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  چكيده

پويايي كيفيت دانشگاهي براي استفاده در بودجه دهنده هاي نشان   اين پژوهش با هدف معرفي برخي شاخص      
 ابتـدا روشـهاي     .براي انجام پژوهش سه فعاليت عمـده انجـام شـد          . شده است هي انجام   دانشگانظام  ريزي  

مـديريت  « مدل   مختلف بودجه ريزي دانشگاهي به صورت تطبيقي مورد بررسي قرار گرفت، سپس بر اساس             
ريـزي انتخـاب و       بودجـه متـداول   هـاي     كيفيت قابل استفاده در روش     از شاخصهاي    تعدادي،  »ت جامع يكيف

. تـدوين گرديـد  » شاخصهاي كيفيت نظـام دانـشگاهي  بر مبناي  بودجه ريزي« و روش با عنوان  توصيف شد 
ها جمع آوري شده و مدل مـورد آزمـون                كيفيت تعدادي از دانشگاه   شاخصهاي   اطالعات مربوط به     سرانجام

 پرسشنامه  هاي كيفيت نظام دانشگاهي دو نوع       منظور استانداردسازي عوامل، مالكها و شاخص        به .قرار گرفت 
 نفـر از    74 پرسشنامه استانداردسازي و تعيين وزن عوامل و مالكها كه نظـرات تعـداد               . الف :طراحي گرديد 

 پرسـشنامه   . ب ؛مديران دانشگاهي يا مؤسسات آموزش عـالي كـشور بـا اسـتفاده از آن جمـع آوري شـد                   
  متخصـصان حـوزه    نفـر از     296هـاي كيفيـت نظـام دانـشگاهي كـه             استانداردسازي و تعيين وزن شاخص    

در ايـن مقالـه     . گرديدتدوين  ، مدل نهايي    انجام اصالحات الزم   پس از    . آموزش عالي، آن را تكميل كردند     
  .دشو هاي پويايي كيفيت دانشگاهي ارائه مي هاي پژوهش با تأكيد بر معرفي شاخص يافته

 

  .جامع مديريت كيفيت  وريزي دانشگاهي شاخص، كيفيت دانشگاهي، بودجه :كليدواژگان
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This research is designed to introduce some indices which indicate the 
dynamics of university quality for the purpose of the using them in 
university budgeting. This research includes three main stages: First, we 
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examine different methods of university budgeting  comparatively. Then, on 
the basis of "Total Quality Management", we selecte and describe a few of 
quality indices contributing to ordinary budgeting methods and formulate a 
method entitled  “Quality based budgeting indices of university system”. 
Finally, we collect the data related to quality indices of some selected 
universities and test the model. In order to standardize factors, criteria and 
quality indices of the university system, we designe two types of 
questionnaires: 
a) The questionnaire for standardizing and determining the weight of the 
factors and criteria by which we collect the viewpoints of 74 educational 
managers of the universities and higher education institutes. 
b) The questionnaire for standardizing and determining the weight of the 
quality indices of university system. This is completed by 296 university 
evaluation experts. After some revisions, the final model is introduced. This 
article offers the research findings with the emphasis on the introducing of 
the indices of dynamics of university quality. 
 
Keywords: Index, Quality of  University, Budgeting,  Total Quality Management. 
 

  مقدمه
اكثر تغييراتي كه در نحوه تخصيص بودجه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در  ،امروزه

. گرفته مي شود مهم در تعيين سهم هر دانشگاه در نظر يشود، كيفيت به عنوان متغير مطرح مي
 بهينه تخصيص بودجه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و لزوم همسويي فرايندتوجه به 

 از جمله مسائلي است كه آموزش عالي ايران با آن مواجه ،بين الملليملي و تانداردهاي با اس
  . است

با بررسي برنامه هاي توسعه بخش آموزش عالي در مي يابيم كه از جمله معيارهاي مطرح    
سازمان مديريت (است  موقعيت و شرايط استقرار دانشگاه  كيفيت، شده براي تخصيص بودجه

، اما اينكه آيا چهارچوب مشخص و علمي در اين خصوص ارائه )1373يزي كشور، ر و برنامه
 در خصوص آن الزم است سؤالي است كه ،هاي كيفيت مورد نظر مشخص شده استه و جنب
  .ودشتأمل 
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  كــار رفتــه بــراي بخــش ه اي بودجــه ريــزي بــهبررســيها حــاكي از آن اســت كــه در روشــ   
ين دانشگاهها و مراكز آموزش عـالي، جايگـاه، درصـد يـا             عالي و توزيع اعتبارات آن ب      موزشآ

 الزم   زمينـه  سهم خاصي براي ارتقاي سطح كيفي در دانشگاههاي موفق در اين بعـد يـا ايجـاد                
يا   و بيشتر به تأمين منابع الزم براي ادامه فعاليتهاي فعلي          نشدهبراي حركت به سمت آن منظور       

  ).1384كيذوري، (است  شده تأكيدتوزيع عادالنه منابع بين دانشگاهها 
ا و معيارهاي كيفي استاندارد و استفاده از اصول علمي و منطقي كه تقسيم هتدوين شاخص   

  اي براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي  امكانات محدود را در سطح ملي و منطقه
 تحقق از اهم نكاتي است كه اگر تمهيدات الزم براي، دسازبه نحوي مطلوب تسهيل و ميسر 

و به اتالف منابع كمياب  ا به شرايط آشفته دچاره نشود، ممكن است دانشگاهاتخاذآن 
  : مدنظر قرار گرفتزير در پژوهش حاضر سؤاالت ، از اين رو،اقتصادي متهم شوند

  ند؟ اريزي نظام دانشگاهي ايران كدام اي كيفيت مناسب براي استفاده در بودجهه شاخص.1
 دانشگاههاي كشور با توجـه بـه شاخـصهاي كيفيـت شـامل چـه                 روش تخصيص بودجه به    .2

 مراحلي است؟

توان از شاخصهاي كيفيت نظام دانـشگاهي در تخـصيص بودجـه دانـشگاههاي                چگونه مي  .3
  ايران استفاده كرد؟

برخي از صـاحبنظران    . كيفيت نظام دانشگاهي از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است             
يي درون نظام را براسـاس      ايي دروني آن مي دانند و كار      ا را مترادف با كار    كيفيت نظام آموزشي  

رونداد و پيامدهاي آن با استانداردهاي از قبل تعيين شـده           ب ،  فرايندتطابق چهار مؤلفه درونداد،     
  ).1996 ،1بازرگان(به منظور بهبود فعاليتهاي آموزش عالي تعريف مي كنند

كيفيت مطلوب زماني «: كند  ميتوصيفگونه   عالي را اينكيفيت در آموزش )1996( 2ليورا   
طور اثربخش قادر باشند به اهداف ه است كه مؤسسه شرايطي را فراهم آورد كه دانشجويان ب
 و رزبراساس ديدگاه سگابند و  دست ي،يادگيري كه شامل استانداردهاي تحصيلي مناسب است

                                                           
١ . Bazargan 
٢   . Rowley 
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د و در كنروشني اهدافش را بيان  به ت كهاي اس  با كيفيت عالي مؤسسهةمؤسس) 1996( 3اكيد
  ». باشدابرآوردن اهدافش اثربخش و كار

ناسب با نيازمنديها و امكانات تي يك نظام آموزشي هدفهاي آموزشي مقت و،ترتيببدين    
توان آن نظام   مي، آن هدفها مي رسدو بهكند  تعيين ميزماني مشخص  دهبالقوه در يك محدو
داشته باشد يا خير، ممتاز و برتر دانست ت ستانداردهاي جهاني مطابقرا به رغم اينكه با ا

 يك نظام دانشگاهي كيفيتباره  درقضاوت  براي ،لذا. )1374، ، ترجمه ميري1990 سانيال(
بنايي است كه م زيرا هدف  ،يان شده استبطور آشكار ه ست كه هدفهاي نظام ب اپيشفرض آن

  ).1379يذوري، ك(د ن سنجيده مي شوآيفيت بر اساس ك
عالي مورد  موزشآعملكرد نظام   ارزيابي كيفيت وبه منظور از جمله ابزارهايي كه معموالً   

 را از طريق يموزشآمشكالت نظام  شاخصها مسائل و . شاخصها هستند،گيرند مي استفاده قرار
نظام عنوان مبنايي براي پاسخگو كردن ه ب كنند و عيني بيان مي وري مدارك روشن وآ جمع

توانند براي كشف علل و عوامل ناكاميهاي نظام  شاخصها مي، اينعالوه بر  .آموزشي به كار مي روند
 در 1978اي كه در سال   طي مطالعه5يگركه شايان ذكر است . )1998 ، 4مكالو و اوگاوا (كار روند ه ب

هايي   استفادهتربيش كه در كرده است اعالم ،هخصوص شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي انجام داد
به عنوان يك ،آن مورد توجه قرار گرفته و بنابرايني كه از شاخص شده است، معموالً جنبه كم 

 وي بعد از بررسي تعاريف عرضه شده در اين خصوص ،در عين حال.  مطرح شده است»آماره«
 شرط آنكه  به،هر چيزي كه در تحقق هدفي خدمت كند« :ند از اگيرد كه شاخصها عبارت  مي نتيجه

تمام  «:ند از ا بلكه عبارت، نيستند»يكم«   شاخصها لزوماً،بنابراين. »روشن، صريح و پايا باشد
متغيرهايي كه بيان كننده وضعيت يا تغيير در وضعيت هر كدام از گروههاي انساني، مؤسسات و 

اي تحت مطالعه تهعناصر تحت مطالعه باشند يا متغيرهايي كه در بيان وضعيت يا تغيير وضعيت ماهي
  ).1991، 6نبه نقل از شيولسو (»مهم و ضروري باشند

                                                           
٣   . Segers & Dochy 
٤ . Ogawa & Collom 
٥ . Jacger 
٦ . Shavelson 
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ز جمله كشورهايي كه در زمينه كاربست شاخصها در تخصيص بودجه بخش آموزش عالي                 ا
 شاخصهاي آموزشـي    باره دربحث  در اين كشور     .ستتاريخي بس طوالني دارد، كشور آمريكا     

 با هـدف جمـع آوري و گـزارش          وش آمريكا   سيس واحد آموزش و پرور    أبا ت و   1867سال   از
در ايـن كـشور از طريـق شاخـصهاي كيفيـت نظـام دانـشگاهي و                  .دشآمارهاي آموزشي آغاز    

ارزيابي و براساس   ها، پيشرفتها و فعاليتهاي مديريتي       شده در آن، كليه برنامه    تعيين  خصوصيات  
هني و  ،  رك(د  شوژه تعيين مي    نوع و ميزان كمكهاي مالي و بهره مندي از اعتبارات وي          نتايج آن،   

  .)1997، 7كوگان
استراليا نيز استفاده از شاخصهاي نظام دانشگاهي در تخـصيص بودجـه بـه شـكل                كشور  در     

 كـه رؤسـاي دانـشگاهها و        مـي شـود   مربـوط    1986جديد به تشكيل كميته ويژه اي در سـال          
 كميتـه ايـن،     بـر  وه  عـال  .نـد كنموريت يافتند تا شاخصهاي عملكـردي را تهيـه          أدانشكده ها م  

 و شاخصهاي جديدي را تـدوين        و شاخصهاي قبلي را مورد تجديدنظر و بهينه سازي قرار داد         
 اجـراي شاخـصهاي نظـام       ، بـدين ترتيـب     و دراعالم كـ  ) 1986(فهرست آنها را در همان سال       

  .قرار گرفتبودجه به دانشگاهها تخصيص دانشگاهي و نتايج ارزشيابي آن مالك 
انگلستان نيز در چند سال اخير تخصيص بودجه به دانـشگاهها           كشور  موزش عالي   در نظام آ     

در اين كشور شاخصهاي كيفي ويژه اي تدوين شده         . تابعي از نتايج ارزشيابي ساالنه شده است      
بودجه، افزايش كارايي،  يا افزايش  است كه بر طبق اين شاخصها سياستهاي اجرايي نظير كاهش         

ي به نيازهاي در حال تغييـر و افـزايش داوطلبـان ورود بـه دانـشگاه                 افزايش كيفيت، پاسخگوي  
  ).1994، 8بانتابردن و (تدوين شده است ) پذيرش(

 اين ترتيبات موجب بهبود كيفيت آمـوزش و   كهن آموزش عالي اين كشور معتقدند    امتخصص   
رتـر در    تا حدي كه كيفيت آموزشي در برخي از رشته ها به سطح ده دانـشكده ب                ،پژوهش شده 

 گروههاي پژوهشي در سـطوح بـين المللـي          ياروپا رسيده است و در زمينه پژوهشي نيز ارتقا        
  ).1379خدايي، (بسيار مشهود است 

                                                           
٧. Care, Hanney & Kogan  
٨. Borden & Banta 
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نقـش اساسـي در تخـصيص       در آن   كشورهايي كه شاخصهاي كيفي نظام دانشگاهي       ديگر  از     
 يك نظـام    1993ويه  در ژان  اين كشور    . كشور هلند است   ،منابع بخش آموزش عالي ايفا مي كند      

د كه اين امر به كل نظام آموزش عالي تعمـيم           كر كيفيت تدريس ايجاد     يجديد مالي براي ارتقا   
يافت و به ايجاد چهارچوب شاخصهاي نظام دانـشگاهي بـا نقـش محـوري در سياسـتگذاري                  

برخي از اين شاخصها مستقيماً با اختصاص بودجه به دانـشگاهها           . بخش آموزش عالي انجاميد   
د كــه   شـو  اشــاره    ايـن، الزم اسـت    عـالوه بـر     . كند سسات آموزش عالي ارتباط پيدا مي     ؤمو  

اخيـراً  . بـودجه اختصاص يافته بر مبناي معيارها و شاخصهاي دروني دانشگاه توزيع مي شـود             
 به ويژه در ارزشيابي چگونگي هزينه كـردن منـابع مـالي، بيـشتر               ،هم به شاخصهاي عملكردي   

  ).1379ان و خورشيدي، قورچي(توجه شده است 
ارزيابي برنامه هاي توسعه بخش آموزش عالي و سياستهاي مـالي منـدرج در   ايران كشور  در     

آنها و روشهاي تعيين منابع مـالي الزم بـراي فعاليتهـاي آموزشـي و پژوهـشي در هـر يـك از                       
عه يـك از برنامـه هـاي توسـ         در هـيچ  ست كه    ا بيانگر آن سسات آموزش عالي    ؤدانشگاهها و م  

بـراي  مـدوني    روش مشخص يا شاخصهاي       و  الگو ،بخش آموزش عالي بعد از انقالب اسالمي      
هر چند در بررسـي     . ه است دست نيامد ه  تعيين منابع بخش آموزش عالي از منابع كالن كشور ب         

  سـنجي بـراي تعيـين ايـن منـابع بـر             الگوهـاي اقتـصاد    دقيق اين مسئله بـه اسـتفاده از برخـي         
وجه حاصل استفاده مستقيم از اين الگوها، روشها يا          بع تعيين شده به هيچ     ليكن منا  ،مي خوريم 

  .شاخصهاي خاص نبوده است
  

   پژوهشروش
 گـردآوري داده هـا از نـوع    نظـر و از » تحقيق و توسعه«تحقيق حاضر بر اساس هدف در زمره        

 جامعه آماري پـژوهش شـامل كليـه دانـشگاههاي دولتـي            .رود شمار مي ه  تحقيقات توصيفي ب  
 شـامل رؤسـاي دانـشگاهها و      ) جامعه اطالعاتي (دو زير جامعه مورد مطالعه      همچنين،  كشور و   

 كليه متخصصان شاغل در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي كه در            نيز سسات آموزش عالي و   ؤم
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زمينه آموزش عالي داراي آثار علمي بودند، يا مسئوليت رسمي در حوزه آموزش عالي داشتند،               
  .بوده است

ريزي سه دانشگاه به عنوان نمونـه تحقيـق            منظور مستندسازي مراحل اجراي روش بودجه      به   
اين دانشگاهها شامل دانشگاه تهران بـه عنـوان يـك دانـشگاه جـامع، دانـشگاه                 . دشدنانتخاب  

   مهندسي و دانـشگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهـشتي             -صنعتي شريف به عنوان يك دانشگاه فني      
 پزشكي بود تا ضمن اطمينان از قابليت اجراي روش طراحي شـده،  به عنوان يك دانشگاه علوم  

  . نيز بيشتر شودبه دست آمدهقابليت تعميم نتايج 
 نوع پرسشنامه  دوبراي استانداردسازي عوامل، مالكها و شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي   

نامه پرسش. 2 ؛ پرسشنامه استانداردسازي و تعيين وزن عوامل و مالكها.1: دشطراحي 
ها از روش  روايي پرسشنامه. استانداردسازي و تعيين وزن شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي

 10 با استفاده از نظر متخصصان تأييد و ضريب پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ9روايي محتوا
كيفيت » عوامل و مالكهاي«پرسشنامه مربوط به استانداردسازي و تعيين وزن  . برآورد شد92/0
 شايان. شدساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور ارسال ؤام دانشگاهي براي كليه رنظ

 پرسشنامه تكميل شده دريافت 74 پرسشنامه ارسال شده تعداد 100از تعداد كه ذكر است 
  . گرديد

، »شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي«براي تكميل پرسشنامه هاي مربوط به استانداردسازي    
 شرط اصلي مالك دو ،از اين رو. احبنظران آموزش عالي مدنظر قرار گرفتندمتخصصان و ص

و [ سال اخير در زمينه آموزش عالي 10 افرادي كه در .1: انتخاب افراد پاسخ دهنده قرار گرفت
 داراي آثار علمي بودند و از طريق پايگاههاي اطالعاتي ]همسو با اهداف تحقيق حاضر

 ،ين ترتيبدب. عالي داشتند  مسئوليت رسمي در حوزه آموزش افرادي كه.2 ؛شدندشناسايي 
 نفر به روش نمونه در دسترس از 350قرار گرفتند و از اين تعداد مد نظر   نفر2960تعداد 

اين تعداد بيش از حداقل نمونه الزم بود كه بر حسب رابطه . جامعه مذكور انتخاب شدند

                                                           
٩ . Content Validity 

١٠ . Alpha Cronbach 
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ه تناسب حوزه مطالعاتي افراد ارسال شد كه از ها ب  پرسشنامه، سپس. محاسبه شده بود11كوكران
  . دش پرسشنامه تكميل شده دريافت 296اين تعداد 

شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي از روش ميـانگين وزنـي          ) دهي  وزن(براي استانداردسازي      
كار گرفته شـده در مـدلهاي       ه  اين روش يكي از روشهاي ب     . استفاده شده است   SAW(12(ساده  
 چند معياره است كه در آن  پس از تعيـين ضـريب اهميـت شاخـصها براسـاس                    گيري تصميم

االت پرسشنامه و با اسـتفاده از ميـانگين وزنـي،           ؤبه س ) گيرندگان  تصميم( پاسخگويان   هاينظر
 بـراي استانداردسـازي     ،ايـن اسـاس    بـر . دست مي آيـد   ه  ضريب اهميت هر يك از گزينه ها ب       

  طــرح مــسئله مــورد نظــر بــه شــكل      شاخــصهاي كيفيــت نظــام دانــشگاهي پــس از     
عوامل، مالكها و شاخصهاي كيفيـت نظـام دانـشگاهي، ابـزار الزم      ساختار سلسله مراتبي شامل

  .براي جمع آوري داده ها و تشكيل ماتريسهاي تصميم گيري تدوين شد
گيري در طرح حاضر ماتريسي است كه در سطرهاي آن گزينه هـا              منظور از ماتريس تصميم      
)iΧ (و در ستونهاي آن پاسخگويان      )  هاiΑ در ايـن   كـه   شايان ذكر اسـت     . گيرند قرار مي )  ها

، »عوامل« براي تعيين وزن 6 × 74در ابعاد R 1 ماتريس3 شاملگيري  تصميمهاي طرح ماتريس
 147 ×296در ابعـاد  R 3و مـاتريس  » مالكهـا « براي تعيين وزن 40×74در ابعاد R 2ماتريس 

نيـز بـا اسـتفاده از ميـانگين وزن          » شاخـصها «بود كـه وزن     »  شاخصها ياجزا«براي تعيين وزن    
 هايبراي جمـع آوري داده هـا بـه منظـور تـشكيل ماتريـس              . محاسبه شد »  هر شاخص  ياجزا«

گيري از پاسخ دهندگان خواسته شده است تنها با گذاشتن عالمـت ضـربدر در مقابـل                  تصميم
 ميزان اهميت هر يك از عوامل، مالكها، شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي    هاي پرسشنامه گويه  
  ، نـسبتاً  )3(، كم اهميت    )1(اساس طيف طراحي شده شامل كمترين اهميت          آنها را بر   يو اجزا 

 هـاي  نظر،نـد و بـدين ترتيـب   كنتعيـين  ) 9(و كـامالً بـا اهميـت    ) 7(با اهميـت   ،)5(با اهميت   
  .دشآوري  اي جمع قياس فاصلهپاسخگويان در م

                                                           
١١ . Cochran 
١٢ . Simple Additive Weighting Method 
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طور  همان.  انجام شد  SAWگيري محاسبه وزنها با روش       تصميمهاي  پس از تشكيل ماتريس      
ام و i  نمـايش عنـصر سـطر   ijr نـشان دهـيم و   iW را باix اگر وزن هر گزينه ،دانيم كه مي
  : داريمSAWگاه در روش   آن، باشد3R ام ماتريس jستون 

 147,...1،2=i   ;  
∑

∑

=

== 296

1j
j

296

1j
ijj

w

rw
iW  

گيرنده يا استفاده از روشهاي تعيـين وزن مثـل آنتروپـي و               تصميم هايها براساس نظر  iwكه
در اين مرحله به دليل اينكه كليه امتيازات داده شده          . حاسبه شد بردار ويژه كمترين مجذورات م    

ــري    ــصميم گي ــاتريس ت ــه در ســطرهاي م ــوردنظر ك ــه شاخــصهاي م  توســط پاســخگويان ب

Ri , i = 1،2،3) (نظر محققان طرح حاضر داراي ارجحيت يكـسان بـوده اسـت،     قرار دارد، از
 از xiبنـابر ايـن، وزن گزينـه    . سـت اعمال شده ا  ١+ j   :wj = wj = ٢،١...، 295لذا، فرض 

  :به دست آمده است  زيررابطه

147,...1،2=i   ;   
296
r

W

296

1j
ij

i

∑
==  

  .دشاستفاده ) 1فرمول (عوامل و مالكها نيز از همين روش ) وزن دهي(براي استانداردسازي 
  

  ها يافته
  شاخصهاي پويايي  كيفيت نظام دانشگاهي. الف

براي طراحي و تدوين شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي كشور پس از جستجو در منابع معتبر               
ملي و بين المللي، مطالعات نظري و بررسي رويكردهاي ارزشيابي نظامهـاي آمـوزش عـالي و                 
الگوهاي برخاسته از آنها و مقايسه تطبيقي شاخصهاي كيفيت نظـام دانـشگاهي در هـر يـك از         

 مؤلفه در زمينه كيفيت نظـام دانـشگاهي همـسو بـا اهـداف               180، بيش از    رويكردهاي ياد شده  
مديريت كيفيـت   «تحقيق، گردآوري و استخراج و پس از بررسي و تجزيه و تحليل آنها الگوي               

  به عنوان مبناي علمي و تئوريك تدوين شاخـصهاي كيفيـت نظـام دانـشگاهي               » )TQM(جامع  
  

)١( 

)٢( 
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  يت نظام دانشگاهي شماي كلي عوامل و مالكهاي كيف-1جدول 
 وزن عوامل كيفيت نظام دانشگاهي رديف

A 188 مديريت و برنامه ريزي 
B 180 پژوهش 
C 184 ت علميئهي 
D 160 دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي 
E 158  دانشجويان 
F 130 دانش آموختگان 

 1000      جمع كل وزن عوامل
  پ

 وزن امه ريزيمديريت و برن: مالكهاي عامل رديف
1A. 3/28 فرايند تدوين رسالت و اهداف دانشگاه 
2A. 7/28 فرايند ٍٍٍبرنامه استراتژيك دانشگاه 
3A. 1/28 فرايند انتخاب و ارزيابي مديران 

4A. 
ــاي  ــدارتباطات وفعاليتهـ ــرون فراينـ  درون و بـ

 دانشگاهي
2/24 

5A. 7/25 فرايند ارتباطات بين المللي دانشگاه 
6A. 1/26 د تضمين كيفيت جامع دانشگاهفراين 
7A. 8/26  فرايند بودجه ريزي 
8A. 3/21 فرايند خودگردان كردن بخشهايي از دانشگاه 
9A. 2/22 فرايند تدوين آيين نامه هاي داخلي دانشگاه 
10A. 9/23 فرايند آموزش كاركنان و مديران دانشگاه 
11A. 1/21 فرايند كارشناسي آموزشي 
12A. 7/22  افزايش تسهيالت فيزيكيفرايند 
13A. 3/22 فرايند ايجاد تنوع در عرضه آموزش عالي 

14A. 
ــد ــ فراينـ ــوژيه بـ ــارگيري تكنولـ ــات  كـ ارتباطـ

 )ICT(واطالعات
0/28 

 وزن پژوهش: مالكهاي عامل رديف
1B. 6/28 فرايند تدوين برنامه فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه 

2B. 
 و  هـشي ملـي   اجـراي طرحهـاي پژو     و اخذ فرايند

 المللي بين 
7/26 

3B.  0/22 علمي دانشگاه) نشريه(فصلنامه 
4B. 4/21 فرايند ايجاد رشته هاي قطب دانشگاه 
5B. 8/25 فرايند تدوين بودجه پژوهشي دانشگاه 
6B. 1/25 فرايند تجاري كردن يافته هاي پژوهشي 
7B. 2/29 فرايند توليد دانش 
8B. 5/24 امه هاسازكار حمايت از پايان ن 
9B. 7/22 فرايند ايجاد مراكز پژوهشي وابسته به دانشگاه 
10B. 0/22 فرايند برنامه ريزي گردهمايي هاي علمي 
11B. 2/22 فرايند تصويب انتشار آثار علمي 

 
 
 

 وزن هيئت علمي: مالكهاي عامل رديف

1C. 
  اي فرايند بهبود تركيب و توزيع اعض

 ت علميهيئ
7/27 

2C. 4/29  هيات علمييد جذب و نگهداشت اعضافراين 

3C. 0/28 ت علميئ هيي اعضايفرايند ارتقا 

4C. 
 يسازكار ارائه فرصتهاي مطالعاتي به اعضا

 ت علميئهي
8/25 

5C. 
 يفرايند ارائه امكانات و تسهيالت رفاهي به اعضا

 ت علميئهي
0/27 

 رديف
 دوره هاي آموزشي و : مالكهاي عامل

 برنامه هاي درسي
 وزن

1D. 8/24  فرايند بهبود تركيب دوره هاي آموزشي 

2D. 5/25 فرايند طراحي برنامه هاي آموزشي 

3D. 8/24 فرايند تدوين برنامه هاي درسي 

4D. 8/25 سازكار ارزيابي برنامه هاي آموزشي و درسي 

 وزن دانشجويان: مالكهاي عامل  رديف
1E. 0/22 فرايند بهبود تركيب وتوزيع دانشجويان 

2E. 0/27  پيشرفت تحصيلي دانشجويانيفرايند ارتقا 

3E. 
فرايند جذب، حمايت و نگهداشت 

 استعدادهاي درخشان
4/27 

 وزن دانش آموختگان: مالكهاي عامل رديف
1F. 3/21 فرايند ارتباط دانش آموختگان با دانشگاه 

2F. 2/23 فرايند ارزيابي كيفيت دانش آموختگان 

3F. 
واهي از دانش آموختگان در فرايند نظرخ

 هاي آموزشي و درسي خصوص برنامه
3/23 

 1000 :جمع كل وزن مالكها 
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با توجه به ديدگاه سيستمي و جامع اين رويكرد جنبه هاي مختلـف كيفيـت نظـام     . دشانتخاب  
 عامل،  6 طرح و براساس آن      15 و شاخص  14، مالك 13دانشگاهي در چهارچوبي متشكل از عامل     

ينـد  ا شاخص طراحي، تدوين و گزينش شد و بـه منظـور افـزايش دقـت در فر        53و   مالك   40
 جـزء شـاخص نيـز       147 ويژه اي تقسيم و در كل        يبودجه ريزي، شاخصهاي ياد شده به اجزا      

 بيـانگر شـماي كلـي عوامـل و مالكهـاي            1جـدول   .  وزن دهي و استاندارد شد     ،احصا و سپس  
در تـدوين ايـن شاخـصها       .  كيفيت جامع است   كيفيت نظام دانشگاهي براساس الگوي مديريت     

 هـا سعي شده است به جنبه هايي از كيفيت دانشگاهي توجه شود كه دانشگاه در دستيابي بـه آن                 
  . از اصطالح شاخصهاي پويايي كيفيت استفاده شده است،نقش دارد، بنابراين

  
  ريزي بر مبناي شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي مراحل اجراي روش بودجه. ب
در اين مرحله عوامل يـا حـوزه هـاي تعيـين كننـده               : تعيين عوامل كيفيت نظام دانشگاهي     .1

د كنـ كيفيت نظام دانشگاهي كه مي تواند در تخصيص بودجه به دانشگاهها نقش مهمي را ايفـا                 
 و  شان دهنده صورتي تدوين شود كه ن    ه  عوامل كيفيت نظام دانشگاهي بايد ب     . مشخص مي شود  
 نظام آموزش عالي باشد و كليه زوايا و ابعاد نظـام دانـشگاهي را بـه تـصوير     آينه تمام نمايي از   

  .بكشد
به منظور عملياتي و     : تعيين مالكها و شاخصهاي هر يك از عوامل كيفيت نظام دانشگاهي           .2

دن جنبـه هـاي مختلـف هـر يـك از عوامـل كيفيـت نظـام دانـشگاهي، مالكهـا و                   كرمشخص  
 را مـشخص ياد شده گستره و حيطه هر يك از عوامل  مالكها. شاخصهاي آن مشخص مي شود    

طبـق ايـن    . اسـت نظر كارشناسان بودجه ريـزي       مي سـازد و بيان كننده جنبه هاي مهم و مورد         
ها، مكانيزمهـا، سـازكارها و سيـستمها و روشـهاي نظـام             فراينـد  براسـاس    دروش شاخصها باي  

  . دندانشگاهي با هدف بهبود برنامه هاي آتي طراحي شو

                                                           
١٣ . Factor 
١٤ . Criteria   
١٥ . Index 
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در اين مرحله ميـزان      :تعيين وزن و اولويت هر يك از شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي           .3
اهميت و وزن هر يك از شاخصها به منظور قضاوت در خصوص كيفيت هر دانشگاه تعيـين و                  

وزن هـر يــك از شاخــصها در تعيــين ميــزان بودجــه  . اولويـت هــر يــك مــشخص مــي شــود 
  .دكن دانشگاههاي تحت پوشش نقش اساسي ايفا مي

 بررسي و تعيين سهم هر يك از دانشگاهها از بودجـه بخـش آمـوزش عـالي از طريـق                  .4
 اين منظور امتياز كل هر دانـشگاه از طريـق           براي :محاسبه ميانگين وزني امتيازات هر دانشگاه     

  بـديهي اسـت    . بررسي وضعيت موجود شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي محاسـبه مـي شـود            
وضـعيت  (ق حاضر مجمـوع وزن شاخـصهاي كيفيـت نظـام دانـشگاهي              به دليل اينكه در تحقي    

 خواهـد   1000 تا   0 هر دانشگاه نيز عددي بين       به دست آمده براي   ، امتياز   است 1000) مطلوب
پس از مشخص شدن امتياز هر دانشگاه نحوه تخصيص بودجه به آنهـا براسـاس محاسـبه                 . بود

  .ميانگين وزني بين دانشگاهها صورت مي پذيرد
n21 دانـشگاه    n با فرض اينكه تخـصيص بودجـه بـين           ،ر اين صورت  د    x,...,x,x   صـورت   

  :مي پذيرد و با تعريف
                      n1,2,...,, j =            ∑

=
′=

147

1j
ji,x wS

j
      

پس مي توان گفـت    است،   jxام دانشگاه i جزء شاخص  به دست آمده  وزن  ′ijwكه
jxS   برابـر 

  كه از طريق محاسبه وزن اجزاي شاخـصهاي          jx دانشگاه به دست آمده  است با مجموع امتياز     
  .دست آمده استه كيفيت نظام دانشگاهي اين دانشگاه ب

اعتبار كل بخش آموزش عالي به ميليون ريـال بـراي            (a را از  jxحال اگر سهم دانشگاه          
  :گاه خواهيم داشت  آن، بناميمjQ )نمونه تحقيق

                     

                                   S xS xS x n
S +++= ...

21
               ,a

S

S
Q jx

j ×=  
تعيين سهم هر يك از عوامل كيفيت نظـام دانـشگاهي از بودجـه تخـصيص يافتـه بـه                    . 5

 :دانشگاه از طريق محاسبه ميانگين وزني امتيازات هر يك از عوامل كيفيت نظام دانشگاهي             

)٣( 

)٤( 
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الي كه مطرح مي شـود ايـن اسـت كـه     ؤ س،باشد jxنشگاه هزار ريال سهم داjQچنانچه مبلغ
  : چقدر است؟ در اين صورت اگر تعريف كنيمjQسهم هر يك از عوامل از مبلغ

   jA   ريزي  مديريت و برنامه   عامل، jB   عامل پژوهش  ، jC ت علميئ عامل هي، jD  عامـل 
  عامـل دانـش آموختگـان      jFو   عامل دانشجويان    jE ،هاي درسي    هاي آموزشي و برنامه     دوره
ـ  jxشگاه دان براي ياد شدههر يك از عوامل  اعتبار گاه با استفاده از ميانگين وزني     نآ ،است ه ب

 كه با    jx از دانشگاه    jA اعتبار عامل    ، براي مثال  .آيد  دست مي 
jAS   بـه    است داده شده نشان 

  :آيد دست ميه  ب5صورت فرمول شماره 

1,2,3.j;Q
S

w
S j

x
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∑
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  ريزي بر مبناي شاخصهاي كيفيت  مراحل اجراي روش بودجه-1نمودار 
 

بررسي و تعيين سهم هر يك از دانشگاهها از بودجه بخش آموزش عالي از طريق محاسبه 
 انگين وزني امتيازات هر دانشگاهمي

تعيين سهم هر يك از عوامل كيفيت نظام دانشگاهي از بودجه تخصيص يافته به دانشگاه از طريق 
 محاسبه ميانگين وزني امتيازات هر يك از عوامل كيفيت نظام دانشگاهي

 
  عوامل كيفيت نظام دانشگاهيتعيين مالكها و شاخصهاي هر يك از

 تعيين عوامل كيفيت نظام دانشگاهي

 تعيين وزن و اولويت هر يك از شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي

)٥( 
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  »ريزي مديريت و برنامه« دانشگاههاي نمونه تحقيق از عامل كسب شدهميزان امتياز   -2جدول 
مديريت :  مالكهاي عامل

 مديريت و برنامه ريزيمالكهاي عامل به اخصهاي مربوط ش  و برنامه ريزي
 وزن
 ياجزا

  شاخص

امتياز 
  دانشگاه

1x 

امتياز 
دانشگاه 

2x 

امتياز 
دانشگاه 

3x 
سطوح آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي و        ) الف

  عملكرد دانشگاه در هر سطح
76/8  01/7  01/7  76/8  

  34/8  67/6  00/5  34/8  رسالت و اهداف ملي و منطقه اي دانشگاه) ب

تصريح قابليتها و صالحيتهاي دانش آموختگـان       ) ج
  مختلف آموزشيسطوح 

24/8  30/3  59/6  42/7  

  
A.1,1- ــشگاه دانـ

 رسالت و اهـداف   
ــا  ــود را بـــ خـــ
ــل  ويژگيهــاي مقاب
تصريح و تعريـف    

  :استكرده 
  06/8  45/6  22/3  06/8  يند ارزيابي اهداف و ميزان تحقق  آنهاافر) د

ت ئ هي يتدوين رسالت و اهداف توسط اعضا     ) الف
علمي، متخصصان، فرآيند نيازسنجي و نظرسنجي از 

  نفع دانشگاه ربط و ذي د ذيافرا

34/8  17/4  84/5  34/8  

  24/7  67/3  90/2  24/7  تعريف ميزان مسئوليت افراد ياد شده) ب

  
  
  
  

1A. -يند تدوين ا فر
  رسالت و اهداف دانشگاه

  
A.1,2-   رسالت و 

اهداف دانشگاه از   
يند مقابل  اطريق فر 

  :تدوين شده است
ارزيابي و بازنگري اهداف و ايجاد تغييرات الزم ) ج

  با توجه به نتايج ارزيابي و تحوالت روز
56/8  42/3  99/5  99/5  

  56/8  56/8  28/4  56/8  وجود واحد برنامه ريزي در ساختار دانشگاه)  الف

/ عمرانــي(مــشخص بــودن اولويتهــاي برنامــه ) ب
  )عرضه خدمات تخصصي/ پژوهشي/ آموزشي

34/7  87/5  34/7  34/7  

ــ) ج ــديريت و ي تراتژيهااســ ــه مــ ــوط بــ  مربــ
  برنامه ريزي كالن دانشگاه

76/8  01/7  13/6  01/7  

  34/8  84/5  51/7  34/8  مربوط به امور آموزشي و پژوهشيي استراتژيها) د

  42/6  61/5  22/7  02/8  ت علميئ هيي مربوط به اعضاياستراتژيها) هـ

ـ   ي اسـتراتژيها ) و كـارگيري فنـاوري   ه مربـوط بـه ب
  ت و ارتباطات در سطح دانشگاه اطالعا

76/8  13/6  13/6  01/7  

مـربوط بـه دوره هـاي آموزشـي و        ي  استراتژيها) ز
  هاي درسي برنامه

38/8  03/5  87/5  54/7  

ــتراتژيها) ح ــسا اس ــصوص م ــه  ئدر خ ــوط ب ل مرب
  دانشجويان

90/7  74/4  53/5  11/7  

استراتژيها در خصوص مسايل مربوط به دانش       ) ت
  آموختگان

88/6  44/3  13/4  88/6  

  
  
  
  
  

2A. - يند تدوين افر
 برنامه استراتژيك

  دانشگاه

  
  
  
  

A.2,1- ــشگاه  دان
برنامه اسـتراتژيك   
ــا  ــود را بـــ خـــ
ــل  ويژگيهــاي مقاب

  :ده استكرتدوين 

هـا در   سطوح زماني، منابع مالي و كالبدي برنامه    ) ي
  يادشدهحوزه هاي 

76/8  38/4  26/5  01/7  

  60/7  44/8  22/4  44/8  نتخاب مديرمشخص بودن نحوه ا) الف

  76/7  62/8  45/3  62/8  مشخص بودن ويژگيهاي موردنظر) ب

  36/7  20/9  52/5  20/9  مشخص بودن وظايف واختيارات ) ج

  88/6  88/6  50/5  88/6  مشخص بودن مدت زمان مديريت) د

  
3A. -يند انتخاب و افر

  ارزيابي مديران

A.3,1- 
دستورالعمل مدون  
در زمينــه انتخــاب 
مــديران ســطوح   
مـــــختلف بـــــا 
ويـژگيهاي مقابـل   

  :تدوين شده
  42/4  30/5  54/3  84/8  مشخص بودن نحوه ارزيابي مديران) هـ  
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  2ل ادامه جدو

مديريت و :  مالكهاي عامل
  برنامه ريزي

  
 مديريت و برنامه ريزيمالكهاي عامل به شاخصهاي مربوط 

وزن  
 ياجزا

  شاخص

امتياز 
  دانشگاه

1x 

امتياز 
دانشگاه 

2x
 

امتياز 
دانشگاه 

3x 

چگونگي (فعاليتها و ارتباطات درون دانشگاهي ) الف
ارتبــاط فعاليتهــاي آموزشــي، پژوهــشي و عرضــه  

  )خدمات تخصصي واحدهاي درون دانشگاه

02/7  91/4  21/4  91/4  

4A. -يند ارتباطات و افر
اي درون و برون فعاليته

  دانشگاهي

A.4,1- در  ييستورالعملهاد
خــصوص مــوارد مقابــل در 

  .دانشگاه وجود دارد
فعاليتهاي آموزشي،  (ي  ارتباطات برون دانشگاه  ) ب  

پژوهشي و عرضه خـدمات تخصـصي مـورد نيـاز           
  ...)بخشهاي صنعت، خدمات و 

  
26/7  

  
26/7  

  
36/4  

  
08/5  

5A. -يند ارتباطاتافر  
   بين المللي دانشگاه

A.5,1-   سـسات علمـي   ؤبـرنامه بـرقراري ارتـباط و هـمكاري مـستمر بـا م     وجود
  و عرضه خدمات تخصصيالمللي در زمينه هاي آموزش، پژوهش  بين

56/7  05/6  05/6  05/6  

مــشخص بــودن روشــهاي درونــي تــضمين ) الــف
ارزيــابي دادن دســتورالعمل نحــوه انجــام (كيفيــت 

و مــشخص بــودن معيارهــاي درونــي در دانــشگاه 
  )ارزيابي

26/8  13/4  96/4  26/8  

ــراي  ) ب ــشگاه ب ــاده ســازي دان  اجــراينحــوه آم
  روشهاي بيروني تضمين كيفيت

46/7  75/0  22/5  22/5  

  
  

6A. -يند تضمين افر
  كيفيت جامع دانشگاه

A.6,1-    برنامه مشخـصي 
به منظور تضمين كــيفيت     
دانــشگاه بــا ويژگيهــاي   

  : مقابل تدوين شده است

وجــود دســتورالعمل در خــصوص تنــاوب زمــاني  ) ج
  ارزيابي ها و نحوه استفاده از نتايج آنها

94/6  55/5  16/4  86/4  

7A. - دجه ريزييند بوافر  
A.7,1-            براي توزيـع اعتبـارات مـصوب بـين واحـدهاي سـتادي، دانـشكده هـا و 

قسمتهاي مختلف، شـاخصهاي خـاصي تـدوين و به صـورت دوره اي تجديـدنظر             
  .شده است

  
30/8  

  
64/6  

  
49/2  

  
81/5  

8A. -يند خودگردان افر
  كردن بخشهايي از دانشگاه

A.8,1-      دن بخشهايي از دانشگاه بـا هـدف      برنامه مشخصي به منظور خودگردان كر
  .استقالل مالي، افزايش درآمدها و تمركز زدايي مديريت مالي تدوين شده است

92/5  55/3  96/2  14/4  

  
9A. -يند تدوين آيين افر

  نامه هاي داخلي دانشگاه

A.9,1- يند فعاليتهاي دانشگاهي آيين    ا دستيابي به استقالل دانشگاه و بهبود فر       براي
تند اداري، پرسنلي، تشكيالتي، استخدامي و پـذيرش دانـشجو تـدوين            نامه هاي مس  

شده است كه بـه صـورت روشـن و صـريح، وظـايف و مـسئوليتهاي هـر يـك از                      
واحدهاي درون دانشگاه، كاركنان آموزشي، غيرآموزشي و دانـشجويان را مـشخص            

  .ده استكر

  
  
46/6  

  
  
88/3  

  
  
23/3  

  
  
17/5  

نيازسنجي آموزشي كاركنان و مديران دانشگاه      ) الف
  با استفاده از الگوها و روشهاي مناسب

94/6  78/2  08/2  78/2  

طراحي دوره هاي آموزشي با توجـه بـه رشـته      ) ب
  ي شغلي اختصاصي و پستهاي سازمانيها

  
70/6  

  
02/4  

  
35/3  

  
36/5  

  
10A. -يند آموزش افر

  مديران دانشگاهكاركنان و 

A.10,1-   برنامه مشخصي 
ر آموزش كاركنـان  به منظو 

ــاي   ــا ويژگيه ــديران ب و م
مقابل در دانـشگاه وجـود      

  .دارد

اجراي آموزشهاي كاركنـان و مـديران دانـشگاه         ) ج
  مطابق تقويم آموزشي طراحي شده

46/6  17/5  94/1  52/4  

  
11A. -يند كارشناسي ا فر

  آموزشي

A.11,1-               در ساختار سازماني دانشگاه واحـد كارشناسـي آموزشـي وجـود دارد و 
اهداف و دستورالعملهاي مشخصي در خـصوص طراحـي، اجـرا و ارزيـابي              داراي  

 -دوره ها و برنامه هـاي آموزشـي و درسـي و توسـعه فنـون و روشـهاي يـاددهي                    
   استيادگيري 

  
  
  
54/6  

  
  
  
31/2  

  
  
  
23/5  

  
  
  
89/5  
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  2ادامه جدول 

مديريت و :  مالكهاي عامل
  برنامه ريزي

  
  و برنامه ريزيمديريتمالكهاي عامل به شاخصهاي مربوط 

وزن  
اجزاي 
  شاخص

امتياز 
  دانشگاه

1x 

امتياز 
دانشگاه 

2x
 

امتياز دانشگاه 

3x 

  07/3  61/0  68/3  14/6  افزايش رشته هاي تحصيلي) الف

يند افزايش افر- .12A   73/3  62/0  98/4  22/6  سطوح تحصيلي جديد) ب
  تسهيالت فيزيكي

A.12,1- دانــــــشگاه 
فيزيكي خود    تسهيالت

مه توسـعه   را مطابق برنا  
با توجه بـه ويژگيهـاي      
ــزايش داده   ــل افـ مقابـ

  :است
  23/5  26/2  27/3  54/6  فعاليتهاي تحقيقاتي) ج

13A. -يند ايجاد افر
تنوع در عرضه آموزش 

  عالي

A.13,1-   ده از نظامهـاي مختلـف عرضـه آمـوزش عـالي             دانشگاه با استفا
در جهت پاسـخگويي  ) …شبانه، نيمه حضوري، مجازي، آموزشهاي باز و (

به تقاضاي اجتماعي آموزش عالي و افزايش مشاركتهاي مردمي گام بر مـي      
  .دارد

  
68/5  

  
98/3  

  
84/2  

  
11/5  

  93/6  33/4  33/4  66/8  مشخص بودن هدف برنامه) الف

ــا   ) ب ــه هـ ــيش زمينـ ــودن پـ ــشخص بـ مـ
  )زيرساختها(

66/8  46/3  93/6  93/6  

  31/5  79/3  06/6  58/7  مشخص بودن رشته هاي تحصيلي مربوط) ج

  11/5  84/5  84/5  30/7  مشخص بودن مقاطع تحصيلي موردنظر) د

  38/4  65/3  65/3  30/7  مشخص بودن آزمايشگاههاي موردنياز) هـ

  52/6  79/5  62/3  24/7  مشخص بودن ساختار گروه) و

A.14,1- ــشگاه  دانــــ
ــامع در   ــه اي جـ برنامـ

ـ    كـارگيري ه  خصوص ب
ICT    فناوري اطالعات

  و آمـوزش    و ارتباطات 
الكترونيكي با ويژگيهاي    

ده كــر مقابــل تــدوين  
  .است

  84/5  84/5  92/2  30/7  مشخص بودن فضاي موردنياز) ي

  24/4  5  54/2  48/8  ت عـلمي دانـشگاههاي كـشورئهـ) الف

  38/4  38/4  75/1  76/8  آنهاسرنوشت و دانش آموختگان ) ب

  04/7  04/7  64/2  80/8  قاتيمتن پايان نامه ها و پروژه هاي تحقي) ج

گزارشهاي مستند در خـصوص وضـعيت       ) د
  دانشجويان

88/7  36/2  88/7  52/5  

A.14,2- ــستمها و  سيـ
بانكهــــاي اطالعــــاتي 
ــصوص   ــزي در خ مجه
اطالع رساني راجـع بـه      
مــوارد  مقابــل طراحــي 

  . استشده

  92/2  84/5  65/3  30/7  ت علمي دانشگاهئكاركنان غيرهي) هـ

  45/6  06/8  81/0  06/8  رنامه آموزشي همگانيب) الف

  75/3  75/3  75/6  50/7   خاص از طريق اينترنتايهآموزش) ب

  ICT  48/8  78/6  48/8  63/7آموزش به نيروهاي بخش )ج

  06/6  79/3  58/7  58/7  آموزش به نيروهاي واحدهاي مختلف)د

  70/6  70/6  19/4  38/8  آموزش به دانشجويان)هـ

  
  
  
  
  
  
  

A.14- ه يند بافر
 فناوريكارگيري 

اطالعات و ارتباطات 
)ICT (دانشگاهدر   A.14,3- ــشگاه  دانــــ

برنامه اي جامع و مدون     
در خــصوص فرهنــگ  

  ICTسازي و آمـوزش     
ــل  ــاي مقابـ در محورهـ

  .ده استشتدوين 

ر سـازي و فــرهنگ ســازي بــراي          بـست) و
 ICTبـرخورد كنش مند فراگيران با 

66/8  06/6  66/8  93/6  



  73   ...  برايفيت نظام دانشگاهيمعرفي برخي شاخصهاي كي
 

 

  2ادامه جدول 

مديريت و :  مالكهاي عامل
  برنامه ريزي

  
  مديريت و برنامه ريزيمالكهاي عامل به شاخصهاي مربوط 

وزن اجزاي 
  شاخص

امتياز 
  دانشگاه

1x 

امتياز 
دانشگاه 

2x
 

امتياز دانشگاه 

3x 

  30/6  88/7  73/4  88/7  و نشرهاي الكترونيكي لوحهاي فشرده) الف

بــه صــورت   ارائــه پايــان نامــه  ) ب
  كيالكتروني

38/7  74/0  69/3  90/5  

ارائه كليه فصلنامه ها و نشريه هـاي        ) ج
  علمي دانشگاه از طريق اينترنت

90/7  79/0  95/3  32/6  

ــر ) د ن الكترونيـــك اعـــضويت درناشـ
  جهاني

20/8  20/8  20/8  74/5  

  92/4  20/8  56/6  20/8  ارائه منابع كتابخانه از طريق اينترنت) هـ

ـاب از طريـق          ارائه امكان رزرو  ) و ـا امانـت كت  ي
  اينترنت

90/7  79/0  95/3  74/4  

  06/6  27/2  06/6  58/7  ها ارائه برنامه همايشها و گردهمايي) ي

  
A.4,4- ـتابــــخانه ك

ـــالع   ـــركز اطـ و مـ
رسـاني  دانـشگاه در    
ارائـــــه خـــــدمات 

  بهره   ICTمـقابل از   
  :گيرد مي
  

آزمونهـاي  مربوط بـه    ارائه اطالعات   ) ز
  تحصيالت تكميلي ساير دانشگاهها

58/7  76/0  58/7  31/5  

  براي كليـه  Home Pageايجاد ) الف
ــضا ــ هيياع ــشجويان ئ ــي و دان ت علم

  تحصيالت تكميلي

88/7  94/3  88/7  88/7  

  56/8  56/8  56/8  56/8   يارائه خدمات پست الكترونيك) ب

ــرح   ) ج ــشكيالتي، ش ــاختار ت ــه س ارائ
ــن    ــان، آدرس و تلفـ ــايف كاركنـ وظـ

  دانشكده ها

46/7  97/5  46/7  97/5  

ارائه شـرح رشـته هـاي تحـصيلي و          ) د
شرايط پذيرش دانشجويان براي مقـاطع      

  مختلف

34/8  34/3  34/8  67/6  

ايجاد امكان ثبت نام دانـشجويان و       ) هـ
  اخذ واحدهاي تحصيلي، از راه دور

06/8  03/4  06/8  03/4  

  53/5  95/3  79/0  90/7  ارائه عناوين برنامه هاي آموزشي دانشگاه) و

  

  
A.14,5- ــاه  جايگــ

ــايت( ــي ) سـ اينترنتـ
دانشگاه در خصوص   

مقابل بـه ارائـه    موارد  
  :خدمات مي پردازد

  93/6  66/8  66/8  66/8  امكان اتصال به ساير جايگاهها ) ي
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  »پژوهش« دانشگاههاي نمونه تحقيق از عامل به دست آمده ميزان امتياز -3جدول 

  پژوهش:  مالكهاي عامل
 پژوهشمالكهاي عامل  به شاخصهاي مربوط

 يوزن اجزا
  شاخص

امتياز 
دانشگاه 

1x 

 امتياز
دانشگاه 

2x
  

امتياز 
دانشگاه 

3x 

نيازســنجي و تعيــين اولويتهــاي پژوهــشي  ) الــف
  نشگاهدا

88/8  78/1  55/3  10/7  

ــاي  ) ب ــر حــسن اجــراي طرحه ــارت ب نظ
  پژوهشي

02/8  01/4  42/6  22/7  

مشخص بودن خط مشي هاي حمايت و       ) ج
  تشويق ارتباط ميان پژوهش و آموزش

96/7  96/7  37/6  37/6  

  
B.1,1-   برنامــه مشخــصي بــه 

منظور اجراي فعاليتهاي پژوهشي    
با ويژگيهاي مقابل تـدوين شـده       

  : است

مشخص بودن تـسهيالت در نظـر گرفتـه         ) د
  شده به اولويتهاي پژوهشي

80/7  56/1  24/6  02/7  

مشخص بودن معيارهـاي قـضاوت در       ) الف
  زمينه آثار و فعاليتهاي پژوهشي

34/8  34/8  51/7  51/7  

  
  
  
  
  

B.1- يند تدوين برنامه افر
  فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه

B.1,2-   برنامـه مـشخص    وجود
بـا هــدف گــسترش پــژوهش بــا  

  :ويژگيهاي مقابل
مــشخص بــودن نحــوه پــاداش دهــي و ) ب

ــشگران   ــت از پژوه ــضا(حماي ــتاع  ي هيئ
  )دانشجو/ علمي

80/7  80/7  02/7  46/5  

B.2- خذ و اجراي يند اافر
طرحهاي پژوهشي ملي و 

  بين المللي

B.2,1-      ــي و ــشهاي مل ــراي  پژوه ــذ و اج ــور اخ ــه منظ ــه اي ب ــشگاه برنام   دان
درون دانـشگاهي،   (ده و مناسب با ظرفيتهاي خـود طرحهـايي          كربين المللي تدوين    

مطابق برنامـه پژوهـشي تـدوين       ) پژوهشهاي ملي و پژوهشهاي مشترك بين المللي      
  .رسانده استشده به انجام 

  
24/7  

  
24/7  

  
79/5  

  
79/5  

B.3-  نشريه(فصلنامه (
  هاي علمي دانشگاه

B.3,1- هــــر يــــك از گــــروههاي آمــــوزشي مجـــري دوره هـــاي دكتـــري   
  . است ترويجي برخوردار- پژوهشي يا علمي-از يك نشريه علمي

36/5  29/4  68/2  75/3  

B.4- هاي  يند ايجاد رشتهافر
  قطب دانشگاهي

B.4,1- رشته يا گروه علمي كـه داراي       (رنامه اي به منظور ايجاد رشته هاي قطب          ب
ــشي و     ــي، پژوه ــاي آموزش ــه ه ــسته در زمين ــاي برج ــي وويژگيه ــاي علم فعاليته

  .تدوين شده است) همكاريهاي علمي و بين المللي است

88/4  42/3  88/4  90/3  

B.5,1-   تعيـين سـهم اعتبـار پژوهـشي از كـل اعتبـار مـصوب                رايب دستورالعملي 
  .دانشگاه، براساس معيارهاي مشخص تدوين شده است

00/7  00/7  50/3  90/4    
B.5- يند تدوين بودجه افر

 دستورالعمل مشخصي در خصوص نحوه هزينـه كـردن بودجـه پژوهـشي              -B.5,2  پژوهشي دانشگاه
  .تخصيص يافته به دانشگاه تدوين شده است

00/7  00/7  00/7  60/5  

B.6- يافته يند تجاري كردن افر
  هاي پژوهشي

B.6,1-            برنامه مشخصي به منظور كسب درآمد از محل طرحهاي پژوهشي سفارش 
  .گرفته شده از بخشهاي مختلف تدوين شده است

62/6  62/6  30/5  63/4  

  54/5  96/3  92/7  92/7  ليف و ترجمه كتب و مقاالتأت) الف

ـادرات         ) ب ـارف و ص توليدات نرم افزار، دايره المع
  فناوري

69/7  85/0  98/3  78/4  

  21/3  01/4  65/1  02/8  اختراعات و اكتشافات) ج

  
  

B.7- يند توليد دانشافر  

B.7,1-        برنامه اي به منظـور توليـد 
خـط مـشي هـاي      و  دانش تـدوين    

دانشگاه در خصوص مـوارد مقابـل       
  :خص شده استمش

  04/7  04/7  76/1  80/8  ايده هاي نو  حمايت و تشويق ابتكارات و) د

  



  75   ...  برايفيت نظام دانشگاهيمعرفي برخي شاخصهاي كي
 

 

  3ه جدول ادام

 پژوهششاخصهاي مربوط به مالكهاي عامل   پژوهش:  مالكهاي عامل
 يوزن اجزا
  شاخص

امتياز 
دانشگاه 

1x 

امتياز 
دانشگاه 

2x
 

امتياز 
دانشگاه 

3x
 

B.8,1-ـمايت از پـايـــان نامــه هــايي كــه در راســتاي  دســـتورالعمل حــ
اولويتهاي پژوهشي دانشگاه هستند وجود دارد و مبـالغي بـدين منظـور در              

  .بودجه دانشگاه پيش بيني مي شود

  
56/6  

  
56/6  

  
56/6  

  
25/5  

  
B.8-  سازكار حمايت از

  پايان نامه ها
  B.8,2-                برنامه مشخصي به منظور اجـراي پايـان نامـه هـاي تحـصيلي در 

  .احي و تدوين شده استسازمانهاي صنعتي، خدماتي و آموزشي طر
42/6  93/1  21/3  85/3  

B.9- يند ايجاد مراكز افر
  پژوهشي وابسته به دانشگاه

B.9,1-   در  دانـشگاه مراكــز  پژوهــشي بـا اهــداف و رســالتهاي مــشخص
  .ده استكرتاسيس  پژوهشي دانشگاه -راستاي هدفهاي علمي

  
68/5  

  
54/4  

  
68/5  

  
98/3  

هدف برگزاري گردهمايي با توجـه     ) الف
  به نيازسنجيها

64/5  82/2  64/5  08/5  

روش ونحــوه برگــزاري وتــسهيالت ) ب
  موردنياز

94/4  47/2  94/4  95/3  

  
B.10- يند برنامه ريزي افر

  يي هاي علميگردهما

B.10,1- ــه ــود برنام  اي   وج
ــزاري   ــور برگــ ــه منظــ بــ

بـــا  گردهماييهـــاي علمـــي
  ويژگيهاي مقابل 

نحوه كاربست و اشـاعه يافتـه هـاي         ) ج
  ژوهشيپ

64/5  56/0  64/5  38/3  

ينـد  اوجود آيين نامه اي متضمن فر     ) الف
  و مراحل تصويب انتشار آثار علمي

88/5  29/5  88/5  53/3    
B.11- يند تصويب انتشار افر

  آثار علمي

B.11,1- ــصويب ــد تـ  فرآينـ
انتشار آثار علمي با ويژگيهـايي      

بــه منظــور وجــود كميتــه اي تخصــصي ) ب  .مقابل در دانشگاه وجود دارد
داوري در حوزه هاي مختلف علمي با وظايف        

  مدون

76/5  76/5  76/5  03/4  

  »ت علميئهي« دانشگاههاي نمونه تحقيق از عامل كسب شده ميزان امتياز -4جدول 
  :مالكهاي عامل

  هيات علميشاخصهاي مربوط به مالكهاي عامل  ت علميئهي
 يوزن اجزا
  شاخص

امتياز 
دانشگاه 

1x  

امتياز 
دانشگاه 

2x
 

امتياز دانشگاه 

3x
 

C.1,1- يمعيارهاي روشن و مشخصي در خصوص تركيب و توزيع اعضا 
ت علمي متناسب با سطوح و رشته هاي داير و مورد تقاضا در دانشگاه ئهي

  .تدوين شده است
  
80/7  

  
24/6  

  
24/6  

  
68/4  C.1- يند بهبود تركيب افر

ت ئ هييو توزيع اعضا
 مستندي را در خصوص هايدانشگاه به صورت متناوب گزارش -C.1,2  علمي

  .ده استكرت علمي تدوين ئتركيب و توزيع متناسب اعضاء هي
  
14/7  

  
43/6  

  
14/7  

  
00/5  

C.2- يند جذب و افر
ت ئ هيينگهداشت اعضا
  علمي

  
C.2,1-ت علمي ئ هيينگهداشت اعضابه منظور جذب و يي  آيين نامه ها

  .متناسب با سطوح و رشته هاي تحصيلي داير در دانشگاه تدوين شده است
  
36/8  

  
52/7  

  
  
18/4  

  
85/5  

C.3- ييند ارتقاافر 
  ت علميئ هيياعضا

C.3,1- ي اعضاييند ارتقاادانشگاه دستورالعمل مشخصي در خصوص فر 
نرخ ماندگاري در هر ، يمعيارهاي ارتقا(ت علمي به رتبه هاي باالتر ئهي

  .كرده استتدوين ...) رتبه علمي و
  
22/8  

  
22/8  

  
22/8  

  
22/8  

ودن نحوه و شرايط استفاده مشخص ب) الف
  06/7  06/7  35/6  06/7  اعضاء هيأت علمي از فرصتهاي مطالعاتي

C.4-  ساز كار ارائه
فرصتهاي مطالعاتي به 

  ت علميئ هيياعضا

C.4,1-  دستورالعمل
مشخص در خصوص 
ساز كار ارائه فرصتهاي 
 يمطالعاتي به اعضا

ت علمي با ئهي
ويژگيهاي مقابل تدوين 

  .شده است

به مشخص بودن چگونگي ارائه نتايج ) ب
گزارش ( از فرصتهاي مطالعاتي دست آمده 

به ...) مكتوب، ارائه مقاله، ارائه سخنراني و
  دانشگاه

  
69/6  

  
87/4  

  
09/2  

  
26/6  

C.5- ت يند ارائه امكاناافر
ت ئ هييرفاهي به اعضا
  علمي

C.5,1- ت ئ هيي اعضاهايدستورالعمل مستندي در خصوص اخذ نظر
  .علمي، فراهم آوري و توزيع امكانات رفاهي به آنها تدوين شده است

  
32/6  

  
53/2  

  
63/0  

  
79/3  
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  »هاي درسي مههاي آموزشي و برنا دوره« دانشگاههاي نمونه تحقيق از عامل  به دست آمده ميزان امتياز-5جدول 
:  مالكهاي عامل

هاي آموزشي و  دوره
  برنامه هاي درسي

 دوره هاي آموزشي و شاخصهاي مربوط به مالكهاي عامل 

 برنامه هاي درسي

 يوزن اجزا
  شاخص

امتياز 
دانشگاه 

1x 

امتياز 
دانشگاه 

2x 

امتياز 
دانشگاه 

3x 
  99/2  49/2  48/4  98/4  گسترش دوره هاي تحصيالت تكميلي) الف
ـين) ب ـاي جــديد ـب ـجاد دوره هـ  اـي

ـته يند بهبود افر -D.1  16/3  58/1  73/4  26/5  اي\رشــ
تركيب دوره هاي 

  آموزشي

D.1,1 - بـرنامه 
مـشخصي بـه منظور  

بهبود تركيب دوره هاي 
آموزشي با ويژگيهاي 

ايجاد دوره هاي جديد متناسب با ) ج  : است شدهمقابل تدوين
   نيازهاي جامعه و بازار كار،فناوري  تغييرات

  
72/5  

  
15/5  

  
58/4  

  
15/5  

  29/5  70/4  29/5  88/5  هاي مستند دورهاهــداف و رسالت) الف
  70/4  76/4  29/5  88/5  مشخص بودن راهبردها و سياستهاي اجرايي) ب
  48/4  48/4  04/5  60/5  مشخص بودن برنامه عملياتي) ج
  62/4  89/2  05/4  78/5  مشخص بودن امكانات و تجهيزات مورد نياز) د

  48/4  68/1  04/5  60/5  ههزينه و زمان الزم براي برگـزاري دور) هــ

  
D.2- يند طراحي افر

  هاي آموزشي برنامه

  
D.2,1 - دوره هاي 

آموزشي داير در 
دانـشگاه داراي بـرنـامه 
 مــدون بــا ويـژگيهاي

  :استمقابل 

  48/4  68/1  60/5  60/5  مشخص بودن دستورالعمل ارزيابي و بازنگري دوره) و
  04/5  80/2  60/5  60/5  اهداف كلي) الف
  29/4  61/1  29/4  36/5  اهداف رفتاري) ب
  12/5  56/2  12/5  12/5  سرفصلها) ج
  94/3  49/0  48/1  92/4  فرصتها و روشهاي مناسب تدريس) د
  51/3  00/1  51/1  02/5  وسايل كمك آموزشي) هـ
  37/4  18/2  64/1  46/5  )تشخيصي، تكويني و نهايي(روشهاي ارزيابي ) و

D.3,1 - هر يك از 
هاي  واحدهاي دوره

آموزشي داراي برنامه 
ويژگيهاي با اي مدون 

  :مقابل است

-  در تدريسموادآموزشي موردنياز )ي
  22/4  53/0  17/3  28/5  يادگيري

  27/4  37/2  74/4  74/4  معلومات عمومي) الف
  26/4  23/2  26/4  26/4  دانش تخصصي) ب
  95/4  75/2  85/3  50/5   پرورش تواناييهاي شناختي، عاطفي و مهارتي)ج
  89/2  89/2  47/3  78/5  پرورش خالقيت و نوآوري) د

  
  
  
  

D.3-يند طراحي ا فر
  هاي درسي برنامه

 
D.3,2- برنامه درسي   

دوره هاي آموزشي براساس 
اهداف آموزشي دوره و 

نيازهاي جامعه تدوين شده و 
شامل مواردي در ارتباط با 

  :استويژگيهاي مقابل 
  75/2  65/1  10/1  50/5  كارآفريني و گسترس فرهنگ خود اشتغالي) هـ

  06/5  69/1  06/5  62/5  اهداف ارزشيابي برنامه ها) الف
  84/5  75/1  26/5  84/5  معيارهاي ارزشيابي برنامه ها) ب
  38/5  61/1  30/4  34/5  روش و الگوي ارزشيابي) ج
ت علمي و ئ هييحدود مشاركت اعضا) د

  06/5  81/2  93/3  62/5  دانشجويان

  21/4  20/1  42/5  02/6  نحوه استفاده از نتايج ارزشيابي) هـ

  
D.4-  ساز كار ارزيابي

برنامه هاي آموزشي و 
  درسي

D.4,1 - سازكاري   
مر به منظور ارزيابي مست
با از برنامه هاي درسي 

 وجود ويژگيهاي مقابل
  .دارد

  56/2  10/4  07/3  12/5  هاتناوب زماني ارزشيابيتعيين ) و
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  »دانشجويان« دانشگاههاي نمونه تحقيق از عامل كسب شده ميزان امتياز -6جدول 

: مالكهاي عامل
 جويانشاخصهاي مربوط به مالكهاي عامل دانش  دانشجويان

وزن 
 ياجزا

  شاخص

امتياز 
دانشگاه 

1x  

امتياز 
دانشگاه 

2x 

امتياز 
دانشگاه 

3x 

تعيين روند گزارش گيري درخصوص ) الف
  15/3  94/3  76/2  94/3  تركيب و توزيع دانشجويان

ميزان پذيرش دانشجويان تحصيالت ) ب
  50/3  38/4  50/3  38/4  تكميلي

  42/2  46/3  11/3  46/3  ميزان پذيرش دانشجويان خارجي) ج

E.1,1-برنامه اي   
 به منظور بهبود تركيب 
و توزيع دانشجويان با 

ل تدوين ويژگيهاي مقاب
  :شده است

نحوه توزيع دانشجويان در رشته ها و ) د
  62/3  52/4  07/4  52/4  مختلف تحصيلي دانشگاه سطوح

  
  

E.1- يند بهبود افر
تركيب و توزيع 

  دانشجويان

E.1,2- دانشگاه مكانيزم و دستورالعمل مشخصي به منظور مبادله دانشجو 
  11/3  44/4  11/3  44/4  .ده استكربا دانشگاههاي خارج از كشور طراحي و تدوين 

 تحصيلي دانشجويان به  كردهدر زمينه پيشرفت) الف
  54/4  84/2  41/3  68/5  هاي تحصيلي تفكيك مقاطع و رشته

نرخهاي (تصريح معيارهاي پيشرفت تحصيلي ) ب
 ...)مشروطي و افت تحصيلي و  ، ،ارتقا

80/5  64/4  90/2  48/3  

E.2,1-  دستورالعمل
مشخصي در خـصوص 

 پيشرفت ييند ارتقاافر
تحصيلي دانشجويان در 

هاي مقابل تدوين  زمينه
محاسبه مستمر نرخهاي ياد شده متناسب با نتايج ) ج  :شده است

  و اتخاذ راهبردهاي مناسببه دست آمده
80/5  64/4  90/2  06/4  

  
  

E.2- پيشرفت تحصيلي
  دانشجويان

E.2,2-راهكارهاي الزم و طول دوره تحصيلي دانشجويان   دانشگاه ضوابط
  .به منظور جلوگيري از طوالني شدن مدت تحصيل را تدوين كرده است

  
38/5  

  
84/4  

  
38/5  

  
23/3  

E.3,1-  برنامه حمايت و نگهداشت استعدادهاي درخشان و هدايت آنها
  34/6  34/6  34/6  34/6  .استشده به رشته هاي متناسب با توانائيهاي آنها تدوين 

  26/6  26/6  26/6  26/6  اعطاي بورس تحصيلي) الف

  44/6  44/6  44/6  44/6  امكان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر) ب

  
E.3-يند جذب، افر

حمايت و نگهداشت 
  استعدادهاي درخشان

E.3,2-  برنامه حمايت
از دانشجويان ممتاز از 

طريق موارد مقابل 
  :استتدوين شده 

    حمايتهاي مالي) ج  
78/5  

  
78/5  

  
78/5  

  
78/5  
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 »آموختگان دانش« دانشگاههاي نمونه تحقيق از عامل به دست آمده ميزان امتياز -7جدول 

دانش :  مالكهاي عامل
 آموختگان

  دانش آموختگانشاخصهاي مربوط به مالكهاي عامل 
 يوزن اجزا
 شاخص

امتياز 
دانشگاه 

1x 

امتياز 
دانشگاه 

2x
  

امتياز 
دانشگاه 

3x  
F.1-يند ارتباط ا فر  

دانش آموختگان با 
 دانشگاه

F.1,1-    ي ارتباط مستمر، اخـذ اطالعـات بهنگـام در           ساز كار مشخصي برا
 .خصوص سرنوشت شغلي و ادامه تحصيل آنها تدوين شده است

  
94/3 

  
79/0 

  
18/1 

  
79/0 

  
28/4 

  
28/1  

 

  
14/2 

  
86/0 

F.2- فرايند ارزيابي 
 كيفيت دانش آموختگان

F.2,1- برنامه مشخصي با 
ويژگيهاي مقابل به منظور ارزيابي 
كيفيت دانش آموختگان تدوين 

  .شده است

 كيفيت دانش آموختگان از ارزيابي) الف
طريق اخذ نظرهاي سازمانهاي ذي نفع، 

         ...كارفرمايان و 
به كارگيري نتايج به دست ) ب

آمده در اصالح ضعفها  تدوين 
و تحكيم نقاط قوت .   شده است

 ها برنامه

40/4  44/0  20/2  32/1  

F.3-يند نظرخواهي ا فر
 ختگاناز دانش آمو

F.3,1-   ــازخورد از نظر ــسب ب ــور ك ــه منظ ــار مشخــصي ب ــاز ك ــاي  س  ه
دانش آموختگان در زمينه كيفيت برنامه هاي آموزشي و درسي تدوين شده            

 .است
00/4 85/0 60/1 80/0 

 58/780 89/697 11/643 1000           جمع كل امتياز مكتسبه دانشگاههاي نمونه تحقيق

  
 ريزي در دانشگاههاي نمونه تحقيق جهاجراي آزمايشي روش بود. ج

  بــه منظــور : اي نمونــه از وزن اســتاندارد شاخــصهاهتعيــين امتيــاز دانــشگاه: مرحلــه اول
و  )3x،2x،1xشـامل دانـشگاههاي     (هاي الزم از سه دانشگاه نمونه تحقيـق          جمع آوري داده  

 امكان مقايسه وضعيت موجود اين دانشگاهها با شاخصهاي استاندارد شده، چـك ليـست         ايجاد
 ،سـپس . مناسبي طراحي و در آن منابع اخذ هر يك از اطالعات موردنياز به دقت مشخص شد               

ربـط و بررسـي مـستندات،        با مراجعه به دانشگاههاي موردنظر ضـمن مـصاحبه بـا افـراد ذي             
بـه دسـت    يسه با شاخصهاي استاندارد شده بررسي و امتيـاز          وضعيت موجود دانشگاهها در مقا    

. دشـ  هر يك از عوامل كيفيت دانشگاه از وزن استاندارد هـر شـاخص محاسـبه و تعيـين                    آمده
دانشگاههاي نمونه تحقيق در مقايـسه بـا        به دست آمده     ميزان امتياز    شان دهنده  ن 7 تا 2جداول  

  .استوزن استاندارد شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي 
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: تعيين سهم هر يك از دانشگاههاي نمونه تحقيق از بودجه بخش آموزش عالي           : مرحله دوم 
'در اين مرحله با استفاده از وزنهاي

ji,w ) دانشگاه به دست آمدهوزن jام از جزء شاخصiام  (
،دش ارائه 7 تا 2كه در جداول 

jxS دانشگاه كسب شده امتياز jx دش به صورت زير تعريف:  
 

1,2,3.jwS
147

1i

'
ji,x j

== ∑
=

   
  :تعريف امتيازات زير براي دانشگاههاي نمونه تحقيق حاصل شداين با توجه به 

11/643= 
1xS                                     

89/697= 
2xS     

58/780= 
3xS  

ريـزي بيـان شـد، سـهم هـر يـك از                روش بودجـه   اجراي 4 طبق آنچه در مرحله      ،در نتيجه    
با اين فرض كه قرار است كل اعتبار بخش بـين           [دانشگاههاي نمونه تحقيق از اعتبار كل بخش        

  . مشخص شد8 مطابق جدول ]دشوه دانشگاه نمونه توزيع س
  

   سهم هر يك از دانشگاههاي نمونه تحقيق از اعتبار كل بخش آموزش عالي-8جدول 
  )ميليون ريال (aسهم دانشگاهها از  دانشگاههاي نمونه تحقيق

1x  30,3% 

2x  32,7%  

3x  37% 

  
اي نمونـه تحقيـق از بودجـه        هتعيين سهم هر يك از عوامل كيفيت دانـشگاه        : مرحله سوم 

 اجـراي روش  5در اين قسمت با توجه به آنچه در مرحلـه         : تخصيص يافته به همان دانشگاه    
  ).9ول جد( سهم هر يك از عوامل دانشگاههاي نمونه تحقيق مشخص شد ،حاضر بيان شد

)٦( 
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 شاخـصهاي همـان   به دسـت آمـده  ز اهميت اين است كه سهم هر عامل براساس امتياز           ي حا ةنكت   
 سهم هر عامـل      كه نشان دهنده   9جدول  اطالعات   ياد شده  با توجه به مطالب      ،لذا. دشعامل تعيين   

  .دست آمده   ب3x و1x،2xدر دانشگاه از اعتبار كل همان دانشگاه است، براي دانشگاههاي 
  

  اي نمونه تحقيق از كل اعتبار دانشگاهه سهم هر يك از عوامل دانشگاه-9جدول 
  ام از كل اعتبار دانشگاهjسهم هر يك از عوامل دانشگاه

دانشگاههاي 

  نمونه تحقيق

j  
jAS

  
  مديريت و(

  ) برنامه ريزي

jBS
  

  )پژوهش(
jCS

  
ت ئهي(

  )علمي

jDS
  

برنامه (
  )درسي

jES
  

  )دانشجويان(
jFS

  
  )آموختگان دانش(

1x  1  49% 17% 6% 17% 9% 2% 

2x  2  58% 18% 5% 9% 9% 1% 

3x  3  56%  16%  5%  15%  7%  1%  
  

2j براي 9 در جدول    ،براي مثال     و ستون ) 2xدانشگاه (=
jBS)    18 عـدد ) عامـل پـژوهش %

 ، به عبارت ديگـر    است؛ 2Q از كل اعتبار   2x درصد سهم عامل پژوهش در دانشگاه       دهنده نشان
ـ        2Q كه است% 2Q× 18سهم عامل پژوهش   دسـت آمـده    ه   در مرحله اول روش بودجه ريزي ب

  .است
  

  گيري بحث و نتيجه
 ارزيـابي بررسي وضعيت نظام تخصيص بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كـشور و              

سو و روشـهاي    مالي مندرج در آنها از يك  سياستهايهاي توسعه بخش آموزش عالي و         برنامه
كـارگيري  ه   آموزشي و پژوهشي به منظور بيان چگونگي ب        هايتعيين منابع مالي الزم براي فعاليت     

 ،گـر سـوي   يسسات آمـوزش عـالي از د      ؤ و تخصيص بودجه دانشگاهها و م      شاخصها در تعيين  
  :ست كه احاكي از آن
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ـ                بين - ي  منابع مالي مشخص شده براي بخش آموزش عالي در برنامه هاي توسعه و اهداف كم
 ، مثـال  رايب. در مفاد برنامه ها رابطه اي وجود ندارد       ) يشاخصهاي كيفي و كم   ( موجود   كيفيو  

استشده دانشجويان در اين بخش مستقل از منابع مالي هدفگذاري ي تعيين هدف كم.  
 كيفيت ]يا عدم بهبود[كار گرفته شده هيچ توجهي به روند بهبود         ه  ريزي ب    در روشهاي بودجه   -

شود و بودجه هر دانشگاه به صـورت سـاليانه و صـعودي بـدون توجـه بـه                     در دانشگاهها نمي  
  .يابد ش ميشاخصهاي عملكردي نظام دانشگاهي افزاي

ـ            محدوديت - كـارگيري روشـهاي    ه   منابع مالي دانشگاهها در سالهاي اخير و اولويت داشـتن ب
 اهميـت نياز پرسنلي در هزينه هاي مختلف دانشگاه از          مين منابع مورد  أريزي كه در آن ت     بودجه
 مـستقيم طور ه  كه ب،تجهيزات  برخوردار است، سبب كم توجهي به مواردي مانند خريد        يخاص
  . شده است،ثر استؤ كيفيت ارائه آموزشهاي عالي مبر
 دانشگاهها و نحوه توزيع اعتبارات يـك        ميان روشهاي توزيع بودجه بخش آموزش عالي        بين -

   روش چنانچـه براسـاس      ، مثـال   بـراي  . بين فعاليتهاي مختلف هماهنگي وجـود نـدارد        دانشگاه
 بـين   عـالي ع كالن بخش آموزش     يكي از شاخصهاي توزيع مناب      شاخصها مبنايريزي بر    بودجه

 فعـال در    دانـشگاه دانشگاهها تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي باشد و بر همين مبنا به يك             
 توسـط دانـشگاه     اعتبارزمينه تحصيالت تكميلي بودجه داده شود، مشخص نيست كه آن مقدار            

ه مـي توانـد      دانشگا سوياين اعتبار از    . دشونيز صرف آموزش دانشجويان تحصيالت تكميلي       
  .دشو هزينهبراي استخدام جديد يا انعقاد يك قرارداد با شركت خدماتي 

 دانشگاهها در هـر     ميان بخشاي توزيع و تخصيص منابع      ه مباني و شاخص   نيز نكردن   معرفي -
سبب بروز ابهاماتي در عادالنه بودن      شاخصها  و آگاه نبودن كليه دانشگاهها از اين مباني و          سال  

  .شود  ميزان تخصيص آن ميوابع نحوه توزيع من
 بودجـه ريـزي   متوليـان ش ارائه شده، كارگيري روه  يافته هاي پژوهش حاضر و با ب      براساس   

 توانند وضعيت و برنامه هاي آتي دانشگاهها را در مقايسه بـا وضـعيت              ميبخش آموزش عالي    
كـل يـا بخـشي از       ،   و با محاسبه امتياز هـر دانـشگاه        كنندآنها بررسي   كيفيت   جامعشاخصهاي  

در خصوص  زير   موارد   ،لذا .اعتبارات دانشگاهها را براساس وضعيت كيفي آنها تخصيص دهند        
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 توجـه   قابـل ريزي بر مبناي شاخصهاي كيفيت نظام دانـشگاهي           ش بودجه  استفاده از رو   مزاياي
 :است

ـ      اين روش مـشكالت بودجـه      كارگيريه  ببا  . 1 دليـل اعمـال روش يكـسان       ه  اي دانـشگاهها ب
 و بودجه هر دانشگاه با توجه بـه وضـعيت و سـازكارهاي بهبـود كيفيـت آن                    يابد نميتمرار  اس

  .گيرد مدنظر قرار مي
 و  اسـاس اسـتانداردهاي تعيـين شـده         مدل تعيين جايگاه هر دانـشگاه بـر        اين عامل مهم در     .2

منابع و  حسابرسي دقيق بهاين امر . است بهبود كيفيت دانشگاه به منظور سازكارهاي اتخاذ شده    
  . محدوديت نمي سازددچار موضوع استقالل دانشگاهها را ،ندارد، لذانياز مصارف دانشگاه 

تا  روش باعث مي شود كه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي راغب باشند              اين استفاده از    .3
 كه در درون دانشگاه يا مؤسـسه بـه نحـوي در توليـد دانـش و ايجـاد                    عوامليضمن شناسايي   

كيفي نظام خـود    عملكرد  يندها و   ا دارند، موجبات بهبود ساختارها، فر     شركتناوري  مهارت و ف  
  .ندساز فراهمرا 
تحليل هزينه سرانه دانشجويي از الزامات تحقـق اهـداف قـانون برنامـه     و   از آنجا كه برآورد      .4

ش  عالي اسـت، رو آموزشا و مؤسسات ه كارايي دانشگاهيچهارم توسعه و در عين حال ارتقا  
عوامـل تـأثير گـذار بـر        در تعيين   تواند    ميآن   شاخصهاي معرفي شده در      و ريزي حاضر   هبودج

به عنـوان بخـشي از       يندها و مكانيزمهاي دانشگاهي و كيفيت آنها      ا از فر  ناشيهاي    تفاوت هزينه 
  .مورد استفاده قرار گيردبرآورد هزينه سرانه دانشجويي روشهاي 

ي ارائه شده در طرح حاضـر بـا رويكـرد فراينـدي             گرچه شاخصها كه  در پايان گفتني است        
بـه اعتقـاد    . دهـد    كيفيت جـامع دانـشگاه را مـدنظر قـرار مـي            ي ليكن ارتقا  ،طراحي شده است  

 و ي باعث ارتقا،دشوصاحبنظران چنانچه فرايندها و سازكارهاي نظام به درستي طراحي و اجرا 
بـا  [يـز ارزيـابي و بهبـود درونـداد          در اين پژوهش ن   . بهبود عملكرد و برونداد نظام خواهد شد      

با تدوين  [، فرايند   ]ت علمي و دانشجويان   ئريزي، هي   تدوين شاخصهاي عوامل مديريت و برنامه     
 و  ]ريـزي و دانـشجويان      ت علمي، مديريت و برنامـه     ئ يادگيري، هي  -شاخصهاي عوامل تدريس  

 مـورد   ]آموختگـان  با تدوين شاخصهاي عامل پژوهش و دانـش       [ برونداد و پيامد نظام      ،همچنين
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الهاي ارزيابي  ؤبا توجه به اين شاخصها، س     كه  شايان ذكر است    . توجه و مداقه قرار گرفته است     
تـوان بـه گـردآوري اطالعـات الزم بـراي شـناخت             شود و در جريان پاسخ به آنها مـي          بيان مي 
 موجـود   يتتوان وضـع     موجود عوامل پرداخت و با در دست داشتن اين اطالعات مي           يتوضع

در . نشگاه را، از نظر هر يك از عوامل، با استانداردهاي ياد شده مقايسه و درجـه بنـدي كـرد       دا
هاي مختلف آموزش عـالي شاخـصهاي         توان با توجه به وضعيت و ماهيت حوزه         عين حال، مي  

 مثـال شاخـصهاي مناسـب آمـوزش پزشـكي يـا          بـراي [مكملي بـا شاخـصهاي طـرح حاضـر          
   طور آزمايشي مبناي تخصيص درصـد مشخـصي از      ه  د و ب  كر طراحي   ]يشاخصهايي از نوع كم

بودجه دانشگاهها قرار داد و در صورت تأييد روش، در سالهاي آتي درصد بيشتري از بودجـه                 
  .بخش را با استفاده از بررسي وضعيت شاخصهاي نظام دانشگاهي تخصيص داد
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