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 چکیده

کندونی  موفییدت    پررقابدت در دنیای پیچیدده    . یش یافته استافزادربارة مدیریت عملکرد  ها دانشگاه والنمسئی اخیر نگرانی ها سالدر 
یدد  تأکمتوازن با  مدل ارزیابی . یستنیر پذ امکان  ها آنیابی به دستیی برای ارزیابی میزان ها ر شهای مناسب    بد ن استراتژی ها دانشگاه

ی پیچیدده  هدا  سدازمان ها  سعی در مدیریت   ارزیابی  ی کلیدی   ایجاد توازن بین آنها سنجههداف   های سازمان   تعیین ا بر استراتژی
جامعة آمداری  . ی کلیدی ارزیابی عملکرد  مربوط به منظر یادگیری   رشد در دانشگاه استها سنجههدف اصلی این پژ هش  تعیین . دارد

ای براساس فرمول کوکران   به ر ش تصادفی  بودند که نمونه( س)نشگاه الزهرا داعلمی  یئت همدیران  کارمندان   اعضای  این پژ هش
. اسدت  پرسشدنامه در این پدژ هش    دادهیوة گردآ ری ش  ابزار  این تحییق به لحاظ هدف  از نوع کاربردی. ها انتخاب شد ساده از بین آن

کدار   بده  یددمن آزمدون فر   هدا  سنجه یبند رتبهمنظور    به نمونه ی تکت  آزمون  متوازن با مدل ارزیابیراهبردها بررسی  منظور بههمچنین  
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 مقدمه

حفظ و افزایش توان  منظور بهبهبود مستمر عملکرد  گرو در ها سازماندر محیط رقابتی امروز، بقای 

آن ارزیابی  تبع بهی و زیر برنامهاین مهم از طریق تعیین اهداف و . رقابتی و کسب منافع بیشتر است

 شیود   یمی ، محقیق  شیده  نییی تع به اهداف ازپییش  عملکرد برای آگاهی از میزان موفقیت در دستیابی

(Kaplan & Norton,1992, pp.71-79.)  بیشیتر   هیا  سازمانمدیریت  ،نوین حسابداری متون نظریدر

. کنید ها ییاری   یاستراتژیدن به رس درکه سازمان را  کنند یمی خاصی تأکید ها روشبر اطالعات یا 

ای مدیریت اسیتراتژی  در قیرن بیسیتم و ابیزاری     ه ینوآورین تر مهممدل ارزیابی متوازن یکی از 

، عملکیرد سیازمان را در   این مدل (.Steele, 2001, pp.22-30) استکم  به تحقق استراتژی  برای

و باعث انتقال و  کند یم یریگ اندازه یندهای داخلی و یادگیری و رشدامشتری، فر چهار منظر مالی،

نفعان درونیی و بیرونیی    ذی همةانتظارات عملکردی به  و ها یانداز، استراتژ موریت، چشمأتفهیم م

 هیا  سینجه ی از ا مجموعیه مدل ارزیابی متوازن شیام    ،در حقیقت. (Nissen, 2006)شود  یسازمان م

 & Kaplan, 2001) دهید  یمی ارائه  وکارشان کسباست که به مدیران دیدگاهی سریع ولی جامع از 

Norton.) 

ایین میدل یی  نظیام     . یری عملکرد استگ اندازهاز ی  نظام مدل ارزیابی متوازن چیزی فراتر 

آن در کی    ةهیا، دانیش کارکنیان و اشیاع     یتوانمندها،  یانرژمدیریت راهبردی است که قادر است 

 (.Kaplan, 2006 & Norton)سطوح سازمانی تا نی  به اهداف بلندمدت راهبردی را هدایت کند 

ی ارزیابی عملکرد، مربوط بیه منظیر ییادگیری و    ی کلیدها سنجههدف اصلی این تحقیق تعیین 

 به این دلی  است کهاهمیت این پژوهش  .استهای دولتی  مدل ارزیابی متوازن، در دانشگاه رشد از

مدیران ارشد وقت، انیرژی و منیابع میالی     ،واقع در. داردویژه  یدر حال حاضر آموزش عالی اهمیت

از عیدم   هیا  آنکنند ولی اکثر  یمراهبردهای اساسی  ی را صرف تدوین استراتژی و تعیینتوجه قاب 

ی مناسیب در  هیا  سینجه از ایین لحیاو وجیود    . گویند یمهای خود سخن  یاستراتژاجرای مطلوب 

 هیا  دانشیگاه راستای راهبردهای سازمان برای سنجش ادواری میزان دستیابی به اهداف نیاز اساسیی  

 .است



   269 ...        دیتأکبا ) (س)دانشگاه الزهرا : مورد مطالعه های دولتي ی مدل ارزيابي متوازن در دانشگاهها شاخصتعیین   

  

 

ی میدل ارزییابی متیوازن در منظیر     هیا  سینجه ید بیر  کتأبا  متون نظری تحقیقدر این مقاله ابتدا 

ی اطالعیات  آور جمیع سپس، روش اجرای پیژوهش و   .شود مرور مییادگیری و رشد در دانشگاه 

استراتژی و کارت ارزیابی متوازن بیرای دانشیگاه در منظیر ییادگیری و      ةنقش ،در پایان شده وبیان 

 .یابد مینهادهایی برای تحقیقات آتی خاتمه نتایج و پیش بیاناین مقاله با . دشو میرشد ترسیم 

 لهئبیان مس

کیه بایید براسیاک یی       استپایدار کشورها  ةهای اساسی و مؤثر توسع آموزش عالی یکی از رکن

در (. ۷۸۳۱میرغفیوری و همکیاران،   ) بررسیی شیود   مدون استراتژی ، وضعیت موجیود آن  ةبرنام

افزاییی   درصید ارزش  ۳8کیه   اند افتهیدر یخوب به ها دانشگاه جمله از، امروزی یها سازمانحقیقت، 

 یهیا  هیسیازمانی و سیرما   یها هیانسانی، سرما یها هینامشهود شام  سرما یها ییها از طریق دارا آن

مشیهود، ارزییابی عملکیرد و     یها ییصرفاً با اتکا به دارا توانند یو دیگر نم شود یاطالعاتی ایجاد م

در ایین زمینیه میدل    (. Kaplan, 2008  &Norton) جیام دهنید  در پی آن مدیریت عملکرد جامعی ان

شناسیی و ارزییابی عملکیرد مؤسسیات      یبآسی ارزیابی متوازن یکی از رویکردهایی است که برای 

و از سیوی میدیران    (Kaplan & Norton, 1992) شیود  یمی کار گرفتیه   به ها دانشگاهآموزش عالی و 

عنیوان یی  سیسیتم     روش ارزییابی متیوازن بیه   . اسیت  شدت مورد استقبال قرار گرفته ها به سازمان

دهید بیا گنجانیدن آن در میدل      های نامشهود سازمان، امکان میی  ارزیابی عملکرد با توجه به دارایی

های نامشهود در صورت لیزوم   آگاهی از کیفیت دارایینظر از طریق نظارت، کنترل و  ارزیابی مورد

هیای   دارایی (.Kaplan, 2004 &Norton )کنند اقدام  ها نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی

میدل ارزییابی    ةمنظر یادگیری و رشد زیرساخت و شالود. ندنامشهود منبع نهایی خلق ارزش پایدار

 ربیط  یذو سایر موارد  ها یورافناهداف منظر رشد و یادگیری، چگونگی تلفیق افراد، . استمتوازن 

ی منظر ییادگیری و رشید   ها سنجهبهبود در . کنند وصیف میسازمان را برای حمایت از استراتژی ت

در ایین   ،بنیابراین . یندهای داخلی، مشیتریان و عملکیرد میالی هسیتند    ای پیشرو برای فرها شاخص

بیرای ارزییابی عملکیرد در منظیر ییادگیری و رشید در        هیای موردنییاز   سینجه یم دپژوهش درصد

 .های دولتی را مشخص کنیم دانشگاه
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 مباني نظری

 زيابي عملکردار

. اسیت  شیده   شناختهبر آن نتایج استراتژی   مؤثرارتباط بین نتایج و عوام  متعدد  عنوان بهعملکرد 

وضیع موجیود بیا وضیع      ةی عملکیرد از طرییق مقایسی   ریگ اندازهاز  عبارت استارزیابی عملکرد 

، ۷مسترانگآر)باشد ی معین ها یژگیوکه خود واجد  شده نییتع ی ازپیشها شاخص براساکمطلوب 

۷۸۳1.) 

 انداز چشمو  مأموريت

 از را سیازمان  کیه  اسیت   منطقیی  یپیوستار از بخشی بلکه ،مدیریتی نیست ییندافر فقطاستراتژی 

. کنید  میی  هیدایت  دهند، می انجام دیگر های بخش و مقدم خط کارکنان که کاری به باال سطح ةبیانی

 & Kaplan)کنید   مشیخص میی  ان را ی وجیودی سیازم  یفلسفه و چراهرم،  این رأک در مأموریت

Norton, 2004)، را سیازمان  گیری جهت که سازد می آینده از تصویری سازمان انداز چشم ،همچنین 

 .کنند پشتیبانی را سازمان باید چگونه و چرا بفهمند تا کند می کم  اشخاص به و تشریح

 مدل ارزيابي متوازن

 وکیار  کسیب هیای   یبررسی  ةنیورتن در مجلی   کیاپالن و  توسط ۷991بار در سال  این مدل اولین

 ی  نظام ارزیابی نیست، بلکه ابزار هدایتی است کیه در  فقطارزیابی متوازن، . دشمعرفی  1هاروارد

هیدف اصیلی میدل     (.Neer, 2004, p.14)کنید   سطوح سازمان، راهبرد را به عمی  تبیدی  میی    همة

انداز و استراتژی بایید   چشم. عم  است انداز سازمان در یری اهداف و چشمکارگ بهارزیابی متوازن 

انیداز و اسیتراتژی بیه     یند مدیریت قرار گیرد و روش ارزیابی متوازن برای انتقال چشمادر مرکز فر

 ,Kaplan & Norton)شیود   کیار گرفتیه   بیه یندهای داخلی و یادگیری و رشید  اچهار منظر مالی، فر

                                                           
1. Armstrong 

2. Harvard Business Review 
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 را کردن استراتژی و اجرای استراتژی فرموله میان مفقود ةحلق استراتژی ةنقش(. 2004 ,2001 ,1996

 (.Kaplan & Norton, 2004)کند  فراهم می

 منظر يادگیری و رشد

 ةیندهای داخلی، مشتری و مالی جامی اشده در وجوه فر یینتع ةتوان به اهداف بلندپروازان یمچگونه 

ری و رشید نهفتیه   ی مربوط به منظر ییادگی ها سنجهدر اهداف و  پرسشعم  پوشاند؟ پاسخ به این 

 بیوده و شده در سه منظر دیگیر   یینتعی اهداف توانمندسازها ها سنجهاین اهداف و  ،واقع در. است

 . زیربنا و بنیانی برای برپایی نظام ارزیابی متوازن هستند

 های استراتژيک انتخاب سنجه

بنابراین، . گیرد کار می ها را به سنجه منظرهامدل ارزیابی متوازن برای ارزیابی عملکرد در هر ی  از 

یابی بیه راهبردهیای سیازمان در هیر منظیر بسییار       دستهای مناسب در راستای ارزیابی  تعیین سنجه

 صیورت  بیه که تعداد اهداف اسیتراتژی  بایید بیه حیدی باشید کیه بتیوان         طور همان .اهمیت دارد

 1د بیرای هیر هیدف،    شیای . ها نیز باید محدود باشد تمرکز کرد، تعداد سنجه ها آناستراتژی  روی 

 (188۱) ۷بیورن  (.Niven, 2008)کنید   هدف کفاییت میی   ۷1سنجه برای  ۸8سنجه کافی باشد یعنی 

و چییزی کیه    استها  گیری عملکرد بر انتخاب سنجه های اندازه یستمسکند اساک طراحی  بیان می

 . یرضروری استغهای  گرفتن سنجه به همان اندازه مهم است، نادیده

 ها دانشگاهيابي متوازن در اجرای مدل ارز

های تجیاری   بیان کردند اگرچه مدل ارزیابی متوازن در ابتدا برای سازمان( ۷991)کاپالن و نورتون 

نییز   هیا  دانشگاهاست و  ریپذ انعطافها  سازمان ةکافی برای هم ةانداز است، اما مدل به شده  یطراح

 .یستندن مستثنا

د میدل ارزییابی متیوازن در میدیریت دانشیگاه، ارزییابی       کیاربر  ةدهند نشانبسیاری از مطالعات 
                                                           
1. Boren 
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خدمات داخلیی در یی     دهندگان ارائهی دانشگاه، تحقیقات دانشگاهی، آموزش دانشگاه و ها بخش

دانشیگاه در آمریکیای    اولیین  رسد یمگو، به نظر  یهد ن، واقع در س۷دانشگاه کالیفرنیا. دانشگاه است

 (.Chang et al., 2011)پذیرفته است  188۷را در سال  شمالی است که رویکرد ارزیابی متوازن

 پژوهش ةپیشین

بییرای ارزییابی عملکییرد دانشیگاه خصوصییی    را میدل ارزیییابی متیوازن  ( 188۳)چین و همکییاران  

شاخص بیرای ارزییابی دانشیگاه در چهیار      3۸در این تحقیق . اند کار گرفته بهتکنولوژی چین مین 

ی  ابزار مدیریت راهبردهیا در سیطح    عنوان به را ابی متوازنچن مدل ارزی. استشده   یمعرفمنظر 

 .کار گرفته است مؤسسات عالی تایوان به

هیای ارزییابی عملکیرد     ای از شاخص ایجاد مجموعه هدف باتحقیقی ( 18۷۷)و همکاران  چی

 شیاخص  1ها در منظر یادگیری و رشید   آن. ها انجام دادند براساک مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه

هیای سیسیتم    قابلیتهای تشویقی، افزایش کیفیت نیروی کار، حفظ کارکنان،  رضایت کارکنان، روش»

در  .اول انتخاب شد شاخص 3دادن تحقیق  را در نظر گرفتند که پس از انجام« وری کارکنان اطالعات و بهره

فت، که نتیایج نشیان   های تایوان انجام گر دانشگاه ها از سه دانشگاه در ارزیابی عملکرد ،این تحقیق

 در. گذارد منظر دیگر تأثیر می ۸ترین عام  تأثیرگذار بوده و بر روی  منظر یادگیری و رشد مهم داد

 :ترسیم شدزیر  شرح  بهکارت ارزیابی متوازن پیشنهادی در منظر یادگیری و رشد  ،یتنها
 

 (2112)و همکاران  براساس تحقیق چی در منظر یادگیری و رشد کارت ارزیابی متوازن .1جدول 

 های عملکرد شاخص عوامل کلیدی موفقیت منظر

چگونه )یادگیری و رشد 

انجام  آنچهها باید در  دانشگاه

 (دهند برتری داشته باشند؟ می

 وری، کیفیت، همکاری بهره یعلمفعالیت تحقیقاتی و 

 درسی ةکیفیت برنام/ های درسی نوآوری در برنامه 1درسی ةبرنام

 ای برای رشد، فضای کار متنوع های حرفه فرصت ی و کارکنانعلم  تئیهاعضای 

                                                           
1. University of California 
2. Curriculum/programme 



   269 ...        دیتأکبا ) (س)دانشگاه الزهرا : مورد مطالعه های دولتي ی مدل ارزيابي متوازن در دانشگاهها شاخصتعیین   

  

 

شیده بیرای دانشیگاه     اهداف استراتژی  معرفی (18۷1)یومایال کارپاگام و سوگانثی در پژوهش 

معیارهای ذهنی و عینی، نتایج عملکیرد  ، اقدامات داخلی و خارجی برقرارکردن بیناند از تعادل  عبارت

 .بیان شده است 1جدول ها نیز در  سنجهاهداف و . و نتایج آتی
 

 (2112)براساس تحقیق یومایال کارپاگام و سوگانثی  ها دانشگاهها برای  اهداف و سنجه. 2جدول 

 سنجه اهداف منظر

 نوآوری و یادگیری

 دانشکدهة توسع
 .شود دانشکده خرج می ةپولی که برای توسع

 های متولی تحصیالت تکمیلی تعداد دانشکده

 حیطم

 های حامی پاداش کیفیت تسهیالت، سیستم

 آموزش، نوآوری در یادگیری

 درسی و سرفص  دروک ةبهبود و نوآوری برنام 

دانشیگاه از   3کیفی کاربرد مدل ارزیابی متوازن در  ةبراساک ی  مطالع( 18۷1)تیلور و باینس 

ران ارشید، اثیر ایین تکنیی  را بیر      ها با مصاحبه با میدی  آن. های انگلستان را بررسی کردند دانشگاه

 ةو نحیو  ،سیازی  گیری، نظارت و ارزییابی اسیتراتژی، سیاسیت و موضیوعات انگییزه، پییاده       شک 

ایین میدل در همتیرازی     دادنتایج مطالعات موردی نشیان  . سازی این تکنی  را بررسی کردند پیاده

 .یافتنی هستند ستها در منظر یادگیری و رشد د استراتژی و ارتباطات مفید است و شاخص

طراحی مدل ارزیابی متوازن بیرای مؤسسیات   پژوهشی را با هدف ( 18۷1)و همکاران  الجردی

هیا در   توسیط آن  آمده دست بهی ها شاخص. دولتی و مؤسسات دولتی آموزشی در لبنان انجام دادند

 .بیان شده است ۸جدول منظر یادگیری و رشد در 

علت و تیأثیر روابیط میدل ارزییابی     »ر تحقیق با عنوان د( 18۷۷) و همکاران صفایی قدیکالیی

سنجه در منظر یادگیری  نیتر یاساسعنوان  زیرساخت اطالعات را به ۷«های ایران متوازن در دانشگاه

 . و رشد معرفی کردند
                                                           
1. Cause and Effect Relations of BSC in Universities of Iran 
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 ( 2112)و همکاران  در منظر یادگیری و رشد براساس تحقیق الجردی ها شاخص. 3جدول 

 هدف سنجه

 ها های علمی در کنفرانس نیتعداد سخنرا

 

 

 علمی ای اعضای هیئت  رشد حرفه

 .اند تعداد سمینارهایی که شرکت کرده

 بودجة سفر برای شرکت در کنفرانس

 ۷تعداد متقاضی در امتحان ورودی

 تعداد مقاالت استادان

 متوسط فاصلة چاپ دو مقاله باهم

 شده برای پیشرفت کارکنان درصد بودجة خرج

 شاخص رضایت کارکنان در نظرسنجی کارکنان 1شرفت و نوآوری کارکنانپی

 ۸و چندمهارته دهید آموزشتعداد کارکنان 

 - 3دارند  عهدهتعداد کارکنان براساک مشخصات وظایفی که بر 

 ی تکنولوژی جدیدریکارگ بهتعداد واحدهای 
 کارگرفتن تکنولوژی در آموزش به

 برای هر بخش ی تخصصیها شگاهیآزماتعداد 

توسط استادان، تعداد  برگزارشدهی آموزشی ها کارگاهتعداد 

 ی آموزش یادگیریها پروژه
 نوآوری در آموزش

 سال گذشته 1 درشده دنظریتجدهای  تعداد برنامه

 سال گذشته 1در  شده ارائهتعداد واحدهای جدید 
 نوآوری در برنامة درسی

یا عوام   ستیز  طیمحتعداد مقاالت یا مطالعات مربوط به 

 اجتماعی
 1شهروندی سازمانی

میدل ارزییابی متیوازن در     کیارگیری  بیه تحقیقی با موضوع  1اتدر دانشگاه راجارا 18۷۸در سال 

هیدف ایین تحقییق بررسیی     . تأسیس در سریالنکا انجیام گرفیت   ی تازهها دانشگاهارزیابی عملکرد 

                                                           
1. Number of applicant for entry exam 

2. Staff motivation and development 

3. Number of cross-trained or multi-skilled staff 

4. On the specification of their tasks 

5. Organizational citizenship 

6. Rajarata 
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ارزییابی   نتایج تحقیق مدل. ل ارزیابی متوازن بودمد گرفتنکار تأسیس در به ی تازهها دانشگاهتوانایی 

روشی بسیار مناسب برای ارزیابی دستیابی به اهداف در مؤسسات آموزش عیالی   عنوان بهمتوازن را 

 .کند پیشنهاد می

 تحقیق پرسش

 ؟اند ماکدبرای ارزیابی عملکرد در منظر یادگیری و رشد در دانشگاه  های موردنیاز سنجه

 شپژوه شناسي  روش

کیار   به ها دادهتحقیقات پیمایشی است که در آن پرسشنامه برای گردآوری  جمله ازپژوهش حاضر 

 های پرسش. استدر این تحقیق طیف لیکرت  شده گرفتهکار بهگیری  مقیاک اندازه. است شده گرفته 

از تحقیقیات   شیده  اسیتخراج مفیاهیم   کیارگیری  بیه پرسشنامه از طریق الگوی مفهومی پژوهش و با 

کیاربرد میدل   در پرسشنامه، ابتدا میزان موافقت پاسخگویان با مفییدبودن  . شدقبلی تهیه  گرفته انجام

راهبرد مورد پرسیش   ۷۸شاخص در قالب  1۳اهمیت  ةدرج ،ارزیابی متوازن برای دانشگاه و سپس

  .قرار گرفت

( ک)زهیرا  علمیی دانشیگاه ال    یئیت هآماری در این پژوهش مدیران، کارمندان و اعضای  ةجامع

ی دولتیی  ها دانشگاهاین دانشگاه از مجموعه  .شد سیتأس ۷۸3۸در سال  (ک)دانشگاه الزهرا . است

علیوم پاییه، ادبییات و علیوم      ةدانشکد چهاراز  یا در قالب مجموعه ۷۸11از سال که  است کشور

دانشیکده   ۳در حال حاضر . فعالیت خود را آغاز کرده است دانسانی، علوم مدیریت و اقتصاد درآم

 .تدوین و مصوب شد ماه فعالیت ۷8پس از  ۷۸9۷ در سال (ک)سند راهبردی دانشگاه الزهرا  .دارد

بیا  . نفیر بیود   118مدیریت امور اداری دانشگاه تعداد اعضای جامعیه   طبق اطالعات دریافتی از

 .دکار گرفته ش جامعة آماری، فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه بهتوجه به محدودبودن 

  

  ۷      
1

1

 
1
   ۷    ۷     

1

1
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N=
 118  91/۷   1 1/8   1/8  

 89/8  
1
 139   91/۷   1 1/8   1/8  

 98 

 :که در آن

N :جامعه ةانداز                       e :خطای برآورد نمونه 

Z : ندر واحد متناظر با سطح اطمینا استانداردشدهمقدار متغیر 

P : فرضیه( تأیید)نسبت موفقیت        q : فرضیه( رد)نسبت شکست 

 طیور  بیه پرسشینامه   ۸88. توزییع شید   به روش تصیادفی سیاده  پرسشنامه  388در این پژوهش 

از طرییق   نشید، فراهم ها  با آنپرسشنامه برای افرادی که امکان مالقات حضوری  ۷88حضوری و 

دقیقه زمیان صیرف    31تا  ۷1بین  شونده پرسشرای هر حضوری ب ةهنگام مراجع. دشایمی  ارسال 

و  هیا  پرسشینامه توزییع  . دسیت آمید   کامی  بیه   ةنسیخ  98 مجموع درها،  یگیریپهمة  علیرغم. دش

 .کشید ماه طول 1ها  ی آنآور جمع

 افزار نرمدر این روش با . محاسبه شدنباخ وآلفای کر پرسشنامهارزیابی قابلیت اطمینان  منظور به

SPSS میزان پایایی مطلیوب اسیت   ةدهند نشانکه  آمد  دست به۳۱/8ضریب آلفا برابر با ، 18 ةنسخ .

ی هیا  پاسیخ . تعیدادی از خبرگیان توزییع شید    اولیه بیین   ةنامبرای بررسی روایی پرسشنامه، پرسش

شد تا پرسشینامه قابلییت درب بیشیتری داشیته     منجر ها  دریافتی به تغییرات اندکی در برخی سنجه

 . باشد

 ی اطالعاتآور جمعروش 

سند راهبردی دانشگاه راهبردها در منظرهای مختلف میدل ارزییابی    ةپژوهش پس از مطالعدر این 

 ةمطالعی  بیا  ،سیپس . شید راهبرد مربوط به منظر یادگیری و رشید اسیتخراج    ۷۸متوازن مشخص و 

ر ییادگیری و رشید د   راهبردهایشاخص برای سنجش  1۳ پژوهش و نظر خبرگانة پیشین ةگسترد

 شیاخص  1۳راهبیرد و   ۷۸ ةی دربردارنید ا پرسشنامه ،سپس .شد در نظر گرفته مدل ارزیابی متوازن

 .دش یطراحها  برای سنجش آن

 نظیر  ازتیوازن  ییادگیری و رشید بیا میدل ارزییابی م      راهبردهیای بررسی  منظور بهنیز  تیدرنها
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ییادگیری و  ی منظیر  هیا  شیاخص  یبند رتبه منظور بهمیانگین ی  جامعه و  یها آزمون ،پاسخگویان

 .کار گرفته شد به SPSS و Lisrelهای افزار نرمبه این منظور . کار گرفته شد بهآزمون فریدمن  رشد

 يادگیری و رشد یها مؤلفهبازشناخت  منظور بهتحلیل عاملي اکتشافي 

 ۷یافتیه بیا روش چیرخش واریمیاکس     تحقیق حاضر میاتریس چیرخش   ةبرای پرسشنام یطورکل به

روش اسیتخراج در   ،همچنیین . شود گرفته میکار  ها به که برای تفسیر و شناسایی عام  ،شد  حاص 

 .است 1اصلی  یوتحل هیتجزاکتشافی روش  یها  یتحل همة

اکتشیافی  کفایت نمونه برای تحلی  عاملی  لحاو ازها  بودن داده اطمینان از مناسب منظور بهابتدا 

معنیاداری   آزمیون  ،و همچنیین ( KMO)کفایت نمونیه   ةزاندا. اجرا شد ۸و بارتلت آزمون کایزر میر

 صیفر و  ۳۷9/8برابیر   ،ترتییب  بیه  SPSSدر تحلی  عاملی اکتشافی توسط نیز  بارتلت ةکرویت نمون

( =81/8Sig)و عدد معناداری آزمون بارتلیت  ( ۱/8بیشتر از ) KMOبا توجه به عدد معناداری . است

 . نداسبها برای تحلی  عاملی من گفت داده توان یم
 

  آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت .4جدول 

 918/0 هکفایت تعداد نمون یریگ اندازه

Bartlett's Test of Sphericity 

 ۸83/1۷ دوی تقریبی خی

 ۷11۸ درجة آزادی

 888/8 عدد معناداری

اسیت  تحلیی  عیاملی   یند ادر فر ها شاخصبودن  مناسب ةدهند نشان اشتراکاتجدول  ،همچنین

 . است 1/8بیشتر از  ها آن های پرسشعدد اشتراکات  زیرا

 .کننید  میی درصد از واریانس ک  را تبیین  ۳8حدود  شده عام  شناخته ۷۸مجموع  در ،عبارتی به

باشیند   مدل ارزیابی متوازن می یادگیری و رشد در (راهبردها) ها همان مؤلفه شده ییشناساعام   ۷۸
                                                           
1. Varimax rotation 

2. Principle component analysis 

3. Bartlett 
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خیود   یهیا  عام ها در  گویه همةشده بود و  طراحی شابه مدل ازپیشکه عیناً نتایج تحلی  اکتشافی م

 هیا  عام و در سایر  1/8خود بیشتر از  یها عام در ها  با توجه به اینکه بارهای گویه. بار پیدا کردند

  .وجود دارد بوده است روایی از نوع واگرا 1/8کمتر از 

 قمتغیرهای تحقی (گیری زهامدل اند) یدیأيتحلیل عاملي ت

حالیت تخمیین   دو در  های ییادگیری و رشید را در میدل ارزییابی متیوازن      مؤلفه ،گیری مدل اندازه

بارهیای   ةدهنید  نشیان مدل در حالت تخمیین اسیتاندارد   . دکرمعناداری بررسی  بیضراو  استاندارد

معنیاداری نییز    بیضیرا  .داشیت وجیود   هیا  آنمییان   ةو قابلیت مقایس  همگنضرایب  بوده،عاملی 

 همیة بارهیای عیاملی در    .و مکنون بیود  شده مشاهدهمعناداربودن روابط میان متغیرهای  ةهندد نشان

رواییی   نوع ازروایی سازه  ،، بنابرایناست1/8نیز بیشتر از  ها آن AVEو میزان  1/8بیشتر از  ها گویه

 .وجود دارد ۷همگرا

مقیدار  و ۳1/1بیا   برابیر  آزادی ةدو بیر درجی   کیای  مقیدار  برازش مدل، های شاخص با توجه به

RMSEA  های شاخص. بود 8۱3/8نیز برابر باGFI ،AGFI   وNFI و  91/8، ۳۸/8برابیر بیا    بیترت به

 . خوب استبرازش  ةدهند اندست آمد که در مجموع، نش به 98/8

 ی پژوهش ها افتهي

بیرای ارزییابی عملکیرد     ابتدا میزان موافق بودن پاسخگویان با مدل ارزییابی متیوازن   ،در پرسشنامه

 .ستبیان شده ا 1جدول که نتایج آن در  شددانشگاه پرسش 
 

 مفیدبودن مدل ارزیابی متوازن. 5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی مفیدبودن مدل ارزیابی متوازن
 ۱/11 13 تا حدودی
 ۳/1۱ 11 زیاد

 1/۷1 ۷3 خیلی زیاد
 8/۷88 98 مجموع

                                                           
1. Convergenr Validity 
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صد پاسخگویان کاربرد مدل ارزیابی عملکرد برای ارزییابی  در ۱۸نزدی  به  ،1جدول براساک 

نتایج مربوط به راهبردهای مدل ارزییابی متیوازن در منظیر     .دانند یمعملکرد در دانشگاه را مناسب 

، ITمهیارت   ةراهبرد منظر یادگیری و رشد، راهبردهای توسیع  ۷۸از  دهد نشان می یادگیری و رشد

ها و امکانات، جذب، حفیظ و   یرساختزهای اجتماعی،  یرتبصفضائ  اخالقی و  ینوآوری، ارتقا

 یئیت هی اعضیای  ا حرفیه ی کارکنیان، رشید   توانمندسیاز یت و راهبردهای اهم کمها  ینبهترارتقای 

 همیة کیاربرد فنیاوری اطالعیات بیه      ةتوسیع  هیا،  ییت قابلیی افزا همیزی استراتژی ، ر برنامهعلمی،  

و  انیداز  چشیم سیازمان بیا    کردنتجیارب برتیر و همسیو    یندها، بهبود فرهنگ دانشگاه، تسیهیم افر

 .شناسایی شدندیت بااهماستراتژی 

 يادگیری و رشد در مدل ارزيابي متوازن های شاخص ها و مؤلفهبررسي اهمیت 

آزمیون  یادگیری و رشد در میدل ارزییابی متیوازن     های شاخص و ها بررسی اهمیت مؤلفه منظور به

بیا توجیه بیه    . نشان داده شده اسیت  1 جدولکه نتایج آن در ، داجرا شجامعه آماری میانگین ی  

 1تیا   ۸ة در بیاز  آمیده  دسیت  بیه میانگین بود،  شده ی طراحمعکوک  صورت بهپرسشنامه  همةاینکه 

هیای   مؤلفیه بودن  معنای مهم به ۷تا  ۸ة و در باز های یادگیری و رشد، بودن مؤلفه اهمیت کم معنای  به

 .تاس یادگیری و رشد
 

 های یادگیری و رشد مؤلفهبررسی وضعیت . 6جدول مة ادا

 وضعیت میانگین ة تیآمار سطح معناداری متغیرهای تحقیق

 بااهمیت 91/1 -19۳/8 3۳۱/8 توانمندسازی کارکنان

 بااهمیت 9۸/1 1۸۸/8 11۳/8 یعلم  ئتیهاعضای  یا حرفهرشد 

 اهمیت کم IT 889/8 11۱/1 11/۸مهارت  ةتوسع

 بااهمیت ۸۷/1 3۷۸/3 888/8 استراتژی ریزی  برنامه

 اهمیت کم ۸۷/۸ 11۸/۸ 888/8 نوآوری

 اهمیت  کم ۸1/۸ 3۸9/۸ 88۷/8 فضائ  اخالقی و بصیرت اجتماعی یارتقا

 بااهمیت 3۳/1 -۱83/۸ 888/8 ها افزایی قابلیت هم

 اهمیت کم 81/۸ 13۱/8 ۳81/8 ها و امکانات زیرساخت

 بااهمیت ۳3/۸ -1۱۷/۷ ۷18/8 همةبه  کاربرد فناوری اطالعات ةتوسع

 اهمیت  کم 19/۸ ۳۸8/۸ ۱1۷/8 ها جذب، حفظ و ارتقای بهترین
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 های یادگیری و رشد مؤلفهبررسی وضعیت . 6جدول مة ادا

 وضعیت میانگین ة تیآمار سطح معناداری متغیرهای تحقیق

 بااهمیت 91/1 -۸1۳/8 8۷۸/8 بهبود فرهنگ دانشگاه

 بااهمیت ۱1/1 -1۸1/1 888/8 تسهیم تجارب برتر

 بااهمیت 1۸/1 -1۱۱/۸ 88۷/8 انداز و استراتژی سازمان با چشم کردنهمسو

، نیوآوری، ارتقیای فضیائ     ITهایی نظیر توسیعة مهیارت    شاخص دهد یمنشان  1دول جنتایج 

عنوان  ها به ها و امکانات، جذب، حفظ و ارتقای بهترین های اجتماعی، زیرساخت اخالقی و بصیرت

 .شوند ها بسیار مهم تلقی می شوند و سایر مؤلفه های کمترمهم تلقی می مؤلفه

. اجیرا شید  آزمون فریدمن  یری و رشد در مدل ارزیابی متوازنیادگهای  بندی شاخص برای رتبه

 ،توان گفت حداق  میان دو شاخص تفاوت معناداری وجیود دارد  آزمون فریدمن مینتایج براساک 

بندی راهبردهای یادگیری و رشد را  رتبه ۱جدول . آمد به دست 81/8زیرا سطح معناداری کمتر از 

و هرقیدر مییانگین رتبیه بیشیتر      ،مؤلفه اهمیت بیشتر ،متر باشدک همیانگین رتب چههر. دهد نشان می

  .داردمؤلفه اهمیت کمتری  ،باشد
 یادگیری و رشد در مدل ارزیابی متوازن راهبردهای بندی رتبه. 7جدول 

 میانگین رتبه یادگیری و رشدهای  مؤلفه
 ۳3/1 توانمندسازی کارکنان

 13/1 یعلم  ئتیهاعضای  یا حرفهرشد 
 IT 13/۱مهارت  ةتوسع
 ۷1/1 ریزی استراتژی  برنامه

 81/۳ نوآوری
 1۸/۳ فضائ  اخالقی و بصیرت اجتماعی یارتقا

 11/1 ها افزایی قابلیت هم
 81/۱ ها و امکانات زیرساخت

 ۷۸/1 یندهاافر همةکاربرد فناوری اطالعات به  ةتوسع
 9۱/۱ ها جذب، حفظ و ارتقای بهترین
 8۱/۱ بهبود فرهنگ دانشگاه
 91/1 تسهیم تجارب برتر

 18/1 انداز و استراتژی سازمان با چشمکردن همسو
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ییزی  ر برنامیه  راهبیرد  ،یادگیری و رشد راهبردهایاز بین دهد،  نشان می ۱جدول طور که  همان

را اهمیت کمترین فضائ  اخالقی و بصیرت اجتماعی  یارتقا راهبرد و ،اهمیت استراتژی  بیشترین

 .دارد

 استراتژی در منظر رشد و يادگیری در دانشگاه ةزيابي متوازن و نقشکارت ار

در منظیر  دانشیگاه  اسیتراتژی   ةو نقشپژوهش کارت ارزیابی متوازن  ةبا توجه به نتایج آزمون فرضی

 :شود ترسیم میزیر  صورت بهیادگیری و رشد 
 

 کارت ارزیابی متوازن دانشگاه در منظر یادگیری و رشد .8جدول 

 بردراه سنجه

 دیده و چندمهارته تعداد کارکنان آموزش

های اجراشده  های آموزشی و دوره تعداد ساعات برنامه

 برای کارکنان

 توانمندسازی کارکنان

کتب تألیفی، ترجمه و )شده  تعداد مقاالت و تألیفات ارائه

 (اند های پژوهشی که مجری یا ناظر آن بوده طرح

 در هرسال شده های راهنمایی نامه تعداد پایان

 علمی یئتهی اعضای ا حرفهرشد 

 ها برای دانشگاه و هر بخش ها و مأموریت وجود آرمان

 پژوهش ةوجود راهبردها در حوز
 ریزی استراتژی  برنامه

 ریزی برای رشد پایدار میزان برنامه

 گرفته انجامهای پژوهشی گروهی  طرح
 ها تیقابلیی افزا هم

 طالعاتوری اارضایتمندی از اثربخشی فن

 ابزار الکترونیکی در آموزش کارگیری بهمیزان 
 توسعه کاربرد فناوری اطالعات به تمام فرآیندها

 بهبود فرهنگ دانشگاه و دانشجویان تادانبهبود تعام  روابط اس

 پروری وجود فرهنگ جانشین

 شده های برتر شناسایی تعداد تجربه
 تسهیم تجارب برتر

 انداز و استراتژی سازمان با چشمکردن همسو و با استراتژی دارنددرصد کارکنانی که عالیق همس
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 ،اول دانشگاه جیامع خاص بانیوان در جهان ةتبر
های پژوهشی و  کسب دانش و فناوری، ارتقای توانمندی برای نیزم رانیهای نخست دختران ا اولویت

 های کاربردی مهارت

شم
چ

 
داز

ان
 

های علمی و اجرایی کشیور،  با نهادها و ارگان ییافزا تعام  و همبر آن است تا با ( ک) دانشگاه الزهرا
های خاص،  ها شود و با دستیابی به مرجعیت علمی در رشته حضور دختران نخبه در این موقعیت ساز نهیزم

 .رفع نیازهای کشور باشد براینیروهای کارآمد و متخصص زن،  ةکنند نیتأم

ور
مأم

ت
ی

 

 

ظر
من

 
شد

 ر
 و

ری
دگی

یا
 

 استراتژی دانشگاه در منظر یادگیری و رشد ةنقش .1 شکل

  یجهتن

بودنید، بررسیی    شیده   مشیخص  SWOTهای دانشگاه که با ماتریس  یاستراتژدر این پژوهش ابتدا 

 ،بعید  ةدر مرحلی . بندی شدند یمتقسها در چهار منظر مدل ارزیابی متوازن  یاستراتژاین  سپس،. شد

ی منظیر  ها سنجهید بر محیط دانشگاه، تأکی مدل ارزیابی متوازن با ها کتابو قاالت م ةپس از مطالع
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تعداد باید به  لحاو از آمده دست بهی ها  سنجه. یادگیری و رشد از مدل ارزیابی متوازن مشخص شد

کیه   یطیور  بیه ییری و ردییابی باشیند،    گ انیدازه  قابی  رسیدند که برای سیازمان   یمسطح قاب  قبولی 

یابی دسیت  قابی  سیهولت،   برای سازمان با صرف کمترین هزینه و انرژی و به ها سنجهگیری این  اندازه

تر مشخص و همچنیین   یتبااهمی ها ، باید سنجهورتر بهرهی مفیدتر و ها برای شناسایی سنجه. باشد

ی مناسیب، بیرای   هیا  سینجه بایید   ،همچنیین . شد کنار گذاشته  دارند،یی که اهمیت کمتری ها سنجه

راهبردهیای دانشیگاه و    کارگیری بهبا  ،بنابراین. شدند یمابی میزان دستیابی به راهبردها انتخاب ارزی

د و پس از بررسی رواییی و پاییایی آن، بیین    شپژوهش طراحی  ةپرسشنام شده استخراجی ها سنجه

ی مدیریت، حسابداری، مهندسی صینایع،  ها رشتهن امتخصص)آماری  ةافراد متخصص از میان جامع

ایین  . های حاص  ارزیابی شد داده ،سپس. دشی آور جمعتوزیع و ( جز آنارزیابی دانشگاه و  وهگر

و  ،تعییین  هیا  آنبیرای شناسیایی    تیر  مهمی ها تر و سنجه یکاربردو راهبردهای  هگرفت انجامارزیابی 

 ،نهمچنیی . دشی ترسییم  ( ک)کارت ارزیابی متوازن در دانشگاه الزهرا  ،نهایت در. بندی شد یتاولو

ییت دانشیگاه در منظیر ییادگیری رشید      مأمورو  انداز چشماستراتژی دانشگاه با درنظرگرفتن  ةنقش

 .ترسیم شد

 پیشنهادهای کاربردی 

 یهیا  هیا و گیروه   عملکیرد دانشیکده   یبنید  مدل رتبهشود در  یمپیشنهاد  ها دانشگاهبه مدیران ارشد 

های میالی اتکیا نکیرده، بلکیه      فقط به سنجه ،یعبارت به. کار گیرند را بهمدل ارزیابی متوازن  دانشگاه

 .کار گیرند ، بهیادگیری و رشد قرار دارند که در منظر را یرگذار دیگرتأثهای  سنجه

 ی آتيها پژوهشپیشنهادهايي برای 

که در آن میدل ارزییابی متیوازن پییاده نشیده       است( ک)پژوهش دانشگاه الزهرا  قلمرو مکانی این

پیشینهاد  . ها قیرار گرفیت   ای آزمودنی قضاوت شخصی و حرفه ار، تجربه ومبنای ک بنابراین، .است

گیرد تا نتیایج   انجام، اند کردهیی که ارزیابی متوازن را پیاده ها دانشگاهشود نظیر این پژوهش، در  می

 .دست آید تری به تر و دقیق عینی
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