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Abstract 
With regard to the role of resource allocation mechanisms on improving 

performance and the fact that the resource allocation conventional mechanisms are 

not effective, this article aims at developing a multi-stage process to explore the 

appropriateness of the mechanism through conducting statistical simulations. For 

that purpose, we use five sets of data on the performance of higher education units 

(HEUs) and conduct statistical simulation employing data envelopment analysis 

(DEA) and the Malmquistindex. First, efficiency scores of HEUs have been 

measured, then, resources have been reallocated based on the efficient situation of 

the units, and finally the effects of reallocation of resources on productivity changes 

have been evaluated using the Malmquist index. Findings show that inefficiency is 

a dominant phenomenon across the higher education units. Reallocation of 

resources affects the performance of the units substantially depending on the type 

of mechanism implemented. Efficiency-based allocation mechanism is found to be 

the most appropriate mechanism which simultaneously increases efficiency and 

productivity. As a result, the simultaneous improvement of efficiency and 

productivity is recommended as a crucial criterion to evaluate the appropriateness 

of resource allocation mechanisms employing statistical simulation based on DEA 

and Malmquist index. 
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 ،الزامات: عالی آموزش واحدهای در محورکارايی منابع تخصیص
 اندازهاچشم و پیامدها

  ابوالقاسم نادري

  ایران تهران، تهران، دانشگاه ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،استاد 
  

  چکیده
  اين ،متعارف کارهایسازو  ناکارآمدی احراز و عملكرد بهبود در منابع تخصیص  سازوکارهای  اهمیت به توجه با
ست  دنبالبه مقاله شخص  ایچندمرحله روش يک کارب ست  آماری سازی شبیه  و هاتحلیل چارچوب در م   از هک ا
سیر  سب  منابع تخصیص  سازوکار  آن، م سايي    منا ستا  اين در. شود مي شنا شي    تحلیل الگوهای ،را ش   و هاادهد پو
  در عالي آموزش هعرص  از مختلف آماری هایداده موعهمج پنج با همراه کوئیست مالم وریبهره تغییرات شاخص 
ستفاده  فني-علمي الزامات قالب   گیریاندازه هاداده پوششي   تحلیل الگوهای با کارايي وضعیت  نخست  اند؛شده  ا
سب  سپس  شده،    تغییرات روی آن آثار نهايت در و يافته تخصیص  واحدها بین منابع کامل، کارايي شرايط  با متنا
  ،زياد ناکارايي -1 که دهندمي نشـان  آمده دسـت به نتايج. اسـت  شـده  ارزيابي کوئیسـت مالم شـاخص  با وریبهره
ــت آماری  های مجموعه  و واحدها   همه  در غالب   هپديد   ــیص -2. اسـ   در ملموس تغییر باعث   منابع،  مجدد  تخصـ
  وابسته  عمناب خصیص ت سازوکار  نوع به آن وسعت  و ناکارآمدی هدرج به عملكرد بهبود تشد  و شود مي عملكرد
ست    عنوان هب محورکارايي تخصیص  سازوکار  وری،بهره ارتقای و کارايي حداکثر همزمان مینات مبنای بر -3 و ا
  وریبهره و يکاراي همزمان رشد و بهبود روشي، لحاظ به ترتیب، اين به. است شده شناسايي سازوکار ترينمناسب 
ساسي   مال  يک عنوان به   آماری سازی شبیه  کاربست  از که شود مي پیشنهاد  مناسب  زوکارسا  شناسايي   برای ا

 .است شده حاصل کوئیستمالم وریبهره تغییرات شاخص و هاداده پوششي الگوهای بر مبتني ایچندمرحله

ــی تحلیل عالی، آموزش واحدهایها: کلیدواژه ــشـ ــاخص ها،داده پوشـ   وریبهره تغییرات شـ
 .محورکارایی بعمنا تخصیص سازوکار کوئیست،مالم

 .JEL: D47, H52, I22, I24, I25 يبندطبقه
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 مقدمه -1

سازوکارهای تخصیص منابع، يكي از روش    ست که برای مقابله ب    تغییر در  سي ا سا ا های ا
طور مثال، ههای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. ب  کمبود منابع در جوامع و سازمان 

ــه فعالیت ــازو در عرص ــي، س ــمت  های آموزش ــیص منابع از نهادمحور به س کارهای تخص
(. از اين رو، جهت و روند 1399نژاد، و گرايي 1394اند )نادری، محور تغییر يافتهســـتانده

اخیر از   هایاين تغییر به ســويي بوده که موجبات افزايش کارايي را فراهم کند. طي ســال
؛ در عین حال، 1ده استمحور( استقبال زيادی شسازوکار تخصیص عملكردمحور )ستانده

ــازوکار، يكي از دغدغه  ــي نوع س ــت درجه مطلوبیت و اثربخش ــیاس گذاران و های مهم س
ها و در قالب تحلیل های پژوهشـــي روبه رشـــدیمتولیان امر بوده اســـت. بنابراين، تالش

ــده )مانند:  های تجربي بهارزيابي ــیص عملكردمحور انجام شـ ــازوکار تخصـ ويژه روی سـ
 2016، 6؛ هیلمن2016، 5كوننيکا ؛ 2005، 4؛ کنگ 2004، 3و اورکار  نيکر ؛2003، 2لینفر

ــي در اختیار قرار مي  ( که دســت2018، 7و بل و همكاران ــاس ــتاورد اس ــه دس  دهند:کم س
ــمیم -1  ــازوکارهای مالي اســـت،گیران بهرفتار متولیان و تصـ  طور ملموســـي متاثر از سـ
تاثیر م       -2  نده/ عملكردمحور  تا ــ نابع سـ ــیص م ــتي بر عملك  متقنثبت  تخصـ رد و يكدسـ

مفروضات مبنايي تخصیص عملكردمحور دور  -3واحدهای آموزش عالي نداشته است و 
ازی  ســها و شــبیهاز واقعیت ارزيابي شــده اســت. در همین ارتباط، نتايج حاصــل از تحلیل

شان مي 1399آماری نادری ) ستانده    ( ن سازوکار  محور دهد که بازتخصیص منابع برمبنای 
ــنعي زياد مي  ن واحدهای عملیاتي، کارايي را به     بی ــورت تصـ وری کند، اما نه تنها بهره    صـ

ياد  8«وریتناقض/ چاله بهره»کند که از آن به عنوان شـــود، بلكه کاهش پیدا ميزياد نمي
بي محور بر مفروضات جذا شده است. به همین دلیل اذعان شده که تخصیص منابع ستانده     

ب      ــده، اما در عمل  های دنیای واقعي انطباق زيادی ندارند. از اين رو، بايد          ا واقعیت بنا شـ

                                                           
سیلوا )  -  1 سپر و هنری )  (،(.Fernandes, M. & da Silva, G( 2000به فرناندز و دا   .Casper, C( )2001کا

& Henry, M.( و سانتوس ،)2007( )Sartos, J. .رجوع شود ) 
2- Liefner, I. 

3- Crain, W. & O’Roark, J. 

4-  Kong, D. 

5- Kaikkonen, D. 

6- Hillman, ??. 

7- Bell, E., et al.  

8- Productivity Paradox 
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سايي و قابلیت        شنا صیص موثر ديگری  ه های آن مورد ارزيابي قرار گیرد کسازوکار تخ
به عالوه بر افزايش کارايي، ارتقای بهره   باشـــد که الزمه آن،       وری را نیز  ته  ــ همراه داشـ

سازوکارهای     تخصیص منابع از لحاظ آثار و پیامدهای  ارزيابي کیفیت و درجه اثربخشي 
 ها است. آن

سال  شگران )مانند: کابالرو و ديگران طي  لوزانو ؛ 2004، 1های اخیر، معدودی از پژوه
، 6؛ وانگ 2017، 5؛ دينگ و ديگران 2014، 4؛ دو و ديگران2013، 3؛ فانگ  2004، 2و ويال
ستاني و ديگران،   و 2019  ريزی رياضي در ربست برنامه (، تخصیص منابع را با کا 2 020با

شي داده    ش توان ها، مياند. در اين قبیل پژوهشها انجام دادهچارچوب الگوهای تحلیل پو
کارايي    نابع  ــیص م لب       تخصـ ما پیچیدگي نحوه اجرا برای اغ باط کرد، ا ــتن محور را اسـ

ساب مي       سي به ح سا شگران يک محدوديت ا سازوکار  پژوه آيد؛ درجه مطلوبیت و آثار 
 کار گرفته شده، مورد ارزيابي قرار گرفته نشده است. بهتخصیص 

سازوکارهای تخصیص منابع، مي    س   برای ارزيابي آثار )تغییر(  سا ي؛ توان دو رويكرد ا
یات عملي   یه    -يعني ارزيابي مبتني بر تجرب ــب يا شـ بال ک   اجرايي و/  رد. ســـازی آماری، دن

سـازی آن و  لزم طراحي و پیادهارزيابي آثار سـازوکار جديد برمبنای تجربیات عیني، مسـت  
بری زيادی دارد صورت میداني است که در عمل هزينه  سپس گردآوری شواهد آماری به  

ــد تا محققان بتوانند                ــا به دلیل جديد بودن آن، دارای تجربه عملي کافي نباشـ و چه بسـ
اری، مسازی آهای آماری موردنیاز را گردآوری کنند. همچنین ارزيابي مبتني بر شبیهداده

ــت، اجرای آن منوط به وجود تجربه عملي            ــمن اينكه با هزينه اندکي قابل انجام اسـ  -ضـ
ــت. به همین دلیل،   ــده و انجام تحقیق میداني مبتني بر آن نیسـ ــازوکار اجرا شـ اجرايي سـ

ــبیهارزيابي ــنهادی در نادری ) های اين مطالعه در قالب ش ــازی آماری پیش (، حول  1399س
شــود. تا  عنوان ســازوکار مناســب انجام مي  به 7محورراييســازوکار تخصــیص منابع کا  

وجو و وارســي گســترده در منابع علمي  که دانش و آگاهي محقق مبتني بر جســتجايي
ــای مطالعات و تحقیقات آموزش عالي کامال         دهد، اين نوع ارزيابي  اجازه مي  ها در فضـ

                                                           
1- Caballero, R., et  la.  
2- Lozano, S. & Villa, J. 
3- Fang, L. 
4- Du, J.g, et al. 
5- Ding, T., et al. 
6- Wang, D. 
7- Efficiency-based Resource Allocation 
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ست  صیص منابع کار       1جديد ا سازوکار تخ سايي  شنا عنوان محور بهايي. به عبارت ديگر، 
ــب در قالب يک فرآيند چندمرحله  ــازوکار مناس  هایای مبتني بر اعمال همزمان مال س

 . 2پذيردوری واحدهای دانشگاهي برای اولین بار صورت ميکارايي و تغییرات بهره
سازوکار تخصیص منابع کارايي    لیل و محور، دو نوع تحبرای ارزيابي درجه مطلوبیت 

ــگیری کارايي و ارزيابي تغییرات بهره  )يعني اندازه ارزيابي مرتبط   روری وری( الزم و ضـ
شي داده     ش ست. در بین انواع الگوهای تحلیلي، الگوهای تحلیل پو شاخص تغی ا یرات  ها و 

پذيری بیشتری در اين ، توجیه4هابا توجه به فراگیری کاربست آن 3کوئیستوری مالمبهره
ــر از مجموعه       ها و ارزيابي  ارتباط دارند. برای انجام تحلیل     های  های آماری مطالعه حاضـ

های مورد طور مشخص، داده شود. به های آماری آموزش عالي استفاده مي متنوعي از داده
ستفاده در تحلیل  ستند که از پژوهش     ا ستقل ه شامل پنج مجموعه آماری م بي  های تجرها 

های آماری تنوع مجموعه اند. با توجه بهمتعدد در عرصــه آموزش عالي اســتخراج شــده  
ــتاوردهای حاصــله،  مورد نظر به خصــوص از لحاظ تعداد مشــاهدات و تعداد متغیرها، دس

 کنند. نتايج متقن و قابل تعمیم در رابطه با هدف مطالعه حاضر فراهم مي

                                                           
ــماری از آثار علمي، کو  و کريس)    - 1 ــرجنینو  ( ، کوروننCook,  W. & Kress, M.( )1999در شـ    سـ
(Korhonen, P. & Syrjänen, M.( )2004فنگ و ژانگ  ،) (Fang, L. & Zhang, C.( )2008فنگ ،)  
(Fang, L.) (2013( جاللي و ديگران ،)ــطح خرد، و انتظاری و محجوب )1398 ــپور و ديگران 1392( در س ( و عباس
سازوکارهای تخصیص به    1398) سازوکار تخصیص منابع کارايي  ( در سطح کالن، اهمیت  رار  محور مورد توجه قويژه 

 گرفته است.
ــیص منابع کاراييمطالعاتي  -  2 ــورت يک مرحلهوجود دارند که تخص ــشــ محور را به ص ي  ای و مبتني بر تحلیل پوش

( .Beasley, J(، بیسلي )Caballero, R., et al.( )2001اند. مانند: کابالرو و ديگران )ها دنبال و پیشنهاد کردهداده

ــته ) (، Hadi-Vencheh, A., et al.( )2009ونچه و ديگران )(، هادی2003) ــفیعي و انگاش (. در اين قبیل  1395ش

شده و  به       سازوکار تخصیص منابع به هیچوجه تحلیل و ارزيابي ن ست  وری که  بهره ويژه به تغییراتمطالعات، آثار کارب

 نقش اساسي در شناسايي سازوکار مناسب دارد، توجه نشده است.  

3- Malmquist Index 

ست در موارد زيادی با عنو شاخص مالم  شاخص بهره کوئی شاخص،         وری مالمان  ست. اين  شده ا ستفاده  ست نیز ا کوئی

ــتر، به کويلي و ديگران    در طول دو يا چند نقطه زماني را اندازه مي      « وریتغییرات بهره» ــیحات بیشـ گیرد. برای توضـ

(Coelli,T.  et al( )2005  .مراجعه کنید  ) 

به: ف   -4 يانگ    Färe et al.( )1998یر و ديگران )برای مرور مباني و تحوالت نظری و عملي مرتبط  ( و امروزنژاد و 

(Emrouznejad, A. & Yang, G.( )2018  .رجوع کنید ) 
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شینه تجربي          ست که در ادامه، مباني نظری و پی صورت ا ضر به اين  ساختار مطالعه حا
تقادی  طور انها بهمحور در بخش دوم مرور و کیفیت و جامعیت آنيتخصیص منابع کاراي

سازوکار         ارزيابي مي ست  سپس، مباحث روشي پیرامون تحلیل و ارزيابي آثار کارب شود. 
ي  وری واحدهای دانشــگاهمحور بر افزايش کارايي و ارتقای بهرهتخصــیص منابع کارايي

ئه مي  فاده ا        ارا ــت با اسـ ــمت چهارم و  ــوند. در قسـ ها و  آماری، تحلیل   ز پنج نوع دادهشـ
شبیه ارزيابي شريح و ت  سازی آماری ارائه و نتايج به های تجربي در قالب  بیین  دست آمده ت
ــنهادات   مي ــوص نتايج ارائه و پیشـ ــیر و تبیین الزم درخصـ ــوند. در بخش پاياني، تفسـ شـ

 های تحقیق عرضه شده است.استنباطي همراه با محدوديت

 محورپیشینه تجربي تخصیص منابع کارایيمباني نظري و  -2
ــت؛ برای نمونه،    ــده اسـ ــازوکارهای مختلف انجام شـ ــیص منابع با رويكردها و سـ تخصـ

یص منابع محور، تخصــتخصــیص منابع با روش ســنتي و افزايشــي، تخصــیص منابع فعالیت
ترين رويكردها و ســازوکارهای  محور در زمره مهممحور و تخصــیص منابع ســتاندهنهاده
ــتند که به تدريج و در يک فرآيند تكاملي در برخي جوامع يا نظام           ت ــیص هسـ های  خصـ

 اند. کار گرفته و تجربه شدهآموزشي به
سازمان       سال)های( گذشته واحدها و  سنتي، عملكرد تخصیص منابع در   هایدر روش 

گیرد؛ در عین حال، درصــد افزايش مشــخصــي نیز اجرايي مبنای تخصــیص منابع قرار مي
ــعیت فعلي   مقابله با تورم و ديگر داليل در نظر گرفته مي      برای ــود. در اين روش، وضـ شـ

ــورت مفروض و مقبول تلقي ميها و عملكردها به   کیفیت فعالیت    ــود و واحدهای    صـ شـ
شته به        سبت به گذ شتری ن ست مي سازماني اطمینان دارند که منابع بی رچند که  آورند؛ هد

 .زني واحدها وابسته استحد زيادی به قدرت چانهمیزان منابع اضافي و قابل دسترس تا 
ي يابي اســت. واحدهای ســازمانمحور، مبتني بر هزينهمحور و فعالیتتخصــیص منابع نهاده

ــعیت هزينه      ــده فعالیت  بری و قیمت تمام  ناگزيرند وضـ ــخص کنند و   شـ های خود را مشـ
ــب با آن، منابع مالي دريافت کنند. از آنجا که فعالیت             کارگیری  موردنظر با به  های  متناسـ

ها نیز های مترتب بر آنشــوند، الزم اســت میزان عوامل و هزينهها انجام ميعوامل و نهاده
ــیص   گیری و ارزيابي قرار گیرد. در اين قبیل روشمورد اندازه ــازوکارهای تخصـ ها و سـ

منابع، اينكه چه دستاورد يا عملكردی حاصل شده يا چه اهداف مشخصي محقق خواهند        
عوامل  ها وها و رشد متناسب نهاده  شد، اولويت اول را ندارند، بلكه گسترش دامنه فعالیت  
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اين  دهند. به همین دلیل، درتولید، اساس الزم را برای تعیین منابع مالي موردنیاز شكل مي 
ــیص ــیص منابع به نوع تخص ــي و کارايي تخص ــده يها، اثربخش ا طور کامل مغفول واقع ش

 شود.فته ميمفروض در نظر گر
ــتانده     ــیص منابع سـ ــتانده  رويكرد تخصـ ــتاوردها يا نتیجه فعالیت       محور بر سـ  ها و دسـ

ــازمان ــازماني تمرکز دارد. س ــته واحدهای س ــتانده و عملكرد بیشــتری داش  ها هر چقدر س
ستانده        سازوکار تخصیص  سیر  شند از م ست پیدا خواهند کرد   با شتری د . محور به منابع بی

لويت محور اومحور و نهادهها مانند رويكردهای فعالیتيابي فعالیتنهدر اين رويكرد، هزي
ستانده      صیص منابع،  صلي تخ صل از فعالیت زيادی ندارد، بلكه مبنای ا ها ها و عملكرد حا

ــتانده  ــت کمیت و کیفیت سـ ــت. بديهي اسـ ــیص منابع اهمیت پیدا اسـ ها هر دو در تخصـ
ولید های تکارگیری عوامل و نهادهاصله با بهها و عملكرد حکنند. در عین حال، ستاندهمي

ــازمانانجام مي ها بايد منابع الزم را تامین و هزينه کنند. تفاوت شـــود و برای اين مهم، سـ
تری ها آزادی عمل بیش اصلي اين مبنا با مبناها يا رويكردهای قبلي در آن است که سازمان   

  ها و عوامل تولید دارند.در رابطه با تامین نهاده
ــتانده ــتاندهدر رويكرد سـ ــب منابع محور با توجه به محوريت عملكرد و سـ ها در کسـ

طور خودکار تامین و حاصــل خواهد  مالي، فرض بر اين اســت که کارايي و اثربخشــي به
ــتانده شــد. به ها، کارايي و اثربخشــي در حد عبارت ديگر، با اختصــاص منابع براســاس س

ــود. با اين کامل در نظر گرفته مي    ــتر يک مقوله تجربي      شـ وجود، تحقق اين فرض، بیشـ
ــت مال   ــت؛ به اين معني که در عمل بايد با کاربسـ   فني، تحقق کارايي -های علمياسـ

 .1وری مناسب مورد آزمون و ارزيابي قرار گیردکامل و بهره
ر محوواحدها در تخصیص منابع، رويكرد تخصیص کارايي   2با لحاظ وضعیت کارايي 

ــكل مي  ــتانده گیرد که  شـ ها، درجه )نا(کارآمدی يا کیفیت  در آن عالوه بر عملكرد و سـ
شـــود؛ يعني واحدهايي که عملكرد ها نیز لحاظ ميها و ســـتاندهتناســـب بین منابع، نهاده

دهای کنند. در مقابل، واحمتناســـب و کارايي بیشـــتری دارند، منابع بیشـــتری دريافت مي

                                                           
نژاد ( و گرايي1394به نادری ) برای توضیحات بیشتر درخصوص انواع و اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع مالي       -1

 ( رجوع شود.1399)

های اقتصــادی   ســان نیســت. در تحقیق حاضــر، مفهوم کارايي با تحلیل  مفهوم کارايي در متون علمي متفاوت، يك -2

 ( رجوع شود.1390میبدی و ديگران )متناسب است. برای توضیح بیشتر به امامي
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رد. در واقع، چنین واحدهايي وادار خواهند    ناکارآمدتر، منابع کمتری دريافت خواهند ک       
ــبت يا        ــت که در مقوله کارايي، نسـ ــد از اتالف منابع جلوگیری کنند. بايد توجه داشـ شـ

هاده     باط بین ن یت ارت نده    مطلوب تا ــ يابي قرار مي    ها و سـ ج ها مورد توجه و ارز ه  گیرد و نتی
رايي، مال مقوله کاشــود. به عبارت ديگر، با اعحاصــله با وضــعیت مطلوب تطبیق داده مي

ها در دو وضعیت موجود و مطلوب در تخصیص منابع   ها و ستانده کیفیت ارتباط بین نهاده
یدا مي   نابع محقق مي     اهمیت پ نه م ــیص بهی ــیر، تخصـ ــود. از اين رو، کند و از آن مسـ شـ

محور به ســادگي ســازوکارهای قبلي نیســت و   چگونگي اعمال تخصــیص منابع کارايي
 به دنبال دارد.  متعددی روشي -های فنيپیچیدگي

تواند محور در ســـه وضـــعیت ميتخصـــیص بهینه منابع با رويكرد تخصـــیص کارايي
ــیص منابع     ــیص مجدد منابع فعلي و تخص ــیص منابع اولیه، تخص ــداق پیدا کند: تخص مص

 اضافي.
ــاوی بین واتوان منابع را بهبرای تخصــیص بهینه منابع اولیه، نخســت مي  حدها طور مس

قادير مال    توزيع  با در نظرگرفتن م ــپس  يا    ها و شــــاخص کرد و سـ های عملكرد )و/
ــت که نمره کارايي            ــخص کرد. بديهي اسـ فعالیت(، میزان مطلوب منابع هر واحد را مشـ
ــرايط کارايي   ــب با ش واحدها در رابطه با میزان مطلوب منابع بايد معادل يک؛ يعني متناس

 گذاری شود.کامل تنظیم يا هدف
ا وضعیت دوم؛ يعني تخصیص يا توزيع مجدد منابع فعلي، نخست الزم است در رابطه ب

گیری شــود. بســته به نوع  های مطلوب( محاســبه و اندازهها يا نهادهمقادير بهینه )ســتانده
نده          تا ــ نه )يعني سـ قادير بهی به م ــ هاده  رويكرد محاسـ يا ن يابي   گرا  گرا بودن الگوهای ارز

 سازی است: پیاده کارايي(، يكي از دو حالت زير قابل
 های خودگرا، الزم اســت واحدهای ناکارا ملزم به افزايش ســتاندهدر رويكرد ســتانده -1

 های مطلوب برسد. شوند تا آنجا که میزان آن به سطح ستانده
ــهم  در رويكرد نهاده  -2 ــبه و مجدد برمبنای سـ گرا، منابع مازاد واحدهای ناکارا محاسـ

شــوند. برای تخصــیص منابع جديد )وضــعیت داده ميهای هر واحد، تخصــیص ســتانده
ــوم( در ابتدا بايد میزان ناکارايي واحدها اندازه           ــتانده     سـ ا يا  ه گیری و مقادير بهینه )سـ

ها( مشخص شود و سپس منابع جديد متناسب با شرايط کارايي کامل، بین واحدها     نهاده
 تخصیص داد. 



 269 | نادري

 

احي و محور، مراحل مختلفي بايد طريبه اين ترتیب، در رابطه با تخصیص منابع کاراي 
ــوند؛ يكي از مراحل کلیدی، اندازه      گیری و ارزيابي میزان )نا(کارايي واحدهای       اجرا شـ

صمیم  صمیم  ت ست. تحلیل و ارزيابي کارايي واحدهای ت احدهای طور کلي و وگیر بهگیر ا
شگاهي به  سابقه دان  هایو روش ای طوالني دارد و برای اين منظور رويكردهاطور خاص، 
حلیل  ها و روش تکارگرفته شــده اســت. اســتفاده از روش تحلیل پوشــشــي دادهمختلفي به

ــادفي از جمله متعارف   ــتند   ترين روشمرز تصـ . در عین حال، برای  1ها در اين ارتباط هسـ
رفته ها بیشتر مورد تاکید و استفاده قرار گ  مقوله تخصیص منابع، روش تحلیل پوششي داده   

 کوئیست نیز ارتباط فني مستقیم دارد. وری مالمغییرات بهرهکه با شاخص ت
های ريزی خطي و مقايسه نسبت ستانده   ها با کاربست برنامه روش تحلیل پوششي داده  

ستانده   های وزني )با دو نوع جهتوزني به نهاده سازی  های ها با نهادهگیری يعني حداکثر
ــازی نهادهمفروض يا حداقل ــتاندهسـ ــعیت کارايي واحدها را  هایها با سـ مفروض(، وضـ

شخص مي    سبت به يكديگر م سب   کند. در اين روش فرض مين ت شود که تفاوت در اين ن
ته، جزو                 ته همین نك که الب ها اســــت  حد کارايي وا فاوت در  ــي از ت ناشـ مام،  به طور ت

آيد. با اين حال، قابلیت اعمال همزمان چند نوع های اين روش به حســـاب ميمحدوديت
صه ارزيابي کارايي         ه و نهاده در تحلیلستاند  شتر در عر ست آن بی شده که کارب سبب  ها 

واحدها مورد استقبال قرار گیرد. در زمینه تخصیص منابع نیز معدود مطالعاتي از الگوهای   
ستفاده کرد تحلیل پوششي داده   سولیس ههای ا ( جزو نخستین  1996) 2اند. برای نمونه، تانا

را در واحدهای عملیاتي   3اییت مقوله ســطوح منابع حاشــیه هايي اســت که اهمپژوهش
ها بندی و با استفاده از تحلیل پوششي داده   صورت خوشه  مانند مدارس و مراکز درماني به

                                                           
 ,Charnes، چارنز و ديگران )(1977) (.Aigner, D., et al، ايگنر و ديگران )(1957) (.Farrel, Mبه فارل ) -1

A., et al., )(1978) و گرين(Greene, W. )(2005) ــتانده ــود که مقادير سـ ــود. بايد توجه شـ های بهینه  رجوع شـ
گیری مقادير کارايي نیز وابســـته اســـت.  واحدها تا حد زيادی به روش و الگوی مورد اســـتفاده برای محاســـبه و اندازه

ستفاده، حفظ يا لغو فرض فناوری   س الگوهای با مقیاس ثابت يا متغیر، تعداد متغیرهای مورد ا ضوعاتي    تولید يك ان و مو
ترين الگو و  کنند. بنابراين، الزم است مناسب  از اين دست، مقادير کارايي و به تبع آن، مقادير بهینه عملكرد را متاثر مي 

ني  ف-های علميگیری کارايي شــناســايي و مورد اســتفاده قرار گیرد که اين مهم موضــوع مباحث و چالش روش اندازه
( رجوع  2018( و امروزنژاد و يانگ )1396يک بررســي و ارزيابي جامع از پیشــینه،به: نادری ) زيادی بوده اســت. برای

 شود.
2- Thanassoulis, E. 

3- Marginal Resource Levels  
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شیه       سولیس، تخصیص منابع حا ست. به نظر تانا دها را ای بايد متولیان و واحمطالعه کرده ا
ستفاد وادار کند که منابع را به شیه   طور کارآمد ا سطوح منابع حا ای در ه کنند. از آنجا که 

شه        سیر خو ست از م سان نی ن  هايي در ايبندی واحدها، چنین تفاوتواحدهای مختلف يك
ی سطوح   هاتحقیق مورد اعمال نظر قرار گرفته است. در اين رابطه، ضمن اينكه به تفاوت  

هادی برای های پیشن یزهای و انگای توجه شده، تعادلي بین سطوح منابع حاشیه   منابع حاشیه 
 استفاده بهینه منابع برقرار شده است.

ها برای حداکثرسـازی کارايي  ( ضـمن کاربسـت تحلیل پوشـشـي داده    2003) 1بیسـلي 
صمیم  صیص هزينه     واحدهای ت صله برای تخ سازمان از نتايج حا ت و های ثابگیر در يک 

ــت. در امنابع درون ــتفاده کرده اسـ ين رابطه يک الگوی کلي دادی به اين واحدها نیز اسـ
ود؛ شها، مقادير تخصیص مطلوب مشخص ميگذاری ستانده ارائه شده که در آن با هدف 

 های عددی و فرضي، نتايج حاصله به نمايش گذاشته شده است.در اين تحقیق با مثال
ساني     های بودجه( تخصیص 2004کابالرو و ديگران ) ست منابع ان سیا ای و کارايي در 

ــگاه ما   ــپانیا را مطالعه کرده     2الگا دانشـ اند. در اين رابطه دو نوع تحلیل کمي؛ يعني    در اسـ
ــي داده ــشـ ــمیمتحلیل پوشـ ــه ها و تحلیل تصـ گیری چندمعیاره در يک فراآيند مكمل سـ

ــده  ای به مرحله  ــي داده      اند. آن کارگرفته شـ ــشـ ــتفاده از الگوی تحلیل پوشـ ی ها ها با اسـ
ضعیت کارايي  گرا با بازده به مقیاس متغیر ستانده  شگاه   142در مرحله اول و دپارتمان دان

فاده از                  ــت با اسـ له را  ــ تايج حاصـ يابي کرده و در مرحله دوم، ن یا را ارز پان ــ ماالگا در اسـ
 گیری چندمعیاره برای پیوند دادن تخصیص منابع )انساني و  سازی تصمیم  ريزی بهینهبرنامه

با بهبود عملكرد آن  مالي( بین دپارتمان    تابع هد     ار گرفته ک به  ها ها  ند. در اين رابطه،  ف ا
)نا(معادله شـــامل اعضـــای هیات علمي  9محدوديت در قالب  9تصـــريح شـــده با اعمال 

جايي بین برحسب تعداد مورد نیاز، مرتبه و کیفیت علمي اعضای هیات علمي، امكان جابه
ــت. در نهايت، میزا  ها و منابع مالي مورد نیاز کمینهدپارتمان ــده اس ــازی ش ن بهینه منابع س

ــای هیات علمي به تفكیک دپارتمان            ــتخدام و ارتقای اعضـ ا در ه مالي موردنیاز برای اسـ
قالب پنج گروه آموزشـــي شـــامل علوم آزمايشـــگاهي، علوم ســـالمت، علوم اجتماعي و 

 قضايي، علوم فني و علوم انساني مشخص و تعیین شده است.

                                                           
1- Beasley, J. 

2- University of Malaga 
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ی گیرن مرکزی باشــند، اندازهگیر عناصــر يک ســازمادر صــورتي که واحدهای تصــمیم
طور جداگانه و همچنین کارايي مجموعه واحدها در قالب يک منظومه   کارايي واحدها به    

ــمیم        1کلي باتي، واحد تصـ ــ گیرنده مرکزی،  ، قدری متفاوت خواهد بود. در چنین مناسـ
تک    عالقه  کارايي  ند اســــت  حال،        م حداکثر و در عین  ــش را  حدهای زيرپوشـ تک وا
نده        های کلي نهاده  تا ــ يا سـ قل  به     را حدا طور کلي، دو الگوی های کلي را حداکثر کند. 

ــي داده  ــش ــب    تحلیل پوش ــت؛ الگوی اول، کاهش متناس ــتفاده اس ها در اين رابطه قابل اس
های متفاوت کند. الگوی دوم، دنبال کاهشرا دنبال مي )شــعاعي( مصــرف کلي هر نهاده

ست به   ساختار ترجیحي ا ستانده گونههر نهاده بر مبنای يک  کل کاهش پیدا نكند.  ای که 
زانو کارگرفته شده است. برای نمونه، لو  از اين رو، الگوهای پوششي متعددی در پیشینه به   

ــمیلد و ديگران( و به تبع آن2004) 2و ويال ــازی ( الگويي را برای کمینه2009) 3ها، اس س
فانگ            عدها  ــنهاد کردند که ب نابع پیشـ به ا   2013) 4م با توجه  ين نكته که میزان انعطاف    ( 
ل ها يكسان نیست، اين الگوی را با قدری تعدي  واحدها در رابطه با تغییرات منابع يا ستانده 

به       در وزن يب )يعني  ــرا يا ضـ يت،      ها  حدود ∑جای م λji = 1n
j=1    يت حدود های  ، م

∑ λji = bj , j = 1,2, … , nn
i=1  و ∑ λji = δi

n
j=1  , i = 1,2, … , n  به ته    (  کارگرف

ــت که در آن   ــمیم در رابطه با اينكه کدام واحد امكان تعديل و         به  jbاسـ عنوان متغیر تصـ
هاده  نده    تغییر ن تا ــ ــخصبرا iها را دارد و همچنین،  ها و سـ کردن اينكه آيا واحد    ی مشـ
 5اند. در همین ارتباط، دو و ديگرانعنوان مرجع قرار گیرد يا خیر، لحاظ شــدهموردنظر به

ــیص هزينه 2014) ــي  ( تخصـ ــشـ های ثابت و منابع را بر مبنای کارايي متقاطع تحلیل پوشـ
لعه، وش اين مطاترين وجه تمايز در راند. به اين ترتیب، مهمها مطالعه و ارزيابي کردهداده

به اذعان               ــیر،  کارايي معمولي اســـت؛ از اين مسـ بل  قا قاطع در م کارايي مت فاده از  ــت اسـ
طور مشـــتر  در تخصـــیص منابع مورد توجه قرار نويســـندگان، وجوه رقابت و تعاون به

 کند.يها بهبود پیدا مگرفته است که در نتیجه آن، کارايي واحدها نسبت به ديگر روش

                                                           
ــتفاده قرار گرفته اســـت مانند: تخصـــیص منابعدر اين ارتباط عبارت -1 بر تحلیل   متمرکز مبتني های مختلفي مورد اسـ

( و تخصیص منابع مبتني بر تحلیل   Centralized Resource Allocation based on DEAها )پوششي داده   

 (.Resource Allocation based on Network-DEAای )های شبكهپوششي داده

2- Lozano, S. & Villa, G. 

3- Asmild, M.; Paradi, J. & Pastor, J. 

4- Fang, L. 

5- Du, J.; Cook, W.; Liang, L. & Zhu, J. 
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ی سازهای روش فرمولههای مختلف، برتری( با بازتحلیل داده2016) 1حكیم و ديگران
اند. ها را مطالعه و ارزيابي کردهدوســطحي تخصــیص منابع مبتني بر تحلیل پوشــشــي داده

عنوان واحدهای سطح پايین در عنوان واحد سطح باال و واحدهای تابعه بهواحد مرکزی به
شده  سازماني          های تجاند. در ارزيابينظر گرفته  شي  ست که اثربخ شده ا شان داده  ربي، ن

ــتانده کند ها( با افزايش کارايي واحدهای تابعه بهبود پیدا ميها و نهاده)تفاوت بین کل س
سیر کیفیت تخصیص منابع بهتر مي    ( نیز دو نوع 2017) 2شود. دينگ و ديگران و از اين م

را   تخصــیص منابع های ثابت و الگویالگوی تخصــیص شــامل الگوی تخصــیص هزينه  
ــمیم    ارزيابي کرده  گیرنده زير نظر يک واحد مرکزی فعالیت   اند که در آن واحدهای تصـ

ای که تخصـیص منابع توسـط واحدی مرکزی در راسـتای حداکثرسـازی     گونهکنند بهمي
شــود. در عین حال، فناوری تولید واحدها متفاوت در نظرگرفته کارايي واحدها انجام مي

به تبع    کارايي کلي     شـــده و  به تفكیک  کارايي  کارايي گروهي ) ME) 3آن،  ( GE( و 
 محاسبه و نتايج حاصله با نتايج ديگر الگوها مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفته است.

نگ  جديد دولتي بین        (2019) 4وا مالي  نابع  ــیص م گاه در چین را    64تخصـ ــ دانشـ
شي دا        ش ست الگوی تحلیل پو شي و کارب مطالعه  5های متمرکزدهبرمبنای عملكرد پژوه

مالي جديد دولت چین مورد ارزيابي قرار             به  کرده اســـت که   تامین  کمک آن برنامه 
ــان مي ــگاهگیرد. نتايج مطالعه نش ــي متفاوتي دارند؛ دهد دانش های چین عملكرد پژوهش

های پژوهشي  توان مجموع ستانده سازی تخصیص منابع مالي دولتي، مي  بنابراين، با بهینه
شگا  ستاوردهای      هدان شواهد آماری و د شنهاد،  ها را افزايش داد. البته، در رابطه با اين پی

دسـت آمده، کماکان درجاتي از  تجربي حامي عرضـه نشـده اسـت و با توجه به نتايج به   
 ناکارايي نیز وجود دارد. 

در ايران پژوهشگران معدودی به تحلیل و ارزيابي کارايي واحدهای عملیاتي به منظور 
ــ نه منابع پرداخته   تخصـ ند که هادی   یص بهی نژاد و (، فالح1387/2008) 6ونچه و ديگران ا

                                                           
1- Hakim, s.; Seifi, A. & Ghaemi, A. 

2- Ding, T.; Chen, Y.; Wu, H. & Wei, Y. 

3- Meta Efficiency 

4- Wang, D. 

5- Centralized Data Envelopment Analysis Model  

6- Hadi-Vencheh, A.; Foroughi, A. & Soleimani-damaneh, M. 
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 1( و باستاني و ديگران 1395(، شفیعي و انگاشته )  1390(، آزاد و ديگران )1389داوودی )
 ( قابل ذکر هستند. 2020)

ها، مساله تخصیص منابع   ( با الگوهای تحلیل پوششي داده  2008ونچه و ديگران )هادی
سنجي منابع مطالعه کرده ر شگاهي     اند. بها با محوريت نیاز شخص، در واحدهای دان طور م

ــامل   ــي از افزايش             17)شـ ــگاه آزاد مبارکه( منابع موردنیاز ناشـ دپارتمان در واحد دانشـ
 اند. گیری و ارزيابي کردهها را با روش پیشنهادی اندازهستانده

پايگاه اورژانس شیراز را با   23انساني  ( تخصیص منابع  1395/2016شفیعي و انگاشته )  
اند. های متمرکز مورد مطالعه و ارزيابي قرار دادهاســتفاده از الگوی تحلیل پوشــشــي داده 

پس از تخصــیص بهینه تعداد ماموريت، آمبوالنس و درخواســت امداد، شــواهد حاکي از  
 ها است. افزايش میانگین کارايي در پايگاه

منبع،  ترينعنوان مهمهای بیمارستاني به با در نظرگرفتن تخت (2020باستاني و ديگران ) 
بیمارستان زيرپوشش سازمان تامین اجتماعي ايران     70محور را برای تخصیص منابع کارايي 
با  های متمرکزاند. برای اين منظور از الگوی تحلیل پوشـــشـــي دادهبررســـي و مطالعه کرده

ستاني به چهار      گرا در يک فرآيند دومرحلهرويكرد نهاده شده و واحدهای بیمار ستفاده  ای ا
درصـــد واحدهای   6/18دهند که تنها ها نشـــان مياند. يافتهبندی شـــدهگروه همگن دســـته

ستاني با کارايي کامل به فعالیت مي  ستاني   پردازند. بعد از بازتخصیص تخت بیمار های بیمار
سهم واحدهای با کارايي کامل به    ساس مقادير کارايي،  صد افزايش پیدا کرده   3/44 برا در

ستان      ستاني به عنوان يک عامل مهم کارايي بیمار ست. از اين رو، تخت بیمار شنا ا سايي   ها 
مالي در نتیجه             ــیص منابع راهبردی  به تخصـ ــمن نپرداختن  با اين حال، ضـ ــت.  ــده اسـ شـ

ــیص، ناکارايي واحدها به       ــده و تغییرات بهره  بازتخصـ یجه   وری در نتطور کامل برطرف نشـ
 بازتخصیص منابع نیز مطالعه و ارزيابي نشده است. 

وله  شــود که مقخصــوص پیشــینه مرور شــده، مشــخص ميبا توجه به آنچه گفته شــد و به
و طي دو دهه گذشــته،   2تخصــیص منابع از منظر کارايي، مورد توجه شــماری از محققان بوده

                                                           
1- Bastani, M., et al. 

ها،  ( با طراحي توابع مشــخصــه مبتني بر مقادير کارايي حاصــل از روش تحلیل پوشــشــي داده 2015يانگ و زانگ ) -2

ه  های عددی نشان داده شده است ک   اند. با استفاده از مثال عدالت و انصاف را در تخصیص منابع مطالعه و ارزيابي کرده  

 کند.تری تامین ميدر تخصیص منابع )تناسب بین منابع و عملكرد( را در حد مناسبها، عدالت روش پیشنهادی آن
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. در اين رابطه، الگوهای  1ها قدری بهبود يافته است گرايش به کاربست الگوهای پوششي داده   
شماری از پژوهش     شده و  ستفاده  سمت ارائه روش مختلف با رويكردهای متفاوت ا ها و ها به 

ــیص منابع نیز بوده     ــب تخصـ کارگیری الگوهای مختلف،  طور طبیعي، بهاند. به الگوهای مناسـ
ابع را متاثر  نتخصـیص م ه سـهم خود،  کنند که اين مسـاله ب مقادير کارايي متفاوتي را فراهم مي

صلي مبتال به تحقیقات قبلي است. در میان انواع الگوها،       خواهد کرد که به عنوان يک مساله ا
سب  شفاف و چالش   تر تعیین اينكه کدام الگو منا ست نیز نا صرف   ا ست.  نظر از نوع  برانگیز ا

ورد  مالگو، نكته اساسي ديگر اين است که مقادير کارايي واحدها چگونه در تخصیص منابع      
ده  کارگرفته شهای مختلف بهها و فرمولاعمال و لحاظ قرار گیرند. در اين خصوص نیز روش

است؛ بنابراين، تعیین نحوه اعمال نتايج کارايي در تخصیص منابع، نیازمند تصريح، بازنمايي و    
شبیه        ست که  سازی ا شكار شد. در    سازی مي آ تواند يک روش علمي مفید در اين ارتباط با

با اين   اند.های تجربي انجام و منتشـــر شـــدهت تجربي مرتبط ايراني نیز معدود پژوهشتحقیقا
ــابقهوجود، نه در بین پژوهش ــوص ارزيابي آثار  های خارجي و نه داخلي، هیچ سـ ای درخصـ

ــیص به  ــازوکارهای تخص وری واحدهای آموزش عالي  طور همزمان بر کارايي و بهرهتغییر س
سازی آماری،   وری در چارچوب شبیه تامین کارايي و ارتقای بهرهيافت نشد. توجه همزمان به  

عالوه بر امكان بازنمايي آثار بازتخصـــیص منابع بر بهبود عملكرد، قابلیت شـــناســـايي علل و 
های  مديريتي، تغییرات فني و صرفه  -های اجراييها و روشعوامل عملكرد مانند کیفیت رويه
ــادی به مقیاس را نیز ممكن مي ــر، يک گام   اقتص ــازد. از اين رو، روش تحلیل مطالعه حاض س

در عرصه مطالعات تخصیص منابع در واحدهای آموزش عالي     روشي  اساسي و نوآوری مهم  
 شود.    است که در قسمت بعد جزئیات آن ارائه مي

 سازيهاي آماري و روش و فنون تحلیل و شبیهروش پژوهش: داده -3
ــر و ا           حاضـ عه  طال هدف م به  حاظ ويژگي با توجه  ها و      ز ل هدات، متغیر عداد مشــــا ها، ت

ــنجش و جامعه آماری مورد مطالعه، مجموعهمال  های های متنوعي از دادههای مورد س

                                                           
ــتفاده از ديگر روش                -1 ــگاهي با اسـ ــیص منابع در درون واحدهای دانشـ انند   ها )م  بايد تاکید کرد که مقوله کلي تخصـ

دار است  قدمت بیشتری برخور ريزی انجام شده که از  سازی رياضي( در قالب مباحث بودجه  های رگرسیوني و بهینه تحلیل

 ، Kershaw, J. & Mood, A. (1970)،Deniozos, D., et al. (1976))بـــرای نـــمـــونـــه بـــه  

Sinuany-Stem, Z. (1984) ، Jose, M & Lopez, G. (2006) و  Ho, W., et al. (2007) .)رجوع شود 
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ستفاد و تحلیل مي  شي را        شوند که به آماری ا ضعیت واحدهای آموز صي، و صا طور اخت
 1ائو و هانگ(، ک1996(، کويلي )1990های مورد اشاره در بیسلي )  دهند. دادهپوشش مي 

ــتفاده 1397و  1396( و نادری )2008) ( برای ارزيابي کارايي واحدهای آموزش عالي اسـ
های استفاده شده که شامل وضعیت واحدهای دانشگاهي در      اند. با توجه به تنوع دادهشده 

ــتند و برفعالیتجوامع و موقعیت های آموزش عالي تمرکز دارند، های مختلف مربوط هس
سازی  یهمحور را در قالب شبي آثار کاربست سازوکار تخصیص منابع کاراييامكان ارزياب

های آماری شــامل ؛ بخشــي از شــواهد توصــیفي مرتبط با اين داده 2کنندآماری فراهم مي
ــاهدات، تعداد متغیرهای درون داد در داد و تعداد متغیرهای برونجامعه آماری، تعداد مشـ

 ( ارائه شده است.  1جدول )
ــلي )هداده ــامل1990ای مطالعه بیس ــگاه 50( ش های مختلف دپارتمان فیزيک در دانش

عات پیرامون        که اطال تان اســــت  ــ خارج    درون 2انگلسـ خارج عمومي و م داد )يعني م
صیالت تكمیلي            برون 4تجهیزاتي( و  شجويان تح سي، دان شنا شجويان کار شامل دان داد )
و درآمدهای پژوهشــي( را   محورمحور، دانشــجويان تحصــیالت تكمیلي پژوهشآموزش
 دربر دارد. 
ضعیت کارايي  1996های کويلي )تحلیل سترالیايي با اتكا     36( بر ارزيابي و شگاه ا دان

ساير هزينه   درون 2به  سنل اداری و  شامل  برون 2های اداری( و داد )يعني مخارج پر داد )
ــای هیات علمي         ــجويان معادل تمام وقت و ]عملكرد[ تعداد اعضـ معادل تمام    تعداد دانشـ

 اند. وقت( متمرکز بوده
دپارتمان دانشــگاه ملي تايوان را با در نظر  41( وضــعیت کارايي 2008کائو و هانگ )

داد )يعني برون 3داد )شامل تعداد پرسنل، مخارج عملیاتي و اندازه فضا( و درون 3گرفتن 
 اند. بي کردهساعت آموزش، انتشارات و اعانه برون سازماني( تحلیل و ارزيا -واحد

دپارتمان )گروه آموزشـــي( يک دانشـــگاه جامع  77( وضـــعیت 1396مطالعه نادری )
ــتادان( و          درون 2دولتي با تمرکز بر   ــیاريان و اسـ ــتادياران و تعداد دانشـ  2داد )تعداد اسـ

                                                           
1- Kao, C. & Hung, H. 

شبیه  -2 ستند،     های مجموعهسازی آماری، کم و کیف متغیر برای انجام  ستفاده خیلي تعیین کننده نی های آماری مورد ا

ست     سیا صد  شاملیت آن   اما برای مقا شک تعداد متغیرها و  ها از لحاظ کیفیت عملكرد واحدها  گذاری و اجرايي بدون 

 اهمیت زيادی دارد. 
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ــت. وی  برون ــي( واکاوی و ارزيابي کرده اسـ ــي و عملكرد پژوهشـ داد )عملكرد آموزشـ
سال   شگاه  155، 1397هممچنین در  ستفاده از مال   دوره دکتری را در دان های ايران با ا

ــت. به اين ترتیب، مالحظه مي -هزينه ــي تحلیل کرده اسـ ــود که پنج مجموعاثربخشـ ه  شـ
سبي برای واکاوی نكات       داده ستر منا ستردگي زيادی دارند و ب شاره تنوع و گ های مورد ا

 کنند.روشي فراهم مي

 دادداد و بروناد مشاهدات و تعداد متغیرهاي درونهاي آماري، تعدنمونه. 1جدول 

 جامعه آماری مطالعه
تعداد 

 مشاهدات
تعداد 

 داددرون
تعداد 

 دادبرون
 4 2 50 های انگلستانهای فیزیک دانشگاهدپارتمان 1990بیسلی، 
 2 2 36 های استرالیادانشگاه 1996کویلی، 

 3 3 41 کانگ تایوانچنگهای دانشگاه ملی دپارتمان 2008کائو و هانگ، 
 2 2 77 های دانشگاه تهراندپارتمان 1396نادری، 
 1 1 155 های ایرانهای دکتری دانشگاهدوره 1397نادری، 

ــتفاده در اين تحقیق بر الگوهای آماری و رياضــي مبتني اســت.   روش تحلیل مورد اس
  ی تحلیل پوشــشــيگیری مقادير کارايي از الگوهاطور مشــخص برای ســنجش و اندازهبه
ــیص منابع کارايي       داده ــازوکار تخصـ ــب بودن سـ محور از  ها و برای ارزيابي درجه مناسـ

شاخص مالم   ارزيابي تغییرات بهره ست  ستفاده مي   وری با کارب ست ا شود که کلیت   کوئی
ــده و مراحل آن    1399ای در نادری ) آن در قالب روش ارزيابي چندمرحله      ــنهاد شـ ( پیشـ

 صورت زير است. به
شگاهي اندازه     - ست کارايي واحدهای دان شود. همانگونه  نخست؛ الزم ا گیری و ارزيابي 

که در قسمت قبل بیان شد، الگوهای متعددی برای ارزيابي کارايي واحدها با رويكردهای 
ها با دو نوع اند که همه آنکارگرفته شدهها بهتحلیل مرزی تصادفي و تحلیل پوششي داده

ستانده  گیری؛ يعني حداجهت ها با سازی نهاده های مفروض يا حداقلها با نهادهکثرسازی 
های مفروض قابل اجرا و اســتفاده هســتند. شــرايط و مناســبات واحدهای مورد    ســتانده

يعني در  کارگرفته شود؛ گرايي بهگرايي يا نهادهکند که جهت ستانده ارزيابي مشخص مي 
ت ها باشــد، اســتفاده از جهوکیف نهادهگیران بر میزان و کمشــرايطي که تســلط تصــمیم

 گیران بیشترالف(( و در شرايطي که تصمیم-1گرايي مناسبت خواهد داشت )رابطه )  نهاده
ستانده بر میزان و کم ستانده      وکیف  شند، جهت  شته با سلط و احاطه دا سبت  گراييها ت  منا
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ــعیت متفاوتي    ب((. واحدهای آموزش عالي از اين منظر، موقعیت و     -1دارد )رابطه )  وضـ
ندازه      نابراين، برای ا ند. ب کارايي آن دار يک از اين دو    گیری  ها، الگوی مبتني بر هر 

 (( قابل استفاده است.1صورت رابطه )وضعیت و به

 الف( -1)

الــــــگــــــوی 
 گرانهاده

Min θi  

s.t:   

            ∑ λjxrj

n

j=1
≥xio i=1,2,…,m 

           ∑ λjyrj

n

j=1
≥yro r=1,2,...,s 

          λj ≥ 0 j = 1,2, . . . , n 

          ∑ λ = 1 

 ب(-1)

 الگوی

 گراستانده

Max φ
o

 

s.t:   

          ∑ λjxrj

n

j=1
≤ xio r=1,2,…,m 

          ∑ λjyrj

n

j=1
≥ 𝜑yro r=1,2,...,s 

          λj ≥ 0 j = 1,2, . . . , n 

          ∑ λ = 1 
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ها، ابتدا مقادير کارايي واحدهای کارگیری نتايج الگوی تحلیل پوشـشـي داده  دوم؛ با به -
شــود. ســپس، مقادير ســتانده بهینه با اعمال مقادير گیری ميگیر ســنجش و اندازهتصــمیم

ی مرحله ســوم فراهم های آماری برای اجرا)نا(کارايي محاســبه شــده تا از اين مســیر داده
ــتر از يک تعريف   ــتانده در مقادير کارايي )که يک و بیش ــود. در اين ارتباط، مقادير س ش

شد( مي   ضريب کارايي و مقادير   yو  که در آن،   y*=yشود؛ يعني:  شده با به ترتیب 
 ستانده فعلي هستند.

های بع، دادهخصیص منا سوم؛ با استفاده از مقادير ستانده بهینه ناشي از تغییر سازوکار ت       -
ــده و تغییرات بهره     یت مطلوب فراهم شــ ــع ماری برای وضـ نای  آ ــاخص  وری بر مب شــ

ست مالم شد.     کوئی سبه و ارزيابي خواهد  س وری مالمشاخص تغییرات بهره محا بر  تکوئی
شي داده    ش سط فیر و ديگران   اجرای همزمان چهار الگوی تحلیل پو ست که تو  1ها مبتني ا

سعه داده 1992) يا  مانيز وری کل بین دو نقطهگیری تغییرات بهرهشده و برای اندازه  ( تو
ضعیت به دفعات زيادی به  ست. متعارف   دو و شده ا ش   کارگرفته  ستفاده  ده به ترين رابطه ا

 ( است.2صورت رابطه )

(2) Mo(ys, xs, yt, xt) =
do

t (yt, xt)

do
s (ys, xs)

[
do

s (yt, xt)

do
t (yt, xt)

×
do

s (ys, xs)

do
t (ys, xs)

]

1/2

 

ــعیت  وری مالم بیانگر تغییرات بهره  Mکه در آن   ــت بین وضـ اني های دو نقطه زم   کوئیسـ
ــع  (c)با انديس  اســت. با توجه به هدف مطالعه حاضــر، وضــع موجود   tو  sمانند  و وض

( را بايد در فرمول لحاظ کرد. به اين     *کثر کارايي با انديس    حدا فعالیت با    مطلوب )يعني 
 ( بازتعريف کرد.3توان اين رابطه  را به صورت رابطه )ترتیب، مي

(3) Mo(yc, xc, y∗, x∗) =
do

∗ (y∗, x∗)

do
c (yc, xc)

[
do

c (y∗, x∗)

do
∗ (y∗, x∗)

×
do

c (yc, xc)

do
∗ (yc, xc)

]

1/2

 

در واقع از اين حیث، تفاوت اصــلي روش اين مطالعه با روش اســتفاده شــده در ديگر 
شخص مي  ساير مطالعات    مطالعات م شخص    -شود. در  شینه م و همانگونه که در مرور پی

ــد ــمن وجود تنوع در روش -ش ــبیه ض ــیص منابع با ش ها و الگوها، آثار و پیامدهای تخص

                                                           
1- Făre, R.; Grosskopf, S.; Lindgren, B. & Roos, P. 
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کوئیســت انجام و بازنمايي نشــده وری مالمســازی آماری مبتني بر شــاخص تغییرات بهره
شاخص تغییرات بهره   ست. در کاربردهای متعارف،  شتر در رابطه با   وری مالما کوئیست بی

ــده اســـت ارزيابي تغییرات بهره وری واحدهای دانشـــگاهي بین دو نقطه زماني مطالعه شـ
ــازوکارهای (. در رابطه با ارزيابي آثار به1395)مانند دباه و جواهريان،  کارگیری انواع س

شد، به      شاره  صیص، همانگونه که در ا ضعیت )مانند  تخ جای دو نقطه زماني، دو يا چند و
 یتشود. وضع  تخصیص در وضع موجود و تخصیص در وضع مطلوب( در نظر گرفته مي     

سازوکار فعلي تخصیص منابع را پوشش مي     س دهد و وضعیت  پايه،  ازوکار دوم، مبتني بر 
انچه  گرا، چندر محاســـبات مبتني بر الگوهای ســـتاندهجديد تخصـــیص منابع خواهد بود. 

ــاخص مالم ــت بزرگمقادير شـ ــد بهره کوئیسـ ــند، بیانگر رشـ دو  وری بینتر از يک باشـ
سازوکار مورد ارزيابي تلقي  وضعیت موردنظر خواهد بود؛ بنابراين، گويای مناسب    بودن 

  وری ناشــي از تغییر. در صــورتي که مقادير کمتر از يک باشــند، کاهش بهرهخواهد شــد
سب       صیص را و در نتیجه نامنا شان خواهد داد.    سازوکار تخ سازوکار موردنظر را ن بودن 

شا تغییرات بهره  ست. تغییرات بهره    عالوه بر اين، من سايي ا شنا تواند وری ميوری نیز قابل 
ه شــود( يا تغییرات فني باشــد ک ر به افزايش کارايي ميناشــي از بهبود مديريت )که منج

ــاخص، برآوردهای الزم را در اين ارتباط در اختیار قرار        ــت اين شـ ــمت راسـ اجزای سـ
 دهند. مي

افزار کامپیوتری مناسب است که امكان انجام محاسبات    نكته بسیار مهم و اساسي، نرم   
سه   شاره را در قالب مراحل  فراهم کند و در اختیار قرار دهد. در گانه تعريف شده،  مورد ا

ندازه      به و ا ــ ــرايط فعلي برای محاسـ به گیری مقادير کارايي و تغییرات بهره  شـ طور  وری 
گیرند، اما تا افزارهای متعددی ساخته شده و مورداستفاده قرار مي   متعارف و جداگانه، نرم

سي  شان مي   جايي که برر سترده محقق ن ضر نرم های گ  ای برایزار آمادهافدهد در حال حا
ســـازی در باال وجود ندارد. با اين حال، با قدری تالش  اجرای پیوســـته مراحل اين شـــبیه

افزارهای مختلفي مانند توان برای انجام محاسبات و برآوردهای آماری موردنیاز از نرم مي
ــتفاده کرد. برای تحلیل            ــاره در باال اسـ ــل در قالب فرآايند يا مراحل مورد اشـ  ها و اکسـ

ضر از نرم گیریاندازه ست که جزئیات        های تجربي مطالعه حا شده ا ستفاده  سل ا افزار اک
ای مورد اشاره برای تحلیل  روش چندمرحلههای حاصل از کاربست بیشتر در رابطه با يافته
 شود.در قسمت بعد ارائه مي پنج مجموعه آماری
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ع کار تخصیص مناب سازي آماري براي ارزیابي آثار سازو  ها و شبیه تحلیل -4
 محورکارایي

ــبات و ارزيابي ــتقل و متنوع در رابطه با برای محاسـ های آماری، پنج نوع داده آماری مسـ
ــتخراج  های واحدهای آموزش عالي گردآوری يا از منابع پژوهش      ويژگي های قبلي، اسـ
 نوع تخصـــیص دواند. با اســـتفاده از اين پنج مجموعه آماری، مقادير کارايي برای شـــده

شــده که به کمک  محور( تخمین زدهمحور و تخصــیص کارايي)يعني تخصــیص ســتانده
صیص کارايي        سازوکار تخ ست  ضمن ارزيابي آثار کارب سه نتايج  آن،  محور، امكان مقاي

 محور فراهم شود. آن با سازوکار تخصیص ستانده
شود، مي ( ارائه شده است. همانگونه که مالحظه2های تجربي حاصله در جدول )يافته

صیص منابع فعلي برای همه مجموعه    شرايط تخ یل های آماری بازتحلمقادير کارايي ويژه 
شده، ناهمسان است و در عین حال با شرايط مطلوب فاصله زيادی دارند. به عبارت ديگر، 

ست و از       51تا  20های آماری بین میانگین ناکارايي اين مجموعه ست آمده ا صد به د در
ستانده اين نكته حكاي ست   ت دارد که با منابع موجود، حجم  شتری قابل تولید ا . از  های بی

صمیم        ست و ت سازوکار تخصیص منابع ناکارآمد ا شود که  ران بايد گیاين رو، بايد اذعان 
 به دنبال بازتخصیص منابع باشند تا بتوانند از اتالف منابع جلوگیری کنند. 

ــابرای تخصــیص منابع کارهايي ــت که مقادير بهینه  له پیشمحور، اولین مس رو اين اس
ها بايد مشــخص شــود. اما نكته يا مســاله اســاســي اين اســت که میزان افزايش در  ســتانده
های مطلوب يا بهینه( نامشــخص اســت و واحدهای آموزشــي   ها )و حجم ســتاندهســتانده
ــتانده  به  ــتند. بنابراي       طور معمول از میزان مطلوب سـ ، الزم نهای قابل تولید خود آگاه نیسـ

های موجود محاسبه يا برآورد شود. با انجام   های مطلوب مبتني بر نهادهاست میزان ستانده  
ــیدن به مرز تولید بهینه، مي  انند تواين مهم و ملزم شــدن واحدها برای تالش به ســمت رس

سیر         شي از م ساختن واحدهای آموز شند. به اين ترتیب، با وادار  کارايي خود را بهبود بخ
ــیص م ــواهد و         محور، مينابع کارايي  تخصـ ــاند. شـ ــفر رسـ توان ناکارايي فعلي را به صـ

وبي خهای آماری پنج مطالعه مورد اشاره به دستاوردهای تجربي حاصل از باز تحلیل داده  
شان مي  صیص منابع به حداکثر میزان ممكن    ن شرايط نوين تخ دهند که مقادير کارايي در 
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ساسي مطرح مي    کند. )يعني صددرصد( افزايش پیدا مي   شود و  با اين حال، يک پرسش ا
ت؟ ترين سازوکار اس  آن اينكه آيا هر سازوکاری که با کارايي کامل همراه باشد، مناسب   
 پاسو آن لزوما مثبت نیست و نیازمند واکاوی و ارزيابي بیشتر است. 

شرايط نمي  شد. به به عبارت ديگر، افزايش کارايي در همه  طور تواند واقعي و عیني با
سمت پايین، مي مثال، با جابه ضع موجود را با مرز ي   جا کردن مرز تولید به  صله و ا توان فا

طور صوری کارايي را در سطح باالتری نمايش داد. در واقع، عملكرد مطلوب کاهش و به
  شــود؛ يعني کاراييمحور حاصــل مياين تغییرات با ســازوکار تخصــیص منابع ســتانده  

شــود؛ از اين رو، کلیت تغییرات ها نســبت به قبل بیشــتر نمي دهحداکثر اســت، اما ســتان 
ست با فنون      به ست! بنابراين، الزم ا ست آمده، غیرواقعي و فقط در قالب اعداد و ارقام ا د

سب و تكمیلي، ارزيابي  ساس روش چندمرحله   تحلیلي منا شوند که برا ای مطالعه ها دنبال 
توان وضعیت واقعي يا تصنعي بودن افزايش کوئیست، ميحاضر با استفاده از شاخص مالم  
 کارايي را شناسايي و ارزيابي کرد.

های آماری محاســبه کوئیســت برای داده( مقادير شــاخص مالم7با اســتفاده از رابطه )
( ارائه شده است. چنانچه تخصیص منابع تنها      2دست آمده در جدول ) های بهشده و يافته 

ــتانده  ــاس س ــود، تغییرات بهرههای موجود بازتوزبراس ــييع ش  وری نه تنها مثبت و افزايش
ــت، بلكه از میان پنج مجموعه داده     وری در دو مورد بدون  های آماری، مقادير بهره   نیسـ

ــه مورد با کاهش بهره    ــده  تغییر و سـ ((. به همین دلیل، در   1)  نموداراند ) وری مواجه شـ
گیر، تخصــیص منابع برمبنای عملكرد فعلي د ناکارايي در واحدهای تصــمیمشــرايط وجو

ــد بهره به  ــت. در مقابل، چنانچه         وری را به وری، کاهش بهره جای رشـ دنبال خواهد داشـ
صیص کارايي     ستانده  سازوکار تخ سب با  سبات قرار  های مطلوب )متنا محور( مبنای محا

لید های بیشـــتری توناکارايي، ســـتانده گیرند، وضـــعیت متفاوت خواهد بود؛ از محل رفع
وری افزايش پیدا خواهد کرد. همانگونه که شواهد تغییرات شاخص در خواهد شد و بهره

درصـد( ايجاد   106تا  24وری )بین دهند، رشـد قابل توجهي در بهره ( نشـان مي 2جدول )
ــتانده         مي ــود. به عبارت ديگر، با ملزم کردن واحدها برای افزايش سـ راه با حفظ  ها هم شـ
ز زياد وری نیههای مورداســـتفاده فعلي، ضـــمن اينكه کارايي افزايش پیدا کرده، بهرنهاده
ــاخص از آن حكايت دارد که افزايش کارايي واقعي و       مي ــويي اين دو شـ ــود. همسـ شـ

 کند. غیرتصنعي است و همین ويژگي مبنای شناسايي سازوکار مناسب را فراهم مي



 1399زمستان  | 79شماره  | 20سال  |اقتصادي  پژوهشنامه | 282

 

ها ناشي از تخصیص منابع وري و متوسط رشد ستاندهتغییرات بهره . مقادیر کارایي،2جدول 
 محورکارایي

 مطالعه
 میانگین
 (1)کارایی

 میانگین
 (2)کارایی

متوسط رشد 
 *ها)%(ستانده

 تغییرات
 (3)وریبهره

 تغییرات
 کارایی

 تغییرات
 فنی

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 
 0/1 25/1 25/1 6/36 0/1 80/0 1990بیسلی، 

 0/1 24/1 24/1 6/26 0/1 80/0 1996ویلی، ک
 0/1 26/1 26/1 9/18 0/1 80/0 2008کائو و هانگ، 

 0/1 32/1 32/1 2/32 0/1 76/0 1396نادری، 
 0/1 06/2 06/2 114 0/1 49/0 1397نادری، 

 ها ناشی از بهبود عملکرد )شرایط حداکثر کارایی( واحدها است.* متوسط رشد ستانده
 انگین کارایی فنی در شرایط موجود است.( شامل می1)
ساس مقادیر بهینه(        2) صیص مجدد برا سب با تخ شرایط مطلوب )یعنی کارایی متنا شامل میانگین کارایی در   )

 است. چنانچه مقادیر این ستون کمتر از یک باشد، موید آن است که ناکارآمدی وجود دارد.
 د شده است.گرا برآورنی بر الگوهای تحلیل پوششی ستاندهکوئیست مبتوری با شاخص مالم( تغییرات بهره3)

 های پژوهشمنبع: یافته

وري واحدهاي محور بر کارایي و بهرهمحور و کارایيآثار سازوکارهاي تخصیص منابع ستانده .1نمودار 
 آموزشي

 
 های پژوهشیافته  منبع:

سازوکار     گیری تغییرات بهرهعالوه بر اندازه سايي  شنا لوب، تخصیص منابع مط وری و 
شا تغییرات بهره  وری اهمیت زيادی دارد. تغییرات کارايي فني )تغییر در مديريت تعیین من

جايي مرز تولید( دو   ههای انجام فعالیت( و تغییرات فناوری )بهبود فناوری و جاب         و روش

0

0.5

1

1.5

2

2.5

میانگین کارایی فعلی تغییرات بهره وری  

(سازوکار ستانده محور)

تغییرات بهره وری  

(سازوکار کارایی محور)

سازوکار)رشد ستانده ها 

(کارایی محور

Beasley(1990)

Coelli (1996)

Kao and Hung (2008)

Naderi (1396)

Naderi (1397)
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صلي تغییرات بهره    شا ا ستون       من شده در  شواهد ارائه  ستند. همانگونه که  ول جد 5وری ه
شان مي 2) صیص منابع کارايي   دهند، تغییرات بهره( ن شي از تخ وده و محور مثبت بوری نا

ــان مي    ــد قابل توجهي را نشـ های مجموعه   طور مثال، برمبنای بازتحلیل داده    دهند. به  رشـ
صیص نهاده        24(، کارايي فني 1996آماری کويلي ) ضعیت تخ سبت به و صد ن محور، در
درصد است که    106( 1397های مطالعه نادری )شابه برای داده کند. رقم مافزايش پیدا مي
شان مي    در بین مجموعه شترين افزايش را ن شده، بی ت به دهد. با عنايهای آماری بازتحلیل 

ولید کند که مرز تدست آمده است، مشخص مي   که مقادير تغییرات فني معادل يک بهاين
اشي از بهبود   وری بیشتر ن ين، افزايش بهرهجا نشده، بلكه ثابت فرض شده است؛ بنابرا   جابه

 های انجام فعالیت بوده است.مديريت و ارتقا يا بهسازی روش
ستانده   محور مربوط ها در نتیجه کاربست تخصیص کارايي  نكته کلیدی ديگر به رشد 

محور(، يمحور به کارايشود. با تخصیص مجدد منابع )ناشي از تغییر سازوکار از ستاندهمي
ن کند که میانگیهای آماری بازتحلیل شــده افزايش پیدا ميها در تمامي مجموعهدهســتان
درصـــد )براســـاس  114( و 2008های کائو و هانگ، درصـــد )براســـاس داده 19آن بین 
دست آمده است. برمبنای نتايج حاصله، هر چقدر ناکارايي در    ( به1397های نادری، داده

صمیم  ستانده     گیر يک مجموعه از واحدهای ت شد، افزايش  شتر با ص   بی شي از تخ یص  ها نا
شــود که در بین انواع ســازوکارهای مجدد نیز بیشــتر خواهد بود. از اين رو، مشــخص مي
رد با تحقق  توان به بهبود عملكمحور ميتخصیص، تنها با کاربست تخصیص منابع کارايي   

 وری دست پیدا کرد. توأمان افزايش کارايي و ارتقای بهره

 گیري بندي و نتیجهعجم -5
ــیص يكي از          ــازوکار تخصـ برای بهبود عملكرد و مقابله با کمبود منابع مالي، تغییر در سـ

که طي ســــال   روش های  های اخیر بر اهمیت آن در عرصــــه   های مهم و موثر اســــت 
سازی اضافه شده است. از آنجا که سازوکارهای تخصیص منابع،        گیری و تصمیم تصمیم 

ــازوکار مناســب اهمیت و  متنوع و از نظر کا ــتند، انتخاب س رايي و اثربخشــي متفاوت هس
حســـاســـیت زيادی در مقابله با کمبود منابع دارد و در عین حال، امری بســـیار دشـــوار و 

 پرچالش است. 
سال    شینه مطالعات تجربي، طي  شي      در پی ش ستفاده از الگوهای تحلیل پو های اخیر با ا

های زياد های روشـي و چالش ما ضـمن وجود تنوع های خوبي انجام شـده، ا ها تالشداده
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شنهادی          سازوکار تخصیص پی سب، آثار و پیامدهای  سازوکار منا در انتخاب نوع الگو و 
ــب بودن    ــخیص مناسـ ــت. بنابراين، مبنای مقبولي برای تشـ ــده اسـ بازنمايي و ارزيابي نشـ

 سازوکارها ارائه نشده است. 
س      صلي مطالعه حاضر، تعیین وضعیت منا سازوکار تخصیص با اتكا ب  هدف ا ه ب بودن 

ســازی آماری اســت. در اين رابطه، پنج مجموعه  يک روش علمي منســجم مبتني بر شــبیه
ــیص     هایداده ــازوکار تخص ــده و س آماری متنوع از واحدهای آموزش عالي بازتحلیل ش

کاربســــت روش چندمرحله        با  نابع مطلوب  نادری ) م مان   1399ای  تامین همز ( مبتني بر 
 ه:دهند کوری شناسايي شده است. دستاوردهای حاصله نشان ميي و افزايش بهرهکاراي

ست. در      * میزان ناکارايي به سته به جامعه آماری متفاوت ا ست آمده قابل توجه و البته ب د
به       کارايي  نا حال،  عه         عین  مه مجمو لب برای ه غا يده  پد های       عنوان  حد ماری وا های آ

 آموزش عالي شناسايي شده است.

ییر  کند؛ شدت و وسعت تغ  خصیص مجدد منابع، تغییر/ بهبودی در عملكرد حاصل مي  * ت
ــته  ــازوکار تخصـــیص منابع معمول وابسـ يا بهبودی به درجه ناکارآمدی موجود و نوع سـ

 است.

ــتانده ــیص منابع سـ ــنعي افزايش، اما عملكرد و محور، کارايي را به* تخصـ ــورت تصـ صـ
ستاو وری را کاهش ميبهره سال ردهای پژوهشدهد که با د های اخیر )مانند: های تجربي 
و بل  2016؛ هیلمن، 2016، كوننيکا؛ 2005؛ کنگ، 2004، و اورکار  نيکر؛ 2003لینفر، 

 ( سازگاری دارد.2018و همكاران، 

نای دو محور برمب* در بین انواع سازوکارهای تخصیص منابع، سازوکار تخصیص کارايي    
ــامین توامــان ــه عنوان  حــداکثر کــارايي و ارتقــای بهره مال  کلیــدی؛ يعني ت وری ب

 ترين سازوکار شناسايي شده است.مناسب

ــان بودن مرز  * ارتقای همزمان کارايي و بهره    وری با مفروض بودن تغییرات فني و يكسـ
ــتر با بهبود مديريت و نحوه انجام فعالیت ــت. در عین حال،  تولید، بیش ــول اس ها قابل حص

ــم مت         گیران ميیمبرای بهبود عملكرد، تصـ خد به  ید و  ــالح مرز تول ند اصـ گیری توان
 های نوين را نیز مد نظر قرار دهند. فناوری

ــي، بهبود و ارتقای همزمان کارايي و بهره         وان وری به عن به اين ترتیب، به لحاظ روشـ
ــنهاد مي   مال  ــب پیش ــازوکار مناس ــايي س ــناس ــي برای ش ــاس ــود که به کمک های اس ش



 285 | نادري

 

کوئیست مالم ها و شاخصی آماری مبتني بر الگوهای پوششي داده اسازی چندمرحله شبیه 
 حاصل شده است. 

سازی آماری مطالعه حاضر که مبتني بر پنج مجموعه آماری   دستاوردهای تجربي شبیه  
ــازوکار   ــنجي و اجرای س متنوع اســت، اطالعات فني و پايه الزم را برای طراحي، اعتبارس

صیص کارايي  صه پژوهش  کند؛محور فراهم ميتخ های تجربي، کاربرد از اين رو، در عر
تر )و ســـنجش انواع های آماری متنوعويژه با کاربســـت دادهآن به ديگر پژوهشـــگران به

سیاست      حساسیت   سبت به تعداد مشاهدات و متغیرها( و در عرصه  گذاری، بازطراحي ها ن
ــازوکار کارايي   ــت س ــیص منابع و کاربس ــت نحوه تخص ــیاس ــنهاد  گذارامحور به س ن پیش

افزار رساني و ترويج اين قبیل دستاوردها همراه با طراحي نرم  شود. بديهي است اطالع  مي
ــتر مــديران و   کــامپیوتری اولويــت بــااليي دارد تــا موجبــات همراهي و حمــايــت بیشـ

ر اين های علمي و پژوهشـي د گیران را نسـبت به اختصـاص منابع بیشـتر به فعالیت   تصـمیم 
ــه را فراهم کند. ــا تغییرات بهره عرصـ ــل از منشـ ــاخص عالوه براين، نتايج حاصـ وری شـ

شي       مالم شمندی را در رابطه با اهمیت نحوه اداره واحدهای آموز ست، اطالعات ارز کوئی
که مي   فراهم مي ند  جام طراحي   ک ند برای ان به    توا ــكالت مبتال  های الزم برای رفع مشـ

 کارگرفته شود. ولید( بههای نوين )بهبود مرز تواحدها و استفاده از فناوری
ــر به مباحث مهم کارايي و بهره             وری با ثابت فرض    بايد اذعان کرد که مطالعه حاضـ
ــت؛ آثار تغییرات فناوری )جابه        ولید(  جايي مرزهای ت  کردن تغییرات فناوری پرداخته اسـ

ــیص          مي ند در تحقیقات آتي مورد توجه قرار گیرد. همچنین مقوله عدالت در تخصـ توا
طور مســتقیم مورد توجه قرار نگرفته اســت که يک محدوديت اســاســي نســبت به منابع به

سیاست      شنهاد مي گذاری به حساب مي تامین الزامات پژوهشي ناظر به عرصه  شود  آيد. پی
 های پژوهشي آتي مورد توجه قرار گیرد.اعمال اين مقوله مهم نیز در تالش
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سم. )  شاخص بهره (. اندازه1396نادری، ابوالقا شگاهي با    وری مالمگیری  ست واحدهای دان کوئی

 رويكرد چندسطحي. گزارش طرح پژوهشي. دانشگاه تهران. 

ــم.   ــگاه      1397) نادری، ابوالقاسـ ــیص منابع دانشـ های منتخب با    (. تحلیل و ارزيابي کارايي تخصـ
 رويكرد چندسطحي. منوگراف.
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سم. )  صیص منابع عملكردمحور در آموزش عالي: جعبه  (.1399نادری، ابوالقا سیاه حاوی  تخ ای 
 ،ريزی در آموزش عاليفصــلنامه پژوهش و برنامهوری، تناقض ارتقای کارايي و کاهش بهره

26 (3 ،)18-1.  
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