نظیر آین.هترکیب مثثر خصیصه

بینوی رونو. آتوی، تحلیول عمیوق از رونو.ها و اراهوه پیش

هوای درونوی و سناریوهای ممک  از آینو.ه، تحلیول داده

بیرونی دانشگاه، سازگاری بوا محویط و ایجواد سیسوتم و 

سوواختاری منعطووف، عووواملی م ووم بوورای توسووعه سیسووتم 

  و63رباشن.آموزشی می

و راهبردهای سیاسوی، 2312منش رخراسانی و زمانی

ارتبوواطی، خوو.ماتی و دانشووگاهی را عواموول مووثثری در 

هوا و مثسسوات آموزشوی عنووان ب بود و توسعه دانشگاه

فتحوی واجارگواه و همکواران عو.م ارتبوا    و64رنمودن.

های بزر  ج ان از طریق مبادله اسوتاد مستمر با دانشگاه

هووا هالمللووی شوو.ن دانشووگاو دانشووجو را از موانووع بووی 

  و67ردانن.می

المللوی را عامول هوای علموی بوی آراسته، همکواری

م می در توسعه دانشگاه و تقویت زیرساخت علموی آن 

هوای علموی در واقع با گسترش همکواری  و62ربیان نمود

هوا، المللی و برقراری ارتباطات علمی با سایر دانشگاهبی 

شود که به بستری برای پیشرفت علمی دانشگاه فراهم می

 کن. باال رفت  کیفیت علمی آن کمك می

مو.یریت منوابع هوای مطالعوه حاضور، بر اسا  یافته

ساختار سازمانی معرفی ش.ه است  یکی از عوامل توسعه 

و در مطالعه خود دریافتن. کوه 2317طالقانی و همکاران ر

 دارییم.یریت منابع بر عملکرد سازمانی دانشگاه توکثیر معنو

هوای مشو ود دارد  ابزار مو.یریت منوابع یکوی از دارایوی

رود و تکثیرگوذاری محسوسوی در سازمانی به شومار موی

ارد  مو.یریت مووثر و موفوق ب بود فرآین.های سازمانی د
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 وریمنابع سبب ب بود کارآیی و اثربخشی و در ن ایت ب وره

  و65رگرددسازمان می

 و در بررسی توکثیر اقو.امات2311سلیمیان و همکاران ر

هوای آموزشوی م.یریت منابع انسانی بر عملکرد سوازمان

 ابعواد انسانی منابع اق.امات هایمثلفه بی  دریافتن. که از

 توسووعه و ب سووازی اسووتخ.ام، و گووزینش کارمنوو.یابی،

 و ارزیابی و آموزش جز به خ.مات، جبران ها،شایستگی

 وابسوته متغیور تغییرات بینیپیش قابلیت لکردعم م.یریت

 توری بویش بی در ای   و داشته راو سازمانی عملکردر تحقیق

 توری کم و استخ.ام و گزینش متغیر را مثبت تکثیر میزان

 عملکورد بور هاشایستگی توسعه و ب سازی را تکثیر میزان

  و68رگذاشت خواه. دانشگاه ای  کارکنان سازمانی

و علوول توو.اوم حیووات سووازمانی و 2388کووارگر ر

بالنوو.گی را جایگوواه و نقووش انکارناپووذیر منووابع انسووانی 

هایی مانن. جوذب، آمووزش و شر معرفی نموده و پیش

تربیت، حفظ و نگ .اری نیروی انسانی را عنووان نمووده 

است  به عقی.ه وی اگر ب توری  راهبردهوای مو.یریتی و 

فناوری نوی  در سازمان به کار برده شود اما سازمان فاق. 

 راهبرد صحی  منابع انسانی باش.، هرگز محصول و فرآین.

  و61رر خروجی آن به دست نخواه. آم.مطلوبی د

هووای آموزشوی یکووی دیگور از مضووامی  زیرسواخت

 استخرا  ش.ه از مطالعه حاضر است  میرسعی.ی و همکاران

های آموزشی سوازمان، ابعواد و در ارزیابی زیرساخت2317ر

 پشووتیبانی و اقتصووادی را بووه عنوووان -تکنولوووژیکی، اداری

 اسوتقرار  و31رزیربع.های زیرساخت آموزشی مطرح نمودن.

زیرساخت آموزشی مستلزم فراهم نمودن مق.ماتی نظیور 

زیووابی توو.وی  اسووتان.اردهای آموزشووی الزم بوورای ار

آموزشگران و دانشجویان، فرهنگسازی مناسوب و تغییور 

گوذاری و نگرش فرهنگی جامعه در امر آموزش، سرمایه

  و32رمشارکت دولت و بخش خصوصی در ای  زمینه است

ریوزی هور تواثیر نظوام برناموهحاکی از نتایج مطالعه 

کشور رتمرکزم ع.م تمرکوزو در نووع سواختار سوازمانی 

باشو.، بوه طووری کوه موسسات آموزشی و پژوهشی می

های اروپوا و آمریکوا بوا های واقع در قارهعم.تا دانشگاه

ریوزی غیرمتمرکوز از سواختار نووی  و داشت  نظام برناموه

های واقوع در قواره آسویا و دارای پذیر و دانشگاهانعطا 

 ریزی متمرکز عم.تا از سواختار متمرکوز و سلسوهنظام برنامه

 مسوئله و دانشگاه رسالت به توجه مراتبی برخوردارن.  با

عرصه آمووزش،  در ج انی و داخلی بازارهای در رقابت

 یواری ج وت در موثثر گامی توان.می پژوهش ای  نتایج

تور بویش هرچوه انطبوا  بورای گذارانسیاست به رسان.ن

باشو. کوه  با نیازهای جامعه هاساختار و عملکرد دانشگاه

 رتبة ارتقای آموزشی و  خ.مات موجب ب بود در ن ایت

 طراحوی و ترسویم بنوابرای  ش.  خواه. هاعلمی دانشگاه

 و مکموریوت راسوتای در دانشوگاه نیاز با متناسب ساختار

 با توجه به ماهیت .شودپیشن اد میمحوله  وظایف و اه.ا 

و یا عو.م  تجاربکیفی مطالعه، احتمال فراموشی برخی 

جربیوات و احساسوات تتمایل بورای بیوان واقعوی برخوی 

توان. مح.ودیتی برای تحقیق در نظور وجود دارد که می

 گرفته شود 

 

 سپاسگزاری
 مقاله با حمایت مالی مرکز ملی تحقیقات راهبردی ای 

و  116622ی، ت ران، ایران با شماره طرح آموزش پزشک

انجام ش.ه  IR.NASRME.REC.1400.138 :ک. اخال 

حمایت و راهنمایی م.یران معاونت  است  نویسن.گان از

آموزشووی وزارت ب .اشووت و همکوواری اعضووای هیووات 

علمی دانشگاه علوم پزشکی کشوور و بوه ویوژه دانشوگاه 

نووی  نماینوو.  همچعلوووم پزشووکی مازنوو.ران تشووکر مووی

 نویسن.گان هیچ گونه تضاد منافعی ن.اشتن. 
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