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و 39 ...تركيب كارت امتيازي متوازن

و برنامه ريزي تركيب كارت امتيازي متوازن  
و توسعه راهبردي آرماني جهت تبيين  
هاي مديريت استان تهران دانشكده  

١محمدرضا مهرگاندكتر

٢محمود دهقان نيري

 چكيده
در اقتصاد دانايي محور امروزي، موسسات آموزش عالي به عنوان مراكز توسعه نيروي انساني نقش مهمي

ميرا در  و پيشرفت كشورها ايفا از به همين دليل برنامه.كنند رشد اقتصادي ريزي راهبردي در اين موسسات

و سياست اهميت ويژه و آن را در انطباق با محيط به اي برخوردار است هاي كالن آموزشي براي دستيابي

مي آينده  از منابع خود را از منابع امروزه بسياري موسسات آموزشي، درصد بااليي. كند اي بهتر راهنمايي

و بازرگاني خارجي، شركت و موسسات اقتصادي ميتاها و مين و اين منابع محدود  انگيزه جذب همچنينكنند

و ميل به بقا در اين محيط، آنان را از روي دانشجويان بهتر، بازاري رقابتي براي اين موسسات ايجاد كرده

و برنامه بر. ناگزير ساخته استريزي راهبردي آوردن به مديريت ريزي كيد بر اهميت برنامهتا اين مقاله عالوه

و مدل راهبردي راهبردي در موسسات آموزش عالي، به تركيب تكنيك برنامه  جهت تبيين BSCريزي آرماني

و گزينه وضعيت راهبردي دانشكده هاي راهبردي مناسب براي توسعه هريك هاي مديريت شهر تهران پرداخته

ريزي بهبود تواند به طور كاربردي براي برنامهمينه تنهانتايج اين پژوهش. استا را پيشنهاد نمودهاز آنه

و ساير دانشكده دانشكده ب هاي مديريت مورد بررسي كار گرفته شود، بلكه در توسعه مدله هاي مديريت ايران

.استكارت امتيازي متوازن در بخش دانشگاهي نيز موثر 

ريزي آرماني، موسسات، برنامه)BSC( ريزي راهبردي، كارت امتيازي متوازن برنامه: كليديواژگان

.آموزش عالي
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40 1389 بهار،45، شماره هفدهمسال فصلنامه بصيرت،

 مقدمه
و وظايف و توسعه اقتصادهاي دانش محور باعث ايجاد تغييرات اساسي ساختار جهاني شدن

به بستگي،شان ها بيشتر از منابع مادي در دسترس ارزش ملت. شده استجهانآموزش در سراسر 
و دولت ايشان دارد و به همين آموزش باعث بهبود زيربناي علمي ملت. افراد، مديريت ها شده

هاي روندهاي درحال توسعه جهاني، چالش. نمايد دليل نقش اساسي در آينده ايشان بازي مي
به متخصصان چند  و نيازمندي و افزايش سريع استفاده از تكنولوژي اطالعات اقتصادي جديد

مي هاي روبروي ملت بعضي از چالشزبانه،  به خصوص. باشند هاي در حال توسعه نقش آموزش
كه توانايي فا و مديريتي و مديريت، در ساختن نيروي كار و كار بريآموزش كسب ق آمدن

.)Gill and Lashine, 2003, 188( هاي مذكور را داشته باشد، اهميت روزافزوني يافته است چالش
محور امروزي، موسسات آموزش عالي به عنوان مراكز توسعه نيروي انساني نقش در اقتصاد دانايي

و پيشرفت كشورها ايفا مي  در محيط جهاني.)King, 1995, 15( كنند مهمي را در رشد اقتصادي
و و رقابت روز افزون ناشي از برداشته شدن مرزها امروزي كه تغييرات سريع، جريان شديد اطالعات

به ين مشخصهتر مهماز،موانع بازرگاني هاي آن هستند، موسسات آموزش عالي در جهان به آرامي
مي موسساتي كه بيش از پيش با محركه و اقتصادي هدايت و الزامات بازرگاني ،شوند هاي بازار رقابتي

و از هويت دولتي خود فاصله گرفته تبديل شده ا)Clarke, 1997, 286( اند اند ز چنانچه امروزه بسياري
و اين موسسات درصد بااليي از منابع خود را از منابع خارجي، شركت و موسسات اقتصادي ها

ميتابازرگاني  و مين و اين منابع محدود  بازاري رقابتي، انگيزه جذب دانشجويان بهترچنينهمكنند
 موسسات ريزي راهبردي لذا برنامه) Conway et al., 1994, 31( براي اين موسسات ايجاد نموده است

هاي آموزشي در دوران حاضر از اهميت به سزايي برخوردار است، اين موسسات نيازمند توسعه برنامه
. باشند بهبود در راستاي دستيابي به وضعيت مطلوب در اين محيط متالطم مي

ريزي استراتژيك موسسات هاي مختلفي با رويكردهاي متفاوت براي برنامه تا به حال از مدل
 ;Kettunen, 2006, 260; Kettunen, 2006, 20( برخي از محققين. لي استفاده شده استآموزش عا

Umashankar and Dutta, 2007, 54; Cullen et a.l, 2003, 6; Karathanos and Karathanos, 
ب)222 ,2005 هدف. اند كار گرفتهه مدل كارت امتيازي متوازن را در بررسي موسسات آموزش عالي
باصلي اين  توه مقاله و تكنيك برنامهاكارگيري  جهت،ريزي آرمانيم مدل كارت امتيازي متوازن
مي هاي راهبردي مناسب جهت برنامه تعيين گزينه به ريزي براي بهبود باشد، در حقيقت اين رويكرد

مي ريزي راهبردي سازمان هاي تحقيق در عمليات در برنامه كاربردي از تكنيكارايه  ايندر. پردازد ها
و توسعه راهبردهاي سازماني اشاره شده كه در ارايهمقاله به  يك مدل منسجم ارزيابي وضع موجود

و تكنيك برنامه توزيع شدهBSCهاي ارزيابي دانشگاهي در چهار منظر مدل آن سنجه ريزي آرماني اند
ب و توسعه راهبردهاي بهبود شد كاره در شناسايي انحرافات از وضع مطلوب به عبارت.ه استگرفته
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و 41 ...تركيب كارت امتيازي متوازن

و رقباي هر سازمان براساس تعريف شاخص و BSCهايي در مدل ديگر تحليل محيط  صورت گرفته
ريزي آرماني به توسعه راهبردهاي هر دانشكده هاي حاصل از آن براساس برنامه با استفاده از داده

و1386الزم به ذكر است كه تحقيق حاضر در سال. پرداخته شده است و انجام شده  تمامي نتايج
به آن زمانارايههاي يافته . است شده مربوط

و در راستاي هدف تحقيق، ابتدا به بررسي ادبيات موضوع در قالب مدل كارت امتيازي متوازن
شده، ريزي آرماني، كاربرد كارت امتيازي متوازن در بخش دانشگاهي پرداخته مناظر آن، تكنيك برنامه

ويشرتسپس روش تحقيق  ريزي آرماني توسعه داده در نهايت به بررسي نتايج حاصل مدل برنامهح
و يافته . هاي تحقيق پرداخته شده است شده

 بررسي ادبيات موضوع
 ريزي راهبردي در آموزش عالي برنامه

را ادبيات موضوع در مورد برنامه  دهد نميارايهريزي استراتژيك در آموزش عالي مدارك زيادي
)Niculescu, 2006, 725(.به توسعه استراتژي  با1هاي دانشگاه وارويك در اين زمينه دايسون

و برنامهو ارتباط دادن آن با برنامهSWOTاستفاده از تحليل 2ريزي منبع محور ريزي سناريو

و نورمن پس از مطالعات موسسات آموزشي متغيرهاي.)Dyson, 2004, 631( پرداخته است  مازارول
و داخلي استراتژيك موثر را تلخيص بر تقويت مزيت رقابتي يك موسسه آموزشي در بازار جهاني

و سازي در مقاله خود به بررسي جهانيمك.)Mazzarol and Norman, 1999, 288( نمودند
و رقابت و ثير آن بر سازماندهي مجدد دانشگاهتاپذيري به بخش تفويض اختيار دولتي دانشگاه ها ها

و   بخش دانشگاهي را بر مبناي مدل تعالي مدرسه توسعه داده استراهبردهايخصوصي پرداخته
)Mok, 2003, 348(هريس از چرخهPDCAهاي درسي دانشگاه استفاده نمود براي بهبود دوره .

. هاي مديريت استفاده نمود ريزي راهبردي جهت بهبود مستمر در دانشكده از برنامه)2000(بروور
و الشين و موقعيتراهبردهايگيل و كارمنديابي دانشگاه يابي آموزش مديريت هاي مديريت

و  و محل استقرار  متد آموزشي مناسب اين واحدها را مورد راهبردهايامكانات مورد نياز آنها
به بررسي موقعيت دانشكده نيكولسكو.)Gill and Lashine, 2003, 188( اند بررسي قرار داده

و نقشه مفهومي جهت بهبود موقعيت رقابتي مديريت روماني از ديد مشتريا ن پرداخته است
هاي روماني ريزي استراتژيك در دانشگاه وي به لزوم استفاده از برنامه. دانشكده توسعه داده است

ميتا .)Niculescu, 2006, 725( نمايد كيد

1- University of Warwick 
2- Resource based planning 
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42 1389 بهار،45، شماره هفدهمسال فصلنامه بصيرت،

 ) BSC(كارت امتيازي متوازن
به يك سيستم ارزيابي وضع موجود در سط دو وح مختلف تصميمبدون شك نياز گيري، در

و خدمات امر جديدي نمي بخش و نورتون.)Bititici, 2005, 99( باشد صنعت روش كاپالن
به ها بعدو سال، نمودندارايهرا براي اولين بار يا كارت امتيازي متوازنارزيابي عملكرد متوازن

شد» راهبرديسيستم مديريت« يك به عنوان،ي عملكردنه تنها براي ارزيابكه؛تبديل  بلكه
بچارچوبي جهت تدوين مي كاره راهبردها  BSC هدف.)Kaplan and Norton, 2001( شود گرفته

و ايجاد هم و كار براي مديران و استراتژي تهيه عوامل كليدي موفقيت كسب رديفي بين عملكرد
كه. استكلي سازمان  و كاپالن ادعا نمودند ار هدايت سازمان جهت براي مديران ابزBSC نورتن

.)Amaratunga and Baldry, 2000, 293( نمايد موفقيت در رقابت آينده را فراهم مي
مي بردي اشاره نموده است كه كارت امتيازي متوازن عالوه بر ارزيابي اجراي استراتژي تواند ها،

ب ت امتيازي بنابراين كار. كار گرفته شوده به صورت سيستم سنجش عملكرد راهبردي موسسات
مي متوازن نه تنها ابزار ارزيابي استراتژي  باشد بلكه يك سيستم ارزيابي راهبردي سازمان است ها

)Brady, 1993(برخي از محققان كارت امتيازي متوازن را يك چارچوب مديريت عملكرد 
كه سازمان راهبردي منسجم مي به سنجه دانند، دي هاي عملكر ها را در ترجمه اهداف راهبردي

آ مينمرتبط با .)Bremser and White, 2000, 242( دهد ها ياري
.اند شدهارايه BSC مناظر مدل1 شمارهدر نمودار

 مناظر كارت امتيازي متوازن:1 شماره نمودار

Source: Kaplan & Norton (1996) 
)GP(1ريزي آرماني برنامه

 است كه پذيرش نسبتاً وسيعي براي (MODM)2ين تكنيك چند تابع هدفهريزي آرماني اول برنامه
و خدمات يافته است هاي مختلف تصميم كاربرد در زمينه ريزي آرمانيل برنامهيمسا. گيري در صنعت

كه در جستجوي دستيابي به بيش از يك هدف است له برنامهاضرورتاً يك مس  ريزي رياضي است

1- Goal Programing 
2- Multi Objective Decision Making 

و يادگيري رشد

ديدگاه مشتريفرآيندهاي دروني
وچشم انداز

استراتژي

بعد مالي
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و 43 ...تركيب كارت امتيازي متوازن

بر.)1386 مهرگان،( مي ريزي خطي كه مستقيماً به بهينه نامه برخالف پردازد، سازي تابع هدف
و راهريزي آرماني برنامه مي به مينيمم كردن انحراف بين اهداف مس. پردازد حل بهينه لهاتابع هدف

و مقدار بهينه مورد نظر دوباره اصلي به صورت محدوديت جديد همراه با دو متغير كمكي
مي فرمول ميمتغيره. شود بندي ريزي آرماني برنامه. ناميم اي كمكي را متغيرهاي انحراف از آرمان

در پذيري بااليي در دست داراي انعطاف و كاري سناريوهاي مختلف با ايجاد تغييرات اهداف
هاي يكي از انواع رايج مدل.)Leung and Li, 2002, 35( باشد ميDM هاي تخصيصي از طرف وزن

آ برنامهمدل آرماني  و يك رمانيريزي كهمي صفر : شده استارايه در فرم عمومي زيرباشد

{
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به اولويت Wgi، مجموع موزون متغيرهاي انحرافZكه در آن g اوزان نسبي تخصيص داده شده

biو امiام در محدوديتj ضرايب فني متغيير aij،امg فاكتور اولويت تقدميPg،امiمحدوديت براي

وjير تصميم متغXJ.)ن آرمان مورد نياز جهت دستيابييعني ميزا(باشند اعداد سمت راست آرمان مي

id−وid+متغيرهاي انحراف از آرمان iشندبا مي )Kwak and Changwon, 1998, 234(.

و يك در زمينه مدل مي كاربرد داشتههاي متنوعي هاي آرماني صفر بندي توان به زمان اند، كه از آن جمله

،)Deckro and Rangachari,1990,509( باالنس خط مونتاژ،)Chert,1988,217( اي منابع چندگانه چنددوره

و يك ،)Kwak&Diminnie,1987,333( تخصيص بودجه موسسات آموزش عالي با استفاده از رويكرد آرماني صفر

يكريزي برنامهتوسعه صنعتي، با رويكرد هاي تدوين سياست و )Lee et al.,1989,77( آرماني صفر

و سايرين به بررسي كاربردهاي مدل. اشاره نمود هاي چندمعياره تحقيق در عمليات در اين رابطه هو

از به ويژه برنامه  اند ميالدي پرداخته2005 تا 1995 ريزي آرماني در زمينه موسسات آموزش عالي

)Ho et al., 2006, 319(.از  به گيري صحيح،كارهبدر صورت را ريزي آرماني برنامه محققان بسياري

.)Rifai, 1996, 40(اند ياد نمودهريزي راهبردي در سطح شركت آلي براي برنامه عنوان ابزار ايده

 ريزي راهبردي آموزش عالي كاربرد مدل كارت امتيازي متوازن در برنامه
و سازمان طور اثر بخشي در سازمانبه BSC از مدل و هاي توليدي و غيرانتفاعي هاي خدماتي

minimize
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44 1389 بهار،45، شماره هفدهمسال فصلنامه بصيرت،

ب. دولتي استفاده شده است و مدارك در بخش صنعت بهBSCكارگيريهاگرچه خوبي ثبت شده

ب و انطباقهزيادي در اين زمينه وجود دارد ولي تحقيقات بسيار اندكي در زمينه  در BSC كارگيري

از.)Karathanos,2005,222( شده استبخش آموزشي، انجام و بالدري  در اين زمينه آمارتونگا

BSC و از اين طريق ارتباط  در سنجش عملكرد بخش تحصيالت تكميلي دانشگاه استفاده نمودند

و كيفيت عملكرد را بر مبناي چارچوب مدل  ييد قرار دادندتا مورد BSC بين سنجش عملكرد

)Amaratunga and Baldry,2000,293(.

و سايرين استفاده از به جاي نظارت بر BSC كالن  را براي تقويت اهميت مديريت عملكرد

به استفاده مدرسه روسير در دانشگاه عملكرد در موسسات آموزشي پيشنهاد نمودند، سوترلند

و فرآيند برنامه، براي ارزيابي برنامهBSC كاليفرنياي جنوبي از مدل ره ريزي خود اشا هاي آكادميك

 براي ارزيابي عملكرد دانشگاه خصوصي BSCاز مدل همچنين.)Cullen et al,2003,4( دارد

 جهت ارزيابي BSC از مدل.)Chen et al.,2006,190( استهدشمين استفاده،تكنولوژي چين

و موسسات آموزشي در كشور هند برنامه ه استدش استفاده نيزهاي آموزشي تحصيالت تكميلي

)Umashankar and Dutta,2007,54(.و اينستن دانشكده مديريت درBSC از مدل پارپرهانستن

 مدل همچنين.)Papenhausen and Einstein,2006,15( استفاده نمودند1دورتموند،ماساچوست

BSCو علوم اداري يوكي .)Cullen et al.,2003,5( نيز توسعه يافته است2 براي دانشكده مديريت
به آنچه در مورد كاربردهاي مختلف مدل كارت امتيازي متوازن در اشكال گوناگون با توجه

نظام دانشگاهي ذكر شد، در اين تحقيق از مدل كارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي وضع موجود 
به بررسي نحو. تهران در قياس با يكديگر، استفاده شده استشهرهاي مديريت دانشكده ه در ادامه

.م پرداختو نتايج تحقيق خواهي

 روش تحقيق
 براي ارزيابي موسسات آموزش عاليBSCتوسعه مدل

كه تاكنون توسعه مدل و موسسات آموزشي چندان مورد BSCاشاره شد  در بخش دانشگاهي

و تحقيقات اندكي در اين زمينه انجام شده است  مدل،لذا در اين تحقيق. توجه قرار نگرفته است

BSCب در.ا استفاده از بررسي ادبيات موضوع توسعه داده شده است مناسب براي بخش دانشگاهي

. شده استارايه توسعه داده شده براي اين تحقيق BSC مدل1 جدول شماره

1- University of Massachusetts-Dartmouth, 
2- Mid Ranking UK university 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و 45 ...تركيب كارت امتيازي متوازن

 BSC متغيرهاي مورد بررسي در مناظر:1 جدول شماره

 نام متغير سازه

 بودجه پژوهشي دانشكده بودجه
 بودجه آموزشي دانشكده

ي دانشكدهدرآمدهاي جانب

ميزان بودجه به ازاي هر دانشجو
)سرانه بودجه(

 گرنت ساالنه اساتيد

ي
مال

ظر
من

 تعداد منابع كتابخانه امكانات
 ظرفيت سالن مطالعه

 تعداد كتاب

 نسبت دانشجو به تعداد كامپيوتر آموزشي
 دسترسي به اينترنت

 وضعيت امكانات رفاهي
 بعد آموزشيميزان رضايت دانشجويان از دانشجو

و عمومي دانشجويان  ميزان رضايت كلي

 نحوه برخورد كاركنان با دانشجويان
 كيفيت آموزش دانشكده

 وجود انجمن دانش آموختگان

و گري ايجاد شده پژوهشروحيه علمي
ميزان عالقه ايجاد شده به رشته مديريت

 در دانشجويان
 ارزيابي روحيه كار تيمي

 معدل كل دانشجويان
د متوسط(انشجويان ورودي كيفيت

) وروديرتبه

ي
تر
مش

ظر
من

و اعتبار  هاي آموزشي بدون مدرك برگزاري دوره)brand(شهرت دانشكده شهرت

و خدمات  سرانه مطالعه كتاب ظرفيت
و كارشناسي(هاي ارايه شده تعداد گرايش كارشناسي

)ارشد
 مشاركتي بودن فضاي انجام امور دانشكده

 ذيري انتخاب واحد طبق نياز دانشجوپ امكان
 ارزيابي وضعيت علمي دانشجويان توسط دانشكده

 نسبت دانشجو به كاركنان
 نسبت اساتيد به دانشجويان

 تعداد دانشجويان
 ميانگين نفرات در كالس

و امور محوله به كاركنان كاركنان  تناسب تخصص
و مزاياي پرداختي  ميزان رضايت كاركنان از حقوق

 هاي منابع انساني در دانشكده سياستوجود
كيفيت شرايط كاري كاركنان دانشكده

و امكانات( ) فضا

 ميزان مشخص بودن شرح وظايف استاندارد سازي
و حل مسايل ميزان سرعت دانشكده در تصميم  گيري

 گيري ميزان تمركز در تصميم

و اساتيد ارزيابي عملكرد  ارزيابي عملكرد دانشكده از كاركنان
ي
خل
دا
ي
ها
ند
رآي

رف
نظ
م

 ميزان استفاده از تكنولوژي آموزش تكنولوژي

 توانمندسازي
 كاركنان

و دوره ميزان برنامه هاي اجرا شده هاي آموزشي
 براي كاركنان

ــايش ــشاركت در هم ــزان م و مي ــا ه
و سمينارها كنفرانس  ها

 هاي دفاع شده نامه تعداد پايان اساتيد
 رتبه علمي اساتيد

و تاليفات ارايه شدهتعداد مق  االت

 اينترنتي هاي اطالعاتي تخصصي تعداد بانك ITبلوغ
 ميزان استفاده از اينترنت توسط دانشجويان

 ميزان استفاده از آموزش الكترونيك

در وجود استراتژي آم ها  وضعيت وزشحوزه
 ريزي راهبردي برنامه

م و ها موريتاوجود آرمان
و تقويت وجود استراتژي ها درحوزه پژوهش وجود استراتژي ها در جذب

ت علميهيا

ي
ير
دگ
يا
و
شد

ر
ظر

من

 تعداد رشته يا گرايش جديد از سه سال گذشته نوآوري
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46 1389 بهار،45، شماره هفدهمسال فصلنامه بصيرت،

وبه توسعه سازهBSC شود در اين مدل براي سنجش چهار منظر مدل چنانكه مشاهده مي ها
هر متغيرهاي مورد. منظر پرداخته شده است متغيرهاي هر هاي ابزارمنظر از طريق بررسي

به ماهيت آن متغير سنجيده شده استو چك ليستنامه پرسش ميانگين نمرات متغيرها. با توجه
و سپس ميانگين نمرات حاصل در سازه ها جمع در سازه بندي جمعBSC ها نيز در مناظر بندي شده

.به اين ترتيب نمرات مناظر در مدل حاصل شده است. شده است
 در اين تحقيق با در نظر گرفتن،هاي مديريتر دانشكدهدBSC جهت سنجش مقادير مناظر

و ساير محدوديت عواملي نظير ميزان منابع و اطالعاتي در دسترس ها از جمله مالي، انساني
چك پرسشها، يعني روش آوري داده محدوديت زمان از تركيبي از ابزارهاي جمع و ليست نامه

چك. استفاده شده است هاي مورد بررسي هاي واقعي دانشكده آوري داده جمعليست به منظور ابزار
و و امكانات دانشكده، تعداد دانشجويان، معدل و ... مانند بودجه كه در حقيقت ناشي از مستندات

با23 اين چك ليست شامل. باشد، استفاده شده است اطالعات موجود مي  متغير است كه برخي
و برخي با مقياس ليكرت هاي مربوط به منظر نتايج داده. اند گيري شده اي اندازه گزينه5مقياس كمي

ب و حساسيت آن به براي مشتريان به دليل اهميت  از خود مشتريان نامه پرسشوسيلهه طور مستقيم
مي يعني دانشجويان دانشگاه 5 سوال با مقياس ليكرت19 حاوي نامه پرسشاين. شود ها گردآوري

مي گزينه  سوال با مقياس14 كاركنان است كه داراي نامه پرسش،يگر اين تحقيقدنامه پرسش. باشد اي
و توسط كاركنان دانشكده گزينه5 مي هاي مديريت مورد اي ليكرت بوده .شوند بررسي، پاسخ داده

و يك  توسعه مدل آرماني صفر
و اشاره شد، برنامهريزي آرماني برنامهدر بخش سيعي از ريزي آرماني امكان استفاده از دامنه

و متناسب را فراهم مي  هر براي را BSCدر اين جا چهار منظر اصلي. آورد معيارهاي متناقض
ميبه عنوان هدف دانشكده مديريت جهت كاهش يك مدل آرمانيو، گيرد مورد بررسي قرار

 درLINDOافزارو نتايج حاصل از حل آن با استفاده از نرمشودميتوسعه داده انحراف از اهداف 
. شودميارايههاي تحقيق افتهيبخش

نمايند، به عنوان مثال نمراتي را كسب ميBSC هاي مديريت در مناظر مدل يك از دانشكده هر
و يادگيري قوي دانشكده و دانشكده هايي در منظر رشد هايي در منظر مشتري از قوت بيشتري تر

و به سطح ايده برخوردار مي ه نزديك) 100(آل باشند ريزي آرماني از اينجا لذا ايده اصلي برنامه. ستندتر
و يك، متغيرهايي را به عنوان گزينه استخراج مي هاي راهبردي شود، بدين ترتيب كه مدل آرماني صفر
ه هرر دانشكده انتخاب نمايد كه با كارآپيش روي را ترين شكل، كاهش انحراف از يك چهارمنظر
هرمي2 شماره در نمودار. حاصل نمايد يك از چهار توان سطح اكتساب دانشكده مديريت الف را در

i(d مشاهده نمود، هدف از مدل آرماني مينيمم نمودنBSCمنظر مدل  i , , , )− =1 2 3 .باشد مي4
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و 47 ...تركيب كارت امتيازي متوازن

 ريزي آرماني دانشكده مديريت الف اساس توسعه مدل برنامه:2 شمارهنمودار

60.00

100.00

ا متغيرهاي اين مدل به دو ميدسته متغيرهاي و متغيرهاي آرماني تقسيم متغيرهاي اصلي. شوند صلي
در توسعه داده شده در اين تحقيق ميBSCهاي اشاره شده در مدل در حقيقت سازه باشند كه خود

آن2 جدول شماره. قرار دارندBSCچهار منظر  و نشانگر را خالصه متغيرها و ضرايب فني ها در مدل
و جمع با استفاده از روش رتبهضرايب فني متغيرها. دهد نشان مي آوري نظر تعدادي از اساتيد بندي

هر. هاي مديريت، استخراج شده است مديريت راهبردي دانشكده از لذا براي استخراج ضرايب فني يك
و اجرايي اين دانشكده ها مورد متغيرها ميزان اهميت آنها توسط اساتيد فعال در حوزه مديريت راهبردي

هربررسي قرار گر هر10تا0اي بين يك از ايشان نمره فت، به اين ترتيب كه از  را براي تعيين اهميت
و در نهايت نمرات تخصيص داده شده به هر عامل و موفقيت دانشكده مطرح نمودند عامل در بقا

و درجه اهميت آن را حاصل نموده است توسط اساتيد متوسط . گيري شده

ب:2 جدول شماره  ريزي آرماني رنامهمتغيرهاي مدل
 ضرايب فني عالمت)هاي راهبردي گزينه( نام متغير BSCمناظر

x1026/7 بودجه
و امكانات  مالي

x2440/6 امكانات دانشكده
n1963/7 دانشجويان

 مشتري
n2611/7 شهرت دانشكده

m1909/6ها ظرفيت خدمات وكالس
m2621/5 كاركنان

m3557/6 تانداردسازيسطح اس
و كاركنانتارزيابي اسا m4674/6 يد

 فرآيندهاي داخلي

m5143/7 استفاده از تكنولوژي
y1323/6 سازي كاركنانتوانمند

y2368/9 سطح علمي اساتيد
IT y3377/7بلوغ

y4143/7 وضعيت راهبردي
و يادگيري  رشد

y5845/7 ميزان نوآوري در دانشكده

d−2

d−1
d3

d−4 -

و امكانات )100(مالي

و يادگيري )100(رشد )100(مشتري

)100(فرآيندهاي داخلي
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48 1389 بهار،45، شماره هفدهمسال فصلنامه بصيرت،

هر جهت تعيين همچنين ريزي آرماني سازي برنامه در مدلBSC يك از مناظر مدل ضرايب اهميت

به. در اين تحقيق، از تكنيك تحليل سلسله مراتبي گروهي با استفاده از نظر خبرگان انجام شده است

از. سوال مقايسه زوجي بين چهار منظر طراحي شده است6 حاويAHP نامه پرسشاين ترتيب كه پس

هري از اساتيد مطرح اين دانشكدهسنجيدن نظر جمع يك از مناظر ها، از طريق گروهي، درجه اهميت

 به Expert choice افزار نرخ سازگاري اين ماتريس با استفاده از نرم. شده استارايه3 جدول شمارهدر 

ميياههمحاسبه شده است كه نشانگر سازگار بودن مقايس038/0ميزان .باشد زوجي

و وزن اهداف ماتريس مقايسه:3 جدول شماره  هاي زوجي

 وزن مناظر BSCمناظر مدل

و يادگيري 59/0 رشد

11/0 فرآيندهاي داخلي

و امكانات 149/0 مالي

147/0)دانشجو(مشتري

 ريزي متغيرهاي مدل برنامهتشريح

x( بودجه و يك شامل بودجه آموزشي، پژوهشي،):1  گرنت اساتيد، سرانه اين متغير صفر

و ساير درآمدهاي دانشكده مي و يك اين. باشد بودجه به ازاي دانشجو  است هدف از متغير صفر

و ساير درآمدها تمركز كند يا خير بايد در برنامهكه آيا دانشكده ؟هاي آتي خود روي بحث بودجه

اب كهه بر، اگر مقدار اين متغير در حل مدل برابر با يك شود،ين ترتيب  دانشكده مورد بررسي بايد

به كار كردن در غير ايند،روي اين حوزه كاري تمركز كن  اين متغير در تدوين رويصورت نيازي

.هاي آتي دانشكده وجود ندارد برنامه

منظور از اين متغير امكانات موردنياز دانشجويان شامل امكانات ):x2( امكانات دانشكده

ميرفاهي و نحوه تصميمو آموزشي .استگيري نيز، مانند متغير بودجه باشد

به دانشكده ):n1( دانشجويان و ديد آنها نسبت منظور از اين متغير جلب رضايت دانشجويان

اي مي و يك نيز هدف تعيين كه آيا دانشكده مديريت بايدانباشد، در اين متغير صفر روي ست

 در فصل سوم تمركز نمايد يا خير؟ويان در موارد اشاره شده دانشج

هدف از اين متغير تمركز نمودن دانشكده در ايجاد يك موضع مناسب ):n2( شهرت دانشكده

به عبارت ديگر تعيين ايناستهاي مديريت در بازار ميان دانشكده در دانشكده نيازمند آياكه،

ميتوسعه جايگاه   باشد يا خير؟ خود در بازار

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و 49 ...تركيب كارت امتيازي متوازن

و كالس بر اين متغير نيز تعيين):m1(ها ظرفيت خدمات  كننده ضرورت كار نمودن دانشكده
ميارايهروي ظرفيت و اداري به دانشجويان از بعد آموزشي .باشد خدمت

براين متغير ضرورت تمركز دان):m2( كاركنان و شرايط شكده روي توانمندسازي، رضايت
.باشد كاري كاركنان مي

و تمركزگرايي كردن دانشكده در امر تصميم به ضرورت كار):m3( سطح استانداردسازي  گيري
در. پردازدو استاندارد نمودن امور در دانشكده مي مورد اين متغير نيز مانند نحوه اتخاذ تصميم

بساي يكهر متغيرهاي اصلي و .استصورت صفر
و كاركنان به تعيين نياز يا ):m4(ارزيابي اساتيد عدم نياز دانشكده به توسعه اين متغير نيز

ك سيستم و ميهاي كنترلي براي اساتيد .پردازد اركنان در دانشكده
 هاي متغير به بررسي نيازمندي دانشكده در زمينه توسعه تكنولوژياين):m5(استفاده از تكنولوژي

 به اين متغير، دانشكده بايد در زمينه توسعه زيربناي استفاده1 با تخصيص مقدار. پردازد آموزشي مي
.ريزي نمايد برنامه،هاي آموزشي از تكنولوژي

به ):y1(توانمندسازي كاركنان  بررسي نيازمندي دانشكده در امر توسعه نيروي انسانياين متغير
هاي آتي دانشكده در اين زمينه احساس در صورت صفر گرفتن اين متغير در برنامه. پردازد خود مي

و در  مينياز جدي وجود ندارد .يابد غير اين صورت اين موضوع اهميت
هايي در زمينه اين متغير تعيين كننده نياز دانشكده براي تدوين برنامه):y2(سطح علمي اساتيد

كيدتا به اين متغير توسط مدل،1 لذا تخصيص مقدار. باشد ارتقا سطح علمي اساتيد دانشكده مي
.نمايد بر تدوين استراتژي در راستاي تقويت علمي اساتيد دانشكده را ضروري مي

 هاي هايي در زمينه ارتقا زيرساخت اين متغير به تعيين نيازمندي توسعه استراتژي):IT )y3وضعيت
ITپردازد در دانشكده مي.

به تعيين نيازمندي دانشكده در زمينه توسعه استراتژي):y4( راهبرديوضعيت و اين متغير ها
مي برنامه كه در نتيجه حل مدل ردازد، لذا دانشكدهپ ريزي استراتژيك در سطح دانشكده  GPهايي

و نيازمند توسعه بوده داراي ضعف راهبرديريزي شود، از نظر برنامهمي1در آنها مقدار اين متغير
ميرو اجراي برنامه .باشند يزي راهبردي در سطح دانشكده

ورت تمركز دانشكده بر نوآوري در رشتهكننده ضرو اين متغير تعيين):y5( ميزان نوآوري ها
.است شده ارايههاي تحصيلي گرايش

)متغيرهاي انحراف از آرمان(متغيرهاي كمكي

d، عبارت از GP اين مدل متغيرهاي انحراف از آرمان در ,d ,d ,d+ + + +
1 2 3 dو4 ,d ,d ,d− − − −

1 2 3 4

و يادگيري متغير انحرافd−1.باشند مي −، منفي از منظر رشد
2dو متغير انح راف منفي از منظر مالي
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50 1389 بهار،45، شماره هفدهمسال فصلنامه بصيرت،

و از منظر فرآيندهاي داخلي منفي متغير انحرافd−4، متغير انحراف منفي از منظر مشتريd−3،امكانات
dبه همين ترتيب متغيرهاي ,d ,d ,d+ + + +

1 2 3 شوند كه به دليل متغيرهاي انحراف مثبت از مناظر تعريف مي4
.توان متغيرهاي انحراف مثبت از آرمان را حذف نمودمي،سازي در اين تحقيق ماهيت خاص مدل

 GP مدل تابع هدف

ميحداقلريزي آرماني، تابع هدف به دنبال در مدل برنامه در كردن انحرافات نامطلوب باشد،
ج  به دنبال،آل ها در هر منظر از سطح ايدها نيز به دليل نامطلوب بودن انحرافات منفي دانشكدهاين

ميحداقل d حداقلصورتهبهدفلذا تابع. باشيم كردن اين انحرافات ,d ,d ,d− − − −
1 2 3  نوشته4

هر،ها عالوه بر اين وزن. شود مي  تكنيك در اين مقاله از طريق تركيبBSC يك مناظر اهميت
GAHP به متغير انحراف از آرمان آن منظر تخصيص داده  حاصل شده است، وزن هر منظر

 در سطح GP لذا تابع هدف مدل. لحاظ شودGPشود، تا درجه اهميت بين مناظر نيز در مدل مي
:شودبه شكل زير نوشته ميBSCمناظر

MinZ : / (d ) / (d ) / (d ) / (d )− − − −+ + +1 2 3 40 5909 0 1490 0 1471 0 1130

 GP هاي آرماني مدل محدوديت

و يادگيريمح از: دوديت انحراف از منظر رشد به بررسي ميزان انحراف اين محدوديت آرماني
و يادگيري براي دانشكده مي آرمان رشد سطح كسب شده فعلي دانشكده. پردازد هاي مديريت

يك)54/86(الف مديريت  و با،به همراه متغيرهاي اصلي صفر و يادگيري بايد برابر  منظر رشد
:شودمي نوشتهه صورت زيرب اين محدوديت لذاود،ش100آرمان

/ / y / y / y / y / y d d− ++ + + + + + − =1 2 3 4 5 1 186 54 6 323 9 368 7 377 7 143 7 548 100

ميدانشكدههاي آرماني مدل براي به اين ترتيب ساير محدوديت .شود مديريت الف توسعه داده

 GPهاي غيرآرماني مدل محدوديت

در استمحدوديت وابستگي امكانات به بودجه، نشانگر اين-1 ت كه دانشكده وانايي صورتي
و مي و ساير درآمدهاي،تواند بر آن تمركز نمايد توسعه امكانات خود را دارد  كه روي بودجه

و متغير امكانات)x1( كه متغيربودجه اين محدوديت با توجه به اين. دانشكده تمركز نمايد
مي)x2( رفاهي و يك ميمح،باشند از نوع صفر .شود دوديت مورد نظر به قرار زير نوشته

x x− ≤2 1 0

و كالس-2 و درآمدهاي جانبي، اين محدوديت وابستگي ظرفيت خدمات ها به بودجه
و خدمات به وابسته بودن ظرفيت بهمي)x1( به بودجه)m1( محدوديت نيز پردازد،
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و 51 ...تركيب كارت امتيازي متوازن

مي ديگر دانشكدهعبارت بر هاي مديريت در صورتي و توانند روي ظرفيت خدمات
بر، كه قبالً بر روي بودجه تمركز نموده باشند،ها تمركز نمايند كالس روي ولي تمركز

و خدمات امكان بودجه بدون تمركز نمودن بر m.پذير است روي ظرفيت x− ≤1 1 0

از-3 و درآمدهاي جانبي، اين محدوديت محدوديت وابستگي استفاده به بودجه  تكنولوژي
به عبارت ديگرمي)x1(به بودجه)m5( نيز به وابسته بودن استفاده از تكنولوژي پردازد،

مي دانشكده بر هاي مديريت در صورتي كه،روي استفاده از تكنولوژي تمركز نمايند توانند
بر، نموده باشندالزم را فراهمبالً بودجهق بر ولي تمركز  روي بودجه بدون تمركز نمودن

m.پذير است استفاده از تكنولوژي امكان x− ≤5 1 0

ها آوري داده جمع
شدچنان و براي آوري داده براي جمع،كه اشاره آوري جمعهاي واقعي از چك ليست استفاده

شدنامه پرسشدو،از متغيرها هاي تعدادي داده آن. طراحي و از كه حجم جامعه دانشجويان جا
به ويژگي. گيري آماري استفاده شده است زياد بوده، لذا از نمونهها كاركنان دانشكده هاي با توجه

شد بهره1اي گيري تصادفي طبقه در اين تحقيق از روش نمونه،جامعه ميزان قابليت اعتماد.گيري
و كاركنان از طريق آلفاي كرونباخ به كمك نرمامهن پرسش  محاسبه شده كهSPSS افزار دانشجويان

و قابليت اعتماد بسيار باالي81/0و76/0:به ترتيب عبارتند از . استها نامه پرسشكه بيانگر ثبات
 استفاده شده گيري ييد اعتبار ابزار اندازهتادر اين تحقيق از روش تعيين اعتبار تحليل محتوا براي

ها، عالوه بر اين كه از سواالت استاندارد استفاده شده است، براي نامه پرسشلذا در طراحي. است
و پس از انجام اصالحاتي كه كارشناسان توصيه نمودندارايهبررسي به تعدادي از خبرگان  ، شده

در. اند مورد استفاده قرار گرفته اارايه4 جدول شمارهنتايج حاصل .ست شده

و دانشجويان:4 جدول شماره  حجم نمونه كاركنان

 حجم نمونه
 دانشجويان

 حجم جامعه
 دانشجويان

 حجم نمونه
 كاركنان

 حجم جامعه
 كاركنان

 نام دانشكده مديريت

)الف(دانشگاه تهران 59 36 1900 70
)ب(دانشگاه شهيد بهشتي 20 12 1942 72
)ج(دانشگاه عالمه طباطبايي 70 42 1766 65
14 383 7 )د(دانشگاه امام صادق 12
 مجموع 161 97 5991 221

1- Stratified Random Sampling 
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52 1389 بهار،45، شماره هفدهمسال فصلنامه بصيرت،

و نامه پرسش 221لذا در مجموع تعداد و نامه پرسش97 از دانشجويان  از كاركنان تكميل شده

به عدم يكسان بودن مقياس داده. ها مورد استفاده قرار گرفته است در تحليل هاي گردآوري با توجه

به دن، دادهپذير نمو شده، جهت انطباق . ها پرداخته شده است سازي داده نرمالهاي مناظر مختلف

به هر منظر براي دانشكده مديريت BSC، امتياز آن منظرBSC ميانگين مقادير متغيرهاي مربوط

. دهد مورد بررسي را تشكيل مي

 الفآرماني توسعه داده شده براي دانشكده مديريت مدل
ميهرآرمانيمدل شده ارايهبا توجه به مطالب به عنوان. شود دانشكده مديريت توسعه داده

 براي دانشكده مديريت الف در اين مقاله به قرار BSCريزي آرماني تركيبي با مدل مثال مدل برنامه

:استزير

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4

1 2 3 4 5 1 1

1 2 2 2

1 2 3 3

1 2

MinZ : 0.5909 d 0.1490 d 0.1471 d 0.1130 d

Subject to :

86.54 6.323y 9.368y 7.377y 7.143y 7.548y d d 100

75.78 7.026x 6.440x d d 100

89.69 7.963n 7.611n d d 100

92.45 6.909m 5.621m 6

− − − −

− +

− +

− +

+ + +

+ + + + + + − =

+ + + − =

+ + + − =

+ + +

{ }

3 4 5 4 4

2 1

1 1

5 1

1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5

1 1 2 2 3 3 4 4

.557m 6.674m 7.143m d d 100
x x 0
m x 0
m x 0

x ,x , y , y ,y , y , y ,n ,n ,m ,m ,m ,m ,m 1 If Selected,0 Otherwise

d ,d ,d ,d ,d ,d ,d ,d 0

− +

− + − + − + − +

+ + + − =
− ≤

− ≤
− ≤

=

≥

 هاي تحقيق يافته
از در اين بخش روش تشريح شده براي داده مورد شكده مديريت دان4هاي گردآوري شده

هر. گرفته شده است كارهببررسي هاي يك از حوزه نتايج بررسي وضعيت اين چهار دانشكده در

هر. شده استارايه5 جدول شماره در BSC چهارگانه مدل از در اين جدول درجه اهميت يك

 توسط عوامل حاصل شده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي گروهي طبق مقايسات زوجي انجام شده

. شده استارايه)ها اساتيد مطرح دانشكده( خبرگان صنعت
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و 53 ...تركيب كارت امتيازي متوازن

 BSC در ابعاد مدلها نتايج امتيازات دانشكده:5 جدول شماره

ي چهار گانهها حوزه

 BSCمدل
دجب الف

 درجه اهميت منظرها

)طبق نظر خبرگان(

و امكانات 78/7582/5490/5408/581490/0 مالي

69/8945/7073/8196/631471/0 مشتري

45/9203/8077/8441/811130/0 فرآيندهاي داخلي

و يادگيري 54/8644/5334/8270/515999/0 رشد

25/7820/9720/771 55/111 نمره نهايي موزون

مي5 جدول شمارهبا دقت در  در چهار منظر مدل» الف« شود كه دانشكده مديريت مشخص

BSC كه باعث شده اين دانشكده در نمره نهايي نيز باالتر،قابل توجهي است، داراي مزيت نسبي

مي. ها قرار گيرد از ساير دانشكده و امكانات را با سايربه طور كلي توان اختالف نمرات منظر مالي

كه سطح نمرات اين منظر نسبت به  مناظر در بين اين چهار دانشكده مشاهده نمود، به اين ترتيب

پ به ساير مناظر در ميان.استترينياساير مناظر كه نشانگر ضعف عمده اين منظر نسبت

مي دانشكده و امكانات. باشد هاي مورد بررسي منظر فرآيندهاي داخلي در نقطه مقابل منظر مالي

مياست، كه سطح نمرات در اين منظر باالتر از ساير مناظر  دانشكده مديريت. باشد به اين ترتيب

درهر»ب« و مشتري چند ب مزيت نسبي است، اما اين مزيتحايز دو منظر فرآيندهاي داخلي ه ها

و يادگيري و رشد و امكانات  با توجه به اهميت زياد منظر رشد،دليل ضعف شديد در منظر مالي

»ج« دانشكده مديريت. نتوانسته موفقيت چنداني در نمره نهايي حاصل نمايد)599/0(و يادگيري

و بودهو امكانات داراي ضعف در منظر مالي و رشد و فرآيندهاي داخلي سه منظر مشتري و در

به ساير رقباي خود دارد لذا وضعيتي متعا.استيادگيري داراي برتري  اين در حالي.دل نسبت

و نمره نهايي آن نداشته است كه ضعف شديد آن در منظر مالي تاثير نامناسب زيادي بر نتايج

جز در منظر فرآيندهاي داخلي در ساير مناظر از وضعيت نامناسبي»د«تدانشكده مديري. است

.برخوردار است

يكسازي آرماني اشاره شده در بخش با توجه به نحوه مدل و ، توسعه مدل آرماني صفر

و با استفاده از نرممورد بررسي هاي هاي آرماني دانشكده مدل  حل LINDOافزار توسعه داده شده

. شده استارايه6جدول شمارهدرو نتايج حاصل
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54 1389 بهار،45، شماره هفدهمسال فصلنامه بصيرت،

 هاي مديريت دانشكدهGPهاي اي حاصل از حل مدل نتايج مقايسه:6جدول شماره

 دانشكده مديريت دانشگاه

ف
دي
مناظرر

BSC 
 عالمت نام متغير

دجب الف

x1 بودجه1
*1111

2
و  مالي

x2111*1 امكانات دانشكده امكانات
n1 ياندانشجو3

*1*111
4

 مشتري
n20*111 شهرت دانشكده

m10111ها ظرفيت خدمات وكالس5
m20010 كاركنان6
m30000 سطح استانداردسازي7
و كاركنانارزيابي اسات8 m40000 يد
9

 فرآيندهاي
 داخلي

m51*111 استفاده از تكنولوژي
y10011 زي كاركنانساتوانمند 10
y2 سطح علمي اساتيد 11

*11*11
IT y3001*1بلوغ 12
y400*11 وضعيت استراتژيك 13
14 

و  رشد
 يادگيري

y501*1*1 ميزان نوآوري در دانشكده
و يادگيري 15 d1 انحراف از آرمان رشد

-092/4447/0504/8244/10
و امكاناتانحراف از آرمان 16 d2 مالي

-754/10634/31714/31454/28
d3 انحراف از آرمان مشتري 17

-347/2696/2976/13365/21
18 

 متغيرهاي
 كمكي

d4 انحراف از آرمان فرايندهاي داخلي
-407/0178/1297/0538/4

46413425 تكرارهاي الزم جهت رسيدن به جواب بهينه 19
411543/4507294/583983/1194856/13)ها از آرمان انحرافاتحداقل(مقدار تابع هدف 20

)گزينه راهبردي( متغير3نتايج اجراي مدل با اضافه نمودن محدوديت انتخاب حداكثر *:

و،شود چنانكه مشاهده مي و تعداد تكرارها و متغيرهاي انحراف از آرمان  مقادير متغيرها

درب، مقدار بهينه تابع هدف در اين جدولهمچنين كنار يكديگر راي چهار دانشكده مورد بررسي،

:قابل توجه است نكات زير،تر اين جدول با بررسي دقيق. اند قرار گرفته

به يكسان بودن ضرايب فني متغيGPدر اين مدل-الف و تابع هدف در تمامي با توجه رها

كه نحوه انتخاب شدن متغيرهاي اصلي در بين دانشك دانشكده يكدهها، طبيعي است ها از

به افزايش فاصله دانشكده. نمايد الگوي يكسان پيروي مي ،آل ها از مرز ايده لذا با توجه

آنتعدا كه آن دانشكده بر ميدارد،ها تمركزد متغيرهايي بنابراين در جدول. يابد افزايش

هر مشاهده مي مي هاي ضعيفبه سمت دانشكدهچه شود كه كنيم، تر از ديد مناظر حركت
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و 55 ...تركيب كارت امتيازي متوازن

مي راهبرديهاي حتياج به تمركز نمودن بر گزينها از بيشتري ايجاد شود تا بتوان انحراف

را ايده به امكانات محدود دانشكدهجهت رفع اين نقيصه. نمودحداقلآل و با توجه ها

ست تا براساس تعدادا تنها كافي،هاي راهبردي محدوديت در تمركز نمودن بر گزينه

كه گزينه مي در افق برنامههاي راهبردي  يك محدوديت،خواهيم بر آنها متمركز شويم ريزي

و يك بودن متغيرهاي آرماني. به مدل اضافه نماييم هاي گزينه( براي مثال با توجه به صفر

 گزينه راهبردي با الويت3در هر مدل اگر محدوديت زير را اضافه نماييم تنها) راهبردي

ميبيشتر )6ره جدول شما(. شوند انتخاب

x x y y y y y n n m m m m m+ + + + + + + + + + + + + =1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 3

و در هر منظر تعدادي ميBSC كردن انحرافات از مناظرحداقل با توجه به اينكه سطح-ب باشد

در متغير با درجه اهميت متفاوت وجود دارد، اگر دانشكده اي در منظري ضعيف باشد ولي

بر آن متغير را توصيه تمركز،هم مدل متغيري با اهميت بيشتر در آن منظر قوي باشد، باز

نمايد، چنانكه در مورد متغير نوآوري در دانشكده مديريت عالمه طباطبايي اتفاق افتاده مي

و اتخاذ سياست. است مدل را در ها بايد تر براي دانشكده هاي دقيق لذا براي رفع اين مشكل

.سطح خردتر توسعه داد

به ناچار در تعيين، در اين مدلBSC به دليل وجود يك محدوديت آرماني براي هرمنظر-ج

لذا نتايج اين مدل. نمايد جواب نهايي، مدل براي هر منظر حداقل يك متغير را انتخاب مي

كه اين امر خود نقطه قوتي براي ميBSC به توسعه موزون دانشكده در ابعاد مختلف پردازد

مي راتژيتمامي مناظر مورد بررسي را در استخراج است باشد، زيرا مدل مي .گيرد ها، در نظر

مت-د مي با بررسي به در هيچ آرماني،ها شويم كه دانشكده غيرهاي انحراف از آرمان متوجه

به ذكر است در اين تحقيق با توجه به نوع مدلاند آل دست نيافته ايده و تحليل، الزم سازي

كه اهميت دارد،آن و تنها چيزي  تخاب متغيرهاييان، اين موضوع اهميت چنداني ندارد

كه دارند كه بتوانند سريعاست)هاي راهبردي گزينه( و بهتر با توجه به اوزان اهميتي ،تر

به سطح مطلوب نزديك نمايند .دانشكده را

و نتيجه  پيشنهادهاگيري
از برنامه وتر مهمريزي راهبردي همواره يكي ين موضوعاتي است كه توجه مديران كسب

و اين كارها را به خود جلب و مساله كرده كه خود پيشرو علم  در مورد موسسات آموزش عالي

ريزي راهبردي، شامل تحليل مدل برنامه. از اهميتي دو چندان برخوردار است،تكنولوژي هستند
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و درون سازماني( وضع موجود و انجام تحوالت عمده برنامه،)محيطي كه براي ريزي اي است

از. هستندبهبود عملكرد سازمان، ضروري  ريزي راهبردي، داشتن ديد ين موارد در برنامهتر مهملذا

و وضعيت موجود در صنعت مربوطه و توسعه،كاملي نسبت به موقعيت  جهت شناسايي انحرافات

مي برنامه هردر.باشد هاي اصالحي و بيروني براي از اين تحقيق جهت ارزيابي محيط دروني يك

به ارزيابي متغير دانشكده و رقبايش در الگويي ها  پرداخته شد، پس از BSCهايي در هر دانشكده

كه عموماً در ادبيات استراتژيك با كمك ماترسي دانشكدهراهبردهايارزيابي جهت توسعه ها

SWOTبه انجام مي و  از االمكان حتيتا؛ استفاده شدGP از تكنيك است،طور ذهني پذيرد

كه از هاي صالحديد شخصي در انتخاب گزينه و براساس درجات اهميتي  راهبردي اجتناب شود

ميشمتخصصين آموز هر دانشكده انتخاب ارتقا ها براي موثرترين گزينه،شود مديريت اتخاذ

به ارزيابي عملكرد لذا اين مقاله.دنشو و دانشكده مديريت پرداختهچند با رويكردي راهبردي

هر ني گزينهآرما ريزي سپس با استفاده از تكنيك برنامه از هاي راهبردي مناسب براي توسعه يك

درمي،اين موارد را براي چهار دانشكده بررسي شده. نموده استارايهراها دانشكدهاين توان

. مشاهده نمود7 جدول شماره

ها هاي راهبردي مناسب براي ارتقا دانشكده گزينه:7جدول شماره

بر گزينه دانشكده هااي ارتقا دانشكدههاي راهبردي منتخب

 سطح علمي اساتيد دانشجويان بودجه الف

 تكنولوژي آموزش شهرت دانشجويانب

 ميزان نوآوري وضعيت راهبردي سطح علمي اساتيدج

 امكانات دانشكده ميزان نوآوري ITبلوغد

هر7 جدول شماره طبق درو تعاريف بخش تشريح متغيرهاي مدل يك از اين متغيرها كه

ميريزي نامهبر به طور. ها را تدوين نمود هاي راهبردي هريك از دانشكده توان برنامه بحث شد،

كه اين دانشكده نيازمند توسعه راهبردهايي در راستاي مثال مي توان براي دانشكده الف اشاره نمود

و خود شامل بودجه ساير بودجه آموزشي، پژوهشي، گرنت اساتيد، سرانه بودجه به ازاي دانشجو

به درآمدهاي دانشكده كه و سعي نمايد هاي مين بودجه مورد نياز خود در كنار درآمدتا بپردازد

و  و راهبردهاي خود همچنينجانبي و پژوهشي تمركز نموده  نحوه تخصيص آن به امور آموزشي

و منظور،دانشجوياندر مورد گزينه. را در اين زمينه تقويت نمايد هبودبجلب رضايت دانشجويان

به دانشكده نگرش ، به عبارت ديگر دانشكده نيازمند توسعه راهبردهايي در زمينه است آنها نسبت
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در.باشد ارتقا سطح مطلوبيت دانشجويان مي هاي آتي دانشكده تمركز بر اين حوزه امري برنامه لذا

كه توان اشارميسطح علمي اساتيددر مورد گزينه راهبردي سوم يعني. باشد ضروري مي ه نمود

مي تدوين برنامهدانشكده نيازمند كيد بر تدوينتالذا. باشد هايي در زمينه ارتقا سطح علمي اساتيد

اين اساسبر. استدانشكده ضروري براي اين در راستاي تقويت علمي اساتيد راهبردهايي

هر مي اش ها نيز گزينه يك از ساير دانشكده توان براي ارتقا جدول اره شده در هاي راهبردي بهبود

. را بحث نمود7شماره 

و BSCعالوه بر نتايج كاربردي حاصل از اين تحقيق، از ديگر نتايج آن تركيب مناسب مدل

مياست GP تكنيك كه ريزي راهبردي ساير موسسات هاي ديگري چون برنامه توان در حوزه،

و غيرانتفا ريزيي برنامهها توان از ساير مدلمي يقينبه طور در اين زمينه.استفاده كرديعانتفاعي

ياراهبردي از قبيل مدل دلتا .و نتايج حاصل را مقايسه نمودنيز استفاده نمودارزش زنجيرهو

مي يك از مدل شايان ذكر است كه هر و در نهايت برنامه هاي مذكور هاي تواند مكمل ديگري بوده

در بهبود مي اي نظر گرفتن مجموعه بايد با .ها توسعه يابندن ديدگاهاي از
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