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Abstract 
Background & Purpose: Performance evaluation is one of the efforts whose design and 
implementation leads to organizational growth and maturity and provides a suitable 
mechanism for growth, development and improvement of the organization. Accordingly, the 
present study was conducted with the aim of designing a model for evaluating research 
performance in the military academies of the Islamic Republic of Iran.. 
Methodology: This research is developmental in terms of purpose and is applied research in 
terms of type of use. The statistical population of the research in the qualitative part included 15 
professors and executive experts of AJA officer universities and in the quantitative part 
included 250 experts working in the field of research and education. In the qualitative part, the 
probabilistic and purposeful non-probabilistic sampling method was used and in the 
quantitative part, 152 people were selected as the sample size using a simple random sampling 
method. Data collection tools were used in the qualitative part including semi-structured 
interviews and in the quantitative part a researcher-made questionnaire was used. To analyze 
the data in the qualitative part, the theme analysis method was used and in the quantitative part, 
structural equation modeling was used to validate the model. 
Findings: Findings showed that the components of research performance of universities 
include research professors, library, evaluation, ideas and discoveries, research activities of 
professors, research projects, published journals, scientific conferences, encouragement and 
satisfaction of professors and research facilities. . The results of quantitative analysis also 
confirmed the significant relationship between the indicators and components of the research 
model. 
Conclusion: The results of this research can be useful for improving the process of 
evaluating research performance and improving it in AJA universities and provide a suitable 
ground for other research. 
Keywords: Performance evaluation, research performance, military academies of the 
Islamic Republic of Iran. 
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هاي افسري ارتش  پژوهشی در دانشگاه طراحی الگوي ارزیابی عملکرد

   جمهوري اسالمی ایران

  5اسماعیل اسدي ،4زیاري اسفندیار دشمن ،3نادر برزگر، 2یوسف هاشمی، 1زادهامیرحسین مهدي

  چکیده

هایی است که طراحی و اجراي آن موجب رشد و بلوغ سازمانی شـده و  ارزیابی عملکرد از جمله تالش :زمینه و هدف
بر این اساس، پژوهش حاضر بـا هـدف    .نماید بی براي رشد، توسعه و پیشرفت و بهسازي سازمان فراهم میسازوکار مناس

  .انجام شده است هاي افسري ارتش جمهوري اسالمی ایران طراحی الگوي ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاه

جامعه آماري . ی کاربردي استاي و از لحاظ نوع استفاده، پژوهشاین پژوهش از نظر هدف، توسعه :شناسی روش
نفر  250هاي افسري آجا و در بخش کمی شامل  نفر از اساتید و خبرگان اجرایی دانشگاه 15پژوهش در بخش کیفی شامل 

احتمالی قضاوتی و هدفمند و در بخش گیري غیردر بخش کیفی از روش نمونه. از کارشناسان حوزه پژوهش و آموزش بود
ها در  ابزارهاي گردآوري داده. نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند 152تصادفی ساده تعداد  گیري کمی از روش نمونه

ها در بخش  براي تحلیل داده. ساخته بود ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محققبخش کیفی شامل مصاحبه نیمه
  .ري جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شدسازي معادالت ساختاو در بخش کمی از مدل) تم(کیفی از روش تحلیل مضمون

 کتابخانه، ها شامل استادان پژوهشگر،هاي عملکرد پژوهشی دانشگاهمولفه ییاز شناسا یحاکهاي پژوهش یافته :ها یافته
هاي پژوهشی، مجالت منتشره، همـایش علمـی، تشـویقات و     ها و اکتشافات، اقدامات پژوهشی اساتید، طرحایده ارزیابی،

هـا و  داري ارتباط بین شـاخص هاي کمی نیز موید معنینتایج تحلیل. ها و تسهیالت پژوهشی بوداتید و حمایترضایت اس
  .هاي مدل تحقیق بودندمولفه

هاي آجا مفیـد   تواند براي ارتقا فرایند ارزیابی عملکرد پژوهشی و بهبود آن در دانشگاهنتایج این تحقیق می :گیري نتیجه
  .براي تحقیقات دیگر فراهم نماید بوده و زمینه مناسبی

  .هاي افسري ارتش جمهوري اسالمی ایران ارزیابی عملکرد، عملکرد پژوهشی، دانشگاه :ها کلیدواژه

طراحـی  ). 1400.(اسماعیل، اسديو  زیاري، اسفندیارنادر؛ دشمن، برزگر؛ هاشمی، یوسف؛ زاده، امیرحسین مهدي :استناد
ـلنامه مـدیریت نـوآوري در    . هاي افسري ارتش جمهوري اسـالمی ایـران   ر دانشگاهالگوي ارزیابی عملکرد پژوهشی د فص
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  مقدمه

هـاي اصـلی    دغدغـه و جـزو   2مـدیریت عملکـرد   از وجوه نظامیکی  ، همواره1ارزیابی عملکرد

ر بهبـود عملکـرد   تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت د می بوده وذینفعان و مدیران سازمان 

ارزیابی عملکرد در سالیان متوالی محققان و کاربران را به تفکر وا داشـته و  . شودهر سازمان 

بـا  ). 2020، 3مانویل و گریتبنکـز (در دو دهه گذشته نیز مورد توجه روزافزون قرار گرفته است

هـاي   این حال، تحقیقات محدودي به تدوین الگوي ارزیـابی عملکـرد پژوهشـی در دانشـگاه    

   .اندنظامی پرداخته

هـاي  رشد و توسعه و ایجاد فرصـت  هاي تواند پشتیبان برنامهبهبود عملکرد سازمان می

از نگاه کارشناسان، بهبود عملکرد سازمان بدون بررسی و کسب آگـاهی  . تعالی سازمانی گردد

ان و روي سـازم هـاي پـیش  از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسـایی چـالش  

بابـایی و  (هاي تدوین شده میسر نخواهد شـد کسب بازخورد و اطالع از میزان اجراي سیاست

  ). 1400همکاران، 

ناپـذیر   با توجه به اهمیت کارایی، استفاده از نظام ارزیابی عملکـرد بـه ضـرورتی انکـار    

بـه  عملکرد مهمترین ابزار تضمین اجراي دقیـق و  ). 1399احتشام و ناجی، (تبدیل شده است

هـا و  شـرایط، وسـعت، معیارهـا، شـاخص    . رودموقع راهبرد در یـک سـازمان بـه شـمار مـی     

هاي آن سازمان اساس شرایط، راهبرد و ویژگی هاي یک نظام ارزیابی عملکرد، باید بر ویژگی

هاي آن، براي چه نظام ارزیابی عملکرد و شاخصچنان). 2021و همکاران،  4الویرا(تنظیم شود

نفعـان سـازمان، مـدیران و     نظر مناسب نباشد و نتواند خواسـته و نیازهـاي ذي  سازمان مورد 

کارکنان آن را برآورده سازد، نه تنها کمکی به حل مسأله نخواهد کرد؛ بلکه از حمایت کـافی  

شناسـایی رویکردهـاي نـوین ارزیـابی     لـذا   برخوردار نبوده و به شکست محکوم خواهد بـود؛ 

 ناسب با وضعیت موجود سازمان امـري الزم و ضـروري اسـت   کارگیري الگوي م عملکرد و به

به کارگیري الگوهاي ارزیابی بـراي ایجـاد مـدیریت فراینـدهاي     ). 1399قنبري و همکاران، (

به کارگیري الگوهاي مختلف ارزیـابی مسـتلزم اتخـاذ    . گیري در مدیریت موثر هستندتصمیم

کند تا الگوهاي ارزیـابی  یران کمک میهایی است که به مددیدگاهی منتقدانه در مورد گزینه

هـدف الگوهـاي ارزیـابی تسـهیل     . گیري مـورد توجـه قـرار دهنـد     را به منظور بهبود تصمیم

  

1 . Performance evaluation 
2 . PMS 
3 . Manville & Greatbanks 
4 . Oliveira 
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  ).1399حالجیان و همکاران، (ریزي در سازمان است گیري، کنترل و برنامهتصمیم

  تعریـف مـی  کمـی   فو دسـتیابی بـه اهـدا   » خروجـی «عنـوان  اغلـب، عملکـرد را بـه   

 متعددي اسـتفاده  ، از معیارهايها سازمان عملکرد ارزیابی منظوربه .)1،2006گرمسترانآ(کنند

شغلی، خالقیـت و   زندگیکیفیت ،4وريبهره ،3کارایی ،2همچون اثربخشی معیارهایی شود؛می

و میـزان انتشـار و   ) 2021، 7شـیه و یـوان  ( 6سـازي  ، عملکرد تجاري) 2009، 5موکزم(نوآوري

 و وجـودي  فلسـفه  بـه  بنـا  سیستمی هر .انداز این دسته)  2021، 9سود(قیقنتایج تح 8استناد

 روي بـر  خاص فرایندهاي اعمال با سپس کند، می دریافت جامعه از را ماهیتش، دروندادهایی

 جامعـه  مختلـف  هـاي  بخـش . دهد می ارائه جامعه به عنوان محصول به را بروندادهایی ها، آن

خـود   هـاي  رسالت و مقاصد به توجه با این محصوالت، مدهايپیا اصلی کننده دریافت عنوان به

 تأثیر ها نظام پاسخگویی و پذیري مسئولیت لزوم بر انتظارها، این شک بی که دارند انتظارهایی

 در قبـال  عـالی  آمـوزش  نظـام  بـودن  پاسـخگو  ضـرورت   به توجه با .داشت خواهد سزایی به

 به تا شود اندیشیده راهکاري است ضروري افتی،دری منابع نیز و حاصله پیامدهاي و بروندادها

 داده پاسـخ  سیسـتم  خـود  جملـه  از و جامعـه  مختلـف  هـاي  بخش هاي به خواسته آن کمک

 توسـعه  فرایند در عالی آموزش نظام زیر عنوان به ها دانشگاه). 1400روشنی و همکاران، (شود

 و کارآمد، شایسته انسانی نیروي ساختن آماده و تربیت به مراکزي که عنوان کشوري و به هر

 پردازنـد،  می مختلف هاي در زمینه جامعه نیازهاي واقعی به پاسخگویی منظور به مهارت داراي

 در جامعـه،  بـه  خـود  با برونـدادهاي  ها دانشگاه چراکه دارند،  عهده بر را کلیدي و حیاتی نقش

  ).1400غفورنیا و همکاران، (دارند برمی گام توسعه راه در عمل

توانـد مزایـاي فراوانـی در بهبـود فرآینـدهاي مختلـف       عملکرد اثـربخش، مـی   یابیارز

مراکـز آمـوزش عـالی، داراي    چرا کـه    ).1395 نژاد و همکاران، هادي(باشد ها داشته دانشگاه

هستند و نتایج عملکـرد آنهـا،    نقشی راهبردي در آموزش نیروهاي تخصصی مورد نیاز جامعه

پایش عملکرد آنهـا بـر اسـاس     رو ازاین عالی یک جامعه دارد؛ فنقش حیاتی در نیل به اهدا

). 1391رشـیدزاده،  (هاسـت مجموعـه  توجه مسئولین این الگوهاي نوین ارزیابی، همواره مورد

. پذیرد انجام می... دانشجویی، تربیتی و  ارزیابی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی،

  

1. Armstrong  
2. Effectiveness  
3. Efficiency  
4. Productivity  
5.  Moxham 
6 . Commercialization performance 
7 . Cheah & Yuen 
8 . Publication & citation 
9 . Sood 
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و کلیـدي در ارزیـابی عملکـرد     ات بسـیار مهـم  در این میان، عملکرد پژوهشـی، از موضـوع  

  . )1390ابراهیمی و همکاران، (گرددها محسوب میدانشگاه

هاي اخالق، اي هستند که از فعالیتهاي تحقیق و توسعه داراي ماهیت پیچیده سازمان 

ها، براي بهبود وضـعیت   این سازمان. شود این حوزه منبعث می منحصربه فرد و ساختار نیافته

این ساختار مدیریتی، باید بتواند تصمیمات سطوح کـالن را  . د، نیازمند مدیریت پویا هستندخو

هاي عملیاتی منتقل و نتایج حاصل را در راستاي اهداف تعیـین شـده   به طور پیوسته، به الیه

هـاي  همچنین، به دلیل عدم قطعیت نتـایج فعالیـت  ). 1388پور، آراسته و حسن(ارزیابی نماید

هاي سـنتی ارزیـابی عملکـرد بـراي سـنجش و ارزیـابی عملکـرد        توسعه، سیستمپژوهش و 

هاي افسري ارتش جمهـوري   مخصوصاً مراکز پژوهشی دانشگاه -ها و مراکز پژوهشی سازمان

هـاي ارزیـابی و   مناسب نبـوده و ایـن مهـم نیازمنـد بـه کـارگیري سیسـتم        -اسالمی ایران 

  .ها هستند گونه سازمان هاي خاص این شاخص

ارزیـابی عملکـرد    و هستند سازمانی با رسالت مشخصنظامی، دانشگاهی هاي  دانشگاه 

 .نمایـد  ي مـی در خصوص استفاده بهینه از منابع و برآوردن هر چه بیشتر اهـداف ضـرور   هاآن

 در راهبردي نقشی هاي افسري ارتش جمهوري اسالمی ایران داراي مراکز پژوهشی دانشگاه

 هـا، آن عملکـرد  نتـایج  و ارتش و جامعه علمی کشور هستند ازنی مورد تخصصی تولید دانش

 اساس بر آنها عملکرد رو، پایش از این دارد؛ دفاعی کشور عالی اهداف به نیل در حیاتی نقش

از طرفـی، مراکـز   . هاسـت ایـن مجموعـه   مسئولین مورد توجه همواره ارزیابی، نوین الگوهاي

المی ایران نیز براي انجام امور زیر به نظام هاي افسري ارتش جمهوري اس پژوهشی دانشگاه

هاي خاص و نظـام ارزیـابی   هاي مناسب نیاز دارند و فقدان شاخصارزیابی عملکرد و شاخص

  اي براي انجام این تحقیق بوده است؛متناسب، انگیزه

بنـدي مراکـز   رتبه -2دهی و تشویق تخصیص بهینه منابع، کنترل، هدایت، سازمان -1

ها در هاي افسري ارتش جمهوري اسالمی ایران، به منظور شناخت توان آن گاهپژوهشی دانش

ها و تقویت مراکز پژوهشی داراي رتبه پایین از نظر تجهیزات، امکانات، نیروي واگذاري پروژه

هاي تخصصی مراکز پژوهشی، حذف یا ادغام مراکز مشخص شدن توانمندي -3... انسانی و 

تالش براي ارتقاي  -4هاي پژوهشی  جهیز مراکز و تشکیل قطبموازي و تقویت، توسعه و ت

ایجـاد زمینـه    -5هاي افسري ارتش جمهوري اسالمی ایـران   کیفیت نظام پژوهشی دانشگاه

هاي افسـري ارتـش جمهـوري اسـالمی      الزم براي رقابت سالم بین مراکز پژوهشی دانشگاه

فراهم آوردن شـرایط الزم جهـت    -7ها گیريایجاد انسجام و یکپارچگی در تصمیم-6ایران 

گـران و اعضـاي هیـأت علمـی پژوهشـی در ارتقـاي کیفیـت نظـام         مشارکت بیشتر پژوهش

  ).1391وند زمانی، دادرس و ولی(هاي افسري ارتش جمهوري اسالمی ایران پژوهشی دانشگاه
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. شـود  طراحـی  سـازمان  شـرایط  بـه  بـا توجـه   دیعملکرد با یابیمناسب ارز ستمیس کی

 و تحقیـق  عملکـرد  اثـربخش  ارزیابی سیستم یک که ز نویسندگان اتفاق نظر دارندبسیاري ا

، روشـنی و  1395قهرمـانی و تقـوایی،   (شـود  طراحـی  بافـت سـازمانی   با متناسب باید توسعه،

، 2، شـیه و یـوان  2021و همکاران،  1، دیواویودي 1400، غفوري و همکاران، 1400همکاران، 

یکـی از  بی عملکرد مراکز پژوهشی متناسب با بافـت ارتـش   فقدان الگوي بومی ارزیا). 2021

هاي ارتش جمهوري اسـالمی ایـران بـا آن درگیـر      ی است که مراکز پژوهشی دانشگاهمسائل

منجر گردیده است  سازمانی عملکرد یابیسامانه منسجم ارزاین کمبود به عدم وجود . هستند

موجـب  نیـز  نتایج این ابهام  است؛این مراکز شده عملکرد چگونگی سنجش باعث ابهام در و 

 بر آنهابندي و عدم رتبه بین مراکزنبود رقابت  ،عملکرد کیفیتهاي سنجش شاخصابهام در 

این مسائل محقق را به طراحی الگـوي ارزیـابی   . هاي عملکردي گردیده استاساس شاخص

    .هاي افسري ارتش جمهوري اسالمی ایران ترغیب نمود عملکرد پژوهشی دانشگاه

  پیشینۀ پژوهش

  پیشینه نظري

ها ناگزیرند پیوسته به بهبود  اي که رقابت و تغییرات سریع شدت گرفته است، سازماندر زمانه

 در ابعـاد مختلـف یـک سـازمان     عملکـرد  فقدان نظام ارزیابی امروزه،. عملکردشان بیندیشند

ـ    منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و اسـتراتژي شامل ارزیابی  وان یکـی از عالئـم   هـا بـه عن

. چیزي که اندازه گرفته نشود، امکان مـدیریت نـدارد   .دشومیهاي آن سازمان قلمداد  بیماري

مستمر عملکـرد  سنجش و پایش نسبت به ارزیابی عملکرد و مند رویکردي نظامداشتن بدون 

نجش سـ  نـد یفرا بهارزیابی عملکرد  ).1397کاپالن، (توان از اشتباهات موجود پرهیز کردنمی

در  ییپاسخگو تیقابل ،يتوانمندساز ،یاثربخش ،ییکارا رینظ یجامع عملکرد و در قالب عبارات

و توسعه  يا برنامه ،يساختار ،یسازمان فیتحقق اهداف و وظا يبرا میچارچوب اصول و مفاه

در ). 1395سـیدنقوي و همکـاران،   (شود یعملکرد سازمان اطالق م یابیبلندمدت سازمان، ارز

امکانات مصرف شـده اعـم از    هیکل ،ریاست که مد آنعملکرد  یابیمنظور از ارزیگر، تعریف د

کند تا روشن شود که  سهیمورد قبول مقا يارهایکار بر اساس مع یرا با بازده يو معنو يماد

  ).1400 ،خلیلی و همکاران( ر؟یخ ایمورد انتظار نائل آمده است  یفیو ک یبه اهداف کم

ـ برنامه بهبـود را ارز  نیانجام کارها و سپس تدو یچگونگ نییتع ندیفراهمچنین به   یابی

  

1. Dwivedi 
2. Cheah & Yuen 
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عملکرد  یابیدر خصوص ارز نیمحقق دگاهید 1950دهه  در ).2021 ،1سود( ندیگویعملکرد م

 عملکرد سازمان مـد  یابیرا در ارز ییعمدتاً مسئله کارا نینسبتاً ساده بود و محقق دگاهید کی

توجه قرار  مورد يتر متنوع يارهایسازمان امروز مع یدگیچیپ شیبا افزا یدادند ولینظر قرار م

 .نشان داده شده است 1مهمترین الگوهاي سازمانی در جدول . گیرد می

 )مستخرج از مبانی نظري و پیشینه تحقیق(الگوهاي ارزیابی عملکرد سازمانی: 1جدول

  منبع  ابعاد  مدل   ردیف

1  

الگوي ارزیابی 

عملکرد مبتنی بر 

ي کارت امتیاز

  متوازن

  )سهم بازار، تعدادشعب، تعداد نمایندگان و تعداد محصوالت (مشتري

نسبت سود عملیاتی، ارزش و سود  میانگین زمان تسویه مطالبات،(مالی

  )سهام، مطالبات پرداخت شده

هاي صادره، مبالغی که  مشی تعداد کارکنان، تعداد خط(فرایندهاي داخلی

  )شده تیریتعداد معامالت مدگردد،  هاي اجتماعی میصرف مسئولیت

هاي مدیریت هاي آموزشی، معامالت و سیاستهزینه(رشد و یادگیري

  )هاي خدمات رفاه کارکنان  هاي مدیریت و هزینه شده، هزینه

و  2دیوایودي

  )2021(همکاران

2  

الگوي ارزیابی 

عملکرد پژوهشی 

در دانشگاه آزاد 

  اسالمی

نقش مدیریت  -ابع انسانی، بنقش من - درون دادها با سه مؤلفه الف-1

 -بعد فرایندها با پنج مؤلفه الف -2ها  نقش زیرساخت - ج و رهبري،

، دهی متناسب در حوزه فعالیت پژوهش برقراري سیستم انگیزش و پاداش

مداري و  اخالق -هاي پژوهشی، ج ارتقاي دانش، بینش و مهارت -ب

 -، هیکارافرین نوآوري، خالقیت و -هاي ملی و حرفه اي، د رعایت ارزش

نتایج شامل  - 3هاي گروهی و مشارکتی،  استفاده از خرد جمعی، فعالیت

درآمدزایی از  -پذیر بودن پژوهش، ج رقابت -اثربخشی پژوهش، ب -الف

  ها و محصوالت پژوهشکمیت و کیفیت فعالیت -)و د طریق پژوهش

وثوق و 

  )1399(همکاران

3  

 یابیارزالگوي 

 کی یعملکرد پژوهش

  یاه دولتدانشگ

منابع و تجهیزات، کادر علمی، کارکنان حوزه پژوهش، اختراعات، 

  هاي تحقیقاتیانتشار مقاالت، تالیف و ترجمه کتاب و طرح

قمی و همکاران 

)1396(  

4  

الگوي ارزیابی 

عملکرد پارك هاي 

  علم و فناوري

افزایی،  خلق ارزش اقتصادي و تولید ثروت، تعامل و هم

ت، فرهنگ سازمانی، رویکرد استراتژیک، ریزي و مدیری برنامه

گذاري و   و تشویق سرمایه) ارباب رجوع(رویکرد نسبت به مشتري 

  مدیریت کارکنان

اصغري و 

  )1395(همکاران

5  
کارت امتیازي 

کاپالن و ) 1980(متوازن

  نورتون

ی، مسئولیت داخل يندهایآموزش و رشد و فرآ ان،یمشتر ،یمال

  اجتماعی
  )1397(کاپالن

6  
ل هفت بعدي مد

  )1985(وایزبورد

هاي مفید و محیط اهداف، ساختار، روابط، پاداش، رهبري، مکانیزم

  سازمان
  )1398(قلی پور

7  
هفت اس مک 

  )1980(کینزي

و  ها مهارت، کارکنان، سبک، ها سیستم، استراتژي، ساختار

  اهداف متعالی/ هاي مشترك ارزش
  )1398(قلی پور

  

1. Sood 
2. Dwivedi 



  /66  1400 زمستان، 14اره شم، 4سال  ،هاي دفاعی مدیریت نوآوري در سازمان فصلنامه 

  )1951(دمینگ  8

 به دست مدیریت ارشد ها استیسي، ساز ادهیپ و يگذار استیس

، و بهبود نگهداري، توسعه محصوالت و نوآوري در فرآیندها

 فناوري اطالعات يریکارگ اطالعات و به تحلیل، مدیریت سیستم

  منابع انسانی توسعهو 

سید نقوي و 

  )1395(همکاران

9  
مالکوم 

  )1990(بالدریج

نیروي کار، عملیات و  ریزي استراتژیک، مشتري،رهبري، برنامه

  نتایج

سید نقوي و 

  )1395(همکاران

10  
الگوي تعالی سازمانی 

 1بنیاد کیفیت اروپایی

)1991(  

مشی و استراتژي، کارکنان، مشارکت و  رهبري، خط: توانمندسازها

 منابع، فرآیندها

نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدي : نتایج

  عملکرد

 قهرمانی و

  )1395(تقوایی 

11  
الگوي جایزه تعالی 

  )1984(2کانادا

و شراکت،  یو کارگروه يهمکار نفعان، يذ ان،یتمرکز بر مشتر

 يو داده مبنا برا یمنطق کردیرو رانه،یشگیگرا و پ ندیراهبرد فرا

ها و  افراد، بهبود مستمر روش یتمام يهمکار ،يریگ میتصم

به افراد  یده معه، ارزشدر برابر جا يریپذ تیدستاوردها، مسئول

  . ها نکامل آ تیاستفاده از ظرف يبرا

قمی و همکاران 

)1396(  

12  
الگوي تعالی 

  وکار کانجی کسب

مداري، مدیریت بر مبناي  رهبري، خشنودسازي مشتري، مشتري

واقعیت، فرایند بهبود، مدیریت مردمی، عملکرد مردم، بهبود 

هاي سازمانی،  ، ارزشمستمر، بهبود مستمر فرهنگ، تعالی عملکرد

  تعالی فرآیند، لذت ذي نفعان، عملکرد تعالی

قنبري و 

همکاران 

)1399(  

13  
الگوي هرم 

  )1992(3اسمارت

 ياز واحدها کیهر يبرا اهداف، راهبرد ایانداز سازمان  چشم

تا  يها تیو اولو اهداف، و بازار یمال يارهایوکار برحسب مع کسب

برحسب  ییاجرا يها از نظام کیهر يو ملموس برا ینیع يحدود

  . يور و بهره يریپذ انعطافي، مشتر تیرضا

صمدي و 

  )1397(همکاران

 و مناسـب  سیستم. است ارزیابی مناسب سازوکار استقرار مستلزم کیفیت ارتقاي و بهبود

 نظام این خاص زمینه و شرایط ها، ویژگی با متناسب باید عالی نظام آموزش در ارزیابی کارآمد

 ارتقـاي  و محیطـی  تحـوالت . باشد آن ارتقاي و و بهبود موجود وضعیت از آگاهی تجه در و

 بـه  با توجـه  عالی آموزش امر در ها دانشگاه یگانه نقش حذف ها، دانشگاه از جامعه انتظارهاي

 مفهـوم  مسـتمر  بررسـی  لزوم ارتباطات، جدید فناوري از استفاده و دیگر هاي سازمان تشکیل

). 1395سـیدنقوي و همکـاران،   ( کنـد  مـی  ناپـذیر  اجتنـاب  را ها دانشگاه در و کارایی وري بهره

انـد کـه بـا    ها در اقتصادهاي نوظهور، نوعی سیستم سنجش عملکردي را اتخاذ کرده دانشگاه

هـا   زمانی که رقابت بیشـتر میـان دانشـگاه    .ها سازگاري داشته باشند بهبود اثربخشی سازمان

  

1  .  European Foundation For Quality Management(Efqm) 
2  .  Canadain Award Of Excellence 
3. Strategic Measurement Analaysis and Reporting Technique(Smart) 
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ی عوامل کلیدي موفقیت خاص مطابق با چشم انـداز خـود   وجود دارد، هر دانشگاه به شناسای

از این رو طراحی الگوي ارزیابی عملکرد مناسب اهمیت ). 2014، 1داس و چادوپادهی(نیاز دارد

 .کند پیدامی

  پیشینه تجربی

  .ارائه شده است 3و   2اي از مطالعات ارزیابی عملکرد در جدول خالصه

 انجام شده در خصوص ارزیابی عملکرداي از مطالعات داخلی خالصه: 2جدول 

  نتایج  روش  عنوان  ) سال(محقق

غفورنیا و 

  )1400(همکاران

ارائه مدلی جهت ارزیابی 

عملکرد دانشگاه هرمزگان با 

رویکرد ترکیبی کارت امتیازي 

و  تحلیل سلسله مراتبی ،متوازن

   ها پویایی شناسی سیستم

کیفی 

  و کمی

و فناوري جایگاه  کیفیت پژوهش از بعد پژوهش، نوآوري

بندي و رضایت دانشجو از بعد مشتري توان  در رتبه

بعد رشد و یادگیري و بهبود خدمات از  رقابتی دانشگاه از

بعد فرایندهاي داخلی کارت امتیازي متوازن به عنوان 

  .هاي ارزیابی عملکرد انتخاب شدند ترین شاخص مهم

رضوي و 

  )1400(همکاران

سازي  مدل بلوغ قابلیت و بهینه

هاي  ارزیابی اثربخش کتابخانه

  )روش فراترکیب(دانشگاهی 

  کیفی

هاي سیستم وفنی  هايویژگی ،بر اساس نتایج

باالترین سطح افزاري از از  افزاري و نرم سخت

  .اهمیت برخوردارند

مهربان و 

  )1400(همکاران

توسعه مدل ارزیابی عملکرد 

مدارس جمهوري اسالمی ایران 

رت امتیاز بر اساس الگوي کا

مطالعه موردي مدارس (متوازن 

  )پروژه ایماوا

کیفی 

  و کمی

 نیمدرسه و همچن ياهداف و راهبردها هاي مقوله

به  يو مدرسه دار تیریاز بعد مد یانسان يروین تیریمد

 یبهداشت هاي-امهبرن" مقوله و هامقوله نیعنوان مهمتر

به عنوان کم  "یداخل يندهایفرا"از بعد  "مدرسه

  مقوله است نتری-تیاهم

روشنی و 

همکاران 

)1400(  

 يها ابعاد و مؤلفه ییشناسا

به منظور  یپژوهش یبالندگ

مورد (یمدل مفهوم یطراح

 یعلم أتیه يمطالعه؛ اعضا

  )هیدانشگاه اروم

  کیفی

بالندگی پژوهشی اعضاي هیأت علمی در پنج بعد مدل 

شناسی، دانش تخصصی، دانش دانش روش(دانش

-اي پژوهش، مهارتهاي حرفهمهارت(، مهارت)سازمانی

، )هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مدیریتی، مهارت

حقوق مشارکت کنندگان، رعایت (اخالق در پژوهش

گرایی، عدم حقوق مالکیت فکري، پرهیز از رابطه

و  یروانشناخت(هاي فردي، ویژگی)دستکاري در تحقیق

حس ( هاي پژوهش گروهی، شایستگی)و نگرش یشناخت

پذیري، اعتماد به اعضاي همکاري و مشارکت، مسؤولیت

) گروه، تعهد به گروه، تقدم اهداف گروه بر اهداف فردي

  .ارائه شد

غفورنیا و 

  )1399(همکاران

  عملکرد  يایپو یابیارز

 يازیکارت امت يساز هیشب
  کمی

، دیاسات يبرا یفرصت مطالعات شیافزا يها شاخص

و  انیدانشجو يبرا یآموزش يها دوره شیفزاا

 یبه مجامع علم یاعزام انیتعداد دانشجو شیافزا

  

1. Das & Chattopadhyay   
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 يبودجه برا شیافزا ،يریادگیاز بعد رشد و   یمتوازن مراکز آموزش عال

و  یاز بعد مالی و پژوهش یرفاه ،یآموزش التیتسه

 بعداز  جذب شده یعلم ئتیتعداد ه شیافزا

 منزله-متوازن به يازیکارت امت یداخل يندهایفرآ

  .شدند یبهبود معرف يها استسی

صمدي 

میارکالیی و 

  )1395(همکاران

ارزیابی عملکرد یک سازمان 

نظامی براساس مدل 

 سرآمدي سازمانی

  

  کمی

ل سرآمدي سازمانی، هاي اصلی مد از میان مولفه

مولفه عملکرد در حوزه توانمندسازها داراي 

مطلوبیت نسبی، اما مولفه عملکرد در حوزه نتایج از 

درمجموع  .وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد

عملکرد سازمانی با توجه به مدل سرآمدي سازمانی 

  .نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد

احمدزاده فرد و 

  )1395(مینایی 

عملکرد دانشگاه  یابیزار

و ستاد آجابر  یفرمانده

متوازن  يازیکارت امت يمبنا

  1395تا  1382از سال 

  کمی

دوره اول استراتژي ثبات و تأکید بر حفظ وضع  در

موجود گرایش راهبردي غالب بوده است و 

فرایندهاي داخلی در اولویت توجه فرماندهان بوده 

بر اغلب  راهبرد ثبات همچنان   در دوره دوم. است

 .هاي دانشگاه در این دوره حاکم بوده استفعالیت

دوره توسعه منابع سازمانی،   در دوره سوم

در  زیرساختی  و تجهیزاتی اطالعاتی، انسانی،

  . باشددانشگاه فرماندهی و ستاد آجا می

سیدنقوي و 

  )1395(همکاران

هاي  ارزیابی عملکرد دانشگاه

نظامی مبتنی بر چهارچوب 

بالندگی سازمانی  تعالی و

یکی از : موردمطالعه(

  )هاي افسري دانشگاه

  کمی

در صورت بهبود عوامل مورد مطالعه شامل 

  ،یطرح  سازمان  ،یمنابع  انسان :توانمندسازها

  ندیفراو   يو  استراتژ تی، مأموریفرهنگسازمان

ضایت فراگیران، ، حوزه نتایج شامل رآموزش

  . هبود خواهد یافتب تغییرات رفتاري و نتایج کلیدي

اسدي و 

  )1393(همکاران

الگوي ارزیابی عملکرد 

دانشگاه علوم و فنون هوایی 

شهید ستاري بر اساس 

تکنیک کارت امتیازي 

 متوازن

  

کیفی 

  و کمی

وضعیت بودجه، : مدل عبارتند از هاي اصلیمولفه

امکانات و تسهیالت آموزشی، رضایت دانشجویان، 

هاي اجرایی، شهرت و اعتبار دانشگاه، رضایت یگان

ظرفیت و خدمات، وضعیت کارکنان، 

استانداردسازي، ارزیابی عملکرد، تکنولوژي 

آموزشی، توانمندسازي کارکنان، وضعیت اساتید، 

ریزي عیت برنامهوضعیت فناوري اطالعات، وض

  .استراتژیک و نوآوري

 اي از مطالعات خارجی انجام شده در خصوص ارزیابی عملکردخالصه: 3جدول 

  نتایج  روش  عنوان  ) سال(محقق

  )2021(سود

ارزیابی عملکرد پژوهشی در 

هاي مدیریت  متون و پیشینه

بالیاي مبتنی بر فناوري 

 -کیفی

تحلیل 

  اسناد

انتشار، : هاي عملکرد پژوهشی عبارتند ازهمولف

 يهاو جنبه  يدیاستناد و وقوع کلمات کل

  . یکتاب سنج یاصل
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  اطالعات و ارتباطات

شیه و یوان 

)2021(  

سازي  عملکرد تجاري

هاي نوآوري باز در  پروژه

هاي تحقیقاتی  سازمان

نقشهاي بالقوه : دولتی

هاي نوآوري و قابلیت

  سازمانی

 کمی

هاي  سازمان ز شرکتخارج ا نوآوري باز هايپروژه

هایی با پتانسیل نوآوري  با فناوري تحقیقاتی دولتی

عالوه بر این در میان . عملکرد تجاري باالیی دارند

هایی  هاي بالقوه نوآوري، پروژه هاي با فناوريپروژه

که از کیفیت تخصیص منابع باالیی برخوردارند، 

همچنین در میان . عملکرد تجاري باالیی دارند

هایی  ، پروژههاي بالقوه نوآورياي با فناوريهپروژه

ها دارند، از  هاي باال از طریق شبکه که با فرصت

  .قابلیت تجاري سازي باالتري برخوردارند

آسیف و 

  )2021(1راتور

هاي رفتاري پیشران

هاي  عملکرد سازمان

  مرور ادبیات:دولتی

  کمی

نسبت به  تیریهمراه با رفتار مد يرهبر تیظرف

 یمنابع انسان تیریمد يهاوهیو ادغام شکارمند 

-یمدت م تعهد بلند جادیبر تعهد که باعث ا یمبتن

شود و در آن کارکنان نسبت به سازمان خود 

در بهبود  يکنند، نقش عمده ایم فهیاحساس وظ

  . عملکرد دارد

  )2021(2لی و ژاو

شبکه روابط کنشگران، 

کسب دانش و عملکرد 

تجزیه و تحلیل : نوآورانه

  تجربی از چین

  کمی

شبکه روابط کنشگران تأثیر غیر مستقیم مثبت 

بر عملکرد نوآورانه دارد در حالی که کسب 

دانش نقش واسطه اي نسبی بین شبکه روابط 

  .کندکنشگران و عملکرد نوآورانه ایفا می

  )2021(3کامیلري

ارزیابی کیفیت خدمات و 

عملکرد موسسات آموزش 

یک مرور : عالی

و چشم انداز سیستماتیک 

  19کوید پس از

 -کیفی

مرور 

  مندنظام

  : هاي عملکرد پژوهشی عبارتند از شاخص

گران ، نسبت پژوهشوقت محققان معادل تمامتعداد 

نسبت زنان پژوهشگر در شاغل در آموزش عالی، 

، تیسهم دارندگان دکترا در جمعی، آموزش عال

 قیسهم تحقنسبت دارندگان دکتري اتباع خارجی، 

 يهاکه توسط بخش شرکت یعه آموزش عالو توس

و  یآموزش عال يهمکار، شود یم نیتأم يتجار

سهم ، و توسعه قیدر تحق کسب و کارها/ صنعت

 ينوآور نهیکوچک و متوسط که در زم يهاشرکت

 یم يهمکار یقاتیموسسات تحق ای یبا آموزش عال

هاي منتشر شده توسط بخش  سهم برنامه، کنند

 یو توسعه آموزش عال قیتحقنسبت ی، آموزش عال

درصد ، اتیتعداد نشري، ادیبن قاتیبر اساس تحق

، استنادپردرصد  10 مقاالت نیانتشارات در ب

  

1  .  Asif  & Rathore 
2. Li & Gao 
3. Camilleri 
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 نیب یعلم يبر اساس همکار قیاشتراك اسناد تحق

ساالنه  يکسر یو خروج يورود نیتفاوت بی، الملل

و اشتراك اسناد  محقق تمام وقت 100در هر 

  علمی با دسترسی آزاد

و  1کمبل

  )2020(همکاران

 يریگ اندازه ستمیس کی

 4.0صنعت  يعملکرد برا

هوشمند در  دیتول ستمیس

هاي کوچک و  شرکت

  متوسط  

 –کیفی 

مرور 

  مند نظام

هاي عملکرد شامل کیفیت، مولفه

وري و  پذیري، کاهش هزینه، بهره انعطاف

  .تعامل انسانی است

و  2واروچاس

  )2018(همکاران

از درك دانشگاهیان 

هاي کلیدي  شاخص

عملکرد و کیفیت آموزش 

  عالی 

  کیفی

زمان  :هاي کلیدي عمکرد عبارتند از شاخص

 یفراوان، نهیتحوالت در زم شامل يساز آماده

ی، تزریق فناوري، دانش اصلو  مشارکت ،سیتدر

همسویی با صنعت، تعامل با کاربران پژوهش،  

، شده در هر رشته لیتحوتحقیقاتی   يتعداد کارها

هاي  تعداد آثار دانشجویی منتشر شده در کنفرانس

هاي مستند و  داوري شده، مشارکت در بحث

مورد نظر  يهاتعداد مهارتسخنرانی در هر دوره، 

  ها، تعداد رشتهدر هر درس

و  3آلدري

  )2017(همکاران

هاي تحقیقاتی تاثیر همکاري

خارجی بر عملکرد علمی 

  موسسات دانشگاهی

  کمی

می خارجی بر کیفیت هاي علهمکاري

تحقیقات نهادي و عملکرد موسسات 

  .دانشگاهی تاثیر دارد

داس و 

چاتوپادهی 

)2014(  

هاي عملکرد شاخص

  دانشگاهی
  کمی

ها و  ها، راهنمایی پروژه مقاالت پژوهشی، کتاب

هاي آموزشی و مقاالت  ها و دوره پژوهش

  کنفرانسها و سمینارها

  )2010(آزما
هاي کیفی اندازه  شاخص

  گیري عملکرد دانشگاه
  کیفی

مجالت تحقیقاتی و علمی، فرایندها، فناوري 

اطالعات و ارتباطات، اجتماعی و خدمات فرهنگی، 

اعضاي هیئت علمی، دانشجویان، منطقه و فناوري 

اطالعات و ارتباطات، ارتباطات، فارغ التحصیالن، 

خدمات اجتماعی و فرهنگی، نشریات و مجالت، 

امور دانشجویی و فرآیندها،  کارکنان، امور مالی

  .اعضاي هیئت علمی

هـایی در  شود تاکنون تالشبر اساس بررسی مبانی نظري و پیشینه تحقیق مالحظه می

زمینه طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمانی انجام شـده اسـت بـا ایـن وجـود، همـه ابعـاد و        

  

1. Kamble 
2. Varouchas 
3. Aldieri 
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ورت متمرکـز و بـر   هاي نظـامی را بـه صـ    هاي ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاهشاخص

کشند و هر کدام از این مطالعـات بـه   اساس شرایط بومی سازمان مورد مطالعه به تصویر نمی

  .اند برخی از  ابعاد ارزیابی عملکرد پرداخته

  شناسی پژوهش روش

و از افـق   آمیختـه پژوهش حاضر بر اساس نوع هدف، کاربردي و به لحـاظ روش، پژوهشـی   

ژوهش حاضر در دو مرحله انجام شده؛ در مرحلـه اول مبـانی   پ. زمانی، پژوهشی مقطعی است

هـاي الکترونیکـی حاصـل از    ها و منـابع و داده ها، مقالهنظري و پیشینه پژوهش شامل کتاب

هاي اطالعاتی داخلی مانند مرکز اطالعات متون موجود در منابع اطالعاتی پژوهش در پایگاه

هـا، پژوهشـگاه علـوم و    ها و کنفـرانس مایشعلمی جهاد دانشگاهی، بانک جامع مقاالت و ه

و   1هاي اطالعات برخط معتبر خارجی نظیر ساینس دایرکـت فناوري اطالعات ایران و پایگاه

جستجوي . هاي اولیه مدل استخراج شد بررسی و شاخص... و 4، پروکویست3، اسپیرنگر2امرالد

تـا   2010نگلیسی در بازه زمـانی  هاي او مقاله 1399تا  1390هاي فارسی در بازه زمانی مقاله

  . انجام شده است 2021

ساختار یافته جهت اخذ نظـرات خبرگـان و تکنیـک    در مرحله دوم از ابزار مصاحبه نیمه

جامعــه . هــاي حاصــل از مصــاحبه اســتفاده شــدجهــت تحلیــل داده) تــم(تحلیــل مضــمون

ان، اسـاتید  نظـر کنندگان در بخش کیفی پژوهش و مرحله مصاحبه، شـامل صـاحب   مشارکت

اعضـاي هیـات   . هاي افسري آجا بودند دانشگاه و مدیران حوزه آموزش و پژوهش در دانشگاه

، کارشناسـان مجـرب در حـوزه    )نفر 5(هاي مدیریت هاي افسري آجا در رشته علمی دانشگاه

و مدیران اجرایی حوزه آموزش و پژوهش با سابقه خدمت حـداقل  ) نفر 5( آموزش و پژوهش

نفـر بـه عنـوان     15در مجمـوع تعـداد   . به عنوان گروه خبره انتخاب شـدند ) نفر 5( ده سال 

جامعه آماري بخـش کمـی تحقیـق نیـز شـامل کلیـه       . اعضاي پانل تخصصی انتخاب شدند

نفر بودنـد کـه بـا     250هاي افسري آجا به تعداد  کارشناسان حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه

  .نفر تعیین گردید 152استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه 

قضاوتی و هدفمند بود و تا رسیدن بـه حـد    صورت بهي در بخش کیفی ریگ نمونهروش 

و اشباع نظري ادامه پیدا کرد و در بخش کمی به صورت تصادفی سـاده  ) هاکفایت داده(کافی

  

1 -Science Direct 
2. Emerald 
3. springer 
4. Pro Quest 



  /72  1400 زمستان، 14اره شم، 4سال  ،هاي دفاعی مدیریت نوآوري در سازمان فصلنامه 

در بخـش   هـا  دادهابزار گردآوري  .است کمی تحقیقات انجام در شده پذیرفته اي شیوه بود که

  :سئواالت مصاحبه عبارتند از. بود 1افتهی ارساختنیمه  مصاحبه کیفی

هـاي افسـري    ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه هايمولفه مهمترین شما، از دیدگاه -1

  کدامند؟ آجا

 کدامند؟ هاي افسري آجا ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه هايشاخص  -2

  چگونه است؟ هاي افسري آجا هارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگا هاياولویت -3

اسـاس   ها در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق سـاخته بـود کـه بـر    ابزار گردآوري داده

هـاي  به جاي دو واژه روایی و پایایی، در پژوهش. هاي مدل اولیه تحقیق طراحی شدشاخص

اي حیاتی در حلهها، مرتعیین اعتبار و پایایی یافته. پذیري استفاده کردکیفی باید از واژه اعتماد

پایـایی بـین دو   (در پـژوهش حاضـر، از روش توافـق درون موضـوعی    . فرایند مصاحبه اسـت 

بـراي ایـن   . براي محاسبه پایایی مرحله کیفی تحقیق و مصاحبه استفاده شد) ارزیاب/ گذار کد

منظور، از یک مدرس دانشگاه داراي اشراف بر موضوع پـژوهش درخواسـت شـد بـه عنـوان      

سـپس محققـان بـه همـراه همکـار      . در این پژوهش مشارکت کنـد ) کدگذار(همکار پژوهش

پژوهش، سه متن را کدگذاري و درصد توافق درون موضوعی را که به عنوان شاخص پایـایی  

نمـایش   4رود با استفاده از فرمول ذیل محاسبه کردند که نتایج در جدول پژوهش به کار می

  :داده شده است

  

  بین دو کدگذار محاسبه پایایی: 4جدول 

  )درصد(پایایی بازآزمون   تعداد عدم توافقات  تعداد توافقات  تعداد کل کدها  کد مصاحبه  ردیف

1  A3 37  16  5  0.86  

2  A8  43  18  7  0.83  

3  A12 28  12  4  0.85  

  0.87  16  46  105  کل

شود، مقادیر پایایی بین دو کد گذار بـراي متـون   مشاهده می 4طور که در جدول  همان

 60، بـیش از  )1399، به نقل از پورمیبـدي و محمـدي،   1996کاول، (ام گرفته در پژوهشانج

درصد است لذا قابلیت اعتماد کدگذاري ها تایید شد و می توان ادعا کرد کـه میـزان پایـایی    

دهد ضریب پایـایی بـه دسـت آمـده     نتایج مربوط به پایایی بازآزمون نشان می .مناسب است

  

1. Semi  Structured Interview 
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) 0.7(از حداقل مقدار قابـل قبـول   )  0.87(چنین ضریب پایایی کل براي هر سه مصاحبه و ه

. هـا از پایـایی مناسـبی برخوردارنـد    توان نتیجه گرفت که مصـاحبه تر است بنابراین میبزرگ

تایید شد و پایـایی آن  با استفاده از روش روایی محتوا روایی پرسشنامه در بخش کمی نیز 

. تاییـد شـد   0.7بـاالتر از  و ضـریب آلفـاي کروبـاخ     آزمـودنی  30در یک مطالعه مقدماتی با 

 0.5ی بزرگتـر از  اشـتراک  ییایپاو استخراج شده  انسیوار نیانگیم 5همچنین براساس جدول 

باشد که نشان دهنده برازش مناسب می 0.7ی متغیرها نیز بزرگتر از بیترک ییایپابوده و مقدار 

اسـتخراج   انسیوارتر از مقدار  ی ترکیبی بزرگقادیر پایایمهمچنین . باشدگیري میمدل اندازه

  . گراي مدل استدهنده روایی هم است که نشان شده

  گرا مدلهاي برازش و روایی همشاخص: 5جدول 

  متغیر

میانگین 

واریانس 

استخراج 

  شده

پایایی 

 ترکیبی

پایایی 

 اشتراکی

جذر میانگین 

واریانس 

استخراج 

  شده

  متغیر

میانگین 

واریانس 

استخراج 

 شده

پایایی 

 ترکیبی

پایایی 

 اشتراکی

 نیانگیمجذر 

 انسیوار

استخراج 

  شده

استادان 

 پژوهش

  گر

540/0  875/0  540/0  734/0  
هاي طرح

  پژوهشی
539/0  894/0  539/0  734/0  

  720/0  519/0  843/0  519/0  کتابخانه
مجالت 

  منتشر شده
510/0  878/0  510/0  714/0  

  740/0  548/0  829/0  548/0  ارزیابی
همایش 

  علمی
507/0  803/0  507/0  712/0  

ایده ها و 

  اکتشافات
589/0  883/0  589/0  767/0  

تشویقات و 

مندي  رضایت

  اساتید

555/0  908/0  555/0  745/0  

اقدامات 

پژوهشی 

  اساتید

604/0  858/0  604/0  777/0  
تسهیالت و 

  ها حمایت
622/0  872/0  622/0  788/0  

، روایی واگرایی وقتی در سـطح قابـل قبـولی اسـت کـه      )1981(و الرکربه زعم فورنل 

میزان میانگین واریانس استخراج شده براي هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه 

A(چنانچه جذر میانگین واریانس استخراج شـده . هاي دیگر در مدل باشد و سازه V E (  بـراي

تر از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها باشد، روایی واگرا بـراي آن متغیـر    گیک متغیر بزر

اعداد روي قطر اصلی جذر میانگین واریانس استخراج شده هستند که  6در جدول . وجود دارد

  .دهنده روایی واگراي مدل استنشانتر هستند و  از مقادیر همبستگی متغیرها بزرگ

  گرا مدلازش و روایی همهاي برشاخص: 5جدول : 6جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  متغیرها  ردیف

           734/0 استادان پژوهش گر 1

          720/0 620/0 کتابخانه 2
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        740/0 710/0 511/0 ارزیابی 3

             767/0 621/0 700/0 722/0 ایده ها و اکتشافات 4

            777/0  663/0  420/0  663/0  662/0 اقدامات پژوهشی اساتید 5

هاي پژوهشیطرح 6  502/0  692/0  660/0  639/0  624/0  734/0          

        714/0  701/0  520/0  702/0  639/0  412/0  660/0 مجالت منتشر شده 7

      712/0  701/0  697/0  669/0  700/0  674/0  369/0  691/0 همایش علمی 8

مندي اساتیدتشویقات و رضایت 9  630/0  543/0  700/0  555/0  700/0  682/0  711/0  628/0  745/0    

  788/0  412/0  528/0  547/0  584/0  610/0  720/0  620/0  711/0  600/0 تسهیالت و حمایتها 10

  هاي پژوهش یافته

هـاي   الگوي ارزیابی عملکـرد پژوهشـی دانشـگاه    جهت پاسخ به سوال اصلی تحقیق مبنی بر

. تحلیـل مضـمون اسـتفاده شـد    افسري ارتش جمهوري اسالمی ایران چگونه است؟ از روش 

که  موضوعاتی و معنایی الگوهاي گرتحلیل که شودمی آغاز زمانی )مضمون(تم تحلیل فرایند

بـین   مسـتمر  برگشـت  و رفـت  شامل تحلیل این. دهدمی قرار نظر مد را دارند بالقوه جذابیت

بـارون  (اند دهآم وجود به که است هاییداده تحلیل و هاکدگذاري مجموعۀ و هاداده مجموعۀ

  ). 2006، 1وکالرك

یـک از اسـناد    هـا، بـه هـر   هاي حاصل از متون مصاحبهسازي و تایپ داده پس از پیاده

بر اساس روش تحلیل تم اسناد مکرر خوانده شدند و مطالب مـرتبط و مـورد   . شماره داده شد

س سـپ . گر که در حقیقت پاسخ به سوال اصلی پژوهش بودند، مشخص شـدند عالقه پژوهش

هاي مـرتبط بـا آن انجـام    ها شمارهکدگذاري داده. هاي کیفی انتخاب شده کدگذاري شدداده

گر، براي هر یک از کدها یـک برچسـب انتخـاب    پس از اتمام مرحله کدگذاري، پژوهش. شد

هاي فرعی را که بیشترین قرابت معنایی و مفهـومی را نسـبت بـه هـم     کرد و پس از آن، تم

هـاي  در حقیقـت، تـم  . هاي جدید پرداختنـد ر داده و به خلق معانی و واژهداشتند، کنار هم قرا

هـاي اصـلی همـان  پاسـخ بـه سـواالت       تـم . بنـدي کردنـد  هاي اصلی دستهفرعی را در تم

بخشی از تحلیل تم انجـام   6جدول شماره . اندهاي کیفی استخراج شدهاند که از داده پژوهش

  .ان می دهدشده در این پژوهش را به طور نمونه نش

  هاهاي شناسایی شده در متن مصاحبهبرخی از مفاهیم و تم: 6جدول

  عنوان تم فرعی  کد تم فرعی  عنوان مفهوم شناسایی شده و نقل قول مرتبط با آن  کد مفهوم

  23مفهوم
حمایت از پژوهش به : کرد دانشگاه در بخش پژوهش میزان هزینه

گران کمتري پژوهش. دلیل محدودیت اعتبارات چندان مطلوب نیست

تم فرعی 

2  

تسهیالت و 

  هاحمایت

  

1. Braun  & Clarke 
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  . هاي مالی حوزه پژوهش راضی باشندرا می توان یافت که از حمایت

 3مفهوم 

توان گفت  به جرأت می: هاي موجود در کتابخانهتعداد عناوین کتاب

هاي موجود در کتابخانه که توسط اساتید که تعداد عناوین کتاب

تواند شاخص توانمندي اساتید و ارزشیابی می انددانشگاه تالیف شده

  .عملکرد پژوهشی دانشگاه باشد

تم فرعی 

3  
  کتابخانه

  6مفهوم 

نسبت مقاالت پذیرفته شده اساتید سازمانی و هیئت علمی در 

انتساب اعضاي هیئت علمی در : هاي علمی ها و کنفرانسهمایش

ان به دلیل هاي مدیریتی اغلب باعث شده است تا بسیاري از آنپست

ها و کارهاي اجرایی از فعالیت پژوهشی و چاپ مقاالت در مشغله

  .هاي علمی باز بمانند ها و کنفرانسهمایش

تم فرعی 

6  

اقدامات 

پژوهشی 

  اساتید

  11مفهوم 

هاي نظامی در اجراي  بسیاري از سازمان: هاي تحقیقاتی نخبگان طرح

رفیت نخبگان مندي از ظهاي پژوهشی خود با فرصت بهره برنامه

هاي جایگزین خدمت توانند با انجام طرحآنها می. وظیفه روبرو هستند

  .یا کسري خدمت در مورد مسائل سازمانی پژوهش نمایند

تم فرعی 

7  

هاي طرح

  پژوهشی

  5مفهوم 

از اعضاي هیات علمی و تحصیل کرده : اختراعات و اکتشافات

اکتشافات منشا تحوالت  رود با انجام اختراعات وها انتظار میدانشگاه

  .و نوآوري باشند

تم فرعی 

10  

ها و ایده

  اکتشافات

تـم   2تم فرعـی و   10، )مفهوم(کد اولیه 24بدین ترتیب براساس تحلیل تم انجام شده 

هـاي اصـلی   هـاي فرعـی و تـم   تـم  7جدول شـماره  . اصلی در این پژوهش شناسایی گردید

  .دهدشناسایی شده را نشان می

  اي ثانویه مشخص شده در مرحله کدگذاري محوريه تم :7جدول 

  هاي اصلیتم  هاي فرعیتم  مفاهیم

هاي  ، تعداد دانشجویان عضو انجمننترنتیمتصل به ا هايانهیرا تعداد

 زانیم، منعقد شده یپژوهش هايتعداد تفاهم نامهعلمی دانشجویی، 

، میزان هزینه کرد دانشگاه در بخش مراکز رشد دانشگاه تیفعال

  زاتیشده در تجه نهیمقدار اعتبار هزژوهش و پ

  هاتسهیالت و حمایت

  هاورودي

و  با ارجاعات باال یعلم تیه يو اعضا یسازمان دینسبت اسات 

  نسبت اساتید سازمانی و اعضاي هیت علمی پراستناد
  گراستادان پژوهش

میزان تشویق و تقدیر از پژوهشگران دانشگاه و میزان رضایت اساتید 

  مانی و اعضاي هیات علمی از تسهیالت و خدمات پژوهشیساز

تشویقات و رضایتمندي 

  مندي اساتید

 ایدانشجو  -استاد(در دانشگاه افتهیخاتمه  یقاتیتحق هايتعداد طرح

  هاي تحقیقاتی خاتمه یافته در دانشگاهو تعداد طرح )فهینخبه وظ
  هاي پژوهشیطرح

  

  هاخروجی

  

  نمره ارزیابی  ون پژوهشی دانشگاهنمره ارزیابی عملکرد معا

  ها و اکتشافاتایده  تعداد اختراعات به ثبت رسیده و تعداد اکتشافات به ثبت رسیده

 کننده شرکت دانشجویان ، تعدادموجود در کتابخانه يهاکتاب نیتعداد عناو

  نویسی خالصه و کتابخوانی مسابقات کتابخوانی و تعداد مسابقات در
  کتابخانه
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  هاي اصلیتم  هاي فرعیتم  مفاهیم

و تعداد مجالت  شده توسط دانشگاه دیمعتبر تول یعلم اتید نشرتعدا

  علمی تخصصی دانشگاه 
  مجالت منتشر شده

  هاي علمیهمایش  تعداد همایشهاي علمی برگزار شده در سال

دهد هاي آجا را نشان می هاي اصلی و فرعی مدل ارزیابی پژوهشی دانشگاهتم 7جدول 

  .نشان داد 1ا در نمودارتوان مدل رکه از ترکیب آنها می

  

  ) هاي محققیافته: منبع(هاي اصلی و فرعی تشکیل دهنده مدل ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاهتم: 1 نمودار

بـه  ) تحلیل عاملی تاییدي(سازي معادالت ساختاريبه منظور اعتبارسنجی مدل، از مدل

ه پـس از مشـخص شـدن    به این صـورت کـ  . اس استفاده شد ال کمک نرم افزار اسمارت پی

کـه  . ها بررسـی و تحلیـل گردیـد   ها و مولفههاي مدل، روابط بین شاخصها و شاخصمولفه

  .نشان داده شده است 2و  1خروجی آن در نمودارهاي 

  

  هاي افسري آجا ضرایب تخمین استاندارد مدل ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه :1نمودار
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  هاي افسري آجا یابی عملکرد پژوهشی دانشگاهضرایب معناداري مدل ارز: 2نمودار

اس در حالـت تخمـین اسـتاندارد و     ال با نگاهی با نتایج خروجی نرم افزار اسـمارت پـی  

گر با ضریب ها مشخص شد که ده مولفه مدل شامل استادان پژوهشداري مدلضرایب معنی

و عــدد  809/0رد، کتابخانــه بــا ضــریب اســتاندا561/11و عــدد معنــاداري  632/0اســتاندارد

هـا و  ، ایـده 726/13و عـدد معنـاداري    649/0، ارزیابی با ضریب اسـتاندارد 146/32معناداري 

، اقـدامات پژوهشـی اسـاتید بـا     116/17و عدد معناداري  699/0اکتشافات با ضریب استاندارد

ــتاندارد ــریب اس ــاداري   857/0ض ــدد معن ــرح771/42و ع ــریب    ، ط ــا ض ــی ب ــاي پژوهش ه

و  820/0، مجالت منتشر شده با ضـریب اسـتاندارد  842/19و عدد معناداري  768/0استاندارد

، 158/11و عـدد معنـاداري    597/0، همایش علمی با ضریب استاندارد135/30عدد معناداري 

و تسـهیالت و   318/32و عدد معناداري  799/0تشویقات و رضایت اساتید با ضریب استاندارد

شدند و این ضرایب نشان  دیتائ 560/15عدد معناداري و  768/0ها با ضریب استانداردحمایت

ارزیـابی عملکـرد   (هاي شناسایی شده همبستگی باالیی بـا متغیـر مربوطـه   که مولفه دهد یم

. متغیـر اصـلی مـورد نظـر را تبیـین نماینـد       انـد  توانستهی خوب بهدارند و ) هاپژوهشی دانشگاه

نشان داد که تمامی ضرایب به دسـت   همچنین معناداري ضرایب و پارامترهاي به دست آمده

تر و از عدد  بزرگ 1.962زیرا مقدار آزمون معناداري تک تک آنها از عدد . اندآمده معنادار شده

شـاخص شناسـایی شـده     24طبق نتایج حاصل از این تحلیل، همـه  . تر است کوچک -1.96

ها مورد ي این شاخصبه عبارتی معناداري ضرایب به دست آمده برا. مورد بررسی تایید شدند

   .تایید قرار گرفت
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زاي  جهت بررسی برازش مدل ساختاري پژوهش، ضریب تعیین متغیرهاي پنهـان درون 

بـوده کـه    66/0متغیرها برابـر بـا     R2، متوسط مقادیر 8مدل محاسبه شد با توجه به جدول 

ـ   .بوده و نشان از بـرازش مناسـب مـدل دارد    0.33تر از مقدار  بزرگ ار نیکـویی  همچنـین معی

و طبـق فرمـول زیـر    ) 2004(برازش یا برازش مدل طبق معیار فـوق تننهـاوس و همکـاران   

  :گردید محاسبه 

  )                            1(فرمول

طوري که شامل جذر حاصل ضرب میانگین پایایی اشـتراکی هـر سـازه در میـانگین      به

و  25/0، 01/0و سه مقـدار   8با توجه به جدول  .زاي مدل است هاي درون ضریب تعیین سازه

و حصـول عـدد    1به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي شاخص بـرازش مـدل   35/0

  .براي این مدل، نشان از برازش بسیار مناسب مدل تحقیق است 66/0

  میزان پایایی اشتراکی و ضریب تعیین متغیرهاي تحقیق: 8جدول 

  ب تعیینضری  پایایی اشتراکی   متغیر

  40/0  540/0 پژوهشگر استادان

  65/0  519/0 کتابخانه

  42/0  548/0 ارزیابی

  47/0  589/0 اکتشافات و هاایده

  74/0  604/0  اساتید پژوهشی اقدامات

  59/0  539/0 پژوهشی هايطرح

  67/0  510/0 شده منتشر مجالت

  36/0  507/0 علمی همایش

  64/0  555/0 اساتید رضایت و تشویقات

  59/0  622/0   هاحمایت و تسهیالت

  66/0 55/0  میانگین

    66/0  برازش مدل

  گیري بحث و نتیجه

هاي نظامی به عنوان نماد نیروهاي مسلح، نه تنها متولی تربیت متخصصان، مـدیران   دانشگاه

و فرماندهان نظامی هستند بلکه در ساختار نیروهاي مسلح داراي نقش راهبردي بوده و نتایج 

  

1. GOF 
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بـا   ).13: 1391رشـیدزاده، (کرد آنها نقش حیاتی در اقتدار نیروهاي مسـلح خواهـد داشـت   عمل

هاي افسري آجا در زمینه تعلیم و تربیت، تولید و  توجه به جایگاه و نقش حساسی که دانشگاه

انتقال دانش نظامی و توانمندسازي نیروهاي مسلح دارند، باید متناسب با اهـداف و ماموریـت   

هاي خود را ارزیابی و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کننـد و  تمر فعالیتخود به طور مس

اصالحات الزم را در راستاي رشد و توسعه و تحقق فرامین و تدابیر مقام معظـم رهبـري بـه    

ها نیازمند چـارچوبی علمـی و   بنابراین این دانشگاه). 1395سیدنقوي و همکاران، (عمل آورند

نه براي ارزیابی عملکرد پژوهشی خود هستند تا بتوانند حضـوري  مناسب با رویکردهاي چندگا

 .موفق در عرصه تعلیم و تربیت و تولید و انتقال  دانش نظامی بومی داشته باشند

هاي افسـري   پژوهشی در دانشگاه عملکردزیابی هدف از این پژوهش، طراحی الگوي ار

کامل به منظـور بهرمنـدي از آن   عدم وجود مدلی جامع و . ارتش جمهوري اسالمی ایران بود

هاي آجا محقق را بر آن داشت تا به ارائه مـدل در ایـن    در ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه

اي در تحقـق اهـداف کـالن    از آنجایی که ارزیابی عملکرد نقش تعیین کننـده . زمینه بپردازد

ی عملکرد پژوهشی و سازمان و توسعه و پیشرفت آن دارد لذا در این مسیر شناخت مدل ارزیاب

رسید و این موضوع نقش و سهم پـژوهش حاضـر   ضروري به نظر می  تالش براي توسعه آن

بر این اساس در مرحله اول مبانی نظري و پیشینه پژوهش . سازد در توسعه مدل را آشکار می

سـاختار  در مرحله دوم از ابـزار مصـاحبه نیمـه   . هاي اولیه مدل استخراج شد بررسی و شاخص

هاي حاصـل  جهت تحلیل داده) مضمون(فته جهت اخذ نظرات خبرگان و تکنیک تحلیل تمیا

بینش  تواند یمنتایج به دست آمده .  از مصاحبه استفاده شد و مدل نهایی تحقیق احصا گردید

مفیدي در اختیار مدیران دانشگاه در جهت چگونگی ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه جهـت  

  .زیابی عملکرد دانشگاه قرار دهداستفاده در فرایند ار

اسـتادان  : باشـد هاي این پژوهش مدل احصا شده شـامل ده مولفـه مـی    اساس یافته بر

 يهـا طـرح ، دیاسـات  یپژوهشـ  اقـدامات ، ها و اکتشـافات  دهیای، ابیارز، کتابخانه، پژوهش گر

و  تالیتسهو  دیاسات منديتیو رضا قاتیتشوی، علم شیهما، منتشر شده مجالتی، پژوهش

اي برخـوردار  است که در فرایند ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه از اهمیـت ویـژه   هاتیحما

  . اندبراي اولین بار شناسایی و معرفی شده هامولفهبرخی از این . است

و  دیاسـات  تیو رضـا  قاتیتشـو ی، پژوهشـ  هـاي طـرح ت، و اکتشـافا  هـا دهیاهاي مولفه

در ایــن تحقیــق بــا نتــایج پــژوهش غفورنیــا و ي شناســایی شــده اهــتیــو حما التیتســه

، رضایت مشـتري و بهبـود خـدمات،     نوآوري و فناوريهاي که در آن مولفه) 1400(همکاران

 شیافـزا ، انیدانشـجو  يبرا یآموزش يها دوره شیافزا، دیاسات يبرا یفرصت مطالعات شیافزا

بـه   جذب شده یعلم ئتیتعداد ه شیافزای، و پژوهش یرفاه ،یآموزش التیتسه يبودجه برا
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در تحقیـق صـمدي   . هاي کیفیت دانشگاه شناسایی شـده اسـت همسـویی دارد    عنوان مولفه

 مولفه عملکرد در حوزه توانمندسازها داراي مطلوبیت نسبینیز ) 1395(میارکالیی و همکاران

هــاي سیســتم وفنــی  هــايویژگــی) 1400(شــناخته شــد در تحقیــق رضــوي و همکــاران 

هـاي  شناخته شده است که بـا مولفـه  اهمیت داراي باالترین سطح افزاري  افزاري و نرم سخت

 تیریمـد مبنـی بـر اهمیـت    ) 1400(مهربان و همکاران نتایج تحقیق. یاد شده همخوانی دارد

شناخته  مدل ارزیابی عملکرد مدارس جمهوري اسالمیاجزاي  ی به عنوان یکی ازانسان يروین

ـ فراگ تیرضـا )1395(همکـاران  و يدنقویسـ شده است؛ همچنین در تحقیـق   ـ تغ ران،ی  راتیی

و  دیاسـات  تیو رضـا  قاتیتشـو هـاي   ي با نتـایج ایـن تحقیـق و مولفـه    دیکل جیو نتا يرفتار

ـ و حما التیتسه ) 1393(در تحقیـق در تحقیـق اسـدي و همکـاران    . همسـویی دارد   اهـ تی

 التیسـه بودجـه، امکانـات و ت   تیوضـع هاي نظامی شامل  هاي اصلی عملکرد دانشگاه مولفه

و  تیـ ظرف ،ییاجرا يهاگانی تیشهرت و اعتبار دانشگاه، رضا ان،یدانشجو تیرضا ،یآموزش

 يتوانمندسـاز  ،یآموزش يعملکرد، تکنولوژ یابیارز ،يکارکنان، استانداردساز تیخدمات، وضع

ـ برنامـه  تیاطالعـات، وضـع   يفنـاور  تیوضع د،یاسات تیکارکنان، وضع و  کیسـتراتژ ا يزری

بنابراین . شد که با عوامل ورودي شناخته شده در این پژوهش همخوانی دارد ي شناختهنوآور

توان چنین استدالل کرد جهت تقویت عوامل ورودي ایـن تحقیـق مـی توانـد در تقویـت      می

  . هاي نظامی اثرگذار باشد عملکرد پژوهشی دانشگاه

ـ انتشار، استناد و وقوع کلمات کل ژوهش ی در پـ سـنج  کتـاب  یاصـل  يهـا و جنبـه   يدی

هاي خروجـی شـناخته   به عنوان عملکرد پژوهشی شناخته شده است که با مولفه) 2021(سود

در . ی همخـوانی دارد علم شیهماو  مجالت منتشر شده، کتابخانهشده در این تحقیق شامل 

ي بـه عنـوان   ساز يتجار تیقابلو  منابع صیتخص تیفیکي، نوآور) 2021(تحقیق شیه و یوان

ـ ارزهـاي  هاي تحقیقاتی شناخته شده است که بـا مولفـه   ت سازمانهاي مهم کیفی مولفه ی، ابی

در تحقیـق  . همخـوانی دارد   اهـ تیو حما التیتسهی و پژوهش هايطرح، و اکتشافات هادهیا

هـاي   هاي سازمان به عنوان مولفه روابط کنشگران و عملکرد نوآورانه شبکه )2021(و ژاو  یل

ها و اکتشافات شناخته شده هاي استادان پژوهشگر و ایده هنوآور شناخته شده است که با مولف

محققان معادل تمـام وقـت،    تعداد)2021( يلریکامدر پژوهش . در این تحقیق همسویی دارد

کسب و کارهـا  / و صنعت یآموزش عال يهمکارعالی،  آموزش در شاغل گراننسبت پژوهش

و  قینسبت تحق ،یش آموزش عالهاي منتشر شده توسط بخ برنامه سهم، و توسعه قیدر تحق

ـ اسـناد تحق  اشـتراك ، اتیتعداد نشـر  ،يادیبن قاتیبر اساس تحق یتوسعه آموزش عال بـر   قی

بـه   آزاد یبا دسترس یوقت و اشتراك اسناد علم تمام محققی، الملل نیب یعلم ياساس همکار

مـدل   هـاي  هاي عملکرد موسسات آموزش عالی شناخته شده است که با مولفـه  عنوان مولفه
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 هـاي طـرح ، دیاسات یپژوهش اقداماتی، ابیارز، تابخانه، کاستادان پژوهشگراین تحقیق شامل 

 .ی همسویی داردعلم شیهماو  منتشر شده مجالتی، پژوهش

ارزیابی و سنجش عملکرد، سنگ بناي نظام مدیریت عملکرد سازمانی در هر سـازمانی  

هـاي   ایجاد تمایل و رغبـت در دانشـگاه   بر این اساس، به منظور ایجاد فضاي رقابتی و. است

شـود از طریـق انتشـار الگـوي ارزیـابی      آجا در به کارگیري الگوي تدوین شده پیشـنهاد مـی  

ها تشـریح و  عملکرد احصا شده، استانداردهاي مورد نظر ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاه

هـاي سـنجش مسـتمر     مینـه معرفی گردد و با مبنا قرار دادن این الگو در ارزیابی عملکـرد، ز 

ها نسبت شود دانشگاه همچنین پیشنهاد می. ها فراهم گرددعملکرد و ارائه بازخورد در دانشگاه

هـاي  هـاي مـدل را در برنامـه   ها و شاخصبه پرورش و  تقویت عملکرد پژوهشی خود، مولفه

ن بـه  همچنـی . آموزشی و توسعه و توانمندسازي مدیران متولی سنجش عملکـرد قـرار دهنـد   

هاي اسـتخراج  ها و شاخصمنظور کاربردي نمودن الگوي استخراج شده از این تحقیق مولفه

در مـورد   گیـري تصمیم منظور بههاي سنجش عملکرد شده در این تحقیق به عنوان شاخص

از طریـق بـه    همچنـین  .گیـرد  قـرار ها مبناي عمل ارائه بازخورد و مدیریت عملکرد دانشگاه

هـاي ارزیـابی و سـنجش    شده در این پژوهش نسبت به تشکیل کـانون کارگیري مدل احصا 

از زیرسیسـتم پژهشـی    بخشـی  عنـوان  بـه  شایسـته عملکرد و شناسایی واحدهاي پژوهشـی  

  . دانشگاه اقدام شود

گیرندگان و مدیران سازمان نسبت به ضرورت اسـتفاده از الگـوي تـدوین     اعتقاد تصمیم

سازي الگوي ارزیابی عملکرد در  ن اصلی و حامیان پیادهشده در گفتار و عمل به عنوان متولیا

سازي هر برنامه جدیدي در سـازمان  ها از اهمیت مضاعف برخودار است چرا که پیادهدانشگاه

گردد از طریـق  لذا پیشنهاد می. مستلزم اعتقاد و حمایت مدیران و تامین منابع مورد نیاز است

هـاي موفـق، پیامـدهاي     بیان تجربیـات سـازمان   رسانی همچونهاي توجیهی و اطالعبرنامه

ها براي مـدیران تشـریح و تبیـین    کارگیري الگوي ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه مثبت به

سازي الگـوي   ها از طریق تاکید گفتاري و عملی و تامین مالی، پیادهگردد، تا مدیران دانشگاه

 .طراحی شده در سازمان را تضمین نمایند

پـذیري نتـایج و    وهش منحصر به بستر مورد مطالعه بـود و امکـان تعمـیم   نتایج این پژ

توانند نسبت به طراحی و ها محدود است؛ محققان آینده میها به دیگر شرایط و موقعیتیافته

هاي نظامی مشابه اقـدام نمـوده و    تبیین الگوي بومی ارزیابی عملکرد پژوهشی براي سازمان

  .ین تحقیق مقایسه نمایندهاي انتایج حاصل را با یافته
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). هـاي افسـري   دانشـگاه  از یکـی : موردمطالعـه ( سـازمانی  بالنـدگی  و تعـالی  چهارچوب بر مبتنی نظامی

  . 63-39 ،) 15(6 ،آموزشی ارزشیابی و گیري اندازه مطالعات

 کیـ عملکـرد   یابیـ ارز). 1397. (حمـزه  ی،رکالئایـ م يصـمد  و دسـجاد یس ی،فضل ؛نیحس ی،ارکالئیم يصمد

 .140-117 ،)44(14 ،یعلوم و فنون نظام). EFQM( یسازمان يبراساس مدل سرآمد یسازمان نظام

 فصـلنامه علمـی   ).ع(آموختگان دانشگاه افسـري امـام علـی    ارزیابی عملکرد دانش ).1391(.اله رشیدزاده، فتح

  .11-44،)45(12، پژوهشی مدیریت نظامی
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 سـازي  بهینـه  و قابلیـت  بلـوغ  مـدل ). 1400. (میتـرا  قیاسـی،  صغري و خلردي، درزي اصغر؛ علی سید ي،رضو

 هــاي نظــام و دانــش بازیــابی فصــلنامه). فراترکیــب روش( دانشــگاهی هــايکتابخانــه اثــربخش ارزیــابی

  . 1-19 ،)1(2،معنایی

 بالنـدگی  هـاي  مؤلفه و ابعاد اییشناس). 1400. (حسن؛ حسنی، محمد و قالوندي، حسن سی،بنه علی؛ روشنی،

 و مـدیریت ). ارومیه دانشگاه علمی هیأت اعضاي مطالعه؛ مورد(مفهومی مدل طراحی منظور به پژوهشی

  .16-31 ،)2(14،آموزشیهاي  نظام در ریزيبرنامه

غیـر صـنعتی   هـاي   پـژوهش هـاي   ارزیابی عملکرد نظام). 1391(.دادرس، محمدحسین و ولیوند زمانی، حسین

  .11-42، )12(48، پژوهشی مدیریت نظامی -فصلنامه علمی .جمهوري اسالمی ایران ارتش

 دانشـگاه  عملکـرد  ارزیـابی  جهـت  مـدلی  ارائـه ). 1400. (رضا غفورنیا، محمد؛ قویدل، شریفه و بهبودي، محمد

 پویـایی  و) AHP(مراتبـی  سلسـله  تحلیـل  ،) BSC(متوازن امتیازي کارت ترکیبی رویکرد با هرمزگان

  .15-32 ،)2(14 ،آموزشیهاي  نظام در ریزيبرنامه و مدیریت). SD(ها سیستم شناسی

  .، تهران، انتشارات سمتمدیریت منابع انسانی). 1398.(پور، آرین قلی

 بـا  دولتی دانشگاه یک پژوهشی عملکرد ارزیابی). 1396. (مرتضی قمی، حمیدرضا؛ رحمانی، مرتضی و خاکزار،

 مـدیریت  فصـلنامه . اي شـبکه  هـاي  داده پوششـی  تحلیـل  و مراتبـی   لهسلسـ  تحلیـل  فرآینـد  از استفاده

  .167-141، )67(17،نظامی

). 1399. (اهللا وجـه  زاده، قربانی مقصود؛ بولو، قاسم و امیري، حسن؛ علیا، محمد سرو ابراهیمی قنبري، حمیده؛

 علمـی  صـلنامه ف. کشـور  اي حرفـه  و فنی آموزش سازمان عملکرد ارزیابی هاي شاخص و عوامل شناسایی

  .27-13 ،)3(17 ،کارافن

ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی بـا  ). 1396. (، مرتضیخاکزار ، مرتضی ورحمانی ، حمیدرضا؛قمی

 ،فصـلنامه مـدیریت نظـامی   . اي هاي شبکه مراتبی و تحلیل پوششی داده استفاده از فرآیند تحلیل سلسله

17)67(، 141-167.  

 اسـاس  بـر  گـیالن  اسـتان  کـاربردي  علمی دانشگاه عملکرد ارزیابی). 1395. (تقوایی، لیال اکبر و قهرمانی، علی

  .263-247 ،)نامه ویژه( ،تحول و توسعه مدیریت فصلنامه. EFQM سازمانی تعالی الگوي

، هاي ارزیابی، شناسایی نـواقص و پرهیـز از خطاهـاي مرسـوم    شاخص: ارزیابی عملکرد). 1397.(کاپالن، رابرت

  .  مسعود بینش، تهران، چاپ ششم ترجمه

 ارزیـابی  مـدل  توسـعه ). 1400. (علیرضـا  احمـدي،  علـی  سـروش،  خـواه؛  ملکوتی محمدمهدي؛ هالن، مهربان

 مـدارس  مـوردي  مطالعـه ( متـوازن  امتیاز کارت الگوي اساس بر ایران اسالمی جمهوري مدارس عملکرد

   .1-19 ،)2(14 ،شیآموزهاي  نظام در ریزيبرنامه و مدیریت). ایماوا پروژه

 ابعـاد،  شناسـایی ).1399(.امیرحسـین  داودي، محمـد  و نـرگس  مرادي،حسن غالمعلی؛ احمدي، وثوق، فرشته؛

 هـاي آزاد  دانشـگاه : مـوردي  مطالعه( ها دانشگاه در پژوهش عملکرد ارزیابی بومی هاي شاخص و ها مؤلفه

  .59-82 ،)20(11 ،شیآموزهاي  نظام در ریزي برنامه و مدیریت). تهران شهر اسالمی
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