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 چكيده 
از حساسيت و اهميت بااليي به دليل وظايف خطير آن انشگاه كيفيت آموزش و عملكرد گروه هاي علمي در دسنجش و ارزشيابي  :زمينه و هدف
اين . باشدزن ميايكي از مدل هاي مشهور براي ارزيابي عملكرد در سطح سازمان و زير مجموعه هاي آن مدل كارت امتيازي متو. برخوردار است

 يهاي آموزشي دانشكدهمنظور ارزيابي عملكرد گروههبي بمدلي در قالب كارت امتيازي متوازن و روش تحليل سلسله مرات يتوسعه با هدف پژوهش
  .انجام پذيرفتداروسازي زنجان 

داروسازي زنجان در قالب شش گروه آموزشي و  ينفر از اعضاي هيات علمي دانشكده 24توصيفي، پيمايشي تعداد  يمطالعه در اين :روش بررسي
نيم ساختار  يابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه و مصاحبه. مورد بررسي قرار گرفتند داروسازي در مقاطع مختلف تحصيلي يرشتهدانشجوي  100

مورد  16نسخه .  SPSSتعيين وزن و با  11نسخه   Expert Choiceنرم افزار و Excelداده هاي جمع آوري شده از طريق نرم افزار .  يافته بود
  .تجزيه و تحليل قرارگرفت

بيشترين امتياز و فرايند هاي  )345/0( مشتريو  )377/0(با امتياز وزني  ابعاد رشد و يادگيري ،در محيط آموزشي با توجه به نتايج :يافته ها
در ارتباط با رتبه بندي گروه هاي آموزشي گروه فارماسيوتيكس و كنترل غذا و . در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند )121/0(و بعد مالي )158/0(داخلي

  .در ابعاد رشد و يادگيري، فرايندهاي داخلي و مشتري كسب كردند عملكرد را  يدارو باالترين نمره
ايجاد تصويري از براي   AHPو   BSCيك ـب از دو تكنـتركيبي مناس يه و توسعهيالوه بر اراواندعـيافته هاي اين پژوهش مي ت :نتيجه گيري

از طريق ، در برنامه ريزي و بهبود عملكرد سيستم هاي آموزشي مشابه آموزشي هاي در محيطمناظر چهارگانه كارت امتيازي متوازن  كارگيري هب
  .ه كار برده شودب ارتقاي كيفيت ارزيابي عملكرد و رتبه بندي آموزشي 

  هاي آموزشي كارت امتيازي متوازن، تحليل سلسله مراتبي، ارزيابي عملكرد، گروه :واژگان كليدي
  

  مقدمه
ظايف اصلي هر سازمان و يكي از ارزيابي عملكرد، يكي از و

وجوه مديريت عملكرد است كه در گذشته بيشتر از طريق به 
پايش . )1(كارگيري شاخص هاي مالي اجرا شده است

 طور كلي تر مديريت عملكرد فرايندي است كه هعملكرد و ب

 

ر توان در خصوص چگونگي اثر بخشي اموبا كمك آن مي
نقاط قوت و  يسازماني براي دستيابي به موفقيت و ارتقا

اصالح يا حذف نقاط ضعف اطالعات مفيد و سودمندي به 
 يمهم ترين راهكارهاي ارتقا از مديريت عملكرد. دست آورد

  ، زنجان، ايراندانشيار دانشگاه علوم پزشكي زنجاندكتراي تخصصي پزشكي اجتماعي،  -1
  ، زنجان، ايران، دانشگاه آزاد اسالمي زنجانآموزشي وي كارشناسي ارشد مديريتدانشج -2
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گردد و از حساسيت بااليي اثر بخش سازمان محسوب مي
  .برخوردار مي باشد

به  موسسات آموزشي ها ودانشگاهعملكرد  يارزيابي و ارتقا
مهم ترين محورهاي توليد دانش و يكي از عوامل تعيين عنوان 

 .وامع از اهميت دوچندان برخوردار مي باشدج يكننده توسعه
 و توانمند آموزشيي هاگروه درگروها موفقيت دانشگاه

 يكي آموزشيي هاگروه ارزيابي عملكرد لذا .است شايسته
 دانشگاهي والنووزشي ومسآم مديران مهمي هاوليتوازمس
. باشدمي آموزشي ارتقاي و وحفظ ياحرفه پيشرفت براي

ها جهت تعيين تعيين معيارهاي مهم و اولويت بندي آن
سطح كيفي با شناسايي و پرداختن به  يجايگاه فعلي، ارتقا

نقاط ضعف و گام نهادن در جهت افزايش نقاط قوت از 
. گرددحسوب ميهاي اجرايي مديران آموزشي موليتومس

هاي اثر بخش و مناسب در اين زمينه، مدل كارت يكي از مدل
امتيازي متوازن است كه باديدي وسيع و كالن به بررسي 

  . )2( متوازن و متعادل تمامي ابعاد سازماني مي پردازد
نظام هاي كنترل و ارزيابي عملكرد، محوري است كه براي 
حفظ يا اصالح الگوهاي فعاليت هاي سازماني توسط مديران 

بر اساس اين تعريف اهداف تمامي . به كار برده مي شود
انتقال اطالعات، نشان هاي كنترل و سنجش عملكرد، نظام

دادن رويه ها و امور رسمي براي استفاده مديران در جهت 
  .)3(حفظ و يا اصالح الگوهاي فعاليت سازماني مي باشد

تاكنون پژوهش هاي متعددي در زمينه طراحي مدلي با    
ساختار ارزيابي عملكرد انجام شده و روش هاي متعددي 

 يهيها منجر به اراپيشنهاد شده است كه تمامي اين پژوهش
  ).1(نظام هاي ارزيابي و سنجش عملكرد گرديده است

تيازي متوازن به عنوان ميالدي مدل كارت ام 1990 يدر دهه
يك روش نوين ارزيابي و ابزار و الگويي براي كمك به تحقق 

عوامل كليدي موفقيت كسب و  ياستراتژي و با هدف تهيه
كار براي مديران و ايجاد هم سويي بين عملكرد و استراتژي 

استاد  Robert S. Kaplan  كلي سازمان توسط رابرت كاپالن

 .David P د و ديويد نورتنصاحب نام دانشگاه هاروار

Norton   مشاور برجسته مديريت در آمريكا مطرح و توسعه
كاپالن و نورتن با طرح اين مدل كه از سوي .داده شد

صاحبنظران مديريت و مديران سازمان ها به شدت مورد 
 : Balanced Scorecard استقبال قرار گرفت ادعا نمودند كه

Translating Strategy into Action BSC   براي مديران، ابزار
  ) 1.(هدايت سازمان براي رقابت پذيري را فراهم مي كند

سيستم مديريتي كارت امتيازي متوازن، با توجه به  رويدادهاي 
محيط دروني و بروني سازمان؛ بينش و ديد همه جانبه اي را 

اين مدل به  .دهده مييوالن سازمان اراوبه مديران و مس
مالي، رشد و : عملكرد سازمان از چهار بعدارزيابي و سنجش 

يادگيري، فرايندهاي داخلي و مشتري مداري پرداخته و با 
تاكيد بر هماهنگي محيط خاص سازمان با فرايندهاي دروني 

  .)4(مورد توجه دارد را سازماني با استراتژي همراستا حركت خود،
نيز يكي از شناخته شده ) AHP(فرايند تحليل سلسه مراتبي 

ترين فنون تصميم گيري چند شاخصه است كه اولين بار 
اين . ايجاد گرديد 1970توسط توماس ال ساعتي در دهه 

روش هنگامي كه عمل تصميم گيري با چند گزينه و شاخص 
اساس اين . تصميم گيري روبه روست مي تواند به كار رود

رفتار  يروش بر مقايسات زوجي نهفته است ومنعكس كننده
ل پيچيده را بر اساس آثار يتفكر انساني است كه مساطبيعي و 

متقابل آنها مورد بررسي قرار داده و با تبديل آنها به شكلي 
له در سه ادر اين روش هر مس. پردازدها ميساده به حل آن

له اسطح اول به هدف كلي مس.گردديـرا مـح كلي اجـسط
د سطح پردازد درسطح دوم معيارهاي ارزيابي تعيين مي شومي

اجزا در . له را ممكن مي سازداسوم با انتخاب گزينه هاحل مس
اين روش جفت جفت با هم مقايسه مي شوند تا ارجحيت 

در اين ). 1(نسبي هر يك در راستاي گزينه ها تعيين شود
روش ضريب كلي وزن براي هر گزينه با توجه به اهداف 

ن باشد گزينه اي كه داراي بيشترين وز. اصلي به دست مي آيد
كاپالن   .)5(به عنوان بهترين گزينه انتخاب و معرفي مي گردد
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و نورتن طرح تحقيقاتي را به منظور بررسي علل موفقيت 
هاي ارزيابي روش يدوازده شركت برتر آمريكايي ومطالعه
ها نتايج بر روي آن. عملكرد در اين شركت ها آغاز كردند

عيارهاي نهايي موفقيت عنوان م به نشان داد كه سنجه هاي مالي،
هاي سه جنبه مشتري، فرايندهاي داخلي، شركت، بايد با سنجه

رشد و يادگيري و مشتري به عنوان محرك هاي خلق ارزش 
بلند مدت تركيب گردند تا سيستم جامعي براي ارزيابي 

يافته هاي آن مويد اين موضوع بود كه . علكرد ايجاد گردد
هار بعد، اهداف كلي خود شركت ها بايد در هريك از اين چ

را تعيين و براي ارزيابي موفقيت در اين اهداف، سنجه هايي  
سپس اهداف كمي هر يك از اين سنجه ها را . انتخاب نمايند

براي دوره هاي مورد نظر، تعيين نموده و بعد از آن اقدامات و 
ابتكارات اجرايي الزم را جهت تحقق اين اهداف برنامه ريزي 

آنها اين روش را كارت امتيازي متوازن ناميدند . ندو اجرا نماي
. )6(و استراتژي را به عنوان هسته مركزي آن معرفي نمودند

آنها معتقد بودند با استفاده از اين روش نه تنها براي ارزيابي 
عملكرد بلكه به عنوان چهار چوبي جهت تدوين و فرموله 

اجراي استراتژي نيز استفاده  يكردن استراتژي و كنترل نحوه
كارت امتيازي متوازن باعث آنها اذعان داشتند . شده است

يارهاي مالي و توازن اهداف كوتاه مدت و بلند مدت؛ مع
 ).7.(غيرمالي و عملكرد داخلي و خارجي مي شود

دانشگاه كاليفرنيا ( هاسازمان هاي غير انتفاعي مانند دانشگاه 
و آژانس هاي دولتي مانند وزارت بازرگاني ) در سن ديگو

مدل كارت امتيازي متوازن را به عنوان عاملي براي اثر بخش 
   ).8.(اندكردن فعاليت هاي خود استفاده كرده 

پژوهش خود با عنوان در ، 1388در سال  مهرگان و نيري
هاي براي ارزيابي دانشكده  BSC-TOPSISرويكرد منسجم «

 با رويكردي راهبردي،» هاي استان تهرانمديريت برتر دانشگاه
به  به ارزيابي عملكرد دانشكده هاي مديريت برتر ايران نسبت

در  1392مي در سالاحمدي وقاس )9(.يكديگر پرداخته اند
ارزيابي موسسات آموزش عالي با كمك «پژوهشي با عنوان 

ي هاي تصميم گيري چند معيارهكارت امتيازي متوازن و روش
توسعه ي مدلي در قالب كارت امتيازي  يبه مطالعه »گروهي

هاي تصميم گيري چند معياره در جهت متوازن و روش
لي غير انتفاعي، ها و موسسات آموزش عاارزيابي دانشگاه

افزايش رضايت ذي نفعان و ارتقاي ابعاد چهارگانه را در 
بر اساس . شكلي كارا و اثر بخش پرداخته است به سازمان داخل

ها جهت ارزيابي سطح كيفي دانشگاه مهم معيارهاي اين پژوهش
ه و به يدي شدند و با توجه به مدل اراـي و رتبه بنـشناساي

   )10(.عالي مشهد پرداخته شد رتبه بندي موسسات آموزش
مدل «درتحقيقي با عنوان  1390احمدوند و همكاران در سال

تلفيقي كارت امتيازي متوازن و تعالي به منظور بهبود 
، به ارائه چارچوب مدل مفهومي تلفيقي از دو مدل »عملكرد

با استفاده   EFQMسازمانكارت امتيازي متوازن و مدل تعالي 
اي بهبود عملكرد مستمر در محيط بر) QFD(از ماتريس 
  )11(.دانشگاهي بود

اين پژوهش با هدف توسعه مدلي در قالب كارت امتيازي  
منظور ارزيابي عملكرد همتوازن و روش تحليل سلسله مراتبي ب

 .زنجان انجام پذيرفت داروسازي يهاي آموزشي دانشكدهگروه

 
 روش بررسي

مقاالت و بررسي ادبيات  يبا مطالعهتوصيفي  يدر اين مطالعه   
داروسازي مشتمل بر  يراهبردي دانشكده يش و برنامهپژوه

عمليات تعيين  چشم انداز، رسالت، اهداف كلي و راهبردها،
زيرمعيارهاي مربوط به هريك از چهار معيار اصلي روش كارت 

زير  48آن شناسايي  يامتيازي متوازن انجام پذيرفت كه نتيجه
كه شامل اساتيد آشنا  پس از مشورت با خبرگان. معيار اوليه بود

 با ادبيات پژوهش و داراي شناخت از استراتژي دانشكده
زيرمعيارها از نظر قابل پژوهش بودن و مرتبط بودن بررسي 

آموزشي، معاونين و رياست با ي جداگانه ادر طي جلسه . گرديد
 دانشكده با استفاده از روش معمول پژوهشي و مديريت توسعه

بارش افكار ليست نهايي زير معيارهاي مرتبط با هر معيار 
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 .آنها تعريف شد سنجش براي مناسب هاي شده و شاخص شناسايي
  . انتخاب شد نهايي  هايشاخص عنوان به مطابق شاخص 29 نهايت در

از  هاي نهايي شدهبراي گرد آوري اطالعات مربوط به شاخص
 اول يدر پرسشنامه .تخصصي استفاده شده است يپرسشنامه 3

اهميت معيارها و زير  يجمع آوري اطالعات درباره درجهبراي 
معيارهاي شناسايي شده، شاخص ها با توجه به چهار بعد مدل 

و بر اساس  صورت كاربرگ مقايسات زوجيهمورد استفاده، ب
طراحي و جهت ارزش گذاري اي ساعتي گذاري نه گزينهارزش

ت علمي ااعضاي هي از نفر 15بر مشتمل در اختيار خبرگان 
نفر از  2دندانپزشكي،  ينفر ازاساتيد دانشكده 4دانشگاه شامل 

 نفر ازاساتيد2بهداشت و پيراپزشكي، ياساتيد دانشكده
 ينفر از اساتيد دانشكده 2ي و يپرستاري و ماما يدانشكده
داروسازي قرار گرفت و  ينفر از خبرگان دانشكده 5 پزشكي و
كدام  "افراد خواسته شده است كه به سوال هايي مانند در آن از

معيار درارزيابي عملكرد بايد بيشتر مورد توجه واقع شود؟ و 
ها و براي اولويت بندي آن. پاسخ دهند"چه مقداربيشتر؟ 

هاي منظرهاي كارت امتيازي متوازن به عنوان معيار، شاخص
ل مد نظر قرار استخراج شده از چهار بعد به عنوان زير معيار مد

 يدر خصوص تركيب و شماي كلي پرسشنامه و نحوه. گرفت
  .شده است استفاده )AHP(مراتبي سلسله تحليل روشآن از  طراحي

وزن دهي به شاخص ها از طريـق ورود اطالعـات بـه برنامـه     
Expert Choice   انجـام  و اجراي مرحله به مرحلـه   11نسخه

عيارها با بهره گيـري از  درنهايت وزن معيارها و زير م.پذيرفت
هـا  روش تحليل سلسله مراتبـي مشـخص شـده و اهميـت آن    

بـراي انتخـاب    درصد 10معيار نا پايداري كمتر از .حاصل شد
وزن زير معيارهاي هـر كـدام از   .شاخص ها در نظر گرفته شد

  .چهار معيار نيز به همين روش محاسبه شد
عات و بي پس از توزيع پرسشنامه و جمع آوري و پردازش اطال

  . استنتاج گرديد قابل نهايي نتايج دست آمده،هب نمودن مقادير مقياس
بـا  و  با توجه به اوزان به دست آمده، نظرات جمع آوري شـده  

ــه ــآ يمطالع ــه ارتقــ ي ــ ياـين نام ــي و   ياـاعض ــات علم هي

هاي مرتبط با ارزشيابي موجـود درمركـز مطالعـات    دستورالعمل
د تاييـد و كـاربردي وزارت   آموزش پزشـكي و مـور   يوتوسعه

هـا قالـب   بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطابقت وشاخص
پرسشنامه اين دو  سواالت. و دو پرسشنامه طراحي گرديد ،بندي

در طراحـي تركيـب و   و قـرار داشـته    پژوهشدر قالب سواالت 
شماي كلي پرسشنامه هاو اطمينان از صحت سواالت از اسـاتيد  

پرسشنامه توسط محقق .ك گرفته شدو دانشجويان غير هدف كم
سـواالت  بر اسـاس ادبيـات موضـوع و متغييرهـاي موجـود در      

و همچنين با بررسي پرسشنامه هـاي تحقيقـات معتبـر    پژوهش 
ـ مشابه و نيز انطباق با امتيازات اسـتاندارد شـده در آ    يين نامـه ي

هيـات علمـي و مولفـه هـاي مـورد توجـه در        ياعضـا  يارتقا
 گرديـده پايايي قابل اسـتناد ميباشـد تـدوين    ارزشيابي كه داراي 

به منظور برآورد ميـزان روايـي پرسـش نامـه و سـواالت      . است
مطروحه در آن، از نظر صاحبنظران، اسـاتيد مـديريت و اسـاتيد    

با اعمـال  . مسلط به موضوع تحقيق و پرسش نامه استفاده گرديد
نظر و اجراي اصالحات مورد نظرخبرگـان و اسـاتيد، محقـق از    

وايي پرسش نامه و تطابق موضوع با سواالت و قابليت استفاده ر
و به جا بودن سواالت مطروحه مطمئن گرديدو مشخص گرديد 

آزمون  و مدل دهي توضيح اندازه قدرت تا چه هاپرسشنامه سواالت كه
 پرسشـنامه پـس از اعتبـار    در اين راستا داشت را خواهند فرضيات

 .قرار گرفت استفاده مورد يكاف اصالحات و رفع نقايص و صوري

آلفاي آزمون از طريق  ها پرسشنامه) پايايي( ميزان قابليت اعتماد
ايـن  . محاسـبه شـد   SPSS.16كرونباخ و با استفاده از نرم افـزار  

وبـراي پرسشـنامه    0/ 82مقدار براي پرسشنامه اساتيد برابـر بـا   
يت كه نشان دهنده ثبات و قابلبه دست آمد  86/0مشتري برابربا 

در نهايت پرسشنامه دوم مشـتمل بـر    .اعتماد پرسشنامه مي باشد
بـا  ) دانشـجويان  ( گويه وبه منظور اندازه گيري بعد مشتري  27

نفـر از   110طي مراحل فوق طراحي و جهت تكميل در اختيـار  
  .دانشجويان قرار داده شد

براي هدايت پاسخگو در مسير واقعي سوم  يدر پرسشنامه
پاسخگويي و در نتيجه جمع آوري دقيق  تحقيق و دقت در



 57        دكتر عليرضا شغلي و خديجه روشناس

 95 تابستان ،22 ي شماره ،9 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

منظور تكميل هلذا ب. اطالعات از روش مصاحبه استفاده گرديد
 سوال كوتاه پاسخ 36كه شامل ) چك ليست(سوم  يپرسشنامه

هاي سه زير معيار ابعاد رشد و در برگيرنده گويه كه
) گويه 3(و مالي) گويه7(، فرايندهاي داخلي)گويه 26(يادگيري

الت توسط پژوهشگر مطرح و پاسخ ها در پرسشنامه ، سوااست
و با كمك اين فن . تنظيمي مختص اساتيد يادداشت گرديد

كه قسمتي از جامعه آماري  يات علميعضو ه 24توسط 
مالي، فرايند هاي داخلي : به ابعاد دادند- پژوهش را تشكيل مي

با توجه به توضيحات فوق  .ورشد و يادگيري پرداخته شد
ت انفر از اعضاي هي 24شامل در اين پژوهش  ماريآ يجامعه

نفر از دانشجويان  110و باشندمي گروه آموزشي 6در  علمي فعال
دانشكده داروسازي دانشگاه علوم  يبعد از مقطع علوم پايه

 13دانشجوي دكتراي عمومي و 87پزشكي زنجان كه تعداد 
دانشجوي  100مجموعا )PhD(نفرازدانشجويان دكتراي تخصصي

 10 داروسازي كه در سنجش مشاركت داده شده  و يدانشكده
هاي فوق به دليل ميزان ارتباط كمتر با گروه ينفر از جامعه

  .عدم تكميل كامل پرسشنامه از تحقيق خارج گرديدند آموزشي و
بي مقياس  و اطالعات پردازش و جمع آوري و پرسشنامه توزيع از پس

 .هايي قابل استنتاج گرديدنتايج ن نمودن مقادير بدست آمده،

  
 يافته ها 

ايـن   بيـانگر وزن معيارهـاي اصـلي و زيرمعيارهـاي     1جدول   
بـر اسـاس   رشد و يـادگيري   تحقيق و حاكي از آن است كه بعد

داراي باالترين وزن، بعـد   377/0آراي خبرگان با وزني به ميزان 
 داراي كمترين وزن در ميان اوزان به دسـت  121/0مالي با امتياز

راي دومين اابعاد مشتري بعد از رشد و يادگيري د. باشدآمده مي
در  158/0و فرايندهاي داخلي با وزن  345/0رتبه با معادل وزن 

همچنين از جدول فوق مي تـوان  .حد وسط اين اوزان قرار دارد
استنباط نمود كه زيـر معيارهـاي جـذب گرنـت و در آمـدهاي      

اي ارزيـابي عملكـرد   مهم ترين شاخص ه 043/0با وزن  جانبي
امكانـات و  . هاي آموزشي در بعد مالي شناخته شده اسـت گروه

طـرح تحقيقـاتي    و 049/0با وزن  تجهيزات آموزشي ، پژوهشي
، مهم ترين شاخص ارزيابي عملكرد  044/0داراي وزن  مشترك
. را تشكيل داده اند هاي آموزشي در بعد فرايندهاي داخليگروه

االت در مجالت معتبـر انگليسـي زبـان و    زير معيارهاي نمايه مق
تــرين مهــم 044/0و  072/0بــه ترتيــب بــا اوزان تــاليف كتــاب 

ر بعد و رشـد و يـادگيري و زيـر معيـار     دشاخص هاي ارزيابي 
ــدريس   ــت ت ــا وزن  كيفي ــاددهي و   104/0ب ــاركت در ي و مش
مهـم تـرين شـاخص هـاي      054/0با كسب  يادگيري و پژوهش

مشـتري  (هاي آموزشـي در بعـد مشـتري    ارزيابي عملكرد گروه
  .شناخته شده است) مداري

پس از ورود اطالعات جمع آوري شده دو پرسشنامه  و 
با توجه به عدم يكسان هاي به دست آمده تجزيه و تحليل داده

هاي گرد آوري شده، براي انطباق پذير كردن بودن مقياس داده
مقادير طي، بي مقياس سازي خش با استفاده از رو؛ داده ها 

ميانگين وزني مقادير متغيير هاي مربوط  . گرديدنرمال سازي 
نشان ) 2(جدول . به هر زير معيار، امتياز آن را تشكيل  ميدهد

دهنده مقادير اوزان نسبي شاخص ها و معيارهاي تعيين شده 
 روش داروسازي كه به بر اساس كارت امتيازي متوازن دانشكده

  .ستگرديده ا سازي يكسان خطي
در ادامه بعد ازضرب كردن ماتريس بي مقياس شده در اوزان 

به دست آمده   AHPمعيارهاي اصلي كه با استفاده از روش
  . حاصل شد 3 وزن نهايي  طبق جدولاند، 

ميانگين وزنـي داده هـاي مربوطـه بـه زيـر       يدرآخر با محاسبه
معيارهاي هـر معيـار، مـاتريس بـي مقيـاس شـده وزيـن بـراي         

ايـن  . اصلي كارت امتيازي متوازن حاصـل مـي شـود    معيارهاي
  .آورده  شده است 4محاسبات در جدول 

تعيين كننده وضعيت كلي دانشكده داروسازي  5مقادير جدول 
با در نظر گـرفتن تمـامي ابعـاد كـارت امتيـازي متـوازن و بـا        

در نهايـت رتبـه بنـدي نهـايي     . استفاده از مدل تركيبـي اسـت  
بــه  AHPو   BSCويكــرد تركيبـي دانشـكده داروســازي بـا ر  

 .تعيين شد 6صورت جدول 
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بر اساس مدل تحليلي سلسله  دانشكده داروسازيحاصل از مقايسات زوجي  وزن  نسبي شاخص هاي اصلي و زير معيارهاي : 1جدول 
  مراتبي

  وزن زيرمعيارها    زير معيار وزن بعد     ابعاد
  035/0 پژوهشيهايدرآمد 121/0  مالي

  043/0 جانبيزاييرآمدد

  043/0 گرانتجذب

  043/0 پاسخگويي 345/0  مشتري

  054/0 يادگيريومشاركت در ياددهي
  038/0 خوبروابط
  038/0 مشاورهنحوهوميزان
  104/0 تدريسكيفيت

  038/0 بازخورد نتايج ارزشيابي
  030/0 آگاهي از ماهيت رشته و بازار كار

  008/0 تعداد مقاالت داوري شده 158/0  اي داخليفراينده
  012/0 حضوردر كميته هاي تخصصي

  012/0 پست هاي اجرايي 
  044/0  طرحهاي تحقيقاتي مشترك با ديگر دانشگاهها

  034/0 ميزان ثبت اختراع
  049/0  امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي

  072/0  خارجيمعتبر مجالتدردهشنمايهمقاالت 377/0  رشد و يادگيري
  024/0  داخلي معتبر  مجالتدرشدهنمايه هايمقالهتعداد
  044/0 تاليفيكتبتعداد
  027/0 شده ترجمهكتبتعداد

  010/0  داخلي علمي و تخصصيوبازآموزيهايشركت دردوره
  019/0  خارجي علمي و تخصصيوبازآموزيهايشركت دردوره

  019/0  داخلي كنفرانس و   كارگاهوسميناردرتدريسوسخنراني
  037/0 آموزشيبرجستهعملكرد
  040/0 پژوهشيبرجستهعملكرد

  014/0 اساتيدتوسطدرسطرحارايه
  035/0 شدهراهنماييهاينامهپايان تعداد   

  
  016/0 شدهداوريهاينامهپايانتعداد   
  012/0 شدهمشاورههاينامهپايانتعداد   
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  دانشكده داروسازي بر اساس كارت امتيازي متوازن به روش خطيي هامقادير نرمال شده شاخص: 2جدول
 G1 G2 G3  G4  G5 G6 وزن زير معيار ابعاد

بعد مالي
  413/0 292/0 509/0  854/0 2 294/0 035/0  درآمد هاي پژوهشي 

 0 0 0 0 1 001/0 043/0 درآمد زايي جانبي

 0 249/0 0 0 1 0 043/0 جذب گرانت

بعد مشتري
 

 980/0 935/0 846/0 912/0  916/0 1 043/0  پاسخگويي

 1 965/0 899/0 949/0  956/0 964/0 054/0 ياددهي و يادگيري

 1 993/0 864/0 975/0  981/0 960/0 038/0 روابط خوب

 1 946/0 907/0 962/0  930/0 958/0 038/0 ميزان و نحوه مشاوره

 1 975/0 871/0 944/0  947/0 998/0 104/0 كيفيت تدريس

 1 987/0 861/0 953/0  976/0 991/0 038/0 بازخورد نتايج ارزشيابي

 971/0 1 836/0 896/0  975/0 945/0 030/0آگاهي از ماهيت رشته و بازار كار

بعد فرايند هاي داخلي
 0 382/0 235/0 864/0 1 323/0 008/0  تعداد مقاالت داوري شده 

 1 116/0 925/0 766/1 313/1 959/0 012/0حضور در كميته هاي تخصصي

 1 0 364/0 207/0 786/0 077/0 012/0 پست هاي اجرايي

 1 429/0 1 629/0 570/1 334/0 044/0طرحهاي تحقيقاتي مشترك با ديگر دانشگاهها

 374/0 123/0 749/0 0 1 0 034/0 ميزان ثبت اختراع

 50/0 75/0 1 75/0 75/0 86/0 049/0امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي

بعد رشد و يادگيري
 

 923/3 597/1 124/2 938/1 077/4 613/1 072/0 مقاالت نمايه شده در مجالت  معتبر خارجي

هاي  نمايه شده در مجالت  معتبرتعداد مقاله
 داخلي

024/0 11/0 165/0 206/1 50/0 665/2 2 

 0 401/0 0 119/0 1 0 044/0 تعداد كتب تاليفي

 0 1 0 606/0 0 0 027/0 تعداد كتب ترجمه  شده

شركت دردوره هاي بازآموزي و تخصصي و
 علمي داخلي

010/0 504/0 373/0 584/0 133/0 826/0 1 

شركت دردوره هاي بازآموزي و تخصصي و
 علمي خارجي

019/0 0 173/0 1 0 0 0 

ي و تدريس در سمينار و كارگاه وسخنران
 كنفرانس داخلي

019/0 505/0 203/1 844/0 018/0 2 166/0 

 749/0 0 250/0 074/0 67/2 823/0 037/0 عملكرد برجسته آموزشي

 0 0 498/0 149/0 1 823/0 040/0 عملكرد برجسته  پژوهشي

 817/0 272/0 455/0 326/0 1 152/0 014/0 ارايه طرح درس توسط اساتيد

 1 066/0 466/0 36/0 266/0 134/0 035/0 تعدادپايان نامه هاي راهنمايي شده

 333/0 278/0 1 433/0 611/0 26/0 016/0 تعداد پايان نامه هاي داوري شده

 600/0 1 300/0 480/0 300/0 168/0 012/0 تعداد پايان نامه هاي مشاوره شده
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  داروسازي  يهاي آموزشي دانشكدهشاخص هاي ارزيابي گروه ازيسبي مقياس  وزن نهايي پس از:3جدول 
  ابعاد

 گروه

  معيار رشد و يادگيري  معيار فرايندهاي داخلي  معيار مشتري  معيارمالي

G1 010/0 332/0  069/0  206/0  
G2  156/0  324/0  162/0  541/0  
G3  029/0  225/0  092/0  262/0  
G4  017/0  300/0  134/0  226/0  
G5  020/0  310/0  062/0  285/0  
G6  014/0  343/0 104/0  428/0  

  
  

  هاي آموزشي دانشكده داروسازيماتريس بي مقياس وزين شاخص هاي ارزيابي عملكرد گروه: 4جدول  
  معيار رشد و يادگيري  معيار فرايندهاي داخلي  معيار مشتري  معيارمالي  گروه
G1  082/0 962/0  436/0  546/0  
G2  290/1  940/0  02/1  435/1  
G3  240/0  652/0  582/0  694/0  
G4  140/0  870/0  848/0  599/0  
G5  165/0  898/0  392/0  756/0  
G6  115/0  995/0 658/0  136/1  

  
  

 
 

  AHPو   BSCهاي آموزشي با رويكرد تركيبيرتبه بندي گروه: 5جدول
 رشد و يادگيري فرايندهاي داخلي مشتري مالي رتبه

1 G2 G6 G2 G2 

2 G3 G1 G4 G6 

3 G5 G2 G6 G5 

4 G4 G5 G3 G3 

5 G1 G4 G1 G4 

6 G6 G3 G5 G1 

  



 61        دكتر عليرضا شغلي و خديجه روشناس

 95 تابستان ،22 ي شماره ،9 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

هاي آموزشي دانشكده نهايي عملكرد گروهبندي رتبه : 6جدول
  داروسازي

  گروههاي آموزشي  رتبه
1  G2  

2 G6  

3 G3 

4 G4  

5 G5  

6 G1  

 
 

  بحث
 يهاي آموزشي دانشكدهدر اين مطالعه عملكرد گروه   

استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن و   داروسازي زنجان با
ابعاد . روش تحليل سلسله مراتبي  مورد ارزيابي قرار گرفت

رشد و يادگيري ، مشتري ، فرايندهاي داخلي و بعد مالي به 
توان شده مي تفسير نتايج كسب با.در اولويت قرار گرفتند ترتيب

 داروسازي يدريافت كه عملكرد گروههاي آموزشي دانشكده
در شاخص هاي رشد و يادگيري، مشتري و فرايندهاي داخلي 
داراي اختالف كمتري با يكديگر بوده است و صرفا در بعد 

اهميت ابعاد  . مالي تفاوت عملكردي جشمگيري مشاهده شد
كارت امتيازي متوازن بر اساس استراتژي و اهداف و رسالت 

آن ها  سازمان ها و ماهيت سود آوري و يا غير انتفاعي بودن
در اين سيستم آموزشي كسب باالترين امتياز  .متفاوت است

در بعد رشد و يادگيري به دليل ماهيت آموزشي اين سازمان و 
از . حضوراساتيد فعال و جوان و علمي قابل پيش بيني بود

سوي ديگر از آن جا كه  اساس وجود و بقاي اين سازمان 
كليدي ميباشد؛ وابسته به دانشجويان آن به عنوان مشتريان 

هاي آموزشي به اين بعد و باعث ايجاد تمركز و توجه گروه
ارزش آفريني به اين قشر و موفقيت در بعد مشتري گرديده 

از منظر مالي با توجه به ماهيت غير انتفاعي دانشگاه و .است
تامين بودجه و امكانات آن از طريق اعتبارات دولتي، اغلب 

توجه خاصي نداشته اند و  هاي دانشكده به اين بعدگروه
ها در اين منظر به دليل فاصله عملكردي مشاهده شده در گروه

تفاوت فعاليت هاي جانبي درون گروهي اعضاي هيات علمي 
  . باشدآن مي

مرور متون مربوطه حاكي از آنست كه مدل كارت امتيازي 
متوازن به صورت منفرد و يا تركيبي با مدل هاي ديگر در 

به . داخل و خارج كشور بكار گرفته شده است  نظام آموزشي
اي با استفاده از عنوان نمونه قاسمي و همكاران در مطالعه

كارت امتيازي متوازن و روش تصميم گيري چند معياره 
گروهي موسسات آموزش عالي مشهد را مورد ارزيابي قرار 

 افزايش معيارها تريناين موسسات مهمدر  داده و دريافتند كه
باالتر مي   تحصيلي مقاطع در قبولي ميزان شهرت، د،درآم
ارزيابي عملكرد گروه هاي آموزشي، فرايندي ).  10(باشد

مناسب از نظر هدف گذاري و برنامه ريزي، نظارت بر كيفيت 
ها و ارزيابي تحقق اهداف، محسوب مي اجراي برنامه

 اي با استفاده از مدلاحمدوند و همكاران در مطالعه). 12(شود
 تلفيقي كارت امتيازي متوازن با مدل تعالي سازماني

European Foundations for Quality Management 

)(FQME  چارچوبي براي ارزيابي عملكرد محيط دانشگاهي
اردكاني و همكاران نيز از مدل كارت ). 11(پيشنهاد نمودند 

امتيازي متوازن براي ارزيابي عملكرد زنجيره عرضه تحقيقات 
و   Pietrzak  يترزاك). 14(ها بهره گرفتند انشگاهدر د

همكاران نيز مدل كارت امتيازي متوازن را براي ارزيابي 
  ). 15(كار گرفتند هب  Warsaw عملكرد دانشگاه وارسا

توان به مشاركت فعال اساتيد و از نقاط قوت اين مطالعه مي
ارها صاحبان فرايند در شناسايي، رتبه بندي و تعيين وزن معي

هاي زير معيار و مراجعه مستقيم به مشتريان فرايند و شاخص
يعني دانشجويان در تعيين رتبه گروهها در برخي از ابعاد و 

حاضر داراي  يبا اين وجود مطالعه. شاخص ها اشاره نمود
توان ها ميترين آنمحدوديت هايي مي باشد كه ازجمله مهم

ات  اساتيد در محاسبه به رجوع به حافظه و استناد  به اظهار
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هاي آموزشي اشاره نمود كه شاخص ها و رتبه بندي گروه
لذا در . قاعدتا ممكن است خالي از سوگيري و خطا نباشد

هاي اساتيد در صورت وجود نظامي براي مستند سازي فعاليت
  .هاي علمي دقت ارزيابي باالتر خواهد رفتگروه

  
 نتيجه گيري

عنـوان  بـه  AHPو   BSCل تركيبيامكان دستيابي به يك مد   
هـاي آموزشـي   يك نظام سنجش براي ارزيابي عملكرد گـروه 

ايـن  . باشددانشكده داروسازي نتيجه نهايي پژوهش حاضر مي
توانسته است امكان يكپارچه سازي ارزيابي اين دانشكده  مدل

را به عنوان يك سيستم آموزشي فعال و پويا بـا لحـاظ كـردن    
معيارهاي شاخص هاي شناسايي شده سهم هر شاخص و زير 

در دستيابي به اهداف استراژيك و چشم اندازها تعيين وفراهم 
   .نمايد

اجـراي   با توجه به نتايج حاصله از اين مطالعـه و در صـورت  
ميتـوان سـنجش كامـل و     ،مدل حاضر بعنوان ارزيابي بيرونـي 

وجود يك  .به اجرا در آوردسيستم هاي آموزشي  جامعي را از
تمـامي خـرده   بـه  عه هماهنگ كه بـا ديـدگاه سيسـتمي    مجمو

ساز و كارهايي مانند و با فراهم نمودن سيستم ها توجه داشته 

با مسـتند سـازي قـوي و    فرم ها و مدارك از پيش تعيين شده 
را بـراي   سـريع و بـدون دغدغـه   قابل استناد، امكان دسـتيابي  

  .مديران فراهم سازد
آگـاهي از شـاخص هـا و    شـناخت و  يفراهم آوردن زمينهلذا 

بـراي  معيارها مهم سازماني با در نظر داشتن نقشه استراتژيك 
ريزان در و برنامه ريزي استراتژيك براي برنامهاعضاي سازمان 

؛ تصحيح عملكرد و ارتقاء كارايي را در بر سازمانهاي آموزشي
پـژوهش حاضـر زمينـه    و در نهايـت ايـن كـه      خواهد داشت

كـارت امتيـازي متـوازن بـا رويكـرد      ررسي امكان كار بست ب
كي از مي تواند پاسخي به يآموزش پزشكي را فراهم آورده و 

نيازهاي مهم در زمينه بهبود كيفيت آموزش پزشكي كه همانـا  
   .ارزيابي مداوم و علمي عملكرد است فراهم آورد

  
  تقدير و تشكر

با عنايت به اين كه ايـن پـژوهش در دانشـكده داروسـازي        
علوم پزشكي زنجان صورت گرفتـه اسـت، بـر خـود      دانشگاه

هيـات  ي وظيفه مي دانيم از رياست ، معاونين و تمامي اعضـا 
علمي وكاركنان و دانشجويان  و تمامي عزيزاني كـه مـا را در   

 .انجام اين پژوهش ياري نمودند، تشكر و قدرداني نمائيم
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Background and Objective: Assessment and evaluation of quality of education and performance of 
academic departments at universities are highly important. A common model to evaluate performance of an 
organization and its branches is Balanced Score Card. This study aimed to develop a model based on 
Balanced Score Card and Analytic Hierarchical Process in order to assess the performance of academic 
departments of Zanjan School of Pharmacy. 

Materials and Methods: In this descriptive study, 24 academic members of six departments of Zanjan 
Pharmacy School and 100 pharmacy students were surveyed. Data was gathered through questionnaires and 
semi-structured interviews. Collected data was organized by Excel and then weighted and analyzed using 
Expert Choice software version11 and SPSS 16. 

Results: According to results, in the learning environment, growth and development dimension with 
weighted score of 0.377, customer (0.345), process (0.158) and financial perspective (0.121) were ranked 
respectively. Pharmaceutics and food and drug control departments achieved highest performance 
respectively. 

Conclusion: Findings of this research could be used to provide and develop an appropriate combination of 
BSC and AHP techniques to give an image of four perspectives application of BSC in educational 
environment and in addition it can be used in planning and promoting the performance of similar educational 
systems by improving the quality of performance assessment and ranking. 

Keywords: Balanced score card, Hierarchical analysis, Performance assessment, Academic departments 

 
 


