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ي  ها است. دانشگاه نيز با وظيفه ارزیابی عملكرد، ضرورت بنيادین در رویارویی و سازگاري با تحوالت و بهبود مستمر فعاليت :چکیده

هاي ارزیابی عملكرد،  انسانی مورد نياز جامعه و بازار کار، از این قاعده مستثنی نيست. هر یك از مدل خطير خود در تربيت نيروي

گيرندگان قرار دهد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی  تواند اطالعات گوناگونی را در اختيار تصميم ابزاري است که پس از اجرا می

 است. رازيش یهاي آموزشی دانشگاه صنعت عملكرد گروه

هاي  عملكرد گروه نگو،يمحور و استفاده از نرم افزار ل يها از نوع ورود با استفاده از مدل ریاضی تحليل پوششی داده ق،ياین تحق در

ارزیابی گردید. در مدل مربوطه، متغيرهاي ورودي، تعداد اعضاي هيأت  59-59زمانی سال  ي در بازه رازيش یآموزشی دانشگاه صنعت

 در نظر گرفته شده است.مربوط به هر رشته  يورود انیوداد دانشجعلمی و تع

گروه  11هاي اصلی عملكرد در نظر گرفته شده است. از  هاي پژوهشی اعضاي هيأت علمی به عنوان شاخص دانش آموختگان و فعاليت 

 يواحدها يبند دو روش رتبه زند. سپس اشد یابیها ناکارا  ارز گروه یکارا و  باق یميو ش یاضیآموزشی مورد بررسی، فقط دو گروه ر

در رتبه اول و  یاضیر یقرار گرفتند و گروه آموزش يبند کارا تحت رتبه يپترسون، واحدها -کارا استفاده شد. اول با روش اندرسون

 نیکه از ا یجیدند. نتاقرار داده ش یابیکارا مورد ارز يمتقاطع واحدها ییدر رتبه دوم قرار گرفت. دوم با روش کارا یميش یگروه آموزش

  یدر رتبه اول و گروه آموزش یاضیر یکه گروه آموزش افت،ی انیپا يبند رتبه بيترت نیروش اول بود. بد جیروش حاصل شد، مشابه نتا

در رتبه آخر قرار گرفت. كيمكان یمهندس
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 مقدمه.1
و اصدال    یابید هدا، ارز  با توسعه و گسترش علوم و رشدد دانشدگاه  

از  يارياست.  بسد  افتهی یروزافزون تياهم یدانشگاه يها ستميس

و  یابیرا صرف ارز ینيها بودجه سنگ ها و سازمان ها، دولت دانشگاه

 یو پژوهشد  یاهداف آموزش يتا در راستا کنند یاصال  دانشگاه م

 فيضع يها دانشگاه یابی به عارضه ها گاهدانش یابیگردد. ارز تیتقو

خدا    يهدا  یژگد ی. وانجامد یم يقو يها از دانشگاه يو الگوبردار

ها را  آن یابیارز ،یرکميغ يها ها، ازجمله اهداف و شاخص دانشگاه

 [ ].سازد یمشكل م

 يهدا  رمجموعده یز نیتدر  ياز ضرور یكیعملكرد به عنوان  یابیارز

در  تیریاز چهددار عنصددر دانددش سددازمان و مددد   یكددیکنتددرل، 

و سددنجش وضددع موجددود  يريددگ هاسددت کدده بدده اندددازه سددازمان

در  يريد گ ميجهت تصم ییتا بتوان از آن به عنوان مبنا پردازد یم

انجام است  الکه در ح ياز کار يريجلوگ ایو  لیمورد ادامه، تعد

نسبت داده بده سدتاده را    ف،یتعر نیتر د. اگر در سادهاستفاده نمو

 ییکددارا زانيددعملكدرد در واقددع م  یابیددنظددام ارز م،يبدددان ییکدارا 

از منابع و امكاندات   نهيدر خصو  استفاده به تیریمد ماتيتصم

 [ ].دهد یرا مورد سنجش قرار م

را در  یسهم قابدل تدوجه   یها به عنوان مراکز علم امروزه دانشگاه

عملكدرد   رييد گ و اندازه باشند یانش در سطح کشور دارا مد ديتول

از موضوعات مهم در سطح آموزش و  یكیبه  یواحدهاي دانشگاه

روز صدنعت و    روز به شرفتيشده است. با پ لیپژوهش کشور تبد

است، تقابل  دهيشتاب بخش نکه به آ د،یخدمات و تقاضاهاي جد

است. آموزش  دهيردانعلم و تجربه را الزم گ شتريو ارتباط هرچه ب

 یواقعد  اييد آن در دن ريو تدا   جده يکورکورانه و بدون توجه بده نت 

مثمر  مر واقع شود. در راسدتاي بهبدود    دیطور که با آن تواند ینم

 ردعملك كباری یها الزم است حداقل سال مستمر عملكرد دانشكده

 هید بدر پا  دید با یمد  یابیارز نی.البته ا رديقرار گ یابیها مورد ارز آن

 [ ].قابل اتكا منجر شود جیاستوار باشد تا به نتا یاصول علم

در عمل با مشكالت  ،یابیارز یکنون يها روش يو اجرا يريبكارگ

بداالبودن   گدر ید یابیارز يها وهيمواجه است. در ش ییها ییو نارسا

موجددب  هددا، يريددگ ميبددودن تصددم یفدديو زمددان اجددرا و ک نددهیهز

از  رانیکارکندان و مدد   یتیضدا و نار یعددالت  یب لياز قب یمشكالت

 یاز مسائل مهم، انتخداب روشد   یكی. لذا گردد یم ها یابیارز جینتا

از  یاست که قادر به رفع بخشد  ییکارا يريگ اندازه يتر برا  مناسب

 يبهتدر  جیعملكرد باشد و نتا یابیمشكالت و مسائل مرتبط با ارز

 [ ].دست دهد را به

(DEA) داده یپوشش ليروش تحل یبه معرف نیبنابرا
به عندوان  1

 يهدا   عملكدرد گدروه    یابید ارز يمناسب و قابل استفاده برا یروش

 انيد فصدل ابتددا بده ب    نید . در اشود یم  دانشگاه پرداخته یآموزش

سپس قلمرو  شود، یپرداخته م قيتحق نیمسأله و ضرورت انجام ا

 شدود،  یرا شدامل مد   قيد تحقکده درواقدع زمدان و مكدان      قيتحق

پدژوهش چده    نید ا کندد  یمد  نيدي تع تیر نها. دگردد یمشخص م

به دست آورده  دیبا یجیو در آخر چه نتا کند یرا دنبال م یاهداف

 شود.
 

 . بیان مساله و ضرورت آن2

سدنجش توسدعه    یاصدل  يهدا  از شداخص  یكیجا که امروزه  از آن

 یابید دانش اسدت، ارز  ديجامعه در تول كیها، سهم  کشور یافتگی

هدا   آن ییکدارا  يبده تبدع آن ارتقدا   و  یآموزشد  يعملكرد واحدها

 [ ].است افتهیدوچندان  تياهم

اطدال    ییهدا  تيد ي اقددامات و فعال  عملكرد بده مجموعده   یابیارز

از امكانات و  نهيي به سطح استفاده شیکه به منظور افزا گردد یم

اقتصادي تدومم بدا    اي وهيبه اهداف، به ش یابيمنابع در جهت دست

باعث  تواند یعملكرد م یابی. ارزرديگ یصورت م یو ا ربخش ییکارا

 جده، يبهبدود عملكدرد گدردد و در نت    رد شرفتيپ زانياز م یآگاه

هدا   عملكرد دستگاه  یو کم یفيو فرصت الزم براي ارتقاء ک زهيانگ

حدس   كید عملكرد موجدب تحر  یابیارز ني. همچندیرا فراهم نما

ي  کنجكدداوي، پرسددش و چددالش در مددورد انجددام امددور و نحددوه  

هاي کداري   ارزش تالش که نیا نيو تضم گردد یمنابع م صيتخص

 قید تنهدا از طر  رندد، يقدرار گ  ییدر سطح بداال  شهيانجام شده هم

 [ ].است ریپذ عملكرد امكان رييگ هاي سنجش و اندازه نظام

ها بده   از نهاده زانيتا چه م دهد یعملكرد نشان م یابیو ارز ییکارا

 یابید فاده شدده اسدت. ارز  ها است ستاده ديدر جهت تول نهيطور به

 وسدته يمداوم است که به نظدارت پ  يندیدانشگاه فرا كیعملكرد 

دارد. هدر   ازيد ن ییمنظور حفظ عملكرد سازمان در سدطح بداال    به

رسدالتش مدورد    اید اهداف  يمبنا بر توان یرا م یسازمان ای ستميس

بده   یابيدسدت  نده يآن را در زم تيد موفق زانيد قرار داد و م یابیارز

 يانحراف از اهدافش به منظدور اصدال  و ارتقدا    زانيم ای اهداف و

وابسته بده آن بده    يها . دانشگاه و مجموعهديسطح عملكرد سنج

است  يا ژهیرسالت و اهداف و يدارا یرانتفاعيسازمان غ كیمثابه 

                                                 
1 Date Envelopment Analysis 
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حداکثر استفاده از منابع محددود   يبرا گریکه مانند هر سازمان د

بده اهددافش،    شدتر يشددن هرچده ب   كید در دسترس خدود و نزد 

عملكدرد   یابید ارز يهدا  اري. با معباشد یسنجش عملكرد م ازمندين

 يحسدابدار  سدتم يبر س یو مبتن یمال يها اريگذشته که اغلب مع

مددارس و   ،یو دولتد  یرانتفداع يغ يهدا  سدازمان  توان یهستند، نم

هدا کسدب    سدازمان  نید اوال هددف ا  رایکرد، ز یابیها را ارز دانشگاه

ها از فدروش کداال و خددمات     آن یمنابع مال اي انو  باشد یسود نم

 [ ].شود ینم نيتأم

 یابید کده امدروزه در ارز   يناپدارامتر  يها كيتكن نیتر از مهم یكی

 یپوششد  ليروش تحل رد،يگ یمورد استفاده قرار م اريعملكرد بس

مشدابه   یو خروج يورود نیچند ياست که دارا(DEA)ها  داده

 هستند.

 ییکدارا  زانيد م نيدي ها عالوه بدر تع  ادهد یپوشش ليهاي تحل مدل

 نيدي هداي مختلدف تع   ها را در شاخص نقاط ضعف سازمان ،ینسب

سدازمان را بده    یها، خدط مشد   مطلوب آن زانيي م کرده و با ارائه

 ني. همچند کندد  یوري مشدخص مد   و بهدره  ییسوي ارتقداي کدارا  

هدا انجدام    آن اسداس واحدهاي ناکدارا بدر    یابیالگوهاي کارا که ارز

 .[ ]شوند یم یه است به واحدهاي ناکارا معرفگرفت

 یآموزشد  يهدا  عملكرد گدروه  یابیبا توجه به ضرورت موضوع، ارز

هددا و  آن ییو ناکددارا ییعلددل و عوامددل کددارا  یدانشددگاه، بررسدد 

 يا ژهید و تيد ناکدارا از اهم  يهدا  جهدت اصدال  واحدد    يزیر برنامه

 ییالبدا  تيخا  و حساسد  يها  یژگیبرخوردار است. با توجه به و

لدزوم اسدتفاده از    د،هدا وجدود دار   که در خصو  عملكرد دانشگاه

همه افراد  يجهت ارتقا و بهبود که قابل درک برا یابیارز ستميس

عملكدرد   یابید ارز رازيشد  یاست. در دانشگاه صدنعت  يباشد ضرور

هدا   داده یپوششد  ليد دانشدگاه بده روش تحل   یآموزشد  يهدا  گروه

 قيتحق نیامر، در ا نیضرورت ا ليتاکنون انجام نشده است. به دل

 .رديگ یو بهبود سطح دانشگاه انجام م تقاجهت ار یابیارز

 

 . مروری بر ادبیات موضوع3

 . تجربیات خارجی3.3

هدا را   داده یپوشش ليروش تحل 1553در سال   2فورديو س  1آن

مؤسسه داراي درجه دکتدري، در   193 ینسب ییکارا ليبراي تحل

 نید کشور انگلستان بكدار بردندد. از ا   در یليتكم التيسطح تحص

 یمؤسسدده خصوصدد 15و  یمؤسسدده عمددوم 101مؤسسدده،  193

                                                 
1 Anth T 
2 Seiford LM 

روي  ريد هداي متغ  از سدتاده  يا مجموعه ريتأ  نييبودند . هدف تع

بود. مؤسسه هداي   یو عموم یمؤسسه هاي خصوص ینسب ییکارا

 هینام سرما مربوط به  بت یخروج ارياغلب مواقع روي مع یعموم

 ديتأک یکردند وقت ینيب شيپ فوردي. لذا آن و سدکردن یگذاري م

 یینددام باشددد، کددارا هدداي مربددوط بدده  بددت روي سددتاده شددترييب

روي  ديتأک یباالتر خواهد بود و بالعكس، وقت یهاي عموم مؤسسه

بداالتري   ییکدارا  یهاي خصوصد  ها کمتر باشد، مؤسسه ستاده نیا

 ريد متغ هداي  اي از داده بدا مجموعده   هيفرضد  نید خواهند داشت. ا

 [ ].شد شیآزما

در کشور انگلسدتان   یقيتحق 1551در سال   4و استلله  3سیآنتر

مؤسسدات   ینسدب  ییهدا کدارا   آن قيد تحق نید اندد. در ا  انجام داده

 یپوششد  ليد در کشور انگلستان را با استفاده از تحل یآموزش عال

اندد   قرار داده و اشاره کرده یابیمورد ارز يورود ريها با دو متغ داده

 جداد یا يها بدرا  دانشگاه يها و درآمد ها نهیهز دیدر بعد اول، با که

 یکداف  جیداشتن نتا يستانده در نظر گرفته شود و در بعد دوم برا

 [ ].را مدنظر قرار داد انیدانشجو يها ییمنابع و توانا دیبا

 كید  یگدروه آموزشد   95، عملكرد 2002در سال   6و النزر  5لوپز

را  ها یخروج قيتحق نیکردند. آنان در ا یابیرا ارز یلیدانشگاه برز

کردند.  يبند طبقه یوخدمات یپژوهش ،یفيک ،یدر چهار گروه کم

داشته باشدد   تواند یگروه م كیکه  ییها یتمام خروج بایآنان تقر

تمام وقدت   يها تنها تعداد پروفسور ياز ورود یدر نظر گرفتند ول

 یپوششد  ليد ل تحلها بدا اسدتفاده از مدد    را مدنظر قرار دادند. آن

 بیهددا پرداختنددد و بددا ضددر  گددروه یابیددبدده ارز يفدداز يهددا داده

و  یفيک ،یپژوهش ،یچهار بعد آموزش نيب یهمبستگ ،یهمبستگ

 [ ].دست آوردند  را به یخدمات

 ليد بدا عندوان کداربرد روش تحل    قيتحق 2009در سال   7نيمارت

اگدوزا  دانشگاه زار يها عملكرد دانشكده یابیها در ارز داده یپوشش

و  یدانشددكده بررسدد 92 قيددتحق نیددانجددام داد. در ا ايدر اسددپان

کدارا را از   يهدا  آندان مشدخص شدد و واحدد     يهدا  ها و قوت ضعف

پدژوهش مندابع    نید ا يهدا  يدادندد. ورورد  زييناکارا تم يها واحد

 يهدا  ريد ( بدوده و متغ زاتي)تجه يو منابع ماد یمنابع مال ،یانسان

                                                 
3 Antreas 
4 Estelle 
5 Lopes 
6 Lanzer 
7 Martin 
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و  یوط بده بخدش آموزشد   مربد  يهدا  ريد متغ قيد تحق نیا یخروج

 [ ].باشد یم یپژوهش

 يريد گيتحت عنوان پ یقيو همكاران تحق  1بربگل 2013در سال 

انجدام دادندد.    اياسدپان  يهدا  انتقال دانش در دانشدگاه  يها تيفعال

کردندد. اول   یابید هدا را از چندد منظدر ارز    دانشدگاه  ییها کدارا  آن

انتقال دانش در  يها یخروج دیها از د دانشگاه ییکارا يريگ اندازه

 يا خوشده  ليد تحل يريکارگ دوم به باشد، یها م تابع هدف دانشگاه

نشان  جی. نتادهد یها نشان م که منظر گسترده از عملكرد دانشگاه

 يبده شددت بدر رو    ینیو فرهنگ کارآفر يفناور ي داد که توسعه

 [ ].گذارند یم ريانتقال دانش تأ  يها تيفعال

 یابید تحدت عندوان ارز   یقيدر تحق ( 2011و همكاران )   2نيونب

 ينظدر  هید هدا، پا  داده یپوشش ليروش تحل قیسهام از طر ییکارا

کنندد.   یمد  ینمونده بررسد   كیسهام از  يرا برا DEA يها مدل

 ییکدارا  یابید اغلدب در ارز  DEA یخطد  ريو غ یسنت يمدل ها

 يدهدد کده مددل هدا     ینشدان مد   جیشود. نتدا  یسهام استفاده م

DEA سدهام   ییکارا بیتقر يبرا ی ر و عملراه مؤ كی كيکالس

 [ ].آورد یرا فراهم م

(  ، هدددف مطالعدده خددود را بددا 2019) 3کومدار و راماچاندددرا  يراو

و  یفند  یدر هندد، بررسد   ییاز خطوط هوا DEAموضوع مطالعه 

از  قيد تحق نیکردند. در ا انينوع خدمات ب یتمام ییشاخص کارا

از آن  یحداک  جیااستفاده شده اسدت. نتد   یو دو خروج يدو ورود

 دنتدر شد   بدا کوچدك   یبخدش خصوصد   ییاست که خطدوط هدوا  

 یو دولتد  یدر هدر دو بخدش خصوصد    نيکارآمدتر شدند. هم چن

 [ ].کارا بوده اند زين ییخطوط هوا نیو کوچكتر نیبزرگتر

 

 . تجربیات داخلی2.3

 يهدا  گدروه  يعملكردهدا  یابید ، ارز1359آذر و ترکاشوند در سال 

مددرس را در   تيد دانشدگاه ترب  یلوم انسانع  در دانشكده یآموزش

و در  یو پژوهشد  یآموزشد  دگاهید بدا د  1352تدا   1315 يها سال

 ليد تحل یآرمان يها داده یپوشش ليبا استفاده از مدل تحل تینها

 یمعددل مقطدع قبلد    ورتهدا را بده صد    هدا نهداده   کردند. آن جینتا

 و دياسدات  هید و پا سیالتدر ارشد، مبلغ حق یکارشناس انیدانشجو

در مقطدع   یتعداد قبول ،یليالتحص ها به صورت معدل فارغ ستانده

در نظدر   دياسدات  یابید و نمدره ارز  ليدکترا، طول مدت زمان تحص

                                                 
1 Berbegal 
2 Wenbin 
3 Ravin Kumar and Ramachandran 

پدژوهش بده    نید ارائده شدده در ا   یمدل مفهوم تیگرفتند. در نها

انتخاب مناسب  يکه حداقل اطالعات الزم را برا یعنوان چارچوب

کردن نقاط ضعف و قوت  داي، پواحدها يبند رتبه ،يبند روش رتبه

 ریبه سدا  یآموزش يها طيجهت استفاده در مح شود یو... شامل م

 [ ].شده است شنهاديپ رانیمد

، DEA، بدا اسدتفاده از مددل    1351در سدال   ییكالیقداد  ییصفا

را  رانید ا یدولتد  يهدا  در دانشدگاه  تیریمد یگروه آموزش ییکارا

 ميتصدم  يها واحد ییراارزش کا ویکرد و براساس نه سنار یابیارز

در سده   يورود انی)تعداد دانشجو يرا با استفاده از دو واحد ورود

 تي)کم یشاخص خروج هارتمام وقت( و چ یعلم أتيمقطع و ه

( یو خددمات علمد   یپژوهشد  تيد فعال ،یآموزش تيفيک ،یآموزش

 يهدا  یژگد یکار بردن دو طر ، که هرکدام و کرد. با به يريگ اندازه

ناکدارا   يها کارا و تعدداد  دانشگاه يبودند تعداد خا  خود را دارا

 [ ].شدند

بدا اسدتفاده از    یقد يو همكداران در تحق  ياری، خدا1351در سال 

 یدانشدكده و گدروه آموزشد    يبندد  و رتبده  يور ، بهرهDEAمدل 

نمودند.  نييرا تع یدانشگاه آزاد اسالم یو علوم ورزش یبدن تيترب

ورودي بدا ماهيدت    هداي  داده هاي جمع آوري شدده بده شداخص   

خروجی بدا   هاي خصو کارکنان( و شا یهزینه )بودجه، هيأت علم

 مي( تقسد یماهيت توليدد )آمدوزش، پدژوهش و خددمات تخصصد     

 یدانشكده مورد بررسد  25از آن بود که از  یحاک جهي. نتشود یم

 يور بهدره  گدر یدانشكده د 11دانشكده کارا و  11در سطح کشور، 

 [ ].داشتند یاندک

هدداي  خددواه و همكددارانش عملكددرد گددروه مصددد  1350در سددال 

را بدا اسدتفاده از    روزکدوه يواحدد ف  یدانشگاه آزاد اسدالم  یآموزش

موضدوع   نیا يکردند. برا یابیاي ارز هاي بازه داده یپوشش ليتحل

مورد استفاده قرار گرفته و براي هدر   یاصل یخروج 1ورودي و  1

محاسدبه شدده    ییکدارا  ي بازه كی ،یواحد مورد بررس 10از  كی

 ریاز واحدها به ازاي تمام مقاد کدام چينشان داد که ه جیاست. نتا

 نيچن . همستيها کاراي کامل ن ها و ستاده ي نهاده موجود در بازه

واحد  نیعنوان بدتر به 13واحد و واحد  نیعنوان بهتر به 29واحد 

 [ ].اند شده یمعرف ییاز نظر کارا

 ليد بدا اسدتفاده از مددل تحل    1351و همكارانش در سدال   يابزر

اصفهان  یدانشگاه دولت یآموزش يها گروه ییها، کارا داده یپوشش

و  یپژوهش تيفعال ،یآموزش تيکم ،یآموزش تيفيدر چهار بعد ک

 یاصل لیدال ییوهایسنار ینمودند. با طراح یابیارز یخدمات علم

و  ميتصددم ياز واحدددها كیددهر يو ناکارآمددد يو منشددأ کارآمددد
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قدرار دادندد.    یابید و ارز ليد عوامل را مدورد تحل  نیا ريأ ت ي درجه

و  DEAدو روش  قيد که بدا تلف  دهد یپژوهش نشان م يها افتهی

SWOT و  تید دو مدل محاسدن آن دو تقو  بیضمن کاهش معا

ارائدده  یعملكددرد آموزشدد يو ارتقددا یابیددارز يجددامع بددرا یمدددل

 [ ].گردد یم

ژوهشدی بدا عندوان    نژاد در پ و سپهري نژاد ي حيدر 1352در سال 

هاي علوم انسانی دانشگاه شدهيد چمدران    کارایی دانشكده یابیارز

اهواز با استفاده از مدل ریاضی تحليل پوششی داده ها به بررسدی  

هدا پرداختندد. شداخص هداي      کارایی و رتبه بندي ایدن دانشدكده  

کارکندان و بودجده و    ،ورودي این پدژوهش شدامل هيدأت علمدی    

ل آمددوزش، پددژوهش و خدددمات هدداي خروجددی آن شددام شدداخص

تدر تدأ ير هدر یدك از      تخصصی بودند. به منظور شناسدایی دقيدق  

هدا، مددل ریاضدی در چهدار      ها در ميزان کارایی دانشدكده  شاخص

حالت مختلف با ماهيت خروجی اجرا شد و نتدایج مدورد مقایسده    

 [ ].قرار گرفت

مقدام   ینددگ یعملكدرد نهداد نما   ،يو رضو یميرح1359در سال 

اسدتان فدارس بدا اسدتفاده از روش      يها در دانشگاه يبرمعظم ره

پدژوهش از روش   نید کردندد. در ا  یابید ها ارز داده یپوشش ليتحل

 1در  ينهاد رهبر ییکارا يريگ اندازه يها برا داده یپوشش ليتحل

 يرهبر ينهادها نييتع و یاپيدانشگاه استان فارس در سه سال پ

 يهدا  ياده شدده اسدت. ورود  ها اسدتف  دانشگاه نیکارا و ناکارا در ا

بده صدورت    ها یپژوهش به صورت تعداد پرسنل و بودجه و خروج

تعداد  ،ییدانشجو يتعداد ازدواج ها  شه،یاند افتيساعات طر  ض

 انيد ب دياسدات  یشد یاند هم يها تعداد کارگاه ،ییدانشجو يها ه عمر

از آن اسدت کده دانشدگاه آزاد     یحداک  قيد تحق يهدا  افتده یشدند. 

دانشدگاه و دانشدگاه    نی، کداراتر 51در سدال   رازيد شواح یاسالم

 [ ].اند ها بوده دانشگاه نیناکاراتر 53در سال  رازيش یصنعت

 . روش تحقیق4

در منطقده   یدانشگاه صنعت نيعنوان اول به رازيش یدانشگاه صنعت

بده   ژهید و توجده و  یليتكم التيتحص یکل كردیجنوب کشور با رو

درجنوب کشدور   یعلوم مهندساز مراکز مهم آموزش  یكیصنعت 

از چهدل سدال    شيدانشدگاه بدا قددمت بد     نید . اشود یمحسوب م

 مهم   يها از دانشكده یكیعنوان  به

 تيد بده ترب  كيد با عنوان دانشدكده صدنعت الكترون   رازيدانشگاه ش

پرداختده اسدت.    یجامعده صدنعت   ازيد کارآمدد و مدورد ن   يروهاين

مجدرب و   ديمناسدب و اسدات   اريبسد  یو پژوهشد  یامكانات آموزش

دانشكده درسال  نیکه ا دیموجب گرد یو صنعت یکارآزموده علم

 نید ا یگدردد. طدر  فعلد    لیتبد رازيش یبه دانشگاه صنعت 1352

 یبر ، دانشكده مهندسد  ی، شامل هفت دانشكده مهندس دانشگاه

مددواد،  یو هوافضددا، دانشددكده علددوم، دانشددكده مهندسدد كيددمكان

و  عیدانشدكده صدنا   سدت، یز طيعمدران و محد   یدانشكده مهندس

کده در مقداطع    باشدد  ینفدت و گداز مد    یميش یدانشكده مهندس

 .باشند یفعال م يارشد و دکتر یکارشناس

 

 . رتبه بندی گروه های آموزشی3.4

 یطد  رازيشد  یدانشگاه صنعت  یآموزش يها گروه يبند رتبه ندیفرآ

داده شده در شكل انجام گرفته است. مرحله  شیچهار مرحله نما

. مرحلده دوم  باشدد  یمددل مد   يريگ ميتصم يها واحد نيياول، تع

هددا و  داده يآور اسددت. مرحلدده سددوم، جمددع   هددا اريددمع نیتدددو

 نیتددو  يهدا  اريد عدر قالدب م  ینمودن عملكرد واقعد  يگذار ارزش

دانشدگاه   یآموزشد  يهدا  گدروه  يبندد  شده و مرحله چهارم، رتبده 

داده  نشان يبند مراحل انجام کار جهت رتبه 1. در شكل باشد یم

 شده است.

         
 مراحل انجام کار براي رتبه بندي -1شكل                 

 تعیین واحدهای تصمیم گیری 3.3.4

بر  و  یمهندس یگروه آموزش ازدهیشامل  رازيش یدانشگاه صنعت

 ع،یصددنا یاطالعددات، مهندسدد  يفندداور یمهندسدد ك،يددالكترون

 ،یميشدد ،یميشدد یمهندسدد سددت،یز طيمحدد -عمددران  یمهندسدد

و  یاضیهوافضا، ر یمهندس ك،يمكان یعلم مواد، مهندس یمهندس

تنهدا   يريد گ ميتصدم  يواحددها  يساز كسانیاست. جهت  كیزيف

مشدترک   یآموزشد  يهدا  ارشد که در تمام گروه  یکارشناس طعمق

 قرار گرفته است. یاست، مورد بررس

 

 تعیین معیارها 2.3.4

 زانيددبدده اهددداف و م یابیدد دسددت يلكددرد بددراعم یابیددجهددت ارز

 ارهدا يشود. مع نييتع ارهايها و مع شاخص يسر كی دیبا شرفت،يپ
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خدود را بدا    يها افتهیها هستند که محققان  از شاخص يا مجموعه

 نیبرسدند. بدد   یمنطقد  يهدا  يريد گ جده يتا به نت سنجند یها م آن

و  هددا يکدده بدده دو دسددته ورورد قيددتحق نیددا يارهددايمنظددور مع

 یآموزشد  يهدا  گروه یابیارز يبرا شود یم يبند ميتقس ها یروجخ

( 1351و همكداران )  يابدزر  قيد از تحق راز،يشد  یدانشگاه صدنعت 

 استفاده شده است.

بده چهدار    یخروجد  يارهدا يبه سه دسدته و مع  يورود يارهايمع

 .شوند یم ميدسته تقس

 معيارهاي ورودي -1

معيارهاي ورودي به معيارهایی گفته می شود کده همگدی جنبده    

 مثبت داشته و به قرار زیر می باشند:

 تعداد دانشجویان ورودي مقطع کارشناسی ارشد -الف

 تعداد اعضاي هيئت علمی -ب

 مربی 

 استادیار 

 دانشيار 

 استاد 

 معيارهاي خروجی -2

 معيارهاي خروجی استفاده شده در این تحقيق عبارتند از:

 بعد آموزشی: -فال

 تعداد فارغ التحصيالن مقطع کارشناسی ارشد 

 تعداد دانشجویان انصرافی 

 تعداد دانشجویان اخراجی 

 کيفيت آموزشی: -ب

 امتياز ارزشيابی اساتيد گروه 

 بعد پژوهشی -ج

  مقاالت چاپ شده درISI 

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی،پژوهشی 

 مقاالت پذیرفته شده در سمينار ملی 

 د کتاب هاي تاليف شدهتعدا 

 بعد خدمات -د

 تعداد طر  هاي پژوهشی انجام شده[ ] 

تعدداد   اريمع 1عدد بود. اما  10 یخروج يارهايدر ابتدا تعداد مع

 یابيارزشد  ازيد امت ،یانصراف انیتعداد دانشجو ،یاخراج انیدانشجو

عددم   ليد انجام شده به دل یپژوهش يها گروه و تعداد طر  دياسات

خددارج  يبنددد هددا، از رتبدده در دادن اطالعددات آنالزم  يهمكددار

 .افتیکاهش  عدد 9ها به  و تعداد آن دندیگرد

موارد جنبه مثبت دارند، به جز دو مدورد   یباال تمام يارهايدر مع

که جنبده    یاخراج انیو تعداد دانشجو یانصراف انیتعداد دانشجو

داد و تعد  شدتر يبا جنبه مثبت ب ارها،يدارند. هرچه تعداد مع یمنف

تر است. با نظر خبرگان  کمتر باشد مطلوب یبا جنبه منف ارهايمع

استخراج شده است،  ارهايکه از آن مع يعتبرو استفاده از مقاله م

 کار برده شدند.   و جهت ادامه پژوهش به دیيمذکور تأ يارهايمع

 جمع آوری و ارزش گذاری داده ها 3.3.4

 یرازداده های خام دریافتی از دانشگاه صنعتی ش

بده اطالعددات و   ازيد هدا ن  داده یپوششدد ليد انجدام روش تحل  يبدرا 

مانندد   یگوناگون يها اطالعات از روش نی. اباشد یخام م يها داده

از کارکنان مربوطه  ميدانشگاه، پرس و جو مستق تیاستفاده از سا

 نیحاصل شده است. ا گرید يها کارکنان بخش ریو مصاحبه با سا

است  59-59 یليمربوط به سال تحصاطالعات به دست آمده که 

 است. 2به صورت جدول 
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دانشجویان 

 () ورودی
125  15 15 19 32 32 59 32 19 32 32 

 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 2 () مربی

 1 3 1 9 9 1 9 1 10 1 11 () استادیار

 3 1 -- 2 -- 2 9 -- 1 9 11 () دانشیار

 -- 1 -- -- 3 -- 3 -- -- -- 2 (3) استاد

 خروجی
   

  
 

 
 

  
 

 فارغ التحصیالن

() 
59 39 25 11 23 21 95 29 11 20 20 

 ISIمقاالت در 

() 
102 10 1 -- 19 19 10 19 9 1 19 

مقاالت در 

و  مجالت علمی

 (پژوهشی )

990 195 195 55 121 103 191 119 55 303 99 

مقاالت در 

 (کنفرانس )
999 201 321 19 225 55 109 231 111 229 55 

کتاب تألیف 

 ()شده
5 1 9 -- 2 -- 3 -- 3 -- 2 

 ارزش گذاري داده ها -1جدول                    
از سه برابدر   دینبا یابیمورد ارز يکه تعداد واحدها نیبا توجه به ا

و  يورود يرهدا يکمتدر باشدد، متغ   هدا  یو خروجد  ها يتعداد ورود

کرده تدا از   بيشده ترک نييتع شياز پ یوزن بیرا با ضرا یخروج

حاصدل   يتدر  قيد دق جیها را کاهش داده تا نتا تعداد آن قیطر نیا

 يهدا  پدژوهش، از رسداله   نیدر ا ادهمورد استف یوزن بیشود. ضرا

 یعلمد  أتيه يارتقا نامه نیيانجام شده و آ يها گذشته و پژوهش

 .باشد یم ریاستخراج شده، که به شر  ز

مقطدع   انیو دانشدجو   xرا بدا   یمقطع کارشناسد  انیجواگر دانش

  xرا بدا   يمقطدع دکتدر   انیو دانشدجو   xارشد را با  یکارشناس

 داشت: ميخواه م،ينشان ده

  x +  *x +  *x=  يو ورود یليالتحص فارغ انیدانشجو تعداد

( اري)تعدددداد دانشددد 1)تعدددداد اسدددتاد(    9=  یعلمددد أتيددده

 (ی)تعداد مرب2(  اری)تعداداستاد3 

)مقداالت  2(   یپژوهشد  ،یو علمد  ISI)مقداالت  1=  یپژوهش بعد

 في)تددأل20(   یالمللدد نيبدد ناري)مقدداالت سددم3(   یملدد ناريسددم

 [ ].کتب(

 3نهایت جدول نهایی معيارهداي بده دسدت آمدده در جددول       رد

 خالصه شده است.

 

 

 

 

 برق 

(3) 

 عمران

(2) 
IT 

(3) 
 صنایع

(4) 

مهندسی 

 (5شیمی)

 علم مواد

(6) 

 ضیریا

(7) 

  فیزیک

(8) 

 هوافضا

(9) 

شیمی 

(31) 
 (33مکانیک )

             ورودی

 33 15 12 29 33 20 99 12 31 11 112  (هیأت علمی )

دانشجویان وروردی 

() 

 
299 59 59 32 91 91 152 91 32 91 91 

  خروجی
   

  
 

 
 

  
 

 10 10 22 90 139 12 19 22 95 12 112  (التحصیالن ) فارغ

 111 2911 513 1910 1190 1011 1995 151 2193 1115 9251  (بعد پژوهشی )

۳۹

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

qp
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             7 / 12

http://nqpc.ir/article-1-199-fa.html


 

 

 ميارهاي نهایی تحقيق -2جدول                          

 DEAگام چهارم: رتبه بندی به روش  4.3.4

 مدل برنامه ریزی 3.4.3.4

کده در دسدت    یستفاده از اطالعات خاممرحله، ابتدا با ا نیا يبرا

هربخش به صورت جداگانه و با استفاده از  يزیر است، مدل برنامه

هر بخش  يزیر فصل دو نوشته شده است. مدل برنامه يها فرمول

بدا   نيچند  همان بخدش اسدت. هدم    ییو ناکارا ییدهنده کارا نشان

گروه  وزن هر شاخص را با توجه به توان یها م مدل نیاستفاده از ا

 نمود. نييهدف تع یآموزش

 يهددا حددل مدددل يبددرا یکدده مدددل CCRاز مدددل  جددا نیددا در

هاست، استفاده  داده یپوشش ليکه مختص روش تحل ،يزیر برنامه

 شده است.

 یگدروه آموزشد   ازدهید بدا توجده بده     يزید ر نوع مدل برنامده  ازدهی

انجام شدده اسدت.    LINGOدر نرم افزار  رازيش یدانشگاه صنعت

صدورت    هدا بده   پاسد   نهيجواب به افتنینرم افزار و  يجرابعد از ا

 است. 1جدول

 
(3) برق  

 عمران

(2)  
IT  (3)  

صنایع 

(4)  

مهندسی 

(5شیمی)  

علم مواد 

(6)  

ریاضی 

(7)  

  فیزیک

(8)  

 هوافضا

(9)  

شیمی 

(31)  

مکانیک 

(33)  

ها خروجی             

 

3511/0  1333/0  121/0  3911/0  1939/0  1511/0  1393/0  2/0  3013/0  0 2/0  

 

39/0  0 9199/0  1911/0  111/0  5115/0  0 0 255/0  3139/0  0 

ها ورودی             

 

0 0 159/0  2315/0  0 1219/0  3030/0  0 0 0 0 

 3509/0  1012/0  1931/0  2299/0  1993/0  1153/0  0 1993/0  3129/0  1993/0  1993/0  

Z 5512/0  59/0  5155/0  5121/0  5311/0  5199/0  1 551/0  5992/0  1 5/0  

جواب هاي مدل مضربی -3جدول

اندد،   حاصدل شدده   LINGOافدزار    باال که با استفاده از نرم جینتا

 يواحددها  يهدا  یو خروجد  هدا  ياز ورود كید هر يهدا  وزن زانيم

( و رازيشد  یدانشدگاه صدنعت   یآموزشد  يهدا  )گروه رندهيگ ميتصم

فدو  را   يزید ر از معادالت برنامده  كیهر  ي نهيجواب به نيچن هم

 .  دهد ینشان م

داده شد، تنهدا   حيکارا و ناکارا که در فصل دو توض فیتعار برطبق

 یآموزشد  يهدا   گروه هيکارا و بق یميو ش یاضیر یدو گروه آموزش

گروه کدارا   2 ،یگروه آموزش 11از  ن،یناکارا به دست آمدند. بنابرا

 گروه ناکارا شدند. 5و 

 

 رتبه بندی گروه های کارا 2.4.3.4

هستند، امدا   يبند قابل رتبه ییکارا ازيناکارا با کسب امت يواحدها

. شدوند  یمد  يبندد  رتبده  ریز يها کارا با استفاده از روش يواحدها

متقداطع   ییپترسون و کدارا  –از هر دو روش اندرسون  يبند رتبه

 انجام شده است. جینتا سهیجهت مقا

 پترسون:-روش اندرسون -الف

 یدو گدروه آموزشد   شدود،  یمشاهده مد  1طور که در جدول  همان

و روش اندرسون  جینتا نیکارا شدند. با توجه به ا یميو ش یاضیر

کددارا  يداده شددد، واحدددها حيپترسددون کدده در فصددل دو توضدد –

در  یآموزشد  گروه نیکاراتر توان  یم گونه نی. بدشوند یم يبند رتبه

 نمود. نييدانشگاه را تع

 

 شیمی ریاضی مقدار تابع هدف

Z 5919/1 5312/1 

 پترسوننتایج بدست امده از اندرسون -1جدول

 9به صورت جدول  یجیپترسون نتا -با استفاده از روش اندرسون

بدا مقددار    یاضد یر یگدروه آموزشد   ج،ینتا نیحاصل شد. بر طبق ا

رتبده اول را کسدب کدرد.     ،یميش یاختالف اندک از گروه آموزش

حله قبل، رتبده دوم  باوجود کارا شدن در مر یميش یگروه آموزش

 شد. یابیارز نیا

 روش کارایی مقطع -ب

 یبده روش مضدرب   يزیر برنامه يها روش، پس از حل مدل نیدر ا

 تدوان  یبده دسدت آمدده از جددول، مد      جیبرطبدق نتدا   ،یپوشش ای

 يبدرا  ب،يترت نیکارا شدند. بد یمشاهده کرد که دو گروه آموزش

متقداطع بدا    ییراکدا  سیکدارا، مداتر   یآموزش يها گروه يبند رتبه
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و  یو خروجد  يکده از اطالعدات ورود   ،ییاستفاده از فرمدول کدارا  

 یآموزشد  يهدا  از گدروه  كید به دست آمدده هدر    يها وزن زانيم

داده شد، بده   حيو به طور کامل در فصل دو توض شود یمحاسبه م

 رسم شده است. 9صورت جدول 

 

 )ریاضی(B )شیمی(A واحد

A 100 111/25 

   

B 15/15 100 

∑ 15/15 111/25 

 15/15 111/25 

 ماتریس  کارایی متقاطع دانشگاه شيراز -9جدول

 

 تدوان  یمد  شدود،  یمشاهده مد  9که در جدول  یجیبا استناد به نتا

شده است.  یكی یآزمون قبل جیآزمون با نتا نیا جیکه، نتا افتیدر

، در 11/25 ییکارا ازيبا امت یاضیر یصورت که گروه آموزش نیبد

در رتبده   15/15 ییکارا ازيبا امت یميش یاول و گروه آموزشرتبه 

 دوم قرار گرفته است.

 

رتبه بندی گروه های آموزشی دانشگگاه صگنعتی    3.4.3.4

 شیراز

 ییپترسدون و کدارا   -در هدر دو روش اندرسدون   که نیبا توجه به ا

 یآموزشد  يها گروه يبند رتبه رو نیشدند، از ا یكی جیمتقاطع، نتا

طور کده   نشان داده شده است. همان 1در جدول  یولنز بيبه ترت

که  یناکارا براساس مقدار تابع هدف يها گروه يبند شد، رتبه انيب

محاسبه  ییکارا زاني)م آورند یدست م به يزیر برنامه يها از مدل

گروه  ج،ینتا نی. حال با توجه به اشود ی( انجام م1شده در جدول 

گدروه   نیو کداراتر  نیهتدر ب 1 نده يبدا جدواب به   یاضد یر یآموزش

به  كیزيو ف یميش یآموزش يها شده است. گروه یمعرف یآموزش

ر یسدا  بيد ترت نی. بدد رندد يگ یدوم و سوم قرار م فیدر رد بيترت

 .رنديگ یقرار م يبعد يها در رتبه یآموزش يها گروه

 

 

 

 

 جواب بهینه نام گروه آموزشی رتبه

 1 ریاضی 3

 1 شيمی 2

 551/0 فيزیك 3

 59/0 هندسی عمرانم 4

 5992/0 مهندسی هوافضا 5

 5311/0 مهندسی شيمی 6

 5121/0 مهندسی صنایع 7

 5512/0 مهندسی بر  8

 5199/0 علم موادمهندسی  9

31 IT 5155/0 

 5/0 مكانيك مهندسی 33

 رتبه بندي گروه هاي آموزشی به روش تحليل پوششی داده ها -9جدول

 های توسعه و بهبود یافته . روش تحلیل پوششی داده2.4

انجام شد، در  یآموزش يها گروه نيب يبند در مراحل قبل رتبه

 یپوشش ليمرحله با استفاده از روش بهبود و توسعه تحل نیا

 يبند با رتبه يبند مرحله از رتبه نیا جیها قرار است که نتا داده

 شودکه یسوال پاس  داده م نیبه ا جا نیشود. در ا سهیقبل مقا

 داينسبت به قبل بهبود پ یموزشآ يها گروه ییکارا زانيم ایآ

 یو خروج يتمام اطالعات ورود 5در جدول  ر؟يخ ای کند یم

 آمده است. آل دهیا یو خروج يبه همراه ورود یآموزش يها گروه

 

 

 بر 

(1) 

 عمران

(2) 
IT 
(3) 

 صنایع
(1) 

مهندسی 

 (5شیمی)

 علم مواد

(6) 

 ریاضی

(7) 

  فیزیک

(8) 

 اهوافض

(9) 

شیمی 

(31) 

مکانیک 

(33) 
 آل ایده
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هددددددددددددددا داده یپوششدددددددددددددد ليدددددددددددددددر روش توسددددددددددددددعه تحل ياطالعددددددددددددددات ورورد. 1جدددددددددددددددول

 

 

 

 

 

بدا اسدتفاده از    يزیر مدل برنامه LINGO ،12افزار  سپس در نرم

از  كید شده است. با انجدام دادن هدر    باال نوشته و انجامات اطالع

 نوشته يها مدل

هدا   جدواب  نیحاصل شده است. ا ییها ، جوابLINGOشده در  

. دهدد  یاز واحدها را نشدان مد   كیو ناکارا بودن هر  ییکارا زانيم

سدددددت.درآمدددددده ا 5 لبددددده صدددددورت جددددددو  جینتدددددا

 

افتدددددددددهیتوسدددددددددعه  يهدددددددددا داده یپوششددددددددد ليدددددددددروش تحل یینهدددددددددا يهدددددددددا جدددددددددواب.5جددددددددددول  

نه تنها  ییکارا زانيبرد که، م یپ توان یباال م جیبا توجه به نتا

کرده است. تنها واحد  داينكرد بلكه کاهش هم پ دايپ وديبه

 است. یهیموضوع بد نیکارا شده است، که ا آل دهیا

 

 . نتیجه گیری5

بده روش   رازيش یدانشگاه صنعت یآموزش  گروه ازدهی يبند با رتبه

DEA رتبه اول، گروه  یاضیر یکه گروه آموزش شود یمشاهده م

هدا   گدروه  ریسدا  بيد ترت نيتبده دوم و بده همد   ر یميشد  یآموزش

 یاسداس گدروه آموزشد    نیرا کسب کردند. بر ا یمتفاوت يها رتبه

از مددل   قيد تحق نید در رتبه آخر قرار گرفت. ا كيمكان یمهندس

روش  نیمحور استفاده شده است. برطبق ا يورود CCR یمضرب

را  هدا  یخروجد  هدا،  يداشدتن ورود  است که با  ابت نگده  نیهدف ا

 هدا  يکاهش ورود تواند، یواحدها م ییداد. پس علت ناکارا شیاافز

 یباشدد. در بررسد   هدا  يورود شیافدزا  اید  ها یبدون کاهش خروج

بده   یمورد بررسد  یآموزش يها گروه ییکاراو نا ییکارا نيتفاوت ب

بده   یپژوهشد  يهدا  تيد نسبت تعدداد فعال  نيتفاوت ب رسد ینظر م

نسدبت تعدداد    نيبد  تفداوت  نيچند  و هدم  یعلم أتيتعداد اعضا ه

و  ییکدارا  نید باعدث ا  يورود انیبه تعداد دانشجو النيالتحص فارغ

ك يد مكان یمثال در گروه آموزش يواحدها شده باشد. برا ییناکارا

 یعلمد  أتيد بده تعدداد اعضدا ه    یپژوهش يها تينسبت تعداد فعال

 یاضد یر یگدروه آموزشد   ياست که بدرا  یدر حال نیاست ا 9/22

 نیبددد نیدداسدت. ا  1/115 یميشدد یزشد گددروه آمو يو بدرا  2/11

 أتيد با توجه به تعداد اعضدا ه  كيمكان یمعناست که گروه آموزش

. تداشددته اسدد یکمدد یپژوهشدد يهددا تيددتعددداد فعال اش، یعلمدد

 یبده گدروه آموزشد    یاضد یر یرتبه گروه آموزشد  يبرتر نيچن هم

 انیعلت دانست که نسدبت تعدداد دانشدجو    نیبد توان یم یميش

             ورودي

هيأت علمی 

() 
112 11 31 12 99 20 33 29 12 15 33 12 

دانشجویان 

 (وروردی )
299 59 59 32 91 91 152 91 32 91 91 32 

 خروجی
   

  
 

 
 

    

التحصیالن  فارغ

() 
112 12 95 22 19 12 139 90 22 10 10 112 

بعد پژوهشی 

() 
9251 1115 2193 151 1995 1011 1190 1910 513 2911 111 9251 

 

مقدار تابع 

 هدف

 برق

(3) 

 عمران

(2) 
IT 

(3) 
 صنایع

(4) 

مهندسی 

 (5شیمی)

 علم مواد

(6) 

 ریاضی

(7) 

  فیزیک

(8) 

 هوافضا

(9) 

شیمی 

(31) 

مکانیک 

(33) 
 آل ایده

Z 129/0 11/0 121/0 125/0 131/0 111/0 255/0 119/0 199/0 251/0 119/0 1 
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 یدر گدروه آموزشد   يورود انیداد دانشدجو بده تعد   یليالتحص فارغ

اخدتالف   نید است. ا 93/0 یميش یو در گروه آموزش 1/0 یاضیر

شود، که  یآموزش وهدو گر نیا يبند باعث تفاوت در رتبه تواند یم

جهددت کدداهش در تعددداد  یابیدد علددت شددنهاديصددورت پ نیدددر ا

 شی. در کل بدا افدزا  شود یم یميش یگروه آموزش النيالتحص فارغ

 یو خروجد  ياز واحدها با توجه بده تعدداد ورود   كیدر هر ییکارا

 يريد گ ميتصدم  يکدل را در واحددها   ییکدارا  زانيم توان یها م آن

ذکدر شدده بده صدورت      جیموارد نتدا  مامحال ت نیداد. با ا شیافزا

با استفاده از اطالعات خدام   قيتحق نیا رای. زستين ینيو ع قيدق

 ي سدت. در بخدش توسدعه   داده شده از طرف دانشگاه انجام شده ا

واحددها عدالوه بدر ناکارآمدد      یها، تمام داده یپوشش ليروش تحل

 جده به دنبال داشتند. بدا تو  زيتابع هدف را ن ریشدن، کاهش مقاد

نسدبتا   ییکدارا  زانيم ليبخش، واضح است که به دل نیا جیبه نتا

 ليد در روش تحل یآموزشد  يهدا   از گدروه  كید که در هر  یمناسب

. ایدن پدژوهش   سدت ين يازيمشاهده شد، توسعه نها  داده یپوشش

 یآموزشد  يها گروه نيتواند موجب ایجاد فضاي رقابتی سالم ب می

واحددها بده سدطح     دنيو کسب علل کدارا نبدودن واحددها و رسد    

 شود. ییمطلوب کارا

 . . پشنهاد های اجرائی6
هاي آموزشی کارا از نظر مدیریتی و  تجزیه و تحليل گروه (1

هایی جهت کارا کردن واحدهاي  تدوین برنامه عملكردها به منظور

 ناکارا.

علمی، افتخارات،  -هاي پژوهشی ها )فعاليت افزایش تعداد خروجی (2

 اختراعات و...( براي واحدهاي ناکارا.

هاي آموزشی دانشگاه را  توان تخصيص بودجه و منابع بين گروه می (3

 هاي آموزشی که به درستی انجام داد. بدین صورت که به گروه

توانستند با سطح معينی از امكانات عملكرد باالتري داشته باشند، 

 باید امكانات و بودجه بيشتري اختصا  داده شود.

 جانبه از فعاالن پژوهشی حمایت همه (1

 هاي با شاخص معتبر هاي کنگره به علمی هيأت اعضاي اعزام (9

 علمی

 دانشگاه درون پژوهشی ي بودجه افزایش (9

التحصيلی و کاهش  یش دانشجویان فارغریزي در جهت افزا برنامه (1

 دانشجویان اخراجی و مشروطی

افزایش ميزان امكانات جهت بهبود وضعيت و شرایط دانشگاه براي  (5

 کاهش دانشجویان انصرافی

هاي واحدهاي  ها و کاهش نهاده تالش در جهت افزایش ستانده (5

 ناکارا مطابق با واحدهاي کارا
 

 . پیشنهاد برای تحقیقات آتی7

نهادهایی که براي توسعه مدل براي انجام تحقيقات آینده به سایر محققان پيش

 توان بيان کرد عبارتند از:  می

هاي آموزشی دانشگاه  هاي ارزیابی عملكرد گروه انجام سایر روش .1

، الگوي (BSC)صنعتی شيراز مانند الگوي کارت امتياز متوازن 

 ، الگوي فيشر و....(GP)ریزي آرمانی  برنامه

توان  منظور افزایش جامعيت و قابل اطمينان بودن پژوهش میبه  .2

ریزي آرمانی به همراه روش  ها مانند الگوي برنامه از سایر روش

هاي  هاي آموزشی و دانشكده ها بر روي گروه تحليل پوششی داده

 دانشگاه، هرکدام به صورت جداگانه استفاده کرد.

ی شيراز به روش ارزیابی عملكرد پژوهشی اساتيد دانشگاه صنعت .3

 ها تحليل پوششی داده

هاي  مقایسه و ارزیابی عملكرد دانشگاه صنعتی شيراز با دانشگاه .1

 برتر کشور

بررسی و انتخاب چند مالک و معيار ) متفاوت با معيارهاي این  .9

 DEAهاي  تحقيق( و اجراي مجدد مدل

 . مراجع5

 اله، ارزیابی گودرزي، غالمرضا، خسروي، سجاد و عسكري، رو  .1

هاي آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشكی  عملكرد )کارایی( گروه

کرمان براساس رویكردهاي کمی، مجله ایرانی آموزش در علوم 

 .1351، سال 201-153، صفحات 3، شماره 12پزشكی، دوره 

رحيمی، الهه و رضوي، مریم، ارزیابی عملكرد نهاد نمایندگی مقام  .2

رس با استفاده از روش هاي استان فا معظم رهبري در دانشگاه

المللی  ، سومين کنفرانس بين(DEA)ها  تحليل پوششی داده

هاي نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، باتومی  پژوهش

 .1359گرجستان، خرداد 

پور، مقصود، فوالدي، سميرا و جهانگشاي رضایی،  سليمان .3

مصطفی، بررسی کارایی نسبی عملكرد پژوهشی واحدهاي 

ها )مطالعه موردي:  استفاده از تحليل پوششی دادهپژوهشی با

المللی مهندسی صنایع و مدیریت،  دانشگاه اروميه(، کنفرانس بين

 .1353سال 

انواري رستمی، علی اصغر، نيك نفس، علی و خسرو انجم، داوود،  .1

ارزیابی کارایی نسبی واحدهاي پليس با استفاده از روش تحليل 

نامه مطالعات مدیریت  ، فصلها: مطالعه موردي پوششی داده

 .1350، سال  211-222، صفحات 9، شماره 2انتظامی، دوره 

خواه، محمد، حسينی، علی و مالیی  خواه، مسعود، ایزدي مصد  .9

ها با  هاي آموزشی دانشگاه آزادبينی، مهدي، ارزیابی عملكرد گروه

(، سومين IDEAاي ) هاي بازه استفاده از تحليل پوششی داده

ها، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ی تحليل پوششی دادههمایش مل

 .1350فيروزکوه، سال 

پول، جواد و  خانه، هادي، خزائی ابزري، مهدي، بالوئی جام .9

هاي آموزشی  پورمصطفی خشكرودي، مهدي، ارزیابی عملكرد گروه

و  SWOTو  DEAهاي  دولتی با استفاده از مدل  دانشگاه

هاي راهبردي براي ارتقاي  تژيمعادالت ساختاري و ارائه استرا

کارایی، مجله تحقيق در عمليات و کاربردهاي آن، سال دهم، دوره 
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زاد، هادي، ارزیابی عملكرد نسبی  صفري، احمد و شيرویه .1

با رویكرد پژوهشی با  51هاي استان فارس در سال  دانشگاه

 .1351استفاده از ، سال 

هاي  ، منصوره و کتابی، سعيده، ارزیابی عملكرد گروهپورميري .5

علوم پزشكی اصفهان با استفاده از   آموزشی غيربالينی دانشگاه

، 10ها، مدیریت اطالعات سالمت، دوره  روش تحليل پوششی داده

 .1352، سال 3شماره 

ها،  زاد، مجموعه تحقيقات مربوط به تحليل پوششی داده شيرویه .5

آباد، دانشكده فنی و مهندسی، گروه  می نجفدانشگاه آزاد اسال

 1353مهندسی صنایع، سال 

هاي کمی در  ها )مدل مهرگان، محمدرضا، تحليل پوششی داده .10

ها(، تهران: نشر کتاب دانشگاهی، ویراست  ارزیابی عملكرد سازمان

 .1351، سال 129-115و  95-91دوم، صفحات 

ي دانشگاه اردکان ها بندي دانشكده رضوانی توتكانی، محمد، رتبه .11

نامه جهت اخذ  ، پایانTOPSISو  AHPبا استفاده از روش 

 .1359درجه کارشناسی، گروه مهندسی صنایع، سال 

حيدري، طاهره و خادمی زارع، حسن، توسعه روش تحليل  علی .12

ها،  بندي مشتریان اعتباري بانك ها به منظور خوشه پوششی داده

، سال 11م، شماره سازي در مهندسی، سال سيزده مجله مدل

1351. 
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