
209- 248 صفحات /1398 تابستان /79شماره  /چهارموهاي اقتصادي ايران/ سال بيستفصلنامه پژوهش  

واحدهاي دانشگاه آزاد   مراكز آموزش عالي وريكارايي و بهره
هاي شاخص مالم كوئيست و رگرسيون بوت اسالمي : مقايسه روش

   استرپ كوتاه شده
  1فريدون سليمي
  2تيمور محمدي
   3جمشيد پژويان
  4فرهاد غفاري

   

  20/08/1397 تاريخ پذيرش:    20/12/1396تاريخ ارسال:

  چكيده
هاي اقتصادي عنوان چراغ راه تمام فعاليتعنوان يك موضوع عمومي بهبه وري كارايي و بهره گيرياندازه

و كارايي  اسيو كارايي مق يگيري كارايي فناندازهمقاله  اين كليمطرح است. در همين راستا اهداف 
واحدهاي مراكز استاني دانشگاه آزاد  كل وريو بهره زييجوري هبهر راتييگيري تغو اندازه يكيتكنولوژ
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كارا  كامالً يعنوان واحدهابه زديواحد كرمانشاه، تهران مركز و  3، تنها يواحد مراكز استان 30 نياز ب دهدمي
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ي تحصيلي هاسال نيوري بمثبت در خصوص بهره راتييدهنده بروز تغنشان موضوع نيكه ا هستند كي
دهنده ها نشانيبررسعالوه بر اين،  .است ياستان در مراكز 1395- 1396تا  1389- 1390مورد مطالعه، يعني 

 اريدر نسبت تعداد استاد و دانش شيواحد افزا كيواحدهاست.  نيوري ابر كارايي و بهره يطيتأثير عوامل مح
 يدانشگاه آزاد اسالم يمراكز استان يصدم واحد در كارايي واحدها89 شيبه كل هيـأت علمي موجب افزا

دهد. واقع شدن واحد مي شيواحدها را افزا نيصدم كارايي ا4دانشگاه،  تعامل قدم نيشود. همچنمي
  شود.صدم مييك زانيكارايي واحد به م شيموجب افزا نيز شهردر كالن يدانشگاه

ها، شاخص مالم كوئيست، رگرسیون كوتاه كارايي، تحلیل پوششی داده :واژگان كليدي
  كز آموزش عالی.شده بوت استرپ، مرا

  .JEL: I23, C34, C14, D24بندي طبقه

  مقدمه -1
در دنياي پرشتاب كنوني، هر سازمان براي دستيابي به اهداف خود همواره در حال رقابت 
ها است. در اين رقابت آنهايي موفق خواهند بود كه عملكرد بهتري داشته باشند. سازمان

را سرلوحه فعاليت خود قرار  1اصل بهبود مستمر دبراي حضور در عرصه ملي و جهاني باي
شود مگر اينكه زمينه دستيابي به آن با بهبود مديريت عملكرد دهند. اين اصل حاصل نمي

روز گيري و بهبود مديريت عملكرد روزبهموضوع ارزيابي، اندازه ،پذير باشد. بنابراينامكان
اصلي مديريت عملكرد كه چنين  شود. يكي از مراحلر ميااز اهميت بيشتري برخورد
  .)1395نژاد، (حيدري گيري عملكرد استكند، مرحله اندازهاطالعاتي را گردآوري مي

گيري و كارگيري معيارهاي اندازهگيري عملكرد به «فرآيند تعريف، بررسي و بهاندازه
 طور معمولبه ).1388(قورچيان،  ها و برنامه ها» اشاره داردهاي عملكرد سازمانشاخص
هاي گوناگون براي تعيين ميزان يك بعد هاي مختلف با استفاده از شاخصگيرياندازه

  شود.وري به كار گرفته ميبهره وعملكرد مانند كارايي 
و  يابينظام ارز م،ينسبت داده به ستاده را كارايي بدان ف،يتعر نيتراگر در ساده

 نهيدر خصوص استفاده به تيريمد ماتيكارايي تصم زانيم ،ر واقعگيري عملكرد داندازه
    
1- Continuous Improvement  
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  .)1390 ،پوركاظمي( دهدرا مورد سنجش قرار مي مكاناتاز منابع و ا
در  ايكنندهواسطه ارايه خدمات متنوع (توليد و توزيع علم و دانش) نقش تعيينها بهدانشگاه

ها معرف نوعي آموزش عالي يا دانشگاه ،توان گفترشد و توسعه اقتصادي كشورها دارند. مي
دانش، مهارت  يكه با فراهم آوردن امكان ارتقا هستندگذاري در منابع انساني خاص از سرمايه

 ،رود. ازايننكنهاي نوين به توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه كمك ميو نگرش
گيري اثرگذاري متغيرهاي محيطي بر ميزان وري و اندازهگيري كارايي و تغييرات بهرههانداز

را  ايخود يك هدف سياستي مهم تلقي شده و امروزه جايگاه ويژهخوديها بهدانشگاهكارايي 
  ).1383(بهرامي، است  كرده هاي اقتصادي و اجتماعي كسبدر بررسي

ترين مركز آموزش عالي غيردولتي با ايجاد گعنوان بزردانشگاه آزاد اسالمي به
ال گذشته توانسته است با ورود دانشجويان به اين سيستم و س 35هاي آموزشي طي فرصت

هاي مختلف، هاي الزم در ردهجذب منابع مالي مورد نياز خود، پس از ارايه آموزش
پويا بودن و  ،سيستم آموختگان زيادي را به جامعه تحويل دهد. الزمه بقا و دوام ايندانش

و به همين دليل است كه دانشگاه  بودهارتباط مستمر با محيط و وجود فرآيند بازخورد در آن 
براي اجراي بهتر وظايف خود، عملكرد گذشته واحدهاي خود را مورد يد باآزاد اسالمي نيز 
ف و قوت ضع گيري كند تا مواردوري آنها را اندازهكارايي و بهره و هدتحليل قرار د

  .دكنضعف اقدام  مواردقوت و رفع  مواردو نسبت به تقويت  سدشنابواحدهاي خود را 
 ،هدف نخستين د؛متصور ش مقاله نيا يبرا يهدف كل توان دودر همين راستا مي

 راتييگيري تغو اندازه يكيو كارايي تكنولوژ اسيو كارايي مق يكارايي فن گيرياندازه
واحدهاي مراكز استاني دانشگاه آزاد و هدف دوم، بررسي وري كل و بهره ييوري جزبهره
  . هاستواحد يبر كارايي فنمحيطي گذاري عوامل اثر ميزان

  مبانی نظري -2

  كارایی - 1-2

ميزان  هشدت بد. كارايي بهنكنكارايي را انجام درست كارها تعريف مي ،)1989سينك و تونل (
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كارايي به صورت حداقل منابعي كه از لحاظ نظري  طور معمولبه شود.مربوط مياستفاده از منابع 
براي به گردش درآمدن عمليات موردنظر در يك سيستم مورد نياز است، در مقايسه با مقدار 

  .)1384(امامي ميبدي،  شودمورد استفاده قرار گرفته است، تعريف مي طور حقيقيبهمنابعي كه 

  یانواع كاراي -1-1-2

 (فني) دست آوردن ماكزيمم : كارايي تكنيكي توانايي يك بنگاه را براي به1كارايي تكنيكي
كننده بيان ،د يا به عبارتيكنمنعكس مي را هاي داده شدهستاده از يك مجموعه از نهاده

  .)1957(فارل،  هاي توليدي براي توليد يك سطح معين ستاده استاستفاده از حداقل نهاده
 (قيمت) كارايي تخصيصي توانايي يك بنگاه را براي استفاده از 2كارايي تخصيصي :

هاي متناظر منابع هاي بهينه (تركيب بهينه عوامل توليد) با توجه به قيمتمنابع در نسبت
  اي كه هزينه توليد حداقل شود.گونه، بهكندمنعكس مي

 (هزينه) تركيبي از كارايي تكنيكي و كارايي  هايي ب: اين كار3كارايي اقتصادي
دهنده كارايي در نحوه توليد و تخصيص عوامل نشان كه شودمرتبط مي يتخصيص
  بهترين تخصيص و بهترين شيوه توليد است.  همچنين توليد و

 هاي صعودي يا نزولي هاي مقياس (بازده: وجود صرفه يا عدم صرفه4كارايي مقياس
عنوان نقطه به MESكند. دستيابي به نقطه احدها را محاسبه مينسبت به مقياس) در و

  شود. ور در صنايع شناخته ميكارايي بهره
 هاي : كارايي ساختاري يك صنعت از متوسط وزني كارايي بنگاه5كارايي ساختاري

هاي يك اگر واحدهاي سازماني، دانشگاه ،مثال رايب ؛آيددست ميآن صنعت به
هاي آنها را ميانگين معدل دانشجويان هر دانشگاه و تعداد دانشجوياني كشور و ستاده

    
1- Technical Efficiency   
2- Allocathive Efficiency   
3- Economic Efficiency   
4- Scale Efficiency   
5- Structural Efficiency   
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تعيين ارزش نسبي براي اين  ،يابند در نظر بگيريمكه به مقطع تحصيلي باالتر راه مي
دست ها براي بهنتعيين اين وز نكته قابل تأمل آنكهدو ستاده، تقريباً غيرممكن است. 

اگر توجه خود را به مفهوم «كارايي  ،آوردن كارايي اقتصادي ضروري است. حال
از مشكل پيش آمده با تدبيري كه براي تعيين كارايي اتخاذ  ،فني» معطوف كنيم

   .)1385 ،كنيم (عادل آذرشود، رهايي پيدا ميمي
نوع كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي  3ارتباط و مقايسه بين  ،1 شمارهدر نمودار 
هاي كه بنگاهي تنها از نهاده كنيدتصور  .)1984و ديگران،  1شود (بنكرشرح داده مي

 .)كنداستفاده مي yبراي توليد محصول  X2 و X1توليدي 

 

  مقایسه كارايي فنی، تخصیصی و اقتصادي - 1نمودار 

كه نقاط  استمقداري توليد بنگاه مفروض منحني هم 'SSمنحني  ،1شماره  در نمودار
ليد وكه سطح مشخصي از محصول را ت را روي آن تركيبات مختلفي از عوامل توليد

) اين بنگاه TEموقعيت واقعي بنگاه باشد، كارايي فني ( Pدهد. اگر نقطه نشان مي كنندمي
اين بنگاه به لحاظ فني هنگامي از كارايي ، OD/OP=عبارت است از:  يادشدهدر نقطه 

). چنانچه Dاي مانند انجام شود (نقطه 'SSروي منحني  آنار است كه توليد كامل برخورد
    
1- Banker et al.  
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كارايي مواجه خواهد بود. ناصورت پذيرد، بنگاه با  يادشدهتوليد در سمت راست منحني 
 ،بيشتر باشد OPو  ODچه ميزان فاصله بين است. هر OD=OPدر يك بنگاه كامالً كارا 

. در زمينه كارايي تخصيصي الزم است اطالعات مربوط ميزان كارايي فني كمتر خواهد بود
) معلوم 'BBيعني  ،مشخصات خط هزينه يكسان بنگاه ،به قيمت عوامل توليد (به عبارتي

 برابر است با: P) بنگاه در نقطه AEكارايي تخصيصي ( ،باشد. در اين شرايط

 		AE                                                    

) را EEتوان كارايي اقتصادي (ضرب كارايي فني و كارايي تخصيصي ميحاصل از و
  : دست آوردبه

 

  وريبهره - 2-2

 وسيلهگردد كه براي نخستين بار بهباز مي بيش از دو قرن پيشوري به استفاده از واژه بهره
كلمه  ،در فرهنگ لغات .در يك مجله كشاورزي استفاده شد ،)1766كويزني(

»Productive» به معناي توليد كردن و «قدرت توليد» از فعل «Produire در زبان فرانسه «
  .)1378خورشيدي، ( » در زبان انگليسي گرفته شده استProduceيا «

 ،7سيگل ،6و كرايمر ، كندريك5فابريكانت ،4، ديويس3ارلي ،2ليتره، 1نهك فرانسوا
همكاري  سازمان شكري، ،12استوارت ،11ماندل ،10ايسترفيلد ،9ساورد و فرنچ ،8آفتاليون

    
1- Francois Quesny 
2- Litter   
3- Early   
4- Davis   
5- Fabricant   
6- Kendrick & Creimer  
7- Siegel  
8- Aftalion 
9- French & Saward   
10- Eeaster Field  
11- Mundel   
12- Stewart   

( ) ( )
OC OD

EE
OP OP
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 3وري اروپا، آژانس بهره)ILO(2المللي كار)، سازمان بينDECD( 1اقتصادي اروپايي
)E.P.A ( 4وري آسيابهره)، سازمانA.P.O( 5وري ژاپن)، مركز بهرهJ.P.C و سازمان (

اند. اساس و محور وري ارايه كردهوري ملي ايران تعاريف نسبتاً مشابهي از واژه بهرهبهره
كار رفته هتعيين نسبت آنچه براي توليد كاال و خدمات ب :اصلي اين تعاريف عبارت است از

 ).1378خورشيدي، دست آمده است (به آنچه از فرآيند توليد به

  شده است.خالصه  ،1شماره  جدول در وريبرخي از تعاريف بهره

  وريبرخي تعاريف بهره -1جدول 
  دهندهارايه  تعريف

  )1883(ليتر،   وري= توانايي توليدبهره
تواند با مواد خام، سرمايه و فناوري وري عبارت است از آنچه انسان ميبهره
طور يك رفتار فردي است. نگرشي است كه بايد به طور اساسيبهدست آورد. به

  بهبود بخشيم.رد پيرامون ما قرار دارا مستمر خود و آنچه 

وري ژاپن به نقل از (مركز بهره
  )1991بيجوركمن، 

  )1988(چو،   دادداد/ تعداد دروند برونوري = تعدبهره
  )1996(سينك و توتل،   رود مورد استفاده قرار گيرد.داد واقعي/ منابعي كه انتظار ميوري = برونبهره
  )1990(فيشر،   وري = كل درآمد (هزينه + سود هدف).بهره
  )1991(آسپن و ديگران،   داد عوامل توليدوري = ارزش افزوده / درونبهره
وري نسبت محصوالت توليد شده به محصوالتي است كه نياز به توليد آنها بهره

محصوالت و خدمات توليد  ماننددادهايي برون بينوري رابطه وجود دارد. بهره
  نيروي كار، مواد خام و ديگر منابع است. ماننددادهايي شده با درون

  )1993(هيل، 

ساعت كار) عاملي ضروري و بلندمدت است داد به هر وري (نسبت برونبهره
  كند.كه سطح زندگي همه كشورها را معين مي

  )1993(ثورو، 

وري = كيفيت يا چگونگي ثمردهي، توليد، ايجاد نتايج چشمگير يا توليد بهره
  انبوه است.

  )1993(كاس و لويس، 

دادهاي ملموس يك واحد دادهاي ملموس با برونوري = مقايسه درونبهره
  توليدي است.

  )1998ر، پ(كاپالن و كو
    
1- Organization for Economic Corporation  
2- International  Labour Organization   
3- European Productivity Agency  
4- Asia Productivity Organization  
5- Japan Productivity Center  
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  دهندهارايه  تعريف
افزوده / كل وري = كارايي * اثربخشي= زمان الزم براي ايجاد ارزشبهره

  زمان توليد.
  )1999(جكسون و پيترسون، 

برداري (مصرف) داد) * كيفيت = كارايي * بهرهدرونداد/(برون وري =بهره
  * كيفيت

  )2000، بر(ال. د

توانايي برآوردن نيازهاي بازار به كاالها يا خدمات با مصرف وري بهره
  حداقل منابع كل است.

  )2001(موزنگ و رولستاندر، 

  .1388: دباغ،  مأخذ

  وري انواع بهره -1-2-2

وري نسبت بين ستاده و داده يك سيستم توليدي را به اين نوع از بهره وري جزيي:بهره -
هرگاه صرفاً رابطه بين ستاده با يكي از منابع و عوامل توليد كند. صورت كمي توصيف مي

  وري جزيي گويند. وري را بهرهمورد بررسي قرار گيرد چنين بهره
دهنده ارزش استفاده از كاركنان و امكانات سرمايه يا زمان در واقع نشان وري عامل كل:بهره - 

   .شودها كم ميارزش كل ستاده به مواد اوليه، قطعات و خدمات خريداري شده است كه از
  ستاده كل ارزش –هزينه مواد و خدمات تأمين شده از خارج سازمان 

  هاي سرمايه و نيروي كارهزينه داده
رابطه بين ستاده سيستم با كليه منابع مصروفه كه در جهت توليد آن  وري كل:بهره -

برداري از دست آمده نحوه بهرهدهد. شاخص بهها به كار گرفته شده است را نشان ميستاده
  .) 2009(كوپر،  كندكل منابع را معين مي

  مطالعات پیشین  - 3-2

  پیشینه فارسی -الف

هاي بزرگ دولتي ايران در گيري كارايي دانشگاهبراي اندازهي امطالعه ،سامتي و رضواني - 
كارايي فني  DEAبا استفاده از روش  ند.انجام داد 1379دانشگاه اصفهان براي مقطع زماني 

دانشگاه دولتي با همديگر مقايسه شده است. در آن از دو متغير نهاده  36محور براي نهاده
ها، تعداد ها، كتابمتغير ستاده مقاله پنجو آموزش و بودجه جاري پژوهش  هايبودجه
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دوره تحصيالت تكميلي  هاينامهكارشناسي و تعداد پايان نالتحصيالها، تعداد فارغطرح
دانشگاه  14با فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس،  ،دست آمدهنتايج به براساس. شداستفاده 

را هستند. ميانگين كارايي در فرض دانشگاه كا 16و با فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس 
  .)1380رضواني،  و (سامتي استدرصد  8/85 ،درصد و در فرض دوم 8/80 ،اول

ها در كارگيري روش تحليل پوششي دادهاي را براي بهتوكلي مقدم و همكاران، مطالعه -
 مانندهاي تحقيقاتي انجام دادند. آنها براي ارزيابي مراكز تحقيقاتي (به داليلي سازمان

هاي ناملموس و كمي و كيفي آنها) روش تحليل پوششي ها و خروجيوجود ورودي
طور كاربردي كارايي پنج دپارتمان مهندسي را براي هترين مدل معرفي و بها را مناسبداده

بازنگري  مانندگيري، مواردي . در نتيجهندگيري كرددوره متوالي اندازه 3سال و در  3
تأمين نيروي انساني مورد نياز، تخصيص سرمايه و بودجه مناسب در  فرآيندهاي آموزشي،

  .)1383، ديگران(توكلي مقدم و  كردندهاي خاص را ارايه بخش
دانشگاه جامع دولتي  24وري دباغ و برادران شركاء در پژوهش خود، كارايي و بهره - 

به كمك روش تحليل پوششي داده و شاخص  ،1386تا  1381در دوره زماني را ايران 
گيري كارايي هر دانشگاه از روش ناپارامتري براي اندازه .مالم كوئيست بررسي كردند

 اصالح شده )CCR و BBCهاي ثانويه، دلها (مهاي تحليل پوششي دادهمدل
وري كل گيري تغييرات بهرهمحور و از شاخص مالم كوئيست براي اندازهخروجي
متخصصان و خبرگان مربوط و  اربها از تجها و خروجي. در انتخاب وروديشداستفاده 

ـأت هي يمنتخب شامل تعداد اعضا ورودي  با روش ميداني استفاده شد. متغيرهاي اساسي
علمي، تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل، فضاي سرانه كالبدي و بودجه جاري و  

التحصيالن، تعداد مقاالت و كتب، تعداد قبولي كارشناسي شامل تعداد فارغ هاخروجي
ها از ناكارايي دهد كه بيشتر دانشگاهنشان مي تحقيق . نتايجبودارشد و درآمد اختصاصي 
و ها كاهش داشته است (دباغ وري كل عوامل توليد دانشگاهنسبي برخوردارند و بهره

  .)1388برادران شركاء، 
  



  ....هاي شاخص : مقايسه روشواحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي مراكز آموزش عالي وريكارايي و بهره   218

  پیشینه خارجی -ب 

عنوان  كارايي با ، 2011اي در سال در مطالعه 1زاك و الكساندر پارتيكزجونا ولس -
به بررسي كارايي و  ،ايكشوري دومرحلهآموزشي دولتي اروپا با رويكرد چند هايسسهمؤ

هاي آموزش عالي در چند كشور اروپايي اي از مؤسسهكننده آن در مجموعهعيينت عوامل
اين تحليل براساس  فاده كردند.تهاي ناپارامتري مرزي اسكه در آن از تكنيك پرداختند

تا  2001كشور اروپايي در بازه زماني   7مؤسسه آموزش عالي دولتي از  259اي از نمونه
نمرات (امتيازات)  ،در مرحله اولشد. ها در دو مرحله انجام . تحليل پوششي دادهبود 2005

محور و فرض بازدهي متغير به مقياس محاسبه خروجي DEAكارايي را با استفاده از تحليل 
ها با استفاده از رگرسيون بوت استرپ منقطع يا كوتاه شده رابطه اين داده ،و در مرحله دوم

: يك شداجرا    DEAمتغيرهاي محيطي بالقوه بررسي شد. دو نمونه از تحليل نسبت به 
 يالتحصيالن) و سه ورودي (تعداد اعضانمونه با دو خروجي (آثار منتشر شده و تعداد فارغ

هيـأت علمي، تعداد كل دانشجويان و درآمد كل) و يك نمونه با دو خروجي و دو ورودي 
كشور  7كه  دادنتايج مرحله اول نشان  ). هيـأت علمي و درآمد كل ي( تعداد اعضا

شده و  با آثار منتشر ارتباططور ميانگين، سطح كارايي ضعيفي در هنظر، بمورد
در مرحله دوم، عوامل . )55/1برابر با  DEAن نمرات (با ميانگي التحصيالن دارندفارغ
كننده نمرات كارايي در مراكز آموزش عالي اروپا مورد بررسي قرار گرفت. اين تعيين

ها مهم كه شناخت آنها براي افزايش كارايي دانشگاه نامندعوامل را متغيرهاي محيطي مي
هاي آموزش عالي ك از مؤسسهدر اين مرحله نمرات كارايي تكنيكي هري رو،ازايناست.

را به عوامل محيطي مانند محل دانشگاه، تركيب هيـأت علمي، سال تأسيس، منابع مالي، 
نتايج، تغييرپذيري قابل توجهي را در  سسه مرتبط كردند.ؤساختار كاركنان و بزرگي م

  . )2011ولسززاك و پارتيك نمرات كارايي در درون و در بين كشورها آشكار كردند (
 37 به بررسي كارايي عملكرد پژوهشي ،انجام داد 2010در پژوهشي كه در سال  2بون لي -

محور با فرض بازدهي متغير هاي وروديدانشگاه استراليا با استفاده از تحليل پوششي داده
    
1-Wolszczak, J & Parteka, A 
2- Lee, B.   
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 پرداخت ،بود ،)2007نسبت به مقياس با رويكرد بوت استرپ كه متعلق به سيمار و نلسون (
هاي كارايي از طريق رگرسيون نمرات كارايي روي مجموعه حركنمرات م سپس،و 

در مرحله دوم رابطه نمرات بوت  تر،. به عبارت واضحگيري شداندازه متغيرهاي محيطي
اي از متغيرهاي محيطي، با استفاده از روش رگرسيون منقطع يا كوتاه استرپ با مجموعه
 2009 تا 2007هاي بررسي مزبور كه بازدهي پژوهشي بين سال شده بررسي شد.

 G8) ( 8هاي كشورهاي گروه شت، نشان داد كه دانشگاهاد هاي استراليا را دربردانشگاه
دهنده شاناند. اين نتايج  همچنين نهاي دنيا را از آن خود كردهمقام اول تا هشتم دانشگاه
هايي در سطح يا باالتر از استاندارد جهاني وهشدانشگاه پژ 12اين واقعيت بود كه تنها 

  اند.   انجام داده
بوت استرپ كه در مرحله اول  هايتحليل پوششي دادهرابطه نمرات  ،در مرحله دوم

استخراج شدند، با متغيرهاي محيطي به روش رگرسيون كوتاه شده بررسي شدند. در اين 
هاي كارايي استفاده براي توضيح محركنمايي بررسي از روش حداكثر احتمال درست

 استادانها، نسبت محل دانشگاه، تعداد واقعي دانشجويان  شاملشد. متغيرهاي محيطي 
هاي كارايي . تحليل محركبودطرح كمك هزينه سازماني  و دانشيار و مراتب باالتر

و مقدار  دهد كه نسبت استادان بلندمرتبه به كاركنان آموزشي دانشگاهنشان مي يادشده
هاي سازماني اعطا شده و محل دانشگاه اثر مثبت بر كارايي پژوهشي و تعداد واقعي كمك

  ).2011بون لي، ها بر عملكرد پژوهشي اثر منفي دارند (دانشجويان دانشگاه
هاي نفتي آنگوال طي گيري كارايي بلوكعنوان  اندازه با ايدر مقاله 1باروس و آساف -

در مرحله اول، مدل ند. كار گرفته را ب   DEAاي مرحلهدوروش   2007 تا 2002دوره 
. نوع مدل تحليل پوششي شد كار گرفتهه هاي دوبل بوت استرپ بهتحليل پوششي داد

مورد استفاده قرار  )(VRSمحور با فرض بازدهي متغير به نسبت مقياس ها خروجيداده
 كه داد. نتايج نشان استفاده شدرگرسيون كوتاه شده بوت استرپ  ،در مرحله دوم وگرفت 
دست آمده از نمرات به و  DEAدست آمده از روشكارايي تكنيكي بهنمرات  متوسط

    
1- Barros & Assaf 
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 2007تا  2002هاي هاي نفتي آنگوال بين سالشده بلوككوتاه بوت استرپ  DEAق يطر
      .)2009باروس و آساف، رده اند (سطح كارايي خود را حفظ ك اما ،اندنوسان زيادي داشته

عنوان بررسي عملكرد خطوط هوايي  بادر پژوهشي  1و ورينگتون ويبون لي، آندر -
گيري كارايي به اندازه ،المللي: شواهدي نو از كاربرد رگرسيون كوتاه شده بوت استرپبين

كمك به  براياين مقاله  پرداختند. 2005تا  2001خطوط هواپيمايي آمريكا در بازه زماني 
، 2005تا  2001 يهاهاي پس از حوادث سالارزيابي عملكرد خطوط هوايي در سال

 2006در سال  را الملليشركت هواپيمايي ملي و بين 42كارايي فني  شواهد جديدي از
هاي بوت استرپ كه نخستين بار كه در اين راستا از روش تحليل پوششي داده كرد فراهم

نمرات كارايي فني با  ،در مرحله اول نمود.توسط سيمار و ويلسون پيشنهاد شد، استفاده 
. در مرحله دوم، براي شدهاي بوت استرپ برآورد استفاده از مدل تحليل پوششي داده

گيري شده در مرحله اول، ذار بر كارايي فني اندازههاي اقتصادي اثرگتعيين محرك
گيري نتايج اين مراحل نقش اساسي در اندازه .شدگرفته رگرسيون كوتاه شده به كار 

 كندكارايي فني خطوط هوايي توسط ورودي هاي غيرمطمئن (متغيرهاي محيطي) بازي مي
  . )2011 ،آندريو، ورينگتون بون لي،(

  پژوهشش رو - 3

شده است كه در  يها معرفوري سازمانگيري كارايي و بهرهاندازه يبرا ياريبس يهاروش
گيري انواع كارايي و اندازه ي) براDEAها (از روش تحليل پوششي داده قيتحق نيا
 يليسال تحص 5در طول  يدانشگاه آزاد اسالم يمراكز استان يوري واحدهابهره راتييتغ

عوامل  يبا توجه به اثرگذار، استفاده و سپس )1395-1396تا  1389-1390گذشته (
بوت  ونيرگرس نيبا استفاده از روش نو ياثرگذار نيا زانيبر اندازه كارايي، م يطيمح

  . شده استاسترپ محاسبه 
 يريگميتصم يواحدها نيب ميمستق سهيكه مقا ييها در جاداده يپوشش لياز تحل استفاده
سودمند  اريبس رد،يگنهاده و ستاده و احتماالً با ابزار سنجش متفاوت صورت مي نيبراساس چند

    
1- Boon Lee , Worthington & Andaraio 
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 ،نباشد ييشناسا ابلق يراحتبه اباشد يروابط نهاده به ستاده ناشناخته  قيماهيأت دق چنانچهاست. 
را با توجه به عملكرد خاص هر  يريگميتصم يتواند واحدهامي كرديرو نيبراساس ا يابيارز

تواند آن دسته از واحدها كه عملكرد آنها مي ينمونه را برا يو واحدها كند يبندواحد رتبه
 يبراساس واحدها ف،يعملكرد ضع يدارا يريگميتصم يواحدها يمشخص و برا ابديبهبود 
 BCCو  CCRاز دو مدل اساسي  مقالهدر اين  .)1388(دباغ،  هدف كند نييالگو، تع اينمونه 

  .شوندبيان ميطور مختصر هشود كه باستفاده مي

  CCR محورورودي  مدل - 1-3

ها، تعريف كارايي را كه به نسبت يك ستاده به كنندگان روش تحليل پوششي دادهابداع
صورت ) محدود شده بود به نسبت چند ستاده به چند نهاده به اين y/xيك يا چند نهاده (

كه  است )DUMگيري (واحد تصميم nدر اينجا هدف، بررسي كارايي  .گسترش دادند
  .)1978، 1(چارنز خروجي هستند sورودي و  mكدام داراي هر

  امjكارايي واحد 
    Xij: (i=1,2,…,m)م اjام براي واحد iميزان ورودي 

  yrj: (r=1,2,….,m)م ا jام براي واحد  rميزان خروجي 
  ur ام):rقيمت خروجي ( امrوزن داده شده به خروجي
   Viام): i(هزينه ورودي  امiوزن داده شده به ورودي 

دهد. ها) را نشان ميها (خروجيها) و ستادهها (ورودياهميت نسبي نهاده ،هادر اينجا وزن
اختالف نظرهايي وجود داشت. بعضي از محققان از شاخص  viو  urكارگيري ضرايب در به

 2و رودس ، چارنز، كوپر1978كردند. در سال عنوان ضرايب استفاده ميقيمت يا هزينه به
    
1- Charnes 
2- Charnes , Cooper & Roods 
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)CCR در مدلي براساس حداقل كردن نهاده و با فرض بازده ثابت نسبت به مقياس، توانستند (
دهنده دست آمده در اين روش، نشانبهطوري كه ضرايب به ،مشكل ضرايب را برطرف كنند

كند كه بنگاه پس از تعيين مرز كارا، مشخص مي CCRهاي سايه اي است. مدل همان قيمت
ها را بايد ها و ستادهدر كجاي اين مرز قرار دارد و براي رسيدن به مرز كارا چه تركيبي از نهاده

ها براي هر واحد مسير و ستاده هامشخص كردن ضرايب نهاده موضوع باانتخاب كند كه اين 
ضرايب يا همان  هاروش تحليل پوششي دادهدر  .)1978، 1رودسو شود (چارنز، كوپر مي
ها از طريق حل يك مدل ها و خروجيهاي اختصاص داده شده به هريك از وروديوزن
ها و ديهاي ورواست كه وزن آنها آيد. ايده اصلي در اين مدلدست ميريزي خطي بهبرنامه

، Pكه ضمن بيشينه بودن كارايي واحد تحت ارزيابي  شونداي تعيين ميگونهها بهخروجي
  تر از يك نشود. يعني:كارايي ساير واحدها بزرگ

 Max ep                 

ها و هاي وروديگذاري رابطه قبلي در مدل فوق و با اين فرض كه وزنبا جاي 
آيد. با اعمال تغيير دست ميهريزي خطي بمنفي هستند، يك مسئله برنامهغيرها خروجي

  :شودميريزي خطي به صورت زير تبديل متغيرهاي مناسب، مسئله برنامه

و همكاران پيشنهاد  چارنزمعروف است توسط  CCRمدل باال كه به فرم مضربي مدل 
گيري، ميزان كارايي واحد تحت ارزيابي واحدهاي تصميم تكتكو با حل مدل براي  شد

   .دهدرا نشان مي Pمانند 

. : 1 , 1,2,...,js t e j n 
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  (CCR)1محورمدل خروجی - 3-2

محور» محور» و «خروجي«وروديها به دو گروه هاي تحليل پوششي دادهطور كلي مدلبه
كارايي را با توجه به اين دو ديدگاه به  ،)1981شوند. چارنز، كوپر و رودس (تقسيم مي

  صورت زير تعريف كردند:
است كه امكان كاهش  امحور، يك واحد در صورتي ناكاردر يك مدل ورودي -١

ها خروجيهاي ديگر با كاهش هر يك از ها بدون افزايش ورودياز ورودي يكهر
  وجود داشته باشد.

است كه امكان افزايش  امحور، يك واحد در صورتي ناكاردر يك مدل خروجي -٢
ها بدون افزايش يك ورودي يا كاهش يك خروجي ديگر وجود يك از خروجيهر

  داشته باشد.
كدام از دو مورد فوق امكان يك واحد وقتي كارا خواهد بود، اگر و فقط اگر هيچ

ست كه تركيب خطي واحدهاي اتحقق نيابد. كارايي كمتر از يك براي واحد بدين معن
هاي هاي كمتر ايجاد كنند. مدلكارگيري وروديا بهتوانند همان خروجي را بديگر مي

. است محور به صورت زيرخروجيمدل ها متمركز بودند.توضيح داده شده قبل بر ورودي
CCR پوششي (ثانويه) مضربي (اوليه) و  هايمدل  

  

    
1- Output Oriented Model   
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  BCCمحور مدل ورودي -3-3

  :است) به صورت زير ماPبراي ارزيابي كارايي واحد تحت بررسي (واحد  1BCC مدل

 آزاد در عالمت
در وجود متغير آزاد در  CCRتفاوت اين مدل با مدل  ،شودطور كه مالحظه ميهمان
  .)2001است (كوپر،  wعالمت 

بازده به مقياس را براي هر واحد به صورت زير  wعالمت متغير  BBCدر مدل 
  كند: مشخص مي

  است. ندهنوع بازده به مقياس، كاه ،باشد w<0گاه هر -الف
  نوع بازده به مقياس، ثابت است. ،باشد w=0هرگاه  -ب
  است. فزايندهنوع بازده به مقياس،  ،باشد w>0هرگاه  -ج

  BCCمحور مدل خروجی - 4-3

  محور به صورت زير است:مضربي (اوليه) خروجي BCCمدل 

    
1- Banker,Cooper& Charnes  
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ورودي و خروجي  از نظر ماهيت BCCميزان كارايي واحدهاي تصميم گيري در مدل 
الزم ها، هاي تحليل پوششي دادهاز مدل براي استفادهمتفاوت است. تجربه نشان داد كه 
  ها برقرار باشد.ستادهو  هااست تا رابطه زير در ارتباط با نهاده

 n>3(m+s) 
  وري كل عوامل)شاخص مالم كوئيست (شاخص بهره - 5-3

شود. تابع مسافت اين امكان براي محاسبه شاخص مالم كوئيست از توابع مسافت استفاده مي
كه كارايي و شاخص مالم كوئيست براي فناوري توليد  دهديرا در اختيار قرار م

سازي هزينه يا حداكثرسازي سود حداقل ضرفچندعاملي را بدون نياز به  -چندمحصولي
. اين تابع با توجه به بردار ويژه ثابت محصول، ميزان مناسب بردار عامل توليد كردمحاسبه 

ار ثابت عامل توليد، حداكثر ميزان و تابع مسافت محصول با توجه به برد كندرا ارايه مي
وري در حالت چند خروجي و در بهره هاياندازه دهد.افزايش بردار محصول را نشان مي

  .)1392است ( جواهري، محور به صورت زير ماهيأت خروجي

                                        

)5( 
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تحت  (x,y)تابع فاصله را براي واحد  و   ،ه در آنك

مقادير متفاوتي ارايه   و   كنند.به ترتيب محاسبه مي t+1و  tان مفناوري ز

و  ) پيشنهاد استفاده از ميانگين هندسي 1989و همكارانش ( فار ،روازايندهند. مي

 عنوان شاخص خروجي مالم كوئيست مطرح كردند:را به 

 )7(    
د. كرتفكيك  تغييرات فني و تغييرات تكنولوژيتوان به دو مؤلفه را مي يادشدهفرمول 
نشانه بهبود و اگر  ،تر از واحد باشدلوژي چنانچه شاخص مالم كوئيست بزرگدودر اين مت
  .)2009، 1سليرو(پ تر از واحد باشد نشانه عدم بهبود استكوچك

د. واحد كرشاخص را محاسبه  اين ،توان از روش هندسيبراي درك بهتر موضوع مي
را توليد  Yمحصول  Xرا در نظر بگيريد كه با استفاده از عامل توليد  Pگيري تصميم

قرار  Bو  Aدر دو موقعيت متفاوت  t+1و  tگيري در دو زمان كند. اين واحد تصميممي
تر ينيپاون اين واحد در هر دو زمان چو  متفاوت است tبا زمان  t+1دارد. فناوري در زمان 

  است.  اكند، در هر دو زمان ناكاراز سطح فناوري دوره عمل مي
  صورت زير خواهد بود:همحاسبه شاخص مالم كوئيست ب، 2 با استفاده از نمودار شماره

  
    
1- Porcelli 
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  وري كل (شاخص مالم كوئيست)بهرهتفكيك تغييرات  -2نمودار 

  1388: دباغ مأخذ

  شود:محور در شاخص مالم كوئيست به صورت زير تفسير ميماهيأت خروجي
 M0=1وري، ، كاهش رشد بهرهM0<1وري، افزايش رشد بهرهباشد، M0>1چنانچه 

   .رخ نداده است t+1و  tهاي وري براي زمانهيچ تغييري در رشد بهره

  FGLR1تجزیه  -3-5-1

توان تغييرات اجزاي آن مي ،وريبا استفاده از شاخص مالم كوئيست عالوه بر تغييرات بهره
  .كردگيري (تغييرات تكنولوژي و تغييرات كارايي فني) را اندازه

) نشان دادند كه شاخص مالم كوئيست قابل 1994ن و رودس (رفار، گروسكف، ليندگ
نام  سببتجزيه به دو مؤلفه مشابه تغييرات فناوري و تغييرات كارايي است. كه به 

  معروف شد: FGLRنام ه نويسندگان مقاله ب

    
1- Farr , Grosskopf, Lindgren And Roods  

1 1 1/ /
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)11(     
كند آيا واحد ) است كه مشخص ميECمؤلفه بيرون براكت تغييرات كارايي (

تر شده است يا دورتر. مؤلفه داخل به مرز كارايي نزديك t+1و  tموردنظر در فاصله زماني 
جايي هميزان جاب ،) را طي اين دوره زماني و يا به عبارت ديگرTCبراكت تغييرات فناوري (
  دهد.مرز كارايي را نمايش مي

به صورت  توانمي دست آمده براي هر مؤلفه راتوان اعداد بهدر ماهيأت خروجي مي
  : كرد زير تفسير

EC>1 ،.يعني اينكه واحد موردنظر كاراتر شده است  
EC<1 ، كاراتر شده است. نايعني اينكه واحد موردنظر  
EC=1تغييري نكرده است.نظر هيچ ، يعني اينكه واحد مورد  

  و 
TC>1 ،ان ميعني اينكه در زt+1 ان منسبت به فناوري زt  است.  كردهپيشرفت  
TC<1 ، يعني اينكه در زمانt+1  نسبت به فناوري زمانt  است.  كردهپسرفت  
TC=1 يعني اينكه در زمان ،t+1  نسبت به فناوري زمانt  است. نكردهتغييري  

   1استرپرگرسیون كوتاه شده بوت  - 3-6

هاي محيطي يا بيروني را بر اي از متغيرتوان مجموعهثر بر كارايي ميمؤبراي تعيين عوامل 
دست آمده، برازش نمود ها بهنمرات كارايي كه در مرحله اول از روش تحليل پوششي داده

كه معموالً اين كار با استفاده از روش  دست آوردهاي كارايي را بهو نمرات محرك
ها و با تركيب روش تحليل پوششي داده شود.ت استرپ حاصل ميبون كوتاه شده رگرسيو

و مدل رگرسيون كوتاه شده، يك  )2007( 2روش بوت استرپ دوبل سيمار و ويلسون
  دهد.تحليل اقتصادي، توضيح بهتري از محرك كارايي ارايه مي

    
1- Bootstrapped Truncated Regression      
2- Simar and Wilson 
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كساني هستند كه  از جمله )2010(و همكاران  2درنو الكسا )2005( 1وليويرا و سانتوسا
و كارايي  هابراي مطالعه موضوع )2007(لسون ويتاكنون از روش بوت استرپ سيمار و 

  .)2007، 3(دارايو و سيمار ندآموزشي استفاده كردهاي همؤسس
اي كارگيري فرآيندهاي دومرحلهدر حال حاضر ادبيات محاسبه كارايي، مملو از به

محاسبه شده و در  DEAهايي مانند ر آنها كارايي فني در مرحله اول از روشاست كه د
 برازششده، بر روي برخي متغيرهاي محيطي  مرحله دوم برآوردهاي كارايي حاصل

ح صحيح يشوند. با توجه به آنكه برآورد معادالت رگرسيون مرحله دوم، بدون تصرمي
كه به يك  كردندمفروضاتي را معرفي  )2007( نگيرد، سيمار و ويلسوآماري صورت مي
طور سازگار از توان آن را بهكه مي منجر شد در مرحله دوم 4شده مدل رگرسيون قطع

توان با يك مدل رگرسيون مرحله دوم را مي ،. البتهكردروش حداكثر راستنمايي برآورد 
است كه كارايي واقعي ، نكته مهم در اين زمينه آن اين . با وجودكردلجستيك نيز جانشين 

ماند و بايد با برآوردهاي كارايي جانشين باقي مي 5در مرحله دوم به صورت مشاهده نشده
دهند كه شود. سيمار و ويلسون نشان ميشود كه اين موضوع، موجب خودهمبستگي مي

استخراج نتايج  برايشده هاي قطعتوانند در زمينه مدلهاي بوت استراپ ميچگونه روش
حل عنوان يك راه) نيز مدلي آماري را به2008( 6رد استفاده قرار گيرند. بنكر و ناتاراجانمو

. در اين كنداي عمل ميمرحلهجايگزين ديگر ارايه دادند كه براساس يك رگرسيون دو
لگاريتمي بوده و برآوردهاي رگرسيون، سازگار -مدل، معادله رگرسيون به شكل خطي

طور و به هستند 7ها بسيار محدودكنندهوط به كار رفته در اين مدل، شراين است. با وجود
منظور رفع اين مشكالت، الگوريتم ). به2011عمومي، پابرجا نيستند (سيمار و ويلسون، 

كه در كنار تحقق شرط سازگاري  استاي اضافه شدهبوت استرپي به اين مدل دومرحله
    
1- Olivera and Santos 
2- Alexander 
3- Daraio and Simar  
4- Truncated Regression 
5- Unobserved 
6- Banker and Natarajan 
7- Restrictive 
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استرپ، به شرح ندارد. مراحل الگوريتم اين بوتپارامترها، قيود محدودكننده را نيز دربر 
  زير است:

.	براساس نمونه  	. |	 1. …  دست آمده،بهكارايي  نمرات .
.	 مشروط يعنيطور به .	يعني   نمراتشود. براي محاسبه مي |	

ارايه  LSCVكه با استفاده از فرآيند  تاس محاسبه شده .مشروط كارايي، پهناي باند 
 شود.به هريك از مشاهدات مرتبط مي ،)2010( 1شده در بادين و همكاران

}كه  Zشبكه ثابتي از مقادير براي  . … . شوند، براي سنجش ناميده مي {
شوند. پس از آن، رگرسيون غيرپارامتري با استفاده از يكي از رگرسيون انتخاب مي

….1خواهد بود كه براي  ̂و نتيجه آن،  2شودهاي مرسوم محاسبه ميروش . 
 شود.گزيده ميبرحداقل مربعات  3نيز توسط اعتبارسنجي وجود دارد. پهناي باند 

گانه )، مراحل سه2000 براي مثال،بزرگ ( و يك  براي يك مقدار معين از 
….1زير براي   شود.تكرار مي .

.را انتخاب كنيد كه  گذاري از يك نمونه تصادفي بدون جاي -الف
∗

∗. . ∗. . ∗. | 1. … شود. با انجام اين عمل، ارزش پهناي باند ناميده مي .
.

يعني  ،هاي مرتبطنيز نگه داشته و به مجموعه داده 1محاسبه شده در مرحله  .∗
∗. . ∗. .   شود.اضافه مي .∗

.∗براي  نسبت  -ب ∗. . ∗. ∗. . 1. … با روشي مشابه آنچه در  .
  شود.شده، محاسبه مي بيانمرحله اول 

رپارامتريك مانند آنچه در مرحله دوم وجود داشت، هاي غيبا استفاده از روش -ج
̂رگرسيون  ∗. ….1 يبه ازا براي نقطه ثابت  .  شود.برآورد مي .

    
1- Badin  

  مراجعه كنيد:براي اطالع بيشتر به اين مأخذ   -2
Badin, L., Daraio, C. and L. Simar (2013. Explaining Inefficiency in Nonparametric 
Production Models: the State of the Art. Discussion paper 2011/33, Institut de 
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….1براي  1و  2مقادير كوانتايل   . ;يعني (، 2 	
∗. 	. ; 	

∗. (
̂استرپ  براي مقادير بتاي بوت ∗. . شود. نتيجه اين موضوع، ايجاد محاسبه مي ̂

 است:صورت زيره ب در هر سطح ثابت از  يك فاصله اطمينان براي 

	∈ ̂ ⁄ ⁄
; ⁄

∗. 	.		 ̂ ⁄ ⁄
; ⁄

∗.  

اي از مقادير مجموعه يبه ازا 4و  3كه مراحل  شكل استبهينه نيز به اين  انتخاب 
يك از آنها، فواصل  و براي هر شودميتكرار  ⋯به شكل  

محاسبه  هر  ينظر به ازاميزان نوسانات مقادير مورد ،آيد. سپسدست مياطمينان به
  .شودينه شود كه اين نوسانات، كمدر جايي محقق مي و مقدار بهينه  شودمي

  هاوتحلیل دادهتجزیه -4

هاي وري، مؤلفه) مبناي سنجش كارايي و بهرهDEAها (در روش تحليل پوششي داده
ها به مجموع وزني ورودي و خروجي است كه از محاسبه نسبت مجموع وزني ستاده

متغيرهاي مسئله به ). بنابراين 1391خاني، (عيسي شودگيري ميها براي هر واحد اندازهنهاده
شوند. متغيرها از اهداف بنگاه ها) تقسيم ميها (ستاده(منابع) و خروجي هادو دسته ورودي

  شوند. مورد بررسي مشخص مي
دست آمده از روش فازي و با در نظر گرفتن ، با توجه به نتايج بهدر اين مطالعه

از نسبت دانشجويان وجي هاي موجود در انتخاب تعداد متغيرهاي ورودي و خرمحدوديت
علمي معيار، رايانه به كل دانشجويان معيار و فضاي آموزشي به كل  هيأتمعيار به 

التحصيالن معيار به ورودي و همچنين از نسبت فارغمتغيرهاي  عنوان دانشجويان معيار به
نوان عدانشجويان ورودي معيار، مقاالت و كتب به هيـأت علمي معيار و درآمد به مخارج به

  خروجي استفاده شده است.متغيرهاي 
مقاالت چاپ  التحصيالن معيار،براي تعيين دانشجويان معيار، هيـأت علمي معيار، فارغ

  :)1388 ،(دباغ شده معيار به طريق زير عمل شده است
 ) + (تعداد1تعداد دانشجويان معيار= [(تعداد دانشجوي كارداني و كارشناسي × 
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 )] 2×ادكتر )+ ( تعداد دانشجوي6/1×اي ي حرفهاكارشناسي ارشد و دكتردانشجوي 

) + 2) + (تعداد مربي × 1تعداد اعضاي هيـأت علمي معيار = [(تعداد مربي آموزشي×
 )]5) + (تعداد استاد × 4) + (تعداد دانشيار × 3(تعداد استاديار × 

) + 1ارداني و كارشناسي × التحصيالن كالتحصيالن معيار= [(تعداد فارغتعداد فارغ
) + (تعداد 6/1اي  × ي حرفهاالتحصيالن كارشناسي ارشد و دكتر(تعداد فارغ

 ]3×  االتحصيالن دكترفارغ

) + (تعداد 7تعداد مقاالت چاپ شده معيار = [(تعداد مقاالت علمي و پژوهشي) × 
عداد مقاالت در ) + (ت3المللي × ) + (تعداد مقاالت بين3مقاالت علمي و ترويجي × 

) + (تعداد 3المللي × هاي بين) + (تعداد مقاالت در كنفرانس2هاي داخلي × كنفرانس
 )12×  شده ) + (تعداد كتب ترجمه20كتب تاليف شده × 

  شاخص كارايي فنی (تكنيكي) - 1-4

دهد. (براي تشخيص ميزان انواع كارايي و نوع بازدهي را نشان مي ،2شماره جدول 
  هاي مختلف بازدهي از آماره مٌد استفاده شده است).سال اكثريت در

  كارايي فني واحدها -2جدول 

كارايي/واحد 
 دانشگاهي

با   فني كارايي
فرض بازدهي ثابت 

  )CCR(به مقياس

كارايي فني با فرض 
بازدهي متغير به 

 )BCCمقياس(

 )rsنوع بازدهي( كارايي مقياس

 بازدهي كاهنده 0/ 902286 0/ 644571 0/ 583857 كرج

 بازدهي كاهنده 0/ 819714 0/ 830714 7/0 اردبيل

 بازدهي ثابت 0/ 932714 0/ 964429 0/ 909286 اروميه

 بازدهي فزاينده 0/ 944429 0/ 831571 0/ 785143 تبريز

 بازدهي ثابت 0 0/ 980143 0/ 980571 962/0 شهر كرد

 كاهندهبازدهي  0/ 761143 0/ 923286 0/ 709286 خوراسگان

 بازدهي كاهنده 0/ 955143 0/ 993571 0/ 948857 شيراز

 بازدهي ثابت 0/ 991714 0/ 995714 0/ 987714 رشت

 بازدهي كاهنده 0/ 908286 0/ 796571 0/ 720571 گرگان
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كارايي/واحد 
 دانشگاهي

با   فني كارايي
فرض بازدهي ثابت 

  )CCR(به مقياس

كارايي فني با فرض 
بازدهي متغير به 

 )BCCمقياس(

 )rsنوع بازدهي( كارايي مقياس

 بازدهي كاهنده 0/ 845429 0/ 887714 752/0 همدان

 بازدهي كاهنده 0/ 867714 0/ 995143 0/ 863857 بوشهر

 بازدهي كاهنده 0/ 881714 0/ 503286 0/ 450714 ايالم

 بازدهي كاهنده 0/ 873571 0/ 866286 0/ 757714 كرمان

 بازدهي كاهنده 0/ 874429 1 0/ 874429 كرمانشاه

 بازدهي كاهنده 0/ 727714 789/0 0/ 575571 اهواز

 بازدهي كاهنده 0/ 894429 934/0 0/ 845286 بيرجند

 بازدهي ثابت 0/ 970143 0/ 997857 0/ 968286 مشهد

 بازدهي ثابت 958/0 0/ 958286 0/ 925429 بجنورد

 بازدهي كاهنده 761/0 0/ 968857 0/ 741143 ياسوج

 بازدهي كاهنده 0/ 945714 0/ 793857 756/0 سنندج

 بازدهي كاهنده 0/ 798714 0/ 961714 0/ 772571 خرم آباد

 كاهندهبازدهي  0/ 798143 0/ 828714 0/ 667857 اراك

 بازدهي كاهنده 0/ 843857 0/ 936857 0/ 788571 ساري

 بازدهي كاهنده 0/ 778714 0/ 817143 0/ 631143 قزوين

 بازدهي كاهنده 0/ 879857 0/ 826143 736/0 قم

 بازدهي كاهنده 0/ 837571 0/ 915429 0/ 771714 سمنان

 بازدهي ثابت 0/ 900286 0/ 865286 0/ 865286 زاهدان

 بازدهي ثابت 1 1 1 تهران

 بازدهي ثابت 966/0 1 966/0 يزد

 بازدهي كاهنده 0/ 944429 844/0 0/ 810857 زنجان

  هاي پژوهش: يافتهمأخذ

، 90/0 كرجشود كارايي مقياس دانشگاه همچنان كه در جدول فوق مالحظه مي
فني با فرض بازدهي متغير به  و كارايي 64/0 فني با فرض بازدهي متغير به مقياسكارايي 
هاي تحت بررسي اين دانشگاه بازدهي بوده است. همچنين در اكثر سال 58/0 مقياس

  ها تفسير مشابهي دارند.ساير دانشگاه كاهنده به مقياس را تجربه كرده است.
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بندي انواع كارايي واحدهاي مراكز استانی دانشگاه آزاد اسالمی طی رتبه - 4-1-4

  1389-1395صیلی هاي تحسال

  رتبه بندي واحدها -3جدول 

رتبه براساس شاخص   واحد دانشگاهي
CCR 

رتبه براساس شاخص 
BCC 

رتبه براساس كارايي 
  مقياس

  13  26  28 كرج
  23  19  23 اردبيل
  10  7  7 اروميه
  9  18  13 تبريز

  3  5  5 شهر كرد
  27  13  22 خوراسگان
  7  4  5 شيراز
  2  3  2 رشت
  11  23  21 گرگان
  20  15  18 همدان
  19  4  9 بوشهر
  14  27  30 ايالم
  17  16  16 كرمان
  15  1  8 كرمانشاه
  28  25  29 اهواز
  13  11  10 بيرجند
  4  2  3 مشهد
  6  9  6 بجنورد
  28  6  19 ياسوج
  8  24  17 سنندج
  25  8  14 آبادخرم

  24  20  24 اراك
  21  12  12 ساري
  26  22  25 قزوين
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رتبه براساس شاخص   واحد دانشگاهي
CCR 

رتبه براساس شاخص 
BCC 

رتبه براساس كارايي 
  مقياس

  16  21  20 قم
  22  14  15 سمنان
  12  10  9 زاهدان
  1  1  1 تهران
  5  1  4 يزد
  9  17  11 زنجان

  .هاي پژوهش: يافتهمأخذ

هاي مختلف براساس انواع ها طی سالاز كل دانشگاه هاي كاراسهم دانشگاه -2-1-4

  كارايي

اسالمي طور اجمالي وضعيت كارايي واحدهاي مراكز استاني دانشگاه آزاد اگر بخواهيم به
توانيم از جدول آيند مرور كنيم، ميعنوان واحدهاي مرجع اين دانشگاه به شمار ميرا كه به
  استفاده كنيم. ،4شماره 

  سهم واحدهاي مرجع -4جدول 
 CCR BCC scale سال

1389 20/0 50/0 20/0 

1390 17/0 23/0 20/0 

1391 43/0 47/0 43/0 

1392 27/0 47/0 27/0 

1393 40/0 50/0 40/0 

1394 30/0 47/0 30/0 

1395 43/0 73/0 47/0 

  .هاي پژوهش: يافتهمأخذ        

 20و كارايي مقياس تنها  CCRبراساس معيار  1389دهد كه در سال جدول نشان مي
ها كارا نيمي از دانشگاه BCCاند و براساس معيار ها كارا عمل كردهدانشگاه درصد
اند كه اين بيانگر وضعيت واحدها كارايي داشته %20براساس كارايي مقياس و اند. بوده
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  .نامناسبي در آن سال بوده است

  واحدهاي مراكز استانی دانشگاه آزاد اسالمی  وريتغییرات بهرهبررسی  -2-4

 ياستخراج جيو نتا ستيوري با استفاده از شاخص مالم كوئبهره راتييدر مورد محاسبه تغ
  :استبرقرار  ريروابط ز ،شدههم آورده  ريكه در ز  افزارنرم

  در تغييرات كارايي مديريتي  تغييرات كارايي فني= تغييرات كارايي مقياس ضرب
  در تغييرات كارايي تكنولوژيكي وري = تغييرات كارايي فني ضربتغييرات بهره

  :شودصورت زير محاسبه ميه ب يبهره ور راتييتغ ،نيبنابرا
 در تغييرات كارايي مديريتي ضرب وري = تغييرات كارايي مقياس ضربهرهتغييرات ب

  در تغييرات كارايي تكنولوژيكي
ها و محور) و براساس اطالعات نهادهحال با رويكرد حداكثر سازي محصول  (ورودي

اين شاخص محاسبه و نتايج آن در   1389-1395هاي تحصيلي هاي تحقيق طي سالستاده
  ارايه شده است. 5جدول شماره 

  وري واحد هاتغييرات بهره –5جدول 

 يدانشگاههاي واحد
تغييرات 
  كارايي فني

تغييرات 
  تكنولوژيكي

تغييرات 
كارايي 
  مديريتي

تغييرات 
كارايي 
  مقياس

تغييرات 
  وري كلبهره

 993/0 968/0 999/0 028/1 966/0 كرج

 992/0 961/0 065/1 969/0 024/1 لياردب

 984/0 037/1 971/0 977/0 007/1 هياروم

 857/0 04/1 899/0 917/0 934/0 زيتبر

 038/1 022/1 006/1 01/1 028/1 شهركرد

 076/1 032/1 037/1 005/1 071/1 خوراسگان

 12/1 01/1 999/0 11/1 009/1 رازيش

 872/0 99/0 917/0 959/0 909/0 رشت

 039/1 993/0 972/0 077/1 965/0 گرگان

 197/1 016/1 085/1 086/1 103/1 همدان
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 يدانشگاههاي واحد
تغييرات 
  كارايي فني

تغييرات 
  تكنولوژيكي

تغييرات 
كارايي 
  مديريتي

تغييرات 
كارايي 
  مقياس

تغييرات 
  وري كلبهره

 228/1 037/1 035/1 144/1 073/1 بوشهر

 116/1 003/1 062/1 048/1 065/1 الميا

 132/1 997/0 013/1 12/1 01/1 كرمان

 067/1 003/1 012/1 051/1 016/1 كرمانشاه

 978/0 1 1 978/0 1 اهواز

 049/1 012/1 98/0 058/1 991/0 رجنديب

 945/0 1 1 945/0 1 مشهد

 076/1 009/1 1 066/1 009/1 بجنورد

 149/1 009/1 1 138/1 009/1 اسوجي

 201/1 038/1 004/1 153/1 042/1 سنندج

 0260/1 986/0 1 041/1 986/0 آبادخرم

 914/0 947/0 939/0 027/1 89/0 اراك

 863/0 005/1 878/0 977/0 883/0 يسار

 876/0 977/0 953/0 941/0 931/0 نيقزو

 886/0 982/0 953/0 942/0 940/0 قم

 940/0 982/0 970/0 987/0 952/0 سمنان

 035/1 998/0 965/0 074/1 964/0 زاهدان

 149/1 015/1 992/0 141/1 007/1 تهران

 154/1 1 1 154/1 1 زدي

 269/1 1 003/1 264/1 002/1 زنجان

 034/1 002/1 989/0 043/1  992/0 متوسط

  .هاي پژوهشيافتهمأخذ: 
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 وري كلدانشگاهی براساس شاخص تغییرات بهره رتبه بندي واحدهاي -1-2-4

 وريرتبه بندي واحدها بر اساس تغييرات بهره –6جدول 

  رتبه وري كلبهره راتييتغ يدانشگاه هايواحد
 19 993/0 كرج

 20 992/0 لياردب

 21 984/0 هياروم

 30 857/0 زيتبر

 16 038/1 شهركرد

 11 076/1 خوراسگان

 9 120/1 رازيش

 28 872/0 رشت

 15 039/1 گرگان

 4 197/1 همدان

 2 228/1 بوشهر

 10 116/1 الميا

 8 132/1 كرمان

 13 067/1 كرمانشاه

 22 978/0 اهواز

 14 049/1 رجنديب

 23 945/0 مشهد

 12 076/1 بجنورد

 7 149/1 اسوجي

 3 201/1 سنندج

 18 026/1 آبادخرم

 25 914/0 اراك

 29 863/0 يسار

 27 876/0 نيقزو

 26 886/0 قم

 24 940/0 سمنان
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  رتبه وري كلبهره راتييتغ يدانشگاه هايواحد
 17 035/1 زاهدان

 6 149/1 تهران

 5 154/1 زدي

 1 269/1 زنجان

  .هاي پژوهشمأخذ: يافته

واحدهاي مراكز استانی دانشگاه آزاد اسالمی  وريتغییرات بهرهمحاسبه  متوسط  -2-2-4

  1395-1389هاي تحصیلی با استفاده از شاخص مالم كوئيست طی سال

  وريمتوسط تغييرات بهره – 7جدول 

 سال
تغييرات كارايي 

  فني
كارايي تغييرات 

  يتكنولوژيك

تغييرات 
كارايي 
  مديريتي

تغييرات 
كارايي 
  مقياس

تغييرات 
  وري كلبهره

1390  107/1 128/1 082/1 023/1 249/1 

1391 022/1 605/0 1 022/1 619/0 

1392 995/0 240/1 9760/0 019/1 234/1 

1393 976/0 031/1 016/1 960/0 006/1 

1394 993/0 702/0 971/0 023/1 697/0 

1395 872/0 101/2 9/0 969/0 832/1 

 034/1 002/1 989/0 043/1  992/0 متوسط

  .هاي پژوهشمأخذ: يافته     

ها تنها در رشد كارايي فني دانشگاه ،دهدنشان مي 7 شماره طور كه جدولهمان
ها رشد كارايي تجربه شده و در ساير سال 1391- 1392و  1390- 1391تحصيلي  هايسال

. استبوده و كمتر از يك  992/0متوسط تغييرات كارايي فني رو، ازاينفني منفي بوده و 
  هاي تحصيلي در خصوص كارايي تكنولوژيكي تنها شاهد افت اين كارايي در سال

در كل  را اين كارايي متوسط ها رشدو در ساير سالهستيم  1394- 1395و  1392-1391
و  1391- 1392، 1390-1391 تحصيلي  هاي. كارايي مديريتي در سالشاهديمها دانشگاه

ها رشد منفي داشته است. كارايي و در ساير سال بوده اراي رشد مثبتد 1394-1393
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ها رشد داشته ، در ساير سال1395- 1396و  1393- 1394 تحصيلي هايمقياس غير از سال
  و  1391-1392 تحصيلي  هايوي كل عوامل غير از سالاست. در نهايت، بهره

  .داراي رشد مثبت بوده است ها، در بقيه سال1395-1394

  ررسی تأثیر متغیرهاي محیطی با استفاده از مدل سیمار و ویلسونب - 3-4

كه به ترتيب معرف نسبت تعداد استاد و  و  ، در اين بخش تأثير سه متغير محيطي 
به  عدد يك( سيس و متغير موهومي كالنشهر بودنأدانشيار به كل هيـأت علمي، سال ت

كه نتايج آن در  1سنجيده شد ،هستندصورت)  اين غيرصفر در عدد شهر و كالن ايمعن
تعداد تكرار در اليه دوم الگوي سيمار  شود،يادآوري ميارايه شده است.  8شماره جدول 

  انتخاب شده است. %95هزار تكرار و فاصله اطمينان 10و ويلسون 

  ضرايب متغيرها – 8جدول 
  حد پايين  حد باال  ضريب  نماد

Constant 9425/62- 5515/62- 3893/65- 

نسبت استاد و دانشيار به كل 
  علمي هيـأت

891037 /0 974687 /0 884738 /0 

 0/ 047231 0493/0 0/ 047512  سيس دانشگاهأسال ت

 0/ 008067 0/ 023465 0/ 014689 شهر بودنكالن

  .هاي پژوهشمأخذ: يافته

يك واحد افزايش در نسبت تعداد استاد و دانشيار به  ،شودگونه كه مالحظه ميهمان
شود. افزايش يك صدم واحد در كارايي دانشگاه مي 89موجب افزايش  كل هيـأت علمي

دهد. همچنين واقع صدم واحد كارايي دانشگاه را افزايش مي4واحد در قدمت دانشگاه 
  شود.صدم واحد مي1ميزان شهر نيز موجب افزايش كارايي دانشگاه به شدن در كالن

يعني نسبت تعداد استاد و دانشيار به  ،ترين متغير محيطيمبررسي تأثير مه برايدر ادامه 

    
  انجام شده است.  Dea.Env.Robustو دستور    Rدر نرم افزار   RDEAباكس به كمك تول اين كار  -1



  241    1398تابستان  /79شماره  /چهارموهاي اقتصادي ايران/ سال بيستفصلنامه پژوهش

  
 

 

بررسي به كمك متغير موهومي به  مورد تك واحدهاي دانشگاهيكل هيـأت علمي بر تك
ن علت اين رويكرد در دست نبود شود،يادآوري ميشود. برآورد يك مدل پانل اقدام مي

 طوريبه ،برآورد جداگانه مدل براي هر دانشگاه بوده استمنظور بهتعداد مطلوب مشاهده 
در دسترس بوده است.  1395تا  1389مشاهده از سال  7كه براي هر واحد دانشگاهي تنها 

تنظيم و  poolingصورت ه ها بدر رويكرد اين مطالعه ابتدا مانند الگوي قبلي داده ،روازاين
هر دانشگاه متغير مجازي مختص آن ايجاد و در فرآيند برآورد الگوي  سپس براي

صورت پانل ه نتايج برآورد پارامترهاي مدل ب ،9 شمارهاسترپ لحاظ گرديد. جدول بوت
هزار تكرار و 10تعداد تكرار در اليه دوم الگوي سيمار و ويلسون  شوديادآوري مي. است

نسبت تعداد استاد و دانشيار  ،شودمالحظه مي انكهچناست. انتخاب شده %95فاصله اطمينان 
ها تأثيرگذار صدم واحد بر كارايي دانشگاه91طور متوسط برابر با هبه كل هيـأت علمي ب

توجه به حذف متغير مجازي مربوط به  كلي مدل كه با أبوده و همچنين عرض از مبد
گاه تهران را نشان دهد حاكي تواند تأثير ظرفيت ساختار محيطي بر دانشدانشگاه تهران مي

ها شاهد آن صدم بر كارايي است. در خصوص ساير دانشگاه13از تأثير متوسط منفي 
 أمختص هر دانشگاه چنانچه با عرض از مبدأ ها عرض از مبددانشگاه تمامهستيم كه در 

ترين به نحوي كه پايين ،همچنان مثبت خواهد بود ،جمع شود )-13/0(يعني ،كلي مدل
شاهد هستيم كه حتي  34/0تأثير ساختار محيطي بر كارايي را در دانشگاه گيالن با ضريب 

ضريب مختص دانشگاه گيالن برابر با )، -13/0(ثابت  ءدر صورت جمع اين مقدار با جز
به  باالترين تأثير ساختار محيطي مربوط ،. از سوي ديگراستو همچنان مثبت  شودمي 21/0

ثابت ضريب مختص آن برابر  ءكه پس از كسر جز است 81/2دانشگاه خوزستان با ضريب 
خواهد بود كه حاكي از ظرفيت تأثيرگذاري شرايط محيطي و ساختاري باالي اين  68/2با 

هاي تهران و گيالن به دانشگاه ،توان گفتمي ،رو. ازايناست يي آنادانشگاه بر ميزان كار
ستان و ايالم فاقد زحالي كه دانشگاه خو رد ،برندرايط محيطي استفاده ميبهترين نحو از ش

  چنين عملكردي هستند.
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  تأثير متغيرهاي محيطي بر ضرايب كارايي -9جدول 
  نماد  ضريب  حد باال حد پايين

10984/0-  03573/0- 13935/0- Constant 

 علميهيـأت نسبت استاد و دانشيار به كل  0/ 916575 0/ 955704 0/ 876488

 كرج 27812/2 2/ 254484 2/ 185316

 لياردب 2/ 296479 2/ 276258 2/ 200781

 هياروم 1/ 930049 90466/1 1/ 829074

 زيتبر 2/ 034012 00284/2 1/ 926601

 شهركرد 1/ 472911 1/ 438051 1/ 361222

 خوراسگان 2/ 328403 2/ 308419 2/ 234332

 رازيش 2/ 005301 1/ 981774 1/ 907165

 رشت 0/ 347882 0/ 367123 0/ 281345

 گرگان 1/ 873002 1/ 853077 1/ 780513

 همدان 2/ 115206 2/ 090023 2/ 013213

 بوشهر 2/ 060532 2/ 036666 1/ 960464

 الميا 2/ 736102 2/ 713064 2/ 641068

 كرمان 2/ 372575 2/ 353026 2/ 284189

 كرمانشاه 1/ 212408 1/ 191589 1/ 119474

 اهواز 2/ 818071 2/ 799933 2/ 725988

 رجنديب 2/ 151105 2/ 128391 2/ 052668

 مشهد 1/ 441097 1/ 408143 1/ 334918

 بجنورد 1/ 693458 1/ 668133 1/ 597073

 اسوجي 2/ 559548 2/ 535356 2/ 454238

 سنندج 1/ 975937 1/ 952064 87868/1

 آبادخرم 2/ 198541 2/ 175173 2/ 100457

 اراك 2/ 596379 2/ 571107 2/ 493104

 يسار 2/ 180756 2/ 162331 2/ 084507

 نيقزو 2/ 496715 2/ 469611 2/ 399708

 قم 2/ 482554 2/ 464114 2/ 390141

 سمنان 2/ 159936 2/ 135186 2/ 065137
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  نماد  ضریب  حد باال حد پایین

 زاهدان 112739/2 087404/2 017565/2

 تهران 564195/1 539075/1 461063/1

 زدی 68669/1 660669/1 588127/1

  .هاي پژوهش مأخذ: یافته

  نتیجه گیري و پیشنهادها  -5

طور که از جدول محاسبه کارایی واحدهاي مراکز استانی دانشگاه آزاد اسالمی با  همان

هاي مورد مطالعه تمام  آید، طی سال بر می  BCCو    CCRاستفاده از هر دو روش 

واحدهاي مورد بررسی یا داراي بازدهی ثابت به مقیاس یا داراي بازدهی نزولی به مقیاس 

اند، داراي  ها که همگی نیز جامع بوده ک از این واحدی اند. به عبارت دیگر، هیچ بوده

 30که از بین  است   دهنده آن اند. از سویی، نتایج نشان بازدهی صعودي به مقیاس نبوده

واحد کرمانشاه، تهران مرکز و یزد هستند که کارایی آنها به  3واحد مراکز استانی، تنها 

عنوان واحدهاي کارا شناخته  تی، بههاي محاسباتی یک شده است. به عبار یکی از روش

  اند و سایر واحدها از کارایی کمتر از یک برخوردار هستند. شده

رو به  1395تا  1389هاي  ها بین سال هاي کارا از کل دانشگاه همچنین سهم دانشگاه

درصد در سال  47به   1389درصد در سال  20طوري که این سهم از  هاست. ب  افزایش بوده

آن است که این دهنده  افزایش داشته است، اما با توجه به این افزایش، آمار نشان 1395

دانشگاه  یمراکز استاندرصد  50درصد است. به عبارت دیگر، بیشتر از  50سهم کمتر از 

  ی ناکارا هستند که این موضوع نیازمند توجه جدي است.آزاد اسالم

استانی که خود به تغییرات  وري واحدهاي مراکز بررسی محاسبه تغییرات بهره

تکنولوژیکی، تغییرات کارایی مدیریتی و تغییرات کارایی مقیاس تفکیک شده است، نشان 

تر از یک و در بعضی از واحدها  دهد در بعضی از واحدها این تغییرات بزرگ می

واحد مراکز  30وري کل  تر از یک است، اما در مجموع، بررسی تغییرات بهره کوچک

وري کل  تر از یک در بهره واحد داراي تغییرات بزرگ 18دهد که تعداد  شان میاستانی ن
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تر از يك هستند كه اين موضوع، واحد هم داراي تغييرات كوچك 12بوده اند و 
تا  1389هاي وري بين سالدهنده بروز تغييرات مثبت و رو به رشد در خصوص بهرهنشان

  .در مراكز استاني است 1395
وري واحدهاي مراكز استاني از يك روند رو به رشد ثابت و متوسط تغييرات بهره

وري كل اين واحدها در سال كه متوسط تغييرات بهرهطوريپايدار برخوردار نبوده است، به
، 006/1:  1393، در سال 2343/1:  1392، در سال 619/0:  1391، در سال  294/1:  1390

دهنده رشد ناپايدار در بوده كه اين، نشان  832/1:  1395در سال ، 697/0:  1394در سال 
  وري واحدهاي دانشگاهي مورد مطالعه است.بهره

وري اين واحدهاست، دهنده تأثير عوامل محيطي بر كارايي و بهرهها نشانبررسي
كه يك واحد افزايش در نسبت تعداد استاد و دانشيار به كل هيـأت علمي، موجب طوريبه

شود. ي ميدانشگاه آزاد اسالم يمراكز استانصدم واحد در كارايي واحدهاي 89افزايش 
دهد. از ساير صدم كارايي اين واحدها را افزايش مي4همچنين عامل قدمت دانشگاه، 

دهد، توان به متغير كالن شهر بودن اشاره كرد . كه نتايج نشان ميعوامل محيطي ديگر مي
صدم شهر موجب افزايش كارايي واحد به ميزان يكدر كالن واقع شدن واحد دانشگاهي

با توجه به نقش و تأثير مثبت متغيرهاي محيطي بر كارايي واحدها، بايد به  ،روشود.ازاينمي
  اين عوامل نيز توجه كافي شود.

  پیشنهادها - 

ستاني به وري واحدهاي مراكز ادست آمده، براي ارتقاي كارايي و بهرهبا توجه به نتايج به
  شود: منظور افزايش توان و قدرت رقابت پذيري اين واحدها، راهكارهاي زير ارايه مي

  جذب هيـأت علمي باكيفيت در سطح دكتراي تخصصي و تالش براي ارتقاي
 وضعيت  هيـأت علمي موجود.

 مرزي ساماندهي پراكندگي واحدهاي دانشگاهي، از جمله مراكز و واحدهاي برون
 دانشگاه.
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 هاي ويژه احداث و گسترش شركتهاي پژوهشي و فناوري و بهتوسعه فعاليت
سهم  شيافزابنيان و توجه جدي به مراكز رشد مستقر در واحدهاي دانشگاهي و دانش

 يسازيتجار قيبر دانش از طريمحصوالت و خدمات مبتن ديدانشگاه در تول
 .قاتيتحق

 ها بين اين دو نهاد در خصوص سترش همكاريارتباط مستمر دانشگاه با صنعت و گ
 تربيت دانشجويان.

  تنوع بخشي به منابع درآمدي دانشگاه و تالش براي كاهش وابستگي به سهم شهريه
گذاري در هاي دانش بنيان و سرمايهدانشجويان از كل منابع درآمدي با اجراي طرح

 كار.وهاي مختلف كسبحوزه

 ها و برقراري انضباط مالي از طريق ت صحيح هزينههاي جاري و مديريكاهش هزينه
 بندي.ريزي و بودجهايجاد نظام برنامه

 .لزوم توجه بيشتر به ساماندهي نيروي انساني مازاد و عدم استخدام كاركنان جديد 

  ارزيابي مستمر عملكرد و ترسيم مسير تعالي تمام واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي و
 بر ارزيابي عملكرد واحدها.شويق براساس نتايج مبتنيپرداخت هرگونه پاداش و ت

 ترين ابعاد عنوان مهمتالش در راستاي بهسازي و ارتقاي بهداشت رواني محيط كار به
 توسعه منابع انساني.

  انتخاب مديران مشاركتي و ترويج كار جمعي و گروهي براي افزايش انگيزه و
 هاي كاركنان و استادان.اثربخشي فعاليت
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و چهار  ستيوري بكارايي و بهره يبررس .)1388( درضايحم ،برادران شركاءو  ميرح ،دباغ
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 .17-35، 3، شماره 3دوره ،ياقتصاد

هاي آموزش دانشكده علوم كارايي گروه يابيمدل ارز يطراح .)1391( احمد ي،خانيسيع
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