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چکیده
امروزه مهم ترین و اساسی ترین مراکز امر آموزش عالی دانشگاه ها و مؤسسات تابع آنها می باشند. این مراکز به واسطه نقشي که 
در تربيت نيروي انس��اني متخصص، توليد دانش روز و اش��اعه آن و پيشرفت هاي تحقيقاتی، تكنولوژیكی و علمي دارند از سهم 

قابل توجهي در تسریع و تسهيل توسعه پایدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند.
سنجش کيفيت عملكرد دانشگاه ها و مؤسسات تابع آنها درخصوص استفاده بهينه از منابع و برآوردن هرچه بيشتر اهداف، 
ضرورت دارد. همچنين ارزشيابي کيفيت عملكرد این مراکز یكي از ضروریات پویایي آنها می باشد به طوری که عدم وجود فرآیند 
ارزش��يابي مس��تمر، س��بب رکود آنها مي گردد در حالی که ارزیابی کيفيت عملكرد مي تواند ضمن شناس��ایي نقاط قوت و ضعف 
و حداقل س��ازی منابع ورودي، وضعيت کنونی را بهبود بخش��د. از اینرو این پژوهش برآنس��ت تا ضمن بررسی موضوع سنجش 
کيفيت عملكرد دانشگاه ها و مؤسسات تابع آنها، به بررسي اقدامات انجام شده در این حوزه بپردازد و تحليلي از وضعيت موجود 

ارائه نماید.

واژه های کلیدی: آموزش عالی، ارزیابی کیفیت عملکرد، دانشگاه ها و مؤسسات تابع آنها.

1. این پژوهش یكی از دستاوردهای طرح پژوهشی شماره 93/12212 صورت گرفته در دانشگاه اراک می باشد.
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مقدمه
دانش��گاه ها و مؤسس��ات تابعشان به عنوان مراکز اساس��ی نظام آموزش عالي و منبع مهم و با ارزش تأمين 
نيروي انس��اني متخصص، ماهر، متفكر و کارآمد به حس��اب می آیند. آنها از یك س��و حافظ و ناقل ميراث 
فرهنگي و ارزش هاي حاکم بر جامعه اند و از س��وي دیگر پاس��خگوي نيازهاي اجتماعي براي کسب، اشاعه 
و گسترش علم و فناوري می باشند )فيتزپاتریك و همكاران، 2004(. از اینرو، این مراکز نظام آموزش عالي 
نقش بس��يار تعيين کننده اي در رش��د و گس��ترش اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هر جامعه ای دارند و بعضًا 

به عنوان محور اصلي رشد و توسعه نيز معرفي می گردند. 
دانش��گاه ها و مؤسسات تابعشان درصورتي که همواره دغدغه بهبود کيفيت عملكرد خود را داشته باشند 
مي توانند بهترین خدمات را به جامعه ارائه نمایند. همچنين استقرار نظام ارزیابي کيفيت عملكرد دراین مراکز 

آموزش عالی ازجنبه های زیر نيز دارای اهميت است:
از آنجایی که هزینه و بهره وري تحت تأثيرکيفيت قرار دارد، بنابراین إرتقا کيفيت موجب کاهش هزینه ها  ○

و افزایش بهره وري می گردد )هو، 5991؛ چانگ بينگ سان، 2002(.
در صورت  عدم مطلوبيت کيفيت مراکز دانشگاهی، آینده ی علمي و فني کشور تحت تأثير قرار گرفته و  ○

به کمبود و فقر نيروي انس��اني متخصص و کارآمد منجر می گردد و در نتيجه اهداف برنامه هاي رش��د و 
گس��ترش اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کش��ور با مشكالت متعددی مواجه خواهد شد )ساليس،0831؛ 

اسحاقی، 5831(.
عدم  وجود فرآیند ارزیابي در نظام هاي دانش��گاهی، موجب رکود آنها مي گردد. بنابراین، ارزیابي عملكرد  ○

مراکز دانش��گاهی س��بب مي گ��ردد تا نقاط قوت  و ضع��ف  و نيز فرصت ها و عوامل بازدارنده ی توس��عه 
مشخص گردند و امكان برنامه ریزي هاي مناسب جهت بهبود و إرتقا وضعيت فراهم گردد.

دانش��گاه به  عنوان یك سازمان غيرانتفاعی دارای اهداف ویژه ای است که برای حداکثر استفاده از منابع  ○
محدود در دس��ترس و دستيابی هرچه بيش��تر به اهداف، نيازمند سنجش و ارزیابی کيفيت عملكرد خود 

می باشد )قادیكالیی و ميزانی، 7831(.
جهاني ش��دن، توجه به اقتصاد دانایي محور در برنامه هاي رش��د و توس��عه پایدار و نيز لزوم گس��ترش  ○

فرصت هاي آموزش عالي براي تعداد بيشتري از داوطلبان امری اجتناب ناپذیر می باشد.
کيفيت تمام سازمان ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم به کيفيت نظام آموزش عالی وابسته است. ○

راه حل بهبود و إرتقا کيفيت عملكرد در هر س��ازمانی ایجاد ساز و کار مناسب و کارآمد ارزیابی می باشد. 
اهميت ارزیابی از آن جهت اس��ت که واقعيت یاکيفيت آنچه می خواهد محقق ش��ود تعيين می گردد. از اینرو 
و با توجه به مطالب بيان ش��ده، س��نجش کيفيت عملكرد دانش��گاه ها  و مؤسس��ات تابعشان یك ضرورت 
انكارناپذیر است و آنچه در پژوهش های حوزه ی  سنجش کيفيت عملكرد این مراکز باید دغدغه ی اصلي قرار 
گيرد، یافتن چارچوب و الگویي جامع است که مجریان و مدیران دانشگاهي بتوانند با استناد به آن، وضعيت 
کيفي دانش��گاه خود را با توجه به یك دیدگاه همه جانبه محك بزنند. بنابراین پژوهش حاضر درصدد است 
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تا ضمن بررس��ی موضوع سنجش کيفيت عملكرد دانش��گاه ها و مؤسسات تابع آنها، به بررسي رویكردهاي 
ارزیابي و اقدامات انجام شده در این حوزه بپردازد و تحليلي از وضعيت کنونی ارائه نماید.

در ادامه، ابتدا تعریف مس��ئله، سپس مطالعه و بررس��ی برخی تحقيقات صورت گرفته در حوزه سنجش 
کيفي��ت عملكرد دانش��گاه ها و مؤسس��ات تابع آنه��ا صورت می پذی��رد. نهایتًا تحليل��ي از وضعيت موجود، 

نتيجه گيري  و پيشنهادهایی برای تحقيقات  آتی بيان می گردد.

تعریف مسئله
در سال های اخير کيفيت در نظام  آموزش عالي مورد توجه جدی قرار گرفته است و بحث کيفيت در مقابل 
کميت عنوان گردیده اس��ت و از این رو با رش��د و گس��ترش کمی نظام آموزش عالی مس��ئله کيفيت نيز 
مطرح می گردد. س��انيال )2007( کيفيت نظام آموزش عالی را به صورت تناس��ب اهداف نظام آموزش عالی 
با نيازهای فرد و جامعه، تناس��ب برنامه های نظام برای تحقق اهداف و انطباق عملكرد نظام با اس��تانداردها 

تعریف می کند.
کيفيت در نظام  آموزش عالي به  س��ادگی قابل تعریف نيس��ت و هيچ گون��ه توافقي در خصوص تعریف 
کيفي��ت در نظام آموزش عالي وجود ندارد )ش��يلدس، 1999؛ یارمحمدیان، 1383(. دليل عمده آن می تواند 
تنوع متغيرهایي باش��د که در امر آموزش دخيل هس��تند. عالوه بر آن در بسياری از موارد توافقي بر سر این 
متغيرها وجود ندارد و بسياري از این متغيرها ناشناخته اند )مؤمنی راد و علی آبادی، 2010(. بنابراین، پيچيدگي 
نظام آموزش عالي، معلوم نبودن اینكه واقعًا مصرف کننده آن کيس��ت و توليدات آن چيست، تعریف کيفيت 
در آنرا با مشكل روبرو کرده است. همچنين در نظام آموزش عالي آنچه که در تعریف کيفيت مرکزیت دارد، 
دیدگاه ها و نظرات مخاطبان مي باش��د. در نظام آموزش عالي کيفيت تابع نظر مخاطباني اس��ت که کيفيت 
را خود تعبير مي کنند و با توجه به دیدگاه و نظر خود به تعریف آن مي پردازند )بازرگان، 1380؛ روینس��تين، 
1383(. از این��رو، بای��د اظهار نمود ارائه ی نيمرخي از کيفيت همواره با عينيت همراه نمی باش��د و با ذهنيت 
حرکت مي کند، بنابراین باید پذیرفت که کيفيت به آسانی قابل سنجش نخواهد بود و در نتيجه هم تعاریف 
معيار مدار و هم تعاریف هنجار مدار در خصوص کيفيت مي توانند معتبر و صحيح باشند )بازرگان، 1374(. از 
نظر یونسكو، کيفيت در نظام آموزش عالي مفهومي چند بعدي است که به ميزان زیادي به وضعيت محيطي 
نظام دانشگاهي، شرایط و استانداردهاي رشته دانشگاهي بستگي دارد. بر همين اساس نمي توان بيان نمود 

که کيفيت از یك تئوری عمومي یا یك الگوي کلي به دست مي آید )بازرگان، 1383 )ب((.
مس��ئله س��نجش کيفيت عملكرد دانشگاه ها و مؤسسات تابع آنها ش��امل دو مرحله اساسی و اصلی زیر 

می باشد:
مرحله 1: شناسایی معيارهایی که بتوان به وسيله آن کيفيت عملكرد را به صورت مناسب مورد قضاوت  ○

قرار داد.
معيارهای س��نجش عملكرد ابزاری مناسب برای طراحی و اجرای برنامه های گوناگون در سازمان و نيز 
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ارزیابی آن می باشد. به وسيله معيارهای سنجش عملكرد می توان عملكرد گذشته و وضعيت موجود و مطلوب 
سازمان را بررسی نمود و با استانداردها مقایسه نمود. از اینرو، معلوم بودن معيارهای دقيق سنجش، از جمله 
پيش شرط های اساسی و اصلی در دستيابی به کيفيت مطلوب و تحقق اهداف در سازمان های گوناگون و از جمله 
نظام های آموزشی است و معلوم نمودن آن در ابعاد گوناگون می تواند موجبات افزایش بهره وری و کارایی نظام 
آموزش عالی را فراهم نماید ( والس��كينو و همكاران، 2004(. بنابراین در نظام س��نجش کيفيت عملكرد، بر 
تدوین معيار ها و مؤلفه های مؤثر بر مؤفقيت نظام س��نجش کيفيت عملكرد تأکيد گردیده است. به طور کلی 
می توان شاخص های جذاب بودن، خاص بودن، مؤثر بودن، سودمندی، کارآمدبودن، مولد رشد و بين المللی 
بودن را برای یك نظام آموزش عالی برتر استخراج نمود. همچنين مجموعه عواملی که یونسكو برای نظام 
آموزش عالی مورد اس��تفاده قرار می دهد ش��امل سنجش بر پایه  محورهای استاد – دانشجو، توليد و توسعه 
بر پایه محور انتش��ارات، توليد و توس��عه ی تكنولوژی بر پایه ثبت ابداعات، منابع مادی اختصاص  داده شده، 

تعریف کمی و کيفی ارتباط منسجم ميان آموزش و پژوهش می باشد )شفيعا، 2002(.  
مرحله 2: ارائه یك مدل مناس��ب ارزیابي به منظور تحليل و ارزیابي عوامل شناس��ایی ش��ده ی مؤثر بر  ○

کيفيت.
به منظور سنجش و ارزیابی کيفيت عملكرد دانشگاه ها و مؤسسات تابع آنها، هارمن )1996( پنج تكنيك 
اصلي و اساس��ی ارائه ش��ده در ش��كل 1 را نام مي برد. همچنين یك طبقه بندي تفصيلي، الگوهای ارزیابي 
آموزش��ي را به چهارده دس��ته تقسيم مي نماید که در شكل 1 ارائه گردیده است. در ميان الگوهاي یاد شده، 
الگوي اعتبارسنجي کاربرد وسيع تري در آموزش عالي داشته است. کاربردي از این الگو را مي توان در نظام 
آموزشي آمریكا از سال 1905 مشاهده نمود )هاشمي و پورامين زاد، 1390(. همچنين زین آبادي معتقد است 
ک��ه از ميان کليه این الگوها: الگوی ارزیابی تحقق هدف، الگوي ارزیابي اختالفي، الگوي ارزیابي س��يپ2، 
الگوي ارزیابي دانش��گاه کاليفرنيا – لس آنجلس و اعتبارس��نجي در مؤسسات آموزش عالي کاربرد بيشتري 

داشته اند )زین آبادی، 1383(.
ب��ا توجه به مطالب فوق این پژوهش با هدف بررس��ی تحقيقات صورت گرفته بر روی مس��أله ارزیابی 
کيفيت عملكرد دانش��گاه ها و زیر مجموعه های ش��ان انجام گرفته است و س��ئوال هاي اصلی و اساسی زیر 

مدنظر قرار گرفته اند:
1( معيارهایی که بتوان به وس��يله آن کيفيت عملكرد مؤسسات آموزش عالی را به صورت مناسب مورد 
قضاوت قرار داد کدامند و مؤسسات آموزش عالی تاکنون از کدام دیدگاه ها بيشتر به ارزیابی کيفيت عملكرد 

خود پرداخته اند؟
2( آیا تاکنون یك چارچوب مدون و ساختاریافته به منظور تدوین شاخص های ارزیابی عملكرد مؤسسات 

آموزش عالی ارائه گردیده است؟
3( مدل های ارزیابی جامع، مناسب و کارآمد که مجریان و مدیران بتوانند با استناد به آن، وضعيت کيفي 
مؤسس��ه آموزش عالی مدنظرش��ان را با توجه به معيارهای شناسایی ش��ده ی مؤثر بر کيفيت محك بزنند، 
2. Context, Input, Process, Product (Output) (CIPP)
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کدامند و پرکاربردترین آنها کدامند؟
4( آی��ا تاکن��ون فرآیند مدیریت اس��تراتژیك در مطالعات صورت گرفته بر روی مس��أله ارزیابی کيفيت 

عملكرد مؤسسات آموزش عالی در نظر گرفته شده است؟

ارائه  مؤسسات آموزش عالی عملکرد یابیارز هايشاخص منظور تدوینبهیافته چارچوب مدون و ساختار آیا تاکنون یک )2
  است؟ گردیده

 یسسه آموزش عالؤکیفی م یتجامع، مناسب و کارآمد که مجریان و مدیران بتوانند با استناد به آن، وضع یابیارز يهامدل) 3
  آنها کدامند؟ند و پرکاربردترین مؤثر بر کیفیت محک بزنند، کدام يشده ییشناسا معیارهايرا با توجه به  شانمدنظر
صورت گرفته بر روي مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات اموزش  فرآیند مدیریت استراتژیک در مطالعاتتاکنون ) آیا 4
  شده است؟در نظر گرفته  عالی

  

 یمدل مفهومی، مؤسسات آموزش عال عملکرد کیفیت مؤثر بر یارهايمعترتیب مدل مفهومی به 5الی  3هاي شکلدر 
مؤسسات آموزش ی و چارچوب مفهومی مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالعملکرد کیفیت  یابیارز هايچالش
 شوند.ی نشان داده میعال
  

   درونی) (ارزیابی خود ارزیابی                                      
  همگنان   یا بیرونی ارزیابی                                      

  عملکردي  هايشاخص از استفاده یا و آماري اطالعات تحلیل   هاي ارزیابی      تکنیک  
اي و تخصصی                             بدنه حرفه و التحصیالن)فارغ کنندگاناستخدام( التحصیالن، کارفرمایانفارغ ازدانشجویان، نظرسنجی                                      
  دانشجویان هايصالحیت و مهارت دانش، آزمون                                      

  )1996، هارمن( ها و مؤسسات تابع آنهادانشگاه اصلی سنجش کیفیت عملکرد هايتکنیک .1شکل 

  
  پاسخگویانه                            اعتبارسنجی                                                                  

  استیک (سیماي ارزیابی)                                                  مشارکتی                                                      
  اجراي عمل                                                                      نی بر مدافعه        مبت                                  

  خبرگی                                   گاهانه                          الگوي ارزیابی  کارآ                                         
  روشنگري به مثابه                                                                         دست یافتن به اهداف (الگوي تایلر)                   

  اختالف                                        سیپ                                                                            
  هدف آزاد                     آزمایشی                           شبه                                                 

  )1390 پور امین زاد، و هاشمی(آموزشی  بندي الگوهاي ارزیابیطبقه .2شکل 

شکل 1. تکنیک های اصلي سنجش کیفیت عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات تابع آنها )هارمن، 1996(

ارائه  مؤسسات آموزش عالی عملکرد یابیارز هايشاخص منظور تدوینبهیافته چارچوب مدون و ساختار آیا تاکنون یک )2
  است؟ گردیده

 یسسه آموزش عالؤکیفی م یتجامع، مناسب و کارآمد که مجریان و مدیران بتوانند با استناد به آن، وضع یابیارز يهامدل) 3
  آنها کدامند؟ند و پرکاربردترین مؤثر بر کیفیت محک بزنند، کدام يشده ییشناسا معیارهايرا با توجه به  شانمدنظر
صورت گرفته بر روي مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات اموزش  فرآیند مدیریت استراتژیک در مطالعاتتاکنون ) آیا 4
  شده است؟در نظر گرفته  عالی

  

 یمدل مفهومی، مؤسسات آموزش عال عملکرد کیفیت مؤثر بر یارهايمعترتیب مدل مفهومی به 5الی  3هاي شکلدر 
مؤسسات آموزش ی و چارچوب مفهومی مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالعملکرد کیفیت  یابیارز هايچالش
 شوند.ی نشان داده میعال
  

   درونی) (ارزیابی خود ارزیابی                                      
  همگنان   یا بیرونی ارزیابی                                      

  عملکردي  هايشاخص از استفاده یا و آماري اطالعات تحلیل   هاي ارزیابی      تکنیک  
اي و تخصصی                             بدنه حرفه و التحصیالن)فارغ کنندگاناستخدام( التحصیالن، کارفرمایانفارغ ازدانشجویان، نظرسنجی                                      
  دانشجویان هايصالحیت و مهارت دانش، آزمون                                      

  )1996، هارمن( ها و مؤسسات تابع آنهادانشگاه اصلی سنجش کیفیت عملکرد هايتکنیک .1شکل 

  
  پاسخگویانه                            اعتبارسنجی                                                                  

  استیک (سیماي ارزیابی)                                                  مشارکتی                                                      
  اجراي عمل                                                                      نی بر مدافعه        مبت                                  

  خبرگی                                   گاهانه                          الگوي ارزیابی  کارآ                                         
  روشنگري به مثابه                                                                         دست یافتن به اهداف (الگوي تایلر)                   

  اختالف                                        سیپ                                                                            
  هدف آزاد                     آزمایشی                           شبه                                                 

شکل 2. طبقه بندی الگوهای ارزیابي آموزشي )هاشمي و پور امین زاد، 1390(  )1390 پور امین زاد، و هاشمی(آموزشی  بندي الگوهاي ارزیابیطبقه .2شکل 

در شكل های 3 الی 5 به ترتيب مدل مفهومی معيارهای مؤثر بر کيفيت عملكرد مؤسسات آموزش عالی، 
مدل مفهومی چالش های ارزیابی کيفيت عملكرد مؤسسات آموزش عالی و چارچوب مفهومی مسأله ارزیابی 

کيفيت عملكرد مؤسسات آموزش عالی نشان داده می شوند.
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  مرور ادبیات 
  مطالعات صورت گرفته در خارج از ایران 

سنجی براي اعتبار کشور تالش این است. در صورت گرفته در آمریکا دانشگاهی هاينظام کیفیت سنجش در اقدامات نخستین
 براي را سازوکارهایی اروپایی کشورهاي آن نهادهایی در از پس .گردید آغاز 1895 ها و مؤسسات آموزش عالی در سالدانشگاه
 کشور در ارزیابی ملی يکمیته به توانمی جمله آن از که نمودند سازيپیاده دانشگاهی هاينظام و ارزیابی کیفیت سنجش
 SASو  Swiss Up مراکز، هاکمیسیون دانشگاه) و 1997( انگلستاندر  عالی آموزش کیفیت براي تضمین واحد، )1985( فرانسه

اند فعاالنه کوشش نمودهزمینه  همچنین از دیگر کشورهاي اروپایی که در این ).1374بازرگان، (اشاره نمود  سوئیس کشور در
 عالی آموزش سمبل عنوانبه هاي اروپا،دانشگاه دانمارك اشاره نمود. در نهایت انجمن آلمان، سوئد و توان به فنالند، هلند،می

 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هاي پژوهش)مؤثر برکیفیت مؤسسات آموزش عالی (مرجع: یافتهمدل مفهومی معیارهاي  .3شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  هاي پژوهش)ارزیابی کیفیت مؤسسات آموزش عالی(مرجع: یافته هايمدل مفهومی چالش .4شکل 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 هاي پژوهش)(مرجع: یافته مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالیچارچوب مفهومی  .5شکل 

 عملکرد کیفیت
مؤسسات 

 آموزش عالی

  ) پرسنل علمی2(  ) پرسنل غیرعلمی11(  مالی )1(

هاي دوره و هابرنامه و تدریس ) فرآیند3( آموختگان) دانش10(
  درسی غیر و درسی آموزشی

 اجتماعی، فرهنگی،( ) خدمات8(
 ...) و دانشجویی سیاسی، علمی، رفاهی،

 ) دانشجویان6(

 کالبدي امکانات و ) فضا7(

 

ها، پژوهش( پژوهشی و علمی ) دستاوردهاي5(
عناوین  و دستاوردها ابداعات، قراردادها، انتشارات،
  )جامعه و صنعت با شده و ارتباط کسب علمی

 جایگاه، سازماندهی، و ) مدیریت4(
 اهداف سازمانی، ساختار و تشکیالت

 تجهیزات و ) امکانات9(
 آموزشی و پژوهشی

 عملکرد کیفیت
مؤسسات 

 آموزش عالی

کارهایی براي بهبود و رفع ارائه راه
 کارهانواقص و اجرا نمودن این راه

تعیین معیارهاي مناسب ارزیابی عملکرد 
 مناسب

 برايکه یابی به یک جامعه آماري دست
 در خود انتقادي و نظارتی نقش ایفاي
احساسات،  باید کیفیت ارزیابی فرآیند
 و گذاشته کنار  را نگري سطحی تعصبات و

  .پیشه نمایند را بینی واقع و عقالنیت

 تدوین برنامه استراتژیک

  محیط عدم قطعیت

یابی علل ناکارایی، شناسایی نقاط ریشه
 ها و تهدیداتقوت و ضعف، فرصت

ارائه یک چارچوب مدون، ساختاریافته و جامع 
 هاي ارزیابی عملکردمعیارمنظورتدوین به

الگویی  و یابی به یک چارچوبدست
 مدیران و مجریان که جامع و کارآمد

 کیفی وضع، آن به استناد با بتوانند
را با توجه  خود مؤسسه آموزش عالی

  بزنند. محک جانبهبه یک دیدگاه همه 

 تعریف مسأله و اهداف
تعیین معیارهاي ارزیابی کیفیت عملکرد (با 
استفاده از یک متدلوژي کارا و مناسب با 

  ساختار مسأله)

ارزیابی عملکرد نهادهاي مورد بررسی بر 
با استفاده از یک اساس معیارهاي تعیین شده (

  متدلوژي کارا و مناسب با ساختار مسأله)

یابی علل ناکارایی، شناسایی نقاط ریشه
  ها و تهدیداتقوت و ضعف، فرصت

کارهایی براي بهبود و رفع ارائه راه
  کارهانمودن این راهنواقص و اجرا 

شکل 3. مدل مفهومی معیارهای مؤثر برکیفیت مؤسسات آموزش عالی )مرجع: یافته های پژوهش(

  مرور ادبیات 
  مطالعات صورت گرفته در خارج از ایران 

سنجی براي اعتبار کشور تالش این است. در صورت گرفته در آمریکا دانشگاهی هاينظام کیفیت سنجش در اقدامات نخستین
 براي را سازوکارهایی اروپایی کشورهاي آن نهادهایی در از پس .گردید آغاز 1895 ها و مؤسسات آموزش عالی در سالدانشگاه
 کشور در ارزیابی ملی يکمیته به توانمی جمله آن از که نمودند سازيپیاده دانشگاهی هاينظام و ارزیابی کیفیت سنجش
 SASو  Swiss Up مراکز، هاکمیسیون دانشگاه) و 1997( انگلستاندر  عالی آموزش کیفیت براي تضمین واحد، )1985( فرانسه

اند فعاالنه کوشش نمودهزمینه  همچنین از دیگر کشورهاي اروپایی که در این ).1374بازرگان، (اشاره نمود  سوئیس کشور در
 عالی آموزش سمبل عنوانبه هاي اروپا،دانشگاه دانمارك اشاره نمود. در نهایت انجمن آلمان، سوئد و توان به فنالند، هلند،می

 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هاي پژوهش)مؤثر برکیفیت مؤسسات آموزش عالی (مرجع: یافتهمدل مفهومی معیارهاي  .3شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  هاي پژوهش)ارزیابی کیفیت مؤسسات آموزش عالی(مرجع: یافته هايمدل مفهومی چالش .4شکل 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 هاي پژوهش)(مرجع: یافته مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالیچارچوب مفهومی  .5شکل 

 عملکرد کیفیت
مؤسسات 

 آموزش عالی

  ) پرسنل علمی2(  ) پرسنل غیرعلمی11(  مالی )1(

هاي دوره و هابرنامه و تدریس ) فرآیند3( آموختگان) دانش10(
  درسی غیر و درسی آموزشی

 اجتماعی، فرهنگی،( ) خدمات8(
 ...) و دانشجویی سیاسی، علمی، رفاهی،

 ) دانشجویان6(

 کالبدي امکانات و ) فضا7(

 

ها، پژوهش( پژوهشی و علمی ) دستاوردهاي5(
عناوین  و دستاوردها ابداعات، قراردادها، انتشارات،
  )جامعه و صنعت با شده و ارتباط کسب علمی

 جایگاه، سازماندهی، و ) مدیریت4(
 اهداف سازمانی، ساختار و تشکیالت

 تجهیزات و ) امکانات9(
 آموزشی و پژوهشی

 عملکرد کیفیت
مؤسسات 

 آموزش عالی

کارهایی براي بهبود و رفع ارائه راه
 کارهانواقص و اجرا نمودن این راه

تعیین معیارهاي مناسب ارزیابی عملکرد 
 مناسب

 برايکه یابی به یک جامعه آماري دست
 در خود انتقادي و نظارتی نقش ایفاي
احساسات،  باید کیفیت ارزیابی فرآیند
 و گذاشته کنار  را نگري سطحی تعصبات و

  .پیشه نمایند را بینی واقع و عقالنیت

 تدوین برنامه استراتژیک

  محیط عدم قطعیت

یابی علل ناکارایی، شناسایی نقاط ریشه
 ها و تهدیداتقوت و ضعف، فرصت

ارائه یک چارچوب مدون، ساختاریافته و جامع 
 هاي ارزیابی عملکردمعیارمنظورتدوین به

الگویی  و یابی به یک چارچوبدست
 مدیران و مجریان که جامع و کارآمد

 کیفی وضع، آن به استناد با بتوانند
را با توجه  خود مؤسسه آموزش عالی

  بزنند. محک جانبهبه یک دیدگاه همه 

 تعریف مسأله و اهداف
تعیین معیارهاي ارزیابی کیفیت عملکرد (با 
استفاده از یک متدلوژي کارا و مناسب با 

  ساختار مسأله)

ارزیابی عملکرد نهادهاي مورد بررسی بر 
با استفاده از یک اساس معیارهاي تعیین شده (

  متدلوژي کارا و مناسب با ساختار مسأله)

یابی علل ناکارایی، شناسایی نقاط ریشه
  ها و تهدیداتقوت و ضعف، فرصت

کارهایی براي بهبود و رفع ارائه راه
  کارهانمودن این راهنواقص و اجرا 

شکل 4. مدل مفهومی چالش های ارزیابی کیفیت مؤسسات آموزش عالی)مرجع: یافته های پژوهش(

  مرور ادبیات 
  مطالعات صورت گرفته در خارج از ایران 

سنجی براي اعتبار کشور تالش این است. در صورت گرفته در آمریکا دانشگاهی هاينظام کیفیت سنجش در اقدامات نخستین
 براي را سازوکارهایی اروپایی کشورهاي آن نهادهایی در از پس .گردید آغاز 1895 ها و مؤسسات آموزش عالی در سالدانشگاه
 کشور در ارزیابی ملی يکمیته به توانمی جمله آن از که نمودند سازيپیاده دانشگاهی هاينظام و ارزیابی کیفیت سنجش
 SASو  Swiss Up مراکز، هاکمیسیون دانشگاه) و 1997( انگلستاندر  عالی آموزش کیفیت براي تضمین واحد، )1985( فرانسه

اند فعاالنه کوشش نمودهزمینه  همچنین از دیگر کشورهاي اروپایی که در این ).1374بازرگان، (اشاره نمود  سوئیس کشور در
 عالی آموزش سمبل عنوانبه هاي اروپا،دانشگاه دانمارك اشاره نمود. در نهایت انجمن آلمان، سوئد و توان به فنالند، هلند،می

 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هاي پژوهش)مؤثر برکیفیت مؤسسات آموزش عالی (مرجع: یافتهمدل مفهومی معیارهاي  .3شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  هاي پژوهش)ارزیابی کیفیت مؤسسات آموزش عالی(مرجع: یافته هايمدل مفهومی چالش .4شکل 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 هاي پژوهش)(مرجع: یافته مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالیچارچوب مفهومی  .5شکل 

 عملکرد کیفیت
مؤسسات 

 آموزش عالی

  ) پرسنل علمی2(  ) پرسنل غیرعلمی11(  مالی )1(

هاي دوره و هابرنامه و تدریس ) فرآیند3( آموختگان) دانش10(
  درسی غیر و درسی آموزشی

 اجتماعی، فرهنگی،( ) خدمات8(
 ...) و دانشجویی سیاسی، علمی، رفاهی،

 ) دانشجویان6(

 کالبدي امکانات و ) فضا7(

 

ها، پژوهش( پژوهشی و علمی ) دستاوردهاي5(
عناوین  و دستاوردها ابداعات، قراردادها، انتشارات،
  )جامعه و صنعت با شده و ارتباط کسب علمی

 جایگاه، سازماندهی، و ) مدیریت4(
 اهداف سازمانی، ساختار و تشکیالت

 تجهیزات و ) امکانات9(
 آموزشی و پژوهشی

 عملکرد کیفیت
مؤسسات 

 آموزش عالی

کارهایی براي بهبود و رفع ارائه راه
 کارهانواقص و اجرا نمودن این راه

تعیین معیارهاي مناسب ارزیابی عملکرد 
 مناسب

 برايکه یابی به یک جامعه آماري دست
 در خود انتقادي و نظارتی نقش ایفاي
احساسات،  باید کیفیت ارزیابی فرآیند
 و گذاشته کنار  را نگري سطحی تعصبات و

  .پیشه نمایند را بینی واقع و عقالنیت

 تدوین برنامه استراتژیک

  محیط عدم قطعیت

یابی علل ناکارایی، شناسایی نقاط ریشه
 ها و تهدیداتقوت و ضعف، فرصت

ارائه یک چارچوب مدون، ساختاریافته و جامع 
 هاي ارزیابی عملکردمعیارمنظورتدوین به

الگویی  و یابی به یک چارچوبدست
 مدیران و مجریان که جامع و کارآمد

 کیفی وضع، آن به استناد با بتوانند
را با توجه  خود مؤسسه آموزش عالی

  بزنند. محک جانبهبه یک دیدگاه همه 

 تعریف مسأله و اهداف
تعیین معیارهاي ارزیابی کیفیت عملکرد (با 
استفاده از یک متدلوژي کارا و مناسب با 

  ساختار مسأله)

ارزیابی عملکرد نهادهاي مورد بررسی بر 
با استفاده از یک اساس معیارهاي تعیین شده (

  متدلوژي کارا و مناسب با ساختار مسأله)

یابی علل ناکارایی، شناسایی نقاط ریشه
  ها و تهدیداتقوت و ضعف، فرصت

کارهایی براي بهبود و رفع ارائه راه
  کارهانمودن این راهنواقص و اجرا 

شکل 5. چارچوب مفهومی مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی )مرجع: یافته های پژوهش(
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 مرور ادبیات مطالعات صورت گرفته در خارج از ایران
نخس��تين اقدامات در س��نجش کيفيت نظام هاي دانش��گاهي در آمریكا صورت گرفته است. در این کشور 
تالش براي اعتبارس��نجی دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالي در س��ال 1895 آغاز گردید. پس از آن 
نهادهایی در کش��ورهاي اروپایي س��ازوکارهایي را براي س��نجش و ارزیابی کيفيت نظام هاي دانش��گاهي 
پياده سازي نمودند که از آن جمله مي توان به کميته ی ملي ارزیابي در کشور فرانسه )1985(، واحد تضمين 
کيفيت براي آموزش عالي در انگلستان )1997( و کميسيون دانشگاه ها، مراکز Swiss Up و SAS در کشور 
سوئيس اشاره نمود )بازرگان، 1374(. همچنين از دیگر کشورهای اروپایی که در این زمينه فعاالنه کوشش 
نموده اند می توان به فنالند، هلند، آلمان، س��وئد و دانمارک اشاره نمود. در نهایت انجمن دانشگاه هاي اروپا، 
به عنوان س��مبل آموزش عالي اروپا، نهادي اس��ت که با عضویت دانش��گاه هاي اروپا در آن در سال 2001 
تش��كيل گردید. از جمله رس��الت ها و اهداف این نهاد، یاري رساندن به تشكيل سازوکار تضمين کيفيت در 

دانشگاه هاي اروپا است )توار، 2001(.
در اس��تراليا، نهاد کيفيت دانش��گاه هاي استراليا اس��ت که از س��ال 2001 تالش هاي آزمایشي خود را 
براي بهبود کيفيت از طریق مميزي دانش��گاه هاي اس��تراليا آغاز نمود. در کش��ورهای آسيایی نيز نهادهایی 
ب��ه ارزیابی کيفيت نظام هاي دانش��گاهي پرداخته اند که از آن جمله می توان به ش��وراي ملي ارزش��يابي و 
اعتبارسنجي )1994( درکشور هندوستان )هاشمی و پورامين زاد، 1390( و مؤسسه ی اعتبارسنجي دانشگاهي 
ژاپن )1947(، مؤسسه ی ملي مدارک علمي )2000( و نهادها و مؤسسات خصوصي در کشور ژاپن )بازرگان، 
1380، 1383)الف((  اش��اره نمود. همچنين کش��ورهای چين و کره جنوبی نيز به طور جدی به ارزیابی نظام 

آموزش عالی خود پرداخته اند.
اکنون برخی تحقيقات صورت گرفته در خارج از ایران بر روی مسئله ارزیابي کيفيت عملكرد دانشگاه ها 

و مؤسسات تابع آنها از سال 2000 تاکنون به شرح ذیل بيان می گردند:
مطالعه اي در خصوص ارزیابی کارایی  فنی و مقياس 36 دانش��گاه استراليا با استفاده از مدل های  تحليل 
پوشش��ی داده های بازده به مقياس ثابت3 و متغير4 انجام گرفت. در این پژوهش، س��ه دس��ته س��تانده هاي 
آموزش��ي، مالي و کلي به صورت جداگانه ارزیابي گردید و با توجه به کاهش س��تانده ها در اجراي مدل هاي 
س��ه گانه ناش��ي از تلفيق آنه��ا، کاهش امتياز کارای��ي در برخي و ثبات امتياز در برخي دیگر مش��اهده و به 
ریش��ه یابي عل��ل آن پرداخته ش��د. همچنين یافته هاي پژوهش نش��ان داد که دانش��گاه هاي مورد نظر در 
کارای��ی فنی و مقياس در س��طح خوبی عمل می کنند )اوکيران، 2001(. اب��وت و دکوئيليوجس )2003( نيز 
 DEA – CRS – مدل ، DEA – VRS – OO5کارایي فنی و مقياس این دانش��گاه ها را با اس��تفاده از مدل
OO و الگوریتم خوش��ه اي6 ارزیابی نمودند. آنها نيز همانند پژوهش صورت گرفته توس��ط اوکيران )2001( 
نش��ان دادند که دانش��گاه هاي استراليا از نظر فنی و تكنولوژیكی از س��طح باالیي برخوردارند ولی همچنان 
3. Data Envelopment Analysis – Constant Returns to Scale (DEA – CRS)
4. Data Envelopment Analysis – Variable Returns to Scale (DEA – VRS)
5. Output Orientation 
6. Cluster Algorithm (CA)
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دانش��گاه هایی وجود دارند که می بایس��ت برای إرتقا س��طح کارایی خود تالش کنند و نيز شباهت هایي در 
عملكرد سيس��تم دانش��گاه ها وجود دارد. همچنين آنها سال ها بعد عالوه بر ارزیابی عملكرد، تأثير رقابت در 
جذب دانشجویان خارج از کشور بر روی بهره وری را نيز بررسی نمودند. آنها در بررسی دیگر عالوه بر این 
36 دانشگاه ملی استراليا، 7 دانشگاه ملی نيوزلند را نيز بررسی نموده و تكنيك آناليز مرز احتمال7 را به منظور 
تعيين سطوح کارایی دانشگاه ها استفاده کردند. نتایج نشان می دهد که رقابت برای جذب دانشجویان خارج 
از کشور به افزایش بهره وری در دانشگاه های استراليا منجر شده است، در حالی که جذب دانشجویان خارج از 
کشور در نيوزیلند به نظر می رسد هيچ تأثيری در بهره وری نداشته است. همچنين آناليز حساسيتی به منظور 
مقایس��ه عوامل اصلی ناکارآمدی فنی نيز انجام می گيرد )ابوت و دکوئيليوجس، 2008(. در پژوهش��ی دیگر 
ورتينگتون و لی )2008( عالوه بر بررس��ی رشد بهره وری با اس��تفاده از تكنيك های مرز ناپارامتری در 35 
دانش��گاه ملی اس��تراليا که در پژوهش های بيان ش��ده در باال نيز در نظر گرفته شده اند، رشد بهره وری را با 
استفاده از شاخص مالم کوئيست8 به دو عامل بهره وری فنی و تغيير تكنولوژی، تجزیه نمودند. نتایج نشان 

داد که رشد بهره وری تا حد زیادی به پيشرفت های فناوری نسبت داده می شود. 
لوپز و النزر )2002( عملكرد 58 گروه آموزش��ی یك دانشگاه برزیل را ارزیابی نمودند. در این پژوهش، 
خروجی ها در چهار دسته ی آموزشی، کيفی، پژوهشی و خدماتی طبقه بندی شدند ولی به عنوان ورودی تنها 
تعداد اس��اتيد تمام وقت مدنظر قرار گرفت. با اس��تفاده از مدل DEA فازی، به ارزیابی گروه ها پرداخته شد 
و همچنين همبس��تگی بين 4 بعد خروجی ها نيز بررس��ی گردید و همبستگی صفر بين آموزش، پژوهش و 
خدمات گروه آموزشی و همبستگی ضعيف ميان پژوهش و کيفيت و اثرات مقياس ضعيف مشاهده گردید. 
تارس��بای و کمپ )2002( عالوه بر ارزیابی کارایی 112 دانش��گاه آمریكا توسط مدل DEA به بررسی 
رابطه همبستگی ميان افزایش در نهاده ها، افزایش امتياز کارایی و استخراج ریشه یابی ناکارایی ها با استفاده 

از تكنيك های آماري پرداختند.
در پژوهش��ی، بهره وری 112 دانشگاه ایاالت پادشاهی9 به تفكيك حوزه های پژوهشی و آموزشی مورد 
بررس��ی قرار گرفت. در این پژوهش، برای س��نجش کارایی آموزشی س��ه مدل، کارایی پژوهشی سه مدل 
و کارایی آموزش��ی و پژوهش��ی به صورت همزمان نيز دو مدل پيش��نهاد گردید. با به کارگيری مدل تحليل 
پوششی داده های بنكر، چارنز و کوپر10 برای سنجش کارایی در هر یك از مدل ها، نشان داده شد دانشگاه ها 
در بخش آموزش، کارایی بيشتری نسبت به بخش پژوهش دارند و تغييرات کارایی پژوهشی بسيار بيشتر از 
کارایی آموزش��ی اس��ت. همچنين با استفاده از رگرسيون تابيت11 یك تابع به منظور تعيين بهره وری تخمين 
زده شد. یافته ها  نشان داد کارایی دانشگاه ها متأثر از ویژگی های دانشجویان شامل جنسيت، سن، محل تولد، 

سابقه و همچنين مقرارت سياسی گذشته بوده است )لهمان و وارنيگ، 2003(.

7. Stochastic Frontier Analysis (SFA)
8. Malmquist Index (MI)
9. United Kingdom (UK)
10. Data Envelopment Analysis – Banker, Charnes and Cooper (DEA – BCC)
11. Tobit Regression 
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مارتين )2003( در تحقيقاتش عملكرد 52 گروه آموزشی دانشگاه زاراگوزا )اسپانيا( را بررسی و نقاط قوت 
و ضعف آنان را نيز مش��خص نمود. به منظور س��نجش کارایی فنی، چهار مدل با ترکيبات متفاوت ورودی ها 
و خروجی ها ارائه گردید. سپس در هر یك از مد ل ها با استفاده از مدلDEA – VRS – IO12  به سنجش 
کارایی فنی گروه های آموزشی مورد نظر پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد که در هر یك از مد ل ها، 
اکثریت گروه ها کارا هستند و اکثر گروه های ناکارا نزدیك به مقدار هدف می باشند. همچنين نتایج می تواند 

از تعداد متغيرها تأثير بپذیرد و هرچه تعداد متغيرها افزایش یابد گروه های بيشتری کارا می گردند. 
کارایی فنی 45 دانش��گاه بریتانيا با اس��تفاده از مدل DEA – CRS چند دوره ای افزایش��ی و کاهش��ی 
بررس��ی گردید. یافته های پژوهش نش��ان می دهد که اختالف زیاد در تغييرات تأمين مالی دولتی و نس��بت 
دانش��جو به هيأت علمی دليل تغييرات کارایی دانشگاه هاس��ت. همچنين کارایی کل به کارایی فنی خالص، 
کارایی تجمعی و کارایی مقياس تجزیه گردیده اس��ت. در دوره ی مورد بررسی، افزایش اساسی در ميانگين 
هندسی کارایی فنی مشاهده گردید و نيز کارایی فنی خالص، بيشترین تأثير و کارایی مقياس، کمترین تأثير 
کارایی را داش��ته اند. مطابق MI، بهره وری کل در بين س��ال های مورد بررس��ی به  ميزان 51/5% افزایش 
داش��ته که مرز کارایی را به طور قابل توجهی به بيرون منتقل کرده اس��ت. همچنين نتيجه گيری گردید که 
دانشگاه ها در حوزه آموزش کارایی بيشتری نسبت به پژوهش دارند و تغييرات کارایی پژوهشی بسيار بيشتر 

از کارایی آموزشی می باشد )فلگ و همكاران، 2004(.  
 DEA – پژوهش��ی برای محاس��به کارایی فنی و مقياس 109 دانشگاه انگلستان با استفاده از مدل های
VRS – OO وDEA – CRS – OO  انجام گردید که در آن مزایا و مشكالت متنوع روش های اندازه گيری 
کارای��ی در آموزش عالی نيز مورد بحث قرار گرفت. در این پژوهش از تس��ت پاس��تور و همكاران )2002( 
به منظور ارزیابی اهميت متغيرها اس��تفاده ش��د که در نهایت با اس��تفاده از این تست برخی از معيارها حذف 
گردیدند. همچنين امكان تفاوت در مرز توليد سه گروه مشخص مؤسسات آموزش عالی با استفاده از تست 
پيش��نهاد شده توسط چارنز و همكاران )1981(کشف گردید ولی اختالف معنا داری یافت نشد. با استفاده از 
تكنيك بوت اس��ترپ13 بازه ای، بازه ی کارایی برای هر یك از دانش��گاه های تحت بررس��ی با استفاده از سه 
خروجی و چهار ورودی تعيين شده توسط تست پاستور محاسبه و نشان داده شدکه تفاوت بين کارآمدترین 
و کم کارآمدترین مؤسسات آموزش عالی انگليسی، قابل توجه می باشد. همچنين در این پژوهش نشان داده 
شد که سطح بهره وری در دانشگاه های انگليس باال است. نهایتًا انگيزه إرتقا کارایی دانشگاه های انگلستان، 
رقابت آنها در جذب بهترین دانش��جویان و منابع پژوهشی بيشتر مطرح گردید )جونز، a( 2006((. همچنين 
جونز )b( 2006(( در مطالعه ای دیگر عالوه بر ارزیابی کارایی به بررس��ی تغييرات بهره وری نيز پرداخت. در 
 DEA  مدل ، DEA – CRSاین مطالعه  جونز 113 مؤسس��ه آموزش عالي انگلس��تان را بررس��ی و از مدل
VRS –و یك رویكرد تابع فاصله به منظور اس��تخراج MI اس��تفاده نمود. جونز نشان داد که به طور متوسط 
س��االنه 1/5% رشد بهره وري کل دانشگاه ها از رش��د مثبت فناوري حاصل شده است، در حالي که کارایي 

12. Input Orientation 
13. Bootstrap Method (BM)
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فني 0/8% کاهش یافته و این اهميت تغييرات فناوري را مي رساند.
هالكوس و همكاران )2010( به منظور ارزیابی  دقيق عملكرد 16 گروه آموزشی یك دانشگاه ملی یونان، 
مدل های  DEA – CRS و DEA – VRS را به  همراه تكنيكBM  به کارگرفتند. نتایج به دست آمده از این 
پژوهش، وجود تخصيص نامناسب منابع و ناکارآمدی برنامه توسعه سياست گروه ها را نشان داد. همچنين 

ناکارآمدی قوی در ميان گروه ها با استفاده از روش های استنباطی و بوت استرپ تشخيص داده شد. 
کاتاراکی و کاتاراکيس )2010( در تحقيقاتشان به برآورد بهره وری 20 دانشگاه ملی یونان با استفاده از 
ش��اخص های عملكرد، مدل DEA – CRS – IO و روش های اقتصادس��نجی پرداختند. یافته های پژوهش 
عدم کارایی درخصوص مدیریت منابع انس��انی و درآمد تحقيقات را نش��ان می ده��د. همچنين فعاليت های 

پژوهشی و درآمد پژوهش به عنوان عوامل تعيين کننده در بهره وری دانشگاه ها شناسایی گردیدند.
بررس��ی کارایی 72 دانش��گاه ملی آلمان، با اس��تفاده از مدل های DEA – VRS – OO و SFA انجام 
گردید. همچنين به منظور تحليل نتایج به دس��ت آمده از رگرس��يون تابيت و حداقل مربعات معمولی14 بهره 
گرفته ش��د. با استفاده از MI نه تنها امكان اندازه گيری تغيير در بهره وری کل عوامل15،  فراهم گردید بلكه 
این تغيير به تغيير کارایی فنی و تغيير فنی تجزیه گردید. یافته ها نشان می دهند، دانشگاه های آلمان شرقی 
در مقایس��ه با آلمان غربی درTFP  تغيير بهتری دارند و متوسط امتيازات کارایی دانشگاه های آلمان شرقی 

در مقایسه با  آلمان غربی در طی دوره نمونه بيشتر می باشد )کمپكس و پهل، 2010(.
به منظور تعيين کارایی فنی 37 دانش��گاه اس��تراليا از دیدگاه پژوهش، لی )2011(  از مدل بوت استرپ 
تحليل پوشش��ی داده ها16 که توس��ط سيمار و ویلسون )2007(  ارائه گردیده اس��ت استفاده نمود. به منظور 
آناليز محرک های کارایی، یك معادله رگرس��يون برحس��ب امتيازات به دست آمده از مدل DEAB به عنوان 
متغير پاسخ و ظرفيت واقعی دانشجویان، محل دانشگاه ها، نسبت اساتيد دانشيار و باالتر و طرح گرنت های 
س��ازمانی )متغيرهای محيطی( به عنوان متغيرهای مس��تقل، برآورد می گردد. یافته ها نشان داد که ظرفيت 
واقعی دانش��جویان تأثير منفی و محل دانش��گاه ها، نسبت اساتيد دانش��يار و باالتر و مبلغ طرح گرنت های 
س��ازمانی تأثير مثبت بر روی کارایی پژوهش��ی دارند. همچنين در تحقيقات ولز چاک – درالچ )2014( از 
طریق ارائه یك مدل DEA – VRS – OO دو مرحله ای که از رویكرد BM پيش��نهاد ش��ده توسط سيمار 
و ویلس��ون )2007( تبعيت می کند کارایی فنی 500 مؤسس��ه آموزش عالی در 10 کش��ور اروپایی و آمریكا 
ارزیابی می گردد. آنها با اس��تفاده ازMI   نه تنها امكان اندازه گيری تغييرات TFP را فراهم نمودند بلكه این 
تغيير را به تغييرات کارایی خالص و تغييرات مرزی تجزیه کردند. نتایج به دست آمده، سطح نسبتًا باالیی از 
ناکارآمدی فنی مؤسس��ات آموزش عالی و تغييرپذیری قابل توجهی در نمرات بهره وری در داخل و نيز بين 
کشورها را نشان داد. افزایش بودجه دولت با افزایش ناکارآمدی تنها در مورد واحدهای اروپا صادق است در 
حالی که سهم بودجه برای حق الزحمه تدریس بهره وری مؤسسات دولتی آمریكا را کاهش می دهد، اما بهبود 
14. Ordinary Least Squares (OLS)
15. Total Factor Productivity (TFP) 
16. Data Envelopment Analysis Bootstrap (DEAB)



15  ��������������������������������������������� بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد ... 

بهره وری در دانشگاه های اروپایی را افزایش می دهد. در سوئد نيز اندرسون و همكاران )2016( با استفاده از 
مدل DEAB به بررسی کارایی فنی و بهره وری مؤسسات آموزش عالی پرداختند. 

با به کارگيری یك مدل تلفيقی شامل تكنيك های فرآیند تحليل سلسله مراتبی فازی17 و ارزیابی نسبی 
فشرده 18 عملكرد 7 مؤسسه فنی هند ارزیابی گردید )داس و همكاران، 2012(. همچنين در پژوهشی دیگر 
عملكرد این مؤسسات با استفاده از یك متدولوژی ترکيبی شامل تكنيك های رویكرد یكپارچه ی وزن ذهنی 
و عينی 19 و تاپس��يس20 بررسی گردید. با مقایس��ه نتایج حاصل از تكنيك SOWIA – TOPSIS با نتایج 
حاص��ل از تكنيك FAHP – COPRAS نتيجه گيری گردید که تكنيك SOWIA – TOPSIS آس��ان تر 
می باش��د و این دو تكنيك نتایج تقریبًا یكس��انی توليد می نمایند. همچنين آزمون همبستگی بين نتایج این 
دو تكنيك صورت گرفت که نش��ان داده شد همبستگی قوی مثبتی بين رتبه های حاصل از این دو تكنيك 

وجود دارد )سارکار و سارکار، 2014(.
با استفاده از مدل هایDEA ، عملكرد دانشگاه ها در 15 کشور آفریقایی ارزیابی گردید. به منظور تعيين 
کارایی کلی، از مدل DEA – CCR و به منظور تعيين کارایی فنی خالص از مدل DEA – BCC بهره گرفته 
ش��د و با استفاده از رگرس��يون تابيت نيز نشان داده شد که مؤثرترین عوامل محيطی مؤثر بر بهره وری این 

مؤسسات عبارتند از: نرخ رشد، بخش خصوصی و هزینه های عمومی آموزش )الباگوری ، 2013(.
س��ينار )2013( با بهره گيری از تكنيك تحليل پوشش��ی داده های چند بخشی 21ارائه شده توسط بيسلی 
)1995( و مدل ارائه شده توسط آلسكروف و پتروش چنكو )2013(، کارایی آموزشی و پژوهشی 45 دانشگاه 
ترکيه را مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج پژوهش نش��ان داد، تفاوت های مهمی بين دانش��گاه ها با توجه به 

کارایی فعاليت های آموزشی و پژوهشی وجود دارد.
یك رویكرد شبكه ای به نام تحليل پوششی  داده های شبكه ای22 توسط جونز  )2013( به منظور سنجش 
 DEA از مدل ،NDEA کيفيت دانشگاه های انگلستان استفاده گردید. به  منظور مقایسه نتایج حاصل از مدل
 ،NDEA کمك گرفته ش��د. یافته های پژوهش نشان داد که کارایی کل به دست آمده توسط مدل – CRS
پایين تر از مدل DEA – CRS اس��ت. همچنين کاش��يم و همكاران )2015(  در تحقيقاتشان برای ارزیابی 

عملكرد دانشگاه ها یك مدل جدید بر پایه مدل NDEA ارائه نمودند.
س��اوو )a( 2013(( از یك مدل دو مرحله ای به منظور س��نجش و ارزیابی عملكرد 331 دانشگاه ملی در 
آمری��كا بهره گرفت. در این پژوهش، دو مدل ارزیابی با ترکيبات متفاوت معيارهای س��نجش عملكرد ارائه 
 DEA – و DEA – VRS – OO گردیده اس��ت. در مرحله اول، هر یك از دو مدل با اس��تفاده از مدل های
CRS – OO به ارزیابی کارایی دانشگاه های تحت بررسی    می پردازند. سپس در مرحله دوم رگرسيون تابيت 
ب��ه برآورد یك تاب��ع برای نتایج حاصل از مدل 1 می پردازد. یافته های این پژوهش نش��ان می دهد که نياز 
17. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP)
18. Compressed Proportional Assessment (COPRAS)
19. Subjective & Objective Weight Integrated Approach (SOWIA)
20. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS
21. Multi – Activity Data Envelopment Analysis (MADEA)
22. Network Data Envelopment Analysis (NDEA)
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به ش��هریه بيشتر               ، ناکارآمدی را توسعه می دهد در حالی که س��رمایه گذاری دولتی افزایش کارایی را حاصل 
می نماید. همچنين درآمد سرمایه گذاری یك اثر منفی کم دارد. نتایج نشان داد که با وجود شوک های مالی 

به وجود آمده، کارایی دانشگاه های دولتی در طول زمان بهبود یافته است. 
یك مدل در ش��رایط عدم قطعيت توسط هانگ دو و چن )2014( پيش��نهاد گردید به طوری که این مدل 
با اس��تفاده از تكنيك  FAHP و مدل DEA – CCR با رویكرد ناحيه اطمينان23، عملكرد 18 دانشگاه ملی 
ویتنام را ارزیابی می نماید. یافته های پژوهش نش��ان داد، با توجه به س��هم هریك از معيارهای خروجی در 
امتياز کارایی، ابتدا معيار کل ساعات تدریس و سپس به ترتيب گرنت ها و تعداد انتشارات بيشترین سهم را 
در امتياز کارایی دارند. همچنين با اس��تفاده از یافته های پژوهش، هر مدیر دانش��گاه می تواند نقاط ضعف را 

شناسایی و بهبودهای الزم را ایجاد نماید.
در پژوهش��ی دیگر رانجان و چاکابورتی )2015( عملكرد 20 مؤسس��ه ملی فنی در هند را با اس��تفاده از 
یك رویكرد یكپارچه تصميم گيری چند معياره24 که تكنيك های پرومته 25و آناليز هندس��ی برای کمك های 
تعاملی 26را ترکيب می نماید، ارزیابی نمودند. آنها همچنين س��هم هر معيار در رتبه بندی نهایی، اثر تغيير در 

وزن معيارها بر روی رتبه بندی نهایی و بازه پایایی معيارها را نيز بررسی کردند.
روی��ز و همكاران )2015(  در تحقيق خود یك م��دل جدید DEA را ارائه نمودند. آناليز کارایی صورت 
گرفت��ه در این پژوهش به طور خاص بر تعيين مقادیر هدف برای خروجی ها و ورودی ها و الگوبرداری برای 
واحدهای ناکارا با استفاده از مدل DEA پيشنهادی تمرکز می نماید. در این پژوهش 42 دانشگاه ملی اسپانيا 

مورد بررسی قرار گرفت.
م��دل DEA – VRS – IO به منظ��ور ارزیابی مؤسس��ات آموزش عالی در 17 کش��ور اروپایی توس��ط 

ویدرپس و مك کالوی )2016( 
به کارگرفته ش��د. این مطالعه نشان داد که بين کارایی با وسعت مؤسسه آموزش عالی و کثرت پژوهش 

ارتباط مثبت وجود دارد.
چيمتنگ��و و هم��كاران )2017( نيز با بهره گي��ری از تكنيك کارت امتياز متوازن27 به بررس��ی عملكرد 
 BSC دانش��گاه پلی تكنيك ماالوی پرداختند و نش��ان دادند که این دانشگاه بر اس��اس هر چهار چشم انداز

ضعيف عمل می نمایند. 
در یك طرح پژوهش��ی صورت گرفته توسط دی. گرموف )2017(، بهره وری120 مؤسسه آموزش عالی 
روس��يه با اس��تفاده از مدل DEA – VRS – OO  ارزیابی گردید. در این پژوهش، بازده به مقياس برای هر 
دانش��گاه با استفاده از متدولوژی فار و گروس��كوپف )1985( مورد بررسی قرار گرفت که نتيجه گردید اکثر 
مؤسس��ات در بازده به مقياس کاهش��ی عمل می کنند و کاهش وسعت آنها کارایی شان را افزایش می دهد و 

23. Assurance Region (AR)
24. Multi Criterion Decision Making (MCDM)
25. Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE)
26. Geometrical Analysis for Interactive Aid (GAIA)
27. Balanced Scorecard 
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با استفاده از تست سيمار و ویلسون )2002( نيز نتيجه گرفته شد که بازده به مقياس متغير در مدل صحيح 
در نظرگرفته شده است. با استفاده از MI نه تنها امكان اندازه گيری تغييربهره وری کل عوامل فراهم گردید 
بلك��ه این تغيير به تغييرکارایی فن��ی و تغيير فنی تجزیه گردید. همچنين رگرس��يون تابيت به منظورتعيين 
مؤثرترین عوامل خارجی و س��ازمانی تأثيرگذار بر بهره وری این مؤسس��ات اس��تفاده گردید. نهایتًا به منظور 
بررس��ی تأثيرعوامل تأثيرگذار بر کارایی مدل دیگری ارائه گردید به طوری که متغيرهای خروجی آن مش��ابه 
مدل اول اما متغيرهای ورودی آن متفاوت و بيش��تر می باش��د. نتایج حاصل از مدل دوم نشان داد ميانگين 

امتياز کارایی افزایش یافته و ارتباط مثبتی با تعداد متغيرهای خروجی و ورودی دارد. 
در ادامه در جدول 1 الی 4 برخی دیگر از مطالعات خارجی صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی عملكرد 

دانشگاه ها و مؤسسات تابع آنها ارائه می گردند.

جدول 1. خالصه ای از تحقیقات خارجی صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد دانشگاه ها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 عملکرد هاي ارزیابی تکنیک قلمرو زمانی  قلمرو مکانی مرجع
ان  )2000جی و لی (   DEA – CCR 1993–5  چین 

)2004جی. دایسون (  SWOT1 Analysis 2001 انگلستان 

)2005(کارینگتون و همکاران   1996–  استرالیا 
2000  DEA – CRS, DEA – VRS, and MI 

)2006کورسی و همکاران ( بوناك  Daraio and Simar’s model(2005) 1995–8  ایتالیا 

 DEA, MLM2, and BM 1993  ایاالت پادشاهی ))c( 2006جونز (

 DEA – VRS – IO, and SFA 1992–3  کانادا )2006( مکمیالن و چان

  رگرسیون چند متغیره 1993–4 آمریکا )2006(ژونگ  ژي
)2007کروز ( –آمپتی و تان   DEA – CRS – IO, DEA – VRS – IO 2005–1997  فیلیپین 

)2007و همکاران ( کورسی بوناك  Daraio and Simar’s model (2007) 6–1994  کشوراروپایی 10 

1999- 2003 فیلیپین )2007( کاستانو و کابندا  – MI  DEA – OO DEA, and Multi Stages  

)2007والسکو ( –جونز و ساالس    اسپانیا 
،2000 ،1998   

2002 و 2004  
RPSFM 

)2007سلطان و ترفدر (  PHED3, HEDPERF4, SERVPERF, and SEM 2006  ژاپن 

)2008جونز و یو (  DEA – VRS – OO 2003–4  چین 

)2008هرن و هو ( 1999–  استرالیا   SFA 

                                                                                                                                                                                                 
1. Strengths Weaknesses Opportunities Threats 
2. Multilevel Modelling 
3. Performance Based Higher Education Service Quality 
4. Higher Education Performance – Only 
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 عملکرد هاي ارزیابی تکنیک قلمرو زمانی  قلمرو مکانی مرجع
2000 

)2008و همکاران ( کوکلنبرگ  OLS Regression, SFA 2003–1997 آمریکا 

 RPSFM 2000–3  انگلستان  )2009( جونز و جونز

)2009توف (  DEA – VRS – OO  2006 کشوراروپایی 19 

2003–4 ترکیه )2010( سال و توکلو بی  DEA – BCC – OO 

)2010چن و چن (  DEMATEL1, Fuzzy ANP2, and TOPSIS – تایوان 

 – بریتانیا  )2010( نولیس و ایشیزاکا گیان
اي با استفاده از تکنیک  یک سیستم وب سه رده

3ELECTRE III  

)2010نزارکو (  DEA – CCR – OO  –  لهستان 

 CCA – FRB4 2004–5  ترکیه )2011( بساران و همکاران

 SFA 2001–5  سوئد )2011داقباشیان (

 RPSFM5 2002–5  آلمان  )2011( شوارتزنبرگر جونز و

)2011سید (  DEA  2005–9 آمریکا 

 ,and DEA – CRS DEA – VRS 2008 روسیه  )2012( آبانکینا و همکاران

)2012گدرانویچ و سالنیکوف (  AR – DEA – BCC – OO, and SEM  2004 بالروس 

)2012صالح (  Hicks – Moorsteen approach, BM, and MI 9–2006 مالزي 

 DEA – VRS, DEA – CCR, TFP, and MI  2005–9  آمریکا ))a( 2012ساوو (

 Battese and Coelli’s models (1992; 1995) 2005–8  آمریکا  ))b( 2012ساوو (

)2012کوریا و همکاران ( –رامیرز   DEA – CCR – OO 2009  شیلی 

)2012ونگچاي (  DEA – CCR – OO 2011  تایلند 

 AHP6, and VIKOR7 2005–6  تایوان )2012( همکاران وو و

)2013( و همکاران میرابنت –بربگال   DEA – BCC –OO 2006 –9  اسپانیا 

  DEA – CCR – OO  1995–6  آمریکا )2013( هال کالهون و

وستانهند )2013( داس و همکاران  – SOWIA – MOORA8 

                                                                                                                                                                                                 
1. Decision Making Trial and Ealuation Laboratory  
2. Analytic Network Process 
3  . Elimination and Et Choice Translating Reality III  
4. Conventional Content Analysis Based Fuzzy Rule Based Systems 
5. Random Parameter Stochastic Frontier Model 
6. Analytical Hierarchy Proce 
7  . VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje  
8. Multiple Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analy 

 عملکرد هاي ارزیابی تکنیک قلمرو زمانی  قلمرو مکانی مرجع
)2013اسمیرلیس و دسپوتیس (  DEA / MCDM 2011  یونان 

 Four Stages DEA 2005–9  آمریکا ))b( 2013ساوو (

 Two Stages DEA 2006–10  ترکیه )2013( سلیم و بارسالیوگلو

)2013( وانگ و همکاران  MHPARM1, and HPARM2 2011–13  چین 

 BSC, and DS3 –  سریالنکا )2013(ویراسوریا 

  SFA, and OLS Regression 2007 برزیل  )2013( زوقبی و همکاران

  DEA – CCR –  اندونزي )2014( آلیپ و جاتی

 Two Stages DEA 12–2008  تانزانیا  )2014بنگی (

2009–13 هندوستان )2014چاکرابرتی ( بهاتاچاریا و  DEA – TOPSIS 

کشور اروپایی14  )2014( کورسی و همکاران بوناك  9 -2005   4دار یک تکنیک ناپارامتري بر پایه توابع فاصله جهت 

 SFA  2011–12  وستانهند )2014( داس و داس

 DEA – CCR – IO, and DEA – VRS 10–2006 نیجریه )2014( اینیوا و مدوابوم

 2011 مالزي  )2014( اسماعیل و همکاران
 DEA )CCR – OO, IO ،BCC – IO, OO هاي مدل

،ADD٥ CRS  ،ADD VRS, 10–6 KAM6 CRS, and 
10–6 KAM VRS)  

  2014 آمریکا  )2014( لیو و تساي
The output – oriented model from Liu and Liu 
(2010) , and The basic DEA formulation from 

Zhu (2003) 
 DEA –VRS – OO, and DEA – CRS – OO  2009–13  تانزانیا )2014سریري (

  DEA – VRS – IO – کشور اروپایی 5  )2014استینر (

2007–11 لهستان )2014( جولکواسکی شوارزینسکی و  Indicators method, and DEA – SBM – OO – VRS 

2010–11 مصر )2015( عبدالعال و مورسی  DEA – CCR – IO , OO, and DEA – BCC – IO , 
OO 

2006–9 مالزي )2015همکاران ( ارجمندي و  Hicks – Moorsteen apporoach 

کشور اروپایی16  )2015( دارایا و همکاران  9 -2005   شرطییک رویکرد جدید چند بعدي  
2002-11 چین  )2015( دینگ و ژنگ  TOPSIS, and IEW٧ 

2009–10  پاکستان )2015( ارشاد و رشید  DEA – CCR – OO, and DEA – BCC – OO 

                                                                                                                                                                                                 
1. Multidimensional Hidden Periodic Auto – Regression Model 
2. Hidden Periodic Auto – Regression Model 
3. Descriptive Statistics 
4. Directional Distance Functions 
5. Additive  
6. Kourosh and Arash Model  
7. Information Entropy Weight 
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 عملکرد هاي ارزیابی تکنیک قلمرو زمانی  قلمرو مکانی مرجع
)2013اسمیرلیس و دسپوتیس (  DEA / MCDM 2011  یونان 

 Four Stages DEA 2005–9  آمریکا ))b( 2013ساوو (

 Two Stages DEA 2006–10  ترکیه )2013( سلیم و بارسالیوگلو

)2013( وانگ و همکاران  MHPARM1, and HPARM2 2011–13  چین 

 BSC, and DS3 –  سریالنکا )2013(ویراسوریا 

  SFA, and OLS Regression 2007 برزیل  )2013( زوقبی و همکاران

  DEA – CCR –  اندونزي )2014( آلیپ و جاتی

 Two Stages DEA 12–2008  تانزانیا  )2014بنگی (

2009–13 هندوستان )2014چاکرابرتی ( بهاتاچاریا و  DEA – TOPSIS 

کشور اروپایی14  )2014( کورسی و همکاران بوناك  9 -2005   4دار یک تکنیک ناپارامتري بر پایه توابع فاصله جهت 

 SFA  2011–12  وستانهند )2014( داس و داس

 DEA – CCR – IO, and DEA – VRS 10–2006 نیجریه )2014( اینیوا و مدوابوم

 2011 مالزي  )2014( اسماعیل و همکاران
 DEA )CCR – OO, IO ،BCC – IO, OO هاي مدل

،ADD٥ CRS  ،ADD VRS, 10–6 KAM6 CRS, and 
10–6 KAM VRS)  

  2014 آمریکا  )2014( لیو و تساي
The output – oriented model from Liu and Liu 
(2010) , and The basic DEA formulation from 

Zhu (2003) 
 DEA –VRS – OO, and DEA – CRS – OO  2009–13  تانزانیا )2014سریري (

  DEA – VRS – IO – کشور اروپایی 5  )2014استینر (

2007–11 لهستان )2014( جولکواسکی شوارزینسکی و  Indicators method, and DEA – SBM – OO – VRS 

2010–11 مصر )2015( عبدالعال و مورسی  DEA – CCR – IO , OO, and DEA – BCC – IO , 
OO 

2006–9 مالزي )2015همکاران ( ارجمندي و  Hicks – Moorsteen apporoach 

کشور اروپایی16  )2015( دارایا و همکاران  9 -2005   شرطییک رویکرد جدید چند بعدي  
2002-11 چین  )2015( دینگ و ژنگ  TOPSIS, and IEW٧ 

2009–10  پاکستان )2015( ارشاد و رشید  DEA – CCR – OO, and DEA – BCC – OO 

                                                                                                                                                                                                 
1. Multidimensional Hidden Periodic Auto – Regression Model 
2. Hidden Periodic Auto – Regression Model 
3. Descriptive Statistics 
4. Directional Distance Functions 
5. Additive  
6. Kourosh and Arash Model  
7. Information Entropy Weight 
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جدول 2. خالصه ای از تحقیقات خارجی صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد دانشکده ها

 عملکرد هاي ارزیابی تکنیک قلمرو زمانی  قلمرو مکانی مرجع
2005–9 یونان  )2015همکاران ( کیراتزي و  DEA – CRS – IO, DEA – VRS – IO, and MI 

 DEA – BCC – IO 2013 چک )2015میکاسوا (

 DEA – VRS – OO 13–2012 ویتنام )2015( همکاراننگوین و 

  1یک رویکرد جدید بر پایه رویکرد مدل فاکتور دینامیک  – آمریکا  )2015( زیروگیانیس و همکاران
 CIPP استفاده از الگويیک چارچوب مفهومی با    – آمریکا  )2016( چینتا و همکاران

2011–15 استرالیا )2016( دوان و دنگ  DEA – BCC – OO 

2005–10 ترکیه )2016( ارکوك  DEA – VRS – IO , OO, DEA – CRS, MI, and BM 

 )2016( گوچیو و همکاران
 

 ایتالیا
11–2000  

 
 

DEA – CRS – OO, DEA – VRS – OO, 
Bootstrapped DEA, FDH2, Bootstrapped FDH, 

Tests proposed by Simar and Wilson (2002) and 
Daraio and Simar (2005) , Methods proposed by 
Daraio and Simar (2007) , and Bonaccorsi et al. 

(2006; 2007) 

2009–14 غنا  )2016( بریو و ایی آشیاگبور –مندس   
 – DEA – VRSاي شامل مدل  یک رویکرد سه مرحله

OO  وMI  و یک تکنیک بوت استرپ هموارسازي دو
  )1999(ارائه شده توسط سیمار و ویلسون  3متغیره

وستانهند  )2016( ساحنی و تاکار  11–2006  DEA – AHP 

 )2016( رمزي و اعیادي
 تونس

 

،2009  
2012و   

2013 
DEA – CCR – IO, and SEM4 

  ,DEA – CCR, and PCA5 DEA – BCC 2014 چین  )2016(ژانگ و لو 

  
  
  

  عملکرد هاي ارزیابیکیفیت تکنیک قلمرو  زمانی قلمرو مکانی  مرجع
 SFA 1998 ایتالیا  )2004فراري و لورتی (

 DEA – CRS – OO  1990–8 ایتالیا  )2005و لورتی ( فراري

  DSو  6عملکرد –آنالیز اهمیت  2010 پرتقال )2011سیلوا و فرناندس (

                                                                                                                                                                                                 
1. Dynamic Factor Model 
2. Free Disposal Hull  
3. Bivariate Smoothing Bootstrap 
4. Super Efficiency Model  
5. Principal Component Analysis 
6. Importance – Performance Analysis (IPA) 

  عملکرد هاي ارزیابیکیفیت تکنیک قلمرو  زمانی قلمرو مکانی  مرجع
 DEA – VRS – IO, and DEA – CRS – IO 2006 آمریکا  )2012هیرا (

 AHP, AR – CCR, Two – Level HLM1, and DEA 2004 تایوان  )2012کنگ و فو  (
– CCR 

 AHP, and DEA – VRS – IO – مکزیک  )2014( ورا–کورو و پنیچ–آلتامیرانو

 جمهوري چک )2013فلگل و ولتاوسکا  (
و  11- 2007

10-2006  
DEA – CCR – OO 2و رویکرد شاخص  

 DEA – VRS – OO 2004  ترکیه  )2014( کوکگزن

 DEA –VRS – OO  2009–12  آمریکا  )2014( اي. مالزاهن و همکاران

 A  SIODEA3 model  2010–11  مصر  )2014( و همکاران دمرداش –ایل 

 ایتالیا )2014(لورتی و همکاران 
-4الی  2006- 7

2003  
بر پایه تکنیک حداکثر آنتروپی تعمیم  SFAیک مدل جدید 

  4یافته

– DEA – VRS – OO, DEA – CRS – OO, DEA  2008–10  ترکیه  )2014تکنسی  (
AR, SEM, and SFA 

 DEA – CCR – IO, DEA – BCC – IO, and SEM  2012  ترکیه  )2015گوکسن و همکاران  (

12- 2003 اسلواکی )2015هوزوار و ریگوا  (  
روش مبتنی بر کمبودهاي بازده به مقیاس ثابت خروجی 

  AR – OO – CRSو  5محور
 DEA – BCC – IO, OO, and BM  2004–8  ایتالیا  )2015( اس . برگانتینو و همکاران

  )2016(کیم و همکاران 

آمریکا، مکزیک، 
ایاالت کره، 

 8پادشاهی و 
کشور اروپایی 

 دیگر

 2002، 2012و 
،2000  

2014 
DEA – BCC 

14- 2013 لهستان  )2016پیترزاك و همکاران  (  DEA – CCR – OO  

  
  

  عملکرد هاي ارزیابی کیفیت تکنیک قلمرو زمانی مکانیقلمرو   مرجع
 DEA – CCR – IO, DEA – BCC – IO 2000و  2001  اتریش  )2003لهمان و وارنیگ (

                                                                                                                                                                                                 
1. Hierarchical Linear Model 
2  . Index Approach 
3. Stochastic Input Oriented Data Envelopment Analysis  
4. Generalized Maximum Entropy method 
5. Slacks – Based Measure (SBM) – OO – CRS 



21  ��������������������������������������������� بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد ... 

جدول 3. خالصه ای از تحقیقات خارجی صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد گروه های آموزشی

  عملکرد هاي ارزیابیکیفیت تکنیک قلمرو  زمانی قلمرو مکانی  مرجع
 DEA – VRS – IO, and DEA – CRS – IO 2006 آمریکا  )2012هیرا (

 AHP, AR – CCR, Two – Level HLM1, and DEA 2004 تایوان  )2012کنگ و فو  (
– CCR 

 AHP, and DEA – VRS – IO – مکزیک  )2014( ورا–کورو و پنیچ–آلتامیرانو

 جمهوري چک )2013فلگل و ولتاوسکا  (
و  11- 2007

10-2006  
DEA – CCR – OO 2و رویکرد شاخص  

 DEA – VRS – OO 2004  ترکیه  )2014( کوکگزن

 DEA –VRS – OO  2009–12  آمریکا  )2014( اي. مالزاهن و همکاران

 A  SIODEA3 model  2010–11  مصر  )2014( و همکاران دمرداش –ایل 

 ایتالیا )2014(لورتی و همکاران 
-4الی  2006- 7

2003  
بر پایه تکنیک حداکثر آنتروپی تعمیم  SFAیک مدل جدید 

  4یافته

– DEA – VRS – OO, DEA – CRS – OO, DEA  2008–10  ترکیه  )2014تکنسی  (
AR, SEM, and SFA 

 DEA – CCR – IO, DEA – BCC – IO, and SEM  2012  ترکیه  )2015گوکسن و همکاران  (

12- 2003 اسلواکی )2015هوزوار و ریگوا  (  
روش مبتنی بر کمبودهاي بازده به مقیاس ثابت خروجی 

  AR – OO – CRSو  5محور
 DEA – BCC – IO, OO, and BM  2004–8  ایتالیا  )2015( اس . برگانتینو و همکاران

  )2016(کیم و همکاران 

آمریکا، مکزیک، 
ایاالت کره، 

 8پادشاهی و 
کشور اروپایی 

 دیگر

 2002، 2012و 
،2000  

2014 
DEA – BCC 

14- 2013 لهستان  )2016پیترزاك و همکاران  (  DEA – CCR – OO  

  
  

  عملکرد هاي ارزیابی کیفیت تکنیک قلمرو زمانی مکانیقلمرو   مرجع
 DEA – CCR – IO, DEA – BCC – IO 2000و  2001  اتریش  )2003لهمان و وارنیگ (

                                                                                                                                                                                                 
1. Hierarchical Linear Model 
2  . Index Approach 
3. Stochastic Input Oriented Data Envelopment Analysis  
4. Generalized Maximum Entropy method 
5. Slacks – Based Measure (SBM) – OO – CRS 



����������������������������������������������������� تحقیقات مدرییت نوین خاتم، دورة 1، شمارة 3   22

  عملکرد هاي ارزیابی کیفیت تکنیک قلمرو زمانی مکانیقلمرو   مرجع
 DEA – BCC – OO – Goal Programming – new 1997–8 اسپانیا  )2004کابالرو  (

DEA 
1996- 8 اسپانیا  )2006( گیمنز گارسیا و مارتینز پارا  DEAهاي  در چارچوب مدلیک مدل  

1999- 2000 ترکیه  )2006ککسال و نالکاکی  (  AHPو   DEA – CCR – OO – ARثانویه و چندمعیاره   مدل 

 – AHP, DEA – BCC, and DEA – BCC – OO 1996 اتریش  )2007لیتنر و همکاران  (
VEA1 

 Fixed – Effects Tobit Model  1996- 2000 استرالیا  )2007رودگرس و نري  (

 DEA – CRS – OO, DEA – VRS – OO, and 2001–3 ایتالیا  2008آبرامو  و همکاران (
Global Efficiency Index 

 BCC – AR – تایوان  )2008کاو و هانگ  (

 DEA – CCR – OO, and DEA – BCC – OO  2003 –4 وستانهند  )2009تیاگی و همکاران  (

 DEA – VRS – IO  2005–7 ایتالیا  )2010بازیگلی  و همکاران (

 DEA – CRS – OO, and BSC – آمریکا  )2010کونگار و همکاران  (

 DEA – VRS –OO, DEA – CRS – OO, and MI  2004–7 ایتالیا  )2011اگاسیستی و همکاران  (

 DEA  –  یونان  )2011( کونتاس و همکاران

 Two stages DEA proposed by Kao and Hwang 2008 تایوان  )2012( چانگ و همکاران
(2008) 

2007–8  مالزي  )2012( ان جی و احمد  DEA – CCR – IO, and DEA – BCC – IO 

 DEA – CCR  – IO 2011 مالزي  )2013( عبد عزیز و همکاران

2004- 6  فلسطین )2013( آقا و همکاران  , and DEA – BCC – IO, AP2  DEA – CCR – IO  

 DEA – CCR – IO, DEA – BCC – IO, SE, and  2008 –11 فلسطین  )2013( اچ. کوهیل
SEM 

 BSC, DEA – BCC – IO, and DEA – CCR – IO  2007–9 اسپانیا  )2013( والدراما وهمکاران

  DEA – CCR – IO, OO, and SEM 15– 2014 رومانی  )2015( دوگولیانا و دوگولیانا

وستانهند  )2015( رانجان و همکاران  12-2008  DEMATEL, and VIKOR٣  SE4,  

  

  
 عملکرد هاي ارزیابی کیفیت تکنیک  سطح بررسی  قلمرو زمانی قلمرو مکانی  مرجع

 DEA – VRS – OO , IO دانشکدهدانشگاه و  2003 پرتقال )2008آفونسو و سانتوس  (

                                                                                                                                                                                                 
             1. Value Efficiency Analysis 

2. Anderson and Peterson  
3. VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje 
4.  Shannon Entropy 

 DEA – CRS – IO, DEA – VRS – IO, and MI دانشگاه و دانشکده 2006–9 فیلیپین  )2011کوئنکا  (

)2013بارا و زوتی (  DEA – VRS – OO, Simar and Wilson’s گروه و دانشکده 2005–9 ایتالیا 
method (1998; 1999) , and MI 

 DEA –VRS – OO, MI, and BM و دانشکده  گروه 2005–9  ایتالیا  )2016بارا و زوتی (

 
   

جدول 4. خالصه ای از برخی تحقیقات خارجی دیگر صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد موسسات 
آموزش عالی 
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 DEA – CRS – IO, DEA – VRS – IO, and MI دانشگاه و دانشکده 2006–9 فیلیپین  )2011کوئنکا  (

)2013بارا و زوتی (  DEA – VRS – OO, Simar and Wilson’s گروه و دانشکده 2005–9 ایتالیا 
method (1998; 1999) , and MI 

 DEA –VRS – OO, MI, and BM و دانشکده  گروه 2005–9  ایتالیا  )2016بارا و زوتی (

 
 مطالعات صورت گرفته در ایران   
نخستين تالش براي ارزیابي در آموزش عالي ایران در سال 1375 خورشيدي آغاز گردید. در این سال، طرح 
پيش پژوهش ارزیابي دروني به منظور إرتقا کيفيت آموزش پزش��كي به تصویب هيأت رئيس��ه وقت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  رسيد. سپس در سال 1376 در شش گروه آموزشي علوم پزشكي، طرح 
اجرا گردید. باتوجه به نتایج مثبت این طرح، دانش��گاه تهران، بهعنوان  نخس��تين دانش��گاه غير پزشكي، در 
یكي از جلس��ه هاي ش��وراي دانشگاه در بهار 1376، اجراي طرح ارزیابي دروني در گروه هاي آموزشياش را 
مورد توجه قرار داد. به همين منظور، شوراي دانشگاه سال 1376 را سال نظارت و ارزیابي نامگذاری نمود. 
بر این اساس، پيشنهاد شده بود که در هر کدام از دانشكده های انتخابی، یك گروه آموزشي ارزیابي دروني 
را انجام دهد. هر چند در این س��ال، اجراي ارزیابی درونی به تأخير افتاد، اما در س��ال هاي بعد گروه معماري 
)دانش��كده هنرهاي زیبا( و نيز گروه ترویج و آموزش کشاورزي به ارزیابي دروني پرداختند. گزارش اوليه ی 
ارزیاب��ي دروني در این گروه ها نش��ان داد ک��ه فرآیند ارزیابي دروني نقش مؤث��ري در بهبود کيفيت در این 

.))b( 2002 ،گروه ها داشته است )بازرگان
تأثير مثبت ارزیابي دروني در دانشگاه هاي علوم پزشكي و سایر عوامل باعث گردید که در تدوین برنامه 
س��وم توس��عه کش��ور، ارزیابي و إرتقا کيفيت آموزش عالي توس��ط ارزیابي بروني و دروني مورد توجه واقع 
گردد. بنابراین در برنامه ی سوم توسعه کارآمد نمودن نظام ارزیابي و إرتقا کيفيت پژوهش و آموزش مدنظر 
قرارگرفت. به همين علت، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور یك ردیف اعتباری )113512( تحت عنوان 
”ارزیابي و اعتبارس��نجي مؤسس��ات و دانش آموختگان، برگزاري آزمون هاي جامع و تخصصي سراس��ری“ 
را ب��ه وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوری اختصاص داد. از اس��فندماه س��ال 1379 وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری، توس��ط سازمان سنجش آموزش کشور گام هاي نخست را براي اشاعه ی ارزیابي دروني در آموزش 
غيرپزش��كي برداشته است که از آن جمله مي توان به تشكيل گروه ارزشيابي در مرکز مطالعات، تحقيقات و 
ارزشيابي آموزشي، وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور، اشاره نمود. به منظور جلب توجه دانشگاه هاي 
تخصصي و جامع غير پزش��كي، سازمان س��نجش آموزش کشور به برگزاري کارگاه هاي آموزشي و ارزیابي 
دروني اقدام، سپس نظر دانشگاه ها را براي ارزیابي دروني جلب نمود. از جمله دانشگاه هاي دولتي که تالش 
بسياری در ارزیابي دروني به عمل آورده اند مي توان به دانشگاه اصفهان، دانشگاه عالمه طباطبایي و دانشگاه 
صنعتي اميرکبير اش��اره کرد. در این خصوص تالش گروه هاي ریاضي دانش��گاه صنعتي اميرکبير در ایجاد 
دلبستگي به مفهوم ارزیابي دروني و انگاره پردازي درخصوص بهبود کيفيت در آموزش عالي قابل توجه بوده 
اس��ت. همچنين گروه آمار دانش��گاه عالمه طباطبایي در به ثمر رساندن ارزیابي دروني و تعميم این تالش 
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به گروه هاي آمار س��ایر دانشگاه هاي کشور قابل ذکر می باشد. گروه یاد شده سعي نموده است که به وسيله 
انجمن آمار ایران بتواند سایر گروه هاي آمار دانشگاه ها را ترغيب نماید تا ابتدا به ارزیابي دروني خود بپردازند، 
سپس با ایجاد کميته کشوري ارزیابي آموزش آمار، مقدمات ارزیابي بروني آنها را نيز فراهم نماید. عالوه بر 
تالش هاي اجرایي یاد شده، در راستاي تدوین ساز و کاری نظري براي ارزیابی کيفيت و بومي نمودن آن در 
دانشگاه هاي کشور، تاکنون عالوه بر دو طرح پژوهشي مصوب دانشگاه تهران که در دانشكده روانشناسي و 
علوم تربيتی اجرا و نتایج آن منتشر گردیده است )بازرگان، 1374( مطالعات بسياری در ایران صورت گرفته 

است که برخی از این مطالعات از سال 1380 تاکنون به شرح ذیل بيان می گردند:
با اس��تفاده از تلفيق مدل DEA با تكنيك TOPSIS، ش��عبانی و همكاران 38 دانشگاه ایران را ارزیابی 

نمودند )دباغ و صالحی، 1393(.
DEA – VRS – OO  وDEA – CRS – OO  موس��ي خاني و همكاران )1385( با اس��تفاده از مدلهای

اقدام به بررسي کارایی فنی 
و مقياس 15 واحد دانشگاهی منطقه ی 2 دانشگاه آزاد اسالمي نمودند. با توجه به نتایج به دست آمده برای 
س��ه س��ال مورد بررسی، مالحظه گردید که ميانگين کارایي فنی در CRS و VRS افزایش یافته و شكاف ميان 
کارایي واحدها به مرور زمان کاهش و عملكرد واحدها به همدیگر نزدیك تر گردیده است. آنها در نهایت به منظور 
محاس��به ميزان تغييرات کارایي در طول بازه زمانی مورد بررس��ی، از MI استفاده و نتيجه گيری نمودند کارایی 
واحدهای دانش��گاهی مورد نظر در دوره مورد بررس��ی با رش��د مثبتی همراه بوده و منبع اصلي رشد بهره وري 

تحوالت تكنولوژیك بوده است.
دباغ و برادران شرکا )1388( کارایي فنی و مقياس 24 دانشگاه جامع دولتي را به کمك مدل های ثانویه 
اصالح ش��ده ی خروجی محور DEA  – CCR و DEA – BCC بررس��ي نمودند و از MI برای س��نجش 
تغييرات بهره وری کل بهره گرفتند. نتایج حاصله نش��ان داد رش��د مثبت بهره وري وجود ندارد و در طي پنج 
س��ال مورد بررس��ي، توجهي به رشد بهره وري نش��ده اس��ت. همچنين عامل اصلی تعيين کننده ی تغييرات 
بهره وری دانش��گاه ها، پيش��رفت کارایی فناوری اس��ت و سایرش��اخص ها مانند کارایی فنی، سهم و نقش 

کمتریی نسبت به آن شاخص در بهره وري کل عوامل دارند.
ش��جاع و همكاران )1388( در تحقيقاتش��ان 14 واحد دانش��گاهي منطقه 12 دانشگاه آزاد اسالمي را با 
اس��تفاده از مدل  DEA – BCC – OO اصالح ش��ده ارزیابی نمودند و براي رس��يدن واحدهاي دانشگاهی 
ناکارا به مرز کارایي پيشنهادهایي ارائه نمودند. سپس به رتبه بندي واحدهاي دانشگاهی مورد نظر بر اساس 
مدل AP پرداختند. همچنين با اس��تفاده از MI، پيشرفت یا پسرفت عملكرد واحدهاي دانشگاهی مورد نظر 
را تعيين نمودند. همچنين این محققان در پژوهش��ی دیگر با تفكيك فعاليت های هرکدام از این واحدهای 
دانش��گاهی به دو مؤلفه آموزش و پژوهش یك مدل DEA چند مؤلفه ای را ارائه نمودند و نش��ان دادند که 
نتایج با واقعيت های موجود کاماًل منطبق می باش��د. با توجه به نتایج به دس��ت آمده، این واحدها طی ساليان 
مورد بررس��ی در مؤلفه پژوهش��ی مؤفق تر عمل نموده اند و رشد مناسبی داشتند در حالی که عملكردشان در 

حوزه آموزشی با ضعف بيشتری روبرو بوده است )شجاع و همكاران، 1390(.
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یك چارچوب مدون و مفهومي براي نظام سنجش و ارزیابی کيفيت عملكرد دانشگاه توسط موسی خانی 
و همكاران )1388( ارائه گردیده اس��ت. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسش��نامه بوده و داده های 
گردآوري ش��ده توس��ط تكنيك تحليل عاملی28 مورد تجزیه و تحليل واقع گردید، سپس با استفاده از مدل 
بازخورد 360 درجه29 به ارزیابي کيفيت عملكرد دانش��گاه آزاد اس��المي واحد قزوین پرداخته شد. نتایج این 
پژوهش نشان داد که عامل هاي مربوط به امور پژوهشي و رشد کيفيت آموزشي داراي رتبه هاي برتر هستند 

و توجه به عوامل دانشجویي و سپس جنبه هاي فرهنگي و خدماتي داراي اولویت هاي بعدي می باشند.
با توجه به اهميت دانش��گاه ها به عنوان بزرگترین مراکز آموزش عالي، عالم تبریزی، فرجی و س��عيدی 
)1389( کارایي 11 دانشكده ی دانشگاه شهيد بهشتي را با استفاده از مدل DEA – CCR – IO  مضربي در 
دو حالت ساده و استفاده از اوزان براي ورودي ها و خروجي ها و بر اساس مدل برنامه ریزی آرمانی30 )با چهار 
روش حداق��ل کردن متغير انحرافي، حداقل کردن مجموع متغيرهاي انحرافي، حداقل کردن حداکثر ميزان 
انحراف و برنامه ریزي خطي چند هدفه31( در محدوده زمانی سال های تحصيلی 1388 – 1386 اندازه گيري 
نمودند. نتایج تحقيق نشان مي دهد که مدل  DEAبر اساس مدل برنامه ریزی آرمانی در مقایسه با مدل هاي 
کالسيك )مدل های CCR( توانایي باالتري در تمایز بين واحدهاي تصميم گيري و ارائه اوزان واقعي دارد. 
همچنين مدل AP جهت رتبه بندی دانش��كده ها به کارگرفته ش��د. همچنين در پژوهشی دیگر عملكرد این 
دانش��كده ها با توجه به معيارهای ارزیابی ارائه ش��ده توس��ط عالم تبریزی و همكاران  )1389(  و با استفاده 
 DEA / AHP و )MINMAX( GP بر اس��اس مدل  DEA،مضربی DEA – CCR – OO از مدل های
در محدوده زمانی س��ال های تحصيلی 1386 – 1382 ارزیابی گردیدند و س��رانجام رتبه بندي نهایي آنها با 
اس��تفاده از مدل AP صورت گرفت )عالم  تبریزی و هم��كاران، 1390(. در این دو پژوهش براي ورودي ها 
و خروجي ه��ا وزن هاي گوناگوني در نظر گرفته ش��د به طوری که جهت تعيين این اوزان از نظرات رؤس��ا و 
مدیران دانش��كده هاي دانش��گاه شهيد بهشتي اس��تفاده گردید. در هر دو پژوهش نشان داده شد که از نظر 
رؤس��اي دانشكده ها تعداد مقاالت منتشر شده و تعداد س��مينار، کنفرانس ها و همایش ها، باالترین اهميت، 
تعداد دانشجویان و کارکنان و ميزان ساعات تدریس از کمترین اهميت برخوردار بودند. همچنين با توجه به 
نتایج حاصل از این دو پژوهش می توان بيان نمود که عملكرد دانشكده های مدنظر به غير از دانشكده علوم 

در محدوده های زمانی سال های تحصيلی 1386 – 1382 و 1388 – 1386 متفاوت می باشد.  
قورچيان و همكاران  )1389( به طراحی الگوي ارزیابي عملكرد 38 واحد دانشگاهی منطقه 1  دانشگاه 
آزاد اسالمي بر اساس شاخص هاي مدل بنياد اروپایی مدیریت کيفيت32 و با استفاده از مدل DEA پرداختند. 
در این پژوهش پس از بررس��ی مدل هاي اس��تاندارد بين المللي EFQM، معيار هاي مش��ترک ارزیابي این 
مدل ها به روش دلفي33 اس��تخراج گردید. به منظور تعيين پایایي پرسش��نامه ی تدوین شده از ضریب آلفاي 
28. Factor Analysis (FA)
29. 360 Degree Feed Back
30. Goal Programming (GP)
31. Multi – Objective Linear Programming (MOLP)
32. European Foundation for Quality Management (EFQM)
33. Delphi



����������������������������������������������������� تحقیقات مدرییت نوین خاتم، دورة 1، شمارة 3   26

کرونب��اخ34 و تعيين روایي آن افزون بر روش روای��ي محتوایي که با اجماع نظر 76% صاحب نظران همراه 
بود، از تكنيك تحليل عاملی به شيوه مولفه هاي اصلي نيز استفاده گردید. همچنين داده ها بر پایه مدل هاي 
DEA – BCC – OO , IO  و  DEA – CCR – OO , IOمورد تحليل قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که 
برخي از واحدهاي دانش��گاه آزاد منطقه یك، از کارای��ي باالیي برخوردار بودند که با مدل AP  این واحدها 
طبقه بندي گردیدند. همچنين برخي واحدهاي دانش��گاه نيز از کارایي نس��بتًا پایين برخوردار بودند که این 
امر نش��ان مي دهد که این واحدها از داده ها و س��تاده هاي خود به خوبي اس��تفاده نمي نمایند و در نهایت، با 
روش های ساخت واحد مجازي، مجموعه مرجع و مقادیر هدف، نقاط بهبودپذیر واحدهاي ناکارا شناسایي و 

پيشنهادهاي الزم جهت کارایي آنها ارائه گردید. 
احمدون��د و هم��كاران )1391( یك مدل مفهوم��ي، تلفيقي از دو مدل BSC  و EFQM با اس��تفاده از 
ماتریس گس��ترش عملكرد کيفيت35 را برای بهبود عملكرد مس��تمر در محيط دانشگاهی ارائه نمودند. آنها 
نش��ان دادند که مدل هايBSC  و EFQM در صورت تلفيق، مي توانند چارچوب مناس��بي را براي ارزیابي 
عملكرد فراهم نمایند و هم راستاسازي این دو مدل، قادر است بهبود مستمر و افزایش بهره وري در دانشگاه 

را در پي داشته باشد. 
دانشيان و همكاران )1390( با استفاده از مدل DEA – CCR – IO فازی به ارزیابی 5 گروه آموزشی 
کارشناس��ی ارش��د در یكی از واحدهای دانش��گاه آزاد پرداختند. آنها به منظور حل این مدل فازی از تكنيك 

آلفا – برش36 استفاده نمودند و درنهایت یك بازه کارایی برای هرگروه ارائه کردند. 
در مقاله ای که حاصل از یك طرح پژوهش��ی می باش��د، 5 دانش��گاه بر اساس زیر ساخت های مدیریت 
دانش و با اس��تفاده از آمار اس��تنباطی37 و نرم افزارهای SPSS و Lisrel ارزیابی و رتبه بندی گردیدند )نيازی 

و ابونوری، 1390(.
یارمحمدیان و همكاران )2011( در پژوهش��ی به بررسي کيفيت عملكرد گروه آموزشی مدارک پزشكي 
چهار دانش��گاه علوم پزش��كي ای��ران با توجه به نه معيار م��دل برنامه بهبود کيفي��ت آکادميك 38از دیدگاه 
دانش��جویان و اس��تادان این دانش��گاه ها پرداخته و با اس��تفاده از آمار توصيفی و استنباطی و یك طيف سه 
س��طحی اطالعات را تجزیه و تحليل نمودند. نتایج پژوهش آنها بيان مي دارد که کليه دانش��گاه های مورد 
بررس��ی در این 9 بعد، داراي وضعيت نس��بتًا مس��اعد مي باش��ند، اما تفاو ت هایي بين دیدگاه دانشجویان و 

اعضاي هيأت علمي وجود دارد.
یك مطالعه به منظور س��نجش بهره وري در 6 مؤسس��ه ی آموزش عالي شهرستان سيرجان توسط یزدی و 
احمدی )1390( انجام گردید. در این پژوهش، سنجش بهره وري با استفاده از MI  و مدل DEA انجام گرفت. 
نتایج به دست آمده بيانگر این مطلب است که تغييرات بهره وري کل مؤسسات آموزش عالي شهرستان سيرجان 

34. Cronbach’s Alpha Coefficient 
35. Quality Function Development (QFD)
36. α – Cut
37. Inferential Statistics (IS)
38. Academic Quality Improvement Program (AQIP)
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در بخش پژوهش بهبود نداشته که علت اصلي آن مي تواند تغييرات تكنولوژیكي باشد در حالي که درهمين دوره، 
تغييرات بهره وري کل این مؤسس��ات در بخش آموزش بهبود داش��ته است که علل عمده آن مي تواند تغييرات 

کارایي مدیریتي باشد.
ابزری و همكاران )1392( با اس��تفاده از مدل  DEA – BCC – OO کارایی گروه های آموزش��ی یك 

دانشگاه دولتی را در چهار
 AP بعد کميت آموزشی، کيفيت آموزشی، فعاليت پژوهشی و خدمات علمی، ارزیابی و با استفاده از مدل
آنها را رتبه بندی نمودند. در این پژوهش با طراحی سناریوهایی، دالیل اصلی و منشأ کارآمدی و ناکارآمدی 
هری��ك از گروه ه��ا و ميزان تأثير این عوامل، مورد ارزیابی قرارگرفت. س��پس با بهره گيری از تكنيك آناليز 
SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها بررس��ی و در قالب آن اس��تراتژی ها و راه کارها به منظور 
إرتق��ا کارایی گروه ها ارائه گردید و در نهایت با اس��تفاده از مدل س��ازی معادالت س��اختاری39، ميزان تأثير 
استراتژی های استخراج شده از آناليز SWOT مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است 
که با ترکيب دو مدل DEA – BCC – OO و آناليز SWOT، ضمن کاهش معایب دو مدل، محاس��ن آن 
دو تقویت و مدلی جامع برای س��نجش و إرتقا کيفيت عملكرد گروه های آموزشی ارائه می گردد و همچنين 
تعيي��ن ميزان تأثيرگذاری و اولویت بندی هریك از اس��تراتژی ها، قابليت اطمين��ان تصميم گيری مدیران را 

افزایش می دهد. 
ش��مس مورکانی و شهودی )2013( در تحقيقاتش��ان به ارزیابی کيفيت در گروه فيزیك دانشگاه شهيد 
بهشتی با استفاده از ترکيب ارزیابی درونی و IPA پرداخته اند. پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحليل آن 
با استفاده از آمار توصيفی انجام گرفت. یافته های تحقيق نشان داد که عامل هيأت علمی، در سطح مطلوب 
و مابقی عوامل در س��طح نس��بتًا مطلوب قرار دارند. سپس عملكرد – اهميت معيارهای ارزیابی با استفاده از 
IPA محاس��به گردید. نتایج پژوهش نش��ان داد که از مجموع 39 معيار ارزیابی، 11 معيار نياز به توجه ویژه 

دارند، بنابراین راه حل هایی به منظور بهبود کيفيت در معيارهای مذکور ارائه گردید.
یك مدل تحليل پوششی  داده های شبكه ای40 دو مرحله ای جدید توسط صنيعی منفرد و صافی )2013( 
ارائه گردید. به منظور آزمودن مدل پيش��نهادی، محققان آنرا در 9 دانش��كده ی دانش��گاه الزهرا اجرا نمودند. 
یافته های پژوهش نشان داد که مدل NDEA دو مرحله ای پيشنهادی، قدرت تشخيص قوی تری نسبت به 

مدل های NDEA یك مرحله ای دارد.
دب��اغ و صالح��ی )1393( ابتدا ميانگين کارایی فنی و مقياس 20 دانش��گاه جام��ع را از طریق ميانگين 
کارایی های حاصل از مدل های DEA – CCR – OO و  DEA – BCC –  OOمحاسبه نمودند و سپس 
به وسيله رگرسيون تابيت سهم هر یك از عوامل مؤثر بر شاخص کارایی واحدهای دانشگاهی را جهت بهبود 
سياس��تگذاری ها برای تخصيص منابع محدود بررس��ی نمودند. بررسی دانشگاه ها نشان می دهد که متوسط 
کارایی فنی آنها در پنج سال مورد بررسی کاهش داشته است. بيشترین سهم و اهميت در کارایی فنی آنها 

39. Structural Equation Model
40. Network Data Envelopment Analysis (NDEA)
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از بين متغيرهای ورودی به ترتيب مربوط به تعداد دانشجویان، فضای سرانه کالبدی و بودجه جاری آموزش 
و همچنين بيش��ترین س��هم از بين متغيرهای خروج��ی به ترتيب مربوط به تع��داد فارغ التحصيالن، درآمد 
اختصاصی و تعداد مقاالت می باش��ند. در نتيجه ی این بررسی و با به کاربردن روش های تلفيقی پارامتری و 
ناپارامتری، مناس��ب ترین سياست افزایش کارایی )مناسب ترین تغيير در ورودی ها یا خروجی ها( برای إتخاذ 
تصميم گي��ری مدیران آنها جهت إرتقاء کارایی واحد ناکارا و محدودیت های موجود ارائه می گردد. همچنين 
در این پژوهش با استفاده از دو روش شمارشی و مجموع وزنی رتبه بندی دانشگاه های مورد بررسی صورت 

گرفت.
در پژوهش��ی مدل Joint DEA جهت ارزیابی کارایی کلی، آموزش��ی و پژوهش��ی30 گروه آموزش��ی 
دانش��گاه ش��هيد باهنر کرمان اس��تفاده گردید. نتایج حاصل از پياده س��ازی این مدل بيانگر افزایش قدرت 
تفكيك کنندگی ميان واحدهای تحت بررسی نسبت به مدلDEA  می باشد، همچنين این مدل، گروه های 
آموزشی را قادر می سازد که از نقاط قوت و ضعف خودآگاه شوند و اقدامات الزم رادر راستای بهبود عملكرد 

آموزشی و پژوهشی خود إتخاذ نمایند )پاکزاد، 1395(.
  BSCحجازی و قش��قایی )1395( به ارزیابی اثربخش��ی عملكرد دانش��گاه الزهرا)س( از چهار بعد مدل
پرداختند. بر اس��اس نتایج آزمون تی تك نمونه ای نتيجه گردید که 27 گزاره از 30 گزاره ی مورد بررس��ی، 
از اثربخش��ی مطلوبی برخوردار بوده اند و این نش��ان دهنده ی عملكرد مؤفق دانشگاه الزهرا)س( در راستای 
دس��تيابی به اهداف ترس��يم شده ی خود و رشد و توس��عه ی پایدار در حوزه ی آموزش عالی است. همچنين 
بر اس��اس نتایج آزمون فریدمن نش��ان داده ش��د که گزاره هایی که از دیدگاه پاسخ دهنده گان از اثربخشی 
نسبی باالتری برخوردار بودند شامل روابط و تعامل مناسب اساتيد و دانشجویان، مناسب بودن تعدادساعات 
برنامه های آموزشی و دوره های اجرا شده برای کارکنان، وضعيت بهداشت محيط های دانشگاه و خوابگاه و 

تأمين مناسب هزینه های پشتيبانی از توسعه ی و زیرساخت های اتوماسيون می باشند. 
قاسمی و احمدی )1392( نيز مدلي در قالب مدل BSC و تكنيك های وزن دهی افزایشی ساده41، رویكرد 
مجموع موزون42، آناليز چند متغيره ترجيحات به وس��يله اقدامات دوبه دو و مقایسات معيارELECTRE  ،43و 
TOPSIS جهت ارزیابي هفت دانشگاه  غير انتفاعي و یك دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ارائه نمودند. در این 
پژوهش ابتدا با بهره گيری از چارچوب مدلBSC  عوامل مورد ارزیابی مش��خص گردیدند. س��پس بهمنظور 
وزن دهی به ش��اخص ها از تكنيك های فرآیند تحليل سلسله مراتبی گروهی44 و آنتروپی شانون بهره گرفته 
ش��د. در ادامه ب��ا کمك تكنيك های تصميم گيری چند معياره مذکور 8 مؤسس��ه مورد بررس��ی، رتبه بندي 
گردیدند و در نهایت جهت کسب اطمينان از نتایج حاصله و نتيجه گيري کلي با کمك روش هاي رتبه دهي 
ادغام��ي کاپلند45، بردا46 و ميانگين رتبه بندي جامع و نهایي حاصل گردید. یافته های حاصل از این پژوهش 
41. Simple Additive Weighted (SAW)
42. Weighted Sum Approach (WSA)
43. Multicriterion analysis of preferences by Means of Pairwise Actions and Criterion Comparisons (MAPPAC)
44. Group Analytical Hierarchy Process (GAHP)
45. Copeland
46. Borda

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 کیفیت عملکرد هاي ارزیابی تکنیک قلمرو زمانی سطح بررسی  مرجع
4- 1371 دانشگاه )1380( و رضوانی سامتی    DEA – CRS, and DEA – VRS  

 DSو  CIPPالگوي   1379  گروه )1381( و پازوکی مقدم صدیقی
 DSو  CIPPالگوي   –  گروه  )1382(و همکاران  رشیدپور

 DSو  CIPPالگوي   –  دانشکده )1382(ن و همکاران صابریا
 AHP, and DEA – CCR – IO , OO 1379–80  دانشگاه  )1382( فتحی هفشتجانی
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نش��ان داد مهم ترین معيارها افزایش درآمد، ش��هرت و ميزان قبولي در مقاطع تحصيلي باالتر مي باش��ند و 
مؤسس��ه آموزش عالي س��جاد به عنوان برترین مؤسس��ه غيرانتفاعي شهر مش��هد انتخاب و پس از آن نيز 

دانشگاه آزاد و مؤسسه خيام در رتبه های  بعدی قرار گرفتند. 
ش��غلی و روشناس )1395( در پژوهش��ی با هدف توسعه ي مدلي در قالب مدل BSC و روش AHP به 
ارزیابي عملكرد گروه هاي آموزش��ي دانشكده ي داروسازي زنجان پرداختند . ابعاد رشد و یادگيري، مشتري، 
فرآیندهاي داخلي و بعد مالي به ترتيب در اولویت قرار گرفتند .با تفس��ير نتایج کس��ب شده مي توان دریافت 
که عملكرد گروه هاي آموزشي دانشكده ي داروسازي در شاخص  هاي رشد و یادگيري، مشتري و فرآیندهاي 
داخل��ي داراي اختالف کمت��ري با یكدیگر بوده اس��ت و صرفًا در بعد مالي تفاوت عملكردي چش��مگيري 

مشاهده شد.
زنگویی نژاد و مشبكی )2011( سعی نمودند یك رویكرد تصميم گيری چند شاخصه فازی47 بر پایه چهار 
چش��م انداز مبتنی بر دانش مدل BSC را برای ارزیابی یك دانش��گاه ارائه نمایند. در این رویكرد ابتدا وزن 
معيارهای ارزیابی با اس��تفاده از تكنيك FAHP تعيين و س��پس دانشگاه با استفاده از تئوری مجموعه های 
ف��ازی ارزیابی می گردند. همچنين نتای��ج، جنبه های مهم معيارهای ارزیابی و ش��كاف ها را به منظور بهبود 

عملكرد دانشگاه برای دستيابی به سطح مورد نظر نشان داد. 
همچنين مهدوی مزده و همكاران )1394( نيز با استفاده مدل  BSC و تكنيك FAHP به ارزیابی دانشكده 
صنایع دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران پرداختند. با توجه به نتایج به دست آمده شهرت دانشگاه و مقاالت 
تأليف شده هيأت علمی از اهميت بسيا باالیی برخوردار است. این مقاله نشان داد که  مدل ارزیابی تصميم گيری 
با استفاده از FAHP پيشنهادی و با رویكرد BSC می تواند ابزار سودمندی برای ارزیابی عملكرد مراکز امر آموزش 

عالی باشد. 
در ادامه در جدول 5 به طور خالصه برخی دیگر از مطالعات داخلی صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی 
عملكرد دانش��گاه ها و زیر مجموعه های آنها ارائه می گردند. همچنين تحقيقات ارائه شده در جدول 6 نيز با 

استفاده از آمار توصيفی و استنباطی به ارزیابی کيفيت عملكر نظام های دانشگاهی پرداخته اند.

جدول 5. خالصه ای از تحقیقات داخلی صورت گرفته بر روی ارزیابی کیفیت عملکرد دانشگاه ها و زیرمجموعه های 
آنها

47. Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 کیفیت عملکرد هاي ارزیابی تکنیک قلمرو زمانی سطح بررسی  مرجع
4- 1371 دانشگاه )1380( و رضوانی سامتی    DEA – CRS, and DEA – VRS  

 DSو  CIPPالگوي   1379  گروه )1381( و پازوکی مقدم صدیقی
 DSو  CIPPالگوي   –  گروه  )1382(و همکاران  رشیدپور

 DSو  CIPPالگوي   –  دانشکده )1382(ن و همکاران صابریا
 AHP, and DEA – CCR – IO , OO 1379–80  دانشگاه  )1382( فتحی هفشتجانی
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 کیفیت عملکرد هاي ارزیابی تکنیک قلمرو زمانی سطح بررسی  مرجع

  )1382( زاده سلجوقی حسین
دانشگاه و 

 – دانشکده
AHP،DEA – CCR  ،AP روش واحد کارایی که بیشتر ،

عنوان الگو انتخاب شده بود و روشی با استفاده ار  از بقیه به
  صفحه گسترده

1- 1380 دانشکده )1383(و قربانی  آذر  
و  DEA )BCC،CCR ، BCC – CCRچهار مدل اصلی 

CCR – BCCمدل، و خروجی محور ) در دو حالت ورودي 
AP محورحالت ورودي و خروجی  در دو  

  1379-82 گروه  )1385( ترکاشوند و آذر
 

Fare & Grosskopf Algorithm, Normalize Method, 
CCR – IO, BCC – IO, NIRS – IO, BCC – OO, 

CCR – GP, BCC – ADD, IEP, DEAGP, and CCR 
– IO – AP  

  AHP, and DEA – CCR – OO 1378–81 و دانشکده  گروه  )1385(و همکاران حیدرنژاد

Saniee Monfared et al. (2006)  1999  دانشگاه Entropy, and A new non linear programming 
model 

Mashhadi et al. (2008) دانشکده  –  EFQM 

Nayeri et al. (2008)  دانشکده – BSC, GAHP, Normalize Method, and IS  

  FAو  1الکین  – مایر– کیزر   آزمون – دانشگاه )1387( و آزما آراسته
 DEA – BCC – OO, and AP 1384–5 گروه  )1387و میزانی ( صفایی قادیکالیی

  SWOT آنالیزو  DS 1383 گروه  )1387( و همکاران ضرابیان

 1387   گروه )1388( و اصالنی اسدي
 DEA – CCR – OO  و  هاي وزنی) محدویت با (اصالحی

  تئوري فازي
 EFQM –  دانشگاه  )1388(و همکاران  حرّي
 GAHP, BSC, and TOPSIS – دانشکده )1388( نیري دهقان و مهرگان

 DEA – CCR – OO, DEA – BCC – OO, AP, and – گروه  )1388( و همکاران هاشمی
BTB2 

Moosavi Rad et al. (2010)  1386 گروه  DEA  

  DEA – ANP  1388–9  دانشکده  )1389( و همکاران نجفی
Saniee Monfared and Safi 

  BCC, and DEA – CCR  DEA – ADD, DEA – 1999 دانشگاه  (2011)

 DEA – CCR – OO, and AP  –  دانشکده  )1390( و همکاران ابراهیمی

 AHP, DEA – CCR – OO, and AP 1386–9 گروه  )1390(و همکاران  حسینی

    گروه )1390( و مقبولی ذریه حبیب
دو نیمسال اول 

و  9- 1388
1389 -90 

 DEA – CCR – OO , IO, DEA – BCC – OO, IO, 

DEA – ADD, AP, and SBMهاي وزنی با محدودیت 

                                                                                                                                                                                                 
1. Kaiser – Meyer – OIkin (KMO) 
2. Banker – Thrall – Bardhan 

 کیفیت عملکرد هاي ارزیابی تکنیک قلمرو زمانی سطح بررسی  مرجع

  گروه )1390( و همکاران مصدق خواه
-9الی  7- 1386

1388 
DEA اي بازه ، AHP حداقل حداکثر  بندي روش رتبهو

  تأسف
Khosroabadi et al. (2012)  دانشگاه  – IS 

 –  گروه )1391( پاکزاد

، تحلیل پوششی 1هاي توأم هاي تحلیل پوششی داده مدل
هاي وزنی  هاي محدودیت و تکنیک 2اي هاي چند الیه داده

 AHP – AR – Jointحاصل از نظرات متخصصین (

MLDEA(  
  DS, and IS – گروه )1391( و خرسندي یامچی عارفی

 )1391( و همکاران عنایتی
دانشگاه و 

  دانشکده
 1388 اول نیمه

  BSC, and TOPSIS  1389 و

 DEA – VRS  1389 گروه  )1391( و همکاران گودرزي

Dehghan Mashtani et al. (2012)  دانشگاه – DEMATEL, and GP  3ارزش شاپلی –فازي BSC,  
Atafar et al. (2013) دانشگاه – BSC, and ANP  

Delavari et al. (2013) 2006–11 گروه  DEA – VRS – OO 

Hashemkhani et al. (2013)  دانشگاه – BSC, ANP, DEMATEL, and VIKOR 
Khodabakhshiand Kheirollahi 

  ورودي محور احتمالی SEM 2004 دانشگاه (2013)
Kiarazm and Koohkan (2013) دانشکده – AHP, and BSC 

Rahimian and  Soltanifar (2013) 7–2004  دانشگاه DEA – BCC – OO, Mehrabian et al. method 
(2000), and MI  

و همکاران  امین شایان جهرمی
)1392( 

90- 1389 دانشگاه  DSو  4شش سیگما 

 AP مضربی و پوششی و  DEA – ADDمدل   –  دانشگاه )1392(و همکاران  آقاجانی
  DEA, and AP  1386–9 گروه )1392( و همکاران بالوئی جام خانه

  5استودنت تیآزمون و  EFQM 1390 دانشگاه )1392( و سالمی خواجه

80- 1378  دانشکده )1392( و همکاران شهریاري  
پروفایل کارایی ورودي فازي /  فرآیند تحلیل سلسله  مدل

  6مراتبی
هاي وزنی  با محدودیت DEA – CRS – OOو  AHP – دانشکده  )1392(و همکاران  صفدري رنجبر

                                                                                                                                                                                                 
1. Joint Data Envelopment Analysis (Joint DEA) 
2. Multiple Layet Data Envelopment Analysis (MLDEA) 
3. Shapley Value 
4. 6 Sigma 
5. T – Student Test 
6. Fuzzy Input Efficiency Profile (FIEP) / AHP 
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 کیفیت عملکرد هاي ارزیابی تکنیک قلمرو زمانی سطح بررسی  مرجع

  گروه )1390( و همکاران مصدق خواه
-9الی  7- 1386

1388 
DEA اي بازه ، AHP حداقل حداکثر  بندي روش رتبهو

  تأسف
Khosroabadi et al. (2012)  دانشگاه  – IS 

 –  گروه )1391( پاکزاد

، تحلیل پوششی 1هاي توأم هاي تحلیل پوششی داده مدل
هاي وزنی  هاي محدودیت و تکنیک 2اي هاي چند الیه داده

 AHP – AR – Jointحاصل از نظرات متخصصین (

MLDEA(  
  DS, and IS – گروه )1391( و خرسندي یامچی عارفی

 )1391( و همکاران عنایتی
دانشگاه و 

  دانشکده
 1388 اول نیمه

  BSC, and TOPSIS  1389 و

 DEA – VRS  1389 گروه  )1391( و همکاران گودرزي

Dehghan Mashtani et al. (2012)  دانشگاه – DEMATEL, and GP  3ارزش شاپلی –فازي BSC,  
Atafar et al. (2013) دانشگاه – BSC, and ANP  

Delavari et al. (2013) 2006–11 گروه  DEA – VRS – OO 

Hashemkhani et al. (2013)  دانشگاه – BSC, ANP, DEMATEL, and VIKOR 
Khodabakhshiand Kheirollahi 

  ورودي محور احتمالی SEM 2004 دانشگاه (2013)
Kiarazm and Koohkan (2013) دانشکده – AHP, and BSC 

Rahimian and  Soltanifar (2013) 7–2004  دانشگاه DEA – BCC – OO, Mehrabian et al. method 
(2000), and MI  

و همکاران  امین شایان جهرمی
)1392( 

90- 1389 دانشگاه  DSو  4شش سیگما 

 AP مضربی و پوششی و  DEA – ADDمدل   –  دانشگاه )1392(و همکاران  آقاجانی
  DEA, and AP  1386–9 گروه )1392( و همکاران بالوئی جام خانه

  5استودنت تیآزمون و  EFQM 1390 دانشگاه )1392( و سالمی خواجه

80- 1378  دانشکده )1392( و همکاران شهریاري  
پروفایل کارایی ورودي فازي /  فرآیند تحلیل سلسله  مدل

  6مراتبی
هاي وزنی  با محدودیت DEA – CRS – OOو  AHP – دانشکده  )1392(و همکاران  صفدري رنجبر

                                                                                                                                                                                                 
1. Joint Data Envelopment Analysis (Joint DEA) 
2. Multiple Layet Data Envelopment Analysis (MLDEA) 
3. Shapley Value 
4. 6 Sigma 
5. T – Student Test 
6. Fuzzy Input Efficiency Profile (FIEP) / AHP 
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جدول 6. برخی تحقیقات داخلی صورت گرفته بر روی ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسس�ات اموزش عالی با اس�تفاده 
از آنالیز توصیفی و استنباطی

 کیفیت عملکرد هاي ارزیابی تکنیک قلمرو زمانی سطح بررسی  مرجع
  نسبی

 ISو  CIPP ، DSالگوي   1389  دانشکده  )1392( و همکاران محمدي  علی
 DSو  CIPPالگوي  1387  گروه )1392( و همکاران میرزایی

Abadian and Yousefnejad 
 DEA – BCC – OO, and AP – گروه  (2014)

Ahmadi Shadmehri et al. (2013) 2006–9  دانشگاه  SFA  

Mehdizadeh et al. (2014)  2013  دانشگاه EFQM  

  BSC, and IS  –  دانشگاه  )1393( و همکاران اسدي

 and IS  EFQM ,  1391–2  دانشگاه  )1393( و همکاران شمس

  و تئوري خاکستري و فازي تجدید نظر شده 1سروکوال – دانشکده )1393( و فقیدیان میرباقر
Payan and Rahmani 
Parchicolaie (2014) دانشگاه – 

یک تکنیک جدید که بر پایه مجموعه اوزان مشترك در 
  DEAمدل 

Delavari et al. (2016)  11- 2006 گروه  DEA – VRS – OO  

Mosleh Amirdehi et al. (2015)  5- 2014 گروه  
 دهی و روش وزن DSهاي مرکزي  شاخصو  دلفی

  ها گذاري) گزینه (ارزش
5- 1394 دانشگاه  )1395( و همکاران رضاپور میرصالح   آزمون تی مستقل و تک نمونهو  CIPPالگوي  

 EFQM, and DS  –  دانشگاه )1395( و همکاران سید نقوي

  
 
 
  
  

 ) ،1382شهبازي و همکاران، ) ، (1382) ، (رفیعی و همکاران، 1382راد و محتشم،  (پزشکی ) ،1380و همکاران،  سیف هاشمی(
(ربانی و  ) ،1384آبادي و همکاران،  (زین ) ،1384) ، (پارسایکتا و همکاران، 1383(شعبانی و خدیوي، ، ) 1382(فخرموحدي و احدي، 

سعداللهی و ) ، (1386) ، (علیایی و همکاران، 1386) ، (صدایی و همکاران، 1385کلباسی،  یار محمدیان و) ، (1385همکاران، 
پور، پرند و وقورکاشانی،  ) ، (شهرکی1389الدینی و همکاران،  (احمدي ده قطب )،1388فر و همکاران،  دي) ، (محمو1387همکاران، 

پور و همکاران،  (فرزیان) ، 1390پور و جمالی،  شهرکی) ، ( 1390و همکاران،  رضائیان) ، (1389پور و همکاران،  ) ، (فرزیان1389
 ) ،1390) ، (کریمیان و همکاران،1390(محرابی و صادقی،  ) ،1390د و همکاران، عجم زیب() ، 1390 شرفی، پور و عباس) ، (1390
) 1392آباد و همکاران،  (جعفري قوام) ، 1392(احمري تهرانی و همکاران،  ) ،1391سلیمانی و همکاران، ) ، (1391و همکاران،  (دشتی

   )1393ي و همکاران، ) ، (خداداد1392محمدي و همکاران، ) ، (1392، (عابدینی و همکاران، 
 

                                                                                                                                                                                                 
1. Servqual 
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تحلیل وضعیت موجود
اکنون خالصه ای از نتایج حاصل از بررسی پژوهش های ارائه شده در بخش 3 در اشكال )6( الی )16( 

ارائه می گردد.
با توجه به نتایج ارائه شده در این اشكال می توان بيان نمود:

با مرور زمان ارزیابی کيفيت نظام آموزش عالی در جهان افزایش یافته و از اهميت ویژه ای برخوردار شده  ○
اس��ت زیرا بيشتر کش��ورهای جهان بر این باورند که پایه اصلی رشد و توسعه ملی همه جانبه، گسترش 
کمی و کيفی نظام آموزش عالی به صورت موزون و متعادل می باشد به طوری که هرچه آموزش بيشتر و 

با کيفيت بهتر ارائه گردد، توسعه ملی سریعتر صورت خواهد گرفت.
به ترتيب کشورهای ایتاليا، آمریكا، انگلستان بيشترین  حجم مطالعات را در بين تحقيقات بررسی شده ی  ○

خارجی به خود اختصاص داده اند، زیرا ش��اید دریافته اند که کيفيت پایين آموزش به کمبود و فقر نيروي 
انس��اني متخصص و کارآمد منجر می گردد و در نتيجه اهداف برنامه هاي رش��د و گس��ترش اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي کش��ور با مش��كالت متعددی مواجه خواهد شد )اسحاقی، 5831; ساليس، 0831( ، 
بنابراین توجه ویژه ای به ارزیابی کيفيت نظام آموزش خود نموده اند. همچنين با توجه به مطالعات بررسی 
ش��ده ی داخلی، کشور ما ایران نيز توجه ویژه و بس��ياری به ارزیابی کيفيت عملكرد دانشگاه های خود و 

زیر مجموعه های آنها نموده است.

2005 - 2000

2011 - 2006

2017 - 2012
ال

س

تعداد مقاالت

83

45

141383 - 1380
1387 - 1384
1391 - 1388
1395 - 1392

ال
س

تعداد مقاالت

39
43

14
16

92
15

7
9
14

20
ها داده پوششی تحلیل هاي مدل

احتمال مرز آنالیز هاي مدل
آماري هاي تکنیک

یارهمع چند گیري تصمیم هاي تکنیک
دیگر هاي تکنیک
ترکیبی هاي تکنیک

29

1

379

38

مدل هاي تحلیل پوششی داده ها
مدل هاي آنالیز مرز احتمال
تکنیک هاي آماري
تکنیک هاي تصمیم گیري چند معیاره
تکنیک هاي دیگر
تکنیک هاي ترکیبی

با استفاده از آنالیز توصیفی و مؤسسات اموزش عالی ارزیابی کیفیت عملکرد  بر روي داخلی صورت گرفته برخی تحقیقات .6 جدول
  استنباطی

، ) 1382(فخرموحدي و احدي،  ) ،1382شهبازي و همکاران، ) ، (1382) ، (رفیعی و همکاران، 1382راد و محتشم، (پزشکی ) ،1380و همکاران،  سیف هاشمی(
) ، 1385کلباسی،  یار محمدیان و) ، (1385(ربانی و همکاران،  ) ،1384آبادي و همکاران، (زین ) ،1384) ، (پارسایکتا و همکاران، 1383(شعبانی و خدیوي، 

الدینی و همکاران، (احمدي ده قطب )،1388فر و همکاران، ) ، (محمودي1387سعداللهی و همکاران، ) ، (1386) ، (علیایی و همکاران، 1386و همکاران، (صدایی 
پور و (فرزیان) ، 1390جمالی، پور و شهرکی) ، ( 1390و همکاران،  رضائیان) ، (1389پور و همکاران، ) ، (فرزیان1389پور، پرند و وقورکاشانی، ) ، (شهرکی1389

و همکاران،  (دشتی ) ،1390) ، (کریمیان و همکاران،1390(محرابی و صادقی،  ) ،1390عجم زیبد و همکاران، () ، 1390 شرفی، پور وعباس) ، (1390همکاران، 
محمدي و ) ، (1392، (عابدینی و همکاران، ) 1392و همکاران، آباد (جعفري قوام) ، 1392(احمري تهرانی و همکاران،  ) ،1391سلیمانی و همکاران، ) ، (1391

  ) 1393) ، (خدادادي و همکاران، 1392همکاران، 
 

 تحلیل وضعیت موجود
  گردد.) ارائه می16) الی (6در اشکال ( 3هاي ارائه شده در بخش اي از نتایج حاصل از بررسی پژوهشاکنون خالصه

 توان بیان نمود:این اشکال میبا توجه به نتایج ارائه شده در 
o اي برخوردار شده است زیرا بیشتر با مرور زمان ارزیابی کیفیت نظام آموزش عالی در جهان افزایش یافته و از اهمیت ویژه

صورت کشورهاي جهان بر این باورند که پایه اصلی رشد و توسعه ملی همه جانبه، گسترش کمی و کیفی نظام آموزش عالی به
  که هرچه آموزش بیشتر و با کیفیت بهتر ارائه گردد، توسعه ملی سریعتر صورت خواهد گرفت.طوريباشد بهمتعادل میموزون و 

o ي خارجی به خود ترتیب کشورهاي ایتالیا، آمریکا، انگلستان بیشترین  حجم مطالعات را در بین تحقیقات بررسی شدهبه
کیفیت پایین آموزش به کمبود و فقر نیروي انسانی متخصص و کارآمد منجر اند که زیرا شاید دریافتهاند، اختصاص داده

هاي رشد و گسترش اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور با مشکالت متعددي مواجه خواهد گردد و در نتیجه اهداف برنامهمی
همچنین با توجه  اند.نمودهخود  ارزیابی کیفیت نظام آموزشاي به بنابراین توجه ویژه ، )1380سالیس،  ;1385اسحاقی، ( شد

هاي خود و زیر ارزیابی کیفیت عملکرد دانشگاهتوجه ویژه و بسیاري به ي داخلی، کشور ما ایران نیز به مطالعات بررسی شده
 نموده است.هاي آنها مجموعه

 روند انتشار مقاالت داخلی .7شکل   روند انتشار مقاالت خارجی .6شکل   

 هاي ارزیابی در مقاالت داخلیسهم روش .9شکل   هاي ارزیابی در مقاالت خارجیسهم روش.  8شکل 
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  درصد مقاالت داخلی بر اساس سطح بررسی .11شکل  درصد مقاالت خارجی بر اساس سطح بررسی .10شکل 
  

  هاي مختلف در مقاالت خارجیسهم محیط. 12شکل 

  

  هاي مختلف در مقاالت داخلیسهم محیط .13شکل 

باشد و تنها معیارهاي ) می3بندي متغیرها بر اساس شکل ((گروهدر مقاالت خارجی وضعیت گروه متغیرهاي شناسایی شده  .14شکل 
  )مقاله بررسی شده در دسترس بودند. 142مقاله از  130

  

باشد و تنها معیارهاي ) می3(بندي متغیرها بر اساس شکل وضعیت گروه متغیرهاي شناسایی شده در مقاالت داخلی  (گروه .15شکل 
  )مقاله داخلی بررسی شده قابل دسترس بودند. 112مقاله از  64
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  خارجی سهم کشورهاي جهان در مقاالت .16شکل 

 
o دارند، را خود خاص معایب و مزایا کارایی سنجش هايروش از هر یک اینکه نشان دادند با طورکلی تحقیقات بررسی شدهبه 

در  هاترین روشمؤفق ترین واز کاربردي خاصی که دارند مزایاي و هابر ویژگی عنایت مشتقات آن باو DEA مدل  اما
به شرح زیر  و مشتقات آن  DEA مدل مزایاي و هاویژگیاز این هستند. برخی  عملکرد هاي سنجشروش سایر با مقایسه
  :باشدمی
  گردد.منفرد ارائه میگیري یک شاخص کارایی واحد تصمیمبراي هر 
 طور گیرنده بهبا مشخص شدن واحدهاي کارا، در این روش بیشترین مقدار اصالحات الزمه براي هریک از واحدهاي تصمیم

  شود.مجزا مشخص می
 گیرندهگیري و استنباط ناکارایی واحدهاي تصمیمتر شدن نتیجهآسان.  
 رایی مقیاس تنها در مدل تفکیک کارایی فنی به دو جزء کارایی خالص فنی و کاDEA .امکان پذیر است  
  گیري غیرکارا یک از واحدهاي تصمیم عنوان شاخص استاندارد براي هربراي تحلیل کارایی باید یک مجموعه مرجع به

  نماید.ترین روشی است که مجموعه مرجع را معرفی میعمالً مناسب DEA مشخص شود. در این راستا مدل
  هاي تلفیقی، مدل دادهدر حالت دسترسی بهDEA وري کل و تفکیک ان به تغییرات کارایی گیري تغییرات بهرهجهت اندازه

 نظیر است.فنی و تغییرات تکنولوژیکی با استفاده از شاخص مالم کوئیست بی
 یا بر اساس  اي وها الزم نیست. اوزان تعیین شده سلیقهها و خروجیها از قبل و تخصیص آنها به وروديمشخص بودن وزن

و  EFQM ،BSC ،DS ،TOPSIS،SAW  ،ELECTREهاي دیگر مانند: که تکنیکحالیدر باشند. گیرنده نمینظر تصمیم
  باشند.پیش می ... نیازمند تعیین وزن معیارها از

 مدلDEA  .و شودنمی در نظرگرفته تولید تابع براي تابعی فرم هیچ غیرپارامتري هايروش در یک روش غیرپارامتري است 
 شکل، آنالیز رگرسیون SFAمانند:  پارامتري هايروش که درشود. در صورتیمی تعیین وسیله خود واحدهابه  تولید تابع

گیرند در نتیجه با مشکالتی از جمله برآورد، بررسی و حدس تابع تولید، تعیین نظر می رد تولید تابع یک براي را خاصی
 این حدس مواجه هستیم.پارامترهاي آن و بررسی صحت 

  در مدل DEAیک تنها همواره هایی مانند آنالیز رگرسیوندر روش کهدرصورتی نمود تعریف خروجی یک از بیش توانمی 
 .بود تعریف خواهد قابل ورودي یک از بیش یا یک با خروجی

  مدل DEAهایی مانند آنالیز روش درکه در حالی .نمایدمی استفاده کارایی گیرياندازه راستاي در مشاهدات کلیه از
 مشخص شده، بهینه رگرسیون معادله به واحد نسبت هر عملکرد مشاهدات، مقایسه در سازيمیانگین رویکرد با رگرسیون

 .گرددمی
o هاي سهم مدل DEAکه در تحقیقات بررسی طوريباشد، بهي خارجی بسیار بیشتر از داخلی میدر تحقیقات بررسی شده

هاي ي خارجی مدلکه در تحقیقات بررسی شدهاند، درحالیهاي ترکیبی بیشتر مورد استفاده واقع شدهي داخلی تکنیکشده
DEA اند.بیشتر استفاده گردیده 

به طورکلی تحقيقات بررسی شده  نشان دادند با اینكه هر یك از روش هاي سنجش کارایی مزایا و معایب  ○
خ��اص خود را دارند، اما مدل AED و مش��تقات آن با عنایت ب��ر ویژگی ها و مزایاي خاصی که دارند از 
کاربردی ترین و مؤفق ترین روش ها در مقایسه با سایر روش هاي سنجش عملكرد هستند. برخی از این 

ویژگی ها و مزایاي مدل AED و مشتقات آن به شرح زیر می باشد:
برای هر واحد تصميم گيری یك شاخص کارایی منفرد ارائه می گردد. ●
با مشخص شدن واحدهای کارا، در این روش بيشترین مقدار اصالحات الزمه برای هریك از واحدهای  ●

تصميم گيرنده به طور مجزا مشخص می شود.
آسان تر شدن نتيجه گيری و استنباط ناکارایی واحدهای تصميم گيرنده. ●
تفكيك کارایی فنی به دو جزء کارایی خالص فنی و کارایی مقياس تنها در مدل AED امكان پذیر است. ●
 برای تحليل کارایی باید یك مجموعه مرجع به عنوان ش��اخص اس��تاندارد ب��رای هر یك از واحدهای  ●

تصميم گيری غيرکارا مش��خص ش��ود. در این راس��تا مدل AED عماًل مناس��ب ترین روش��ی است که 
مجموعه مرجع را معرفی می نماید.

در حالت دسترس��ی به داده های تلفيقی، مدل AED جهت اندازه گيری تغييرات بهره وری کل و تفكيك  ●
ان به تغييرات کارایی فنی و تغييرات تكنولوژیكی با استفاده از شاخص مالم کوئيست بی نظير است.

مش��خص بودن وزن ها از قبل و تخصيص آنها به ورودی ها و خروجی ها الزم نيس��ت. اوزان تعيين شده  ●
 ،MQFE :س��ليقه اي و یا بر اس��اس نظر تصميم گيرنده نمی باش��ند. در حالی که تكنيك های دیگر مانند

ERTCELE ، WAS،SISPOT ،SD ،CSB و ... نيازمند تعيين وزن معيارها از پيش می باشند.
مدلAED  یك روش غيرپارامتری اس��ت. در روش هاي غيرپارامت��ري هيچ فرم تابعی براي تابع توليد  ●

در نظرگرفته نمی ش��ود و تابع توليد به  وس��يله خود واحدها تعيين می ش��ود. در صورتی که در روش هاي 
پارامتري مانند: AFS، آناليز رگرسيون شكل خاصی را براي یك تابع توليد در نظر می گيرند در نتيجه با 
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مشكالتی از جمله برآورد، بررسی و حدس تابع توليد، تعيين پارامترهای آن و بررسی صحت این حدس 
مواجه هستيم.

در م��دل  AEDمی ت��وان بيش از ی��ك خروجی تعریف نم��ود درصورتی که در روش های��ی مانند آناليز  ●
رگرسيون همواره تنها یك خروجی با یك یا بيش از یك ورودي قابل تعریف خواهد بود.

مدل  AEDاز کليه مشاهدات در راستاي اندازه گيري کارایی استفاده می نماید. در حالی که در روش هایی  ●
مانند آناليز رگرس��يون با رویكرد ميانگين س��ازي در مقایسه مشاهدات، عملكرد هر واحد نسبت به معادله 

رگرسيون بهينه شده، مشخص می گردد.
س��هم مدل های  AEDدر تحقيقات بررسی شده ی خارجی بس��يار بيشتر از داخلی می باشد، به طوری که  ●

در تحقيقات بررس��ی شده ی داخلی تكنيك های ترکيبی بيشتر مورد استفاده واقع شده اند، درحالی که در 
تحقيقات بررسی شده ی خارجی مدل های AED بيشتر استفاده گردیده اند.

به منظور ارزیابی عملكرد مراکز نظام آموزش عالی باید ش��اخص ها، مالک ها و نش��انگرها تنظيم گردند  ○
ت��ا بت��وان تعيين نمود که آموزش عالی و مراکز آن تا چه حد در جهت تحقق اهداف خود و جامعه ش��ان، 
بهزیس��تی عمومی و نيازهای ذینفعانش��ان گام برداش��ته اند. بنابراین در مقاالت ارائه شده از آنجایی که 
پرس��نل علمی متخصص و متبحر مس��ئوليت اصلی آم��وزش و پرورش نيروه��ای متخصص و کارآمد 
ب��رای بخش های گوناگون جامعه، توليد علم و انجام پژوهش را برعهده دارند و از ارکان اساس��ی ایجاد 
آموزش کارا می باش��ند، بر شاخص پرسنل علمی تمرکز بيشتری گردیده است. سپس به ترتيب شاخص 
دانشجویان از آنجایی که دانشجویان اساس و هدف تشكيل مراکز نظام آموزش عالی می باشند، شاخص 
مالی و ش��اخص دس��تاوردهای علمی و پژوهشی از آنجایی که دس��تاوردهای علمی و پژوهشی یكی از 
مهمتری��ن اهداف و توليدات مراکز نظام آموزش عالی می باش��د و می تواند در ارزیابی عملكرد آنها مفيد 
واق��ع گردند، توجه بيش��تری را به خود اختصاص داده اند. البته در مقاالت بررس��ی ش��ده ی داخلی ابتدا 
شاخص دستاوردهای علمی و پژوهشی و سپس به ترتيب شاخص های پرسنل علمی و دانشجویان توجه 
بيش��تری را به خود اختصاص داده اند، در حالی که در مقاالت بررس��ی شده ی خارجی بر شاخص پرسنل 
علمی تمرکز بيش��تری شده اس��ت. سپس به ترتيب شاخص مالی و شاخص دانشجویان توجه بيشتری را 

به خود اختصاص داده اند. 
اکثر تحقيقات بررس��ی ش��ده به ارزیابی عملكرد نظام آموزش عالی فارغ از گروه آموزش��ی خاصی و در  ○

سطح کل دانشگاه پرداخته اند. البته اکثر تحقيقات بررسی شده ی خارجی به ارزیابی عملكرد نظام آموزش 
عالی فارغ از گروه آموزشی خاصی و در سطح کل دانشگاه پرداخته اند، در حالی که اکثر تحقيقات بررسی 
شده ی داخلی به ارزیابی عملكرد دانشگاه با یك نگاه جزئی یعنی بر اساس هرکدام از گروه های آموزشی 
پرداخته اند به طوری که این نوع ارزیابی می تواند واحدهایی را که س��بب اخالل می گردند نيز تش��خيص 

دهد.
تنها تعداد انگشت ش��ماری از مطالعات بررس��ی ش��ده ی خارجی و داخلی در محيط عدم قطعيت صورت  ○

گرفته است.
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نتیجه  گیری 
کس��ب فن��اوری و دانش روز و پيش��رفته که می توان��د نقش مؤثر و کليدی در تحقق و ش��تاب حرکت 
اجتماع��ی و اقتصادی مل��ل ایفا نماید، صرفًا با تقویت آموزش عالی و برنامه ریزی کمی و کيفی آن ميس��ر 
می گردد. از اینرو دانش��گاه ها و زیرمجموعه های آنها به عنوان بدنه ی اصلی آموزش عالی و مراکزی که به 
تربيت و آماده س��ازی نيروی انس��انی کارآمد و ماهر برای پاسخگویی به نيازهای واقعی جامعه در زمينه های 
گوناگون می پردازند، نقش حياتی و تعيين کننده اي در رشد و گسترش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور 
دارن��د چ��را که آنها با بروندادهای خود به جامعه عماًل در راه توس��عه قدم بر می دارند و با توجه به جایگاه و 
نقش آنها و حساس��يت مردم به عملكرد این نهادها، باید در هر دو بعد کيفی و کمی به صورت متعادل رش��د 
نمایند. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع مادی و انسانی جامعه، بررسی و ارزیابی عملكرد دانشگاه ها 
و زیرمجموعه های آنها الزم و ضروری می گردد چرا که عملكرد نامناسب این مراکز آموزش عالی مي تواند 
گسترش علمي و سيستم هاي آموزشي و پژوهشي را محدود نماید. از اینرو به همان نسبت که مراکز آموزش 
عالی کارا مي توانند به رش��د علمي و اقتصادي جامعه کمك نمایند عملكرد بد آنها نيز مي تواند بحران هاي 
عظيم اجتماعی، فرهنگي و اقتصادي را در بر داشته باشد. از اینرو با توجه به اهميت ارزیابی کيفيت عملكرد 
دانش��گاه ها و زیرمجموعه های آنها، این پژوهش سعی نمود ضمن بررسی موضوع سنجش کيفيت عملكرد 
این مراکز آموزش عالی، اقدامات انجام شده در این حوزه را بررسی و تحليلي از وضعيت موجود ارائه نماید.
هنوز  اما  است  گرفته  انجام  حوزه  این  در  زیادی  پژوهش های  هرچند  داد،  نشان  پژوهش  این  انجام 
جوانب مختلف و شكاف های زیادی وجود دارد که می تواند در آینده مورد توجه محققين قرار گيرد. از اینرو 
پيشنهادهای زیر حوزه های مناسبی جهت انجام تحقيقات آتی و برطرف نمودن برخی خألهای حاضر در 

مسئله مورد بحث محسوب می شوند:
امروزه توجه به تمامی ابعاد یك سازمان به منظور قرارگيری آن در مسير صحيح و عملكرد کارا ضرورت  ○

می یابد و مراکز آموزش عالی نيز از این قاعده مس��تثنی نمی باشند. در حالی که در تحقيقات بررسی شده 
تنها تعداد انگش��ت شماری از تحقيقات به ارزیابی عملكرد با توجه به تمامی ابعاد )معيارهای دسته بندی 
ش��ده( پرداخته اند. بنابراین ارائه یك چارچوب مدون، س��اختاریافته و جامع به منظورتدوین شاخص های 

ارزیابی عملكرد ضروری می گردد.
تنها تعداد انگش��ت ش��ماری از تحقيقات بررس��ی ش��ده در محيط عدم قطعيت صورت گرفته است که  ○

نشان دهنده توجه بسيار اندک محققان در این حوزه می باشد. بنابراین باتوجه به تغيير و تحول  مستمر و 
بی وقفه در محيط، عدم اطمينان موجود در قضاوت و تفكر انسانی، فقدان دانش و اطالعات کامل و وجود 
داده های نادقيق و غيرقطعی، لزوم  انجام تحقيقات در این حوزه در محيط عدم قطعيت آشكار می گردد.

ارزیابی عملكرد مراکز نظام آموزش عالی بدون ریش��ه یابی علل ناکارایی، شناس��ایی نقاط قوت و ضعف،  ○
فرصت ه��ا و تهدی��دات، ارائه راه کارهایی برای بهب��ود و رفع نواقص و اجرا نم��ودن این راه کارها کاری 
بيهوده می باش��د. بنابراین شاید بتوان بيان نمود که مهمترین خألیی که در تحقيقات بررسی شده وجود 
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داشت عدم تدوین برنامه استراتژیك می باشد، زیرا تنها تعداد انگشت شماری از تحقيقات فرآیند مدیریت 
اس��تراتژیك را در مطالعاتش��ان در نظر گرفته بودند. از اینرو به منظور برطرف نمودن این خأل می توان از 
 amgiS 6 ،TOWS آناليز ،CSB ،MQFE :تكنيك های برنامه ریزی استراتژیك و بهبود سازمانی مانند

و ... بهره برد. 
ارائه یك چارچوب و الگویي جامع بر اساس تلفيق تكنيك های برنامه ریزی استراتژیك و سایر تكنيك ها  ○

به طوری که مجریان و مدیران دانش��گاهي بتوانند با استناد به آن، وضع کيفي دانشگاه خود را با توجه به 
یك دیدگاه همه جانبه محك بزنند.

براس��اس مطالعات بررسی ش��ده، می توان بيان نمود تاکنون مطالعه ی دقيقی بر روی معيارهای مؤثر بر  ○
کيفيت صورت نگرفته اس��ت. از اینرو، یكی از زمينه هایی که برای پژوهش های آتی پيش��نهاد می گردد 
ارائه یك چارچوب مدون و س��اختاریافته به منظورتدوین شاخص های ارزیابی عملكرد می باشد که بدین 
منظور می توان از تكنيك هایی همچون تحليل عاملی و تحليل خوش��ه ای برای دس��تيابی به س��بدی از 

معيارها بهره گرفت. 
برای رتبه بندی واحدها )دانش��گاه، دانشكده و گروه های آموزشی(، می توان از مجموعه تكنيك هایی که  ○

در تصميم گيری با معيارهای چندگانه وجود دارد، استفاده نمود.
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