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ازمانی، گیری عملکرد سابزار اندازه مثابهبهها تحلیل پوششی داده

 وپرورشآموزشکاوی در ریزی و بهینهبرنامه

 4، هادی احمدنیا2محمدرضا مهرگان، 3، حمید رحیمیان1پورعباس عباس

 31/03/49تاریخ دریافت: 

 11/00/41تاریخ پذیرش: 

 چکیده

 با استفاده از استان زنجان وپرورشآموزشواحدهای اداری  نسبی تعیین کارآیی با هدفحاضر  مطالعه

 ،هره بردهب یکمّاز یک رویکرد  صورت پذیرفته است. این مطالعه (DEAها )تکنیک تحلیل پوششی داده

 اسناد و مدارکابزار بررسی  پژوهش از هایسؤالرای پاسخگویی به ب بوده و مقطعی-توصیفی ،به لحاظ روش

صوص نظرات خبرگان در خ ،، ابتدا با استفاده از پرسشنامهبرای تعیین کارآیی .استشده استفاده  اداری

این و انتخاب به تعیین  (Borda) بُردا با استفاده از روش سپس و شد متغیرهای ورودی و خروجی دریافت

 7اداره کارآ و  7 ،وپرورشآموزش ۀادار 19، از تعداد (Slack) جمعی با استفاده از مدلمتغیرها اقدام شد. 

هر  ۀقادیر بهینکاوی، مریزی و بهینهدر برنامه مطالعهاستفاده از نتایج  منظوربهشدند.  تعیینناکارآ  اداره دیگر

و  یگذارهدف هدف کمّی در عنوانبهتا از این مقادیر  ارائه شد وپرورشآموزشر به تفکیک ادارات متغیّ

 استفاده شود. ریزیبرنامه

، رورشوپآموزش ،ریزیکاوی، برنامهبهینه گیری عملکرد سازمانی،، اندازهکارآییواژگان کلیدی: 

  هاتحلیل پوششی داده
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 مقدمه

رّی دولتی نوین است که بر پایه تس مدیریتدولتی،  مدیریتیکی از پارادایم مطرح در حوزۀ 

 و هگرفتشکلهای اداره امور عمومی بخش خصوصی و علم اقتصاد به حوزه مدیریتاصول 

بر کاربرد اصول مدیریت بخش خصوصی  های استقرار آنیکی از مدل عنوانبهمدل کارآیی 

، افزایش کنندگانمصرفهای ای، تأکید بر خواستههای مالی و حرفهدر بخش دولتی، کنترل

اشکال جدید  کارگیریبههای عملکردی و گذاری روشن، کنترلسرعت کار، هدف

کارآیی عبارت است از بنا به تعریف،  (.1349)قاسمی شاد،  داردسازمانی تأکید  حاکمیت

بت مقدار مورد انتظار( یا نس) شدهنییتعبه بازدهی استاندارد و  آمدهدستبهنسبت بازده واقعی 

ها یا های کارآیی، نهادهمقیاسشود؛ به مقدار کاری که باید انجام شود. کاری که انجام می

کنند. شوند، مقایسه میمنابع یک سازمان را با کاالها و خدمات نهایی که تولید می

اشاره  ام خدماتهای انجبه هزینه شدهارائهخدمات  کمیت، کارآیی به نسبت دیگرعبارتبه

 گیری عملکرد سازمانی قرار دارد.بررسی و تأمین کارآیی در صدر اهداف اندازهو  دارد

که  است خطی ریزیبرنامه رویکرد بر مبتنی ( تکنیکیDEA)1هاداده پوششی تحلیل

 است مشابه رندهیگمیتصم واحدهای از تعدادی کارآیی سنجش و آن، مقایسه اصلی هدف

 هدف (.19،1333دارند )مهرگان، متفاوتی تولیدی هایخروجی و مصرفی هایکه ورودی

 در گیرندهواحد تصمیم یک که است این نکته نیز تعیین کارآیی سنجش و مقایسه از

 استفاده خوبیبهراستای تولید  در خود منابع از به چه میزان مشابه، واحدهای سایر با مقایسه

کند و با تکنولوژی هایی را از سازمان و محیط جذب مینیز نهاده وپرورشآموزشکند. می

در  انجام این تکنیک کنندههیتوجتواند کند. همین امر میخود آن را به ستاده تبدیل می

تحلیل پوششی  دهد،های صورت گرفته نشان میباشد. مطالعۀ پژوهش وپرورشآموزش

ی در تعیین کارآیی و اثربخشی استفاده از ها، ابزاری برای کمک به واحدهای آموزشداده

( و 0،0001والدو) یدولتمنابع مالی، اثرات رقابت مدارس خصوصی بر کارآیی مدارس 

                                                           
1. Data Envelopment Analysis 

2. Waldo 
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واحد  یک( بوده است. 1،0000راگییِرو و همکاران) یسازمانارزشیابی کارآیی عملکرد 

توان با نشان ندهد که می واحدها کارآست اگر و فقط اگر عملکرد دیگرهنگامی  اداری

 های دیگر آنها و ستادهداده حالدرعینها آن واحد را بهبود بخشید و ها یا ستادهبرخی داده

 .واحد بدتر نشوند

 ۀسروش کار فارل، مقای .یی کردآبار اقدام به محاسبه کار اولینبرای  1417سال  در 0لارِف

دیدگاه  1و رودز 9کوپر ،3چارنز لکرد بود.های موجود در صنعت با بهترین عمعملکرد بنگاه

ندین یی با چآکار گیریاندازهکردند که توانایی  ارائهفارل را توسعه دادند و الگویی را 

 ۀلدر رسا ،باراولنام گرفت و  هادادهتحلیل پوششی  این الگو. ورودی و خروجی را داشت

ان مدارس وزآمدانشارزیابی پیشرفت تحصیلی »عنوان  بای کوپر یدکتری رودز و به راهنما

، 1333،قرار گرفت )مهرگان مورداستفادهدر دانشگاه کارنگی  ،1471در سال  «ملی آمریکا

در از آن جمله است.  1فنیکارایی است که  بررسیقابل(. کارآیی از منظرهای مختلفی 17

و واحدی  گیردقرار می وجهموردت موردنظربرای ستانده  هاترکیب نهاده صرفاً ،فنییی آکار

کند فاده است موردنظر ۀبرای دستیابی به ستاد منابع حداقلاز که  کارآست فنیبه لحاظ 

ستاده( از اهمیت زیادی ) یخروجنهاده( و ) یورودتعیین متغیرهای  (.199،1343منی،ؤم)

دی اتفاق فرآینسازی برای متغیّرهای ورودی و ها در مفهومبرخوردار بوده و بیشتر عدم توافق

ها، عملکرد (. در بسیاری از پژوهش3،0010لوکاچاریو سای7شانکارگوریافتد )می

متغیر خروجی و مالک اثربخشی مدارس در نظر گرفته شده  عنوانبهآموزان آموزشی دانش

 است.

از  عماگیرند، بحث نوع مدل قرار می مورداستفادهپس از تعیین متغیّرهایی که در مدل 

ود. شاز ثابت و متغیّر بودن مطرح می اعمبازدهی به مقیاس  و ورودی محور بودن وخروجی 

                                                           
1. Ruggiero et al. 
2. Farrell 

3. Charnes 

4. Cooper 

5. Rudes 

6. Technical Efficiency(TE) 

7. Gourishankar 

8. Sai Lokachari 
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فاده رویکرد متفاوت است سهتوانند از برای ارزیابی کارایی واحدها می مورداستفادههای مدل

ها )رویکرد ورودی محور(؛ ها بدون تغییر در میزان خروجیمیزان ورودی ( کاهش1کنند: )

( 3ها )رویکرد خروجی محور( و )ها بدون تغییر در میزان ورودیخروجی ( افزایش میزان0)

 و ورودی و ماهیت خروجی گراستو  ورودی گراهای تلفیقی از مدلکه مدل جمعی 

فوق، به تمایل و  هایدیدگاههر یک از انتخاب  .بردیم بکار هم با را خروجی ماهیت

 ،ی. اگر مدیردارد بستگی هایا خروجی هامیزان کنترل مدیر بر هر یک از ورودیهمچنین 

 کاهشِبه  مدیرمشخص و ثابت باشد،  ،از قبل هاآنها نداشته و میزان هیچ کنترلی بر خروجی

 کهدرصورتید. شومی حلورودی محور  صورتبهو مدل متوسّل شده ها میزان ورودی

اه و ثابت باشد، دیدگمشخص  ،از قبل هاآنها نداشته و مقدار هیچ کنترلی بر ورودی ،مدیر

بازده  گردد.می مطرحخروجی محور  صورتبههاست و مدل خروجیافزایش میزان  ،مدیر

بدان معنا است که افزایش  ثابت به مقیاس یازدهب ر باشد.تواند ثابت یا متغیّمی نیز به مقیاس

 ،رغیّمت یدر بازده ؛ اماشوددر مقدار ورودی منجر به افزایش خروجی به همان نسبت می

(. 111، 1343 ،)مؤمنیافزایش خروجی بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش در ورودی است. 

زیرا  استر های بازده به مقیاس متغیّاز مدل ترمحدودکنندهثابت  های بازده به مقیاسِمدل

نیز  ییآگیرد و مقدار کاری کمتری را دربر میآمدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کار

 (.13، 1333مهرگان،شود )کمتر می

 موجب که هاییروش از امروز، عالوه بر موضوع کارآیی، یکی رقابتی شرایط در

هاست. از بهترین الگوبرداری ،هاسترقابتی سازمان عرصه ها درسازمان پیشرفت

است که با  سازمان عملکرد بهبود و کیفیت نوین مدیریت ابزارهای از یکی 1کاویبهینه

هایی چون معادل زبان فارسی ها قابل انجام است. درتکنیک تحلیل پوششی دادهاستفاده از 

 عملکرد مقایسۀ عنوانبهکاوی وجود دارد که برای بهینه ترازیابی و الگوبرداری زنی،محک

( و 1341شود )والی،خدمت( تعریف میصنعت ) های یکنمونه بهترین با عملکرد سازمان

 کسب منظوربه صنایع و هاسازمان در یندهاآفر و کاری یهاروال عملکرد، تحلیل املش

                                                           
1. Benchmarking 
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کارکرد  ترینمهم(. 1341، صفوی، محمدی،نژاد اناریاست )بهسازی  برای اطالعات

(. 0010، 1شاو و همکاراناست )های استراتژیک برای ارتقای عملکرد کاوی تهیّۀ برنامهبهینه

 و فرایندها از عمیقی دانش (1از: ) اندعبارت که دارد مزایایی هاسازمان در کاویبهینه

دهد؛ می کاهش را تغییر به نسبت میلیبی و اکراه (0کند؛ )می ایجاد سازمان در هاروش

 عملکردهای از شناخت ایجاد باعث (9کند؛ )می کمک ریزیبرنامه و گذاریهدف به (3)

 (1کند؛ و )می بهتر را فعلی موقعیت از درک (1شود؛ )می جهانی و ملّی سطح در برتر

(. در بخش دولتی هم نتایج حاصله از 1340ملکی و همکاران،کند )می نوآوری به تشویق

ها کاوی در بانکابزار بهینه عنوانبهها تواند مثمر ثمر باشد. تحلیل پوششی دادهکاوی میبهینه

دِبناث ) یبهداشت( و مراکز 3،1447موهاپوترای وچاکرابورتای مدارس )(، 0،0007مصطفی)

 رشوپروآموزشتر در حوزه مشخص طوربهقرار گرفته است.  مورداستفاده( 9،0003و شَنکِر

(، خدمات مدیریتی در 1،0003اوجاال و ورتاینِن) سیتدرو آموزش عالی، بهبود کیفیت 

( که 0001، 7جکوبسِن و همکاران) یآموزش( و رهبری 1،0001والدو) یمالاستفاده از منابع 

 .قرار گرفته است مورداستفادههای کلیدی توسعه آموزشی در هر کشوری است، حوزهاز 

دارد.  مختلفی هایروش شود،می انجام آن به نسبت مقایسه که منظری کاوی بنا بهبهینه

 بهترین شود و یافتنمطرح می متبوع سازمان درون کارکرد بهترین در روش داخلی شناسایی

از اهداف این روش است. در روش رقابتی،  مشابه یک سازمانکارکرد از کارکردهای 

شود؛ و در می مشابه الگوبرداری فرآیندهای با رقیب هایهای سازمانروش از کاویبهینه

 در که است؛ شرکتی غیر رقیب شرکت یک کاوی سازمانبهینه روش کارکردی، شریک

رضائیان و است ) سازمان شبیه نآ فرایند از بخشی یا آن فرآیند اما پیشروست مشابه صنعت

های مختلفی تمرکز کند تواند برای مقایسه بر پدیدهمی کاوی(. بهینه907، 1340گنجعلی،

                                                           
1. Shaw et al. 
2. Mostafa 

3. Chakraborty and Mohapatra 

4. Debnath and Shankar 

5. Ojala and Vartiainen 

6. Waldo 

7. Jacobson et al. 
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 بررسی و مشاهده روی را خود تمرکز سازمان ( فرآیندی:1) است: زیر الگوهای شامل که

 شرکت چند یا یک از هاروش بهترین مشاهدۀ و هدف شناسایی با وکارکسب فرآیندهای

ارزیابی  برای آمدهدستبهمقایسۀ نتایج  و مالی وتحلیلتجزیه ( مالی:0دهد؛ )می قرار

 جدید محصول طراحی برای الگو ( محصول: این3سازمان؛ ) کلیپذیری رقابت و وریبهره

معکوس،  با انجام مهندسی است ممکن این الگو در شود.می انجام موجود محصول بهبود یا

( کارکردی: هنگامی است که 9شود؛ ) شناسایی رقابتی محصول ضعف و قوّت نقاط

شود و این کار با تبدیل خاص متمرکز می کارکرد یک تنها بر کاویبهینه سازمانی در امر

های (. نظر به مشابهت فرآیندها و فعالیت1341والی،) تر میسّر است.آن به فرآیندهای جزئی

توان از اشکال مختلف ز تعیین کارآیی، میپس ا ،وپرورشآموزشمحوری در ادارات 

 .کاوی بهره جستای بهینهمالی و کارکردی در قالب مدل چهار مرحله ویژهبهکاوی بهینه

ا ردر نظام دولتی ایران  گیری عملکرد سازمانی و مقولۀ کارآییهای توجه به اندازهریشه

بر . مشاهده کرد 1331قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  در روشنیبهتوان می

 3ماده  ”ه“دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد موضوع بند  1اساس ماده 

های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، به دستگاه 30و  31نامه اجرایی مواد آیین

بدیل نمایند که ت مستقررا به نحوی های عملکرد خود تکلیف شده است، نظام تحلیل داده

در  استفادهقابلآوری شده در سطوح سازمان، مدیران و کارکنان به دانش های جمعداده

یابی ها بتوانند جهت ریشهجهت بهبود عملکرد در سطوح مذکور فراهم گردد؛ تا دستگاه

ده علیرغم استفا. های آماری استفاده نمایندعلل و بهبود عملکرد از ابزارهای علمی و روش

 ازمانیس ابزارهای کمّی ارزیابی عملکرد ترینمهمیکی از  عنوانبه هادادهاز تحلیل پوششی 

نژاد، مظفری و حیدری ؛1331فضلی و آذر، )کشور و خارج های داخل در پژوهش

و  ؛ شجاع1340، همکاران و ؛ شجاع1334علیرضایی و ستاری،؛ 1331محقر،

 ؛1343،سوری وروحی، باقری گرمارودی ؛ 1343،ملکی پویاحسینیان و ؛ 1343،همکاران

به شواهدی در خصوص  ان، پژوهشگر(0،1447موهاپوترای وچاکرابورتای ؛ 1،0007مصطفی

                                                           
1. Mostafa 

2. Chakraborty and Mohapatra 
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؛ اندهپرورش دست نیافتوآموزش اداری استفاده از این تکنیک در ارزیابی عملکرد واحدهای

ماری و آ هایتکنیکها و روش استفاده بهینه از یجترواز آن به  رود استفادهکه انتظار می

 مزایای .بینجامد های مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری است،که از آرمان ریاضی

 ازاینشپی چراکهشود، تنها به کاربرد آن خالصه نمیدر مطالعۀ حاضر  روشاستفاده از این 

 مطالعهن که در ای هدفی دولتی و غیردولتی بکار گرفته شده است. اعم از هاسازمانبرخی در 

و ضرورت طرح و حاکم نقش به  وپرورشآموزش است، توجه دادن مسئوالن اهمیتحائز 

ری کسپارادایم مدیریتی حاکم و است. امری که با  وپرورشآموزشکارآیی در  ساختن

با  د.وشمی نیاز به آن احساس یشازپبیش، وپرورشآموزشدر  کنونی بودجۀ مالی پایدار

 زیر طراحی شده است: هایسؤالپاسخ به  منظوربه مطالعهاین توجه به موارد فوق، 

 جاری سازمانی عملکرد گیریاندازههای جایگزین شاخص تواندمیهایی چه شاخص .1

 باشد؟ وپرورشآموزشدر 

 ؟اندکدمادارات کارآ و ناکارآ ها تکنیک تحلیل پوششی دادهبا استفاده از  .0

ابزار بهینه کاوی در  منظوربه هادادهاز تکنیک تحلیل پوششی  توانمیچگونه  .3

 بهره جست؟ وپرورشآموزش

 شناسیروش

استان  وپرورشآموزشگانه  19جامعۀ پژوهش، ادارات مناطق و نواحی . کنندگانشرکت

خاص  وپرورشآموزشها، ادارات که هر یک از این مناطق، نواحی و شهرستان استزنجان 

استان  وپرورشآموزشخود را دارند که بر اساس گزارش ادارۀ طرح و برنامۀ اداره کل 

دختر و پسر را در  آموزدانش 171700 بربالغ، 1349-41 سال تحصیلی(، در 1349) زنجان

 ،اند. واحد تحلیل پژوهشکالس درس تحت پوشش قرار داده 3711مدرسه و  0034قالب 

استان زنجان هستند که اطالعات مربوط به متغیرهای  وپرورشآموزشگانه  19ادارات 

دریافت شده است. نظر به محدود بودن  هاآنورودی و خروجی هریک از ادارات از 

ته قرار گرف موردبررسینداشته و همۀ اسناد و مدارک  موضوعیتگیری نهواحدها، انجام نمو

 است.
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از پرسشنامه  هاآن بندیاولویت و های ورودی و خروجیتعیین شاخصبرای ابزار. 

 ها برایتکنیک تحلیل پوششی داده ،پرسشنامه وتحلیلتجزیهاز پس است. استفاده شده 

 دومدستهای دادهبر اساس  وپرورشآموزشنسبی واحدهای اداری  گیری کارآییاندازه

زم به ال .استشده  به کار گرفته، شدهیگردآورحاضر  مطالعهکه برای هدفی غیر از اهداف 

ک ابزار، و استفاده از ی موردبررسیو نه انتزاعی( بودن متغیرهای ) ینیعذکر است با توجه به 

 موردنیاز، ابزار از روایی و پایایی غیرهای پژوهشسنجه و مقیاس واحد برای احصای مت

 برخوردار است.

ز اتوصیفی  ،وش پژوهشاین پژوهش به لحاظ رویکرد، کمّی، از منظر رطرح پژوهش. 

پژوهش از اسناد و مدارک اداری استفاده  هایسؤال. برای پاسخگویی به استمقطعی  نوع

 پژوهش اسنادی، پژوهش مبتنیتوان آن را پژوهش اسنادی نامید. شده که بر این اعتبار می

 (.1330مجدفر،است )بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد مانند آرشیوها یا آمار رسمی 

ای مربوط به تعیین هبرای تحلیل داده Excelدر قالب فایل  هاداده آوریجمعپس از 

 استفاده شده است. DEA Solver ضریب کارآیی از

 نتایج

 و ورودیمتغیّرهای تعیین  گام اولین ها،برای استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده

 ،خروجی و ورودی هایشاخص ترینمناسب تعیین منظوربه ابتدا در است. مدل خروجی

 کل ادارات وظایف شرح موجود و هاینامهآیینبه مستندات اداری و  مراجعه با

 ایشد. پرسشنامه ءخروجی احصا ر ورودی ومتغیّ استان زنجان، تعدادی وپرورشآموزش

 استان زنجان که وپرورشآموزش کلخبرگان و کارشناسان اداره  از تن 4 از طراحی و

هر  اهمیت میزان درباره را خود نظر تا شد خواسته ،داشتند زمینه این را در الزم تجربه

 .(1جدول کنند ) بیان ها بر اساس رتبهشاخص این از یک
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 متغیرهای ورودی و خروجی پژوهش. 1 جدول

 شرح متغیرها نام متغیر

ی
ود

ور
 ها

 آموزدانشنسبت کالس به 
ن آن اآموزدانشتعداد کل  برتقسیمهر منطقه آموزشی  هایکالستعداد کل 

 منطقه

 آموزدانشنسبت معلم به 
 آن انآموزدانش کل تعداد برتقسیم آموزشی منطقه هر معلمان کل تعداد

 منطقه

 لیسانس از کمتر معلماندرصد 

 آموزدانشهزینه سرانه 

 کل معلمان برتقسیم زیر لیسانستعداد معلمان با مدرک 

 تیان مدارس دولآموزدانش برتقسیمپرسنلی و غیرپرسنلی  هایهزینهمجموع 

جی
رو

خ
 ها

 ان پایه سوم نظریآموزدانشمجموع  برتقسیم التحصیالنفارغتعداد  التحصیلیفارغدرصد 

 انآموزدانشمجموع  برتقسیم شدگانقبولتعداد  درصد قبولی

 نرخ ارتقا
منهای مردودین مشغول به تحصیل  پایهیکدر  شدهنامثبتان آموزدانشتعداد 

 سال قبلان آموزدانشتعداد  برتقسیم

 جمعیت الزم التعلیم برتقسیمان هر دوره تحصیلی آموزدانشتعداد  درصد پوشش تحصیلی واقعی
 

 1ردابُ استفاده از روش با رهای ورودی و خروجیمتغیّ ،هاپس از برگشت پرسشنامه

 .(0جدول شدند ) بندیرتبه

 متغیرهای ورودی بندیاولویت .2 جدول

 ردیف عنوان متغیر ورودی لاورتبه  مدو رتبه مسو  رتبه

 1 آموزنسبت کالس به دانش 1 0 0

 0 آموزدانش به معلم نسبت 1 3 1

 3 سانسلی از کمتر معلمان با تحصیالتدرصد  9 3 0
 

 1کارشناس،  4از مجموع  ”آموزدانش به کالس نسبت”دهد در متغیرنشان می 0جدول 

را به این متغیر  اهمیتنفر نیز رتبه سوم  0دوم اهمیت و  نفر رتبه 0، اهمیتنفر رتبه اول 

به در پایان، برای محاس رها نیز صادق است.همین منطق در مورد سایر متغیّاند. اختصاص داده

و رتبه سوم را در عدد صفر ضرب  1، رتبه دوم را در 0 درامتیاز نهایی هر متغیر، رتبه اول را 

 آمده است. 3که نتایج آن در جدول  میکنیم

                                                           
1. Borda 
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 محاسبه امتیاز نهایی متغیرهای ورودی .3 جدول

 ردیف عنوان متغیر ورودی رتبه اول دوم رتبه رتبه سوم جمع امتیاز

 1 آموزدانش به کالس نسبت 10 0 0 10

 0 آموزدانش به معلم نسبت 0 3 0 1

 3 انساز لیس کمتر معلمان با تحصیالتدرصد  3 3 0 11
 

بر اساس  هادادهدر تحلیل پوششی  مورداستفادهرهای ورودی متغیّ ،3بر اساس جدول 

معلمان با  درصد”(0) ؛”آموزدانش به کالس نسبت”(1)از:  اندعبارتبه ترتیب امتیاز و 

و ضرورت  اهمیتبنا به  .”آموزدانش به ممعلّ نسبت”(3) و ؛”لیسانس از کمتر تحصیالت

متغیر ورودی در نظر  عنوانبهنیز  ”آموزهزینه سرانه دانش”وجود شاخص مالی، شاخص 

ای همانند هویّر قاًیدقباید  نیز رهای خروجیبرای محاسبه امتیاز نهایی متغیّگرفته شده است. 

به ترتیب  هادر تحلیل پوششی داده مورداستفادهرهای خروجی متغیّ. شوده اخیرالذکر طی رویّ

 و ”قبولی درصد”(3) ؛”ءارتقا نرخ ”(0) ؛”التحصیلیفارغ درصد”(1)از:  اندعبارتامتیاز 

معلمان با  درصد”رهای ورودی، از مجموع متغیّ درنهایت .”تحصیلی پوشش درصد”(9)

و از  ”موزآهزینه سرانه دانش” و  ”آموزدانش به کالس نسبت”،”لیسانس از کمتر تحصیالت

 ”پوشش تحصیلیدرصد ”و  ”التحصیلیفارغ درصد میانگین”میان متغیرهای خروجی، 

 .اندانتخاب شده
 توصیف آماری متغیرهای ورودی و خروجی-4 جدول

 متغیر خروجی

درصد  میانگین

 التحصیلیفارغ

 متغیر خروجی

نرخ پوشش 

 تحصیلی

 متغیر ورودی

نسبت کالس 

 آموزدانشبه 

 متغیر ورودی

هزینه سرانه 

 آموزدانش

 )میلیون ریال(

 متغیر ورودی

معلمان با  درصد

 زا کمتر تحصیالت

 لیسانس

 نام
DMU 

 ابهر 00.14 01.11 0.091 34.01 30.17

 افشار 1.44 37.01 0.070 13.39 11.31

 انگوران 7.33 07.31 0.07 70.33 70.14

 ایجرود 3.31 03.34 0.010 14.34 17.43

رود بزینه 10.91 01.11 0.019 13.39 19.01  

 خدابنده 3.10 03.49 0.091 13.39 17.97

 خرمدره 00.33 03.09 0.091 31.91 71.17
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13.11 

39.41 0.034 
01.01 

 زنجان ناحیه 14

1 

39.71 

39.41 0.033 
14.90 

 زنجان ناحیه 17.01

0 

 زنجانرود 3.44 30.07 0.013 39.41 97.04

 سجاسرود 7.70 03.43 0.01 13.39 10.43

 سلطانیه 11.04 01.14 0.019 33.1 33.7

 طارم 13.30 04.11 0.014 31.03 73.70

نشان ماه 4.11 04.13 0.011 70.33 11.01  

اناست میانگین 11.03 01.73 0.013 71.47 11.33  

 

. بر اساس اختصاص داردورودی و خروجی  هایرتغیّبه توصیف آماری م ،9جدول 

 ر حدودد استان زنجان ” لیسانس از کمتر معلمان با تحصیالت درصد” میانگین ،جدول فوق

شهرستان  ق بهترین آن متعلّبیشافشار و  طقهق به من( متعل1.44ّآن ) کمترینکه  است درصد 11

 بوده 0.013، میانگین استان ”آموزنسبت کالس به دانش”ر در مورد متغیّ ( است.00.14ابهر )

زنجان  0ناحیه  ( و0.070ق به منطقه افشار )و بیشترین و کمترین این نسبت به ترتیب متعلّ

رصد د نسبتل از دو خود متشکّ ”التحصیلیفارغمیانگین درصد ”ر . متغیّاست (0.033)

 ،است که اعداد مندرج در این جدول دانشگاهیپیشسال سوم نظری و دوره  التحصیلیفارغ

درصد ”میانگین  در هریک از مناطق تابعه استان زنجان است. عددمیانگین هندسی این دو 

 بیشترین و کمترین آن به ترتیب متعلق بوده که درصد 11.33 در استان زنجان ”التحصیلیفارغ

میانگین پوشش تحصیلی  .است( 97.04منطقه زنجانرود ) ( و39.71زنجان ) 0به ناحیه 

بوده که کمترین و بیشترین مقدار  درصد 77های اول و دوم متوسطه در استان در حدود دوره

 34.01با درصد و ابهر  13.39این متغیر به ترتیب متعلق به مناطق تابعه شهرستان خدابنده با 

تان اس وپرورشآموزشمجموع هزینه پرسنلی و غیر پرسنلی قریب اداره کل درصد است. 

که هزینه سرانه  ان( بودهمیلیارد توم 371) الیرمیلیون  3710نیز قریب به  1349زنجان در سال 

 است. به تفکیک مناطق بیان شده آموزدانشبه ازای یک 
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 با مدل جمعیکارآیی ضرایب محاسبه  .5 جدول

واحد 

 مرجع

 کمبود

پوشش 

 تحصیلی

 کمبود

درصد 
 التحصیلیفارغ

 مازاد هزینه
 یآموزدانش

مازاد تحصیالت 

کمتر از لیسانس 

 معلمان

مازاد 

کالس به 

 آموزدانش

 ضریب

کارآی

 ی

کد 

DMU 

 1 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ابهر

 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 افشار

 3 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 انگوران

 9 0.409 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 انگوران

 1 0.393 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 انگوران

 1 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 خدابنده

 7 0.473 0.00 0.00 1.73 1.17 0.00 ابهر

 3 0.439 0.00 0.71 1.10 13.10 0.00 ابهر

 زنجان

 0 ناحیه
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 4 

 10 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 زنجانرود

 11 0.431 0.00 0.00 1.13 0.00 1.01 افشار

 10 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سلطانیه

 13 0.411 0.01 0.00 9.94 0.00 0.00 ابهر

 19 0.411 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 انگوران
 

 1جمعیاستان زنجان بر اساس مدل  وپرورشآموزشبه مقایسه کارآیی مناطق  1جدول 

 اتاداراستان زنجان، کارآیی  وپرورشآموزشمنطقه  19از میان اساس، این بر پردازد. می

شوند. با منطقه دیگر ناکارآ محسوب می 7 وصددرصد است  10 و 1،0،3،1،4،10 شماره

ها و مازاد ورودی) یخروجکمکی ورودی و  رهایمتغیّ ۀکلی ،اتاین ادارتوجه اینکه در 

 .اندواحد مرجع انتخاب شده عنوانبهصفر است،  ها(کمبود خروجی

 
  

                                                           
1. Slack-Based 
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 هایخروجو  هایورودمقادیر بهینه  .6 جدول

پوشش 

 تحصیلی

درصد 

التحصیلیفارغ  

 هزینه

سرانه   

 درصد معلمان با تحصیالت

لیسانس از کمتر  

کالس به 

 آموزدانش
 نام

DMU 

کد 

DMU 

34.01 30.17 01.11 00.14 0.09 A 1 

13.39 11.31 37.01 1.44 0.07 B 0 

70.33 70.14 07.31 7.33 0.07 C 3 

71.10 10.71 07.10 3.31 0.01 D 9 

30.19 71.41 01.11 10.91 0.01 E 1 

13.39 17.97 03.49 3.10 0.01 F 1 

33.31 30.37 01.10 00.33 0.09 G 7 

31.04 33.00 00.13 13.09 0.09 H 3 

39.41 39.71 14.90 17.01 0.09 I 4 

39.41 97.04 30.07 3.44 0.07 J 10 

70.31 13.30 07.01 7.70 0.01 K 11 

33.10 33.70 01.14 11.04 0.01 L 10 

39.39 30.90 01.11 13.30 0.01 M 13 

74.11 11.01 03.10 4.11 0.01 N 19 
 

استان  وپرورشآموزشگانه  19ها را برای مناطق ها و ستادهنهاده ۀمقادیر بهین ،1 جدول

برای رسیدن به کارآیی باید درصد  7، اداره شماره مثال طوربهدهد. نمایش می زنجان

میلیون ریال و  01.10را به  آموزدانشدرصد، هزینه سرانه  30.37خود را به  التحصیلیفارغ

. این تا کارآیی صددرصد را تجربه کند دبرساندرصد  33.31را به پوشش تحصیلی خود 

 .گانه صادق استتفسیر در مورد همه مناطق چهارده

 بحث

در  موردبحث اصلیموضوع  در مقایسه با یکدیگر وپرورشآموزشادارات کارآیی بحث 

از این تکنیک در  برداریبهرهاما آنچه حائز اهمیت است، تالش در جهت  این مقاله بود.

، واحدها کدام که دهد تشخیص که دارد را توانایی این این تکنیکریزی است. برنامه

 .دهند افزایش را آن سازد کهها را قادر آن با ارائه رهنمودهایی عملی کارآیی پایین داشته و
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 گیری،تصمیم از آن برای و بررسی را ادارات تککارآیی تک میزان توانمی

اداره کل و ادارات مناطق و نواحی استفاده  سطح در جامع ریزیبرنامه و گذاریسیاست

را  وپرورشآموزش هایبرنامه در نیازها و کمبودها رفع برای ای الزمهبینیپیش وکرد 

سالم  رقابت ایجاد به توانمی مشابه، ادارات با اداره هر وضعیت مقایسه با ساخت. فراهم

 و بهبود .همت گماشتآموزان و کیفیت تکنولوژی و توانمندسازی نیروی انسانی، دانش

یندی برای رسیدن به آریزی، فررنامهب دارد و شده نیازریزیبرنامه تالش به ،کارآیی ارتقای

 خصمش، تدوین و موفقیتیدر کسب هر ترین سند برای رشد است. و کلیدی مهماهداف 

 ،ها در تدوین اهدافناتوانی سازماناز جایگاه باالیی برخوردار بوده و کردن دقیق اهداف 

 ترینمهم را گذاریهدف، توانمی از این منظر ریزی است.برنامه مهمیکی از موانع بسیار 

ها هتحلیل پوششی داد مدل حلای که از مقادیر بهینه قلمداد کرد.عامل حرکت و خلق آینده 

ریزی و شود، منبع مناسبی برای برنامههای ورودی و خروجی حاصل میربرای متغیّ

تواند با می 3 اداره شماره ،1 نمونه، بر اساس جدول صورتبهت. اس گذاریهدف

 زانیمبه  آموزیدانش نۀدر متغیر هزینه سرا های خودبرای کاهش مازاد ورودی گذاریهدف

و  درصد از یکسو 0.71 زانیمتحصیالت معلمان با کمتر از لیسانس به و  میلیون ریال 1.10

 نائلبه کارآیی صددرصدی درصد  13.10خود به میزان  التحصیلیفارغافزایش در درصد 

توانند با در پیش گرفتن روال کاهش در در این پژوهش می موردبحثادارات  ۀشود. هم

هاست، دست همه سازمان عامهای خود به کارآیی که هدف ها و افزایش در خروجیورودی

امه های مطلوب اهداف برنآیند، تمام ویژگیاهداف برنامه که از این طریق به دست می یابند.

 رار گیرند.ق مورداستفادهتوانند .. را دارا بوده و میگیری، ویژه بودن و .از قبیل قابلیت اندازه

 و مثبت ارتباطاز  کایتنتایج تحقیقات حاست.  1کاویکاربرد دیگر این تکنیک در بهینه

 نشان گذشته سال ده ادبیات بر مروری. دارد وکارکسب عملکرد و کاویبهینه میان قوی

( 1340کتابی و امامی،است ) کاویبهینه ابزار رینترایج ،اهداده پوششی تحلیل که دهدیم

، ضمن شناسایی واحدهای کارآ، وسیلهبدینتوانند می وپرورشآموزشکه ادارات 

                                                           
1. Benchmarking 
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پیشنهادهای زیر  رهنمودهای الزم جهت بهبود عملکرد را از واحدهای مرجع دریافت کنند.

 وزۀح تواند مسئولین اجرائی و پژوهشگران را دراست، می مطالعههای که برخاسته از یافته

 عمل و نظر یاری کند:

ها برای ، تکنیک تحلیل پوششی داده1در راستای تحقق بهینه کاوی و بر اساس جدول  .1

ند که کمی معرفیای برای الگوبرداری مرجع بهینه گیرندهتصمیمهریک از واحدهای 

توانند برای بهبود عملکرد از یک یا چند واحد مرجع هر یک از واحدهای ناکارآ می

 کنند. تبعیت

 ورودی و خروجی را بر ۀشود مقادیر بهینپیشنهاد می وپرورشآموزشبه ادارات تابعه  .0

این امر مضاف بر لزوم  قرار دهند. مدنظرهای خود گذاریدر هدف 1 اساس جدول

ست روز ا، کارآمد و بهقویهای روا و پایا، مستلزم یک سیستم نظارتی وجود شاخص

هایی مبتنی بر امکاناتی نظیر داشبورد سازمانی، سازوکارهای الزم که با طرّاحی مکانیسم

 همۀ واحدها را فراهم آورند. مستمرجهت ارتقاء و بهبود 

رک درست داشتن د هاهای استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهبایستیکی از پیش .3

ه به این . عدم توجّهاستآنانتخاب  ۀو عمیق از متغیرهای ورودی و خروجی و نحو

شود به استنتاج غیر صواب منجر شود. لذا پیشنهاد می تواندمیبوده و  نقض غرض مسئله

رآیندها ها و فبر همه ذینفعان، عناصر، مؤلفه تأثیرگذارپژوهشی در خصوص متغیرهای 

احتمالی این تکنیک احتراز کرد. ترکیبی از  سوء کارکردهایصورت گرفته تا از 

ان ریزی و کارشناسنظرات نخبگان دانشگاهی، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه

، در پایان تواند در این خصوص راهگشا باشد.می وپرورشآموزشذیصالح وزارت 

در قالب شکل  هاتکنیک تحلیل پوششی داده با استفاده ازکاوی ریزی و بهینهمدل برنامه

 شود.ارائه می 1
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 گیری عملکرد سازمانیو بهینه کاوی مبتنی بر اندازه ریزیبرنامه .1شکل 

 منابع

ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد  (.1341).محمدی م صفوی ع و ع،  اناری نژاد

ات فناوری اطالعات و ارتباط. بهینه کاوی مطالعه موردی: آموزش عالی ایران

 .14-01(:10و11)9.ایران

 یهاگروه و هادانشکده کارایی (. ارزیابی1331محقر ع.) و آ مظفری نژاد ص، حیدری

 پوششی تحلیل ریاضی مدل استفاده از با دولتی یهادانشگاه بدنیتربیت آموزشی

 .7-17(:39)0چهاردهم،  سال فصلنامه المپیک. .هاداده

هاداده DEA چارچوب مفهومی  اصول   

 Borda تعیین متغیرهای ورودی و خروجی بر اساس روش

 هاآوری دادهجمع

هااعتباربخشی به داده  

 جمعی( و نوع مقیاس خروجی/ورودی/) تعیین مدل

هااجرای تحلیل پوششی داده  

بندی واحدهاتعیین کارآیی و رتبه  

 بهینه کاوی و تعیین واحدهای اثرگذار بر کارآیی

ریزیتدوین هدف و برنامه  

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=60357
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4279
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4279
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 علوم دانشگاه یهادانشکده کارایی و عملکرد (. ارزیابی1343و ملکی پویا ج.) ینیانشحس

 ششم، سال ،اجتماعی انتظام فصلنامۀها. داده پوششی تحلیل به روش امین انتظامی

 .111-130چهارم: شماره

. تهران: چرایی و چگونگی( مدیریت عملکرد )چیستی،(. 1340.)آرضائیان ع، گنجعلی 

 ع(.صادق )انتشارات دانشگاه امام 

 منطقه هاىعملکرد دبیرستان (. ارزیابی1343ف.) سوری ،ف، باقری گرمارودی ف روحی

فصلنامه نوآوری . هاداده پوششی تحلیل مدل از استفاده با وپرورشآموزش 1

 .14-10:77شماره ، آموزشی

 10تعیین کارایی واحدهای منطقه  (.1340.)م درویش متولی ،م فالح جلودار ،ن شجاع

 مجله .هادادهدر تحلیل پوششی  ایمؤلفهدانشگاه آزاد اسالمی با استفاده از مدل چند 

 .03-11: 0ریاضیات کاربردی الهیجان. 

های بهداشت شهرستان ارزیابی عملکرد خانه (.1343ن.) خلیلی ا، ابری غالم ن، شجاع

 .14-13(: 07) 3،مدل سازی اقتصادی  .هافیروزکوه با استفاده از تحلیل پوششی داده

در ارزیابی عملکرد  هادادهتحلیل پوششی  یهامدلکاربرد  (.1334).ر ستاری ،م علی رضایی

 .10 – 13:97. مدیریت اطالعات سالمت .نظام سالمت کشورهای آسیایی

(. طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده از تحلیل 1331)ع. آذر، ص فضلی

 .109 -44 :(3) 1، مجله مدرس، (DEAها )پوششی داده

 .بهینه کاوی رقابتی ابزاری برای تحلیل گلوگاه استراتژیک(. 1340ع.) س، امامی کتابی

 .194-113(:1)17.های مدیریت در ایرانپژوهش

 .شعاع :تهران .شناسی عمومیجامعه (.1330) .اطمهف ،مجدفر

 . تهران: انتشارات آگاه.مباحث نوین تحقیق در عملیات(. 1343) .نصورم ،مؤمنی

 : تحلیلهاسازمان عملکرد ارزیابی در کمی هایمدل (.1333) .حمدرضام ،مهرگان

 مدیریت.دانشکده : تهران ها.داده پوششی

 صنعت در)مارکینگ بنچ ( بهینه کاوی الگوهای و هاروش بررسی(. 1340) والی، مینا.

 .70-34: 1.مهر کتاب پژوهشی تحلیلی فصلنامه. کتاب نشر

http://www.irannamaye.ir/search/AdvanceSearch?P0=P&F0=U&Q0=شجاع%20نقی
http://www.irannamaye.ir/search/AdvanceSearch?P0=P&F0=U&Q0=فلاح%20جلودار%20مهدی
http://www.irannamaye.ir/search/AdvanceSearch?P0=P&F0=U&Q0=فلاح%20جلودار%20مهدی
http://www.irannamaye.ir/search/AdvanceSearch?P0=P&F0=U&Q0=درویش%20متولی%20محمدحسین
http://eco.iaufb.ac.ir/?_action=article&au=78540&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1++%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://eco.iaufb.ac.ir/?_action=article&au=78540&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1++%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.ensani.ir/fa/37390/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/37390/magazine.aspx
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/37662/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/263536/%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86_%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989213/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989213/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/239/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/239/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa
http://www.adinehbook.com/gp/product/9646020283/ref=sr_2_1000_17/273-2404874-2064015
http://www.adinehbook.com/gp/product/9646020283/ref=sr_2_1000_17/273-2404874-2064015
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