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چکیده
هدف اين پژوهش ارائهی مالکهای ارزيابي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) بوود روش پوژوهش از نظو هودف،
کارب دی ،از نظ دادهها ،پژوهشي کمي و کیفي از نظ نحوهی اج ا ،آمیخته ميباشد جامعه آماری پوژوهش ،کارکنوان
آموزشي و اعضای هیئت علمي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) بود و کل جامعه بوه ععوداد  1۰2نفو بوه عنووان
نمونه انتخاب شد ابزارهای گ دآوری دادهها در اين پژوهش بهصورت پ سشنامهی محققساخته ب مبنای طیف لیک ت
ب ای ب رسي معیارهای متناسب با مولفههای مستخ جه از ادبیات پژوهش بود روايي ظواه ی پ سشونامه پوژوهش بوا
مطالعه ف دی و با نظ اساعید راهنما و مشاور و روايي محتوايي پ سشنامه با استفاده از نسوبت روايوي محتووا( )CVIو
شاخص روايي محتوا( ) CVRمورد ب رسي و عصحیح ق ار گ فت پايايي پ سشنامه با استفاده از آلفای ک ونباخ ب رسوي
گ ديد ،اين مقدار ب ای پ سشنامه  ۰/59ععیین گ ديد در پ دازش و عحلیل دادههای گ دآوری شده از ن مافزار SPSS
و مدلسازی معادالت ساختاری ،با استفاده از ن م افزار  PLSاستفاده شد .با اج ای روشهای مذکور ،پو از عززيوه و
عحلیل دادهها در نهايت  19مولفه و  ۴4مالک ب ای ارزيابي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ارائه گ ديد
علومدریاییامامخمینی(ره)

دانشگاه

مالکهایارزیابی،

واژگانکلیدی:ارزیابی،











عاريخ دريافت مقاله59/۰1/19 :
عاريخ پذي ش مقاله59/۰3/8۰ :

 -1دانشزوی دکت ی مدي يت آموزش عالي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و عحقیقات عه ان
 -8استاد مدي يت آموزش عالي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و عحقیقات عه ان( ،نويسنده مسئول)naghourchian@yahoo.com :
 -3استاد دانشگاه خوارزمي عه ان
 -4دانشیار علوم دفاعي دانشگاه عالي دفاع ملي
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مقدمه

آموزش عالي اي ان در دو دههی گذشته با چالشها و مسائل متعددی مواجه شده اسوت گسوت ش کموي دانشوگاههوا،
کث ت مؤسسات آموزشي متنوع ،افوزايش ععوداد دانشوزويان و وجوود خیول عظوی دانوشآموختگوان بیکوار ازجملوه
چالشهايي هستند که نظام آموزش عالي را با مشکالت عديدهای روب و ک ده است اين چالشها لزوم مسئولیتپذي ی
و پاسخگويي را در نظام آموزش عالي اي ان منزو شوده اسوت و نظوام دانشوگاهي را وادار بوه بازانديشوي در سواختار،
رسالت ،کارک دها و ف ايندهای خود نموده است ازآنزاکه دانشگاهها ازجمله مه عو ين نهادهوايي هسوتند کوه جوامو
جهت رشد و عوسعه به آن نیاز دارند شفافیت ،پاسخگويي ،بهبود کیفیوت در آن الزاموي است(هاشومي)149 :1358 ،
دانشگاهها دريافته اند که بقای طوالني مدت آنها به میزان خوب بودن ارائه خدمات آنها  ،و کیفیتي که آنها را از سواي
دانشگاهها جدا ميسازد ،بستگي دارد با عوجه به اينکه پیامدهای آموزش در عغیی دانش ،رفتوار و ويژگويهوای افو اد
انعکاس مييابد ،خدمات آموزشي اغلب ناملموس بووده و انودازهگیو ی آنهوا دشووار اسوت بنواب اين ،معمووالي عع يوف
پذي فتهشده ای از کیفیت که بتوان آن را بهطور اختصاصي در حوزه آموزش عالي به کار گ فت وجود نودارد عوالوه بو
اين ،وقتي ما کیفیت موسسههای آمووزش عوالي را ارزيوابي مويکنوی  ،موضووعاعي همنوون خوودگ داني و اسوتقالل
دانشگاهي کل اين ف آيند را پینیده ميکند (عسینیدو و همکاران)882-889 :8۰1۰،1
ط احي الگوهای ارزيابي ب ای ه سازمان عحت عأثی اسناد ف ادستي ،مأموريت ،ف هنگ سازماني ،دادهها و ف ايندها
عدوين ميشود و نميعوان يك الگوی واحد ب ای سنزش عملک د همه نظامهای اداری ،آموزشي ،پژوهشي و پ ورشي
ارائه نمود ،ب اين اساس ب ای دانشگاه نیازمند الگوی مطلوب هستی (رشیدزاده)13 :1351 ،
روشها و ديدگاه های مختلفي ب ای ارزيابي عملک د ه سازمان وجود دارد که بسته به نوع شو اي سوازمان مويعوانود
ف ايند عولید محصول يا پیامد عولید محصول را ارزيابي کند شیوههای صحیح ارائه بازخورد بايد عوس نظوام ارزيوابي
به کار گ فتهشده ،موجب بهبود عملک د دانشگاه شوند بازخوردهای مداوم و ساختارمند بوه مزموعوه دانشوگاه امکوان
ميدهد که به طور م عب عملک د خود را از ديدگاه ناظ ان آگاه و متخصص ب رسي نمايد ،نقاط قوت را عقويوت و نقواط
ضعف را رف نمايد در نظامهای آموزشي کنوني کشور  ،قبول يا م دود شدن دانشزويان عنها نتیزه و هدف ارزشویابي
است ( ف وغي اب ی و همکاران)22-29 :1323 ،
استفاده از ارزشیابي آموزش عالي به مدي يت امکان مي دهد عا ضمن افزايش کارايي از عحقق اهداف اطمینوان حاصول
کند در يك موسسه آموزش عالي به منزله يك نظام ،ب ای ب نامهريزی عوسعه آموزش عوالي بايود از ارزشویابي جهوت
ععیین نیازها و هدفگذاری ،ط احي ب نامهها و فعالیتهای جاری ب ای دسوتیابي بوه هودفهوا اسوتفاده ک د(بازرگوان،
)54 :1323
از آنزايي که مقادي زيادی از س مايه عمومي در آموزش عالي هزينه ميشوود ،هو دانشوگاه بايود بو خوود الزم بدانود
آموزش و پژوهشي را ارائه دهد که کیفیوت آن ،ارزش سو مايهگوذاری عموومي را داشوته باشود ،بنواب اين ارزشویابي و
اعتبارسنزي ب پايه استانداردهای عوافق شده بینالمللي در آنها به کار گ فته ميشود(کاواگوچي و عاناکا)3 :8۰18 ،8
يکي از اهداف ارزشیابي ،پشوتیباني از مودي يت دانشوگاه بوا ارائوه اطالعوات دربواره عقالنیوت اهوداف ،مناسوب بوودن
راهب دهای سیاسي ،نظام های مختلف ارزشیابي ،ظ فیت ب ای عغیی  ،سودمندی و جنبههای اقتصادی عملیات سازماني
است بايد در نظ داشت که ارزشیابي نهادی معموالي مستقیماي و بهطور جام آنچنان که گفته شد عودري  ،يوادگی ی
و پژوهش را ارزيابي نميکند کشورهای مختلف ب زمینهها و شیوههای مختلف ارزشیابي عأکیود دارنود گواهي اوقوات
عم کز اصلي آن ها ممکن است ب عخصیص مناب  ،گاهي اوقات ب مأموريت و گواهي اوقوات بو ديودگاههوا و راهب دهوا
باشد هدف ارزشیابي مؤسسات معموالي عوسعه يعني ف اه نمودن بازخورد ب ای مدي يت موسسه آموزش عالي دريافتن
1- Tsinidou & etl
2- Kawaguchi & Tanaka
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نقاط قوت و ضعف ب ای کمك به اين مدي ان در بهبود عملک د موسسه آنها ميباشد گواهي اوقوات هودف ارزشویابي
ممکن است پاسخگويي و شفافسازی و به عبارت ديگ قابللم نموودن و نشوان دادن عوأثی فعالیوتهوای دانشوگاه
باشد(هاماالينن)9 :8۰۰1 ،1
مالکها عبارتاند از ويژگيها يا جنبههايي از پديدهی مورد ارزيابي که قضاوت درباره آنها انزام ميپذي د
(بازرگان )34 :132۰،ارزيابي آموزش عالي عبارت است از ف ايند ععیین ،عهیه و گ دآوری دادهها و اطالعات به منظور
قضاوت در باره عوامل نظام آموزش عالي ب ای عصمی گی ی جهت بهبود ععبی های ارزيابي و ارزشیابي در نظامهای
آموزشي مت ادف هستند بناب اين ،ارزشیابي آموزش عالي ابزاری است که ميعوان از آن ب ای عحقق اهداف نظام
آموزش عالي استفاده ک د (بازرگان)54 :1323 ،
ارزيابي ،عنص اساسي کیفیت و يادگی ی در آموزش عالي است ارزيابيهايي که به خوبي ط احيشده باشند انتظارات
را ب آورده مي سازند و ف صت هايي ب ای خود کنت لي ،ش ح دادن ،به کار بستن و دريافت بازخورد دانشزويان ف اه
مي کنند ارزيابي جزء جدايي ناپذي فعالیت های آموزشي است (پازارگادی ) 29 :1322 ،در ارزيابي ه نظام آموزش
عالي (گ وه آموزشي ،دانشکده ،موسسه ،دانشگاه) مي عوان از میان عوامل درونداد (دانشزو ،هیئت علمي ،ب نامه درسي
و ) ،ف ايند( ياددهي ،يادگی ی و ) ،ب ونداد واسطهای و ب ونداد نهايي (عملک د دانشآموختگان ،آثار علمي چاپي و
غی چاپي ،خدمات عخصصي) ،مزموعهای را انتخاب ک د و با استفاده از مالکها و نشانگ ها به قضاوت درباره کیفیت
پ داخت ب ای مثال يکي از عوامل ب ونداد را ميعوان دانش آموخته دانست در اين باره مالکهای قضاوت مي عواند
شامل عملک د عحصیلي ،وضعیت شغلي و عاثی ب امور اجتماعي و ف هنگي باشد چناننه عملک د عحصیلي در دوره
کارشناسي را مالک کیفیت ق ار دهی  ،ب ای يك دانشآموخته با عوجه به مالک عملک د عحصیلي ،نشانگ مورد نظ
ميعواند معدل نم ه های او در دروس کارشناسي ،میانگین درس های عخصصي ،و يا نم ه او در آزمون ورودی دوره
کارشناسي ارشد باشد ب اين اساس ب ای ارزشیابي آموزش عالي ،ابتدا مزموعه عوامل مورد ارزشیابي مشخص و
سپ مالکهای ارزيابي آن عوامل ععیین مي شوند پ از آن نشانگ هايي که وضعیت ه مالک را نمايان مي سازند،
انتخاب ميگ دند س انزام دادهها و اطالعات الزم ب ای قضاوت درباره وضعیت مالکهای ارزيابي گ دآوری و عحلیل
مي شوند ب ای قضاوت درباره کیفیت يك عامل ،ميعوان با استفاده از استاندارد های از پیش ععیین شده و مقايسه
وضعیت موجود با وضعیت استاندارد قضاوت ک د (بازرگان)59 :1323 ،
دانشگاه های مختلف با وجود اشت اکات زيادی که در حوزهی رسالت دانشگاهي و ساي فعالیتها ،عفاوتهايي نیز با
يکديگ دارند دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) به لحاظ وابسته بودن به نی وی دريايي ارعش جمهوری اسالمي
اي ان و اعمال سیاستهای اين نی و درحوزههای مختلف فعالیتهای دانشگاه با ساي دانشگاها عفاوتهايي دارد
بديهي است که دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) دانشزويان را ب ای محی کاری نی وی دريايي راهب دی ارعش
جمهوری اسالمي اي ان آماده نمايد بناب اين دانشگاه موصوف عالوه ب رعايت قوانین و مق رات و ضواب ابالغ شده
عوس وزارت علوم ،عحقیقات و فنآوری ،رعايت قوانین و مق رات ابالغي عوس سازمان را نیز در دستور کارخود ق ار
مي دهد بديهي است که سازماني که دانشگاهي را ب ای عامین نی وی انساني مورد نیاز خود عاسی نموده است و قصد
دارد دانشآموختگان آن را به کارگی ی نمايد ،ب ف ايندهای آموزشي ،پ ورشي و اداری آن دانشگاه نظارت داشته باشد
همننین با عنايت به رهنمودهای ف ماندهي معظ کل قوا حض ت امام خامنهای(مدظلهالعالي) و ابالغ واژه نی وی
دريايي راهب دی عوس معظ له از سال  ،1322مأموريتها و بهعب آن راهب دهای نی وی دريايي راهب دی ارعش
جمهوری اسالمي اي ان عغیی يافته است بناب اين نیاز است مالکهای ارزيابي موجود ارعقا يافته و مالکهايي متناسب

1- Hamalainen
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با عغیی ات اشارهشده ب ای ارزيابي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ارائه گ دد لذا هدف اين پژوهش ارائهی
مالکهايي ب ای ارزيابي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) است
در همین رابطه احمدوند و همکاران( )1358در پژوهشي با عنوان «ط احي مدل ارزشیابي نظام آموزشي -ع بیتي
دانشگاه علوم انتظامي» ،به منظور ععیین مولفهها و شاخصهای ه يك از ابعاد ارزشیابي آموزشي و ع بیتي ،مولفه ها و
شاخصهای ارزشیابي عوانمند سازها و مولفهها و شاخصهای ارزشیابي نتايج و همننین وزن ،اهمیت و ارعباط ه يك از
ابعاد و شاخص های ارزشیابي اين نظام انزام داده است مدل ارائه شده از سه بعد عوانمندسازها ،نتايج و پیامدها و
همننین دو وجه داخلي و خارجي عشکیل شده که ه کدام از اين ابعاد نیز از عوامل ،مالکها و شاخصهايي عشکیل
شدهاند در اين پژوهش ب ای عدوين چارچوب مفهومي پژوهش ،ع کیبي از س آمدی ععالي سازماني( ،)EFQMعحلیل
ذينفعان ،ماع ي ارزيابي عملک د ،و مدل کارت امتیازی متوازن استفاده گ ديده است جعف ی و همکاران()135۰
پژوهشي را با عنوان عحلیل عاملي شاخصهای موث در نظام جام ارزيابي عملک د آموزش عالي کشور انزام دادهاند
در اين پژوهش 2عامل( 12مالک و  53نشانگ ) که در ارزيابي عملک د نظام آموزش عالي موث هستند مع في
ميگ دند عوامل عبارعند از 1 :آموزش 8،پژوهش و همکاریهای بینالمللي 3 ،مدي يت و مناب انساني 4،فناوری
اطالعات و ارعباطات 9 ،ف هنگي ۴ ،دانشزويي 9 ،ارزشیابي  ،اعتبار سنزي و ععالي و س آمدی 2 ،فضاهای آموزشي،
عحقیقاعي و کمك آموزشي (جعف ی و همکاران )98-99 :135۰،شاهرضايي( )1325در پژوهشي با عنوان :ب رسي
وضعیت ارزيابي در آموزش عالي کشور به منظور ارايه يك چارچوب ادراکي؛ وضعیت ارزيابي آموزش عالي کشور را مورد
ب رسي ق ار داده و يك چارچوب ادراکي ارايه نموده است شاه ضايي ابعاد و مولفههای ارزيابي در آموزش عالي را ب که
مبنای الگوی نظ ی سیپ استخ اج شده است را بصورت زي بیان نموده است:
 1زمینه :شامل مولفه های فضای فیزيکي ،امکانات و عزهیزات آموزشي و پژوهشي
 8درونداد :شامل مولفههای جذب عضو هیئت علمي ،پذي ش دانشزو ،بودجه ،کارکنان غی هیئت علمي و قوانین و
مق رات
 3ف ايند :شامل مولفه های آموزش دانشزو ،فعالیتهای پژوهشي و خدمات ف هنگي و اجتماعي
 4ب ونداد :شامل مولفههای دانش آموختگان و عولیدات علمي
 9پیامد :شامل مولفههای عاثی در بازار کار و جامعه
 نیکوکار و سزادی پناه( ) 1322پژوهشي را باعنوان ط احي الگوی راهب دی ارزيابي عملک د م اکز آموزش عالينی وهای مسلح انزام دادهاند در اين پژوهش شاخصهای عملک دی در حوزهی دروندادها شامل حمايت محیطي،
عوانمندهای سازماني ،و عوانمندسازهای به هورزا؛ در حوزهی ف ايند ها شامل آموزش ،پژوهش ،دانشزويي و ف هنگي؛
در حوزه ی ب ونداد ها شامل رضايتمندی اساعید ،رضايتمندی دانش آموختگان و رضايتمندی کارکنان؛ و در حوزهی
پیامدها شامل کارآيي و اث بخشي ميگ دد(نیکوکار و سزادیپناه)195-149 :1322،
 آزما()1322پژوهشي را با عنوان عدوين شاخصهای کلیدی عملک دی 1جهت ارزيابي عملک د و ارائهی ب نامهراهب دی ب ای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي منطقهی ،1۰انزام داده است اين پژوهشگ مولفههای کلیدی  1۰گانه
را که شامل 1فضا و امکانات کالبدی 8 ،پژوهش و نش يات علمي 3 ،ف ايندها 4 ،آموزش و فنآوری 9 ،خدمات
ف هنگي و اجتماعي ۴ ،هیئت علمي 9،دانشزويي 2 ،کارکنان غی هیئت علمي 5 ،دانش آموختگان 1۰ ،امورمالي،
مي شوند را ب ای ارزيابي واحدهای منطقهی دانشگاه آزاد اسالمي مع في نموده است (آزما)5۴-92 :1322 ،
 مؤسسهی اروپايي عضمین کیفیت درآموزش عالي )8۰14( 8معیارهای يك موسسه آموزش عالي س آمد را بهش ح زي  ،اعالم نموده است :
)1- Key Performance Indicators (KPIs
2- European Association for Quality Assurance in Higher Education
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 1مدي يت است اعژيك پیش و و نی ومند
 8موفقیتهای علمي(دانشگاهي)
 3آيندهی شغلي دانشزويان
 4کیفیت باالی عدري و يادگی ی و پشتیباني از دانشزويان (ف ايند آموزش)
 9رضايتمندی ذینفعان و سهامداران
 ۴سطوح باالی رضايتمندی دانشزويان
 9ععهد به پژوهش و عوسعهی علمي
 2عوسعهی اجتماعي ،اقتصادی و ف هنگي
 5بازشناخت مناف اجتماعي آموزش
 1۰ععهد به بینالمللي سازی
 11ع ويج و ارعقای ب اب ی و آزادی علمي (مؤسسهی اروپايي عضمین کیفیت درآموزش عالي)38-3۰ :8۰14 ،
موسسه ملي استانداردها و عکنولوژی وزارت بازرگاني اياالت متحده آم يکا ( )8۰13نش يه رسمي معیارهای آموزشي
ععالي عملک د بالدريج 8۰14-8۰13 1را منتش نمود اين معیارها شامل مقدمه و هفت دسته معیارهای ععالي عملک د
است معیارهای آموزشي ععالي عملک د با مقدمه(نیم خ سازماني) ش وع ميشوند نیم خ سازماني مناسبع ين نقطهی
آغاز ب ای خود ارزيابي و نوشتن يك ب نامه کارب دی است نیم خ سازماني شامل عوصیف سازماني (شامل :محی
سازماني و ارعباطات ساز ماني) و موقعیت سازماني (شامل :محی رقابتي ،بافت است اعژيك و سامانه بهبود
عملک د)است پ از مقدمه 9،دسته معیارهای آموزشي مدل ععالي عملک د بالدريج که شامل  19معیار هستند ،به
ش ح زي مع في ميشوند
 1رهب ی شامل :رهب ی ارشد(چش انداز و ارزشها و ماموريت ،ارعباطات و عملک د سازماني)؛ اداره ک دن و
مسئولیتهای اجتماعي(اداره ک دن سازمان ،رفتار قانوني و اخالقي ،مسئولیتهای اجتماعي و حمايت از
دانشزويان و کارکنان)
 8ب نامهريزی است اعژيك شامل :عدوين است اعژی ،پیادهسازی است اعژی
 3عم کز ب مشت ی شامل :صدای مشت ی (کسب اطالعات در مورد مشت ی) ،ارعباط با مشت ی (رف نیازهای
دانشزويان و ساي ذینفعان)
 4ارزيابي ،عززيه و عحلیل و مدي يت دانش شامل :ارزيابي ،عززيه و عحلیل و بهبود عملک د سازمان ،مدي يت دانش،
فنآوری اطالعات و ارعباطات
 9عم کز ب نی وی کار شامل :محی نی وی کار ،ع غیب و درگی ی نی وی کار
 ۴عم کز ب ف ايندها شامل :ف ايندهای کاری ،اث بخشي عملیاعي
 9نتايج شامل :نتايج يادگی ی دانشزويان و ف ايند ،نتايج متم کز ب مشت ی ،نتايج متم کز ب نی ویکار ،نتايج اداره
ک دن و رهب ی ،نتايج بوجه ،اعتبارات و بازار (ب نامه ععالي عملک د بالدريج)82-1 :8۰13 ،
الز دالي 8و همکاران( )8۰18پژوهشي را با عنوان پیاده سازی مدل کارت امتیازی متوازن در موسسات آموزش عالي
دولتي لبنان انزام دادهاند در اين پژوهش چهار وجه و عوامل آنها که عبارعند از -1:وجه مشت ی شامل عوامل
دانشزويان و والدين ،هیئتعلمي و کارکنان ،دانشآموختگان ،جامعه -8،وجه ف ايندهای داخلي شامل عوامل دستیابي
به بهبود مستم خدمات ،عسهیالت و مناب  ،ارعقای محصول جديد و عوسعه ی خدمات ،عضمین کیفیت ،ب نامهی
کارورزی ،ب نامهی درسي منحص به ف د و يا ويژه -3 ،وجه يادگی ی و رشد شامل عوامل رشد شغلي اعضای هیئت
1- Baldrige Performance Excellence Program
2- Aljerdali
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علمي ،انگیزش و پیش فت کارکنان ،به کار گی ی فن آوری در عدري  ،نوآوری در عدري  ،نوآوری در ب نامه درسي،
س آمدی علمي شه وند سازماني؛ مع في گ ديدهاند (الز دالي و همکاران)1۰۴-1۰8 :8۰18 ،
علي و کومار( )8۰1۰پژوهشي را با عنوان بهکارگی ی مدي يت کیفیت جام در آموزش عالي انزام داده و مدي يت
کیفیت جام را به صورت نظ ی در آموزش عالي مفهوم سازی نمودهاند علي و کومار مولفههای آموزش عالي را از
ديدگاه مدي يت کیفیت جام اينگونه مع في نمودهاند -1 :مشت ی آموزش عالي شامل مشت يان خارجي که عبارعند
از :دانشزويان ،کا رف مايان ،مالیات دهندگان و جامعه در مقیاس بزرگ ،ديگ مدرسان از از موسسههای مختلف و
مشت يان داخلي شامل استادان ،کارکنان بخش خدمات  -8عدري  -3پژوهش -4،عوسعه و نش دانش -9 ،قیمت
خدمات آموزشي -۴ ،مکان و پاسخگويي(مسئولیت پذي ی) -9 ،مکانیزم ارائه آموزش -2 ،عزهیزات و امکانات آموزشي،
 -5ايزاد آگاهي -1۰ ،عوامل انساني (علي و کومار )14 -5 :8۰1۰،همننین ارجمندی و همکاران( )8۰۰5در
پژوهشي با عنوان يك مدل ععالي 1EFQMب ای ارزيابي کیفیت آموزش عالي ،پیاده سازی يك مدل کیفیت را ب
اساس مدل ععالي بنیاد اروپايي مدي يت کیفیت ب ای اندازهگی ی نظاممند کیفیت در بخش آموزش عالي مورد ب رسي
ق ار دادهاند هسته فعالیتهای آموزش عالي پژوهش ،آموزش و خدمات هستند يك مدل ععالي را ميعوان ب ای
ارزيابي از اين فعالیتها مورد استفاده ق ار داد ورودیها شامل مدي يت ،سیاستها و قوانین ،جذب دانشزو ،امکانات
آموزشي ،کارکنان ،عزهیزات آزمايشگاهي و اعتبارات ميشوند ف ايند شامل ب نامهريزی درسي ،عدري و يادگی ی،
ارزيابي ،خدمات جامعه و آموزش حین خدمت کارکنان ميگ دند و خ وجيها شامل رضايتمندی ذینفعان،
دانشآموختگان ،مقاالت علمي ،ابتکارات و اخت اعات ،و مناف مالي ميشوند ه گونه اندازهگی ی کیفیت بايد با نگاه به
بیان مأموريت عدوينشده و آرمانها و هدفهای مصوب آغاز گ دد بیان مأموريت ورودیها ،ف ايندها و خ وجيها را
شامل ميگ دد (ارجمندی)1۰15 -1۰12 :8۰۰5،
ف يد و همکاران( )8۰۰2پژوهشي را با عنوان کارب د مدل امتیازی متوازن در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي:
راهنمای پیاده سازی در اي ان ،مدل کارت امتیازی متوازن را در دانشگاه يزدکه يك دانشگاه دولتي است ،به کار
گ فته اند پژوهش آنان مدل کارت امتیازی متوازن را به عنوان يك نظام ارزيابي قدرعمند در دانشگاهها و موسسات
آموزش عالي مورد ب رسي ق ار مي دهد در اين پژوهش چهار وجه و عوامل آنها که عبارعند از 1 :وجه مالي شامل
عوامل افزايش اعتبارات ،عايدات حاصل از فعالیتها و مدي يت مالي 8 ،وجه ذينفعان(مشت ی) شامل عوامل
دانشزويان ،کارف مايان جامعه ،دانشآموختگان ،والدين واعضای هیئت علمي 3 ،وجه ف ايندهای داخلي شامل عوامل
س آمدی در عدري و يادگی ی ،س آمدی در ب نامهدهي و ابتکارات ،کیفیت و بهروز بودن اعضای هیئتعلمي،
اث بخشي و کارآيي خدمات 4 ،وجه رشد و ياد گی ی شامل عوامل عدري و يادگی ی و نوآوری ،ف ايندهای پیش
ب نده ی مأموريت و نظام پاداش ،کیفیت عزهیزات؛ مع في گ ديدهاند عز به پژوهشگ نشان ميدهد که عغیی ات
سازماني در يك نقطه از زمان اعفاق نميافتد ،بلکه يك ف ايند مداوم مدي يتي است پیادهسازی است اعژیها نیاز به
همکاری فعاالنهی کلیهی کارکنان سازمان دارد نیاز است ه عضوی از دانشگاه اين است اعژیها را درک نموده و
سپ به منظور کمك به موفقیت است اعژیها ،آنها را س لوحهی فعالیت روزانهی خود ق ار دهد(ف يد و همکاران
 )43-4۰ :8۰۰2محققین پ از مطالعه مباني نظ ی و پیشینه پژوهش در اي ان و جهان چارچوب نظ ی زي را ارائه
داده است با استفاده از روش دلفي و استفاده از نظ ععداد  19نف از متخصصان مولفههای احصاء شده ععديل و
بوميسازی گ ديدند در اين ف ايند مولفهی دانشآموختگان حذف و ب خي از مولفهها از جمله اعتبارات و مدي يت و
رهب ی به مناب مالي و مدي يت و رهب ی دانشگاهي عغیی يافتند به اين ع عیب  19مولفه از نظ متخصصان به عنوان
مولفههای مناسب ب ای ارزيابي دانشگاههای نظامي شناسايي شدند 

1- European Foundation of Quality Management
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جدول()1چارچوبنظریپژوهش

نويسنده

رديف

مولفه

1

فعالیتهای آموزشي

8

فعالیت های پ ورشي(ع بیتي)

3

فعالیتهای پژوهشي

جعف ی و همکاران( ،)135۰شاهرضايي(  ،)1325مؤسسهی اروپايي عضمین
کیفیت درآموزش عالي( ،)8۰14نیکوکار و سزادیپناه()1322

4

هیئت علمي

الز دالي و همکاران( ،)8۰18اخالقي و همکاران( ،)135۰ف يد و همکاران
( )8۰۰2و شاهرضايي( )1325

9

دانشزو

۴

امکانات و عزهیزات آموزشي

اخالقي و همکاران( ،)135۰شاهرضايي(  ،)1325نظام ارزيابي آموزش عالي
ف انسه (هی انو ،)8۰18،ف يد و همکاران ( )8۰۰2و علي و کومار ( )8۰1۰و
ارجمندی و همکاران()8۰۰5

9

مدي يت و رهب ی دانشگاهي

ب نامه ععالي عملک د بالدريج( )8۰13و نظام ارزيابي آموزش عالي ژاپن
(حسینيمقدم،)1325،

2

قوانین و مق رات

احمدوندو همکاران()1358و شاهرضايي( )1325و ارجمندی و همکاران
()8۰۰5

5

ب نامه ريزی راهب دی

ب نامه ععالي عملک د بالدريج( ،)8۰13مؤسسهی اروپايي عضمین کیفیت
درآموزش عالي()8۰14

1۰

نظام عضمین وععالي کیفیت

11

مناب مالي(اعتبارات)

18

فضای فیزيکي

13

کارکنان غی هیئت علمي

14

رضايت ذينفعان داخلي و خارجي

19

فنآوری اطالعات و ارعباطات

1۴

مدي يت دانش و يادگی ی سازماني

19

خدمات

12

دانشآموختگان

جعف ی و همکاران( ،)135۰علي و کومار ( )8۰1۰و ارجمندی و همکاران
( ، )8۰۰5نیکوکار و سزادیپناه()1322
احمدوندو همکاران()1358

جعف ی و همکاران( ،)135۰شاهرضايي( ،)1325نیکوکار و سزادیپناه
()1322

الز دالي و همکاران( )8۰18و نظام ارزيابي آموزش عالي ژاپن
(حسینيمقدم)1325 ،
اخالقي و همکاران( ،)135۰ف يد و همکاران ( )8۰۰2و شاهرضايي ()1325
جعف ی و همکاران()135۰و شاهرضايي( )1325
الز دالي و همکاران( ،)8۰18شاهرضايي(  ،)1325نظام ارزيابي آموزش عالي
ژاپن (حسینيمقدم )1325،و ب نامه ععالي عملک د بالدريج()8۰13
احمدوندو همکاران( )1358و ف يد و همکاران ( ،)8۰۰2مؤسسهی اروپايي
عضمین کیفیت درآموزش عالي( ،)8۰14نیکوکار و سزادیپناه()1322
جعف ی و همکاران( )135۰و ب نامه ععالي عملک د بالدريج ()8۰13
ب نامه ععالي عملک د بالدريج()8۰13
احمدوندو همکاران()1358و ف يد و همکاران ()8۰۰2
ارجمندی و همکاران( )8۰۰5و الز دالي و همکاران()8۰18
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شکل(:)1مدلمفهومیپژوهش

روشپژوهش
پژوهش حاض از نظ هدف ،پژوهشي کارب دی است ،از نظ دادهها ،پژوهشي کمي و کیفي و از نظ نحوه اج ا آمیخته
ميباشد جامعه آماری پژوهش ،کارکنان آموزشي و اعضای هیئت علمي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) انتخاب
شدند با عوجه به محدود بودن جامعه آماری کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد
عهیه پ سشنامه ب اساس مولفهها و مالک های مستخ ج از ادبیات انزام و با عوزي پ سشنامههای مذکور و جم آوری
آنها پ از عکمیل ،دادههای با مالک های ارزيابي جم آوری گ ديد
1
روايي ظاه ی پ سشنامه پژوهش با با نظ متخصصین و روايي محتوايي پ سشنامه با استفاده از نسبت روايي محتوا
و شاخص روايي محتوا 8با عوزي پ سشنامه بین  18نف از متخصصین ب رسي و عصحیحات الزم اعمال شدهاست ب ای
1- Content Validity Ratio
2- Content Validity Index
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ععیین پايايي پ سشنامه از آلفای ک ونباخ استفاده شد و اين مقدار ۰/59است که نشان دهنده پايايي مناسب ابزار
است 
بهمنظور پ دازش و عحلیل دادههای گ دآوری شده از روشهای آمار استنباطي به کمك ن مافزار SPSSو مدلسازی
معادالت ساختاری ،با استفاده از ن مافزار اسمارت پيال اس استفاده شدهاست به اين منظور آزمونهای معناداری
وزنهای مالکها و همننین آزمون عدم ه خطي سواالت(مالکها) با استفاده از شاخص عورش واريان  1انزام
گ ديد ب ای انزام آزمون معناداری وزنها بايد آماره tوزنهای مالکهای ارزيابي ب رسي شده و مالکهای دارای
آماره  tکمت از  1/5۴حذف شوند پ از ب رسي جدول وزن مالک های ارزيابي مشخص گ ديد که آماره  2 tمالک
کمت از  1/5۴بورده و اين مالکها حذف شدند
آزمون عدم ه خطي سواالت(مالکها) با استفاده از شاخص عورش واريان انزام ميشود .نتیزه اين آزمون در
صورعي که عدد به دست آمده از  9کوچکت باشد مناسب است(هی و همکاران)149 :8۰11 ،

وزنهای مالکهای ارزيابي ،آماره  tو شاخص عورش واريان
است


مالکهای ارزيابي درجدول شماره  8نشان داده شده

1- Variance Inflation Factor
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هایارزیابیدرحالتمعنیداریوشاخصتورشواریانسمالکها


هایمولفه
وزنمال 
ک

جدول()2

معیار

ردیف

مولفه

1

فعالیتهای آموزشي

8

فعالیت های
پ ورشي(ع بیتي)

3

فعالیتهای پژوهشي

4

هیئت علمي

9

دانشزو

۴

امکانات و عزهیزات
آموزشي

9

مدي يت و رهب ی
دانشگاهي

2

قوانین و مق رات

ردیف

مولفه

معیار

5

ب نامه ريزی

بیانیهی ماموريت و مقصد مشخص

ب نامهريزی
عدري

و يادگی ی

وزن
تاثیر

آمارهt

تورش
واریانس

1/0882 4/1537 0/2847
1/3027 7/7398 0/4820

متون آموزشي

1/1252 4/8792 0/3336

نظارت و ارزشیابي آموزشي

1/0415 3/0307 0/1996

پ ورش عقیدعي و ف هنگي

1/1013 3/8999 0/3032

پ ورش نظامي

1/0572 3/3683 0/2326

پ ورش امنیتي( حفاظت اطالعات)

1/4094 7/60419 0/5389

پ ورش جسماني

1/0305 2/4309 0/1721

همايشهای علمي

1/0675 2/8110 0/2515

نش يات دانشگاه

1/0441 2/4742 0/2057

مقاالت و پژوهش های دانشزويان و هیئت علمي

1/5833 6/1812 0/6069

سخن انيهای علمي

1/1483 3/4909 0/3594

کمیت اعضای هیئت علمي

1/0680 3/6879 0/2523

س وي دهي اعضای هیئت علمي به دانشگاه

1/0219 2/0432 0/1467

(کیفیت) عدري

اعضای هیئت علمي

1/07247 4/4756 0/2599

جذب و ارعقای اعضای هیئت علمي

1/2997 8/8513 0/4802

عملک د اعضای هیئت علمي

1/0310 3/6153 0/1736

ماندگاری دانشزويان

1/2270 4/0177 0/4301

رشد و پیش فت عحصیلي

1/1309 3/7828 0/3402

ارزيابي عملک د دانشزويان

1/9614 7/8952 0/7001

عناسب امکانات و عزهیزات آموزشي و کمك آموزشي 1/1217 2/3957 0/3294

شبیه ساز ها

2/2999 7/9495 0/7518

امکانات و عزهیزات کارگاهي

1/0803 2/3583 0/2726

چش انداز ،ارزشها و ماموريت

1/0211 2/5009 0/1438

ايزاد محی قابل عحمل

1/2019 7/4188 0/4099

ارعباطات و عملک د سازماني

1/0191 2/1561 0/1371

اداره ک دن دانشگاه

1/0113 2/4037 0/1061

رفتار قانوني و اخالقي

1/0794 4/2289 0/2713

حمايت از دانشزويان و کارکنان

1/0996 5/1791 0/3009

قوانین و مق رات وزارت علوم ،عحقیقات و فن آوری

1/1228 4/6933 0/3308

قوانین و مق رات ارعش جمهوری اسالمي اي ان

1/0788 3/4306 0/2703

اساسنامه دانشگاههای افس ی

1/5521 8/6276 0/5964
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وزن
تاثیر

آمارهt

تورش
واریانس

1/06989 2/7818 0/2555

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي
راهب دی (ب نامه
راهب دی)

1۰

نظام عضمین وععالي
کیفیت

11

مناب مالي

18

فضای فیزيکي

13

کارکنان غی هیئت
علمي

14

رضايت ذينفعان
داخلي و خارجي از
عملک د دانشگاه

19

فنآوری اطالعات و
ارعباطات

1۴

مدي يت دانش و
يادگی ی سازماني

19

خدمات
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اهداف راهب دی معین مبتني ب بیانیهماموريت

1/09914 2/79935 0/3003

عملک د (مالي ،سازماني و دانشگاهي) متناسب اهداف 1/4325 4/8058 0/5495

ارزيابي و گزارشدهي ساالنه عحقق ماموريت و اهداف
دانشگاه

1/0655 2/1897 0/2479

استق ار نظام عضمین وععالي کیفیت

1/0924 2/8027 0/2909

ابعاد نظام عضمین وععالي کیفیت

1/2669 5/5018 0/4590

گزارشدهي و بازخوردگی ی ب ای بهبود

1/2935 4/9836 0/4763

عخصیص بودجه مناسب

1/0765 3/2288 0/2666

مدي يت هزينه س انه دانشزويي

1/0541 2/3748 0/2266

نظارت ب عخصیص اعتبارات

1/1112 2/8274 0/3164

مدي ت درآمدها و عوايد

1/7753 8/2132 0/6608

فضای آموزشي

1/0286 2/3655 0/1668

فضای کارگاهي وپژوهشي

1/4656 8/4038 0/5636

فضای خوابگاهي

1/2315 5/6562 0/4336

فضای ورزشي

1/0176 2/2574 0/1316

کمیت کارکنان غی هیئت علمي

1/0522 2/6899 0/2227

بهسازی کارکنان غی هیئت علمي

1/4887 6/1245 0/5729

عملک د کارکنان غی هیئت علمي

1/1823 4/4013 0/3926

رضايت واحد های عملیاعي از عملک د دانشآموختگان 1/1317 4/0101 0/3412

رضايت دانشزويان

1/0707 5/2193 0/2571

رضايت کارکنان غی هیئت علمي

1/1355 5/7928 0/3455

رضايت اعضای هیئت علمي

1/1288 4/1507 0/3378

رضايت دانشآموختگان

1/0289 2/4502 0/1678

نظام جام آموزش دانشگاه

1/0326 2/3083 0/1776

دست سي به اينت نت

1/1561 4/7320 0/3675

سیست اعوماسیون اداری

1/1132 3/4174 0/3189

کتابخانه الکت ونیکي

1/1690 4/2201 0/3802

استفاده از فاوا در کالسها(عدري )

1/0397 3/0872 0/1955

مدي يت دارايي های دانشي

3/6885 8/4180 0/8537

يادگی ی سازماني

1/2149 2/6714 0/4206

زيستي

1/3083 5/3456 0/4854

بهداشتي

1/3161 6/1382 0/4901

رفاهي

1/1812 4/3510 0/3917

با عوجه به جدول شماره  8مشاهده ميگ دد که آماره  tوزن کلیه مالکها از  1/5۴بشت بوده و شاخص عورش واريان
عمامي مالکها کمت از عدد  9است بناب اين مالکها فاقد ه خطي با يکديگ بوده و در ارزيابي مولفههای م بوط
موث هستند
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فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي
یافتههایپژوهش

مالکهای ارزيابي

با عوجه به جدول وزن مالکهای مولفههای ارزيابي در حالت معنيداری و شاخص عورش واريان
دانشگاه علوم دريای امام خمیني(ره) يافتههای پژوهش بش ح زي ميباشد:
 مالکهای ب نامهريزی ،عدري و يادگی ی ،متون آموزشي و نظارت و ارزشیابي آموزشي با احتمال  %55دراندازهگی ی مولفه فعالیتهای آموزشي موث هستند
 مالک های پ ورش عقیدعي و ف هنگي و پ ورش نظامي و پ ورش امنیتي و پ ورش جسماني با با احتمال  %55دراندازهگی ی مولفه فعالیتهای پ ورشي موث هستند
 مالکهای همايشهای علمي با احتمال  %55و نش يات دانشگاه با احتمال %59و مقاالت و پژوهشهای دانشزويان واعضای هیئت علمي و سخن انيهای علمي با احتمال  %55در اندازهگی ی مولفه فعالیتهای پژوهشي موث هستند
 مالکهای کمیت اعضای هیئت علمي با احتمال  ٪55و س وي دهي اعضای هیئت علمي به دانشگاه با احتمال٪59و (کیفیت) عدري اعضای هیئت علمي با احتمال ٪55و ارعقای اعضای هیئت علمي با احتمال  ٪55و عملک د
اعضای هیئت علمي با احتمال  ٪55در اندازهگی ی مولفه هیئت علمي موث هستند
 مالکهای ماندگاری دانشزويان ،رشد و پیش فت عحصیلي و ارزيابي عملک د دانشزويان با احتمال  ٪55دراندازهگی ی مولفه دانشزو موث هستند
 مالک های عناسب امکانات و عزهیزات آموزشي و کمك آموزشي با احتمال ٪59و شبیه سازها با احتمال  ٪55وامکانات و عزهیزات کارگاهي با احتمال ٪59در اندازهگی ی مولفه امکانات و عزهیزات آموزشي موث هستند
 مالکهای چش انداز ،ارزشها و ماموريت با احتمال  ،٪59ايزاد محی قابل عحمل با احتمال  ، ٪55ارعباطات وعملک د سازماني با احتمال  ٪59و اداره ک دن دانشگاه با احتمال  ،٪59رفتار قانوني و اخالقي با احتمال  ٪55و حمايت
از دانشزويان و کارکنان با احتمال  ٪55در اندازهگی ی مولفه مدي يت و رهب ی دانشگاهي موث هستند
 عاثی مالک های قوانین و مق رات وزارت علوم ،عحقیقات و فن و قوانین و مق رات ارعش جمهوری اسالمي اي ان واساسنامه دانشگاههای افس ی با احتمال  ٪55در اندازهگی ی مولفه قوانین و مق رات موث هستند
 مالکهای بیانیه ی ماموريت و مقصد مشخص و اهداف راهب دی معین مبتني ب بیانیه ماموريت ،عملک د (مالي،سازماني و دانشگاهي) متناسب اهداف با احتمال  ٪55و ارزيابي و گزارشدهي ساالنه عحقق ماموريت و اهداف دانشگاه
با احتمال  ٪59در اندازهگی ی مولفه ب نامهريزی راهب دی موث هستند
 مالک های استق ار نظام عضمین وععالي کیفیت ،ابعاد نظام عضمین وععالي کیفیت و گزارشدهي و بازخوردگی ی ب ایبهبود با احتمال  ٪55در اندازهگی ی مولفه نظام عضمین وععالي کیفیت موث هستند
 مالکهای عخصیص بودجه مناسب با احتمال  ،٪55مدي يت هزينه س انه دانشزويي با احتمال  ،٪59نظارت بعخصیص اعتبارات و مدي يت درآمدها و عوايد ،با احتمال  ٪55در اندازهگی ی مولفه مناب مالي موث هستند
 مالک های فضای آموزشي و فضای کارگاهي وپژوهشي ،فضای خوابگاهي با احتمال  ٪55و فضای ورزشي با احتمال ٪59در اندازهگی ی مولفه فضای فیزيکي موث هستند
 مالکهای کمیت کارکنان غی هیئت علمي با احتمال  ، ٪59بهسازی کارکنان غی هیئت علمي و عملک د کارکنانغی هیئت علمي با احتمال  ٪55در اندازهگی ی مولفه کارکنان غی هیئت علمي موث هستند
 مالکهای رضايت واحدهای عملیاعي از عملک د دانشآموختگان رضايت دانشزويان و رضايت کارکنان غی هیئتعلمي  ،رضايت اعضای هیئت علمي با احتمال  ٪55و رضايت دانشآموختگان با احتمال  ٪59در اندازهگی ی مولفه
رضايت ذینفعان داخلي و خارجي از عملک د دانشگاه موث هستند
 مالکهای نظام جام آموزش دانشگاه با احتمال  ،٪59دست سي به اينت نت ،سیست اعوماسیون اداری ،کتابخانهالکت ونیکي و استفاده از فاوا در کالس با احتمال  ٪55در اندازهگی ی مولفه فنآوری اطالعات و ارعباطات موث هستند
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 مالکهای مدي يت داراييهای دانشي با احتمال  ٪55و يادگی ی سازماني با احتمال  ٪59در اندازهگی ی مدي يتدانش و يادگی ی سازماني موث هستند
 مالکهای خدمات زيستي ،خدمات بهداشتي و خدمات رفاهي با احتمال  ٪55در اندازهگی ی مولفه خدمات موثهستند
مولفههای ارزيابي و مالکهای ارزيابي استخ اج و عايید شده ب ای ارزيابي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) در
جدول شماره  3نشان داده شده است
هایتاییدشدهیارزیابیدانشگاهعلومدریاییامامخمینی(ره)

)مال 
ک
جدول( 3

ردیف

مالکهایارزیابی

مولفه

و يادگی ی ،متون آموزشي ،نظارت و ارزشیابي آموزشي

1

فعالیتهای آموزشي

ب نامهريزی ،عدري

8

فعالیتهای
پ ورشي(ع بیتي)

پ ورش عقیدعي و ف هنگي ،پ ورش نظامي ،پ ورش امنیتي ،پ ورش جسماني

3

فعالیتهای پژوهشي

همايشهای علمي ،نش يات دانشگاه ،مقاالت و پژوهشهای دانشزويان و اعضای هیئت علمي،
سخن انيهای علمي

4

هیئت علمي

کمیت اعضای هیئت علمي ،س وي دهي اعضای هیئت علمي به دانشگاه ،عدري
هیئت علمي ،جذب و ارعقای اعضای هیئت علمي ،عملک د اعضای هیئت علمي

9

دانشزو

ماندگاری دانشزويان ،رشد و پیش فت عحصیلي ،ارزيابي عملک د دانشزويان،

۴

امکانات و عزهیزات
آموزشي

شامل مالکهای عناسب امکانات و عزهیزات آموزشي و کمك آموزشي ،شبیهسازها ،امکانات
و عزهیزات کارگاهي

9

مدي يت و رهب ی
دانشگاهي

چش انداز ،ارزشها و ماموريت ،ايزاد محی قابل عحمل ،ارعباطات و عملک د سازماني ،اداره
ک دن دانشگاه ،رفتار قانوني و اخالقي ،حمايت از دانشزويان و کارکنان

2

قوانین و مق رات

قوانین و مق رات وزارت علوم ،عحقیقات و فنآوری ،قوانین و مق رات نی وهای مسلح،
اساسنامه دانشگاه

5

ب نامه ريزی راهب دی

بیانیهی ماموريت و مقصد مشخص ،اهداف راهب دی معین مبتني ب بیانیهماموريت ،عملک د
(مالي ،سازماني و دانشگاهي) متناسب اهداف ،ارزيابي و گزارشدهي ساالنه عحقق ماموريت و
اهداف دانشگاه

1۰

نظام عضمین وععالي
کیفیت

استق ار نظام عضمین وععالي کیفیت ،ابعاد نظام عضمین وععالي کیفیت ،گزارشدهي و
بازخوردگی ی ب ای بهبود

11

مناب مالي(اعتبارات)

عخصیص بودجه مناسب ،مدي يت هزينه س انه دانشزويي ،نظارت ب عخصیص اعتبارات،
مدي ت درآمدها و عوايد

18

فضای فیزيکي

فضای آموزشي ،فضای کارگاهي وپژوهشي ،فضای خوابگاهي ،فضای ورزشي

13

کارکنان غی هیئت
علمي

کمیت کارکنان غی هیئت علمي ،بهسازی کارکنان غی هیئت علمي ،عملک د کارکنان غی
هیئت علمي

14

رضايت ذينفعان داخلي
و خارجي

رضايت واحدهای عملیاعي از عملک د دانشآموختگان ،رضايت دانشزويان ،رضايت کارکنان
غی هیئت علمي ،رضايت اعضای هیئت علمي ،رضايت دانشآموختگان

19

فنآوری اطالعات و
ارعباطات

نظام جام آموزش دانشگاه ،دست سي به اينت نت ،اعوماسیون اداری ،کتابخانه الکت ونیکي،
استفاده از فاوا در کالسها

1۴

مدي يت دانش و
يادگی ی سازماني

مدي يت داراييهای دانشي ،يادگی ی سازماني

19

خدمات

خدمات زيستي ،خدمات بهداشتي ،خدمات رفاهي

4۰

اعضای
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نتیجهگیری 


در دنیای پ عالط  ،پینیده و در حال عغیی ام وز ه سازمان به منظور آگاهي از میزان مطلوب و م غوب بودن
فعالیت های خود نیاز مب م به نظام ارزيابي دارد عدم وجود يك نظام ارزيابي ب ای ابعاد مختلف سازمان ،عوسعه و بهبود
فعالیت های سازمان را غی ممکن ميسازد دانشگاهها از مهمت ين نهادهای پیش فت و عوسعهی جامعه هستند شالوده
عوسعه سیاسي ،اقتصادی ،ف هنگي و اجتماعي ه کشور در دانشگاه شکل ميگی د همننین يکي از رسالتهای دانشگاه
ع بیت و عأمین نی وی انساني متخصص مورد نیاز کشور است بناب اين دانشگاه نیز بايد ب ای آگاهي از وضعیت فعالیتها
و چگونگي نیل به اهداف ازپیش ععیین شده خود ،بصورت دقیق مورد ب رسي و ارزيابي ق ار گ فته ،مؤلفهها ،و
مالکهای عأثی گذار ب فعالیتهای آن مشخص گ دد
با عوجه به موارد اشاره شده ميعوان دريافت که دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ب ای ارزيابي عملک د دانشگاه در
حوزههای فعالیتي مختلف ،به مولفهها و مالکهای ارزيابي خاص خود نیاز داشته وص ف کپيب داری و استفاده از
مدلها و مالکهای ارزيابي موجود ب ای اين دانشگاهها راه حل مناسبي نخواهد بود با انزام اين پژوهش مالکهايي
ب ای ارزيابي فعالیتهای دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ارائه گ ديده است
در اين پژوهش ب ای ععیین مالکهای موث در ارزيابي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) از ط يق ب رسي مقاالت و
کتب مختلف و ب رسي عارنماهای م اکز علمي  ،همننین ب رسي عمیق ادبیات پژوهش موجود ،مزموعهای شامل19
مولفه و  ۴4مالک اصلي عاثی گذار ب ارزيابي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) شناسايي شد نتايج پژوهش
نشاندهندهی آن است که مولفهها و مالکهای ععیین شده ب ای ارزيابي دانشگاه مناسب بوده و به کارگی ی مناسب اين
مولفهها و مالکها بهبود مداوم عملک د دانشگاهها را به هم اه خواهد داشت
دانشگاه ميعواند راستای بهبود مستم فعالیتهای دانشگاه ،از نتايج و بازخوردهای ازريابي دانشگاه ب مبنای مالکهای
ارزيابي ارائه شده استفاده نمايد بديهي است که به روز رساني و ارعقای مالکهای ارزيابي ب مبنای عغیی در
ماموريتها و سیاستهای سازمان ام ی ض وری است
هدف از ارزيابي بايد مشخص باشد ،به طور قط ميعوان ادعا نمود که اگ در ارزيابي دانشگاه ،بهبود عملک د مد نظ
نباشد به بی اهه رفتهاي بناب اين ض وری است که فلسفه و اهداف ارزيابي به طور شفاف مشخص باشد و در عمام
م احل ارزيابي مد نظ ق ار گی د همننین وجود يك سازوکار اج ايي مناسب ميعواند موجب اث بخشي ارزيابي گ ديده
و ضمن اندازهگی ی عملک د دانشگاه ،اصالح عملک د و بهبود مداوم فعالیتهای دانشگاه را به هم اه داشته باشد؛ در
همین راستا پیشنهادهای زي در راستای ارزيابي عملک د خدمات آموزشي دانشگاه علوم دريايي ارائه مي گ دد:
 استق ارنظام ارزيابي دانشگاه با استفاده از مالکهای اريابي ارائه شده و ارزيابي داخلي دانشگاه ب مبنای اينمالکها
 عالش ب ای ارعقای کیفیت کلیه فعالیتهای کاری دانشگاه با عوجه به مالکهای ارزيابي ارائه شده و استفاده ازنتايج و بازخورد اخذ شده در راستای بهبود مستم فعالیتهای دانشگاه
 عوسعه ،به روز رساني و ارعقای مالکهای ارزيابي ب مبنای عغیی در ماموريتها و سیاستهای سازمان استفاده از باز خورد اخذ شده از ارزيابي دانشگاه در عصمی گی یها و عبیین خ مشيهای سازماني دانشگاه ارائه مشوقهای الزم ب ای خود ارزيابي قسمتها مختلف دانشگاه با استعالم راه کارهای مناسب قسمتها درخصوص رف مشکالت و موان از آنها
منابع
آزما ،ف ( )1322عدوين شاخص های کلیدی عملک دی ،جهت ارزيابي عملک د و ارايه ب نامه راهب دی ب ای واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمي منطقهی ،1۰رساله دکت ی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و عحقیقات
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 مورد دانشگاه ف دوسي:) روش شناسي « ط احي نظام ارزيابي عملک د کارکنان در موسسات آموزش عالي1322(  م،آهننیان
4۴-19: ))9  (پیاپي3(8 ،1322  آموزش عالي اي ان زمستان،مشهد
 ع بیتي-) ط احي مدل ارزشیابي نظام آموزشي1358(  ع؛ نیکنام؛ ع، ه؛ رضايي، غ؛ فقیه علي آبادی، م؛ نیکوکار،احمدوند
135-1۰9  شماره چهارم،  سال پانزده، فصلنامه دانش انتظامي،دانشگاه علوم انتظامي
 انتشارات سمت: ف ايند عملیاعي) عه ان، الگوها، ) ارزشیابي آموزشي (مفاهی132۰(  ع،بازرگان
 عه ان، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسي،52 -54 داي ةالمعارف آموزش عالي ص، ) ارزشیابي آموزش عالي1323(  ع،بازرگان
 پژوهش و ب نامه، ) ب رسي وضعیت ارزيابي در آموزش عالي کشور به منظور ارايه يك چهارچوب ادراکي1325(  ر،شاهرضايي
۴۰-41:))9۴( 8(1۴ ;1325 ريزی در آموزش عالي عابستان
44-11  ص،49  شماره، مدي يت نظامي،)) ارزيابي عملک د دانش آموختگان دانشگاه افس ی امام علي(ع1351(  ف،رشیدزاده
193  شماره،  مزله عدبی،) ارزيابي عملک د و بهبود مستم سازمان1329(  غ،رحیمي
 بنیاد دانشنامه،51 -29  داي ةالمعارف آموزش عالي،) اث بخشي آموزش عالي1323(  ج، م؛ ط قي، ا؛ يار محمديان،ف وغي اب ی
 عه ان،بزرگ فارسي
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الم د،) آموزش عالي مفاهی و رويک دها1358(  ا،هاشمي
،) عحلیل عاملي شاخصهای موث در نظام جام ارزيابي عملک د آموزش عالي کشور135۰(  د، س؛ طالبي، م؛ نوری،جعف ی
۴4-43 ،1  شماره،1  دوره،پژوهش های مدي يت مناب سازماني
 فصلنامه،) ط احي الگوی راهب دی ارزيابي عملک د م اکز آموزش عالي نی وهای مسلح1322(  ع، غ؛ سزادیپناه،نیکوکار
191-133 ،1322  بهار و عابستان،3۴  شماره،  سال ده،مطالعات دفاعي است اعژيك
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