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شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه با
استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره



بدری عباسی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی معیارهای های ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه است.
پژوهش از لحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی و به لحاظ روش پژوهش آمیخته (کمی وکیفی)
است .جامعه پژوهش در بخش کیفی مطالعه را کلیه اساتید متخصص و مدیران ارشد دانشگاهی تشکیل
میدادند .نمونه تحقیق حاضر در بخش کیفی با استناد به پژوهشهای معتبر پیشین  81نفر از متخصصین
حوزه آموزش عالی ،سیاست گذاری علم و فناوری و مدیران ارشد دانشگاهی (روئسا و معاونین) استان
گیالن در سال  91-93بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس شاخصهای تخصصی
و حرفهای مد نظر محقق انتخاب گردیدند .دادههای بخش کیفی پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده
قرار گرفت .نمونه تحقیق را در بخش کمی  011نفر از اعضای هیأت علمی (دارای پست اجرایی و بدون
پست اجرایی) و  81نفر از متخصصان تشکیل میدادند .ابزار گرد آوری دادهها در بخش کمی پرسشنامه
محقق ساخته (بر اساس دادهه8993ای مستخرج از بخش کیفی و ادبیات) شامل دو بخش مقایسات زوجی
و پرسشنامه تاپسیس به منظور رتبه بندی زیر معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه بوده است .اعتبار یابی
ابزارها با استفاده روش تحلیل بارهای عاملی و محاسبه ضریب آلفای کردونباخ انجام شد .یافتههای
حاصل از بخش کیفی در  .تم (معیار) و  41مقوله فرعی (زیر معیار) طبقه بندی شد .یافتههای حاصل از
تحلیل دادههای مستخرج پس از اجرای پرسشنامه با استفاده از تکنینک  AHPو  TOPSISنشان دادکه
در شاخصهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه معیارهای تدوین استراتژیهای رقابتی ،مدیریت و رهبری
دانشگاه و ارتباط با ذینفعان آموزش عالی به ترتیب رتبههای اول تا سوم به خود اختصاص میدهند.
دانشگاه به دنبال استراتژیهای تنوع خدمات ،در حوزه آموزش و پژوهش و خدمات به جامعه باشد.
واژههای کلیدی :ارزیابی عملکرد ،شاخصهای ارزیابی عملکرد دانشگاه ،آموزش عالی ،تکنیک تصمیم
گیری چند معیاره
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مقدمه
دانشگاه رکن تولید علم و تغییر در هر کشوری محسوب شده و بسیاری از دغدغههای
حاکمیتی در حوزه توسعه و تولید سرمایه فکری در این نهاد تبلور پیدا میکند .اصالح
نظام تولید علم بدون توجه به سازوکارها ،فلسفه و ارکان اصلی آن و نیز ارزشیابی عملکرد
آموزشی ،پژوهشی و خدماتی مراکز و مؤسسات آموزش عالی مقدور نخواهد بود (کاتون
و همکاران .)0183 ،8در چند دهه اخیر که آموزش عالی با تنگناهای متنوع ناشی از
حضور رقبای قوی و محدودیت منابع مواجه شده است ،اساس و بنیان رویکردهای
ارزیابی عملکرد این نهاد دچار تحول شده و بر اساس معیارهای مدلهای اقتصادی رقابتی
و خلق ارزش شکل گرفته است .صاحب نظران حوزه آموزش عالی مهمترین علت
ناکارآمدی و محدودیت دسترسی به منابع در دانشگاه را عدم انطباق این نهاد با نیازهای
در حال شکل گیری بازار ونیز درگیری مؤسسات آموزش عالی با چالشهای سنتی خود
قید میکنند (رسته مقدم و همکاران .)8991 ،مقاومت به تغییر در ساختارهای مدیریتی و
مدیریت ضعیف سرمایههای فکری یا مدیریت سلیقهای و شخصی آنان نیز سبب این
ناکارامدی است .امروز بیش از هر دورهی تاریخی دیگر ،آموزش عالی نیازمند وحدت
رویهای در مدیریت و ارزیابی ساختارهای متنوع دانشگاهی است .مدلهای کسب و کار
با ارائه شاخصهایی در حوزههای خلق ارزش از فعالیتهای کلیدی ،کانالهای توزیع،
بازار یابی ،خلق ارزش برای مشتری (لوچه و رروم ،)018. ،0هنجارمندی مبتنی بر بازار
بر اساس نظریه نهادگرایی (رندسچ و السچ )0181 ،9و مدیریت برند (پالمارو و
همکاران )018. ،4این نهاد را به رقابتی شدن در بازار آموزش رهنمون میکنند.
شاخصهای مستخرج از این مدلها در نهایت «معیارهای عملکردی کلیدی» 1را به منظور
مقابله با نیروهای متنوع محیطی و انطباق با نیازهای بازار آموزش و تحقیق ،برای آموزش
عالی رقم زده است (پاوول و همکاران .)0189 ،.در واقع گرچه خاستگاه مفاهیمی چون:
مزیت رقابتی ،کیفیت ،مشتری مداری و ارزش افزوده به حوزههای مرتبط با علوم
اقتصادی ،تجارت و صنعت بر میگردد ،لیکن در شرایط پیچیده و متغیر دنیای امروز،
عدم اطمینان فزاینده و رو به رشد نه تنها سازمانهای صنعتی بلکه سازمانهای خدماتی به
5. key performance indicators
6. Powel, J.J.W, et al.

1. Cotton, et al.
2. Louche & Roome
3. Randles & Laasch
4. Palmar, et al.
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ویژه دانشگاه ،در صورت کاربست مفاهیم فوق در برنامه ریزی ها و فرایندهای عملیاتی
خود قادر به ادامه حیات خواهند بود (گامبهیر و همکاران .)018. ،8از این رو گذار
پارادایمی آموزش عالی از ادبیات علم برای علم به علم برای جامعه و علم برای مشتری،
تا جایی پیش رفته که نه تنها مسیر سازوکارهای کهن را در نوردیده بلکه بجای تلقی
صرف داشتن مزیت رقابتی ،این نهاد را به سوی کاربرد فناوریهای منحصر به فرد،
آموزش ،تحقیق و خدمات ،تسلط بر بازار (سهم فروش) یا زنجیره تأمین متمرکز ،استفاده
خالقانه از منابع نامشهود و ایجاد ارزش افزوده از فرایندها و زنجیره ارزش مزیت رقابتی
سوق میدهد (لوسچه روم .)01. ،با وجود مناقشاتی که برخی منتقدان طرح کرده و تغییر
پارادایم دانشگاه به سوی بازار را انقالبی در ارزشهای آکادمیک محسوب میکنند که
پای ادبیات بازار را به سوی دانشگاه گشوده ،لیکن سیر تحوالت آموزش عالی این نهاد
را به حرکت به سوی مدلهای کسب و کار رقابتی و تعیین شاخصهای عملکردی
دانشگاه بر آن مبنا تشویق و جهت دهی میکنند (خسروی و آرمان .)8994 ،نتایج حاصل
از مطالعه تطبیقی عملکرد دانشگاههای بزرگ و پیشگام جهان نشان میدهد که این نهادها
در جستجوی کارآمدی و اثربخشی فرایندهای خود ،نه تنها دنباله رو بلکه منطبق بر
تحوالت پارادایمی بازرگانی و اقتصادی بازار به مفهوم سازی و معنا سازی انطباق جویانه
در شاخصهای خود مبادرت میورزند و این حرکت را نه یک خطای استراتژیک که
کلید دستیابی به چشم اندازهای تعالی و موفقیت سازمانی برمی شمارند (تین و فونلم,0

0183؛ تین و مارتین .)0184 ،9بر این اساس میتوان پیش بینی کرد که امروزه حتی
معیارهای ارزشیابی کیفیت برای آموزش عالی در پیوندی تنگاتنگ با شاخصهای رقابتی
کسب وکار با هدف کسب منابع بیشترقرار داشته و برای عملکرد کیفی این نهاد در محیط
رقابتی شاخصی کلیدی محسوب گردد (ساهنی و تکار.)018. ،4
ارزشیابی عملکرد در دانشگاه که از ارکان بنیادین و پرسابقه آموزشی و پژوهشی در
کشور محسوب میشود ،با توجه به توسعه فراگیر نظامهای آموزش عالی ،نیازمند
رویکردی رقابتی و مبتنی بر نیازهای بازار است .در چنین شرایطی تضعیف بنیانهای یک
دانشگاه زمانی قابل پیش بینی است ،که این نهاد اجازه دهد مؤسسات رقیب با توجه به
اسطوره بودن ،مجهز شدن به آشیانههای قوی مفهومی ،پیشرفتهای فناورانه ،تقویت
3. Martin
4. Sahney & Thakkar

1. Gambhir, et al.
2. Tian & Tapia-Fonllem

542

پژوهش در نظامهای آموزشی /ویژه نامه /تابستان 4399

سیستم آموزشی رقابتی ،تکریم و ترغیب دانشجویان و شرکای صنعتی ،گوی سبقت را
ر بوده و حتی منابع محیطی را از دسترس آن خارج نمایند .صاحب نظران حوزه آموزش
عالی ،برندگان بازار پر تقاضای آموزش عالی را دانشگاههایی تصور میکنند که در
عرصهی ارزشیابی عملکرد مدلهای کسب و کار بازار و منطق اقتصادی را مبنای عملکرد
خود قرار داده و توجهی چند سویه به دانشگاه ،محیط ملی و فرا ملی و کنشگران آنها
داشته باشند .مدل کسب و کار هستهی اصلی پاسخ رقابتی هر سازمان به بازار بوده و در
برگیرندهی گزارههای ارزشی ،فعالیتهای مورد نیاز ،منابع و شرکا ،دانش مشتری و هزینه
یا سود مربوط به عملکرد کلی سازمان است .مدلهای کسب و کار در آموزش عالی بر
نوآوری در برنامه درسی ،رهبری ،توسعه مهارتهای اعضا هیأت علمی تاکید مینمایند
(خسروی و آرمان .)8994 ،زیرا بر این فلسفه استوارند که اقتصاد دانش محور ،نگرشها
و باورهای اقتصادی ،فرهنگ سازمانی مبتنی بر بازار ،سیاستهای مالی بازنگری شده و
استراتژیهای رقابتی شاخصهای موفقیت این نظام محسوب میگردند .توجه به این
حقیقت که ماهیت چند وجهی دانشگاه ،آن را به نهادی پیچیده تبدیل نموده است ،سبب
میگردد که نه توجه صرف به الگوهای اقتصادی و بازرگانی و نه محسور بودن در
مدلهای دانشگاه هیچ یک الگوی کاملی برای تبیین عملکرد و ارائه الگویی آرمانی برای
رقابتی شدن دانشگاه محسوب نگردد .آنچه مبنای موفقیت دانشگاه در بازار رقابتی کنونی
محسوب میگردد ،مدلی ترکیبی برای ارزشیابی عملکرد دانشگاه است که سطوح منابع
انسانی ،سطوح مدیریتی ،حوزههای آموزشی و پژوهشی و خدماتی را در فرایندی رقابتی
و کسب و کارا نشان داده و به این ترتیب شاخصهایی را در همین راستا ارائه نماید تا
چارچوب رفتاری الزم برای عناصر فعال سیستم دانشگاه ایجاد نماید.
بررسی مطالعات آموزش عالی نشان میدهد که مأموریت دانشگاهها در چند دهه اخیر
با تلفیق شدن در نیازهای جهانی و صدور آموزش دانشگاهی گره خورده است .افزایش
 801درصدی ثبت نام های بین المللی نشان از گرایشهای بین المللی آموزش عالی دارد.
بررسی روند فزاینده تقاضای جهانی آموزش عالی در دهههای سالهای  8991تا 0181
نشان میدهد که تا سال  0101میالدی شش میلیون متقاضیان آموزش عالی بین المللی
در سطح جهان شکل خواهند گرفت .خالی از تأمل نیست که بیش از  41درصد متقاضیان
از کشورهای آسیایی میباشند (تین و مارتین .)0184 ،این آمار به سادگی حکایت از
چالشهایی دارد ،که ماهیت پاسخ به آنها با سواالتی در پیوند است :آیا آموزش عالی به
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لحاظ تسهیالت فیزیکی پاسخ گوی این متقاضیان نیست؟ آیا آموزش عالی تولید علم را
به عنوان شاخص برتر گزینش خود در نظر نمیگیرد؟ آیا آموزش عالی پاسخگوی
نیازهای آموزش نیست؟ چرا آموزش عالی کشورهای آسیایی به سادگی تن به از دست
دادن منابع و سرمایههای فکری خود میدهد؟ آیا مشارکت جهانی آموزش عالی
کشورهای آسیایی توام با ضعف و ناتوانی است؟ پاسخ به این سؤاالت ضرورت پرداختن
به امر شاخصهای تعریف شده برای آموزش عالی این کشورها را فرا میخواند .توسعه
ارزیابی موفق به خصوص در سنجش عملکرد دانشگاه ،وابسته به مشخص کردن سطوح
فعالیتهای دانشگاه ،حوزه عملکرد دانشگاه (درونی و بیرونی) و ماهیت کیفیت با توجه
به متغیرهای آموزشی ،پژوهشی و خدماتی و روابط و تعامالت مبتنی بر آن است .به طور
کلی مدلهای کسب و کار در آموزش عالی ،بر شبکه روابط نظام آموزشی در ابعاد
نهادهها ،ستاده ها ،فرایند و سیستم بازخورد آن در سطوح منطقهای ،ملی و بین المللی
تاکید میکنند( .پالمار و همکاران )018. ،کاربرد مدلهای کسب و کار در ارزیابی عملکرد
دانشگاه را به دلیل مشروعیت و توسعهی آموزههای بازرگانی در نظام دانشگاه و تبیینهای
انجام شده در خصوص گره خوردن موفقیت دانشگاه با تدوین ،اجرا و ارزشیابی
استراتژیهای زنجیرهی ارزش (رسته مقدم و همکاران )8999 ،ارتقا سازوکارهای برند
سازی ،8اقتضائات استراتژیک ،طراحی آموزش عالی پایدار ،مدیریت عملکرد مبتنی بر
نیاز بازار ،و جهت گیری ارزشی در فعالیتهای آموزش عالی قید میکند (پالمار و
همکاران.)018. ،
مطالعات انجام شده در خصوص مدلهای کسب و کار آموزش عالی ،گامی نوین در
تحول فکری مدیران نسبت به پرورش و توسعه سرمایههای سازمانی و نهادی شدن
فرایندهای مستمر و پربازده خلق ارزش در دانشگاه ،الزامات و شایستگیهای متناسب با
بازار کار ،سازوکارهای فنی ،نگرشی و مهارتی مبتنی بر فرایندهای کسب و کار در دانشگاه
تلقی شده و در همین راستا به ارائه شاخصهای عملکردی نهادهای ،ستاده ای ،فرایندی،
اهداف ،ارزش مدار و وظیفهای در دانشگاه میپردازند (ساهنی و همکاران .)018. ,پاتاک
و پاتاک )0181( ،با معرفی زنجیرهی ارزش دانشگاه ،عوامل و عناصر ایجاد زنجیرهی
ارزش دانشگاهی را در  4سطح مدیریت عالی دانشگاه ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت
توسعهی فناوری و مخاطبین (مشتریان ،شرکا ،تأمین کنندگان) ارائه نموده و بر اساس
1. Branding
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استراتژیهای آموزش  /تدریس و پژوهش مبتنی بر نیازهای سطوح مخاطبین ،اقدامات
اولیه دانشگاه در  1فرایند :آمایش دادهها ،عملیات ،آمایش ستاده ها ،بازاریابی و فروش و
ارائه خدمات را شکل میدهند .در زنجیرهی ارزش دانشگاهی هدف اصلی خلق ارزش
بر اثر یک فرایند تعاملی فی ما بین تعامل بازار و فروش و پژوهش و برنامه ریزی خدمات
و محصوالت دانشگاهی است.
پرستون )0180( ،8در معرفی مدل کسب و کار یادگیری محور خود ،بر ارزیابی
عملکرد دانشگاه مبتنی بر کیفیت تدریس و یادگیری تاکید میکند .وی معتقد است که
یک دانشگاه در اقتصاد بازار باید فعالیتهای خود را بر کیفیت آموزش نیز متمرکز نموده
و سیاستهایی در راستای ارتقای آن در پیش بگیرد .محققین انجام تحقیقات دانشگاهی
را با عنوان «طرحهای تحقیق تدریس -یادگیری» 0پیشنهاد میدهند( .راند لس و الش،9
 )0181با هدف نهادی شدن سیاست دانشگاه کارآفرین مدل «مدل هنجاری کسب و کار»4
در آموزش عالی را مطرح ساختند .در این مدل دانشگاه برای موفقیت باید به دنبال هنجار
مندی در سه بعد :هنجارمندی در دادهها ،فرایندها و ستاده های خود بر اساس نیازهای
مشتریان ،نهادی شدن عمیق در فرایندهای کسب و کار ،کارافرینی نهادی و استقرار
مدیریت اداره امور اقتصادی و مالی دانشگاه بر اساس آمیختهی بازار باشد .هال و ویتک
( 1)018.در ارزیابی عملکرد دانشگاهها مدل «بازار یابی و توسعهی دانشگاه» را ارائه
دادند .محققین در این مدل با تاکید بر اهمیت بازار یابی داخلی در ارزیابی عملکرد
دانشگاه ،رقابتی بودن این نهاد را با تاکید بر تنوع سازی در امر آموزش و تدوین برنامه
درسی و استقرار آزمایشگاههای مجازی ،فیلمهای تدریس ،کلوپهای ارتباط دانشگاه و
صنعت تعریف نمودهاند.
(چاکرابارتی و میسون )018. ،.با ارائه مدل سه سطحی برای سامان دهی فعالیتهای
کسب و کار دانشگاه به ارائه سه شاخص :معماری بازار فناوریهای دانشگاه ،معماری
بازار برنامه درسی دانشگاه و معماری بازار سرمایههای فکری دانشگاه پرداختند .محققین
در یک سطح انتزاعی به پیش بینی سطوح قید شده در برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه
تاکید مینمایند .دنیس و همکاران« )018.( 3مدل وابستگی به برند در آموزش عالی»1
5. Hall & Witek
6. Chakrabarti & Mason.
7. Dennis, et al.
8. brand attachment in higher education.

1. Preston
2. teaching-learning research plan
3. Randles & Laasch
)4. Normative Business Model (NBM
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طراحی نموده و در آن توجه به تاثیرات روانی اجتماعی برند دانشگاه بر مشتریان ،تأمین
کنندگان و سایرعرضه کنندگان خدمات آموزش عالی در جامعه اشاره نموده و سه عامل
تعهد اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه به فعالیتهای مبتنی بر نیازهای بازار،
رضایت مخاطبین از عملکرد برند دانشگاه و جریان اعتماد بین محیط درونی و کنشگران
یا مشتریان بیرونی دانشگاه را مهمترین عامل بقای برند دانشگاه معرفی نمودند .پالمار

8

( )018.مدل «هویت یابی مبتنی بر برند» در دانشگاه را طراحی نموده و سه بعد پویایی
برند دانشگاه ،وفاداری کارکنان به برند دانشگاه و حمایت از برند دانشگاه را به عنوان
مهمترین شاخصهای ارزیابی دانشگاه بازار محور معرفی نمودند .رانجیت ،مادهوو پریا
و شاهوو چاتراپاتی )0181( 0با ارائهی مدل تهدیدات و فرصتهای آموزش عالی ،مدل
کسب و کار دانشگاه را سازهای مبتنی بر گزارههای ارزشی اقتصادی ،منابع استراتژیک
دانشگاه و فرایندهای پویای تحقیق و آموزش مبتنی بر نیازهای بازار تلقی نمودند .رومه
و لوچه )018.( 9با ارائه «مدل فرایندی کسب و کار تغییر برای پایداری» بر اینکه یک
مدل رقابتی آموزش عالی چگونه سبب تغییر در فعالیتهای حوزهی داخلی و خارجی
دانشگاه میگردد تاکید نمودهاند .در این مدل در  4مرحله میتوان این اقدامات را پایش
نمود .فاولس و تاندبرگ )0183( 4با طراحی مدل «اقتصاد سنجی مبتنی بر آمایش آموزش
عالی» در ارزیابی عملکرد بازار این بخش به سه رویکرد مخارج مبتنی بر نیاز ،1مخارج
غیر مبتنی بر نیاز و تخصیص معتبر .را معرفی نمودند .بر این اساس دانشگاه در مدیریت
هزینههای خود نیازمند تعادل بین مخارج مبتنی بر نیاز ،غیر مبتنی بر نیاز و آندسته از
نیازهایی است که به اعتبار برند دانشگاه مرتبط میگردند .از این رو هدف پژوهش حاضر
شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه با استفاده از تکنیکهای
تصمیم گیری چند معیاره بوده است.
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش مطالعه آمیخته (کیفی و کمی)
محسوب میشود .جامعه تحقیق حاضر در بخش کیفی را کلیه اساتید متخصص در زمینه
آموزش عالی ،مدیران و روسای دانشگاههای استان گیالن در سال تحصیلی 8991-8999
4. Fowles, & Tandberg
5. need based spending
6. appropriating allocation

1. Palmar
2. Ranjit, et al.
3. Roome & Louche
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تشکیل میدادند .به استناد پژوهشهای معتبر پیشین  81نفر ازمتخصصین در حوزه
رشتهای آموزش عالی ( 4نفر) ،سیاست گذاری علم و فناوری ( 4نفر) ،روئسای منتخب
دانشگاههای تیپ یک و دو ( 1نفر) و مدیران ارشد اجرایی در حوزه ارتباط دانشگاه و
صنعت ( 0نفر) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند .بنا براین نمونه گیری در پژوهش حاضر به روش هدفمند صورت پذیرفته است.
با توجه به اینکه هدف از مطالعه کیفی استخراج معیارها و زیر معیارها و اولویت بندی
آنها از نظر خبرگان با توجه به ویژگیهای بستر آموزش عالی در استان گیالن و به منظور
تدوین پرسشنامه برای بخش کمی بوده است ،دو سؤال کلی با مضمون :از نظر شما
معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاههای استان گیالن کدامند و دارای چه زیر
معیارهایی هستند با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق مطرح شد .روش
تحلیل دادههای استخراج شده در بخش کیفی «تحلیلتم بوده است» .معیارها و زیر
معیارهای مستخرج بخش کیفی و ادبیات ،به شکل دو پرسشنامه زوجی و رتبه بندی
تاپسیس تنظیم گردید( .بر این اساس سؤاالت بخش کمی و کیفی مطالعه جهت گیری
یکسان داشتهاند).
در بخش کمی مطالعه ،از دو جامعه آماری استفاده شد .جامعه آماری اول شامل 011
نفر از اعضای هیأت علمی ( 811نفر دارای پست اجرایی و  11نفر بدون پست اجرایی)
بودهاند .جامعه دوم را  81نفر از خبرگان تشکیل میدادند .ابزار گردآوری دادهها در بخش
کمی مشتمل بر دو پرسشنامه محقق ساخته بر اساس دادههای بخش کیفی و مرور بر
ادبیات تحقیق بوده است .پرسشنامه اول برای انجام مقایسات زوجی (دو به دوی) .
معیار اصلی و زیر معیارهای مربوطهی مستخرج از ادبیات تحقیق است .این ابزار جهت
تحلیل سلسله مراتبی به کمک تکنیک  AHP8تدوین گردید 011 .نمونه بخش کمی
مطالعه ،پاسخ دهندگان به این پرسشنامه بودند .پرسشنامه دوم به منظور رتبه بندی 19
زیر معیار ارزیابی عملکرد دانشگاه (نتایج توصیفی زیر معیارهای منابع انسانی و سرمایه
و تجهیزات دانشگاه در تحلیل نهایی به شکل ترکیبی در ردیف  89و  01جدول شماره
دو ارائه شدند) به منظور استفاده از تکنیک  TOPSISطراحی گردید .در این پرسش نامه
 81خبره به گویه های ارائه شده امتیازات  8-9تخصیص دادهاند .روایی ابزار فوق با
استفاده از روایی سازه  1/19به دست آمد .به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها نیز ازروش
1. analytical hierarchy process
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محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب الفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
 1.3.بدست آمد .تجزیه و تحلیل دادهها در بخش کمی با استفاده از تکنیکهای تصمیم
گیری چند معیاره AHPو  TOPSISصورت پذیرفت .تحلیل سلسله مراتبی AHP

روشی است که امکان تصمیم گیری صحیح بـا حـضور معیارهـای کیفـی و کمی و
ترکیبی را فراهم میکند .در این تکنیک عواملی که در تصمیمگیری مهم میباشند در قالب
یک ماتریس تصمیم گیری بصورت سلسله مراتبی ارائه میگردد .در مرحله بعد در AHP

عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر بـه صورت زوجی مقایـسه
شـده و وزن و میزان اهمیت آنها محاسبه میگردد .به این وزنها ،وزن نسبی اطالق
میگردد .سپس با تلفیق این وزنها وزن نهایی هـر گزینه مشخص میشود .روش محاسبه
وزن ها از ماتریس تصمیم به سازگار یا ناسازگار بودن ماتریس تـصمیم وابـسته اسـت.
که در صورت کوچکتر بودن نسبت پایندگی ( )CRاز عدد  1/8داللت بر سطح قابل
قبول پایندگی در مقایسههای دو به دو خواهد بود .بعد از اینکه وزن هر گزینه را نسبت
به هر معیار بدست آمد ،وزن خـود معیارهـا را نیـز بطـور مـشابه نسبت به هدف محاسبه
شده و سپس وزن نهایی هر گزینه نیز محاسبه میگردد .در تحقیق حاضر تمامی مراحل
فوق در محیط نرمافزاری  Expert choiceانجام گرفته است .واژه  TOPSISبه معنی
روشهای ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایدهآل است .در این روش  mگزینه
بوسیله  nشاخص ارزیابی میشود .منطق اصولی این مدل راهحل ایدهآل (مثبت) و راهحل
ایدهآل منفی را تعریف میکند .راه حل ایده آل (مثبت) راه حلی است که معیار سود را
افزایش و معیار هزینه را کاهش میدهد .گزینه بهینه ،گزینهای است که کمترین فاصله از
راه حل ایدهآل و در عین حال دورترین فاصله از راه حل ایدهآل منفی دارد .به عبارتی
در رتبهبندی گزینهها به روش تاپسیس گزینههایی که بیشترین تشابه را با راهحل ایده آل
داشته باشند ،رتبه باالتری کسب میکنند .در این روش  A+و  A-به ترتیب ،راه حل
ایده آل و راه حل ایدهآل منفی است .گزینه  A1به نسبت گزینه  A2فاصله کمتری تا راه
حل ایده آل و فاصله بیشتری را تا راه حل ایده آل منفی دارد .در تحقیق حاضر از نظرات
 81نفر از خبرگان برای بیان میزان توافق در راستای ارزشگذاری معیارها و انتخاب
گزینههای مناسب بهره گرفته شده است.
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یافتهها
پاسخ به سؤاالت بخش کیفی تحقیق :معیارها و زیر معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی
دانشگاه کدامند؟
بررسی دادههای مستخرج از بخش کیفی و ادبیات حوزه آموزش عالی و اختصاصاً
شاخصهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه منجر به تعیین  .معیار و مجموعاً  41زیر
معیار به شرح جدول  8گردید.
جدول  .1ابعاد و مؤلفههای آموزش عالی رقابتی مستخرج از بخش کیفی و ادبیات تحقیق
مدیریت و رهبری رقابتی دانشگاه
رهبران دانشگاهی مدلهای جدید مدیریت و راهبری واحدهای دانشگاهی را در پیش میگیرند
معیارها:
مدیریت استعداد :استراتژی برای انتخاب ،جذب ،توسـعه و نگه داشـت استعدادهای فارغ التحصیل
دانشگاهی برای ادامهی تحصیل در دورههای تحصیالت تکمیلی و استخدام به عنوان هیأت علمی.
مدیریت تحقیق رقابتی :حمایت از تحقیقات هدفمند و نظام مندکاربردی منطبق بر نیازهای منطقه ای
دانشـــگاه ،ارائه خدمات پیشـــرو تحقیق ،آموزش نرم افزارهای پیشـــرفته و جدید تحلیلی ،آموزش
روشهای (متدولوژی) جدید تحقیق ،دورههای آموزشی سخت افزاری
مدیریت آموزش رقابتی :برنامه ریزی ،سازماندهی ،بودجه بندی و نظارت بر برنامههای درسی رقابتی
دانشگاهها
مدیریت کارآفرینی :مدیریت ریسـک ،جسـتجوی فرصت های در آمد زایی ،ارتباط با بازار ،ارتباط با
مشتریان و تأمین کنند گان
مـدیریت بازاریابی :مدیریت قیمت محصـــوالت دانشـــگاهی ،مدیریت مکان های ارائه ی خدمات
دانشگاهی ،مدیریت ارتقا کیفیت محصوالت دانشگاهی ،مدیریت تنوع محصوالت دانشگاهی ()4P
مدیریت ارتباط (با شرکا ،کارکنان ،دانشجویان)
مدیریت منابع انسـانی اسـتراتژیک :تدوین چشـم انداز ،مأموریت و استراتژی های رقابتی دانشگاه و
تشکیل کمیتهی مدیریت راهبردی
مدیریت پورت فولیو
مدیریت چابکی دانشگاه :چابکی در بعد برنامه ریزی و چابکی در بعد رویههای فنی دانشگاه
ذی نفعان دانشگاهی
تمرکز دانشگاه بر ذی نفعانی که مشارکتشان در فرایندهای دانشگاهی به درآمد زایی ،توسعه و تحول
دانشگاه و ارتقا برند دانشگاه کمک میکند.
معیارها:
شرکای تجاری فعال
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شرکتهای دانش بنیان ،زایشی و استارت آپ
تأمین کنندگان
انجمنها و قطب های علمی
صنایع و سازمانهای منطقهای
نخبگان و فراگیران مستعد و سایر فراگیران دانشگاهی
والدین
دانشـجویان :ارائه خدمات آموزشـی نوین ،توجه به ارائه واحدهای تخصـصی توسط اعضای هیأت
علمی متخصص ،تنظیم زمان ارائهی واحدها با نیازهای دانشجویان
آموزش و پرورش
آمایش منابع دانشگاهی (نهادههای دانشگاهی)
تمرکز دانشگاه بر منابع انسانی و مادی به گونهای که امکان تجهیز دانشگاه به زیر ساختهای هماهنگ
با اسـتراتژی های ر قابتی آن فراهم شـده و امادگی منابع انسـانی در راسـتای اهداف رقابتی دانشگاه
میسر گردد.
الف .منابع انسانی:
توانمند سازی منابع انسانی در زمینه ارتباط با بازار خدمات دانشگاهی
طراحی و مدیریت نظام خالقیت در منابع انسانی
ایجاد بسترهای مشارکت منابع انسانی در تدوین استراتژیهای رقابتی
توجه به حفظ و ارتقای منابع انسانی مستعد
برنامه ریزی آموزشهای ضمن خدمت بر اساس مدلهای رقابتی (انتقالی و راهبردی)
مدیریت تفویض اختیار و افزایش قدرت تصمیم گیری در منابع کلیدی دانشگاه
کاربست اصول آموزش بزرگساالن به آموزش متقاضیان (دانشجویان) شاغل
ب .سرمایهها ،تجهیزات و منابع فیزیکی دانشگاهی
تأمین سـخت افزارهای تحقیق ،آموزش و خدمات دانشـگاهی رقابتی ،مدیریت بهینه سازی مصرف
مواد و تجهیزات و منابع فنی
توجه به ارتباطات مجازی ،توسـعهی زیر ســاختهای تدریس شــبکه محور ،ســاختارهای متناســب با
سازماندهی تدارکات مجازی
طراحی زیر ســاختهای نظام مدیریت وبه اشــتراک گذاشــتن دانش و زیر ســاختهای امنیت شــبکه
دانشگاهی
آمایش ستاده های رقابتی دانشگاه
توجه دانشگاه بر نیازهای بازار (ذی نفعان دانشگاهی) و برنامه ریزی برای توسعه «برنامهی عمل» با
هدف ارائهی ستاده های مورد نیاز بازار کار و صنعت.
واحدهای دانشگاهی متناسب با نیاز منطقهای :از دانشگاهی محض تا کاربردی کامل
فارغ التحصیالن متناسب با نیاز بازارهای منطقهای و جهانی
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اعضای هیأت علمی رقابتی :منطقهای ،ملی و فراملی
برنامههای درسی رقابتی متناسب با سازوکارهای بازار منطقهای ،ملی و فراملی
منابع یادگیری تدوین شده :کتب ،پکیجهای آموزشی ،مقاالت کاربردی و روشهای جدید آموزش و
تحقیق
برنامههای درسی تدوین شده برای آموزش ضمن خدمت سازمانهای متقاضی
ذی نفعان رضــایتمند ،نظر ســنجی از ذی نفعان آموزش و تحقیق دانشــگاهی در خصــوص کیفیت
ارائهی خدمات
فرایندها و عملیات رقابتی دانشگاه
برنامه ریزی و سازماندهی فرایندها و جریانهای کاری که منجر به آمایش دادهها و تولید ستاده های
مورد تقاضا گردد.
کاربسـت مدلهای تغییر سازمانی در فرایندهای سازمانی (ثبات گریزی دانشگاه) ،فراکنشی بودن در
دیدگاهها ی اجرایی
توسعهی فرایندهای بازاریابی داخلی و خارجی
جمع گرایی نهادی دانشگاه
توسعه فناوریهای جدید
اســتراتژی های تدریس رقابتی :یادگیری ،آموزش و پژوهش (تدریس غیر حضــوری ،تدریس بین
المللی)
تأسیس دانشگاههای برون مرزی،
تمرکز بر نشان تجاری دانشگاه ،هویت یابی مبتنی بر برند دانشگاهی
تسهیالت آموزشی رقابتی :امتیاز برای مشتری
خدمات آزمایشگاهی ،آزمایشگا ه های مجازی (همیاری با سازمانهای مجری استاندارد سازی)
تسهیالت آموزشی رقابتی :تولیدات آموزشی مانند پکیجهای آموزشی ،فیلمهای آموزشی ،کلوپهای
ارتباط با صنعت
آمایش ورودی ها :امتیاز برای جذب نخبگان ،امتیاز برای اعضــای هیأت علمی کارامد آموزشــی و
پژوهشی
آمایش رشتهای :ساماندهی نیازهای منطقه با رشتههای دانشگاهی
تدوین استراتژیهای رقابتی دانشگاه
تدوین استراتژیها یا اهرمهای اجرایی اهداف بلند مدت دانشگاه ،به منظور ایجاد چارچوبهای
رفتاری منظم و هدفمند عملیات دانشگاهی
یکپارچگی عمودی و افقی :تیپ شناسی و کاربست ارتباط دانشگاه و صنعت،
استراتژی تنوع
استراتژی رسوخ در بازار آموزش و تحقیق
استراتژی رهبری هزینههای آموزشی و خدمات دانشگاهی
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استراتژی تمرکز
استراتژی توسعه منطقهای و فراملی

به منظور معرفی دادههای فوق به نرم افزار ،پرسشنامهای با معیارهای فوق الذکر تنظیم
و از پاسخ دهندگان خواسته شد که اهمیت هریک از عوامل را تعیین نمایند .سپس با
توجه به فراوانی پاسخها میانگین و انحراف استاندارد آنها به شرح جدول شماره  0محاسبه
گردید.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد سؤاالت پرسشنامه
شماره
سؤال
8

معیار

میانگین

مدیریت استعداد :استراتژی برای انتخاب ،جذب ،توسعه و نگه
داشت استعدادهای فارغ التحصیل دانشگاهی برای ادامهی تحصیل
در دورههای تحصیالت تکمیلی و استخدام به عنوان هیأت علمی.

4/9.

انحراف
استاندارد
1/319

مدیریت تحقیق رقابتی :حمایت از تحقیقات هدفمند و نظام
مندکاربردی منطبق بر نیازهای منطقهای دانشگاه ،ارائه خدمات
0

پیشرو تحقیق ،آموزش نرم افزارهای پیشرفته و جدید تحلیلی،

4/89

1/111

آموزش روشهای (متدولوژی) جدید تحقیق ،دورههای آموزشی
سخت افزاری
9

مدیریت آموزش رقابتی :برنامه ریزی ،سازماندهی ،بودجه بندی و
نظارت بر برنامههای درسی رقابتی دانشگاهها

4/81

1/138

4

مدیریت کارآفرینی :مدیریت ریسک ،جستجوی فرصتهای در
آمد زایی ،ارتباط با بازار ،ارتباط با مشتریان و تأمین کنند گان

4/09

1/311

1

مدیریت بازاریابی :مدیریت قیمت محصوالت دانشگاهی ،مدیریت
مکانهای ارائهی خدمات دانشگاهی ،مدیریت ارتقا کیفیت

4/1.

1/3.8

محصوالت دانشگاهی ،مدیریت تنوع محصوالت دانشگاهی ()4P
4/01

1/143

.

4/18

1/.19

1

مدیریت پورت فولیو

4/40

1/319

9

مدیریت چابکی دانشگاه :چابکی در بعد برنامه ریزی و چابکی در
بعد رویههای فنی دانشگاه

4/41

1/.30

3

مدیریت ارتباط (با شرکا ،کارکنان ،دانشجویان)
مدیریت منابع انسانی استراتژیک :تدوین چشم انداز ،مأموریت و
استراتژیهای رقابتی دانشگاه و تشکیل کمیتهی مدیریت راهبردی
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انحراف

معیار

میانگین

81

شرکای تجاری فعال

4/91

1/.11

88

شرکتهای دانش بنیان ،زایشی و استارت آپ

4/93

1/.33

80

تأمین کنندگان

4/91

1/388

89

انجمنها و قطب های علمی

4/99

1/.94

84

صنایع و سازمانهای منطقهای

4/40

1/309

81

نخبگان و فراگیران مستعد و سایر فراگیران دانشگاهی

4/44

1/.13

8.

والدین

4/41

1/.34

سؤال

استاندارد

دانشجویان :ارائه خدمات آموزشی نوین ،توجه به ارائه واحدهای
83

تخصصی توسط اعضای هیأت علمی متخصص ،تنظیم زمان
ارائهی واحدها با نیازهای دانشجویان

4/91

1/.11

81

آموزش و پرورش منطقه

4/4.

1/3.1

منابع انسانی (توانمند سازی منابع انسانی در زمینه ارتباط با بازار

89

خدمات دانشگاهی؛ طراحی و مدیریت نظام خالقیت در منابع
انسانی؛ ایجاد بسترهای مشارکت منابع انسانی در تدوین
استراتژیهای رقابتی؛ توجه به حفظ و ارتقای منابع انسانی مستعد؛
برنامه ریزی آموزشهای ضمن خدمت بر اساس مدلهای رقابتی
(انتقالی و راهبردی)؛ مدیریت تفویض اختیار و افزایش قدرت
تصمیم گیری در منابع کلیدی دانشگاه؛ کاربست اصول آموزش

4/04

1/108

بزرگساالن به آموزش متقاضیان (دانشجویان) شاغل)
سرمایهها ،تجهیزات و منابع فیزیکی دانشگاهی (تأمین سخت
افزارهای تحقیق ،آموزش و خدمات دانشگاهی رقابتی ،مدیریت
بهینه سازی مصرف مواد و تجهیزات و منابع فنی؛ توجه به
01

ارتباطات مجازی ،توسعهی زیر ساختهای تدریس شبکه محور،

4/9.

1/31.

ساختارهای متناسب با سازماندهی تدارکات مجازی؛ طراحی زیر
ساختهای نظام مدیریت وبه اشتراک گذاشتن دانش و زیر
ساختهای امنیت شبکه دانشگاهی)
08

واحدهای دانشگاهی متناسب با نیاز منطقهای :از دانشگاهی محض

4/0.

1/344

00

فارغ التحصیالن متناسب با نیاز بازارهای منطقهای و جهانی

4/09

1/398

09

اعضای هیأت علمی رقابتی :منطقهای ،ملی و فراملی

4/09

1/398

تا کاربردی کامل

شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد ...

شماره
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انحراف

معیار

میانگین

برنامههای درسی رقابتی متناسب با سازوکارهای بازار منطقهای،
ملی و فراملی

4/88

1/331

4/90

1/118

4/83

1/113

4/91

1/183

4/08

1/334

09

توسعهی فرایندهای بازاریابی داخلی و خارجی

4/00

1/108

91

جمع گرایی نهادی دانشگاه

4/83

1/109

98

توسعه فناوریهای جدید

4/81

1/314

90

استراتژیهای تدریس رقابتی :یادگیری ،آموزش و پژوهش
(تدریس غیر حضوری ،تدریس بین المللی)

4/01

1/143

99

تأسیس دانشگاههای برون مرزی،

4/04

1/108

94

تمرکز بر نشان تجاری دانشگاه ،هویت یابی مبتنی بر برند
دانشگاهی

4/9.

1/31.

91

تسهیالت آموزشی رقابتی :امتیاز برای مشتری

4/0.

1/344

9.

خدمات آزمایشگاهی ،آزمایشگا ه های مجازی (همیاری با
سازمانهای مجری استاندارد سازی)

4/09

1/398

4/09

1/398

91

آمایش ورودیها :امتیاز برای جذب نخبگان ،امتیاز برای اعضای
هیأت علمی کارامد آموزشی و پژوهشی

4/80

1/148

99

آمایش رشتهای :ساماندهی نیازهای منطقه با رشتههای دانشگاهی

4/81

1/1.0

41

یکپارچگی عمودی و افقی :تیپ شناسی و کاربست ارتباط
دانشگاه و صنعت،

4/09

1/381

48

استراتژی تنوع

4/99

1/119

40

استراتژی رسوخ در بازار آموزش و تحقیق

4/09

1/191

49

استراتژی رهبری هزینههای آموزشی و خدمات دانشگاهی

4/91

1/391

سؤال
04
01
0.
03
01

93

منابع یادگیری تدوین شده :کتب ،پکیجهای آموزشی ،مقاالت
کاربردی و روشهای جدید آموزش و تحقیق
برنامههای درسی تدوین شده برای آموزش ضمن خدمت
سازمانهای متقاضی
ذی نفعان رضایتمند ،نظر سنجی از ذی نفعان آموزش و تحقیق
دانشگاهی در خصوص کیفیت ارائهی خدمات
کاربست مدلهای تغییر سازمانی در فرایندهای سازمانی (ثبات
گریزی دانشگاه) ،فراکنشی بودن در دیدگاهها ی اجرایی

تسهیالت آموزشی رقابتی :تولیدات آموزشی مانند پکیجهای
آموزشی ،فیلمهای آموزشی ،کلوپهای ارتباط با صنعت

استاندارد
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شماره

انحراف

معیار

میانگین

44

استراتژی تمرکز

4/91

1/183

41

استراتژی توسعه منطقهای و فراملی

4/99

1/.14

سؤال

استاندارد

همان طور که در جدول شماره ( )0نشان داده شده است تمامی سؤاالت پرسشنامه
دارای انحراف معیار کمتر از  1.9و میانگین بیشتر از  4میباشند .با توجه به این که تمامی
 19زیر معیار (میانگین و انحراف معیار زیرمعیارهای ده گانه آمایش منابع در دو عامل
محاسبه شده است) در پرسشنامه حدنصاب بیشتر از زیاد را کسب نمودهاند بنابراین تمام
این عوامل را در قالب  .معیار و  41زیر معیار میتوان در ماتریس تصمیم گیری مورد
سنجش و ارزیابی قرار داد.
پاسخ به سؤاالت بخش کمی تحقیق:
رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه چگونه است؟
به منظور پاسخ به این سؤال پس از تعیین معیارهای مربوطه با بهره گیری از نظرات
آگاهان کلیدی آموزش عالی ،برای مقایسه معیارها با یکدیگر ابتدا وزن معیارها با استفاده
از مقایسات زوجی هر عامل در محیط نرمافزاری  Expert choiceمحاسبه گردید و
ماتریس مقایسات زوجی آن به شرح جدول شماره  9تشکیل گردید .نرخ سازگاری نیز
( 1.13 )CRمحاسبه گردید .با توجه به اینکه مقدار محاسبه شده کمتر از  1.8است،
بنابراین سازگاری معیارها با هدف پژوهش قابل قبول است .بر اساس نتایج بدست آمده
از مدل  AHPضریب اهمیت و اولویت هر یک از معیارها مورد بررسی قرار گرفته و در
جدول شماره  9ارائه گردید .نتیجه مقایسات زوجی معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه
نشان داده است که تدوین استراتژیهای رقابتی با ضریب اهمیت  1.019در اولویت اول،
مدیریت و رهبری دانشگاه با ضریب اهمیت  1.093در اولویت دوم ،ذی نفعان دانشگاهی
با ضریب اهمیت  1.8.1در اولویت سوم ،آمایش منابع دانشگاهی (نهادههای دانشگاهی)
با ضریب اهمیت  1.840در اولویت چهارم ،آمایش ستاده های رقابتی دانشگاه با ضریب
اهمیت  1.819در اولویت پنجم و در نهایت فرایندها و عملیات رقابتی دانشگاه با ضریب
اهمیت  1.131در اولویت آخر عملکرد رقابتی دانشگاه قرار دارند.
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جدول  .3ضریب اهمیت و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه
معیارها

ضریب اهمیت

اولویت معیار

تدوین استراتژیهای رقابتی

1.019

اولویت اول

مدیریت و رهبری دانشگاه

1.093

اولویت دوم

ذی نفعان دانشگاهی

1.8.1

اولویت سوم

آمایش منابع دانشگاهی (نهادههای دانشگاهی)

1.840

اولویت چهارم

آمایش ستاده های رقابتی دانشگاه

1.819

اولویت پنجم

فرایندها و عملیات رقابتی دانشگاه

1.131

اولویت ششم

رتبه بندی زیر معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه چگونه است؟
به منظور رتبه بندی زیر معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه از تکنیک تاپسیس استفاده
شد.
رتبه بندی زیر معیارهای مدیریت و رهبری دانشگاه
در رتبه بندی معیار مدیریت و رهبری دانشگاه  3زیر معیار تاثیرگذار در مدل مورد
امتیازدهی توسط خبرگان قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان داد باالترین شاخص
تاثیرگذار بر مدیریت و رهبری دانشگاه زیرمعیار مدیریت چابکی دانشگاه :چابکی در بعد
برنامه ریزی و چابکی در بعد رویههای فنی دانشگاه با امتیاز وزنی  1.138در رتبه اول،
زیرمعیار مدیریت منابع انسانی استراتژیک :تدوین چشم انداز ،مأموریت و استراتژیهای
رقابتی دانشگاه و تشکیل کمیتهی مدیریت راهبردی با امتیاز وزنی  1.181در رتبه دوم و
زیر معیار مدیریت ارتباط (با شرکا ،کارکنان ،دانشجویان) با امتیاز وزنی  1.390در رتبه
سوم قرار گرفته است .همچنین زیرمعیار مدیریت پورت فولیو نیز در اولویت آخر است.
رتبه بندی سایر زیرمعیارها در جدول شماره ( )4نشان داده شد است.
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جدول  .4رتبه بندی و فاصله از ایده آل مثبت و ایده آل منفی زیرمعیارهای مدیریت و رهبری
دانشگاه
معیار

گزینه

d+

d-

CL

رتبه

مدیریت استعداد :استراتژی برای انتخاب ،جذب،
توسعه و نگه داشت استعدادهای فارغ التحصیل
دانشگاهی برای ادامهی تحصیل در دورههای
تحصیالت تکمیلی و استخدام به عنوان هیأت

     

1

علمی.
مدیریت تحقیق رقابتی :حمایت از تحقیقات
هدفمند و نظام مندکاربردی منطبق بر نیازهای

رتبه بندی گزینههای مدیریت و رهبری دانشگاه

منطقهای دانشگاه ،ارائه خدمات پیشرو تحقیق،
آموزش نرم افزارهای پیشرفته و جدید تحلیلی،
آموزش روشهای (متدولوژی) جدید تحقیق،

    

1

دورههای آموزشی سخت افزاری
مدیریت آموزش رقابتی :برنامه ریزی،
سازماندهی ،بودجه بندی و نظارت بر برنامههای
درسی رقابتی دانشگاهها

    

مدیریت کارآفرینی :مدیریت ریسک ،جستجوی
فرصتهای در آمد زایی ،ارتباط با بازار ،ارتباط با
مشتریان و تأمین کنند گان

    

3

4

مدیریت بازاریابی :مدیریت قیمت محصوالت
دانشگاهی ،مدیریت مکانهای ارائهی خدمات
دانشگاهی ،مدیریت ارتقا کیفیت محصوالت
دانشگاهی ،مدیریت تنوع محصوالت دانشگاهی
()4P

    

.

مدیریت ارتباط (با شرکا ،کارکنان ،دانشجویان)

    

9

مدیریت منابع انسانی استراتژیک :تدوین چشم
انداز ،مأموریت و استراتژیهای رقابتی دانشگاه و

    

0

تشکیل کمیتهی مدیریت راهبردی
مدیریت پورت فولیو
مدیریت چابکی دانشگاه :چابکی در بعد برنامه
ریزی و چابکی در بعد رویههای فنی دانشگاه

   



     

9
8
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شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد ...

رتبه بندی گزینههای معیار ذی نفعان دانشگاهی
در رتبه بندی معیار ذی نفعان دانشگاهی  9زیر معیار تاثیرگذار در مدل مورد امتیازدهی
قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد باالترین شاخص نقش تأمین کنندگان با امتیاز
وزنی  1.113در رتبه اول ،زیرمعیار نخبگان و فراگیران مستعد و سایر فراگیران دانشگاهی
با امتیاز وزنی  1.110در رتبه دوم و زیر معیار انجمنها و قطب های علمی با امتیاز وزنی
 1.3.3در رتبه سوم قرار گرفته است .همچنین زیرمعیار آموزش و پرورش منطقه نیز در
اولویت آخر است .رتبه بندی سایر زیرمعیارها در جدول شماره ( )1نشان داده شد است.
جدول  .5رتبه بندی و فاصله از ایده آل مثبت و ایده آل منفی زیرمعیارهای ذی نفعان دانشگاهی
معیار

گزینه

d+

شرکای تجاری فعال

 
 
 
 
 

d-

CL

رتبه

   
  
   
  
   

1

     

0

والدین

    

.

دانشجویان :ارائه خدمات آموزشی نوین ،توجه به
ارائه واحدهای تخصصی توسط اعضای هیأت
علمی متخصص ،تنظیم زمان ارائهی واحدها با
نیازهای دانشجویان

    

3

     

9

شرکتهای دانش بنیان ،زایشی و استارت آپ

رتبه بندی گزینههای ذی نفعان دانشگاهی

تأمین کنندگان
انجمنها و قطب های علمی
صنایع و سازمانهای منطقهای
نخبگان و فراگیران مستعد و سایر فراگیران
دانشگاهی

آموزش و پرورش منطقه

1
4
8
9

رتبه بندی گزینههای معیار آمایش منابع دانشگاهی (نهادههای دانشگاهی)
در رتبه بندی آمایش منابع دانشگاهی (نهادههای دانشگاهی) 0زیر معیار اصلی و 81
زیر معیار فرعی تاثیرگذار در مدل مورد امتیازدهی قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان
داد که ایجاد بسترهای مشارکت منابع انسانی در تدوین استراتژیهای رقابتی از معیار
منابع انسانی با امتیاز وزنی  1.393در رتبه اول ،شاخص توانمند سازی منابع انسانی در
زمینه ارتباط با بازار خدمات دانشگاهی با امتیاز وزنی  1...9در رتبه دوم و شاخص
تأمین سخت افزارهای تحقیق ،آموزش و خدمات دانشگاهی رقابتی ،مدیریت بهینه سازی
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مصرف مواد و تجهیزات و منابع فنی از معیار سرمایهها ،تجهیزات و منابع فیزیکی
دانشگاهی با امتیاز وزنی  1..91در رتبه سوم قرار گرفته است .همچنین شاخص طراحی
و مدیریت نظام خالقیت در منابع انسانی نیز در اولویت آخر است .رتبه بندی سایر
زیرمعیارها در جدول شماره ( ).نشان داده شد است.
جدول  .6رتبه بندی و فاصله از ایده آل مثبت و ایده آل منفی زیرمعیارهای ذی نفعان دانشگاهی
معیار

زیر
معیار

گزینه
توانمند سازی منابع انسانی در زمینه ارتباط
با بازار خدمات دانشگاهی
طراحی و مدیریت نظام خالقیت در منابع
انسانی
ایجاد بسترهای مشارکت منابع انسانی در

برنامه ریزی آموزشهای ضمن خدمت بر
اساس مدلهای رقابتی (انتقالی و راهبردی)
مدیریت تفویض اختیار و افزایش قدرت
تصمیم گیری در منابع کلیدی دانشگاه
کاربست اصول آموزش بزرگساالن به
آموزش متقاضیان (دانشجویان) شاغل

سرمایهها ،تجهیزات و منابع فیزیکی دانشگاهی

رتبه بندی گزینه آمایش منابع دانشگاهی (نهادههای دانشگاهی)

منابع انسانی

تدوین استراتژیهای رقابتی
توجه به حفظ و ارتقای منابع انسانی مستعد

d+

d-

CL

     
 

 



رتبه
0
81

     

8

    

3

   

9

 

     

1

 

 



4

تأمین سخت افزارهای تحقیق ،آموزش و
خدمات دانشگاهی رقابتی ،مدیریت بهینه

   

 

9

سازی مصرف مواد و تجهیزات و منابع فنی
توجه به ارتباطات مجازی ،توسعهی زیر
ساختهای تدریس شبکه محور ،ساختارهای

     

1

متناسب با سازماندهی تدارکات مجازی
طراحی زیر ساختهای نظام مدیریت وبه
اشتراک گذاشتن دانش و زیر ساختهای
امنیت شبکه دانشگاهی

     

.
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شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد ...

رتبه بندی زیرمعیارهای آمایش ستاده های رقابتی دانشگاه
در رتبه بندی زیر معیارهای آمایش ستاده های رقابتی  3زیرمعیار تاثیرگذار در مدل
مورد امتیازدهی قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد باالترین شاخص منابع یادگیری
تدوین شده :کتب ،پکیجهای آموزشی ،مقاالت کاربردی و روشهای جدید آموزش و
تحقیق با امتیاز وزنی  1.103در رتبه اول ،شاخص ذی نفعان رضایتمند ،نظر سنجی از
ذی نفعان آموزش و تحقیق دانشگاهی در خصوص کیفیت ارائهی خدمات با امتیاز وزنی
 1.341در رتبه دوم و برنامههای درسی تدوین شده برای آموزش ضمن خدمت
سازمانهای متقاضی با امتیاز وزنی  1.381در رتبه سوم قرار گرفته است .همچنین شاخص
فارغ التحصیالن متناسب با نیاز بازارهای منطقهای و جهانی نیز در اولویت آخر است.
رتبه بندی سایر زیرمعیارها در جدول شماره ( )3نشان داده شد است.
جدول  .7رتبه بندی و فاصله از ایده آل مثبت و ایده آل منفی زیرمعیارهای آمایش ستادهای رقابتی
معیار

گزینه
واحدهای دانشگاهی متناسب با نیاز منطقهای :از

d+

d-

CL

رتبه

     

4

    

3

اعضای هیأت علمی رقابتی :منطقهای ،ملی و
فراملی

     

.

برنامههای درسی رقابتی متناسب با سازوکارهای
بازار منطقهای ،ملی و فراملی

    

1

دانشگاهی محض تا کاربردی کامل
فارغ التحصیالن متناسب با نیاز بازارهای منطقهای

رتبه بندی گزینههای آمایش ستادهای رقابتی

و جهانی

منابع یادگیری تدوین شده :کتب ،پکیجهای
آموزشی ،مقاالت کاربردی و روشهای جدید

     

8

آموزش و تحقیق
برنامههای درسی تدوین شده برای آموزش ضمن
خدمت سازمانهای متقاضی

     

9

ذی نفعان رضایتمند ،نظر سنجی از ذی نفعان
آموزش و تحقیق دانشگاهی در خصوص کیفیت
ارائهی خدمات

    

0
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رتبه بندی زیر معیارهای فرایندها و عملیات رقابتی دانشگاه
در رتبه بندی زیر معیارهای فرایندها و عملیات رقابتی دانشگاه  80گزینه تاثیرگذار
در مدل مورد امتیازدهی قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد که باالترین شاخص
آمایش ورودیها :امتیاز برای جذب نخبگان ،امتیاز برای اعضای هیأت علمی کارامد
آموزشی و پژوهشی با امتیاز وزنی  1.1.1در رتبه اول ،آمایش رشتهای :ساماندهی نیازهای
منطقه با رشتههای دانشگاهی با امتیاز وزنی  1.119در رتبه دوم و خدمات آزمایشگاهی،
آزمایشگا ه های مجازی (همیاری با سازمانهای مجری استاندارد سازی) با امتیاز وزنی
 1.141در رتبه سوم قرار گرفته است .همچنین شاخص تمرکز بر نشان تجاری دانشگاه،
هویت یابی مبتنی بر برند دانشگاهی نیز در اولویت آخر است .رتبه بندی سایر زیرمعیارها
در جدول شماره ( )1نشان داده شد است.
جدول  .8رتبه بندی و فاصله از ایده آل مثبت و ایده آل منفی زیرمعیارهای فرایندها و عملیات
رقابتی دانشگاه
معیار

گزینه

d+

d-

CL

رتبه

کاربست مدلهای تغییر سازمانی در فرایندهای

رتبه بندی گزینههای فرایندها و عملیات رقابتی دانشگاه

سازمانی (ثبات گریزی دانشگاه) ،فراکنشی بودن
در دیدگاهها ی اجرایی
توسعه فرایندهای بازاریابی داخلی و خارجی
جمع گرایی نهادی دانشگاه
توسعه فناوریهای جدید

     

88

    
3      
    
4
1

استراتژیهای تدریس رقابتی :یادگیری ،آموزش
و پژوهش(تدریس غیر حضوری ،تدریس بین
المللی

     

1

تأسیس دانشگاههای برون مرزی،

     

.

تمرکز بر نشان تجاری دانشگاه ،هویت یابی مبتنی
بر برند دانشگاهی

    

80

تسهیالت آموزشی رقابتی :امتیاز برای مشتری

     

9

خدمات آزمایشگاهی ،آزمایشگا ه های مجازی
(همیاری با سازمانهای مجری استاندارد سازی)

     

9

شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد ...

گزینه

معیار

534
d-

d+

CL

رتبه

تسهیالت آموزشی رقابتی :تولیدات آموزشی
مانند پکیجهای آموزشی ،فیلمهای آموزشی،
کلوپهای ارتباط با صنعت

     

81

آمایش ورودیها :امتیاز برای جذب نخبگان،
امتیاز برای اعضای هیأت علمی کارامد آموزشی
و پژوهشی
آمایش رشتهای :ساماندهی نیازهای منطقه با
رشتههای دانشگاهی

     

8

     

0

رتبه بندی زیر معیارهای تدوین استراتژیهای رقابتی در راستای مأموریت و چشم
انداز رقابتی دانشگاه
در رتبه بندی زیر معیارهای تدوین استراتژیهای رقابتی در راستای مأموریت و چشم
انداز رقابتی دانشگاه . ،گزینه تاثیرگذار در مدل مورد امتیازدهی قرار گرفت .نتایج بدست
آمده نشان داد که باالترین شاخص منابع یادگیری تدوین شده :کتب ،پکیجهای آموزشی،
مقاالت کاربردی و روشهای جدید آموزش و تحقیق استراتژی توسعه منطقهای و فراملی
با امتیاز وزنی  1.1.0در رتبه اول ،استراتژی رسوخ در بازار آموزش و تحقیق با امتیاز
وزنی  1.10.در رتبه دوم و استراتژی تنوع با امتیاز وزنی  1.304در رتبه سوم قرار گرفته
است .همچنین شاخص یکپارچگی عمودی و افقی :تیپ شناسی و کاربست ارتباط
دانشگاه و صنعت ،نیز در اولویت آخر است .رتبه بندی سایر زیرمعیارها در جدول شماره
( )9نشان داده شد است.
جدول  .4رتبه بندی و فاصله از ایده آل مثبت و ایده آل منفی زیرمعیارهای تدوین استراتژیهای
رقابتی در راستای مأموریت و چشم انداز رقابتی دانشگاه
معیار

گزینه

رتبه بندی

یکپارچگی عمودی و افقی :تیپ شناسی و

گزینههای

کاربست ارتباط دانشگاه و صنعت،

تدوین

استراتژی تنوع

استراتژیهای
رقابتی در

استراتژی رسوخ در بازار آموزش و تحقیق

راستای

استراتژی رهبری هزینههای آموزشی و
خدمات دانشگاهی

d+

d-

CL

     

رتبه
.

    
0      
9

    

1
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معیار

گزینه

مأموریت و

استراتژی تمرکز

چشم انداز
رقابتی

استراتژی توسعه منطقهای و فراملی

d+

d-

CL

     
     

رتبه
4
8

دانشگاه

بحث و نتیجه گیری
هدف از مطالعه حاضر شناسایی و رتبه بندی معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی عملکرد
دانشگاه با استفاده از تکنینک تصمیم گیری چند معیاره است .دادهای بخش کیفی مطالعه
و مرور بر مطالعات نظری و مدلهای آموزش عالی رقابتی منجر به استخراج شش معیار
و  41زیر معیار برای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه گردید .نتایج حاصل از تکنیکهای
تصمیم گیری چند گانه AHPو  TOPSISنشان داد که معیار تدوین استراتژیهای
رقابتی از باالترین اولویت در بین معیارهای شش گانه آموزش عالی رقابتی برخوردار
است .استراتژی در دانشگاه اهرم نیل به اهداف دراز مدت دانشگاه محسوب شده و
فعالیتهای ساماندهی دانشگاه در چارچوب استراتژیهای رقابتی ،تاثیرات قویتری در
تبیین موفقیتهای این نهاد بجای میگذارند .در همین راستا نتایج تحلیل زیر معیارها
نشان داد که توجه به «تولید منابع یادگیری رقابتی» مانند انطباق با نیازهای منطقهای،
تدوین طرحهای تحقیق برای سازمانها ،تولید و انتشار پکیجهای آموزشی برای مدارس،
استراتژی رسوخ در بازار آموزش و استراتژی تنوع به ترتیب استراتژیهای دارای اولویت
اول و سوم میباشند .این استراتژیها به ویژه در دانشگاههای واجد رشتههای تربیتی
نمود عینی بیشتری دارد .هان و همکاران )0183(8در مدل «بازاریابی و توسعه دانشگاه»
به نتایج مشابه اشاره نموده است .نتایج یافتههای نشان داد که مدیریت و رهبری در
شاخصهای ارزیابی عملکرد دانشگاه رتبه دوم را به خود اختصاص میدهد .در همین
راستا مدیریت و رهبری با ویژگی «مدیریت چابکی در ابعاد فنی و برنامه ریزی دانشگاه»
زیر معیاری است که از باالترین اولویت در مدیریت و رهبری آموزش عالی رقابتی
برخوردار است .پالونن و هاکرین  )0189(0در مدل « 4سطحی مدیریت عالی دانشگاه»
به نتایج مشابهی دست یافته است .نتایج در تحلیل یافتهها همچنین نشان داد که توجه
دانشگاه به ذی نفعان دانشگاهی سومین اولویت در معیارهای آموزش عالی رقابتی به
2. Palonen, & Hakkarainen

1. Han, et al.
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شمار میرود .بن و بولتون ( )0188در مدل «ذی نفعان آموزش عالی» ذی نفعان را عوامل
بقای دانشگاه در دهههای اخیر ذکر نموده و ارتباط اثر بخش با دانشجویان ،صنایع ،سایر
رقبا و دولت و نسل آینده را متضمن چرخه حیات آموزش عالی قید میکند .نتایج مشابهی
در مدل «سیپوک» و مدل «چارچوب انعطاف پذیر کسب و کار آموزش عالی» میتوان
مشاهده نمود .در رتبه چهارم معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه ،آمایش منابع
دانشگاهی جای دارد .در همین راستا توجه به سرمایههای انسانی زیر معیاری است که
باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است .رتبه بندی زیر معیارها نشان داده است
که مدیران دانشگاهی باید بستر «مشارکت منابع انسانی» در فرایندهای رقابتی و «توانمند
سازی منابع انسانی» را در ارزیابی عملکرد آموزش عالی رقابتی با توجه بیشتری مد نظر
قرار دهند .همچنین فاولس و تاندبرگ ( )0183در مدل «اقتصاد سنجی مبتنی بر آمایش
آموزش عالی» به چگونگی آمایش منابع غیر انسانی دانشگاه اشاره داشتهاند .در مطالعه
حاضر توجه به منابع سخت افزاری و نرم افزاری انجام تحقیقات و آموزش رقابتی
باالترین رتبه را در آمایش منابع غیر انسانی به خود اختصاص دادهاند .رتبه پنجم معیارهای
معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه به آمایش ستاده های رقابتی اختصاص دارد.
این معیار به ویژه با توجه به برند دانشگاه در منطقه انتظارات از دانشگاهها متفاوت خواهد
بود .زیر معیارهای تدوین منابع یادگیری رقابتی ،توجه به رضایتمندی ذی نفعان
دانشگاهی و تدوین برنامههای درسی برای سازمانها به منظور استفاده در آموزشهای
ضمن خدمت رتبههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند .این نتیجه نشان میدهد
که رقابتی شدن دانشگاه به میزان پاسخگویی این نهاد به نیازهای منطقه و محیط بیرون
از دانشگاه بستگی دارد .دنیس و همکاران ( )018.در مدل «وابستگی به برند در آموزش
عالی» و پالمار ( )018.در مدل «هویت یابی مبتنی بر برند» به این معیار در پیش بینی
موفقیتهای رقابتی دانشگاه اشاره نمودند رتبه ششم معیارهای ارزیابی رقابتی دانشگاه
تدوین و طراحی فرایندها و عملیات رقابتی دانشگاه اختصاص دارد .به نظر میرسد که
این معیار به عنوان اولویت آخر در انتخاب آگاهان کلیدی ناشی از دیدگاه آنان نسبت به
زنجیره ارزشی دانشگاه بوده است .فرایندها خط ارتباط دهنده مابقی معیارها بوده و نسب
به آنها اولویتهای اول را کسب نمیکنند .رومه و لوچه ( )018.در مدل «فرایندی
کسب و کار تغییر برای پایداری» به نتایجی مشابه دست یافتند .نتایج کسب شده در
مطالعه مبنایی برای پیشنهادات اجرایی به دانشگاهها و مؤسسات عالی فراهم میکند .بر
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این اساس و مبتنی بر معیار تدوین استراتژیهای رقابتی دانشگاه میبایست به دنبال
استراتژیهای تنوع خدمات ،در حوزه آموزش و پژوهش و خدمات به جامعه باشد.
همچنین تاکید بر فعالیتهای بازاریابی دانشگاه و رسوخ در بازارهای متنوع آموزشی و
پژوهشی مد نظر برنامه ریزان آموزش عالی قرار گیرد ،همچنین مدیران دانشگاهی با مبانی
نظری و کاربست سبکهای مدیریتی دانشگاه به ویژه مدیریت استعداد ،مدیریت آموزش
و تحقیق رقابتی و چابکی در فرایندهای برنامه ریزی و فنی وظیفهای آشنا شده و تا حد
امکان از روندهای محدود کننده و کندی در تصمیم گیری اجتناب نمایند و ارتباط با ذی
نفعان دانشگاهی به شکل ارتباطات برنامه ریزی شده و دارای قابلیت اجرایی مد نظر
مسئولین قرار گیرد .این ارتباط به ویژه با شرکتهای دانش بنیان منطقه ،سازمانهای
متقاضی ،انجمنها و قطب های علمی و آموزش و پرورش منطقه به اشتهار و تعامالت
متزاید دانشگاه با محیط منجر خواهد شد .از محدودیتهای اصلی پژوهش حاضر مبنای
فرهنگی ،آموزشی باورها و طرحواره های ذهنی مدیران است که در طی سالیان متمادی
در فرایند آموزش در مدرسه ،از طریق رسانههای جمعی مثل صدا و سیما و مجالت،
سوابق مدیریتی و بازخوردهای کسب شده از سطوح کالن سیاست گذاری کسب
نمودهاند .این باورها در دوران حساس رشد حرفهای نهادینه و تثبیت شده و تغییر آنها
بسیار دشوار است .در واقع بسیاری از مدیران دانشگاهی نسبت به بسیاری از تغییرات و
تحوالت دانشگاهی و لزوم لحاظ آن در دانشگاه دیدگاهی منفی دارند و عمالً انگیزشی
برای اعمال آن در سیستم ندارند .از این جهت تحقیق حاضر نسبت به برخی دیدگاههای
مثبت و اولویت بندی مدیران که در عمل نمود عینی نداشتهاند با محدودیتهایی مواجه
بوده است.
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