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  دهیچک
موسسات آموزش  تجاری و یهادر سازمان یتیریمد دیجد یاز فنون و ابزارها یکیعنوان هطور روزافزون بهکارت امتیازی ب مدل: و هدف نهیزم

یب شناسی و ارزیابی عملکرد، با دیدی وسیع و کالن به عملکرد روش با دارا بودن کاربرد مناسب برای آس نیعالی مورد استفاده قرار گرفته است. ا
 نیو بهداشت زنجان با استفاده از ا یراپزشکیپ یآموزش دانشکده یهاگروه یموزشآعملکرد  یابیبه منظور ارز پایلوت مطالعه نیانگرد. سازمان می

  ت.ام گرفابزار انج

در دانشگاه علوم  1313متوازن در سال  یازیو کارت امت یفاز یبیترک ارهیچند مع یریگ میتصم یقیمطالعه با استفاده از مدل تلف نیا: يبررس روش
های موجود در معاونت آموزشی و بارش توجه به شاخص های آموزشی باشاخص مرتبط با یارهایمعکار ابتدا  نیزنجان اجرا شد. جهت ا یپزشک

ها پرسشنامه ؛انطباق داده شد نفر خبرهطبق نظر  یآموزش یمتوازن جهت استفاده در واحدها یزایمنظر کارت امت 4از  کیهر  با افکار در بین خبرگان
 یاشبکه لیتحل و ابزار متوازن یازیکارت امتمدل . اطالعات بدست آمده با دیگرد عیتوز یراپزشکیدانشکده بهداشت وپ یعلم أتیه یاعضا نیب

 .گرفتقرار  لیتحل هیمورد تجز یفاز سیو روش تاپس یفاز

نسبت  یعملکرد مطلوب قرار داشته و گروه پرتو شناس یاول از نظر ارائه یها در رتبهگروه رینسبت به سا طیبهداشت مح یمهندس گروه: هاافتهي
 رد آموزشی نشان داد.برای ارزیابی عملک مدل کارت امتیازی متوازن کارآیی مناسبی .عملکرد قرار گرفت یآخر از نظر ارائه یها در رتبهنهیگز ریبه سا

عملکرد  ارزشیابی برای تواندمی ابزار این. بود برخوردار اعتبار مناسبی از ه در این مطالعهشد طراحی ازی متوازنیکارت امت ابزار گیری:نتیجه
 .پیشنهاد شود های علوم پزشکیهای آموزشی در دانشگاهآموزشی گروه

 .عضو هیات علمی ،یعملکرد آموزش ،یآموزش یاهمتوازن، گروه یازیکارت امت :یکلید گانواژ
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 مقدمه

از جمله  ،با هدف خلق ارزش کیاستراتژ تیریمد کردیرو   

 یهاکسب وکار است که با کاربست روش نینو یکردهایرو

را در  یاقتصاد یهاوجامع امکان حضور بنگاه نیمتعدد نو

 اها ربهبود مستمر آن طیسازد و شرایم عرصه رقابت فراهم

 کیاستراتژ ماتیاتخاذ تصم سنجش عملکرد و کند،یم نیتأم

وبهبود مستمر، از موضوعات با  تیبا هدف بقاء وتداوم فعال

(. سنجش 1) است کیاستراتژ نهیهز تیریدر مد تیاهم

ابزارهای مدیریتی است  نیتریها، یکی از قوعملکرد سازمان

 یتبه کمک آن، اطالعات مورد نیاز از وضعتوان که می

 1172تا  1521 یهاسال نی(. ب2) دست آوردسازمان را به

قرار  یابیمورد ارز یمال یارهایها، تنها بر اساس معسازمان

 یهاتیبر دانش، فعال یاما در عصر اقتصاد مبتن گرفتندیم

ها مشهود آن یهاییبه دارا یها فقط متکسازمان نیارزش آفر

 نیو تأم انیشترکارکنان، روابط با م تینبوده و دانش و قابل

اطالعات و  یمحصوالت وخدمات، فناور تیفیکنندگان، ک

ی نسبت به به مراتب ارزشمندتر یهاییفرهنگ سازمان، دارا

 یریدر بکارگ یسازمان یوتوانمند دنباشیم یکیزیف یهاییدارا

ها را آن ینیرارزش آف ینا مشهود، قدرت اصل یهایدارائ نیا

 (.3)زندیرقم م

به کار رفته  یهاکیچند سال گذشته بسیاری از فنون و تکن در

موسسات  ها وهای تجاری مورد پذیرش سازماندر سازمان

یکی از رویکردهایی دیگری که اند؛ آموزش عالی قرار گرفته

ها به کار گرفته برای آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد سازمان

کارت امتیازی متوازن است که با دیدی وسیع و  شود، مدلمی

نگرد و بر اساس چهار دیدگاه کالن به عملکرد سازمان می

مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد به ارزیابی 

روش توسط رابرت کاپالن  نیا پردازد.عملکرد سازمان می

 رانیومد تیرینظران مدصاحببرخی  یمطرح شد واز سو

 (. کارت امتیازی متوازن3) قرار گرفت تقبالا مورد اسهسازمان

عنوان یک هها، بارزیابی استراتژی برای بزاریک اعالوه بر 

برخی از  نیز کاربرد دارد.ها راهبردی سازمان مدیریت سیستم

محققان کارت امتیازی متوازن را یک چارچوب مدیریت 

در  ها رادانند که سازمانردی منسجم میـعملکرد راهب

های عملکردی مرتبط با هاهداف راهبردی به سنج یترجمه

اصلی کارت امتیازی متوازن  ی(. هسته4) دهدها یاری میآن

گیرد. این دو، در واقع توسط چشم انداز واستراتژی شکل می

کارت امتیازی متوازن  یای جهت تشکیل چهار جنبهپایه

های الشآیند که تهستند و نتایج مالی زمانی بدست می

(. 2هدایت شوند) بیی دیگر به خوسازمان در سه حوزه

در مراکز آموزش  یاصل یمسالهیک عملکرد آموزش  یابیارز

تا آنجا که اطالع داریم هنوز یک ابزار کامالً  است و یعال

ها جنبه یدر تمام آموزشی یابیارز دقیق و فراگیر قطعی برای

متوازن در  زیایاستفاده از کارت امتمعرفی نشده است؛ 

گسترده گزارش  طور به 1111ازسال  یموسسات آموزش عال

( با استفاده از این روش 7) قاسمی و احمدی (.6) شده است

( نیز با استفاده از 5) در دانشگاه فردوسی و شغلی و روشناس

کارت امتیازی متوازن عملکرد آموزشی را در دانشگاه علوم 

و  (1) یدری و همکارانح اند.پزشکی زنجان ارزیابی نموده

( نیز از مدل کارت امتیازی متوازن در 11) بهروزی و صمیمی

قبل از انجام این  بررسی عملکرد آموزش استفاده کردند.

مشابه در دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام  یتحقیق مطالعه

( که به چاپ 5شغلی و روشناس ) ینشده بود و مطالعه

م شده است. همچنین ارزیابی رسیده بعد از این تحقیق انجا

 یهای آموزشی دانشکدهای گروهعملکرد آموزشی و مقایسه

دانشجو در آن مشغول  611پیراپزشکی و بهداشت که قریب 

های معتبر و مستند دیگری انجام به تحصیل هستند با روش

رفی مدل کارت عمپژوهش با  نیعلت ا نیبه همنگرفته بود. 

 ارزیابیراهکار  عنوان یکهرا بتا آن دارد یسع امتیازی متوازن

  .معرفی کند یمراکز آموزش عال برایجانبه  چند
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  يبررس روش

گیری با بهره مقطعیو  یفیتحقیق توصاین مطالعه بصورت    

و کارت  یفاز یبیترک ارهیچند مع یریگ میتصم یقیاز مدل تلف

 یهاعملکرد گروه ق،یتحق نیدر ا .انجام شدمتوازن  یازیامت

دانشگاه علوم  یراپزشکیبهداشت وپ یدانشکده یموزشآ

 جمعمد نظر قرار گرفته است.  1313در سال  پزشکی زنجان

ه توسط اعضاء ـیق تکمیل پرسشنامراز ط اطالعات یآور

بوده است.  نفر( 15)  یتمام شمار یوهیبه ش هیات علمی

  یطراح یوهـها و نحهـپرسشنام یکل یاـو شم بیترک برای
 

استفاده شده  یه فازـشبک لـیتحل ندیهای فرآروش آن از

 رهاییبا استفاده از جدول متغ تحقیق پرسشنامه سهدر  است.

 ،جمالت ایها در مقابل کلمات آن یعدد ریمقادهمراه با 

-بعد با استفاده از تحلیل شبکه یدر مرحله .استفاده شده است

انجام  دهی نهایی بر اساس زیرمعیارهای تحقیقفازی، وزن ی

گرفت و سپس با استفاده از تاپسیس فازی ماتریس 

های گیری شکل گرفته و در نهایت عملکرد گروهتصمیم

شکل یک مدل کلی  بندی گردید.وزشی دانشکده رتبهمآ

  دهد.تحقیق را نشان می
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تحقیق میدانی
 

 

فرآیند تحلیل شبکه
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 (W21) شدتاثیر هدف بر روی معیارها مشخص 

 (W32) شدتاثیر معیارها بر روی زیر معیارها مشخص 

 )وزن فازی نهایی زیر معیارها(محاسبه وزن فازی نهایی زیر معیارها 

 

 های سازمان استراتژی

 گروه( 6آموزشی ) هایبررسی عملکرد گروه

 

 معیار ( 4عنوان معیارهای مدل )منظر کارت امتیازی متوازن به 4

 زیر معیار ( 14) منظر کارت امتیازی متوازن 4ها( هر )شاخص ر معیارهامشخص کردن زی 

 

ی
س فاز

تاپسی
 

 
 هاتشکیل ماتریس تصمیم گیری برای عملکرد گروه

آید از فرآیند تحلیل وزن ها بدست می.محاسبه ماتریس نرمال و ماتریس وزن نرمال 

 شبکه فازی و مورد استفاده برای محاسبه ماتریس وزنی نرمال

  (-A)و ایده آل منفی  (*A)های ایده آل مثبت شناسایی راه حل 

 

 های آموزشیتعیین رتبه عملکرد گروه

 

 هامحاسبه راه حل ایده آل به منظور رتبه بندی ترتیب اولویت

 



 متوازن امتیازی کارت مدل اساس بر آموزشی عملکرد ارزیابی        13

 97پاییز  ،11 یشماره ،11 یدوره پزشکی، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

واالت وها و سهیفرض یکله در قالب ـمصاحب واالتوس

شده  قیپرسشنامه تحق یقرار داشته و منجر به طراح پژوهش

پرسش  ییروا زانـیرآورد مـور بـبه منظ (؛1دول ـ) ج است

اب و ـانتخ رهـر خبـنف ده ه در آن،ـواالت مطروحوـه و سـنام

 د که ـش لـیتکم یـاعتبار سنج یبرا هـاولی یهـپرسشنام
 

 بهو  بدست آمد % 74برابر  محتواایندکس روایی دار ـمق

کرونباخ  یآلفا بیپرسش نامه از ضر ییایپا نییمنظور تع

 SPSS استفاده شد.که با محاسبه این ضریب توسط نرم افزار

بررسی اولیه نشان داد  بود و 526/1مقدار عددی برابر   11.5

 .مناسبی برای این تحقیق دارد اعتبارپرسشنامه  که

 آموزشی نهایی شده هایمعیار زیر: 1 جدول

 زیر معیار معیار مرتبط

 مالی
 پژوهشی گروه یبودجه

 آموزشی گروه یبودجه

 مشتری

 میزان رضایت دانشجویان از بعد آموزشی گروه

 میزان قبولی درمقاطع باالتر

 تعداد واحدهای تدریس شده به ازای هر استاد در هر ترم

 فرایندهای داخلی

 های اجرایی بر اساس ساعت در ماهگروه در فعالیت میزان مشارکت اعضای

 تعداد اختراعات ثبت شده در گروه

 های پژوهشی اجراء شده در گروهتعداد طرح

 های علمیتعداد مقاالت ارائه شده در جشنواره

 های آموزشیمیزان استفاده از تکنولوژی

 یادگیری ورشد

 های دفاع شدهتعداد پایان نامه

 علمی اساتید یرتبه

 های آموزشی اجرا شده برای کار کنان وکارشناسانمیزان دوره

 لیفات ارائه شدهات تعداد مقاالت و

 
  هاافتهي

اعضای هیات علمی  ی)کلیهنفر 15در این مطالعه نظرات     

پیراپزشکی و بهداشت( پس از تکمیل پرسشنامه  یدانشکده

در جدول دو مشاهده  گونه کههمانتحقیق ثبت شده است. 

های فرآیند تحلیل شبکه فازی با استفاده از روشابتدا شود می

جداول مقایسات زوجی انجام شده و روش اصالح شده سمی 

ها بدست آمده و بر اساس آن ( وزن مؤلفه11) و همکاران

بندی شده و سپس به منظور محاسبه سازگاری از اولویت

و در نهایت وزن استفاده  (12) روش گوگوس و بوچر

 ها محاسبه گردیده است.مولفه
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 معیارها دهی وزن به نسبت معیارها نهایی اوزان : ماتریس2 جدول

 مولفه بر اساس بردار ویژه نهایی فازی وزن هامولفه نهایی قطعی وزن

 مالی (0/54,0/608,0/672) 0/607

 مشتری (0/224,0/254,0/285) 0/254

 داخلی فرایندهای (0/089,0/1,0/113) 0/101

 رشد و یادگیری (0/034,0/038,0/042) 0/038

 پژوهشی گروه یبودجه (0/192,0/228,0/262) 0/228

 آموزشی گروه یبودجه (0/15,0/177,0/203) 0/177

 میزان رضایت دانشجویان از بعد آموزشی گروه (0/114,0/131,0/149) 0/131

 رمقاطع باالترمیزان قبولی د (0/078,0/09,0/103) 0/09

 تعداد واحدهای تدریس شده به ازای هر استاد در هر ترم (0/058,0/067,0/077) 0/067

 های اجرایی بر اساس ساعت در ماهمیزان مشارکت اعضای گروه در فعالیت (0/05,0/057,0/065) 0/057

 تعداد اختراعات ثبت شده در گروه (0/054,0/062,0/071) 0/062

 های پژوهشی اجراء شده در گروهتعداد طرح (0/042,0/049,0/056) 0/049

 های علمیتعداد مقاالت ارائه شده در جشنواره (0/031,0/036,0/041) 0/036

 های آموزشیمیزان استفاده از تکنولوژی (0/024,0/027,0/031) 0/027

 های دفاع شدهتعداد پایان نامه (0/022,0/025,0/029) 0/025

 علمی اساتید یرتبه (0/016,0/018,0/021) 0/018

 های آموزشی اجرا شده برای کار کنان وکارشناسانمیزان دوره (0/017,0/019,0/023) 0/02

 تعداد مقاالت وتألیفات ارائه شده (0/012,0/013,0/015) 0/013

 

و بر اساس مدل تاپسیس  قیقتح نیا یهاافتهیتوجه به  با

ها از گروه رینسبت به سا طیبهداشت مح یگروه مهندس فازی

دیدگاه اعضای هیات علمی  ینظر عملکرد آموزشی بر پایه

بهداشت  یاول بعد از آن گروه مهندس یرتبهدر  دانشکده،

گرفت. دوم قرار  یمرتبهها در نهیگز رینسبت به سا یاحرفه

 .(3)جدول قابل مشاهده است.  3ها در جدول سایر رتبه
 

 ی بهداشت بر اساس مدل نهایی شدههای آموزشی دانشکدهوهگر بندیرتبه :1جدول 

 هاگزینه مثبت آلایده تا فاصله منفی آلایده تا فاصله آلراه حل ایدهاز گزینه نزدیکی نسبی  رتبه

 گروه بهداشت محیط 15/13 521/1 121/1 اول

 ایگروه مهندسی بهداشت حرفه 251/13 721/1 122/1 دوم

 گروه بهداشت عمومی 312/13 616/1 12/1 سوم

 گروه آموزش بهداشت وارتقاء سالمت 332/13 673/1 145/1 چهارم

 گروه علوم آزمایشگاهی 337/13 671/1 145/1 پنجم

 گروه پرتو شناسی 321/13 641/1 146/1 ششم
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  بحث

 کارت منسجم رویکرد یتوسعه پژوهش این اصلی هدف    

 در است، بوده دانشگاهی عملکرد ارزیابی جهت متوازن امتیاز

 هایگروه عملکرد ارزیابی به رویکرد این با پژوهش این

 لذا. شد پرداخته وپیراپزشکی بهداشت یدانشکده آموزشی

 مقیاس در آموزشی ارزیابی متعادل مدل یک پژوهش این

 آن در که نموده ارائه را آموزشی وموسسات دانشگاهی

 زیر 14 با متوازن امتیاز کارت منظر چهار در ارزیابی معیارهای

 و پیراپزشکی یدانشکده در. گرفت قرار ارزیابی مورد معیار

 رشد و داخلی فرآیندهای مشتری، مالی، ابعاد بترتیب بهداشت

 یافته این. دادند اختصاص خود به را وزن بیشترین یادگیری و

 یدانشکده در( 5) روشناس و شغلی یمطالعه نتایج با

 و رشد و مشتری ابعاد ایشان. است فاوتمت زنجان داروسازی

 ناشی تواندمی اختالف این. نمودند گزارش ترمهم را یادگیری

 کمبود پیراپزشکی و بهداشت یدانشکده در که باشد این از

 اساتید پژوهش و آموزش برای را بزرگتری چالش مالی منابع

 بهداشت یدانشکده بیشتر قدمت دیگر طرف از و کرده ایجاد

 اعضای آموزشی بیشتر یتجربه و یسابقه و راپزشکیپی و

 کمتری وزن یادگیری و رشد بعد که شده منجر علمی هیات

 دو معیارهای زیر و معیارها گرچه. دهد اختصاص خود به

 در بحیرایی یمطالعه در. است بوده متفاوت یکدیگر با مطالعه

 درصد میانگین بیشترین مالی وجه صنعت و علم دانشگاه

 تا شده موجب امر همین که است داشته را اهداف قتحق

 دریافتی مالی امکانات از استفاده با بتواند کامپیوتر یدانشکده

 سازی ظرفیت و توسعه همانا که خود ماموریت به دانشگاه از

 یابد دست باشدمی فناوری و پژوهشی آموزشی، هایحوزه در

 را( کارکنان و اساتید دانشجویان،) ذینفعان رضایت موجبات و

 در که داد نشان بحیرای و اخیر یمطالعه(. 24) آورد فراهم

 دیگر وجوه صدر در مالی منظر متوازن، امتیازی کارت مدل

 ارتقاء دولتی، ویژهبه و آموزشی مراکز در کهحالی در دارد قرار

 از( دانشجویان و کارکنان استادان، جامعه،) ذینفعان رضایت

 (.24) است بوده ربرخوردا بیشتری اهمیت

ت ارزیابی عملکرد هکارت امتیازی متوازن ج مدلاستفاده از 

 -21) ای در حال اجرا استموسسسات آموزشی بطور فزاینده

عنوان یک روش اجرایی هب( اما این رویکرد در ایران 13

مورد  هایکسان در ارزیابی عمکرد آموزشی دانشگاه ابالغی و

از کارت امتیازی متوازن  یاحمدتوجه قرار نگرفته است. 

در موسسات آموزشی شهر برای بررسی عملکرد آموزشی 

استفاده  های تصمیم گیری چند معیارهبا کمک روش مشهد

و مدل کارت امتیازی را دارای مقبولیت و موفقیت  نمود

 درآمد، افزایش معیارها ترینمهمگزارش نمود؛ در این مطالعه 

گزارش  صیلی باالترتح مقاطع در قبولی میزان شهرت،

بررسی  اردکانی از کارت امتیازی متوازن در .(7)گردید

دیگر در  یو همچنین در مطالعه عملکرد پژوهشی دانشگاهی

(. 23،22) کمک گرفته است های شهر یزدعملکرد کتابخانه

عملکرد آموزشی  یقاسمی از این متد در مقایسهاحمدی و 

ند و آنرا را برای گرفت بین پنج دانشگاه مختلف در مشهد بهره

. در (7)ارزیابی عملکرد آموزشی روشی موفق معرفی نمودند. 

های وابسته به وزارت بهداشت از روش کارت دانشگاه

موزشی بهره زیادی گرفته نشده آکرد لامتیازی برای ارزابی عم

در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در  و روشناس است؛ شغلی

اروسازی از این روش بهره د یارزیابی آموزشی دانشکده

 (. 5) ندابرده

از آنجا که این مطالعه بصورت پایلوت انجام شده و ارزیابی 

هیات علمی  یعملکرد از دیدگاه ارائه دهندگان خدمت )اعضا

له را از اتوان این مسدانشکده( مورد بررسی قرار گرفت می

رسد برای نظر میههای مطالعه در نظر گرفت؛ بمحدودیت

یش اعتبار نتایج الزم باشد که در مطالعات آتی سنجش افزا

ارزیابی عملکرد به نظر مشتریان یا سایر افراد ذینفع نیز توجه 

رغم مزایای روش کارت امتیازی متوازن برخی علیشود. 
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محدودیت و معایب برای آ نیزن شمرده شده است مانند: 

و تاکید مورد توجه قرار ندادن دیدگاه ذینفعان بیرونی سازمان 

(. لذا در انواع مطالعات 13) بر سنجش عملکرد از باال به پایین

با مدل کارت امتیازی متوازن توجه به این موارد نیز توصیه 

 شود.می

 

  یریگ جهینت

 بدست آمده مدل ینظر جیو نتا قیتوجه به مدل تحق با    

 اعتباراز  قیتحق در این یشنهادیپ کارت امتیازی متوازن

 یهای دانشکدهی ارزیابی عملکرد آموزشی گروهبرا مناسب

شود پیشنهاد می رواز این پیراپزشکی و بهداشت برخوردار بود

و مورد  پیشنهاد هاعنوان یک روش نظامند به دانشگاهتا به

همچنین در مطالعات آتی استفاده از نظرات  .ردیقرار گ یبررس

 شود.وصیه میسایر ذینفعان مثل دانشجویان، کارشناسان و ... ت

 

  و تشکر ريتقد

 یاز معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز مطالعه و توسعه    

که ما  یهمکاران یهیو کلعلوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 ینموده و آرزو یکردند تشکر و قدردان یاریپروژه  نیرا در ا

 .میآنان خواستار یرا برا تیموفق
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