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چکیده

امروزه مهمترین و اساسیترین مراکز امر آموزش عالی دانشگاهها و مؤسسات تابع آنها میباشند .این مراکز بهواسطه نقشي که
در تربيت نيروي انس��اني متخصص ،توليد دانش روز و اش��اعه آن و پيشرفتهاي تحقيقاتی ،تكنولوژيكی و علمي دارند از سهم
قابل توجهي در تسريع و تسهيل توسعه پايدار اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي برخوردارند.
سنجش کیفیت عملكرد دانشگاهها و مؤسسات تابع آنها درخصوص استفاده بهينه از منابع و برآوردن هرچه بيشتر اهداف،
ضرورت دارد .همچنین ارزشيابي کیفیت عملکرد این مراکز يكي از ضروريات پويايي آنها میباشد بهطوریکه عدم وجود فرآيند
ارزش��يابي مس��تمر ،س��بب ركود آنها ميگردد در حالیکه ارزیابی کیفیت عملكرد ميتواند ضمن شناس��ايي نقاط قوت و ضعف
و حداقلس��ازی منابع ورودي ،وضعيت کنونی را بهبود بخش��د .از اینرو اين پژوهش برآنس��ت تا ضمن بررسی موضوع سنجش
كيفيت عملكرد دانشگاهها و مؤسسات تابع آنها ،به بررسي اقدامات انجام شده در این حوزه بپردازد و تحليلي از وضعيت موجود
ارائه نمايد.
واژههای کلیدی :آموزش عالی ،ارزیابی کیفیت عملکرد ،دانشگاهها و مؤسسات تابع آنها.

 .1این پژوهش یکی از دستاوردهای طرح پژوهشی شماره  93/12212صورت گرفته در دانشگاه اراک میباشد.
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مقدمه
دانش��گاهها و مؤسس��ات تابعشان بهعنوان مراکز اساس��ی نظام آموزش عالي و منبع مهم و با ارزش تأمين
نيروي انس��اني متخصص ،ماهر ،متفكر و کارآمد به حس��اب میآیند .آنها از يك س��و حافظ و ناقل ميراث
فرهنگي و ارزشهاي حاكم بر جامعهاند و از س��وي ديگر پاس��خگوي نيازهاي اجتماعي براي كسب ،اشاعه
و گسترش علم و فناوري میباشند (فیتزپاتریک و همکاران .)2004 ،از اینرو ،این مراکز نظام آموزش عالي
نقش بس��يار تعيينكنندهاي در رش��د و گس��ترش اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي هر جامعهای دارند و بعض ًا
بهعنوان محور اصلي رشد و توسعه نيز معرفي میگردند.
دانش��گاهها و مؤسسات تابعشان درصورتيكه همواره دغدغه بهبود كيفیت عملکرد خود را داشته باشند
ميتوانند بهترين خدمات را به جامعه ارائه نمایند .همچنین استقرار نظام ارزيابي كيفيت عملکرد دراین مراکز
آموزش عالی ازجنبههای زیر نیز دارای اهمیت است:
○ ○از آنجاییکه هزينه و بهرهوري تحت تأثيركيفيت قرار دارد ،بنابراین إرتقا کیفیت موجب کاهش هزينهها
و افزایش بهرهوري میگردد (هو5991 ،؛ چانگ بینگ سان.)2002 ،
ت عدم مطلوبیت كيفيت مراكز دانشگاهی ،آيندهی علمي و فني كشور تحت تأثیر قرار گرفته و
○ ○در صور 
به کمبود و فقر نيروي انس��اني متخصص و کارآمد منجر میگردد و در نتيجه اهداف برنامههاي رش��د و
گس��ترش اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي كش��ور با مشكالت متعددی مواجه خواهد شد (سالیس0831،؛
اسحاقی.)5831 ،
○ ○عدموجود فرآيند ارزيابي در نظامهاي دانش��گاهی ،موجب ركود آنها ميگردد .بنابراین ،ارزيابي عملكرد
ف و نیز فرصتها و عوامل بازدارندهی توس��عه
مراكز دانش��گاهی س��بب ميگ��ردد تا نقاط قوت و ضع�� 
مشخص گردند و امکان برنامهريزيهاي مناسب جهت بهبود و إرتقا وضعيت فراهم گردد.
○ ○دانش��گاه بهعنوان یک سازمان غیرانتفاعی دارای اهداف ویژهای است که برای حداکثر استفاده از منابع
محدود در دس��ترس و دستیابی هرچه بیش��تر به اهداف ،نیازمند سنجش و ارزیابی کیفیت عملکرد خود
میباشد (قادیکالیی و میزانی.)7831 ،
○ ○جهاني ش��دن ،توجه به اقتصاد دانايي محور در برنامههاي رش��د و توس��عه پايدار و نيز لزوم گس��ترش
فرصتهاي آموزش عالي براي تعداد بيشتري از داوطلبان امری اجتنابناپذیر میباشد.
○ ○کیفیت تمام سازمانها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به کیفیت نظام آموزش عالی وابسته است.
راهحل بهبود و إرتقا کیفیت عملکرد در هر س��ازمانی ایجاد ساز و کار مناسب و کارآمد ارزیابی میباشد.
اهمیت ارزیابی از آن جهت اس��ت که واقعیت یاکیفیت آنچه میخواهد محقق ش��ود تعیین میگردد .از اینرو
و با توجه به مطالب بیان ش��ده ،س��نجش كيفيت عملكرد دانش��گاهها و مؤسس��ات تابعشان يك ضرورت
ی سنجش كيفيت عملكرد این مراکز باید دغدغهی اصلي قرار
انكارناپذير است و آنچه در پژوهشهای حوزه 
گیرد ،يافتن چارچوب و الگويي جامع است كه مجريان و مديران دانشگاهي بتوانند با استناد به آن ،وضعیت
كيفي دانش��گاه خود را با توجه به یک دیدگاه همه جانبه محك بزنند .بنابراین پژوهش حاضر درصدد است
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تا ضمن بررس��ی موضوع سنجش كيفيت عملكرد دانش��گاهها و مؤسسات تابع آنها ،به بررسي رويكردهاي
ارزيابي 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 تحقیقات صورت گرفته در حوزه سنجش
کیفی��ت عملکرد دانش��گاهها و مؤسس��ات تابع آنه��ا صورت میپذی��رد .نهایت ًا تحليل��ي از وضعيت موجود،
نتيجهگيري و پیشنهادهایی برای تحقیقاتآتی بیان میگردد.
تعریف مسئله
در سالهای اخیر كيفيت در نظام آموزش عالي مورد توجه جدی قرار گرفته است و بحث کیفیت در مقابل
کمیت عنوان گردیده اس��ت و از این رو با رش��د و گس��ترش کمی نظام آموزش عالی مس��ئله کیفیت نیز
مطرح میگردد .س��انیال ( )2007کیفیت نظام آموزش عالی را بهصورت تناس��ب اهداف نظام آموزش عالی
با نیازهای فرد و جامعه ،تناس��ب برنامههای نظام برای تحقق اهداف و انطباق عملکرد نظام با اس��تانداردها
تعریف میکند.
كيفيت در نظام آموزش عالي به س��ادگی قابل تعريف نیس��ت و هيچگون��ه توافقي در خصوص تعريف
كيفي��ت در نظام آموزش عالي وجود ندارد (ش��یلدس1999 ،؛ یارمحمدیان .)1383 ،دليل عمده آن میتواند
تنوع متغيرهايي باش��د که در امر آموزش دخيل هس��تند .عالوه بر آن در بسیاری از موارد توافقي بر سر اين
متغيرها وجود ندارد و بسياري از اين متغيرها ناشناختهاند (مؤمنیراد و علیآبادی .)2010 ،بنابراین ،پيچيدگي
نظام آموزش عالي ،معلوم نبودن اينكه واقع ًا مصرفكننده آن كيس��ت و توليدات آن چيست ،تعريف كيفيت
در آنرا با مشكل روبرو کرده است .همچنین در نظام آموزش عالي آنچه كه در تعريف كيفيت مركزيت دارد،
ديدگاهها و نظرات مخاطبان ميباش��د .در نظام آموزش عالي كيفيت تابع نظر مخاطباني اس��ت كه كيفيت
را خود تعبير ميكنند و با توجه به ديدگاه و نظر خود به تعريف آن ميپردازند (بازرگان1380 ،؛ روينس��تين،
 .)1383از این��رو ،باي��د اظهار نمود ارائهی نيمرخي از كيفيت همواره با عينيت همراه نمیباش��د و با ذهنيت
حركت ميكند ،بنابراین بايد پذيرفت كه كيفيت به آسانی قابل سنجش نخواهد بود و در نتيجه هم تعاريف
معيار مدار و هم تعاريف هنجار مدار درخصوص كيفيت ميتوانند معتبر و صحيح باشند (بازرگان .)1374 ،از
نظر يونسكو ،كيفيت در نظام آموزش عالي مفهومي چند بعدي است كه به ميزان زيادي به وضعيت محيطي
نظام دانشگاهي ،شرايط و استانداردهاي رشته دانشگاهي بستگي دارد .بر همين اساس نميتوان بیان نمود
كه كيفيت از يك تئوری عمومي يا يك الگوي كلي بهدست ميآيد (بازرگان( 1383 ،ب)).
مس��ئله س��نجش کیفیت عملكرد دانشگاهها و مؤسسات تابع آنها ش��امل دو مرحله اساسی و اصلی زیر
میباشد:
○ ○مرحله  :1شناسایی معيارهایی كه بتوان به وسيله آن کیفیت عملکرد را بهصورت مناسب مورد قضاوت
قرار داد.
معیارهای س��نجش عملکرد ابزاری مناسب برای طراحی و اجرای برنامههای گوناگون در سازمان و نیز
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ارزیابی آن میباشد .به وسیله معیارهای سنجش عملکرد میتوان عملکرد گذشته و وضعیت موجود و مطلوب
سازمان را بررسی نمود و با استانداردها مقایسه نمود .از اینرو ،معلوم بودن معیارهای دقیق سنجش ،از جمله
پیش شرطهای اساسی و اصلی در دستیابی به کیفیت مطلوب و تحقق اهداف در سازمانهای گوناگون و از جمله
نظامهای آموزشی است و معلوم نمودن آن در ابعاد گوناگون میتواند موجبات افزایش بهرهوری و کارایی نظام
آموزش عالی را فراهم نماید ) والس��کینو و همکاران .)2004 ،بنابراین در نظام س��نجش کیفیت عملكرد ،بر
تدوين معیارها و مؤلفههای مؤثر بر مؤفقيت نظام س��نجش کیفیت عملكرد تأكيد گردیده است .بهطور کلی
میتوان شاخصهای جذاب بودن ،خاص بودن ،مؤثر بودن ،سودمندی ،کارآمدبودن ،مولد رشد و بینالمللی
بودن را برای یک نظام آموزش عالی برتر استخراج نمود .همچنین مجموعه عواملی که یونسکو برای نظام
آموزش عالی مورد اس��تفاده قرار میدهد ش��امل سنجش بر پای ه محورهای استاد – دانشجو ،تولید و توسعه
بر پایه محور انتش��ارات ،تولید و توس��عهی تکنولوژی بر پایه ثبت ابداعات ،منابع مادی اختصاص داده شده،
تعریف کمی و کیفی ارتباط منسجم میان آموزش و پژوهش میباشد (شفیعا.)2002 ،
○ ○مرحله  :2ارائه يك مدل مناس��ب ارزيابي بهمنظور تحلیل و ارزيابي عوامل شناس��ایی ش��دهی مؤثر بر
كيفيت.
بهمنظور سنجش و ارزیابی كيفيت عملکرد دانشگاهها و مؤسسات تابع آنها ،هارمن ( )1996پنج تکنیک
اصلي و اساس��ی ارائه ش��ده در ش��کل  1را نام ميبرد .همچنین يك طبقهبندي تفصيلي ،الگوهای ارزيابي
آموزش��ي را به چهارده دس��ته تقسيم مينماید که در شکل  1ارائه گردیده است .در ميان الگوهاي ياد شده،
الگوي اعتبارسنجي كاربرد وسيعتري در آموزش عالي داشته است .كاربردي از اين الگو را ميتوان در نظام
آموزشي آمريكا از سال  1905مشاهده نمود (هاشمي و پورامینزاد .)1390 ،همچنین زينآبادي معتقد است
ك��ه از ميان کلیه اين الگوها :الگوی ارزیابی تحقق هدف ،الگوي ارزيابي اختالفي ،الگوي ارزيابي س��يپ،2
الگوي ارزيابي دانش��گاه کالیفرنیا – لسآنجلس و اعتبارس��نجي در مؤسسات آموزش عالي كاربرد بيشتري
داشتهاند (زینآبادی.)1383 ،
ب��ا توجه به مطالب فوق این پژوهش با هدف بررس��ی تحقیقات صورت گرفته بر روی مس��أله ارزیابی
کیفیت عملکرد دانش��گاهها و زیر مجموعههایش��ان انجام گرفته است و س��ئوالهاي اصلی و اساسی زیر
مدنظر قرار گرفتهاند:
 )1معيارهایی كه بتوان به وس��يله آن کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی را بهصورت مناسب مورد
قضاوت قرار داد کدامند و مؤسسات آموزش عالی تاکنون از کدام دیدگاهها بیشتر به ارزیابی کیفیت عملکرد
خود پرداختهاند؟
 )2آیا تاکنون یک چارچوب مدون و ساختاریافته بهمنظور تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد مؤسسات
آموزش عالی ارائه گردیده است؟
 )3مدلهای ارزیابی جامع ،مناسب و کارآمد كه مجريان و مديران بتوانند با استناد به آن ،وضعیت كيفي
مؤسس��ه آموزش عالی مدنظرش��ان را با توجه به معیارهای شناسایی ش��دهی مؤثر بر كيفيت محك بزنند،
)2. Context, Input, Process, Product (Output) (CIPP
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ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺪلﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺆ
وﺿﻌﯿﺖ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮان
مدیریتﮐﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن و
فرآیندو ﮐﺎرآﻣﺪ
تاکن��ونﻣﻨﺎﺳﺐ
ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ،
ﺳﺴﻪکیفیت
ارزیابی
مس��أله
گرفته برآن،روی
صورت
مطالعات
اس��تراتژیک در
 (3ﻣﺪلﻫﺎي)4ارزآی��ا
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟آﻧﻬﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺪاﻣﻨﺪ و
ﻣﺤﮏ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
گرفته ﺑﺮﺑﺮ
ييﻣﺆﺛﺮ
ﺷﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
ﻈﺮﺷﺎن را ﺑﺎ
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ
ﺑﺰﻧﻨﺪ،ﻨﺪ و
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﮐﺪاﻣ
است؟ﻣﺤﮏ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺆﺛﺮ
ﺷﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪرا ﺑﺎ
ﻣﺪﻧﻈﺮﺷﺎن
شده
نظر
عالیﯾﯽدر
آموزش
مؤسسات
عملکرد
اﻣﻮزش
ﮐﯿﻔﯿﺖﻣﺆﺳﺴﺎت
ارزﯾﺎﺑﯽﻋﻤﻠﮑﺮد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏدردر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﺮآﯾﻨﺪ
(4
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
روي روي
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮنآﯾﺎﻓﺮآﯾﻨﺪ
 (4آﯾﺎ
اﺳﺖ؟ اﺳﺖ؟
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﯽ در ﻧﻈﺮﻋﺎﻟﯽ در
ﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮﺷﺪه
ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ )ارزﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ(
)ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﮕﻨﺎن
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ
دروﻧﯽ(
ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻫﻤﮕﻨﺎن و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي
اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري
ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ازداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن )اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن( و ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ
آزﻣﻮن داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ازداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن )اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن( و ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﯽ
(هارمن(1996 ،،
آﻧﻬﺎ )ﻫﺎرﻣﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﻨﺠﺶ
اصلياﺻﻠﯽ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي
ﺷﮑﻞ
)1996
ﺗﺎﺑﻊآنها
ﻣﺆﺳﺴﺎتتابع
ﻫﺎ ومؤسسات
داﻧﺸﮕﺎه و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنهها
دانشگا
عملکرد
كيفيت
سنجش
های
تکنی.1ک
شکل .1
ﻫﺎي
ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻣﻬﺎرت و
داﻧﺶ،
آزﻣﻮن

ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ )ﻫﺎرﻣﻦ(1996 ،
ﺷﮑﻞ  .1ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي اﺻﻠﯽاﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪاﻓﻌﻪ
ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﮐﺎرآ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ
)اﻟﮕﻮي ﺗﺎﯾﻠﺮ(
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﺳﯿﭗ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪاﻓﻌﻪ
ﺷﺒﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ

اﻟﮕﻮي ارزﯾﺎﺑﯽ

اﺳﺘﯿﮏ )ﺳﯿﻤﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ(
اﺟﺮاي ﻋﻤﻞ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﻪﺧﺒﺮﮔﯽ
روﺷﻨﮕﺮي
اﺳﺘﯿﮏﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ(
)ﺳﯿﻤﺎي
اﺧﺘﻼف
اﺟﺮاي ﻋﻤﻞ
ﻫﺪف آزاد

ﺧﺒﺮﮔﯽ
اﻟﮕﻮي ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺷﮑﻞ  .2ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﻟﮕﻮﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ )ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﭘﻮر اﻣﯿﻦ زاد(1390 ،
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮي
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاف )اﻟﮕﻮي ﺗﺎﯾﻠﺮ(
اﺧﺘﻼف آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺳﯿﭗﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت
در ﺷﮑﻞﻫﺎي  3اﻟﯽ  5ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش
آزﻣﺎﯾﺸﯽآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺒﻪﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻫﺪف آزاد
ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
زاد(1390 ،
زاد ،اﻣﯿﻦ
امینﭘﻮر
ﻫﺎﺷﻤﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ )
ارزﯾﺎﺑﯽ
اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﺑﻨﺪي
ﻃﺒﻘﻪ
)1390
(هاشمي و پور
آموزشي
ارزيابي
الگوهای
بندی
.2طبقه
ﺷﮑﻞ .2
شکل

در ﺷﮑﻞﻫﺎي  3اﻟﯽ  5ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﺪل ﻣ
ﺶﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت
در شکلهای  3الی  5بهترتیب مدل مفهومی معیارهای مؤثر بر كيفيت عملکرد مؤسسات آموزش عالی،
ﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
مدل مفهومی چالشهای ارزیابی كيفيت عملکرد مؤسسات آموزش عالی و چارچوب مفهومی مسأله ارزیابی
کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی نشان داده میشوند.

تح
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) (2ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﻠﻤﯽ
) (2ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﻠﻤﯽ
) (3ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دورهﻫﺎي
ﭘﺮﺳﻨﻞو
درﺳﯽ
درﺳﯽﻫﺎي
ﻋﻠﻤﯽ دوره
ﻏﯿﺮو
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺗﺪرﯾﺲ و
آﻣﻮزﺷﯽ(
) (3ﻓﺮآﯾﻨﺪ )2
آﻣﻮزﺷﯽ درﺳﯽ و ﻏﯿﺮ درﺳﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎه،
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
)(4) (3
ﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ،دوره
ﺗﺪرﯾﺲ وو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
اﻫﺪاف
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،
ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﺟﺎﯾﮕﺎه،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وو
درﺳﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻏﯿﺮ
درﺳﯽ و
) (4آﻣﻮزﺷﯽ

) (11ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ

) (1ﻣﺎﻟﯽ

) (11ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ
) (10داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

) (1ﻣﺎﻟﯽ
) (1ﻣﺎﻟﯽ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺆﺳﺴﺎتﻋﺎﻟﯽ
آﻣﻮزش
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺆﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
) (6داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
(10(11
) )
داﻧﺶﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ
ﭘﺮﺳﻨﻞ
) (9اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات
آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽو و
ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﻣﮑﺎﻧﺎت
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
) ) ((910داﻧﺶ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
) )(9(8ﺧﺪﻣﺎت )
ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﻣﮑﺎﻧﺎت و
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و (...
ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﻋﻠﻤﯽ)،
رﻓﺎﻫﯽ،ﺧﺪﻣﺎت
)(8
ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﻫﺪاف
ﺟﺎﯾﮕﺎه) ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و
) ) (4(5ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﻋﻨﺎوﯾﻦ
و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
اﺑﺪاﻋﺎت،
ﻗﺮاردادﻫﺎ،
اﻧﺘﺸﺎرات،
رﻓﺎﻫﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و (...
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ،
ﭘﮋوﻫﺸﯽ )
ﻋﻠﻤﯽ و
)(5
اﻫﺪاف
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،
دﺳﺘﺎوردﻫﺎيﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺸﮑﯿﻼت و
ﮐﺎﻟﺒﺪي
اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺧﺪﻣﺎت)(7ﻓﻀﺎ و
)
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
)(8
ﻋﻨﺎوﯾﻦ(
ﺻﻨﻌﺖ وو ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎ
ارﺗﺒﺎط
و
ﺷﺪه
ﮐﺴﺐ
ﻋﻠﻤﯽﻗﺮاردادﻫﺎ ،اﺑﺪاﻋﺎت ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
اﻧﺘﺸﺎرات،
ﮐﺎﻟﺒﺪي(...
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻋﻠﻤﯽ،ﻓﻀﺎ و
رﻓﺎﻫﯽ(7) ،
ﻫﺎ،
ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ )
ﻋﻠﻤﯽ و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي
)(5
ﺟﺎﻣﻌﻪ(
ﺻﻨﻌﺖ و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺷﺪه و
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺴﺐ
اﻧﺘﺸﺎرات ،ﻗﺮاردادﻫﺎ ،اﺑﺪاﻋﺎت ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
(
6
)
ﮐﺎﻟﺒﺪي
ﻫﺎياﻣﮑﺎﻧﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪﻓﻀﺎ و
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ )ﻣﺮﺟﻊ(7) :
ﭘﮋوﻫﺶ(
مفهومی ﺟﺎﻣﻌﻪ(
ﻣﺪلو
ﺷﮑﻞﺑﺎ.3ﺻﻨﻌﺖ
ارﺗﺒﺎط
شکلﺷﺪه
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺴﺐ
معیارهای مؤثر بركيفيت مؤسسات آموزش عالی (مرجع :یافتههای پژوهش)
 .3ومدل
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ )ﻣﺮﺟﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ(
ﺷﮑﻞ  .3ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
)(6

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻨﺎﺳﺐ .ﻣﺪل
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎيﺷﮑﻞ 3
ﭘﮋوﻫﺶ(ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و رﻓﻊ
ﻫﺎيراهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ )ﻣﺮﺟﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪاراﺋﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﺎرﻫﺎ
راه
اﯾﻦ
ﻧﻤﻮدن
اﺟﺮا
و
ﻧﻮاﻗﺺ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
اراﺋﻪ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و رﻓﻊ
ﻣﺪون ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻊ
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻮاﻗﺺ و اﺟﺮا ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
ﻗﻄﻌﯿﺖرﻓﻊ
ﻋﺪمﺑﻬﺒﻮد و
ﻣﺤﯿﻂﺑﺮاي
اراﺋﻪ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎي
ﻣﻨﻈﻮرﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر
اراﺋﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺪون،
ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻄﻌﯿﺖﮐﺎرﻫﺎ
ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ راه
اﺟﺮا
و
ﻧﻮاﻗﺺ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺪم
ﺟﺎﻣﻊ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و
اراﺋﻪ ﯾﮏ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﮐﻪ ﺑﺮاي
اﻟﮕﻮﯾﯽ
ﻣﺪون،ﭼﺎرﭼﻮب و
ﭼﺎرﭼﻮبﺑﻪ ﯾﮏ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻫﺎي
ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻨﻈﻮرﺗﺪوﯾﻦ
ﻗﻄﻌﯿﺖ
ﻋﺪم
ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺮايدر
اﻧﺘﻘﺎديﮐﻪﺧﻮد
و
ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﻧﻘﺶ
اﯾﻔﺎي
ﻣﺪﯾﺮان
ﯾﮏ ﮐﻪ
ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺟﺎﻣﻊ و
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري
ﻣﺠﺮﯾﺎن واﻟﮕﻮﯾﯽ
ﭼﺎرﭼﻮب و
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﺆﺳﺴﺎتﻋﺎﻟﯽ
آﻣﻮزش
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﺣﺴﺎﺳﺎت،
ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﮐﯿﻔﯽ
وﺿﻊ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن،
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي ﺧﻮد در
ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﺠﺮﯾﺎن و
ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻊ و
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﮐﻪ ﺑﺮاي
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب و اﻟﮕﻮﯾﯽ
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻧﮕﺮيﺑﺎﯾﺪرا ﮐﻨﺎر
ﺳﻄﺤﯽ
ﺗﻌﺼﺒﺎت و
ﮐﯿﻔﯽﺗﻮﺟﻪ
وﺿﻊ را ﺑﺎ
ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد
اﺣﺴﺎﺳﺎت،
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ
آﻣﻮزشﺑﻪ آن،
ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي ﺧﻮد در
ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﺳﻄﺤﯽواﻗﻊ
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و
ﺗﻮﺟﻪﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﺤﮏ
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.و
ﭘﯿﺸﻪﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﯿﻨﯽرا راﮐﻨﺎر
ﻧﮕﺮي
ﺗﻌﺼﺒﺎت و
ﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﺎ
ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد
ﯾﮏآﻣﻮزش
ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت،
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ،وﺿﻊ ﮐﯿﻔﯽ
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻨﺎر
ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﮕﺮي
ﺗﻌﺼﺒﺎت و ﺳﻄﺤﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻋﻠﻞ ﻋﺎﻟﯽ
آﻣﻮزش
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺗﻮﺟﻪﻧﻘﺎط
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ،
ﻣﺆﺳﺴﻪﯾﺎﺑﯽ
رﯾﺸﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺸﻪ
واﻗﻊ
و
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﺤﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻫﻤﻪ
دﯾﺪﮔﺎه
ﯾﮏ
ﺑﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و
ﺿﻌﻒ،
ﯾﺎﺑﯽ و
ﻗﻮت
ﻧﻘﺎط
ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ،
ﻋﻠﻞ
رﯾﺸﻪ
ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ،ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖ
ﻗﻮت و
ﻫﺎياﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ
رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ
ﭘﮋوﻫﺶ(
ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻘﺎطﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ)ﻣﺮﺟﻊ:
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻣﺪل
ﺷﮑﻞ .4
ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﻬﺪﯾﺪاتﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ)ﻣﺮﺟﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ(
ﺷﮑﻞﻫﺎ و .4ﻣﺪل

شکل  .4مدل مفهومی چالشهای ارزیابی كيفيت مؤسسات آموزش عالی(مرجع :یافتههای پژوهش)
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ(
ﻋﺎﻟﯽ)ﻣﺮﺟﻊ:
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎيآﻣﻮزش
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد .4ﻣﺪل
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﮑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻋﻤﻠﮑﺮد )ﺑﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﻌﯿﯿﻦ

اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮاز ﯾﮏ
ﻧﻬﺎدﻫﺎيﺷﺪه )
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺳﺎس
ﻣﻮردﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺴﺄﻟﻪ(
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ
و
ﮐﺎرا
ﻣﺘﺪﻟﻮژي
ﯾﮏ
از
اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ
)
ﺷﺪه
ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
اﺳﺎس
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ

ﻣﻨﺎﺳﺐ)ﺑﺎﺑﺎ
ﮐﺎرا و
ﻣﺘﺪﻟﻮژي
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎيﯾﮏارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ(
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ)ﺑﺎﺑﺎ
و
ﮐﺎرا
ﻣﺘﺪﻟﻮژي
ﯾﮏ
از
اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد

اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺷﺪهﺑﺎ )ﺑﺎﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺘﺪﻟﻮژي ﮐﺎرا
ﻣﺴﺄﻟﻪ( و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻣﺘﺪﻟﻮژي ﮐﺎرا
ﻣﺴﺄﻟﻪ(ﯾﮏ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي وﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺳﺎس
ﻣﺴﺄﻟﻪ(
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺴﺄﻟﻪ(
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
و
ﻣﺘﺪﻟﻮژي ﮐﺎرا
رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط
اراﺋﻪ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و رﻓﻊ
ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و
ﺿﻌﻒ،
رﯾﺸﻪﻗﻮت
ﮐﺎرﻫﺎ
ﻧﻮاﻗﺺ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط
ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ،
ﯾﺎﺑﯽ وﻋﻠﻞ
اﯾﻦ وراهرﻓﻊ
ﻧﻤﻮدنﺑﻬﺒﻮد
اﺟﺮا ﺑﺮاي
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
اراﺋﻪ راه

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﻫﺪاف
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﻫﺪاف
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﻫﺪاف

ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و
ﻗﻮت و
ﮐﺎرﻫﺎ
ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ
ﻧﻮاﻗﺺ و اﺟﺮا
ﻧﻘﺎط
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺿﻌﻒ،ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ،
ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ
رﯾﺸﻪ
ﺑﻬﺒﻮد وراهرﻓﻊ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي
اراﺋﻪ راه
)ﻣﺮﺟﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ(
آﻣﻮزش
ﻣﺴﺄﻟﻪوارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﮑﻞ .5
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽﻓﺮﺻﺖﻫﺎ
ﭼﺎرﭼﻮبو ﺿﻌﻒ،
ﻗﻮت
ﻋﺎﻟﯽراهﮐﺎرﻫﺎ
ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺮا
ﺗﻬﺪﯾﺪات ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮاﻗﺺ و

ﺷﮑﻞ  .5ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ )ﻣﺮﺟﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ(
ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت

ﭘﮋوﻫﺶ(
)ﻣﺮﺟﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪ
آﻣﻮزش
عملکردﻣﺆﺳﺴﺎت
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺴﺄﻟﻪ
چارچوبﭼﺎرﭼﻮب
ادﺑﯿﺎتﺷﮑﻞ
های پژوهش)
ﻫﺎيیافته
(مرجع:
ﻋﺎﻟﯽ عالی
آموزش
مؤسسات
ارزﯾﺎﺑﯽکیفیت
ارزیابی
مسأله
مفهومی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت.5
شکل
ﻣﺮور
اﯾﺮان
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽاز
ﺧﺎرج
ﺻﻮرت.5ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ادﺑﯿﺎت
ﻣﺮور
ﮐﯿﻔﯿﺖاﯾﺮان
ﺧﺎرج از
ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﻈﺎمﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ
ﺳﻨﺠﺶ
اﻗﺪاﻣﺎت در

ﮐﯿﻔﯿﺖاز
ﺳﻨﺠﺶﺧﺎرج
ﺻﻮرتدرﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺳﻨﺠﯽ
ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر
اﺳﺖ.در در اﯾﻦ
آن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺻﻮرت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻧﻈﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺮاي
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را
ﮐﺸﻮراروﭘﺎﯾﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﭘﺲ از
آﻏﺎز درﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﺎي 1895
اﯾﺮانﺳﺎل
ﻋﺎﻟﯽ در
آﻣﻮزش
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻫﺎ و
داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻨﺠﯽ
ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر
ﮐﺸﻮر
در در اﯾﻦ
اﺳﺖ.
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در
ﻫﺎي
ﻧﻈﺎم
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺆﺳﺴﺎتﺳﻨﺠﺶ
اﻗﺪاﻣﺎت در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺮاي
را
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
اروﭘﺎﯾﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ
آن
از
ﭘﺲ
.
ﮔﺮدﯾﺪ
آﻏﺎز
1895
ﺳﺎل
در
ﻋﺎﻟﯽ
آﻣﻮزش
و
ﻫﺎ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎمﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪي ﻣﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ در ﮐﺸﻮر
ﺑﺮاي
را
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
اروﭘﺎﯾﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي
در
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ
آن
از
ﭘﺲ
.
ﮔﺮدﯾﺪ
آﻏﺎز
1895
ﺳﺎل
در
ﻋﺎﻟﯽ
آﻣﻮزش
ﻣﺆﺳﺴﺎت
و
ﻫﺎ
داﻧﺸﮕﺎه
 Swissوﮐﺸﻮر
ارزﯾﺎﺑﯽ در
ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ
ﮐﻪ )از آن
ﺳﺎزيدرﻧﻤﻮدﻧﺪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻧﻈﺎمﻫﺎي
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﻨﺠﺶ
ﮐﻤﯿﺘﻪيﻣﺮاﮐﺰ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
 (1997و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﭘﯿﺎدهﻋﺎﻟﯽ
آﻣﻮزش
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاي
ﺗﻀﻤﯿﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و)،(1985
SAS
ﻣﻠﯽUp
ﮐﺸﻮر
در
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻠﯽ
ي
ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﻪ
ﺗﻮان
ﻣﯽ
ﺟﻤﻠﻪ
آن
از
ﮐﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺳﺎزي
ﭘﯿﺎده
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻫﺎي
ﻧﻈﺎم
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ
و
ﺳﻨﺠﺶ
داﻧﺸﮕﺎه
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )(1997
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻀﻤﯿﻦ
،(1985
ﻓﺮاﻧﺴﻪ )
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪSwiss
ﻣﺮاﮐﺰ Up
SASاﻧﺪ
ﮐﻮﺷﺶو ﻧﻤﻮده
اﯾﻦﻫﺎ،زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎيو اروﭘﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ
ﺑﺮاي.(1374
ﺑﺎزرﮔﺎن،
ﻧﻤﻮد )
واﺣﺪاﺷﺎره
ﺳﻮﺋﯿﺲ
ﮐﺸﻮر
در
ﻣﺮاﮐﺰ
،
ﻫﺎ
داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
و
(
1997
)
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
در
ﻋﺎﻟﯽ
آﻣﻮزش
ﺑﺮاي
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻀﻤﯿﻦ
واﺣﺪ
،
(
1985
)
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
SAS
و
Swiss
Up
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻮﺷﺶ
داﻧﺸﮕﺎهدر
اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﺳﻮﺋﺪ و.(1374
ﺑﺎزرﮔﺎن،
ﻫﻠﻨﺪ،ﻧﻤﻮد )
ﻓﻨﻼﻧﺪ،اﺷﺎره
ﺳﻮﺋﯿﺲ
ﮐﺸﻮر
ﻋﺎﻟﯽ
آﻣﻮزش
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪﺳﻤﺒﻞ
زﻣﯿﻨﻪﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻫﺎياﯾﻦاروﭘﺎ،
اﻧﺠﻤﻦ
دﯾﮕﺮدر ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازﻧﻤﻮد.
داﻧﻤﺎرك اﺷﺎره
آﻟﻤﺎن،
ﺗﻮان ﺑﻪ
درﻣﯽ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
زﻣﯿﻨﻪ
داﻧﺸﮕﺎه در
اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﺑﺎزرﮔﺎن،و.(1374
ﻫﻠﻨﺪ،ﻧﻤﻮد )
ﻓﻨﻼﻧﺪ ،اﺷﺎره
ﮐﺸﻮرﺑﻪﺳﻮﺋﯿﺲ
در
ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﻮﺷﺶآﻣﻮزش
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪﺳﻤﺒﻞ
ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻫﺎياﯾﻦاروﭘﺎ،
اﻧﺠﻤﻦ
دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮد .در
داﻧﻤﺎرك اﺷﺎره
آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ
ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻫﻠﻨﺪ ،آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ و داﻧﻤﺎرك اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي اروﭘﺎ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد ...
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مرور ادبیات مطالعات صورت گرفته در خارج از ایران

نخس��تین اقدامات در س��نجش كيفيت نظامهاي دانش��گاهي در آمريكا صورت گرفته است .در اين كشور
تالش براي اعتبارس��نجی دانش��گاهها و مؤسس��ات آموزش عالي در س��ال  1895آغاز گردید .پس از آن
نهادهایی در كش��ورهاي اروپايي س��ازوكارهايي را براي س��نجش و ارزیابی كيفيت نظامهاي دانش��گاهي
پيادهسازي نمودند كه از آن جمله ميتوان به كميتهی ملي ارزيابي در كشور فرانسه ( ،)1985واحد تضمين
كيفيت براي آموزش عالي در انگلستان ( )1997و كميسيون دانشگاهها ،مراكز  Swiss Upو  SASدر کشور
سوئيس اشاره نمود (بازرگان .)1374 ،همچنین از دیگر کشورهای اروپایی که در این زمینه فعاالنه کوشش
نمودهاند میتوان به فنالند ،هلند ،آلمان ،س��وئد و دانمارک اشاره نمود .در نهایت انجمن دانشگاههاي اروپا،
بهعنوان س��مبل آموزش عالي اروپا ،نهادي اس��ت كه با عضويت دانش��گاههاي اروپا در آن در سال 2001
تش��كيل گردید .از جمله رس��التها و اهداف اين نهاد ،ياري رساندن به تشکیل سازوكار تضمين كيفيت در
دانشگاههاي اروپا است (توار.)2001 ،
در اس��ترالیا ،نهاد كيفيت دانش��گاههاي استراليا اس��ت که از س��ال  2001تالشهاي آزمايشي خود را
براي بهبود كيفيت از طريق مميزي دانش��گاههاي اس��تراليا آغاز نمود .در کش��ورهای آسیایی نیز نهادهایی
ب��ه ارزیابی كيفيت نظامهاي دانش��گاهي پرداختهاند که از آن جمله میتوان به ش��وراي ملي ارزش��يابي و
اعتبارسنجي ( )1994درکشور هندوستان (هاشمی و پورامینزاد )1390 ،و مؤسسهی اعتبارسنجي دانشگاهي
ژاپن ( ،)1947مؤسسهی ملي مدارك علمي ( )2000و نهادها و مؤسسات خصوصي در کشور ژاپن (بازرگان،
(1383 ،1380الف)) اش��اره نمود .همچنین کش��ورهای چین و کره جنوبی نیز بهطور جدی به ارزیابی نظام
آموزش عالی خود پرداختهاند.
اکنون برخی تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران بر روی مسئله ارزيابي کیفیت عملكرد دانشگاهها
و مؤسسات تابع آنها از سال  2000تاکنون به شرح ذيل بیان میگردند:
مطالعهاي در خصوص ارزیابی کارایی فنی و مقیاس  36دانش��گاه استرالیا با استفاده از مدلهای تحلیل
پوشش��ی دادههای بازده به مقیاس ثابت 3و متغیر 4انجام گرفت .در این پژوهش ،س��ه دس��ته س��تاندههاي
آموزش��ي ،مالي و كلي بهصورت جداگانه ارزيابي گردید و با توجه به كاهش س��تاندهها در اجراي مدلهاي
س��هگانه ناش��ي از تلفیق آنه��ا ،كاهش امتياز كاراي��ي در برخي و ثبات امتياز در برخي ديگر مش��اهده و به
ريش��هيابي عل��ل آن پرداخته ش��د .همچنین یافتههاي پژوهش نش��ان داد که دانش��گاههاي مورد نظر در
کارای��ی فنی و مقیاس در س��طح خوبی عمل میکنند (اوکیران .)2001 ،اب��وت و دکوئیلیوجس ( )2003نیز
كارايي فنی و مقیاس این دانش��گاهها را با اس��تفاده از مدل ، DEA – VRS – OO5مدل – DEA – CRS
 OOو الگوريتم خوش��هاي 6ارزیابی نمودند .آنها نیز همانند پژوهش صورت گرفته توس��ط اوکیران ()2001
نش��ان دادند كه دانش��گاههاي استراليا از نظر فنی و تکنولوژیکی از س��طح بااليي 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

تح
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دانش��گاههایی وجود دارند که میبایس��ت برای إرتقا س��طح کارایی خود تالش کنند و نیز شباهتهايي در
عملكرد سيس��تم دانش��گاهها وجود دارد .همچنین آنها سالها بعد عالوه بر ارزیابی عملکرد ،تأثیر رقابت در
جذب دانشجویان خارج از کشور بر روی بهرهوری را نیز بررسی نمودند .آنها در بررسی دیگر عالوه بر این
 36دانشگاه ملی استرالیا 7 ،دانشگاه ملی نیوزلند را نیز بررسی نموده و تکنیک آنالیز مرز احتمال 7را بهمنظور
تعیین سطوح کارایی دانشگاهها استفاده کردند .نتایج نشان میدهد که رقابت برای جذب دانشجویان خارج
از کشور به افزایش بهرهوری در دانشگاههای استرالیا منجر شده است ،در حالیکه جذب دانشجویان خارج از
کشور در نیوزیلند به نظر میرسد هیچ تأثیری در بهرهوری نداشته است .همچنین آنالیز حساسیتی بهمنظور
مقایس��ه عوامل اصلی ناکارآمدی فنی نیز انجام میگیرد (ابوت و دکوئیلیوجس .)2008 ،در پژوهش��ی دیگر
ورتینگتون و لی ( )2008عالوه بر بررس��ی رشد بهرهوری با اس��تفاده از تکنیکهای مرز ناپارامتری در 35
دانش��گاه ملی اس��ترالیا که در پژوهشهای بیان ش��ده در باال نیز در نظر گرفته شدهاند ،رشد بهرهوری را با
استفاده از شاخص مالم کوئیست 8به دو عامل بهرهوری فنی و تغییر تکنولوژی ،تجزیه نمودند .نتایج نشان
داد که رشد بهرهوری تا حد زیادی به پیشرفتهای فناوری نسبت داده میشود.
لوپز و النزر ( )2002عملکرد  58گروه آموزش��ی یک دانشگاه برزیل را ارزیابی نمودند .در این پژوهش،
خروجیها در چهار دستهی آموزشی ،کیفی ،پژوهشی و خدماتی طبقهبندی شدند ولی بهعنوان ورودی تنها
تعداد اس��اتید تمام وقت مدنظر قرار گرفت .با اس��تفاده از مدل  DEAفازی ،به ارزیابی گروهها پرداخته شد
و همچنین همبس��تگی بین  4بعد خروجیها نیز بررس��ی گردید و همبستگی صفر بین آموزش ،پژوهش و
خدمات گروه آموزشی و همبستگی ضعیف میان پژوهش و کیفیت و اثرات مقیاس ضعیف مشاهده گردید.
تارس��بای و کمپ ( )2002عالوه بر ارزیابی کارایی  112دانش��گاه آمریکا توسط مدل  DEAبه بررسی
رابطه همبستگی میان افزایش در نهادهها ،افزایش امتیاز کارایی و استخراج ریشهیابی ناکاراییها با استفاده
از تکنیکهای آماري پرداختند.
9
در پژوهش��ی ،بهرهوری  112دانشگاه ایاالت پادشاهی به تفکیک حوزههای 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 بهصورت همزمان نیز دو مدل پیش��نهاد گردید .با بهکارگیری مدل تحلیل
پوششی دادههای بنکر ،چارنز و کوپر 10برای سنجش کارایی در هر یک از مدلها ،نشان داده شد دانشگاهها
در بخش آموزش ،کارایی بیشتری نسبت به بخش پژوهش دارند و تغییرات کارایی پژوهشی بسیار بیشتر از
کارایی آموزش��ی اس��ت .همچنین با استفاده از رگرسیون تابیت 11یک تابع بهمنظور تعیین بهرهوری تخمین
زده شد .یافتهها نشان داد کارایی دانشگاهها متأثر از ویژگیهای دانشجویان شامل جنسیت ،سن ،محل تولد،
سابقه و همچنین مقرارت سیاسی گذشته بوده است (لهمان و وارنیگ.)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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مارتین ( )2003در تحقیقاتش عملكرد  52گروه آموزشی دانشگاه زاراگوزا (اسپانيا) را بررسی و نقاط قوت
و ضعف آنان را نیز مش��خص نمود .بهمنظور س��نجش کارایی فنی ،چهار مدل با ترکیبات متفاوت ورودیها
و خروجیها ارائه گردید .سپس در هر یک از مدلها با استفاده از مدل DEA – VRS – IO12به سنجش
کارایی فنی گروههای آموزشی مورد نظر پرداخته شد .یافتههای پژوهش نشان داد که در هر یک از م دلها،
اکثریت گروهها کارا هستند و اکثر گروههای ناکارا نزدیک به مقدار هدف میباشند .همچنین نتایج میتواند
از تعداد متغیرها تأثیر بپذیرد و هرچه تعداد متغیرها افزایش یابد گروههای بیشتری کارا میگردند.
کارایی فنی  45دانش��گاه بریتانیا با اس��تفاده از مدل  DEA – CRSچند دورهای افزایش��ی و کاهش��ی
بررس��ی گردید .یافتههای پژوهش نش��ان میدهد که اختالف زیاد در تغییرات تأمین مالی دولتی و نس��بت
دانش��جو به هیأت علمی دلیل تغییرات کارایی دانشگاههاس��ت .همچنین کارایی کل به کارایی فنی خالص،
کارایی تجمعی و کارایی مقیاس تجزیه گردیده اس��ت .در دورهی مورد بررسی ،افزایش اساسی در میانگین
هندسی کارایی فنی مشاهده گردید و نیز کارایی فنی خالص ،بیشترین تأثیر و کارایی مقیاس ،کمترین تأثیر
کارایی را داش��تهاند .مطابق  ،MIبهرهوری کل در بین س��الهای مورد بررس��ی بهمیزان  %51/5افزایش
داش��ته که مرز کارایی را بهطور قابل توجهی به بیرون منتقل کرده اس��ت .همچنین نتیجهگیری گردید که
دانشگاهها در حوزه آموزش کارایی بیشتری نسبت به پژوهش دارند و تغییرات کارایی پژوهشی بسیار بیشتر
از کارایی آموزشی میباشد (فلگ و همکاران.)2004 ،
پژوهش��ی برای محاس��به کارایی فنی و مقیاس  109دانشگاه انگلستان با استفاده از مدلهای – DEA
 VRS – OOو DEA – CRS – OOانجام گردید که در آن مزایا و مشکالت متنوع روشهای اندازهگیری
کارای��ی در آموزش عالی نیز مورد بحث قرار گرفت .در این پژوهش از تس��ت پاس��تور و همکاران ()2002
بهمنظور ارزیابی اهمیت متغیرها اس��تفاده ش��د که در نهایت با اس��تفاده از این تست برخی از معیارها حذف
گردیدند .همچنین امکان تفاوت در مرز تولید سه گروه مشخص مؤسسات آموزش عالی با استفاده از تست
پیش��نهاد شده توسط چارنز و همکاران ()1981کشف گردید ولی اختالف معناداری یافت نشد .با استفاده از
تکنیک بوت اس��ترپ 13بازهای ،بازهی کارایی برای هر یک از دانش��گاههای تحت بررس��ی با استفاده از سه
خروجی و چهار ورودی تعیین شده توسط تست پاستور محاسبه و نشان داده شدکه تفاوت بین کارآمدترین
و کم کارآمدترین مؤسسات آموزش عالی انگلیسی ،قابل توجه میباشد .همچنین در این پژوهش نشان داده
شد که سطح بهرهوری در دانشگاههای انگلیس باال است .نهایت ًا انگیزه إرتقا کارایی دانشگاههای انگلستان،
رقابت آنها در جذب بهترین دانش��جویان و منابع پژوهشی بیشتر مطرح گردید (جونز .))a( 2006 ،همچنین
جونز ( ))b( 2006در مطالعهای دیگر عالوه بر ارزیابی کارایی به بررس��ی تغییرات بهرهوری نیز پرداخت .در
این مطالعه جونز  ١١٣مؤسس��ه آموزش عالي انگلس��تان را بررس��ی و از مدل ، DEA – CRSمدل DEA
– VRSو یک رویکرد تابع فاصله بهمنظور اس��تخراج  MIاس��تفاده نمود .جونز نشان داد که بهطور متوسط
س��االنه  %1/5رشد بهرهوري کل دانشگاهها از رش��د مثبت فناوري حاصل شده است ،در حاليکه كارايي
12. Input Orientation
)13. Bootstrap Method (BM
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فني  %0/8کاهش يافته و اين اهميت تغييرات فناوري را ميرساند.
هالکوس و همکاران ( )2010بهمنظور ارزیابی دقیق عملکرد  16گروه آموزشی یک دانشگاه ملی یونان،
مدلهای  DEA – CRSو  DEA – VRSرا ب ه همراه تکنیک BMبهکارگرفتند .نتایج بهدست آمده از این
پژوهش ،وجود تخصیص نامناسب منابع و ناکارآمدی برنامه توسعه سیاست گروهها را نشان داد .همچنین
ناکارآمدی قوی در میان گروهها با استفاده از روشهای استنباطی و بوت استرپ تشخیص داده شد.

کاتاراکی و کاتاراکیس ( )2010در تحقیقاتشان به برآورد بهرهوری  20دانشگاه ملی یونان با استفاده از
ش��اخصهای عملکرد ،مدل  DEA – CRS – IOو روشهای اقتصادس��نجی پرداختند .یافتههای پژوهش
عدمکارایی درخصوص مدیریت منابع انس��انی و درآمد تحقیقات را نش��ان میده��د .همچنین فعالیتهای
پژوهشی و درآمد پژوهش بهعنوان عوامل تعیینکننده در بهرهوری دانشگاهها شناسایی گردیدند.
بررس��ی کارایی  72دانش��گاه ملی آلمان ،با اس��تفاده از مدلهای  DEA – VRS – OOو  SFAانجام
گردید .همچنین بهمنظور تحلیل نتایج بهدس��ت آمده از رگرس��یون تابیت و حداقل مربعات معمولی 14بهره
گرفته ش��د .با استفاده از  MIنه تنها امکان اندازهگیری تغییر در بهرهوری کل عوامل ،15فراهم گردید بلکه
این تغییر به تغییر کارایی فنی و تغییر فنی تجزیه گردید .یافتهها نشان میدهند ،دانشگاههای آلمان شرقی
در مقایس��ه با آلمان غربی در TFPتغییر بهتری دارند و متوسط امتیازات کارایی دانشگاههای آلمان شرقی
در مقایسه با آلمان غربی در طی دوره نمونه بیشتر میباشد (کمپکس و پهل.)2010 ،
بهمنظور تعیین کارایی فنی  37دانش��گاه اس��ترالیا از دیدگاه پژوهش ،لی ( )2011از مدل بوت استرپ
تحلیل پوشش��ی دادهها 16که توس��ط سیمار و ویلسون ( )2007ارائه گردیده اس��ت استفاده نمود .بهمنظور
آنالیز محرکهای کارایی ،یک معادله رگرس��یون برحس��ب امتیازات بهدست آمده از مدل  DEABبهعنوان
متغیر پاسخ و ظرفیت واقعی دانشجویان ،محل دانشگاهها ،نسبت اساتید دانشیار و باالتر و طرح گرنتهای
س��ازمانی (متغیرهای محیطی) بهعنوان متغیرهای مس��تقل ،برآورد میگردد .یافتهها نشان داد که ظرفیت
واقعی دانش��جویان تأثیر منفی و محل دانش��گاهها ،نسبت اساتید دانش��یار و باالتر و مبلغ طرح گرنتهای
س��ازمانی تأثیر مثبت بر روی کارایی پژوهش��ی دارند .همچنین در تحقیقات ولزچاک – درالچ ( )2014از
طریق ارائه یک مدل  DEA – VRS – OOدو مرحلهای که از رویکرد  BMپیش��نهاد ش��ده توسط سیمار
و ویلس��ون ( )2007تبعیت میکند کارایی فنی  500مؤسس��ه آموزش عالی در  10کش��ور اروپایی و آمریکا
ارزیابی میگردد .آنها با اس��تفاده از MIنه تنها امکان اندازهگیری تغییرات  TFPرا فراهم نمودند بلکه این
تغییر را به تغییرات کارایی خالص و تغییرات مرزی تجزیه کردند .نتایج بهدست آمده ،سطح نسبت ًا باالیی از
ناکارآمدی فنی مؤسس��ات آموزش عالی و تغییرپذیری قابل توجهی در نمرات بهرهوری در داخل و نیز بین
کشورها را نشان داد .افزایش بودجه دولت با افزایش ناکارآمدی تنها در مورد واحدهای اروپا صادق است در
حالیکه سهم بودجه برای حقالزحمه تدریس بهرهوری مؤسسات دولتی آمریکا را کاهش میدهد ،اما بهبود
)14. Ordinary Least Squares (OLS
)15. Total Factor Productivity (TFP
)16. Data Envelopment Analysis Bootstrap (DEAB

بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15

بهرهوری در دانشگاههای اروپایی را افزایش میدهد .در سوئد نیز اندرسون و همکاران ( )2016با استفاده از
مدل  DEABبه بررسی کارایی فنی و بهرهوری مؤسسات آموزش عالی پرداختند.
17
با بهکارگیری یک مدل تلفیقی شامل تکنیکهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ارزیابی نسبی
فشرده  18عملکرد  7مؤسسه فنی هند ارزیابی گردید (داس و همکاران .)2012 ،همچنین در پژوهشی دیگر
عملکرد این مؤسسات با استفاده از یک متدولوژی ترکیبی شامل تکنیکهای رویکرد یکپارچهی وزن ذهنی
و عینی  19و تاپس��یس 20بررسی گردید .با مقایس��ه نتایج حاصل از تکنیک  SOWIA – TOPSISبا نتایج
حاص��ل از تکنیک  FAHP – COPRASنتیجهگیری گردید که تکنیک  SOWIA – TOPSISآس��انتر
میباش��د و این دو تکنیک نتایج تقریب ًا یکس��انی تولید مینمایند .همچنین آزمون همبستگی بین نتایج این
دو تکنیک صورت گرفت که نش��ان داده شد همبستگی قوی مثبتی بین رتبههای حاصل از این دو تکنیک
وجود دارد (سارکار و سارکار.)2014 ،
با استفاده از مدلهای ، DEAعملکرد دانشگاهها در  15کشور آفریقایی ارزیابی گردید .بهمنظور تعیین
کارایی کلی ،از مدل  DEA – CCRو بهمنظور تعیین کارایی فنی خالص از مدل  DEA – BCCبهره گرفته
ش��د و با استفاده از رگرس��یون تابیت نیز نشان داده شد که مؤثرترین عوامل محیطی مؤثر بر بهرهوری این
مؤسسات عبارتند از :نرخ رشد ،بخش خصوصی و هزینههای عمومی آموزش (الباگوری .)2013 ،
س��ینار ( )2013با بهرهگیری از تکنیک تحلیل پوشش��ی دادههای چند بخشی 21ارائه شده توسط بیسلی
( )1995و مدل ارائه شده توسط آلسکروف و پتروشچنکو ( ،)2013کارایی آموزشی و پژوهشی  45دانشگاه
ترکیه را مورد ارزیابی قرار میدهد .نتایج پژوهش نش��ان داد ،تفاوتهای مهمی بین دانش��گاهها با توجه به
کارایی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی وجود دارد.
22
ی دادههای شبکهای توسط جونز ( )2013بهمنظور سنجش
یک رویکرد شبکهای به نام تحلیل پوشش 
کیفیت دانشگاههای انگلستان استفاده گردید .بهمنظور مقایسه نتایج حاصل از مدل  ،NDEAاز مدل DEA
 – CRSکمک گرفته ش��د .یافتههای پژوهش نشان داد که کارایی کل بهدست آمده توسط مدل ،NDEA
پایینتر از مدل  DEA – CRSاس��ت .همچنین کاش��یم و همکاران ( )2015در تحقیقاتشان برای ارزیابی
عملکرد دانشگاهها یک مدل جدید بر پایه مدل  NDEAارائه نمودند.
س��اوو ( ))a( 2013از یک مدل دو مرحلهای بهمنظور س��نجش و ارزیابی عملکرد  331دانشگاه ملی در
آمری��کا بهره گرفت .در این پژوهش ،دو مدل ارزیابی با ترکیبات متفاوت معیارهای س��نجش عملکرد ارائه
گردیده اس��ت .در مرحله اول ،هر یک از دو مدل با اس��تفاده از مدلهای  DEA – VRS – OOو – DEA
 CRS – OOبه ارزیابی کارایی دانشگاههای تحت بررسیمیپردازند .سپس در مرحله دوم رگرسیون تابیت
ب��ه برآورد یک تاب��ع برای نتایج حاصل از مدل  1میپردازد .یافتههای این پژوهش نش��ان میدهد که نیاز
)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 بیشتر ،ناکارآمدی را توسعه میدهد در حالیکه س��رمایهگذاری دولتی افزایش کارایی را حاصل
مینماید .همچنین درآمد سرمایهگذاری یک اثر منفی کم دارد .نتایج نشان داد که با وجود شوکهای مالی
بهوجود آمده ،کارایی دانشگاههای دولتی در طول زمان بهبود یافته است.
یک مدل در ش��رایط عدمقطعیت توسط هانگدو و چن ( )2014پیش��نهاد گردید بهطوریکه این مدل
با اس��تفاده از تکنیک FAHP و مدل  DEA – CCRبا رویکرد ناحیه اطمینان ،23عملکرد  18دانشگاه ملی
ویتنام را ارزیابی مینماید .یافتههای پژوهش نش��ان داد ،با توجه به س��هم هریک از معیارهای خروجی در
امتیاز کارایی ،ابتدا معیار کل ساعات تدریس و سپس به ترتیب گرنتها و تعداد انتشارات بیشترین سهم را
در امتیاز کارایی دارند .همچنین با اس��تفاده از یافتههای پژوهش ،هر مدیر دانش��گاه میتواند نقاط ضعف را
شناسایی و بهبودهای الزم را ایجاد نماید.
در پژوهش��ی دیگر رانجان و چاکابورتی ( )2015عملکرد  20مؤسس��ه ملی فنی در هند را با اس��تفاده از
یک رویکرد یکپارچه تصمیمگیری چند معیاره 24که تکنیکهای پرومته 25و آنالیز هندس��ی برای کمکهای
تعاملی 26را ترکیب مینماید ،ارزیابی نمودند .آنها همچنین س��هم هر معیار در رتبهبندی نهایی ،اثر تغییر در
وزن معیارها بر روی رتبهبندی نهایی و بازه پایایی معیارها را نیز بررسی کردند.
روی��ز و همکاران ( )2015در تحقیق خود یک م��دل جدید  DEAرا ارائه نمودند .آنالیز کارایی صورت
گرفت��ه در این پژوهش بهطور خاص بر تعیین مقادیر هدف برای خروجیها و ورودیها و الگوبرداری برای
واحدهای ناکارا با استفاده از مدل  DEAپیشنهادی تمرکز مینماید .در این پژوهش  42دانشگاه ملی اسپانیا
مورد بررسی قرار گرفت.
م��دل  DEA – VRS – IOبهمنظ��ور ارزیابی مؤسس��ات آموزش عالی در  17کش��ور اروپایی توس��ط
ویدرپس و مککالوی ()2016
بهکارگرفته ش��د .این مطالعه نشان داد که بین کارایی با وسعت مؤسسه آموزش عالی و کثرت پژوهش
ارتباط مثبت وجود دارد.
27
چیمتنگ��و و هم��کاران ( )2017نیز با بهرهگی��ری از تکنیک کارت امتیاز متوازن به بررس��ی عملکرد
دانش��گاه پلیتکنیک ماالوی پرداختند و نش��ان دادند که این دانشگاه بر اس��اس هر چهار چشمانداز BSC
ضعیف عمل مینمایند.
در یک طرح پژوهش��ی صورت گرفته توسط دی .گرموف ( ،)2017بهرهوری 120مؤسسه آموزش عالی
روس��یه با اس��تفاده از مدل  DEA – VRS – OOارزیابی گردید .در این پژوهش ،بازده به مقیاس برای هر
دانش��گاه با استفاده از متدولوژی فار و گروس��کوپف ( )1985مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه گردید اکثر
مؤسس��ات در بازده به مقیاس کاهش��ی عمل میکنند و کاهش وسعت آنها کاراییشان را افزایش میدهد 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 سیمار و ویلسون ( )2002نیز نتیجه گرفته شد که بازده به مقیاس متغیر در مدل صحیح
در نظرگرفته شده است .با استفاده از  MIنه تنها امکان اندازهگیری تغییربهرهوری کل عوامل فراهم گردید
بلک��ه این تغییر به تغییرکارایی فن��ی و تغییر فنی تجزیه گردید .همچنین رگرس��یون تابیت بهمنظورتعیین
مؤثرترین عوامل خارجی و س��ازمانی تأثیرگذار بر بهرهوری این مؤسس��ات اس��تفاده گردید .نهایت ًا بهمنظور
بررس��ی تأثیرعوامل تأثیرگذار بر کارایی مدل دیگری ارائه گردید بهطوریکه متغیرهای خروجی آن مش��ابه
مدل اول اما متغیرهای ورودی آن متفاوت و بیش��تر میباش��د .نتایج حاصل از مدل دوم نشان داد میانگین
امتیاز کارایی افزایش یافته و ارتباط مثبتی با تعداد متغیرهای خروجی و ورودی دارد.
در ادامه در جدول  1الی  4برخی دیگر از مطالعات خارجی صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی عملکرد
دانشگاهها و مؤسسات تابع آنها ارائه میگردند.
جدول  .1خالصهای از تحقیقات خارجی صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد دانشگاهها
ﻣﺮﺟﻊ

ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ

ﺟﯽ و ﻟﯽ ) (2000ان
ﺟﯽ .داﯾﺴﻮن )(2004

ﭼﯿﻦ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

1993–5
2001

ﮐﺎرﯾﻨﮕﺘﻮن و ﻫﻤﮑﺎران )(2005

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

–1996
2000

ﮐﻮرﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(2006ﺑﻮﻧﺎك
ﺟﻮﻧﺰ )((c) 2006
ﻣﮑﻤﯿﻼن و ﭼﺎن )(2006

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
اﯾﺎﻻت ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﮐﺎﻧﺎدا

1995–8
1993

1992–3
آﻣﺮﯾﮑﺎ
ژيژوﻧﮓ )(2006
1993–4
1997–2005
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
آﻣﭙﺘﯽ و ﺗﺎن – ﮐﺮوز )(2007
ﮐﻮرﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(2007ﺑﻮﻧﺎك  10ﮐﺸﻮراروﭘﺎﯾﯽ
1994–6
1999-2003
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
ﮐﺎﺳﺘﺎﻧﻮ و ﮐﺎﺑﻨﺪا )(2007
1998، 2000،
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺟﻮﻧﺰ و ﺳﺎﻻس – وﻻﺳﮑﻮ )(2007
 2004و 2002
2006
ژاﭘﻦ
ﺳﻠﻄﺎن و ﺗﺮﻓﺪر )(2007
ﭼﯿﻦ
ﺟﻮﻧﺰ و ﯾﻮ )(2008
2003–4
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﻫﺮن و ﻫﻮ )(2008
–1999

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
DEA – CCR
1

SWOT Analysis
DEA – CRS, DEA – VRS, and MI
)Daraio and Simar’s model(2005
2

DEA, MLM , and BM
DEA – VRS – IO, and SFA

رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه
DEA – CRS – IO, DEA – VRS – IO
)Daraio and Simar’s model (2007
Multi Stages DEA, and DEA – OO – MI
RPSFM
PHED3, HEDPERF4, SERVPERF, and SEM
DEA – VRS – OO
SFA

1. Strengths Weaknesses Opportunities Threats
2. Multilevel Modelling
3. Performance Based Higher Education Service Quality
4. Higher Education Performance – Only

تح
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ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ
2000
1997–2003

ﻣﺮﺟﻊ

DEA – VRS – OO

2000–3
2006

DEA – BCC – OO

2003–4

DEMATEL1, Fuzzy ANP2, and TOPSIS

–

آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 ﮐﺸﻮراروﭘﺎﯾﯽ19
ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺗﺎﯾﻮان

–

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

(2010) ﮔﯿﺎنﻧﻮﻟﯿﺲ و اﯾﺸﯿﺰاﮐﺎ

–
2004–5

ﻟﻬﺴﺘﺎن
ﺗﺮﮐﯿﻪ

(2010) ﻧﺰارﮐﻮ
(2011) ﺑﺴﺎران و ﻫﻤﮑﺎران

OLS Regression, SFA
RPSFM

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ وب ﺳﻪ ردهاي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ
3

ELECTRE III

DEA – CCR – OO
CCA – FRB

4

(2008) ﮐﻮﮐﻠﻨﺒﺮگ و ﻫﻤﮑﺎران
(2009) ﺟﻮﻧﺰ و ﺟﻮﻧﺰ
(2009) ﺗﻮف
(2010) ﺑﯽﺳﺎل و ﺗﻮﮐﻠﻮ
(2010) ﭼﻦ و ﭼﻦ

SFA

2001–5

ﺳﻮﺋﺪ

(2011) داﻗﺒﺎﺷﯿﺎن

RPSFM5

2002–5

آﻟﻤﺎن

(2011) ﺟﻮﻧﺰ و ﺷﻮارﺗﺰﻧﺒﺮﮔﺮ

DEA

Hicks – Moorsteen approach, BM, and MI

2005–9
2008
2004
2006–9

DEA – VRS, DEA – CCR, TFP, and MI

2005–9

آﻣﺮﯾﮑﺎ
روﺳﯿﻪ
ﺑﻼروس
ﻣﺎﻟﺰي
آﻣﺮﯾﮑﺎ

(2011) ﺳﯿﺪ
(2012) آﺑﺎﻧﮑﯿﻨﺎ و ﻫﻤﮑﺎران
(2012) ﮔﺪراﻧﻮﯾﭻ و ﺳﺎﻟﻨﯿﮑﻮف
(2012) ﺻﺎﻟﺢ
((a) 2012) ﺳﺎوو

Battese and Coelli’s models (1992; 1995)

آﻣﺮﯾﮑﺎ

((b) 2012) ﺳﺎوو

DEA – CCR – OO

2005–8
2009
2011

AHP6, and VIKOR7

2005–6

ﺷﯿﻠﯽ
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ
ﺗﺎﯾﻮان

(2012) راﻣﯿﺮز – ﮐﻮرﯾﺎ و ﻫﻤﮑﺎران
(2012) وﻧﮕﭽﺎي
(2012) وو و ﻫﻤﮑﺎران

DEA – BCC –OO

2006 –9

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

DEA – CCR – OO

1995–6

SOWIA – MOORA8

–

آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

(2013) ﺑﺮﺑﮕﺎل – ﻣﯿﺮاﺑﻨﺖ و ﻫﻤﮑﺎران
(2013) ﮐﺎﻟﻬﻮن و ﻫﺎل
(2013) داس و ﻫﻤﮑﺎران

DEA – VRS, and DEA – CRS
AR – DEA – BCC – OO, and SEM

DEA – CCR – OO

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
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اﺳﻤﯿﺮﻟﯿﺲ و دﺳﭙﻮﺗﯿﺲ )(2013
ﺳﺎوو )((b) 2013

ﯾﻮﻧﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ

2011

DEA / MCDM

2005–9

Four Stages DEA

ﺳﻠﯿﻢ و ﺑﺎرﺳﺎﻟﯿﻮﮔﻠﻮ )(2013

ﺗﺮﮐﯿﻪ

2006–10

واﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران )(2013
وﯾﺮاﺳﻮرﯾﺎ )(2013
زوﻗﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(2013
آﻟﯿﭗ و ﺟﺎﺗﯽ )(2014
ﺑﻨﮕﯽ )(2014
ﺑﻬﺎﺗﺎﭼﺎرﯾﺎ و ﭼﺎﮐﺮاﺑﺮﺗﯽ )(2014
ﺑﻮﻧﺎكﮐﻮرﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(2014
داس و داس )(2014
اﯾﻨﯿﻮا و ﻣﺪواﺑﻮم )(2014

ﭼﯿﻦ
ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ
ﺑﺮزﯾﻞ
اﻧﺪوﻧﺰي
ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
14ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ

2011–13
–
2007

2011–12
2006–10

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻫﻤﮑﺎران )(2014

ﻣﺎﻟﺰي

2011

ﻟﯿﻮ و ﺗﺴﺎي )(2014

آﻣﺮﯾﮑﺎ

2014

ADD VRS, 10–6 KAM6 CRS, and ،ADD٥ CRS ،
)10–6 KAM VRS
The output – oriented model from Liu and Liu
(2010) , and The basic DEA formulation from
)Zhu (2003

2009–13
–
2007–11

DEA –VRS – OO, and DEA – CRS – OO
Indicators method, and DEA – SBM – OO – VRS

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل و ﻣﻮرﺳﯽ )(2015

ﻣﺼﺮ

2010–11

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

ارﺟﻤﻨﺪي و ﻫﻤﮑﺎران )(2015
داراﯾﺎ و ﻫﻤﮑﺎران )(2015
دﯾﻨﮓ و ژﻧﮓ )(2015
ارﺷﺎد و رﺷﯿﺪ )(2015

ﻣﺎﻟﺰي
16ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ
ﭼﯿﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

2006–9
2005-9
2002-11

Hicks – Moorsteen apporoach
TOPSIS, and IEW٧

2009–10

DEA – CCR – OO, and DEA – BCC – OO

ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ
ﺳﺮﯾﺮي )(2014
 5ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ
اﺳﺘﯿﻨﺮ )(2014
ﻟﻬﺴﺘﺎن
ﺷﻮارزﯾﻨﺴﮑﯽ و ﺟﻮﻟﮑﻮاﺳﮑﯽ )(2014

–
2008–12
2009–13
2005-9

Two Stages DEA
2

1

MHPARM , and HPARM
3

BSC, and DS

SFA, and OLS Regression
DEA – CCR
Two Stages DEA
DEA – TOPSIS

ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖدار

4

SFA
DEA – CCR – IO, and DEA – VRS
ﻣﺪلﻫﺎي BCC – IO, OO ، CCR – OO, IO) DEA

DEA – VRS – IO

ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺷﺮﻃﯽ

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

تح
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ﮐﯿﺮاﺗﺰي و ﻫﻤﮑﺎران )(2015
ﻣﯿﮑﺎﺳﻮا )(2015
ﻧﮕﻮﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران )(2015
زﯾﺮوﮔﯿﺎﻧﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎران )(2015
ﭼﯿﻨﺘﺎ و ﻫﻤﮑﺎران )(2016
دوان و دﻧﮓ )(2016

ﯾﻮﻧﺎن
ﭼﮏ
وﯾﺘﻨﺎم
آﻣﺮﯾﮑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

2005–9
2013
2012–13
–
–
2011–15

DEA – BCC – OO

ارﮐﻮك )(2016

ﺗﺮﮐﯿﻪ

2005–10

DEA – VRS – IO , OO, DEA – CRS, MI, and BM

ﮔﻮﭼﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران )(2016

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

2000–11

DEA – CRS – IO, DEA – VRS – IO, and MI
DEA – BCC – IO
DEA – VRS – OO

ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺪل ﻓﺎﮐﺘﻮر دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي CIPP

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
ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪل – DEA – VRS

ﻣﻨﺪس – ﺑﺮﯾﻮ و اﯾﯽ آﺷﯿﺎﮔﺒﻮر )(2016

ﻏﻨﺎ

2009–14

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

ﺳﺎﺣﻨﯽ و ﺗﺎﮐﺎر )(2016

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

2006–11
2009،
و 2012
2013
2014

DEA – AHP

رﻣﺰي و اﻋﯿﺎدي )(2016
ژاﻧﮓ و ﻟﻮ )(2016

ﺗﻮﻧﺲ
ﭼﯿﻦ

1

DEA – CCR – IO, and SEM4
DEA – BCC, DEA – CCR, and PCA5

جدول  .2خالصهای از تحقیقات خارجی صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد دانشکدهها

ﻣﺮﺟﻊ
ﻓﺮاري و ﻟﻮرﺗﯽ )(2004
ﻓﺮاري و ﻟﻮرﺗﯽ )(2005
ﺳﯿﻠﻮا و ﻓﺮﻧﺎﻧﺪس )(2011

ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﭘﺮﺗﻘﺎل

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯿﮑﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد

1998

SFA

1990–8
2010

DEA – CRS – OO

آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ – ﻋﻤﻠﮑﺮد

6

و DS

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

بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد ...
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ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯿﮑﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻫﯿﺮا )(2012

آﻣﺮﯾﮑﺎ

2006

ﮐﻨﮓ و ﻓﻮ )(2012

ﺗﺎﯾﻮان

2004

آﻟﺘﺎﻣﯿﺮاﻧﻮ–ﮐﻮرو و ﭘﻨﯿﭻ–ورا )(2014

ﻣﮑﺰﯾﮏ

ﻓﻠﮕﻞ و وﻟﺘﺎوﺳﮑﺎ )(2013

ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ

ﮐﻮﮐﮕﺰن )(2014
اي .ﻣﺎﻟﺰاﻫﻦ و ﻫﻤﮑﺎران )(2014

ﺗﺮﮐﯿﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ

–
 11-2007و
2006-10
2004

DEA – VRS – OO

2009–12

DEA –VRS – OO

اﯾﻞ – دﻣﺮداش و ﻫﻤﮑﺎران )(2014

ﻣﺼﺮ

ﻟﻮرﺗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(2014

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

DEA – VRS – IO, and DEA – CRS – IO
AHP, AR – CCR, Two – Level HLM1, and DEA
– CCR
AHP, and DEA – VRS – IO

 DEA – CCR – OOو روﯾﮑﺮد ﺷﺎﺧﺺ

2

2010–11
 2006-7اﻟﯽ  -4ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ  SFAﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ
4
2003
ﯾﺎﻓﺘﻪ
3

A SIODEA model

ﺗﮑﻨﺴﯽ )(2014

ﺗﺮﮐﯿﻪ

2008–10

– DEA – VRS – OO, DEA – CRS – OO, DEA
AR, SEM, and SFA

ﮔﻮﮐﺴﻦ و ﻫﻤﮑﺎران )(2015

ﺗﺮﮐﯿﻪ

2012

DEA – CCR – IO, DEA – BCC – IO, and SEM

ﻫﻮزوار و رﯾﮕﻮا )(2015

اﺳﻠﻮاﮐﯽ

12-2003

روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺑﺎزده ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺮوﺟﯽ
5
ﻣﺤﻮر و AR – OO – CRS

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
اس  .ﺑﺮﮔﺎﻧﺘﯿﻨﻮ و ﻫﻤﮑﺎران )(2015
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ،
ﮐﺮه ،اﯾﺎﻻت و 2002، 2012
2000،
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و 8
ﮐﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎران )(2016
2014
ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ
14-2013
ﻟﻬﺴﺘﺎن
ﭘﯿﺘﺮزاك و ﻫﻤﮑﺎران )(2016
2004–8

DEA – BCC – IO, OO, and BM

DEA – BCC

DEA – CCR – OO

جدول  .3خالصهای از تحقیقات خارجی صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد گروههای آموزشی

ﻣﺮﺟﻊ
ﻟﻬﻤﺎن و وارﻧﯿﮓ )(2003

ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ
اﺗﺮﯾﺶ

 2001و 2000

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
DEA – CCR – IO, DEA – BCC – IO

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

تح
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ﻣﺮﺟﻊ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ
1997–8

DEA – BCC – OO – Goal Programming – new
DEA
ﯾﮏ ﻣﺪل در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪلﻫﺎي DEA
– AHP, DEA – BCC, and DEA – BCC – OO
VEA1

ﮐﺎﺑﺎﻟﺮو )(2004

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

ﮔﯿﻤﻨﺰ ﮔﺎرﺳﯿﺎ و ﻣﺎرﺗﯿﻨﺰ ﭘﺎرا )(2006
ﮐﮑﺴﺎل و ﻧﺎﻟﮑﺎﮐﯽ )(2006

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﻟﯿﺘﻨﺮ و ﻫﻤﮑﺎران )(2007

اﺗﺮﯾﺶ

1996

رودﮔﺮس و ﻧﺮي )(2007

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

1996-2000

Fixed – Effects Tobit Model

آﺑﺮاﻣﻮ و ﻫﻤﮑﺎران )2008

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

2001–3

DEA – CRS – OO, DEA – VRS – OO, and
Global Efficiency Index

ﮐﺎو و ﻫﺎﻧﮓ )(2008
ﺗﯿﺎﮔﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(2009

ﺗﺎﯾﻮان
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

–
2003 –4

BCC – AR

ﺑﺎزﯾﮕﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(2010
ﮐﻮﻧﮕﺎر و ﻫﻤﮑﺎران )(2010
اﮔﺎﺳﯿﺴﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(2011
ﮐﻮﻧﺘﺎس و ﻫﻤﮑﺎران )(2011

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﯾﻮﻧﺎن

2005–7
–
2004–7
–

DEA

ﭼﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران )(2012

ﺗﺎﯾﻮان

2008

Two stages DEA proposed by Kao and Hwang
)(2008

ان ﺟﯽ و اﺣﻤﺪ )(2012

ﻣﺎﻟﺰي

ﻋﺒﺪ ﻋﺰﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎران )(2013
آﻗﺎ و ﻫﻤﮑﺎران )(2013

ﻣﺎﻟﺰي
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

2007–8
2011
2004-6

DEA – CCR – IO, and DEA – BCC – IO

اچ .ﮐﻮﻫﯿﻞ )(2013

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

2008 –11

DEA – CCR – IO, DEA – BCC – IO, SE, and
SEM

واﻟﺪراﻣﺎ وﻫﻤﮑﺎران )(2013
دوﮔﻮﻟﯿﺎﻧﺎ و دوﮔﻮﻟﯿﺎﻧﺎ )(2015
راﻧﺠﺎن و ﻫﻤﮑﺎران )(2015

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
روﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

2007–9
2014 –15
2008-12

BSC, DEA – BCC – IO, and DEA – CCR – IO

1996-8
 1999-2000ﻣﺪل ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره  DEA – CCR – OO – ARو AHP

DEA – CCR – OO, and DEA – BCC – OO
DEA – VRS – IO
DEA – CRS – OO, and BSC
DEA – VRS –OO, DEA – CRS – OO, and MI

DEA – CCR – IO
2

DEA – CCR – IO , and DEA – BCC – IO, AP

DEA – CCR – IO, OO, and SEM
SE4, DEMATEL, and VIKOR٣

جدول  .4خالصهای از برخی تحقیقات خارجی دیگر صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی کیفیت عملکرد موسسات
آموزش عالی

ﻣﺮﺟﻊ
آﻓﻮﻧﺴﻮ و ﺳﺎﻧﺘﻮس )(2008

ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﺮﺗﻘﺎل

2003

داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺪه

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
DEA – VRS – OO , IO

1. Value Efficiency Analysis
2. Anderson and Peterson
3. VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje
4. Shannon Entropy

بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد ...
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ﮐﻮﺋﻨﮑﺎ )(2011

ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ

2006–9

داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺪه

DEA – CRS – IO, DEA – VRS – IO, and MI

ﺑﺎرا و زوﺗﯽ )(2013

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

2005–9

ﮔﺮوه و داﻧﺸﮑﺪه

DEA – VRS – OO, Simar and Wilson’s
method (1998; 1999) , and MI

ﺑﺎرا و زوﺗﯽ )(2016

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

2005–9

ﮔﺮوه و داﻧﺸﮑﺪه

DEA –VRS – OO, MI, and BM

مطالعات صورت گرفته در ایران
نخستین تالش براي ارزيابي در آموزش عالي ايران در سال  1375خورشيدي آغاز گردید .در اين سال ،طرح
پیش پژوهش ارزيابي دروني بهمنظور إرتقا كيفيت آموزش پزش��كي به تصويب هيأت رئيس��ه وقت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي رسید .سپس در سال  1376در شش گروه آموزشي علوم پزشكي ،طرح
اجرا گردید .باتوجه به نتايج مثبت اين طرح ،دانش��گاه تهران ،بهعنوان نخس��تین دانش��گاه غير پزشكي ،در
يكي از جلس��ههاي ش��وراي دانشگاه در بهار  ،1376اجراي طرح ارزيابي دروني در گروههاي آموزشياش را
مورد توجه قرار داد .به همين منظور ،شوراي دانشگاه سال  1376را سال نظارت و ارزيابي نامگذاری نمود.
بر اين اساس ،پيشنهاد شده بود كه در هر كدام از دانشكدههای انتخابی ،يك گروه آموزشي ارزيابي دروني
را انجام دهد .هر چند در اين س��ال ،اجراي ارزيابی درونی به تأخير افتاد ،اما در س��الهاي بعد گروه معماري
(دانش��كده هنرهاي زيبا) و نيز گروه ترويج و آموزش كشاورزي به ارزيابي دروني پرداختند .گزارش اوليهی
ارزياب��ي دروني در اين گروهها نش��ان داد ك��ه فرآيند ارزيابي دروني نقش مؤث��ري در بهبود كيفيت در اين
گروهها داشته است (بازرگان.))b( 2002 ،
تأثير مثبت ارزيابي دروني در دانشگاههاي علوم پزشكي و ساير عوامل باعث گردید كه در تدوين برنامه
س��وم توس��عه كش��ور ،ارزيابي و إرتقا كيفيت آموزش عالي توس��ط ارزيابي بروني و دروني مورد توجه واقع
گردد .بنابراین در برنامهی سوم توسعه كارآمد نمودن نظام ارزيابي و إرتقا كيفيت پژوهش و آموزش مدنظر
قرارگرفت .به همين علت ،سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يك رديف اعتباری ( )113512تحت عنوان
”ارزيابي و اعتبارس��نجي مؤسس��ات و دانشآموختگان ،برگزاري آزمونهاي جامع و تخصصي سراس��ری“
را ب��ه وزارت عل��وم ،تحقيقات و فناوری اختصاص داد .از اس��فندماه س��ال  1379وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری ،توس��ط سازمان سنجش آموزش كشور گامهاي نخست را براي اشاعهی ارزيابي دروني در آموزش
غيرپزش��كي برداشته است که از آن جمله ميتوان به تشكيل گروه ارزشيابي در مركز مطالعات ،تحقيقات و
ارزشيابي آموزشي ،وابسته به سازمان سنجش آموزش كشور ،اشاره نمود .بهمنظور جلب توجه دانشگاههاي
تخصصي و جامع غير پزش��كي ،سازمان س��نجش آموزش كشور به برگزاري كارگاههاي آموزشي و ارزيابي
دروني اقدام ،سپس نظر دانشگاهها را براي ارزيابي دروني جلب نمود .از جمله دانشگاههاي دولتي كه تالش
بسیاری در ارزيابي دروني به عمل آوردهاند ميتوان به دانشگاه اصفهان ،دانشگاه عالمه طباطبايي و دانشگاه
صنعتي اميركبير اش��اره کرد .در اين خصوص تالش گروههاي رياضي دانش��گاه صنعتي اميركبير در ايجاد
دلبستگي به مفهوم ارزيابي دروني و انگارهپردازي درخصوص بهبود كيفيت در آموزش عالي قابلتوجه بوده
اس��ت .همچنين گروه آمار دانش��گاه عالمه طباطبايي در به ثمر رساندن ارزيابي دروني و تعميم اين تالش

تح
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به گروههاي آمار س��اير دانشگاههاي كشور قابل ذكر میباشد .گروه ياد شده سعي نموده است كه به وسیله
انجمن آمار ايران بتواند ساير گروههاي آمار دانشگاهها را ترغيب نماید تا ابتدا به ارزيابي دروني خود بپردازند،
سپس با ايجاد كميته كشوري ارزيابي آموزش آمار ،مقدمات ارزيابي بروني آنها را نيز فراهم نماید .عالوه بر
تالشهاي اجرايي ياد شده ،در راستاي تدوين ساز و کاری نظري براي ارزیابی كيفيت و بومي نمودن آن در
دانشگاههاي كشور ،تاكنون عالوه بر دو طرح پژوهشي مصوب دانشگاه تهران که در دانشكده روانشناسي و
علوم تربيتی اجرا و نتايج آن منتشر گردیده است (بازرگان )1374 ،مطالعات بسیاری در ایران صورت گرفته
است که برخی از این مطالعات از سال  1380تاکنون به شرح ذيل بیان میگردند:
با اس��تفاده از تلفیق مدل  DEAبا تکنیک  ،TOPSISش��عبانی و همکاران  38دانشگاه ایران را ارزیابی
نمودند (دباغ و صالحی.)1393 ،
موس��يخاني و همکاران ( )1385با اس��تفاده از مدلهای DEA – CRS – OOو DEA – VRS – OO
اقدام به بررسي کارایی فنی
و مقیاس  15واحد دانشگاهی منطقهی  2دانشگاه آزاد اسالمي نمودند .با توجه به نتایج بهدست آمده برای
س��ه س��ال مورد بررسی ،مالحظه گرديد كه ميانگين كارايي فنی در  CRSو  VRSافزايش يافته و شكاف ميان
كارايي واحدها به مرور زمان كاهش و عملكرد واحدها به همديگر نزديكتر گردیده است .آنها در نهایت بهمنظور
محاس��به ميزان تغييرات كارايي در طول بازه زمانی مورد بررس��ی ،از  MIاستفاده و نتیجهگیری نمودند کارایی
واحدهای دانش��گاهی مورد نظر در دوره مورد بررس��ی با رش��د مثبتی همراه بوده و منبع اصلي رشد بهرهوري
تحوالت تکنولوژيک بوده است.
دباغ و برادران شرکا ( )1388كارايي فنی و مقیاس  24دانشگاه جامع دولتي را به کمک مدلهای ثانویه
اصالح ش��دهی خروجی محور  DEA – CCRو  DEA – BCCبررس��ي نمودند و از  MIبرای س��نجش
تغییرات بهرهوری کل بهره گرفتند .نتايج حاصله نش��ان داد رش��د مثبت بهرهوري وجود ندارد و در طي پنج
س��ال مورد بررس��ي ،توجهي به رشد بهرهوري نش��ده اس��ت .همچنین عامل اصلی تعیینکنندهی تغییرات
بهرهوری دانش��گاهها ،پیش��رفت کارایی فناوری اس��ت و سایرش��اخصها مانند کارایی فنی ،سهم و نقش
کمتریی نسبت به آن شاخص در بهرهوري کل عوامل دارند.
ش��جاع و همکاران ( )1388در تحقیقاتش��ان  14واحد دانش��گاهي منطقه  12دانشگاه آزاد اسالمي را با
اس��تفاده از مدل DEA – BCC – OO اصالح ش��ده ارزیابی نمودند و براي رس��يدن واحدهاي دانشگاهی
ناكارا به مرز كارايي پيشنهادهايي ارائه نمودند .سپس به رتبهبندي واحدهاي دانشگاهی مورد نظر بر اساس
مدل  APپرداختند .همچنين با اس��تفاده از  ،MIپيشرفت يا پسرفت عملكرد واحدهاي دانشگاهی مورد نظر
را تعيين نمودند .همچنین این محققان در پژوهش��ی دیگر با تفکیک فعالیتهای هرکدام از این واحدهای
دانش��گاهی به دو مؤلفه آموزش و پژوهش یک مدل  DEAچند مؤلفهای را ارائه نمودند و نش��ان دادند که
نتایج با واقعیتهای موجود کام ً
ال منطبق میباش��د .با توجه به نتایج بهدس��ت آمده ،این واحدها طی سالیان
مورد بررس��ی در مؤلفه پژوهش��ی مؤفقتر عمل نمودهاند و رشد مناسبی داشتند در حالیکه عملکردشان در
حوزه آموزشی با ضعف بیشتری روبرو بوده است (شجاع و همکاران.)1390 ،
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يك چارچوب مدون و مفهومي براي نظام سنجش و ارزیابی کیفیت عملكرد دانشگاه توسط موسیخانی
و همکاران ( )1388ارائه گردیده اس��ت .در این پژوهش ابزار گردآوری دادهها پرسش��نامه بوده و دادههای
گردآوري ش��ده توس��ط تکنیک تحلیل عاملی 28مورد تجزيه و تحليل واقع گرديد ،سپس با استفاده از مدل
بازخورد  360درجه 29به ارزيابي کیفیت عملكرد دانش��گاه آزاد اس�لامي واحد قزوین پرداخته شد .نتايج این
پژوهش نشان داد كه عاملهاي مربوط به امور پژوهشي و رشد كيفيت آموزشي داراي رتبههاي برتر هستند
و توجه به عوامل دانشجويي و سپس جنبههاي فرهنگي و خدماتي داراي اولويتهاي بعدي میباشند.
با توجه به اهميت دانش��گاهها بهعنوان بزرگترين مراكز آموزش عالي ،عالم تبریزی ،فرجی و س��عیدی
( )1389كارايي  11دانشكدهی دانشگاه شهيد بهشتي را با استفاده از مدل  DEA – CCR – IOمضربي در
دو حالت ساده و استفاده از اوزان براي وروديها و خروجيها و بر اساس مدل برنامهریزی آرمانی( 30با چهار
روش حداق��ل كردن متغير انحرافي ،حداقل كردن مجموع متغيرهاي انحرافي ،حداقل كردن حداكثر ميزان
انحراف و برنامهريزي خطي چند هدفه )31در محدوده زمانی سالهای تحصیلی  1386 – 1388اندازهگيري
نمودند .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه مدل DEAبر اساس مدل برنامهریزی آرمانی در مقايسه با مدلهاي
كالسيك (مدلهای  )CCRتوانايي باالتري در تمايز بین واحدهاي تصميمگيري و ارائه اوزان واقعي دارد.
همچنین مدل  APجهت رتبهبندی دانش��کدهها بهکارگرفته ش��د .همچنین در پژوهشی دیگر عملکرد این
دانش��کدهها با توجه به معیارهای ارزیابی ارائه ش��ده توس��ط عالم تبریزی و همکاران ( )1389و با استفاده
از مدلهای  DEA – CCR – OOمضربی DEA،بر اس��اس مدل  )MINMAX( GPو DEA / AHP
در محدوده زمانی س��الهای تحصیلی  1382 – 1386ارزیابی گردیدند و س��رانجام رتبهبندي نهايي آنها با
اس��تفاده از مدل  APصورت گرفت (عالمتبریزی و هم��کاران .)1390 ،در اين دو پژوهش براي وروديها
و خروجيه��ا وزنهاي گوناگوني در نظر گرفته ش��د بهطوریكه جهت تعيين اين اوزان از نظرات رؤس��ا و
مديران دانش��كدههاي دانش��گاه شهيد بهشتي اس��تفاده گردید .در هر دو پژوهش نشان داده شد که از نظر
رؤس��اي دانشكدهها تعداد مقاالت منتشر شده و تعداد س��مينار ،كنفرانسها و همايشها ،باالترين اهميت،
تعداد دانشجويان و كاركنان و ميزان ساعات تدريس از كمترين اهميت برخوردار بودند .همچنین با توجه به
نتایج حاصل از این دو پژوهش میتوان بیان نمود که عملکرد دانشکدههای مدنظر به غیر از دانشکده علوم
در محدودههای زمانی سالهای تحصیلی  1382 – 1386و  1386 – 1388متفاوت میباشد.
قورچیان و همکاران ( )1389به طراحی الگوي ارزيابي عملكرد  38واحد دانشگاهی منطقه  1دانشگاه
آزاد اسالمي بر اساس شاخصهاي مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت 32و با استفاده از مدل  DEAپرداختند.
در این پژوهش پس از بررس��ی مدلهاي اس��تاندارد بين المللي  ،EFQMمعیارهاي مش��ترك ارزيابي اين
مدلها به روش دلفي 33اس��تخراج گردید .بهمنظور تعيين پايايي پرسش��نامهی تدوین شده از ضريب 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
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كرونب��اخ 34و تعيين روايي آن افزون بر روش رواي��ي محتوايي كه با اجماع نظر  %76صاحبنظران همراه
بود ،از تکنیک تحلیل عاملی به شيوه مولفههاي اصلي نيز استفاده گرديد .همچنین دادهها بر پایه مدلهاي
 DEA – BCC – OO , IOو DEA – CCR – OO , IOمورد تحليل قرار گرفتهاند .نتايج نشان داد كه
برخي از واحدهاي دانش��گاه آزاد منطقه يك ،از كاراي��ي بااليي برخوردار بودند كه با مدل  APاين واحدها
طبقهبندي گردیدند .همچنین برخي واحدهاي دانش��گاه نيز از كارايي نس��بت ًا پايين برخوردار بودند که اين
امر نش��ان ميدهد كه اين واحدها از دادهها و س��تادههاي خود به خوبي اس��تفاده نمينمایند و در نهايت ،با
روشهای ساخت واحد مجازي ،مجموعه مرجع و مقادير هدف ،نقاط بهبودپذير واحدهاي ناكارا شناسايي و
پيشنهادهاي الزم جهت كارايي آنها ارائه گردید.
احمدون��د و هم��کاران ( )1391یک مدل مفهوم��ي ،تلفيقي از دو مدل  BSCو  EFQMبا اس��تفاده از
ماتريس گس��ترش عملکرد کيفيت 35را برای بهبود عملکرد مس��تمر در محيط دانشگاهی ارائه نمودند .آنها
نش��ان دادند که مدلهاي BSCو  EFQMدر صورت تلفيق ،ميتوانند چارچوب مناس��بي را براي ارزيابي
عملكرد فراهم نمايند و همراستاسازي اين دو مدل ،قادر است بهبود مستمر و افزايش بهرهوري در دانشگاه
را در پي داشته باشد.
دانشیان و همکاران ( )1390با استفاده از مدل  DEA – CCR – IOفازی به ارزیابی  5گروه آموزشی
کارشناس��ی ارش��د در یکی از واحدهای دانش��گاه آزاد پرداختند .آنها بهمنظور حل این مدل فازی از تکنیک
آلفا – برش 36استفاده نمودند و درنهایت یک بازه کارایی برای هرگروه ارائه کردند.
در مقالهای که حاصل از یک طرح پژوهش��ی میباش��د 5 ،دانش��گاه بر اساس زیر ساختهای مدیریت
دانش و با اس��تفاده از آمار اس��تنباطی 37و نرمافزارهای  SPSSو  Lisrelارزیابی و رتبهبندی گردیدند (نیازی
و ابونوری.)1390 ،
یارمحمدیان و همکاران ( )2011در پژوهش��ی به بررسي كيفيت عملکرد گروهآموزشی مدارك پزشكي
چهار دانش��گاه علوم پزش��كي ای��ران با توجه به نه معيار م��دل برنامه بهبود کیفی��ت آکادمیک 38از ديدگاه
دانش��جويان و اس��تادان اين دانش��گاهها پرداخته و با اس��تفاده از آمار توصیفی و استنباطی و یک طیف سه
س��طحی اطالعات را تجزیه و تحلیل نمودند .نتايج پژوهش آنها بيان ميدارد كه کلیه دانش��گاههای مورد
بررس��ی در اين  9بعد ،داراي وضعيت نس��بت ًا مس��اعد ميباش��ند ،اما تفاوتهايي بين ديدگاه دانشجويان و
اعضاي هيأت علمي وجود دارد.
یک مطالعه بهمنظور س��نجش بهرهوري در  6مؤسس��هی آموزش عالي شهرستان سيرجان توسط یزدی و
احمدی ( )1390انجام گردید .در این پژوهش ،سنجش بهرهوري با استفاده از  MIو مدل  DEAانجام گرفت.
نتایج بهدست آمده بیانگر این مطلب است که تغييرات بهرهوري 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 كه علت اصلي آن ميتواند تغييرات تکنولوژيکي باشد در حاليکه درهمين دوره،
تغييرات بهرهوري کل اين مؤسس��ات در بخش آموزش بهبود داش��ته است كه علل عمده آن ميتواند تغييرات
کارايي مديريتي باشد.
ابزری و همکاران ( )1392با اس��تفاده از مدل  DEA – BCC – OOکارایی گروههای آموزش��ی یک
دانشگاه دولتی را در چهار
بعد کمیت آموزشی ،کیفیت آموزشی ،فعالیت پژوهشی و خدمات علمی ،ارزیابی و با استفاده از مدل AP
آنها را رتبهبندی نمودند .در این پژوهش با طراحی سناریوهایی ،دالیل اصلی و منشأ کارآمدی و ناکارآمدی
هری��ک از گروهه��ا و میزان تأثیر این عوامل ،مورد ارزیابی قرارگرفت .س��پس با بهرهگیری از تکنیک آنالیز
 ،SWOTنقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها بررس��ی و در قالب آن اس��تراتژیها و راهکارها بهمنظور
إرتق��ا کارایی گروهها ارائه گردید و در نهایت با اس��تفاده از مدلس��ازی معادالت س��اختاری ،39میزان تأثیر
استراتژیهای استخراج شده از آنالیز  SWOTمورد بررسی قرار گرفت .یافتههای پژوهش حاکی از آن است
که با ترکیب دو مدل  DEA – BCC – OOو آنالیز  ،SWOTضمن کاهش معایب دو مدل ،محاس��ن آن
دو تقویت و مدلی جامع برای س��نجش و إرتقا کیفیت عملکرد گروههای آموزشی ارائه میگردد و همچنین
تعیی��ن میزان تأثیرگذاری و اولویتبندی هریک از اس��تراتژیها ،قابلیت اطمین��ان تصمیمگیری مدیران را
افزایش میدهد.
ش��مس مورکانی و شهودی ( )2013در تحقیقاتش��ان به ارزیابی کیفیت در گروه فیزیک دانشگاه شهید
بهشتی با استفاده از ترکیب ارزیابی درونی و  IPAپرداختهاند .پس از گردآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل آن
با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که عامل هیأت علمی ،در سطح مطلوب
و مابقی عوامل در س��طح نس��بت ًا مطلوب قرار دارند .سپس عملکرد – اهمیت معیارهای ارزیابی با استفاده از
 IPAمحاس��به گردید .نتایج پژوهش نش��ان داد که از مجموع  39معیار ارزیابی 11 ،معیار نیاز به توجه ویژه
دارند ،بنابراین راهحلهایی بهمنظور بهبود کیفیت در معیارهای مذکور ارائه گردید.
ی دادههای شبکهای 40دو مرحلهای جدید توسط صنیعی منفرد و صافی ()2013
یک مدل تحلیل پوشش 
ارائه گردید .بهمنظور آزمودن مدل پیش��نهادی ،محققان آنرا در  9دانش��کدهی دانش��گاه الزهرا اجرا نمودند.
یافتههای پژوهش نشان داد که مدل  NDEAدو مرحلهای پیشنهادی ،قدرت تشخیص قویتری نسبت به
مدلهای  NDEAیک مرحلهای دارد.
دب��اغ و صالح��ی ( )1393ابتدا میانگین کارایی فنی و مقیاس  20دانش��گاه جام��ع را از طریق میانگین
کاراییهای حاصل از مدلهای  DEA – CCR – OOو DEA – BCC – OOمحاسبه نمودند و سپس
به وسیله رگرسیون تابیت سهم هر یک از عوامل مؤثر بر شاخص کارایی واحدهای دانشگاهی را جهت بهبود
سیاس��تگذاریها برای تخصیص منابع محدود بررس��ی نمودند .بررسی دانشگاهها نشان میدهد که متوسط
کارایی فنی آنها در پنج سال مورد بررسی کاهش داشته است .بیشترین سهم و اهمیت در کارایی فنی آنها
39. Structural Equation Model
)40. Network Data Envelopment Analysis (NDEA

تح
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از بین متغیرهای ورودی به ترتیب مربوط به تعداد دانشجویان ،فضای سرانه کالبدی و بودجه جاری آموزش
و همچنین بیش��ترین س��هم از بین متغیرهای خروج��ی به ترتیب مربوط به تع��داد فارغالتحصیالن ،درآمد
اختصاصی و تعداد مقاالت میباش��ند .در نتیجهی این بررسی و با به کاربردن روشهای تلفیقی پارامتری و
ناپارامتری ،مناس��بترین سیاست افزایش کارایی (مناسبترین تغییر در ورودیها یا خروجیها) برای إتخاذ
تصمیمگی��ری مدیران آنها جهت إرتقاء کارایی واحد ناکارا و محدودیتهای موجود ارائه میگردد .همچنین
در این پژوهش با استفاده از دو روش شمارشی و مجموع وزنی رتبهبندی دانشگاههای مورد بررسی صورت
گرفت.
در پژوهش��ی مدل  Joint DEAجهت ارزیابی کارایی کلی ،آموزش��ی و پژوهش��ی 30گروه آموزش��ی
دانش��گاه ش��هید باهنر کرمان اس��تفاده گردید .نتایج حاصل از پیادهس��ازی این مدل بیانگر افزایش قدرت
تفکیککنندگی میان واحدهای تحت بررسی نسبت به مدل DEAمیباشد ،همچنین این مدل ،گروههای
آموزشی را قادر میسازد که از نقاط قوت و ضعف خودآگاه شوند و اقدامات الزم رادر راستای بهبود عملکرد
آموزشی و پژوهشی خود إتخاذ نمایند (پاکزاد.)1395 ،
حجازی و قش��قایی ( )1395به ارزیابی اثربخش��ی عملکرد دانش��گاه الزهرا(س) از چهار بعد مدلBSC
پرداختند .بر اس��اس نتایج آزمون تی تک نمونهای نتیجه گردید که  27گزاره از  30گزارهی مورد بررس��ی،
از اثربخش��ی مطلوبی برخوردار بودهاند و این نش��اندهندهی عملکرد مؤفق دانشگاه الزهرا(س) در راستای
دس��تیابی به اهداف ترس��یم شدهی خود و رشد و توس��عهی پایدار در حوزهی آموزش عالی است .همچنین
بر اس��اس نتایج آزمون فریدمن نش��ان داده ش��د که گزارههایی که از دیدگاه پاسخ دهندهگان از اثربخشی
نسبی باالتری برخوردار بودند شامل روابط و تعامل مناسب اساتید و دانشجویان ،مناسب بودن تعدادساعات
برنامههای آموزشی و دورههای اجرا شده برای کارکنان ،وضعیت بهداشت محیطهای دانشگاه و خوابگاه و
تأمین مناسب هزینههای پشتیبانی از توسعهی و زیرساختهای اتوماسیون میباشند.
41
قاسمی و احمدی ( )1392نیز مدلي در قالب مدل  BSCو تکنیکهای وزندهی افزایشی ساده  ،رویکرد
مجموع موزون ،42آنالیز چند متغیره ترجیحات به وس��یله اقدامات دوبهدو و مقایسات معیارELECTRE ،43و
 TOPSISجهت ارزيابي هفت دانشگاه غير انتفاعي و یک دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ارائه نمودند .در این
پژوهش ابتدا با بهرهگیری از چارچوب مدل BSCعوامل مورد ارزیابی مش��خص گردیدند .س��پس بهمنظور
وزندهی به ش��اخصها از تکنیکهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی 44و آنتروپی شانون بهره گرفته
ش��د .در ادامه ب��ا كمك تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره مذکور  8مؤسس��ه مورد بررس��ی ،رتبهبندي
گردیدند و در نهايت جهت كسب اطمينان از نتايج حاصله و نتيجهگيري كلي با كمك روشهاي رتبهدهي
ادغام��ي کاپلند ،45بردا 46و میانگین رتبهبندي جامع و نهايي حاصل گردید .يافتههای حاصل از اين 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
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نش��ان داد مهمترين معيارها افزايش درآمد ،ش��هرت و ميزان قبولي در مقاطع تحصيلي باالتر ميباش��ند و
مؤسس��ه آموزش عالي س��جاد بهعنوان برترين مؤسس��ه غيرانتفاعي شهر مش��هد انتخاب و پس از آن نيز
دانشگاه آزاد و مؤسسه خيام در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
ش��غلی و روشناس ( )1395در پژوهش��ی با هدف توسعهي مدلي در قالب مدل  BSCو روش  AHPبه
ارزيابي عملكرد گروههاي آموزش��ي دانشكدهي داروسازي زنجان پرداختند  .ابعاد رشد و يادگيري ،مشتري،
فرآيندهاي داخلي و بعد مالي بهترتيب در اولويت قرار گرفتند .با تفس��ير نتايج كس��ب شده ميتوان دريافت
كه عملكرد گروههاي آموزشي دانشكدهي داروسازي در شاخصهاي رشد و يادگيري ،مشتري و فرآيندهاي
داخل��ي داراي اختالف كمت��ري با يكديگر بوده اس��ت و صرف ًا در بعد مالي تفاوت عملكردي چش��مگيري
مشاهده شد.
47
زنگویینژاد و مشبکی ( )2011سعی نمودند یک رویکرد تصمیمگیری چند شاخصه فازی بر پایه چهار
چش��مانداز مبتنی بر دانش مدل  BSCرا برای ارزیابی یک دانش��گاه ارائه نمایند .در این رویکرد ابتدا وزن
معیارهای ارزیابی با اس��تفاده از تکنیک  FAHPتعیین و س��پس دانشگاه با استفاده از تئوری مجموعههای
ف��ازی ارزیابی میگردند .همچنین نتای��ج ،جنبههای مهم معیارهای ارزیابی و ش��کافها را بهمنظور بهبود
عملکرد دانشگاه برای دستیابی به سطح مورد نظر نشان داد.
همچنین مهدوی مزده و همکاران ( )1394نیز با استفاده مد ل  BSCو تکنیک  FAHPبه ارزیابی دانشکده
صنایع دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران پرداختند .با توجه به نتایج بهدست آمده شهرت دانشگاه و مقاالت
تألیف شده هیأت علمی از اهمیت بسیا باالیی برخوردار است .این مقاله نشان داد که مدل ارزیابی تصمیمگیری
با استفاده از  FAHPپیشنهادی و با رویکرد  BSCمیتواند ابزار سودمندی برای ارزیابی عملکرد مراکز امر آموزش
عالی باشد.
در ادامه در جدول  5بهطور خالصه برخی دیگر از مطالعات داخلی صورت گرفته بر روی مسأله ارزیابی
عملکرد دانش��گاهها و زیر مجموعههای آنها ارائه میگردند .همچنین تحقیقات ارائه شده در جدول  6نیز با
استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به ارزیابی کیفیت عملکر نظامهای دانشگاهی پرداختهاند.
جدول  .5خالصهای از تحقیقات داخلی صورت گرفته بر روی ارزیابی کیفیت عملکرد دانشگاهها و زیرمجموعههای
آنها

ﻣﺮﺟﻊ
ﺳﺎﻣﺘﯽ و رﺿﻮاﻧﯽ )(1380
ﺻﺪﯾﻘﯽﻣﻘﺪم و ﭘﺎزوﮐﯽ )(1381
رﺷﯿﺪﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران )(1382
ﺻﺎﺑﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران )(1382
ﻓﺘﺤﯽ ﻫﻔﺸﺘﺠﺎﻧﯽ )(1382

ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ
4-1371
داﻧﺸﮕﺎه
1379
ﮔﺮوه
ﮔﺮوه
–
داﻧﺸﮑﺪه
–
داﻧﺸﮕﺎه
1379–80

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
DEA – CRS, and DEA – VRS
اﻟﮕﻮي  CIPPو DS

اﻟﮕﻮي  CIPPو DS
اﻟﮕﻮي  CIPPو DS
AHP, and DEA – CCR – IO , OO

)47. Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM

تح
 30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺮﺟﻊ
ﺣﺴﯿﻦزاده ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ )(1382

آذر و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ )(1383
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ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ
 ،AP ،DEA – CCR ،AHPروش واﺣﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻧﺸﮕﺎه و
از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد و روﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ار
–
داﻧﺸﮑﺪه
ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ﭼﻬﺎر ﻣﺪل اﺻﻠﯽ  BCC – CCR ،CCR ،BCC) DEAو
 (CCR – BCCدر دو ﺣﺎﻟﺖ ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺤﻮر ،ﻣﺪل
1-1380
داﻧﺸﮑﺪه
 APدر دو ﺣﺎﻟﺖ ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺤﻮر
1379-82

Fare & Grosskopf Algorithm, Normalize Method,
CCR – IO, BCC – IO, NIRS – IO, BCC – OO,
CCR – GP, BCC – ADD, IEP, DEAGP, and CCR
– IO – AP
CCR – OO – AHP, and DEA

آذر و ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ )(1385

ﮔﺮوه

ﺣﯿﺪرﻧﮋادو ﻫﻤﮑﺎران )(1385

ﮔﺮوه و داﻧﺸﮑﺪه

1378–81

)Saniee Monfared et al. (2006

داﻧﺸﮕﺎه

1999

)Mashhadi et al. (2008

آراﺳﺘﻪ و آزﻣﺎ )(1387
ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻗﺎدﯾﮑﻼﯾﯽ و ﻣﯿﺰاﻧﯽ )(1387
ﺿﺮاﺑﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران )(1387

داﻧﺸﮑﺪه
داﻧﺸﮑﺪه
داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﺮوه
ﮔﺮوه

–
–
–
1384–5
1383

اﺳﺪي و اﺻﻼﻧﯽ )(1388

ﮔﺮوه

1387

ﺣﺮّي و ﻫﻤﮑﺎران )(1388
ﻣﻬﺮﮔﺎن و دﻫﻘﺎن ﻧﯿﺮي )(1388

داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮑﺪه

–
–

GAHP, BSC, and TOPSIS

ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(1388

ﮔﺮوه

–

DEA – CCR – OO, DEA – BCC – OO, AP, and
BTB2

)Moosavi Rad et al. (2010
Saniee Monfared and Safi
)(2011

ﮔﺮوه
داﻧﺸﮑﺪه

1386
1388–9

داﻧﺸﮕﺎه

1999

اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(1390
ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(1390

داﻧﺸﮑﺪه
ﮔﺮوه

ذرﯾﻪ ﺣﺒﯿﺐ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ )(1390

ﮔﺮوه

)Nayeri et al. (2008

ﻧﺠﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(1389

Entropy, and A new non linear programming
model
EFQM
BSC, GAHP, Normalize Method, and IS

آزﻣﻮن ﮐﯿﺰر – ﻣﺎﯾﺮ – اﻟﮑﯿﻦ

1

و FA

DEA – BCC – OO, and AP
 DSو آﻧﺎﻟﯿﺰSWOT
) DEA – CCR – OOاﺻﻼﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوﯾﺖﻫﺎي وزﻧﯽ( و
ﺗﺌﻮري ﻓﺎزي
EFQM

DEA
DEA – ANP
DEA – ADD, DEA – BCC, and DEA – CCR

–
1386–9
دو ﻧﯿﻤﺴﺎل اول
DEA – CCR – OO , IO, DEA – BCC – OO, IO,
 9-1388و
ﻫﺎي وزﻧﯽﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖDEA – ADD, AP, and SBM
90-1389
DEA – CCR – OO, and AP

AHP, DEA – CCR – OO, and AP

)1. Kaiser – Meyer – OIkin (KMO
2. Banker – Thrall – Bardhan
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ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺟﻊ
 7-1386اﻟﯽ  DEA -9ﺑﺎزهاي AHP ،و روش رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﮔﺮوه
ﻣﺼﺪق ﺧﻮاه و ﻫﻤﮑﺎران )(1390
ﺗﺄﺳﻒ
1388
داﻧﺸﮕﺎه
–
IS
)Khosroabadi et al. (2012
1
ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎي ﺗﻮأم  ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ
دادهﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪاي 2و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي وزﻧﯽ
ﮔﺮوه
ﭘﺎﮐﺰاد )(1391
–
ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ) AHP – AR – Joint
(MLDEA
ﮔﺮوه
ﻋﺎرﻓﯽ و ﺧﺮﺳﻨﺪي ﯾﺎﻣﭽﯽ )(1391
–
DS, and IS
داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﯿﻤﻪ اول 1388
ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(1391
BSC, and TOPSIS
و 1389
داﻧﺸﮑﺪه
1389
ﮔﺮوه
ﮔﻮدرزي و ﻫﻤﮑﺎران )(1391
DEA – VRS
3
داﻧﺸﮕﺎه
 DEMATEL, and GPﻓﺎزي – ارزش ﺷﺎﭘﻠﯽ BSC,
–
)Dehghan Mashtani et al. (2012
داﻧﺸﮕﺎه
–
BSC, and ANP
)Atafar et al. (2013
ﮔﺮوه
2006–11
DEA – VRS – OO
)Delavari et al. (2013
داﻧﺸﮕﺎه
–
BSC, ANP, DEMATEL, and VIKOR
)Hashemkhani et al. (2013
Khodabakhshiand Kheirollahi
)(2013

داﻧﺸﮕﺎه

2004

 SEMورودي ﻣﺤﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

)Kiarazm and Koohkan (2013

داﻧﺸﮑﺪه

–

AHP, and BSC

)Rahimian and Soltanifar (2013

داﻧﺸﮕﺎه

2004–7

DEA – BCC – OO, Mehrabian et al. method
(2000), and MI

اﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
)(1392
آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(1392
ﺑﺎﻟﻮﺋﯽ ﺟﺎم ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮑﺎران )(1392
ﺧﻮاﺟﻪ و ﺳﻼﻣﯽ )(1392

داﻧﺸﮕﺎه

90-1389

داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﺮوه
داﻧﺸﮕﺎه

–
1386–9
1390

ﺷﻬﺮﯾﺎري و ﻫﻤﮑﺎران )(1392

داﻧﺸﮑﺪه

80-1378

ﺻﻔﺪري رﻧﺠﺒﺮ و ﻫﻤﮑﺎران )(1392

داﻧﺸﮑﺪه

–

ﺷﺶ ﺳﯿﮕﻤﺎ

4

و DS

ﻣﺪل  DEA – ADDﻣﻀﺮﺑﯽ و ﭘﻮﺷﺸﯽ و AP
DEA, and AP
5

 EFQMو آزﻣﻮن ﺗﯽ اﺳﺘﻮدﻧﺖ
ﻣﺪل ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ورودي ﻓﺎزي  /ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ
6
ﻣﺮاﺗﺒﯽ
 AHPو  DEA – CRS – OOﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي وزﻧﯽ

)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

تح
 32ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺮﺟﻊ
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران )(1392
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(1392

ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ
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ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﺴﺒﯽ
اﻟﮕﻮي  DS ، CIPPو IS
اﻟﮕﻮي  CIPPو DS

Abadian and Yousefnejad
)(2014

داﻧﺸﮑﺪه
ﮔﺮوه

1389
1387

ﮔﺮوه

–

DEA – BCC – OO, and AP

)Ahmadi Shadmehri et al. (2013

داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮑﺪه

2006–9
2013
–
1391–2
–

SFA

Payan and Rahmani
)Parchicolaie (2014

داﻧﺸﮕﺎه

–

)Delavari et al. (2016

ﮔﺮوه

11-2006

)Mosleh Amirdehi et al. (2015

ﮔﺮوه

5-2014

رﺿﺎﭘﻮر ﻣﯿﺮﺻﺎﻟﺢ و ﻫﻤﮑﺎران )(1395
ﺳﯿﺪ ﻧﻘﻮي و ﻫﻤﮑﺎران )(1395

داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه

5-1394
–

)Mehdizadeh et al. (2014

اﺳﺪي و ﻫﻤﮑﺎران )(1393
ﺷﻤﺲ و ﻫﻤﮑﺎران )(1393
ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮ و ﻓﻘﯿﺪﯾﺎن )(1393

EFQM
BSC, and IS
EFQM , and IS

ﺳﺮوﮐﻮال 1ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه و ﺗﺌﻮري ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي و ﻓﺎزي
ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اوزان ﻣﺸﺘﺮك در
ﻣﺪل DEA
DEA – VRS – OO

دﻟﻔﯽ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي  DSو روش وزندﻫﯽ
)ارزشﮔﺬاري( ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
اﻟﮕﻮي  CIPPو آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
EFQM, and DS

جدول  .6برخی تحقیقات داخلی صورت گرفته بر روی ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسس�ات اموزش عالی با اس�تفاده
از آنالیز توصیفی و استنباطی

)ﺳﯿﻒ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1380 ،ﭘﺰﺷﮑﯽراد و ﻣﺤﺘﺸﻢ) ، (1382 ،رﻓﯿﻌﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1382 ،ﺷﻬﺒﺎزي و ﻫﻤﮑﺎران، (1382 ،
)ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي و اﺣﺪي) ، (1382 ،ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ و ﺧﺪﯾﻮي) ، (1383 ،ﭘﺎرﺳﺎﯾﮑﺘﺎ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1384 ،زﯾﻦآﺑﺎدي و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1384 ،رﺑﺎﻧﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران) ، (1385 ،ﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن و ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ) ، (1385 ،ﺻﺪاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1386 ،ﻋﻠﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1386 ،ﺳﻌﺪاﻟﻠﻬﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران) ، (1387 ،ﻣﺤﻤﻮديﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران) ،(1388 ،اﺣﻤﺪي ده ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1389 ،ﺷﻬﺮﮐﯽﭘﻮر ،ﭘﺮﻧﺪ و وﻗﻮرﮐﺎﺷﺎﻧﯽ،
) ، (1389ﻓﺮزﯾﺎنﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1389 ،رﺿﺎﺋﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ) ، (1390 ،ﺷﻬﺮﮐﯽﭘﻮر و ﺟﻤﺎﻟﯽ) ، (1390 ،ﻓﺮزﯾﺎنﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران،
) ، (1390ﻋﺒﺎسﭘﻮر و ﺷﺮﻓﯽ) ، (1390 ،ﻋﺠﻢ زﯾﺒﺪ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1390 ،ﻣﺤﺮاﺑﯽ و ﺻﺎدﻗﯽ) ، (1390 ،ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران، (1390،
)دﺷﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1391 ،ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1391 ،اﺣﻤﺮي ﺗﻬﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1392 ،ﺟﻌﻔﺮي ﻗﻮامآﺑﺎد و ﻫﻤﮑﺎران(1392 ،
) ،ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1392 ،ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1392 ،ﺧﺪادادي و ﻫﻤﮑﺎران(1393 ،

1. Servqual

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و33
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بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد ...
ﺟﺪول  .6ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ
اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ

تحلیل وضعیت موجود

)ﺳﯿﻒ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1380 ،ﭘﺰﺷﮑﯽراد و ﻣﺤﺘﺸﻢ) ، (1382 ،رﻓﯿﻌﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1382 ،ﺷﻬﺒﺎزي و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1382 ،ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي و اﺣﺪي، (1382 ،
اشکال ()6
ﻫﻤﮑﺎران 3،در
)رﺑﺎﻧﯽ وبخش
شده در
ﻫﻤﮑﺎران،ارائه
شوهای
پژوه
حاصل از
، (1383نتایج
ای از
خالصه
اکنون
(، (1385)16
الیﮐﻠﺒﺎﺳﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن و
) ، (1385ﯾﺎر
، (1384
آﺑﺎدي
بررسی) ،زﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎران(1384 ،
)ﭘﺎرﺳﺎﯾﮑﺘﺎ و
ﺧﺪﯾﻮي،
)ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ و
گردد .ﻫﻤﮑﺎران) ، (1386 ،ﻋﻠﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1386 ،ﺳﻌﺪاﻟﻠﻬﯽ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1387 ،ﻣﺤﻤﻮديﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران) ،(1388 ،اﺣﻤﺪي ده ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،
ارائه می)ﺻﺪاﯾﯽ و
) ، (1389ﺷﻬﺮﮐﯽﭘﻮر ،ﭘﺮﻧﺪ و وﻗﻮرﮐﺎﺷﺎﻧﯽ) ، (1389 ،ﻓﺮزﯾﺎنﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1389 ،رﺿﺎﺋﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ) ، (1390 ،ﺷﻬﺮﮐﯽﭘﻮر و ﺟﻤﺎﻟﯽ) ، (1390 ،ﻓﺮزﯾﺎنﭘﻮر و
با توجه به نتایج ارائه شده در این اشکال میتوان بیان نمود:
ﻫﻤﮑﺎران) ، (1390 ،ﻋﺒﺎسﭘﻮر و ﺷﺮﻓﯽ) ، (1390 ،ﻋﺠﻢ زﯾﺒﺪ و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1390 ،ﻣﺤﺮاﺑﯽ و ﺻﺎدﻗﯽ) ، (1390 ،ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران) ، (1390،دﺷﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،
شده
برخوردار
اهمیت ویژه
یافته و از
آموزش وعالی
، (1391نظام
کیفیت
ارزیابی
زمان
○ ○با مرور
ﻣﺤﻤﺪي و
) ، (1392
ایﻫﻤﮑﺎران،
)ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران، (1392 ،
افزایشآﺑﺎد و
جهان)ﺟﻌﻔﺮي ﻗﻮام
در، (1392
ﻫﻤﮑﺎران،
)اﺣﻤﺮي ﺗﻬﺮاﻧﯽ
ﻫﻤﮑﺎران،
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و
) ، (1391
(
1393
ﻫﻤﮑﺎران،
و
)ﺧﺪادادي
،
(
1392
ﻫﻤﮑﺎران،
اس��ت زیرا بیشتر کش��ورهای جهان بر این باورند که پایه اصلی رشد و توسعه ملی همه جانبه ،گسترش

کمی و کیفی نظام آموزش عالی بهصورت موزون و متعادل میباشد بهطوریکه هرچه آموزش بیشتر و
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
با کیفیت بهتر ارائه گردد ،توسعه ملی سریعتر صورت خواهد گرفت.
اﮐﻨﻮن ﺧﻼﺻﻪاي از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  3در اﺷﮑﺎل ) (6اﻟﯽ ) (16اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
بیشترین حجم مطالعات را در بین تحقیقات بررسی شدهی
بهترتیب کشورهای ایتالیا ،آمریکا ،انگلستان
○ ○ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد:
خارجی به خود اختصاص دادهاند ،زیرا ش��اید دریافتهاند که كيفيت پايين آموزش به کمبود و فقر نيروي
 oﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ
اجتماعي،
ﮐﻤﯽ ورش��د
ﮔﺴﺘﺮشهاي
اهداف برنامه
نتيجه
گردد و
اﺻﻠﯽمی
کارآمدﭘﺎﯾﻪمنجر
متخصص و
ﺻﻮرت
گس��ترشﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﮐﯿﻔﯽ وﻧﻈﺎم آﻣﻮزش
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ،
ﺗﻮﺳﻌﻪدرﻣﻠﯽ
رﺷﺪ و
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
انس��انيﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﮔﺮﻓﺖ،.
)0831
سالیس،
;5831
(اسحاقی،
شد
خواهد
مواجه
متعددی
مش��كالت
با
كش��ور
فرهنگي
و
اقتصادي
ﻣﻮزون و ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
بررسی
مطالعات
توجه به
نمودهدراند.ﺑﯿﻦهمچنین
آموزش خود
کیفیت نظام
ارزیابی
ای به
ﮐﺸﻮرﻫﺎيویژه
بنابراین توجه
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتباﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺷﺪهي
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،
 oﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﺎرآﻣﺪخود و
دانشگاهوهای
ارزیابی
بس��یاری به
ﮐﯿﻔﯿﺖویژه
ایراناﻧﺪنیزﮐﻪ توجه
داخلی،زﯾﺮاکشور
ش��ده
ﻣﻨﺠﺮ
عملکردﻣﺘﺨﺼﺺ
کیفیت اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻓﻘﺮ ﻧﯿﺮوي
ﮐﻤﺒﻮد و
ﭘﺎﯾﯿﻦو آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﺷﺎﯾﺪ مادرﯾﺎﻓﺘﻪ
یدادهاﻧﺪ،
اﺧﺘﺼﺎص
نمودهﻫﺎياست.
مجموعه
ﻣﯽزیر
رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
آنها ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
هایاﻫﺪاف
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮدد و در
ﺷﺪ )اﺳﺤﺎﻗﯽ ;1385 ،ﺳﺎﻟﯿﺲ ، (1380 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهاي ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺧﻮد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهي داﺧﻠﯽ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه و ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮد و زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
2012 - 2017

83

2000 - 2005

45

ﺳﺎل

ﺳﺎل

2006 - 2011

1392 - 1395

14
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت

1388 - 1391
1384 - 1387
1380 - 1383

43
16
14

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت

ﺷﮑﻞ  .6روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ
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

39

ﺷﮑﻞ  .7روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت داﺧﻠﯽ

20
92

14
9
7
15

ﺷﮑﻞ  . 8ﺳﻬﻢ روشﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ

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

29
1
37

ﺷﮑﻞ  .9ﺳﻬﻢ روشﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﻘﺎﻻت داﺧﻠﯽ

38
9

تح
 34ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
%3

داﻧﺸﮕﺎه
%67

قیقات مدرییت نوین خاتم ،دورة  ،1شمارة 3

ﮔﺮوه
%18
داﻧﺸﮑﺪه
%12

ﮔﺮوه
%50

ﺷﮑﻞ  .10درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت

ﻗﻄﻌﯽ

ﻓﺎزي
ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ

ﺷﮑﻞ  .11درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت

132

6

4

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
 %3داﻧﺸﮕﺎه
%32
داﻧﺸﮑﺪه
%15

100

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

11

ﻗﻄﻌﯽ

ﺷﮑﻞ  .12ﺳﻬﻢ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ

1
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﻓﺎزي

ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ

ﺷﮑﻞ  .13ﺳﻬﻢ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻻت داﺧﻠﯽ

109

104

ﮔﺮوه 2

ﮔﺮوه  1ﮔﺮوه  6ﮔﺮوه  10ﮔﺮوه  5ﮔﺮوه  11ﮔﺮوه  3ﮔﺮوه  7ﮔﺮوه  8ﮔﺮوه  4ﮔﺮوه 9

101

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت

84

76
41

30

28

19

17

5

ﺷﮑﻞ  .14وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺮوه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ )ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ) (3ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
 130ﻣﻘﺎﻟﻪ از  142ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ(.
60

56

51

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت

43

40

37

32

30

26

23

20

ﮔﺮوه  5ﮔﺮوه  2ﮔﺮوه  6ﮔﺮوه  10ﮔﺮوه  1ﮔﺮوه  3ﮔﺮوه  8ﮔﺮوه  4ﮔﺮوه  11ﮔﺮوه  9ﮔﺮوه 7
ﺷﮑﻞ  .15وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺮوه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻻت داﺧﻠﯽ )ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ) (3ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
 64ﻣﻘﺎﻟﻪ از  112ﻣﻘﺎﻟﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ(.

بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد ...
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ﺷﮑﻞ  .16ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ

 oﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از روشﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ،
معایب
کارایی
سنجش
هر یک از
ﻫﺎ باو اینکه
دادند
شدهﺑﺮنشان
بررسی
تحقیقات
اﻣﺎ ﻣﺪل○ ○به
ﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ در
مزایا وﻣﺆﻓﻖ
ﺗﺮﯾﻦ و
ﮐﺎرﺑﺮدي
هاي از
ﺧﺎﺻﯽ روﮐﻪشدارﻧﺪ
ﻣﺰاﯾﺎي
وﯾﮋﮔﯽ
ﻋﻨﺎﯾﺖ
آن ﺑﺎ
طورکلیﻣﺸﺘﻘﺎت
 DEAو
از
دارند
که
خاصی
مزایاي
و
ها
ی
ویژگ
ب��ر
عنایت
با
آن
مش��تقات
و
خ��اص خود را دارند ،اما مدل AED
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺪل  DEAو ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
کاربردیترین و مؤفقترین روشها در مقایسه با سایر روشهاي سنجش عملکرد هستند .برخی از این
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ویژگیها و مزایاي مدل  AEDو مشتقات آن به شرح زیر میباشد:
منفردﮔﺮدد.
اراﺋﻪ ﻣﯽ
شاخصﻣﻨﻔﺮد
یکﮐﺎراﯾﯽ
ﺷﺎﺧﺺ
واحدﮔﯿﺮي
ﺗﺼﻤﯿﻢ
● ●واﺣﺪ
 ﺑﺮاي ﻫﺮ
ارائه میگردد.
کارایی
ﯾﮏگیری
تصمیم
برای هر
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪﻃﻮر
الزمهﻫﺮﯾﮏ
اصالحاتﺑﺮاي
اﺻﻼﺣﺎت ﻻزﻣﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار
واحدهای اﯾﻦ
واﺣﺪﻫﺎي ﮐﺎرا ،در
ﻣﺸﺨﺺبا ﺷﺪن
واﺣﺪﻫﺎيواحدهای
برای ازهریک از
بیشترین مقدار
روشاین روش
کارا ،در
مشخص شدن
 ﺑﺎ ● ●
ﺷﻮد .بهطور مجزا مشخص میشود.
گیرنده
تصمیمﻣﯽ
ﻣﺠﺰا ﻣﺸﺨﺺ
تصمیمگیرنده.
استنباط ناکارایی
نتیجهگیری
شدن
ﺷﺪننتر
 آﺳﺎنﺗﺮ● ●آسا
واحدهایﮔﯿﺮﻧﺪه.
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﺳﺘﻨﺒﺎطوﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ
ﮔﯿﺮي و
ﻧﺘﯿﺠﻪ
● ●تفکیک کارایی فنی به دو جزء کارایی خالص فنی و کارایی مقیاس تنها در مدل  AEDامکان پذیر است.
اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎنهرﭘﺬﯾﺮ
 ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ دو ﺟﺰء ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻨﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪل DEA
واحدهای
یک از
ب��رای
● ● برای تحلیل کارایی باید یک مجموعه مرجع بهعنوان ش��اخص اس��تاندارد
کهﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮﮐﺎرا
ﺗﺼﻤﯿﻢ
واﺣﺪﻫﺎي
از
ﯾﮏ
ﻫﺮ
ﺷﺎﺧﺺ
مش��خص ﻣﺮﺟﻊ
ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
گیریﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎراﯾﯽ
 ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد عم ً
ﺑﺮايمناس��بترین روش��ی است
ال
مدل AED
ﻋﻨﻮانراس��تا
ش��ود .ﺑﻪدر این
غیرکارا
تصمیم
راﺳﺘﺎ ﻣﺪل
مجموعهاﯾﻦ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .در
نماید.ﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﺟﻊ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 DEAﻋﻤ
معرفی می
مرجع را
وری کل
وري بهر
تغییرات
ﮔﯿﺮياندازه
جهت
AED
DEAمدل
تلفیقی،
ﻫﺎيبه داده
دسترس��ی
● ●در حالت
هایﻣﺪل
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ،
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داده
 در ﺣﺎﻟﺖ
تفکیکﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎراﯾﯽ
ﺗﻔﮑﯿﮏو ان ﺑﻪ
ﮐﻞه و
گیریﺑﻬﺮه
ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻧﺪازه
ﺟﻬﺖ
شاخص مالم کوئیست بینظیر است.
از
استفاده
با
تکنولوژیکی
تغییرات
و
فنی
کارایی
تغییرات
به
ان
ﻓﻨﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻟﻢ ﮐﻮﺋﯿﺴﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
● ●مش��خص بودن وزنها از قبل و تخصیص آنها به ورودیها و خروجیها الزم نیس��ت .اوزان تعیین شده
اي ،و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
 ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن وزنﻫﺎ از ﻗﺒﻞ و ﺗﺨﺼﯿﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .اوزان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﻠﯿﻘﻪ
س��لیقهاي و یا بر اس��اس نظر تصمیمگیرنده نمیباش��ند .در حالیکه تکنیکهای دیگر مانندMQFE :
ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
 ELECTRE ،SAWو
،TOPSIS
،BSC
دﯾﮕﺮ ...ﻣﺎﻧﻨﺪ:
WASﮐﻪ ،ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي
در ،ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
باشند.
،DSاز پیش می
معیارها
،EFQMوزن
نیازمند تعیین
 ERTCELEو
SISPOT
ﮔﯿﺮﻧﺪه،SD
،CSB
روش ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ از
ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.اس��ت .در روشهاي غیرپارامت��ري هیچ فرم تابعی براي تابع تولید
غیرپارامتری
وزن یک
AED
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ●مدل
● ...
ﺗﻮﻟﯿﺪدردرروشهاي
ﺗﺎﺑﻊیکه
ﺑﺮايصورت
ش��ود .در
تعیین می
ﻫﺎي خود واحدها
وس��یله
تولید
ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮيتابع
روشنمیش��ود و
نظرگرفته
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﻓﺮم ﺗﺎﺑﻌﯽ
ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻫﯿﭻ
در بهروش
اﺳﺖ.
در ﯾﮏ
 ﻣﺪل DEA
نتیجه با
ﻣﺎﻧﻨﺪ:یگیرند
ﭘﺎراﻣﺘﺮينظر م
ﻫﺎي تولید در
یک تابع
ﺻﻮرﺗﯽ را
شکل خاصی
رگرسیون
واﺣﺪﻫﺎآنالیز
ﺧﻮد ،AFS
وﺳﯿﻠﻪمانند:
پارامتري
برايروش
ﮐﻪ در
ﺷﻮد .در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺷﮑﻞ
،SFAدرآﻧﺎﻟﯿﺰ
ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮآورد ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﺪس ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺣﺪس ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 در ﻣﺪل  DEAﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻤﻮاره ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ورودي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﻣﺪل  DEAاز ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات در راﺳﺘﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ
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مشکالتی از جمله برآورد ،بررسی و حدس تابع تولید ،تعیین پارامترهای آن و بررسی صحت این حدس
مواجه هستیم.
● ●در م��دل AEDمیت��وان بیش از ی��ک خروجی تعریف نم��ود درصورتیکه در روشهای��ی مانند آنالیز
رگرسیون همواره تنها یک خروجی با یک یا بیش از یک ورودي قابل تعریف خواهد بود.
● ●مدل AEDاز کلیه مشاهدات در راستاي اندازهگیري کارایی استفاده مینماید .در حالیکه در روشهایی
مانند آنالیز رگرس��یون با رویکرد میانگینس��ازي در مقایسه مشاهدات ،عملکرد هر واحد نسبت به معادله
رگرسیون بهینه شده ،مشخص میگردد.
● ●س��هم مدلهای AEDدر تحقیقات بررسی شدهی خارجی بس��یار بیشتر از داخلی میباشد ،بهطوریکه
در تحقیقات بررس��ی شدهی داخلی تکنیکهای ترکیبی بیشتر مورد استفاده واقع شدهاند ،درحالیکه در
تحقیقات بررسی شدهی خارجی مدلهای  AEDبیشتر استفاده گردیدهاند.
○ ○بهمنظور ارزیابی عملکرد مراکز نظام آموزش عالی باید ش��اخصها ،مالکها و نش��انگرها تنظیم گردند
ت��ا بت��وان تعیین نمود که آموزش عالی و مراکز آن تا چه حد در جهت تحقق اهداف خود و جامعهش��ان،
بهزیس��تی عمومی و نیازهای ذینفعانش��ان گام برداش��تهاند .بنابراین در مقاالت ارائه شده از آنجاییکه
پرس��نل علمی متخصص و متبحر مس��ئولیت اصلی آم��وزش و پرورش نیروه��ای متخصص و کارآمد
ب��رای بخشهای گوناگون جامعه ،تولید علم و انجام پژوهش را برعهده دارند و از ارکان اساس��ی ایجاد
آموزش کارا میباش��ند ،بر شاخص پرسنل علمی تمرکز بیشتری گردیده است .سپس به ترتیب شاخص
دانشجویان از آنجاییکه دانشجویان اساس و هدف تشکیل مراکز نظام آموزش عالی میباشند ،شاخص
مالی و ش��اخص دس��تاوردهای علمی و پژوهشی از آنجاییکه دس��تاوردهای علمی و پژوهشی یکی از
مهمتری��ن اهداف و تولیدات مراکز نظام آموزش عالی میباش��د و میتواند در ارزیابی عملکرد آنها مفید
واق��ع گردند ،توجه بیش��تری را به خود اختصاص دادهاند .البته در مقاالت بررس��ی ش��دهی داخلی ابتدا
شاخص دستاوردهای علمی و پژوهشی و سپس بهترتیب شاخصهای پرسنل علمی و دانشجویان توجه
بیش��تری را به خود اختصاص دادهاند ،در حالیکه در مقاالت بررس��ی شدهی خارجی بر شاخص پرسنل
علمی تمرکز بیش��تری شده اس��ت .سپس بهترتیب شاخص مالی و شاخص دانشجویان توجه بیشتری را
به خود اختصاص دادهاند.
○ ○اکثر تحقیقات بررس��ی ش��ده به ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی فارغ از گروه آموزش��ی خاصی و در
سطح کل دانشگاه پرداختهاند .البته اکثر تحقیقات بررسی شدهی خارجی به ارزیابی عملکرد نظام آموزش
عالی فارغ از گروه آموزشی خاصی و در سطح کل دانشگاه پرداختهاند ،در حالیکه اکثر تحقیقات بررسی
شدهی داخلی به ارزیابی عملکرد دانشگاه با یک نگاه جزئی یعنی بر اساس هرکدام از گروههای آموزشی
پرداختهاند بهطوریکه این نوع ارزیابی میتواند واحدهایی را که س��بب اخالل میگردند نیز تش��خیص
دهد.
○ ○تنها تعداد انگشتش��ماری از مطالعات بررس��ی ش��دهی خارجی و داخلی در محیط عدمقطعیت صورت
گرفته است.
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نتیجهگیری
کس��ب فن��اوری و دانش روز و پیش��رفته که میتوان��د نقش مؤثر و کلیدی در تحقق و ش��تاب حرکت
اجتماع��ی و اقتصادی مل��ل ایفا نماید ،صرف ًا با تقویت آموزش عالی و برنامهریزی کمی و کیفی آن میس��ر
میگردد .از اینرو دانش��گاهها و زیرمجموعههای آنها بهعنوان بدنهی اصلی آموزش عالی و مراکزی که به
تربیت و آمادهس��ازی نیروی انس��انی کارآمد و ماهر برای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در زمینههای
گوناگون میپردازند ،نقش حیاتی و تعيينكنندهاي در رشد و گسترش اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور
دارن��د چ��را که آنها با بروندادهای خود به جامعه عم ً
ال در راه توس��عه قدم بر میدارند و با توجه به جایگاه و
نقش آنها و حساس��یت مردم به عملکرد این نهادها ،باید در هر دو بعد کیفی و کمی بهصورت متعادل رش��د
نمایند .از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع مادی و انسانی جامعه ،بررسی و ارزیابی عملکرد دانشگاهها
و زیرمجموعههای آنها الزم و ضروری میگردد چرا كه عملکرد نامناسب این مراکز آموزش عالی ميتواند
گسترش علمي و سيستمهاي آموزشي و پژوهشي را محدود نماید .از اينرو به همان نسبت كه مراکز آموزش
عالی کارا ميتوانند به رش��د علمي و اقتصادي جامعه كمك نمايند عملكرد بد آنها نيز ميتواند بحرانهاي
عظيم اجتماعی ،فرهنگي و اقتصادي را در بر داشته باشد .از اینرو با توجه به اهمیت ارزیابی کیفیت عملکرد
دانش��گاهها و زیرمجموعههای آنها ،اين پژوهش سعی نمود ضمن بررسی موضوع سنجش كيفيت عملكرد
این مراکز آموزش عالی ،اقدامات انجام شده در این حوزه را بررسی و تحليلي از وضعيت موجود ارائه نماید.
انجام این پژوهش نشان داد ،هرچند پژوهشهای زیادی در این حوزه انجام گرفته است اما هنوز
جوانب مختلف و شکافهای زیادی وجود دارد که میتواند در آینده مورد توجه محققین قرار گیرد .از اینرو
پیشنهادهای زیر حوزههای مناسبی جهت انجام تحقیقات آتی و برطرف نمودن برخی خألهای حاضر در
مسئله مورد بحث محسوب میشوند:

○ ○امروزه توجه به تمامی ابعاد یک سازمان بهمنظور قرارگیری آن در مسیر صحیح و عملکرد کارا ضرورت
مییابد و مراکز آموزش عالی نیز از این قاعده مس��تثنی نمیباشند .در حالیکه در تحقیقات بررسی شده
تنها تعداد انگش��ت شماری از تحقیقات به ارزیابی عملکرد با توجه به تمامی ابعاد (معیارهای دستهبندی
ش��ده) پرداختهاند .بنابراین ارائه یک چارچوب مدون ،س��اختاریافته و جامع بهمنظورتدوین شاخصهای
ارزیابی عملکرد ضروری میگردد.
○ ○تنها تعداد انگش��ت ش��ماری از تحقیقات بررس��ی ش��ده در محیط عدم قطعیت صورت گرفته است که
نشاندهنده توجه بسیار اندک محققان در این حوزه میباشد .بنابراین باتوجه به تغییر و تحول مستمر و
بیوقفه در محیط ،عدم اطمینان موجود در قضاوت و تفکر انسانی ،فقدان دانش و اطالعات کامل و وجود
دادههای نادقیق و غیرقطعی ،لزوم انجام تحقیقات در این حوزه در محیط عدم قطعیت آشکار میگردد.
○ ○ارزیابی عملکرد مراکز نظام آموزش عالی بدون ریش��هیابی علل ناکارایی ،شناس��ایی نقاط قوت و ضعف،
فرصته��ا و تهدی��دات ،ارائه راهکارهایی برای بهب��ود و رفع نواقص و اجرا نم��ودن این راهکارها کاری
بیهوده میباش��د .بنابراین شاید بتوان بیان نمود که مهمترین خألیی که در تحقیقات بررسی شده وجود
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داشت عدم تدوین برنامه استراتژیک میباشد ،زیرا تنها تعداد انگشت شماری از تحقیقات فرآیند مدیریت
اس��تراتژیک را در مطالعاتش��ان در نظر گرفته بودند .از اینرو بهمنظور برطرف نمودن این خأل میتوان از
تکنیکهای برنامهریزی استراتژیک و بهبود سازمانی مانند ،CSB ،MQFE :آنالیز amgiS 6 ،TOWS
و  ...بهره برد.
○ ○ارائه یک چارچوب و الگويي جامع بر اساس تلفیق تکنیکهای برنامهریزی استراتژیک و سایر تکنیکها
بهطوریكه مجريان و مديران دانش��گاهي بتوانند با استناد به آن ،وضع كيفي دانشگاه خود را با توجه به
یک دیدگاه همه جانبه محك بزنند.
○ ○براس��اس مطالعات بررسی ش��ده ،میتوان بیان نمود تاکنون مطالعهی دقیقی بر روی معیارهای مؤثر بر
کیفیت صورت نگرفته اس��ت .از اینرو ،یکی از زمینههایی که برای پژوهشهای آتی پیش��نهاد میگردد
ارائه یک چارچوب مدون و س��اختاریافته بهمنظورتدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد میباشد که بدین
منظور میتوان از تکنیکهایی همچون تحلیل عاملی و تحلیل خوش��های برای دس��تیابی به س��بدی از
معیارها بهره گرفت.
○ ○برای رتبهبندی واحدها (دانش��گاه ،دانشکده و گروههای آموزشی) ،میتوان از مجموعه تکنیکهایی که
در تصمیمگیری با معیارهای چندگانه وجود دارد ،استفاده نمود.
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1616بازرگان ،ع( .الف  .)1383ارزش��يابي آموزش��ي :مفاهيم ،الگوها و فرآيند عملياتي ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات
سمت.
1717بازرگان ،ع( .ب  .)1383ارزش��يابى آموزش عالى :دايره المعارف آموزش عالى وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری.
تهران :بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
1818بالوئی جام خانه ،ه ،.کتابی ،س .و پورمصطفی خش��کرودی ،م .)1392( .ارزیابی عملکرد و رتبهبندی گروههای
آموزشی دانشگاه با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها ( :)DEAبررسی موردی در یکی از دانشگاههای دولتی
ایران .فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران.133 – 161 ،)5( 2 ،
1919پارسا یکتا ،ز ،.سلمانی باروق ،نسرین ،منجد ،ز ،.فرزیانپور ،ف ،.اشراقیان ،م .)1384( .ارزیابی درونی در دانشکده
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران .مجله حیات 25( 11 ،و .71 – 78 ،)24
2020پاکزاد ،آ .)1391( .تطبیق مدل تحلیل پوشش��ی دادهها در ارزیابی عملکرد سیس��تم آموزش��ی مطالعه موردی:
گروههای اموزش��ی دانشگاه شهید باهنر کرمان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و
مهندسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
2121پاکزاد ،آ .)1395( .کاربرد مدل تحلیل پوشش��ی دادههای توام در ارزیابی عملکرد سیس��تم آموزش عالی :مطالعه
موردی گروههای آموزش��ی دانشگاه شهید باهنر کرمان .هش��تمین کنفرانس ملي تحلیل پوششي دادهها ،دانشگاه
آزاد اسالمي واحد اردبیل 13 ،و  14مردادماه ( 15صفحه).
2222پزش��کیراد ،غ.ر .و محتش��م ،ح.ر .)1382( .ارزیابی درونی رهیافت مناس��ب برای بهب��ود کیفیت آموزش عالی
کشاورزی (مطالعه موردی گروه ترويج و آموزش کشاورزى دانشگاه تربیت مدرس) .فصلنامه پژوهش و برنامهريزي
آموزش عالي.27 –48 ،)3( 9 ،
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2323جعفری قوامآباد ،ا ،.خامی ،م .و یزدانی ،ر .)1392( .ارزیابی درونی گروه سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
 :دانشگاه علوم پزشکی تهران .مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.107 – 112 ،)2( 6 ،
2424حجازی ،ر .و قش��قایی ،ف .)1395( .بررسی اثربخشی عملکرد دانشگاه الزهرا (س) با استفاده از تکنیک ارزیابی
متوازن .فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت.61 – 69 ،)5( 20 ،
حري ،ص ،.اكبري ،ح ،.قرقره چي ،م .و نوري الموتي ،ص .)1388( .بررس��ي مزايا و دس��تاوردهاي بهكارگيري
ّ 2525
مدل تعالي سازماني  EFQMدر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي .فصلنامه بصيرت.97 – 124 ،)44( 16 ،
2626حس��ینزاده س��لجوقي ،م.ج .)1382( .ارزيابي عملكرد مراكز آموزش عالي استان سيستان و بلوچستان .فصلنامه
مدير ساز 4 ،و .75 – 85 ،3
2727حسینی ،س.ع ،.مصدقخواه ،م .و ایزدیخواه ،م .)1390( .اندازهگیري و تحلیل کارایی نسبی گروههاي آموزشی
دانش��گاهها با استفاده از تحلیل پوششی دادهها .سومین همایش ملی تحلیل پوششی دادهها ،دانشگاه آزاد اسالمی
فیروزکوه ،ایران 30 ،و  29تیرماه  10( 1390صفحه).
2828حیدرنژاد ،ص ،.مظفری ،ا.ا .و محقر ،ع .)1385( .ارزیابی کارایی دانش��کدهها و گروههای آموزش��ی تربیت بدنی
دانشگاههای دولتی با استفاده ازمدل ریاضی تحلیل پوششی دادهها .المپیک.7 –17 ،)2( 14 ،
2929خدادادی ،ع ،.اورکیکوهش��ور ،م ،.شکورنیا ،ع ،.غفوریان بروجردنیا ،م ،.غدیری ،ع .و عصارهزادگان ،م.)1393( .
ارزیابی درونی گروه ایمنی شناس��ی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز .مجله توسعه آموزش جندیشاپور5 ،
(.73 – 79 ،)1
3030خواجه ،م .و سالمی ،ه .)1392( .ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،با استفاده از مدل تعالی سازمانی
 .EFQMراهبردهای آموزش در علوم پزشکی.48 – 43 ،)1( 6 ،
3131دانش��یان ،ب ،.پیروز ،ب .و حذار ،ب .)1390( .ارزیابی عملکرد سیس��تم هاي فازي با استفاده از تحلیل پوششی
دادهها؛ کاربرد آن در ارزیابی گروههاي آموزشی .سومین همایش ملی تحلیل پوششی دادهها ،دانشگاه آزاد اسالمی
فیروزکوه ،ایران 30 ،و  29تیرماه  9 (1390صفحه).
3232دباغ ،ر .و برادران شركا،ح .)1388( .بررسي كارايي و بهرهوري بيست و چهار دانشگاه جامع دولتي ايران .آموزش
عالي ايران.33 – 1 ،)2( 2 ،
3333دباغ ،ر .و صالحی ،م.ر .)1393( .عوامل مؤثر بربررسی کارایی دانشگاههای همگن دولتی کشور .فصلنامه انجمن
آموزش عالی ایران.107 – 134 ،)4( 6 ،
3434دشتی ،ن ،.عینالهی ،ن ،.زارع بوانی ،م .و عباسی ،س .)1391( .ارزيابي دروني گروه علوم آزمايشگاهي دانشكده
پيراپزش��كي در س��ال تحصيلي  .1389 – 90مجله دانش��کده پیراپزش��کی دانشگاه علوم پزش��کی تهران (پیاورد
سالمت).117 –127 ،)2( 6 ،
3535ذری��ه حبی��ب ،م .و مقبولی ،م .)1390( .ارزیابی کارایی گروه هاي آموزش��ی دانش��گاه نمونه موردي :دانش��گاه
آزاداسالمی واحد صوفیان .سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها ،دانشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه ،ایران30 ،
و  29تیرماه  5(1390صفحه).
3636ربان��ی ،ع ،.فرزیانپور ،ف ،.زمانی ،غ ،.زینالو ،ع.ا .و ش��جری ،ح .)1385( .ارزياب��ي دروني در گروه بيماريهاي
كودكان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران .مجله بیماریهای کودکان ایران.301 – 307 ،)3(16 ،
3737رشیدپور ،ع ،.وفایی ،ع.ع ،.طاهریان ،ع.ع ،.میالدیگرجی ,ح ،.جراحی ،م ،.صفاخواه ،ح.ع .و صادقی ،ح.)1382( .

بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41

ارزیابی درون گروهی بخش فیزیولوژی دانش��گاه علوم پزش��کی س��منان .مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان،5 ،
.79 – 86
3838رضاپور میرصالح ،ی ،عطری اردکانی ،س.ا ،.بهجتی اردکانی ،ف .)1395( .ارزیابی عملکرد آموزش��ی دانش��گاه
اردکان براساس الگوی سیپ ( .)CIPPنامه آموزش عالی.7 – 30 ،)9( 36 ،
3939رضائیان ،م ،.وزیرینژاد ،ر ،.اس��ماعیلی ،ع ،.س��الم ،ز ،.اس��دپور ،م .و حیدرنژاد ،ل .)1390( .ارزیابی درونی گروه
پزشکی اجتماعی دانشکده رفسنجان .مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.55 – 66 ،10 ،
4040رفیعی ،غ ،.خدادادیزاده ،ع ،.کاظمی ،م ،.ش��هابینژاد ،م ،.راوری ،ع .و بخشی ،ح .)1382( .ارزیابی درونی گروه
پرس��تاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزش��کی رفسنجان در نیم سال اول .81 – 82ویژهنامه آموزش پزشکی –
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان.9 – 17 ،5 ،
4141روينس��تين ( .)1383راهنمايي براي خود ارزش��يابي در سطح برنامه .ترجمهی زین آبادی ،ح.ر .و زارعی زوارکی،
ا ،.انتشارات علوم و فنون.
4242زین آبادی ،ح.ر .)1383( .ارزيابي دروني كيفيت گروه مشاوره و راهنمايي دانشگاه تربيت معلم تهران .پایاننامه
ارشد ،دانشگاه تربيت معلم تهران ،ایران.
4343زینآبادی ،ح.ر ،.كيامنش ،ع.ر .و فرزاد ،و.ا .)1384( .ارزیابی درونی کیفیت گروه مش��اوره و راهنمایی دانش��گاه
تربیت معلم تهران به منظور پیشنهاد الگویی جهت بهبود کیفیت و حرکت در جهت اعتباربخشی گروههای مشاوره
و راهنمایی کشور .مجله پژوهشهاي مشاوره (تازهها و پژوهشهاي مشاوره).69 – 92 ،)15( 4 ،
4444سالیس ،ا .)1380( .مديريت كيفيت فراگير در آموزش .ترجمهی صدیقی ،س.ع ،.تهران :نشر هوای تازه.
4545س��امتی ،م .و رضوانی ،م.ع .)1380( .بررسی کارایی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش .DEA
تحقیقات اقتصادی.117 – 147 ،59 ،
4646س��عداللهی ،ع ،.بختياري ،كسبی ،ف ،.افتخار ،ز ،.س��لماني ،م ،.جنابی ،م.ص .اوریادی زنجانی ،م.م ،.محمدی،
ا .و قربانی ،ر .)1387( .ارزيابي دروني گروه گفتاردرماني دانشگاه علوم پزشكي سمنان .مجله علمي دانشگاه علوم
پزشكي سمنان.179 – 186 ،)3( 9 ،
4747س��لیمانی ،ز ،.مهری ،آ ،.فرزیانپور ،ف ،.خاتونآبادی ،ا ،.شاهبداغی ،م.ر ،خدامی ،س.م ،.دادگر ،ه ،.تقیزاده قه،
م .و کریمی ،م .)1391( .ارزش��یابی درونی گروه گفتار درمانی دانش��گاه علوم پزشکی تهران .مجله شنواییشناسی
– دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران.88 – 95 ،)2( 21 ،
4848س��ید نقوی ،م.ع ،.صحت ،س ،.دهقانان ،ح .و فرهادی ،ع .)1395( .ارزیابی عملکرد دانشگاههای نظامی مبتنی
بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (موردمطالعه :یکی از دانشگاههای افسری) .فصلنامه مطالعات اندازهگیری
و ارزشیابی آموزشی.39 – 63 ،)6( 15 ،
4949سیف هاشمی ،م ،.امین بیدختی ،م.ا ،.یزدیها ،م.ص ،.نبوی ،م .و فرانوش ،م .)1380( .ارزیابی درونی :فرآیندی
جهت ارتقای کیفیت آموزش در گروه آموزش��ی اطفال دانش��گاه علوم پزشکی سمنان .مجله دانشگاه علوم پزشکی
سمنان 4( 2 ،و .167 – 175 ،)3
5050ش��جاع ،ن ،.فالح جلودار ،م .و درویش متولي ,م.ح .)1388( .اندازهگيري بهرهوري در واحدهاي دانش��گاهي و
رتبهبندي آنها بر اس��اس مدلهاي تحليل پوششي دادهها و ش��اخص مالم كوئيست .فصلنامه مدلسازي اقتصادي،
.159 – 176 ،)3( 3
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5151ش��جاع ،ن ،.فالح جلودار ،م .و درویش متولي ,م.ح .)1390( .تعیین کارایی واحدهای منطقه  12دانش��گاه آزاد
اس�لامی با اس��تفاده از مدل چند مولفهای در تحلیل پوشش��ی دادهها .مجله ریاضیات کاربردی واحد الهیجان8 ،
(.11 – 28 ،)2
5252شعبانی ،ا .و خدیوی ،ش .)1383( .ارزیابی درونی گروه آموزشی کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه اصفهان .مجله
کتابداری.187 – 200 ،)42( 38 ،
5353شعباني ا ،.محمدي استاني م .و فروگذار ،ح .)1391( .شناسايي ،بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي
مديريت دانش با اس��تفاده از تکنيک ( TOPSISمطالعه موردي :دانشگاه علوم پزشکي شيراز) .مديريت اطالعات
سالمت.318 – 326 ،)3) 9 ،
5454شغلي ،ع.ر .و روشناس ،خ .)1395( .كاربرد كارت امتيازي متوازن( )BSCو روش تحليل سلسله مراتبي()AHP
در ارزيابي عملكرد گروههاي علمي :يك مطالعهي موردي در دانشكدهي داروسازي دانشگاه علوم پزشكي زنجان.
مجلهي توسعهي آموزش در علوم پزشكي.53 – 63 ،)9( 22 ،
5555ش��فیعا ،م .ع .)2002( .ش��اخصهای مناس��ب برای ارزیابی کیفیت عملکرد د در آموزش عالی .تهران :موسسه
پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.
5656ش��مس ،غ.ر ،.قهرمانی ،م ،.معارفوند ،ز .و زنگنه ،ف .)1393( .ارزيابي عملكرد دانش��گاه شهيد بهشتي براساس
مدل تعالي سازماني  .EFQMدوفصلنامه مديريت و برنامهريزي در نظامهاي آموزشي.39 – 67 ،)6( 12 ،
5757شهبازی ،ا ،.کمال ،ش ،.کریمی ،ب ،.قربانی ،ر .و نوری سپهر ،م .)1382( .ارزیابی درون گروهی بخش پزشکی
اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال  .1381مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان.19 – 25 ،5 ،
5858ش��هرکیپور ,ح .و جمالی ،ش .)1390( .تاثير ارزيابي دروني بركيفيت آموزش��ي و شناس��ايي نقاط قوت وضعف
گروه آموزش��ي مهندس��ي مكانيك دانشگاه آزاد اس�لامي واحد قزوين .پنجمين همايش « ارزيابي كيفيت در نظام
دانشگاهي»  ،دانشگاه تهران – پرديس دانشكده هاي فني ،ارديبهشت ماه ( 10صفحه).
5959ش��هرکیپور ،ح ،.پرند،ک .و وقورکاش��انی ،م.س .)1389( .نقش ارزیابی درونی در بهبود کیفیت آموزش��ی رشته
مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس .فصلنامه آموزش مهندسی ایران.33 – 1 ،)45( 12 ،
6060شهرياري ،س.ع ،.رضوي ،س.م .و اصغرزاده ,ع.ا .)1392( .تحليل پوششي دادههاي فازي و رويكرد نوينIEP /
 AHPجهت رتبهبندي كامل واحدهاي تصميمگيرنده (مطالعه موردي :دانشكدههاي علوم انساني دانشگاه تهران).
مجله مدیریت صنعتی.21 – 42 ،)1( 5 ،
6161صابریان ،م ،.عسگری ،م.ر ،.اسدی ،ا.ع ،.نوبهار ،م ،.آتشنفس ،ا ،.قدس ،ع.ا .و رئیس دانا ،ن .)1382( .یک الگو
برای ارزشیابی درونی دانشکدههای پرستاری .مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان.65 – 71 ،5 ،
6262صدایی ،م ،.فرزیانپور ،ف ،.عادل قهرمان ،م ،.محمدخانی ،ص ،.فتاحی ،ج ،.س��اروق فراهانی ،س ،.روحبخش،
ن.ا .و احمدی ،م .)1386( .ارزشیابی درونی گروه شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
مجله شنواییشناسی – دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران.1 – 9 ،)1( 16 ،
6363صدیقیمق��دم ،ب .و پازوک��ی ،ر .)1381( .گزارش اولین ارزیابی درونی جهت ارتق��ای کیفیت آموزش در گروه
آموزشی میکروب شناسی ،انگلشناسی و ایمنیشناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان .مجله دانشگاه علوم پزشکی
سمنان 4( 3 ،و .137 –145 ،)3
6464صفایی قادیکالیی ،ع.ا .و میزانی ،ن .)1387( .طراحی نه طرح برای ارزیابی عملکرد گروه آموزش��ی مدیریت در
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دانشگاههای دولتی کشور .پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت.101 – 124 ،)31( 4 ،
6565صفدری رنجبر ،م،.خلیلی ،م ،.اعظمی ،آ .و س��بزهکار ،ع .)1392( .ارزیابی کارایی دانش��گاهها و دانش��کدهها از
دیدگاه تولید دانش با روش تحلیل پوشش��ی دادهها (مطالعه موردی :دانش��گاه صنعتی امیرکبیر) .مجله تحقیق در
عملیات و کاربردهای آن.61 – 76 ،)2( 10 ،
6666ضرابيان ،م ،.فرزیان پور ،ف ،.رزمي ،ح ،.ش��ريفيان ،م.ر ،.خدمت ،ص ،.شیخ رضايي ،م.س ،.آشفته ،ک .و وحید،
ع .)1387( .ارزيابي دروني گروه آموزشي اندودانتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران .گامهاي
توسعه در آموزش پزشكي.135 – 142 ،)2( 5 ،
6767عابديني ،ز ،.خرمیراد ،ا ،.آخوندزاده ،ك .و حيدري ،س .)1392( .ارزيابي دروني گروه آموزشي پرستاري دانشكده
پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي قم .مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.64 – 71 ،)2( 7 ،
6868عارفی ،م .و خرس��ندی یامچی ،ا .)1391( .ارزیابی درونی ضرورت پاس��خگویی دانشگاهها (مطالعه موردی گروه
مهندسی الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی) .فصلنامه آموزش مهندسی ایران.131 –152 ،)53( 14 ،
6969عالم تبریزی ،ا ،.س��عیدی ،ح .و دیلی معزی ،ص .)1390( .بكارگيري رويكرد تلفيقي تحليل پوشش��ي دادهها و
فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي ارزيابي كارايي دانشكدههاي دانشگاه شهيد بهشتي .مجله پژوهشهای مدیریت،
.25 – 36 ،)23( 89
7070عالم تبريزی ،ا ،.فرجي ،ر .و سعيدي ،ح .)1389( .ارزيابي كارايي دانشكدههاي دانشگاه شهيد بهشتي با رويكرد
تلفيقي تحليل پوششي دادهها و مدل برنامه ريزي آرماني .فصلنامه مطالعات مديريت صنعتي.1 –22 ،)19( 8 ،
7171عباسپ��ور،ع .و ش��رفي ،م .)1390( .ارزيابي دروني در گروه مديريت و برنامهريزي آموزش��ي دانش��گاه عالمه
طباطبايي .فصلنامه اندازهگيري تربيتي.131 –159 ،)5( 2 ،
7272عجم زیبد ،ح ،.کیان مهر ،م ،.عباسنژاد ،ع.ع ،.حمزهاي ،آ ،.مس��لم ،ع.ر ،.مش��اري ،ج ،.مینوئیان حقیقی ،م.ح.
( .)1390ارزیابی درونی گروه علوم پایهي پزش��کی یکی از دانش��گاه هاي علوم پزشکی تیپ  3در سال .1389افق
دانش؛ فصلنامهي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد.40 – 49 ،)2(17 ،
7373علیایی ،غ ،.هادیان ،م ،.فرزیانپور ,ف ،.جاللی ،ش ،.وثاقی قراملکی ،ب .و عباس��ی ،ا .)1386( .ارزیابی درونی
در گروه آموزش��ی فیزیوتراپی .مجله توانبخش��ی نوین– دانشکده توانبخشی – دانشکده علوم پزشکی تهران1 ،
( 2و .19 – 25 ،)3
7474علیمحمدی ،ط ،.رضائیان ،م ،.بخش��ی ،ح.و وزیرينژاد ،ر .)1392( .ارزیابی دانش��کده پزش��کی دانشگاه علوم
پزش��کی رفسنجان بر اساس الگوي نظري سیپ ( )CIPPدر سال  .1389مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،
.205 – 218 ،)3( 12
7575عنایتی ،غ.ر ،.طاهری الری ،م ،.ژیانی رضایی ،ح .و وجدی ،ح.ر .)1391( .ارزيابي عملكرد دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مشهد بر اساس كارت امتياز متوازن .نشريه علمي پژوهشي مديريت فردا.83 – 106 ،)11( 30 ،
7676فتحی هفش��تجانی ،ک .)1382( .ارزیابی کارایی واحدهای دانش��گاه آزاد اس�لامی با استفاده از تحلیل پوششی
دادهها (مقایسه تطبیقی بین واحدهای منطقه هشت) .مجموعه مقاالت اولین همایش مدیریت نوین و مباحث جدید
در مدیریت ( ص.)264 – 290 .
7777فخرموحدی ،ع .و احدی ،ف .)1382( .ارزیابی درونی گروه آموزش پرس��تاری کودکان دانش��گاه علوم پزش��کی
سمنان ،سال  .1381ویژهنامه آموزش پزشکی – مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان.47 – 52 ،5 ،
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7878فرزیانپور ،ف ،.درگاهی ،ح ،.عینالهي ،ن .و آقابابا ،س .)1389( .ارزيابي دروني گروه آموزشي مديريت خدمات
بهداش��تي و درماني دانشكدهي پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران .مجله مدیریت اطالعات سالمت،)3( 7 ،
.353 – 360
7979فرزیانپور ،ف ،.نجات ،س ،.رحیمی ،آ .و ملک افضلی ،ب .)1390( .ارزیابی درونی گروه آموزشی اپیدمیولوژی و
آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران .مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،
.41 – 52 ،)2( 9
8080قاسمی ،ا .و احمدی ،س .ح .)1392( .ارزيابي مؤسسات آموزش عالي با كمك كارت امتيازي متوازن و روشهاي
تصميمگيري چند معيارهي گروهي .مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي.38 – 49 ،)10( 6 ،
8181قورچيان ،ن ،.جعفري ،پ .و رهگذر ،ح .)1389( .طراحي الگوي ارزيابي عملكرد واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي
براس��اس شاخصهاي تعالي سازماني با استفاده از روش تحليل پوشش��ي دادهها .فصلنامه رهيافتي نو در مديريت
آموزشي.101 – 116 ،)3( 1 ،
8282کریمیان ،ح ،.نادری ،ع.ا ،.عطاران ،م .و صالحی ،ک .)1390( .ارزیابی درونی رهیافت مناسب برای بهبود کیفیت
نظام آموزش عالی :مطالعه موردی .فصلنامه راهبردهای آموزش.77 –83 ،)2(4 ،
8383گودرزی ،غ.ر ،.خسرو ،س .و عسکری ،ر.ا .)1391( .ارزيابي عملكرد (كارايي) گروه هاي آموزشي منتخب دانشگاه
علوم پزشكي كرمان بر اساس رويكردهاي كمي .مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.193 – 201 ،)3( 12 ،
8484محرابی ،ن .و صادقی ،م .)1390( .ارزیابی درونی رشته فوریتهای پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی ارتش– سال  .1389مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران.3 – 1 ،)2( 6 ،
8585محمدي ،ن ،.حس��نیان ،م ،.برزو ،س.ر ،.امینی ،ر ،.س��اجدی ،ژ ،.امیدی ،ا .و بیکمرادی ،ع .)1392( .بررس��ي و
مقايسه ارزيابي دروني گروههاي آموزشي رشته پرستاري دانشكده پرستاری و مامایی همدان .مجله علمی دانشکده
پرستاری و مامایی همدان.66 – 73 ،)1( 21 ،
8686محمودیفر ،ی ،.اسماعیلی ،ح ،.حبیبزاده ،س .و صالحی ،ک .)1388( .ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشگاه
آزاد اسالمی واحد مهاباد .مجله راهبردهای آموزش.13 –18 ،)2( 2 ،
8787مصدق خواه ،م.ایزدی خواه ،م ،.حسینی .س.ع و مالیی آزادبنی ,م .)1390( .ارزیابی عملکرد گروههاي آموزشی
دانش��گاهها با استفاده از تحلیل پوشش��ی دادههاي بازهاي ( .)IDEAسومین همایش ملی تحلیل پوششی دادهها،
دانشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه ،ایران 30 ،و  29تیرماه 11(1390صفحه).
8888موس��یخاني ,م ،.ح��ق خواه ،د .و حس��ن زاده ,ر .)1388( .ارائه يك چهارچوب مفهومي ب��راي ارزيابي عملكرد
دانشگاه .فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي.145 –161 ،)3( 3 ،
8989موسيخانی ،م ،.ودودي مفيد ،ب .و حميدي ،ن .)1385( .توسعه مدلي براي ارزيابي كارايي و رشد بهرهوري در
مراكز آموزش عالي (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسالمي منطقه  .)2فصلنامه علمی و ترویجی مدیریت (پژوهشگر)،
.34 – 53 ،)6/1( 3
9090مهدوی مزده ،م ،.اسدی ،آ .و پیروزفر ،ر .)1394( .کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در ارزیابی عملکرد
مؤسسان آموزش عالی بر اساس کارت امتیاز متوازن .سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیک.
9191مهرگان ،م.ر .و دهقان نيري ،م .)1388( .رويكرد منس��جم  BSC – TOPSISجهت ارزيابي دانش��كدههاي
مديريت برتر دانشگاههاي استان تهران .مجله مديريت صنعتي.153 – 168 ،)2( 1 ،
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9292میرباقر ،م.م .و فقیدیان ،س.ف .)1393( .ارزیابی عملکرد دانش��کدهها در مؤسسه آموزش عالی امین فوالدشهر
با اس��تفاده از سروکوال تجدید نظرش��ده در دو محیط فازی و خاکستری در پژوهشی آمیخته .دومین همایش ملی
مهندسی صنایع و مدیریت پایدار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان ،اصفهان 23 ،و  24مهرماه.
9393میرزایی ،ع ،.صادقیفر ،ج ،.موس��وي ،س.م .و خدایاري ،ر .)1392( .ارزیابی درونی گروههاي آموزش��ی منتخب
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال(1387گزارش کوتاه) .مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،
.71 – 78 ،)12( 1
9494نجفی ،ا ،.یزدانی ،م ،.ش��ریعتمداری س��رکانی ،ا .و مردی ،م .)1389( .الگوريتم مركب از تحليل پوششي دادهها
( )DEAو فرآيند تحليل ش��بكهاي ( )ANPدر ارزيابي عملكرد در دانش��كدهها .فصلنامه مدیریت کسب و کار،
.183 – 208 ،)2( 8
9595نی��ازی ،ع .و ابونوری ،ا .)1390( .رتبهبندی دانش��گاههای منتخب بر اس��اس زیر س��اختهای مدیریت دانش.
دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت  /دانشگاه شاهد.263 – 286 ،)50( 9 ،
9696هاش��مي ,س .ح .و پ��ور امین زاد ،س .)1390( .تحليل الگوي اعتبارس��نجي و ارزياب��ي دروني جهت ارزيابي و
تضمين كيفيت در نظام دانشگاهي .پنجمين همايش ارزيابي كيفيت در نظام داشگاهي .دانشگاه تهران – پرديس
دانشكدههاي فني ،ایران ،ارديبهشت ماه .1390
9797هاشمي ،ن ،.حسینزاده لطفي ،ف .و نجفي ،س.ا .)1388( .ارزيابي عملكرد گروههاي آموزشي با استفاده از مدل
تحليل پوششي دادهها .مجله مديريت توسعه و تحول.85 – 91 ،2 ،
9898هو ،س .)1995( .مديريت كيفيت جامع :نگرش منسجم .ترجمهی حسینزاده ،ح ،.تهران :بینا.
9999یارمحمدی��ان ،م.ح .)1383( .كيفي��ت در آموزش عال��ى :دايرهالمعارف آموزش عال��ی وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری .تهران :بنياد دايرهالمعارف.
10100یارمحمدیان ،م.ح .و كلباس��ي ،ا .)1385( .ارزيابي دروني گروههاي آموزش��ي دانشكده مديريت واطالعرساني
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان .مجله ايراني آموزش در علوم مجله پزشكي.125 –135 ،)1( 6 ،
10101يزدي ،ا .و احمدي ،ي .)1390( .سنجش بهرهوري مؤسسات آموزش عالي با استفاده از تحليل پوششي دادهها.
فصلنامه راهبردهای آموزش.129 – 136 ،)3(4 ،
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