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  ها تحليل پوششي دادههاي آموزشي با استفاده از مدل ارزيابي عملكرد گروه

  *،3، سيد اسماعيل نجفي2، فرهاد حسين زاده لطفي 1نيما هاشمي

  واحد ساوه       دانشگاه آزاد اسالمي –مهندسي صنايع  دانشكده1
      علوم و تحقيقاتواحد تهران دانشگاه آزاد اسالمي 2

  حقيقاتعلوم و ت مي تهران واحداسال دانشگاه آزاد3

1388 خرداد: تاريخ پذيرش .1388فروردين : تاريخ داوري .1388فروردين : تاريخ دريافت  

  چكيده  
 از يمجموعـه  هـا مـدل  ايـن  .شـود مي استفاده عمليات در تحقيق رياضي هايمدل از هاي دانشگاهيسيستم وريبهره و كارايي ارزيابي منظوربه امروزه،
 از يك هر و تأثيرگذاري اهميت ميزان به توجه با و گيرندمي نظر در خروجي و ورودي هايشاخص عنوان به را خدماتي و آموزشي پژوهشي هايتفعالي

 محاسـبه  گيرنـده تصـميم  واحدهاي ييكارآ ميزان عنوان به هاموزون ورودي مجموع بر هاخروجي موزون مجموع نسبت عملكرد، مجموعة در هاشاخص
كه در دو حالـت بـازدهي بـه مقيـاس     يي فني يازده گروه آموزشي مورد ارزيابي قرار گرفته كارآ ،هاتحليل پوششي داده ازدر اين مقاله با استفاده  .شودمي

احد مورد بررسـي  و 11از مجموع دهد كه يي نشان ميدست آمده از محاسبه كارآهنتايج ب و ثابت و بازدهي به مقياس متغير محاسبات انجام پذيرفته است
هـا و وضـعيت   ، نقاط ضعف و قوت هر يك از گـروه هاي آموزشييي گروهبندي كارآهمچنين رتبه شويمميواحد با ناكارايي مواجه  5واحد كارا و تنها در  6

  .نيز بيان شده استاستفاده از منابع 

  وري ها، بهرهتحليل پوششي داده ،كارآيي :كلمات كليدي

  مقدمه - 1

از نسبت ستانده كل به نهـاده   كه عني تلف نكردن منابع استيي به مكارآ
سـالت و هـدف اساسـي هـر     از طرفـي بـدون شـك ر   آيـد  دست ميهكل ب

باشـد اسـتفاده از   از منابع در اختيار مـي  برداري مؤثر و كارآمجموعه بهره
هاي بالقوه و ها و محدوديتهاي پيشرفته و شناخت فرصتفنون و تكنيك

هـا بـه   دانشـگاه . اسـت ه آگاهي از وضعيت فعلـي سـازمان   ب وابستهبالفعل 
مين نيـروي انسـاني مـاهر و    نه اصلي آموزش عالي و منبع مهم تأعنوان بد

اي در رشـد و توسـعه اقتصـادي،    كننـده ينيـ نقش بسيار مهم و تع ،متفكر
عنوان محور اصـلي توسـعه نيـز    هو بعضاً ب دارنداجتماعي و فرهنگي كشور 

عنـوان يـك   هها بيي دانشگاهسالمت كارآ رو حفظ واينشوند از معرفي مي
توانـد توسـعه   ها مييي دانشگاهآيد چرا كه عدم كارآشمار ميههدف مهم ب

رو به همان هاي آموزشي و پژوهشي را محدود سازد از اينمعلمي و سيست
تواننـد بـه رشـد علمـي و اقتصـادي      نسبت كه واحدهاي كارآ و سالم مـي 

تواند بحرانهـاي  لم بودن و عملكرد بد آنها نيز ميد ناساجامعه كمك نماين
  .همراه داشته باشدهاجتماعي و اقتصادي را ب ،عظيم فرهنگي

در اين ميان بررسي عملكرد بخشهايي كه ساختار آنها به شـكل سـازماني   
  ) مثالٌ گروههاي آموزشي دانشگاه( با چندين شعبه) مثٌال دانشگاه( بزرگ

  

ها وظايف اجرايي را برعهده گيرد شعبهاص قرار مياست، مورد توجه خ
 .هاستنيز نظارت و كنترل شعبه) مديريت ارشد(دارند و وظيفه سازمان 

پذيرد كه بررسي عملكرد درون سازمان به چند دليل عمده انجام مي
  :توانند ترين آنها ميمهم

هاي تحت نظارت منظور كنترل و نظارت بر كار شعبهها بهسازمان -1
   .خود بايد وضعيت آنها را با معيارهاي مناسبي بررسي كنند

) مـديران شـعب  (اجرايـي   نپـذيري مـديرا  منظور ايجـاد مسـئوليت  به -2
شـود و  مي سيستم تنبيه و تشويق مناسبي پاداش داده باعملكرد آنها 

  .گرددها فراهم ميبدين ترتيب زمينه رقابت بين شعبه
هـا  جهي براي تخصيص بودمناسبتوان معيارهاي با بررسي عملكرد مي -3

 .ددست آورهها بو منابع موجود بين شعبه
ها و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت آنهـا و ايجـاد   با ارزيابي شعبه -4

     . هم نموداها فربستري مناسب زمينه ايجاد رقابت سالم را بين شعبه
هاي يك سـازمان  با مشخص شدن اهميت ارزيابي و بررسي عملكرد شعبه

رها بر اسـاس  د معيارهايي براي بررسي عملكرد مشخص نمود اين معياباي
    هـا خواهـد بـود بايـد مشـخص نمـاييم كـه       اهداف مشخص شـده شـعبه  

ي خود چـه سـطحي از   هاهاي مختلف براي سطح معيني از فعاليتشعبه *corresponding author e-mail: najafi1313@yahoo.com 
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هـايي بـراي ايجـاد    بـر ايـن اسـاس روش    .نماينـد ها را استفاده مـي نهاده
تـوان بـه روش   ترين آنها مياع شده است كه از مهممعيارهاي مناسب ابد
  ]. 3 [،]4[ .ها اشاره نمودهتحليل پوششي داد
بخش سـوم سـابقه    .له پژوهش توضيح داده خواهد شددر بخش دوم، مسأ
گردد و بخش چهارم به بررسـي مبـاني نظـري پـژوهش     پژوهش مرور مي

ـ   اختصاص داده شده است بخش پنجم متغير ب يـك  هـاي پـژوهش در قال
ــل داده     ــه و تحلي ــاني تجزي ــش پاي ــده و در دو بخ ــدل آورده ش ــا و م      ه

   .گيري، موضوعات مورد بحث خواهند بودنتيجه

   سابقه پژوهش - 2

گيري راندمان يا كارايي هميشه يكي از مباحث مهم مـديريت بـوده   اندازه
كه در اغلـب  ها باعث شده است هاي تحليل پوششي دادهو توانمندي است

عنوان ابزاري مناسب بـراي ارزيـابي اسـتفاده شـود و     هاقتصادي ب بخشهاي
  : استها به شرح ذيل ارزيابي عملكرد دانشگاهترين آنها در حوزه مهم

بـا اسـتفاده از مـدل تحليـل      MBA هاييي نسبي برنامهتعيين كارآ -1
با مطالعـه  . ميالدي 1999ها، كلبرت و همكاران در سال پوششي داده

هـاي ناشـي از   يييـابي ناكـارآ  به ريشـه ي در آمريكا واحد دانشگاه 24
هايي كه رضايت دانشجويان، هاي مختلف در سه مقوله، ستاندهستانده

كننــد برگــزار كننــدگان وتركيبــي از دو دســته قبــل را ارزيــابي مــي
  ].11[ پرداختند

هاي استراليا بـا اسـتفاده از   يي تكنيكي و مقياس دانشگاهارزيابي كارآ  -2
مطالعه . ميالدي 2001ها، اوكيران در سال پوششي دادهروش تحليل 

هـاي  واحد دانشـگاهي انجـام پـذيرفت، سـه دسـته سـتانده       36روي 
صورت جداگانـه ارزيـابي شـد و بـا توجـه بـه       هآموزشي، مالي و كلي ب

ها در اجراي مدلهاي سـه گانـه ناشـي از تركيـب آنهـا،      كاهش ستانده
و ثبات امتياز در برخي ديگر ها كاهش امتياز كارايي در برخي از واحد

 .يابي علل آن پرداخته شدمشاهده و به ريشه
هـاي مختلـف بـا اسـتفاده از     با مقايسـه روش يي مدارس ارزيابي كارآ -3

بـا اسـتفاده از دو روش    1999اين تحقيق در سـال  . هاي يكسانداده
DEA و COLS  ــدازه ــر ان ــي ب ــاي ناشــي از مبتن ــري خطاه        گي

ها در دوازده گـروه داده   ييناكارآجداسازي آن از ميزان گيري و اندازه
گيري، و ستانده با ارتباط غير خطي انجام پذيرفت عامل خطاي اندازه

-مونه مبناي دسـته يي و اندازه نها، ميزان ناكارآهمبستگي ميان داده
 . ]7[بندي قرار گرفت 

 تحليل ارزش كارايي تحقيقات دانشگاهي و علمي، كرهـونن در سـال    -4
واحـد تحقيقـاتي در مدرسـه     18اين تحقيق بر روي . ميالدي 2001

دخيل كـردن   براياقتصادي هلسينكي انجام پذيرفت و بر ارائه مدلي 
گيرندگان در تشـخيص و انتخـاب بهتـرين عملكـرد،     نظرهاي تصميم
نها بر يكديگر مورد مطالعه آها و برتري ها و ستاندهدهاتركيب بهينه نه

 .]7[قرار گرفت 

هـاي مختلـف، تاناسـوليس در سـال     يي مـدارس بـه روش  جزيه كارآت -5
مدرسـه در كشـور    122او و همكـارانش بـه بررسـي    . ميالدي 2001

هـا را بـراي   در آن نوعي از تحليل پوششـي داده  انگلستان پرداختند و
آمـوزان و عملكـرد   ها ناشي از عملكـرد دانـش  يابي علل ناكارآييريشه

 .]4[ مدرسه پرداختند
ت ايران هاي دانشگاه علم و صنعبندي دانشكدهابي كارايي و رتبهارزي  -6

در ايـن پـژوهش امتيـاز      AHPهـا و به كمك تحليـل پوششـي داده  
ـ   يي دانشـكده كارآ مـورد   AHPعنـوان ورودي روش  ههـاي مختلـف ب

 .]4[ استفاده قرار گرفته است
ده هاي علوم انساني دانشگاه تهران بـا اسـتفا  ارزيابي عملكرد دانشكده  -7

بنـدي  در اين تحقيـق بـه رتبـه    .اي فازياز مدل تحليل پوششي داده
با اسـتفاده از روش   فازي پرداخته شده و  DEAها بر اساسدانشكده

 .]8[ ها و حذف خاصيت جانشيني آنها پرداخته شدپروفايل داده
   هاي انجـام شـده در ايـن حـوزه    مطالعات مذكور صرفاٌ تعدادي از پژوهش 

       هـاي متعـدد ديگـري كـه در ايـن حـوزه و      االت و پـژوهش و مقـ  باشدمي
هـاي  رفته است خود گواه روشني است بر قابليتيهاي ديگر انجام پذحوزه

ـ   هها بتحليل پوششي داده زار قـوي و كارآمـد در محاسـبات    عنـوان يـك اب
  .ييكارآ

  تحقيق شناسيروش - 3

اي اجرا ابخانهطور ميداني كتهتحليلي است و ب توصيفي نوع از تحقيق اين
و  87-1386محدوده زمـاني ايـن تحقيـق در سـال تحصـيلي      شده است 

محدوده مكاني طرح مذكور يازده گروه آموزشي دانشكده فني و مهندسي 
كــه در مقــاطع كــارداني، كارشناســي و  اســتســاوه دانشــگاه آزاد واحــد 

 35اسـت كـه تعـداد     يـادآوري پذيرد الزم به كارشناسي ارشد دانشجو مي
خنامه در سطح مديران و كارشناسان دانشكده توزيع گرديـده كـه بـه    پاس

  .است شدهها مشخص كمك آنها ارجحيت شاخص
اي و از منابع داخل و خارج كشور در اين زمينـه،  پس از جستجوي رايانه 

چنين بررسي مسـتندات و مطالعـات موجـود در دانشـگاه و در نهايـت      هم
ن حوزه، متغيرهـاي تحقيـق در دو   بررسي نظرات خبرگان و كارشناسان اي

  :اندمشخص شده) هاخروجي(و ستانده ) هاورودي(نهاده  بخش

  هاي ورودي و خروجي شاخص :)1(جدول 

  خروجيها  وروديها
   استادان تعداد -1
  استادانساعت كار  -2

  تعداد دانشجويان  -3
  كيفيت دانشجويان  -4
  امكانات گروه  -5

  تعداد فارغ التحصيالن -1
ــروطي و   -2 ــجويان مش ــداد دانش تع

  اخراجي
  تعداد كتاب و مقاالت -3
  ميزان رضايت دانشجويان -4
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  ها ورودي: الف
هـاي مختلـف   در پايـه  استادانعبارت است از تعداد : استادان تعداد -١

اي كـه هـر سـال در صـورت رعايـت      عبارتسـت از پايـه   استادانپايه (
اي هيات علمـي اعطـا   حداقل استانداردها آموزشي و پژوهشي به اعض

بـر اسـاس پايـه آنهـا      استادانالزم به توضيح است كه وزن ) گرددمي
ا بـر  ر اسـتادان اوزان مرتبه  )2(جدول  متفاوت محاسبه گرديده است

 .نمايدحسب پايه علمي آنها مشخص مي

  استاداناوزان مرتبه : )2(جدول 

وزن تخصيص   مرتبه  رديف
  داده شده

وزن تخصيص   مرتبه  رديف
  ه شدهداد

  15  دانشيار  3  5  مربي  1
  20  استاد  4  10  استاديار  2

ت يأاز اعضاي ه استادانچون بسياري از : استادانساعات كار  -٢
ثيرات عات حضور رسمي آنها در دانشگاه تأباشند سامدعو مي ،علمي

ت علمي استادان هيأعالوه برآن بسياري از متفاوتي خواهد داشت 
    ه بر واحدهاي موظف را تدريستعدادي واحد اضافي عالو ،عضو
اساس پايه علمي آنها  در اين قسمت نيز بر يادآورينمايند الزم به مي

 .باشد داراي وزن خاص مي
عبارتسـت از تعـداد دانشـجويان در هـر مقطـع      : تعداد دانشجويان  -٣

  تحصيلي
اين شاخص مهم عبارتست از رتبـه و امتيـازي   : كيفيت دانشجويان -۴

ي قبولي در مقطع تحصيلي كسب كرده است اين است كه دانشجو برا
رو هر باشد از اينشاخص نمايانگر پايه علمي دانشجو در هر مقطع مي

چه مقدار اين نهاده بيشتر باشـد منـابع در اختيـار گـروه بـراي ارائـه       
 . يابدخروجي مورد نظر افزايش مي

طبيعـي   اسـت بسياري از امكانـات اختصاصـي گـروه    : امكانات گروه -۵
 .گرددميباال بودن امكانات باعث ارائه خروجي بهتر كه است 

  :هاخروجي:ب
عبارتست از تعداد فارغ التحصـيالن در هـر   : تعداد فارغ التحصيالن -1

مقطع تحصيلي با احتسـاب ارزش وزن اختصـاص داده شـده بـه هـر      
  .مقطع

هايي است كـه  از شاخص: تعداد دانشجويان مشروطي و اخراجي -2 
شود در صورتي سـازمان بـه دنبـال    يت حاصل ميبا كاهش آن مطلوب

  .مينيمم گردد بايدها است اين خروجي يه خروجيقماكزيمم كردن ب
تعداد مقاالت علمي چـاپ  اين شاخص شامل  :تعداد كتاب و مقاالت -3

هاي چاپ شده اعم ، تعداد كتابشده در مجالت فارسي و غير فارسي
وزن مخصـوص بـه خـود     كه هـر كـدام داراي   استليف و ترجمه از تأ

  . هستند

اين شاخص عبارتست از ميانگين نمـره  : ميزان رضايت دانشجويان -4
اين ارزشيابي در هر تـرم طـي    .هر گروه در هر ترم استادانارزشيابي 

ايــن  هــاينمــرهپــذيرد اي توســط دانشــجويان انجــام مــيپرسشــنامه
ن نمره شود سپس ميانگيپرسشنامه براي هر استاد ميانگين گرفته مي

  .آيددست ميهگروه ب استادان

  :هاتحليل داده براياستفاده شده  هايمدل - 4
هـا بـه   يي عبارتست از نسـبت سـتانده  آصوالً از لحاظ كاربردي تعريف كارا

  ، ييآتشـخيص كـار   در .هـا در مقايسـه بـا يـك اسـتاندارد مشـخص      نهاده
بـه روش  تـوان  ها مـي كه از جمله اين روش وجود دارد هاي متفاوتيروش

هـا  و روش تحليل پوششـي داده  .تحليل مرزي اشاره نمود تحليل نسبت و
  :است صورت زير قابل تعريفهباشد كه بيك روش مرزي ناپارامتريك مي

ريـزي كسـري   يك مساُله برنامه) DMU(گيرنده يي هر واحد تصميمآكار
ماكزيمم نسبت خروجي توزين شـده  ) DMU(باشد، يعني كارايي هر مي

هــا و ورودي. رودي تــوزين شــده تحــت يكســري محــدوديت اســت بــه و
هـا  ها وخروجـي هاي وروديها اعداد معلومي هستند و مقادير وزنخروجي

 .گيرنده ماكزيمم شوديي آن واحد تصميمآشوند، كه كارطوري انتخاب مي
  .]8و1[

  {DMUj : j=1,...,n}گيرنـده بـه صـورت   واحد تصـميم  nفرض كنيد 
خروجـي   sورودي مختلـف جهـت توليـد     mكدام از  موجود است كه هر

و   r=  (s ,…,1)ام rبـه ترتيـب خروجـي      xijو yrjو . كننـد  استفاده مي
 j=  (n ,…,1)ام  jگيرنـده از واحـد تصـميم    i=  (m ,…,1)ام  iورودي

  .باشند مي
بـه   v=   (v1,v2,…, vm)و  u=  (u1,u2,…, us)و اگـر فـرض كنـيم   

در ايـن صـورت    هـا باشـد   هـا و ورودي  هاي خروجـي  رهاي وزنترتيب بردا
  :يي به صورت زير تبديل خواهد شدكارآ

  
        u1y1 +…+ usys  

كارايي=                                                                  (1) 
        v1x1 +…+ vmxm 

كه چارنزو همكـاران  . استمشكل محاسبه كارايي مشخص نبودن ضرايب 
توانستند مشكل ضرايب را برطرف كنند براي اين منظور پيشنهاد گرديـد  

خواهـد بـراي ورودي يـا     كه هر واحد تصميم گيرنده، هر وزني را كـه مـي  
، در محاسـبه  هاوزناين  خروجي خود در نظر بگيرد به شرط آن كه وقتي 

ا را بيشـتر از يـك   شود كـارايي آنهـ  كارايي ساير واحدهاي ديگر لحاظ مي
 CCRمـدل  . هاسـت  اين اساس كار در روش تحليل پوششـي داده . نشود

  :شودنوشته مي به صورت زير  DMUpبراي ارزيابي

∑

∑

=

== m

i
ipi

S

r
rpr

p

xv

yu
e

1

1max                  )2(  
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,....11.

1

1 =≤

∑

∑

=

=  

0,0 ≥≥ VU  
يد كه با نوشتن دوآل آاعمال تغييراتي به فرم خطي در ميله فوق با أمس

  :صورت زير خواهيم داشتهآن ساختار پوششي مدل را ب
  

θmin  

nixxts
n

j
ijjip ..._. 10

1
=≥∑

=
λθ

 )3(  

sryy rp

n

j
rjj ..1

1
=≥∑

=
λ  

0≥jλ  
  

كاهش حداكثر  ،هدف با ماهيت ورودي CCRمدل  1فرم پوششيدر  كه
وري كه حداقل همان خروجي بتواند است به ط өرودي با نسبت وسطح 

مقدار بهين تابع هدف باشد،  θ*اگر  شودثابت ميو  توليد شود
10 * ≤≤ θ تاس.  

امتياز ها، گردد تعدادي از واحدمشاهده مي θبعد از محاسبه مقدار 
هاي كالسيك تحليل  از مدلبا استفاده  بوده و يي آنها برابر با يكآكار

    هاي موجوداز روش بايدو  بندي نيستند، ها قابل رتبه پوششي داده
ترين آنها روش اندرسون پيترسون بندي استفاده نمود كه مهمرتبه

)2AP( [6] [1]پذيرداست كه بر اساس دو گام مطرح شده زير انجام مي:   
دهاي تحت ارزيابي را براي واح  CCRمدل مضربي و يا پوششي -1گام 
   .تا واحدهاي كارا و غير كارا مشخص شوند كنيمميحل 
بـا   )انـد شـده  هايي كه كارآو يا صرفاٌ واحد( را هامجدداً همه واحد -2گام 

  )4معادله (كنيم حذف محدوديت مربوط به واحد تحت ارزيابي حل مي
  

θmin  

sjyytS rp

n

pj
j

rjj ,....1.
1

=≥∑
≠
=

λ            )4(  

mixx ip

n

pj
j

ijj ,...._ 10
1

=≥+∑
≠
=

θλ

     

                                                 
١-Envelopment form  
٢-Anderson&Peterson=AP   

Pjnjj ≠=≥ ,,....10λ  
در اين تحقيق بازده به مقياس واحدها نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است 

تواند از مزاياي بازده به اي است كه يك سازمان ميتوسعه، كارايي مقياس
فرض  و دست آوردهاش به سوي مقياس بهينه بمقياس با تغيير اندازه

د بازده به مقياس ثابت در مدل بدان معنا است كه اندازه سازمان در وجو
گيرد گاهي با بزرگ شدن سازمان تشخيص كارايي مورد توجه قرار نمي

يي كمتر از دو برابر را ارايه هاخروجي ،ها به ميزان دو برابرافزايش ورودي
علت هكند كه بيانگر بازده به مقياس نزولي است اين امر ممكن است بمي

هاي ناشي از آن و ناهماهنگيعدم توانايي در اداره يك سازمان بزرگ 
 ]6و1و5 [.باشد

استفاده شده  3بردن -ترال  –س از روش بنكر ابراي محاسبه بازده به مقي
puبا توابع هدف خطيريزي در اين روش كه با حل دو برنامهاست    ،

pu  و+
pu گردددر مورد بازدهي به مقياس اظهار نظر مي است.  

pp uMaxu =+       

  s.t   1=pXV
)

   
          0≤−− pjj uVXUY  nj ,...,1=    ,    
          0=−− ppp euXVYU

))

      )5                         (       

         0≥U   ,  0≥V    ,  0≤pu  
  
  
  
  
  
  
  
  

≥≥+در صورتي كه  pp uu باشد بازده به مقياس واحد تحت ارزيابي  0
+>0و اگر  ثابت است

pu   و در صـورتي  باشد بازده به مقياس افزايشـي
  [1] .گويندباشد بازده به مقياس را كاهشي مي pu<0كه 

استفاده شـده    GAMSنويسي درهاي فوق تماماٌ از برنامهبراي حل مدل
  .گرددارائه مياست كه نتايج در قسمت بعد در قالب جداولي 

  هاي تحقيق يافته - 5

بي هاي آموزشي اين واحد دانشگاهي با مدل مضرگروه يي نسبيكارآ
CCR  در دو حالت با بازدهي به مقياس ثابت و بازدهي به مقياس متغير

  :ارائه شده است) 3(محاسبه گرديده است و نتايج مطابق جدول 

                                                 
٣ - Bardhan  

pp uMinu =    
  1=pXV

) s.t     
nj ,...,1=        0≤−− pjj uVXUY  

       0=−− ppp euXVYU
))

 
        0≥U   ,  0≥V    ,  0≥pu  
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٨٩ 
 

  

  و مشخص نمودن بازده به مقياس BCCو CCRيي در دو حالت محاسبه كارآ): 3(جدول 

  بازده به مقياس  +CCR BCC  U_ U  گروه آموزشي
DMU1 1  1  19.63-  0  ثابت  

2DMU  1  1  3.16 -  0  ثابت  
3DMU  1  1  0.84 -  0  ثابت  
4DMU  1  1  4.8-  0  ثابت  
5DMU  0.849  0.885  1.72 -  0.085-  كاهشي  
6DMU  0.75  0.801  0  0.582  ثابت  
7DMU  0.948  0.95  0.137-  0.137-  كاهشي  
8DMU  1  1  12.48-  0  ثابت  
9DMU  1  1  11.46-  0  ثابت  
10DMU  0.634  0.654  0  0  ثابت  
11DMU  0.495  0.613  0.925  1.664  افزايشي  

  
  و بهترين ورودي و خروجي APها بر اساس بندي واحدرتبه: )4(جدول 

يي بر اساس بهترين كارآ  APيي بر اساس كارآ  گروه آموزشي
بر اساس (بندي رتبه )APبراساس ( بنديرتبه  ورودي و خروجي

بهترين ورودي و 
  )خروجي 

DMU1 3.48  
  0.462  

2  2  

2DMU  1.051  
0.326  

6  5  

3DMU  1.173  
0.346  

5  4  

4DMU  1.328  
0.324  

4  6  

5DMU  0.849  
0.234  

8  8  

6DMU  0.75  
0.237  

9  9  

7DMU  0.948  
0.358  

7  7  

8DMU  4.237  
0.363  

1  3  

9DMU  1.438  
0.458  

3  1  

10DMU  0.634  
0.207  

10  10  

11DMU  
0.495  

0.162  11  11  

  
  



 هاه هاي آموزشي با استفاده از مدل تحليل پوششي دادهوارزيابي عملكرد گر/ نيما هاشمي و همكاران

٩٠ 
 

اي آموزشي با استناد به نتايج ههدر اين قسمت به بررسي عملكرد گرو
  :پردازيممحاسبه شده مي

كافي است جدول  ناكارآ و هاي آموزشي كارآبراي تشخيص گروه •
كه از مجموع يازده گروه آموزشي مورد  را بررسي كنيم )3(شماره 

هم در حالت بازده به  9و 1،2،3،4،8هاي آموزشي بررسي، گروه
بوده و بقيه  ياس متغير كارآه مقمقياس ثابت و هم در حالت بازده ب

يي مجموع واحدهاي باشد و ميانگين كارآمي هاي آموزشي ناكارآگروه
حالت بازده به  و در0.88 آموزشي در حالت بازده به مقياس ثابت

  .است0.9مقياس متغير 
هاي آموزشي گروه بندي كارآييبراي مشخص نمودن ترتيب رتبه •

هاي بندي واحدفاده گردد رتبهاست) 4(كافي است از جدول شماره 
پذيرد در صورتي كه يي انجام مير اساس ميزان امتياز كارآب ناكارآ
اند رسون، دو روش نماييممجدداً ارزيابي  بايدرا  هاي كارآواحد

بندي استفاده رتبه ن معيار بهترين ورودي و خروجي برايپيترسو
روش رتبه گرديده است مطابق جدول مذكور واحد شماره يك در دو 

 .دوم را كسب نموده است
اند كه با تقسيم شده هاي آموزشي به دو دسته كارآ و ناكارآهگرو •

هاي آموزشي از توان وضعيت استفاده گروهداشتن مقدار كارآيي مي
يي ميزان ناكارآ به شكل بهينه بررسي نمودرا منابع در اختيار خود 

ميزان  jdد مقدار گردمي هاي آموزشي از رابطه زير محاسبهگروه
نمايد و استفاده بهينه از منابع مشخص مي يي واحدها را درناكارآ

 :استمطابق جدول زير  هايي گروهمقدار ناكارآ
  

jjd θ_1=

  
  ميزان ناكارايي گروههاي آموزشي: )5(جدول 

  
توانند با دو رويكرد به مي ييكسب كارآ براي هاي آموزشي ناكارآگروه •

 شدن حركت نمايند  سمت كارآ
 مقادير خروجي  افزايش-2 )هاورودي(كاهش منابع در اختيار  -1

چنين كمبود ها و همزاد مصرف در وروديبا مشخص شدن ميزان ما
ـ ه، بهاي ناكارآهاي واحدتوليد در خروجي كمـك روابـط   هسادگي و ب

 شــدن واحــدهاي مــذكور در راســتاي كــارآ ميــزان تغييــرات را زيــر
  .نمايدمشخص مي

  

 

 
 

  
 
آموزشي ناكارا سازماني گروههاي الگوي ممكن است خواسته باشيم  •

كه ) 6(كه جدول شماره  مشخص نماييمگروههاي كارا بر اساس 
وضوح نشان هاين مهم را ب براي گروههاي ناكارا تهيه گرديده است

 .ميدهد
  

  گيري  نتيجه - 6

هاي آموزشي يـك  آوري شده گروههاي جمعدر اين تحقيق بر اساس داده
هـا  واحد دانشگاهي از لحاظ ارزيابي عملكرد به كمك تحليل پوششي داده

يي فنـي در  هاي مربوط به ميـزان كـارآ  با توجه به جدول ارزيابي شدندكه
واحـد   6واحد مورد بررسـي   11حالت بازدهي به ثابت و متغير از مجموع 

  .باشيميي مواجه ميبا ناكارآ واحد 5كارا و تنها در 
 

  

11DMU  10DMU  9DMU  8DMU  7DMU  6DMU  5DMU  4DMU  3DMU  2DMU  DMU1 گروه آموزشي  

  ميزان ناكارايي گروهها  0  0  0  0  0.115  0.2  0.05  0  0  0.346  0.0387
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  شده هاي ناكارآ براي كارآالگوهاي واحد: )6(جدول 
  اهالگو  يي مقدارنا كارآ  گروه آموزشي

DMU5 0.115  1(0.842)  , 4(0.157) 
DMU6  0.2  1(0.728)    ,  4(0.272) 

DMU7 0.05  1(0.792)   , 4(0.074)   ,  9(0.134) 

10DMU  0.346  1(0.557) ,  4(0.012)  , 8(0.022)  , 9(0.409) 

11DMU  0.0387  1(0.551)  , 4(0.020)  ,  8(0.175)  , 9(0.254) 

شـي و  هـاي آموز ابتي سالم بين گـروه ، يكي ايجاد فضاي رقپژوهشنتيجه 
كـه   يي استديگري علل كارا نبودن و نحوة رسيدن به سطح مطلوب كارآ

يي و اطالعـات حاصـل از   هاي مؤثر بر كـارآ ها وخروجيبا توجه به ورودي
 .يي هدايت نمـود اي آموزشي ناكارآ را به سمت كاراهتوان گروهارزيابي مي

هـاي  اي تخصـيص بودجـه بـين گـروه    تـوان بـر  ميچنين از اين معيار هم
هاي آموزشي كه توانستند با سـطح معينـي   آموزشي استفاده نمود به گروه

امكانـات و بودجـه بيشـتري     بايداز امكانات عملكرد باالتري داشته باشند 
ي ياهـ هانـد برنامـ  هاي آموزشي كه ناكـارآ شـده  اختصاص داده شود و گروه

آموزشـي   هاينمودن گروه طرفي كارآو از  .بهبود وضعيت ارائه گردد براي
توانـد در مصـرف منـابع ورودي صـرفه جـويي ايجـاد نمـوده و        ناكارآ مـي 

ها را افزايش و در نهايـت هزينـه سـرانه دانشـگاه را كـاهش      خروجي گروه
  .دهد

   پيشنهاد براي تحقيقات آتي - 7
هاي آموزشي به كمك شاخص گروه وريمحاسبه رشد بهره –الف

   استآوري اطالعات در چند دوره امكان پذير جمعكه با –مالمكوئست 
هاي گروه(گيرنده هاي تصميمتخصيص بودجه و منابع به واحد -ب

توانيم تخصيص ها كه ميهاي تحليل پوششي دادهبه كمك مدل) آموزشي
  هاي آموزشي را انجام دهيم هزينه ثابت گروه

ريزي مههاي سلسله مراتبي برناسازي تحليل پوششي دادهمدل -ج
بخش هاي آموزشي را به چند به منظور ساختن اين مدل گروه –آرماني

   گرددها مشخص مييي گروهشود و سپس امتياز كارآتقسيم مي

   و ماخذمنابع  - 8

ها و يل پوششي دادهتحل فرهاد، زاده لطفي،حسين المرضا،غ جهانشاهلو، ]1[
 .1378، اسالمي واحد علوم و تحقيقاتدانشگاه آزاد  ،كاربردهاي آن

هاي آموزشي ها و گروهيي دانشكدهارزيابي كارآنژاد، مظفري محقر، حيدري ]2[
هاي دولتي با استفاده از مدل رياضي تحليل پوششي بدني دانشگاهتربيت
 .1385، دانشگاه چمران اهواز،هاداده

 ارزيابي جهت هاداده پوششي تحليل مدل يك ارائة سلطانعلي، شهرياري، ]3[

 كارشناسي نامة پايان ،تهران دانشگاه علوم انساني هايكدهدانش نسبي عملكرد
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