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تعیین شاخصهای مدل ارزیابی متوازن در دانشگاههای دولتی
مورد مطالعه :دانشگاه الزهرا (س)
(با تأکید بر منظر یادگیری و رشد)
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رضوان حجازی ،1علی رحمانی ،2آرزو مصلینژاد

 .1استاد ،دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران
 .3کارشناسارشد حسابداری ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت8931/50/81 :؛ تاریخ پذیرش)8931/85/50 :

چکیده
در سالهای اخیر نگرانی مسئوالن دانشگاهها دربارة مدیریت عملکرد افزایش یافته است .در دنیای پیچیدده پررقابدت کندونی موفییدت
دانشگاهها بد ن استراتژیهای مناسب ر شهایی برای ارزیابی میزان دستیابی به آنها امکانپذیر نیست .مدل ارزیابی متوازن با تأکیدد
بر استراتژیهای سازمان تعیین اهداف سنجههای کلیدی ایجاد توازن بین آنها سعی در مدیریت ارزیابی سدازمانهدای پیچیدده
دارد .هدف اصلی این پژ هش تعیین سنجههای کلیدی ارزیابی عملکرد مربوط به منظر یادگیری رشد در دانشگاه است .جامعة آمداری
این پژ هش مدیران کارمندان اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) بودند که نمونهای براساس فرمول کوکران به ر ش تصادفی
ساده از بین آنها انتخاب شد .این تحییق به لحاظ هدف از نوع کاربردی ابزار شیوة گردآ ری داده در این پدژ هش پرسشدنامه اسدت.
همچنین بهمنظور بررسی راهبردها با مدل ارزیابی متوازن آزمون تی تکنمونه بهمنظور رتبهبندی سنجههدا آزمدون فریددمن بدهکدار
گرفته شد .در نهایت سنجهها ی مناسب در منظر یادگیری رشد برای دانشگاه استخراج نیشة استراتژی کارت ارزیدابی متدوازن در
این منظر ترسیم شد.

کلیدواژگان
استراتژی دانشگاه سنجه مدل ارزیابی متوازن منظر رشد یادگیری.

 نویسنده مسئول ،رایانامهmosallanejada2@gmail.com :
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مقدمه
در محیط رقابتی امروز ،بقای سازمانها در گرو بهبود مستمر عملکرد بهمنظور حفظ و افزایش توان
رقابتی و کسب منافع بیشتر است .این مهم از طریق تعیین اهداف و برنامهریزی و بهتبع آن ارزیابی
عملکرد برای آگاهی از میزان موفقیت در دستیابی به اهداف ازپییشتعییینشیده ،محقیق مییشیود
( .)Kaplan & Norton,1992, pp.71-79در متون نظری نوین حسابداری ،مدیریت سازمانهیا بیشیتر
بر اطالعات یا روشهای خاصی تأکید میکنند که سازمان را در رسیدن به استراتژیها ییاری کنید.
مدل ارزیابی متوازن یکی از مهمترین نوآوریهای مدیریت اسیتراتژی
برای کم

به تحقق استراتژی است

(2001, pp.22-30

در قیرن بیسیتم و ابیزاری

 .)Steele,این مدل ،عملکیرد سیازمان را در

چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد اندازهگیری میکند و باعث انتقال و
تفهیم مأموریت ،چشم انداز ،استراتژیها و انتظارات عملکردی به همة ذینفعان درونیی و بیرونیی
سازمان میشود ( .)Nissen, 2006در حقیقت ،مدل ارزیابی متوازن شیام مجموعیهای از سینجههیا
است که به مدیران دیدگاهی سریع ولی جامع از کسبوکارشان ارائه مییدهید (& Kaplan, 2001
.)Norton

مدل ارزیابی متوازن چیزی فراتر از ی

نظام اندازهگیری عملکرد است .ایین میدل یی

نظیام

مدیریت راهبردی است که قادر است انرژیها ،توانمندیهیا ،دانیش کارکنیان و اشیاعة آن در کی
سطوح سازمانی تا نی به اهداف بلندمدت راهبردی را هدایت کند (.)Norton & Kaplan, 2006

هدف اصلی این تحقیق تعیین سنجههای کلیدی ارزیابی عملکرد ،مربوط بیه منظیر ییادگیری و
رشد از مدل ارزیابی متوازن ،در دانشگاههای دولتی است .اهمیت این پژوهش به این دلی است که
در حال حاضر آموزش عالی اهمیتی ویژه دارد .در واقع ،مدیران ارشد وقت ،انیرژی و منیابع میالی
قاب توجهی را صرف تدوین استراتژی و تعیین راهبردهای اساسی میکنند ولی اکثر آنهیا از عیدم
اجرای مطلوب استراتژیهای خود سخن میگویند .از ایین لحیاو وجیود سینجههیای مناسیب در
راستای راهبردهای سازمان برای سنجش ادواری میزان دستیابی به اهداف نیاز اساسیی دانشیگاههیا
است.
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در این مقاله ابتدا متون نظری تحقیق با تأکید بیر سینجههیای میدل ارزییابی متیوازن در منظیر
یادگیری و رشد در دانشگاه مرور میشود .سپس ،روش اجرای پیژوهش و جمیعآوری اطالعیات
بیان شده و در پایان ،نقشة استراتژی و کارت ارزیابی متوازن بیرای دانشیگاه در منظیر ییادگیری و
رشد ترسیم میشود .این مقاله با بیان نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی خاتمه مییابد.
بیان مسئله
آموزش عالی یکی از رکنهای اساسی و مؤثر توسعة پایدار کشورها است کیه بایید براسیاک یی
برنامة مدون استراتژی  ،وضعیت موجیود آن بررسیی شیود (میرغفیوری و همکیاران .)۷۸۳۱ ،در
حقیقت ،سازمانهای امروزی ،از جمله دانشگاهها به خوبی دریافتهاند کیه  ۳8درصید ارزشافزاییی
آنها از طریق داراییهای نامشهود شام سرمایههای انسانی ،سرمایههای سیازمانی و سیرمایههیای
اطالعاتی ایجاد میشود و دیگر نمیتوانند صرفاً با اتکا به داراییهای مشیهود ،ارزییابی عملکیرد و
در پی آن مدیریت عملکرد جامعی انجیام دهنید

(2008

 .)Norton & Kaplan,در ایین زمینیه میدل

ارزیابی متوازن یکی از رویکردهایی است که برای آسییبشناسیی و ارزییابی عملکیرد مؤسسیات
آموزش عالی و دانشگاهها بهکار گرفتیه مییشیود ( )Kaplan & Norton, 1992و از سیوی میدیران
سازمانها بهشدت مورد استقبال قرار گرفته اسیت .روش ارزییابی متیوازن بیهعنیوان یی

سیسیتم

ارزیابی عملکرد با توجه به داراییهای نامشهود سازمان ،امکان مییدهید بیا گنجانیدن آن در میدل
ارزیابی مورد نظر از طریق نظارت ،کنترل و آگاهی از کیفیت داراییهای نامشهود در صورت لیزوم
نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستیها اقدام کنند

(Kaplan, 2004

&  .)Nortonداراییهیای

نامشهود منبع نهایی خلق ارزش پایدارند .منظر یادگیری و رشد زیرساخت و شالودة میدل ارزییابی
متوازن است .اهداف منظر رشد و یادگیری ،چگونگی تلفیق افراد ،فناوریها و سایر موارد ذیربیط
سازمان را برای حمایت از استراتژی توصیف میکنند .بهبود در سنجههای منظر ییادگیری و رشید
شاخصهای پیشرو برای فرایندهای داخلی ،مشیتریان و عملکیرد میالی هسیتند .بنیابراین ،در ایین
پژوهش درصددیم سینجههیای موردنییاز بیرای ارزییابی عملکیرد در منظیر ییادگیری و رشید در
دانشگاههای دولتی را مشخص کنیم.
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مباني نظری
ارزيابي عملکرد

عملکرد بهعنوان ارتباط بین نتایج و عوام متعدد مؤثر بر آن نتایج استراتژی

شناخته شیده اسیت.

ارزیابی عملکرد عبارت است از اندازهگیری عملکیرد از طرییق مقایسیة وضیع موجیود بیا وضیع
مطلوب براساک شاخصهای ازپیشتعیینشده که خود واجد ویژگیهای معین باشد (آرمسترانگ،۷
.)۷۸۳1
مأموريت و چشمانداز

استراتژی فقط فرایندی مدیریتی نیست ،بلکه بخشی از پیوستاری منطقیی اسیت کیه سیازمان را از
بیانیة سطح باال به کاری که کارکنان خط مقدم و بخشهای دیگر انجام می دهند ،هیدایت میی کنید.
مأموریت در رأک این هرم ،فلسفه و چرایی وجیودی سیازمان را مشیخص مییکنید (
2004

& Kaplan

 ،)Norton,همچنین ،چشمانداز سازمان تصویری از آینده میسازد که جهتگیری سیازمان را

تشریح و به اشخاص کم

میکند تا بفهمند چرا و چگونه باید سازمان را پشتیبانی کنند.

مدل ارزيابي متوازن

این مدل اولینبار در سال  ۷991توسط کیاپالن و نیورتن در مجلیة بررسییهیای کسیبوکیار
هاروارد 1معرفی شد .ارزیابی متوازن ،فقط ی

نظام ارزیابی نیست ،بلکه ابزار هدایتی است کیه در

همة سطوح سازمان ،راهبرد را به عمی تبیدی مییکنید ( .)Neer, 2004, p.14هیدف اصیلی میدل
ارزیابی متوازن بهکارگیری اهداف و چشمانداز سازمان در عم است .چشمانداز و استراتژی بایید
در مرکز فرایند مدیریت قرار گیرد و روش ارزیابی متوازن برای انتقال چشمانیداز و اسیتراتژی بیه
چهار منظر مالی ،فرایندهای داخلی و یادگیری و رشید بیهکیار گرفتیه شیود (

Kaplan & Norton,

1. Armstrong
2. Harvard Business Review
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 .)1996,نقشة استراتژی حلقة مفقود میان فرمولهکردن استراتژی و اجرای استراتژی را

فراهم میکند (.)Kaplan & Norton, 2004
منظر يادگیری و رشد

چگونه می توان به اهداف بلندپروازانة تعیینشده در وجوه فرایندهای داخلی ،مشتری و مالی جامیة
عم پوشاند؟ پاسخ به این پرسش در اهداف و سنجههای مربوط به منظر ییادگیری و رشید نهفتیه
است .در واقع ،این اهداف و سنجهها توانمندسازهای اهداف تعیینشده در سه منظر دیگیر بیوده و
زیربنا و بنیانی برای برپایی نظام ارزیابی متوازن هستند.
انتخاب سنجههای استراتژيک

مدل ارزیابی متوازن برای ارزیابی عملکرد در هر ی

از منظرها سنجهها را بهکار میگیرد .بنابراین،

تعیین سنجههای مناسب در راستای ارزیابی دستیابی بیه راهبردهیای سیازمان در هیر منظیر بسییار
اهمیت دارد .همانطور که تعداد اهداف اسیتراتژی
استراتژی

بایید بیه حیدی باشید کیه بتیوان بیهصیورت

روی آنها تمرکز کرد ،تعداد سنجهها نیز باید محدود باشد .شیاید بیرای هیر هیدف1 ،

سنجه کافی باشد یعنی  ۸8سنجه برای  ۷1هدف کفاییت مییکنید ( .)Niven, 2008بیورن)188۱( ۷
بیان میکند اساک طراحی سیستمهای اندازهگیری عملکرد بر انتخاب سنجهها است و چییزی کیه
به همان اندازه مهم است ،نادیدهگرفتن سنجههای غیرضروری است.
اجرای مدل ارزيابي متوازن در دانشگاهها

کاپالن و نورتون ( )۷991بیان کردند اگرچه مدل ارزیابی متوازن در ابتدا برای سازمانهای تجیاری
طراحی شده است ،اما مدل بهاندازة کافی برای همة سازمانها انعطافپذیر است و دانشگاههیا نییز
مستثنا نیستند.
بسیاری از مطالعات نشاندهندة کیاربرد میدل ارزییابی متیوازن در میدیریت دانشیگاه ،ارزییابی
1. Boren
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بخشهای دانشگاه ،تحقیقات دانشگاهی ،آموزش دانشگاه و ارائهدهندگان خدمات داخلیی در یی
دانشگاه است .دانشگاه کالیفرنیا ،۷واقع در سندیهگو ،به نظر میرسد اولیین دانشیگاه در آمریکیای
شمالی است که رویکرد ارزیابی متوازن را در سال  188۷پذیرفته است (.)Chang et al., 2011
پیشینة پژوهش
چین و همکییاران ( )188۳میدل ارزیییابی متیوازن را بییرای ارزییابی عملکییرد دانشیگاه خصوصییی
تکنولوژی چین مین بهکار گرفتهاند .در این تحقیق  3۸شاخص بیرای ارزییابی دانشیگاه در چهیار
منظر معرفی شده است .چن مدل ارزیابی متوازن را بهعنوان ی

ابزار مدیریت راهبردهیا در سیطح

مؤسسات عالی تایوان بهکار گرفته است.
چی و همکاران ( )18۷۷تحقیقی با هدف ایجاد مجموعه ای از شاخصهیای ارزییابی عملکیرد
براساک مدل ارزیابی متوازن در دانشگاهها انجام دادند .آنها در منظر یادگیری و رشید  1شیاخص
«رضایت کارکنان ،روشهای تشویقی ،افزایش کیفیت نیروی کار ،حفظ کارکنان ،قابلیتهیای سیسیتم

اطالعات و بهرهوری کارکنان» را در نظر گرفتند که پس از انجامدادن تحقیق  3شاخص اول انتخاب شد .در
این تحقیق ،ارزیابی عملکرد در سه دانشگاهها از دانشگاههای تایوان انجام گرفت ،که نتیایج نشیان
داد منظر یادگیری و رشد مهم ترین عام تأثیرگذار بوده و بر روی  ۸منظر دیگر تأثیر میگذارد .در
نهایت ،کارت ارزیابی متوازن پیشنهادی در منظر یادگیری و رشد به شرح زیر ترسیم شد:
جدول  .1کارت ارزیابی متوازن در منظر یادگیری و رشد براساس تحقیق چی و همکاران ()2112

منظر

عوامل کلیدی موفقیت

شاخصهای عملکرد

یادگیری و رشد (چگونه

فعالیت تحقیقاتی و علمی

بهرهوری ،کیفیت ،همکاری

دانشگاهها باید در آنچه انجام
میدهند برتری داشته باشند؟)

برنامة درسی

1

نوآوری در برنامههای درسی /کیفیت برنامة درسی

اعضای هیئت علمی و کارکنان فرصتهای حرفهای برای رشد ،فضای کار متنوع

1. University of California
2. Curriculum/programme
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معرفیشیده بیرای دانشیگاه

عبارتاند از تعادل برقرارکردن بین اقدامات داخلی و خارجی ،معیارهای ذهنی و عینی ،نتایج عملکیرد
و نتایج آتی .اهداف و سنجهها نیز در جدول  1بیان شده است.
جدول  .2اهداف و سنجهها برای دانشگاهها براساس تحقیق یومایال کارپاگام و سوگانثی ()2112

منظر

اهداف
توسعة دانشکده

نوآوری و یادگیری

سنجه
پولی که برای توسعة دانشکده خرج میشود.
تعداد دانشکدههای متولی تحصیالت تکمیلی
کیفیت تسهیالت ،سیستمهای حامی پاداش
آموزش ،نوآوری در یادگیری

محیط

بهبود و نوآوری برنامة درسی و سرفص دروک

تیلور و باینس ( )18۷1براساک ی

مطالعة کیفی کاربرد مدل ارزیابی متوازن در  3دانشیگاه از

دانشگاههای انگلستان را بررسی کردند .آنها با مصاحبه با میدیران ارشید ،اثیر ایین تکنیی

را بیر

شک گیری ،نظارت و ارزییابی اسیتراتژی ،سیاسیت و موضیوعات انگییزه ،پییادهسیازی ،و نحیوة
پیادهسازی این تکنی

را بررسی کردند .نتایج مطالعات موردی نشیان داد ایین میدل در همتیرازی

استراتژی و ارتباطات مفید است و شاخصها در منظر یادگیری و رشد دستیافتنی هستند.
الجردی و همکاران ( )18۷1پژوهشی را با هدف طراحی مدل ارزیابی متوازن بیرای مؤسسیات
دولتی و مؤسسات دولتی آموزشی در لبنان انجام دادند .شاخصهای بهدستآمده توسیط آنهیا در
منظر یادگیری و رشد در جدول  ۸بیان شده است.
صفایی قدیکالیی و همکاران ( )18۷۷در تحقیق با عنوان «علت و تیأثیر روابیط میدل ارزییابی
متوازن در دانشگاههای ایران» ۷زیرساخت اطالعات را بهعنوان اساسیترین سنجه در منظر یادگیری
و رشد معرفی کردند.
1. Cause and Effect Relations of BSC in Universities of Iran
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جدول  .3شاخصها در منظر یادگیری و رشد براساس تحقیق الجردی و همکاران ()2112

هدف

سنجه
تعداد سخنرانیهای علمی در کنفرانسها
تعداد سمینارهایی که شرکت کردهاند.
بودجة سفر برای شرکت در کنفرانس
تعداد متقاضی در امتحان ورودی

۷

رشد حرفهای اعضای هیئت علمی

تعداد مقاالت استادان
متوسط فاصلة چاپ دو مقاله باهم
درصد بودجة خرجشده برای پیشرفت کارکنان
شاخص رضایت کارکنان در نظرسنجی کارکنان
تعداد کارکنان آموزشدیده و چندمهارته

۸

تعداد کارکنان براساک مشخصات وظایفی که بر عهده دارند
تعداد واحدهای بهکارگیری تکنولوژی جدید
تعداد آزمایشگاههای تخصصی برای هر بخش
تعداد کارگاههای آموزشی برگزارشده توسط استادان ،تعداد
پروژههای آموزش یادگیری
تعداد برنامههای تجدیدنظرشده در  1سال گذشته
تعداد واحدهای جدید ارائهشده در  1سال گذشته
تعداد مقاالت یا مطالعات مربوط به محیط زیست یا عوام
اجتماعی

پیشرفت و نوآوری کارکنان

1

3

بهکارگرفتن تکنولوژی در آموزش
نوآوری در آموزش
نوآوری در برنامة درسی
شهروندی سازمانی

1

در سال  18۷۸در دانشگاه راجاراتا 1تحقیقی با موضوع بیهکیارگیری میدل ارزییابی متیوازن در
ارزیابی عملکرد دانشگاههای تازهتأسیس در سریالنکا انجیام گرفیت .هیدف ایین تحقییق بررسیی
1. Number of applicant for entry exam
2. Staff motivation and development
3. Number of cross-trained or multi-skilled staff
4. On the specification of their tasks
5. Organizational citizenship
6. Rajarata

تعیین شاخصهای مدل ارزيابي متوازن در دانشگاههای دولتي مورد مطالعه :دانشگاه الزهرا (س) (با تأکید ...
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توانایی دانشگاههای تازهتأسیس در بهکارگرفتن مدل ارزیابی متوازن بود .نتایج تحقیق مدل ارزییابی
متوازن را بهعنوان روشی بسیار مناسب برای ارزیابی دستیابی به اهداف در مؤسسات آموزش عیالی
پیشنهاد میکند.
پرسش تحقیق
سنجههای موردنیاز برای ارزیابی عملکرد در منظر یادگیری و رشد در دانشگاه کداماند؟
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از جمله تحقیقات پیمایشی است که در آن پرسشنامه برای گردآوری دادهها بهکیار
گرفته شده است .مقیاک اندازهگیری بهکارگرفتهشده در این تحقیق طیف لیکرت است .پرسشهای
پرسشنامه از طریق الگوی مفهومی پژوهش و با بیهکیارگیری مفیاهیم اسیتخراجشیده از تحقیقیات
انجامگرفته قبلی تهیه شد .در پرسشنامه ،ابتدا میزان موافقت پاسخگویان با مفییدبودن کیاربرد میدل
ارزیابی متوازن برای دانشگاه و سپس ،درجة اهمیت  1۳شاخص در قالب  ۷۸راهبرد مورد پرسیش
قرار گرفت.
جامعة آماری در این پژوهش مدیران ،کارمندان و اعضای هیئیت علمیی دانشیگاه الزهیرا (ک)
است .دانشگاه الزهرا (ک) در سال  ۷۸3۸تأسیس شد .این دانشگاه از مجموعه دانشگاههای دولتیی
کشور است که از سال  ۷۸11در قالب مجموعهای از چهار دانشکدة علیوم پاییه ،ادبییات و علیوم
انسانی ،علوم مدیریت و اقتصاد درآمد فعالیت خود را آغاز کرده است .در حال حاضر  ۳دانشیکده
دارد .سند راهبردی دانشگاه الزهرا (ک) در سال  ۷۸9۷پس از  ۷8ماه فعالیت تدوین و مصوب شد.
طبق اطالعات دریافتی از مدیریت امور اداری دانشگاه تعداد اعضای جامعیه  118نفیر بیود .بیا
توجه به محدودبودن جامعة آماری ،فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه بهکار گرفته شد.
1
1

1
1

۷

۷
۷

1
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98

118 ۷/91 1 8/1 8/1
۷/91 1 8/1 8/1

139

1

=N
8/89

که در آن:
 :Nاندازة جامعه

 :eخطای برآورد نمونه

 :Zمقدار متغیر استانداردشده در واحد متناظر با سطح اطمینان
 :Pنسبت موفقیت (تأیید) فرضیه

 :qنسبت شکست (رد) فرضیه

در این پژوهش  388پرسشنامه به روش تصیادفی سیاده توزییع شید ۸88 .پرسشینامه بیهطیور
حضوری و  ۷88پرسشنامه برای افرادی که امکان مالقات حضوری با آنها فراهم نشید ،از طرییق
ایمی ارسال شد .هنگام مراجعة حضوری برای هر پرسششونده بین  ۷1تا  31دقیقه زمیان صیرف
شد .علیرغم همة پیگیریها ،در مجموع  98نسیخة کامی بیهدسیت آمید .توزییع پرسشینامههیا و
جمعآوری آنها  1ماه طول کشید.
بهمنظور ارزیابی قابلیت اطمینان پرسشنامه آلفای کرونباخ محاسبه شد .در این روش با نرمافزار
 SPSSنسخة  ،18ضریب آلفا برابر با 8/۳۱بهدست آمد که نشاندهندة میزان پایایی مطلیوب اسیت.
برای بررسی روایی پرسشنامه ،پرسشنامة اولیه بیین تعیدادی از خبرگیان توزییع شید .پاسیخهیای
دریافتی به تغییرات اندکی در برخی سنجهها منجر شد تا پرسشینامه قابلییت درب بیشیتری داشیته
باشد.
روش جمعآوری اطالعات
در این پژوهش پس از مطالعة سند راهبردی دانشگاه راهبردها در منظرهای مختلف میدل ارزییابی
متوازن مشخص و  ۷۸راهبرد مربوط به منظر یادگیری و رشید اسیتخراج شید .سیپس ،بیا مطالعیة
گستردة پیشینة پژوهش و نظر خبرگان  1۳شاخص برای سنجش راهبردهای ییادگیری و رشید در
مدل ارزیابی متوازن در نظر گرفته شد .سپس ،پرسشنامهای دربردارنیدة  ۷۸راهبیرد و  1۳شیاخص
برای سنجش آنها طراحی شد.
درنهایت نیز بهمنظور بررسی راهبردهیای ییادگیری و رشید بیا میدل ارزییابی متیوازن از نظیر

تعیین شاخصهای مدل ارزيابي متوازن در دانشگاههای دولتي مورد مطالعه :دانشگاه الزهرا (س) (با تأکید ...
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جامعه و بهمنظور رتبهبندی شیاخصهیای منظیر ییادگیری و

رشد آزمون فریدمن بهکار گرفته شد .به این منظور نرمافزارهای  Lisrelو  SPSSبهکار گرفته شد.
تحلیل عاملي اکتشافي بهمنظور بازشناخت مؤلفههای يادگیری و رشد

به طورکلی برای پرسشنامة تحقیق حاضر میاتریس چیرخشیافتیه بیا روش چیرخش واریمیاکس

۷

حاص شد ،که برای تفسیر و شناسایی عام ها بهکار گرفته میشود .همچنیین ،روش اسیتخراج در
همة تحلی های اکتشافی روش تجزیهوتحلی اصلی 1است .
ابتدا بهمنظور اطمینان از مناسببودن دادهها از لحاو کفایت نمونه برای تحلی عاملی اکتشیافی
آزمون کایزر میر و بارتلت ۸اجرا شد .اندازة کفایت نمونیه ( )KMOو همچنیین ،آزمیون معنیاداری
کرویت نمونة بارتلت نیز در تحلی عاملی اکتشافی توسط  SPSSبیهترتییب ،برابیر  8/۳۷9و صیفر
است .با توجه به عدد معناداری ( KMOبیشتر از  )8/۱و عدد معناداری آزمون بارتلیت ()Sig=8/81
میتوان گفت دادهها برای تحلی عاملی مناسبند.
جدول  .4آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت

0/918

اندازهگیری کفایت تعداد نمونه

1۷/۸83

خیدوی تقریبی

۷11۸

درجة آزادی

8/888

عدد معناداری

Bartlett's Test of Sphericity

همچنین ،جدول اشتراکات نشان دهندة مناسببودن شاخصها در فرایند تحلیی عیاملی اسیت
زیرا عدد اشتراکات پرسشهای آنها بیشتر از  8/1است.
بهعبارتی ،در مجموع  ۷۸عام شناختهشده حدود  ۳8درصد از واریانس ک را تبیین مییکننید.
 ۷۸عام شناساییشده همان مؤلفهها (راهبردها) یادگیری و رشد در مدل ارزیابی متوازن میباشیند
1. Varimax rotation
2. Principle component analysis
3. Bartlett
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که عیناً نتایج تحلی اکتشافی مشابه مدل ازپیشطراحیشده بود و همة گویهها در عام هیای خیود
بار پیدا کردند .با توجه به اینکه بارهای گویهها در عام های خود بیشتر از  8/1و در سایر عام هیا
کمتر از  8/1بوده است روایی از نوع واگرا وجود دارد.
تحلیل عاملي تأيیدی (مدل اندازهگیری) متغیرهای تحقیق

مدل اندازهگیری ،مؤلفههای ییادگیری و رشید را در میدل ارزییابی متیوازن در دو حالیت تخمیین
استاندارد و ضرایب معناداری بررسی کرد .مدل در حالت تخمیین اسیتاندارد نشیاندهنیدة بارهیای
عاملی بوده ،ضرایب همگن و قابلیت مقایسة مییان آنهیا وجیود داشیت .ضیرایب معنیاداری نییز
نشاندهندة معناداربودن روابط میان متغیرهای مشاهدهشده و مکنون بیود .بارهیای عیاملی در همیة
گویهها بیشتر از  8/1و میزان  AVEآنها نیز بیشتر از 8/1است ،بنابراین ،روایی سازه از نوع رواییی
همگرا ۷وجود دارد.
با توجه به شاخصهای برازش مدل ،مقیدار کیایدو بیر درجیة آزادی برابیر بیا 1/۳1و مقیدار
 RMSEAنیز برابر با  8/8۱3بود .شاخصهای  AGFI ،GFIو  NFIبهترتیب برابیر بیا  8/91 ،8/۳۸و
 8/98بهدست آمد که در مجموع ،نشاندهندة برازش خوب است.
يافتههای پژوهش
در پرسشنامه ،ابتدا میزان موافق بودن پاسخگویان با مدل ارزییابی متیوازن بیرای ارزییابی عملکیرد
دانشگاه پرسش شد که نتایج آن در جدول  1بیان شده است.
جدول  .5مفیدبودن مدل ارزیابی متوازن

مفیدبودن مدل ارزیابی متوازن

فراوانی

درصد فراوانی

تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
مجموع

13
11
۷3
98

11/۱
1۱/۳
۷1/1
۷88/8
1. Convergenr Validity

تعیین شاخصهای مدل ارزيابي متوازن در دانشگاههای دولتي مورد مطالعه :دانشگاه الزهرا (س) (با تأکید ...
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به  ۱۸درصد پاسخگویان کاربرد مدل ارزیابی عملکرد برای ارزییابی

عملکرد در دانشگاه را مناسب میدانند .نتایج مربوط به راهبردهای مدل ارزییابی متیوازن در منظیر
یادگیری و رشد نشان میدهد از  ۷۸راهبرد منظر یادگیری و رشد ،راهبردهای توسیعة مهیارت ،IT
نوآوری ،ارتقای فضائ اخالقی و بصیرتهای اجتماعی ،زیرساختها و امکانات ،جذب ،حفیظ و
ارتقای بهترینها کماهمیت و راهبردهای توانمندسیازی کارکنیان ،رشید حرفیهای اعضیای هیئیت
علمی ،برنامهریزی استراتژی  ،همافزایی قابلییتهیا ،توسیعة کیاربرد فنیاوری اطالعیات بیه همیة
فرایندها ،بهبود فرهنگ دانشگاه ،تسیهیم تجیارب برتیر و همسیوکردن سیازمان بیا چشیمانیداز و
استراتژی بااهمیت شناسایی شدند.
بررسي اهمیت مؤلفهها و شاخصهای يادگیری و رشد در مدل ارزيابي متوازن

بهمنظور بررسی اهمیت مؤلفهها و شاخصهای یادگیری و رشد در میدل ارزییابی متیوازن آزمیون
آماری میانگین ی

جامعه اجرا شد ،که نتایج آن در جدول  1نشان داده شده اسیت .بیا توجیه بیه

اینکه همة پرسشنامه بهصورت معکوک طراحی شده بود ،میانگین بیهدسیتآمیده در بیازة  ۸تیا 1
بهمعنای کماهمیتبودن مؤلفههای یادگیری و رشد ،و در بازة  ۸تا  ۷بهمعنای مهمبودن مؤلفیههیای
یادگیری و رشد است .
ادامة جدول  .6بررسی وضعیت مؤلفههای یادگیری و رشد

متغیرهای تحقیق

سطح معناداری

آمارة تی

میانگین

وضعیت

توانمندسازی کارکنان

8/3۳۱

-8/19۳

1/91

بااهمیت

رشد حرفهای اعضای هیئت علمی

8/11۳

8/1۸۸

1/9۸

بااهمیت

IT

8/889

1/11۱

۸/11

کماهمیت

برنامهریزی استراتژی

8/888

3/3۷۸

1/۸۷

بااهمیت

نوآوری

8/888

۸/11۸

۸/۸۷

کماهمیت

ارتقای فضائ اخالقی و بصیرت اجتماعی

8/88۷

۸/3۸9

۸/۸1

کماهمیت

همافزایی قابلیتها

8/888

-۸/۱83

1/3۳

بااهمیت

زیرساختها و امکانات

8/۳81

8/13۱

۸/81

کماهمیت

توسعة کاربرد فناوری اطالعات به همة

8/۷18

-۷/1۱۷

۸/۳3

بااهمیت

جذب ،حفظ و ارتقای بهترینها

8/۱1۷

۸/۳۸8

۸/19

کماهمیت

توسعة مهارت
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متغیرهای تحقیق

سطح معناداری

آمارة تی

میانگین

وضعیت

بهبود فرهنگ دانشگاه

8/8۷۸

-8/۸1۳

1/91

بااهمیت

تسهیم تجارب برتر

8/888

-1/1۸1

1/۱1

بااهمیت

همسوکردن سازمان با چشمانداز و استراتژی

8/88۷

-۸/1۱۱

1/1۸

بااهمیت

نتایج جدول  1نشان میدهد شاخصهایی نظیر توسیعة مهیارت  ،ITنیوآوری ،ارتقیای فضیائ
اخالقی و بصیرتهای اجتماعی ،زیرساختها و امکانات ،جذب ،حفظ و ارتقای بهترینها بهعنوان
مؤلفههای کمترمهم تلقی میشوند و سایر مؤلفهها بسیار مهم تلقی میشوند.
برای رتبهبندی شاخصهای یادگیری و رشد در مدل ارزیابی متوازن آزمون فریدمن اجیرا شید.
براساک نتایج آزمون فریدمن می توان گفت حداق میان دو شاخص تفاوت معناداری وجیود دارد،
زیرا سطح معناداری کمتر از  8/81به دست آمد .جدول  ۱رتبهبندی راهبردهای یادگیری و رشد را
نشان میدهد .هرچه میانگین رتبه کمتر باشد ،مؤلفه اهمیت بیشتر ،و هرقیدر مییانگین رتبیه بیشیتر
باشد ،مؤلفه اهمیت کمتری دارد.
جدول  .7رتبهبندی راهبردهای یادگیری و رشد در مدل ارزیابی متوازن

مؤلفههای یادگیری و رشد

میانگین رتبه

توانمندسازی کارکنان
رشد حرفهای اعضای هیئت علمی
توسعة مهارت IT
برنامهریزی استراتژی
نوآوری
ارتقای فضائ اخالقی و بصیرت اجتماعی
همافزایی قابلیتها
زیرساختها و امکانات
توسعة کاربرد فناوری اطالعات به همة فرایندها
جذب ،حفظ و ارتقای بهترینها
بهبود فرهنگ دانشگاه
تسهیم تجارب برتر
همسوکردن سازمان با چشمانداز و استراتژی

1/۳3
1/13
۱/13
1/۷1
۳/81
۳/1۸
1/11
۱/81
1/۷۸
۱/9۱
۱/8۱
1/91
1/18
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همانطور که جدول  ۱نشان میدهد ،از بین راهبردهای یادگیری و رشد ،راهبیرد برنامیهرییزی
استراتژی

بیشترین اهمیت ،و راهبرد ارتقای فضائ اخالقی و بصیرت اجتماعی کمترین اهمیت را

دارد .
کارت ارزيابي متوازن و نقشة استراتژی در منظر رشد و يادگیری در دانشگاه

با توجه به نتایج آزمون فرضیة پژوهش کارت ارزیابی متوازن و نقشة اسیتراتژی دانشیگاه در منظیر
یادگیری و رشد بهصورت زیر ترسیم میشود:
جدول  .8کارت ارزیابی متوازن دانشگاه در منظر یادگیری و رشد

راهبرد

سنجه
تعداد کارکنان آموزشدیده و چندمهارته

توانمندسازی کارکنان

تعداد ساعات برنامههای آموزشی و دورههای اجراشده
برای کارکنان
تعداد مقاالت و تألیفات ارائهشده (کتب تألیفی ،ترجمه و

رشد حرفهای اعضای هیئتعلمی

طرحهای پژوهشی که مجری یا ناظر آن بودهاند)
تعداد پایاننامههای راهنماییشده در هرسال

برنامهریزی استراتژی
همافزایی قابلیتها
توسعه کاربرد فناوری اطالعات به تمام فرآیندها
بهبود فرهنگ دانشگاه
تسهیم تجارب برتر
همسوکردن سازمان با چشمانداز و استراتژی

وجود آرمانها و مأموریتها برای دانشگاه و هر بخش
وجود راهبردها در حوزة پژوهش
میزان برنامهریزی برای رشد پایدار
طرحهای پژوهشی گروهی انجامگرفته
رضایتمندی از اثربخشی فناوری اطالعات
میزان بهکارگیری ابزار الکترونیکی در آموزش
بهبود تعام روابط استادان و دانشجویان
وجود فرهنگ جانشینپروری
تعداد تجربههای برتر شناساییشده
درصد کارکنانی که عالیق همسو با استراتژی دارند
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چشمانداز
مأموریت

رتبة اول دانشگاه جیامع خاص بانیوان در جهان،
اولویتهای نخست دختران ایرانزمین برای کسب دانش و فناوری ،ارتقای توانمندیهای پژوهشی و
مهارتهای کاربردی
دانشگاه الزهرا (ک) بر آن است تا با تعام و همافزایی با نهادها و ارگانهای علمی و اجرایی کشیور،
زمینهساز حضور دختران نخبه در این موقعیت ها شود و با دستیابی به مرجعیت علمی در رشتههای خاص،
تأمینکنندة نیروهای کارآمد و متخصص زن ،برای رفع نیازهای کشور باشد.

منظر یادگیری و رشد

شکل  .1نقشة استراتژی دانشگاه در منظر یادگیری و رشد

نتیجه
در این پژوهش ابتدا استراتژیهای دانشگاه که با ماتریس  SWOTمشیخص شیده بودنید ،بررسیی
شد .سپس ،این استراتژیها در چهار منظر مدل ارزیابی متوازن تقسیمبندی شدند .در مرحلیة بعید،
پس از مطالعة مقاالت و کتابهای مدل ارزیابی متوازن با تأکید بر محیط دانشگاه ،سنجههای منظیر
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یادگیری و رشد از مدل ارزیابی متوازن مشخص شد .سنجههای بهدستآمده از لحاو تعداد باید به
سطح قاب قبولی میرسیدند که برای سیازمان قابی انیدازهگییری و ردییابی باشیند ،بیهطیوریکیه
اندازهگیری این سنجهها برای سازمان با صرف کمترین هزینه و انرژی و بهسیهولت ،قابی دسیتیابی
باشد .برای شناسایی سنجههای مفیدتر و بهرهورتر ،باید سنجههای بااهمیتتر مشخص و همچنیین
سنجههایی که اهمیت کمتری دارند ،کنار گذاشته شد .همچنیین ،بایید سینجههیای مناسیب ،بیرای
ارزیابی میزان دستیابی به راهبردها انتخاب میشدند .بنابراین ،با بهکارگیری راهبردهیای دانشیگاه و
سنجههای استخراجشده پرسشنامة پژوهش طراحی شد و پس از بررسی رواییی و پاییایی آن ،بیین
افراد متخصص از میان جامعة آماری (متخصصان رشتههای مدیریت ،حسابداری ،مهندسی صینایع،
گروه ارزیابی دانشگاه و جز آن) توزیع و جمعآوری شد .سپس ،دادههای حاص ارزیابی شد .ایین
ارزیابی انجامگرفته و راهبردهای کاربردی تر و سنجههای مهمتیر بیرای شناسیایی آنهیا تعییین ،و
اولویتبندی شد .در نهایت ،کارت ارزیابی متوازن در دانشگاه الزهرا (ک) ترسییم شید .همچنیین،
نقشة استراتژی دانشگاه با درنظرگرفتن چشمانداز و مأمورییت دانشیگاه در منظیر ییادگیری رشید
ترسیم شد.
پیشنهادهای کاربردی
به مدیران ارشد دانشگاهها پیشنهاد میشود در مدل رتبهبنیدی عملکیرد دانشیکدههیا و گیروههیای
دانشگاه مدل ارزیابی متوازن را بهکار گیرند .بهعبارتی ،فقط به سنجههای میالی اتکیا نکیرده ،بلکیه
سنجههای تأثیرگذار دیگر را که در منظر یادگیری و رشد قرار دارند ،بهکار گیرند.
پیشنهادهايي برای پژوهشهای آتي
قلمرو مکانی این پژوهش دانشگاه الزهرا (ک) است که در آن میدل ارزییابی متیوازن پییاده نشیده
است .بنابراین ،مبنای کار ،تجربه و قضاوت شخصی و حرفهای آزمودنیها قیرار گرفیت .پیشینهاد
میشود نظیر این پژوهش ،در دانشگاههایی که ارزیابی متوازن را پیاده کردهاند ،انجام گیرد تا نتیایج
عینیتر و دقیقتری بهدست آید.
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