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چكيده
نقش آموزش عالي، شامل تربيت نيروي انساني متخص مورد نياز جامعه، ترويج و ارتقاي دانش، گسترش تحقيق 
و فراهم كردن زمينة مساعد براي توسعه كشور است. هر مؤسسه آموزش  عالي بايد هماهنگ با پيشرفت ها و 
تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور توسعه يابد و اهداف خود را بر اساس برنامه ريزي هاي كوتاه 
مدت، ميان مدت و دراز مدت تدوين كند. براي اطمينان از حصول به اهداف مورد نظر بايد نتيجه كار و يا 
بازده مؤسسات آموزش عالي مورد ارزيابي قرار گيرد. ارزشيابي ها معموالًً بر اندازه گيري ها تكيه دارند و آنها 
نيز بر پايه اعداد و ارقام، و به بيان كلي تر، بر آمار متكي هستند. شاخص، معياري براي سنجش و ارزشيابي 
عملكردها بوده و رابطه بين ورودي ها با خروجي ها را ارزيابي مي كند. براي ارزيابي و سنجش عملكرد هر 
سازماني معيارها و شاخص هاي گوناگون ومتفاوتي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مقاله با استفاده از نتايج 
شناسايي  به  دانشگاه  يگاني  كارنامه  نتايج  و  آموزشي  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ساير  در  گرفته  انجام  تحقيقات 

شاخص هاي بهره وري در دانشگاه علوم انتظامي مي پردازد.
اين پژوهش ها به روش مروري از نوع تشريحي انجام شده است. از منابع مختلف در مجموع 200 شاخص 

كلي شناسايي شد كه بر اساس معيارهاي تعيين شده، 35 شاخص از ميان آنها انتخاب شد.
از ميان شاخص هاي گزينش شده، 19 شاخص درون داد، 9 شاخص فرايندي و 7 شاخص برون داد تعيين شد. 
پيشنهاد مي شود كه هر چند سال يك بار كميسيوني از كارشناسان خبره تشكيل شود تا شاخص هاي نويني را 

به دست آورده و شاخص هاي مشكل دار را اصالح يا تعديل و به روز كنند.

كليد واژه ها
-Effi ) كارايي /( Effectiveness) اثربخشي /( Productivity) بهره وري /  Indicator)) شاخص

 .(Police) پليس /( Higher education) آموزش عالي / ( ciency

شاخص هاي بهره وري در
دانشگاه علوم انتظامي

ستوان يكم يوسف محمدي مقدم 1

1. عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي 

تاريخ دريافت: 86/2/12
تاريخ پذيرش: 86/8/06

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 185 شاخص هاي بهره وري در دانشگاه علوم انتظامي  

مقدمه
الزام براي ارتقاء تراز موجوديت سازمان براي ورود به عرصه همكاري هاي سازنده 
با ديگر سازمان ها، همچنين شركت در اصالحات اجتماعي و مهم تر از همه باز نماندن 
سازمان از بالندگي و مقتضيات زمان و شرايط محيطي، موجب مي شود تا هر سازمان 
بيفتد  خود  سازمان  وضعيت  سنجش  براي  معيارهايي  تدوين  فكر  به  مؤسسه اي  يا 

(حسيني، 1380: 54-70).
اولين و مهم ترين گام در بهبود بهره وري، اندازه گيري بهره وري است. تدوين يك 
راهبرد موفق براي بهبود بهره وري، مستلزم تنظيم روشي نظام مند براي اندازه گيري 
بهره وري است. شاخص ها، مالك ها و معيارهايي هستند كه بهره وري يك سازمان بر 

اساس آنها اندازه گيري مي شود (ابطحي، 1375).
بهره وري از واژ هاي هميشه پوياست  كه همواره در معرض تكامل و تغيير است. 
كنيم،  قلمدا  دسترس  در  امكانات  از  مطلوب  و  بهنيه  استفاده  فرهنگ  را  بهره وري  اگر 
ويگانه  مهربان  خداوند  كريمانه  شفت هاي  برابر  در  همگي  منظر،  اين  از  است  بديهي 
مسئوليت داريم، درواقع با چنين مفهومي است كه نسل هاي آتي با الگوپذيري، زندگي 

اساسي خود را بنا مي نهند (محمدي مقدم، 1383: 8).
سطح  در  اصلي  وظيفه  پنج  عالي  آموزش  مؤسسه هاي  و  دانشگاه ها  براي  امروزه 
بين المللي ترسيم شده و نقش دانشگاه ها را از تك نقشي١ و تك نهادي به چند نقشي٢ و 

چند نهادي تبيين كرده اند كه مهم ترين اين وظايف و نقش ها به شرح زير است:
آموزشي؛   -1
پژوهشي؛  -2
خدماتي؛  -3

انتشاراتي؛  -4
رشد حرفه اي (كي ير و هني٣ ، 1992: 53 به نقل از: حسيني نصب، 1372: 54-70).  -5
در  آموزش  راهبردهاي  تدوين  نياز  وظايف  اين  انجام  از  اطمينان  حصول  براي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي ضروري مي باشد . در اين فرايند بايد تالش شود از 
معيارها و اصول مناسب استفاده شود تا از طريق آن بتوان بر كاركردهاي گوناگون 
داشت؛  اشراف  عالي  آموزش  مراكز  و  دانشگاه ها  آموزشي  و  درسي  برنامه  مديريت، 

1 - University    2 - Multiversity
3 - Care and Hannex
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زيرا اين امر باعث مي شود كه با بهره گيري بيشتر از منابع، (كارايي) هدف هاي مطلوب 
تحقق يابد (اثربخشي).

به بيان ديگر، مؤلفه هاي بهره وري در آموزش عالي به عنوان يك زيربناي دانشگاهي 
بايد از ابتدا، در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، طراحي و تدوين شود، تا بتوان از 
اجراي رسالت، مأمويت و تحقق وظايف پنجگانه دانشگاه اطمينان يافت. اين امر زماني 
هيئت  (دانشجو،  درون داد  عوامل  دانشگاه ها  بهره وري  مؤلفه هاي  كه  است  امكان پذير 
علمي، برنامه درسي و...)، فرايند (تدريس، يادگيري) و برون داد (دانش آموختگان و...) 
در حد مطلوب و به طور مستمر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و حاصل آن جهت 
خدمات  عرضه  و  حرفه اي  رشد  انتشاراتي،  خدماتي،  پژوهشي،  آموزشي،  امور  بهبود 

تخصصي به جامعه مورد استفاده تصميم گيرندگان قرار گيرد (موسوي، 1385: 83).
با توجه به موارد باال مي توان گفت تدوين شاخص هاي آموزش عالي، نقش اساسي 
انتظامي  نيروي  ديگر  طرف  از  دارد.  آموزشي  نظام  هر  كردن  روز  به  و  تحول  در 
جمهوري اسالمي ايران سازماني است كه هدف از تشكيل آن استقرار نظم و امنيت، 
تأمين آسايش عمومي و فردي، و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقالب اسالمي 
در چهارچوب قانون و در قلمرو كشور جمهوري اسالمي ايران است (مجيدي، 1384: 

.(45
حال اين سؤال پيش مي آيد چگونه مي توان يك نيروي انتظامي قوي داشت؟ بي شك 
پاسخ آن در آموزش قوي است؛ زيرا آموزش تنها وسيله اي است كه انسان در اختيار 
دارد و به كمك آن مي تواند به زندگي حرفه اي خود شكل داده و آينده را بسازد. انسان 
هر چه بيشتر تربيت شود به همان ميزان امكانات سوددهي وي، براي خود، سازمان 
مربوطه و جامعة جهاني بيشتر خواهد بود. در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 
دانش آموختگان  زيرا  است؛  عالي  آموزش  مرحله  پرورش،  و  آموزش  مقطع  مهم ترين 
مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح، رسالت، فرماندهي، طراحي، هدايت و رهبري را در 
سطوح مختلف سازمان نيروهاي مسلح بر عهده دارند. اين دانش آموختگان به عنوان 
برون داد آموزش عالي نيروهاي مسلح بايد واجد قابليت هاي مورد نظر سازمان باشند. 
خاص  محيط ها  در  و  روز  به  سازگار،  محيطي  تغييرات  با  را  خود  بتوانند  بايد  يعني 

پاسخگو باشند (موسوي، 1385: 83-110).
الزمة تربيت اين گونه دانش آموختگان در مراكز آموزش عالي داشتن راهبرد و برنامة 
آموزشي كارآمد و اثربخش است. با توجه به اهم اين مسائل و همچنين تأكيد ناجا بر 
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 187 شاخص هاي بهره وري در دانشگاه علوم انتظامي  

بهره وري  شاخص هاي  تا  است  آن  بر  تحقيق  اين  بهره وري،  ارتقاء  كميته هاي  تشكيل 
آموزش عالي ناجا (دانشگاه علوم انتظامي) را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.

انسان از ديرباز، در انديشه استفاده مفيد، كارا و ثمربخش از توانايي ها، امكانات و 
منابع در دسترس خود بوده است. در عصر كنوني اين امر بيش از هر زمان ديگري مورد 
توجه جدي قرار گرفته است. محدوديت منابع در دسترس، افزايش جمعيت و رشد نيازها 
و خواسته هاي بشري باعث شده كه دست اندركاران عرصه سياست و مديريت جامعه و 
سازمان ها، افزايش بهره وري را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند. اصطالح بهره وري 
براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد؛ مانند بازده بيشتر با حفظ هزينه ها در حد ثابتي 
از نهادها. يك فرد در مقام توليد كننده، برداشت خاصي از بهره وري دارد ودر جايگاه 

مصرف كننده تعريف ديگري در ذهن دارد (طاهري، 1384: 17).
تعريف بهره وري

و  كارايي  چه  هر  گاه  آن  بدانيم،  اثربخشي  و  كارايي  بهينه  تركيب  را  بهره وري  اگر 
كارايي  ارتقاي  ديگر  بيان  به  مي شود.  بيشتر  نيز  بهره وري  باشد،  بيشتر  اثربخشي 
تقويت  آن  بر  عالوه  شود.  پليس  توان  افزايش  موجب  مي تواند  آموزشي  اثربخشي  و 

بهره وري پليس موجب امنيت در جامعه مي شود (الوري، 2004)١.

پليس اثر بخش
اثر بخشي را درجه تحقق اهداف در سازمان تعريف مي كنند؛ در واقع اثربخشي نسبت 
به ستانده واقعي و ستانده مورد انتظار با برنامه ريزي تعريف شده است (همان منبع). 
درك اهداف سازمان از نخستين گام هايي است كه بايد در رابطه با سنجش اثربخشي 
برداشته شود. هدف ها در واقع مقاصد مطلوبي است كه سازمان براي آينده خود در 
را  سازمان  خواسته هاي  از  وسيعي  طيف  مي توانند  اهداف  بنابراين  است؛  گرفته  نظر 
شامل شوند واين امر موجب مي شود تا اثربخشي تنها در خصوص ستانده يا برنامة 
مورد انتظار تعريف نشود. بنابراين پليس به عنوان ستانده يا خروجي دانشگاه بايد به 
خوبي اهداف سازمان ناجا را شناخته ودر راه رسيدن به آن يا تحقق اهداف سازماني 

گام بردارد.

پليس بهره ور = پليس اثر بخش + پليس كارآمد

1 - Lewery. 2004.
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پليس كارآمد
كارايي به معني استفاده صحيح از منابع است و پليس كارآمد كسي است كه بتواند به 
طور صحيح از منابع استفاده كند و به عبارتي، بتواند با كمترين هزينه بيشترين فايده 

را براي سازمان داشته باشد (طباطبائي، 1378).

پليس بهره ور
در برخي از سازمان ها كارايي به اثربخشي منجر مي شود ودر برخي هم بين اين دو 
رابطه وجود ندارد. امكان دارد يك سازمان از كارايي بااليي برخوردار باشد ولي نتواند 
باشد  نداشته  كارايي  ولي  برسد  خود  هدف هاي  به  برعكس،  يا  يابد  دست  اهدافش  به 
بااليي  كارايي  هم  باال و  اثربخشي  هم  كه  است  پليسي  بهره ور  پليس  (طاهري، 1384) 

داشته باشد. (الوري، 2004).

نمودار شماره 1- اثربخشي و كارايي عملكرد پليس

رد
ملك

ي ع
خش

ثرب
ا

باال

پليس اثربخش و ناكارآمد پليس اثربخش و كارآمد
اتالف قسمتي از منابع منطقه بهره وري باال؛ اهداف كسب شده 

و از منابع خوب استفاده شده است

پائين

پليس غيراثر بخش و غيركارآمد پليس كارآمد اما غير اثربخش
عدم تحقق اهداف، منابع در فرايندها 

تلف شده است.
منابع تلف شده اما به اهداف دست 

نيافته است.
          خوب                كارايي عملكرد (استفاده از منابع)          ضعيف

بهره وري از ديدگاه سيستمي
سيستم  كل  در  كه  طوري  به   ، دارد  پيچيده اي  طبيعت  سيستمي،  ديدگاه  از  بهره وري 
سيستم  يك  نهادهاي  به  ستانده ها  نسبت  از:  است  عبارت  بهره وري  مي شود.  مطرح 

(طاهري، 1384: 24). 
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كاركنان، دانشجويان، 
سرمايه، فضا، 

امكانات هيئت علمي، 
برنامه ها و تجهيزات 

آموزشي

فارغ التحصيالن، 
دستاوردهاي علمي، 
اعضاي هيئت علمي 
ارتقا يافته، دانش

Output ستانده ها
P= =

Input نهاده ها

اين تعريف در سيستم هاي مختلف اجتماعي، آموزشي، فرهنگي و صنعتي كاربرد 
فيزيكي  شكل  به  مي تواند  هستند  سيستم  خروجي هاي  كه  كسر  صورت  دارد.  فراوان 
نيروي  اوليه،  مواد  كسر (مقدار  مخرج  و   (... و  فارغ التحصيالن  تعداد  محصول،  (حجم 
انساني) باشد و همان طور كه در كردار 2 مشاهده مي شود از ديدگاه سيستمي، بهره وري 

در يك محيط با ويژگي هاي مختلف ومعتبر قرار دارد. 

نمودار شماره 2ـ سيستم دانشگاه پليس

محيط فرهنگي، اقتصادي، سياسي، تجاري و فناوري

        قيمت                                    هزينه ها
         خروجي ها                          ورودي ها

فرايند تبديل

آموزش
پرورش
پژوهش

اطالعات
بازخور

و  آموزشي  برنامه هاي  فضا،  و  مكان  اساتيد،  دانشجويان،  دانشگاه،  سيستم  در 
آموزش،  شامل  تغييراتي  از  پس  و  شده  سيستم  وارد  درون داد  عنوان  به  تجهيزات 
پژوهش، پرورش و ... كه در مرحلة  فرايند بر روي آنها اِعمال مي شود به ستاده يا 
ارتقاء  علمي  هيئت  اعضاي  و  علمي  دستاوردهاي  فارغ التحصيالن،  شامل  كه  خروجي 
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يافته هستند، تبديل مي شوند.
اگر سيستم، توانايي تغيير و اصالح كيفي و كمي ورودي ها و خروجي ها را داشته 
باشد، مي تواند به تكامل و پويايي برسد. بنابراين براي اندازه گيري معيارهاي مورد نظر 

نياز به شاخص  داريم (طاهري، 1384: 25).

مواد و روش ها
اين پژوهش به روش مروري از نوع تشريحي انجام شده است كه پس از بررسي 
كميته  تخصصي  كميسيون هاي  گزارش هاي  نتايج  تخصصي،  مقاالت  كتب،  مطالعه  و 
ارزيابي  جهت  (تنظيم  يگاني  كارنامه  شاخص هاي  انتظامي،  علوم  دانشگاه  بهره وري 
عملكرد واحدهاي مختلف دانشگاه)، و با استفاده از نتايج پژوهش هايي كه دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي و همچنين شاخص هاي بهره وري دانشگاه در سطح كالن دفتر 
بهره وري و تحول اداري وزارت علوم و تحقيقات و فناوري صورت گرفت، در مجموع 

200 شاخص كلي شناسايي شد كه 35 شاخص از ميان آنها انتخاب شد. 

معيارهاي انتخاب شاخص ها
قابليت محاسبه ها؛  

سهولت دسترسي به اطالعات؛  
به صرفه بودن جمع آوري داده ها؛  

قابليت تحليل ارزش اطالعاتي؛  
در راستاي رسالت سازمان بودن.  

يافته ها و بحث 
در بررسي كيفيت آموزش عالي از روش هاي متفاوتي استفاده مي شود كه رايج ترين 

آنها را مي توان در سه محور زير خالصه كرد:
1- بررسي كيفيت بر اساس تحقق آرمان ها و هدف ها؛

2- بررسي كيفيت بر اساس انتظارات؛
3- بررسي كيفيت بر اساس شاخص هاي آماري (حسيني و لطفيان، 1368).

5 - Indicator
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در محور اول، كيفيت آموزش عالي بر اساس تعريف انسان و آرمان هاي او و نقش 
دانشگاه ها در تحقق اين آرمان ها و هدف ها بررسي مي شود. در محور دوم، با توجه به 
چهار عامل مهم جامعه، دانشجو، نهاد آموزشي و برنامه هاي درسي، كيفيت آموزشي 
محور  در  مي گيرد.  قرار  بررسي  مورد  آنها  از  يك  هر  انتظارات  و  توقعات  اساس  بر 
سوم، با توجه به تبديل كيفيت ها به كميت ها و با استفاده از متغيرهاي عددي و آماري، 

كيفيت آموزش عالي بررسي مي شود كه مورد تأكيد پژوهش حاضر است.
خصوصيات كيفي را در قالب كميات بيان كرده  اصولي كه  استفاده از مالك ها و 
از  معموًالً  شاخص ها  مي گيرد.  نام  شاخص5  كند،  ارزشيابي  و  بررسي  قابل  را  آنها  و 
نظريه ها، نگرش ها و يا موقعيت ها سرچشمه مي گيرند و مانند عالئمي كه مسير راه را 
اطمينان از اعتبار  مشخص مي كنند، مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. معموًالً براي 
نتيجه گيري ها و دادن شرايط و وضع روان شناختي، جامعه شناسي، فرهنگي و آموزشي 
بيش از يك شاخص را مورد استفاده قرار مي دهند، تا احتمال بروز خطاها را كم كنند 

(بوال، 1362).
شاخص ها در واقع نشانه هاي عيني قابل شناسايي و قابل اندازه گيري ابعاد مفهوم 

هستند (نيك گهر، 1384).
بر اساس شاخص ها مي توان وضعيت مؤسسات آموزشي از لحاظ برنامه ريزي هاي 
آموزشي و يا انجام تحقيقات علمي را تشريح كرد و روند تغييرات آنها را بررسي كرد. 
با محاسبه شاخص ها مي توان مشكالت موجود مؤسسات آموزشي را مشخص كردو 
آورد.  عمل  به  آتي  آموزشي  برنامه هاي  در  كمبودها  رفع  براي  را  الزم  پيش بيني هاي 
زمان  در  و  مي شوند  بيان  فهم،  قابل  عددي  ارزش هاي  صورت  به  معموًالً  شاخص ها 

مشخصي مورد استفاده قرار مي گيرند.
انواع شاخص  هاي آموزش عالي

بهداده ها  توجه  با  و  مختلف  ديدگاه هاي  از  مي توان  را  عالي  آموزش  شاخص هاي 
اساس  بر  تقسيم بندي ها  اين  از  يكي  كرد.  تقسيم بندي  آنها  در  رفته  كار  به  اطالعات  و 

تشكيالت نظام آموزشي بدين قرار است (مشايعي، 1369).
الف) شاخص هاي درون داد نظام آموزشي؛

ب) شاخص هاي فرايند نظام آموزشي؛
ج) شاخص هاي برون داد نظام آموزشي.
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تحليلي بر چگونگي انتخاب شاخص ها
ورودي ها،  ابتدا  انتظامي  علوم  دانشگاه  بهره وري  شاخص هاي  تدوين  براي 
با  سپس  كرده،  مشخص   1 شكل  مانند  را  دانشگاه  خروجي هاي  و  اصلي  فعاليت هاي 
استفاده از نظرات اعضاي كميته بهره وري دانشگاه و خبرگان و اطالعات جمع آوري 

شده از كارنامه يگاني دانشگاه شاخص هاي بهره وري دانشگاه انتخاب شوند.

شكل 1- اجزاي ورودي، فرايندي و خروجي سيستم دانشگاه

ورودي  خروجي     فعاليت هاي اصلي دانشگاه  

فارغ التحصيالن(كارشناسي ارشد)

دستاوردهاي علمي (مقاله، كتب و ...)

درآمدهاي اختصاصي

توسعه، تجهيزات، فضا و امكانات

دانش

دانشجو

اعتبارات

عضو هيئت علمي

فضا،امكانات و تجهيزات

كارمندان

اطالعات

مديريت

آموزش

پژوهش و فناوري

امور دانشجويي و 
فرهنگي

پشتيباني

كارنامه يگاني
ارزشيابي فعاليت ها و اقدامات رده هاي مختلف دانشگاه با شاخص هاي كمي را ، كارنامه 

يگاني مي گويند و از سه قسمت تشكيل شده است:
موضوع  يك  ستادي  رده  يا  معاونت  هر  كلي  وظيفه  يا  مأموريت  عنوان  موضوع:   -1

محسوب مي شود.
2- محور: بخشي از مأموريت يا وظيفه كلي يك معاونت يا رده ستادي، محور محسوب 

مي شود.
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3- فعاليت: اقدامي كه براي تحقق محور بايد صورت گيرد.

نمودار شماره 3- مراحل تدوين شاخص ها

شاخص 

شاخص 

شاخص 

شاخص 

ريزفعاليت 

ريزفعاليت 

ريزفعاليت 

ريزفعاليت 

فعاليت 1

فعاليت 2

فعاليت 1

فعاليت 2

محور 1

محور 2

محور 3

وع
ض
مو

شاخص هاي درون داد دانشگاه علوم انتظامي
منابع  و  مالي  منابع  انساني،  نيروي  منابع  آموزشي،  نظام  دروني  عوامل  به  درون داد، 
كالبدي اطالق مي شود. منابع انساني سطوح مختلف تحصيلي در دانشگاه علوم انتظامي 
از جمله، دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي، اعضاي هيئت علمي و كاركنان اداري و 
آموزشي،  فضاي  خوابگاه ها،  كالبدي  منابع  همچنين  و  واعتبارات  هزينه ها  مالي،  منابع 

رفاهي و خدماتي را در برمي گيرد.
با توجه به سهولت دسترسي به اطالعات قابليت محاسبه يكنواخت در طول زمان، 
آمده،  دست  به  شاخص هاي  ميان  از  تحليل،  قابليت  و  اطالعاتي  ارزش  بودن  دارا 

شاخص هاي درون داد زير انتخاب شد.
1- نسبت ثبت نام كنندگان به كل دانشجويان؛

2- نسبت پذيرفته شدگان به تعداد داوطلبان دانشگاه علوم انتظامي؛
3- نسبت استادان دانشگاه به دانشجويان؛

4- نسبت كاركنان اداري دانشگاه به كل دانشجويان؛
5- نسبت مربي به كل اعضاي هيئت علمي؛

6- نسبت استاديار به كل اعضاي هيئت علمي؛
7- نسبت دانشيار به كل اعضاي هيئت علمي؛
8- نسبت استاد به كل اعضاي هيئت علمي؛

9- نسبت هزينه هاي عمراني دانشگاه به كل هزينه هاي آن؛
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10- نسبت هزينه هاي كاركنان به كل هزينه هاي دانشگاه؛
11- نسبت هزينه سرانه دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي به متوسط سرانه دانشجويان 

كشور؛
12- نسبت هزينه هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم انتظامي به كل هزينه هاي جاري؛

13- نسبت هزينه هاي خريد كتاب و تجهيزات آموزشي و نظاير آن به كل هزينه ها؛
14- نسبت پرداختي هاي دانشگاه به اعضاي هيئت علمي؛

سالن  كارگاه ها،  اتاق ها،  خصوصي،  كالس  عمومي،  كالس هاي  آموزشي:  فضاي   -15
همايش؛

و  بوفه  آموزشي،  گروه هاي  اداري،  اتاق هاي  كتابخانه ها،  آموزشي:  كمك  فضاي   -16
ديگر خدمات وابسته به گروه هاي آموزشي؛

دانشجويان،  مركز  همايش،  سالن  سرويس ها،  سلف  رفاهي:  و  خدماتي  فضاهاي   -17
تاالرهاي ورزشي، سازمان مركزي دانشگاه و ديگر مراكز خدماتي رفاهي؛

18- خوابگاه هاي دانشجويي؛
19- مسكن استادان.

شاخص هاي فرايندي دانشگاه علوم انتظامي
منظور از اين شاخص ها، محاسبه ميزان موفقيت دانشجويان جهت تحقق اهداف تعيين 
شده نظام آموزش دانشگاه است. دراينجا بيشتر كارايي و كركرد نظام براي مشخص 
كردن نقاط ضعف و قوت آن براي امر بازنگري و اصالح مورد توجه است. شاخص هاي 

گزينش شده عبارت اند از:
1- نسبت تعداد تأليفات انجام شده به تعداد اعضاي هيئت علمي؛

2- نسبت تعداد دانشجويان قبولي به كل دانشجويان؛
3- نسبت فرصت هاي مطالعاتي به تعداد اعضاي هيئت علمي؛

4- نسبت بودجه پژوهشي به تعداد اعضاي هيئت علمي؛ 
5- نسبت مراجعه كنندگان به دفاتر مشاوره به تعداد كل دانشجويان دانشگاه؛

6- ميزان افت دانشجويان دانشگاه نسبت به كل دانشجويان دانشگاه؛
7- ميزان ارزشيابي استاد توسط دانشجو؛

8- ميزان استفاده استادان از خدمات پايگاه اطالعاتي؛
9- تعداد كتاب ها و نشريات علمي از نظر كمي براي استادان؛
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شاخص هاي برون داد دانشگاه علوم انتظامي
منظور از شاخص هاي برون داد دانشگاه علوم انتظامي، تعداد فارغ التحصيالن  و دانش 
اعضاي  مقاالت،  و  نشريات  علمي،  دستاوردهاي  تحصيلي،  مختلف  سطوح  آموختگان 
هيئت علمي ارتقاء يافته، توسعه فضا و امكانات و دانش است كه شاخص هاي گزينش 

شده بر اساس معيارها عبارت اند از:
نسبت قبولي فارغ التحصيالن در مقاطع تحصيلي باالتر؛  -1
2-  تعداد استادان ارتقاء يافته به كل اعضاي هيئت علمي؛

تعداد تأليفات توسط اعضاي هيأت علمي به اعضاي هيئت علمي ساير كشورها؛  -3
تعداد تأليفات اعضاي هيئت علمي نسبت به كل اعضاي هيئت علمي دانشگاه؛  -4
تعداد برنامه ةاي فعاليت هاي مستمر در دانشگاه بعد از فارغ التحصيل شدن؛  -5

تعداد رشته هاي كارشناسي ارشد در دانشگاه براي ادامه تحصيل فارغ التحصيالن   -6
دوره كارشناسي؛

ميزان موفقيت فارغ التحصيالن دانشگاه در مشاغل خود.  -7

كل شاخص هاي گزينش شده جهت تعيين بهره وري دانشگاه علوم انتظامي در جدول 
1 به صورت طبقه بندي شده آمده است. 
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جدول 1ـ شاخص هاي گزينش شده براي بهره وري در آموزش عالي ناجا

شاخص ها انواع شاخص

نسبت ثبت نام كنندگان به كل دانشجويان.
نسبت پذيرفته شدگان به تعداد داوطلبان دانشگاه علوم انتظامي.

نسبت استادان دانشگاه به دانشجويان
نسبت كاركنان اداري دانشگاه به كل دانشجويان

نسبت مربي به كل اعضاي هيئت علمي
نسبت استاديار به كل اعضاي هيئت علمي

نسبت دانشيار به كل استادان
نسبت استاد به كل اعضاي هيئت علمي

نسبت هزينه هاي عمراني دانشگاه به كل هزينه هاي آن
نسبت هزينه هاي كاركنان به كل هزينه هاي دانشگاه

نسبت هزينه سرانه دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي به متوسط سرانه دانشجويان كل كشور.
نسبت هزينه هاي تحقيقاتي به كل هزينه هاي جاري

نسبت هزينه هاي خريد كتاب و تجهيزات آموزشي به كل هزينه ها
نسبت پرداختي هاي دانشگاه به اعضاي هيئت علمي

تعداد فضاي آموزشي
فضاي كمك آموزشي
فضاي خدماتي و رفاهي
خوابگاه هاي دانشجويي

مسكن استادان

داد
ن 

درو
ي 

ص ها
اخ
ش

نسبت تعداد تأليفات انجام شده به اعضاي هيئت علمي.
نسبت دانشجويان قبولي به كل دانشجويان

نسبت فرصت هاي مطالعاتي به تعداد اعضاي هيئت علمي.
نسبت بودجه پژوهشي به تعداد اعضاي هيئت علمي.

نسبت مراجعه كنندگان به دفاتر مشاوره به تعداد كل دانشجويان دانشگاه
ميزان افت دانشجويان دانشگاه نسبت به كل دانشجويان دانشگاه

ميزان ارزشيابي استاد توسط دانشجو.
ميزان استفاده استادان از خدمات پايگاه اطالعاتي.

تعداد كتاب ها و نشريات علمي از نظر كمي براي استادان

دي
راين

ي ف
ص ها

اخ
ش
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ادامه جدول 1

نسبت قبولي فارغ التحصيالن در مقاطع باالتر.
تعداد استادان ارتقا يافته به كل اعضاي هيئت علمي.

تعداد تأليفات اعضاي هيئت علمي دانشگاه به اعضاي هيئت علمي ساير كشورها.
تعداد تأليفات اعضاي هيئت علمي نسبت به اعضاي هيئت علمي ساير دانشگاه.

تعداد برنامه ها و فعاليت هاي مستمر در دانشگاه بعد از فارغ التحصيل شدن.
تعداد رشته هاي كارشناسي ارشد در دانشگاه براي ادامه تحصيل فارغ التحصيالن دوره 

كارشناسي
ميزان موفقيت فارغ التحصيالن در مشاغل خود

داد
ون 

 بر
اي

ص ه
اخ
ش

نتيجه گيري
جهان امروز درعصر پيشرفت فناوري قرار دارد و رشد و توسعه اقتصادي در جامعه 
رابطه مستقيمي با پيشرفت فناوري و به كارگيري صحيح و مناسب آن دارد و استفاده 
مناسب و مطلوب تنها توسط افرادي ميسر است كه از دانش و توانايي الزم برخوردار 
پيشرفت  و  فناوري  از  صحيح  استفاده  براي  را  كافي  قابليت هاي  و  مهارت ها  و  بوده 
مايلند  كاركنان  جسمي  فعاليت  بر  تأكيد  با  سنتي  سازمان هاي  باشند.  داشته  موجود، 
سريع،  را  خود  وظايف  افراد  و  شود  انجام  شده  تعريف  كامًال  چارچوبي  در  كارها  تا 
تميز و بدون پوشش به اتمام رسانند. از سوي ديگر محيط هاي كاري امروزي نياز به 
راه حل هاي  موجود،  مشكل  براي  و  گرفته  شايسته اي  تصميم هاي  كه  دارد،  كاركناني 
نوين ارائه دهند. در اين موقعيت افراد سازمان بايد مبتكر باشند و نتايج كار را بر عهده 
و  تكامل  نتيجه  و  نيست  خاصي  عوامل  از  متأثر  بهره وري  فرايند  ترديد  بدون  گيرند. 
تركيب عوامل گوناگون است. دراين مقاله استفاده از مالكها يا اصولي كه خصوصيات 
كيفي را در قالب كميت ها بيان كرده و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي كند، شاخص 
نام گرفته است كه از جمله معيارهاي سنجش خصوصيات اجتماعي به شمار مي رود. 
شاخص هاي بهره وري غالبًاً براي سنجش و كاميابي سازمان ها و تعيين نقاط قوت و 
ضعف آنها به كار مي رود. محاسبه اين شاخص ها در سازمان هاي آموزشي و خدماتي 
و  امكان  كجا  در  مي سازد  مشخص  شاخص ها  تحليل  و  تجزيه  است.  دشوار  بسيار 

فرصت بهبود بهره وري در سازمان وجود دارد.
اولين گام بهره وري تعيين شاخص براي اندازه گيري است. سپس شناسايي انواع 
نهادها و ستانده ها است. پس از تقسيم ستانده به نهاده، بهره  وري به دست مي آيد. در 
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عمل با توجه به داده هاي ويژه اي كه در صورت و مخرج معادله به كار گرفته شده اند، 
براي سنجش بهره وري از مقايسه هاي گوناگون استفاده مي شود. معيارها از سازماني 
آموزشي  شاخص هاي  مي كنند.  تغيير  ديگر  صنعت  به  صنعتي  از  و  ديگر  سازمان  به 
در شمار شاخص هاي اجتماعي قلمداد شده و نظر به قرابت شاخص هاي اجتماعي با 
شاخص هاي اقتصادي، كاربردهاي كلي آنها در ابعاد اجتماعي و آموزشي قرار گرفته 
سياست گذاري،  توصيف،  دراندازه گيري،  مي تواند  شاخص ها  كاربرد  نتيجه،  در  است. 
ارزشيابي و پيش بيني روند كار در امور  تحقيقات،  مشكالت، پژوهش ها و  شناسايي 
اجتماعي، اقتصادي، و نظام آموزشي مورد استفاده سياست گذاران و تصميم گيرندگان 

قرار گيرد (پژوهش و برنامه ريزي، 1372: 69).

پيشنهادها
 – اقتصادي  موقعيت هاي  و  مكان  زمان،  با  متناسب  شاخص ها  اينكه  به  توجه  با   -1
اجتماعي و توسعه سازماني تدوين و تنظيم مي شود، پيشنهاد مي شود كه هر چند 
سال يك  بار كميسيوني از كارشناسان خبره تشكيل شود تا شاخص هاي نويني 
را به دست آورده، شاخص هاي مشكل دار را اصالح و يا تعديل كنند و آنها را به 
كه  دارد  وجود  خطر  اين  شاخص ها  نامناسب  انتخاب  صورت  در  زيرا  كنند؛  روز 
و  شوند  بي اعتباري  نوعي  دستخوش  سازمان،  ارزيابي  مالك هاي  و  استانداردها 

قضاوت اصولي را غيرممكن سازند.
كه  آنچه  به  برمي آيد  آنها  اسم  از  كه  همان طور  عملكرد  اندازه گيري  شاخص هاي   -2
سازمان انجام مي دهد ارتباط پيدا مي كند. از طرفي آنچه يك سازمان انجام مي دهد 
براي دستيابي به مأموريت و اهداف تدوين شده براي آن سازمان است؛ بنابراين 

دانشگاه ها مي توانند شاخص ها را با توجه به اهداف خاص خود توسعه دهند.
بهره وري  روند  پيگيري  امكان  كه  است  سيستمي  آن  مطلوب،  اندازه گيري  سيستم   -3
هر بخش عمده سازماني و هر داده را فراهم سازد. شاخص هاي بهره وري بايد به 
گونه اي تنظيم شوند كه با وضعيت سازمان و موارد استفاده از آنها مناسبت داشته 

باشد.
تأكيد  بايد  ولي  است،  بهره وري  مديريت  فرآيند  الينفك  جزء  اندازه گيري،  اينكه  با   -4
كنيم كه اندازه گيري هدف نيست، بلكه وسيله است. احتماًال رسيدن به يك سيستم 
اندازه گيري كامل و بي نقص كه از هر نوع انحرافي به دور باشد، غيرممكن است. 
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آنچه حائز اهميت است، اين است كه برخي تصميمات اساسي مربوط به اندازه گيري، 
در ابتداي فرآيند برنامه ريزي بهره وري اتخاذ شوند و ديگر اينكه معيارهايي تدوين 
و  رشد  بهره وري  مديريت  فرآيند  كه  طور  همان  دهند.  نشان  را  كار  روند  تا  شود 
و  سنجيده  صورت  به  مي تواند  نيز  بهره وري  اندازه گيري  سيستم  مي يابد،  توسعه 

سازمان يافته گسترش و پااليش شود. 
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