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چکیده 
مانند هر سازمان ديگري مراکز آموزش عالی جهت رسیدن به هدف خود و تحقق بخشی از وظايف
مديريت ،نیازمند ارزيابی و سنجش عملكرد خود میباشند .پزوهش حاضر به منظور تدوين مدلی جهت
سنجش ارزيابی اقتضايی عملكرد دانشگاهها بر اساس مطالعه حوزههاي انسانی ،پژوهشی ،اداري-
پشتیبانی ،فرهنگی و آموزشی با دخالت عامل اقتضايی (چرخه عمر) درمیان دانشگاههاي استان فارس و
اصفهان انجام شده است .دادههاي پژوهش حاضر از طريق پرسشنامهاي  16سوالی و از میان  133نفر از
اعضاي هیات علمی ،کارشناسان و مديران جامعه آماري مذکور جمعآوري شد ،در بررسی دادههاي
پژوهش مشخص شد که تمامی عوامل به استثناي عوامل فرهنگی بر اثربخشی ارزيابی بهصورت مثبت و
معناداري تاثیرگذارند .با توجه به نتايج دريافتی میتوان گفت که بیشترين اثر را شاخص منابع آموزشی
داشته است (ضريب مسیر بزرگتري داشته است) ،منابع پژوهشی در رده دوم ،منابع انسانی در رده سوم،
منابع اداري – پشتیبانی در رده چهارم بوده و منابع فرهنگی نیز با ضريب مسیر منفی تاثیري در ارزيابی
عملكرد نداشته است .البته تاثیر اين عوامل با دخالت عامل اقتضايی چرخه عمر افزايش يا کاهش میيابد.
کلیدواژهها :ارزيابی عملکرد؛ منابع آموزشی؛ منابع انسانی؛ منابع فرهنگی؛ منابع

اداری-پشتیبانی؛منابعپژوهشی؛عاملاقتضايی؛چرخهعمر .
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مقدمه 

در عصر کنونی تحوالت شگرف دانش مديريت وجود نظام ارزيابی را اجتنابناپذير نموده
است بهگونه اي که فقدان نظام ارزيابی در ابعاد مختلف ،اعم از ارزيابی در استفاده از منابع و
امكانات ،کارکنان ،و راهبردها ،بهعنوان يكی از عالئم بیماريهاي سازمان قلمداد میکنند .هر
سازمانی بهمنظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهاي خود بهويژه در محیطهاي
پیچیده و پويا نیاز مبرم بهنظام ارزيابی دارد .از سوي ديگر فقدان وجود نظام ارزيابی و کنترل در
يک سیستم به معناي عدم برقراري ارتباط با محیط درون و بیرون سازمان تلقی میشود که
پیامدهاي آن کهولت و درنهايت"مرگ سازمان" است .ممكن است بروز پديده مرگ سازمانی به
علت وقوع يکباره آن ،از سوي مديران عالی سازمانها احساس نشود ،مطالعات نشان میدهد،
فقدان نظام ارزيابی امكان انجام اصالحات الزم را براي رشد و توسعه و بهبود سازمان غیرممكن
مینمايد .سرانجام اين پديده منجر به "مرگ سازمانی "7میشود (عادلی.)7136 ،
بررسی رويكردهاي گوناگون نسبت به ارزيابی عملكرد ،بیانگر آن است که نظام ارزيابی بايد
متناسب با رشد و توسعه سازمانها بوده و پاسخگوي ابعاد متنوع و متعدد آنها باشد .عنصر تغییر
و وجودبی ثباتیهاي متعدد در جهان ناشناخته امروز و تنوع سازمانها ،ضرورت تعامل با محیط را
اجتنابناپذير کرده است .تعدد و تكثر بیشازحد سازمانها ،دوام و بقاي آنها را در دنیاي متغیر
کنونی به چالشی اساسی مبدل نموده و در اين میان دانشگاه ها با توجه به گستردگی تأثیراتشان
بر اجتماع و کارکردهاي مختلف آنها از اين امر مستثنی نبودهاند.)Nancy, 2008( .
بدون شناخت کلی از رويدادهاي گذشته نظام آموزشی ،اصالح و تغییر نظام آموزشی
امكانپذير نخواهد بود .همچنین بدون ارزيابی عملكرد بر اساس مؤلفهها و شاخصهاي کلیدي،
اصالح و تغییر و ارتقاء کیفیت دانشگاه ها صورت نخواهد پذيرفت .درگذشته ،مديران کالسیک
ارزيابی عملكرد را فقط به منظور اطالع از نحوه کار کارکنان انجام میدادند ،در حالی که امروزه
جنبه راهنمايی و ارشادي اين عمل ،اهمیت بیشتري يافته است و هدف اصلی از ارزيابی عملكرد
اين است که اطالعات ضروري دربارۀ نیروهاي شاغل و هم چنین بخش هاي فعال در سازمان
جمعآوري شود و در دسترس مديران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و الزم را در جهت
باالبردن کیفیت ،و کمیت کار کارکنان و بطور کلی فعالیتهاي سازمان اتخاذ کنند (سعادت،
.)7131
يكی از مشكالت ارزيابی عملكرد تأثیر عوامل موقعیتی است .عوامل موقعیتی مجموعه
عواملی است که خارج از کنترل است و بر عملكرد سازمان تأثیرگذار است .پژوهشها نشان
میدهد که ارزيابیهاي ذهنی بیشتر دچار نقض و کاستی است ،زيرا ،ارزيابان اغلب تاثیر عوامل
1. Organization Death
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موقعیتی را ناديده میگیرند .بسیار دشوار است که ارزيابان در ارزيابی کیفی و ذهنی ،عوامل
موقعیتی را لحاظ کنند .البته تأثیر عوامل موقعیتی در معیارهاي عملكردي نتیجهگرا نیز مشكل
ساز است ( .)Michael, 2005با توجه به اينكه يكی از مهمترين وظايف مديريت ،ارزيابی
سازمان و مشاغل موجود در سازمانها است لذا طراحی چارچوبی اثربخش که بتوان براساس آن
سازمانها را به صورت عادالنه مورد ارزيابی و قضاوت قرارداد و در عین حال زمینههاي رضايت
کارکنان و اعضاي داخلی سازمان را فراهم آورد ،ضروري و اجتنابناپذير است .ازاينرو ضرورت
دارد که مديران ضمن توجه به عوامل موقعیتی در ارزيابی عملكرد تاثیرات عوامل موقعیتی را
جدي گرفته و با توجه به اينكه يكی از مهمترين عامل موقعیتی در تاثیرگذاري بر ارزيابی
عملكرد چرخه عمر سازمانی است پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال کلیدي است که
مهمترين عوامل تاثیرگذار بر ارزيابی عملكرد دانشگاهها چه عواملی هستند و آيا اين نوع ارزيابی
در مراحل مختلف چرخه عمر سازمانی نتايج متفاوتی در بر خواهد داشت؟ هم چنین هدف اصلی
اين پزوهش طراحی مدل اثربخش اقتضايی ارزيابی عملكرد دانشگاهها براساس عامل اقتضايی
چرخه عمر سازمانی در میان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است .و در عین حال اهداف
فرعی زير نیز دنبال مینمايید .7 :تعیین نظام ارزيابی عملكرد دانشگاهها با توجه به تأثیر عوامل
اقتضايی7؛  .3بهبود فرايند ارزيابی عملكرد دانشگاهها به منظور قضاوت عادالنه و فراهم نمودن
زمینه ارزشیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

قدمت ارزيابی عملكرد به سالهاي دور برمیگردد ،از هنگام شروع کارهاي « رابرت اون »
در صنعت نساحی و سپس روش "تیلور" که بر مبناي اصول مديريت علمی و بحث زمان سنجی
و کارسنجی بنا شده بود ،روشهاي ارزيابی عملكرد تغییرات زيادي را به خود ديده است .همزمان
با توسعه سازمانهاي صنعتی ،نیاز به ارزيابی عملكرد افزايش يافت ،جانسون ( )7333با جزئیات
شرح میدهد که چگونه شكل امروزه حسابداري مديريت بین سالهاي  7381و  7331در اياالت
متحده تكامل يافت .به دنبال جنگ جهانی اول ،سازمانهايی نظیر جنرال موتورز ،سرز روباک و
دوپونت ،شروع به استفاده از تكنیکهاي حسابداري مديريت و بودجهريزي تخصصی کردند و
مرتب اين کار بین سازمانها گسترش يافت .مديران دهه شصت عمدتاً از معیارهاي مالی کوتاه
مدت نظیر درآمدهاي فصلی براي ارزيابی استفاده میکردند ( .)Johnson, 2003با اين حال بین
سالهاي  7338و  7331توسعه قابل توجهی در حسابداري مديريت حاصل نشده است و در سال
 7331شاخصهاي حسابداري سنتی براي مديريت کسبوکار آن روز تناسب کافی را نداشته
1. Contingency Factor
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است بهويژه اين شاخصها به دلیل تشويق تصمیمات کوتاهمدت و عدم کارايی در تكنیکهاي
ساخت و تولید مدرن مورد شماتت قرار گرفتند (اولیاء.)7136 ،
شاخصهاي عملكرد حسابداري سنتی با مشخصاتی نظیر هزينه مبنا بودن ،تمرکز بر داخل
سازمان ،واپس نگري و توجه بیشتر به عملكردهاي واحدهاي داخلی به جاي عملكرد کل سازمان
مشخص میشدند .در اواخر دهه  31و اوايل دهه  31اشتیاق زيادي به توسعه سیستمهاي اندازه
گیري عملكرد متوازن پديد آمد و چندين نمونه از چنین سیستمهايی در دانشگاهها و محیطهاي
کاري خلق شدند در سالهاي اخیر رويكردهاي جديد اندازهگیري عملكرد ،نظیر «هزينهيابی بر
مبناي فعالیت» و« ارزش ذينفعان» به وقوع پیوسته است ( .)Marr and Schiuma, 2003
چارچوبهاي اندازهگیري جديد از قبیل "کارت امتیازي متوازن" "،مدل کسبوکار"در اين مدت
ابداع شدهاند و چارچوبهاي ديگري نظیر"هرم عملكرد" ،منشور عملكرد "،مدل کالن فرايند"
نیز بهوجود آمدهاند .عالوه براين ،توجه به دارايیهاي ناملموس و غیرمادي به توسعه
چارچوبهاي ديگري که اين حوزه مهم را مورد بررسی قرار میدهند منجر شده است .چنین
چارچوبهاي بر بسیاري از کمبودهاي سیستمهاي ارزيابی سنتی غلبه کردهاند" .مار و شیوما"7
( ،)3111متذکر شدهاند که ارزيابی عملكرد سازمان مورد توجه مديران بازرگانی و همین طور
متخصصان دانشگاهی است .شمارههاي ويژهاي از تعداد زيادي ژورنالهاي علمی و بهطور خاص
ژورنالهاي هاروارد و کمبريج مرتباً مقاالتی را دربارۀ اين موضوع منتشر ساختهاند ( Marr and
 .)Schiuma, 2003نرخ انتشار گزارشهاي جديد و مقاالت درباره اين موضع از سال  ،7336هر
 8ساعت يک مورد در هر روز کاري بوده است .جستجوي اينترنتی درباره اين موضوع نیز بیش از
 8میلیون صفحه وب مختص اين موضوع است (.)Neely and Mills, 2000
يكی از مفاهیم اساسی مديريت اين است که يک سازمان و کسبوکار مانند هر پديده
ديگري داراي چرخه عمر است .بدين معنی که در يک مقطعی از زمان متولد و معرفی میشود،
رشد میکند ،به مرحله بلوغ میرسد و سپس مرحله اشباع و نهايتاً پیري و زوال آن فرا میرسد.
بنابراين هر سازمانی بايد ابتدا ادوار زيستی و دورههاي حیاتی خود را بشناسد تا در موقعیتی
مقتضی اقدام به حل مشكالتش کند .بديهی است که شناخت سازمان و چرخه عمر سازمان ،در
حل مسائل و مشكالت سازمانی بسیار مهم و اساسی است .اگر درصدد ارزشیابی سازمان و
شناخت و حل مشكالت سازمانی هستیم ،ابتدا بايد بدانیم که آن سازمان در چه جايگاهی از
چرخه عمر خود قرار دارد .ممكن است آنچه که جزء طبیعت آن دوره است و اصالً مشكل به
حساب نمیآيد ،براي ما مشكل قلمداد شود .دفت ،بیان میدارد که مراحل دورۀ عمر سازمان
داراي ترتیب خاص و مسیر طبیعی است و ساختار سازمان ،شیوۀ رهبري و سیستم اداري
1. Mar And Shiouma
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سازمانها از الگوي نسبتاً قابل پیشبینی پیروي میکند که در مراحل دوره عمر وجود دارد
(شفیعی.)7137 ،
7
در سال  7381مفهوم چرخه عمر سازمان اولین بار توسط "کنث بولدينگ " مطرح گرديده
است .اين موضوع امروزه در بسیاري از رشتههاي علمی مانند مديريت ،جامعهشناسی ،بازاريابی
و ...ارائه میشود .از زمان ارائه اين موضوع توسط" بولدينگ" کلیترين مدل چرخه عمر سازمان
داراي سه مرحله زير بوده است.
3
ـ تولد
1
ـ جوانی
6
ـ بلوغ
براساس مباحث مطرح شده در اين زمینه میتوان گفت که سیستم ارزيابی عملكرد ابزاري
است در دست مسؤالن هر سازمان که بايد از آن در نیل به اهداف سازمانی استفاده کنند
همانطور که سازمان تنها هنگامی میتواند موفق و اثربخش باشد که بتواند سیستم ارزيابی
عملكرد خود را با عوامل موقعیتی سازگار نمايد (ريچارد)7131 ،
مؤسسات مختلف از شاخص هاي متفاوتی براي رتبهبندي استفاده میکنند .اين شاخصها
بسیار متنوع هستند و طیف وسیعی از کیفیت آموزش تا تعداد صفحات وب دانشگاه و مساحت آن
را در برمیگیرد .همچنین ممكن است شاخص واحدي که در رتبهبنديهاي مختلف مورد استفاده
قرار میگیرند ،در هر رتبهبندي تأثیر متفاوتی داشته باشد .اين امر از آنجا ناشی میشود که تعداد
شاخصهاي انتخابی و میزان تأثیر هر يک در رتبهبنديهاي مختلف ،متفاوت است .برخی از اين
موسسات عبارتند از :موسسه تايمز ،موسسه شانگهاي چین ،موسسه  ،Qsموسسه  ،Iscو...
مهمترين شاخصی که در بسیاري از رتبهبندي ها به آن استفاده میشود ،کیفیت آموزش است
پارامترهاي تأثیرگذار بر اين شاخص در رتبهبنديهاي مختلف متفاوت هستند .اما عموماً تعداد
فارغالتحصیالن و تعداد جوايز بینالمللی کسب شده توسط دانشگاه به ويژه جايزه نوبل در اين
دسته قرار میگیرند .البته ممكن است تأثیر يک شاخص واحد در رتبهبنديهاي مختلف متفاوت
باشد .شاخص مهم ديگر در رتبهبندي وجهه بینالمللی دانشگاه است .البته رتبهبنديهاي مختلف
از معیارهاي متفاوتی براي اين شاخص استفاده میکنند .به عنوان مثال تأثیرگذارترين پارامتر اين
شاخص در رتبهبندي  QSنظرات افراد برجسته دانشگاهی ،در رتبهبندي شانگهاي کیفیت اعضاي
هیأتعلمی و اساتید ،و در رتبه بندي جی تعداد پیوندهاي وب سايت دانشگاه در میان وب سايت
هاي دانشگاه هاي ديگر است فعالیتهاي پژوهشی و پزوهشاتی نیز از جمله شاخصهاي
1. Kons Bolding
2. Birth
3. Youth
4. Puberty
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تأثیرگذار در رتبه بندي دانشگاه هستند که به نوعی بیانگر خروجی علمی دانشگاه است .از
پارامترهاي مؤثر بر اين شاخص میتوان به حجم پژوهشهاي انجامشده ،در آمدهاي پژوهشی
تعداد کتابها و مجالت کتابخانهها اشاره کرد .موسسه ارزيابی دانشگاههاي جهان اسالم ()ISC
که داراي مولفههاي آموزش،پژوهش ،وجهه بینالمللی،منابع و امكانات و اجتماعی–اقتصادي
است .که هر کدام از اين شاخصها داراي پارامترهايی است که با وزندهی به آنها ،دريافت
اطالعات خام از دانشگاهها و اعمال وزن هر پارامتر ،وضعیت دانشگاهها از نظر رتبهبندي
مشخص میشود .دراين مقاله نیز ابعاد و فرضییات پزوهش با توجه به پشتوانه تئوريک فوق و
شاخصهاي ارزيابی موسسات مختلف به ابعاد انسانی،پژوهشی ،آموزشی،اداري –پشتیبانی و
فرهنگی تقسیم و فرضیات پزوهش به شرح زير میباشند.
فرضیههایپژوهش 

فرضیه اصلی  :7بین عوامل حوزه انسانی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري
عامل اقتضايی چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
 .7-7بین کمیت منابع انسانی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديل گري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
 .3-7بین کیفیت منابع انسانی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه اصلی  :3بین عوامل حوزه پژوهشی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري
عامل اقتضايی چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
 .7-3بین کمیت منابع پژوهشی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
 .3-3بین کیفیت منابع پژوهشی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديل گري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معنی داري وجود دارد.
فرضیه اصلی :1بین منابع اداري -پشتیبانی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري
چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
 .7-1بین منابع مالی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل اقتضايی چرخه
عمر رابطه معناداري وجود دارد.
 .3-1بین منابع فیزيكی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل اقتضايی
چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
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فرضیه اصلی  :6بین منابع فرهنگی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معنی داري وجود دارد.
 .7-6بین رعايت فرهنگ و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل اقتضايی
چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
 .3-6بین ايجاد فرهنگ و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل اقتضايی
چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه اصلی  :8بین منابع آموزشی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
 .7-8بین کیفیت منابع آموزشی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
 .3-8بین کمیت منابع آموزشی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
.3روشپژوهش 

پژوهش حاضر از آنجائیکه تكمیلکننده پژوهشهاي پیشین است از نوع توسعه اي است.
به عالوه روش پژوهش در اين پژوهش پیمايشی -تحلیلی است .بدين معنی که در اين پژوهش
به توصیف و تحلیل بین متغیرهاي مستقل ( 7منابع انسانی ،پژوهشی ،اداري -پشتیبانی ،فرهنگی،
آموزشی) و متغیر وابسته( 3اثربخشی عملكرد دانشگاهها) با در نظر گرفتن عامل اقتضايی چرخه
عمردر بین دانشگاههاي استان اصفهان و فارس پرداخته خواهد شد .روش پیمايشی يكی از
روشهاي پژوهش اجتماعی است که در آن اعضاي جامعه آماري به پرسشهايی در مورد
موضوع مورد مطالعه پزوهش پاسخ میدهند .آنها اين کار را از طريق پرکردن پرسشنامه و يا
شفاها از طريق مصاحبه انجام میدهند (آذر و مؤمنی.)7111 ،
روش و ابزار گردآوری اطالعات .در اين پژوهش از ابزار پرسشنامه براي گردآوري دادهها
مورد نیاز پزوهش وانجام تحلیل آماري و کار عملی استفاده شده است .همچنین جهت تعیین
ضريب عامل اقتضايی چرخه عمر از طريق نظرسنجی از خبرگان اقدام شده است.
جامعهونمونهآماریپژوهش .جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه اعضاي هیات علمی ،مديران
و کارشناسان دانشگاههاي استان اصفهان و فارس است .با توجه به اين که جامعه آماري از
1. Independent Variables
2. Dependant Variabls
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گروههاي ناهمگون تشكیل شده است روش نمونهگیري تصادفی طبقهبندي شده 7است که از
میان اين گروهها براساس روشهاي آماري حجم نمونه مورد نظر انتخاب شده است .در اين
روش ،جامعه به گروههاي متجانس تقسیم و هرگروه از افرادي تشكیل می شود که داراي
ويژگیهاي مشابه باشد .پس از تقسیم جامعه به گروههاي متجانس ،تعداد نمونه نسبت به هر
گروه مشخص میشود (آذر و مؤمنی.)7111 ،
جدول  .7تعداد افراد نمونه پزوهش
رديف 

میدانپزوهش 

7
3
1

دانشگاه شیراز
دانشگاه اصفهان
دانشگاه آزاد شیراز
دانشگاه آزاد
خوراسگان اصفهان
----

6

جمع

تعدادنمونهاز

تعدادنمونهاز

تعدادنمونهاز

کارشناس 

طبقهمديران 

طبقههیأتعلمی 

71
73
1

71
78
1

31
17
63

731
36
83

1

1

11

81

68

68

313

133

جمع 

روشتجزيهوتحلیلدادهها .با توجه به اينكه روش پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی است

3
از روش تحلیل مسیر براي تشريح روابط بین متغیرهاي مورد بحث و میزان تأثیر هر متغیر
مستقل بر متغیر وابسته استفاده شده است .درواقع تحلیل مسیر مشخص میکند که هر متغیر
مستقل تا چه حد بر روي متغیر وابسته بهصورت مستقیم و يا غیرمستقیم اثر دارد .به عبارت ديگر
اين تكنیک به پژوهشگر کمک میکند تا اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل روي
متغیر وابسته را شناسايی و تحلیل کند .ضرايب بتا بدست آمده از نرم افزار  1SPSSضرايب مسیر
پزوهش حاضر را تشكیل می دهند (رامینمهر.)7133 ،
ويافتههایپژوهش 

.4تحلیلدادهها
آزمون فرضیههاي پژوهش ،با روش تحلیل مسیر معادالت رگرسیون انجام میشود .در اين
روش که به آن تحلیل مسیر تیپ يک نیز گفته میشود ،از الگوي رگرسیون چندمتغیره استفاده
شده و تاثیر متغیرهاي مشاهده شده مستقل بر متغیرهاي وابسته مورد سنجش قرار میگیرد .
رگرسیون چندمتغیره که مبناي روش تحلیل مسیر محسوب میشود ،بر مفروضات زير بنا
میشود:
1. Stratified Random Sampling Method
2. Path Analyses
3. Statistics Package For Socal Sience
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ـ عدم همبستگی بین خطاها ( استقالل خطاها  .)eبدين منظور از آزمون دوربین -واتسون
استفاده شده است .چنانچه اين آماره بین  7/8و  3/8قرار گیرد ،آزمون عدم همبستگی بین
خطاها پذيرفته میشود.
ـ عدم هم خطی بین متغیرهاي مستقل. :براي آزمون هم خطی  ،میزان تحمل ( بین صفر و يک)
و عامل تورم واريانس  VIFمحاسبه شده است .اگر میزان تحمل به  7نزديک باشد و مقدار عامل
تورم واريانس کوچكتر از  71باشد ،هم خطی بین متغیرهاي مستقل رد میشود .چنانچه میزان
تحمل ،کمتر از  1/3و عامل تورم واريانس ،بیشتر از  71باشد ،در آن صورت ،همخطی محتمل
است.
جدول  .3ضريب مسیر وخالصه اطالعات فرضیه 7
آزموندوربین-
واتسون

Std. Error of
the Estimate

Adjusted R
Square

R Square

R

Model

1/13811

1/336

1/333

1/861

7

3/116

جدول  .1آزمون دوربین -واتسون فرضیههاي  7-7و 3-7
Collinearity
Statistics
Toleran
VIF
ce

7/373
7/373

/338
/338

Sig.

T

Standardized
Coefficients

ضريب مسیر
1/113
1/111
1/117

3/111
3/131
1/871

1/668
1/737

Unstandardized
Coefficients
Std. Error

1/331
1/116
1/118

Model

B

1/187
1/883
1/311

)(Constant
Q1HR

7

Q2HR

 .7-7بین کمیت منابع انسانی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل اقتضايی
چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
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جدول  .6خالصه فرضیه 7-7

وضعیت 

مسیر 

مستقیم 

ضريبمسیر

اقتضايیچرخهعمر 

1/688×1/6=1/733

ضريبعامل

اثرغیرمستقیم 

اثرکل 
1/733+1/688=1/111

اقتضايی 

1/733

فرضیه
فرعی 7-7

کمیت منابع انسانی
ارزيابی اثربخش عملكرد

1/688

1/6

میزانتاثیروضعیت

عامل اقتضايی چرخه عمر

بر اساس نتايج بهدست آمده از تحلیل مسیر با ضريب مسیر ( ) BETA 0/455براي اين
پارامتر از طريق  SPSSو هم چنین ضريب مثبت عامل اقتضايی چرخه عمر (( )1/6بر اساس نظر
خبرگان) میتوان بیان نمود که فرض محقق با  /38درصد اطمینان تايید میشود ،به عبارت
ديگر عوامل مربوط به کمیت منابع انسانی با تعديل گري متغیر اقتضايی چرخه عمر با اثربخشی
ارزيابی عملكرد به لحاظ آماري داراي رابطه است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسیر و ضريب
متغیر اقتضايی میتوان گفت نوع ارتباط دو متغیر مثبت و معنادار است .بنابراين در سطح اطمینان
 /38میتوان انتظار داشت که لحاظ نمودن عوامل مربوط به کمیت منابع انسانی منجر به
اثربخشی ارزيابی عملكرد میشود .اما در اين زمینه با دخالت دادن عامل اقتضايی چرخه عمر اين
رابطه کاهش يا افزايش میابد.
 -3-7بین کیفیت منابع انسانی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
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جدول  .8خالصه فرضیه 3-7
وضعیت 

مسیر 

مستقیم 

ضريبمسیر

عمر 

اقتضايیچرخه

1/737×1/6=1/113

ضريبعامل

اثرغیرمستقیم 

اثرکل 
1/737+1/113=1/381

وضعیتاقتضايی 

میزانتاثیر

کیفیت منابع انسانی
اثربخش عملكرد

1/737

ارزيابی

1/6

1/113

فرضیه
فرعی
3-7

عامل اقتضايی چرخه عمر

بر اساس نتايج به دست آمده از تحلیل مسیر با ضريب مسیر ( )BETA .181براي اين
پارامتر از طريق  SPSSو همچنین ضرايب مثبت عامل اقتضايی چرخه عمر میتوان بیان نمود
که فرض محقق با  /38درصد اطمینان تايید میشود ،به عبارت ديگر عوامل مربوط به کیفیت
منابع انسانی با تعديلگري عامل اقتضايی چرخه عمر با اثربخشی ارزيابی عملكرد به لحاظ آماري
داراي رابطه است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسیر و ضريب عامل اقتضايی میتوان گفت
نوع ارتباط دو متغیر مثبت و معنادار است .بنابراين در سطح اطمینان  /38میتوان انتظار داشت
که لحاظ نمودن عوامل مربوط به کیفیت منابع انسانی منجر به اثربخشی ارزيابی عملكرد
می شود .اما در اين زمینه با دخالت دادن عامل اقتضايی چرخه عمر اين رابطه کاهش يا افزايش
میيابد.
جدول  .1آزمون دوربین -واتسون و  VIFفرضیههاي  7-3و 3-3
Std. Error of the
Estimate

آزموندوربین-واتسون
3/131

Adjusted
R Square

/81111

1/631

R
Square

R

1/631

1/111

Model

1

جدول شماره  .1ضريب مسیر وخالصه اطالعات فرضیه  7-3و 3-3
Collinearity Statistics
Sig.
VIF

3/186
3/186

T

ضريب مسیر

Tolerance

1/111
1/111

Standardized
Coefficients

1/111
1/111
1/111

1/313
8/113
1/177

1/133
1/677

Unstandardized
Coefficients
Std. Error

1/718
1/111
1/116

Model

B

7/118
1/117
1/618

)(Constant
Q1P
Q2P

a. Dependent Variable: AR
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 -7-3بین کمیت منابع پژوهشی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
جدول  .3خالصه فرضیه 7-3

وضعیت 

مسیر 

ضريبمسیرمستقیم 

چرخهعمر 

1/133×1/6=1/717

ضريبعاملاقتضايی

اثرغیرمستقیم 

اثرکل 
1/133+1/717=1/683

اقتضايی 

1/717

فرضیه
فرعی 7-3

کمیت منابع پژوهشی
اثربخش عملكرد

ارزيابی

1/133

1/6

میزانتاثیروضعیت

عامل اقتضايی چرخه عمر

بر اساس نتايج به دست آمده از تحلیل مسیر با ضريب مسیر ( )BETA 0/328براي اين
پارامتر از طريق  SPSSو هم چنین ضريب مثبت عامل اقتضايی چرخه عمر میتوان بیان نمود
که فرض محقق با  /38درصد اطمینان تايید میشود ،به عبارت ديگر عوامل مربوط به کمیت
منابع پژوهشی با تعديل گري عامل اقتضايی چرخه عمر با اثربخشی ارزيابی عملكرد به لحاظ
آماري داراي رابطه است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسیر و ضريب عامل اقتضايی چرخه
عمر میتوان گفت نوع ارتباط دو متغیر مثبت و معنادار است .بنابراين در سطح اطمینان /38
می توان انتظار داشت که لحاظ نمودن عوامل مربوط به کمیت منابع پژوهشی منجر به اثربخشی
ارزيابی عملكرد میشود .اما در اين زمینه با دخالت دادن عامل اقتضايی چرخه عمر اين رابطه
کاهش يا افزايش میابد.
 -3-3بین کیفیت منابع پژوهشی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
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جدول  .3خالصه فرضیه 3-3

وضعیت 

مسیر 

ضريبمسیرمستقیم 

چرخهعمر 

1/677×1/6=1/716

ضريبعاملاقتضايی

اثرغیرمستقیم 

اقتضايی 
اثرکل 
1/716+1/677=1/818

1/677

1/716

فرضیه فرعی -3
3

کیفیت منابع پژوهشی
ارزيابی اثربخش عملكرد

1/6

میزانتاثیروضعیت

عامل اقتضايی چرخه عمر

بر اساس نتايج به دست آمده از تحلیل مسیر با ضريب مسیر( )BETA .411براي اين پارامتر از
طريق SPSSو همچنین ضريب عامل اقتضايی چرخه عمر میتوان بیان نمود که فرض محقق با
 /38درصد اطمینان تايید میشود ،به عبارت ديگر عوامل مربوط به کیفیت منابع پژوهشی با
تعديل گري عامل اقتضايی چرخه عمر با اثربخشی ارزيابی عملكرد به لحاظ آماري داراي رابطه
است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسیر و ضريب عامل اقتضايی چرخه عمر میتوان گفت
نوع ارتباط دو متغیر مثبت و معنادار است .بنابراين در سطح اطمینان  /38میتوان انتظار داشت
که لحاظ نمودن عوامل مربوط به کیفیت منابع پژوهشی منجر به اثربخشی ارزيابی عملكرد
می شود .اما در اين زمینه با دخالت دادن عامل اقتضايی چرخه عمر اين رابطه کاهش يا افزايش
میيابد.
جدول  .71آزمون دوربین -واتسون و  VIFفرضیه هاي  7- 1و 3-1
دوربین– واتسون

Std. Error of
the Estimate

Adjusted
R Square

R
Square

7/337

1/88163

1/686

1/681

R

1/111

Model

7

a. Predictors: (Constant), EDF, EDM
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جدول  .77ضريب مسیر وخالصه اطالعات فرضیه  7-1و -1
Collinearity
Statistics

Sig.

VIF

Tolerance

T

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

ضريب بتا
1/111

6/131

7/133

1/371

1/176

1/816

1/331

7/133

1/371

1/111

78/838

1/113

Unstandardized
Coefficients
Std. Error

Model

B

1/737

1/133

)(Constant

1/137

1/177

EDM

1/181

1/333

EDF

1

a. Dependent Variable: AR

 -7-1بین منابع مالی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل اقتضايی چرخه
عمر رابطه معناداري وجود دارد.
جدول  .73خالصه فرضیه 7-1

وضعیت 

مسیر 

مستقیم 

ضريبمسیر

اقتضايیچرخهعمر 

ضريبعامل

اثرکل 
اثرغیرمستقیم 

اقتضايی 

1/133×1/6=1/113

1/133+1/113=1/11

ارزيابی
منابع مالی
اثربخش عملكرد

1/113

فرضیه فرعی
7-1

1/133

1/6

میزانتاثیروضعیت

عامل اقتضايی چرخه عمر

بر اساس نتايج به دست آمده از تحلیل مسیر با ضريب مسیر( ) BETA 0/022براي اين
پارامتر از طريق  SPSSو هم چنین ضريب مثبت عامل اقتضايی چرخه عمر میتوان بیان نمود
که فرض پژوهشگر با  /38درصد اطمینان تايید میشود ،به عبارت ديگر عوامل مربوط به منابع
مالی با تعديل گري عامل اقتضايی چرخه عمر با اثربخشی ارزيابی عملكرد به لحاظ آماري داراي
رابطه است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسیر و ضريب عامل اقتضايی چرخه عمر میتوان
گفت نوع ارتباط دو متغیر مثبت و معنادار است .بنابراين در سطح اطمینان  /38میتوان انتظار
داشت که لحاظ نمودن عوامل مربوط به منابع مالی منجر به اثربخشی ارزيابی عملكرد میشود.
اما در اين زمینه با دخالت دادن عامل اقتضايی چرخه عمر اين رابطه کاهش يا افزايش می يابد.
 -3-1بین منابع فیزيكی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل اقتضايی
چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.

بررسی رابطه دوره عمر سازمانی با ارزيابی ...
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جدول  .71خالصه فرضیه3-1

وضعیت 

مسیر 



مستقیم 

ضريبمسیر

اقتضايیچرخهعمر 

1/113×1/6=1/311

ضريبعامل

اثرغیرمستقیم 

اثرکل 
1/113+1/311=1/311

اقتضايی 

1/311

فرضیه فرعی 3-1

ارزيابی
منابع فیزيكی
اثربخش عملكرد

.6
69

.4

میزانتاثیروضعیت

عامل اقتضايی چرخه عمر

بر اساس نتايج به دست آمده از تحلیل مسیر با ضريب مسیر ( )Beta 0/669براي اين
پارامتر از طريق  SPSSو همچنین ضريب مثبت عامل اقتضايی چرخه عمر میتوان بیان نمود
که فرض محقق با  /38درصد اطمینان تايید میشود ،به عبارت ديگر عوامل مربوط به منابع
فیزيكی با تعديل گري عامل اقتضايی چرخه عمر با اثربخشی ارزيابی عملكرد به لحاظ آماري
داراي رابطه است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسیر و ضريب عامل اقتضايی میتوان گفت
نوع ارتباط دو متغیر مثبت و معنادار است .بنابراين در سطح اطمینان  /38میتوان انتظار داشت
که لحاظ نمودن عوامل مربوط به منابع فیزيكی منجر به اثربخشی ارزيابی عملكرد میشود .اما
در اين زمینه با دخالت دادن عامل اقتضايی چرخه عمر اين رابطه کاهش يا افزايش می يابد.
جدول  .76آزمون دوربین -واتسون و  VIFفرضیههاي  7-6و 3-6
دوربین-واتسون

Std. Error of
the Estimate

Adjusted
R Square

R
Square

7/366

1/81313

1/678

1/673

Model

R

1/161

7

a. Predictors: (Constant), EF, RF

جدول  .78ضريب مسیر وخالصه اطالعات فرضیه7-6و3-6
Collinearity
Statistics
VIF

Sig.

T

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

ضريب بتا

Tolerance

Unstandardize
d Coefficients
Std.
B
Error

Model

7/116

1/317

1/111
1/731

77/688
-7/833

-1/113

1/718
1/161

3/116
-1/117

RF

7/116

1/317

1/111

76/361

1/1117

1/111

1/883

EF

)(Constant

7

a. Dependent Variable: AR
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 -7-6بین رعايت فرهنگ و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديل گري عامل اقتضايی
چرخه عمر رابطه معنی داري وجود دارد.
جدول  .71خالصه فرضیه 7-6

وضعیت 

مسیر 

ضريبمسیرمستقیم 

چرخهعمر 

-1/13×1/6= -1/31

ضريبعاملاقتضايی

اثرغیرمستقیم 

اثرکل 
-1/113+-1/131= -1/138

اقتضايی 

-1/131

فرضیه فرعی 7-6

رعايت فرهنگ
اثربخش عملكرد

ارزيابی

-1/333

1/6

میزانتاثیروضعیت

عامل اقتضايی چرخه عمر

بر اساس نتايج به دست آمده از تحلیل مسیر با ضريب مسیر ( )BETA - 0/668میتوان
بیان نمود که فرض محقق با  /38درصد اطمینان رد میشود ،به عبارت ديگر عوامل مربوط به
رعايت فرهنگ با تعديلگري عامل اقتضايی چرخه عمر با اثربخشی ارزيابی عملكرد به لحاظ
آماري داراي رابطه است و با توجه به منفی بودن ضريب مسیر و ضريب عامل اقتضايی چرخه
عمر میتوان گفت نوع ارتباط دو متغیر منفی و بیمعنا است .بنابراين در سطح اطمینان 1/38
می توان انتظار داشت که لحاظ نمودن عوامل مربوط به رعايت فرهنگ منجر به اثربخشی
ارزيابی عملكرد نمیشود.
 -3-6بین توسعه فرهنگ و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل اقتضايی
چرخه عمر رابطه معناداري وجود دارد.

بررسی رابطه دوره عمر سازمانی با ارزيابی ...
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جدول  .71خالصه فرضیه 3-6

وضعیت 

مسیر 



ضريبمسیرمستقیم 

چرخهعمر 

1/117×1/6=1/316

ضريبعاملاقتضايی

اثرغیرمستقیم 

اثرکل 
1/117+1/316=1/338

اقتضايی 

1/316

فرضیه فرعی 3-6

توسعه فرهنگ
اثربخش عملكرد

1/117

ارزيابی

1/6

میزانتاثیروضعیت

عامل اقتضايی چرخه عمر

بر اساس نتايج به دست آمده از تحلیل مسیر با ضريب مسیر ( .)BETA 0/661براي اين پارامتر
از طريق  SPSSو هم چنین ضريب مثبت عامل اقتضايی چرخه عمر میتوان بیان نمود که
فرض محقق با  /38درصد اطمینان تايید میشود ،به عبارت ديگر عوامل مربوط به توسعه
فرهنگ با تعديل گري عامل اقتضايی چرخه عمر با اثربخشی ارزيابی عملكرد به لحاظ آماري
داراي رابطه است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسیر و ضريب عامل اقتضايی میتوان گفت
نوع ارتباط دو متغیر مثبت و معنادار است .بنابراين در سطح اطمینان  1/38میتوان انتظار داشت
که لحاظ نمودن عوامل مربوط به توسعه فرهنگ منجر به اثربخشی ارزيابی عملكرد میشود .اما
در اين زمینه با دخالت دادن عامل اقتضايی چرخه عمر اين رابطه کاهش يا افزايش می يابد.
جدول شماره .73آزمون دوربین -واتسون و  VIFفرضیه هاي 7-8و 3-8
دوربین -واتسون

Std. Error of
the Estimate

Adjusted
R Square

R
Square

R

3/718

1/68113

1/131

1/138

1/137

Model

7

جدول  .73ضريب مسیر وخالصه اطالعات فرضیه7-8و3-8
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Sig.
VIF

3/331
3/331

T

ضريب مسیر

Tolerance

/118
/118

Standardized
Coefficients

1/113
1/111
1/111

1/733
6/163
3/333

1/318
1/881

Unstandardized
Coefficients
Std. Error

1/786
1/116
1/183

Model

B

1/633
1/163
1/811

)(Constant
Q1AM
Q2AM

7
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 -7-8بین کمیت منابع آموزشی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديل گري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معنی داري وجود دارد.
جدول  .31خالصه فرضیه 7-8

وضعیت 

مسیر 

مستقیم 

ضريبمسیر

اقتضايیچرخهعمر 

1/138×1/6=1/77

ضريبعامل

اثرغیرمستقیم 

اثرکل 
1/318+1/77=1/138

اقتضايی 

کمیت منابع آموزشی
ارزيابی اثربخش عملكرد

1/77

فرضیه فرعی
7-8

1/318

1/6

میزانتاثیروضعیت

عامل اقتضايی چرخه عمر

بر اساس نتايج به دست آمده از تحلیل مسیر با ضريب مسیر ( )BETA 0/275براي اين
پارامتر از طريق  SPSSو هم چنین ضريب مثبت عامل اقتضايی چرخه عمر میتوان بیان نمود
که فرض محقق با  /38درصد اطمینان تايید میشود ،به عبارت ديگر عوامل مربوط به کمیت
منابع آموزشی با تعديلگري عامل اقتضايی چرخه عمر با اثربخشی ارزيابی عملكرد به لحاظ
آم اري داراي رابطه است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسیر و ضريب عامل اقتضايی چرخه
عمر میتوان گفت نوع ارتباط دو متغیر مثبت و معنادار است .بنابراين در سطح اطمینان 1/38
میتوان انتظار داشت که لحاظ نمودن عوامل مربوط به کمیت منابع آموزشی منجر به اثربخشی
ارزيابی عملكرد می شود .اما در اين زمینه با دخالت دادن عامل اقتضايی چرخه عمر اين رابطه
کاهش يا افزايش می يابد.
 -3-8بین کیفیت منابع آموزشی و ارزيابی اثربخش عملكرد دانشگاهها با تعديلگري عامل
اقتضايی چرخه عمر رابطه معنیداري وجود دارد.

بررسی رابطه دوره عمر سازمانی با ارزيابی ...
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جدول  .37خالصه فرضیه 3-8

وضعیت 



مسیر 

مستقیم 

ضريبمسیر

اقتضايیچرخهعمر 

1/881×1/6=1/33

ضريبعامل

اثرغیرمستقیم 

اثرکل 
1/881+1/33=1/11

اقتضايی 

1/33

فرضیه فرعی
3-8

کیفیت منابع آموزشی
ارزيابی اثربخش عملكرد

1/6

میزانتاثیروضعیت

عامل اقتضايی چرخه عمر
1/881

بر اساس نتايج به دست آمده از تحلیل مسیر با ضريب مسیر ( (BETA 0/550براي اين
پارامتر از طريق  SPSSو هم چنین ضريب مثبت عامل اقتضايی چرخه عمر میتوان بیان نمود
که فرض محقق با  /38درصد اطمینان تايید میشود ،به عبارت ديگر عوامل مربوط به کیفیت
منابع آموزشی با تعديلگري عامل اقتضايی چرخه عمر با اثربخشی ارزيابی عملكرد به لحاظ
آماري داراي رابطه است و با توجه به مثبت بودن ضريب مسیر و ضريب اقتضايی چرخه عمر
میتوان گفت نوع ارتباط دو متغیر مثبت و معنادار است .بنابراين در سطح اطمینان  1/38میتوان
انتظار داشت که لحاظ نمودن عوامل مربوط به کیفیت منابع آموزشی منجر به اثربخشی ارزيابی
عملكرد میشود .اما در اين زمینه با دخالت دادن عامل اقتضايی چرخه عمر اين رابطه کاهش يا
افزايش میيابد.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

پیشنهاد اول .با توجه به ضريب تاثیر کمیت منابع انسانی بر اثربخشی ارزيابی عملكرد که
 1/668است به دانشگاهها پیشنهاد می شود اوال :در ارزيابی عملكرد خود در اين حوزه امتیازات
به دست آمده را بر اساس اين ضريب تاثیر در نظر بگیرند ،ثانیا تاثیر عامل اقتضايی چرخه عمر
( )1/6را نیز مد نظر داشته باشند .ضمنا بر اساس رتبه کمیت نیروي انسانی بر ارزيابی بايد به اين
نكته توجه شود که به شاخصهاي نسبت هیات علمی به کل اعضاي هیاتعلمی و نسبت استاد
به دانشجو بر اساس استانداردهاي دانشگاه توجه بیشتري شود زيرا ضرايب اين شاخصها
قابلتوجهتر است.
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پیشنهاد دوم .با توجه به ضريب تاثیر کیفیت منابع انسانی بر اثربخشی ارزيابی عملكرد که
 1/737است به دانشگاهها پیشنهاد میشود اوال در ارزيابی عملكرد خود در اين حوزه امتیازات به
دست آمده را بر اساس اين ضريب تاثیر در نظر بگیرند ،ثانیا تاثیر  ،عامل اقتضايی چرخه عمر
( )1/6را ن یز مد نظر داشته باشند.ضمنا بر اساس رتبه کیفیت نیروي انسانی بر ارزيابی بايد به اين
نكته توجه شود که به شاخصهاي نسبت هیات علمی دکتري به نسبت اعضاي هیات علمی
تماموقت و هرم رتبه علمی اساتید دانشگاه توجه بیشتري شود زيرا ضرايب اين شاخصها
قابلتوجهتر است.
پیشنهادسوم .با توجه به ضريب تاثیر کمیت منابع پژوهشی بر اثربخشی ارزيابی عملكرد که
 1/133است به دانشگاهها پیشنهاد میشود اوال :در ارزيابی عملكرد خود در اين حوزه امتیازات به
دست آمده را بر اساس اين ضريب تاثیر در نظر بگیرند ، ،ثانیا تاثیر عامل اقتضايی چرخه عمر
( ) 1/6را نیز مد نظر داشته باشند.ضمنا بر اساس رتبه کمیت منابع پژوهشی بر ارزيابی بايد به اين
نكته توجه شود که به شاخص هاي تعداد مقاالت وکتب داراي جوايز علمی دانشگاه توجه
بیشتري شود زيرا ضرايب اين شاخصها قابلتوجهتر است.
پیشنهادچهارم .با توجه به ضريب تاثیر کیفیت منابع پژوهشی بر اثربخشی ارزيابی عملكرد که
 1/677میباشد به دانشگاهها پیشنهاد میشود اوال :در ارزيابی عملكرد خود در اين حوزه امتیازات
به دست آمده را بر اساس اين ضريب تاثیر در نظر بگیرند ، ،ثانیا تاثیر عامل اقتضايی چرخه عمر
( )1/6را نیز مد نظر داشته باشند.ضمنا بر اساس رتبه کیفیت منابع پژوهشی بر ارزيابی بايد به اين
نكته توجه شود که به شاخصهاي کیفیت طرحهاي پژوهشی و کیفیت فضاي مجازي دانشگاه
توجه بیشتري شود زيرا ضرايب اين شاخصها قابلتوجهتر است.
پیشنهادپنجم .با توجه به ضريب تاثیر منابع مالی بر اثربخشی ارزيابی عملكرد که  1/133است
به دانشگاهها پیشنهاد میشود اوال :در ارزيابی عملكرد خود در اين حوزه امتیازات به دست آمده را
بر اساس اين ضريب تاثیر در نظر بگیرند ،ثانیا تاثیر عامل اقتضايی چرخه عمر ( )1/6را نیز مد
نظر داشته باشند .ضمنا بر اساس منابع مالی بر ارزيابی بايد به اين نكته توجه شود که به شاخص
میزان درامدهاي پزوهشاتی و پژوهشی دانشگاه در يک سال بیشتر توجه شود زيرا ضرايب اين
شاخص قابلتوجهتر است.
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پیشنهادششم .با توجه به تاثیر ضريب منابع فیزيكی بر اثربخشی ارزيابی عملكرد که 1/113
است به دانشگاهها پیشنهاد می شود اوال :در ارزيابی عملكرد خود در اين حوزه امتیازات به دست
آمده را بر اساس اين ضريب تاثیر در نظر بگیرند ،ثانیا تاثیر عامل اقتضايی چرخه عمر ( )1/6را
نیز مدنظر داشته باشند .ضمنا بر اساس تاثیر منابع فیزيكی بر ارزيابی بايد به اين نكته توجه شود
که به شاخصهاي سرانه فضاهاي آموزشی وامكانات آموزشی و دانشجويی دانشگاه بیشتر توجه
شود زيرا ضرايب اين شاخصها قابلتوجهتر است.
پیشنهادهفتم .با توجه به ضريب تاثیر رعايت عوامل فرهنگی بر اثربخشی ارزيابی عملكرد که
 -1/113است لذا توجه به اين موضوع تاثیر چندانی در ارزيابی عملكرد نداشته بر همین اساس
رعايت عوامل فرهنگی در اثربخشی ارزيابی عملكرد تاثیر چندانی ندارد.
پیشنهادهشتم .با توجه به ضريب تاثیر توسعه عوامل فرهنگی بر اثربخشی ارزيابی عملكرد
که  1/117است به دانشگاهها پیشنهاد میشود اوال :در ارزيابی عملكرد خود در اين حوزه
امتیازات به دست آمده را بر اساس اين ضريب تاثیر در نظر بگیرند ،ثانیا تاثیر عامل اقتضايی
چرخه عمر ( )1/6را نیز مد نظر داشته باشند .ضمنا بر اساس تاثیر ايجاد عوامل فرهنگی بر
ارزيابی بايد به اين نكته توجه شود که به شاخصهاي وجود ايجاد فعالیتهاي تفريحی و محیط
مسرتبخش براي دانشجويان و برگزاري کرسیهاي آزاد انديشی و فعالیتهاي سیاسی در
دانشگاه بیشتر توجه شود زيرا ضرايب اين شاخصها قابلتوجهتر است.
پیشنهاد نهم .با توجه به ضريب تاثیر کمیت منابع آموزشی بر اثربخشی ارزيابی عملكرد که
 1/318است به دانشگاهها پیشنهاد میشود اوال :در ارزيابی عملكرد خود در اين حوزه امتیازات به
دست آمده را بر اساس اين ضريب تاثیر در نظر بگیرند ،ثانیا تاثیر عامل اقتضايی چرخه عمر()1/6
را نیز مد نظر داشته باشند .ضمنا بر اساس تاثیر کمیت عوامل آموزشی بر ارزيابی بايد به اين
نكته توجه شود که به شاخصهاي تنوع رشتههاي تحصیلی و تعداد دانشجويان موفق به اخذ
نشان ملی و بینالمللی بیشتر توجه شود زيرا ضرايب اين شاخصها قابلتوجهتر است.
پیشنهاددهم .با توجه به ضريب تاثیر کیفیت منابع آموزشی بر اثربخشی ارزيابی عملكرد که
 1/881است به دانشگاهها پیشنهاد میشود اوال در ارزيابی عملكرد خود در اين حوزه امتیازات به
دست آمده را بر اساس اين ضريب تاثیر در نظر بگیرند ،ثانیا تاثیر عامل اقتضايی چرخه عمر()1/6
را نیز مد نظر داشته باشند .ضمنا بر اساس تاثیر کیفیت عوامل آموزشی بر ارزيابی بايد به اين
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نكته توجه شود که به شاخصهاي به روز بودن منابع تدريس و استفاده از امكانات و تجهیزات
کمک آموزشی در فرايند تدريس بیشتر توجه شود زيرا ضرايب اين شاخصها قابلتوجهتر است.
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