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  چكيده
ن ي تدويازهاين شين پيترين و اساسي از اوليكيط صنعت همواره يعملكرد سازمان در مح يراهبرد يابيارز

 ي از امور جاريكي تا آنجاكه ، برخوردار استييت باالي از اهمواشد بيها م سازماني بهبود برايهابرنامه
ط پرتالطم ين امر در اقتصاد دانش محور و محيا. باشدخود مي نقاط قوت و ضعف ييها شناساسازمان
 يمضاعفت ي هستند، از اهمي كار دانشيرويد دانش و نيها كه مراكز آموزش و تول در مورد دانشگاهيامروز

، استفاده ي عملكرد راهبرديابي ارزجهت ي متفاوتيهاع مختلف از مدليتا به امروز در صنا. استبرخوردار 
 ي راهبرديها از مدليكي. اندل ابعاد سازمان پرداختهي متفاوت به تحليكرديك با رويشده است كه هر

- ي سازمان ميهابه جنيتمامعادل ت ميبه بررسباشدكه ي متوازن ميازينه، مدل كارت امتين زمي در ارااك
 عملكرد يابي متوازن در ارزيازيق با در نظرگرفتن نقاط قوت مدل كارت امتين تحقي، لذا در اپردازد
ت برتر يري مديهادانشكدهتعدادي از  يبندو رتبه يابيجهت ارزس يك تاپسيبا تكنآن ب يترك، از يراهبرد

بندي به جمع  تاپسيسه با استفاده از مدل جبرانيبيان ديگر در اين مقال به .استان تهران استفاده شده است
تواند به طور ينكه مين پژوهش عالوه برايج اينتا .  پرداخته شده استBSC از مناظر مدلحاصلنتايج ارزيابي 

ران يت ايري مديهار دانشكدهيو سا يمورد بررست يري مديها دانشكدهبهبود يزير برنامهي برايكاربرد
 يبي، بلكه تركاست موثر ي متوازن در بخش دانشگاهيازي توسعه مدل كارت امت در وهفته شدرگبكار

ارائه نموده  BSCمدلمناظر مختلف ارزيابي حاصل از نتايج بندي جمع از اين دو تكنيك را براي مناسب
  .است

  
  ي، موسسات آموزش عالمتوازنيازي، کارت امتي راهبردعملکرديابيارز: يديكلهاي  واژه

  
  
  
  Email: mdnayeri@ut.ac.ir                     ه مسئولدنويسن ∗
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  مقدمه.1
 ساختار و يرات اساسييجاد تغي دانش محور باعث اي شدن و توسعه اقتصادهايجهان
ها شده  ملتي علمير بنايآموزش باعث بهبود ز. ا شده استيف آموزش در سراسر دنيوظا

نقش آموزش به خصوص . دينماي ميشان بازينده اي در آيل نقش اساسين دليو به هم
 فائق آمدن يي كه توانايتيري كار و مديروي در ساختن ن،تيريآموزش كسب و كار و مد

 ييدر اقتصاد دانا .]2[افته استي يت روزافزوني مذكور را داشته باشد، اهميهابر چالش
را  ي نقش مهمي انسانيروي به عنوان مراكز توسعه ني، موسسات آموزش عاليمحور امروز

ان يع، جريرات سريي كه تغطيمحن ي ا.]3[كننديفا ميشرفت كشورها اي و پيدر رشد اقتصاد
 از ي از برداشته شدن مرزها و موانع بازرگانيد اطالعات و رقابت روز افزون ناشيشد

ش با يش از پي كه بي به موسساترا ي آن هستند، موسسات آموزش عاليهان مشخصهيمهمتر
  ول نمودهيشوند تبديت مي هداي و اقتصادي و الزامات بازرگانيبت بازار رقايهامحركه
ن ي از اياريچنانچه امروزه بس. ]4[ها شده استآن يت دولتياز هوگرفتن فاصله باعث

 و يها و موسسات اقتصاد، شركتي از منابع خود را از منابع خارجييموسسات درصد باال
 ،ان بهتريزه جذب دانشجوين انگي و همچنن منابع محدوديكنند و اين مي تأميبازرگان
 عملكرد موسسات يابي لذا ارز.]5[ نموده استتحميلن موسسات يا  بر راي رقابتيبازار

ازمند ي نتن موسساي برخوردار است، اييت به سزاي در دوران حاضر از اهميآموزش
 ي وضع بهيابي دستي بهبود در راستايها وضع موجود خود، جهت توسعه برنامهييشناسا

 . باشنديمطلوب م
موسسات آموزش  يابيارز يبرا متفاوت يكردهايبا رو ي مختلفيهامدلاز تا به حال 

 متوازن را در يازي مدل كارت امت]6,7,8,9,10[ني از محققيبرخ. فاده شده استاست يعال
ها را  دادهيل پوششيك تحلي تكن]11[ژنگ. اند بكارگرفتهي موسسات آموزش عاليبررس

عالوه .  محور بكارگرفته استيي كارايكردي رو باي عملكرد نظام دانشگاهيابيارزجهت 
. ]12[ استفاده شده استي عملكرد موسسات آموزشيابيز در ارزي نEFQMبر آن از مدل 

 ،ط صنعتيات محيط و خصوصي كه بنابر شرااشته متفاوت ديكردين هر مدل رويبنابرا
ها و تيازمند درك اولويص آن ني تشخكهسب باشد  منايابين ارزي انجام ايتواند برايم

  .   آن صنعت استي راهبرديهايريگجهت
 عملكرد يابي جهت ارزBSC-TOPSISكرد منسجم ين مقاله توسعه روي ايهدف اصل

به صورت ت يري مديها دانشكدهيابيكرد به ارزيرواين  اين مقاله باباشد، در يم يدانشگاه
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 و ي دانشگاهيابيك مدل متعادل ارزين مقاله يالذا . شودييك مطالعه موردي پرداخته م
 در چهار منظر ي دانشگاهيابي ارزيهاارائه نموده كه در آن سنجهرا  يموسسات آموزش

 BSCمناظر  يابيج و ارزي نتايبندجمعجهت   تاپسيسكياند و تكنع شدهي توزBSCمدل
  .بكارگرفته شده است

ات موضوع در قالب مدل كارت ي ادبيبتدا به بررسق، در ادامه اي هدف تحقيدر راستا
پرداخته و تكنيك تاپسيس  ي در بخش دانشگاهBSC متوازن و مناظر آن، كاربرديازيامت

ت به يها شرح داده شده و در نها دادهيسازك نرماليق و تكنيشده و سپس روش تحق
  .ق پرداخته شده استي تحقيهاافتهيج حاصل و ي نتايبررس

  
  ات موضوعيادب يبررس. 2
  ) BSC ( متوازنيازيكارت امت. 2-1

، در دو يريگمي عملكرد در سطوح مختلف تصميابيستم ارزيك سياز به يبدون شك ن
روش ارزيابي ) 1991(كاپالن و نورتون. ]13[يست نيديصنعت و خدمات امر جد بخش

 يها دههيط كه ،ن بار ارائه نمودندي اوليرا برا  يا كارت امتيازي متوازنعملكرد متوازن
 از اين روش نه تنها براي ارزيابي رايز شد دهينام» سيستم مديريت استراتژيك«يبعد

 و ارتباطات و يكردن استراتژن و فرمولهي جهت تدويچارچوبعملكرد بلكه به عنوان 
 يديه عوامل كلي تهBSCهدف. ]14[استهدشاستفاده نيز ، هاكنترل نحوة اجراي استراتژي

 سازمان ي كلين عملكرد و استراتژي بيفيجاد همرديران و اي مديو كار برات كسب يموفق
 جهتت سازمان ي ابزار هدا،راني مدي براBSCنورتن و كاپالن ادعا نمودند كه. باشديم

  . ]15[دينمايرا فراهم م پذيري رقابت
ها، ي استراتژي اجرايابي متوازن عالوه برارزيازي اشاره نموده است كه كارت امتيبرد

ن يبنابرا.  موسسات بكارگرفته شوديستم سنجش عملكرد راهبرديتواند به صورت سيم
 يابيستم ارزيك سي بلكه است،ها ي استراتژيابي متوازن نه تنها ابزار ارزيازيكارت امت

ك ي متوازن را يازي از محققان كارت امتيبرخ. ]16[باشدنيز مي شركت يراهبرد
ها را در ترجمه اهداف دانند، كه سازماني منسجم ميدت عملكرد راهبريريچارچوب مد

  .]17[دهدي مياريها  مرتبط با آني عملكرديها به سنجهيراهبرد
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   متوازنيازيمناظر كارت امت. 2-2
 از چهار  عملكرد سازمانيابي ارزي برايالهي را به عنوان وسBSCكاپالن و نورتون مدل

 كه ييهاسازمان. شنهاد نمودندي پي داخليندهايفرآ و يريادگي، رشد و ي، مشتريمنظر مال
ن يط خاص خودشان و همچنيد آن را با محيكنند باي متوازن استفاده ميازياز كارت امت

ش داده شده ي نما1 در نمودارBSCمناظر. ]18[ خود هماهنگ سازندي درونيندهايفرآ
  .است
  

  
   متوازنيازي مناظر كارت امت.1نمودار

  
 و ي خدماتيها و سازمانيدي توليها در سازماني به طور اثربخشBSCاز مدل

 متوازن در بخش صنعت به يازياگرچه كارت امت.  استفاده شده استي و دولتيرانتفاعيغ
ار يقات بسي تحقينه وجود دارد ولين زمي در ايادي شده و مدارك زبكارگرفته يخوب
در ادامه . ]19[ در بخش آموزش، انجام شده استBSCو انطباق يرينه بكارگي در زمياندك

 در سنجش BSC و آمارتونگا ازيبالدر. شودي از اين موارد پرداخته مي تعداديبه بررس
ن سنجش عملكرد يق ارتباط بين طري و از اه استفاده نموديليالت تكميعملكرد بخش تحص

. ] 20[دادند د قراريي مورد تأBSC چارچوب مدليت عملكرد را برمبنايفيو ك
 ،BSCمناظر  در وا پرداختهيفرني كاليالتي دانشگاه اي براBSCبه توسعه مدل) 2003(دلكرسو

 نقاط يي و با شناسارا تدوين نمودهت دانشگاه ي سنجش وضعي براي عملكرديهاشاخص
 كردهبهبود ارائه  يرا برا يشنهاداتيپ، BSCقوت و ضعف دانشگاه براساس چارچوب

  .]21[است
ت عملكرد به يريت مديت اهمي تقوي را براBSCاستفاده از) 2003(نيريكالن و سا

به استفاده ) 2000(شنهاد نمودند، سوترلندي پي نظارت بر عملكرد در موسسات آموزشيجا

  يريادگيرشد و

 و چشم انداز   مشتری ي درونيندهايفرآ
 استراتژی

 مالی

Source: Kaplan & Norton  (1996) 
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 يها برنامهيابي ارزي، براBSC از مدلي جنوبيايفرنير در دانشگاه كاليمدرسه روس
  .]22[ود اشاره دارد خيزيرند برنامهيك و فرآيآكادم

 ي عملكرد دانشگاه خصوصيابي ارزي براBSCز از مدلين) 2006(نيريچن و سا
ت يريك ابزار مديبه عنوان BSC چن به توسعه مدل. ن استفاده نمودنديم-ني چيتكنولوژ
و اوماشانكار از  دوتا. ]23[استوان پرداختهي در تاي در سطح موسسات عاليراهبرد
 در ي و موسسات آموزشيليالت تكمي تحصي آموزشيهابرنامه يابيجهت ارزBSCمدل

 دردانشكده BSCاز مدل) 2006(نستنيپارپرهانستن و ا. ]24[كشور هند استفاده نمودند
ك كالج ي ي براBSCق مدلين تحقيدر ا. دورتموند استفاده نمودند- ت ماساچوستيريمد
 مركز ي براي راهبرديزيربه برنامه)2006(كتونن. ]25[شده است ت توسعه دادهيريمد

لند ني فيكه به صورت مشترك توسط دانشگاه و صنعت جنوب غرب-كي مكانيمهندس
 يارزياب يبرارا  BSCمدل) 2003(نيريكالن و سا .]7[ پرداخته است-س شده استيتأس

  . ]22[اند بكارگرفته يك-وي يت و علوم اداريريدانشكده مد
 متوازن در اشكال يازيف مدل كارت امت مختليبا توجه به آنچه در مورد كاربردها

 متوازن جهت يازيق از مدل كارت امتين تحقي ذكر شد، در ايگوناگون نظام دانشگاه
گر استفاده شده يكدياس  با ي در قيت مورد بررسيري مديهاسه دانشكدهي و مقايابيارز

  .است
  

 TOPSISك يتكن. 2-3
نست ي بودن ايمنظور از جبران. شدباي مMADM دري جبرانيهاك از جمله روشين تكنيا

ك شاخص ي به طور مثال ضعف يعني. ن مدل مجاز استيها در ان شاخصيكه مبادله ب
ن روش عالوه بر در نظر گرفتن ي در ا. جبران شوديگرياز شاخص ديممكن است توسط امت

. شودي هم در نظر گرفته مي منفدآليا فاصله آن از نقطه ،دآليانه از نقطه يك گزيفاصله 
 ين حال داراي بوده و در عدآليان فاصله از ي كمتريد داراي باينه انتخابي كه گزيبدان معن

 يهاازمند استفاده از دادهيك نين تكني در ا.داشته باشد ي منفدآليااز را  فاصله نيشتريب
 مناسب آن را به يهااسيد با استفاده از مقيز باي نيفي كيها شاخصيم و برايباشي ميكم
ستند، ي نيت برابري اهميارها داراي معين از آنجاكه تماميهمچن. مييل نماي تبديكم ريقادم

هت ج. ]26[دينمايافت ميرنده دريم گيز تصمها را ا از وزنياس مجموعهيك تاپسيتكن
ات، دانش و ادراك ي از تجربيها كه معموالً ناشDM يحات ذهني ترجيها به وزنيابيدست
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 يل سلسله مراتبي استخراج وزن مانند تحليهاكياشد، از تكنبيشان از مسئله ميا
  .]1[شودي استفاده م)AHP(ها داده

  .]1[شوديس پرداخته ميك تاپسيتم تكني الگوريدر ادامه به بررس
  نرم با استفاده ازيريگميس تصميماتر: مقياس ماتريس بيبدست آوردن : گام اول

  .شودي ماسيمق ي باقليدسي
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ن با مفروض بودن بردار ياس وزيمقيب سيجاد ماتريا: نياس وزيمقيس بيماتر:گام دوم 

wيعنيتم ي به الگوري به عنوان ورود:  
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  يدآل منفيدآل و اي انهيگزمشخص نمودن  :ام سومگ
  :دآلينه ايگز

{ } { }++++ ==′∈∈= n21ijiiji v,...,v,vm1,2,3,...,i)Jjv(min,)Jjv(maxA  
  :يدآل منفينه ايگز

{ } { }−−−− ==′∈∈= nijiiji vvvmiJjvJjvA ...,,,,...,,,)(max,)(min 21321  
  مربوط به سوديهاj=(j=1,2,3,…,n  j( كه يبطور
  نهي مربوط به هزيهاj=(j=1,2,3,…,n)   jكه  يبطور

  )فاصله(ييجدامحاسبه اندازه  :ام چهارمگ
  :ن قراراستي بديدسيها با استفاده از روش اقلدآلي ام با اjنه يفاصله گز

{ }
{ } mivvd

mivvd

n

j jijj

n

j jijj

,...,3,2,1;)(:

,...,3,2,1;)(:
5,0

1
2

5,0

1
2

=−

=−

∑

∑

=
−−

=
++  

  :دآلي به اAi ي نسبيكي نزدمحاسبه:گام پنجم 
micl

dd
d

cl i
ii

i
i ,...,2,1;10; =≤≤

+
= +

−+

−
+  

  هانهي گزيرتبه بند: گام ششم
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  قيروش تحق. 3
  تيري مديها دانشكدهيابي ارزي براBSCتوسعه مدل . 3-1

 چندان ي و موسسات آموزشي در بخش دانشگاهBSCاشاره شد كه تاكنون توسعه مدل
ن يلذا در ا. نه انجام شده استين زمير ا ديقات اندكيمورد توجه قرار نگرفته است و تحق

ات موضوع ي ادبيت با استفاده از بررسيري مديها دانشكدهي مناسب براBSCق مدليتحق
 .نمايدمي ارائه  راقين تحقي ادر توسعه داده شده BSC مدل1نگاره. توسعه داده شده است

  

 BSC در مناظري مورد بررسيرهاي متغ.1نگاره 

  ريمتغ  سازه  
 )سرانه بودجه( هر دانشجويزان بودجه به ازايم. 4   دانشكدهيبودجه پژوهش. 1
 بودجه  ديگرنت ساالنه اسات. 5   دانشكدهيبودجه آموزش. 2
    دانشكدهي جانبيدرآمدها. 3

 يوتر آموزشينسبت دانشجو به تعداد كامپ.4  تعداد منابع كتابخانه. 1

 نترنتي به ايدسترس. 5  ت سالن مطالعهيظرف. 2

ر م
نظ
م

 امكانات  يال

  يت امكانات رفاهيوضع. 6  تعداد كتاب. 3
  جاد شدهي اي و پژوهشگريه علميروح. 6  يان از بعد آموزشيت دانشجويزان رضايم. 1
ت در يريجاد شده به رشته مدي ازان عالقهيم. 7  اني دانشجوي و عموميت كليزان رضايم. 2

  انيدانشجو
  يميه كار تي روحيابيارز. 8  انيه بر خورد كاركنان با دانشجونحو. 3

  انيمعدل كل دانشجو. 9  ت آموزش  دانشكدهيفيك. 4
  دانشجو

 رتبهمتوسط (يان وروديت دانشجويفيك. 10  وجود انجمن دانش آموختگان. 5
  )يورود

شتر
ر م

نظ
م

  ي
   بدون مدركي آموزشي دوره هايبرگزار. brand(  2(شهرت دانشكده . 1  شهرت و اعتبار

  نسبت دانشجو به كاركنان. 6  سرانه مطالعه كتاب. 1
 و يكارشناس( ارائه شدهيش هايتعداد گرا. 2

  انيد به دانشجوينسبت اسات. 7  )ارشد
  انيتعداد دانشجو. 8   انجام امور دانشكدهي بودن فضايمشاركت. 3

از يق ن انتخاب واحد طبيريامكان پذ. 4
  ن نفرات در كالسيانگيم. 9  دانشجو

ت و يظرف
 خدمات

ان توسط ي دانشجويت علمي وضعيابيارز. 5
   دانشكده

   در دانشكدهي منابع انسانياست هايوجود س. 3  تناسب تخصص و امور محوله به كاركنان. 1
 يايت كاركنان از حقوق و مزايزان رضايم. 2 كاركنان

  يپرداخت
فضا و ( دانشكده كاركنانيط كاريت شرايفيك. 4

  )امكانات
استاندارد  يريم گيزان تمركز در تصميم. 3  فيزان مشخص بودن شرح وظايم. 1

 و يريم گيزان سرعت دانشكده در تصميم. 2 يساز
   حل مسائل

  عملكرديابيارز
 عملكرد دانشكده از كاركنان و يابيارز. 1

  دياسات

رآ
ر ف

نظ
م

ي
دها

ن
ي 

خل
 دا

  ي

    وزش آميزان استفاده از تكنولوژيم. 1 يتكنولوژ
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  BSCمتغيرهاي مورد بررسي در مناظر. 1نگاره ادامه 

  متغير  سازه  
  توانمند سازي
 كاركنان

ميزان برنامه هاي آموزشي و دوره هاي . 1
 اجرا شده براي كاركنان

ميزان مشاركت در همايش ها و كنفرانس ها و . 2
  سمينارها

  رتبه علمي اساتيد. 2 اساتيد تعداد مقاالت و تأليفات ارائه شده. 3  شدهتعداد پايان نامه هاي دفاع . 1
 تعداد بانك هاي اطالعاتي تخصصي. 1

  ITوضعيت   ميزان استفاده از آموزش الكترونيك. 3  اينترنتي
    ميزان استفاده از اينترنت توسط دانشجويان. 2

وجود استراتژي ها در جذب و تقويت هيئت . 4
 علمي

  وضعيت
برنامه ريزي 
 استراتژيك

  وجود آرمان و مأموريت ها. 1
  وجود استراتژي ها درحوزه پژوهش. 2
   وجود استراتژي ها درحوزه آموزش. 3

ري
دگي

و يا
د 
رش

ظر 
من

  

 نوآوري
تعداد رشته يا گرايش جديد از سه سال . 1

   گذشته

  
 به توسعه BSC سنجش چهار منظر مدلين مدل برايشود در ايچنانكه مشاهده م

ن يشيقات پي از تحق برگرفتهرهاين متغي ا.هرمنظر پرداخته شده استدر ها ريها و متغ سازه
ل و اصالح يت تعديري مديها با مصاحبه با نظر خبرگان دانشكدهكه باشندميارائه شده 

 يابزارهااستفاده از  با  با توجه به ماهيت آن متغير، هر منظري مورد بررسيرهايمتغ. اندشده
 شده يها جمع بندرها در سازهين نمرات متغيانگيم. ندا شدهشست سنجيلپرسشنامه و چك

ن يبه ا. است شدهيبند جمعBSCز در مناظريها نن نمرات حاصل در سازهيانگيو سپس م
ي مورد رهاي متغيسازاسيمقي جهت ب.ظر در مدل حاصل شده استه هر منب نمريترت

 ري فراهم شده در هر متغيها دادهگيري و مقايسه آنها،پذيري ميانگينسنجش و امكان
  .اند شدهيسازنرمال

ق با در ين تحقيت در ايري مديها در دانشكدهBSCر مناظريجهت سنجش مقاد
ر ي در دسترس و ساي و اطالعاتي، انسانيزان منابع مالير مي نظيگرفتن عواملنظر

 يب ابزارهاي از تركازي مورد نيها، دادهت زمانيها از جمله محدود تيمحدود
. ندا شدهيآوران جمعيكاركنان و دانشجو پرسشنامهدو و ) ي واقعيهاداده(ستيل كچ

اس ي با مقي و برخكاردينالاس يق با مي كه برخبودهر ي متغ23شاملمذكور ست يلچك
ست با يك چك لي مورد مطالعه  هردانشكدهيبرا. اند شدهيريگ اندازهيانهيگزكرت پنجيل

  .ل شده استي مختلف دانشكده تكميهان و كاركنان بخشراياستفاده از مصاحبه با مد
ت آن بطور يت و حساسيل اهميان به دلي مشتريج براي مربوط به منظر نتايهاداده

ن يا.  شديها گردآوران دانشگاهي دانشجويعنيان يله پرسشنامه از خود مشتريم بوسيمستق
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ن يگر ايپرسشنامه د. اشدبي ميانهيگزپنجكرت ياس لي سوال با مق19 يپرسشنامه حاو
كرت بوده و ي ليانهيگز پنجاسي سوال با مق14 يباشد كه دارايق پرسشنامه كاركنان ميتحق

ت يزان قابليم. اند، پاسخ داده شدهيت مورد بررسيري مديهاتوسط كاركنان دانشكده
 SPSSافزار كرونباخ به كمك نرميق آلفايان و كاركنان از طرياعتماد پرسشنامه دانشجو

انگر ثبات و ي كه ب0.81و0.76: ب عبارتند ازيها به ترت پرسشنامهيزان آلفايم. محاسبه شد
ل محتوا ين اعتبار تحلييق از روش تعين تحقيدر ا. باشديها م پرسشنامهيت اعتماد بااليقابل
- وهها، عال پرسشنامهيلذا در طراح.  استفاده شده استيريگد اعتبار ابزار اندازهيي تأيبرا
 از خبرگان ارائه ي به تعدادي بررسين كه از سواالت استاندارد استفاده شده است، برايبرا

  .اند شدهينهاي ه،دشه يشده و پس از انجام اصالحات توص
 يريگاز نمونهاد بوده، يها زان و كاركنان دانشكدهيجا كه حجم جامعه دانشجواز آن

ق از روش ين تحقي جامعه در ايهايژگيبا توجه به و. استفاده شده است ياحتمال
ها ن دانشكدهين تعداد نمونه از بيي جهت تع0.06ي با سطح خطايا طبقهي تصادفيريگ نمونه

  . ارائه شده است2نگارهج حاصل در ينتا. استفاده شده است
  

  اني حجم نمونه كاركنان و دانشجو.2نگاره
حجم نمونه 

 انيدانشجو
حجم جامعه 

  انيدانشجو
  حجم نمونه
 كاركنان

حجم جامعه 
  كاركنان

نام دانشكده 
 تيريمد

 الف  59 36 1900 70
 ب  20 12 1942 72
 ج  70 42 1766 65
 د  12 7 383 14

  جمع  161  97  5991 221
  

ل شده و ي پرسشنامه از كاركنان تكم97ان و ينامه از دانشجو پرسش221لذا در مجموع 
كسان بودن يبا توجه به عدم اره شد كه اش. ها مورد استفاده قرار گرفته استليدر تحل

-  مناظر مختلف نرماليهار نمودن، دادهي شده، جهت انطباق پذي گردآوريهااس دادهيمق
ل ياز آن منظر را تشكي، امتBSC مربوط به هرمنظريرهاير متغين مقاديانگيم. ندا شدهيساز
 مدل كارت ناظرمك از ي هري، براسيك تاپسي در تكنيبند رتبهياجرا يبرا. دهديم
ل يك تحلي با استفاده از تكن)تيري مديها دانشكدهيبند رتبهيهاشاخص( متوازنيازيامت
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ب كه ين ترتي به ا. پرداخته شده استيتيتوسعه اوزان اهم هب ي گروهيسلسله مراتب
  .)2نمودار( شده استين چهار منظر طراحي بيسه زوجي سوال مقا6ي حاوAHPپرسشنامه

  

  
  

  تيري مديها دانشكدهي راهبرديابيارز در BSCت مناظري اهم.2نمودار
  

 درجه يق گروهيها، از طرن دانشكدهيد مطرح اي از اساتيدن نظر جمعيپس از سنج
س با استفاده از ين ماتري اي نرخ سازگار. ارائه شده است3نگاره درمناظرك از يت هرياهم

سات يمحاسبه شده است كه نشانگر سازگار بودن مقا0.038 زاني به مMATLABنرم افزار
  .باشدي ميزوج

  
   و وزن اهدافي زوجيسه هايس مقاي ماتر.3نگاره 

  ي زوجيسه هايمقا
  مناظر

   يمشتر  يمال  ي داخليندهايفرآ  يريادگيرشدو
  وزن مناظر

  0.5999  4.06  5.40  5.46  1  يريادگيرشد  و 
  0.1923  1.88  2.92  1  0.18  ي داخليندهايفرآ
  0.0923  0.88  1  0.34  0.19   و امكاناتيمال

  0.1155  1  1.14  0.53  0.25  )دانشجو (يمشتر
  

  ينرمال ساز. 3-2
ها ر دادهيز با ساي مربوط به آن نيها بوده و دادهير از جنس خاصي هر متغقين تحقيدر ا

 يكرت و تعداديلگانه 5اس يرها در مقي از متغي چنانكه اشاره شد تعدادد،نباشيمتفاوت م
 يها همگون كردن دادهيبرالذا  .اندشدهمحاسبه  ي واقعيهارها مانند بودجه با دادهياز متغ
 يبررسس مورد يتاپسك يسه نمود و درتكنيها را با هم مقا كه بتوان آنيارها بگونهيمتغ

  .ر استفاده شده استي زيا فاصلهيقرار داد، از روش نرمال ساز
aij : ر ي به متغت مربوطيكمiدانشگاه ي  برا j   
Eij : ر ياز مربوط به متغيامتiدانشگاه ي  برا j   
Li : ر يت متغيحداقل مقدار كمiهان تمام دانشگاهي  در ب  

 منظر رشد منظر مالي
 و يادگيري

  منظرفرآيندهاي
 داخلي

  منظر مشتري
 )دانشجو(

 BSCمناظر مدل
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{ }iji aMinjL ,,2,1 …==  
Hi : ر يت متغيحداكثر مقدار كمiها    ن تمام دانشگاهي  در ب  

{ }iji aMaxjH …,2,1==      
 .شودير استفاده مي  از فرمول زiر ياز هر دانشگاه در متغيمحاسبه امت ينصورت برايدر ا
  .ر استفاده شده استي مثبت از فرمول زيرهاياز متغي محاسبه امتيبرا
  

ست يلها و چك، در پرسشنامهي منفيرهايبا در نظر گرفتن وجود متغ
  .  ها از فرمول مقابل استفاده شده استاز آني محاسبه امتيبرا

100×=
ij

i
ij a

L
E  

 هاي منفين را در شاخصي و كمتر مثبتيهادر شاخص ت راين كميشترين روش بيا
  .دينمايع مي توز100 تا 1ن يها را بطور متناسب بتيه كمي در نظر گرفته و بق100

 
  قي تحقيهاافتهي. 4

رتر ت بيري دانشكده مد4 شده از ي گردآوريها دادهيح شده براين بخش روش تشريدر ا
 يهامنظرك از ين چهار دانشكده در هري اازيامتج ينتا. ران بكارگرفته شده استيا

 مناظرك از يت هري درجه اهمنگارهن يدر ا.  ارائه شده است4نگاره در BSCچهارگانه مدل
 انجام شده يسات زوجي طبق مقاي گروهيل سلسله مراتبيك تحليحاصل شده از تكن

ن ي ايابيج ارزينتا. ارائه شده است) هادانشكدهد مطرح ياسات(توسط خبرگان صنعت
سه يك و قابل مقاي بصورت شمات3 در نمودارمناظر ك ازيهرها با استفاده از نمره دانشكده

 مشاهده ي دانشكده را به طور كل4ن يت ايتوان وضعيكه مينشان داده شده است، بطور
 . نمود

 )سيم تاپسي تصمنگاره(BSCل ها در ابعاد مدازات دانشكدهيج امتي نتا.4نگاره 
   چهار گانهيحوزه ها

 BSCمدل 
 د ج ب الف

  ت منظرهايدرجه اهم
 )طبق نظر خبرگان(

  0.0923 58.08 54.90 54.82 75.78 مالي و امكانات
  0.1155 63.96 81.73 70.45 89.69 مشتري

  0.1923 81.41 84.77 80.03 92.45 فرآيندهاي داخلي
  0.5999 51.70 82.34 53.44 86.54 يريادگيرشد و 

  1 59.418 80.2 60.65 87.047 )موزونميانگين(يينهانمره

100×=
i

ij
ij H

a
E
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 ي، داراBSCدر چهار منظر مدل» الف«شود كه دانشكده ي مشخص م4نگارهبا دقت در 
ز باالتر از ي نيينهان دانشكده در نمرهي است كه باعث شده است اي قابل توجهيت نسبيمز
 هردانشكده از مجموع حاصلضرب نمرات هرمنظر يينهانمره. رديها قرار بگر دانشكدهيسا

 و امكانات را يتوان اختالف نمرات منظر مالي ميبه طور كل. در وزن آن حاصل شده است
ن يب كه سطح نمرات اين ترتين چهار دانشكده مشاهده نمود، به اين اير مناظر در بيبا سا

ر ين منظر نسبت به ساي نشانگر ضعف عمده اباشد كهيتر منير مناظر پائيمنظر نسبت به سا
 در نقطه مقابل ي داخليندهايمنظر فرآ. باشدي مي مورد بررسيهاان دانشكدهيمناظر در م
ر ين منظر باالتر از سايب كه سطح نمرات در اين ترتيباشد به اي و امكانات ميمنظر مال
ت ي حائز مزي و مشترياخل ديندهايهرچند در دو منظر فرآ» ب«دانشكده. باشديمناظر م

 يريادگي و امكانات و رشد و يد در منظر ماليل ضعف شديها بدلتين مزي است، اما اينسب
 در نمره يت چندانينتوانسته موفق) 0.599(يريادگياد منظر رشد و يت زيبا توجه به اهم

 سه باشد و دري ضعف مي و امكانات دارايدر منظر مال» ج«دانشكده. دي حاصل نمايينها
 يتيباشد لذا وضعي مي برتري دارايريادگي و رشد و ي داخليندهاي و فرآيمنظر مشتر

د آن در منظر ي است كه ضعف شدين در حالي خود دارد و اير رقبايمتعادل نسبت به سا
جز در منظر » د«دانشكده.  آن نداشته استيينهاج و نمرهي برنتايادير نامناسب زي تاثيمال
ن ضعف ي برخوردار است و ايت نامناسبير مناظر از وضعير سا دي داخليندهايفرآ

  .خوردي آن به چشم مييدر نمره نها» د«دانشكده

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

الف ب ج د

مالي
مشتري
فرآيند داخلي
رشد و يادگيري

  
 BSCمدلك از مناظر يهرها در ازات دانشكدهي امت.3نمودار

  
 ي محسوس در سطحيب با اختالفيبه ترت» ج«و» الف« مدل، دانشكدهييدر نمره نها

» د«يهاب دانشكدهيتر به ترت پس از آن با اختالفات محسوساند وه قرار گرفتهيباالتر از بق
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 كه موجب باالتر يلين دليتريتوان اصليج بدست آمده ميبا توجه به نتا. قرار دارند» ب«و
ج يانه و نتايگرايكرد مشتريدن رويشده است را برگز» ج«و» الف«قرارگرفتن دانشكده

ت ين درجه اهمي باالتري كه دارايريادگي رشد و منظران و تمركز بر ي مشترمنظرخوب در 
  .باشند، بوده استيق حاضر ميد خبرگان در تحقياز د

ها كدهش دانيبندس به رتبهيك تاپسيحات ارائه شده با استفاده از تكنيتوضبا توجه به 
ز يموزون و نرماالم يس تصميتوان ماتري م5نگارهدر . شودي پرداخته مBSCبراساس مناظر
  .ديينمايمرا مشاهده  يدسياقلشده به روش 

  
  سيك تاپسيتكنز و موزون شده ينرماالم يس تصمي ماتر.5 نگاره

 و درجه BSCمناظر 
 )وزن مناظر(تياهم

  يمنظر مال
)0.0923(  

  يمنظر مشتر
)0.1155(  

  يندهايمنظر فرآ
  )0.1923( يداخل

منظر رشد و 
  )0.5999(يريادگي

 0.36898 0.10482 0.06718 0.05686  ت الفيريدانشكده مد
 0.22783 0.09074 0.05277 0.04113  ت بيريدانشكده مد
 0.35107 0.09611 0.06122 0.04119  ت جيريدانشكده مد
 0.22041 0.09231 0.04791 0.04357  ت ديريدانشكده مد

+d(آل مثبتدهيا
j(  0.05686 0.06718 0.10482 0.36898 

-d(يآل منفدهيا
j(  0.04113 0.04791 0.09074 0.22041 

  
 يدآل منفيدآل مثبت و اين اييس و تعيك تاپسيپس از انجام محاسبات الزمه تكن

 الفت يريدانشكده مد. گرددير حاصل ميب زيت به ترتيري مديهات دانشكدهيموقع
 و سپس داده استها را به خود اختصاص دانشكدهر يساان يق رتبه اول مين تحقيدرا

رتبه د ت يريو دانشكده مدرتبه سوم   بتيريانشكده مد رتبه دوم و دجت يريدانشكده مد
 6 نگارهس در يك تاپسي تكنيج حاصل از اجراينتا. اندص دادهيچهارم را به خود تخص

  .ارائه شده است
  سيك تاپسيج حاصل از تكنينتا. 6نگاره

+  تيريدانشكده مد
is  −

is  رتبه  نمره حاصل  
 1 1 0.15129 0.00000  الف
 3 0.05827 0.00887 0.14344  ب
 2 0.83471 0.13144 0.02603  ج
 4 0.01888 0.00290 0.15092  د
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ك ي با استفاده از تكني مورد بررسيهاق دانشكدهين تحقيچنانكه اشاره شد در ا
توان ي را ميبندن رتبهيج حاصل از اينتا.  شدندي رتبه بندBSCس براساس مناظر مدليتاپس
ك از يدر هرس يبا استفاده از تاپسها  رتبه دانشكدهنگارهن يدر ا.  مشاهده نمود7نگارهدر 

 در هر منظر به ي مورد بررسيهاب كه از سازهين ترتيبه ا. ش داده شده استي نمازينمناظر 
  .  استفاده شده استيابي ارزيهاعنوان شاخص

  
  تيري مديها دانشكدهيبند رتبه.7نگاره

منظر رشد و   يمنظر مشتر  يمنظر مال  تيريكده مددانش
  يريادگي

 يندهايمنظر فرآ
  يداخل

د چهار ياز د
  منظر

  1  1  1  1  1  الف
  3  4  3  3  4  ب
  2  2  2  2  3  ج
  4  3  4  4  2  د

 
  شنهاداتي پ.5
ران كسب و ي است كه توجه مدين موضوعاتي از مهمتريكي عملكرد همواره يابيارز

شرو ي كه خود پين مسأله در مورد موسسات آموزش عالياكارها را به خود جلب كرده و 
 عملكرد، يابيمفهوم ارز.  دو چندان برخوردار استيتي هستند از اهميعلم و تكنولوژ

 بهبود ي است كه برايا و انجام تحوالت عمدهيزير وضع موجود و برنامهييشامل شناسا
د ي عملكرد، داشتن ديابيرزن موارد در ايلذا از مهمتر.  هستنديعملكرد سازمان، ضرور

 انحرافات و توسعه ييت موجود در صنعت مربوطه جهت شناساي نسبت به موقعيكامل
 عملكرد يابي به ارزي راهبرديكردي با رويق جاريدر تحق .باشدي مي اصالحيهابرنامه

-BSCگر با استفاده از مدل منسجم يكديران نسبت به يت برتر ايري مديهادانشكده

TOPSISليقبكردها ازيها و رور مدليتوان ساياما به طور حتم م. داخته شد پر EVA ،
 يرهايها و متغها را با داده دادهيل پوششي تحليو و حتي پورتفوليهاروش ايره ارزش يزنج

 يهاك از مدليان ذكر است كه هريشا. سه نموديج حاصل را مقايمشابه بكار گرفت و نتا
د با در نظر گرفتن يباي بهبود ميهات برنامهي بوده و در نهايگريتواند مكمل ديمذكور م
  .ابنديها توسعه دگاهين دي از ايامجموعه
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