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چکیده
توسعه آموزش عالی به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی توسعه هر کشور ،از اهمیت فراوانیی برخیوردار اسیت و نقی ابی تیویهی در
بسترسازی ،ظرفیتسازی ،فرهنگ سازی و توسعه پایدار ایفا میکند .با ویود تمامی موفقیتها و بیا در نریر فیرفت شیرایط کشیور ،بایید
پذیرفت که آموزش عالی با چال ها و تنگناهای متعددی روبرو است .در ای امتداد ،یکیی از چیال هیای اساسیی ابی توییه ،ارزشییابی
عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور و از یمله آن ،دانشگاههای ارت یمهوری اسالمی ایران بر اساس آیی نامیه ارتقیای فعلیی
است .پژوه حاضر با پی فرض ضرورت بازطراحی سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاههای آییا بیه روش دلفیی و در
سه مرحله انجام شده است و الزامات اب تویه در ای رابطه را بر اساس انون تنوع ضیروری اراییه نمیوده اسیت .در همیی راسیتا بیرای
انتخاب اعضای پان دلفی در پژوه حاضر از روش نمونهفیری غیر احتمالی و بیرای تعییی مییزان توافی یمعیی خبرفیان ،از ضیری
هماهنگی کندال استفاده شده است .یافتهها نشان میدهند شناسایی و کاربسیت رویکردهیا و روشهیای ارزشییابی عملکیرد متناسی بیا
ماموریت دانشگاههای آیا ،ارزشیابی عملکرد بر اساس مراح سهفانه چرخه عبرت و یادفیری (برنامیهرییزی ،اییرا و ارزشییابی) طراحیی
سیستم ارزشیابی متوازن ( ب از ا دام ،حی ا دام و پس از ا دام) ارزشیابی یامع عملکرد در ابعاد مختلی آموزشیی ،تربیتیی ،پژوهشیی،
فرهنگی و ایرایی با اعمال ضرای منطقی برای هر یک از ابعاد ،طراحی متفاوت و متنوع سیستم ارزشیابی عملکیرد اعضیای هییات علمیی
دانشگاهها با تویه به فعالیت در حوزههای مختل مانند علوم انسانی ،فنی و مهندسی و با توییه بیه رتبیه علمیی شیام مربیی ،اسیتادیار،
دانشیار و استاد با رویکرد تویه به نیروی متبوع در آیا و با تویه به آموزشی یا پژوهشی بودن عضویت هیات علمیی در ایی رابطیه میورد
تویه خواهد بود.
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نق و اهمیت آموزش عالی و ارتباط و تاثیر آن بر برنامههای توسعه ملی و ارتقای دان و فنّاوری ،بدیهی است لذا در تدوی
سیاست های توسعه ملی ،آموزش عالی به عنوان یکی از محورهای اصلی به شمار میرود .در وا ع ،میتیوان ففیت کیه یکیی از
ارزشمندتری ساختارهای یامعه برای پیشرفت و توسعه ،نرام آموزش عالی و دانشگاه است ،به نحوی که در کشورهای توسیعه
یافته ،بخ اب تویهی از ح مسائ و رفع نیازمندی های مطرح در راستای تحق اهداف ملی توسط دانشگاهیان محق می
شود ( .)McMahon, 2018,In Pressکشورهای در حال توسعه نیز بر ای باورند که پایه اصلی توسعة ملی ،فسترش کمیی و
کیفی آموزش عالی است .نهاد آموزش عالی در هر یامعهای ،به ویژه یوامع در حال توسعه ،بیه عنیوان محیرو توسیعه پاییدار
شناخته میشود (سلیمی و همکاران .)1396،11،با ویود ای  ،فعالیت و برنامهای منسجم و هدفمند به منرور بیه روز رسیانی و
ارتقاء کیفی نرام آموزش عالی کشور صورت نپذیرفته است (اکبری و همکاران .)92 ،1392 ،در ای امتداد ،نق اعضای هیات
علمی دانشگاه ها به عنوان موتور محرکه و ستون فقرات نرام دانشگاهی اب تویه است .توسعه نیروی انسانی بدون برخورداری
از اعضای هیئت علمی فعال ،کارآمد ،با نشاط ،پویا و دغدغهمند امکان پذیر نخواهدبود .به عبارت دیگر ،توسعه پاییدار و تحقی
اهداف مندرج در سند چشم انداز توسعه کشور ،نیازمند در اختیار داشت اعضای هییات علمیی توانمنید و شایسیته اسیت کیه
بتوانند با نق آفرینی یدی خود ،آموزش و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز کشور را محقی سیازند ( Faham et al., 2017,
.)311
آنچه که میتواند فعالیت اعضای هیات علمی را در امتداد نیازها و چال هیای کشیور هیدایت نمیوده و هدفمنید سیازد ،نریام
ارزشیابی عملکرد و شاخصهای مندرج در آن است ،زیرا آفاهی از فعالیتهای اعضای هیات علمی و ارزیابی عملکرد آنان حیائز
اهمیت است (محمدی و همکاران )18 ،1396 ،و نرام ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهها ،یکی از سازوکارهای عمده حفی
و تقویت کیفیت و کارآمدی فعالیتهای آموزش عالی و پیژوه در کشیور اسیت (محمیدی دوسیتدار و میرحسیینی،1387 ،
 ،) 124لذا بر اساس الگوی عناصر سازمانی ،باید همه عناصر اعم از فرایند ،محصول ،برونداد و پیامید را در بیر فییرد (اکبیری و
همکاران .) 7 ،1392 ،به عبارت دیگر ،نحوه ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی ،که بر اساس آیی نامههای مرتبط صورت می
پذیرد ،اولویتها ،اهداف و برنامههای ایشان را شک داده و هدایت مینماید .بر ای اساس ،دانشگاهها به عنوان سازمانهایی کیه
هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در کنار تولید علم را به عهده دارند ،بی از هر سازمانی نیازمند ارزیابی از عملکرد اعضای
هیأت علمی خود هستند (محمدی ،43 ،1389 ،صفری ،)19 ،1389 ،زیرا کارایی اعضیای هییات علمیی ،تیاثیر مسیتقیمی بیر
عملکرد دانشگاه دارد (صفری .)54 ،1391 ،با ویود ای  ،نرام ارزشیابی عملکرد اعضای هییات علمیی دانشیگاههیای کشیور بیا
چال های یدی موایه است و تغییر رویة وزارت علوم در ارزشیابی اسیتادان دانشیگاه ضیروری بیه نریر مییرسید (صیفری و
همکاران ،)56 ،1392 ،زیرا ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی ،وظیفه ای پیچیده اسیت (خطیبیان و دیگیران.)98 ،1393 ،
ای مهم در رابطه با دانشگاههای ارت یمهوری اسالمی ایران ،با تویه به ماموریت حساس و پیچیده ارت  ،اهمیتی دوچندان
دارد.
مروری اولیه بر معیارهای نرام ارتقای اعضای هیات علمی در نرام آموزش عالی کشیورمان ،بحی هیای فونیافون را در زمینیه
پرداخت به عم مسای مربوط به آموزش عالی ،علوم ،تحقیقیات و فنیاوری برمییانگییزد (محمیدی دوسیتدار و میرحسیینی،
 .)64 ،1387در عم  ،دانشگاههای ایران به عنوان نماد نرام آموزش عالی کشور ،آنچنان که باید نتوانسته است نقی بریسیته
ای را در توسعه علمی ،نوآوری و ارتباط با صنعت در مقایسه با دانشگاههای کشورهای توسعه یافتیه داشیته باشید (محمیدی و
همکاران ،)113 ،1395 ،لذا ساختارها و عملیات حاکم بر دانشگاهها باید مورد بازبینی یرار فیرنید (محجیوب عشیرتآبیادی و
همکاران .)17 ،1391 ،به نرر میرسد آیی نامه ارتقای اعضای هیات علمی موسسههیای آمیوزش عیالی ،پژوهشیی و فنیاوری
دولتی که آخری نسخه آن مصوب  18اسفند سال  94است و در  9ماده تدوی شده و مبنای ارتقای علمیی اسیاتید از مرتبیه
مربی ،دانشیار ،استادیار و استادی است ،با مشکالت متعددی موایه است و نمیتواند مبنای مناسبی برای هدایت فعالییتهیای
اعضای ه یات علمی و ارزشیابی عملکرد آنها باشد .به عنوان نمونه ،ماده  3ای آیی نامه به فعالیتهای پژوهشی و فنیاوری میی
پردازد و بر اساس آن چاپ مقاله در نشریات علمی و پژوهشی داخلی امتیاز دارد و در رونید امتییازدهی ،مقیارت را بیا اصیالت
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بیشتری مطرح کرده است .ای روند هر چند طی سالهای فذشته موی نامآوری اییران در تولیید علیم بیه وییژه در نشیریات
علمی شده است ،اما اخیراً بی از پی مورد نقد و اعتراض رار فرفته است تا یایی که چندی ب نیز ،رهبر معریم انقیالب
مقاله محوری را نادرست دانسته و بر تویه به ح مسائ کشور در پژوه ها و فعالیت دانشگاهها تاکید نموده و مبحی "علیم
نافع" را مطرح نمودهاند.
در کنار مشکالت مختل و متعدد آیی نامه مذکور ،به نرر میرسد یکی از چال های اساسی اب تویه ،یکنواختی آیی نامه و
عدم برخورداری از تنوع رزم در ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی اسیت .بیه عبیارت دیگیر ،بیر اسیاس آییی نامیه مزبیور،
ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی علوم پایه ،علوم انسانی ،فنی و
مهندسی و غیره ،ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاههای مختل در مناط متفاوت کشور و شبیه آن ،یکسان است،
در حالی ک ه متفاوت بودن نیازهای بالندفی میان اعضای هیئت علمی به عنوان یک انسان دانشگاهی و نه یک انسیان سیازمانی
(کارمندی) در دانشگاههای مختل باید مورد تویه رار فیرد که با تویه به امکانات و ظرفیتهای هر دانشگاه و اعضای هیئیت
علمی آن و همچنی  ،شرایط زمانی و مکانی مختل می تواند متفاوت از همدیگر باشد و یکسانبینی نیازهای بالنیدفی و آییی
نامه نویسی و مقررات انعطافناپذیر در خصوص بالندفی هیئت علمی برای دانشگاههای مختل کاری بیهوده خواهد بود (مح
زادفان و همکاران .)90 ،1396 ،در ای امتداد ،پی فرض پژوه حاضر بر ای مبنا است که با تویه به انون تنیوع ضیروری،
سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاههای آیا و آیی نامههای مترتی بیر آن بایید از تنیوع کیافی و متناسی
برخوردار باشند ،به نحوی که فعالیتهای اعضای هیات علمی در حوزهها ،فروهها ،دانشیگاههیا و نیروهیای مختلی متبیوع هیر
دانشگاه (ستاد فرماندهی ک ارت در رابطه با دافوس و دانشگاه علوم پزشکی ،نیروی زمینی ،نیروی هیوایی ،نییروی درییایی و
نیروی پدافند هوایی در رابطه با دانشگاه های تابعه) با تویه به شاخصهای مندرج در آیی نامه ارزشییابی ،بیه سیمت نیازهیا و
مسای وا عی مرتبط هدایت شود.
پژوه حاضر ،پس از بررسی نق و اهمیت آموزش عالی در توسعه کشور و آیا و چال هیای وضیعیت موییود بیا محورییت
ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی ،با راهبرد سنتزپژوهی به بررسی پژوه های بلی مرتبط پرداخته و بر اساس یافتیههیا،
مختصات سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه های آیا را با رویکرد انون تنوع ضروری ارایه میدهد.
مبانی نظری تحایق
آموزش عالی و توسع
نق محوری و اساسی سرمایه انسانی در توسعه بدیهی است ،تا یایی که بنیاد ثروت یوامع را شک میدهند .در ای امتداد،
اهمیت آموزش عالی و دانشگاهها در تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز کشور غیر اب انکار است ( Aleixo et
 )al., 2018, 1671پیدای دانشگاه ها با هدف کس دان و دستیابی به حقای هستی ،منشاء بروز تحورت بسیاری در
یوامع انسانی به شمار میرود ،به نحوی که آموزش عالی با تخصصی شدن و تربیت نخبگان یامعه در شاخههای مختل دان
بشری همراه بوده است .با فسترش دانشگاه ها ،نه تنها نیروی انسانی مورد نیاز یامعه تربیت شدهاند ،بلکه زیر ساختهای
فکری و فرهنگی یامعه برای برخورداری از روشها و فنّاوریهای نو نیز فراهم شده است ( .)Kankovskaya, 2016, 452از
ای نرر ،آموزش عالی را میتوان موثرتری روش سرمایهفذاری در منابع انسانی دانست که با آموزش ،دان افزایی و ارتقای
نگرش و مهارتها ،زمینههای فرهنگی ی ایتماعی و ا تصادی رزم را برای توسعه ملی فراهم میسازد.
توسعه ،حرکتی مستمر و پویا برای افزای توانایی انسانها در رف ع نیازهای مادی و معنوی از طری فسترش متوازن ساختارها
و نهادهای ایتماعی است .محرو اصلی در توسعه یامعه ،دان های نوی  ،ایدههای تازه و آرمانهای یدید است .آموزش عالی
منبع تولید دان و ایده های نو است .نق آموزش عالی در توسعه ا تصادی کشورها ،چه در ا تصادهای مبتنی بر فنّاوریهای
پیشرفته و چه در کشورهای تازه صنعتی شده و در حال توسعه ،چشمگیر و بیبدی ارزیابی میشود .نق هیچ عاملی را در
توسعه کشور نمی توان با عام انسانی برابر دانست .انسان هم عام توسعه و هم هدف آن است و بیفمان نق عام انسانی با
رشد دان و فنّاوری ارتقاء مییابد (.)Friman et al., 2018, 369
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رزمة نی به اهداف توسعه ملی ،برخورداری از دان و فنّاوری پیشرفته است که تنها در سایة پژوه های بنیادی ،کاربردی و
توسعهای حاص میشود .مسئولیت تولید دان بنیادی و دان فنی بر دوش دانشگاهها و مراکز علمی کشور است.
آموزش عالی به عنوان بخشی از فرایند کلی آموزش ،از راه ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود وة تشخیص آنها ،موی
ارتقای سطح بهرهوری نیروی انسانی میشود .به شکلی د ی تر میتوان اثرات آموزشعالی را در سه مقولة :اثر کاری ،اثر
شناختی و اثر نوآوری بح کرد .اثر کاری موی میشود که نیروی انسانی بتواند با کمیت و کیفیت بیشتری وظایف را
انجام دهد ( .) Reyes, 2018, In Pressاثر شناختی ،اتخاذ و انجام یک تصمیم است .اثر نوآوری نیز سومی اثری است که
انترار میرود از طری آموزشعالی فراهم شود.
نوآوران یهان امروز ،غالباً پرورش یافتة محیطهای دانشگاهی هستند .یهان امروز به آموزشعالی و ایجاد سرمایة انسانی
اهمیت فراوان و بسزایی میدهد .حجم سرمایهفذاری در آموزشعالی ،از رشد اب تویهی برخوردار است و به سرمایة انسانی
بی از سرمایة فیزیکی بها داده میشود .ای احساس منطقی برای تحلی فران به ویود آمده است که سرمایهفذاری در منابع
انسانی ،به نسبت از بازدهی بیشتری برخوردار است و فذشته از آن عمر طورنیتر و استهالو ناچیز دارد .با تویه به اهمیت
ارزشیابی عملکرد نرام آموزش عالی ( ،)Arnautu and Panc, 2015, 388آنچه مبره است ،ارزشیابی عملکرد نرام آموزش
عالی در ال ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاهها است که باید مورد تویه و مدا ه رار فیرد.
مفهوم ارزشیابی عملکرد
حرکت بهسوی رشد ،توسعه و پیشرفت ،به الزاماتی نیاز دارد که یکی از آنها ،استمرار کوش و تالش برای ارزشیابی عملکرد است زیرا
بدون ارزشیابی عملکرد ،هرفز نمیتوان درباره مرات صالحیت و صحت عملکرد مدیران و رهبران سیستمهای ایتماعی همچون
دانشگاهها ،اظهارنرر کرد .در وا ع افر یامعه بخواهد در مسیر پیشرفت مستدام رار فیرد ،باید بتواند بهطور مستمر به ارزشیابی عملکرد
خود پرداخته ،بر اساس بازخور دریافتی ،عملکرد خود را بهبود بخشیده و در مسیر تعالی رار دهد (پورعزت و عبدی.)6 ،1397 ،
برای درو مفهوم ارزشیابی عملکرد ،بایستی ابتدا مفهوم عملکرد را دریابیم .عملکرد به دریه انجام وظایفی که شغ یک کارمند را
تکمی میکند ،اشاره دارد و نشان میدهد که چگونه یک کارمند ،الزامات یک شغ را به انجام میرساند ( Byars and Rue, 2008,
 .)216عملکرد فاهی با «تالش» که اشاره به صرف انرژی دارد ،یکسان تلقی میشود اما تصور صحیح از عملکرد ،همان چیزی است که
بر اساس نتایج فعالیتها اندازهفیری میشود .برای مثال ،یک دانشجو ممک است تالش زیادی را در مسیر آماده شدن برای آزمون بکار
فیرد ،اما نمره کمی دریافت کند! در ای مورد ،تالش زیادی صورت فرفته ،اما عملکرد پایی بوده است .به عقیده بایرز و رو (,2008
 ،)217عملکرد افراد در هر مو عیت ،نتیجه ارتباط متقاب سه چیز است :تالشها ،تواناییها و ادراکات نق .
ال ) تالش ،از برانگیختگی نشئت میفیرد و اشاره به میزانی از انرژی (فیزیکی یا ذهنی) دارد که هر فرد ،هنگام انجاموظیفه مصرف
میکند.
ب) توانایی ،بر ویژفیهای شخصی مهیا برای استفاده در انجام وظای یک شغ درلت دارد.
ج) ادراکات نق  ،به سویهها و مسیرهایی اشاره دارد که افراد باور دارند که باید تالشهایشان را در یهت انجام شغ خود ،بدان سویهها
هدایت کنند.
نو و همکاران  1نیز عملکرد را ناشی از ویژفیهای شخصی ،مهارتها و نرایر آن دانسته و معتقدند که رفتار کارکنان ،ای ویژفیها را به
نتایج عینی تبدی میکنند .در وا ع کارکنان فقط درصورتیکه دان  ،مهارتها ،تواناییها و سایر ویژفیهای ضروری برای انجام یک
شغ را داشته باشند ،میتوانند رفتار خوی را در ال عملکرد درآورند ( .)Noe et al, 2008, 345مالحره میشود که عملکرد ،ویهه،
منزلت و اعتباری عینی ،آفا ی و اب سنج دارد و برحس اثر و نتیجه کار ،ارزشیابی میشود .ازیمله مؤلفههای اساسی مورد تأکید در
مدل نو و همکاران  ،راهبردهای سازمانی است .نکته ای است که معمورً رابطه بی مدیریت عملکرد ،راهبردها و اهداف سازمان ،نادیده
فرفته میشود درحالیکه اساساً ،عملکرد باید برحس اهداف سنجیده شود .مدل مذکور همچنی بر ای مهم اشاره دارد که
محدودیتهای مو عیتی نیز نقشی اساسی در عملکرد افراد ایفا میکنند .ای عوام  ،مجموعه خروییها یا نتایج عینی را شک
- Noe et al
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میدهند .نکته دیگر آنکه فاهی حتی رفتار مناس افراد نیز به نتایج مناس ختم نمیشود فویا ،هم کارکنان باید از ویژفیهای مناسبی
برخوردار باشند و هم سازمان ساختار مناسبی را به کار فیرد ،تا آنگاه ،نتایج مطلوب حاص آید .نکته مهم دیگر آنکه مطلوب است
عملکرد ،در سطوح متفاوت و برحس خرویی ،پیامد و اثر نهایی ،ارزشیابی فردد .نویسندفان با تویه به اهمیت روابط تسلسلیِ
خروییها و پیامدها و آثار نهایی ،ای مهم را بر مدل نو و همکاران افزودند (نمودار .)1
راهبردهای سازمانی (اهداف
نزدیک برد ،دوربرد و
ارزشها)

سطح سوم

سطح دوم

نتایج آفا ی:

نتایج آفا ی:

نتایج آفا ی:

آثار نهایی

پیامدها

خروییها

سطح اول

رفتارهای
فردی

ویژفیهای
شخصی(نریر
مهارتها و تواناییها)

محیط (فرصتها و
محدودیتها در حوزه
فرهنگ سازمانی ،شرایط
ا تصادی و روابط عمومی)

شکل ( )1تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد ()Adapted: Noe et al., 2008, 345

بنابرای  ،باید تالش کرد تا مدلی طراحی شود که در آن ،آثار ویژفیها ،راهبردها و مختصات محیطی ،در ال رفتارها ادغام شوند و نتایج
مطلوب را به بار آورند .بهویژه بهمنرور دستیابی به مزیت ر ابتی ،باید پیوند ویژفیها ،رفتارها و نتایج ،با راهبردهای سازمانی تقویت شود.
بهطورکلی ،میتوان ارزشیابی عملکرد در سطح فردی را بهمنزله فرافرد مطالعه و مراوده مؤثر با کارکنان ،برای انجام وظای شغلی آنها و
استقرار برنامه بهبود ای وظای تلقی کرد ( .)Bayers and Roe, 2008, 345در ای صورت ،عالوه بر اینکه ارزشیابی عملکرد به
کارکنان ایازه میدهد که بدانند عملکردشان چگونه است ،بر سطح تالش و اصالح مسیر آینده آنان نیز تأثیر میفذارد .کارل و
همکاران نیز ارزشیابی عملکرد را فرافرد بررسی مستمر و مدیریت رفتار و بروندادهای انسانی در مح کار دانستهاند ( Carell et al,
.)2000, 225

قانون تنوع ضروری و سیستم ارزشیابی عملکرد
هرچه برنامهریزی پیچیدهتر شود و هر چه بر مرات تنوع موضوعات افزوده فردد ،بر اساس انون پیچیدفی ضروری و انون تنوع
ضروری ،باید بر مرات پیچیدفی و تنوع سیستم ارزشیابی افزوده شود .همچنی  ،رعایت الزامات انون انعطاف ضروری و انون ثبات
ضروری ،برای حف تشخص و پایداری سیستم ضرورت دارد .انون تنوع ضروری ،حاکی از آن است که با تویه به ماهیت وظای
مدیران در سازمانها و تنوع مسائ و مشکالتی که بهطور روزمره با آنها موایه میشوند ،باید تنوع سیستم برنامهریزی مورداستفاده
برای موایهه با مشکالت ،از تنوع سیستمهای ایجادکننده مشکالت یا سیستمهای منشأ ای مشکالت ،بیشتر باشد .ازای رو ،استفاده از
تخصصها و توانمندیهای علمی فونافون در ساختارهای تصمیمفیری و خطمشیفذاری سیستم ضرورت مییابد (پورعزت،1389 ،
 .)123آشبی معتقد است که فقط تنوع میتواند تنوع را مهار کند (رضاییان )96 ،1376 ،یعنی هرچه یک سیستم از تنوع بیشتری
برخوردار باشد ،درت بیشتری برای مهار تنوعات محیطی دارد و خود ،مهارناپذیرتر یلوه میکند.
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بر اساس انون پیچیدفی ضروری ،با تویه به تعدد عواملی که در محدوده فعالیت سازمانها رار دارند و با تویه به تعداد عوام و
بازیگران محیطی ،روابط ،سطوح و ریههای محیط تصمیمفیری سازمانها ،بهطور روزافزون پیچیدهتر میشوند درحالیکه از دیدفاه
اُوه بی و همکاران چنی برمیآید که فویا پیچیدفی ضروری در سازمان ،مهارفر پیچیدفی محیطی است ( Adapted Uhl Bein
 )et al., 2007واضح است که تحلی پیچیدفیهای محیطی ،کار دشواری است و برای مهار آنها ،پیچیدفی مضاعفی موردنیاز است .بر
ای اساس ،مطلوب آن است که پیچیدفی سطوح تحلی و ا دام سازمان ،فراخور افزای سطح پیچیدفی محیط و نیروهای عم کننده
در آن ،افزای یابد ازای رو ،استفاده از حلقههای بازخور پیشرفته و یادفیرنده برای مقابله با ای محیط پیچیده ،ضرورت مییابد
(پورعزت.)171-178 ،1389 ،
بر اساس انون انعطاف ضروری ،سازمانها معمورً در محیطهای پرآشوب فعالیت میکنند محیطهایی که فاهی آنها را مانند هر
سیستم باز دیگر ،به ارائه پاسخ یدید یا تغییر رفتار فعلی وامیدارند .منرور از ای انون ،آن است که سیستم برنامهریزی سازمانی باید
بتواند در موارد ضروری ،از خود انعطاف نشان داده ،ظرفیتی را برای موایهه با مسائ برنامهریزی نشده فراهم سازد .ای انون ،از انون
تنوع ضروری 1فراتر رفته ،انعطافپذیری در برابر مسائ کامالً بدیع ،پی بینی نشده و شگفتیساز را هدف رار میدهد.
بر اساس انون ثبات ضروری ،سازمان باید بتواند طی برنامههای دوربرد و طورنیمدت ،درباره نحوه حضور و تصویرپردازی از خود در
داخ و خارج از سازمان ،تصمیمفیری نماید .بدیهی است که هرفونه مراوده سازمان با سایر سازمانهای داخلی و خاریی ،از میزان ثبات
و پایایی رفتار عوام شک دهنده آن تأثیر میپذیرد بنابرای  ،حدا لی از ثبات رویه و پایداری ویژفیها مفید بوده ،به حف تشخص و
اعتبار سازمان و ا تدار عم آن در راستای چشماندازش کمک میکند.
بدی ترتی  ،رعایت انون تنوع ضروری ،به افزای ظرفیت واکن سیستم برای مهار ظرفیتهای شناختهشده محیط ،رعایت انون
پیچیدفی ضروری ،به افزای درت تحلی سیستم و ادراو ریههای پیچیده در رفتار محیط ،رعایت انون ثبات ضروری ،به حف
هویت سیستم در برابر تحورت خود و محیط و رعایت انون انعطاف ضروری ،به افزای درت مانور فوق فعال سیستم در برابر ظرفیت
های ناشناخته محیط کمک میکند (پورعزت.)125 ،1389 ،
افر سیستم ارزشیابی در حوزه مورد نرر مانند عملکرد اعضای هیات علمی ،از ا تدار ،کفایت و اثربخشی کافی برخوردار باشد ،میتوان
مسیر پیشرفت و توسعه را با وت و اعتماد بیشتری طی کرد زیرا ا تدار در ارزشیابی ،مجال و فضای چانهزنی و فری کاری را کاه
میدهد و ایازه نمیدهد که شرایطی ایجاد شود که در آن ،هر سطحی از عملکرد ،مویه یلوه نماید! افر سیستم ارزشیابی مقتدر باشد،
فرصت فری کاری و توییهفری از سیستم اداری سل میشود (پورعزت و عبدی .)43 ،1397 ،بنابرای  ،رزمه پیشرفت مستمر و صحیح
هر سیستم ا دامکننده و ایرایی ،همچون نرام آموزش عالی ،برخورداری از سیستم ارزشیابی اثربخ و کارآمد است سیستمی پیچیده،
باثبات ،منعط و تنوعپذیر .واضح است که بدون چنی سیستمی ،هیچ تضمینی برای فعالیت صحیح سیستم و استمرار فعالیت آن در
یهت نی به اهداف ،با ی نمیماند.
پیشین تحایق
با بررسی پژوه های بلی مویود در حوزه ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاهها و چال های پی روی آن ،مشخص میشود که
بیشتر پژوه ها رویکردی تبیینی نسبت به وضعیت مطلوب عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاهها دارند ،اما ساز و کار و نحوه تحق
عملکرد مطلوب اعضای هیات علمی ،غالبا مغفول مانده است و راهکارهای ایرایی و عملیاتی مرتبط کمتر مورد تویه رار فرفته است .با
بررسی منابع منتشرشده معتبر و در دسترس ،خالصهای از مرتبطتری پژوه ها در حوزه ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی
دانشگاهها در ال یدول شماره  1ارایه شده است:

 -1انون تنوع ضروری بر فرض تعبیه ظرفیت تنوع ،به سبکی از پی

تعیی شده و نگارش یافته استوار بود ،اما انون انعطاف ضروری ،بر فرض تعبیه

درت انعطاف برای موایهه با هر حادثه پی بینی نشده و حتی شگفتیآفری استوار است.
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جدول ( )1خالص ای از یافت های تحایق های مرتبط با ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاهها در کشور

ردی

عنوان تحقی

پژوهشگران

یافته/یافتههای اصلی

بررسی تاثیر دوره های توانمندسازی
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد بر رضایتمندی و دان
آنان در زمینه مهارتهای تدریس و
ارزشیابی

اسالمی و
همکاران
()1399

یشتری میانگی رضایت اعضای هیات علمی علوم پایه از
برفزاری کارفاهها مربوط به مبانی آموزش مجازی و
تکنولوژیهای نوی در آموزش بوده است .رضایت اساتید
بسته به نوع کارفاه متفاوت بوده است.

1

ارایه الگوی شایستگی اعضای هیات
علمی در تعامالت بی المللی :یک
مطالعه پدیدارشناسانه

نررزاده زارع و
همکاران
()1396

اعضای هیات علمی به عنوان یکی از مهمتری سرمایههای
انسانی هر دانشگاه ،نق مهمی در عرصه تعامالت بی -
المللی دارند و باید از شایستگیهای رزم برای آن
برخوردار باشند ،شایستگیهای مورد نرر عبارتند از:
علمی ،حرفهای ،ارتباطی ،میانفرهنگی ،فراشناختی و
فکری

2

تدوی الگویی برای بالندفی اعضای
هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر
نرریه داده بنیاد

مح زادفان و
همکاران
()1396

متفاوت بودن نیازهای بالندفی میان اعضای هیئت علمی
در دانشگاههای مختل باید مورد تویه رار فیرد که با
تویه به امکانات و ظرفیتهای هر دانشگاه و اعضای هیئت
علمی آن و همچنی  ،شرایط زمانی و مکانی مختل
میتواند متفاوت از همدیگر باشد و یکسانبینی نیازهای
بالندفی و آیی نامه نویسی و مقررات انعطافپذیر در
خصوص بالندفی هیئت علمی برای دانشگاههای مختل
کاری بیهوده خواهد بود

3

ارائه الگوی مطلوب برای انتخاب
اعضای هیأت علمی در دانشگاههای
ایران

4

شواهد نشان دهنده استفاده ترکیبی از دو یا چند نرام
مطالعه تطبیقی نرامهای ارزشیابی
ارزشیابی مانند ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،ارزشیابی
خطیبان و
عملکرد اعضای هیئت علمی
مبتنی بر ویژفی های فردی ،ارزشیابی مبتنی بر رفتار و
دانشگاههای مختل یهان براساس همکاران()1393
ارزشیابی مبتنی بر نتایج هستند
الگوی تشخیصی :تحلی کیفی محتوا

ابعاد اصلی الگو شام علمی و تخصصی ،خدمات پژوهشی
محمدی و
همکاران( )1395و فناوری ،فرهنگی ،شخصیتی و اخال ی هستند

5

شناسایی ابعاد و مولفههای بهسازی
اعضای هیات علمی به منرور ارایه
یک مدل مفهومی

ایتهادی و
همکاران
()1390

فقدان وانی و آیی نامههای تسهی کننده به عنوان یکی
از موانع بهسازی اعضای هیات علمی دانشگاه به شمار می-
رود

6

بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای
اعضای هیات علمی در آموزشعالی

محمدی
دوستدار و
میرحسینی
()1387

تمرکز دانشگاههای مورد مطالعه ،به ویژه در کشورهای
صنعتی ،بر دغدغههای یامعه در پژوه ها و ارایه خدمات
به مت یامعه است ،بازنگری در آیی نامه ارتقای اعضای
هیات علمی نیازمند بازبینی بنیادی در رویکردها و نگاه-
های رایج به آموزش ،علم و فناوری و به طور کلی ،نسبت
به یامعه و انسان است

7

شناسایی عوام مؤثر بر رفتارهای
فراتر از نق اعضای هیئت علمی
دانشگاهها :مطالعهای در دانشگاه

علوی و لیپور
()1388

پنج نوع رفتار فرانق در حوزه های ایرایی ،دانشجویی،
ایتماعی ترویجی ،آموزشی و پژوهشی برای اعضای هیات
علمی دانشگاه پیشنهاد شده است

30

پاییز  ،99شماره 22

فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی
صنعتی شری
8

تحلی سازوکار ارزشیابی عملکرد
آموزشی اعضای هیأت علمی :مطالعه
موردی دانشگاه عالمه طباطبائی

عبداللهی
()1392

یافتهها بیانگر ناکارآمدی سازوکار کنونی ارزشیابی عملکرد
آموزشی و عدم رضایت اعضای هیأت علمی از آن است

9

ارزیابی مدیریت دانشگاههای دولتی
تهران مبتنی بر رویکرد سیستمهای
سازفارشونده پیچیده

صالحی و
همکاران
()1396

دانشگاههای مورد بررسی از استقالل و خودسازماندهی
پایینی برخوردار هستند ،در حالی که انترار میرود
متناس با رشد و بلوغ خود ،ازاستقالل در حوزه مدیریت و
رهبری ،برخوردار باشند

10

تبیی مؤلفههای مدیریتی مؤثر بر
کیفیت تدریس اعضای هیات علمی
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران

غنجی و
همکاران
()1392

نحوه ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی بر کیفیت
تدریس تاثیر دارد

11

بررسی راههای بهبود عملکرد
پژوهشی اعضای هیات علمی درعلوم
انسانی

عزیزی ()1392

بهبود عملکرد پژوهشی اساتید در علوم انسانی نیازمند
اصالحات در رویکردهای سازمانی و مدیریت و سیاست
فذاری پژوهشی است

12

بررسی موانع تولید علم از دیدفاه
اعضای هیات علمی دانشگاه شهید
بهشتی

نوروزی و
همکاران
()1394

عواملی همچون فقدان ارتباط منسجم و سازمان یافته بی
دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،آموزش مبتنی بر انتقال دان
بجای ترویج خال یت ،نوآوری و کارآفرینی و غلبه دید
کمیتفرایی در اولویت موانع تولید علم رار دارند

13

بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت
علمی با بخ صنعت در راستای
تحق دانشگاه کارآفری

صفری و
همکاران
()1392

حرکت دادن دانشگاهها به سوی نس سوم دانشگاهها،
ساماندهی نرام تحقیقات دانشگاهی و تغییر رویة وزارت
علوم در ارزشیابی استادان دانشگاه ضروری است

14

تجربیات اعضای هیأت علمی از روند
ارتقای مرتبه علمی

کریمی مونقی و
همکاران
()1393

فذر از باتالق حرفه ای ارتقای آکادمیک ،فرایند اداری،
مشکالت مربوط به عملکرد کمیتهها ،مشکالت مربوط به
صالحیت عمومی ،مشکالت مربوط به کلیت آیی نامه
ارتقای مرتبه علمی و عوام انگیزشی در ارتقای اعضای
هیات علمی اب تویه هستند

15

بررسی موانع آموزش و بهسازی
اعضای هیأت علمی در دانشگاههای
دولتی شهر تهران

سعادتطل و
همکاران
()1393

ویود نگاه کمی به توسعه دانشگاهها و اعضای هیأت علمی
از موانع اصلی بهسازی اعضای هیات علمی محسوب می-
شود

16

Evaluation of staff nurses
performance in Level III
private hospitals in Region
IV-A basisfor continuing
professional development
program

عملکرد کلی مخاطبان با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد
 DarioV. andارزیابی رار فرفته و ارزیابی با تویه به بازه زمانی اشتغال
Ruiz, Fred B.
) (2020دارای نتایج متفاوتی است که در نرام ارزشیابی باید مورد
تویه رار فیرد

17

Key Performance Indicators
vs KeyIntangible Performance
Among Academic Staff: A
Case Study of a Public
University in Malaysia

شاخصهای کلیدی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه
 (Ariffin etدر ال آموزش ،پژوه  ،هدایت پایاننامه ،انتشارات و
) al., 2012غیره باید با تویه به ویژفیهای اختصاصی آنها مورد تویه
رار فیرد

18

Fuzzy logic computational
model for performance
evaluation of Sudanese
Universities and academic
staff

Yousif,
Mohamed
Khalid and
Shaout,
Adnan
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19

Colombian higher education
institutions evaluation

Navas et al.,
2020

شاخصهای مناس برای طراحی مدل ارزیابی عملکرد
اعضای هیات علمی دانشگاهها متناس با اهداف آنها ارایه
شده است

همانطور که مالحره میشود ،نگاه غال حاکم بر پژوه های بلی ،بیشتر بر نق و اهمیت ارزشیابی عملکرد دانشگاهها و اعضای هیات
علمی متمرکز است و نحوه ،چگونگی و سازوکار تحق آن کمتر مورد تویه رار فرفته است .بر ای اساس ،پژوه حاضر با مالحره
انون تنوع ضروری ،مختصات سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی را به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی مورد تویه رار داده
است.
روششناسی تحایق
در تحقی حاضر به منرور شناسایی الزامات طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاههای آیا از تکنیک
دلفی استفاده شده است .اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی بر ای است که نرر متخصصان هر لمرو علمی در مورد پی -
بینی آینده مناس تری نرر تلقی میشود .در حقیقت دلفی تکنیکی برای استخراج افکار از اذهان مختل و ادغام آنها با
یکدیگر یهت زای یک عقیده معتبرتر است (احمدی .)56 :1390 ،لذا هر یا که به کارفیری ضاوتها و نررات خبرفان و
شاغالن حرفه ای در حوزه مورد نرر ضروری باشد ،استفاده از دلفی مفید خواهد بود (هورفوتی .)38 :1396 ،برخالف روش-
های پژوه پیمایشی ،اعتبار روش دلفی نه به شمار شرکتکنندفان در پژوه  ،که به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده
بستگی دارد .بنابرای روش دلفی با مشارکت افرادی انجام میشود که در موضوع پژوه دارای دان و تخصص باشند .ای
افراد به عنوان پان دلفی شناخته میشوند .فزین اعضای واید شرایط برای پان دلفی از مهمتری مراح ای روش است،
چرا که اعتبار نتایج کار بستگی به شایستگی و دان ای افراد در مورد موضوع مورد بررسی دارد (میرحسینی .)61 :1393 ،در
همی راستا برای انتخاب اعضای پان دلفی در پژوه حاضر از روش نمونهفیری غیر احتمالی استفاده شده است .از طرفی
تعداد مناس اعضای پان بی  5تا  20نفر میباشد که در پژوه حاضر تعداد اعضاء پان  14نفر در نرر فرفته شده است.
اطالعات یمعیت شناختی اعضای پان دلفی بشرح یدول  2بوده و اعضای پان واید شرایط زیر میباشند:
 )1مراح یذب و فزین یهت عضویت در هیئت علمی دانشگاههای آیا را فذرانده و با دستورالعم یذب و ارتقاء و
ارزشیابی اعضای هیئت علمی آشنایی دارند.
 )2دارای حدا  5سال سابقه تدریس میباشند.
 )3دارای مدرو دکتری در رشتههای مختل هستند.
جدول ( )2اطالعات جمعیت شناختی اعضای پانل دلفی

مدرو تحصیلی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

سنوات تدریس

ردی
1

دکتری

خط مشی فذاری

استادیار

 22سال

2

دکتری

خط مشی فذاری

استادیار

 15سال

3

دکتری

خط مشی فذاری

استادیار

 13سال

4

دکتری

مدیریت منابع انسانی

استادیار

 18سال

5

دکتری

مدیریت منابع انسانی

استادیار

 10سال

6

دکتری

یامعهشناسی

استادیار

 14سال

7

دکتری

یامعهشناسی

استادیار

 10سال

8

دکتری

صنایع

استادیار

 12سال

9

دکتری

علوم سیاسی

استادیار

 15سال
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دکتری

نانو

استادیار

 16سال

11

دکتری

مکانیک

استادیار

 15سال

12

دکتری

هوا فضا

استادیار

 10سال

13

دکتری

فقه و حقوق

استادیار

 15سال

14

دکتری

روانشناسی

استادیار

 20سال

معمورً پژوه دلفی با یک پرسشنامه که توسط یک تیم کوچک طراحی شده و به فروه بزرگتری از متخصصان فرستاده
میشود آغاز میشود .پرسشنامهها به طریقی تنریم می شوند که ای امکان به ویود آید تا مخاطبی ضم استنباط کردن و
فهمیدن مساله مطرح شده ،واکن های فردی خود را بروز دهند .و تی پرسشنامهها برفشت ،طی پاسخها و دریلی که
متخصصان برای پاسخهایشان بیان کردهاند مورد بررسی رار فرفته و تلخیص میشوند .در ای مرحله مواردی که مرتبط با
اهداف زمینهی تحقی نباشد حذف می شود .پس از آن ،فزارش خالصه برای متخصصان فرستاده میشود .متخصصان ایازه
دارند که پاسخ هایشان را بر اساس نتایج تغییر دهند و ای نتایج دور دوم مجدداً مورد ارزیابی محققان رار میفیرد( Lin,
 .)2007بدی طری در طول زمان و با پیشرفت کار ،دیدفاههای مخاطبی با موضوع مطروحه تطاب خواهد یافت .ای فرایند
ادامه می یابد تا اینکه ایماعی در مورد نررات حاص شود یا مشخص شود که متخصصان به تواف نرسیدهاند .در ای پژوه
برای تعیی میزان تواف یمعی خبرفان ،از ضری هماهنگی کندال استفاده میشود .ضری کندال بی  0و  1متغیر است.
افر ضری کندال صفر باشد ،یعنی عدم تواف کام و افر یک باشد ،یعنی تواف کام ویود دارد .برای پایان راندهای تکنیک
دلفی میتوان از ضری هماهنگی کندال استفاده کرد (.)Zhao, Klemas, Zheng and Yan, 2003
تجزی و تحلیل و یافت های تحایق
در تحقی حاضر پس از بررسی مبانی نرری و ادبیات تحقی  ،پرسشنامه اولیه تهیه و با مشارکت  5نفر از خبرفان ،پنج مولفه
به پرسشنامه تهیه شده اضافه فردید .پرسشنامه اصالح شده توسط خبرفان برای تعداد  14نفر از خبرفان که واید شرایط
پی ففته بودند ارسال شد تا با پاسخگویی به سوارت طراحی شد ه ،الزامات اب تویه در رابطه با سیستم ارزشیابی عملکرد
اعضای هیات علمی دانشگاههای آیا را تعیی و تبیی نمایند .برای تعیی میزان اتفاق نرر میان اعضای پان دلفی ،از ضری
هماهنگی کندال 1استفاده شده است .با ایرای آزمون کندال ،ضری هماهنگی کندال در دور اول برابر با  0/125بدست آمد .با
تویه به آنکه مقدار ضری نشان دهنده اتفاق نرر پایی است ،پس از اعمال اصالحات مد نرر خبرفان محترم ،پژوه وارد
مرحله دوم دلفی شد.
در دور دوم پس از درج میانگی پاسخ پاسخدهندفان به هر سوال یهت آفاهی خبرفان از نرر سایر خبرفان ،پرسشنامه مجدداً
برای خبرفان انتخاب شده ارسال تا در صورت تشخیص نسبت به اصالح نررات خود ا دام نمایند .ضری هماهنگی کندال در
دور دوم  0/235به دست آمد .با تویه به ضری کندال پایی  ،پس از اعمال اصالحات مد نرر خبرفان محترم پژوه وارد
مرحله سوم دلفی شد .در دور سوم ضری هماهنگی کندال  0/686بدست آمد .با تویه به آنکه مقدار ضری تواف در حد اب
بول و حد میانگی میان متوسط و وی است ( ) w=0/686لذا برابر نرر خبرفان ،الزامات طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد
اعضای هیات علمی دانشگاه های آیا در مرحله سوم نهایی شده و پژوه متو شد .نتایج آزمون مراح مختل در یدول
شماره  3ارائه فردیده است.

kendall's coefficient of concordance

33

1

پاییز  ،99شماره 22

فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی

جدول ( )3نتایج ضریب هماهنگی کندال برای دورهای مختلف

میانگی

حدا

انحراف معیار

حداکثر

میانگی

ضری کندال

انحراف معیار

حدا

حداکثر

ضری کندال

میانگی

حدا

حداکثر

4.36

4

4

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4.36

4.43

.633

دور اول

.646

دور دوم

34

4.86

3

5

3

5

.363

طراحی متفاوت و متنوع سیستم ارزشیابی عملکرد
اعضای هیات علمی آموزشی و اعضای هیات علمی
پژوهشی
4

دور سوم

ضری کندال

4.50

4.71

4.64

4.64
4.57

.497

4.86

.514

.125

.497
.650

4.79

.363

4.86

.469

4.93

.497

4.79
4.14

.363

4.79
4.71

.469

.235

.363
.426

4.86

5.00

5.00

.267

5.00

.426

4.93

.426

4.93
4.14

4

5

4

5

.363

طراحییی متفییاوت و متنییوع سیسییتم ارزشیییابی عملکییرد
اعضای هیات علمی دانشگاهها بیا توییه بیه رتبیه علمیی
شام مربی ،استادیار ،دانشیار و استاد

3

5

4

5

.363

طراحییی متفییاوت و متنییوع سیسییتم ارزشیییابی عملکییرد
اعضای هیات علمی دانشگاهها با تویه بیه حیوزه فعالییت
(علوم انسانی ،فنی و مهندسی ،علوم پایه ،پزشکی و )...

4

5

4

5

.000

تعیییی شییاخص هییای منطقییی بییرای هییر یییک از ابعییاد
ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی توسیط تییم هیای
خبره

4

5

4

5

.000

ارزشیابی یامع عملکرد در ابعاد مختل آموزشی ،تربیتیی،
پژوهشی ،فرهنگی و ایراییی بیا اعمیال ضیرای منطقیی
برای هر یک از ابعاد

4

5

4

5

.000

طراحی سیستم ارزشییابی متیوازن ( بی از ا یدام ،حیی
ا دام و پس از ا دام)

4

5

4

5

.267

ارزشیابی عملکرد بر اساس مراح سهفانه چرخیه عبیرت
و یادفیری (برنامهریزی ،ایرا و ارزشیابی)

4

5

4

5

.267

شناسییایی و کاربسییت رویکردهییا و روشهییای ارزشیییابی
عملکرد متناس با ماموریت دانشگاههای آیا

انحراف معیار

ابعاد

دور دوم

5

.686

دور اول

دور سوم

میانگی

انحراف معیار

حدا

حداکثر

حدا

حداکثر

ضری کندال

میانگی

انحراف معیار

حدا
4

حداکثر

4.43

4.50
4.36

.497

.650
.514

4.50

.519

4.36

4.57

.646

.633

4

ضری کندال

4.64

4.64
4.29

4.00
4.64

.497

.497

.784

.125

.825

4.29
4.64

.633
.497

4.14

4.93

4.93

ضری کندال

میانگی
4.64

.267

4.07
4.64

4

5

5

5

.235

.825

4.07

.497

4.86

.497

4.86

.363

4.07
4.07

4

5

4

5

.267

تعدی انترارات /امتیازات موظ آموزشی /پژوهشی
اعضای هیات علمی دارای مشاغ ایرایی متناس با
مسئولیت وافذاری

4

5

4

5

.363

تاثیر میزان آشنایی متقاضیان یذب و ارتقاء هیئت علمی
دانشگاههای ارت با ساختار ،ماموریت و کارکرد دانشگاه-
های ارت در ارزشیابی عملکرد آنان.

3

5

3

5

.267

تاثیر مهارتهای فنی و تخصصی حوزه تخصصی اعضای
هیات علمی در ارزشیابی عملکرد ایشان

3

5

3

5

.267

تعدی انترارات/امتیازات موظ پژوهشی اعضای هیات
علمی دانشگاه های آیا با تویه به مقاطع تحصیلی
مویود در دانشگاه

2

5

2

5

.267

اضافه نمودن بعد تربیتی به ابعاد یذب و ارزشیابی
اعضای هیئت علمی (نق آفرینی استاد به عنوان الگوی
حرفهای دانشجویان)

4

5

4

5

.363

تویه به نیازمندیهای متفاوت نیروی تابعه و لحاظ نمودن
ای تفاوتها در یذب و ارزشیابی اعضای هیئت علمی
دانشگاه مربوطه

4

5

4

5

.267

تاکید هر چه بیشتر بر رفع نیازهای سازمانی در
فعالیتهای پژوهشی (به عنوان نمونه ،برداشت ای
ید در آیی نامه یذب و ارزیابی اعضای هیئت
علمی که حداکثر  40درصد فعالیت های پژوهشی
بایستی در مجالت دانشگاه مح تحصی باشد)

3

5

4

5

4

5

.686

بازنگری شاخص های ماده فرهنگی بر اساس
فرهنگ دانشگاهی و ارتقاء امتیاز ماده فرهنگی در
یذب و ارزیابی اساتید با تویه به اهمیت فرهنگ
سازمانی

انحراف معیار

فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی
ابعاد
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4

4

4

4

5

5

5

5

تبیی یافت ها
با تویه به یافتههای تحقی  ،الزامات طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاهها ،با رویکرد انون تنوع ضروری ،به
شرح ذی میباشد:
شناسایی و کاربست رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد متناسب با ماموریت دانشگاههای آجا
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با تویه به ماموریت متفاوت و متنوع دانشگاههای آیا ،اتخاذ رویکرد و روش ارزشیابی عملکرد متناس با ای ماموریت ضروری است .در
غیر اینصورت فعالیتها و ا دامات اعضای هیات علمی و دانشگاهها به بیراهه خواهد رفت .به عنوان نمونه ،بر اساس نرریههای فونافون
معطوف به نحوه ارزشیابی عملکرد ،مدلهای متعددی ارائه شدهاند که هر یک ،ویوه مثبت و منفی تأم برانگیزی دارند .ای مدلها،
معمورً بستهای سامانمند از متغیرها و شاخصها را مدنرر ارزشیابان رار میدهند که مسیر ارزشیابی و ینبهها و ابعاد مورد تأکید در
آن را واضح میسازد .برای ارزشیابی صحیح ،بایستی رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد را شناسایی کرد و کاربرد هر کدام را در
مو عیتهای معی  ،مدنرر رار داد .در یک دستهبندی ،پنج رویکرد درباره ارزشیابی عملکرد معرفی شدهاند (نو و دیگران355 ،2008 ،
اسن و بولندر .)348 ،2007 ،ای رویکردها عبارتند از :رویکرد تطبیقی ،1رویکرد ویژفیها ،2رویکرد رفتاری ،3رویکرد نتایج 4و رویکرد
کیفیت.5
ارزشیابی عملکرد بر اساس مراحل س گان چرخ عبرت و یادگیری (برنام ریزی ،اجرا و ارزشیابی)
متولیان امر توسعه ،معمورً با مسائ و مشکالت پرچالشی سروکار داشته ،احتمارً بارها شکست یا حتی فاهی ،فروپاشی سیستمهای
تحت سرپرستی خود را تجربه میکنند! اما هر تجربه شکست ،افر به دان ضمنی بیفزاید ،میتواند سرمایه هوشمندی و موفقیت بعدی
سیستم باشد ولی افر هر شکست احتمالی ،صرفاً تجربه شده و سپس فراموش فردد ،دستمایه کهولت و کودنی سیستم خواهد بود.
بنابرای در شرایط خردمندی سیستم ،آفاهی آن از دری شکست خود ،باع هوشیاری و مرا بت مدیران و تمرکز بیشتر سیستم بر
نقاط ضع احتمالی خود خواهد شد .حمایت مدیران از تقویت عوام پی برنده و تضعی عوام بازدارنده در مراح سهفانه
برنامهریزی ،ایرا و ارزشیابی سیستمها و اهتمام آنان به آماده کردن زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری برای ای امور ،ازیمله
راهبردهای بنیادی یلوفیری از شکست و تضمی موفقیت هر سیستم تلقی میشود.
نکته بسیار مهم ای است که شکست هر سیستم همچون سیستم ارزشیابی عملکرد ،ممک است در مراح فونافون حیات و فعالیت آن
رخ دهد نریر شکست در مرحله برنامهریزی ،شکست در مرحله ایرا و شکست در مرحله ارزشیابی ضم اینکه به یهت پیوستگی امر
برنامهریزی با ایرا و کنترل ،بروز هرفونه شکست در هر یک از ای مراح سهفانه ،ممک است مراح دیگر را تحت تأثیر رار دهد .به
همی ترتی  ،موفقیت در هر مرحله ،به موفقیت کلی سیستم کمک میکند .نکته دیگر اینکه هر سیستم هوشمند ،تالش میکند که در
همه مراح سهفانه فوق ،موف ظاهر شود و مستمراً عوام شکست خود را شناسایی کرده ،از میان بردارد.
طراحی سیستم ارزشیابی متوازن (قبل از اقدام ،حی اقدام و پس از اقدام)
سیستمهای ارزشیابی را میتوان در حالت کلی ،به سه دسته تقسیم کرد سیستمهای ارزشیابی ب از ایرا ،سیستمهای ارزشیابی در
حی ایرا و سیستمهای ارزشیابی پس از ایرا .واضح است که سیستمهای ارزشیابی پس از ایرا ،میتوانند د ی تر و یامعتر باشند ولی
سیستمهای ارزشیابی پی از ایرا و در حی ایرا ،مفیدتر و اثرفذارترند .باای حال ،سیستمهای ارزشیابی پس از ایرا ،خاصیت یادفیری
و عبرت داشته ،به بهبود عملکرد سیستم در مراح بعدی کمک میکنند.
بهطورکلی ،مجموعه اطالعات حاص از ارزشیابیهای پیشی  ،برای طراحی یک سیستم ارزشیابی یامع و مناس عملکرد اعضای هیات
علمی ،بسیار مفید است .ای اطالعات برای هر سه فونه ارزشیابی اب استفاده بوده ،میتوان آنها را مبنای مناسبی برای سنج میزان
پیشرفت تلقی کرد ولی باید تویه داشت که ای اطالعات ،صرفاً روایتفر فذشتهاند درحالیکه هنگام ارزشیابی فعال در حی ا دام ،باید
به اطالعات وا عی مربوط به عملکرد یاری سیستم یا سازمان مورد ارزشیابی ،دسترسی داشته داشت .هنگام ارزشیابی پس از ا دام،
معمورً اطالعات د ی تهیه میشوند و با د ت کافی در دسترس رار میفیرند ولی هنگام ارزشیابی پی از ا دام ،کار ارزشیابی باید بر
اساس روندها ،اطالعات احتمالی ،پی بینیها ،حدسها و فمانهای محتم انجام پذیرد .درهرحال ،فرافرد ارزشیابی ،معمورً اطالعات

1

Comparative
Attribute
3
Behavioral
4
Result
5
Quality
2
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بسیار ارزشمندی را برای اصالح عملکرد سیستم در آینده فراهم میسازد یعنی هر سه فونه ارزشیابی ،از خاصیت یادفیری و آموزش نیز
برخوردار بوده ،تجربیات ارزشمندی را متراکم میسازند و هر سه فونه آن ،برای اصالح عملکرد آینده ،اب استفاده بوده ،بلکه ضروریاند.
سیستم یامع ارزشیابی باید از چرخههای تدبیر و پی بینی پی از ا دام ،رصد و مهار یریانها در حی ا دام و عبرت و اصالح امور
پس از ا دام برخوردار باشد .هر چه ای چرخهها بهطور متوازنتر و متعادلتری ادغام شوند ،سیستم ارزشیابی را در وضعیت هوشمندتری
رار میدهند
ارزشیابی جامع عملکرد در ابعاد مختلف آموزشی ،تربیتی ،پژوهشی ،فرهنگی و اجرایی با اعمال ضرایب منطای برای هر
یک از ابعاد مربوط
ارزشیابی یامع عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاههای آیا در ابعاد مختل ضروری است ،به نحوی که برای هر یک از ابعاد ،ضرای
منطقی به نحوی لحاظ شود که با وزندهی رزم به فعالیتهای مختل  ،رویکردی متوازن در ارزشیابی اتخاذ نماید .هنگامیکه از
ارزشیابی یامع سخ به میان میآید ،انگارهای از ارزیابی و آسی شناسی همهیانبه در ذه نق میبندد انگارهای دال بر انواع ابعاد،
ویهها ،فونهها و سویههای ارزشیابی ،در راستای نی به ای معنی که کدام ویه و ینبه از عملکرد ،به کدام شیوه و فونه ،در کدام سمت
و سویه ،رار است که بهبود یابد .سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی ،باید بتواند زمینه ای ارزشیابی یامع ،بر اساس مالحره
ابعاد مختل  ،را فراهم آورد و اطالعات موردنیاز را درباره انواع فونههای ارزشیابی ،انواع نرریههای ناظر بر ارزشیابی ،انواع مدلهای
ارزشیابی ،انواع شیوههای ارزشیابی و انواع شاخصهای ارزشیابی ،در زمان مناس و به شک مناس فراهم آورد .ای سیستم باید بتواند
بهتری "بسته ارزشیابی" را از حی نرریه ،مدل ،شیوه کاربست ،روش ایرا و ترکی شاخصها ،برای هر مورد مقتضی فراهم سازد و
توصیه نماید.
تعیی شاخصهای منطای برای هر یک از ابعاد ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی توسط تیم های خبره
طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاهها و تعیی شاخصهای منطقی برای هر یک از ابعاد ارزشیابی توسط تیم-
های خبره ،بر اساس شاخصهایی که همزمان ،به ورودی ،فرافرد ،خرویی ،پیامدها و آثار نهایی عملکرد اشعار دارند ،ضروری است.
شاخصها ،امکان سنج و اندازهفیری میزان حرکت سازمان به سمت تحق اهداف را فراهم میآورند .بهعبارتدیگر ،یک مقدمه مهم
موفقیت در ارزشیابی ،تعیی شاخصهای مشخص ،اب اندازهفیری ،اب دستیابی ،ملموس و اب استانداردسازی ،برای تعیی وضعیت
مطلوب آنها در مرحله برنامهریزی و اندازهفیری آنها در مرحله ارزشیابی است بنابرای  ،شاخصها نقشی بسیار مهم و تعیی کننده
دارند و کوتاهی در تعیی آنها در مرحله برنامهریزی ،ممک است به شکست ک سیستم منجر شود زیرا ضع در تعیی شاخصهای
مناس  ،خردهسیستم ارزشیابی را بیارزش میسازد.
طراحی متفاوت و متنوع سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاهها با توج ب حوزه فعالیت (علوم انسانی،
فنی و مهندسی ،علوم پای  ،پزشکی و )...
حوزههای متفاوت فعالیت اعضای هیات علمی ،الزامات و نیازمندیهای خاص خود را دارا است .ا دامات فعارن حوزه علوم انسانی ،تفاوت
اساسی با فعارن حوزه علوم پایه دارد .سیستم ارزشیابی اعضای هیات علمی باید از تنوع رزم متناس با حوزههای مختل فعالیت
برخوردار بوده و فعالیت اعضا را متناس با نیازمندی هر حوزه ،یهت دهد.
طراحی متفاوت و متنوع سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاهها با توج ب رتب علمی شامل مربی،
استادیار ،دانشیار و استاد
ارزشیابی متفاوت عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاهها متناس با رتبه علمی ضروری است .وضعیت مویود به نحوی است که صرفا به
افزای سق امتیازات مورد نیاز در رتبههای بارتر اکتفا میشود اما ماهیت و نوع انترارات از اعضای هیات علمی یکسان است .از عضو
هیات علمی با رتبه استادی انترار میرود عالوه بر ارتقای کمی فعالیتهای ساب خود ،رویکرد متفاوتی در عملکرد خود اتخاذ نماید که
متناس با رتبه استادی بوده و تمایز رزم را ایجاد نماید.
طراحی متفاوت و متنوع سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی آموزشی و اعضای هیات علمی پژوهشی
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نحوه ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی آموزشی و اعضای هیات علمی پژوهشی بایستی متفاوت باشد ،در ارزشیابی بر اساس آیی -
نامه مویود ای تفاوت تا حدودی مد نرر رار فرفته است .تقسیمبندی اعضای هیات علمی به دو فروه آموزشی و پژوهشی ،هدفمند
بوده و متناس با نیازمندیهای حوزه آموزش و پژوه در کشور و سازمانها انجام شده است .تدوی و ایرای آیی نامه متناس با
انترارات و نیازمندیهای حوزه آموزش و پژوه بدیهی به نرر میرسد .بنابرای  ،تاکید بیشتر بر آموزش و فعالیتهای آموزشی در یذب
و ارزشیابی اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوه و فعالیتهای پژوهشی در یذب و ارزشیابی اعضای هیئت علمی پژوهشی ضروری
است.
بازنگری شاخصهای ماده فرهنگی بر اساس فرهنگ دانشگاهی و ارتاا امتیاز ماده فرهنگی در جذب و ارزیابی اساتید با
توج ب اهمیت فرهنگ سازمانی
با تویه به نق و اهمیت فرهنگ سازمانی و دانشگاهی در عملکرد دانشگاه و سیستم آموزش عالی ،بازنگری در مواد و شاخصهای
مربوط به ماده یک یذب و ارزشیابی اعضای هیات علمی (ماده فرهنگی) ضروری به نرر میرسد .به نحوی که هم در فرهنگ دانشگاهی
و هم در دی مبی اسالم شاخصهایی چون خیرخواهی ،د ت ،امانتداری و  ...برای اعضای هیئت علمی مورد تاکید مکرر رار فرفته
است ولی ای شاخصها در ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی کمتر مورد تویه رار فرفته است .لذا ضرورت بازنگری و تدوی
شاخصهای ماده فرهنگی بر اساس ای مهم ضروری به نرر میرسد.
تاکید هر چ بیشتر بر رفع نیازهای سازمانی در فعالیتهای تحایای
مسالهمحوری در پژوه های دانشگاهی از ضروریات و بدیهیات ای حوزه است ،به نحوی که روز به روز بر ای مهم تاکید بیشتری می-
شود .بازنگری در آیی نامه به نحوی که شاخصها بر رفع نیازهای سازمانی و انترارات از اعضای هیات علمی به منرور ح مسای یامعه
و سازمان تاکید داشته باشد ،بسیار ضروری است .به عنوان نمونه ،ویود ای ید در آیی نامه یذب و ارزشیابی اعضای هیئت علمی که
"حداکثر  40درصد فعالیت های پژوهشی بایستی در فصلنامهها و مجالت دانشگاه مح تحصی باشد" ،باع عدم تمرکز پژوه ها بر
ح مسائ سازمانی میفردد و حذف ای ید باع میشود که اعضای هیات علمی در پژوه های خود بی از پی بر نیازمندیهای
سازمان که مورد تاکید مقام معرم رهبری نیز میباشد متمرکز شده و نتایج و یافتههای خود را بتوانند در فصلنامههای داخ سازمان
منتشر کنند.
توج ب نیازمندیهای متفاوت نیروی تابع و لحاظ نمودن ای تفاوتها در جذب و ارزشیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه
مربوط
دانشگاههای آیا تابع نیروهای مختل هستند و نیروی انسانی مورد نیاز ای نیروها را آموزش داده و تربیت مینمایند .با تویه به اینکه
نیازمندی نیروهای چهارفانه ارت متفاوت است ،لزوم ارایه آموزشهای متفاوت بدیهی به نرر میرسد .بر ای اساس ،طراحی متفاوت و
منحصر به فرد سیستم ارزشیابی عملکرد اساتید در دانشگاه های مختل نیز ضروری به نرر میرسد.
اضاف نمودن بعد تربیتی ب ابعاد جذب و ارزشیابی اعضای هیئت علمی (ناشآفرینی استاد ب عنوان الگوی حرف ای
دانشجویان)
یکی از نکات بسیار مورد تویه و تاکید در اعضای هیات علمی ،نق آفرینی ایشان به عنوان الگوی حرفهای دانشجویان است ،به نحوی
که از ینبههای مختل علمی ،اخال ی ،رفتاری و غیره الگوی تمام عیاری برای دانشجویان باشند .طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد
اعضای هیات علمی با تویه به میزان نق آفرینی اساتید در حوزه تربیتی و پرورشی دانشجویان بدیهی به نرر میرسد.

تعدیل انتظارات/امتیازات موظف پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های آجا با توج ب مااطع تحصیلی موجود در
دانشگاه
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حدا امتیازات مورد نیاز در آیی نامههای وزرات علوم برای ارتقای رتبه و پایه با تویه به شرایط استاندارد دانشگاهها از ینبههای
مختل  ،از یمله سطوح مختل تحصیلی و تحصیالت تکمیلی است .با تویه به اینکه برای اساتید ،تعداد مشخصی از دانشجویان مقطع
تحصیالت تکمیلی شام کارشناسی ارشد و دکتری تخصیص داده میشود ،خرویی پژوهشی دانشجویان در ال پایاننامه و رساله ،در
عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی اب ارایه و ارزشیابی است .در دانشگاههای آیا که تحصیالت تکمیلی ویود ندارد یا بسیار کم ،
کاه حدا نمرات بدیهی به نرر میرسد.
تاثیر مهارتهای فنی و تخصصی حوزه تخصصی اعضای هیات علمی در ارزشیابی عملکرد ایشان
به ویژه در حوزههای فنی و مهندسی ،مهارتهای مرتبط اعضای هیات علمی به منرور ارتقای سطح دان
است و بایستی در آیی نامه های مرتبط پی رزم صورت بگیرد.

عملیاتی دانشجویان ضروری

تاثیر میزان آشنایی متااضیان جذب و ارتاا هیئت علمی دانشگاههای ارتش با ساختار ،ماموریت و کارکرد دانشگاههای
ارتش در ارزشیابی عملکرد آنان
یکی از عوام موثر در آموزش ،ارائه مثالهای ملموس از طرف اساتید و اشاره به کاربرد تئوریها ،نرریات و موارد ارائه شده است و ای
مهم در صورت آشنایی مدرسی با حوزههای آتی فعالیت دانشجویان امکانپذیر است لذا یکی دیگر از الزامات طراحی سیستم پشتیبان
ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاههای آیا ،میزان آشنایی متقاضیان با ساختار ،ماموریت و کارکردهای ارت یمهوری
اسالمی ایران میباشد.
تعدیل انتظارات /امتیازات موظف آموزشی /پژوهشی اعضای هیات علمی دارای مشاغل اجرایی متناسب با مسئولیت
واگذاری
مشاغ ایرایی سطوح بار از پارهای معافیتها و امتیازات آموزشی و پژوهشی برخوردار بوده و با تویه به مشغلههای ایرایی ،بخشی از
فعالیتهای ایشان در حوزه ایرا به عنوان یایگزی لحاظ میشود .در سطوح پایی تر ،ای مهم پی بینی نشده است و در نتیجه آن،
اشتغال در حوزههای ایرایی توسط اعضای هیات علمی به دلی مشغله بار و انترارات آموزشی و پژوهشی دانشگاه مورد استقبال رار
نمیفیرد.
بحث و نتیج گیری
برای موفقیت سیستمهای ایتماعی در محیطهای متنوع و پیچیده ،بر رعایت الزامات انون تنوع ضروری و انون پیچیدفی ضروری
تأکید میشود .همچنی  ،رعایت انون انعطاف ضروری برای حف درت مانور و رعایت انون ثبات ضروری برای حف هویت پایدار
سیستم ،ضرورت دارد .نکته مهم ای است که خردهسیستم ارزشیابی ،در هر چهار انون بار ،نقشی اساسی و بیبدی دارد زیرا رعایت
الزامات ایراییشدن ای وانی  ،در فرو عملکرد سیستم بازخور و ارزشیابی است.
واضح است که هر چه ارزشیابی عملکرد د ی تر باشد ،بهتر میتواند به طراحان سازمان کمک کند تا تدابیر اثربخ تری را برای تفوق بر
یریانات در حال ساخت آینده ،اتخاذ نمایند .بدی ترتی  ،صحت حرکت سازمان یا سیستم حکمرانی بهسوی تحق چشمانداز آینده ،در
فرو مرات صحت عملکرد خردهسیستم ارزشیابی عملکرد است .از ای روست که تأکید میشود "ارزشیابی ،نقشی تعیی کننده در
موفقیت سازمان داشته ،تأثیر آن بر توسعه منطقی و پیشرفت خردمندانه بهسوی اهداف سازمان ،غیر اب انکار است".
افر ارزشیابی به سنت رایج تبدی شود ،بهیای اضطراب و نگرانی و دلهره ،آرامبخ یلوه میکند و منط بهبود و اصالح عملکرد را
نهادینه میسازد زیرا سرشت ارزشیابی ،محکزنی برای بهبود است ،نه تشوی یا تنبیه! البته تشوی و تنبیه نیز ابزارهای اولیهای برای
بهبود و ارائه بازخورند ولی در اینجا ،تأکید بر بهبود از طری رویکردهای پیشرفتهای چون "توسعه سیستمهای ارزشیابی بر پایه مدیریت
دان " است .مدیریت دان سازمان ،مدیریت دان حکومت و مدیریت دان یامعه از طری توسعه سیستمهای اطالعاتی و
فرافردهای ثبت و ضبط دستاوردهای علمی و تحلی عل تنبیهها ،تشوی ها ،بهبودها ،شکستها ،پیروزیها ،تو های طورنی ،یا دریا
زدنها.
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راهکارها و پیشنهادات

یمهوری اسالمی ایران با رویکرد انون تنوع

به منرور بهینه نمودن سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاههای ارت
ضروری پیشنهاد میفردد:
ال ) سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاههای ارت یمهوری اسالمی ایران متناس با ماموریت دانشگاههای آیا
طراحی فردد.
ب) ضم د ت در برنامهریزی ارزشیابی عملکرد پس از برنامهریزی نسبت به ایرایی نمودن برنامه ارزشیابی ا دام و پس از ایرا به منرور
رفع معای و نوا ص احتمالی سیستم ارزشیابی عملکرد مورد ارزیابی رار فیرد.
پ) سیتم ارزشیابی عملکرد به نحوی تدوی فردد که نسبت به ارزشیابی عملکرد ب  ،حی و بعد از فعالیت ،ا دام نماید.
ت) سیستم ارزشیابی عملکرد ضم ارزشیابی عملکرد عضو در ابعاد مختل آموزشی ،تربیتی ،پژوهشی ،فرهنگی و ایرایی نسبت به
اعمال ضرای منطقی برای هر یک از ابعاد ا دام نماید.
ث) در ارزشیابی برای ارزشیابی هر بعد از عملکرد اعضاء شاخصهای منطقی احصاء فردد.
ج) با تویه به متفاوت بودن حوزه فعالیت (علوم انسانی ،فنی و مهندسی ،علوم پایه ،پزشکی و  ،)...رتبه علمی اعضای هیات علمی (شام
مربی ،استادیار ،دانشیار و استاد) ،نحوه عضویت(پژوهشی یا آموزشی) سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاهها رزم است
متنوع و متفاوت باشد.
چ) نسبت به بازنگری در شاخص های ماده فرهنگی بر اساس فرهنگ دانشگاهی و ارتقاء امتیاز ماده فرهنگی در یذب و ارزیابی اساتید با
تویه به اهمیت فرهنگ سازمانی ا دام فردد.
ح) در سیستم ارزشیابی عملکرد بر رفع نیازهای سازمانی در فعالیتهای پژوهشی تاکید فردد و نسبت به برداشت ای ید در آیی نامه
یذب و ارزیابی اعضای هیئت علمی که حداکثر  40درصد فعالیت های پژوهشی بایستی در مجالت دانشگاه مح تحصی باشد ا دام
فردد تا ای فرصت برای اعضای هیات علمی فراهم فردد که ضم تمرکز بر مسائ سازمانی دانشگاه و نیروی مربوطه نسبت به چاپ
نتایج تحقیقات خود در فصلنامههای همان دانشگاه ا دام نمایند.
خ) نیازمندیهای متفاوت نیروی تابعه و لحاظ نمودن ای تفاوتها در یذب و ارزشیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه مربوطه مد نرر رار
فیرد.
د) با تویه به تقدم تربیت بر آموزش ،بعد تربیتی(نق آفرینی استاد به عنوان الگوی حرفهای دانشجویان) به ابعاد یذب و ارزشیابی
اعضای هیئت علمی اضافه فردد.
ذ) نسبت به تعدی انترارات/امتیازات موظ پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های آیا با تویه به مقاطع تحصیلی مویود در
دانشگاههای مختل آیا ا دام فردد.
ر) نسبت به تاثیر مهارتهای فنی و تخصصی حوزه تخصصی اعضای هیات علمی در ارزشیابی عملکرد ایشان ا دام فردد.
ز) میزان آشنایی متقاضیان یذب و ارتقاء هیئت علمی دانشگاههای ارت با ساختار ،ماموریت و کارکرد دانشگاههای ارت در ارزشیابی
عملکرد آنان مد نرر رار فیرد.
ش) نسبت به تعدی انترارات /امتیازات موظ آموزشی /پژوهشی اعضای هیات علمی دارای مشاغ ایرایی متناس با مسئولیت
وافذاری ا دام فردد.
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پورعزت ،علیاصغر و بهنام عبدی ( ،)1397سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد .تهران :انتشارات مهربان.
خطیبان ،مهناز ،مهرنوش پازارفادی ،طاهره اشک تراب ( ،)1393مطالعه تطبیقی نرامهای ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاههای مختلی
یهان براساس الگوی تشخیصی :تحلی کیفی محتوا ،مجله فام های توسعه در آموزش پزشکی ،دوره یازدهم ،شماره اول.
رضاییان ،علی ( .)1376تجزیه و تحلی و طراحی سیستم .سازمان مطالعه و تدوی کت علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
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سلیمی ،اسم ،مهدی محمدی ،زین نثار ( ،)1396واکاوی تجارب اعضای هیات علمی در ارتباط با شایستگیهیا و پوییاییهیای تیدریس و پیژوه در
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عبداللهی ،حسی ( ،)1391تحلی سازوکار ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی :مطالعه موردی دانشگاه عالمه طباطبائی ،فصلنامه مطالعیات
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