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بررسی و تحلیل شاخصهای عملکرد آموزشی دانشگاه علوم دریایی به روش
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علیرضا عالي پور ،1فرامرز نصری
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چکیده
در عصری كه صاحبنظران دانشگاهي به آن عصر دانايي و دانش محوری لقب دادهاند ،بسیاری از فنون و تكنیكهای
بهكار رفته در سازمانهای تجاری ،مانند مهندسي مجدد فرايندها ،مديريت كیفیت جامع ،بهبود مستمر ،مدل كارت
امتیازی متوازن ،مورد پذيرش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قرار گرفتهاند .هدف از اين پژوهش تعیین جنبههای
مهم ارزيابي عملكرد دانشگاهها در راستای چشمانداز آموزش عالي با استفاده از كارت امتیازی متوازن و اولويتبندی
شاخصهای ارزيابي عملكرد دانشگاهها به روش تاپسیس فازی ميباشد .جامعه آماری تحقیق ،اساتید و مسئولین
آموزشي دانشگاه علوم دريايي ميباشند .به منظور جمعآوری دادهها با مصاحبه حضوری و استفاده از تجارب و نظرات
مديران دانشگاهها به تعیین فاكتورهای اصلي موفقیت ،شاخصها و اهداف كالن موسسات آموزشي كه در راستای هم
ميباشند پرداخته شده است .نتايج تحقیق نشان ميدهد كه رتبه يك شاخصهای ارزيابي عملكرد در مؤسسات آموزش
عالي با محوريت دانشگاه علوم دريايي؛ مربوط به «گرايشهای جديد تحصیالت تكمیلي» ،رتبه دوم «رشد اعتبارات
پژوهشي» و رتبه سوم به «رشد امكانات و فضاهای آموزشي» اختصاص يافت.
واژگان کلیدی :دانشگاه ،ارزیابی عملکرد آموزشی ،کارت امتیازی متوازن ،تاپسیس فازی

تاريخ دريافت مقاله64/70/22 :
تاريخ پذيرش مقاله69/73/19 :

 -1استاديار مديريت آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) نوشهر (نويسنده مسئول)alipoor.alireza@yahoo.com :
 -2استاديار مديريت راهبردی دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر
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با توجه به رقابت كشورهای جهان در امر آموزش ،آگاهي از عملكرد تمامي كاركردهای دانشگاه مؤلفهای الزامي ،برای
تصمیمگیری مديران راهبردی جامعه ميباشد .با توجه به رقابت شديد و سرعت و حجم اطالعات و چالشهای پیش
روی سازمانهای امروزی ،داشتن مدلهای ارزيابي عملكرد برای تعیین موقعیت سازمان و نیز تدوين برنامهريزی
استراتژيك براساس نقاط قوت و ضعف سازمان ،بیش از پیش ضروری به نظر ميرسد .وجود چنین نیازی و عدم كارآيي
و ضعف سیستمهای اندازهگیری با عملكرد سنتي ،باعث خلق مدلهای جديد ارزيابي عملكرد در سطح سازمانها شده
است .تحوالت محیطي و پیچیدگي جوامع ،انتظارات جامعه از دانشگاهها ،علمي شدن روز افزون فناوری و مسائلي مانند
آموزش مجازی و آموزش از راه دور ،تبیین كننده اهمیت نظام آموزش عالي در هزاره سوم ميباشد .اندازهگیری
عملكرد آموزشي از جمله بهترين راههای بدست آوردن اطالعات برای تصمیمگیریهای استراتژيك در دانشگاهها و
موسسات آموزشي است (حمیدی زاده و خواجه نصیر .)14 ،1367،بین سالهای 1604تا  1607سازمانها ميتوانستند
تنها با تصمیمگیری بر اساس اندازههای مالي به موفقیت خود اطمینان داشته باشند ،ولیكن با افزايش رقابت در بازارها،
مديران عالوه بر اندازههای مالي نیازمند آگاهي از ساير جنبههای عملكرد سازمان نیز شدند (عبدالهي .)1309 ،ارزيابي
عملكرد دانشگاهها در تمامي ابعاد ،از جمله دغدغههايي است كه همیشه نظامهای دانشگاهي برای بهبود مستمر ارائه
خدمات آموزش عالي؛ و دستیابي به اهداف نظامهای دانشگاهي؛ با آن مواجه هستند .دانشگاهها نیازمند شناسايي وضع
موجود خود ،جهت توسعه برنامههای بهبود در راستای دستیابي به وضعیت مطلوب ميباشند .علي رغم تاكید خبرگان
دانشگاهي بر پیشرفت حركت علمي و شكوفايي استعدادها در دانشگاهها و تولید دانش جديد برای جامعه توسط
مؤسسات آموزش عالي؛ ارزيابي عملكرد آموزشي يكي از مسائل اساسي دانشگاهها ميباشد؛ اما بسیاری از دانشگاهها پس
از طي يك نیم سال تحصیلي يا يك دوره فارغالتحصیلي چهار ساله وقتي عملكرد خود را ارزشیابي ميكنند؛ هنوز از
نظر بروندادها و رضايت مشتری و فرآيندهای خود با مشكل مواجه هستند .ذكر اين نكته حائز اهمیت است كه اكثر
دانشگاهها ،فاقد نظام ارزيابي عملكرد به معنای واقعي هستند و عمدتا" آنچه كه آنها مورد عمل و بررسي قرار دادهاند؛
ارزيابي شايستگيهای تحصیلي اساتید ،میزان رضايتمندی دانشجويان از اساتید ،تجهیزات دانشگاهي و تسهیالت
آموزشي است .سیستم ارزيابي در دانشگاهها بايستي تبیین كننده مأموريتهای آموزشي و پژوهشي دانشگاه بوده و از
دانش دانشجويان ،نیازها و انتظارات آنان به عنوان مشتريان دانشگاه اطالع داشته و داراييهای نامشهود سازمان
آموزشي را در نظر بگیرد .به همین منظور مسئله اصلي اين پژوهش كه يكي از دغدغههایاساسي دانشگاههای امروز
است «فقدان يك شیوه ارزيابي عملكرد جامع ،قابل اعتماد وانعطاف پذير با شاخصهای مطلوب برگرفته شده از
مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي و يونسكو است» تا دانشگاههای كشور با اتكای بر اطالعات آن ،برآورد وضعیت
دقیق و كافي از جايگاه امروز خويش بهدست آورند و با نگاه به آينده ،در راستای استراتژی آموزش عالي حركت نمايند.
اهمیت رسالت دانشگاهها را بايد در سازندگي آينده جامعه دانست؛ دانشجويان كه طبقه پیشرو و پیشاهنگ و زبده و با
نشاط پیكره اجتماع هستند ،بايد در سازندگي آينده و ترسیم حركت عمومي جامعه ،بیش از جاهای ديگر نقش و اثر
داشته باشند .دانشگاه كانون عالي ترين پیشرفتهای علمي در همه زمینهها است كه موجب اعتالی علم و دانش در
جامعه ميشود .بررسي عوامل موثر بر كیفیت آموزش و پژوهش راهگشايي برای برنامهريزی های موثر و مفید برای
افزايش كیفیت و كمیت وضعیت آموزش و پژوهش است؛ لذا سنجش شاخصهای ارزيابي ،ابزارهايي توانمند برای
عملكرد دانشگاهها بوده و در اين راستا دانشگاهها و مؤسسات آموزشي ،نظام ارزيابي را ايجاد مينمايند تا بتوانند در دراز
مدت در عرصههای رقابتي با بهبود عملكرد خود گام مؤثری در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت دانش و تولید علم بردارند.
نظام ارزيابي عملكرد مناسب ميتواند شايستگيها را در جهت توسعه يك سازمان ،خصوصا" سازمان آموزشي به صورت
مناسب بهكار گیرد (هاكن .)2779 ،بررسي رويكردهای گوناگون نسبت به ارزيابي عملكرد ،بیانگر آن است كه نظام
ارزيابي بايد متناسب با رشد و توسعهی سازمانها بوده و پاسخگوی ابعاد متنوع و متعدد آنها باشد .رهبری سازماني
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مناسب ،توسعهی فناوری ،رقابت داخلي و جهاني ،مزيت نسبي ،كیفیت خدمات ارايه شده به مشتريان از جمله
عاملهايي هستند كه امروزه بايد در ارزيابي عملكرد مورد توجه قرار گیرند (ذاكرصالحي.)1306 ،
قدمت شكلگیری نظام ارزيابي عملكرد به صورت رسمي به سه قرن پیش بر ميگردد و در طول زمان هر روز با توجه
به نیازهای سازمان كاملتر گشته است ،يك نظام ارزيابي عملكرد مناسب اگر با توجه به شايستگيهای سازمان طراحي
گردد ميتواند اساس يك سازمان را پايهريزی نمايد و در بهبود عملكرد كاركنان موثر واقع گردد .امروزه روشهای
مختلفي در جهت ارزيابي عملكرد سازماني طراحي شده است و تالش شده دراين روش ها به نیازهای مختلف سازمان
از جنب ههای مختلف نگريسته شود ،بر اساس تحقیقات مجله فورچن درجه در نزد شركتها و سازمان ها روز به روز
افزايش يافته است افزايش جهاني برای كار برد مدل  BSCدر اكثر سازمانها روز به روز افزايش يافته است (آتوات و
بريف.)2774 ،
به همین منظور محققین از كارت امتیازی متوازن در زمینه تحلیل شاخصهای ارزيابي عملكرد دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي استفاده كردهاند .برای دستیابي به اهداف آموزش عالي بايستي عملكردها به درستي اندازهگیری شده و به
صورت قابل دركي بیان شوند .اين اندازهها عالوه بر اين كه بايد در راستای مأموريت و چشمانداز آموزش عالي باشند
بايستي تمامي جنبههای عملكرد دانشگاهها را نیز پوشش دهند .اگر اين شاخصها در تحقیقات علمي تعیین و با يك
اولويتبندی دقیق تنظیم نگردد كمك چنداني به نظام آموزشي دانشگاهها نخواهد نمود لذا در اين راستا از روش
 1BSCكه به عنوان يكي از مؤثرترين و كارآمدترين تكنیك حال حاضر در اجرای استراتژی و ارزيابي جامع عملكرد
ميباشد كه در اين تحقیق مورد استفاده قرار ميگیرد .بنابراين سئواالت اصلي تحقیق به شرح زير ميباشند:
 -1شاخصهای مهم ارزيابي عملكرد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،كدامند؟
 -2تحلیل شاخصهای مهم ارزيابي عملكرد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با استفاده از كارت امتیازی
متوازن ،چگونه است؟
 -3مطلوبیت شاخصهای رتبه بندی شده ارزيابي عملكرد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به روش تاپسیس
فازی كدامند؟
عنصر تغییر و وجود بيثباتيها و سازندههای ناشناخته جهان و همزماني گسترش دامنه و ابعاد جوامع بر دامنه
پیچیدگي و تنوع سازمانها ،برتعامالت محیطي آنها افزوده است ،تعداد و تكثر بیش از حد سازمانها ،دوام و بقای آنها
در دنیای متغیر كنوني به چالشي اساسي بدل نموده و در اين میان نیز گسترش نظام آموزش عالي ايران ،با توجه به
گستردگي اثرگذاری بر فرايندهای اجتماعي و كاركردهای مختلف از اين امر مستثني نبوده است .در  27سال گذشته
دو موضوع در آموزش عالي برتر و پاسخگو مطرح بوده است ،اولین موضوع توجه به افزايش خدمات در دانشگاه و
ديگری برنامهريزی و پاسخگويي و ارزيابي عملكرد مناسب است (فرانك .)566:2770 ،2در دنیای پیچیده ،معتبر و
رقابتي عصر حاضر ،ديگر نميتوان با دسترسي محدود به اطالعات و نیروی انساني ،بدون ابزارها و فرايندهای ساده
مديريت اثر بخش منابع انساني ،سازمانها را اداره كرد ،در اين راستا اكثر سازمانها فرايندهای مستمری را برای اداره
سازمان و ارزيابي اهدافشان ايجاد مينمايند؛ تا بتوانند در دراز مدت در عرصههای رقابتي با نگرش به مديران تحول
آفرين به پرورش سرمايههای فكری در يك سازمان بپردازند و گام موثری در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت منابع انساني
بردارند(كوملو )639:2775،3كه در اين رابطه مشورت با اساتید فن به منظور شناخت ،بهكارگیری و تقويت عوامل
توفیقساز ،امكان دستیابي سريعتر به هدفهای دانشي را برای سازمانها فراهم ميكند .ذيال به مباني نظری اين
موضوع در ديدگاه آيات ،روايات و منابع مربوط در اين زمینه اشاره ميشود .خداوند در آيه 146سوره آل عمران ،به
پیامبر خود امر مي كند كه در تصمیم گیریها ،ابتدا با مسلمانان ،مشورت كرده و پس از تصمیم گیری با توكل ،كار
خود را آغاز نموده و پیش ببرد .شآن نزول اين آيه مربوط به جنگ احد است كه مسلمانان در آن شكست خوردند .با
1- Balanced Score Card
2- Frank
3- Komolo
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وجود اين كه پیامبر با مسلمانان ،قبل از آغاز جنگ ،در مورد چگونگي نبرد مشورت كرده بودند و دچار شكست شدند؛
لیكن باز هم به پیامبر خود برای مشورت پیش از تصمیمگیری ،تاكید كرده و دستور ميدهد(رحمان سرشت ،حسین و
محمدی نسب ،مهدی .)13 :1306 .در حديث ديگری از پیامبر آمده كه مشكالت كار جمعي كه مورد پسند شما
نیست؛ بهتر است از آن چه كه در كار انفرادی ميپسنديد؛ زيرا در كار جمعي رحمت است(هندی 1571 ،ه ،ق.)299 ،
تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد

(كاپالن )1662،1ارزيابي عملكرد را فرآيند سنجش جامع عملكرد دستگاههای اجرايي در قالب عباراتي نظیر كارآيي،
اثربخشي ،توانمندسازی و قابلیت پاسخگويي در چارچوب اصول و مفاهیم علمي مديريت برای تحقق اهداف و وظايف
سازماني ميداند .به عبارت ديگر منظور ارزيابي عملكرد اين است كه مدير كلیه امكانات مصرف شده اعم ازمادی و
معنوی را با بازدهي كار بر اساس معیارهای مورد قبول مقايسه كند تا روشن شود كه به اهداف كمي و كیفي مورد
انتظار نائل آمده است يا خیر( دفتر ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت.)1306 ،
در برنامههای اجرائي سازمانها ،انـدازهگیری و ارزيابي به عنوان يكي از پايهایترين مبنای علوم مختلف در عرصه
دستاوردهای بشری درآمده است .شايد بتوان يكي از مولفههای اصلي پیشرفته بودن جــوامع را همیــن جنبش
انـدازهگیری دانست .در اين میان ،اندازهگیری عملكرد خود به عنوان يك موضوع عمومي ،عملكردهای مختلف موجود
در صحنه كسب و كار را شامل مي شود .عملكردهايي كه هم مربوط به سازمان و هم مربوط به واحدها ،فرآيندها ،افراد و
مشتريان آن است .از آنجا كه اندازهگیری عملكرد به عنوان چراغ راه و هدايتگر كلیه فعالیتهای مديريتي مطرح است
و رشد و توسعه پايدار سازمانها و مؤسسات كشور و پیامد آن يعني رشد اقتصاد ملي مرهون سنجش ،اندازهگیری،
تجزيه و تحلیل ،مقايسه و انجام اقدامات الزم و ضــروری در ايــن زمینــه است ،مبحث اندازهگیری عملكرد روز به روز
از اهمیت بسیار زيادی برخوردار شده است.
روش کارت امتیازی متوازن ( )BSC
اين روش در سال  1662توسط پروفسور كاپالن و دكتر نورتون دو تن از اساتید دانشگاههاروارد ارائه شد و مورد
استقبال بسیاری از سازمانها قرار گرفت .فلسفه و ماهیت وجودی اين روش در اين است كه چشمانداز ،ماموريت و
استراتژی سازمان را به اهداف و اندازههای مناسب تبديل مينمايد .اين اندازهها و اهداف در چهار ديدگاه :مالي،
مشتری ،فرآيند داخلي كسب و كار و يادگیری و رشد بیان ميشوند .اين روش كلیه جنبههای مالي و غیرمالي عملكرد
يك سازمان را تحت پوشش قرار داده و توازني بین اندازههای مربوط به خروجي عملكرد مربوط به گذشته و
محرکهای 2عملكرد آينده ايجاد مينمايد (كاپالن .)1662،روش ارزيابي متوازن بهعنوان يك سیستم ارزيابي عملكرد،
عالوه بر ارزيابي مالي سنتي ،عملكرد سازمان را با افزودن سه بعد ديگر يعني مشتريان ،فرآيندهای داخلي كسب و
كار ،يادگیری و رشد مورد ارزيابي قرار ميدهد .روش مذكور با توجه ويژه به داراييهای نامشهود سازمان كه در عصر
حاضر از اهمیت ويژهای برخوردار گرديده است ،اين امكان را به سازمان ميدهد تا با گنجاندن آن در مدل ارزيابي مورد
نظر ،از طريق نظارت ،كنترل و آگاهي از كیفیت دارايي های نامشهود ،در صورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و
جبران كاستيها اقدام نمايد (كاپالن و نورتون .)1662 ،روش ارزيابي متوازن ،با ترجمه چشمانداز و استراتژی سازمان
به عبارات قابل درک ،از برداشت های متفاوت جلوگیری كرده و با همسو ساختن اهداف فردی و سازماني به اجرای
موفقیتآمیز استراتژی كمك ميكند .اين روش به عنوان رويكرد نوين مديريت استراتژی اين امكان را به مديران
ميدهد تا با بیان چشمانداز و استراتژی سازمان در قالب شاخصهای قابل سنجش ،ابزار قابل اعتمادی برای ارزيابي
عملكرد و سیستم مديريت سازمان فرآهم سازد (جانسون.)2773 ،
1- Kaplan
2- Driver
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شاخصهای ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی

شاخص عبارت است از استفاده از مالک ها و اصولي كه خصوصیات كیفي را در قالب كمیت بیان كرده و آنها را قابل
بررسي و ارزشیابي ميكند (حسیني نسب .)3 :1302 ،شاخصها از طريق جمعآوری مدارک صريح و روشن ،مسائل و
مشكالت نظام آموزشي را نمايان ساخته و مشخص ميكنند كه چه بخشهايي از نظام آموزشي به اقدامهای اصالحي
نیاز دارند .بنابراين شاخصهايي برای سنجش عملكرد نظامهای آموزشي و دانشگاهي ،مديريت را قادر ميسازند تا
بهرهوری سیستمهای آموزشي و دانشگاهي را با تقويت شاخصها افزايش دهد (مركز مطالعات ،تحقیقات و ارزشيابي
آموزشي.)1304 ،
بنابر تعريف يونسكو در بررسي وضعیت جهاني علم ،سه زمینه اصلي برای شاخص ارزيابي موقعیت بهكار ميرود تا
مقايسه علمي كشورها را در منطقه وجهان امكان پذير سازد.
 -1منابع مادی اختصاص يافته به فعالیتهای علمي و تكنولوژيكي
 -2تشخیص تولید علم بر حسب نشريات
 -3سنجش تولید تكنولوژی بر حسب حقوق اعضای ثبت شده
مجموعه عواملي كه در ارزيابي عملكرد برای سنجش آموزش عالي مورد استفاده قرار ميگیرند عبارتند از:
 -1ارزيابي بر اساس محورهای استاد -دانشجو
 -2ارزيابي بر اساس محورهای انتشارات
 -3تولید و گسترش تكنولوژی بر اساس ثبت اختراعات
 -5منابع مادی اختصاص يافته
 -4تعريف كمي و كیفي ارتباط منسجم بین آموزش و تحقیق(حسیني نسب.)1302،
شاخصهای ارزیابی آموزش عالی ایران
شورای عالي انقالب فرهنگي در جلسه  447مورخ  ،1303/0/29شاخصهای ارزيابي آموزش عالي را به شرح زير
تصويب كرد:
شورای عالي انقالب فرهنگي به منظور بررسي و ارزيابي آموزش عالي و تدوين شاخصها و ضوابط ارزيابي با بهرهگیری
از مطالعات جهاني در حوزه تخصصي آموزش عالي (از جمله الگوهای ارزيابي آموزش عالي ،الگوی شبكه بین المللي
تضمین كیفیت در آموزش عالي ،شاخصهای مطرح شده توسط يونسكو و… ).به تدوين مولفههای اصلي و
شاخصهای آموزش عالي در گستره ارزيابي كالن و خرد شامل بخشهای كلي (عمومي) ،آموزشي ،پژوهشي،
دانشجويي ،فرهنگي و اعتبارات و امكانات ،در ابعاد كمي و كیفي اهتمام ورزيده است.
ارزيابي كالن :در اين سطح ،وضع موجود آموزش عالي كشور در مقیاس ملي ارزيابي ميشود و وضعیت هر يك از
زيرمجموعههای آموزش عالي به صورت كلي و فراتر از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و سازمانهای مربوط مورد
بررسي قرار ميگیرد .اين ارزيابي روند آموزش عالي كشور را در هر يك از حوزههای اصلي (زيرساختهای آموزشي،
پژوهشي ،دانشجويي ،فرهنگي و بودجه و اعتبارات) معین و موقعیت نسبي آنها را در عرصه بین المللي مشخص
ميكند .ارزيابي خرد :در اين سطح وضعیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در مقايسه با يكديگر ارزيابي ميشود.
گرچه بسیاری از شاخص های تدوين شده در دو بخش خرد و كالن مشابه هستند ،ولي سطح ارزيابي متفاوت است.
ارزيابي خرد نهايتاً به دستهبندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي منجر مي گردد .شاخصهای ارزيابي كالن و خرد
آموزش عالي شامل شاخصهای كمي ،كیفي و تحلیلي آموزش عالي بوده و در  4حوزه اصلي :شاخصهای كلي،
آموزشي ،پژوهشي ،دانشجويي ،فرهنگي و اعتبارات و امكانات تدوين گرديده است.
بخش كلي :شاخصهای كلي در آموزش عالي ،شاخصهايي هستند كه امكان جايگزيني آنها در بخشهای آموزشي،
پژوهشي ،دانشجويي ،فرهنگي و اعتبارات و امكانات كمتر وجود داشته و بیشتر جنبه عمومي و مشترک داشتهاند.
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بخش آموزشي :شاخصهای آموزشي شامل شاخص های كمي ،كیفي و تحلیلي است كه مربوط به اعضاء هیأت علمي،
برنامهها و فضاهای آموزشي و درسي ،كارشناسان آموزشي ،سطوح و مقاطع تحصیلي و  ...ميباشد.
بخش پژوهشي :شاخصهای پژوهشي شامل شاخص های كمي ،كیفي و تحلیلي در ارتباط با مراكز تحقیقاتي ،محققین،
انتشارات تحقیقاتي (تألیف و ترجمه كتب و مقاالت علمي پژوهشي وكنفرانسها ،همايشها و … ميباشد.
بخش دانشجويي :شاخص های دانشجويي شامل :شاخصهای كمي ،كیفي و تحلیلي در خصوص پذيرفتهشدگان،
دانشجويان و دانشآموختگان ،فضاهای دانشجويي و … ميباشد.
بخش فرهنگي :شاخصهای فرهنگي شامل شاخصهای كمي ،كیفي و تحلیلي مرتبط با مسائل فرهنگي و فعالیتهای
فوق برنامه و رفاهي اعضای هیأت علمي ،دانشجويان و كاركنان ،برنامهها و آموزشهای فرهنگي و … ميباشد.
بخش اعتبارات و امكانات :شاخصهای اعتبارات و امكانات شامل شاخصهای كمي ،كیفي و تحلیلي در خصوص بودجه
و اعتبارات بخش آموزش عالي ،دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،بودجه و اعتبارات آموزشي ،پژوهشي ،دانشجويي و
فرهنگي و نیز حقوق و مزايای اعضای هیأت علمي ،غیر هیأت علمي و ....ميباشد.
در هر يك از حوزهها شاخصهايي نیز در خصوص مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ارائه شده است .قابل
ذكر است كه شاخصهای تدوين و ارائه شده ،از زوايا و ديدگاههای مختلف ،آموزش عالي و رسالتها و عملكردهای آن
را مورد توجه قرار داده و شامل جنبههای مختلف كمي و كیفي از يك سو و دروندادها ،فرآيندها ،بروندادها ،پیامدها و
اثر بخشيها از سوی ديگر است .در نتیجه اين گستردگي ،تعداد شاخصها پر شمار و گاه با هم دارای همپوشانيهائي
مي باشد كه ميتوان گفت در ارزيابيهای همه جانبه ،چنین پديدهای اجتناب ناپذير است .نكته ديگر اينكه توجه به
شاخصها نه تنها به عنوان نشانگرهای ارزيابي مفید و كار آمد است ،بلكه شاخصها ميتوانند جهت دهنده ،نظمآور و
هدايتكننده باشند و مديريتهای كالن و خرد را در جهت شناخت بهتر وضعیت و تالش در جهت بهبود آن ياری
رسانند .با در نظر گرفتن اين شاخصها و تجارب مديران ارشد دانشگاهها نقشه استراتژی دانشگاهها در اين تحقیق با در
نظر گرفتن چهار منظر كارت امتیازی متوازن تدوين گرديد.
تصمیمگیری چند معیاره و تاپسیس فازی
تصمیمگیری ،فرآيند يافتن بهترين موقعیت در بین گزينههای موجود است .تقريباً در اكثر مسائل تصمیمگیری به علت
كثرت معیارها ،تصمیمگیرنده دچار مشكل ميشود .از اين رو برای اكثر مسائل ،تصمیمگیرنده ميخواهد به بیش از يك
1

هدف ،در راستای انتخاب نحوه اجرای فعالیتها ،دست يابد (زلني . )29 :1602 ،در تصمیمگیری چند معیاره
كالسیك ،وزن معیارها كامالً شناخته شده است؛ اما بهدلیل وجود ابهام و عدم قطعیت در اظهارات تصمیمگیرنده ،بیان
دادهها به صورت قطعي نامناسب است .در سالهای اخیر تالشهای بسیاری برای رفع اينگونه ابهامات و عدم قطعیتها
صورت پذيرفته كه نهايتاً منجر به بكارگیری تئوری مجموعههای فازی در روشهای ارزيابي چندمعیاره گرديده
است(چن و وانگ .2)1662 ،گفتني است كه تئوری فازی در سال  1694توسط پروفسور لطفيزاده نشر پیدا كرده است.
قضاوتهای مردم عموماً بهصورت مبهم مانند عبارات زباني :مساوی ،نسبتاً قوی ،خیلي قوی ،بينهايت قوی و  ...با يك
درجه اهمیت ميباشد .تئوری فازی ميتواند به ابهام موجود در عبارتهای زباني نظردهندگان كمك كند(سمیح،
 .3)2776مطلوبیت گزينه ها در مقايسه با همه معیارها معموالً به صورت اعداد فازی بیان ميگردند كه آن را مطلوبیت
فازی مينامند و توسط روشهای ارزيابي تصمیمگیری فازی سنجیده ميشوند .رتبهبندی گزينهها بر اساس مقايسه
مطلوبیتهای فازی مربوطه است(يه ،دنگ.5)2775 ،

1- Zeleny
2- Chen,Hwang
3- Semih
4- Yeh,Deng
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تاپسیس (روش اولويتبندی با توجه به شباهت با راهحل ايدهآل مثبت) ،به عنوان يكي از روشهای كالسیك MCDM

شناخته شده است كه در سال  1601توسط هوانگ و يون برای حل مسائل  MCDMتوسعه داده شد كه بر اساس
تعیین ايدهآل بود .گزينه 1انتخاب شده بايد دارای كوتاهترين فاصله از ايدهآل مثبت و از طرف ديگر بیشترين فاصله از
ايدهآل منفي باشد(هووانگ و يونگ .2)120 :1601 ،در جدول  1پیشینه پژوهش ارائه مي گردد:
جدول ( )1شاخصهای ارزیابی عملکرد

رديف

عنوان مقاله

نويسنده

1

طراحي الگوی ارزيابي
عملكرد واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمي براساس
شاخصهای تعالي سازماني
با استفاده از روش تحلیل
پوششي دادهها

نادرقلي
قورچیان

1306

محمود
دهقان
نیری

1300

رويكرد منسجم Topsis-

2

3

 bscجهت ارزيابي
دانشكدهها

سال

طراحي الگوی مفهومي
ارزيابي دانشگاه اسالمي با
بهره گیری از مدل كارت
امتیازی متوازن)(BSC

داود
فیض

1300

مدل تلفیقي كارت امتیازی
متوازن و تعالي به منظور
بهبود عملكرد دانشگاه

علي
محمد
احمدوند

1361

مورد

نتايج

30واحد
دانشگاهي
منطقهی يك
دانشگاه آزاد
اسالمي

اين پژوهش بمنظور تبیین ابعاد و
مؤلفههای ارزيابي عملكرد در آموزش
عالي و ارايهی الگويي مناسب در
دانشگاه آزاد اسالمي انجام شده است.
نتايج نشان داد كه برخي از واحدهای
دانشگاه آزاد منطقهی يك كارا و
برخي ديگر ناكارا هستند.

دانشكدههای
مديريت برتر
دانشگاههای
استان تهران

در اين تحقیق دانشكدههای مورد
بررسي با استفاده از تكنیك تاپسیس
براساس مناظر  BSCرتبه بندی
شدند.

دانشگاه
اسالمي

مدل طراحي شده دارای شش مرحلة
اصليِ تعیین تعداد و عناوين جنبهها،
چشمانداز دانشگاه اسالمي ،اهداف
راهبردی ،نقشة راهبرد ،شاخصهای
كلیدی اسالمي شدن دانشگاهها و
اجرای مدل و يك حلقة بازخور است.

دانشگاه جامع
امام حسین(ع)

در صورت تلفیق مدلهای ارزيابي
متوازن و تعالي سازماني ،ميتوان
چارچوب مناسبي را برای ارزيابي
عملكرد فراهم نمايند .هم راستاسازی
اين دو مدل ،قادر است بهبود مستمر
و افزايش بهره وری در دانشگاه را در
پي داشته باشد.

روش تحقیق
اين تحقیق از نظر هدف «كاربردی» و از نظر روش گردآوری دادهها «توصیفي -پیمايشي» ميباشد .جامعه آماری
تحقیق ،اساتید و مسئولین آموزشي دانشگاه علوم دريايي نوشهر بوده كه هم ديد كاملي نسبت به تواناييهای آموزشي و
پژوهشي دانشگاه ها دارند و هم سالیاني سابقه تدريس داشته و از نزديك در جريان مشكالت نظام آموزشي و نحوه
1- Alternative
2- Hwang & Yoon
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عملكرد دانشگاهها بودهاند به تعداد 07نفر انتخاب گرديدند .حجم نمونه نیز برابر با جامعه آماری به صورت تمام شماری
ميباشد .برای جمعآوری دادههای مربوط به مباني نظری به صورت كتابخانهای و میداني ،و برای جمعآوری دادههای
تجربي در قالب پرسشنامه و مصاحبه حضوری و استفاده از تجارب و نظرات روسا و معاونین آموزشي دانشگاهها با در
نظر گرفتن شاخصهای ارزيابي عملكرد دانشگاهها ،مصوبه شورای عالي انقالب فرهنگي و همچنین شاخصهايي مد
نظر يونسكو مي باشد؛ فاكتورهای اصلي موفقیت ،شاخصها و اهداف كالن موسسات آموزشي كه در راستای هم بوده از
ديدگاه جامعه آماری استخراج گرديد.
فرآيند بررسي تحقیق را ميتوان به دو بخش كلي تقسیم نمود:
بخش اول شامل مرور بر ترسیم نقشه استراتژی مؤسسات آموزشي ،تعیین اهداف كالن و شاخصهای مرتبط با آنها و
در نهايت دسته بندی اهداف كالن در چهار منظر (مالي– مشتری -فرآيندهای داخلي -رشد و يادگیری) ميباشد .نقشه
استراتژی دانشگاه با در نظرگرفتن شاخصهای مورد نظر متخصصین دانشگاهي(جامعه آماری) تدوين گرديد.
بخش دوم نیز شامل ارزيابي شاخصها و تعیین وزن و اهمیت آنها ميباشد .محققین به منظور تعیین وزن شاخصها در
منظرها جهت محاسبه كارايي وجهها و در نهايت كارايي كل دانشگاه ،از تكنیك تاپسیس استفاده نمودند .بدين ترتیب
كه ابتدا با استفاده از طیف فازی اهمیت هر يك از منظرها تعیین ميشود و سپس به هريك از شاخصها با توجه به
درجه تاثیرگذاری بر كارايي منظر مربوطه وزن داده ميشود.
شناسایی شاخصها و اهداف و تشکیل کارت امتیازی متوازن
محققان با توجه به شرايط و هدفهای موجود در دانشگاههای مورد مطالعه ،با مصاحبه مشاركتي و عمیق ،و استفاده از
تجارب و نظرات مديران ارشد و اساتید مجرب و در نظر گرفتن شاخصهای ارزيابي دانشگاهها از نظر يونسكو به تعیین
فاكتورهای اصلي موفقیت ،شاخصها و اهداف كالن موسسات آموزشي كه در راستای هم ميباشند ،پرداختند كه نتايج
آن در قالب شكلهای شماره  2 ،1و 3و تحت عناوين نقشه استراتژی دانشگاه و نمودار سلسله مراتبي  BSCو كارت
امتیازی متوازن آمده است.
يونسكو مؤلفههای منابع مادی اختصاص يافته به فعالیتهای علمي و تكنولوژيكي ،تشخیص تولید علم بر حسب
نشريات ،سنجش تولید تكنولوژی بر حسب حقوق اعضای ثبت شده ،ارزيابي بر اساس محورهای استاد -دانشجو ،منابع
مادی اختصاص يافته ،تولید و گسترش تكنولوژی بر اساس ثبت اختراعات ،تعريف كمي و كیفي ارتباط منسجم بین
آموزش و تحقیق ،ارزيابي بر اساس محورهای انتشارات به عنوان اصلي ترين فاكتورهای اصلي در ارزيابي عملكرد
دانشگاهها دانسته كه بايد در استراتژی دانشگاهها مدنظر قرار گیرد.
با عنايت به شاخصهای ارزيابي آموزش عالي مصوب شورای عالي انقالب فرهنگي در بخش كلي ،بخش آموزشي ،بخش
پژوهشي ،بخش دانشجويي ،بخش فرهنگي ،بخش اعتبارات و امكانات و شاخصهای يونسكو و در نظر گرفتن چهار
منظر كارت امتیازی متوازن ،نتايج تجارب و نظرات مديران ارشد دانشگاهها منجر به ترسیم استراتژی و چشمانداز
دانشگاهها با محوريت دانشگاه علوم دريايي به شرح زير ميباشد( :شكل او2و 3مكمل هم هستند)
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افزايش بودجه آموزشي  -2بهبود بودجه پژوهشي  -3افزايش بودجه عمراني

مديريت هزينههای اضافه كاری

مالی

بهبود سیستم خدمات
آموزشي

مديريت هزينه های امكانات
دانشجويي

مديريت مصرف انرژی

مديريت هزينههای انتشارات و چاپ كتب

مديريت مستمر و جامع هزينهها

ارتقاء فرهنگ مشتری مداری و سطح رضايت مشتريان(دانشجويان)

مشتریان

بهبود ارتباط برون سازماني

چابك سازی و انعطاف پذيری

مديريت روابط مشتريان

-1

ارتقا كیفیت خدمات آموزشي

مدیریت منابع انسانی

مدیریت گروههای آموزشی

دانش محور

فرآیندهای داخلی

پیاده سازی سیستم استاندارد دانشگاه  -2توسعه و نگهداشت منابع
انساني  -3ارتقا ظرفیت و خدمات دانشگاه

مديريت استانداردها و روشها

-1

مديريت دانش
توسعه نظام آموزشي اثربخش

مديريت پروژه های فناوری
اطالعات

توسعه آموزشهای مجازی

مديريت پژوهشهای كاربردی

شکل ( )1نقشه استراتژی دانشگاه (از نگاه صاحبنظران دانشگاهی)
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پیاده سازی مديريت دانش  -2بهبود سطح پژوهشها و كاربردی نمودن آنها
توسعه زيرساخت های IT
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كارت امتیازی متوازن
دانشگاه

منظر
رشد و
يادگیری

پیاده
سازی
مديريت
دانش

بهبود
سطح
تحقیقات
و كاربرد
آنها

منظر
فرايندهای
داخلي

توسعه
زير
ساخت
IT

ارتقاء

پیاده سازی

ظرفیت و

سیستم

خدمات

استاندارد

دانشگاه

دانشگاه

شاخص
مستند
سازی
تجربیات

توسعه و
نگهداش
ت منابع
انساني

شاخص
سالمت
سازماني

میزان رشد
آموزشهای
مجازی

شاخص
سرانه
آموزش
اثربخش

منظرمشتری

درصد اجرای
برنامههای
آموزشي

شاخص
میزان
تحقیقات
كاربردی

مقاالت و
تالیف كتب

سطح
رضايت

افزايش
بودجه
آموزشي

مشتريان

بهبود
بودجه
های
پژوهشي

شاخص
رشد
اعتبارات
آموزشي

میزان
جذب
اساتید
مجرب
شاخص
چابكي
سازمان

شاخص
گرايش های
جديد
تحصیالت
تكمیلي

شکل ( )2نمودار سلسله مراتبی کارت امتیازی متوازن(مکمل شکل())1
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افزايش
بودجه
عمراني

شاخص
رضايت
دانشجويان
شاخص
رشد
امكانات و
فضاهای
آموزشي

شاخص
شكايات
دانشجويان

درصد
كالسهای
مجهز به
سیستم
سمعي

شاخص رشد

افزايش

منظرمالي

شاخص
رشد
اعتبارات
پژوهشي
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منظر مالي
محرکهای عملكردی

شاخصهای
اندازهگیری

اهداف كالن

مديريت هزينه های
آموزشي

شاخص رشد اعتبارات
آموزشي

 -1افزايش بودجه
آموزشي

مديريت هزينه های
آموزشي

شاخص رشد اعتبارات
پژوهشي

 -2بهبود بودجه های
پژوهشي

مديريت هزينه های
عمراني

شاخص رشد امكانات
و فضاهای آموزشي

 -3افزايش بودجه
عمراني

منظر فرايندهای داخلي
منظر مشتری

مديريت روابط
مشتريان

شاخصهای
اندازهگیری

اهداف كالن

مديريت گروه-
های آموزشي

شاخص گرايشهای
جديد تحصیالت
تكمیلي

ارتقاء ظرفیت
و خدمات
دانشگاه

درصد اجرای برنامه-
های آموزشي

پیاده سازی
سیستم
استاندارد
دانشگاه

شاخص میزان رشد
دوره های آموزشي
طي شده كاركنان
میزان جذب اساتید
مجرب

توسعه و
نگهداشت
منابع انساني

مديريت
استانداردها و
روش ها

مديريت طرح و
برنامه ريزی

چشم انداز و
مأموریت
دانشگاه

محرکهای
عملكردی

شاخصهای
اندازهگیری

اهداف كالن

مديريت
روابط
مشتريان

شاخص رضايت
دانشجويان

افزايش سطح
رضايت
مشتريان

شاخص انعطاف
پذيری دانشگاه

تنوع بخشیدن
به نحوه
پذيرش
دانشجويان

مديريت
گزينش و
استخدام

منظر رشد و يادگیری
محرکهای
عملكردی

شاخصهای
اندازهگیری

اهداف كالن

مديريت دانش

شاخص مستند
سازی تجربیات
كاركنان دانشگاه

پیاده سازی مديريت
دانش

توسعه نظام
آموزشي اثربخش

شاخص سرانه
آموزش اثربخش

بهسازی دانش و
افزايش سطح مهارت

مديريت
پروژههای
فناوری اطالعات

شاخص
زيرساخت
فناوری اطالعات

حمايت و توسعه
زيرساخت های IT
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رتبهبندی شاخصها با استفاده از تكنیك تاپسیس فازی
مراحل تصمیمگیری به كمك تكنیك تاپسیس فازی بهشرح زير است:
مرحله  -1بدست آوردن بردار اوزان w~j
مرحله  -2نرمال سازی ماتريس بدست آمده از نظرسنجي خبرگان در رابطه با گزينهها كه ماتريس جديدی به شرح زير
ميباشد:
()1

R   rij 
m n

} B  {1, ...,nمربوط به شاخصهايي كه در رابطه با سود است (فرمول .)2
} C  {1, ...,nمربوط به شاخصهايي كه در رابطه با هزينه است (فرمول .)3
j B

()2

j C

()3

 aij bij c ij d ij 
rij   * , * , * , *  ,
dj dj dj d j 






 aj aj aj aj 
rij  
, , ,
,
 d ij c ij bij aij 



مرحله  -3بنابراين ماتريس وزندهي شده به شكل فرمول  5ميشود:

V  v ij  , i  1, 2,..., m , j  1, 2,..., n
m n
v ij  rij  w j

()5
مرحله  -5تعیین راهحل ايدهال فازی مثبت

*v~j

( 1(FPISو ايدهال فازی منفي

v~ij ; j  B

 imin

1,...,m
~
vj  
max v~ ; j  C

i 1,...,m ij

v~j

)( 2(FNISفرمول  4و: )9
v~ij ; j  B

imax
*
1,..., m
~
vj  
min v~ ; j  C

i 1,...,m ij

()4

}FPIS  {v~j* | j  1, ...,n

()9

}FNIS  {v~j | j  1, ..., n

مرحله  -4محاسبه فواصل اندازهها با استفاده از فاصله اقلیدسي فازی:
1
2
2
2
2
 a1  b1   a2  b2   a3  b3   a4  b4  
()0
4
فاصله هر استراتژی از ايدهآل مثبت با فرمول  0محاسبه ميشود:

 

D a,b 

n

d i*   d (v~ij , v~j* ), i  1, ..., m

()0

j 1

و فاصله هر استراتژی از ايدهآل منفي با فرمول  6محاسبه ميشود:
n

d i   d (v~ij , v~ j ), i  1, ..., m

()6

j 1

مرحله  -9محاسبه نزديكي نسبي به ايدهال و رتبهبندی (فرمول :)17

1- Fuzzy Positive Ideal Solution
2- Fuzzy Negative Ideal Solution
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,

()17

d i
*d i  d i

CI i 

ابتدا ميبايست ماتريس تصمیمگیری كه شامل ارجحیتهای كیفي كه تصمیمگیرندگان به گزينهها و معیارها دادهاند ميباشد،
را با استفاده از متغیرهای زباني به ماتريس تصمیمگیری كمي تبديل نمود.
ابتدا ميبايست ماتريس تصمیمگیری كه شامل ارجحیتهای كیفي كه تصمیمگیرندگان به گزينهها و معیارها دادهاند ميباشد،
را با استفاده از متغیرهای زباني به ماتريس تصمیمگیری كمي تبديل نمود.
جدول ( )2شاخصهای استخراجی از تجزیه و تحلیل مصاحبه در چهار منظر BSC

C1

منظر فرايندهای داخلي

S1

شاخص گرايش های جديد تحصیالت تكمیلي S1 -

C2

منظر مالي

S2

درصد اجرای برنامههای آموزشيS2 -

C3

منظر مشتری

S3

شاخص سالمت سازمانيS3 -

C4

منظر رشد و يادگیری

S4

میزان جذب اساتید مجربS4 -

S5

شاخص رشد اعتبارات آموزشيS5 -

S6

شاخص رشد اعتبارات پژوهشيS6 -

S7

شاخص رشد امكانات و فضاهای آموزشيS7 -

S8

شاخص رضايت دانشجويانS8 -

S9

شاخص شكايات دانشجويانS9 -

S10

شاخص چابكي سازمانS10 -

S11

شاخص سرانه آموزش اثربخشS11 -

 S12شاخص مستند سازی تجربیات كاركنان دانشگاهS12 -
شاخص میزان تحقیقات كاربردیS13 -
S13
S14

شاخص رشد مقاالت و تألیف كتبS14 -

S15

شاخص انعطاف پذيری دانشگاهS15 -

S16

شاخص زيرساخت فناوری اطالعاتS16 -

پس از انجام محاسبات مربوط به تكنیك تاپسیس فازی (نرمال سازی  ،ضـرب اوزان ،محاسـبه نقـاط ايـدهآل مثبـت و ايـدهآل
منفي و تعیین فاصله از اين نقاط) تحت نرمافزار طراحي شده در محیط  EXCELضريب نزديكي مربوط به هر گزينه محاسـبه
و در جدول  2آورده شده است .همانطور كه اشاره شد گزينهای كه دارای ضريب نزديكي باالتری باشـد ،رتبـه بـاالتری را اخـذ
خواهد نمود.
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جدول ( )3ضریب نزدیکی و رتبه بندی شاخصها

رتبه

1
14

مقدار نزديكي

گزينه ها

شاخص گرايش های جديد تحصیالت تكمیلي 0.639991776 S1 -
درصد اجرای برنامه های آموزشي0.343427573 S2 -

0

شاخص سالمت سازماني0.502313892 S3 -
میزان جذب اساتید مجرب0.49351952 S4 -

15

شاخص رشد اعتبارات آموزشي0.354788497 S5 -
شاخص رشد اعتبارات پژوهشي0.616940002 S6 -

3

شاخص رشد امكانات و فضاهای آموزشي0.576847734 S7 -
شاخص رضايت دانشجويان0.466988022 S8 -

0
2
17

Cci

cc1
cc2
cc3
cc4
cc5
cc6
cc7
cc8

13

شاخص شكايات دانشجويان0.383965523 S9 -
شاخص چابكي سازمانcc10 0.513725917 S10 -
شاخص سرانه آموزش اثربخشcc11 0.533397414 S11 -

12

شاخص مستند سازی تجربیات كاركنان دانشگاهcc12 0.413832445 S12 -
شاخص میزان تحقیقات كاربردیcc13 0.563958739 S13 -

9
4
5

cc9

12

شاخص رشد مقاالت و تالیف كتبS14 -

6

شاخص انعطاف پذيری دانشگاهcc15 0.490730965 S15 -
شاخص زيرساخت فناوری اطالعاتcc16 0.46051912 S16 -

11

0.39527031

cc14

بحث و نتیجه گیری
يكي از اساسيترين چالشهای پیشرو در نظام آموزش عالي در ايران عدم وجود يك راهكار مناسب در شناسايي شاخص های
عملكرد دانشگاه ،و نهادينه شدن ارزيابي در دانشگاهها است .ارزيابي عملكرد همواره يكي از مهمترين موضوعاتي است كه
توجه مديران كسب و كارها را به خود جلب كرده و اين مسأله در مورد موسسات آموزش عالي كه خود پیشرو علم و تكنولوژی
هستند از اهمیتي دو چندان برخوردار است.
مفهوم ارزيابي عملكرد ،شامل شناسايي وضع موجود و برنامهريزی و انجام تحوالت عمدهای است كه برای بهبود عملكرد
سازمان ،ضروری هستند .لذا از مهمترين موارد در ارزيابي عملكرد ،داشتن ديد كاملي نسبت به موقعیت موجود در جامعه
جهت شناسايي انحرافات و توسعه برنامههای اصالحي ميباشد .در تحقیق جاری با رويكردی راهبردی به ارزيابي شاخصهای
عملكرد آموزشي دانشگاه علوم دريايي به روش  BSC-TOPSISپرداخته شد.
يافتههای اين پژوهش كه شاخصهای ارزيابي عملكرد را در مؤ سسات آموزش عالي به روش تاپسیس فازی رتبه بندی كرده
است ،رتبه يك مربوط به شاخص گرايشهای جديد تحصیالت تكمیلي ،رتبه دوم شاخص رشد اعتبارات پژوهشي ميباشد.
رتبه سوم شاخص رشد امكانات و فضاهای آموزشي ميباشد كه نیاز هست مديران ارشد مؤسسات آموزش عالي ،توسعه
تحصیالت تكمیلي را در اولويت قرار داده و اعتبارات پژوهشي را به منظور تطبیق علم با عمل در فرايندهای آموزشي مدنظر
داشته باشند .اهداف تعیین شده در اين تحقیق بايد براساس امتیاز مورد توجه ويژه قرار بگیرند تا با دستیابي به اين اهداف
زمینه محقق شدن چشم انداز دانشگاه هموار شود .همچنین پیشنهاد ميشود كه طبق روابط به دست آمده بین معیار و
اهداف ،زيرمعیارها ارزيابي و عملكرد دانشگاه مبتني بر آنها تعیین شود تا به وسیله آن میزان دستیابي دانشگاه به اهداف كالن
مشخص گردد .بناربراين پیشنهاد ميگردد ضمن تقويت اعضای هیئت علمي دانشگاه علوم دريايي؛ رشتههای تحصیلي در
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دوره های كارشناسي ارشد و خصوصا دوره دكتری در دانشگاه علوم دريايي ايجاد گردد و در آينده با توسعه رشتههای تحصیلي
بین رشته ای و فرارشته ای در حوزه علوم و فنون دريايي؛ به سمت دانشگاه نسل سوم و نسل چهارم حركت نمود.
اگر چه در اين مقاله به رتبهبندی شاخصهای ارزيابي عملكرد موسسات آموزش عالي پرداخته شده؛ اما به محققان ديگر
پیشنهاد ميگردد به منظور تولید دانش ،خصوصا دانش راهبردی اسالمي با رويكرد دانشگاه ايراني -اسالمي با استفاده از
شاخصهای اين تحقیق و استراتژی اسالمي دانشگاهها و به كارگیری كارت امتیازی متوازن مدل مفهومي ارزيابي عملكرد
دانشگاههای ايراني -اسالمي با رويكرد دانشگاه نسل چهارم را تبیین كنند.
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