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هاي  هاي ارزيابي عملكرد و بررسي قابليت تعيين شاخص
ها و مؤسسات آموزش عالي  سيستم حسابداري دانشگاه

   مالي و عملياتيييگو پاسخبه منظور تحقق 
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  دانشگاه عالمه طباطبائي، ايراندانشيار  ۱
  استاديار دانشگاه شيراز، ايران ۲
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  چكيده

هـاي ارزيـابي عملكـرد، بررسـي كفايـت و             ترين هدف پژوهش حاضر، تعيين شاخص       عمده

ابداري و سـاير    هـاي سيـستم حـس       هـاي موجـود و همچنـين ارزيـابي قابليـت            قابليت شـاخص  

هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي، جهـت ايفـاي               كننـده اطالعـات دانـشگاه       هاي تـأمين    سيستم

در راستاي تحقـق ايـن اهـداف، پـنج مرحلـه      . باشد  مالي و عملياتي مي   ييگو پاسخمسئوليت  

هـاي مـورد      بررسي و مطالعـه مبـاني نظـري ارزيـابي عملكـرد و شـاخص              ) ۱: عملياتي شامل 

ــشورهاي  ــتفاده در ك ــعه   اس ــال توس ــه و در ح ــعه يافت ــواهي از متخصــصان و  ) ۲ توس نظرخ

هـاي كليـدي مـستخرجه از مبـاني نظـري ارزيـابي              نظـران كـشور در مـورد شـاخص          صاحب

هاي مورد اجماع جامعـه       هاي ارزيابي عملكرد موجود با شاخص       مقايسه شاخص  )۳عملكرد  

ي مـورد عمـل    سيـستم حـسابداري و گزارشـگر    هـاي  ارزيـابي قابليـت   )۴تخصـصي كـشور   

هـاي موجـود تـأمين        ارزيابي قابليت سـاير سيـستم     ) ۵ها و مؤسسات آموزش عالي و         اهدانشگ

  .  كننده اطالعات، طي گرديده است

ها و مؤسـسات آمـوزش عـالي ايـران از             نتايج حاصل از تحقيق، بيانگر آن است كه دانشگاه         

 مالي و عمليـاتي    ييگو خپاسهاي قابل قبول ارزيابي عملكرد، جهت ايفاي مسئوليت           شاخص

وليكن سيستم حسابداري و گزارشگري مـورد عمـل و همچنـين سـاير      . باشند  برخوردار نمي 

م براي تـأمين اطالعـات مـالي و         هاي الز   كننده اطالعات، از قابليت     هاي موجود تأمين    سيستم

هــاي مــورد اجمــاع جامعــه تخصــصي كــشور، جهــت ارزيــابي عملكــرد   مــالي شــاخصغير

  .باشند  مؤسسات آموزش عالي برخوردار ميها و دانشگاه
  

  

  

هاي ارزيابي عملكرد، سيـستم حـسابداري و          ارزيابي عملكرد، شاخص  : هاي كليدي   واژه

   مالي و عملياتيييگو كننده اطالعات، پاسخ هاي تأمين گزارشگري، ساير سيستم
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  مقدمه

هاي نامحدود انسان در مقابل منابع محدود اقتصادي قرارگرفته  كه خواستهدر دنيايي 

. اي ريشه در نيازهاي واقعي و منطقي جوامع انساني دارد است، ظهور و سقوط هر پديده

اي حسابداري نيز از اين قاعده مستثني  ظهور ارزيابي عملكرد در عرصه خدمات حرفه

  .باشد نمي

شود تا همه  د در دنياي پر از رقابت امروزي، موجب مياستقرار نظام ارزيابي عملكر

فرايندها تحت كنترل درآيند و در نهايت نظام حسابداري با لحاظ نمودن انتظارات 

برخي از محققين از . هاي مالي، زمينه تعالي خود را فراهم آورد كنندگان از صورت استفاده

تكوين جنبش بزرگ و درحال ارزيابي عملكرد را بخشي از ) ۲۰۰۴(جمله زركش و بيز 

تواند يكي از بهترين  آنان معتقدند ارزيابي عملكرد مي. دانند ميگويي  مسئوليت پاسخ

  ].۱۱[گويي باشد  هاي ارزيابي با رويكرد پاسخ شيوه

هايي است كه با استفاده از آن بتوان عملكرد را  ارزيابي عملكرد، خود مستلزم شاخص

هاي ارزيابي  دهد كه شاخص نظران نشان مي صاحبراء مرور آ. ورد ارزيابي قراردادم

باشد و در حقيقت راهنماي عمل از  هاي ارزيابي عملكرد مي عملكرد جزء الينفك سيستم

عبارت ديگر تا زماني كه  به. رود شمار مي  به»آنچه بايد باشد« به سوي »هست«سوي آنچه 

پذير نخواهد  سطحي امكانمعياري مشخص وجود نداشته باشد ارزيابي عملكرد در هيچ 

  ].۲[بود 

هاي اجرائي كشور و   دستگاهترين مهمها و مؤسسات آموزش عالي يكي از دانشگاه

روند كه نقش و رسالت آنها توليد علم  شمار مي بنيادهاي فرهنگي در ارائه خدمات دولتي به

ط به ها و مؤسسات آموزش عالي منو واضح است كه رشد موزون و پويايي دانشگاه. است

ريزي براي رسيدن به وضعيت مطلوب خواهد بود، از  شناخت وضعيت موجود و برنامه

هايي است كه براساس يك  سوي ديگر ارزيابي عملكرد نيز، نيازمند استفاده از شاخص

گيري از آن بتوان به اين  بهرههاي محيطي ايران تعيين، تا با  يمطالعه علمي و مبتني بر ويژگ

  .مهم پرداخت

 زيادي داشته يها بيش از هفتاد سال سابقه، فراز و نشي با بيز، آموزش عاليران ني ادر

 که گام اول در يي بر داناياز اين رهگذر، برنامه چهارم به عنوان برنامه توسعه مبتن. است

دهنده عزم راسخ  شود، نشان  مييران تلقي اي اسالميست ساله جمهوريانداز ب تحقق چشم

، اجرا و يزير ، برنامهيگذار استيدن به دانش در امور سيشت بخي حاکميکشور برا
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م ي عظيتي بزرگ و مسئولي کشور افتخاري جامعه علمين براي عملکرد آن است و ايابيارز

  .شود محسوب مي

هاي مورداستفاده در كشورهاي  بررسي و مطالعه مباني ارزيابي عملكرد و شاخص

هاي كليدي  ن شاخصيتواند به تعي ميه، ه و برخي از كشورهاي درحال توسعتوسعه يافت

ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي  هاي محيطي دانشگاه گيژوي مبتني بر، ارزيابي عملكرد

هاي قابل قبول مبتني بر تحقيقات و مطالعات   شاخصنيي و تعييشناسا. شود ايران منجر

 يابي ارزيها شنهاد شاخصي پي براينه مناسبياز يك سو زم، وهشژاين پ انجام شده در

 يط الزم را برايجاد و ازسوي ديگر نيز شراي ايها و مؤسسات آموزش عال عملکرد دانشگاه

هاي   و همچنين ساير سيستمي و گزارشگري ماليستم حسابداري سيها تي قابليابيارز

هاي  از شاخصين اطالعات مالي و غير مالي مورد نيجهت تأم، كننده اطالعات موجود تأمين

سسات ؤو م ها گيري عملكرد دانشگاه ازهد اني جامعه تخصصي كشور برامورد اجماع

  .سازد آموزش عالي ايران را فراهم مي
  

  ادبيات پژوهش
هاي غيرانتفاعي است كه شايد  ترين مفاهيم در سازمان ارزيابي عملكرد يكي از پيچيده

  . اقع شودروزي فرا نرسد تا بتوان از آن تعريفي ارائه نمود كه مورد قبول همگان و

 عملکرد يابير در مورد ارزي کبيايتاني حسابداران برياز انجمن مل) ۱۹۹۲ (يکنون و فرا

  ].۶ [»افتيشود، بهبود خواهد   مييابيآنچه ارز«کنند که  ن جمله بسنده مييبه ا

تواند مشوق مديران  معتقدند كه سيستم ارزيابي عملكرد مي) ۱۹۹۵(كوك و همكاران 

سازي انتظارات و التزامات نيز به مديران كمك  ويي باشد و در شفافگ در ابتكار و پاسخ

بندي بودجه،  آنان براي ارزيابي عملكرد كاركردهاي متعددي را از جمله فرمول. نمايد

اند  گويي برشمرده تخصيص منابع، برانگيختن كاركنان، بهبود خدمات و تقويت توان پاسخ

]۷.[  

ونان و ي کشور ي مالي و گزارشگريابدارستم حسي سيکه به بررس) ۱۹۹۸(روگر 

 ييگو  پاسخي برايک خواست عمومير ي اخيها کا پرداخته، معتقد است که در ساليآمر

.  بوجود آمده استيها و مؤسسات آموزش عال در دانشگاهبهتر نسبت به منابع مصرف شده 

 از يشتريبها باعث شود تا آنان حفاظت   عملکرد دانشگاهيابيدوار است که ارزي اميو

او . ردينه قرار گيجه منابع محدود، مورد استفاده بهيها کرده و در نت  دانشگاهيوجوه عموم
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 در ي مالييگو ها، پاسخ  دانشگاهي ماليستم گزارشگريمعتقد است که حلقه گمشده در س

باشد   عملکرد مييابي ارزيت برايري مديت و حسابداري سنجش مسئوليقالب حسابدار

]۱۰.[  

معتقدند كه ارزيابي عملكرد در آموزش عالي يكسري ) ۲۰۰۰(ون و كوترايت بارنتس

دهند بايد در مورد چه مطالبي، چگونه فكر  فنون ادراكي و مخصوصي هستند كه نشان مي

ها انجام  اين كار از طريق تعيين مفروضات هنجاري براي انتخاب و تدوين شاخص. كرد

  ].۵[پذيرد  مي

ها و   چالش‐ عملکرديابيارز«اي تحت عنوان   مقالهدر) ۲۰۰۳(موند جانسون ير

: کشد ر ميين به تصوي عملکرد چنيابي را با ارزييگو ت پاسخي ارتباط مسئول»ها ياستراتژ

ن مقامات باالتر ي در مقابل مقامات باالتر و ايريپذ تي مسئوليعني ييگو ت پاسخيمسئول

، ي حفظ اعتماد عموميند که برافه دارين وظيکرد مسئولين رويدر ا. همان مردم هستند

ز يار عموم قرار دهند و مردم نياي روشن و شفاف در اخت  خود را به گونهيها جه فعاليتينت

 استفاده ين افراد از منابع و امکانات موجود در جامعه به چه نحويحق دارند بدانند که ا

  عملکرد نشانيابيل، ارزمقاب در. شان چه بوده استيها و عملکردها جه برنامهياند و نت کرده

  ].۹[ از آن به دست آمده است يجيک برنامه چگونه انجام شده و چه نتايدهد که  مي

داند و به همين لحاظ معتقد  رسالت ارزيابي عملكرد را پاسخگويي مي) ۲۰۰۴(كريليدو 

گويي تنظيم شوند،  ها بايد در راستاي مسئوليت پاسخ است كه در ارزيابي عملكرد، شاخص

ني بوسيله آنها بتوان ارزيابي نمود كه آموزش عالي تا چه حد در راستاي اهداف ملي و يع

  ].۸[رفاه عمومي گام برداشته است 

تحليل نظري پيرامون سيستم نظارت مالي «اي تحت عنوان  در مقاله) ۱۳۸۲(باباجاني 

ها با رأي  ساالر كه دولت هاي سياسي مردم در رژيم: نويسد مي» ييگو پاسخكشور از منظر 

شوند، مصرف منابع مالي عمومي متضمن دو نوع مسئوليت  مستقيم مردم انتخاب مي

 ييگو پاسخ مسئوليت ايفاي .است عملياتي ييگو پاسخ و مالي ييگو پاسخ  شاملييگو پاسخ

 عملياتي نيز نياز ييگو پاسخمالي، مستلزم اعمال يك سيستم نظارت مالي و اداي مسئوليت 

  ].۱[ است ييگو پاسخستم نظارت عملياتي مبتني بر مسئوليت به اعمال يك سي

  

  هاي تحقيق فرضيه
هاي پيشينياني است كه مباني  هاي دقيق در يافته فرضيه خود حاصل مطالعات و بررسي
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يابي به  در اين پژوهش به منظور دست. اند ريزي نموده نظري يك حوزه از علم را پي

بندي گرديده كه در اينجا  فرضيه فرعي صورتاهداف تحقيق، سه فرضيه اصلي و پنج 

  :گردد هاي اصلي به شرح زير ارائه مي جهت اختصار، صرفاً فرضيه

هاي قابل قبول ارزيابي عملكرد، جهت  ها و مؤسسات آموزش عالي از شاخص دانشگاه .۱

  .باشند  مالي و عملياتي برخوردار نميييگو پاسخايفاي مسئوليت 

 مورد عمل، قادر به تأمين اطالعات مالي مورد نياز، سيستم حسابداري و گزارشگري .۲

 .باشند ها و مؤسسات آموزش عالي نمي جهت ارزيابي عملكرد دانشگاه
هاي الزم براي تأمين ساير  كننده اطالعات، از قابليت هاي موجود تأمين ساير سيستم .۳

ها و مؤسسات آموزش عالي  اطالعات مورد نياز، جهت ارزيابي عملكرد دانشگاه

 .باشند برخوردار نمي

  

  روش اجراي تحقيق
يابي به نتايج علمي، پنج مرحلـه اساسـي           به منظور اجراي صحيح پژوهش حاضر و دست       

  .تدوين و براي تحقق آن اقدامات زير به عمل آمد

 مورد استفاده يها  عملکرد و شاخصيابي ارزي نظري و مطالعه مبانيبررس :مرحله اول

 يدي کليها  شاخصيين شناسايدر حال توسعه و همچنافته و ي توسعه يدر کشورها

 يابيل کشورها، به منظور دستين قبي ايها و مؤسسات آموزش عال  عملکرد دانشگاهيابيارز

 کشور و کسب اجماع ي از جامعه تخصصيشنهاد، جهت نظرخواهي قابل پيها به شاخص

  .در مورد آنها

 يها ور در مورد شاخصنظران کش  از متخصصان و صاحبينظرخواه :مرحله دوم

 قابل قبول يها  عملکرد، به منظور انتخاب شاخصيابي ارزي نظري مستخرجه از مبانيديکل

 يها و مؤسسات آموزش عال  عملکرد دانشگاهيابي ارزي، برايطي محيها يژگي بر ويو مبتن

  .رانيدر ا

ها و  گاههاي ارزيابي عملكرد موجود دانش ارزيابي كفايت و قابليت شاخص :مرحله سوم

  . مالي و عملياتيييگو پاسخمؤسسات آموزش عالي به منظور تحقق مسئوليت 

ها  دانشگاه عمل مور گزارشگري و يحسابدار ستميس يها تيقابل يابيارز :چهارم مرحله

 يها  شاخصيري در تأمين اطالعات مالي مورد نياز، جهت بکارگيو مؤسسات آموزش عال

  . کشوريمورد اجماع جامعه تخصص
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كننده اطالعات به منظور  هاي موجود تأمين ارزيابي قابليت ساير سيستم :مرحله پنجم

ها و  مالي، جهت ارزيابي عملكرد دانشگاهينان از ميزان تأمين اطالعات غيرحصول اطم

  .مؤسسات آموزش عالي
  

  ها نامه پرسش يها ع عوامل و شاخصيتوز): ۱(نگاره 

نوع 
 نامه پرسش

 و موثر يديعوامل کل
 عملکرد يابي ارزدر

ها و مؤسسات  دانشگاه
  يآموزش عال

 يها شاخص
  يمال

 يها شاخص
  ياتيعمل

جمع 
 ها شاخص

 ي مختلف دلفياعضا
  )دهندگان پاسخ(

  ۲۸  ۵  ۲۳  ي و اداريعامل مال  الف

 ي وادارين ماليمعاون

ران و يها، مد دانشگاه

ن واحد بودجه و يمعاون

 يران ماليالت، مديتشک

  ن آنانيومعاون

  ۲۷  ۱۰  ۱۷  يل پژوهشعام  ب
ها   دانشگاهين پژوهشيمعاون

  و مراكز تحقيقاتي

  ج
 و يعامل آموزش

  يليالت تکميتحص
۹  ۱۴  ۲۳  

 و ين آموزشيمعاون

 يليالت تکميتحص

  ها دانشگاه

  د
 و ييعامل دانشجو

  يفرهنگ
۱۳  ۱۷  ۳۰  

 و يين دانشجويمعاون

  ها  دانشگاهيفرهنگ

  ها نشگاه داين عمرانيمعاون  ۱۲  ۵  ۷  يعامل عمران  هـ

    ۱۲۰  ۵۱  ۶۹  ها جمع شاخص  

  و
» الف«ه عوامل يکل

  »هـ« ت يلغا
۶۹  ۵۱  ۱۲۰  

 واحد نظارت و يرؤسا

ها،   در دانشگاهيابيارز

نظران شورايعالي  صاحب

انقالب فرهنگي، مديران و 

مسئولين مربوط به ارزيابي 

عملكرد در وزارت علوم 

تحقيقات و فناوري و 

سازمان سنجش آموزش 

نين مديران و كشور و همچ

كارشناسان ارشد سازمان 

ريزي  مديريت و برنامه

  كشور
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  هاي تحقيق يافته

  :گردد گانه تحقيق به اختصار و به شرح زير ارائه مي  هاي هر يك از مراحل پنج يافته

بررسي و مطالعه مباني نظري ارزيابي عملكرد به منظور  :اي مطالعه كتابخانه) ۱مرحله 

ها و مؤسسات آموزش عالي، به  و مؤثر در ارزيابي عملكرد دانشگاهتعيين عوامل كليدي 

اي  در همين راستا، با استفاده از روش كتابخانه. عنوان اولين مرحله مورد توجه قرار گرفت

گيري از تجارب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، مطالعاتي نسبتاً كافي به  و بهره

ها و مؤسسات آموزش  ر در ارزيابي عملكرد دانشگاهمنظور شناسايي عوامل كليدي و مؤث

هاي محيطي ايران، پنج عامل  بر اساس اين مطالعات و مطالعه ويژگي. عالي به عمل آمد

عامل آموزشي و تحصيالت ) ۳عامل پژوهشي، ) ۲عامل مالي و اداري، ) ۱: كليدي شامل

 شاخص مرتبط با ۱۲۰اه عامل عمراني، به همر) ۵عامل دانشجوئي و فرهنگي، ) ۴تكميلي، 

هاي پيشنهادي محقق، جهت نظرخواهي از جامعه  اين عوامل شناسايي و به عنوان شاخص

  . تخصصي كشور ارائه گرديد

جهت نظرخواهي از جامعه  :نظرخواهي از متخصصان از طريق تحقيق دلفي) ۲مرحله 

وري شده با آ سپس اطالعات جمع. تخصصي كشور از فرايند تحقيق دلفي استفاده گرديد

)ي مختلف آماري اعم از كاي اسكوئر ها استفاده از آزمون )2χ،  تحليل واريانس يك

 اسميرنوف يك گروهي، ‐هاي مستقل، كولموگوروف  براي گروهTعامله، آزمون 

 اسميرنوف دو گروهي، واريانس درون گروهي، و تحليل عاملي مورد ‐كولموگروف

  :باشد الذكر به شرح زير مي هاي فوق نتايج حاصل از اجراي آزمون. تارزيابي قرار گرف

  

)آزمون كاي اسكوئر  )2χ  
 »مخـالف « و »موافـق « مربوط به پژوهش حاضر، با كلمـه  نامه  پرسشنظر به اين كه پاسخ      

نـده  ده  هـاي پاسـخ     تعيين گرديده بود، با به كارگيري اين آزمون، ابتدا مواضـع كلـي گـروه              

هاي مربوط به هر يك از عوامل كليدي مستخرج از مباني نظـري ارزيـابي                 نسبت به شاخص  

نتايج حاصل از آزمون كاي اسـكوئر، بيـانگر آن اسـت كـه كليـه        . عملكرد مشخص گرديد  

بـه عبـارت   . انـد   را مـورد تأييـد قـرار داده   ها نامه پرسشدهنده، همه سؤاالت  هاي پاسخ   گروه

هاي زير مجموعه آنها كه در  تقاد دارند كه پنج عامل به همراه شاخصها اع ديگر كليه گروه

هـا و      پيـشنهاد شـده، بـه عنـوان عوامـل كليـدي در ارزيـابي عملكـرد دانـشگاه                   ها  نامه  پرسش
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 مـالي و عمليـاتي آنهـا مـؤثر          ييگـو  پاسـخ مؤسسات آموزش عالي و ارتقاء سطح مـسئوليت         

 .خواهند بود

  

  آزمون تحليل واريانس يك عامله
دهنـده هـر گـروه از سـطح تحـصيالت،             در پژوهش حاضر، نظر به اين كه افراد تـشكيل         

رشته تحصيلي، فعاليت اصلي، ميزان تجربه و سمت متفاوت برخوردارنـد، بـه منظـور تعيـين             

هـاي   هاي فردي متفاوت، نظر يكساني نسبت به شـاخص   اين كه آيا افراد هر گروه با ويژگي       

هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي      د ارزيابي عملكرد دانـشگاه مربوط به عوامل مختلف در مور   

  .دارند يا خير، از آزمون تحليل واريانس استفاده گرديد

هـا نـشان      دهنـده هـر يـك از گـروه          نتايج آزمون تحليل واريانس در مورد افراد تـشكيل        

دهنـده هـر گـروه كـه بـر حـسب              داري بين نمره كل افراد تشكيل       دهد كه اختالف معني     مي

اي فردي شامل ميزان تحصيالت، رشته تحـصيلي، فعاليـت اصـلي، ميـزان تجربـه و          ه  ويژگي

اند، به استثناي دو مورد وجود ندارد كه جهـت روشـن شـدن                بندي شده   سمت متفاوت طبقه  

 تـوكي بـه عمـل آمـد و مـشخص گرديـد كـه كليـه                  ‐HSDاختالف مزبور، آزمون تعاقبي     

هـاي زيـر      يكـساني نـسبت بـه شـاخص       هـاي فـردي متفـاوت، نظـر           دهندگان با ويژگي    پاسخ

ها و مؤسسات آموزش عالي بـه         مجموعه عوامل كليدي و مؤثر در ارزيابي عملكرد دانشگاه        

  .اند  مالي و عملياتي ارائه دادهييگو پاسخمنظور تحقق مسئوليت 

  

  هاي مستقل  براي گروهTآزمون 

معـاونين   «گـروه اول شـامل    . در اين تحقيق، اعـضاي دلفـي از دو گـروه تـشكيل شـدند              

در حـوزه فعاليـت مربوطـه و گـروه دوم           » ها و مراكـز تحقيقـاتي       هاي مختلف دانشگاه    حوزه

نظـران    هـا، صـاحب     رؤساي واحـد نظـارت و ارزيـابي دانـشگاه         (باشند    مي» ساير متخصصان «

شورايعالي انقالب فرهنگي، مديران و مسئولين مربوط به ارزيابي عملكرد در وزارت علوم،             

وري و سازمان سنجش كشور و همچنين مديران و كارشناسان ارشد سـازمان             تحقيقات و فنا  

بنابراين به منظور تعيين اين كه آيا هر دو گروه، نظر يكساني ). ريزي كشور مديريت و برنامه

 اسـتفاده   Tانـد، از آزمـون        هاي مربوط به هر عامل كليـدي ارائـه داده           نسبت به كليه شاخص   

  .گرديد
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دهنده   داري بين دو گروه پاسخ      دهد كه اختالف معني      نشان مي  Tنتايج حاصل از آزمون     

ها و ساير متخصصان، نظر يكـساني نـسبت بـه             به عبارت ديگر معاونين دانشگاه    . وجود ندارد 

هـا و     هـاي مربوطـه بـراي ارزيـابي عملكـرد دانـشگاه             هر يك از عوامـل كليـدي و شـاخص         

 مـالي و عمليـاتي ارائـه        ييگـو  پاسـخ مؤسسات آمـوزش عـالي بـه منظـور تحقـق مـسئوليت              

 براي مقايسه ميـانگين امتيـازات تخـصيص يافتـه توسـط             Tنتايج حاصل از آزمون     . اند  نموده

ها با ساير متخصصان در مورد كليه عوامل كليدي و به تفكيـك هـر عامـل                   معاونين دانشگاه 

  .انعكاس يافته است) ۲(در نگاره شماره 

  
 ميانگين امتيازات تخصيص يافته توسط معاونين  براي مقايسهTنتايج آزمون ): ۲(نگاره 

  ها با ساير متخصصان در مورد كليه عوامل كليدي به تفكيك هر عامل دانشگاه

عامل آموزشي و   عامل پژوهشي  عامل مالي و اداري
 تحصيالت تكميلي

عامل دانشجوئي و 
  فرهنگي

 گروه  عامل عمراني
 
  

  شاخص آماري
معاونين مالي 
  و اداري

ساير 
  صصانمتخ

معاونين 
  پژوهشي

ساير 
 متخصصان

معاونين 
  آموزشي

ساير 
 متخصصان

معاونين 
 دانشجوئي

ساير 
  متخصصان

معاونين 
  عمراني

ساير 
  متخصصان

  ۵۰  ۲۹  ۵۰  ۲۴  ۵۰  ۲۹  ۵۰  ۴۷  ۵۰  ۱۰۵  تعداد

  ۷۹/۶  ۰۰/۷  ۵۲/۶  ۳۷/۶  ۰۸/۷  ۲۵/۶  ۴۴/۶  ۲۴/۶  ۴۸/۶  ۴۵/۶  ميانگين

  ۱۱/۱  ۱۰/۱  ۲۵/۱  ۳۷/۱  ۳۹/۱  ۳۲/۱  ۳۴/۱  ۳۹/۱  ۱۰/۱  ۴۳/۱  انحراف معيار

 Tنسبت 

  درجه آزادي

  Tاحتمال 

۱۲۰/۰  

۱۵۲  

۹۰۴/۰  

۷۱۵/۰  

۹۵  

۴۷۷/۰  

۶۳۰/۱  

۷۷  

۰۷۱/۰  

۴۳۲/۰  

۷۲  

۶۶۸/۰  

۸۱۸/۰  

۷۷  

۴۱۷/۰  

  

براي حصول اطمينان از توافق اعضاي       : اسميرنوف يك گروهي   ‐آزمون كولموگوروف 

شنهادي از يـك سـو و همچنـين         هـاي پيـ     درون هر يك از اعضاي دلفـي در مـورد شـاخص           

ها به پاسخ داده شده از ديگر سـو، از آزمـون            ارزيابي ميزان اطمينان اعضاي هريك از گروه      

 كـه از  ۵/۴در ايـن آزمـون عـدد    .  اسميرنوف يك گروهي استفاده گرديد    ‐كولموگوروف

تفـاوتي و      پيوستار به دست آمده، به عنوان وضعيت بـي         ۵ و   ۴نصف حاصل جمع امتيازهاي     

دهـد    الذكر نـشان مـي      نتايج آزمون فوق  .  درصد تعيين گرديد   ۵داري نيز     سطح احتمال معني  

هـاي مربـوط بـه عوامـل          دهنده در مـورد شـاخص       كه نظر اعضاي هر يك از دو گروه پاسخ        

داري نداشته و توافق عمومي و گروهـي دارنـد و از سـوي         گانه، با يكديگر تفاوت معني      پنج

هـاي مزبـور نيـز بـه          دهنده نـسبت بـه شـاخص         دو گروه پاسخ   ديگر موضع موافق هر يك از     



  ١٣٨٦ زييپا ،۴۹ شماره ،١٤های حسابداری و حسابرسی، سال  بررسی

  

٥٤

 

تواند مبين ميزان اطمينان كافي بـه    تفاوتي اختالف دارد كه مي      داري با نقطه بي     صورت معني 

 .نظر موافق اعضاء تلقي شود
بـراي حـصول اطمينـان از توافـق بـين            : اسميرنوف دو گروهـي    ‐آزمون كولموگوروف 

هاي مرتبط با عوامـل كليـدي، از          مورد هر يك از شاخص    دهنده در     گروهي دو گروه پاسخ   

.  درصـد اسـتفاده گرديـد      ۵ اسميرنوف دو گروهي با سطح احتمال        ‐آزمون كولموگوروف 

نتايج آزمون به عمل آمده، بيانگر آن است كه بـه غيـر از دو شـاخص، بـين نظـر دو گـروه                        

داري وجـود      معنـي  گانـه، اخـتالف      شاخص مربوط به عوامل پـنج      ۱۱۸دهنده نسبت به      پاسخ

هاي مربوط به عوامل كليدي و        به عبارت ديگر هر دو گروه، نسبت به شاخص        . نداشته است 

. ها و مؤسسات آموزش عالي نظر يكسان و موافقي دارنـد            مؤثر در ارزيابي عملكرد دانشگاه    

پــذيرش قــرار گرفتــه و قابــل تكــرار در   شــاخص مــورد۱۲۰ شــاخص از ۱۱۸بــدين ترتيــب 

 ‐نتـايج حاصـل از آزمـون كولمـوگروف        . ر دوم تحقيق دلفـي نخواهنـد بـود         دو نامه  پرسش

كه منجر به حذف دو مورد از       ) عامل پژوهشي (اسميرنوف مربوط به يكي از عوامل كليدي        

 .ارائه گرديده است) ۳(هاي پيشنهادي گرديد، در نگاره شماره  شاخص
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  اسميرنوف در مورد‐نتايج آزمون كولموگوروف): ۳(نگاره 
  »پژوهشي«هاي مربوط به عامل  خصشا

  ميانگين پاسخ
وضعيت اظهار نظر 

  گروهي 
k-s)يك گروهي  (  

تفاوت درون 
شماره   )واريانس(گروهي 

گروه  شاخص
  اول

گروه 
  دوم

گروه 
  اول

گروه 
  دوم

تفاوت بين 
  گروهي

)k-sدو گروهي ( 

  zمقدار 
(k-s)  

سطح 
 داري معني

گروه 
  اول

گروه 
  دوم

 ۵۲۳/۱ ۹۷۵/۱  ۹۲۲/۰  ۵۵۱/۰  ۱۱۲/۰  موافق  موافق  ۵۸/۷  ۵۳/۷  ۱

 ۵۷۵/۱ ۷۳۷/۱  ۸۱۸/۰  ۶۳۳/۰  ۱۲۹/۰  موافق  موافق  ۰۴/۷  ۱۷/۷  ۲

 ۱۸۸/۱ ۱۱۱/۱  ۷۳۳/۰  ۶۸۷/۰  ۱۴۰/۰  موافق  موافق  ۴۲/۵  ۰۹/۶  ۳

 ۳۱۸/۱ ۶۶۸/۱  ۲۲۳/۰  ۰۴۷/۱  ۲۱۳/۰  موافق  موافق  ۰۶/۷  ۲۳/۶  ۴

 ۲۳۲/۱ ۰۱۸/۱  ۹۷۹/۰  ۴۷۲/۰  ۱۱۰/۰  موافق  موافق  ۰۰/۷  ۲۳/۷  ۵

 ۵۱۶/۱ ۶۸۹/۱  ۹۹۳/۰  ۴۳۰/۰  ۰۸۹/۰  موافق  موافق  ۵۹/۶  ۳۶/۶  ۶

 ۲۷۱/۱ ۴۵۵/۱  ۹۹۰/۰  ۴۴۰/۰  ۰۸۹/۰  موافق  موافق  ۳۰/۶  ۶۰/۶  ۷

 ۱۶۶/۱ ۹۱۸/۱  ۶۲۷/۰  ۷۵۰/۰  ۱۵۲/۰  موافق  موافق  ۸۴/۶  ۷۷/۶  ۸

 ۱۴۹/۱ ۸۴۸/۱  ۲۶۲/۰  ۰۰۷/۱  ۲۰۵/۰  موافق  موافق  ۳۰/۶  ۸۷/۶  ۹

 ۴۲۴/۱ ۴۶۴/۱  ۸۰۹/۰  ۶۳۹/۰  ۱۳۰/۰  موافق  موافق  ۵۰/۶  ۹۴/۶  ۱۰

 ۳۵۶/۱ ۵۱۸/۱  ۵۰۴/۰  ۸۲۵/۰  ۱۷۰/۰  موافق  موافق  ۴۵/۶  ۰۲/۷  ۱۱

 ۳۵۶/۱ ۵۴۳/۱  ۹۸۷/۰  ۴۵۲/۰  ۰۹۲/۰  موافق  موافق  ۷۰/۶  ۶۸/۶  ۱۲

 ۵۸۶/۱ ۵۶۱/۱  ۰۰/۱  ۲۶۴/۰  ۰۵۴/۰  موافق  موافق  ۶۲/۶  ۷۲/۶  ۱۳

 ۵۰۶/۱ ۸۹۶/۰  ۱۴۳/۰  ۱۴۸/۱  ۲۳۳/۰  موافق  موافق  ۸۴/۶  ۰۲/۶  ۱۴

 ۸۴۲/۰ ۵۲۰/۱  ۱۲۸/۰  ۱۷۳/۱  ۲۳۸/۰  موافق  موافق  ۷۸/۵  ۵۷/۶  ۱۵

 ۱۰۱/۱ ۲۸۴/۱  ۹۳۸/۰  ۵۳۴/۰  ۱۲۳/۰  موافق  موافق  ۲۱/۶  ۱۳/۶  ۱۶

 ۰۳۸/۱ ۰۶۴/۱  ۴۱۲/۰  ۸۸۶/۰  ۲۰۸/۰  موافق  موافق  ۷۳/۵  ۳۸/۶  ۱۷

 ۸۸۷/۱ ۴۰۰/۲  ۴۰۶/۰  ۸۹۰/۰  ۱۸۱/۰  موافق  موافق  ۶۴/۷  ۰۰/۸  ۱۸

 ۷۹۸/۱ ۳۶۸/۲  ۳۶۴/۰  ۹۲۲/۰  ۱۸۷/۰  موافق  موافق  ۲۶/۷  ۶۲/۷  ۱۹

 ۴۸۲/۱ ۳۵۰/۲  *۰۴۷/۰  ۳۷۰/۱  ۲۷۸/۰  موافق  موافق  ۳۶/۷  ۵۵/۷  ۲۰

 ۵۳۶/۱ ۱۱۴/۲  ۴۹۰/۰  ۸۳۴/۰  ۱۷۰/۰  موافق  موافق  ۶۹/۶  ۴۹/۶  ۲۱

 ۶۰۰/۱ ۸۱۵/۰  ۵۹۲/۰  ۷۷۱/۰  ۱۵۸/۰  موافق  موافق  ۸۸/۶  ۸۹/۶  ۲۲

 ۴۳۲/۱ ۰۰۴/۲  ۱۵۰/۰  ۱۳۷/۱  ۲۳۱/۰  موافق  موافق  ۵۲/۶  ۲۸/۷  ۲۳

 ۱۷۴/۱ ۱۹۵/۲ *۰۱۸/۰  ۵۳۱/۱  ۳۱۱/۰  موافق  موافق  ۴۴/۶  ۱۹/۷  ۲۴

 ۵۹۲/۱ ۰۹۳/۲  ۹۹۱/۰  ۴۳۸/۰  ۰۸۹/۰  موافق  موافق  ۴۶/۷  ۰۲/۷  ۲۵

 ۰۸۸/۱ ۸۳۶/۰  ۲۳۴/۰  ۰۳۵/۱  ۲۴۴/۰  موافق  موافق  ۷۵/۵  ۰۰/۷  ۲۶

 ۱۹۲/۱ ۹۲۷/۰  ۲۸۱/۰  ۹۹۰/۰  ۲۳۱/۰  موافق  موافق  ۸۴/۵  ۶۶/۶  ۲۷

 ۲۰هاي شـماره   دهنده در مورد ميزان توافق شاخص شود، بين نظر دو گروه پاسخ       همانطور كه مالحظه مي    *

 دور دوم دلفـي  نامـه  پرسشهاي مذكور براي تكرار در      داري وجود دارد، لذا شاخص       اختالف معني  ۲۴و  

  .باشند واجد شرايط مي
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  تحليل عاملي

هاي زير مجموعه هـر يـك از عوامـل كليـدي، از آزمـون                 به منظور تعيين نقش شاخص    

هـاي مربـوط بـه هـر          ه گرديد تا مشخص شود كه هر يك از شـاخص           استفاد »تحليل عاملي «

بـر اسـاس نظـر      . دهـد   عامل، به چه ترتيبي، بـاالترين بـار عـاملي را بـه خـود اختـصاص مـي                  

 درصـد را    ۵۰متخصصان، از جمله تنسلي و تنـسلي در تحليـل عوامـل، بـار عـاملي بـيش از                    

حاضـر نيـز، نظـر بـه كثـرت          توان به عنوان شاخص قوي در نظر گرفت، لذا در پـژوهش               مي

هايي كه بار     هاي مورد اجماع و تسهيل در امر ارزيابي عملكرد، آن دسته از شاخص              شاخص

نتايج حاصل از تحليل    .  درصد را به خود اختصاص دادند، حذف گرديد        ۵۰عاملي كمتر از    

) ۵(هاي عوامل كليدي و بـه تفكيـك هـر عامـل در نگـاره شـماره                    عاملي در مورد شاخص   

عالوه بر آن، براي پنج عامل كليدي نيز آزمون تحليل عـاملي بـه عمـل                . س يافته است  انعكا

هـاي دانـشجوئي و فرهنگـي، پژوهـشي، مـالي و اداري،               آمد و مـشخص گرديـد كـه عامـل         

آموزشي و تحصيالت تكميلي و عمراني به ترتيب، بيشترين نقش كليدي و مؤثر در ارزيابي 

نتـايج حاصـل از تحليـل       .  عالي را ايفا خواهند نمود     ها و مؤسسات آموزش     عملكرد دانشگاه 

 .ارائه گرديده است) ۴(عاملي مربوط به عوامل كليدي نيز در نگاره شماره 

  

   نتايج تحليل عاملي در مورد عوامل كليدي ):۴(نگاره 

عوامل 
  كليدي

دانشجوئي 
  و فرهنگي

مالي و   پژوهشي
  اداري

آموزشي و 
تحصيالت 
  تكميلي

مقدار   عمراني
ش ارز

  ويژه

درصد 
  واريانس

  ۶۳/۰  ۱۳/۳  ۶۹/۰  ۷۱/۰  ۷۵/۰  ۸۸/۰  ۹۰/۰  بار عاملي

  

 
 درصـد در تحليـل عوامـل،        ۵۰گريم و يارنولد معتقدند كه واريانس تبيـين شـده بـاالي             

 مقـدار ارزش ويـژه      ۱۳/۳نيـز بيـانگر     ) ۴(نتايج حاصل از نگاره شـماره       . بسيار مطلوب است  

باشـد كـه پوشـش بـسيار           درصد واريانس مي   ۶۳نتيجه  و در   ) مجموع بار عاملي به توان دو     (

ؤسسات آمـوزش عـالي بـه       ها و م    مطلوبي از عوامل كليدي، جهت ارزيابي عملكرد دانشگاه       

  .درو شمار مي



  ...ها و  ستم حسابداری دانشگاهيهای س تيابی عملکرد و بررسی قابليهای ارز ن شاخصييتع
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  هر يك از عوامل كليدي هاي مربوط به نتايج تحليل عاملي در مورد شاخص): ۵(نگاره 
  

  عامل مالي و اداري
عامل دانشجوئي و 

  فرهنگي
  عامل پژوهشي

عامل آموزشي و 
  تحصيالت تكميلي

  عامل عمراني

ف
دي
ر

  شرح  
بار 
 عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

نــــرخ بودجــــه    ۱

پژوهشي دانشگاه  

  به كل بودجه

ــشجويان   ۷۶/۰ ــرخ دان ن

  اخراجي

نرخ قراردادهـاي     ۸۸/۰

پژوهـــشي بـــرون 

  دانشگاهي

ــه   ۷۹/۰ ــتاد بـ ــرخ اسـ نـ

 هيـــأت اعـــضاي

  علمي 

نـــــرخ بودجـــــه  ۹۲/۰

احداث يـا خريـد     

  فضاي ورزشي 

۸۱/۰ 

ــل    ۲ ــرخ كــــ نــــ

خودكفـــــــــائي 

  دانشگاه

ــرخ  ۷۴/۰ نــــــــــــــــ

آموختگـان    دانش

شــاغل در رشــته   

  مرتبط 

ــاالت    ۸۵/۰ ــرانه مقـ سـ

چاپ شده داخلي   

بــه اعــضاء هيــأت 

  علمي

ــه    ۷۵/۰ ــشيار ب ــرخ دان ن

اعـــضاي هيـــأت  

  علمي 

نـــــرخ بودجـــــه  ۹۰/۰

احداث يـا خريـد     

   فضاي فرهنگي

۷۰/۰ 

نــرخ خودكفــائي   ۳

دانشگاه از محـل    

  آموزش

ــشجويان   ۷۱/۰ ــرخ دان ن

  مشروطي 

هــاي  سـرانه طــرح   ۸۳/۰

پژوهـــشي بـــرون 

ــشگاهي  دانــــــــ

ــأت   ــضاي هيـ اعـ

  علمي

ــه   ۷۳/۰ ــرخ اســتاديار ب ن

اعـــضاي هيـــأت  

  علمي 

نـــــرخ بودجـــــه  ۸۶/۰

احداث يـا خريـد     

  فضاي آموزشي 

۶۵/۰ 

نــرخ كارمنــد بــه   ۴

  دانشجو

ــاالت   ۷۰/۰ ــرخ مقــ نــ

  دانشجويان علمي

ــائي   ۸۲/۰ ــرخ خودكف ن

بودجه تحقيقـاتي   

ــل بخـــش  از محـ

  عمومي

ــرخ دانــشجويان   ۷۳/۰ ن

  خارجي 

نـــــرخ هزينـــــه   ۷۸/۰

   يتعميرات اساس

۶۵/۰ 

نــرخ خودكفــائي   ۵

دانشگاه از محـل    

  پژوهش

ــشجويان   ۷۰/۰ ــرخ دان ن

  انصرافي 

سرانه كتب علمي     ۸۱/۰

ــده   ــاپ شـــ چـــ

ترجمـــــه يـــــا  (

  )تأليف

ــه   ۷۲/۰ ــتاد بـ ــرخ اسـ نـ

  جودانش

نـــــرخ بودجـــــه  ۷۶/۰

احداث يـا خريـد     

ــاه هــــاي  خوابگــ

  دانشجوئي 

۵۵/۰ 

نــرخ كارمنــد بــه   ۶

  استاد 

ــالت   ۶۹/۰ ــرانه مجـ سـ

ــه ازاي  خــارجي ب

هــــــاي  گــــــروه

  آموزشي 

ــاالت    ۷۹/۰ ــرانه مقـ سـ

ــده   ــاپ شـــ چـــ

 اعضاء   به يرجخا

 )I. S.I( هيأت علمي

ــه   ۷۰/۰ ــي بـ ــرخ مربـ نـ

اعـــضاي هيـــأت  

  علمي

۷۴/۰     

ــرخ تحــصيالت   ۷ ن

  اري كاركنان اد

نــــــرخ هــــــرم   ۶۸/۰

  دانشجوئي 

نرخ قراردادهـاي     ۷۵/۰

ــشي  پژوهــــــــــ

هــــــاي  طــــــرح

  تحقيقاتي ملي

نـــــــــــــــــــرخ  ۷۰/۰

  آموختگي  دانش

۷۴/۰     

هـاي    سرانه هزينه   ۸

پرســنلي اعــضاي 

  هيأت علمي

نرخ بودجه سـرانه     ۶۷/۰

  كل دانشجوئي 

ــائي   ۷۳/۰ ــرخ خودكف ن

بودجه تحقيقـاتي   

اختــــــــــصاصي 

  دانشگاه

نـــــرخ كيفيـــــت  ۷۰/۰

  خروجي 

۷۱/۰     

نــــرخ بودجــــه   ۹

  پرسنلي

ــالت   ۶۶/۰ ــرانه مجـ سـ

داخلـــي بـــه ازاي 

هــــــاي  گــــــروه

  آموزشي 

ــائي   ۷۲/۰ ــرخ خودكف ن

بودجه تحقيقـاتي   

ــل بخـــش  از محـ

  خصوصي

ــعه   ۶۷/۰ ــرخ توســـ نـــ

تحــــــــــصيالت 

  تكميلي

۷۱/۰     

هـاي    سرانه هزينه  ۱۰

پرسنلي كاركنان  

  اداري

نرخ بودجه سـرانه     ۶۴/۰

 جاري دانشجوئي 

نـــــرخ بودجـــــه   ۶۸/۰

شي دانشگاه  پژوه

  به كل بودجه 

ــرخ دانــشجويان   ۶۶/۰ ن

تحــــــــــصيالت 

تكميلــــــي بــــــه 

  كارشناسي

۷۰/۰     
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  هاي مربوط به نتايج تحليل عاملي در مورد شاخص): ۵(گاره ادامه ن
 هر يك از عوامل كليدي 

  عامل مالي و اداري
عامل دانشجوئي و 

  فرهنگي
  عامل پژوهشي

عامل آموزشي و 
  تحصيالت تكميلي

  رانيعامل عم

ف
دي
ر

  شرح  
بار 
  عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

ــه    ۱۱ ــسبت هزينــ نــ

سرانه دانـشجو بـه     

متوســـط ســـرانه  

 دانشجوئي كشور

نـــــرخ ســـــرانه   ۶۴/۰

بازديــــــــدهاي 

هاي   علمي گروه 

  آموزشي 

نرخ بودجه سرانه     ۶۶/۰

  جاري تحقيقاتي

نــــرخ اعــــضاي    ۶۶/۰

هيــــأت علمــــي  

مـــدعو بـــه تمـــام 

  توق

۷۰/۰      

ــائي   ۱۲ ــرخ خودكف ن

دانــشگاه از محــل 

خـــــــــــــدمات 

  اي مشاوره

نرخ بازديـدهاي     ۶۳/۰

  علمي 

نرخ قراردادهـاي     ۶۴/۰

پژوهــــشي درون 

  دانشگاهي

ــدت    ۶۳/۰ ــانگين مـ ميـ

زمان تحصيلي در   

  دانشگاه 

۶۷/۰      

نـــــرخ بودجـــــه   ۱۳

رفــاهي كاركنــان 

  اداري

ــه   ۶۲/۰ ــرخ بودجــ نــ

زات يـ خريد تجه 

، لـوازم   يآموزش

ــشگاه ي و آزماي

 ...  

نـــــرخ بودجـــــه   ۶۲/۰

 فرصت مطالعاتي 

ــانگين    ۶۱/۰ ــرخ ميــ نــ

تعداد دانـشجو در    

  كالس 

۶۴/۰      

نرخ بودجه سرانه     ۱۴

اختــــــــــصاصي 

  دانشجوئي

ــه    ۶۲/۰ ــرخ ورود بـ نـ

  دانشگاه 

هـاي    سرانه طـرح    ۶۱/۰

پژوهــــشي درون 

دانــــــــــشگاهي 

ــأت  اعـــضاي هيـ

  علمي

۶۱/۰          

نرخ بودجه سرانه     ۱۵

 جاري دانشجوئي

نــــــــــــــــرخ   ۶۲/۰

آموختگان   دانش

شــاغل در رشــته 

  غير مرتبط 

نرخ بودجه سرانه     ۶۱/۰

ــصاصي  اختـــــــ

  تحقيقاتي

۵۷/۰          

نرخ بودجه سرانه     ۱۶

  كل دانشجوئي

نــــــــــــــــرخ   ۶۰/۰

آموختگان   دانش

  غيرشاغل 

۶۰/۰              

نرخ بودجه سرانه     ۱۷

  ارزي دانشجوئي

نرخ دانـشجويان     ۵۹/۰

به اعضاي هيأت   

ــي در  علمــــــــ

هاي عمده    گروه

  ي تحصيالت

۵۲/۰              

ــارات    ۱۸ ــرخ اعتبـ نـ

دانشگاه از بودجه   

ريـــالي آمـــوزش 

  عالي

ــه   ۵۸/۰ ــرخ بودجــ نــ

ــرانه ارزي  ســـــ

  دانشجوئي 

۵۰/۰              

نرخ بودجه سرانه     ۱۹

ــزات  تجهيـــــــــ

  دانشجوئي

نـــــرخ ســـــرانه   ۵۸/۰

  ورزشي 

۵۰/۰              

نرخ بودجه سرانه     ۲۰

  جاري تحقيقاتي

۵۶/۰                  
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  هاي مربوط به ليل عاملي در مورد شاخصنتايج تح): ۵(گاره ادامه ن

  هر يك از عوامل كليدي
 

  عامل مالي و اداري
عامل دانشجوئي و 

  فرهنگي
  عامل پژوهشي

عامل آموزشي و 
  تحصيالت تكميلي

  عامل عمراني

ف
دي
ر

  شرح  
بار 
  عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

  شرح
بار 
 عاملي

 ينه هـا  يسرانه هز   ۲۱

ــنل ــضا يپرس  ياع

ــه ــيــ  يات علمــ

  انيدانشجو

۵۵/۰                  

 ينه هـا  يسرانه هز   ۲۲

ــنل  ي اداريپرســـ

  انيدانشجو

۵۴/۰                  

 

۲۳  

نرخ بودجه سرانه   

اختــــــــــصاصي 

  تحقيقاتي

۵۳/۰                  

  

بـراي ارزيـابي    :هاي ارزيابي عملكرد موجود ارزيابي كفايت و قابليت شاخص   ) ۳مرحله  

ها و مؤسسات آموزش عالي        عملكرد موجود دانشگاه   هاي ارزيابي   كفايت و قابليت شاخص   

گانه كليـدي     سپس بر اساس عوامل پنج    . ايران، ابتدا فرضيه اصلي شماره يك تدوين گرديد       

ها و مؤسسات آموزش عالي، كه از طريق تحقيق دلفـي             و مؤثر در ارزيابي عملكرد دانشگاه     

بنـدي    رضيه فرعـي صـورت    پذيرش جامعه تخصصي كشور نيز قرار گرفته است، پنج ف           مورد

  . گرديد تا پس از اجراي آزمون مناسب، نتايج آن به فرضيه اصلي تسري داده شود

هاي فرعـي تحقيـق، بيـانگر         هاي به عمل آمده در خصوص فرضيه        نتايج آزمون و تحليل   

تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـين            آن است كه فرضـيه اصـلي شـماره يـك تحقيـق تأييـد و مـي                 

هاي مورد اجماع جامعه تخصصي       كرد موجود در ايران، با شاخص     هاي ارزيابي عمل    شاخص

داري  ها و مؤسسات آموزش عـالي تفـاوت معنـي    گيري عملكرد دانشگاه  كشور، براي اندازه  

هاي قابل قبـول      ها و مؤسسات آموزش عالي از شاخص        به عبارت ديگر دانشگاه   . وجود دارد 

 مــالي و عمليــاتي برخــوردار ييگــو پاســخگيــري عملكــرد، جهــت ايفــاي مــسئوليت  انــدازه

مربوط به فرضيه هاي فرعي تحقيق در       ) ۲χ(نتايج حاصل از آزمون كاي اسكوئر       . باشند  نمي

  .نشان داده شده است) ۶(نگاره شماره 
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  هاي فرعي تحقيق مربوط به فرضيه) ۲χ(نتايج آزمون كاي اسكوئر ): ۶(نگاره 
  

  وضعيت تطبيق

يه
رض
ه ف
ار
شم

  

  شرح
  انطباق

عدم 
  انطباق

ظا جمع
انت

د 
ور
ت م

سب
ن

ر
**   

ده
 ش
ده
اه
مش

ت 
سب
ن

  

ر 
دا
مق

۲ χ  ي
معن

ح 
سط

 
ي
ار
د

  

رد
يا 

د 
أيي
ت

  

۱  

هـاي ارزيـابي عملكـرد        بين شـاخص  

ــالي و     ــل م ــا عام ــرتبط ب ــود، م موج

هاي مـورد اجمـاع       اداري، با شاخص  

ــراي    ــشور بـ ــصي كـ ــه تخصـ جامعـ

هـا و     گيـري عملكـرد دانـشگاه       اندازه

ــاوت    ــالي، تف ــوزش ع ــسات آم مؤس

  .داري وجود دارد يمعن

  تأئيد ۰۲۳/۰ ۱۴۳/۵  ۲۹/۰  ۵۰/۰  ۲۸  ۲۰  ۸

۲  

هـاي ارزيـابي عملكـرد        بين شـاخص  

موجود، مرتبط با عامل پژوهـشي، بـا        

هــاي مــورد اجمــاع جامعــه   شــاخص

گيـري    تخصصي كشور بـراي انـدازه     

هــا و مؤســسات   عملكــرد دانــشگاه 

داري  آمــوزش عــالي، تفــاوت معنــي 

  .وجود دارد

  تأئيد ۰۰۹/۰ ۷۶۰/۶  ۲۴/۰  ۵۰/۰  ۲۵  ۱۹  ۶

۳  

هـاي ارزيـابي عملكـرد        بين شـاخص  

موجود، مرتبط بـا عامـل آموزشـي و         

هـاي    تحصيالت تكميلي، با شـاخص    

مورد اجماع جامعه تخصصي كـشور      

ها   گيري عملكرد دانشگاه    براي اندازه 

و مؤسسات آمـوزش عـالي، تفـاوت        

  .داري وجود دارد معني

  تأئيد ۰۲۲/۰ ۲۶۱/۵  ۲۶/۰  ۵۰/۰  ۲۳  ۱۷  ۶

۴  

هـاي ارزيـابي عملكـرد        بين شـاخص  

موجود، مرتبط با عامل دانـشجوئي و       

هاي مورد اجماع     فرهنگي، با شاخص  

ــراي    ــشور بـ ــصي كـ ــه تخصـ جامعـ

هـا و     گيـري عملكـرد دانـشگاه       اندازه

ــاوت    ــالي، تف ــوزش ع ــسات آم مؤس

  .داري وجود دارد معني

  تأئيد ۰۲۸/۰  ۸۰/۴  ۳۰/۰  ۵۰/۰  ۳۰  ۲۱  ۹
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 هاي فرعي تحقيق مربوط به فرضيه) ۲χ(كاي اسكوئر نتايج آزمون ): ۶(نگاره ادامه 
  وضعيت تطبيق

يه
رض
ه ف
ار
شم

  

  رحش
 انطباق

عدم 
  انطباق

  جمع

ار
تظ
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رد
مو
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ن

**   

ده
 ش
ده
اه
مش
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رد
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أيي
ت

  

۵  

ــين شــاخص ــابي عملكــرد   ب هــاي ارزي

موجود، مـرتبط بـا عامـل عمرانـي، بـا           

ــاخص ــاع   ش ــورد اجم ــاي م ــه ه  جامع

گيــري  تخصــصي كــشور بــراي انــدازه

ــشگاه ــرد دانـ ــسات  عملكـ ــا و مؤسـ هـ

ــي   ــاوت معن ــالي، تف ــوزش ع داري  آم

  .وجود دارد

  رد  /۵۶۴  ۳۳۳/۰  ۴۲/۰  ۵۰/۰  ۱۲  ۷  ۵

*  

هـاي مربـوط بـه عوامـل          كليه شـاخص  

گانــه كليــدي و مــؤثر در ارزيــابي  پــنج

ــشگاه ــرد دانـ ــسات  عملكـ ــا و مؤسـ هـ

  آموزش عالي

 تأئيد ۰۰۱/۰ ۱۸۶/۲۱  ۲۸/۰  ۵۰/۰  ۱۱۸  ۸۴  ۳۴

  

داري بـين    به تفكيك هر يك از عوامل كليدي، جهـت تعيـين تفـاوت معنـي      ۲χ    عالوه بر اجراي آزمون         *

هاي مـورد اجمـاع تخصـصي كـشور نيـز، آزمـون               هاي ارزيابي عملكرد موجود با شاخص       كليه شاخص 

  .الذكر به عمل آمد فوق

 ۵۰، چناچه در آزمون مزبور، نـسبت مـورد انتظـار بـيش از               الذكر    با توجه به نتايج حاصل از آزمون فوق         **

  .هاي فرعي حاصل نخواهد شد درصد نيز اعمال شود، تغييري در تأئيد يا رد فرضيه

  

در اين مرحلـه از      :ارزيابي قابليت سيستم حسابداري و گزارشگري مورد عمل       ) ۴مرحله  

ها و    گري مورد عمل دانشگاه   تحقيق، به منظور تعيين اين كه آيا سيستم حسابداري و گزارش          

مؤسسات آموزش عالي، قادر به تأمين اطالعات مـالي مـورد نيـاز جهـت ارزيـابي عملكـرد                   

ها و مؤسسات آموزش عالي هستند يا خير، از روش سيستم كاوي استفاده گرديد تا                 دانشگاه

ن هاي مـالي مـورد اجمـاع اعـضاي دلفـي اطمينـا              از ميزان تأمين اطالعات مورد نياز شاخص      

فرضـيه اصـلي    (ضمناً در اين مرحله از پژوهش، جهت آزمون فرضيه مربوطه            .حاصل گردد 

استفاده گرديد كه جهت    ) ۲χ(از نسبت موفقيت و همچنين آزمون كاي اسكوئر         ) شماره دو 

) ۷(جلوگيري از اطاله كالم صرفاً نتيجه حاصل از آزمـون كـاي اسـكوئر در نگـاره شـماره                    

  .انعكاس يافته است
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  مربوط به فرضيه اصلي شماره دو) ۲χ(نتيجه آزمون كاي اسكوئر ): ۷(نگاره 
  هاي مالي مورد اجماع جامعه  شاخص

 تخصصي كشور
قابل 
  استخراج

غير قابل 
  استخراج

  جمع

نسبت 
مورد 
  انتظار

نسبت 
مشاهده 
  شده

  مقدار 
۲χ  

سطح 
  داري معني

تأييد يا 
  رد

  تأييد  ۰۰۱/۰  ۶۰۰/۴۸  ۹۵/۰  ۵۰/۰    ۳  ۵۷

  
  

تـوان نتيجـه گرفـت كـه          هاي به عمل آمده، فرضيه فوق رد و مي          توجه به نتايج آزمون   با  

هـاي مـالي مـورد اجمـاع جامعـه تخصـصي كـشور، از سيـستم                 اطالعات مورد نياز شـاخص    

ــل اســتخراج مــي  ــستم حــسابداري و  . باشــد حــسابداري موجــود قاب ــارت ديگــر، سي ــه عب ب

لي مـورد نيـاز، جهـت ارزيـابي عملكـرد           گزارشگري مورد عمل، قادر به تأمين اطالعات ما       

  .باشند ها و مؤسسات آموزش عالي مي دانشگاه

در اجراي اين مرحلـه      :هاي تأمين كننده اطالعات     ارزيابي قابليت ساير سيستم   ) ۵مرحله  

هاي عملكردي مورد اجماع جامعه تخصصي كشور         اي حاوي شاخص    نامه  پرسشاز تحقيق،   

 رؤساي دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه هـا و مؤسـسات            تنظيم و جهت نظرخواهي در اختيار     

دهنـدگان درخواسـت گرديـد تـا بـا             از پاسـخ   نامه  پرسشدر اين   . آموزش عالي قرار گرفت   

 محـل خـدمت خـود، ميـزان دسترسـي بـه        توجه به شـرايط و امكانـات موجـود در دانـشگاه     

. عيـين نماينـد   هاي عملكـردي مـورد اجمـاع اعـضاي دلفـي را ت              اطالعات مورد نياز شاخص   

از طريق آزمون كـاي     ) فرضيه اصلي شماره سه   (آوري شده و فرضيه مربوطه        اطالعات جمع 

جهت جلوگيري از اطاله كالم، از ارائه       .  مورد ارزيابي قرار گرفت    Tو آزمون   ) ۲χ(اسكوئر  

) ۸( در نگـاره شـماره       T خودداري به عمل آمد وليكن نتـايج حاصـل از آزمـون              ۲χآزمون  

  .ده استارائه گردي
  

  

   نمره كل سؤاالتTآزمون ): ۸(نگاره 

  داري سطح معني  درجه آزادي  Tمقدار   انحراف معيار  ميانگين  تعداد

۳۲  ۴۵۶۰/۳  ۴۰۳۹۵/۰  ۳۸۸/۱۳  ۳۱  ۰۰۱/۰  

  

تـوان ادعـا      هاي به عمل آمده، فرضـيه فـوق رد و مـي             ها و تحليل    با توجه به نتايج آزمون    

هـا و مؤسـسات    يط و امكانات موجـود در دانـشگاه   نمود كه در حال حاضر و با توجه به شرا         

هاي عملكردي مـورد اجمـاع        آموزش عالي، امكان دسترسي به اطالعات مورد نياز شاخص        
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٦٣

هــاي موجــود  بــه عبــارت ديگــر، ســاير سيــستم. باشــد جامعــه تخصــصي كــشور ميــسور مــي

)  غيـر مـالي    اطالعـات (هاي الزم براي تأمين ساير اطالعات         كننده اطالعات، از قابليت     تأمين

  .باشند ها و مؤسسات آموزش عالي برخوردار مي مورد نياز، جهت ارزيابي عملكرد دانشگاه

  

  گيري نتيجه
در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسي و مطالعه مباني نظري ارزيابي عملكرد به منظور تعيين          

تـه  هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي پرداخ           عوامل كليدي و مؤثر در ارزيابي عملكرد دانشگاه       

گيري از تجارب كشورهاي توسـعه    اي و بهره    در اين مرحله با استفاده از روش كتابخانه       . شد

هـاي    دار تعيـين شـاخص      يافته، در حال توسعه و اقدامات انجام شده توسط مراجع صالحيت          

ريزي كـشور، شـورايعالي       هاي ايران نظير سازمان مديريت و برنامه        ارزيابي عملكرد دانشگاه  

بر اساس  . مورد بررسي قرار گرفت   ... ي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و        انقالب فرهنگ 

عامـل مـالي و     ) ۱: هاي محيطي ايران، پنج عامل كليدي شامل        اين مطالعات و مطالعه ويژگي    

عامـل دانـشجوئي و   ) ۴عامل آموزشي و تحصيالت تكميلـي،   ) ۳عامل پژوهشي،   ) ۲اداري،  

هـاي     شاخص مربوطه شناسايي و به عنوان شاخص       ۱۲۰عامل عمراني، به همراه     ) ۵فرهنگي،  

در همين راسـتا،  . پيشنهادي محقق، جهت نظرخواهي از جامعه تخصصي كشور ارائه گرديد        

نتايج حاصـل   . براي نظرخواهي از جامعه تخصصي كشور از فرايند تحقيق دلفي استفاده شد           

روحــه در  شــاخص مط۱۲۰ شــاخص از ۱۱۸پــذيرش عمــومي   از فراينــد دلفــي بيــانگر   

 شـاخص   ۱۱۸به عبارت ديگر هر پنج عامل كليدي، به همراه          . باشد  ي دلفي مي  ها  نامه  پرسش

هـا و مؤسـسات    توانند به عنوان معيـار مناسـبي بـراي ارزيـابي عملكـرد دانـشگاه               مربوطه، مي 

 مــالي و عمليــاتي مــورد اســتفاده ييگــو پاســخمنظــور تحقــق مــسئوليت  آمــوزش عــالي، بــه

  .گيرند قرار

هـا و مؤسـسات       گانه كليدي و مؤثر در ارزيابي عملكرد دانـشگاه           آن، عوامل پنج   پس از 

هـاي    آموزش عالي كه در فرايند دلفي به اجماع جامعه تخصصي كشور رسـيد، بـا شـاخص                

اين مقايسه از طريق تدوين و آزمـون پـنج          . ارزيابي عملكرد موجود در ايران مقايسه گرديد      

دهد كه بين     هاي به عمل آمده نشان مي       ل از آزمون  نتايج حاص . فرضيه فرعي صورت گرفت   

هاي مورد اجماع جامعه تخصصي       هاي ارزيابي عملكرد موجود در ايران، با شاخص         شاخص

ها و مؤسسات آموزش عالي ايران از         بنابر اين دانشگاه  . داري وجود دارد    كشور تفاوت معني  
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 مـالي و    ييگـو  پاسـخ ليت  گيري عملكرد، جهـت ايفـاي مـسئو         هاي قابل قبول اندازه     شاخص

  .باشند عملياتي برخوردار نمي

هـا    سپس، به منظور ارزيابي قابليت سيستم حسابداري و گزارشگري مورد عمل دانشگاه           

هاي  و مؤسسات آموزش عالي، جهت تأمين اطالعات مالي مورد نياز در بكارگيري شاخص         

مؤسـسات آمـوزش   هـا و   مورد اجماع جامعه تخصصي كشور، سيـستم حـسابداري دانـشگاه         

عالي با استفاده از روش سيستم كاوي مورد ارزيابي قرار گرفت تا از ميزان تأمين اطالعـات                 

بـا توجـه بـه      . هاي مالي مورد اجماع اعضاي دلفي اطمينان حاصـل گـردد            مورد نياز شاخص  

هاي مالي  توان نتيجه گرفت كه اطالعات مورد نياز شاخص        هاي انجام شده، مي     نتايج آزمون 

. باشـد  د اجماع جامعه تخصصي كشور، از سيستم حسابداري موجود قابل اسـتخراج مـي   مور

بنابراين سيستم حسابداري و گزارشگري مورد عمل، قادر به تأمين اطالعات مالي مورد نياز              

  .باشند ها و مؤسسات آموزش عالي مي جهت ارزيابي عملكرد دانشگاه

أمين كننـده اطالعـات بـراي تـأمين         هـاي موجـود تـ       عالوه بـر آن، قابليـت سـاير سيـستم         

ها و مؤسسات آمـوزش عـالي         اطالعات غير مالي مورد نياز، جهت ارزيابي عملكرد دانشگاه        

هـاي عملكـردي      اي حاوي شاخص    نامه  پرسشدر اين مرحله،    . نيز مورد ارزيابي قرار گرفت    

 توجه  دهندگان درخواست گرديد تا با      مورد اجماع جامعه تخصصي كشور تنظيم و از پاسخ        

هــا، ميــزان دسترســي بــه اطالعــات مــورد نيــاز   بــه شــرايط و امكانــات موجــود در دانــشگاه

نتــايج حاصــل از . هــاي عملكــردي مــورد اجمــاع اعــضاي دلفــي را تعيــين نماينــد  شــاخص

هاي به عمل آمده، بيانگر آن است كه در حال حاضر و با توجه به شرايط و امكانات                    آزمون

سات آموزش عالي، امكـان دسترسـي بـه اطالعـات مـورد نيـاز               ها و مؤس    موجود در دانشگاه  

بنـابراين،  . باشـد   پذير مـي    هاي عملكردي مورد اجماع جامعه تخصصي كشور امكان         شاخص

هـاي الزم بـراي تـأمين سـاير           كننـده اطالعـات، از قابليـت        هـاي موجـود تـأمين       ساير سيـستم  

هـا و مؤسـسات       رد دانـشگاه  مورد نياز، جهت ارزيـابي عملكـ      ) اطالعات غير مالي  (اطالعات  

  .باشند آموزش عالي برخوردار مي
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