
 
1388  پاييز _ مديريت ورزشي   

51 -71 :ـ ص ص 2شمارة    
87/ 07/ 15: تاريخ دريافت    
87/ 07/ 16: تاريخ تصويب    

 
  

  ايرانايرانطراحي سيستم ارزيابي عملكرد دانشكده هاي تربيت بدني و  علوم ورزشي طراحي سيستم ارزيابي عملكرد دانشكده هاي تربيت بدني و  علوم ورزشي 
  

   منصور مومني منصور مومني__ محمد خبيري  محمد خبيري __محمد احساني محمد احساني   __ 11افسر جعفريافسر جعفري
   استاديار دانشگاه تهران  استاديار دانشگاه تهران ،، دانشگاه تهران  دانشگاه تهران دانشياردانشيار  ،، دانشگاه تربيت مدرس  دانشگاه تربيت مدرس ،دانشيار،دانشيارتهران تهران دكتري تربيت بدني دانشگاه دكتري تربيت بدني دانشگاه 

  
  

  
 

 چكيده
نظام آموزش عالي هر كشور، نقش اصلي در توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن كشور را به عهده دارد، از اين رو 

انجام اين تحقيق طراحي سيستم جامع ارزيابي عملكرد هدف از .  عامة مردم و دولت حساسيت زيادي به عملكرد آن دارند
 مؤلفه در قالب سه بعد 22با توجه به بررسي پژوهش هاي انجام شده، . دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي ايران است

 و پس د ارائه شدرهاي ارزيابي عملك  شاخص به منظور بررسي مناسب بودن مؤلفه999ورودي، فرايند و خروجي و همچنين 
  در مرحلة بعد، بر مبناي سيستم طراحي شده، پرسشنامة اوليه با مقياس پنج . از آن مدل مفهومي تحقيق طراحي شد

هاي شش گانه و چك  آوري شد و بر اساس نظر آنان پرسشنامه اي ليكرت طراحي و سپس بين خبرگان توزيع و جمع گزينه
هفت معيار ورودي با  :س پنج گزينه اي ليكرت به شرح زير تنظيم شد شاخص در مقيا202ليست نهايي ارزيابي عملكرد با 

 روش تحقيق به لحاظ هدف .  شاخص91 شاخص، و هفت معيار خروجي با 65 شاخص، هشت معيار فرايندي با 46
با ) پرسشنامه(گيري  روايي ابزار اندازه. توسعه اي و از جنبة نحوة گردآوري داده هاي مورد نياز، توصيفي از نوع پيمايشي بود

عالوه بر اين، از روش ميانگين وزني .  تاييد شد87/0اعالم نظر خبرگان و پايايي آن با آلفاي كرونباخ و ضريب پايايي بيش از 
  . ها استفاده شد ها و شاخص به منظور رتبه بندي مؤلفه

  
  هاي كليدي واژه
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  همقدم

آموزش عالي با پيشينه اي به قدمت بيش از هشت سده، به عنوان نهادي كليدي مورد توجه خاص ملت ها و 
دستيابي به فناوري و دانش پيشرفته كه نقش مؤثري در تحقق و شتاب حركت اجتماعي و . دولت هاست

دايرة المعارف (است ي آن ميسر فاقتصادي ملل دارد، فقط با تقويت آموزش عالي و برنامه ريزي كمي و كي
  ). 7)(1383آموزش عالي، ج اول، 

به طور حتم مي توان مؤسسات آموزش عالي را منبع اصلي توليد دانش جديد و اشاعة آن در نظر گرفت 
)Eurydice, 2007 .(عنوان مراكزي ها به عنوان زير نظام آموزش عالي در فرايند توسعة هر كشوري به  دانشگاه

 ساختن نيروي انساني كارامد، شايسته و داراي مهارت به منظور پاسخگويي به نيازهاي كه به تربيت و آماده
ها با  واقعي جامعه در زمينه هاي مختلف مي پردازند، نقش حياتي و كليدي را بر عهده دارند، چرا كه دانشگاه

 فلسفة وجودي و ماهيتش، هر سيستمي بنا به. دارند بروندادهاي خود به جامعه، در عمل در راه توسعه گام بر مي
كند، سپس با اعمال فرايندهاي خاص بر روي آنها، بروندادهايي را به عنوان  دروندادهايي را از جامعه دريافت مي

هاي مختلف جامعه به عنوان دريافت كنندة اصلي پيامدهاي اين  بخش. دهد محصول به جامعه ارائه مي
، انتظارهايي دارند كه بي شك اين انتظارها، بر لزوم مسئوليت محصوالت، با توجه به مقاصد و رسالت هاي خود

پاسخگو بودن نظام آموزش عالي در با توجه به ضرورت . پذيري و پاسخگويي نظام ها تأثير بسزايي خواهد داشت
قبال بروندادها و پيامدهاي حاصله و نيز منابع دريافتي، ضروري است راهكاري انديشيده شود تا به كمك آن به 

دايرةالمعارف آموزش عالي، ج . خواسته هاي بخش هاي مختلف جامعه و از جمله خود سيستم پاسخ داده شود
   ). 4)(1383(، حيدري نژاد )7)(1383اول، 

با توجه به نقش و جايگاه دانشگاه ها و حساسيت زياد مردم به عملكرد اين نهاد، آنها بايد در هر دو بعد كمي 
از سوي ديگر، امروزه محدوديت منابع انساني و مادي جامعه، . كندرشد  و متعادل و كيفي و به صورت موزون

 دهة گذشته از نگاهي به تحوالت نظام آموزش عالي كشور در دو. بررسي عملكرد دانشگاه ها را ضروري مي سازد
. قاي آن استنظر جمعيت دانشجويي، حاكي از رشد كمي و عدم توجه كافي به كيفيت دانشگاه ها و بهبود ارت

سيستم مناسب و كارامد ارزيابي در نظام . بهبود و ارتقاي كيفيت مستلزم استقرار ساز و كار مناسب ارزيابي است
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آموزش عالي بايد متناسب با ويژگي ها، شرايط و زمينة خاص اين نظام و در جهت آگاهي از وضعيت موجود و 
  ). 1)(1383بازرگان، (بهبود و ارتقاي آن باشد 

ها در امر آموزش عالي با  ها، حذف نقش يگانة دانشگاه الت محيطي و ارتقاي انتظارهاي جامعه از دانشگاهتحو
توجه به تشكيل سازمان هاي ديگر و استفاده از فناوري جديد ارتباطات، لزوم بررسي مستمر مفهوم بهره وري و 

به هر حال، ). Mutch, 2002) (2( ،)Ramzden,1998)(22(كارايي در دانشگاه ها را اجتناب ناپذير مي كند 
پيچيدگي جوامع، قوي و علمي شدن روزافزون فناوري، به افزايش اهميت سازمان هاي متعالي منجر شده است 

)Scott,2003)(24 .( اين مسئله به طور قطع، آموزش عالي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد، به گونه اي كه به
هاي خود بپردازند و نيازهاي محيطي متنوع و متغير مربوطه را  ها و ضعف  قوتارزيابي مستمر و توصيف نظام دار

  . برطرف سازند

 شدن و آموزش مجازي نيز در حال افزايش است تر المللي در بازار آموزش در حال سخت رقابت بين
)Finheec,2004)(19 .(ايي از سوي ديگر، فرايند جهاني سازي به كاهش نقش مرزها در كنترل جا به ج

 از WTO(1(متقاضيان آموزش عالي منجر شده و به تدريج با پيوستن همة كشورها به سازمان تجارت جهاني 
شود و كيفيت آموزش عالي به عنوان  هاي تحصيلي در كشورهاي مختلف به هم نزديك مي نظر اقتصادي، هزينه

وه بر آن، فرصت هاي آموزش از راه عال. كند يك شاخص، ارزش بيشتري در معيارهاي قضاوتي متقاضيان پيدا مي
دور با توسعة فناوري ارتباطات، ارزش بيشتري يافته و دسترسي به امكانات آموزش عالي غيرحضوري، فضاي 

  براي مثال، ). Zhao, 2003)(27(تر ساخته است  هاي كشورهاي مختلف را پيچيده رقابتي بين دانشگاه
افزايش متقاضيان تحصيل . معروفي را در كنار خود مالحظه مي كنندهاي ايراني، امروزه رقباي بزرگ و  دانشگاه

هاي  اي از رقابتي شدن محيط هاي كشورهاي منطقه از جمله هند، امارات، تركيه و مانند اينها، نمونه در دانشگاه
  . آموزش عالي در كشورمان است

مراكز آموزش عالي زير نظر اين با توجه به سياست هاي جاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مؤسسات و 
نظام آموزش عالي رشتة تربيت بدني . وزارتخانه روز به روز به سمت خودگراني و استقالل بيشتر حركت مي كنند
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شرط اصلي خودگرداني و استقالل، پاسخگويي است و اين پاسخگويي در گرو . نيز از اين قاعده مستثنا نيست
  . )16)(1996بازرگان،  (تضمين كيفيت است

ارزيابي عملكرد واحدهاي آموزش عالي در صورتي كه به طور نظام مند صورت گيرد، اين امكان را به 
انجام  اين تحقيق . مسئوالن مربوطه مي دهد كه كنترل و بهبود مستمر فعاليت ها با دقت بيشتري دنبال شود

 آموزش عالي تربيت بدني و علوم گامي است در راستاي طراحي و تدوين نظام جامع ارزيابي عملكرد واحدهاي
  . ن راه بتوان اطالعات مناسبي را براي تصميم گيري به دست آوردورزشي تا از آ

ارزيابي عملكرد به عنوان يكي از ابعاد مهم و مطرح در نظام جامع ارزيابي، عنصر جدانشدني مديريت به 
يكي از . بود و اصالح روندها قطعي مي سازدها را براي به ها، قوت ها، تهديدها و فرصت شمار مي رود كه ضعف

گيرد، شاخص است كه نقش مهمي در اصالح عملكرد نظام  ابزارهايي كه اغلب در ارزيابي مورد استفاده قرار مي
  ). 10)(1379قورچيان و خورشيدي، (مورد ارزيابي دارد 

دهد و اين عدد به  ميشاخص، مقياسي است كه روابط متغيرهاي كمي يا كيفي را به صورت عدد نشان 
  هاي آموزشي، شاخص را  در بحث). 13)(1380مرادي، (صورت ميانگين، نرخ، درصد و نسبت ارائه مي شود 

. هاي مهم نظام آموزشي فراهم كنند اند كه از آنها انتظار مي رود اطالعاتي را دربارة جنبه هايي تعريف كرده آماره
در تعريف ديگري از شاخص ). Ogava & Callom, 1998(ست ها اين تعريف از اساسي ترين تعاريف شاخص

آمده، شاخص عبارت است از استفاده از مالك ها و اصولي كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت بيان كرده و 
ها، مبين   در مورد شاخصهتعاريف ارائه شد). 3)(1372حسيني نسب، (كند  آنها را قابل بررسي و ارزشيابي مي

، )معني دار(ص ها قادرند جنبه هاي اصلي و كليدي يك نظام را در قالب اعداد و ارقام با معني آن است كه شاخ
ازاين رو مي توان گفت كه شاخص ها از طريق جمع آوري مدارك صريح و روشن، مسائل و . توصيف كنند

ه اقدام هاي مشكالت نظام آموزشي را نمايان ساخته و مشخص مي كنند كه چه بخش هايي از نظام آموزشي ب
و دانشگاهي، مديريت را قادر بنابراين شاخص هايي براي سنجش عملكرد نظام هاي آموزشي . اصالحي نياز دارند

مركز مطالعات ، (مي سازند تا بهره وري سيستم هاي آموزشي و دانشگاهي را با تقويت شاخص ها افزايش دهد 
  ).14)(1385تحقيقات و ارزشيابي آموزشي، 
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 شاخص ها، يكي از مهم ترين مراحل طرح ارزيابي جامع عملكرد است و در صورتي كه ارگيريتدوين و به ك
با دقت و بر اساس اصول و چارچوبي مشخص، علمي و قابل استناد تدوين شود، به بازنمايي وضعيت موجود و 

  . )5)(1378خورشيدي،  (كيفيت عملكرد يك نظام منجر خواهد شد

 صاحب نظران مديريت معيارهاي مختلفي را براي ارزيابي عملكرد دانشگاه ها ده،شبا عنايت به مراتب ياد 
 همكارانش معيارهايي مانند روحيه و رضايت كاركنان دانشگاه، كميت و افزون وبراي مثال . عنوان كرده اند

حقق مهمچنين . اند كيفيت تحقيق و خدمات دانش را به عنوان معيار ارزيابي عملكرد دانشگاهي مطرح كرده
هايي مانند رضايت اعضاي هيأت علمي، رضايت كارفرما و رضايت دانشجويان، كارهاي علمي  شاخصديگر بر 
  ). Ramzden, 1998)(22(كرده استأت علمي و مانند اينها تاكيد ياعضاي ه

كلية معيارهاي ارزيابي عملكرد مانند شاخص هاي ارزيابي عملكرد به طور كلي بر اساس ديدگاه اسكات، 
تقسيم بندي ) بازده(، فرايند و برونداد)درونداد(هاي مبتني بر ساختار  ؤلفهتوان در سه دستة م نشگاهي را ميدا

  ). Scott,2003)(24(كرد 

با توجه به بررسي منابع نظري و ادبيات مرتبط و مرور پيشينة تحقيق و كسب نظر كارشناسي از خبرگان، 
طراحي سيستم جامع ارزيابي عملكرد كه هدف اين پژوهش، منجر ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها شناسايي و به 

با استفاده از مدل طراحي شده، مديران قادر خواهند بود وضع موجود و مطلوب و قوت ها و ضعف هاي خود . شد
و را شناسايي و راهبرد خود را با توجه به نتايج و اهداف دانشكده هاي تربيت بدني تنظيم كنند و به ايجاد، بهبود 

  . حفظ كيفيت عملكرد دست يابند

  

 تحقيق  وش ر

و تعدادي )  مؤلفه5(انتخاب شده، تعدادي كمي  مؤلفه 22. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي بوده است
بر . هدف اصلي تحقيق طراحي سيستم ارزيابي عملكرد دانشكده هاي تربيت بدني است. ) مؤلفه17 (اند كيفي

ادبيات مرتبط و همچنين با توجه به بررسي پژوهش هاي انجام شده، ابعاد سه گانه اساس بررسي منابع نظري و 
با استفاده از . ، مؤلفه ها و شاخص ها انتخاب شدند، سپس مدل مفهومي طراحي شد)ورودي، فرايند، خروجي(
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  وزيع و پس از ت. گيري در مدل مفهومي، محقق اقدام به تهية پرسشنامة خبرگان كرد سه سطح ابزار اندازه
سپس محقق . هاي آماري مناسب به دست آمد آوري پرسشنامه ها روايي و پايايي آن با استفاده از روش جمع

  . بدني كرد هاي تربيت گانه و چك ليست نهايي جمع آوري اطالعات كمي دانشكده اقدام به تهية پرسشنامة شش

  ابزار و روش جمع آوري اطالعات 

 999نة تحقيق و بررسي ديدگاه هاي خبرگان دانشگاهي، پرسشنامه اي با پس از مطالعة ادبيات و پيشي
را ) ورودي، فرايند، خروجي( مؤلفه و ابعاد اصلي سازماني 22شاخص بسته پاسخ به دست آمد كه سؤال هاي 

  . تشكيل مي دادند

 تربيت بدني تاييد اعتبار محتواي پرسشنامة اوليه با مقياس پنج گزينه اي را چهارده تن از خبرگان دانشكدة
 برابر 3 الي 1 استفاده شد، يعني در مقياس پنچ گانه پاسخ 3در مرحلة تجزيه و تحليل، از نقطة برش . كردند

روايي پرسشنامه از طريق آزمون دو جمله اي و پايايي آن از طريق .  مناسب تلقي شد5 و 4نامناسب و پاسخ 
با استفاده از ميانگين وزني ابعاد، .  تعيين شد87/0يي پرسشنامه ضريب پايا. روش آماري آلفاي كرونباخ تاييد شد

مورد استفاده ) پرسشنامه(با توجه به نظر خبرگان، ابزار . مؤلفه ها و شاخص ها رتبه بندي و وزن دهي شدند
 شاخص و هفت معيار 65 شاخص ، هشت معيار فرايندي با 46 شاخص در قالب هفت معيار ورودي با 202داراي 
همچنين به منظور بررسي پنج مؤلفة كمي از .  شاخص براي استفاده در ارزيابي عملكرد تعيين شد91ي با خروج

ابزار گردآوري اطالعات اين شاخص ها بررسي اسناد و مدارك .  گانه از مقياس نسبتي استفاده شد22مؤلفه هاي 
ي نسبتي محاسبه شده، به گونه اي كه اين شاخص ها به صورت كم. دانشگاه ها و دانشكده هاي مورد بررسي بود

  .  به دست آورده اند5 الي 1هر يك از آنها عددي بين 

   هاي آماري شرو

اي، براي وزن  به منظور بررسي مناسب بودن مؤلفه ها و شاخص هاي مربوط به آن، توسط آزمون دو جمله
آمار توصيفي . يانگين وزني استفاده شددهي و رتبه بندي شاخص ها و مؤلفه ها و ابعاد سه گانه از روش آماري م

نسبت ميانگين هر متغير به (اين بخش شامل شاخص مركزي ميانگين، شاخص پراكندگي انحراف معيار و وزن 
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براي انجام كلية . از آلفاي كرونباخ نيز براي تعيين اعتبار پرسشنامه استفاده شد. است) مجموع ميانگين ها
  .  استفاده شد14 نسخة SPSSعمليات آماري از نرم افزار 

  

  نتايج و يافته های تحقيق 

  چارچوب انتخاب شاخص هاي ارزيابي عملكرد دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي

  ق و آشنايي با متدلوژي تحقيقات مشابه و پيشين، گام هاي زيرجهت انتخاب يبا بررسي پيشينه تحق
  . ي و علوم ورزشي برداشته شدشاخص هاي ارزيابي عملكرد دانشكده هاي تربيت بدن

  مطالعه مباني نظري و پيشينه ) الف

استفاده از شاخص ها در دو حوزه داخل كشور  و خارج كشور مورد بررسي و ابتدا مباني نظري و پيشينه 
سپس فعاليت هاي . از جمله تجارب كشورهاي ديگر مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. تحليل قرار گرفت

رئوس برخي از مجموعه . رفته در داخل، مورد تحليل و نقاط قوت و ضعف هر يك استخراج گرديدصورت گ
  :گزارش هاي مورد مطالعه در اين قسمت عبارتند از 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، (بانك اطالعات رتبه بندي دانشكده هاي پزشكي ايران  - 
1380 .(  

دفتر نظارت و ارزيابي ( و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي شاخص هاي نظارت و ارزيابي دانشگاه ها - 
 .)1380آموزش عالي، 

هيأت تبيين و (مجموعه نظرات كارشناسي دستگاه ها درباره شاخص هاي ارزيابي تحقيقات كشور  - 
 .)1379تعيين شاخص هاي ارزيابي وضع فرهنگي كشور، 

هيأت نظارت و ( و پژوهشي الي مؤلفه ها و شاخص هاي ارزيابي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش ع - 
 ).1381ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
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 ).1383شوراي عالي انقالب فرهنگي، (شاخص هاي ارزيابي آموزش عالي  - 

سازمان سنجش آموزش كشور، (شاخص هاي طرح بررسي و تحليل وضعيت دانشگاه هاي كشور  - 
1382. ( 

يفيت عملكرد در آموزش كيفيت عملكرد در آموزش عالي ايران شاخص هاي عملكردي در ارتقاي ك - 
 ).1380مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، (

انتشارت فراشناختي انديشه، (شاخص هاي عملكردي در ارتقاي كيفي مديريت نظام آموزش عالي  - 
1379.( 

 ).سازمان برنامه و بودجه(شاخص هاي آموزش عالي در ايران،  - 

 ).1380شفيعا، (سب براي ارزيابي كيفيت عملكرد در  آموزش عالي شاخص هاي منا - 

مركز مطالعات، (ارزيابي كالن عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس شاخص هاي اختصاصي  - 
 ).1385تحقيقات و ارزيابي آموزشي، 

  .  شدپايان نامه هاي انجام گرفته در اين حوزه كه قبل از اين در خصوص آنها توضيح داده - 

  استخراج مجموعة جامع شاخص هاي ارزيابي عملكرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ) ب

در اين مرحله ضمن بررسي و تحليل مجموعة شاخص هاي مورد بررسي در دو حوزة داخل و خارج، با 
ظام، مجموعة استفاده از ديدگاه سيستمي و مؤلفه هاي تشكيل دهندة نظام آموزش عالي و نيز رسالت و اهداف ن

اين شاخص ها در سه دستة كلي ورودي، . جامعي از شاخص ها براي ارزيابي عملكرد دانشكده ها تدوين شد
  . فرايند و خروجي و مربوط به بيست و دو معيار زير بودند
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   معيارهای مرتبط با ورودی، فرايند و خروجی_۱جدول 
  معيارهای خروجی  معيارهای فرايند  معيارهای ورودی

  رضايت استادان. ۱  آموزش. ۱   سازمان و مديريت–قابليت های دانشکده .۱

  رضايت دانشجويان. ۲  پژوهش. ۲   استادان‐قابليت های دانشکده  .۲

  رضايت کارکنان. ۳  رهبری. ۳   تجهيزات و ساختمان–قابليت های دانشکده .۳

  دانشگاهرضايت . ۴  برنامه ريزی و راهبردی. ۴   بودجه–قابليت های دانشکده .۴

  رضايت والدين. ۵  اطالعات و تحليل. ۵  کيفيت دانشجويان ورودی. ۵

  شاخص های کمی عملکرد.۶  مديريت منابع انسانی.۶  حمايت های محيطی.۶

  سيستم های سازمانی.۷  بازخورد.۷

  مديريت فرايند.۸

رضايت کارفرمای دانشجويان .۷
  دانش آموخته 

  

  هاي اصل ارزيابي عملكرد دانشكده هاي تربيت بدني  و علوم ورزشيتدوين و استخراج مجموعة شاخص ) ج

بعد از تدوين مجموعة جامع شاخص هاي اختصاصي ارزشيابي عملكرد، مجموعه اي از شاخص ها به تعداد 
بندي شده و براي   گانه دسته22 شاخص در سه دستة كلي ورودي، فرايند و خروجي و در قالب معيارهاي 199

  . برگان حوزه و تعيين ارزش و اهميت هر شاخص ارسال شدنظرخواهي از خ

  هاي تربيت بدني و علوم ورزشي  هاي شش گانة ارزيابي عملكرد دانشكده طراحي و تدوين پرسشنامه) د

اي براي نظرخواهي از  گانه هاي شش هاي خبرگان، پرسشنامه آوري ، تحليل و به كارگيري ديدگاه پس از جمع
آموختگان در زمينة وضع موجود  ركنان، دانشجويان، والدين دانشجويان و كارفرماي دانشخبرگان، استادان، كا

هاي زير پوشش  هاي واقعي از دانشكده اي براي استخراج داده همچنين چك ليست نظام يافته. طراحي و تهيه شد
 گانة ورودي، 22  معيار از معيارهاي17اين پرسشنامه هاي شش گانه براي سنجش . در اين تحقيق، طراحي شد

  .  استفاده شد2به شرح جدول )  گزينه اي ليكرت5(فرايند و خروجي در مقياس ترتيبي 
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   گانة ورودی، فرايند و خروجی۲۲ معيار از معيارهای ۱۷ پرسشنامه های مورد استفاده برای سنجش _۲جدول   
   معيار  بعد  پرسشنامه   رديف

  دانشکده ها رضايت استادان   خروجی  رضايت استادان   ۱
  رضايت دانشجويان دانشکده ها  خروجی  رضايت دانشجو  ۲
  رضايت کارکنان دانشکده ها  خروجی  رضايت کارکنان   ۳
  رضايت والدين دانشجويان   خروجی  رضايت والدين  ۴
  رضايت کارفرمای دانش آموختگان   خروجی  رضايت کارفرما  ۵

  ديريتسازمان و م: قابليت های دانشکده   ورودی
  حمايت های محيطی
  سيستم های سازمانی

  فرايند

  آموزش
  پژوهش
  رهبری

  برنامه ريزی راهبردی
  اطالعات و تحليل

  مديريت و منابع انسانی
  بازخورد 

  مديريت فرايند

  خبرگان  ۶

  رضايت دانشگاه   خروجی

ا از مقياس ه  گانة ورودي، فرايند و خروجي، عملكرد دانشكده22 معيار از معيارهاي 5به منظور بررسي 
هاي  ها و دانشكده ها، بررسي اسناد و مدارك دانشگاه ابزار گردآوري اطالعات اين شاخص. نسبتي، استفاده شد

   نسبتي محاسبه شدند، به گونه اي كه هر يك از اين –ها به صورت كمي  اين شاخص. مورد مطالعه بود
  .  است3ها به شرح جدول  ن شاخصاي.  به دست آوردند5 تا 1ها در هر دانشكده، عددي بين  شاخص

  
  ده معيارهای کمی مورد استفا_۳جدول 

  دبع  معيار رديف

  ورودی  قابليت های دانشکده استادان  ۱

  ورودی  تجهيزات و ساختمان: قابليت های دانشکده   ۲

  ورودی  بودجه: قابليت های دانشکده   ۳

  ورودی  کيفيت دانشجويان ورودی  ۴

  خروجی  شاخص های کمی عملکرد  ۵
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  سازه هاي تحقيق 

 22 سازة كلي و 3اين سازه ها شامل . با توجه به سؤاالت پژوهشي، سازه ها شناسايي و تعريف مي شوند
  .  ارائه شده است4شرح اين سازه ها در جدول . سازة زيرمجموعه آنها است 

  سازه های تحقيق. ۴جدول 

  شرح سازه  نام سازه
کد 

آماری 
  سازه

 – سازه اول
  داددرون

همان منابع خالق سيستم است که نيازهای عملياتی آن را برطرف می کند و ممکن 
اين سازه بيانگر دروندادهايی  مثل . باشد.... است انسان، ماده، انرژی، اطالعات و 

قابليت های مختلف مديريتی و سازمانی، استادان، تجهيزات و بودجه، سيستم های 
  . است... سازمانی و 

 
χ1 

 های قابليت
دانشکده سازمان 

   مديريت–

سازمان نهادی اجتماعی است مبتنی بر هدف، که ساختار آن به صورتی آگاهانه 
طرح ريزی شده و دارای سيستم های فعال و هماهنگ است که با محيط خارجی 

  . ارتباط دارد
مديريت فرايند به کارگيری مؤثر و کارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای نظام 

  پذيرفته شده است که به منظور دستيابی به اهداف تعيين شده، صورت ارزشی
  . می گيرد

به وسيلة اين سازه به بررسی اين موضوع می پردازيم که آيا مديران و برنامه ريزان 
دانشکده به اطالعات و داده های مورد نياز دسترسی دارند؟ آيا سخت افزارها و نرم 

رند؟ آيا تبادل دانش و تجربيات بين افراد در افزارهای مختلف را در اختيار دا
  ...مجموعة سازمانی دانشکده جريان دارد و 

χ1,1 

قابليت های 
 –دانشکده 
  استادان

در اين سازه به دنبال بررسی کيفيت، تعداد و رتبة علمی اعضای هيأت علمی 
  .دانشکده ها هستيم

χ1,2 

های  قابليت
 –دانشکده 

تجهيزات و 
  ساختمان

ه گويای تمامی امکانات و تسهيالت دانشکده اعم از فضای آموزشی، منابع اين ساز
  . است... علمی، تعداد رايانه، تجهيزات کمک آموزشی، امکانات پشتيبانی و 

χ1,3 
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  سازه های تحقيق. ۴جدول ادامة 

  شرح سازه  نام سازه
کد 

آماری 
  سازه

قابليت های 
 –دانشکده 
  بودجه

در . ی را در قالب اعداد و ارقام پولی و مالی بيان می کندبودجه، برنامه های سازمان
  .اين سازه به دنبال بررسی درآمدها  و هزينه های مختلف دانشکده ها هستيم

χ1,4 

کيفيت 
دانشجويان 
  ورودی

اين سازه بيان کنندة توانايی و کيفيت يکی از دروندادهای سيستم يعنی دانشجويان 
  .است

χ1,5 

حمايت های 
  محيطی

از دانشکده ) دولتی و خصوصی(ن سازه گويای ميزان حمايت سازمان های بيرونی اي
  ...در قالب همکاری با دانشجويان دانشکده، حمايت های مالی و 

χ1,6 

سيستم های 
  سازمانی

سيستم های سازمانی مجموعه ای است متشکل از منابع انسانی، منابع مالی، مواد و 
د دارند و برای تحقق هدف يا هدف های خاص در که با يکديگر پيون.. تجهيزات و 

اين سازه درصدد بررسی وجود و چگونگی کارکرد سيستم های مختلف . کارند
همچون سيستم تعريف و بازبينی چشم انداز مطلوب، سيستم تعيين و تعريف 

  . است... سطوح قابل قبول آموزش، سيستم های ارزيابی و 

χ1,7 

_ سازه دوم
  ايندرف

در . ندادها و بروندادها با استفاده از ساز و کار بازخورد را فرايند می گويندتبديل درو
اين سازه به دنبال بررسی فرايندهای مختلف درون دانشکده ها مانند فرايندهای 

هستيم که دروندادها را به ... آموزش، پژوهش، رهبری، برنامه ريزی راهبردی و 
  . بروندادها تبديل می کنند

χ2 
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  سازه های تحقيق. ۴جدول ادامة 

  شرح سازه  نام سازه
کد 

آماری 
  سازه

کوششی است که توسط سازمان ها برای تغيير رفتار از طريق فرايند يادگيری و به   آموزش
فعاليت هايی مانند روش تدريس، . دليل افزايش اثربخشی آنها صورت می گيرد

.. ی، ارزيابی و امتحان و فناوری آموزشی، تعامل دانشجو و استاد، برنامه های آموزش
  . به وسيلة اين سازه بررسی می شود

χ2,1 

اين سازه به منظور بررسی ميزان مشارکت دانشجويان در پژوهش، سيستم   پژوهش 
نيازسنجی پژوهشی، به کارگيری نتايج و يافته های پژوهش، ارزيابی نتايج پژوهش و 

  .در نظر گرفته شده است... 
χ2,2 

ارت است از فعاليت هايی که افراد را برای تالش مشتاقانه در جهت تحقق رهبری عب  رهبری 
به وسيلة اين سازه به دنبال بررسی . اهداف گروهی، تحت تاثير قرار می دهد

مواردی همچون تعريف چشم انداز دانشکده و هدف گذاری برای رسيدن به چشم 
انشکده، ارزيابی تاثير انداز، ايجاد محيطی نوآور و يادگيرنده، ارزيابی عملکرد د

  هستيم... فعاليت دانشکده بر جامعه و 

χ2,3 

برنامه ريزی 
  راهبردی 

برنامه ريزی در مورد هدف های بلندمدت سازمان و انتخاب فعاليت های الزم به 
اين سازه برای بررسی نحوة تدوين . منظور تحقق آنها را برنامه ريزی راهبردی گويند

دف گذاری آموزشی، ابالغ برنامة راهبردی در سطوح برنامة راهبردی، سيستم ه
  . در نظر گرفته شده است... مختلف و 

χ2,4 

  مديريت فرايند
اين سازه به منظور بررسی و تحليل نحوة مديريت فرايندهای دانشکده، بهنگام 

 χ2,7  .در نظر گرفته شده است... سازی و بهبود فرايندها، مستندسازی فرايندها و 

 _سازه سوم
  برونداد

... نتيجة عمليات يک سيستم را ممکن است به صورت محصول، خدمت، اطالعات و 
اين سازه به بررسی مجموعه ای از بروندادهای سيستم . باشد، برونداد می گويند

همچون رضايت استادان، رضايت دانشجويان، رضايت کارکنان، شاخص های کمی 
  .می پردازد... عملکرد و 

χ3 

  نرضايت استادا

اين سازه به بررسی رضايت اعضای هيأت عملی از نظر مناسب بودن ميزان حقوق و 
مزايا، فضای کار، دسترسی به منابع مختلف، فرصت های مطالعاتی، مشارکت در 

  .می پردازد... تصميم گيری ها و 
χ3,1 

رضايت 
  دانشجويان

وای دروس، اين سازه به بررسی رضايت دانشجويان از جنبه های مختلف مانند محت
ترکيب دروس، سطح علمی دانشکده، تعامل با استاد، مناسب بودن کالس ها، فضای 

  .می پردازد... مناسب مطالعه و 
χ3,2 
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  سازه های تحقيق. ۴جدول ادامة 

  شرح سازه  نام سازه
کد 

آماری 
  سازه

  رضايت کارکنان
يا، فضای کار، اين سازه برای بررسی رضايت کارکنان از نظر مناسب بودن حقوق و مزا

فرصت های رشد و يادگيری، خدمات رفاهی، مشارکت در تصميم گيری ها و بهبود 
  .در نظر گرفته شده است... امور و 

χ3,3 

  رضايت دانشگاه

اين سازه به منظور ارزيابی رضايت دانشگاه از عملکرد دانشکده ها از جنبه های 
در نظر گرفته شده ... ف ملی و تطابق فعاليت های دانشکده ها با برنامه ها و اهدا

 χ3,4  . است

  رضايت والدين

اين سازه به بررسی رضايت والدين دانشجويان از نظر وضعيت تحصيلی، تعامل با 
  . می پردازد... دانشکده، آيندة شغلی و 

χ3,5 

شاخص های کمی 
  عملکرد

 اين سازه برای بررسی شاخص های کمی مربوط به عملکرد دانشکده ها همچون
تعداد مقاالت منتشره، تعداد کتاب های تاليفی، پروژه های تحقيقاتی انجام شده، 
مجالت علمی منتشره، معدل دانشجويان ، تعداد دانشجويان مشروط، تعداد 

  . در نظر گرفته شده است.. دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع باالتر تحصيلی و 

χ3,6 

رضايت کارفرما 
دانشجويان دانش 

  آموخته

ين سازه به منظور ارزيابی رضايت کارفرمای دانشجويان دانش آموخته از جنبه های ا
دارا بودن دانش الزم برای انجام کار، دارا بودن مهارت، روحية يادگيری، اجتماعی 

 χ3,7  . در نظر گرفته شده است... بودن، احساس مسئوليت ، خود رهبری و 

  

  مدل مفهومي تحقيق 

چارچوب يا مدل .  پديدة مديريتي، مستلزم برخورداري از الگوي مفهومي استبررسي جامع و كامل يك
در تحقيق حاضر با توجه به نگرش . مفهومي، روابط نظري ميان متغيرهاي مهم مورد بررسي را نشان مي دهد

ه تهران  تربيت بدني دانشگابراي ارزيابي عملكرد دانشكده هاي )  برونداد– فرايند –درونداد "سيستمي، از مدل 
بر اساس اين مدل، عملكرد دانشكده ها با تركيب امتياز عملكرد در .  ارائه شده است1استفاده شد كه در نمودار 
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اين روش مبتني بر پيشنهاد ريچارد اسكات . سه بعد درونداد، فرايند و برونداد محاسبه مي شود 
  : در اين مدل متغيرها دو دسته اند . )24)(2003(است

محاسبة امتياز عملكرد .  يكسان نيستوزن متغيرها. مي قطعي و متغيرهاي كمي يا كيفي فازي متغيرهاي ك
براي . هر كدام از سه بعد درونداد، فرايند و برونداد با محاسبة ميانگين وزني مؤلفه هاي هر بعد انجام مي شود

فرمول . عي محاسبه مي شوداي فرمحاسبة امتياز عملكرد در هر مؤلفة اصلي نيز ميانگين وزني عملكرد شاخص ه
  : محاسبة عملكرد دانشكده هاي تربيت بدني به شرح زيراست 

PR=ΣWij,kI,J,K 
  .  هستند3 و 2، 1 اعداد فازي بوده و به ترتيب بيانگر وزن متغيرهاي سطوح k و j و iكه در آن وزن هاي 

سطح دوم عبارت است از مؤلفه هاي . اددر اينجا سطح يك عبارت است از ابعاد كلي درونداد، فرايند و بروند
اصلي هر كدام از سه بعد مذكور و سطح سوم عبارت از شاخص هاي فرعي هر كدام از متغيرهاي اصلي در اين 

  . مدل، وزن متغيرها به طور سلسله مراتبي از سه سطح به يك محاسبه مي شود

دارك رسمي استخراج مي شود، مانند شايان ذكر است كه اطالعات قطعي اطالعاتي است كه از اسناد و م
  . آمار پذيرش دانشجو، آماري دانش آموختگان، سرانة فضاي آموزشي و از اين دست

  . اطالعات فازي اطالعاتي است كه با واژه هاي بياني و از راه نظرسنجي گردآوري مي شود

ذي نفع عبارتند از اطالعات فازي عبارتند از رضايت گروه هاي ذي نفع و وزن متغيرها، گروه هاي 
وزن متغيرها، همة متغيرهاي قطعي و فازي را در . والدين، كارفرمايان، استادان و كاركنان دانشگاه و دانشجويان
براي اندازه گيري اين متغير . وزن اين متغيرها نيز فازي است و اطالعات بياني استخراجي مي شود. بر مي گيرد

 اين مقياس كه مبتني بر نظرسنجي است، از طيف ليكرت استفاده مي در. بي استفاده مي شودياز مقياس ترت
  . شود

  نظام مناسب ارزيابي عملكرد دانشكده هاي تربيت بدني 

  بندي و  بدني با شناسايي، دسته هاي تربيت طراحي و تبيين نظام مناسب ارزيابي عملكرد دانشكده
ها،  يق براي طراحي مدل ارزيابي عملكرد دانشكدهدر اين تحق. هاي ارزيابي آغاز مي شود بندي شاخص اولويت
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هاي مختلف خودارزيابي ريز، مدل كيفيت اروپايي، دمينگ و بالدريج استخراج شد  هاي پيشنهادي از مدل شاخص
اين شاخص ها پس از . هاي ورودي، فرايند و خروجي بر اساس نظرية اسكات سازماندهي شد و بر حسب شاخص

مدل نهايي پيشنهادي اين تحقيق براي ارزيابي عملكرد . ن در مدل زير ارائه شدتاييد نهايي توسط خبرگا
  .  آورده شده است1دانشكده هاي تربيت بدني در شكل 

  
  وزن  )۲۲/۰(مؤلفه های ورودی     وزن  )۳۱/۰(مؤلفه های فرايندی 

 سازمان و –قابليت های دانشکده     ۲۴/۰  آموزش
  مديريت

۱۷/۰  

  ۰۴/۰  استادان_ ی دانشکده قابليت ها    ۱۰/۰  پژوهش

 تجهيزات و –قابليت های دانشکده     ۲۴/۰  رهبری 
  ساختمان

۰۲۱/۰  

  ۰۵/۰   بودجه –قابليت های دانشکده     ۱۲/۰  برنامه ريزی راهبردی

  ۰۹/۰  کيفيت دانشجويان ورودی    ۰۵/۰  اطالعات و تحليل 

  ۰۸/۰  حمايت های محيطی    ۱۰/۰  مديريت منابع انسانی

  ۳۵/۰  سيستم های سازمانی     ۰۵/۰  بازخورد

        ۱۰/۰  مديريت فرايند

  
  

  )۴۷/۰(مؤلفه های خروجی 
  وزن   مؤلفه   وزن   مؤلفه 

  ۳۷/۰  رضايت دانشجويان  ۱۹/۰  رضايت استادان

  ۱۳/۰  شاخص های کمی عملکرد  ۰۴/۰  رضايت والدين

  ۱۴/۰  رضايت کارفرمای دانشجويان دانش آموخته   ۱۱/۰  رضايت کارکنان 

      ۰۲/۰  ت دانشگاه هارضاي

  
  
  

  عملکرد دانشکده 
   نظام ارزيابی عملکرد دانشکده های تربيت بدنی_۱شکل 
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   گيری ـهبحث و نتيج

. نكته قابل ذكر ديگر اين است كه اهميت هر يك از ابعاد سه گانه ورودي، فرايند و خروجي متفاوت است
با وزن (و بعد ورودي ) 31/0با وزن (بعد فرايند بيش از ) 47/0با وزن (خبرگان دانشگاهي براي بعد خروجي 

  . اهميت قايل هستند) 22/0

  وجود نرم افزارهاي مناسب مانند اهميت مؤلفه سيستم هاي سازماني در بين مؤلفه هاي ورودي به منزله 
 دروس و نرم افزار ثبت نام دانشجويان اتوماسيون اداري، وجود سيستم ارزيابي رضايت دانشجو و ارزيابي محتواي

 كافمن و ؛)9)(1384، رضوي (نظاير اينها مي باشد كه اين امر مورد توجه برخي از محققين قرار گرفته است
  ). 16( 1996، بازرگان؛)11( 1983هرمن 

اهميت مؤلفه هاي آموزشي و رهبري در بين مؤلفه هاي فرايند در وهله  اول به منزله توجه به پرورش 
كه اين امر مورد توجه برخي از محققين ارزيابي قرار ه هاي متفاوت مي باشد متخصص از جنبنيروي انساني 

  ). 8(1381؛ رازاني، )12(1381؛ محمدي، )2( 1379بازرگان، (گرفته است 

ها،  ها، كسب و كارها و سازمان دهد كه موفقيت و نيز شكست بسياري از پروژه مطالعات و تحقيقات نشان مي
اين امر در همه سازمان ها از جمله ).  17(1992هرسي و بالنچارد، (ا بوده است در گروه عملكرد رهبران آنه

رهبري دانشگاهي، كيفيتي است كه در گفتگوي بين افراد رشد مي كند، منبع اصلي . دانشگاه ها مصداق دارد
  ). 22)(1998رمز دن ، (يك رهبر دانشگاهي، افراد دانشگاهي ديگر مي باشند كه عامل بهبود عملكرد مي باشد 

اهميت رضايت دانشجويان در مؤلفه خروجي كه از نظرسنجي خبرگان به دست آمده مورد توجه محققين 
 رضايت دانشجويان و كا ركنان دانشگاه را از جمله معيارهاي كليدي در كه آنها). 23)(1998روبينز، (مي باشد 

   پرورش نيروي متخصص مورد نياز جامعه يكي از اهداف اصلي دانشگاه ها،. محيط هاي دانشگاهي دانسته اند
افزايش شدت رقابت در عرصه هاي مختلف كسب و كار و نظاير اينها در اثر تغييرات و تحوالت محيطي . مي باشد

و و از جمله پيشرفت هاي فناوري جامعه و كارفرمايان را وادار نموده تا به دنبال افرادي قابل تطبيق، سازگار 
.  جاي آموزش مهارت در يك شغل ويژه، از سطح گسترده تري از آموزش برخوردار باشندتحول پذير باشند و به

  ). 20)(1997هاروي و لي، (بنابراين رضايت دانشجويان نشان دهنده مهارت هاي همه جانبه آنها مي باشد 
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خص هاي اهميت باالتر شا. باالترين اهميت را كسب نموده%) 47(از نظر خبرگان مؤلفه خروجي با امتياز 
خروجي براي ارزيابي دانشگاهي بدان معناست كه عليرغم برخورداري نظام مراكز دانشگاهي از ويژگي هاي 
منحصر به فرد و متمايز كننده اين مراكز بايد نمودهاي عملكردي معين در رابطه با اقدامات و فعاليت هاي خود 

و تحقيقات به عمل آمده بيانگر آن است كه امروزه بررسي ها ). 15)(1978بالداريچ، ايكر، رايلي، .(داشته باشد
بسياري از صاحبنظران، دست اندركاران و مديران دانشگاه ها و مراكز پژوهشي، گرايش زيادي به جنبه هاي 
عيني و خروجي هاي قبل لمس عملكرد دانشگاه ها پيدا كرده و تاكيد مي نمايند كه سيستم مناسب اثر بخشي 

اهي، مستلزم توجه كافي به ابعاد عيني و خروجي هاي مهم عملكرد دانشكده ها مي باشد ارزيابي عملكرد دانشگ
  ). 25)(1998رمزدن، سوينسون، (

در ضمن تمركز به معيارهاي خروجي سبب مرتبط شدن آموزش هاي دانشگاهي با انتظارات جامعه ذيربط 
  ). UNESCo ،1998)(26(ي است مي شود كه اين امر از جمله تاكيدات اعالميه جهاني آموزش دانشگاه

  

  منابع و مآخذ

، انتشارات سمت، چاپ ")مفاهيم، الگوها و فرايند عملياتي(ارزيابي آموزشي "). 1383. (بازرگان، عباس. 1
  . سوم، تهران

رويكرد مناسب ارزيابي دروني براي ارتقاي مستمر كيفيت گروه هاي آموزشي "). 1379. (بازرگان، عباس. 2
، مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، دوره جديد، سال پنجم، شمارة "اي علوم پزشكيدر دانشگاه ه

2 .  

، فصلنامة پژوهش و برنامه ريزي در "خص هاي آموزش عاليمعرفي شا"). 1372. (حسيني نسب، داوود.3
  . 2آموزش عالي، شمارة 
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بهره وري دانشكده ها و گروه هاي آموزشي تبيين و تعيين شاخص هاي "). 1383. (حيدري نژاد، صديقه. 4
، رساله دكتري، دانشكدة تربيت بدني و علوم " ارايه الگوي بهبود عملكرد–تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي 

  .ورزشي دانشگاه تربيت معلم

  . 47مديريت كيفي در مراكز آموزش عالي ايران، دانش مديريت، شمارة ). 1378. (خورشيدي، عباس. 5

شاخص هاي عملكردي در ارتقاي كيفي مديريت نظام آموزش عالي، ). 1379. (شيدي، عباسخور. 6
  .انتشارات فراشناختي انديشه، تهران

زير نظر نادرقلي قورچيان، حميدرضا آراسته، پريوش ). 1383) (جلد اول(دايرةالمعارف آموزش عالي .7
  .بنياد دانشنامة بزرگ فارسي. جعفري، تهران

 ، انتشارات مام، چاپ زيتون، "REMآشنايي با مدل هاي برتري سازماني "). 1381. (المحمدرازاني، عبد. 8
  . چاپ اول

، "طراحي و تبيين مدل ارزيابي عملكرد دانشكده هاي علوم انساني"). 1384. (رضوي، سيدمصطفي. 9
  . دانشگاه تهران، دانشكدة مديريت ، پايان نامة دكتري

شاخص هاي عملكردي در ارتقاي كيفي مديريت نظام "). 1379(. ، عباسدي خورشي؛قورچيان، نادرعلي .10
  . فراشناختي انديشه، تهران ، انتشارات"آموزش عالي

باز انديشي، بازسازي، (برنامه ريزي استراتژيك در نظام آموزشي "). 1382. (كافمن، راجر؛ هرمن، جري. 11
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، وزارت . زرگان، ترجمه فريده مشايخ؛ عباس با")ساختارها، بازآفريني

  .چاپ دوم. آموزش و پرورش

دانشگاه )  كاربردي–محض (ارزيابي دروني كيفيت گروه آموزش رياضي "). 1381. (محمدي، رضا. 12
  . كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي، پايان نامة "صنعتي اميركبير
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ارتباط بين عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با كارآيي دروني رشته "). 1380. (رادي، صفيهم. 13
، پايان " دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد جنوب، شهر ري و كرج1376 تا 1373آموزش ابتدايي ورودي هاي 

  . نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي

ارزيابي كالن عملكرد وزارت علوم، تحقيقات "). 1385. (زشيابي آموزشيمركز مطالعات و تحقيقات و ار. 14
  . ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري")1380- 83(و فناوري بر اساس شاخص هاي اختصاصي 
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