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چكيده 
هر نهادي براي آگاهي از جايگاه خود در ميان ديگران و بهبود عملكردش ،بايد به صورت مستمر
ارزيابي شود .اولين گام براي ارزيابي درست ،هدفگذاري ارزيابي و سپس تدوين شاخصهايي است که
رسيدن به آن اهداف را ممكن ميکنند .نكته مهم ديگر ،تعيين اولويت شاخصها و تأثيري است که
هريك از آنها بر ديگران دارد .در اين خصوص روشهاي متفاوتي وجود دارد که از ميان آنها ميتوان
به روش تحليل شبكهاي و روش ديمتل اشاره کرد .فرآيند تحليل شبكهاي يكي از روشهاي
تصميم گيري چندمعياره و نسبتاً جديدي است که تمام روابط داخلي بين اجزا را به صورت نظاممند مورد
بررسي قرار ميدهد .روش ديمتل نهتنها ميتواند روابط علت و معلولي بين شاخصها را به صورت يك
مدل ساختاري در بياورد ،بلكه ميتواند به عنوان روشي براي مديريت وابستگيهاي دروني مجموعهاي از
عوامل نيز به کار گرفته شود .در اين مقاله سعي خواهد شد بر اساس رويكرد مقايسهاي دو روش تحليل
شبكهاي و ديمتل ،براي اولويتبندي شاخصهاي کليدي آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي و تعيين
ارتباطات دروني آنها راهكاري ارائه شود تا اين دانشگاه را براي ارزيابي عملكرد آموزشي خود توانمندتر
شود.
شبكهای؛روشديمتل.
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.1مقدمه 
نظام آموزش عالي هر کشور مسئوليت خطير تأمين و تربيت نيروي انساني را بر عهده دارد.
هريك از دانش آموختگان اين نظام پس از اتمام دوره تحصيلي خود به نحوي وارد بازار کار
ميشوند و به کشور در رسيدن به اهدافش ياري ميکنند؛ لذا تأثير اين افراد در تحقق
سياستهاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور امري انكارناپذير است .تأمين و تربيت
نيروي انساني متخصص و کارآزموده به عنوان اساس توسعه همهجانبه کشورها ،توليد دانش و
دانشپژوهي و انجام تحقيقات بنيادي ،توسعهاي و کاربردي توسط دانشگاهها و مراکز آموزش
عالي انجام ميشود؛ درنتيجه بايد کوشيد فعاليتهاي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي در جهت
کسب اعتبار و کيفيت قابل قبول و مورد انتظار ،جهتدهي و هدايت شود .يكي از اموري که براي
تحقق اين امر بسيار مفيد خواهد بود ،برقرار کردن نظام ارزيابي دروني عملكرد و بهرهگيري از
نتايج آن در راستاي بهبود عملكرد است.
ارزيابي دروني ،فرآيندي مشارکتي است که در آن اعضاي يك نظام به صورت داوطلبانه و در
جهت شناخت قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدها در يك محيط و فضاي همكاري و تفاهم
متقابل ،به بررسي ،مطالعه و قض اوت درباره عملكرد خود و تعيين اينكه تفكرات جاري روي
کيفيت و اهداف و رسالت واحد و ميزان تحقق آنها در چه جايگاهي قرار دارد ميپردازند و از
نتايج حاصله به عنوان دروندادهاي الزم براي برنامهريزي بهبود و توسعه فعاليتها در آينده
استفاده ميکنند [ .]1از آنجا که آموزش و پژوهش دو رکن اساسي عملكردهاي نظام آموزش
عالي به شمار ميروند ،به نظر ميرسد توجه ويژه به ارزيابي عملكرد آموزشي و پژوهشي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بايد در اولويت کارها قرار گيرد.
براي اينكه ارزيابي عملكرد به صورت مؤثر انجام شود ،بايد اطمينان بيابيم که شاخصهاي
مورد اطمينان و مناسبي براي اين کار در نظر گرفته شدهاند؛ پس بجا است عالوه بر شاخصهاي
کلي که براي ارزيابي نظام آموزش عالي کل کشور در نظر گرفته ميشوند ،هريك از دانشگاهها
شاخصهاي اختصاصي خود و عملكرد خود را مورد بررسي قرار دهند .تعيين اولويت هريك از
اين شاخصها و تعيين ارتباطات دروني ميان آنها که معموالً مورد غفلت واقع ميشوند،
مسئولين امر را براي سرمايهگذاري بيشتر و تالش در جهت بهبود حوزههاي اولويتدار ياري
ميکند.
براي اولويتبندي عوامل مرتبط با يك پديده ،معموالً از روشهاي تصميمگيري چندمعياره
استفاده ميشود .بسياري از روشهاي تصميمگيري چندمعياره سنتي ،بر مبناي مفاهيمي با فرض
استقالل داخلي بودهاند؛ اما هريك از عوامل هميشه به صورت کامل مستقل نبوده است [.]8
براي حل مشكل روابط داخلي ميان شاخصها ،فرآيند تحليل شبكهاي به عنوان يك روش نسبتاً
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جديد توسط آقاي ساعتي در سال  0331پيشنهاد شد .روش تحليل سلسله مراتبي يك تئوري
رياضي براي ارتباط برقرار کردن با همه انواع وابستگي به صورت نظاممند است [ .]1اگرچه روش
تحليل شبكهاي براي آگاه شدن از وضعيت ارتباطات دروني ميان شاخصها روش مناسبي است،
به هيچ عنوان کامل و بدون نقص از عهده اين کار برنميآيد؛ از اين رو روش ديمتل براي رفع
اين کاستي به کمكش ميآيد تا ضمن بهرهمندي از اولويتبندي روش تحليل سلسله مراتبي،
روابط علي و معلولي ميان شاخصها را به صورت يك مدل ساختاري شهودي دربياورد و به
عنوان راهي مؤثر براي مديريت کردن وابستگيهاي داخلي مجموعهاي از معيارها به کار رود
[.]4
به دليل مزايايي که دو روش تحليل شبكهاي و ديمتل دارند ،در اين مقاله مجموعهاي از
شاخصهاي مؤثر را به همراه اولويتهاي آنها ارائه ميدهيم که حاصل ترکيب نتايج اين دو
روش است .اين مجموعه ميتواند به دانشگاه شهيد بهشتي در ارزيابي عملكرد آموزشي خود
ياري رساند .روند مقاله اينگونه است که ابتدا پيشينه ارزيابي را بيان ميکنيم ،در بخش بعدي
روشهاي تصميمگيري را شرح ميدهيم ،سپس روش و سؤاالت تحقيق را بيان ميکنيم و در
پايان ،با تجزيه و تحليل دادهها به بحث و نتيجهگيري از مطالب مطرح شده ميپردازيم.
.2مبانينظریوپيشينهپژوهش 

تعيين استانداردها و شاخصهاي ارزشيابي براي قضاوت و ارزشگذاري ،يكي از مهمترين
بحثهاي ارزيابي کيفيت نظام دانشگاهي (ارزيابي دروني و بيروني) است .اهداف گروههاي
آموزشي با توجه به محيط و بافت هر دانشگاه ،دانش موجود و نظر کارشناسان ميتواند
مجموعهاي از مهمترين عوامل تعيينکننده الزامات کيفيت گروههاي آموزشي باشد .مشارکت و
بسيج تمامي اعضاي هيئت علمي و صاحبنظران دانشگاهي در روشن کردن اهداف هر دانشگاه
و نيز هدفهاي ويژه هر گروه آموزشي و تعيين استانداردها براي ارزيابي کيفيت ،از جمله امور
مهم و ضروري تلقي ميشوند.
انديشمندان و صاحبنظران در کشورهاي مختلف ،تحقيقات بنيادي قابل توجهي دربارهي
ارزيابي عملكرد سازمانهاي غيرانتفاعي و تعيين شاخصهاي مربوطه ،اعم از دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي ،انجام دادهاند .سازمانهاي آموزش عالي مناطق شمالي و مرکز استراليا
در سال  0333در پژوهشي با عنوان «چشماندازي بر کيفيت آموزش عالي در استراليا» موفق
شدند شاخصهاي کلي ارزيابي عملكرد در آموزش عالي کشور استراليا را فهرست کنند.
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کروچلي و تيلر 0در سال  1114در پژوهشي با عنوان «بهکارگيري مدلهاي آماري
شاخصهاي ارزيابي عملكرد در نظام آموزش عالي کشور انگلستان» ،اعالم کردند که روشهاي
مبتني بر درونداد-برونداد در تعيين شاخصهاي ارزيابي عملكرد چندان مناسب نيستند .در سال
 ،1112شارون و همكاران به رتبهبندي دانشگاهها ،به عنوان ابزاري براي ارزيابي آموزش عالي در
اروپا توجه کردند .کراج و گلويك 1در سال  1113به رتبهبندي دانشگاهها ،با استفاده از
شاخصهاي محيطي ،پژوهشي و آموزشي مبادرت ورزيدند .هدف از اين مقاله بهبود در روشها و
شاخصهاي موجود براي رتبهبندي دانشگاهها است .وزنبندي معيارها با استفاده از  AHPنشان
ميدهد که مهمترين شاخصها مربوط به پژوهش هستند.
طي سالهاي گذشته ،پژوهش هاي متعددي در زمينه ارزيابي عملكرد آموزش عالي در کشور
انجام شده است که در بيشتر آنها از روش تحليل پوششي دادهها استفاده شده است .در سال
 0959عملكرد دانشكدههاي علوم انساني دانشگاه شهيدبهشتي با استفاده از تحليل پوششي
دادهها مورد بررسي قرار گرفته است .در مدلي که براي ارزيابي عملكرد دانشكدههاي علوم
انساني دانشگاه تهران در سال  0954طراحي شد ،يكي از موارد اصلي و مهم ،بررسي بحث
ارزيابي عملكرد آموزشي اين دانشگاه بود .در سال  0958عملكرد حوزه معاونت آموزشي دانشگاه
تربيت مدرس ارزيابي شد.
آنچه در همه مدلهاي پيشنهاد شده براي ارزيابي عملكرد دانشگاهها و مراکز آموزش عالي
ديده ميشود ،توجه ويژه به بحث آموزش و نقد روشها و شيوههاي موجود براي ارزيابي عملكرد
آموزشي دانشگاهها است .در سراسر دنيا دو حوزه آموزش و پژوهش ،دو وظيفه اصلي دانشگاهها
به شمار ميروند؛ لذا به دست آوردن شاخصها و اولويتبندي آنان براي محقق شدن ارزيابي
عملكرد ،انكارناپذير است.
روشهای تصميمگيری .تصميمگيري چندشاخصه يكي از روشهاي تصميمگيري براي

انتخاب گزينهها از ميان يك مجموعه راه حل است .در اين بخش ،برخي از مفاهيم کليدي در
مورد روش تحليل شبكهاي و روش ديمتل را به صورت مختصر توضيح ميدهيم:

روشتحليلشبكهای.روشهاي تصميمگيري چندمعياره متعددي وجود دارند که بسيار مورد

استفاده قرار گرفتهاند؛ از ميان آنها ميتوانيم به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس
اشاره کنيم .اين روشها به روابط داخلي ميان عناصر کاري ندارند .براي مواجه شدن و در نظر

1. Crouchely & Taylor
2. Lukman ,Krajnc &Glavic
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گرفتن روابط ميان عناصر در يك مجموعه ،فرآيند تحليل شبكهاي به عنوان يك روش
تصميمگيري چندمعياره جديد ،در سال  0331توسط الساعتي پيشنهاد شد [ .]01در اين روش
براي تعيين اهميت نسبي روابط ميان عناصر ،از پاسخ دهندگان خواسته ميشود که از طريق
مقايسات زوجي عوامل را ارزشگذاري کنند .اين مقايسات زوجي بر مبناي مقياس  3درجهاي
الساعتي هستند که در آن  0به معناي ارزش برابر و  3به معناي ارزش خيلي مرجح است .براي
ارزشيابي وزن اين عناصر در تحليل شبكهاي ،از يك ابرماتريس استفاده ميشود [ .]2
گرچه روش تحليل شبكهاي به صورت تئوريك ميتواند روابط داخلي ميان متغيرها را بررسي
کند ،روش هوشمندانه ديگري که براي اين منظور به کار ميرود ،روش ديمتل است [ .]5اين امر
بدان سبب است که ديمتل ميتواند اطالعات بسيار ارزشمندي را براي گرفتن تصميمات مهم
توليد کند.
تكنيک ديمتل .تكنيك ديمتل ( 0)DEMATELبراي اولين بار توسط مرکز تحقيقات مؤسسه
يادبودهاي جنگ در ژنو 1و در فاصله سالهاي  0321تا  0321ابداع شد [ .]4هدف از اين
تكنيك ،مطالعه مسائل پيچيده ،تحليل آنها و ايجاد ساختاري بر اساس اين تحليل است [ .]3با
استفاده از اين تكنيك ميتوانيم ارتباط علت و معلولي ميان عوامل را درک کنيم و بر اساس آن
يك مدل جامع پديد آوريم.
تكنيك ديمتل يكي از ابزارهاي تصميمگيري براي مواردي است که چندين معيار براي
تصميمگيري وجود دارد .اين روش ميتواند مسائل کيفي را به معيارهاي کمي براي تصميمگيري
تبديل کند .در تصميمگيريهاي چندمعياره ،هنگامي که الزم باشد مسائل پيچيده را در حين
روشن کردن روابط ميان عناصر مهم آنها حل کنيم ،بايد از روش ديمتل استفاده کنيم .در
تكنيك ديمتل ،روابط کمي بين عوامل چندگانه يك مسئله و تأثير هريك از آنها بر ديگري
محاسبه مي شود .گفتني است که در اين روش ،ميزان تأثير مستقيم و غيرمستقيم عوامل بر
يكديگر سنجيده ميشود.
با روش ديمتل ميتوانيم عوامل موجود را به دو گروه علت و معلول تقسيم کنيم .براي اين
کار بايد مراحل زير را طي کنيم:
 .0ايجاد ماتريس روابط مستقيم ) :(Aبراي تشكيل اين ماتريس از پاسخدهندگان خواسته
ميشود که روابط ميان هر جفت شاخص را با عددي بين  0تا  011نمايش دهند .اگر تعداد
پاسخ دهندگان بيش از يك نفر باشد ،ماتريس نهايي ،از به دست آوردن ميانگين هندسي اعداد
پاسخدهندگان حاصل ميشود.
1. Decision Making Trial and Evaluation Labratory
2. Geneva Research Center of the Battelle Memorial Institute
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 . 1نرماليزه کردن ماتريس روابط مستقيم :بر مبناي ماتريس روابط مستقيم ،ماتريس نرماليزه از
طريق فرمولهاي زير به دست ميآيد:
X=k.A

()0
()1

i,j = 1,2,….n

∑

=K

 . 9به دست آوردن ماتريس روابط کلي :هنگامي که ماتريس روابط مستقيم نرماليزه به دست آمد،
ماتريس روابط کلي ) (Tميتواند از فرمول زير محاسبه شود که در آن  Iنشانگر ماتريس واحد
است.
-1
)T =X (I-X
()9
 . 4ايجاد نمودار علت و معلول :در اين نمودار که از نتايج ماتريس روابط کلي به دست ميآيد،
 D+Rمحور افقي را نشان ميدهد که نشانگر اهميت شاخص است و از اضافه کردن  Dبه R
به دست ميآيد D .جمع ستوني ماتريس روابط کلي است و نشان ميدهد که يك شاخص چقدر
از شاخصهاي ديگر تأثير ميپذيرد؛ درحاليکه  Rنشاندهنده جمع سطري ماتريس روابط کلي
است و نشان ميدهد که يك شاخص چقدر بر شاخصهاي ديگر تأثير ميگذارد .محور عمودي
 R-Dاز تفريق  Dاز  Rبه دست ميآيد و ميتواند شاخصها را به دو گروه علت و معلول تقسيم
کند .اگر اين مقدار مثبت باشد ،شاخص به گروه علت تعلق دارد و در صورت منفي بودن ،متعلق
به گروه معلول است.
.روششناسيتحقيق

3

تحقيق حاضر ،تحقيق توصيفي به شمار ميرود .تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي
است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است [ .]0براي بررسي
موضوع مورد تحقيق ،از تحقيق پيمايشي استفاده کردهايم.
در گردآوري اطالعات ،از هر دو منبع اوليه و ثانويه استفاده کردهايم .اطالعات ثانويه از کتب،
مقاالت ،اينترنت و اطالعات مربوط به هيئت نظارت و ارزيابي عملكرد دانشگاه شهيد بهشتي و
اطالعات اوليه از طريق پرسشنامهها جمعآوري شده است .پرسشنامه مربوط به تعيين شاخصها،
 99شاخص دارد که بر اساس مقياس ليكرت ارزشگذاري شدهاند .ضريب آلفاي کرونباخ
پرسشنامه 1931 ،بوده است که پايايي پرسشنامه را تأييد ميکند .در پرسشنامه دوم ،شاخصهاي
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آموزشي به دست آمده از مرحله قبل ،با استفاده از دو روش تحليل شبكهاي و ديمتل
اولويتبندي شدهاند و ارتباطات دروني آنها به دست ميآيد .جدول شماره  0نرخهاي سازگاري
ماتريسهاي مربوط به روش تحليل شبكهاي را ارائه ميدهد .گفتني است که اگر اين مقادير از
 1/0کوچكتر باشد ،پايايي پرسشنامه مورد تأييد قرار ميگيرد؛ در غير اين صورت بايد
پاسخگويي به پرسشنامهها تكرار شود [ .]9با توجه به ارقام به دست آمده ،پايايي پرسشنامه تأييد
ميشود.
جدول  .0نرخ سازگاري ماتريسهاي روش تحليل شبكهاي
رديف 
0
1
9
4
8
1
2

نامماتريس 

نرخسازگاری 

آموزش
نرخ رشد تعداد اعضاي هيئت علمي شرکتکننده در دورههاي آموزشي و دانش افزايي
تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه استادي
تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه دانشياري
نرخ قبولي دانشجويان در مقاطع باالتر
نسبت دانشجويان داراي جايزه در المپيادهاي بينالمللي به کل دانشجويان
نسبت اعضاي هيئت علمي با مرتبه استاديار و باالتر به کل دانشجويان

1/159
1/181
1/113
1/149
1/112
1/145
1/151

پايايي پرسشنامه ديمتل ،با توجه به اينكه توسط خبرگان پاسخ داده شده است ،تأييد شده
است.
جامعه آماري پاسخدهندگان به پرسشنامه اول در جدول شماره  1نمايش داده شده است.
بديهي است به علت کوچك بودن جامعه آماري ،نيازي به استفاده از نمونه آماري نبوده است.
جامعه آماري پرسشنامه دوم نيز متشكل از معاونين آموزشي دانشكدههاي دانشگاه شهيد بهشتي
بوده است.
جدول  .1جامعه آماري پرسشنامه اول
رديف 

سمتافراد 

0
1
9
4
8

رئيس دانشگاه شهيد بهشتي
معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي
مديريت واحد نظارت و ارزيابي دانشگاه شهيد بهشتي
مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد بهشتي
معاون سابق آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد بهشتي

برخورداري از يك سامانه ارزيابي عملكرد مناسب در نهادي همچون دانشگاه ،نهتنها جو
رقابتي مناسبي را در ميان دانشكدهها پديد ميآورد و آنها را به تالش بيشتر ترغيب ميکند،
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بلكه با همسوسازي فعاليتهاي آنها به وسيله تعيين شاخصهايي هماهنگ ،بر ارتقاي سطح
دانشگاه نيز تأثير ميگذارد .پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به سؤاالت زير است:
 .0شاخصهاي آموزشي منتخب براي ارزيابي عملكرد آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي کدامند؟
 .1اولويتبندي شاخصهاي آموزشي مورد بررسي با استفاده از روش  ANPو  DEMATELبه
چه صورت خواهد بود؟ آيا ميان نتايج حاصل از دو روش اولويتبندي ،تفاوت وجود دارد؟
.تحليلدادهويافتههایپژوهش 

4

براي تعيين شاخصهاي کليدي از ميان  99شاخص مطرح شده در پرسشنامه با طيف 3تايي،
شاخصهايي که ميانگين امتيازات به دست آمده آنها باالتر از  5بود ،به عنوان شاخصهاي
کليدي انتخاب شدند .در جدول شماره  ،9شش شاخص برگزيده آموزشي از نظر خبرگان اين کار
را آوردهايم.
جدول  .9شاخصهاي آموزشي برگزيده
رديف 
0
1
9
4
8
1

نامشاخص 
نرخ رشد تعداد اعضاي هيئت علمي شرکتکننده در دورههاي آموزشي و دانشافزايي )(A1
تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه استادي )(A2

تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه دانشياري
نرخ قبولي دانشجويان در مقاطع باالتر )(A4
نسبت دانشجويان داراي جايزه در المپيادهاي بينالمللي به کل دانشجويان )(A5
نسبت اعضاي هيات علمي با مرتبه استاديار و باالتر به کل دانشجويان )(A6
)(A3

با بررسي نتايج پرسشنامههاي مربوط به روش تحليل شبكهاي که توسط معاونين آموزشي
دانشكده هاي دانشگاه شهيد بهشتي تكميل شده بود و با گرفتن ميانگين هندسي ميان آنها و
انجام محاسبات مربوط ،وزنهاي هريك از شاخصهاي منتخب به دست ميآيد .به ماتريس
حاصل که از کنار هم قرار دادن وزن شاخصهاي مختلف پديد آمده است ،ابرماتريس ميگويند.
سپس از ضرب ابرماتريس حاصل در وزنهاي به دست آمده براي ماترس اوليه ،وزنهاي نهايي
براي هريك از شاخصها به دست ميآيد.
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در ادامه ،پرسشنامه مربوط به روش ديمتل را بررسي ميکنيم و با گرفتن ميانگين هندسي
ميان پاسخهاي جامعه آماري ،ماتريس اوليه حاصل ميشود .پس از آن ،ماتريس روابط مستقيم
نرماليزه ميشود و در نهايت با بهرهگيري از تكنيك ديمتل و روابط موجود ،ماتريس روابط کلي
به دست ميآيد .در زير ،سه مرحله ذکر شده را به همراه ماتريسهايشان آوردهايم.
ماتريس  :0ماتريس روابط مستقيم

]
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ماتريس  :1ماتريس شدت نسبي روابط مستقيم

[

]

ماتريس  :9ماتريس تأثير نسبي روابط مستقيم و غيرمستقيم

[

]

پس از انجام محاسبات و به دست آوردن جمع سطري و ستوني ،جدول زير پديد ميآيد.
جدول  .4تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم عوامل
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Ri+Di

Ri-Di

Di

Ri

1/458

-1/221

9/113

1/582

نرخ رشد تعداد اعضاي هيئت علمي شرکتکننده در دورههاي
آموزشي و دانشافزايي

2/825

1/284

9/401

4/011

تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه استادي

2/925

-1/051

9/251

9/831

تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه دانشياري

2/110

1/193

9/130

9/391

نرخ قبولي دانشجويان در مقاطع باالتر

4/281

-1/513

1/501

0/340

نسبت دانشجويان داراي جايزه در المپيادهاي بينالمللي به
کل دانشجويان

5/920

1/498

9/315

4/419

نسبت اعضاي هيئت علمي تماموقت با مرتبه استاديار و
باالتر به کل دانشجويان
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با در نظر گرفتن جدول باال ،نمودار علت و معلول شاخصها به شكل زير به دست ميآيد:
1.000

نرخ رشد تعداد اعضاي هيئت علمي
شرکتکننده در دورههاي آموزشي و
دانشافزايي
تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه
استادي

0.800
0.600
0.400

تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه
دانشياري

0.200

0.000
نرخ قبولي دانشجويان در مقاطع
0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
باالتر
-0.200
نسبت دانشجويان داراي جايزه در
المپيادهاي بينالمللي به کل
دانشجويان
نسبت اعضاي هيئت علمي تماموقت
با مرتبه استاديار و باالتر به کل
دانشجويان



-0.400
-0.600
-0.800
-1.000
نمودار  :0نمودار تأثير عوامل

مزيت روش ديمتل اين است که ميتواند اولويتبندي شاخصها را چه از لحاظ تأثيرپذيري و
چه از لحاظ تأثيرگذاري مشخص کند .داشتن چنين اطالعاتي مسئولين دانشگاه را قادر ميکند
برنامهريزي خود را به گونهاي انجام دهند که به شاخصهايي که بيشترين تأثير را بر ديگران
ميگذارند ،اهميت بيشتري داده شود و شاخصهايي که بيشترين تأثير را از ديگران ميپذيرند ،از
سرمايه کمتري بهرهمند شوند .در جدول شماره  8اين اولويتبندي را آوردهايم.
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جدول  .8اولويتبندي شاخصهاي آموزشي با تحليل ديمتل
اولويتازلحاظتأثيرگذاری 

اولويتازلحاظتأثيرپذيری 
رديف

شاخص

رديف

شاخص

0

نسبت اعضاي هيئت علمي تماموقت با مرتبه
استاديار و باالتر به کل دانشجويان

0

نسبت اعضاي هيئت علمي تماموقت با مرتبه
استاديار و باالتر به کل دانشجويان

1

تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه استادي

9

نرخ قبولي دانشجويان در مقاطع باالتر
تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه دانشياري

1

تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه دانشياري
نرخ رشد تعداد اعضاي هيئت علمي
شرکتکننده در دورههاي آموزشي و
دانشافزايي
تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه استادي

4

8

نرخ قبولي دانشجويان در مقاطع باالتر

8

نرخ رشد تعداد اعضاي هيئت علمي
شرکتکننده در دورههاي آموزشي و
دانشافزايي

1

نسبت دانشجويان داراي جايزه در المپيادهاي
بينالمللي به کل دانشجويان

1

نسبت دانشجويان داراي جايزه در المپيادهاي
بينالمللي به کل دانشجويان

9
4

اگر عملكرد آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي را ترکيبي از شاخصهاي ياد شده در نظر بگيريم،
ميتوانيم استنباط کنيم که  Rميزان تأثيرگذاري شاخص موردنظر را بر عملكرد آموزشي دانشگاه
و  Dميزان اثرپذيري شاخص موردنظر را از عملكرد کلي آموزش دانشگاه نشان ميدهد .نمودار
شماره  1مجموعه اين ارتباطات را به صورت شماتيك نشان ميدهد.
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1.941

3.968

4.403

2.810

3.412

2.857

4.166

3.629

3.291

3.596

3.782

3.930

نمودار  .1تأثيرگذاري و تأثيرپذيري شاخصها بر عملكرد آموزشي

.نتيجهگيری 

5

شاخصهاي ارزيابي عملكرد هر سازمان بايد منحصربهفرد و بر مبناي تقويت نقاط قوت و
کاستن از نقاط ضعف باشد .تعيين يك سري شاخص معين براي ارزيابي عملكرد همه سازمانها،
حتي در صورتي که فعاليتهاي نسبتاً مشابهي داشته باشند،کاري غيرعلمي و بسيار دشوار است؛
بنابراين ،نحوه ارزيابي عملكرد سازمانها بسته به تفاوت اهداف ،فرهنگهاي متفاوت سازماني و
قابليتها و منابع در دسترس آنها ،متفاوت است و يك راهحل استاندارد براي همه سازمانها
وجود ندارد .براي ارزيابي عملكرد آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي ،با توجه به نظرات خبرگان،
شش شاخص مندرج در جدول شماره  9پيشنهاد شد و براي تعيين اولويت و مشخص شدن
شاخصهاي مهم براي سرمايهگذاري و تمرکز بيشتر از دو روش تحليل شبكهاي و ديمتل
استفاده شد که نتايج حاصل از اين دو روش در جدول شماره  1ارائه ميشود.
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جدول  .1مقايسه اولويتبندي شاخصها از دو روش تحليل شبكهاي و ديمتل
نامشاخص 
نرخ رشد تعداد اعضاي هيئت علمي شرکتکننده در دورههاي آموزشي و دانشافزايي
تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه استادي
تعداد اعضاي هيئت علمي با رتبه دانشياري
نرخ قبولي دانشجويان در مقاطع باالتر
نسبت دانشجويان داراي جايزه در المپيادهاي بينالمللي به کل دانشجويان
نسبت اعضاي هيئت علمي با مرتبه استاديار و باالتر به کل دانشجويان

اولويتديمتل  اولويت ANP
8
1
4
9
1
0

8
4
1
9
1
0

نتايج و يافتههاي پژوهش به طور خالصه عبارتاند از:
 .0روابط داخلي کليدي ميان خوشههاي داخلي از طريق روش ديمتل به دست ميآيد؛ درحاليکه
روابط ميان خود خوشهها بايد از طريق روش تحليل شبكهاي تعيين شود .به نظر ميرسد روش
ديمتل با در نظر گرفتن روابط مستقيم و غيرمستقيم ميان شاخصها ميتواند به روابط علت و
معلولي شاخصها توجه کند و نتايج دقيقتري را به پژوهشگر ارائه دهد.
 .1اکنون دانشگاه شهيد بهشتي از مجموعهاي از شاخصها براي ارزيابي عملكرد آموزشي خود
استفاده ميکند که تعدد آنها باعث ميشود امر ارزيابي با دقت زياد انجام نشود .بنابراين بايد با
تمرکز بر شاخص هاي پيشنهادي حوزه آموزش که از تأييد خبرگان اين امر نيز برخوردار هستند،
در تقويت کار ارزيابي دانشگاه و بهبود عملكرد آن کوشيد.
 .9با توجه به جدول شماره  1نتيجه ميگيريم که با وجود اهميت دو عامل ميزان تجربه و رتبه
علمي اساتيد ،تعداد کافي اساتيد به ازاي هريك از دانشجويان ،مهمترين شاخص تأثيرگذار بر
عملكرد آموزشي دانشگاه است .اين موضوع نشان ميدهد که از نظر خبرگان اين امر ،تعامل
ميان دانشجويان و اساتيد و بهرهمندي آنان از نظرات يكديگر نقش مهمي را در ارتقاي عملكرد
آموزشي دانشگاه ايفا ميکند و چنانكه از نتايج تحقيق برميآيد اين تأثير به مراتب بيشتر از اثر
وجود چند عضو هيئت علمي با درجه استادي است که دانشجويان تماس کمي با آنها دارند.
چنانكه از نتايج جدول برميآيد ،تعداد دانشجوياني که در المپيادها مقامي به دست آوردهاند ،با
اينكه ميتواند مبناي مناسبي براي سنجش وضعيت آموزشي دانشگاه باشد ،نسبت به
شاخصهاي ديگر اهميت کمتري دارد که نشان ميدهد سنجش سطح آموزش دانشگاه تنها بر
مبناي عدهاي خاص که شايد سهم عمدهاي از موفقيتشان را مديون استعداد و توانايي خود باشند
تا آموزشهاي دانشگاهي ،درست به نظر نميرسد.
 .4از جدول شماره  8نتيجه ميگيريم که شاخص نسبت اعضاي هيئت علمي تماموقت با مرتبه
استاديار و باالتر به کل دانشجويان ،در عين حال که اثرگذارترين شاخص بر شاخصهاي
آموزشي ديگر است ،بيشترين تأثير را از شاخصهاي ديگر ميپذيرد؛ بنابراين توجه به اين نسبت
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و بهينه نگه داشتن آن ،در عملكرد آموزشي و بهبود عملكرد کلي دانشگاه بسيار اهميت دارد.
مقدار منفي  Ri-Diيعني شاخص نسبت دانشجويان داراي جايزه در المپيادهاي بينالمللي به کل
دانشجويان نشان ميدهد که اين نسبت در کل از شاخصهاي ديگر تأثير ميپذيرد؛ درحاليکه
شاخصهاي ديگر در مجموع بر عوامل ديگر تأثير ميگذارند .بيشترين مقدار تأثيرگذاري و
تأثيرپذيري ( )Ri+Diدر ميان شاخصهاي آموزشي ،به نسبت اعضاي هيئت علمي تماموقت با
مرتبه استاديار و باالتر به کل دانشجويان اختصاص دارد.
انجام پژوهش حاضر به دليل ناآشنايي پاسخگويان با پرسشنامه مربوط به روش  ANPو
ديمتل ،بسيار مشكل آفرين بوده است .همچنين به دليل مشغله زياد جامعه آماري ،فرآيند
پاسخگويي به سؤاالت کمي زمانبر بوده است .در پايان اميدواريم با توجه به اهميت بحث
ارزيابي عملكرد و خطير بودن وظايف نهادي چون دانشگاه ،در پژوهشهاي آتي بحث ارزيابي
عملكرد از ابعاد ديگري مورد بررسي قرار گيرد و از برآيند نتايج به دست آمده مدلي جامع براي
ارزيابي عملكرد دانشگاه ارائه شود.
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