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 چکیده

شود، ماندگی کشورها میباعث پیشرفت یا عدم عقبترین عواملی که در دنیای امروزی، یکی از مهم

عالی و  آموزش هایهزینه افزایشباشد. انتقال و تولید دانش و تکنولوژی از طریق مراکز دانشگاهی می

 .نسبت به ارزیابی عملکرد خود اقدام نمایند هامحدود بودن منابع در دسترس سبب گردیده، تا دانشگاه

 .است هاآن کارایی سنجش و ارزیابی ها،دانشگاه عملکرد ارزیابی هایراه از یکی

پارامتریک تحلیل پوششی  روش نا اساس مطالعات پیشین ابتدا شاخص کارایی از طریق در این مقاله بر

 عوامل از هر یک سهم شده(،شده و سپس با روش پارامتریک )مدل رگرسیون سانسور ها محاسبهداده

برای  هایگذاریسیاست عنوان راهبردهایی جهت بهبوددانشگاهی به هایواحد کارایی شاخص بر مؤثر

 24محدود، محاسبه و بررسی شده است. در طی این فرآیند، از اطالعات مربوط به  منابع تخصیص

اساس مطالعات و  برسال اخیر استفاده شده است.  2دانشگاه جامع بزرگ و برخوردار دولتی کشور طی 

شامل تعداد دانشجویان، های اصلی شاخص نظران مربوطهخبرگان و صاحب تحقیقات پیشین و نظر

عنوان علمی، بودجه جاری آموزش، فضای سرانه کالبدی و فضای سرانه رفاهی بهتعداد اعضای هیئت

های تعداد مقاالت، تعداد کتب، درآمد اختصاصی و تعداد متغیرهای ورودی و از شاخص

 های تحصیلیها طی سالاند. بررسی دانشگاهشدههای خروجی انتخابعنوان متغیرالتحصیالن بهفارغ

                                                                                                                                        
 و هاداده یپوشش لیتحل از استفاده با هادانشگاه ییکارا بر مؤثر عوامل یبررس ارشد یکارشناس نامهانیپا جهینت مقاله 2 

 .است عیصنا یمهندس رشته هیاروم یصنعت دانشگاه یونیرگرس یهامدل
 ؛دانشگاه صنعتی ارومیهعلمی یئتهعضو .2
 ؛دانشگاه صنعتی ارومیهاز صنایع  مهندسیکارشناس ارشد 9
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موردبررسی کاهش  سال پنجها در فنی آن کارایی متوسطدهد که ، نشان می2913-34 الی 18-2912

دارای کارایی کامل  مازندرانو  یبهشت دیشه ،تهران ،اصفهانهای داشته است. از این میان، تنها دانشگاه

ورودی به ترتیب مربوط به  یرهایمتغ نیب ازها و اهمیت در کارایی فنی آن سهم نیشتریبباشند. می

 نیب از سهم نیشتریب تعداد دانشجویان، فضای سرانه کالبدی و بودجه جاری آموزش و همچنین

-التحصیالن، درآمد اختصاصی و تعداد مقاالت میخروجی به ترتیب مربوط به تعداد فارغ یرهایمتغ

 .باشند

 :کلیدی واژگان

 گیری، رگرسیون سانسور شدهواحدهای تصمیم ها،داده پوششی تحلیل کارایی،
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 مسئلهو طرح  مقدمه .1

 بخشیده شتاب ازپیشیشب را آن که جدیدی تقاضاهای و صنعت و خدمات روزافزون پیشرفت

تواند که می آنچه امروزه. است گردانیده الزم را تجربه و علم بیشتر هرچه ارتباط و تقابل است،

 چیزی رساند، یاری رقابت صحنه به ورود یجهدرنت و روز نیازهای برآوردن جهت را سازمان

 بروز را آن و کندیم وارد صنعت به را علم این که جایگاهی و نیست جدید علم از استفاده جز

ترویج، ارتقاء دانش و تربیت  باهدفای است که مؤسسه، . دانشگاهاست دانشگاه همانا ،دهدیم

آموزش عالی و انجام پژوهش  ارائههای مختلف علوم و فنون به نیروی انسانی در زمینه

و رسالت آن تسهیل رشد و تکامل انسان، توسعه و غنای دانش، فرهنگ کشور و پرداخته 

 و عالی آموزش هایهزینه افزایش باشد. باجامعه می یازموردنپرورش نیروی انسانی متخصص 

 مندبهره نهادهای پاسخگویی در جوامع انتظارات ،هاینههز این تأمین در هادولت نقش در تغییر

 فضا در را خود هادانشگاه است و یافته افزایش خود، عملکرد به نسبت ملی و دولتی منابع از

 .اندیافته خود عملکرد به نسبت سؤال و پرسش از مشحون

خدمات، تشدید رقابت و ضرورت  ارائهاز سوی دیگر، محدودیت منابع، سرعت و کیفیت 

 هایراه از یکی .ها را فراهم کرده استانجام هدفمند امور، زمینه توجه به عملکرد دانشگاه

 مؤثر عوامل شناسایی و کارایی گیریاندازه. است کارایی سنجش و ارزیابی عملکرد، ارزیابی

 صحیح ریزیبرنامه منظوربه. آیدمی حساب به وریبهره بهبود چرخه مدیریت از بخشی بر آن،

بررسی  همچنین و کارایی گیریاندازه به مستمر احتیاج عملی برای رسیدن به این هدف، و

 هاست.دانشگاه مختلف یهادوره بر آن در مؤثر عوامل

 

 وری: چرخه بهبود بهره2 شکل
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 چه به دانشگاه یک که است مفهوم این کنندهیانب ها،دانشگاه کارایی محاسبه راستا این در

 استفاده هادانشگاه سایر به نسبت زمان از معینی مقطع در هاخروجی برای خود منابع از نحوی

 بر مؤثر عوامل از کیهر سهم یبررس ،یاهیسرما منابع تیمحدود به توجه باهمچنین  .کندمی

 هایگذارییاستس یبرا را سازمان تیریمد تواندیم یدانشگاه یواحدها ییکارا شاخص

 .کند ییراهنما محدود، منابعتخصیص  بهبودبهینه و 

-میهر دانشگاهی منابعی که وارد آیا  مشخص شود، بایستمیریزی برنامهقبل از  کهییازآنجا

یا خیر، در این  شدهیعتوز قبولقابلهای همگن و مشابه به نحو نسبت به سایر دانشگاه ،گردد

های جامع و بزرگ وزارت علوم، تحقیقات و در دانشگاه که است یناراستا مسئله اصلی مقاله 

و همچنین اگر  شود یا خیر؟میاستفاده بهینه کارا و  صورتبهآیا منابع موجود فناوری، 

 شود.دن به مرز کارایی تعیین دانشگاهی ناکارا است، الگو و شیوه فعالیت مطلوب او برای رسی

 عملکرد ارزیابی برای جامع الگویی ارائه حاضر، نوشتار با توجه به آنچه گفته شد، هدف

و همچنین بررسی  کارایی بهبود و افزایش برای رقابت ایجاد منظوربه ایران دولتی یهادانشگاه

باشد. برای این منظور می ها بر نرخ کاراییهای دانشگاهها و خروجیتأثیر هر یک از ورودی

 ارزیابی کشور، جامع هایدانشگاه ها،داده پوششی تحلیل ینا پارامتر روش از ابتدا با استفاده

 ، مقادیرGAMS و DEAP نظیر کارایی سنجش یافزارهانرم کمک به کارایی میزان شده و

د. سپس کارایی گردنمی بندیواحدها رتبه و محاسبه یموردبررس هایسال در کارایی انواع

 شامل مستقل متغیرهای نسبت به وابسته متغیری عنوانبهها دانشگاه از هریک برای شدهمحاسبه

 مؤثر عوامل ،یاقتصادسنج روش با و شدهگرفته نظر در اول، فاز مدل هایخروجی و هاورودی

 برای راستا این در مناسب راهکارهای و قرارگرفته وتحلیلیهتجز مورد هاآن تأثیر میزان و

 .شودمی ارائه هادانشگاه کارایی ارتقای

 ینترمناسب ی،نا پارامتری تلفیقی پارامتری و هاروشبررسی و با به کاربرد بردن  این یجهدرنت 

 گیریتصمیم برای اتخاذ( هاخروجی یا هاورودی در تغییر ترینمناسب) کارایی افزایش سیاست

 .گرددمی ارائه موجود هایناکارا و محدودیت واحدی کارایی جهت ارتقاء هاآن مدیران

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 28

http://ihej.ir/article-1-380-fa.html


 222..... /  هایبررسی عوامل مؤثر بر کارایی دانشگاه

 

 
 

 . مبانی نظری2

 کارایی یریگاندازه یهاروش .1.2

 ارائه هانهاده کاهش یا هاستانده افزایش بعد از کارایی، از متنوعی تعاریف اقتصادی ادبیات در

 یک با مقایسه در هاداده به هاستانده نسبت» از عبارت است کارایی ،یطورکلبه. است شده

 (2911)دباغ،  .«مشخص استاندارد
گیری کارایی وجود دارد که هرکدام از دست آوردن و اندازه اساسی دو شیوه برای به طوربه

گیرند. این دو شیوه اصلی شامل شیوه پارامتریک و ها را به کار میتعداد مختلفی از روش هاآن

 شیوه ناپارامتریک است.

 پارامتری یهاروش .1.1.2

خاص تابع تولید در نظر  شکلیک هاآناولیه  فرضیشپگردند که در هایی اطالق میبه روش 

های یک تابع تولید مشخص را های پارامتری با تخمین تابع تولید، پارامترشود. در روشگرفته 

 شود.آن کارایی و ناکارایی واحدهای تحت بررسی معین می یلهوسبهبه دست آورده و 

 طوربهاصل استوار است که ابتدا مقدار حداکثر تولیدی که  ینبر ا هاروشایده اصلی در این 

حصول است را محاسبه کرده و سپس با داشتن مقدار واقعی تولید بنگاه ها قابل فرضی از نهاده

گردد. برای محاسبه این حداکثر بهینه تولید، میزان کارایی محاسبه می بر مقدارو تقسیم آن 

 تولید الزم است ابتدا تابع تولید مرزی مشخص شود.

 و وابسته ریمتغ نیب ارتباط نمودن یکم جهت یک روش پارامتری است که ونیرگرس لیتحل

 (2911. )گجراتی، باشدیم مورداستفاده مستقل ریمتغ چند ای کی

، از اندشدهضرایب رگرسیونی را در مدلی که مقادیر متغیرهای آن محدود  کهیدرصورت 

 Verbeek, 1973)معمولی تخمین بزنیم، تخمین گر مربوطه ناسازگار خواهد بود. ) یهاروش

خاصی مانند توبیت  یهاروشاشاره شد، از  هاآناز تحقیقاتی که در باال به نتایج  یکیچهدر 

 در نظر گرفتن دو )رگرسیون سانسور شده( استفاده نشده است. در این مقاله از مدل توبیت با

 (2934. )کشاورز حداد، شودیمبرای متغیر وابسته استفاده  2پایین و باال کران محدودیت

 داریم: وابسته متغیر برای محدودیت دو وجود صورت در

𝑦𝑖
∗ = �́�𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 (5) 

                                                                                                                                        
1-The Two – Limit Tobit Model 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 28

http://ihej.ir/article-1-380-fa.html


                                            2939 پاییز  چهارمشماره  سال ششم  / فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران 222

𝑘)بردار  𝛽آن  در که × 𝑘) برداری نیز 𝑥𝑖 مجهول، پارامترهای از (1 ×  متغیرهای از (1

 و صفر میانگین با نرمال توزیع دارای توزیع هم نابسته اخالل ، جزء𝑢𝑖 و توضیحی معلوم

𝑦𝑖 همچنین .است 𝜎2همسان  واریانس
 مقادیر است، اگر مشاهده غیرقابل تصادفی متغیر یک ∗

 شوند؛ نشان داده 𝑦𝑖 وسیلهبه شدهمشاهده

{

𝑦𝑖 = 𝐿1𝑖 ;                             𝑦𝑖
∗ ≤ 𝐿1𝑖

𝑦𝑖 = 𝑦𝑖
∗ ;                  𝐿1𝑖 ≤ 𝑦𝑖

∗ ≤ 𝐿2𝑖

𝑦𝑖 = 𝐿2𝑖  ;                             𝑦𝑖
∗ ≥ 𝐿2𝑖

 (6) 

 تابع. باشندمی وابسته متغیر باالیی و پایینی هایمحدودیت ترتیب به 𝐿2𝑖و  𝐿1𝑖آن،  در که

 :از است عبارت مدل این راستنمایی برای
𝐿(𝛽, 𝜎2|𝑦𝑖 , 𝑥𝑖, 𝐿1𝑖, 𝐿2𝑖)

= ∏ Φ((𝐿1𝑖 − �́�𝑥𝑖) 𝜎⁄ )

𝑦𝑖=𝐿1𝑖

× ∏ 𝜎−1Φ((𝑦𝑖 − �́�𝑥𝑖) 𝜎⁄ )

𝑦𝑖=𝑦𝑖
∗

× 

∏ 1 − Φ((𝐿2𝑖 − �́�𝑥𝑖) 𝜎⁄ )

𝑦𝑖=𝐿2𝑖

 

(7) 

𝐿1𝑖  و𝐿2𝑖 دهندمی نشان را سانسور نقاط که هستند ثابتی مقادیر. 

ها  𝑥𝑖 روی 𝑦𝑖 که مدلی در را ضرایب رگرسیونی کهدرصورتی، محدودشدهیک مدل  باوجود

 مربوطه گر تخمین بزنیم، تخمین معمول مربعات حداقل روش طریق از است، شده رگرس

 راست حداکثر گر تخمین که داد نشان 2399 سال در 1تاکشی آممیا. بود خواهد ناسازگار

 .است سازگار توبیت مدل برای نمایی

اگر  .باشدمیهای زیربنایی برازش مدل رگرسیون فرض نرمال بودن متغیرها یکی از فرض

زیاد از یکدیگر فاصله داشته  مسئلههای مربوط به متغیر هایدادهها نرمال نباشد یا توزیع داده

 ها را نرمال کرد.ها، باید دادهباشند، آنگاه برای استفاده از آزمون فرض

 نمودارو نیز مشاهده  2اسمیرنوف -کمولموگروف)نظیر آزمون  هاتوزیع داده یهاآزمونانجام 

( روی مقادیر ابتدایی، نشان داد که نرمال توزیع مقابل در خطا مقادیر توزیع 3چندك به چندك

                                                                                                                                        
1 - Takeshi Amemiya 

2 - Kolmogorov – Smirnov test (K-S test) 
3 - QQ-plot 
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ها از تبدیالتی که توسط داده سازینرمالبرای  .کنندینماولیه از توزیع نرمال پیروی  یهاداده

 (2934آذر و مؤمنی، ) کنیم:( معرفی شده است استفاده می2380کاکس و باکس )

𝑇(𝑥1) = 𝑥1
(𝜆) =

𝑥1
𝜆−1

𝜆
(1)  

𝑥1پارامتر تبدیل و  𝜆، مقدار اولیه متغیر x1که در آن 
(𝜆)  .مقدار تبدیل یافته نظیر است

 باشد:زیر می صورتبهگیرد، قرار می مورداستفادهکه معموالً  𝜆تبدیالت مربوط به چند مقدار 
 𝜆 مقدار چند به باکس مربوط و کاکس تبدیالت: 2جدول 

 𝝀مقدار  تبدیل مناسب

1/𝑥1 2-  

1/√𝑥1 4.2-  

𝐼𝑛(𝑥1) 4 

√𝑥1 4.2 

 2 نیازی به تبدیل نیست

ها در متغیرهای مستقل و برای از بین بردن فاصله داده 𝐼𝑛(𝑥)در این تحقیق از تبدیل 

 .است شدهها استفاده داده سازینرمال

 ناپارامتری هایروش. 2.1.2

 ازجملهای برای ساخت تابع تولید الزم نیست. هیچ شرایط اولیه یپارامتر یرغهای در روش

ها شکل مشخصی برای تابع تولید در این است که این روش یپارامتر یرغهای محاسن روش

 کنند.کار می شدهمشاهدههای گیرند و مستقیماً با دادهنظر نمی

ریزی ناپارامتریک است که با استفاده از روش برنامه یهاروشیکی از  هاتحلیل پوششی داده

تجربی تخمین  صورتبه، تابع تولید یا مرز کارایی را شدهمشاهدههای ریاضی برای داده

 کند.گیرنده را ارزیابی مینسبی گروهی از واحدهای تصمیمتکنیک کارایی زند. این می

ها روش غیرپارامتری تحلیل پوششی داده( برای اولین بار، جهت تخمین کارایی، 2329) 2فارل

ی واحدها را هاها و خروجیرا مطرح کرد. او به جای حدس تابع تولید، مقادیر ورودی

 مشاهده کرده و مرزی برای این واحدها در نظر گرفت و این مرز را مالك کارایی قرار داد.

                                                                                                                                        
1 - Farrell 
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 2و خروجی محور 2ها به دو گروه ورودی محورهای تحلیل پوششی دادهمدل یطورکلبه

 شوند.تقسیم می

بودن با  دولتی چون دالیلی به هاورودی کاهش در هادانشگاه مدیرانبه دلیل اینکه 

 نیروی کاهش چون هایینهاده کاهش و مدیریت از قبیل کنترل قدرت از خارج هاییمحدودیت

-خروجی افزایش در مدیریت سعی پس ،اندمواجه بودجه یا کاهش و علمییئته ارتقای کار،

 و هاورودی نوع به توجه با پژوهش این در دلیل، همین به. باشدمی دیدگاه ترینها، واقعی

 خروجی گرا ماهیت کارایی، افزایش برای تصمیم بهترین ها،محدودیت سایر و  هاخروجی

 .شودمی اتخاذ

را با  هادادهارزیابی به روش تحلیل پوششی  یهامدل توانیمکلی دیگر،  بندییمتقسدر یک 

در  4(BCCو بازده متغیر نسبت به مقیاس ) 3(CCRدو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس )

 به منجر ورودی مقدار در افزایش که است معنا بدان ثابت مقیاس نسبت به نظر گرفت. بازده

 از کمتر یا بیشتر خروجی زایشاف متغیر، بازده در شود ولیمی نسبت همان به خروجی افزایش

 و رقابتی اثرات چون یموردبررس دولتی هایدانشگاه در .است ورودی در افزایش نسبت

 تولید متفاوت مقادیر یبر رو و شودنمی مشاهده بودن انحصاری و تولیدات در محدودیت

 ایجاد برای را متفاوتی شرایط ،هاآن خدمات و تولید متفاوت مقادیر و ندارد وجود محدودیت

 اکثر برعکس هامحدودیت وجود عدم دلیل به بنابراین آورد،نمی وجود به دیگر فعالیت یک

 از و است صادق مقیاس به نسبت ثابت بازدهی فرض بیشتر هادانشگاه برای دیگر، هایسازمان

 آن، سنجش توان و بودن ینانهبواقع عنصر دو دلیل به مدل این شدهانجام تحقیقات طبق طرفی

 (1831، مؤمنی) .شده است معرفی پویا مدل بهترین

الذکر از ماهیت خروجی گرا با فرض بازدهی ثابت نسبت به در این مقاله نیز به دالیل فوق

 گردد.مقیاس بر طبق مدل زیر استفاده می

𝑀𝑎𝑥                ∑ 𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

𝑦𝑟𝑝 (1) 

                                                                                                                                        
1 -Input Oriented 

2 -Output Oriented 
3-Charnes, Cooper and Roods 
4 -Banker, Charnes, Cooper 
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𝑠𝑡.                ∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖𝑝 = 1     (2) 

                    ∑ 𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖𝑗 ≤ 0          𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (3) 

                𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0  ;          𝑟 = 1, … , 𝑠  , 𝑖 = 1, … , 𝑚 (4) 

 که در آن:

𝑥𝑖𝑗 میزان ورودی :𝑖  ام برای واحد𝑗 ( ام𝑖 = 1,2, … , 𝑚) 

𝑦𝑟𝑗 میزان خروجی :𝑟  ام برای واحد𝑗 ( ام𝑟 = 1,2, … , 𝑠) 

𝑢𝑟 به خروجی  شدهداده: وزن اختصاص𝑟  قیمت خروجی( ام𝑟 ام) 

𝑣𝑖 به ورودی  شدهداده: وزن اختصاص𝑖  هزینه ورودی( ام𝑖 مام )باشندی. 

تعیین  یاگونهبهها ها و خروجیهای ورودیها این است که وزنایده اصلی در این مدل

ام(، کارایی سایر واحدها  𝑝گردند که ضمن بیشینه بودن کارایی واحد تحت ارزیابی )واحد می

 از یک بیشتر نشود.

 . پیشینه تحقیق3

 در جهان مختلف یهادانشگاه و مختلف یهاانجمن در یادیز قاتیتحق و مطالعات تاکنون

 یگستردگ بر داللت خودکه  است گرفته صورت آن یکاربردها و هاداده یپوشش لیتحل مورد

 و روزنامه 1111 مقاله، 1641 کتاب، 111 از شیب 1001 سال تا) .دارد DEA از کاربرد

 (1834)قصیری و همکاران،  (.پژوهش و قیتحق 34 مجله،

به ارزیابی عملکرد  هاداده( با استفاده از روش تحلیل پوششی 2934ابراهیمی و همکاران )

پژوهشی اساتید دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب پرداختند. در این 

آورده و به  به دستهای ورودی و خروجی را مقاله با توجه به مستندات موجود، شاخص

 سابقه علمی، مرتبه شامل آموزشی هایآموزشی و پژوهشی تقسیم نمودند. شاخص دودسته

 یهاطرح اجرای علمی، مقاالت شامل پژوهشی هایشده و شاخص تدریس دروس و ستدری

 .باشدیم نامهیانپا و داوری راهنمایی، مشاوره کتاب، یفتأل پژوهشی،

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 آموزش مؤسسات و هادانشگاه در پیشنهادی عملکردی های( طی پژوهشی، شاخص1831)

 گامی را عملکردی هایشاخص نمود. این مطالعه، تعیین یبندرتبهکشور را  پزشکی علوم عالی
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 باالترین دهد کهنشان می نتایج .کرده است ذکر هادانشگاه کیفیت بهبود و ارزیابی برای اساسی

 روز،صحیح و به اطالعات از برخورداری اطالعاتی جهت هایپایگاه وجود شامل هااولویت

 التحصیالنفارغ عامل به مربوط هایشاخص شامل هااولویت ترینپایین انتشارات کتبی و

 طرفهیک واریانس آنالیز روش با. باشندمی دانشجویی عامل و اداری -مالی عامل دانشگاه،

 نیستند. برخوردار یکسانی اولویت و اهمیت از ،شدهیینتع اصلی مؤلفه 28 که شدهمشخص

یازده گروه  فنی کارایی ،هاداده پوششی تحلیل از استفاده ( با2911هاشمی و همکاران )

ارزیابی قرار  مقیاس ثابت و بازدهی به مقیاس متغیر مورد به بازدهی دو حالت را در آموزشی

 واحد 8ساوه،  واحد آزاد مهندسی دانشگاه و فنی آموزشی دانشکده گروه 22مجموع  دادند. از

 نقاط آموزشی، هایگروه کارایی یبندرتبههمراه  همچنین مواجه شدند. واحد با ناکارایی 2 اراک

در این  .شده است بررسی منابع نیز از وضعیت استفاده و هاگروهاز  یک هر قوت و ضعف

 دانشجویان و امکانات دانشجویان، کیفیت کار استادان، تعداد استادان، ساعت تحقیق تعداد

و  مشروطی دانشجویان ، تعدادیالنالتحصفارغ متغیرهای ورودی و تعداد عنوانبهگروه 

متغیرهای خروجی در نظر  عنوانبهدانشجویان  رضایت مقاالت و میزان و کتاب اخراجی، تعداد

 گرفته شدند.

 ارزیابی ریاضی ، مدلهاداده پوششی تحلیل از استفاده ( با2912عادل آذر و علیرضا ترکاشوند )

 مدرس را طراحی نمودند. این تربیت دانشگاه انسانی علوم دانشکده آموزشی هایگروه کارایی

 را آموزشی هایگروه کارایی ها،داده پوششی تحلیل روش مختلف هایمدل با مطالعه

 هایگروه بندییتاولو این تحقیق، اهداف ازجملهاند. نموده مقایسه همدیگر با و گیریاندازه

 جامعه. هاستداده پوششی تحلیل هایمدل میان از مدل ینترمناسب انتخاب و آموزشی

 یآورجمع بوده و مربوطه دانشگاه انسانی علوم یهادانشکده آموزشی گروه 22 آماری،

و  (شدهنامثبت) ورودی دانشجویان است. تعداد 2993 الی 2992 سالهپنج دوره برای اطالعات

و  علمییئته اعضای یفاتتأل، آموختگاندانش ورودی و تعداد عنوانبهالتدریس حق هزینه

 اینکه کلی خروجی در نظر گرفته شدند و نتیجه عنوانبهدکتری  مقطع در شدهیرفتهپذ تعداد

 نمره میانگین آزمون فرضیه برای یریکارگبه با. است ارزیابی برای مناسبی ، مدلCCRمدل 

 ندارد. وجود هامدل نتایج بین دارییمعن اختالف کارایی،

 آموزشی هایگروه و هادانشکده کارایی به ارزیابی( 2912و همکاران ) نژاد یدرحصدیقه 

 درپرداختند.  هاداده پوششی تحلیل ریاضی مدل از استفاده با دولتی هایدانشگاه بدنییتترب
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همچنین  و بودجه و کارکنان ،علمییئته اعضای شامل ورودی هایمطالعه، شاخص این

 است. ذکرشده آموزش و پژوهش تخصصی، خدمات شامل خروجی هایشاخص

اقدام به سنجش کارایی نسبی  ،با استفاده از یک مدل ریاضی (2912) موسی خانی و همکاران

با استفاده از شاخص مالم  دانشگاه آزاد اسالمی نمودند و نهایتاًدو منطقه  های منتخبواحد

. نتایج حاصل از اجرای مدل ندپرداخت موردنظروری واحدهای رهکوئیست به ارزیابی رشد به

وری مواجه بوده و تنها واحد با رشد بهره 22 موردبررسیواحد  22دهد که از مجموع نشان می

 هستند. واحد با کاهش عملکرد روبرو 0

 مؤسسات و ها، دانشگاهTOPSISو  DEA روش با استفاده از دو (2914)شعبانی و همکاران 

. بندی کردندایران رتبه پزشکی دانشگاه 91 برای همسان یهاگروه را بر اساس عالی آموزش

 اعضای حقوق و تعداد شامل مذکور سال در خروجی و ورودی در این مطالعه، متغیرهای

 کامپیوتر، کتاب، تجهیزات )شامل تعداد و امکانات ،هایورود کنکور نمره میانگین ،علمیهیئت

بوده است. مرتضی سامتی و محمدعلی  مکتوبات تعداد آموزشی و فضای بیمارستان(، گنجایش

 دولتی دانشگاه 98نهاده محور و مقایسه  DEA روش از استفاده با 2914رضوانی در سال 

گیری نمودند ، اندازه2993 را در سال ایران دولتی بزرگ هایدانشگاه همدیگر، کارایی با کشور

 و پژوهش جاری بودجه و آموزش جاری شامل بودجه ورودی متغیر دو از این مطالعه در که

کارشناسی و  التحصیالنفارغ ،هاطرح ها،کتاب ها،تعداد مقاله خروجی شامل متغیر پنج

 است. شدهاستفاده تکمیلی تحصیالت دوره هاینامهیانپا

کارایی آموزش در  یریگاندازهاقدام به ها روش تحلیل پوششی دادهبا  (2448) 2جانس جیل 

که با نمود  ،های انگلستاندانشگاه 2339 های مربوط به سالها با استفاده از دادهدبیرستان

 ها پرداخت.به تحلیل عملکرد دبیرستان هادانشگاه التحصیالنفارغ استفاده از آمار

-کارایی دانشگاهبررسی به  هاتحلیل پوششی دادهبا استفاده از  (2449) 1و آبووت دوکولیاگوس

کارایی فنی و تکنولوژیکی  ازنظرهای استرالیا نتایج نشان داد که دانشگاهپرداختند.  های استرالیا

بایست برای ارتقای هایی وجود دارند که میدر سطح باالیی قرار دارند ولی همچنان دانشگاه

 سطح کارایی خود تالش کنند.

                                                                                                                                        
1 - C.Doucouliagos and M.Abbott 
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با تعریف  و هااستفاده از تحلیل پوششی دادهبا  (2422) 2و کوان یه وونگ 1چووان تسه کوا

ها دانشگاه های تحقیقاتی، به تخمین کاراییورودی و خروجی و بر پایه تدریس و فعالیت 28

 شاملکه  ستهادانشگاه دروری ه کارایی و بهرهمطالع یبرا تالش نیاولتحقیق،  نیا .پرداختند

 و زیجوا تعداد ازجمله دیجد پارامترهای یبرخز باشد و در آن اپارامترها می از دیایز تعداد

 است داده نشان مدل ،پارامترها دایز توجه به تعداد با. است شده استفاده زین شدهثبت اختراع

 کوچک نمونه حجم با یحت ناکارآمد و کارآمد یهادانشگاه تفکیک در یاالعادهفوق قدرتکه 

 .داشته است 94 از

 انجام کشور از خارج و داخل درمطالعاتی  کاراییبر  مؤثرعوامل  بررسی زمینه در عالوهبه

 :گرددیم اشاره هاآن از یانمونه به زیر در که است گرفته

 و درستنمایی حداکثر روش از استفاده با را کارانبرنج فنی کارایی( 2993) زیبایی و کرمی 

 موردبررسی را آن بر مؤثر عوامل و محاسبه تصادفی مرزی خطی -لگاریتمی تولید تابع تخمین

 عوامل و فنی کارایی میان که داد نشان مرزی تولید تابع تخمین از حاصل نتایج. دادند قرار

 گیالن استان در کهیدرحال دارد وجود دارییمعن رابطه فارس استان در اقتصادی و اجتماعی

 برقرار منفی رابطه خانواده افراد تعداد با و مثبت رابطه کشاورزان سن و فنی کارایی بین

 میزان با و منفی رابطه مزرعه اندازه و خانوار اعضای تعداد با کارایی مازندران استان در .باشدیم

 .است داشته مثبت رابطه تحصیالت

 ترکیه سامسون در سبزیجات مزارع تکنیکی کارایی بررسی ( به2449) 9همکاران و سیهان 

تا  4.28 از کشاورزان بین فنی کارایی که دهدیم نشان نتایج. اندپرداخته 2442-2449سال  برای

 توانیم درصد 21 تا که باشدیم 4.12 کشاورزان کارایی میانگین و است متغیر درصد 4.32

 میزان و زنان مشارکت اعتبار، آموزش، متغیرهای. همچنین، برد باال را کشاورزان این کارایی

 .دهندیم قرار یرتأث تحت را کارایی عدم منفی طوربه اطالعات

 را شرقی انگلستان در 2339-39 یهاسال برای گندم کاران فنی کارایی( 2442) 0سونجان 

 همچنین و بیشتر کشاورز تجربه و تربزرگ مزارع چه هر دهدیم نشان ایجتن .کرد یریگاندازه

                                                                                                                                        
2 - Chuen Tse Kuah 

2 - Kuan Yew Wong 

9 - Ceyhan, V., Ozkan, B., Goldey, P.A., and Ediz, D. 

0 - Johnson 
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 ماکزیمم. هدف است داشته نیز باالتری کارایی ،است بیشتر اطالعات دنبال به کشاورز چه هر

 .است داشته آن بر را یرتأث بیشترین و شتهدا رابطه فنی کارایی با مثبت طوربه ساالنه درآمد کردن

ها از گردد که برای ارزیابی دانشگاهمی از مطالعه پیشینه نظری و تجربی تحقیق مشخص 

ها برای روش تحلیل پوششی داده هاآنشود. از مجموعه الگوهای عملی مختلفی استفاده می

ها )به لحاظ داشتن چندین شاخص خروجی و چندین بندی جامع دانشگاهارزیابی و رتبه

بر  مؤثرهمزمان( و همچنین استفاده از رگرسیون برای محاسبه عوامل  طوربهشاخص ورودی 

مذکور انتخاب  باشد، بنابراین در این مقاله روشنسبت به سایرین می تریکاملکارایی، روش 

 و مورد استفاده قرار گرفته است.

 کشور دولتی جامع هایدانشگاه کاربردی . مطالعه4

 آماری جامعه معرفی .1-4 

واحدهای  همگن بودن و یبندخوشه توجه و تعیین ابتدا بررسی، بودن کاربردی منظوربه

دانشگاهی که در زمره  99 ازجملهاست.  ها، ضروریدانشگاه نسبی برای کارایی یموردبررس

بندی ارائه شده از سوی وزارت علوم، دولتی قرار دارند، بر اساس سطح بزرگ هایدانشگاه

 محسوب برخوردار و بزرگدانشگاه(  24) ها،دانشگاه این از تحقیقات و فناوری، برخی

ه وجود ای همگن، امکان مقایسدر این مقاله بدون در اختیار داشتن نمونه ازآنجاکهشوند. می

بزرگ جامع دولتی در نظر  دانشگاه 24 نیز برحسب توضیحات فوق، آماری ندارد لذا جامعه

تحلیل  درروشدر جهت برآوردن شرط همگنی واحدها  هادانشگاه)انتخاب این  .گرفته شد

 (باشدمی هاپوششی داده

 در مذکور تحصیلی هایسال در که هستند هاییدانشگاه شامل بزرگ جامع هایدانشگاه

 تکمیلی تحصیالت سطوح و کارشناسی سطوح در متناسب طوربه مختلف آموزشی هایگروه

 .دارند التحصیلفارغ و دانشجو

 بررسیدر  .باشدمی 2913-2934 الی 2912-2918 تحصیلی هایسال برای موردمطالعه دوره

 گردداستفاده می باشد،می 9و سری زمانی 2های مقطعیکه شامل داده 2های تلفیقیحاضر از داده

 یگیرنده در افق زمانکه از یک واحد تصمیم ترتیبینابه شود. لحاظپویا از کارایی  یتا دیدگاه

                                                                                                                                        
1- Panel data 

2- Cross section 

3- Time series 
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 عناوین .شودگیرنده مستقل وارد مدل مییک واحد تصمیم عنوانبهرا تصاویری تهیه و هرکدام 

 بوعلی ( دانشگاه9اصفهان  دانشگاه( 2ارومیه  ( دانشگاه2از:  اندعبارت یموردبررس دانشگاه 24

زنجان  دانشگاه( 1زابل  ( دانشگاه9رازی  ( دانشگاه8تهران  ( دانشگاه2تبریز  ( دانشگاه0سینا 

 ( دانشگاه22باهنر  شهید ( دانشگاه22بلوچستان  و سیستان ( دانشگاه24سمنان  ( دانشگاه3

 ( دانشگاه28فردوسی  ( دانشگاه22شیراز  ( دانشگاه20چمران  شهید ( دانشگاه29بهشتی  شهید

 یزد ( دانشگاه24 مازندران ( دانشگاه23گیالن  ( دانشگاه21کاشان  ( دانشگاه29قم 

 اصلی معیار شده و متغیرهای هاشاخصمعرفی  .2.0 

 را پوشش هادانشگاه هایفعالیت و اهداف است تا کلیهشده  سعی انواع متغیرها انتخاب در

 مقیاس بی و هاشاخص حجم اثر حذف برای. شوند شامل را کیفی و کمی جنبه هردو و داده

 استفاده هامدل در منتخب اصلی یهاخروجی و هاورودی شده نرمال هایداده از هاآن سازی

و  هانامهنییآ)بر اساس  مربوطه، وزنی ضرایب با شده انتخاب اصلی متغیرهای. استشده 

 که اندشدهلیتبدنهایی  متغیرهای آوری( بهضوابط موجود در وزارت علوم، تحقیقات و فن

 مقاطع در دانشجویان تعداد معادل معیار، دانشجویان تعداد مثل) شده معیار متغیر عنوان تحت

 گیرد.می قرار مورداستفاده هادانشگاه در( مختلف تحصیلی

های های خاص رشتهها و اختراعات عمدتاً از خروجیها همچون پتنتبرخی از شاخص 

. بنابراین این بررسی برای باشدمیهای صنعتی در دانشگاه ویژهبهفنی و مهندسی 

ها های جامع و مادر دولتی کشور که همه رشتهبندی فقط خوشه دانشگاهارزیابی و رتبه

تحصیلی )کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری( باشند،  را داشته و دارای تمامی مقاطع

 کهاند برای ارزیابی استفاده شده هاییشاخصاند. در ضمن برای بررسی از انتخاب شده

منتشر شده و از  فناوریرسمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و  صورتبههای آن داده

ها ابتدا ر شد، شاخصذک قبالًکه  طوریهمانباشند. می دسترسقابلمنابع معتبر 

در وزارت علوم، تحقیقات و  نظرصاحبای از خبرگان و متخصصان پرسشنامه صورتبه

های اند. بر این اساس از شاخصشده، انتخاب شده بندیاولویتفناوری با روش فازی 

 استفاده شده است. موردمطالعههای برای ارزیابی دانشگاه 2جدول 
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 *هاودی و خروجی دانشگاهمتغیرهای منتخب ور: 2جدول 

 متغیرهای خروجی متغیرهای ورودی

 2تعداد مقاالت معیار -2 1تعداد دانشجویان معیار

 4تعداد کتب معیار -2 3علمی معیارتعداد اعضای هیئت

 میلیون ریال() یاختصاصدرآمد  -9 میلیون ریال() بودجه جاری آموزش

 5التحصیالن معیارفارغتعداد  -0 مترمربع() فضای سرانه کالبدی

  مترمربع() فضای سرانه رفاهی

 اند.های موجود در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تدوین شدهنامههای معیار شده بر اساس آیینشاخص

 

 . اجرای مدل و تفسیر نتایج5

 کارایی محاسبات و هاداده پوششی تحلیل مدل اجرای .1-5 

ها در نحوه استفاده از تکنولوژی زیرا مقایسه بین بنگاه ؛مفهومی نسبی است 6فنی ییکارا

های مفروض و فنی باالتر است که بتواند با مجموعه داده ییکاراموجود است. بنگاهی دارای 

میزان محصول بیشتری را نسبت به  تولید(امل ویعنی تکنولوژی و نحوه بکارگیری عثابت )

 از هاآن فاصله بر اساس هاارزیابی کارایی دانشگاهدر این قسمت،  ها تولید نماید.سایر بنگاه

شود که مشخص می آمدهدستبهاز مالحظه نتایج  شود.می انجام نسبی طوربهو  کارایی مرز

ها در کشورهای ها )همانند سایر ارزیابیها به دلیل همگنی آنسطح میزان کارایی فنی دانشگاه

مین مالی از بودجه ألیت، مدیریت دولتی و تبزرگ بودن حجم فعاو دالیلی همچون  مختلف

باشد و بیانگر این است که عملکرد و اصول عمومی و فضای یکسان فعالیت در جامعه( باال می

 وجودینبااها مشابهت بیشتری دارد و های دولتی و فضای فعالیت برای آنحاکم بر دانشگاه

 :ها وجود داردناکارایی نسبی برای اکثر آن

                                                                                                                                        
( تعداد دانشجویان کاردانی و کارشناسی)  . 1 + (𝟏. 𝟔 × (تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد + (9 ×  (تعداد دانشجویان دکتری تخصصی 

 2 .(2 × (کنفرانس های بین المللی + (2 × (کنفرانس های داخلی + (9 × (مقاالت علمی ترویجی + (0 × (مقاالت بین المللی +

(0 × (مقاالت مروری + (9 ×  (مقاالت علمی پژوهشی

(تعداد مربی آموزشی). 9 + تعداد مربی) × 𝟐) + تعداد استادیار) × 𝟑) + تعداد دانشیار) × 𝟒) + تعداد استاد) × 𝟓) 

0 .(22 × (تعداد کتب ترجمه شده + (24 ×  (تعداد کتب تالیف شده

(فارغ التحصیالن کاردانی و کارشناسی). 2 + (2.8 × (فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد + (9 ×  (فارغ التحصیالن دکتری تخصصی

6 - Technical Efficiency 
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 موردبررسیهای از دانشگاه هرکدامسال برای  2میانگین انواع کارایی  2ماره در جدول ش

 اند.بندی شدهها در سه دسته تقسیممیزان کارایی، دانشگاه بر اساسگردد و مشاهده می
 1333-1331الی  1335-1331های تحصیلی های موردبررسی طی سالدانشگاه کاراییمتوسط : 3جدول 

 هادانشگاهنام  ردیف 1گروه
 کارایی فنی در

 CCRمدل 

 کارایی فنی در

 BCCمدل 

کارایی 

 مقیاس

نوع 

 بازدهی

ک
ه ی

رو
گ

 

 افزایشی 1.000 1.000 1.000 دانشگاه اصفهان 1

 ثابت 1.000 1.000 1.000 دانشگاه تهران 2

 افزایشی 1.000 1.000 1.000 دانشگاه شهید بهشتی 3

 کاهشی 1.000 1.000 1.000 دانشگاه مازندران 4

 ثابت 0.977 1.000 0.977 دانشگاه کاشان 5

 کاهشی 0.985 0.950 0.936 دانشگاه فردوسی مشهد 6

 ثابت 0.978 0.947 0.927 دانشگاه شیراز 7

 افزایشی 0.965 0.956 0.922 دانشگاه ارومیه 8

وم
ه د

رو
گ

 

 افزایشی 0.915 0.989 0.904 دانشگاه رازی 9

 افزایشی 0.978 0.917 0.897 باهنر کرماندانشگاه شهید  10

 افزایشی 0.848 1.000 0.848 دانشگاه سمنان 11

 افزایشی 0.894 0.934 0.835 دانشگاه شهید چمران اهواز 12

 افزایشی 0.950 0.873 0.829 دانشگاه تبریز 13

 افزایشی 0.932 0.870 0.811 یزد دانشگاه 14
وم

 س
وه

گر
 

 افزایشی 0.799 1.000 0.799 دانشگاه قم 15

 افزایشی 0.785 1.000 0.785 دانشگاه زابل 16

 کاهشی 0.788 0.921 0.726 دانشگاه زنجان 17

 ثابت 0.855 0.812 0.694 دانشگاه گیالن 18

 افزایشی 0.938 0.735 0.689 دانشگاه سیستان و بلوچستان 19

 افزایشی 0.786 0.872 0.685 دانشگاه بوعلی سینا 20

 ------- 0.919 0.939 0.863 میانگین

 منبع: محاسبات تحقیق 

 

                                                                                                                                        
 .باشداپسیلون می باوجودمیزان بازده نسبت به مقیاس ثابت بر اساس ها بندی دانشگاهاولویت -1
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ها به سه دسته بر اساس میزان کارایی فنی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس، دانشگاه

دارند که برخورهایی که از میزان کارایی باال و نزدیکی هستند، دسته اول دانشگاه یمتقسقابل

و  شیرازفردوسی مشهد، کاشان، مازندران،  ،تهران، شهید بهشتیاصفهان، های شامل دانشگاه

ها با بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و میانگین میزان کارایی فنی دانشگاهو  باشدمی ارومیه

 هاآنهایی که میزان کارایی فنی دانشگاه .باشندیم 4.32و  4.30، 4.18 کارایی مقیاس به ترتیب

ها است، دانشگاه تر از متوسط کل کارایی)بازده ثابت نسبت به مقیاس( پایین CCRدر حالت 

و  گیالن، سیستان، زنجان، زابل، قم، یزد، تبریز، شهید چمران، سمنانهای شامل دانشگاه

فعالیت در بازده ثابت نسبت به مقیاس نشانگر فعالیت در  باشد.می بوعلی سیناو  بلوچستان

 2913-34 الی 2912-18تحصیلی  هایباشد. با میانگین کارایی سالمیمقیاس بهینه بلندمدت 

روی تابع مرزی تولید  ، اصفهان، شهید بهشتی و مازندرانتهران یهادانشگاه، CCRمدل در 

پایدار حفظ نمایند. در مدل  صورتبهقرار دارند و بایستی سعی نمایند که وضعیت موجود را 

BCC  مدت در نظر داشتهدف کوتاه عنوانبهتوان س( که مینسبت به مقیا متغیر)بازده، 

 اند.هنیز کارا شد سمنان، قم و زابل، کاشانهای دانشگاه مذکور، دانشگاه چهارعالوه بر 

اگر به این صورت ، 2نسبت به مقیاس فعالیت دارند کاهشیهایی که در بازدهی دانشگاه

ها )بدون تغییر در سایر شرایط( توسعه دهند، های خود را با افزایش استفاده از نهادهفعالیت

توسعه و گسترش خدمات دانشگاهی برای این  یجهدرنتکاهش خواهد داشت و  هاآنکارایی 

این ها، سیاست کارایی نخواهد بود. ها تنها با سیاست گسترش استفاده از نهادهگروه از دانشگاه

های ناکارا در حالت بازده دانشگاهو شیراز.  باهنر کرمانشهید  تبریز، :از اندعبارت هادانشگاه

های بیشتر، نسبت به مقیاس با توسعه و گسترش خدمات دانشگاهی با بکارگیری نهاده افزایشی

ها( مثبتی بر میزان کارایی خود )در صورت ثابت بودن سایر شرایط دانشگاه یرتأثتوانند می

 بت به مقیاس هستند با استفاده از نهاده بیشترهایی که دارای بازدهی ثادانشگاه گذارند. یجابه

که شامل  توانند خدمات دانشگاهی خود را با حفظ میزان کارایی نسبی موجود افزایش دهندمی

در  یموردبررسهای دانشگاه درمجموع باشند.می گیالنو  تهران، کاشان، شیراز ایهدانشگاه

 کاشان، مازندران، بهشتی، شهید اصفهان، ران،تههای مدل بازده متغیر به مقیاس به جزء دانشگاه

                                                                                                                                        
 2912-2918 تحصیلی های)سال موردبررسیهای که حالت بازدهی نزولی نسبت به مقیاس را در بیشتر سال هاییدانشگاه -2

 اند.( داشته2913-2934 الی
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 هاآنناکارا هستند و  مورداستفادهی هاها و خروجیبا توجه به ورودی زابل، و قم سمنان،

نمایند.  یدنظرتجدهای تولیدی خود های موجود در برنامهبایستی برای استفاده از نهاده

برای رسیدن به مرز کارایی به ترتیب با  و قم زنجان، بوعلی سیناهای دانشگاه ،مثالعنوانبه

های موجود خود برای کارا شدن بایستی قادر به درصد از نهاده 93.3و  92.8، 81.2استفاده از 

 24.2و  29.0، 92.2های موجود به میزان تولید همان ستانده جاری باشند و به عبارتی با نهاده

تر از افزایش دهند و در حال حاضر پایین شدنتوانند در حالت کارا درصد ستانده خود را می

 کنند.ظرفیت کارا بودن فعالیت می
-1331 هایطی سالهای موردبررسی کارا برای دانشگاهواحدهای متوسط کارایی فنی و سهم : 4جدول 

 1333-1331الی  1335

 سال تحصیلی ردیف

 کارایی مقیاس BCCکارایی فنی در حالت  CCR کارایی فنی در حالت

متوسط 

 کارایی

سهم تعداد 

های دانشگاه

 کارا

متوسط 

 کارایی

سهم تعداد 

 های کارادانشگاه

متوسط 

 کارایی

سهم تعداد 

های دانشگاه

 کارا

2 18-2912 4.329 84% 4.324 94% 4.392 82% 

2 19-2918 4.122 22% 4.329 82% 4.134 22% 

9 11-2919 4.192 24% 4.398 94% 4.329 24% 

0 13-2911 4.199 24% 4.320 14% 4.322 24% 

2 34-2913 4.182 92% 4.302 82% 4.329 92% 

 %45 1.323 %1. 1.343 %44 1.3.1 میانگین کل

 منبع: محاسبات تحقیق 
 

 بازدهدر دو روش  کارا هایدانشگاه تعداد سهمشود که مطابق نتایج جدول فوق، مشاهده می

، یگردعبارتبه. است یافتهکاهش  موردبررسیو متغیر، طی دوره  ثابت مقیاس به نسبت

دالیل  تواندیم مسئلهها افزایش یافته است. این زمان میزان ناکارایی در دانشگاه باگذشت

-ها و سیاستبه عدم تناسب بین اخذ ورودی توانیم هاآنترین زیادی داشته باشد که از مهم

توان به متوسط رشد می مثالعنوانبهرد. ها اشاره کهای الزم برای دستیابی به خروجیگذاری

پذیرش  روزافزون)به دلیل افزایش  موردبررسیهای ها طی سالدرصدی بودجه دانشگاه 99.20
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التحصیالن یا درصدی تعداد فارغ 22.22( در مقابل متوسط رشد علمییئتهدانشجو و جذب 

 1درصدی درآمد اقتصادی اشاره کرد. 9.92در مقابل متوسط رشد 

دارای کارایی واحد  هاشود که تعدادی از دانشگاهمیها، مشخص از میزان کارایی فنی دانشگاه

. در این راستا دنباشها کاراتر میاز این دانشگاه یککدامکه است  اینمهم هستند. اما مسئله 

دانشگاهی که شمارشی ) . در اینجا از دو روشهای مختلفی برای تعیین رتبه وجود داردروش

نسبت به سایر  ،تعداد دفعات بیشتری در ساختن مجموعه مرجع شرکت داشته است

-مجموع وزن) مجموع وزنیروش و .( های کارا از رتبه باالتری برخوردار خواهد بوددانشگاه

 (گیردبندی قرار میهای مرجع قرار دارند، مبنای رتبههای کارا در مجموعههایی را که دانشگاه

 مالحظهقابلزیر در جدول  هاآناستفاده شده است که نتایج  یموردبررس هایبرای دانشگاه

 است:
 

 ها به شیوه شمارشی و مجموع وزنیدانشگاهنسبت به مقیاس  ثابتبندی کارایی فنی در بازده رتبه: 5جدول 

 هادانشگاهنام 
 کارایی فنی در

 CCRمدل 

روش شمارش دفعات الگو 

 بودن

روش مجموع وزنی 

 الگو بودن

 رتبه شاخص رتبه شاخص

 1 22.49 1 80 1.000 دانشگاه اصفهان

 2 9.64 2 44 1.000 دانشگاه شهید بهشتی

 3 7.76 4 22 1.000 دانشگاه مازندران

 4 6.98 3 33 1.000 دانشگاه تهران

 5 9.19 5 24 0.977 دانشگاه کاشان

 6 ---- 6 ---- 0.936 دانشگاه فردوسی مشهد

 7 6.73 7 30 0.927 دانشگاه شیراز

 8 ---- 8 ---- 0.922 دانشگاه ارومیه

 9 ---- 9 ---- 0.904 دانشگاه رازی

 10 ---- 10 ---- 0.897 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 11 ---- 11 ---- 0.848 دانشگاه سمنان

 12 ---- 12 ---- 0.835 دانشگاه شهید چمران اهواز

 13 ---- 13 ---- 0.829 دانشگاه تبریز

 14 2.86 14 22 0.811 یزد دانشگاه

 15 ---- 15 ---- 0.799 دانشگاه قم

                                                                                                                                        
 منبع: محاسبات تحقیق -1
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 هادانشگاهنام 
 کارایی فنی در

 CCRمدل 

روش شمارش دفعات الگو 

 بودن

روش مجموع وزنی 

 الگو بودن

 رتبه شاخص رتبه شاخص

 16 2.00 16 9 0.785 دانشگاه زابل

 17 ---- 17 ---- 0.726 دانشگاه زنجان

 18 ---- 18 ---- 0.694 دانشگاه گیالن

دانشگاه سیستان و 

 بلوچستان
0.689 ---- 19 ---- 19 

 20 ---- 20 ---- 0.685 دانشگاه بوعلی سینا

 منبع: محاسبات تحقیق 
 

 کارایی بر مؤثر عوامل سهم محاسبه. 2-6

فرآوردۀ تحلیل است که در مدل رگرسیون خطی،  ینترمهمتعیین صریح معادله رگرسیون 

 (1833)گجراتی، است.  مستقلخالصه رابطه بین متغیر مستقل و مجموعه متغیرهای 

 است شدهبرای متغیرهای توضیحی استفاده  باکس و کاکس تتبدیالدر این بررسی، از 

 سازینرمالها در متغیرهای مستقل و برای از بین بردن فاصله داده 𝐼𝑛(𝑥))استفاده از تبدیل 

باشد که به آن مدل نیمه لگاریتمی از نوع در این مطالعه، به شکل زیر می کاررفتهبهها( مدل آن

 ود:شگفته می (lin – log) لگاریتمی -خطی

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 ln 𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 (9) 

ها، ضریب زاویه، تغییر مطلق در )میانگین یا مقدار مورد انتظار( متغیر وابسته مدل گونهایندر 

گیرد. بر این اساس، مقدار را به ازای یک تغییر متناسب یا نسبی در متغیر توضیحی اندازه می

دهنده این است که با فرض ثابت نشان (𝑋𝑖برای یک متغیر خاص ) آمدهدستبهضریب زاویه 

در مقدار این متغیر باعث به وجود آمدن تغییری به  درصدییکبودن سایر متغیرها، تغییر 

1مقدار درصد )

𝑦
× 𝛽𝑖 (1833نسبی در متغیر وابسته خواهد شد. )گجراتی،  طوربه( و 

 یرهایمتغ نیب یاضیر رابطه نییتع جهتروش رگرسیون سانسور شده  از حاضر پژوهشدر 

 از استفاده با را مجهول یریمتغ تیکم بتوان آن با کهطوریبه گرددیم استفاده وابسته و مستقل

 نیب یخط رابطه تا کندیم کمک ونیرگرس وتحلیلتجزیه ،درواقع .کرد نییتع معلوم ریمتغ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            20 / 28

http://ihej.ir/article-1-380-fa.html


 229..... /  هایبررسی عوامل مؤثر بر کارایی دانشگاه

 

 
 

شود. در طی این فرآیند برای متغیر وابسته،  دایپ یارابطه نیچن وجود صورت در را رهایمتغ

0( 𝐸𝐹𝐹) کاراییشرط  ≤ 𝐸𝐹𝐹 ≤  را اعمال خواهیم کرد. 1

از مدل رگرسیونی چند متغیره زیر استفاده خواهد  ،شدهیفتعررابطه بین متغیرهای  در بررسی

 شد:
𝐸𝐹𝐹 = 𝐶0  + 𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + 𝐶3𝑋3 + 𝐶4𝑋4 + 𝐶5𝑋5 

+𝐷1𝑌1 + 𝐷2𝑌2 + 𝐷3𝑌3 + 𝐷4𝑌4 + 𝜀 
(11) 

 

 به صورت زیر است: 𝐸𝑉𝑖𝑒𝑤𝑠 افزارنرمدر  شدهدادهمشخصات مدل برازش 

 فرمان تخمین:
CENSORED(D = N, L = 0, R

= 1)EFF C X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 Y4                                                (11) 
 معادله تخمین:

   𝑌 =  𝐶0  + 𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + 𝐶3𝑋3 + 𝐶4𝑋4 + 𝐶5𝑋5 + 𝐷1𝑌1 
+𝐷2𝑌2 + 𝐷3𝑌3 + 𝐷4𝑌4 

(13) 

 ، خواهیم داشت:آمدهدستبهبا جایگذاری ضرایب 
𝑌 = + 1.8207 −  0.3600 × 𝑋1 −  0.0712 × 𝑋2 −  0.1164 × 𝑋3 −  0.1299 × 𝑋4  −  0.0191 × 𝑋5

+  0.0901 × 𝑌1 +  0.0396 × 𝑌2 +  0.1960 × 𝑌3   +  0.2163
× 𝑌4                                                                                                 

(15) 
 شدهفیتعر متغیرهای روی کارایی نرخ رگرسیون ازآمده دستبه نتایج: 1جدول 

 z p-value آماره ضرایب متغیر

X1 (دانشجویان معیار) -0.0000 5.132694- 0.360007 

X2 (معیار علمییئته) -0.1384 1.481887- 0.071172 
X3 (بودجه جاری آموزش) -0.0006 3.429607- 0.116428 

X4 (فضای سرانه کالبدی) -0.0061 2.743128- 0.129889 

X5 (فضای سرانه رفاهی) -0.6739 0.420835- 0.019110 

Y1 (مقاالت معیار) 0.0017 3.134534 0.090131 

Y2 (کتب معیار) 0.0338 2.122861 0.039605 

Y3 (درآمد اختصاصی) 0.0000 5.683146 0.196021 

Y4 (التحصیالن معیارفارغ) 0.0000 5.124054 0.216275 

 منبع: محاسبات تحقیق
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 از مسئله اول مرحله در که یمستقل یرهایمتغ بیضرا ریمقاد بود، متصور قبل از که طورهمان

 دست به مثبت بودند، یخروج جنس از مستقل یرهایمتغ بیضرا و یمنف بودند، یورود جنس

( رهایمتغ ریسا بودن ثابت فرض با) اول ریمتغ پنج از هرکدام شیافزا ،دیگرعبارتبه. است آمده

 یونیرگرس بیضرا یبرا آمدهدستبه ریمقاد اندازه متناسب با دانشگاه، ییکارا در کاهش باعث

 باعث( رهایمتغ ریسا بودن ثابت فرض با) دوم ریمتغ چهار از هرکدام شیافزا نیهمچن و

 .شودیم یونیرگرس بیضرا یبرا آمدهدستبه ریمقاد اندازه متناسب با یی،کارا شیافزا

از عوامل بر شاخص کارایی فنی و همچنین جهت تأثیر  هرکدامدر نمودار زیر، مقایسه سهم 

تغییر نرخ کارایی  دهندهنشانکه گفته شد، اعداد روی نمودار،  طورهمان. است شدهنشان داده 

 رهایمتغ ریسا بودن ثابت فرض بامطلق( ناشی از افزایش یک درصدی در یک متغیر  صورتبه)

به محاسبه انجام شده از اطالعات نمودار،  برای محاسبه حساسیت و کشش با توجه باشد.می

 تأثیر( از بیشترین به کمترین سهم 4.194میزان میانگین متغیر وابسته در اینجا  برتقسیم)ضرایب 

از میان متغیرهای ورودی به ترتیب مربوط به تعداد دانشجویان و فضای سرانه کالبدی، بودجه 

مثل  رها،یمتغ ریسا بودن ثابت فرض باکه  باشدو فضای سرانه رفاهی می علمیهیئتجاری، 

به  هاریمتغ نیا مقدار در یدرصد کی شیافزابا  هاورودیها و سایر ثابت بودن همین ستانده

-می درصد 4.42 و 4.41، 4.29، 4.02،4.22 زانیم به ییکارا نرخنسبی  کاهش باعثترتیب 

 شاخصبر  تأثیرگذارشود. همچنین از بیشترین به کمترین سهم از بین متغیرهای خروجی و 

 باباشد که ، درامد اختصاصی، مقاالت معیار و کتب میالتحصیالنفارغکارایی، مربوط به تعداد 

 باعثبه ترتیب  هاریمتغ نیا مقدار در یدرصد کی شیافزا رها،یمتغ ریسا بودن ثابت فرض

 باشد.می درصد 4.42 و 4.22، 4.29 ،4.22 زانیم به ییکارا نرخنسبی  افزایش
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 یفن ییکارا شاخص بر عوامل از کدام هر سهم سهیمقا: 2شکل 

 

 پیشنهادات و گیرینتیجه. .

-میرشد و توسعه کشورها و سبب شده یقتزربه جامعه  ،اهدانش در دانشگاه عیزوتتولید و 

دهی و سازمانو  منابع اقتصادی هزینه نمودن درمدیران برای ها اطالع از عملکرد دانشگاه. شود

آن  وسیلهبهتوان هایی که میکه اشاره شد، از راه طورهمانکند. می بهتر کمک ریزیبرنامه

 هاست.واحدها را ارزیابی نمود، محاسبه کارایی آن گونهاینعملکرد 

مشاوره  آموزش، پژوهش و خدماتعمدتاً در دهای تولیدکننده تحت عنوان واحها دانشگاه

نمایند. واضح است بنگاهی که عوامل تولید خود را با فرایندهای داخلی و سازمانی فعالیت می

فعالیت  (منابع معین، محصول بیشتری تولید کنند )با کند، بایستی کارامی دهیخودسازمان

شده است. بهبود آن ارائهی برای یراهکارهاشده و ررسیمطالعه وضعیت کارایی ب. در این نماید

وری و کارایی بسنده شده های بهرهدر اکثر مطالعات مربوط به کارایی، تنها به محاسبه شاخص

 باهدفها بر شاخص کارایی دانشگاه مؤثرسهم هر یک از عوامل  لی در این مطالعهو .است
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کمتر  شده ومحاسبه در نقاط ضعف و حفظ شرایط مطلوب در نقاط قوت گذاریسرمایه

 محققان قرار گرفته است. موردتوجه

 توجه شده و بر در ایران و سایر کشورهای جهان گرفتهانجامحاضر، به مطالعات  مطالعهدر 

شور های بزرگ جامع دولتی کبر آن برای دانشگاه مؤثربه مطالعه کارایی و عوامل  هااساس آن

ها عمدتاً به کارایی دانشگاه ذکرشده، بررسیالمللی پرداخته شده است. با توجه به مطالعات بین

ها به دلیل داشتن محاسبه کارایی دانشگاه چراکهشود؛ ها محاسبه میروش تحلیل پوششی داده

های دیگری مثل روش رگرسیونی تابع مرز همزمان چندین خروجی و چندین ورودی با روش

با توجه به محدوده مقادیر کارایی در این مطالعه باشد. همچنین ( ناقص میSFAدفی )تصا

که  شدهاستفادهبه نام رگرسیون سانسور شده )توبیت(  ی، از یک مدل خاص(بین صفر و یک)

 در مطالعات پیشین کمتر به آن توجه شده است.

که دهد بر آن، نشان می مؤثرها و بررسی سهم عوامل مطالعه با محاسبه کارایی دانشگاهاین 

. از این میان، تنها استها کاهش یافته دانشگاه موردبررسی سال پنجفنی در  کارایی متوسط

مشخص اند. دارای کارایی کامل داشته مازندرانو  یبهشت دیشه ،تهران ،اصفهانهای دانشگاه

در کارایی  متغیرهای ورودی تأثیراز بیشترین به کمترین سهم حساسیت و کشش میزان شد که 

به ترتیب مربوط به تعداد دانشجویان و فضای سرانه کالبدی، بودجه جاری، ها دانشگاه

با  رهایمتغ ریسا بودن ثابت فرض باکه به عبارتی باشد و فضای سرانه رفاهی می علمیهیئت

 زانیم به ییکارا نرخنسبی  کاهش باعثبه ترتیب  هاریمتغ نیا مقدار در یدرصد کی شیافزا

از بیشترین به کمترین  کششمیزان  شود. همچنینمی درصد 4.42 و 4.41، 4.29، 4.02،4.22

کارایی، مربوط به تعداد  شاخصمثبت بر  تأثیرگذاریسهم از بین متغیرهای خروجی و 

 ریسا بودن ثابت فرض باباشد که ، درامد اختصاصی، مقاالت معیار و کتب میالتحصیالنفارغ

 ییکارا نرخنسبی  افزایش باعثبه ترتیب  هاریمتغ نیا مقدار در یدرصد کی شیافزا ا،رهیمتغ

 باشد.می درصد 4.42 و 4.22، 4.29 ،4.22 زانیم به

 های این مطالعه به شرح زیر است:سایر یافته

شود و ییرات تکنولوژی تقسیم میو تغوری به دو قسمت تغییرات کارایی تغییرات بهره -2

و این مهم نشان از  استمثبت تغییرات تکنولوژی و دانش فنی  ،متوسط طوربهمشخص شد، 

و تکنولوژی  2های جدید )ابزار یادگیری الکترونیکیگذاریسرمایهبه دادن اهمیت 
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ها و حضور متخصصان و دانشمندان )اساتید مجرب در تولید دانش ( در دانشگاه2الکترونیکی

ص پرور با رفع موانع ضد انگیزه مادی و معنوی در های متخصفنی( و فراهم کردن زمینه

 ها دارد.دانشگاه

داشتن مین مالی از بودجه عمومی، أهای دولتی کشور به دالیلی چون دولتی بودن، تدانشگاه -2

های خود و فضای فعالیت یکسان )عدم فضای رقابتی و عدم محدودیت در استفاده از ظرفیت

ها( دارای ماهیت ستانده محور در مسیر بهبود عدم تمایل و توانایی مدیران در کاهش ورودی

بیشتری با  های(ستاندهها )خروجیتوانند به کارا میهای نادانشگاه .باشندخود می کارایی

 یدندررس (هاستاندهها )خروجی. افزایش یابندهای موجود دست از ورودی یریکارگبه

شود و از منابع های کالن منابع میجوئیهای ناکارا به مرز کارایی، منجر به صرفهدانشگاه

در  که یهایدانشگاه های موجود استفاده کرد.توان به گسترش و توسعه دانشگاهمی آزادشده

های اصفهان، شهید بهشتی، ، )دانشگاهکنندحالت بازده افزایشی نسبت به مقیاس فعالیت می

، رازی، شهید باهنر کرمان، سمنان، شهید چمران اهواز، تبریز، یزد، قم، زابل، سیستان و ارومیه

ها از طریق الزم است به افزایش ستانده شانجهت ارتقای کاراییبلوچستان و بوعلی سینا( 

 های بیشتر اقدام نمایند.نهاده یریکارگبهبا و توسعه و گسترش ظرفیت دانشگاهی 

 در هاارزیابی سایر همانند) هاآن همگنی دلیل به هادانشگاه فنی ییکارا میزان سطح -9

 بر حاکم اصول و عملکرد که است مسئله این بیانگر و باشدمی باال( مختلف کشورهای

 ناکارایی وجود،ینباا و دارد بیشتری مشابهت هاآن برای فعالیت فضای و دولتی هایدانشگاه

 .دارد وجود هاآن اکثر برای نسبی

ها جهت اطالع از وضعیت و به دانشگاهنتایج تحقیقات اجرای مستمر ارزیابی و ابالغ  -0

 شود.ها میجایگاه نسبی خود، منجر به ایجاد رقابت و بهبود کارایی دانشگاه

غیر پارامتری بودن، حساس  ها از قبیلهای روش تحلیل پوششی دادهبا توجه به محدودیت -2

ی پیشنهاد طیمح عوامل و یتصادف اختالالت نگرفتن نظر درها و داده بودن نسبت به پراکندگی

تعمق های احتمالی، محاسبه کارایی و نتایج این تحقیق مورد گردد که با لحاظ نمودن شوكمی

 قرار گیرند. موردتوجهبیشتری 

 منابعفهرست 
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 استفاده با اساتید پژوهشی عملکرد ارزیابی»(، 2934رئیسی، صدیق ) ساعتی، صابر؛ ابراهیمی، علیرضا؛ 

، »جنوب تهران واحد آزاد اسالمی دانشگاه صنایع دانشکده در کاربردی ،هاداده تحلیل پوششی روش از

 92 -14مجله ریاضیات کاربردی واحد الهیجان، سال هشتم، شماره دوم، صص 

ان، دومین ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسالمی ایر (،2913فرهنگی ) انقالب عالی شورای

 12تا  12 یهاوابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال یهاارزیابی خرد دانشگاه

، ترجمه دکتر علی قنبری، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت «اقتصاد سنجی»(، 2911)اشمیت، استیفان 

 مدرس و انتشارات نور علم، تهران، ویرایش اول

ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل » (،2912) آذر، عادل؛ ترکاشوند، علیرضا

 مدیریت نامهیژه، و«آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس یهاها: گروهپوششی داده

 ،«هاوری با رویکرد تحلیل پوششی دادهطراحی مدل پویای بهره»(، 2912) علیرضای، مؤمن؛ عادل ،آذر

 9، شماره 9س، دوره فصلنامه مدر

آمار (، 2913-2934 الی 2912 -18 تحصیلی های)سال ریزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه

 آموزش عالی ایران

 ، انتشارات عابد تهران«Minitabآماری به کمک  یهاتحلیل داده»(، 2913)بایزیدی و همکاران 

 ، دفتر تولید علم، تهران«هایل پوششی دادهای بر تحلمقدمه»(، 2912) لو، غالمرضا و همکارجهانشاه

 بدنییتآموزشی ترب یهاها و گروهارزیابی کارایی دانشکده»(، 2912) و همکاران حیدری نژاد، صدیقه

 90المپیک، شماره  بدنییت، نشریه ترب«هادولتی با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده یهادانشگاه

ها و مؤسسات خالصه عملکرد دانشگاه(، 2913الی  2918 یهاسال) فناوریوزارت علوم تحقیقات و 

 پژوهشی کشور

 نامهیانپا «جامع دولتی یهادر دانشگاه یورکارایی و بهره یریگبررسی و اندازه»(، 2911)دباغ، رحیم 

 دکتری، تهران، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده اقتصاد

 یبندرتبه(، 2913) م پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش علو

 ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی کشورهای عملکردی پیشنهادی در دانشگاهشاخص

بزرگ دولتی ایران با استفاده  یهابررسی کارایی دانشگاه»(، 2914) یسامتی، مرتضی؛ رضوانی، محمدعل

 23، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره «DEA از روش

 های عملکردی آموزش عالیشاخص(، 2910)دایره المعارف آموزش عالی 

 موردی مطالعه) آن بر مؤثر عوامل و کاران گندم کارایی» (،2998) نیبهاءالد ،ینجف؛ شاهرخ شجری،

 توسعه و کشاورزی اقتصاد فصلنامه ،«(فارس استان
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مدیریت دانش با  سازییادهعوامل مؤثر بر پ یبندشناسایی، بررسی و رتبه»(، 2932)شعبانی و همکاران 

 سوم ینهم، شماره ی، مدیریت اطالعات سالمت، دوره«TOPSISاستفاده از تکنیک 

فازی جهت ارزیابی عملکرد  یهاارائه یک مدل تحلیل پوششی داده» (،2912) یشهریاری، سلطانعل

 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران نامهیان، پا«نشگاه تهرانعلوم انسانی دا یهانسبی دانشکده

های اقتصادی کشور به وری عوامل تولید بخشگیری بهرهاندازه» (،2918) مهرگان، نادرهلل؛ عباسیان، عزت ا

 229-298، صص 91، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره «(DEA) هاروش تحلیل پوششی داده

بر تحلیل پوششی  یامقدمه» (،2918) جعفریان مقدم، احمدرضاقصیری، کیوان؛ مهرنو، حسین؛ 

 ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین«فازی یهاداده

 و النیگ فارس، یهااستان یمورد مطالعه ران،یا برنج ینسب تیمز نییتع ،(2914یی )بایز و یکرم

 99 شماره توسعه، و یکشاورز اقتصاد مازندران،

 ، دانشگاه صنعتی شریف«های رگرسیون با متغیر وابسته گسستهمدل»(، 2934)کشاورز حداد، غالمرضا 

ترجمه دکتر حمید ابریشمی، موسسه  ،«)جلد اول و دوم( یمبانی اقتصادسنج» (،2911) گجراتی، دامور

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ویرایش هفتم

 و تحقیقات علوم وزارت اصطالحات مجموعه(، 2918ی )عال آموزش ریزیبرنامه و پژوهش موسسه

 فناوری

بر  مؤثر عوامل بررسی و یادانه ذرت زراعت در تولید عوامل ییکارا تعیین» (،2991) دادگر ،یمحمد

 کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان انتشارات ،«فارس استان درآن 

در مراکز آموزش  یورارزیابی کارایی و رشد بهرهتوسعه مدلی برای » (،2912موسی خانی و همکاران )

 8نشریه مدیریت، شماره  ،«(2عالی )مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 

 دانشکده ،«هاداده پوششی تحلیل رویکرد با وریبهره پویای مدل طراحی» (،2912) علیرضا ،یمؤمن

 مدرس تربیت دانشگاه انسانی علوم

 یهاهای نوین ارزیابی عملکرد، مرکز پژوهشروش» (،2912) علیرضائی، محمدرضامیرحسینی، علی؛ 

 ، معاونت پژوهشی«مجلس شورای اسالمی

 آموزشی یهاگروه عملکرد ارزیابی» (،2911نجفی، اسماعیل ) لطفی، فرهاد؛ زاده حسین نیما؛ هاشمی،

 تحول و توسعه مدیریت ، مجله«هاداده پوششی تحلیل مدل از استفاده با
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