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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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پديده غالب در همه واحدها و مجموعه های آماری اســـت -2 .تخصـــیص مجدد منابع ،باعث تغییر ملموس در
عملكرد مي شود و شدت بهبود عملكرد به درجه ناکارآمدی و وسعت آن به نوع سازوکار تخصیص منابع وابسته
ا ست و  -3بر مبنای تامین همزمان حداکثر کارايي و ارتقای بهرهوری ،سازوکار تخ صیص کاراييمحور به عنوان
مناسبترين سازوکار شناسايي شده است .به اين ترتیب ،به لحاظ روشي ،بهبود و رشد همزمان کارايي و بهرهوری
به عنوان يک مال اساسي برای شناسايي سازوکار مناسب پیشنهاد مي شود که از کاربست شبیه سازی آماری
چندمرحلهای مبتني بر الگوهای پوششي دادهها و شاخص تغییرات بهرهوری مالمکوئیست حاصل شده است.

تاریخ پذیرش1400/04/22 :

با توجه به اهمیت سازوکارهای تخ صیص منابع در بهبود عملكرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف ،اين
مقاله بهدنبال کارب ست يک روش چندمرحلهای م شخص در چارچوب تحلیلها و شبیه سازی آماری ا ست که از
م سیر آن ،سازوکار تخ صیص منابع منا سب شنا سايي مي شود .در اين را ستا ،الگوهای تحلیل پو ش شي دادهها و
شاخص تغییرات بهرهوری مالمکوئیست همراه با پنج مجموعه دادههای آماری مختلف از عرصه آموزش عالي در
قالب الزامات علمي-فني استفاده شدهاند؛ نخست وضعیت کارايي با الگوهای تحلیل پوششي دادهها اندازهگیری
شده ،سپس متنا سب با شرايط کارايي کامل ،منابع بین واحدها تخ صیص يافته و در نهايت آثار آن روی تغییرات
بهرهوری با شـاخص مالمکوئیسـت ارزيابي شـده اسـت .نتايج بهدسـت آمده نشـان ميدهند که  -1ناکارايي زياد،

تاریخ دریافت1399/10/30 :

چکیده
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 -1مقدمه
تغییر در سازوکارهای تخ صیص منابع ،يكي از روش های ا سا سي ا ست که برای مقابله با
کمبود منابع در جوامع و سازمان های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .بهطور مثال،
در عرصــه فعالیت های آموزشــي ،ســازو کارهای تخصــیص منابع از نهادمحور به ســمت
ســـتانده محور تغییر يافتهاند (نادری 1394 ،و گرايينژاد .) 1399 ،از اين رو ،جهت و روند
اين تغییر به ســويي بوده که موجبات افزايش کارايي را فراهم کند .طي ســالهای اخیر از
سازوکار تخصیص عملكردمحور (ستانده محور) استقبال زيادی شده است1؛ در عین حال،
درجه مطلوبیت و اثربخشــي نوع ســازوکار ،يكي از دغدغه های مهم ســیاســتگذاران و
متولیان امر بوده اســـت .بنابراين ،تالش های پژوهشـــي روبه رشـــدی در قالب تحلیل ها و
ارزيابيهای تجربي به ويژه روی ســـازوکار تخصـــیص عملكردمحور انجام شـــده (مانند:
لینفر2003 ،2؛ کرين و اورکار2004 ،3؛ کنگ2005 ،4؛ کايكونن2016 ،5؛ هیلمن2016 ،6
و بل و همكاران )2018 ،7که دســت کم ســه دســتاورد اســاســي در اختیار قرار مي دهند:
 -1رفتار متولیان و تصـــمیم گیران به طور ملموســـي متاثر از ســـازوکارهای مالي اســـت،
 -2تخصـــیص منابع ســـتانده /عملكردمحور تاثیر مثبت متقن و يكدســـتي بر عملكرد
واحدهای آموزش عالي نداشته است و  -3مفروضات مبنايي تخصیص عملكردمحور دور
از واقعیت ارزيابي شــده اســت .در همین ارتباط ،نتايج حاصــل از تحلیلها و شــبیهس ـازی
آماری نادری ( )1399ن شان مي دهد که بازتخ صیص منابع برمبنای سازوکار ستاندهمحور
بی ن واحدهای عملیاتي ،کارايي را به صـــورت تصـــنعي زياد مي کند ،اما نه تنها بهرهوری
زياد نمي شـــود ،بلكه کاهش پیدا مي کند که از آن به عنوان «تناقض /چاله بهرهوری» 8ياد
شده است .به همین دلیل اذعان شده که تخصیص منابع ستانده محور بر مفروضات جذابي
بنا شـــده ،اما در عمل با واقعیت های دنیای واقعي انطباق زيادی ندارند .از اين رو ،بايد
 - 1به فرناندز و دا سیلوا ( ،)Fernandes, M. & da Silva, G.) )2000کا سپر و هنری (Casper, C. ( )2001
 ،)& Henry, M.و سانتوس ( )Sartos, J.( )2007رجوع 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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سازوکار تخ صیص موثر ديگری شنا سايي و قابلیت های آن مورد ارزيابي قرار گیرد که
عالوه بر افزايش کارايي ،ارتقای بهره وری را نیز به همراه داشـــته باشـــد که الزمه آن،
ارزيابي کیفیت و درجه اثربخ شي سازوکارهای تخ صیص منابع از لحاظ آثار و پیامدهای
آنها است.
1

طي سال های اخیر ،معدودی از پژوه شگران (مانند :کابالرو و ديگران 2004 ،؛ لوزانو
و ويال2004 ،2؛ فانگ2013 ،3؛ دو و ديگران2014 ،4؛ دينگ و ديگران2017 ،5؛ وانگ،6
 2019و باستاني و ديگران ،) 2 020 ،تخصیص منابع را با کاربست برنامهريزی رياضي در
چارچوب الگوهای تحلیل پو ش شي داده ها انجام داده اند .در اين قبیل پژوهش ها ،مي توان
تخصـــیص م نابع کارايي محور را اســـتن باط کرد ،ا ما پیچ یدگي نحوه اجرا برای اغ لب
پژوه شگران يک محدوديت ا سا سي به ح ساب مي آيد؛ درجه مطلوبیت و آثار سازوکار
تخصیص به کار گرفته شده ،مورد ارزيابي قرار گرفته نشده است.
برای ارزيابي آثار (تغییر) سازوکارهای تخ صیص منابع ،مي توان دو رويكرد ا سا سي؛
يعني ارزيابي مبتني بر تجربیات عملي -اجرايي و /يا شـــبیه ســـازی آماری ،دنبال کرد.
ارزيابي آثار سـازوکار جديد برمبنای تجربیات عیني ،مسـتلزم طراحي و پیادهسـازی آن و
سپس گردآوری شواهد آماری به صورت میداني است که در عمل هزينه بری زيادی دارد
و چه بســـا به دلیل جديد بودن آن ،دارای تجربه عملي کافي نباشـــد تا محققان بتوانند
داده های آماری موردنیاز را گردآوری کنند .همچنین ارزيابي مبتني بر شبیهسازی آماری،
ضـــمن اينكه با هزينه اندکي قابل انجام اســـت ،اجرای آن منوط به وجود تجربه عملي-
اجرايي ســـازوکار اجرا شـــده و انجام تحقیق میداني مبتني بر آن نیســـت .به همین دلیل،
ارزيابي های اين مطالعه در قالب شــبیه ســازی آماری پیشــنهادی در نادری ( ،)1399حول
ســازوکار تخصــیص منابع کارايي محور 7به عنوان ســازوکار مناســب انجام ميشــود .تا
جايي که دانش و آگاهي محقق مبتني بر جســت وجو و وارســي گســترده در منابع علمي
اجازه مي دهد ،اين نوع ارزيابي ها در فضـــای مطالعات و تحقیقات آموزش عالي کامال
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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جديد ا ست . 1به عبارت ديگر ،شنا سايي سازوکار تخ صیص منابع کارايي محور بهعنوان
ســازوکار مناســب در قالب يک فرآيند چندمرحله ای مبتني بر اعمال همزمان مال

های

کارايي و تغییرات بهره وری واحدهای دانشگاهي برای اولین بار صورت ميپذيرد.2
برای ارزيابي درجه مطلوبیت سازوکار تخ صیص منابع کارايي محور ،دو نوع تحلیل و
ارزيابي مرتبط (يعني اندازه گیری کارايي و ارزيابي تغییرات بهره وری) الزم و ضـــروری
ا ست .در بین انواع الگوهای تحلیلي ،الگوهای تحلیل پو ش شي دادهها و شاخص تغییرات
بهرهوری مالمکوئیست 3با توجه به فراگیری کاربست آنها ،4توجیه پذيری بیشتری در اين
ارتباط دارند .برای انجام تحلیل ها و ارزيابي های آماری مطالعه حاضـــر از مجموعه های
متنوعي از داده های آماری آموزش عالي استفاده مي شود .به طور مشخص ،دادههای مورد
ا ستفاده در تحلیل ها شامل پنج مجموعه آماری م ستقل ه ستند که از پژوهشهای تجربي
متعدد در عرصــه آموزش عالي اســتخراج شــده اند .با توجه به تنوع مجموعههای آماری
مورد نظر به خصــوص از لحاظ تعداد مشــاهدات و تعداد متغیرها ،دســتاوردهای حاصــله،
نتايج متقن و قابل تعمیم در رابطه با هدف مطالعه حاضر فراهم ميکنند.

 -1در شـــماری از آثار علمي ،کو و کريس( ، )1999( )Cook, W. & Kress, M.کورونن و ســـرجنین
( ،)2004( )Korhonen, P. & Syrjänen, M.فنگ و ژانگ ( ،)2008( )Fang, L. & Zhang, C.فنگ
( ،)2013( )Fang, L.جاللي و ديگران ( )1398در ســطح خرد ،و انتظاری و محجوب ( )1392و عباســپور و ديگران
( )1398در سطح کالن ،اهمیت سازوکارهای تخصیص بهويژه سازوکار تخصیص منابع کاراييمحور مورد توجه قرار
گرفته است.
 - 2مطالعاتي وجود دارند که تخصــیص منابع کاراييمحور را به صــورت يک مرحلهای و مبتني بر تحلیل پوشــشــي
دادهها دنبال و پیشنهاد کردهاند .مانند :کابالرو و ديگران ( ،)2001( )Caballero, R., et al.بیسلي ()Beasley, J.
( ،)2003هادیونچه و ديگران ( ،)2009( )Hadi-Vencheh, A., et al.شــفیعي و انگاشــته ( .)1395در اين قبیل
مطالعات ،آثار کارب ست سازوکار تخ صیص منابع به هیچوجه تحلیل و ارزيابي ن شده و بهويژه به تغییرات بهرهوری که
نقش اساسي در شناسايي سازوکار مناسب دارد ،توجه نشده است.
3- Malmquist Index
شاخص مالمکوئی ست در موارد زيادی با عنوان شاخص بهرهوری مالم کوئی ست نیز ا ستفاده شده ا ست .اين شاخص،
«تغییرات بهره وری» در طول دو يا چند نقطه زماني را اندازه مي گیرد .برای توضـــیحات بیشـــتر ،به کويلي و ديگران
( )2005( )Coelli,T. et alمراجعه کنید.
 -4برای مرور مباني و تحوالت نظری و عملي مرتبط به :فیر و ديگران ( )1998( )Färe et al.و امروزنژاد و يانگ
( )2018( )Emrouznejad, A. & Yang, G.رجوع کنید.
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ساختار مطالعه حا ضر به اين صورت ا ست که در ادامه ،مباني نظری و پی شینه تجربي
تخصیص منابع کارايي محور در بخش دوم مرور و کیفیت و جامعیت آنها بهطور انتقادی
ارزيابي مي شود .سپس ،مباحث رو شي پیرامون تحلیل و ارزيابي آثار کارب ست سازوکار
تخصــیص منابع کارايي محور بر افزايش کارايي و ارتقای بهره وری واحدهای دانشــگاهي
ارائه مي شـــوند .در قســـمت چهارم و با اســـتفاده از پنج نوع داده آماری ،تحلیل ها و
ارزيابي های تجربي در قالب شبیه سازی آماری ارائه و نتايج به د ست آمده ت شريح و تبیین
مي شـــوند .در بخش پاياني ،تفســـیر و تبیین الزم درخصـــوص نتايج ارائه و پیشـــنهادات
استنباطي همراه با محدوديتهای تحقیق عرضه شده است.

 -2مباني نظري و پیشینه تجربي تخصیص منابع کارایيمحور
تخصـــیص منابع با رويكردها و ســـازوکارهای مختلف انجام شـــده اســـت؛ برای نمونه،
تخصــیص منابع با روش ســنتي و افزايشــي ،تخصــیص منابع فعالیت محور ،تخصـیص منابع
نهاده محور و تخصــیص منابع ســتانده محور در زمره مهم ترين رويكردها و ســازوکارهای
ت خصـــیص هســـتند که به تدريج و در يک فرآيند تكاملي در برخي جوامع يا نظام های
آموزشي به کار گرفته و تجربه شدهاند.
در روش سنتي ،عملكرد تخصیص منابع در سال(های) گذشته واحدها و سازمانهای
اجرايي مبنای تخصــیص منابع قرار مي گیرد؛ در عین حال ،درصــد افزايش مشــخصــي نیز
برای مقابله با تورم و ديگر داليل در نظر گرفته مي شـــود .در اين روش ،وضـــعیت فعلي
کیفیت فعالیت ها و عملكردها به صـــورت مفروض و مقبول تلقي مي شـــود و واحدهای
سازماني اطمینان دارند که منابع بی شتری ن سبت به گذ شته بهد ست مي آورند؛ هرچند که
میزان منابع اضافي و قابل دسترس تا حد زيادی به قدرت چانه زني واحدها وابسته است.
تخصــیص منابع نهاده محور و فعالیت محور ،مبتني بر هزينه يابي اســت .واحدهای ســازماني
ناگزيرند وضـــعیت هزينه بری و قیمت تمام شـــده فعالیت های خود را مشـــخص کنند و
متناســـب با آن ،منابع مالي دريافت کنند .از آنجا که فعالیت های موردنظر با به کارگیری
عوامل و نهادهها انجام مي شــوند ،الزم اســت میزان عوامل و هزينههای مترتب بر آنها نیز
مورد اندازه گیری و ارزيابي قرار گیرد .در اين قبیل روش ها و ســـازوکارهای تخصـــیص
منابع ،اينكه چه دستاورد يا عملكردی حاصل شده يا چه اهداف مشخصي محقق خواهند
شد ،اولويت اول را ندارند ،بلكه گسترش دامنه فعالیت ها و رشد متناسب نهادهها و عوامل
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تولید ،اساس الزم را برای تعیین منابع مالي موردنیاز شكل مي دهند .به همین دلیل ،در اين
نوع تخصــیص ها ،اثربخشــي و کارايي تخصــیص منابع به طور کامل مغفول واقع شــده يا
مفروض در نظر گرفته ميشود.
رويكرد تخصـــیص منابع ســـتانده محور بر ســـتانده ها و دســـتاوردها يا نتیجه فعالیت
واحدهای ســازماني تمرکز دارد .ســازمان ها هر چقدر ســتانده و عملكرد بیشــتری داشــته
با شند از م سیر سازوکار تخ صیص ستانده محور به منابع بی شتری د ست پیدا خواهند کرد.
در اين رويكرد ،هزينه يابي فعالیت ها مانند رويكردهای فعالیت محور و نهادهمحور اولويت
زيادی ندارد ،بلكه مبنای ا صلي تخ صیص منابع ،ستانده ها و عملكرد حا صل از فعالیتها
اســـت .بديهي اســـت کمیت و کیفیت ســـتانده ها هر دو در تخصـــیص منابع اهمیت پیدا
مي کنند .در عین حال ،ستاندهها و عملكرد حاصله با به کارگیری عوامل و نهادههای تولید
انجام مي شـــود و برای اين مهم ،ســـازمان ها بايد منابع الزم را تامین و هزينه کنند .تفاوت
اصلي اين مبنا با مبناها يا رويكردهای قبلي در آن است که سازمانها آزادی عمل بیشتری
در رابطه با تامین نهاده ها و عوامل تولید دارند.
در رويكرد ســـتانده محور با توجه به محوريت عملكرد و ســـتانده ها در کســـب منابع
مالي ،فرض بر اين اســت که کارايي و اثربخشــي به طور خودکار تامین و حاصــل خواهد
شــد .به عبارت ديگر ،با اختصــاص منابع براســاس ســتانده ها ،کارايي و اثربخشــي در حد
کامل در نظر گرفته مي شـــود .با اين وجود ،تحقق اين فرض ،بیشـــتر يک مقوله تجربي
اســـت؛ به اين معني که در عمل بايد با کاربســـت مال های علمي -فني ،تحقق کارايي
کامل و بهره وری مناسب مورد آزمون و ارزيابي قرار گیرد.1
با لحاظ وضعیت کارايي 2واحدها در تخصیص منابع ،رويكرد تخصیص کاراييمحور
شـــكل ميگیرد که در آن عالوه بر عملكرد و ســـتانده ها ،درجه (نا)کارآمدی يا کیفیت
تناســـب بین منابع ،نهاده ها و ســـتانده ها نیز لحاظ مي شـــود؛ يعني واحدهايي که عملكرد
متناســـب و کارايي بیشـــتری دارند ،منابع بیشـــتری دريافت مي کنند .در مقابل ،واحدهای
 -1برای توضیحات بیشتر درخصوص انواع و اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع مالي به نادری ( )1394و گرايينژاد
( )1399رجوع شود.
 -2مفهوم کارايي در متون علمي متفاوت ،يكســان نیســت .در تحقیق حاضــر ،مفهوم کارايي با تحلیل های اقتصــادی
متناسب است .برای توضیح بیشتر به اماميمیبدی و ديگران ( )1390رجوع شود.
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ناکارآمدتر ،منابع کمتری دريافت خواهند ک رد .در واقع ،چنین واحدهايي وادار خواهند
شـــد از اتالف منابع جلوگیری کنند .بايد توجه داشـــت که در مقوله کارايي ،نســـبت يا
مطلوبیت ارتباط بین نهاده ها و ســـتا نده ها مورد توجه و ارز يابي قرار مي گیرد و نتی جه
حاصــله با وضــعیت مطلوب تطبیق داده مي شــود .به عبارت ديگر ،با اعمال مقوله کارايي،
کیفیت ارتباط بین نهادهها و ستانده ها در دو وضعیت موجود و مطلوب در تخصیص منابع
اهمیت پیدا مي کند و از آن مســـیر ،تخصـــیص بهینه منابع محقق مي شـــود .از اين رو،
چگونگي اعمال تخصــیص منابع کارايي محور به ســادگي ســازوکارهای قبلي نیســت و
پیچیدگيهای فني -روشي متعددی به دنبال دارد.
تخصـــیص بهینه منابع با رويكرد تخصـــیص کارايي محور در ســـه وضـــعیت ميتواند
مصــداق پیدا کند :تخصــیص منابع اولیه ،تخصــیص مجدد منابع فعلي و تخصــیص منابع
اضافي.
برای تخصــیص بهینه منابع اولیه ،نخســت ميتوان منابع را به طور مســاوی بین واحدها
توزيع کرد و ســـپس با در نظرگرفتن م قادير مال

ها و شــــاخص های عملكرد (و /يا

فعالیت) ،میزان مطلوب منابع هر واحد را مشـــخص کرد .بديهي اســـت که نمره کارايي
واحدها در رابطه با میزان مطلوب منابع بايد معادل يک؛ يعني متناســب با شــرايط کارايي
کامل تنظیم يا هدفگذاری شود.
در رابطه ب ا وضعیت دوم؛ يعني تخصیص يا توزيع مجدد منابع فعلي ،نخست الزم است
مقادير بهینه (ســتاندهها يا نهاده های مطلوب) محاســبه و اندازه گیری شــود .بســته به نوع
رويكرد م حاســـ به م قادير بهی نه (يعني ســـ تا نده گرا يا ن هاده گرا بودن الگو های ارز يابي
کارايي) ،يكي از دو حالت زير قابل پیادهسازی است:
 -1در رويكرد ســتانده گرا ،الزم اســت واحدهای ناکارا ملزم به افزايش ســتاندههای خود
شوند تا آنجا که میزان آن به سطح ستانده های مطلوب برسد.
 -2در رويكرد نهاده گرا ،منابع مازاد واحدهای ناکارا محاســـبه و مجدد برمبنای ســـهم
ســتانده های هر واحد ،تخصــیص داده مي شــوند .برای تخصــیص منابع جديد (وضــعیت
ســـوم) در ابتدا بايد میزان ناکارايي واحدها اندازه گیری و مقادير بهینه (ســـتانده ها يا
نهاده ها) مشخص شود و سپس منابع جديد متناسب با شرايط کارايي کامل ،بین واحدها
تخصیص داد.
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به اين ترتیب ،در رابطه با تخصیص منابع کارايي محور ،مراحل مختلفي بايد طراحي و
اجرا شـــوند؛ يكي از مراحل کلیدی ،اندازه گیری و ارزيابي میزان (نا)کارايي واحدهای
ت صمیم گیر ا ست .تحلیل و ارزيابي کارايي واحدهای ت صمیمگیر به طور کلي و واحدهای
دان شگاهي به طور خاص ،سابقه ای طوالني دارد و برای اين منظور رويكردها و روشهای
مختلفي به کارگرفته شــده اســت .اســتفاده از روش تحلیل پوشــشــي دادهها و روش تحلیل
مرز تصـــادفي از جمله متعارفترين روش ها در اين ارتباط هســـتند .1در عین حال ،برای
مقوله تخصیص منابع ،روش تحلیل پوششي داده ها بیشتر مورد تاکید و استفاده قرار گرفته
که با شاخص تغییرات بهرهوری مالم کوئیست نیز ارتباط فني مستقیم دارد.
روش تحلیل پوششي داده ها با کاربست برنامه ريزی خطي و مقايسه نسبت ستاندههای
وزني به نهاده های وزني (با دو نوع جهت گیری يعني حداکثر سازی ستاندهها با نهادههای
مفروض يا حداقلســـازی نهادهها با ســـتاندههای مفروض) ،وضـــعیت کارايي واحدها را
ن سبت به يكديگر م شخص مي کند .در اين روش فرض مي شود که تفاوت در اين ن سبت
به طور ت مام ،ناشـــي از ت فاوت در کارايي وا حد ها اســــت که الب ته همین نك ته ،جزو
محدوديت های اين روش به حســـاب مي آيد .با اين حال ،قابلیت اعمال همزمان چند نوع
ستانده و نهاده در تحلیل ها سبب شده که کارب ست آن بی شتر در عر صه ارزيابي کارايي
واحدها مورد استقبال قرار گیرد .در زمینه تخصیص منابع نیز معدود مطالعاتي از الگوهای
تحلیل پو ش شي دادههای ا ستفاده کرده اند .برای نمونه ،تانا سولیس )1996( 2جزو نخ ستین
پژوهشهايي اســت که اهم یت مقوله ســطوح منابع حاشــیهای 3را در واحدهای عملیاتي
مانند مدارس و مراکز درماني به صورت خوشه بندی و با استفاده از تحلیل پوششي دادهها
 -1به فارل ( ،)1957( )Farrel, M.ايگنر و ديگران ( ،)1977( )Aigner, D., et al.چارنز و ديگران ( Charnes,
)1978( )A., et al.,و گرين ()2005( )Greene, W.رجوع شـــود .بايد توجه شـــود که مقادير ســـتاندههای بهینه
واحدها تا حد زيادی به روش و الگوی مورد اســـتفاده برای محاســـبه و اندازهگیری مقادير کارايي نیز وابســـته اســـت.
الگوهای با مقیاس ثابت يا متغیر ،تعداد متغیرهای مورد ا ستفاده ،حفظ يا لغو فرض فناوری تولید يك سان و مو ضوعاتي
از اين دست ،مقادير کارايي و به تبع آن ،مقادير بهینه عملكرد را متاثر ميکنند .بنابراين ،الزم است مناسبترين الگو و
روش اندازه گیری کارايي شــناســايي و مورد اســتفاده قرار گیرد که اين مهم موضــوع مباحث و چالشهای علمي-فني
زيادی بوده اســت .برای يک بررســي و ارزيابي جامع از پیشــینه،به :نادری ( )1396و امروزنژاد و يانگ ( )2018رجوع
شود.

2- Thanassoulis, E.
3- Marginal Resource Levels
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مطالعه کرده ا ست .به نظر تانا سولیس ،تخ صیص منابع حا شیه ای بايد متولیان و واحدها را
وادار کند که منابع را به طور کارآمد ا ستفاد ه کنند .از آنجا که سطوح منابع حا شیهای در
واحدهای مختلف يك سان نی ست از م سیر خو شه بندی واحدها ،چنین تفاوتهايي در اين
تحقیق مورد اعمال نظر قرار گرفته است .در اين رابطه ،ضمن اينكه به تفاوتهای سطوح
منابع حاشیه ای توجه شده ،تعادلي بین سطوح منابع حاشیهای و انگیزههای پیشنهادی برای
استفاده بهینه منابع برقرار شده است.
بیسـلي ) 2003( 1ضـمن کاربسـت تحلیل پوشـشـي داده ها برای حداکثرسـازی کارايي
واحدهای ت صمیم گیر در يک سازمان از نتايج حا صله برای تخ صیص هزينههای ثابت و
منابع درون دادی به اين واحدها نیز اســـتفاده کرده اســـت .در ا ين رابطه يک الگوی کلي
ارائه شده که در آن با هدف گذاری ستانده ها ،مقادير تخصیص مطلوب مشخص ميشود؛
در اين تحقیق با مثال های عددی و فرضي ،نتايج حاصله به نمايش گذاشته شده است.
کابالرو و ديگران ( )2004تخ صیصهای بودجه ای و کارايي در سیا ست منابع ان ساني
دانشـــگاه ماالگا 2در اســـپانیا را مطالعه کرده اند .در اين رابطه دو نوع تحلیل کمي؛ يعني
تحلیل پوشـــشـــي داده ها و تحلیل تصـــمیم گیری چندمعیاره در يک فراآيند مكمل ســـه
مرحله ای به کارگرفته شـــده اند .آن ها با اســـتفاده از الگوی تحلیل پوشـــشـــي داده های
ستانده گرا با بازده به مقیاس متغیر در مرحله اول و ضعیت کارايي  142دپارتمان دان شگاه
ماالگا در اســـپانیا را ارزيابي کرده و در مرحله دوم ،نتايج حاصـــله را با اســـتفاده از
برنامهريزی بهینه سازی تصمیم گیری چندمعیاره برای پیوند دادن تخصیص منابع (انساني و
مالي) بین دپارتمان ها با بهبود عملكرد آن ها به کار گرفته اند .در اين رابطه ،تابع هدف
تصـــريح شـــده با اعمال  9محدوديت در قالب ( 9نا)معادله شـــامل اعضـــای هیات علمي
برحسب تعداد مورد نیاز ،مرتبه و کیفیت علمي اعضای هیات علمي ،امكان جابهجايي بین
دپارتمان ها و منابع مالي مورد نیاز کمینه ســازی شــده اســت .در نهايت ،میزان بهینه منابع
مالي موردنیاز برای اســـتخدام و ارتقای اعضـــای هیات علمي به تفكیک دپارتمان ها در
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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در صــورتي که واحدهای تصــمیم گیر عناصــر يک ســازما ن مرکزی باشــند ،اندازهگیری
کارايي واحدها به طور جداگانه و همچنین کارايي مجموعه واحدها در قالب يک منظومه
کلي ، 1قدری متفاوت خواهد بود .در چنین مناســـباتي ،واحد تصـــمیم گیرنده مرکزی،
عال قه م ند اســــت کارايي تک تک وا حد های زيرپوشـــش را حداکثر و در عین حال،
نهاده های کلي را حداقل يا ســـتانده های کلي را حداکثر کند .به طور کلي ،دو الگوی
تحلیل پوشــشــي داده ها در اين رابطه قابل اســتفاده اســت؛ الگوی اول ،کاهش متناســب
(شــعاعي) مصــرف کلي هر نهاده را دنبال مي کند .الگوی دوم ،دنبال کاهشهای متفاوت
هر نهاده بر مبنای يک ساختار ترجیحي ا ست بهگونهای که ستانده کل کاهش پیدا نكند.
از اين رو ،الگوهای پوششي متعددی در پیشینه به کارگرفته شده است .برای نمونه ،لوزانو
و ويال )2004( 2و به تبع آن ها ،اســمیلد و ديگران ) 2009( 3الگويي را برای کمینهســازی
منابع پیشـــنهاد کردند که بعدها فانگ )2013( 4با توجه به ا ين نكته که میزان انعطاف
واحدها در رابطه با تغییرات منابع يا ستانده ها يكسان نیست ،اين الگوی را با قدری تعديل

در وزن ها يا ضـــرا يب (يعني به جای م حدود يت ، ∑nj=1 λji = 1 ،م حدود يت های

 ∑ni=1 λji = bj , j = 1,2, … , nو  ) ∑nj=1 λji = δi , i = 1,2, … , nبه کارگرف ته
اســـت که در آن  bjبه عنوان متغیر تصـــمیم در رابطه با اينكه کدام واحد امكان تعديل و

تغییر نهاده ها و ســـتانده ها را دارد و همچنین i ،برای مشـــخص کردن اينكه آيا واحد
5
موردنظر به عنوان مرجع قرار گیرد يا خیر ،لحاظ شــده اند .در همین ارتباط ،دو و ديگران
( )2014تخصـــیص هزينه های ثابت و منابع را بر مبنای کارايي متقاطع تحلیل پوشـــشـــي
داده ها مطالعه و ارزيابي کرده اند .به اين ترتیب ،مهم ترين وجه تمايز در روش اين مطالعه،
اســـتفاده از کارايي متقاطع در مقابل کارايي معمولي اســـت؛ از اين مســـیر ،به اذعان
نويســـندگان ،وجوه رقابت و تعاون به طور مشـــتر در تخصـــیص منابع مورد توجه قرار
گرفته است که در نتیجه آن ،کارايي واحدها نسبت به ديگر روش ها بهبود پیدا ميکند.
 -1در اين ارتباط عبارتهای مختلفي مورد اســـتفاده قرار گرفته اســـت مانند :تخصـــیص منابع متمرکز مبتني بر تحلیل
پو ش شي دادهها ( )Centralized Resource Allocation based on DEAو تخ صیص منابع مبتني بر تحلیل
پوششي دادههای شبكهای (.)Resource Allocation based on Network-DEA
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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حكیم و ديگران )2016( 1با بازتحلیل دادههای مختلف ،برتریهای روش فرمولهسازی
دوســطحي تخصــیص منابع مبتني بر تحلیل پوشــشــي داده ها را مطالعه و ارزيابي کردهاند.
واحد مرکزی به عنوان واحد سطح باال و واحدهای تابعه به عنوان واحدهای سطح پايین در
نظر گرفته شده اند .در ارزيابيهای تج ربي ،ن شان داده شده ا ست که اثربخ شي سازماني
(تفاوت بین کل ســتاندهها و نهاده ها) با افزايش کارايي واحدهای تابعه بهبود پیدا ميکند
و از اين م سیر کیفیت تخ صیص منابع بهتر مي شود .دينگ و ديگران )2017( 2نیز دو نوع
الگوی تخصــیص شــامل الگوی تخصــیص هزينههای ثابت و الگوی تخصــیص منابع را
ارزيابي کرده اند که در آن واحدهای تصـــمیم گیرنده زير نظر يک واحد مرکزی فعالیت
ميکنند بهگونه ای که تخصـیص منابع توسـط واحدی مرکزی در راسـتای حداکثرسـازی
کارايي واحدها انجام مي شــود .در عین حال ،فناوری تولید واحدها متفاوت در نظرگرفته
شـــده و به تبع آن ،کارايي به تفكیک کارايي کلي ) ME( 3و کارايي گروهي ()GE
محاسبه و نتايج حاصله با نتايج ديگر الگوها مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفته است.
وا نگ )2019( 4تخصـــیص م نابع مالي جد يد دولتي بین  64دانشـــ گاه در چین را
برمبنای عملكرد پژوه شي و کارب ست الگوی تحلیل پو ش شي داده های متمرکز 5مطالعه
کرده اســـت که به کمک آن برنامه تامین مالي جديد دولت چین مورد ارزيابي قرار
گیرد .نتايج مطالعه نشــان مي دهد دانشــگاه های چین عملكرد پژوهشــي متفاوتي دارند؛
بنابراين ،با بهینه سازی تخصیص منابع مالي دولتي ،مي توان مجموع ستانده های پژوهشي
دان شگاه ها را افزايش داد .البته ،در رابطه با اين پی شنهاد ،شواهد آماری و د ستاوردهای
تجربي حامي عرضـه نشـده اسـت و با توجه به نتايج به دسـت آمده ،کماکان درجاتي از
ناکارايي نیز وجود دارد.
در ايران پژوهشگران معدودی به تحلیل و ارزيابي کارايي واحدهای عملیاتي به منظور
تخصـــیص بهینه منابع پرداخته اند که هادی ونچه و ديگران ،)2008/1387( 6فالح نژاد و

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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داوودی ( ،)1389آزاد و ديگران ( ،) 1390شفیعي و انگاشته ( )1395و باستاني و ديگران

1

( )2020قابل ذکر هستند.
هادی ونچه و ديگران ( ) 2008با الگوهای تحلیل پوششي داده ها ،مساله تخصیص منابع
ر ا با محوريت نیاز سنجي منابع مطالعه کردهاند .به طور م شخص ،در واحدهای دان شگاهي
(شـــامل  17دپارتمان در واحد دانشـــگاه آزاد مبارکه) منابع موردنیاز ناشـــي از افزايش
ستانده ها را با روش پیشنهادی اندازه گیری و ارزيابي کردهاند.
شفیعي و انگاشته ( )2016/1395تخصیص منابع انساني  23پايگاه اورژانس شیراز را با
اســتفاده از الگوی تحلیل پوشــشــي داده های متمرکز مورد مطالعه و ارزيابي قرار دادهاند.
پس از تخصــیص بهینه تعداد ماموريت ،آمبوالنس و درخواســت امداد ،شــواهد حاکي از
افزايش میانگین کارايي در پايگاهها است.
باستاني و ديگران ( )2020با در نظرگرفتن تختهای بیمارستاني بهعنوان مهمترين منبع،
تخصیص منابع کاراييمحور را برای  70بیمارستان زيرپوشش سازمان تامین اجتماعي ايران
بررســـي و مطالعه کردهاند .برای اين منظور از الگوی تحلیل پوشـــشـــي دادههای متمرکز با
رويكرد نهادهگرا در يک فرآيند دومرحلهای ا ستفاده شده و واحدهای بیمار ستاني به چهار
گروه همگن دســـتهبندی شـــدهاند .يافتهها نشـــان ميدهند که تنها  18/6درصـــد واحدهای
بیمار ستاني با کارايي کامل به فعالیت ميپردازند .بعد از بازتخ صیص تختهای بیمار ستاني
برا ساس مقادير کارايي ،سهم واحدهای با کارايي کامل به  44/3در صد افزايش پیدا کرده
ا ست .از اين رو ،تخت بیمار ستاني به عنوان يک عامل مهم کارايي بیمار ستانها شنا سايي
شـــده اســـت .با اين حال ،ضـــمن نپرداختن به تخصـــیص منابع راهبردی مالي در نتیجه
بازتخصـــیص ،ناکارايي واحدها بهطور کامل برطرف نشـــده و تغییرات بهرهوری در نتیجه
بازتخصیص منابع نیز مطالعه و ارزيابي نشده است.
با توجه به آنچه گفته شــد و بهخصــوص پیشــینه مرور شــده ،مشــخص ميشــود که مقوله
تخصــیص منابع از منظر کارايي ،مورد توجه شــماری از محققان بوده 2و طي دو دهه گذشــته،
1- Bastani, M., et al.
 -2يانگ و زانگ ( ) 2015با طراحي توابع مشــخصــه مبتني بر مقادير کارايي حاصــل از روش تحلیل پوشــشــي دادهها،
عدالت و انصاف را در تخصیص منابع مطالعه و ارزيابي کردهاند .با استفاده از مثالهای عددی نشان داده شده است که
روش پیشنهادی آنها ،عدالت در تخصیص منابع (تناسب بین منابع و عملكرد) را در حد مناسبتری تامین ميکند.

 | 274پژوهشنامه اقتصادي | سال  | 20شماره  | 79زمستان 1399

گرايش به کاربست الگوهای پوششي دادهها قدری بهبود يافته است .1در اين رابطه ،الگوهای
مختلف با رويكردهای متفاوت ا ستفاده شده و شماری از پژوهشها به سمت ارائه روشها و
الگوهای مناســـب تخصـــیص منابع نیز بوده اند .بهطور طبیعي ،بهکارگیری الگوهای مختلف،
مقادير کارايي متفاوتي را فراهم ميکنند که اين مسـاله به سـهم خود ،تخصـیص منابع را متاثر
خواهد کرد که به عنوان يک مساله اصلي مبتال به تحقیقات قبلي است .در میان انواع الگوها،
تعیین اينكه کدام الگو منا سبتر ا ست نیز نا شفاف و چالش برانگیز ا ست .صرفنظر از نوع
الگو ،نكته اساسي ديگر اين است که مقادير کارايي واحدها چگونه در تخصیص منابع مورد
اعمال و لحاظ قرار گیرند .در اين خصوص نیز روشها و فرمولهای مختلف بهکارگرفته شده
است؛ بنابراين ،تعیین نحوه اعمال نتايج کارايي در تخصیص منابع ،نیازمند تصريح ،بازنمايي و
آ شكار سازی ا ست که شبیه سازی مي تواند يک روش علمي مفید در اين ارتباط با شد .در
تحقیقات تجربي مرتبط ايراني نیز معدود پژوهش های تجربي انجام و منتشـــر شـــده اند .با اين
وجود ،نه در بین پژوهشهای خارجي و نه داخلي ،هیچ ســـابقهای درخصـــوص ارزيابي آثار
تغییر ســازوکارهای تخصــیص بهطور همزمان بر کارايي و بهرهوری واحدهای آموزش عالي
يافت نشد .توجه همزمان به تامین کارايي و ارتقای بهرهوری در چارچوب شبیهسازی آماری،
عالوه بر امكان بازنمايي آثار بازتخصـــیص منابع بر بهبود عملكرد ،قابلیت شـــناســـايي علل و
عوامل عملكرد مانند کیفیت رويهها و روشهای اجرايي -مديريتي ،تغییرات فني و صرفههای
اقتصــادی به مقیاس را نیز ممكن مي ســازد .از اين رو ،روش تحلیل مطالعه حاضــر ،يک گام
اساسي و نوآوری مهم روشي در عرصه مطالعات تخصیص منابع در واحدهای آموزش عالي
است که در قسمت بعد جزئیات آن ارائه ميشود.

 -3روش پژوهش :داده هاي آماري و روش و فنون تحلیل و شبیهسازي
با تو جه به هدف م طال عه حاضـــر و از ل حاظ ويژگي ها ،ت عداد مشــــا هدات ،متغیر ها و
مال های مورد ســنجش و جامعه آماری مورد مطالعه ،مجموعه های متنوعي از دادههای

 -1بايد تاکید کرد که مقوله کلي تخصـــیص منابع در درون واحدهای دانشـــگاهي با اســـتفاده از ديگر روش ها (مانند
تحلیلهای رگرسیوني و بهینه سازی رياضي) در قالب مباحث بودجهريزی انجام شده که از قدمت بیشتری برخوردار است
(بـــرای نـــمـــونـــه بـــه )،Deniozos, D., et al. (1976)،Kershaw, J. & Mood, A. (1970
) Jose, M & Lopez, G. (2006) ،Sinuany-Stem, Z. (1984و ) Ho, W., et al. (2007رجوع شود).
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آماری ا ستفاد و تحلیل مي شوند که به طور اخت صا صي ،و ضعیت واحدهای آموز شي را
پوشش ميدهند .داده های مورد اشاره در بیسلي ( ،)1990کويلي ( ،)1996کائو و هانگ

1

( )2008و نادری ( 1396و  ) 1397برای ارزيابي کارايي واحدهای آموزش عالي اســـتفاده
شده اند .با توجه به تنوع داده های استفاده شده که شامل وضعیت واحدهای دانشگاهي در
جوامع و موقعیت های مختلف مربوط هســتند و برفعالیت های آموزش عالي تمرکز دارند،
امكان ارزياب ي آثار کاربست سازوکار تخصیص منابع کارايي محور را در قالب شبیهسازی
آماری فراهم ميکنند 2؛ بخشــي از شــواهد توصــیفي مرتبط با اين دادههای آماری شــامل
جامعه آماری ،تعداد مشـــاهدات ،تعداد متغیرهای درون داد و تعداد متغیرهای برونداد در
جدول ( )1ارائه شده است.
دادههای مطالعه بیســلي ( )1990شــامل 50دپارتمان فیزيک در دانشــگاههای مختلف
انگلســـ تان اســــت که اطال عات پیرامون  2درون داد (يعني م خارج عمومي و م خارج
تجهیزاتي) و  4برون داد ( شامل دان شجويان کار شنا سي ،دان شجويان تح صیالت تكمیلي
آموزش محور ،دانشــجويان تحصــیالت تكمیلي پژوهش محور و درآمدهای پژوهشــي) را
دربر دارد.
تحلیلهای کويلي ( ) 1996بر ارزيابي و ضعیت کارايي  36دان شگاه ا سترالیايي با اتكا
به  2درون داد (يعني مخارج پر سنل اداری و ساير هزينه های اداری) و  2برونداد ( شامل
تعداد دانشـــجويان معادل تمام وقت و [عملكرد] تعداد اعضـــای هیات علمي معادل تمام
وقت) متمرکز بودهاند.
کائو و هانگ ( )2008وضــعیت کارايي  41دپارتمان دانشــگاه ملي تايوان را با در نظر
گرفتن  3درون داد (شامل تعداد پرسنل ،مخارج عملیاتي و اندازه فضا) و  3برونداد (يعني
واحد -ساعت آموزش ،انتشارات و اعانه برون سازماني) تحلیل و ارزيابي کردهاند.
مطالعه نادری ( )1396وضـــعیت  77دپارتمان (گروه آموزشـــي) يک دانشـــگاه جامع
دولتي با تمرکز بر  2درون داد (تعداد اســـتادياران و تعداد دانشـــیاريان و اســـتادان) و 2
1- Kao, C. & Hung, H.
 -2برای انجام شبیه سازی آماری ،کم و کیف متغیرهای مجموعههای آماری مورد ا ستفاده خیلي تعیین کننده نی ستند،
اما برای مقا صد سیا ستگذاری و اجرايي بدون شک تعداد متغیرها و شاملیت آنها از لحاظ کیفیت عملكرد واحدها
اهمیت زيادی دارد.
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برون داد (عملكرد آموزشـــي و عملكرد پژوهشـــي) واکاوی و ارزيابي کرده اســـت .وی
هممچنین در سال  155 ،1397دوره دکتری را در دان شگاه های ايران با ا ستفاده از مال
هزينه -اثربخشـــي تحلیل کرده اســـت .به اين ترتیب ،مالحظه مي شـــود که پنج مجموعه
داده های مورد ا شاره تنوع و گ ستردگي زيادی دارند و ب ستر منا سبي برای واکاوی نكات
روشي فراهم ميکنند.
جدول  .1نمونه هاي آماري ،تعد اد مشاهدات و تعداد متغیرهاي درونداد و برونداد
تعداد

تعداد

تعداد

مشاهدات

درونداد

برونداد

2

4
2

مطالعه

جامعه آماری

بیسلی1990 ،

دپارتمان های فیزیک دانشگاه های انگلستان

50

کویلی1996 ،

دانشگاههای استرالیا

36

2

کائو و هانگ2008 ،

دپارتمان های دانشگاه ملی چنگ کانگ تایوان

41

3

3

نادری1396 ،

دپارتمان های دانشگاه تهران

77

2

2

نادری1397 ،

دوره های دکتری دانشگاههای ایران

155

1

1

روش تحلیل مورد اســتفاده در اين تحقیق بر الگوهای آماری و رياضــي مبتني اســت.
به طور مشــخص برای ســنجش و اندازه گیری مقادير کارايي از الگوهای تحلیل پوشــشــي
داده ها و برای ارزيابي درجه مناســـب بودن ســـازوکار تخصـــیص منابع کارايي محور از
ارزيابي تغییرات بهره وری با کارب ست شاخص مالم کوئی ست ا ستفاده مي شود که کلیت
آن در قالب روش ارزيابي چندمرحلهای در نادری ( ) 1399پیشـــنهاد شـــده و مراحل آن
به صورت زير است.
 نخ ست؛ الزم ا ست کارايي واحدهای دان شگاهي اندازه گیری و ارزيابي شود .همانگونهکه در قسمت قبل بیان شد ،الگوهای متعددی برای ارزيابي کارايي واحدها با رويكردهای
تحلیل مرزی تصادفي و تحلیل پوششي دادهها بهکارگرفته شده اند که همه آنها با دو نوع
جهت گیری؛ يعني حداکثرسازی ستاندهها با نهاده های مفروض يا حداقل سازی نهادهها با
ســتانده های مفروض قابل اجرا و اســتفاده هســتند .شــرايط و مناســبات واحدهای مورد
ارزيابي مشخص مي کند که جهت ستانده گرايي يا نهادهگرايي به کارگرفته شود؛ يعني در
شــرايطي که تســلط تصــمیم گیران بر میزان و کم وکیف نهاده ها باشــد ،اســتفاده از جهت
نهاده گرايي مناسبت خواهد داشت (رابطه ( -1الف)) و در شرايطي که تصمیم گیران بیشتر
بر میزان و کم وکیف ستانده ها ت سلط و احاطه دا شته با شند ،جهت ستاندهگرايي منا سبت
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دارد (رابطه ( -1ب)) .واحدهای آموزش عالي از اين منظر ،موقعیت و وضـــعیت متفاوتي
دار ند .ب نابراين ،برای ا ندازه گیری کارايي آن ها ،الگوی مبتني بر هر يک از اين دو
وضعیت و به صورت رابطه ( )) 1قابل استفاده است.
Min θi
s.t:

( -1الف)
الــــــگــــــوی
نهادهگرا

n

i=1,2,…,m

λj xrj ≥xio

r=1,2,...,s

λj yrj ≥yro

j = 1,2, . . . , n

j=1

∑

n
j=1

∑

λj ≥ 0
∑λ = 1
Max φo
s.t:
λj xrj ≤ xio

r=1,2,…,m

(-1ب)
الگوی
ستاندهگرا

r=1,2,...,s

λj yrj ≥ 𝜑yro

j = 1,2, . . . , n

n
j=1
n
j=1

∑
∑

λj ≥ 0
∑λ = 1
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 دوم؛ با به کارگیری نتايج الگوی تحلیل پوشـشـي داده ها ،ابتدا مقادير کارايي واحدهایتصــمیم گیر ســنجش و اندازه گیری مي شــود .ســپس ،مقادير ســتانده بهینه با اعمال مقادير
(نا)کارايي محاســبه شــده تا از اين مســیر دادههای آماری برای اجرا ی مرحله ســوم فراهم
شــود .در اين ارتباط ،مقادير ســتانده در مقادير کارايي (که يک و بیشــتر از يک تعريف
شده با شد) مي شود؛ يعني y*=y :که در آن  ،و  yبه ترتیب ضريب کارايي و مقادير

ستانده فعلي هستند.
 سوم؛ با استفاده از مقادير ستانده بهینه ناشي از تغییر سازوکار تخصیص منابع ،دادههایآ ماری برای وضـــع یت مطلوب فراهم شــــده و تغییرات بهره وری بر مب نای شــــاخص
مالمکوئی ست محا سبه و ارزيابي خواهد شد .شاخص تغییرات بهرهوری مالمکوئی ست بر
1

اجرای همزمان چهار الگوی تحلیل پو ش شي داده ها مبتني ا ست که تو سط فیر و ديگران
( )1992تو سعه داده شده و برای اندازه گیری تغییرات بهره وری کل بین دو نقطه زماني يا

دو و ضعیت به دفعات زيادی به کارگرفته شده ا ست .متعارف ترين رابطه ا ستفاده شده به
صورت رابطه ( )2است.
()2

dto (yt , xt ) dso (yt , xt ) dso (ys , xs ) 1/2
Mo (ys , xs , yt , xt ) = s
[
×
]
) do (ys , xs ) dto (yt , xt ) dto (ys , xs

که در آن  Mبیانگر تغییرات بهره وری مالم کوئیســـت بین وضـــعیت های دو نقطه زماني
مانند  sو  tاســت .با توجه به هدف مطالعه حاضــر ،وضــع موجود (با انديس  )cو وضــع
مطلوب (يعني فعالیت با حداکثر کارايي با انديس * ) را بايد در فرمول لحاظ کرد .به اين
ترتیب ،مي توان اين رابطه را به صورت رابطه ( )3بازتعريف کرد.
()3

d∗o (y∗ , x∗ ) dco (y∗ , x∗ ) dco (yc , xc ) 1/2
Mo (yc , xc , y∗ , x∗ ) = c
[
×
]
) do (yc , xc ) d∗o (y∗ , x∗ ) do∗ (yc , xc

در واقع از اين حیث ،تفاوت اصــلي روش اين مطالعه با روش اســتفاده شــده در ديگر
مطالعات م شخص مي شود .در ساير مطالعات  -و همانگونه که در مرور پی شینه م شخص
شــد -ضــمن وجود تنوع در روش ها و الگوها ،آثار و پیامدهای تخصــیص منابع با شــبیه
1- Făre, R.; Grosskopf, S.; Lindgren, B. & Roos, P.

نادري | 279

ســازی آماری مبتني بر شــاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیســت انجام و بازنمايي نشــده
ا ست .در کاربردهای متعارف ،شاخص تغییرات بهرهوری مالم کوئی ست بی شتر در رابطه با
ارزيابي تغییرات بهره وری واحدهای دانشـــگاهي بین دو نقطه زماني مطالعه شـــده اســـت
(مانند دباه و جواهريان .) 1395 ،در رابطه با ارزيابي آثار به کارگیری انواع ســازوکارهای
تخ صیص ،همانگونه که در ا شاره شد ،به جای دو نقطه زماني ،دو يا چند و ضعیت (مانند
تخصیص در وضع موجود و تخصیص در وضع مطلوب) در نظر گرفته مي شود .وضعیت
پايه ،سازوکار فعلي تخ صیص منابع را پو شش ميدهد و و ضعیت دوم ،مبتني بر سازوکار
جديد تخصـــیص منابع خواهد بود .در محاســـبات مبتني بر الگوهای ســـتاندهگرا ،چنانچه
مقادير شـــاخص مالمکوئیســـت بزرگ تر از يک باشـــند ،بیانگر رشـــد بهرهوری بین دو
وضعیت موردنظر خواهد بود؛ بنابراين ،گويای مناسب بودن سازوکار مورد ارزيابي تلقي
خواهد شــد  .در صــورتي که مقادير کمتر از يک باشــند ،کاهش بهره وری ناشــي از تغییر
سازوکار تخ صیص را و در نتیجه نامنا سب بودن سازوکار موردنظر را ن شان خواهد داد.
عالوه بر اين ،من شا تغییرات بهره وری نیز قابل شنا سايي ا ست .تغییرات بهره وری ميتواند
ناشــي از بهبود مديريت (که منج ر به افزايش کارايي مي شــود) يا تغییرات فني باشــد که
اجزای ســـمت راســـت اين شـــاخص ،برآوردهای الزم را در اين ارتباط در اختیار قرار
ميدهند.
نكته بسیار مهم و اساسي ،نرم افزار کامپیوتری مناسب است که امكان انجام محاسبات
مورد اشاره را در قالب مراحل سه گانه تعريف شده ،فراهم کند و در اختیار قرار دهد .در
شـــرايط فعلي برای محاســـبه و اندازه گیری مقادير کارايي و تغییرات بهره وری به طور
متعارف و جداگانه ،نرم افزارهای متعددی ساخته شده و مورداستفاده قرار ميگیرند ،اما تا
جايي که برر سي های گ سترده محقق ن شان مي دهد در حال حا ضر نرمافزار آمادهای برای
اجرای پیوســـته مراحل اين شـــبیه ســـازی در باال وجود ندارد .با اين حال ،با قدری تالش
مي توان برای انجام محاسبات و برآوردهای آماری موردنیاز از نرم افزارهای مختلفي مانند
اکســـل در قالب فرآايند يا مراحل مورد اشـــاره در باال اســـتفاده کرد .برای تحلیل ها و
اندازه گیری های تجربي مطالعه حا ضر از نرم افزار اک سل ا ستفاده شده ا ست که جزئیات
بیشتر در رابطه با يافتههای حاصل از کاربست روش چندمرحله ای مورد اشاره برای تحلیل
پنج مجموعه آماری در قسمت بعد ارائه ميشود.
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 -4تحلیلها و شبیه سازي آماري براي ارزیابي آثار سازوکار تخصیص منابع
کارایيمحور
برای محاســـبات و ارزيابي های آماری ،پنج نوع داده آماری مســـتقل و متنوع در رابطه با
ويژگي های واحدهای آموزش عالي گردآوری يا از منابع پژوهش های قبلي ،اســـتخراج
شـــده اند .با اســـتفاده از اين پنج مجموعه آماری ،مقادير کارايي برای دو نوع تخصـــیص
(يعني تخصــیص ســتانده محور و تخصــیص کارايي محور) تخمین زده شــده که به کمک
آن ،ضمن ارزيابي آثار کارب ست سازوکار تخ صیص کارايي محور ،امكان مقاي سه نتايج
آن با سازوکار تخصیص ستانده محور فراهم شود.
يافته های تجربي حاصله در جدول ( ) 2ارائه شده است .همانگونه که مالحظه ميشود،
مقادير کارايي ويژه شرايط تخ صیص منابع فعلي برای همه مجموعه های آماری بازتحلیل
شده ،ناهمسان است و در عین حال با شرايط مطلوب فاصله زيادی دارند .به عبارت ديگر،
میانگین ناکارايي اين مجموعههای آماری بین  20تا  51در صد به د ست آمده ا ست و از
اين نكته حكاي ت دارد که با منابع موجود ،حجم ستانده های بی شتری قابل تولید ا ست .از
اين رو ،بايد اذعان شود که سازوکار تخ صیص منابع ناکارآمد ا ست و ت صمیمگیران بايد
به دنبال بازتخصیص منابع باشند تا بتوانند از اتالف منابع جلوگیری کنند.
برای تخصــیص منابع کارهايي محور ،اولین مســاله پیش رو اين اســت که مقادير بهینه
ســتانده ها بايد مشــخص شــود .اما نكته يا مســاله اســاســي اين اســت که میزان افزايش در
ســتاندهها (و حجم ســتانده های مطلوب يا بهینه) نامشــخص اســت و واحدهای آموزشــي
به طور معمول از میزان مطلوب ســـتانده های قابل تولید خود آگاه نیســـتند .بنابراين ،الزم
است میزان ستانده های مطلوب مبتني بر نهاده های موجود محاسبه يا برآورد شود .با انجام
اين مهم و ملزم شــدن واحدها برای تالش به ســمت رســیدن به مرز تولید بهینه ،ميتوانند
کارايي خود را بهبود بخ شند .به اين ترتیب ،با وادار ساختن واحدهای آموز شي از م سیر
تخصـــیص م نابع کارايي محور ،مي توان ناکارايي فعلي را به صـــفر رســـاند .شـــواهد و
دستاوردهای تجربي حاصل از باز تحلیل داده های آماری پنج مطالعه مورد اشاره بهخوبي
ن شان مي دهند که مقادير کارايي در شرايط نوين تخ صیص منابع به حداکثر میزان ممكن
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(يعني صددرصد) افزايش پیدا ميکند .با اين حال ،يک پرسش اساسي مطرح مي شود و
آن اينكه آيا هر سازوکاری که با کارايي کامل همراه باشد ،مناسبترين سازوکار است؟
پاسو آن لزوما مثبت نیست و نیازمند واکاوی و ارزيابي بیشتر است.
به عبارت ديگر ،افزايش کارايي در همه شرايط نمي تواند واقعي و عیني با شد .بهطور
مثال ،با جابه جا کردن مرز تولید به سمت پايین ،مي توان فا صله و ضع موجود را با مرز يا
عملكرد مطلوب کاهش و به طور صوری کارايي را در سطح باالتری نمايش داد .در واقع،
اين تغییرات با ســازوکار تخصــیص منابع ســتانده محور حاصــل مي شــود؛ يعني کارايي
حداکثر اســت ،اما ســتانده ها نســبت به قبل بیشــتر نمي شــود؛ از اين رو ،کلیت تغییرات
به د ست آمده ،غیرواقعي و فقط در قالب اعداد و ارقام ا ست! بنابراين ،الزم ا ست با فنون
تحلیلي منا سب و تكمیلي ،ارزيابي ها دنبال شوند که برا ساس روش چندمرحله ای مطالعه
حاضر با استفاده از شاخص مالمکوئیست ،مي توان وضعیت واقعي يا تصنعي بودن افزايش
کارايي را شناسايي و ارزيابي کرد.
با اســتفاده از رابطه ( )7مقادير شــاخص مالم کوئیســت برای داده های آماری محاســبه
شده و يافتههای به دست آمده در جدول ( ) 2ارائه شده است .چنانچه تخصیص منابع تنها
براســاس ســتاندههای موجود بازتوز يع شــود ،تغییرات بهره وری نه تنها مثبت و افزايشــي
نیســـت ،بلكه از میان پنج مجموعه داده های آماری ،مقادير بهره وری در دو مورد بدون
تغییر و ســـه مورد با کاهش بهره وری مواجه شـــده اند (نمودار ( .)) 1به همین دلیل ،در
شــرايط وجو د ناکارايي در واحدهای تصــمیم گیر ،تخصــیص منابع برمبنای عملكرد فعلي
به جای رشـــد بهره وری ،کاهش بهره وری را به دنبال خواهد داشـــت .در مقابل ،چنانچه
ستانده های مطلوب (متنا سب با سازوکار تخ صیص کارايي محور) مبنای محا سبات قرار
گیرند ،وضـــعیت متفاوت خواهد بود؛ از محل رفع ناکارايي ،ســـتاندههای بیشـــتری تولید
خواهد شد و بهره وری افزايش پیدا خواهد کرد .همانگونه که شواهد تغییرات شاخص در
جدول ( )2نشـان مي دهند ،رشـد قابل توجهي در بهرهوری (بین  24تا  106درصـد) ايجاد
مي شـــود .به عبارت ديگر ،با ملزم کردن واحدها برای افزايش ســـتانده ها همراه با حفظ
نهاده های مورداســـتفاده فعلي ،ضـــمن اينكه کارايي افزايش پیدا کرده ،بهرهوری نیز زياد
مي شـــود .همســـويي اين دو شـــاخص از آن حكايت دارد که افزايش کارايي واقعي و
غیرتصنعي است و همین ويژگي مبنای شناسايي سازوکار مناسب را فراهم ميکند.
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جدول  .2مقادیر کارایي ،تغییرات بهره وري و متوسط رشد ستانده ها ناشي از تخصیص منابع
کارایيمحور
مطالعه

میانگین

میانگین

متوسط رشد

()1

()2

*

کارایی

کارایی

ستاندهها()%

تغییرات
بهرهوری

() 3

تغییرات

تغییرات

کارایی

فنی

[ ]1

[ ]2

[ ]3

[ ]4

[ ]5

[ ]6

بیسلی1990 ،

0/80

1/ 0

36/6

1/25

1/25

1/ 0

کویلی1996 ،

0/80

1/ 0

26/6

1/24

1/24

1/ 0

کائو و هانگ2008 ،

0/80

1/ 0

18/9

1/26

1/26

1/ 0

نادری1396 ،

0/76

1/ 0

32/2

1/32

1/32

1/ 0

نادری1397 ،

0/49

1/ 0

114

2/06

2/06

1/ 0

* متوسط رشد ستانده ها ناشی از بهبود عملکرد (شرایط حداکثر کارایی) واحدها است.
( )1شامل می انگین کارایی فنی در شرایط موجود است.
( ) 2شامل میانگین کارایی در شرایط مطلوب (یعنی کارایی متنا سب با تخ صیص مجدد برا ساس مقادیر بهینه)
است .چنانچه مقادیر این ستون کمتر از یک باشد ،موید آن است که ناکارآمدی وجود دارد.
( )3تغییرات بهره وری با شاخص مالم کوئیست مبت نی بر الگوهای تحلیل پوششی ستانده گرا برآورد شده است.
منبع :یافتههای پژوهش
نمودار  .1آثار سازوکارهاي تخصیص منابع ستاندهمحور و کارایيمحور بر کارایي و بهرهوري واحدهاي
آموزشي
)Beasley(1990
)Coelli (1996
)Kao and Hung (2008
)Naderi (1396
)Naderi (1397

2.5
2
1.5
1
0.5
0

رشد ستاندهها (سازوکار
کاراییمحور)

تغییرات بهرهوری

تغییرات بهرهوری

میانگین کارایی فعلی

(سازوکار کاراییمحور) (سازوکار ستاندهمحور)

منبع :یافتههای پژوهش

عالوه بر اندازه گیری تغییرات بهره وری و شنا سايي سازوکار تخصیص منابع مطلوب،
تعیین من شا تغییرات بهره وری اهمیت زيادی دارد .تغییرات کارايي فني (تغییر در مديريت
و روش های انجام فعالیت) و تغییرات فناوری (بهبود فناوری و جابه جايي مرز تولید) دو

نادري | 283

من شا ا صلي تغییرات بهره وری ه ستند .همانگونه که شواهد ارائه شده در ستون  5جدول
( )2ن شان مي دهند ،تغییرات بهره وری نا شي از تخ صیص منابع کارايي محور مثبت بوده و
رشـــد قابل توجهي را نشـــان مي دهند .به طور مثال ،برمبنای بازتحلیل داده های مجموعه
آماری کويلي ( ،)1996کارايي فني  24در صد ن سبت به و ضعیت تخ صیص نهادهمحور،
افزايش پیدا ميکند .رقم م شابه برای داده های مطالعه نادری ( 106 )1397درصد است که
در بین مجموعه های آماری بازتحلیل شده ،بی شترين افزايش را ن شان ميدهد .با عنايت به
اين که مقادير تغییرات فني معادل يک به دست آمده است ،مشخص ميکند که مرز تولید
جابه جا نشده ،بلكه ثابت فرض شده است؛ بنابراين ،افزايش بهره وری بیشتر ناشي از بهبود
مديريت و ارتقا يا بهسازی روش های انجام فعالیت بوده است.
نكته کلیدی ديگر به رشد ستانده ها در نتیجه کاربست تخصیص کارايي محور مربوط
مي شود .با تخصیص مجدد منابع (ناشي از تغییر سازوکار از ستانده محور به کاراييمحور)،
ســتاندهها در تمامي مجموعه های آماری بازتحلیل شــده افزايش پیدا ميکند که میانگین
آن بین  19درصـــد (براســـاس داده های کائو و هانگ )2008 ،و  114درصـــد (براســـاس
دادههای نادری )1397 ،به دست آمده است .برمبنای نتايج حاصله ،هر چقدر ناکارايي در
يک مجموعه از واحدهای ت صمیمگیر بی شتر با شد ،افزايش ستاندهها نا شي از تخ صیص
مجدد نیز بیشــتر خواهد بود .از اين رو ،مشــخص مي شــود که در بین انواع ســازوکارهای
تخصیص ،تنها با کاربست تخصیص منابع کاراييمحور مي توان به بهبود عملكرد با تحقق
توأمان افزايش کارايي و ارتقای بهره وری دست پیدا کرد.

 -5جمعبندي و نتیجهگیري
برای بهبود عملكرد و مقابله با کمبود منابع مالي ،تغییر در ســـازوکار تخصـــیص يكي از
روش های مهم و موثر اســــت که طي ســــال های اخیر بر اهم یت آن در عرصــــه های
تصمیم گیری و تصمیم سازی اضافه شده است .از آنجا که سازوکارهای تخصیص منابع،
متنوع و از نظر کا رايي و اثربخشــي متفاوت هســتند ،انتخاب ســازوکار مناســب اهمیت و
حســـاســـیت زيادی در مقابله با کمبود منابع دارد و در عین حال ،امری بســـیار دشـــوار و
پرچالش است.
در پی شینه مطالعات تجربي ،طي سال های اخیر با ا ستفاده از الگوهای تحلیل پو ش شي
داده ها تالش های خوبي انجام شـده ،اما ضـمن وجود تنوع های روشـي و چالش های زياد
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در انتخاب نوع الگو و سازوکار منا سب ،آثار و پیامدهای سازوکار تخ صیص پی شنهادی
بازنمايي و ارزيابي نشـــده اســـت .بنابراين ،مبنای مقبولي برای تشـــخیص مناســـب بودن
سازوکارها ارائه نشده است.
هدف اصلي مطالعه حاضر ،تعیین وضعیت مناس ب بودن سازوکار تخصیص با اتكا به
يک روش علمي منســجم مبتني بر شــبیه ســازی آماری اســت .در اين رابطه ،پنج مجموعه
دادههای آماری متنوع از واحدهای آموزش عالي بازتحلیل شــده و ســازوکار تخصــیص
م نابع مطلوب با کاربســــت روش چ ندمرح له ای نادری ( ) 1399مبتني بر تامین همز مان
کارايي و افزايش بهره وری شناسايي شده است .دستاوردهای حاصله نشان ميدهند که:
* میزان ناکارايي به د ست آمده قابل توجه و البته ب سته به جامعه آماری متفاوت ا ست .در
عین حال ،نا کارايي به عنوان پد يده غا لب برای ه مه مجمو عه های آ ماری وا حد های
آموزش عالي شناسايي شده است.
* ت خصیص مجدد منابع ،تغییر /بهبودی در عملكرد حاصل مي کند؛ شدت و وسعت تغییر
يا بهبودی به درجه ناکارآمدی موجود و نوع ســـازوکار تخصـــیص منابع معمول وابســـته
است.
* تخصـــیص منابع ســـتانده محور ،کارايي را به صـــورت تصـــنعي افزايش ،اما عملكرد و
بهره وری را کاهش مي دهد که با د ستاوردهای پژوهشهای تجربي سالهای اخیر (مانند:
لینفر2003 ،؛ کرين و اورکار2004 ،؛ کنگ2005 ،؛ کايكونن2016 ،؛ هیلمن 2016 ،و بل
و همكاران )2018 ،سازگاری دارد.
* در بین انواع سازوکارهای تخصیص منابع ،سازوکار تخصیص کارايي محور برمبنای دو
مال کلیــدی؛ يعني تــامین توامــان حــداکثر کــارايي و ارتقــای بهره وری بــه عنوان
مناسب ترين سازوکار شناسايي شده است.
* ارتقای همزمان کارايي و بهره وری با مفروض بودن تغییرات فني و يكســـان بودن مرز
تولید ،بیشــتر با بهبود مديريت و نحوه انجام فعالیت ها قابل حصــول اســت .در عین حال،
برای بهبود عملكرد ،تصـــمیم گیران مي توان ند اصـــالح مرز تول ید و به خد مت گیری
فناوری های نوين را نیز مد نظر قرار دهند.
به اين ترتیب ،به لحاظ روشـــي ،بهبود و ارتقای همزمان کارايي و بهرهوری به عنوان
مال های اســاســي برای شــناســايي ســازوکار مناســب پیشــنهاد مي شــود که به کمک
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شبیه سازی چندمرحلها ی آماری مبتني بر الگوهای پوششي دادهها و شاخص مالمکوئیست
حاصل شده است.
دستاوردهای تجربي شبیه سازی آماری مطالعه حاضر که مبتني بر پنج مجموعه آماری
متنوع اســت ،اطالعات فني و پايه الزم را برای طراحي ،اعتبارســنجي و اجرای ســازوکار
تخ صیص کارايي محور فراهم ميکند؛ از اين رو ،در عر صه پژوهش های تجربي ،کاربرد
آن به ديگر پژوهشـــگران به ويژه با کاربســـت داده های آماری متنوع تر (و ســـنجش انواع
حساسیت ها نسبت به تعداد مشاهدات و متغیرها) و در عرصه سیاست گذاری ،بازطراحي
نحوه تخصــیص منابع و کاربســت ســازوکار کارايي محور به ســیاســتگذاران پیشــنهاد
مي شود .بديهي است اطالع رساني و ترويج اين قبیل دستاوردها همراه با طراحي نرمافزار
کــامپیوتری اولويــت بــااليي دارد تــا موجبــات همراهي و حمــايــت بیشـــتر مــديران و
تصـمیم گیران را نسـبت به اختصـاص منابع بیشـتر به فعالیت های علمي و پژوهشـي در اين
عرصـــه را فراهم کند .عالوه براين ،نتايج حاصـــل از منشـــا تغییرات بهره وری شـــاخص
مالم کوئی ست ،اطالعات ارز شمندی را در رابطه با اهمیت نحوه اداره واحدهای آموز شي
فراهم مي ک ند که مي توا ند برای ان جام طراحي های الزم برای رفع مشـــكالت مبتال به
واحدها و استفاده از فناوریهای نوين (بهبود مرز تولید) به کارگرفته شود.
بايد اذعان کرد که مطالعه حاضـــر به مباحث مهم کارايي و بهره وری با ثابت فرض
کردن تغییرات فناوری پرداخته اســـت؛ آثار تغییرات فناوری (جابه جايي مرزهای تولید)
مي تواند در تحقیقات آتي مورد توجه قرار گیرد .همچنین مقوله عدالت در تخصـــیص
منابع به طور مســتقیم مورد توجه قرار نگرفته اســت که يک محدوديت اســاســي نســبت به
تامین الزامات پژوهشي ناظر به عرصه سیاست گذاری به حساب مي آيد .پیشنهاد مي شود
اعمال اين مقوله مهم نیز در تالش های پژوهشي آتي مورد توجه قرار گیرد.
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