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ارزيابي کارايي معاونت های دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب با
رويکرد ترکیبي کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششي داده ها
دکتر کیامرث فتحی هفشجانی الهام حسامی

چكیده

تاريخ دريافت مقاله :شهريور 2732
تاريخ پذيرش مقاله :خرداد 2731

اين تحقيق يک رويكرد برای ارزيابی كارايی معاونتهای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در طی
سالهای  2731تا  2731ارائه ميكند ،متدلوژی اين تحقيق روش كارت امتيازی متوازن را همراه با
روش تحليل پوششی داده ها بكار می گيرد ،بدين منظور ابتدا مبانی نظری و پيشينه ی ارزيابی
عملكرد و كارايی مورد بررسی قرار گرفته است .سپس به تشريح مدل تلفيقی كارت امتيازی
متوازن / BSC 2تحليل پوششی داده ها  DEA 1به عنوان مدلی مناسب برای ارزيابی عملكرد
دانشگاه پرداخته شده است .شاخص های مرتبط با مناظر كارت امتيازی و استراتژی سازمان بر
اساس پيشينه تحقيق شناسايی شده و توسط نظرات خبرگان در دانشگاه جمع آوری شده اند،
همچنين ورودی ها و خروجی های مدل  DEAبا توجه به پژوهش های گذشته و نظر خبرگان
مشخص گرديده است و در نهايت داده های مرتبط با واحدهای تصميم ساز ( )DMU7جمع
آوری و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در پايان نيز با بررسی نتايج حاصل از تجزيه و تحليل
اطالعات بدست آمده به سواالت تحقيق پاسخ داده شده است.
واژه های کلیدی :كارايی ،كارت امتيازی متوازن ،تحليل پوششی داده ها.

استاديار .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،گروه مديريت ،تهران ،ايران
نويسنده مسئول .كارشناس ارشد مديريت صنعتی ،دانشكده مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبEmail: asal.hesami@yahoo.com .
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مقدمه

نورتن و كاپالن ادعا نمودند كه  BSCبرای

در اين تحقيق برآنيم تا با استفاده از

مديران ،ابزار هدايت سازمان جهت رقابت

تكنيک تركيبی كارت امتيازی متوازن/تحليل

پذيری را فراهم می نمايد .بردی ،اشاره

پوششی داده ها ( )BSC/DEAبه ارزيابی

نموده است كه كارت امتيازی متوازن عالوه

عملكرد معاونتهای دانشگاه آزاد اسالمی

بر ارزيابی اجرای استراتژی ها ،ميتواند به

واحد تهران جنوب بپردازيم .استفاده از

صورت سيستم سنجش عملكرد راهبردی

مدل تركيبی BSC-DEAعالوه بر تعيين

موسسات بكار گرفته شود .برخی از

شاخصهای ارزيابی ،ميزان كارايی نسبی و

محققان كارت امتيازی متوازن را يک

نقاط ضعف هر واحد را در شاخصهای

چارچوب مديريت عملكرد راهبردی

مختلف تعيين كرده و با ارايه ميزان مطلوب

منسجم ميدانند ،كه سازمانها را در ترجمه

آنها ،خط مشی سازمان را به سوی ارتقای

اهداف راهبردی به سنجه های عملكردی

كارايی و بهره وری مشخص ميكند .بدون

مرتبط با آنها ياری ميدهد.

شكنی از به يک سيستم ارزيابی عملكرد در

( Bremser Wayne G. & White

سطوح مختلف تصميم گيری ،در دو بخش

)Lourdes F. 2000

صنعت و خدمات امر جديدی نيست

يكی از ابزارهای مناسب در زمينه

) .(Bititici, et al ,2005كاپالنونورتون

ارزيابی عملكرد تحليل پوششی داده ها

( )2332روش ارزيابی عملكرد متوازن يا

( )Data Envelopment Analysisمی

كارت امتيازی متوازن را برای اولين بار

باشد كه به اختصار  DEAناميده می شود.

ارائه نمودند ،كه طی دهه های بعدی

تحليل پوششی داده يک روش ناپارامتريک

"سيستم مديريت استراتژيک " ناميده شد،

و مبتنی بر برنامه رياضی می باشد كه برای

زيرا از اين روش نه تنها برای ارزيابی

ارزيابی كارايی مجموعه ای از واحدهای

عملكرد بلكه به عنوان چارچوبی جهت

تصميم گيری مشابه كه دارای نهاده ها و

تدوين و فرموله كردن استراتژی و

ستانده های چندگانه می باشند بكار ميرود.

ارتباطات و كنترل نحوة اجرای استراتژی ها

فارل در سال  2393از يک روش

نيز استفاده شده استKaplan Robert ( .

ناپارامتريک برای تعيين ميزان كارايی

) & Norton David P. 2001

استفاده كرد ،وی به جای تخمين تابع توليد
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با مشاهده مقادير داده و ستاده واحدهای

تحليل پوششی داده ها با رساله دكتری

تصميم گيری يک تابع مرزی كه به شكلی

محمدرضا عليرضايی شروع شده و به

كتابعخطی با قطعات غير خطی بود ،بعنوان

موازات پيشرفت های وسيعی كه در حيطۀ

مرز كارايی تعريف كرد و اين مرز را بعنوان

تئوری و عملی تحليل پوششی داده ها در

معيار و مالك كارايی واحدهای تصميم

دنيا صورت گرفته استفاده از آن در ايران

گيری قرار داد.

نيز رو به گسترش است (وفائی،فرهاد،

چارنز ،كوپر و رودز يک روش

.)2731

كاربردی را برای تعيين ميزان كارايی يک

كارت امتيازی متوازن  BSCيک

مجموعه از واحدهای تصميم گيری كه

روش مديريتی است كه به مديران سازمان

دارای داده و ستاده چند گانه بودند ارائه

كمک ميكند تا فعاليتها و روند رو به رشد

كردند كه به تحليل پوششی داده ها معروف

يا رو به افول سازمان را از زوايای مختلف

است .اين مدل كه فرض بازده به مقياس

بررسی كنند .روش موفق در بكارگيری

ثابت برای آن در نظر گرفته شده بود تعميم

كارت امتيازی متوازن ،استفاده از  BSCبه

روش سنجش كارايی فارل به حالت چند

عنوان ابزاری برای طراحی شاخصهای

داده و چند ستاده بود .بنكر ،چارنز و كوپر

ارزيابی عملكرد و سپس سنجش شاخصها

مفاهيم و مدلهای تحليل پوششی داده ها را

در بازه های زمانی مناسب و مورد نظر از

توسعه داده و مدلی برای تعيين ميزان

چهار ديدگاه مشتری ،فرآيندهای داخلی،

كارايی با توجه به بازده به مقياس متغير

رشد و يادگيری و مالی ميباشد (آذر و

ارائه كردند .چارنز مدل جمعی را بعنوان

پوردرويشی.)2731،

يكی ديگر از مدلهای تحليل پوششی داده

تحليل پوششی دادهها به عنوان يک

ها معرفی كرد بطور كلی از زمان معرفی

روش ارزيابی ميتواند كارايی نسبی

تحليل پوششی داده ها مدل های گوناگونی

واحدهای يک سازمان را تخمين بزند،

از آن ارائه شده است ،رشد سريع و

دانشگاه آزاد اسالمی يكی از نهادهای

مقبوليت گسترده تحليل پوششی داده ها

كشور است كه با داشتن معاونت های

گواه توانايی و قابليت كاربرد باالی آن

متعدد بخش اعظمی از بار آموزشی كشور

ميباشد .در ايران نيز مطالعات مربوط به

را بر عهده دارد ،با اين وجود استفاده از
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مدل تركيبی  BSC-DEAعالوه بر تعيين

-1فقدان معياری كه بتواند در تصميم

شاخص های ارزيابی ،ميزان كارايی و نقاط

گيريهای مديريتی بدون وجود تعصبات

ضعف هر واحد را در شاخصهای مختلف

قضاوتی برای واحدهای دانشگاه آزاد

تعيين كرده و با ارايه ميزان مطلوب آنها،

اسالمی مالك عمل قرار گيرد.

خط مشی سازمان را به سوی ارتقای

-7عدم رتبه بندی علمی واحدهای دانشگاه

كارايی و بهره وری مشخص ميكند.

بر حسب معيار درجه كارآيی.

اگر بخواهيم اصلی ترين مسائل و

-4ارزيابی كارايی دانشگاه آزاد اسالمی

مشكالتی را كه بعنوان مسئله تحقيق باعث

واحد جنوب تهران با روش تحليل پوششی

تعريف چنين موضوعی شده اند بيان كنيم

داده ها.

ميبايست به موارد زير اشاره نماييم:

-9تعيين ميزان انحراف از كارايی در واحد

-2عدم وجود معيار جامع اندازه گيری

جنوب تهران در طی سالهای مختلف

كارائی برای معاونتهای دانشگاه آزاد

-1ارائه پيشنهاد جهت رفع موانع كارايی در

اسالمی

دانشگاه

-1فقدان معياری كه بتواند در تصميم

-3ارائه مدل مناسب جهت تعيين كارايی در

گيريهای مديريتی بدون وجود تعصبات

دانشگاه های ايران.

قضاوتی برای واحدهای دانشگاه آزاد

الف) تحقیقات پیشین

اسالمی مالك عمل قرار گيرد.

در زمينه سنجش كارايی و ارزيابی عملكرد

-7عدم رتبه بندی علمی واحدهای دانشگاه

مطالعات بيشماری صورت پذيرفته است

بر حسب معيار درجه كارآيی.

كه بدين شرح است:

اگر بخواهيم اصلی ترين مسائل و

 -مومنی،خدايی و بشيری ( ،)2733در مقاله

مشكالتی را كه بعنوان مسئله تحقيق باعث

شان كه تركيبی از مدل كارت امتيازی

تعريف چنين موضوعی شده اند بيان كنيم

متوازن و تحليل پوششی داده های فازی

ميبايست به موارد زير اشاره نماييم:

بود به ارزيابی عملكرد شعب تأمين

-2عدم وجود معيار جامع اندازه گيری

اجتماعی شهرستان های استان تهران

كارائی برای معاونتهای دانشگاه آزاد

پرداختند.

اسالمی
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Lamott , Gaelle & Geoff ( -

محوريت تحليل پوششی داده ها اشاره

 ،Carter. (2000استفاده از مدل كارت

نمودند.

امتيازی متوازن را جهت انتخاب شاخص

 -تحقيق ديگری كه در زمينه DEA

های عملكرد در حوزه های بازرسی مميزی

صورت گرفته ،پژوهشی است كه توسط

داخلی نشان داده است.

ساعتی ،معماريانی ( )2732انجام گرفته

 -احمديليوانی ( ،)2731كه در پايان نامه

است .آنها به اين موضوع پرداختند چون

خود به اندازه گيری مديريت زنجيره تامين

مجموعه اوزانی كه در تحليل پوششی داده

هولدينگ دارويی سازمان تامين اجتماعی با

ها به دست می آيد ،برای هر يک از

رويكرد تركيبی كارت امتيازی متوازن –

واحدها متفاوت است و گاهی نيز غير قابل

تحليل پوششی داده ها پرداخته است .در

قبول به نظر ميرسد كه يک عامل در دو

اين تحقيق شاخص های ورودی و

واحد اوزان بسيار متفاوتی داشته باشد .لذا

خروجی تحليل پوششی داده ها با استفاده

به يافتن مجموعه ای از اوزان مشترك در

از مدل كارت امتيازی متوازن برای زنجيره

تمامی واحدها برای عوامل (وروديها و

تامين شركتهای داروسازی شناسايی شده و

خروجی ها) پرداخته اند .آنها برای يافتن

كارايی اين شركتها بدست آمده است.

مجموعه ای مشترك از اوزان در DEA

-نصيری ( ،)2733كه در پايا ننامه خود به

فازی ،با اختصاص حد باالی اوزان به

اندازه گيری و تحليل كارايی شركتهای

عوامل ،انعطاف پذيری اوزان را محدود

مخابراتی استان ها به كمک تحليل پوششی

كرده و سپس با استفاده از اين فواصل

داده ها با محوريت كارت امتيازی متوازن

محدود شده مجموعه مشترك اوزان را به

اشاره كرده است ،كه ارزيابی كارايی و رتبه

دست می آورند .در همين راستا آنها مدل

بندی و دسته بندی شركتهای مخابراتی در

 CCR4فازی را پيشنهاد دادند كه در اين

نرم افزار  GAMSانجام شده است.

مدل پس از مراحل مختلف ،يک مدل

 -ايلت ،گول انيوشتوب ( ،)1119در مقاله

برنامه ريزی خطی را جهت اندازه گيری

خود به ساخت و ارزيابی كارت امتيازی

كارايی ارايه دادند.

متوازن در پروژه های تحقيقی و توسعه با

ب) ادبیات تحقیق
4

Charnes, Cooper and Rhodes Model
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در اين مقاله بر آنيم تا با استفاده از

بهبود مستمر و رشد سازمان بدهند(Eilat ،

دو مدل تركيبی كارت امتيازی متوازن و

et al., 2006, P.1021).
كارت امتيازی متوازن ،ابزاری است

تحليل پوششی داده ها به ارزيابی عملكرد
و سنجش كارايی مجموع عملكرد
معاونتهای دانشگاه آزاد بپردازيم .در ابتدا
مروری جامع بر مفاهيم كليدی اين تحقيق
می نماييم .وردر و ديويس معتقدند كه
ارزيابی عملكرد فرآيندی است كه عملكرد
شاغل با آن اندازه گيری می شود .ارزيابی
عملكرد فرآيندی است كه:
-2موجب تشخيص نارسايی های موجود
در سازمان ميشود.
-1موجب شناسايی فعاليتهای كارا و
اثربخش ميشود كه با تأكيد بر آنها زمينه ی
رشد و ارتقای كيفی امور می تواند فراهم
شود.
كارت امتيازی متوازن مفهومی است كه
توسط كاپالنونورتون به عنوان يک سيستم
اندازه گيری سازمانی ارائه شد .اين
متدولوژی بوسيله ی دركی كه ميگويد
مقياس های حسابرسی مالی سنتی ،از قبيل
نرخ بازگشت سرمايه ) ،(ROI9ممكن
است ناقص باشند و اگر به تنهايی استفاده
شوند ،ممكن استعالئم گمراه كننده برای

مديريتی متشكل از يک مجموعه از
مقياسهای دسته بندی شده در گروه ها كه
به عنوان «كارت» تفكيک شده اند (Eilat
et al., 2008, P.896) .
اين كارت ها يک ارزيابی متوازن از
عملكرد سازمان را در ابعاد مالی ،بازاريابی،
عملياتی و استراتژيک پيشنهاد ميدهند.
كارت امتيازی متوازن مقياسهای مالی و
عملياتی را تركيب ميكند ،و هم زمان بر
روی اهداف .(Eilat et al., 2008,
)P.896كوتاه مدت و اهداف بلند مدت
سازمان تمركز دارد.
در سال  2331كاپالن و نورتن
تحقيقی در ارتباط با روشهای ارزيابی
عملكرد در ده ها شركت آمريكايی انجام
دادند .انگيزه اين دو از اين تحقيق اين بود
كه شاخص های مالی برای ارزيابی عملكرد
در دنيای كسب و كا رنوين مؤثر نيستند.
كارت امتيازی متوازن دارای چهار ديدگاه
است كه عبارتند از:

الف–دیدگاه مالی
ديدگاه مالی به دليل ارتباط مستقيم با
خواسته های گروههای ذينفع نقطه تمركز

5

Return over Investment
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گر چه شاخصهای فرآيند و در برخی مواقع

-تمركز كيفيت بر روی نيازهای مشتری

شاخصهای مربوط به كاركنان دربرگيرنده

-هدايت زمان توليد بر اساس نيازهای

مباحثی از جمله ديدگاه مالی بوده است ،اما

مشتری

تأثير آنها بر روی اهداف مالی سازمان كمتر

-هدايت هزينه ها برای نيازهای مشتری

مورد توجه قرار گرفته است ،در واقع اين

د–دیدگاه یادگیری و رشد

ديدگاه نقطه شروعی برای شناسائی سه

چگونه ميتوان به اهداف بلند پروازانه تعيين

ديدگاه ديگر بوده و در نهايت موفقيت سه

شده در منظر فرآيندهای داخلی ،مشتری و

ديدگاه ديگر از طريق اين ديدگاه اندازه

در نهايت سهامداران جامه عمل پوشاند؟

گيری ميشود.

پاسخ به اين سئوال در اهداف و سنجه های

ب–دیدگاه مشتری

مربوط به منظر يادگيری و رشد نهفته است.

رضايت مشتری مضمون اصلی اكثر

اهداف اجرايی  BSCعبارتند از:

سيستمهای مديريت است .زيرا در اين

--2تدوين بيانيه مأموريت و چشم انداز و

سيستم ها مشتريان در ابتدا و انتهای

بيانيه ارزشها

فرآيندها قرار می گيرند و به كارگيری و

-1تدوين خط مشی های كلی

توجه به ابعاد زير در تعريف شاخص های

-7شناسايی فرصتها و تهديدها

مرتبط با ديدگاه مشتری ضرورت دارد:

-4شناسايی نقاط قوت و ضعف

مشتری گرايی

-9شناسايی ماتريس سوات

بازاريابی

-1تدوين و اولويت بندی استراتژی ها

-شناسايی نيازمندی های مشتری

-3تهيه نقشه استراتژی

-رضايت مشتری

-3تدوين سنجه های عملكردی كارت

ج–دیدگاه فرآیند

امتيازی متوازن

سازمانها اغلب برای كنترل و بهبود

-21و در نهايت قرار دادن سنجه ها بعنوان

فرآيندهای خود ،بر فرآيندهای درون

شاخص های ورودی و خروجی در مدل

سازمان متمركز می شوند و به كارگيری و

ارزيابی  DEAدر اين تحقيق

توجه به ابعاد زير در تعريف شاخص های

تحلیل پوششی داده ها:

تمامی فرآيندهای فرعی ،ضرورت دارد.
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"چارنز،كوپرورودز" پيشنهاد كردند كه بايد

كارايی واحديی همه واحدها كوچكتر يا

به هر « واحد تصميم گيری )،(DMU

مساوی يک است (< 2كارايی) در اين مدل

اجازه داد تا مجموعه ای از وزنها را در

متغيرهای اين مسأله وزنها هستند كه برای

برگزينند كه آنها را در مطلوبترين وضعيت

حل مسأله مطلوبترين وزنها را برای

نسبت به ديگر واحدها نشان دهد .تحت

حداكثر شدن كارايی  j0و نيز مقدار كارايی

اين شرايط كارايی واحد  j0را ميتوان با

آن ارايه ميكند كه مدل جبری اين مسأله به

حل اين مسأله حل كرد:

صورت زير می باشد:

yr  0

I

r

U

v1 x1 j

R 1
m



max Z 

j 1

كه  Mتعداد داده ها و  tتعداد ستاده ها

.4تعيين مسير اصالح و بهبود شاخص ها

است.

با تكيه بر نتايج عملی ارزيابی عملكرد

مدل اوليه  DEAيک برنامه كسری خطی

.9با تعيين اهداف شاخص ها بر اساس

است كه برای حل آن بايد نخست به مدل

مسير اصالح و بهبود و با استفاده از اين

خطی تبديل شود تا بتوان روشهای حل

روش ميتوان سيستم های پويا مكانيزه،

برنامه ريزی خطی را برای آن بكار برد.

ارزيابی عملكرد را بر اساس استراتژی های

ویژگیهای تكنیک ترکیبی

DEA -

BSC
.2اطمينان از ارتباط اهداف و استراتژی ها
با شاخص های كليدی عملكرد
.1وجود توازن در شاخصهای كليدی
عملكرد در ابعاد مختلف سازمان
.7ارزيابی سازمان در فضای مقايسهايی
تجربه شده از سالهای قبل با سازمانهای
مشابه

سازمان طراحی كرد( .نصيری)2733،

روش شناسی تحقیق
)1روش انجام تحقیق:
بطور كلی روشهای تحقيق را ميتوان با
توجه به دو مالك تقسيم كرد:
الف) هدف تحقيق و ب) نحوةگرد آوری
داده ها.
بر اين اساس پژوهش حاضر از نظر هدف
"كاربردی" و از نظر شيوه ی گرد آوری
اطالعات تحقيق «توصيفی» است.
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)2سؤاالت تحقیق:

هانيز جهت سنجش ارزيابی وكارايی

سؤال اصلی در اين تحقيق به قرار زير

شاخص ها استفاده شده است.

است:

)4قلمرو تحقیق( :موضوعی ،زمانی،

چگونه ميتوان كارايی كمی و كيفی دانشگاه

مكانی):

آزاد اسالمی واحد تهران جنوب را در طی

قلمرو موضوعی :درحوزه ميزان كارايی

سالهای  2731تا  2731اندازه گيری نمود؟

وارزيابی عملكرد می باشد.

سواالت فرعی در اين تحقيق به قرار زير

قلمرو مكانی :معاونت های دانشگاه

است:

آزاداسالمی واحدتهران جنوب

-2شاخصهای ورودی و خروجی برای

قلمرو زمانی :مبنای زمانی اين تحقيق

ارزيابی معاونتهای دانشگاه آزاد با توجه به

اطالعات موجودازسال2731تا 2731می

شاخص های كارت امتيازی متوازن

باشد

كدامند؟

 )5روش گرد آوری اطالعات (میدانی،

-1واحدهای كارا و واحدهای ناكارا كدامند

کتابخانه ای و غیره):

و كارايی آنها چه قدر است؟

روش گردآوری اطالعات در خصوص

-7واحدهای الگوی كارا برای يک واحد

مطالعات نظری از نوع كتابخانه ای و

ناكارای خاص كدامند و مقادير ورودی و

استفاده از مقاالت ،كتب و ساير منابع

خروجی يک واحد ناكارا به چه ميزان بايد

موجود در اين زمينه است .ضمناً به مقدار

باشد تا به كارايی واحدهای مرجع خود

بسيار زياد از اطالعات و منابع موجود در

برسد؟

شبكه جهانی اينترنت استفاده شده است.

-4عوامل ناكارايی در واحدهای كارا

در زمينه مطالعات عملی نيز روش

كدامند؟

گردآوری اطالعات ميدانی بوده و با

)3مدل تحقیق:

مراجعه مستقيم به مراكز ارائه دهنده

دراين تحقيق از دو مدل جهت ارزيابی

اطالعات در اين خصوص و با استفاده از

عملكرداستفاده شده است ،مدل كارت

نظرات خبرگان مرتفع گرديده است.

امتيازی متوازن جهت تعيين شاخص ها
استفاده شده است ومدل تحليلپوششی داده
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)6توصیف متغیر ها:
مهمترين شاخص های ورودی و خروجی

برای مدل تحليل پوششی داده ها انتخاب
گرديد كه ذيالً ارائه گرديده است.

جدول ( :)2شاخص های ورودی وخروجی
ورودی

خروجی

مالی :ميزان درآمد كل

مالی :نسبت كل درآمد به هزينه

مشتری

مشتری :نسبت كل دانشجو به فارغ التحصيالن

فرآيندهای داخلی

فرآيندهای داخلی :نسبت فضای آموزشی به تعداد دانشجويان

يادگيری ورشد :تعداداعضای هيات علمی

يادگيری ورشد :نسبت فعاليتهای پژوهشی به تعداداعضای هيات علمی

تشریح ورودیها و خروجی های مدلهای

نسبت كل دانشجو به كل فارغ التحصيالن

تحلیل پوششی داده ها:

(منظر مشتری) :شامل تعداد كل دانشجو در

الف :ورودی های مدل تحليل پوششی داده

مقاطع مختلف تقسيم بر تعداد كل فارغ

ها ،مرتبط با مناظر كارت امتيازی متوازن:

اتحصيالن در مقاطع مختلف می باشد.

ميزان درآمد كل (منظر مالی) :شامل درآمد

نسبت فضای آموزشی به تعداد دانشجويان

شهريه دانشجويان و درآمد غير شهريه می

(منظر فرآيندهای داخلی) :شامل كل فضای

باشد.

آموزشی تقسيم بر تعداد دانشجويان.

تعداد اعضای هيات علمی (منظر يادگيری

نسبت فعاليتهای پژوهشی به تعداد اعضای

و رشد) :شامل تعداد اعضای هيات علمی

هيات علمی (منظر يادگيری و رشد):

با مرتبه استاديار ،استاد و دانشيار می باشد.

فعاليتهای پژوهشی شامل :مقاالت درج

ب :خروجی های مدل تحليل پوششی داده

شده در مجالت آی اس آی ،مجالت

ها ،مرتبط با مناظر كارت امتيازی متوازن:

داخلی مجالت خارجی غير آی اس آی و

نسبت كل درآمد به هزينه (منظر مالی):

همچنين طرح های تحقيقاتی می باشد.

شامل جمع درآمدهای موجود در دانشگاه
تقسيم بر كل هزينه هاست.
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جدول ( :)1ارقام ورودی وخروجی طی سالهای 2731تا 2731
داده ها
معاونت

ستاده ها

معاونت مالی

معاونت مالی

آموزشی
سال

معاونت

معونت پژوهشی

معاونت عمرانی

آموزشی

تعداداعضای

ميزان درآمد

نسبت كل

نسبت فارغ

نسبت فعاليتهای

نسبت فضای

هيات علمی

(ارقام به

درامد به كل

التحصيالن به

پژوهشی به

آموزشی به تعداد

ميليارد ريال)

هزينه ها

تعدادكل

تعداد اعضای

دانشجويان

دانشجو

هيات علمی

2731

732

292111

18131

18133

18213

18333

2737

737

299111

18719

18191

18111

18337

2734

913

213111

18417

18741

1813

28713

2739

433

119111

18433

18713

18711

28713

2731

923

122111

18429

18132

18133

28234

2733

911

212111

18331

18111

18717

28177

2733

119

133111

18333

18111

18733

28177

2733

411

719111

28122

18493

18111

28113

2731

432

313111

18733

18423

18114

28133

2732

437

343111

18417

18724

18717

2819

2731

913

2221111

18113

18133

18731

28117

2737

923

2441111

18333

18234

18424

28414

2734

972

2371111

28112

18123

18127

28942

2739

997

1131111

28147

18214

18913

28219

2731

933

7911111

28312

18274

18133

28149

2733

932

7371111

28322

18219

18412

28112

2733

932

7371111

28191

18217

18943

28194

2733

931

4141111

28919

18213

18411

28114

2731

133

7131111

28277

18239

18331

28713

اجرای تحقیق:
مدل مضربی  CCRورودی محور
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با توجه به مدل باال مدل پوششی CCR

مدل پوششی  CCRورودی محور

ورودی محور به صورت زير می باشد:

با توجه به حل مدل پوششی CCR
ورودی محور نتايج زير بدست می آيد.
جدول ( :)7كارايی واحدهای تحت بررسی با توجه به مدل پوششی  CCRورودی محور

88

رديف

سال

كارايی

رديف

سال

كارايی

2

2731

183311

29

2731

2

1

2737

183323

21

2733

183931

7

2734

183797

23

2733

183341

4

2739

18334

23

2733

183311

9

2731

183141

23

2731

183331

1

2733

2

3

2733

183234

3

2733

2

3

2731

2

21

2732

2

22

2731

183399

21

2737

183333
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27

2734

2

24

2739

2

با توجه به تنايج مدل پوششی كارايی

مجموع عملكرد معاونت های دانشگاه برای

های واحدهای تحت بررسی بصورت زير

سال های  2733 ،2733تا  2732و  2734تا

می باشد:

 2731كارا شناخته شده اند.
مدل پوششی  BCCورودی محور

جدول( :)4كارايی واحدهای تحت بررسی با توجه به مدل پوششی  BBCورودی محور
رديف

سال

كارايی

رديف

سال

كارايی

2

2731

2

29

2731

2

1

2737

2

21

2733

183111

7

2734

183447

23

2733

2

4

2739

183229

23

2733

183713

9

2731

183413

23

2731

2

1

2733

2

3

2733

2

3

2733

2

3

2731

2

21

2732

2

22

2731

183313

21

2737

183343

27

2734

2

24

2739

2

با توجه به تنايج مدل پوششی

 2734تا  2733 ،2731و 2731كارا شناخته

 BCCكارايی های واحدهای تحت

شده اند.

بررسی بصورت زير می باشد:

مدل:NIRS6

مجموع عملكرد معاونت های دانشگاه برای

بدليل ضعف اندازه گيری كارايی مقياس در

سال های 2731و  2733 ،2737تا  2732و

بيان افزايشی يا كاهشی بودن بازده به
6

Near-infrared spectroscopy
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مقياس برای واحد تحت بررسی از مدل

كنيم.

بازده به مقياس غير افزايشی استفاده می

مدل  NIRSبه صورت زير می باشد:

جدول ( :)9كارايی واحدهای تحت بررسی با توجه به مدل  NIRSورودی محور
رديف

سال

كارايی

رديف

سال

كارايی

2

2731

183311

29

2731

2

1

2737

183323

21

2733

183111

7

2734

183791

23

2733

2

4

2739

18334

23

2733

183713

9

2731

183141

23

2731

2

1

2733

2

3

2733

2

3

2733

2

3

2731

2

21

2732

2

22

2731

183399

21

2737

183333

27

2734

2

24

2739

2

با توجه به حل مدل  NIRSورودی

فنی مدل بازده به مقياس غير افزايشی با

محور نتايج بصورت زير بدست می آيد:

كارايی فنی بازده به مقياس متغير مساوی

مجموع عملكرد معاونت های دانشگاه برای

باشد بازده به مقياس نزولی است و اگر

سال های  2733تا  2734 ،2732تا ،2731

نامساوی باشد بازده به مقياس افزايشی

 2733و  2731كارا شناخته شده اند.

است.

ماهيت ناكارايی مقياس يک واحد (به علت

نتایج مدل ورودی محور:

بازده به مقياس افزايشی يا كاهشی) برای

بر اساس روش فار و گروسكف مقايسه

يک واحد خاص با حل مدل های NIRS

نتايج مدل ها بصورت زير است:

و مدل  BCCبدست می آيد .اگر كارايی
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جدول ( :)1مقايسه نتايج مدل های  NIRS,CCR,BCCورودی محور
سال

كارايی CCR

كارايیBBC

كارايیNIRS

بازده به مقياس

2731

183311

2

183311

افزايشی

2737

183323

2

183323

افزايشی

2734

183797

183447

183797

افزايشی

2739

18334

183229

18334

افزايشی

2731

183141

183413

183141

افزايشی

2733

2

2

2

ثابت

2733

183234

2

2

كاهشی

2733

2

2

2

ثابت

2731

2

2

2

ثابت

2732

2

2

2

ثابت

2731

183399

183313

183399

افزايشی

2737

183333

183343

183333

افزايشی

2734

2

2

2

ثابت

2739

2

2

2

ثابت

2731

2

2

2

ثابت

2733

183931

183111

183111

كاهشی

2733

183341

2

2

كاهشی

2733

183311

183713

183713

كاهشی

2731

183331

2

2

كاهشی

مدل پوششی  CCRخروجی محور

مدل های خروجی محور
نتايج بدست آمده در باال بر اساس

ابتدا همانند مراحل گفته شده در باال مدل

مدل های ورودی محور می باشد .بهمين

 CCRخروجی محور را برای واحدهای

دليل با نگاهی ديگر از مدل تحليل پوششی

تحت بررسی اجرا می كنيم.

داده به بررسی خروجی ها می پردازيم.
جدول ( :)3كارايی واحدهای تحت بررسی با توجه به مدل پوششی  CCRخروجی محور
واحد تصميم

سال

كارايی

گيری

واحد تصميم

سال

كارايی

گيری

2

2731

282113

29

2731

2

1

2737

282742

21

2733

281414

7

2734

281131

23

2733

281193

4

2739

282234

23

2733

282779

9

2731

281474

23

2731

28214

1

2733

2

3

2733

2813
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3

2733

2

3

2731

2

21

2732

2

22

2731

281241

21

2737

281211

27

2734

2

24

2739

2

نتايج برای حل مدل پوششی
 CCRخروجی محور بصورت زير می
باشد :مجموع عملكرد معاونت های
دانشگاه برای سال های  2733 ،2733تا
 2732و  2734تا  2731كارا شناخته شده
اند.
مدل پوششی  BCCخروجی محور
سپس مدل پوششی  BCCرا برای
خروجی های مورد بررسی قرار می دهيم.
نتايج كارايی واحدها را در جدول زير
مشاهده می كنيد.

7

Banker-Charnes-Cooper
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جدول ( :)3كارايی واحدهای تحت بررسی با توجه به مدل پوششی  BCCخروجی محور
واحد تصميم

سال

كارايی

گيری

واحد تصميم

سال

كارايی

گيری

2

2731

2

1

2737

2

21

7

2734

28141

23

4

2739

281313

23

2733

9

2731

282313

23

2731

1

2733

2

3

2733

2

3

2733

2

3

2731

2

21

2732

2

22

2731

281213

21

2737

281211

27

2734

2

24

2739

2

نتايج برای حل مدل پوششی BCC

29

2731

2

2733

281239

2733

2
281193
2

مدل  NIRSخروجی محور

خروجی محور بصورت زير می باشد:

همان طور كه برای مدل ورودی محور

مجموع عملكرد معاونت های دانشگاه برای

گفته شد ،مدل  NIRSنيز برای مدل

سال های  2731و  2733 ،2737تا ،2732

خروجی محور مورد نياز است.مدل

 2734تا  2733 ،2731و  2731كارا

 NIRSبرای خروجی ها بصورت جدول

شناخته شده اند.

زير می باشد.

جدول ( :)3كارايی واحدهای تحت بررسی با توجه به مدل  NIRSخروجی محور
واحد تصميم

سال

كارايی

گيری

واحد تصميم

سال

كارايی

گيری

2

2731

282113

29

2731

2

1

2737

282742

21

2733

281239

7

2734

28141

23

2733

2

4

2739

281313

23

2733

281193

9

2731

282313

23

2731

2

1

2733

2

3

2733

2

3

2733

2

3

2731

2

21

2732

2
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22

2731

281213

21

2737

281211

27

2734

2

24

2739

2

نتايج بدست آمده برای مدل NIRS

مقایسه مدل های  BCC ،CCRو

خروجی محور بصورت زير می باشد:

 NIRSخروجی محور:

مجموع عملكرد معاونت های

مقايسه مدل های  BCC ،CCRو

دانشگاه برای سال های  2733تا ،2732

 NIRSخروجی محور برای محاسبه ی

كارا

بازده به مقياس افزايشی و كاهشی برای

 2734تا  2733 ،2731و 2731
شناخته شده اند.

واحدها را در جداول زير مشاهده می كنيد.

جدول ( :)21مقايسه مدل های  BCC ،CCRو  NIRSخروجی محور
سال

كارايی CCR

كارايیBBC

كارايیNIRS

بازده به مقياس

2731

282113

2

282113

افزايشی

2737

282742

2

282742

افزايشی

2734

281131

28141

28141

كاهشی

2739

282234

281313

281313

كاهشی

2731

281474

282313

282313

كاهشی

2733

2

2

2

افزايشی

2733

2813

2

2

كاهشی

2733

2

2

2

ثابت

2731

2

2

2

ثابت

2732

2

2

2

ثابت

2731

281241

281213

281213

كاهشی

2737

281211

281211

281211

ثابت

2734

2

2

2

ثابت

2739

2

2

2

ثابت

2731

2

2

2

ثابت

2733

281414

281239

281239

كاهشی

2733

281193

2

2

كاهشی

2733

282779

281193

281193

كاهشی

2731

28214

2

2

كاهشی

با توجه به نتايج مدل های ورودی

 2733تا  2734 ،2732تا  2731سال های

محور و خروجی محور برای مجموع

كارا برای مجموع عملكرد معاونت های

عملكرد معاونت های دانشگاه ،سال های

دانشگاه شناخته شده اند و سال های الگو
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برای عملكرد بهينه معاونت های دانشگاه

چهارگانه كارت امتيازی متوازن ،تعيين

می باشند.

گرديده است .با توجه به اينكه تعداد

مدل های مرجع:

واحدهای تصميم گيرنده محدود بوده

از نتايج مقايسات مدل های ،CCR

اند ،در انتخاب ورودی و خروجی

 BCCو  NIRSعملكرد سال های ناكارا

های مدل بايستی تعداد محدودی از

بصورت بازده به مقياس افزايشی و كاهشی

شاخص ها تعيين می شدند ،در نهايت

مشخص می شوند .در مدل های ورودی

با بحث و تبادل نظر با خبرگان

محور عملكرد سال های  2731تا ،2731

سازمان ،دو شاخص عمده به عنوان

 2731و  2737بصورت بازده به مقياس

مهمترين شاخص های ورودی در نظر

افزايشی می باشد .همچنين عملكرد سال

گرفته شدند ،همچنين چهار شاخص

های  2739و  2733 ،2731و  2733تا

به عنوان خروجی برای ارزيابی كارايی

 2731بصورت بازده به مقياس كاهشی می

معاونت های واحد تهران جنوب

باشد .مجموع عملكرد معاونت های

انتخاب شدند ،سپس با استفاده از مدل

دانشگاه در اين سال ها ناكارا می باشند و

تحليل پوششی داده ها ارزيابی شدند.

برای عملكرد بهتر می بايد سال های

الزم به ذكر است جهت اطمينان از

 2733 ،2733تا  2734 ،2732تا  2731را

كارايی واحدهای تصميم گيرنده ،هر

به عنوان الگو بررسی كنند .واحدهای

يک از واحدها در سه مدل تحليل

مرجع نيز برای واحدهای غير كارا برای

پوششی دادها بررسی شدند و در

تخصيص بهينه منابع مشخص می شود.

نهايت كارايی واحدهای تصميم

نتیجه گیری:

گيرنده به دست آمده است .سالهای

در اين تحقيق با مطالعه بر روی

مرجع برای واحدهای ناكارا تعيين

ماموريت ها و چشم اندازهای سازمان

شدند و بازده به مقياس اين واحدها

و شناخت استراتژی های موجود در

تعيين شدند .در اين بخش مهم ترين

سازمان ،نقشه استراتژی سازمان ترسيم

نتايج ودست آوردهای پايان نامه را در

شد .سپس با استناد بر نظر خبرگان

غالب پاسخگويی به مهم ترين

شاخص های كليدی در مناظر
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سواالت تحقيق حاضربيان خواهيم

-

نمود.

نسبت فعاليتهای پژوهشی به
تعداد اعضای هيات علمی (رشد

-2شاخص های ورودی وخروجی برای
ارزيابی معاونت ها ی دانشگاه با توجه به
مدل كارت امتيازی متوازن كدامند؟

و يادگيری)
-

نسبت فضای آموزشی به تعداد
دانشجويان (فرايند های داخلی)

به منظور يافتن پاسخ اين سوال تحقيقات

-1واحد های كارا وناكارا كدامند وكارايی

متعدد داخلی و خارجی مرتبط با موضوع

آنها چقدر است؟

اين تحقيق مورد مطالعه و بررسی قرار

از نتايج مقايسات مدل های ،CCR

گرفت .همچنين به منظور سنجش كاربردی

BCCو  NIRSدر نهايت مجموع عملكرد

بودن مولفه ها با كارشناسان مشورت های

معاونت های دانشگاه برای سال های،2733

متعددی به عمل آمد .در نتيجه  1مولفه به

 2733تا  2732و  2734تا  2731كارا

عنوان داده  4مولفه به عنوان ستاده شناسايی

شناخته شده اند.

وتعيين شد كه برای درك بهتر به صورت

-7واحد های الگوی كارا برای يک واحد

زير نشان داده شده اند.

ناكارا كدامند؟

ورودی های مدل تحليل پوششی داده ها،
مرتبط با مناظر كارت امتيازی متوازن:
-

-

از نتايج مقايسات مدل های ،CCR
 BCCو  NIRSعملكرد سال های ناكارا

تعداد اعضای هيات علمی

بصورت بازده به مقياس افزايشی و كاهشی

(فرايندهای داخلی كسب و كار)

مشخص می شوند .در مدل های ورودی

ميزان درآمد (مالی)

محور عملكرد سال های  2731تا ،2731

خروجی های مدل تحليل پوششی داده ها،

 2731و  2737بصورت بازده به مقياس

مرتبط با مناظر كارت امتيازی متوازن:

افزايشی می باشد .همچنين عملكرد سال

-

-

نسبت كل درآمد به كل هزينه ها

های  2739و  2733 ،2731و  2733تا

(مالی)

 2731بصورت بازده به مقياس كاهشی می

نسبت فارغ التحصيالن به تعداد

باشد .مجموع عملكرد معاونت های

كل دانشجو (مشتری)

دانشگاه در اين سال ها ناكارا می باشند و
برای عملكرد بهتر می بايد سالهای ،2733
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 2733تا  2734 ،2732تا  2731را به عنوان
الگو بررسی كنند .واحدهای مرجع نيز

-

پايين بودن نسبت فضای آموزشی
به تعداد دانشجويان

برای واحدهای غير كارا برای تخصيص

پیشنهادات

بهينه منابع مشخص می شود.

 )1پشنهادات کاربردی:

-4نتايج ناكارايی در واحدهای ناكارا
كدامند؟

با توجه به نتايج حاصل از تحقيق به
تمامی دانشگاه های موجود درايران

باتوجه به اينكه در اين تحقيق از مهم

خصوصا دانشگاه های آزاداسالمی توصيه

ترين شاخص ها در عملكرد مجموع

می شود كه از تحقيق موجود به منظور

معاونت ها در دانشگاه استفاده گرديد و

كاراتر شدن معاونت های خود استفاده

آنچه در اين تحقيق مد نظر قرار گرفت

نموده واز سال های كارا برای كارايی بهتر

كارايی مجموع معاونت ها در سال

الگوبرداری شود.

های2731تا 2731بود .عوامل ناكارايی در

اين تحقيق ،شاخص های مهم در ارزيابی

سال های  2731تا  2731و  2731و 2737

دانشگاه هارا كه با توجه به منظر موجود

و  2733تا  2731به علت اينكه مجموع

دركارت امتيازی متوازن استخراج شده اند

عملكرد هريک از معاونت ها باعث كارا

رادر اختيار محققان قرار می دهد.

وناكارا شدن سال ها گرديده است از اين

)2پیشنهادات آتی:

رو دليل ناكارايی هريک از اين سال ها
ناشی ازيک ياچند مورد از موارد زير است:
-

پايين بودن نسبت درآمد به هزينه
ها

-

پايين

مورد استفاده در اين تحقيق برای جلوگيری
از بزرگ تر شدن مدل ،به صورت محدود
انتخاب شده اند .توصيه می شود برای

بودن

نسبت

فارغ

التحصيالن به تعداد دانشجويان
-

.2با توجه به اينكه هريک از شاخص های

پايين بودن نسبت فعاليت های
پزوهشی به تعداد اعضای هيات

اينكه بتوان هر يک از معاونت ها را
بصورت جامع و كامل بررسی نماييم ،آن
ها را جداگانه طی سال های مختلف مورد
ارزيابی قرار داد.

علمی
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.1ارزيابی كارائی معاونت های دانشگاه آزاد

معيار كارائی ،سپس بدست آوردن نتايج

اسالمی و دانشگاه های دولتی با مدلی

مدل تحليل پوششی داده ها.

تركيبی و مقايسه آنها با يكديگر.

.4استفاده از مدل تركيبی كارت امتيازی

.7استفاده از مدلهای رتبه بندی اندرسون-

متوازن و تحليل پوشش داده ها برای اندازه

پيترسون برای تعيين كارائی معاونت های

گيری رشد كارائی واحدهای اجرائی كشور

دانشگاه و رتبه بندی واقعی آنها براساس

نظير وزارتخانه ها و واحدهای اجرائی و
سازمان های استراتزی محور.
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Evaluate the Performance Efficiency of the Departmant
Azad University South Tehran Balanced Scorecard
Approachcombines Data Envelopment Analysis


Dr. K. Fathi Hafashjani



E. hesami

ABSTRACT
In this study an approach for evaluating the efficiency department of
Azad University, Tehran South during the years 1983 to 2011 offers.
This approach, the balanced scorecard, along with the DEA uses for this
purpose the theory and history of performance is studied. Then outlines
the fusion model balanced scorecard BSC / DEA DEA as a suitable
model for evaluation of performance has beenLandscape indicators
associated with the privilege card and identification strategy based on
background research and have been collected by experts at the
University of the DEA model inputs and outputs according to past
research and expert panel determined The inputs and outputs of the
previous models and expert panel determined the data related to
decision making units (DMU) were collected and analyzed. At the end
of the survey results and analysis of information obtained Aztjzyh
research questions have been answeredResults of the survey can
determine the best or most effective performance units and other units
of the decision maker, is based on various aspects of the organization.
Results of this study can be a basis for analyzing and planning for
improvement into the organization.
Key words:
Analysis.

Efficiency,Balanced

Scorecard,DateEnvelopement
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