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)مطالعه  DEA هاداده تحلیل پوششی  یپویال مدده از ستفاابا  ارسیی مدرآیابی کاارز

 موردی: مدارس ابتدایی شهرستان ازنا(

 حدیث فرازمند*

 **مصطفی کاظمیدکتر 

 چکیده

پیش تعیین ازاف هدابه و رسیدن بهینه منابع ده ی ستفان از اطمینابرای دستیابی به اساسی مدیریت اظایف ازویکی دیابی عملکرارز

ان بعنوری معیارت ها بصوده ستاوها داده نتایج حاصله یا ده و ستفارداجمله مقایسه منابع موازمختلف ی هارت یابی به صوارزین است.ه اشد

 . دمی گیررت صد بین صفر تاصد صودریک یابرحسب ویی بین صفرراکا

ی یگرسازمان ودیک ای جی بروخری ورودی وهارصولی  معیاان تعییدراستفاده ازاین مدل ها باید به دو نکته توجه داشت،ابتدا  

مساله نوع باتوجه به دن بور جی محوویا خرر محوس،ورودی به مقیازده باع نوظ لحال از مدع نوب نتخاامختلف  DEAی هالباتوجه به مد

 دارد. همیت ا

اج ستخرا3040-49ل تحصیلی طی سادر  سهرمد03ت طالعاشده و اتعریف ده ای متغیر ستا2متغیر نهاده ای و7تحقیق ین درا

 ه وبه بررسی نتایج وتحلیل آنها پرداخته می شود.شدا جرا deapم افزار نرده ازستفاابا ارس مدای بر DEAل مده است.یددگر

ای عالوه برارزیابی کارایی واحدها،واحدهای مرجع ،میزان کمبود ومازاد درخروجی و ورودی، ضریب استفاده ازهرالگوبرای واحد ه

پنج واحد ناکارا می BCC-O ناکارا و رتبه بندی  واحدهای کارامد موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته است.یافته ها نشان می دهد درمدل 

باشند،بدان معنا که این مدارس ازمنابع دردسترس استفاده بهینه نکرده اند.همچنین تعدادواحدهای ناکارا به نوع مدل بستگی داردو بهره 

 منجر به کاهش تعداد واحدهای ناکارا شده است.BCC-Oگیری ازمدل 

 ابتدایی شهرستان ازنا مدارس  ؛تحلیل پوششی داده ها؛ ارزیابی عملکرد واژگان کلیدی:

 

Abstract 

Evaluating of the performance is one of the essential tasks of management for efficient usage of resources 

and reaching to the defined goals. 

This evaluation is done in different ways. For example comparing the used resources and calculating the 

inputs and outputs and expressing them as a number between 0 to 1 or expressing them as percentage between 0 

to 100. 

2 points should be carefully noted when this model is used. First, defining the input and output criteria for 

an organization and second, paying attention to DEA models, the choice of a model is important in terms of 

returns to sale, being input or output-based with respect to the problem. 

In this research 7 inputs and 2 outputs are defined and data of 30 schools in 1393-94 period is extracted. 

DEA model for schools was run by Deap software and the results were analyzed. 

In addition to performance of units, reference units, deficit and surplus of inputs and outputs, coefficient of 

each model for inefficient units and ranking of efficient units were analyzed.This finding shows that there is 5 

inefficient units in bcc-o model. This means that , these schools hasn’t used their resources in an efficient way. 

Also the number of inefficient units depend on the type of the model and using the bcc-o model can decrease the 

number of them. 
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 مهدمق-3

ان به عنواز آن که  برخی ری بهطونسانی میباشد انیروی مدیریت  یهامشکلترین جنبه ازیکی دیابی عملکرارزلی کربطو

ند به امدیریت موثر میباشد که میتو یهااربزااز یکی د یابی عملکرد ارزجووین ابا .ندده ابرم سیب پذیرمدیریت ناآنقطه 

یند افرح صالو اشناسایی ن را مازسا رویپیش  یفرصتهاو دیدها حتی تهده و کمک کرن مازسا یهاتقوو شناسایی ضعفها 

 ایبرهد .دمیك رخ ندان ابه میزر فتاد ریا بهبو یگیردیا، شته باشنداندد خود عملکرره بادرتابی زبااد فراگر .اتر نماید نسارا آ

ظایف م ونجاه ابخشی نحوثرن از اکنارست که کاامهم ر بسیاو  وریضر، نامناسب یهارفتارف حذو مثبت ر فتاریش افزا

 شته باشند  .ر داختیادر اصحیحی ت طالعاد اخو یمسئولیتهاو

رها، سهم یک جامعه در توسعه دانش است و نیز توسعه یافتگی کشو یشاخص هااز یکی وزه مراجا که  آن از همچنین 

یی راکا یتقاار ...وشی زموی آهام نظا دیابی عملکرارز،3تیمزح جمله طربا توجه به شرکت کشورمان درآزمون های بین المللی از 

 دارد.نی اواهمیت فراها آن 

، علمید متعدی مینه هاردرزپیشرفت کشوان میز،صحیح اری ست که با سرمایه گذاین مسائلی مهمتره مرزدرنش داتولید 

ه بیشترین ستاند ، یابیارزم یک نظاده از ستفاابا راه  ایبتدن اهما درگر ل ا. حاد صنعتی تسریع می شوو  ژیتکنولو ،دی قتصاا

د در سهم خودن جهت باال بر یبستر مناسبتر ، یی پیش ببریمراکاز به سمت مررا را نا کا یحدهاو وایم آوربدست ده نهارا از 

مدیران ست  . ا نحوه ی برنامه ریزی و مدیریتار ،مل تاثیر گذامهمترین عواز بی شک یکی و یم ده اکرد یجاانش داتولید 

نهاده  ا برنامه ریزی های دقیق بیشترین استفاده ممکن رااز امکاناتشان ببرند ودر نتیجه ستانده های بهتری نسبت بهمیتوانند ب

 (3043)نجفی ،عامریان و صانعی،خود را باالببرند. ها دریافت کرده و بهره وری

 :    ند مفید باشداچند جهت می توارس از یی مدرایابی کاارز

 . باشدارس بر مدرت نظاو مناسبی جهت سنجش ر ند معیاایی می توراکا انمیزو سی رنتایج بر-3

 د. .می شوش نگیزو اقابت رجو د یجااباعث ،یافتهد یا بهبورا کاارس مد یاتشویق برار دادن قران و نتایج به مدیرم عالا -2

 و رفع آنها عملی تر می شود. حدهاواضعف ط نقادن کرا پیدو جه دتخصیص بوه نحو -0 

توسط  ه ئه شدس روش اراسااخطی بر  ییزربرنامه ل ها که یک مدداده تحلیل پوششی ار بزده از استفاان تحقیق با یدر ا

می پردازش حد ها وامقایسه س ساایی بر راکاز بهترین مرو مند تهیه دسوت طالعااز ا ایمجموعه ، ستا2وهمکارانچارنز

 (3043، )نجفی،عامریان و صانعید.شو

تا  استفاده شد 0DEA شهرستان ازنا از ابزارتحلیل پوششی داده ها ابتداییستای ارزیابی مدارس برهمین اساس در را

تا  سعی شود راهکارهای ارائه شود ناکارامیزان کارایی این مدارس بررسی شده ورتبه بندی شوند و همچنین برای مدارس 

 ارایی آنها نیز از پیش بیشتر شود.میزان ک

                                                           
1 TIMSS 
2 -Charnes,A,Cooper & Rhodes,E   
3 - Data Envelopment Analysis 
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 بی عملکرداهمیت و ضرورت ارزشیا-2

بدون کسب اطالع از میزان دستیابی به اهداف تدوین شده و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و بازخورد آنها 

ق امکان پذیر یری و ارزیابی دقبه سازمان مربوطه، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه گی

ن کنترل کرد و هرچه را که نتوان ، نمی تواقرار داد یابیمورد ارزش نست که آنچه را که نتواند آیباشد. علم مدیریت مؤ نمی

و بهبود  . موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد استت کردیریتوان بر آن اعمال مد ی، نمکنترل کرد

 ات خود ادامه بدهد.یتواند به ح ینم ارزشیابیچ سازمانی بدون سیستم یه است. از این روابی یعملکرد در گرو ارزش

عملکرد خود نداشته باشند، در باره  سرپرستان است. اگر افراد بازتابی فین وظایاز مهم تر کییابی عملکرد، یاهبری ارزشر

مهم آن ار ینامناسب ضرورت بس مثبت و حذف رفتارهای ش رفتاریافزا رخ می دهد. برای یزان کمیا بهبود رفتار به می رییادگی

ادی یار داشته باشند. اصل بنیر اختد حییتهای خود اطالعات صحیف و مسئولیاست که کارکنان از اثربخشی نحوه انجام وظا

های آنان ییابرتوان ه گذارییی وسرمایق شناسایی کارکنان ازطریدن کارایداکثر رسانعملکرد به ح ابییبرای استفاده از ارزش

 (3071)جزنی .است

دا کند یل پیط رو به بدی و ضعف تمایکه شرایاست. در صورت ص دهندهیکننده و هم تشخ رییشگیلکرد هم پارزیابی عم

 ل الزم براییج خوب، راهها و وسایابه نت ابیینه سازی دارد، مشخص می شود و در صورت دستیاز به اصالح و بهیی که نیجاها

 (3013نی )سلطا.د تا حداکثر ممکن به کار گرفته می شودبهبود عملکر

 مبانی نظری:-0

 . (2،3440ادك و جیمز)گرفت.ت (نشأ3497)3رلفاه یداز ار نخستین با ایبر (DEA)ها داده تحلیل پوششی روش 

DEA ار قرز ین مری اکجاه در تصمیم گیرندهای حد واکه 0مشخص می کند را کاز تعیین مراز ها پس داده تحلیل پوششی

 (3019اکبری،نصیری پارسا کنند.)ب نتخاامی بایست را ها ده ستاو ها ده نهااز ترکیبی چه را کاز به مرن سیدای ربرو ند دار

DEA  یا ه وحد تولید کنندواهر د و می شو منجاانسبی رت به صودر آن یی راکا یگیرازه ندو است ری اماآغیرروش

چه هر ADEدر لبته اد،صنعت مقایسه می شود درآن موجوحد وا( با بهترین  DMU) 9هتصمیم گیرند

 (zommorrodian 1990).هددمی ن نشارا یقعی تروانتایج ودمی شوم نجااتر بهمقایسه ،باشدبیشترحدهاواادتعد

 6کوپرر هنمایی پرفسورابه  9ی رودزکتردساله ع ربه موضوورش پرزش و مودر آها داده  تحلیل پوششی روش یخچه رتا

شی زموآ منظا ده درگسترر به طوازآن،  پس ار داد.ابی قریرد ارزمورا مریکا التی ارس دومدد که عملکردد گرمی بر

 گرفت. ارقری  گیره بهررد ها موریگر کشوارس دمد عملکردویی راکا یابیارزهمچنین و  مریکاآه یژوبه ن گوناگویهارکشو

 DEA آشنایی با تکنیک2-3

است که چندین  ی تصمیم گیرنده ایارایی واحد هاک  تحلیل پوششی داده ها یک مدل برنامه ریزی ریاضی ،برای ارزیابی

عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد  ورودی و چندین خروجی دارند . اندازه گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی

                                                           
1 -Farrell 
2 - odeck,james 

 
4 - Decision Making Units 
5 - Rohdes 
6 -Cooper 
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کارایی در مباحث مهندسی ، به  با استفاده از روشی همانند اندازه گیری،3497ر داشته است .فارل در سال توجه محققین قرا

یک ورودی و  دازه گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد.موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داد شاملان

 یک خروجی بود.

چارنز ،کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی را ارایه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و 

شت .این الگو ،تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها ،نام گرفت و اول بار ،در رساله دکترای ادوارد رودز و به خروجی را دا

،در دانشگاه کارنگی  3476راهنمائی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا در سال 

 (3010)مهرگان مورد استفاده قرار گرفت .

پوششی داده ها مبتنی بر یکسری بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد که به آن روش در واقع تحلیل 

ناپارامتریک نیز گفته می شود .در این روش منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که بوسیله برنامه ریزی خطی تعیین می شود 

زدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده کرد .روش برنامه ایجاد می گردد .برای تعیین این نقاط می توان از دو فرض با

ریزی خطی پس از یک سری بهینه سازی مشخص می کند که آیا واحد تصمیم گیرنده مورد نظر روی مرز کارایی قرار گرفته 

تمام داده ها را  DEA است و یا خارج آن قرار دارد؟ بدین وسیله واحد های کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک می شوند.تکنیک

 (3012معین الدینی)تحت پوشش قرار داده و به همین دلیل تحلیل پوششی داده ها نامیده شده است.

 (DEA) دو مشخصه اساسی برای الگوی

،برای ارزیابی نسبی واحدها ،نیازمند تعیین دو مشخصه اساسی ،ماهیت الگو و بازده به مقیاس  DEA استفاده از الگوی

 ه در زیر به تشریح هر یک پرداخته می شود؛ ماهیت الگوی مورد استفاده:الگو می باشد ک

،در صورتی که در فرایند ارزیابی ،با ثابت نگه داشتن سطح خروجی ها ،سعی در حداقل سازی  1ماهیت ورودی الف:

 فاده ورودی است.ورودی ها داشته باشیم ماهیت الگوی مورد است

ایند ارزیابی با ثابت نگه داشتن سطح ورودی ها،سعی در افزایش سطح خروجی ،در صورتی که در فر2ماهیت خروجی: ب

 داشته باشیم ماهیت الگوی مورد استفاده خروجی است.

،بادیدگاه ورودی ،به دنبال به دست آوردن ناکارایی فنی به عنوان نسبتی می باشیم که بایستی در  DEA در الگوی

تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرار گیرد .در دیدگاه خروجی ،به دنبال نسبتی ورودی ها کاهش داده شود تا خروجی ،بدون 

 تا واحد مورد نظر به مرز کارایی برسد.   هستیم که باید خروجی ها افزایش یابند،بدون آنکه تغییر در ورودی ها به وجو آید

این مقادیر متفاوت  BCC تند ولی در مدل،مقادیر به دست آمده برای کارایی در دو دیدگاه مساوی هس CCR در الگوی

،در ارزیابی نسبی عملکرد واحدها ای است که در بعضی موارد مدیریت واحد  DEA هستند .علت انتخاب دیدگاه برای یک الگو

هیچ کنترلی بر میزان خروجی ندارد و مقدار آن از قبل مشخص و ثابت می باشد .وبرعکس در بعضی از موارد میزان ورودی 

ت و مشخص است و میزان تولید)خروجی( متغیر تصمیم است و در چنین شرایطی ،دیدگاه خروجی مناسب می باشد .در ثاب

 نهایت انتخاب ماهیت ورودی و خروجی بر اساس میزان کنترل مدیر ،بر هر یک از ورودی ها و خروجی ها تعیین می گردد.

 (3042)رحمانی،

                                                           
1 - Input Oriented 
2 - Output Oriented 
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ر پیوند بین تغییرات ورودی ها و خروجی های یک سیستم می باشد. یکی از بازده به مقیاس بیانگده به مقیاس : باز

،کاربرد الگوهای مختلف متناظر با بازده به مقیاس های متفاوت و همچنین اندازه گیری بازده به  DEA توانایی های روش

 مقیاس واحدهاست.

بازده  CCR وجی ها را تولید می کند.الگویالف: بازده به مقیاس ثابت:یعنی هر مضربی از ورودی ها همان مضرب از خر

 به مقیاس واحد ها راثابت فرض می کند .بنابراین واحدهای کوچک و بزرگ ،با هم مقایسه می شوند.

ب: بازده به مقیاس متغیر:یعنی هر مضربی از ورودی ها می تواند همان مضرب از خروجی ها یا کمتر و یا بیشتر از آن را 

 (3043)علیزاده ماتک  ازده به مقیاس را متغیر فرض می کند.بBCC3تولید کند.الگوی

 DEAالگوهای   اعنوا2-2

 ی جمعی .لگو( و اBCC) ( ، الگوی  CCRی )لگواز: اتند رعبار کلی طو( ، بهDEAی )لگو هاا

ی متغیرهای ابر، بهینه ی هاب  وزن نتخاابا و سعی دارد،  ست س اثابت به مقیازده با، دارای لگو این : ا CCR ی لگوا

ند که کارایی سایر واحد ها، بیشتر کای به گونه  را  ، حد صفر( واحد)واین ایی رآ کسر کا، سیرحد تحت بروجی واخرورودی و 

 از حد باالی یک ،تجاوز نکند.

نتیجه ششی را شکل پواره همون فرم مضربی گادوها داده تحلیل پوششی ورودی : در ماهیت ( در  CCRششی )پوم فر

 ید  :آست  دیر به می رت زصو( به CCRبنویسیم شکل پوششی )( را CCRبی)مضرم فرن گا، دوکه رتی صودر  د همی د

Minθ 

ST:    - 0                      i=1،2،.....،m 

- 0                      r=1،2،.....،s 

                                          j=1،2،.....،n 

θ = freeinsign 

می  عالمتآزاد در مضربی م فروی در یت مساودمتغیر متناظر با محدد، می شوه یددشکل پوششی در گونه که ن  هما

می د یجاای هابرای داده یک  حد پایین و ها ده ستاای یک حد باال برز، مجا   دارهر برب نتخا، الگواین در ا.باشد

 را ارئه می دهد. θ   =min θگزینه بهینه برای مرتبط شدن با مرتبط با ای  θها یت ودین  محدامقابل و در کند 

م می کند که تماد یجااحد باالیی ، حل ها راه  ین اهد . دئه می  را اراحل  ها ای از راه  مجموعه ،پوششی ی لگوا

 (3043)علیزاده ماتک ،عینیت می بخشد.، ها داده تحلیل پوششی  ان به عنوو می پوشاند ات را شاهدم

دن خیل بوان دمیزرا و حد ناکاواهر ای بره ، شدد یجاب اهد  که ترکیب محددمی ن را مکااین ،  اشکل پوششی 

ای ست که برابی اجوع نودر ساسی شکل  پوششی امزیت  ینابنابر د .مشخص شو، ین ترکیب با در ایب اضررآ کای حدهاوا

 هد  . دست می به دمختلف ی حدهاوایی رآکا

                                                           
1 Banker, Charnes and Cooper 
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؛ در هددمی  ن نشارا سی رحد تحت بروایی نسبی ان کارآمستقیم میزر طور کادر ماهیت ورودی به شکل پوششی اب جو

و ست رآ اکاDMUایسی رحد تحت بروا ست کهم ابدین مفهو، یک باشدوی حد مساوایک ای بره مدآست به د θتی که رصو

 .باشد میرآ سی ناکارحد تحت بروایا  DMU،یک باشداز کوچک ترارآن  تی که مقدرصودر

ی هاده ستاع مجموو قل کنیم  احدف را حد هدی واهازون داده موع مجموزی، یند بهینه ساافردر چنانچه : BCCالگوی 

د به صورت شونیز  شناخته می  BCC انعنوبا که ل ین مدد . امنتهی می  شوا گردهستا لبه مد، هیم ار دقردل یک معاآن را 

 زیر است:

 

ST: 

=1   

 -  + w ≥ 0               j=1,2,3….,n  

 ,  ≥  

 vi؛  s r=1,…,ام jحدای  وابرام rجی وخران میز  ؛  =m i,…,ام jحد ای وابرام iان ورودی  میز در آنکه 

 باشد.   میام  rجی وبه خره شدوزن داده  و   j= 1,2,3,….nام  iورودیبه ه شدوزن داده 

 پیشینه تحقیق-0

اری بزاو ...  زشیمواقتصادی،صنعتی، آ،یرتصمیم گین گوناگوی ها درحوزه که موجب شده  DEAی مدل ی هانمنداتو

نتایج از  یگیره بهرع جهانی به موضوده و سترتوجه گت ثبار امه به منظو. در ادا دشوتلقی  یگیره بهربی یاای ارزمناسب بر

 نیزرو تحقیق پیش در که زش موآمینه ص در زبه خصو،ی تلف تولیدمخ ییابی بنگاههادر ارزها داده وششی مند تحلیل پدسو

نیا ط دسایر نقاان و یردر اتحصیلی  یحدهاوایی رایابی کاارزجهت در که به برخی تالشهایی وار فهرست  ، سته اشدر منظو

 د  :می شوره شااگرفته رت صو

ن را بررسی کاشان شهرستارسه مد 234شیزموت آیی  مؤسسارایابی  کاارزیاضی  ل رمدد برر(»کا3013تی )رحسین قد

را کا، صد در 333یی رانها با کاآصد در93.29سه رمد 00ن  دادکه نشای  یی  شهرابتدارس  ایی  مدرایع  کاز.توکرده است 

غیر ارس  که  مدن  داد نشارا غیر کارا وکاارس  بین  مددر ها ده ستاو ها داده یع  زمی باشند .تورا بقیه  غیر کاه  و یددتلقی گر

یع  زند .همچنین  توده اتولید کررا کاارس  مقایسه   با مدی را درمترکی  هاده ستاف  و مصری  را بیشتری  هارا، داده کا

 نه  می باشند .اپسرارس  مداز تر رانه کااختری  دشهرارس که  مدن  داد یی  نشاراکا

تحلیل  ی  پویال  مدده  از ستفااسالمی  با ه  آزاد انشگای  داحدهاوایی  راکا( ارزیابی 3012)هفشجانیکیومرث فتحی 

را سالمی ه  آزاد انشگادایی  راکار مذکوی  ساله ب رابررسی کرده است.رجنوان حد تهرردی ، واموی  مطالعه ، هااده دپوششی 

ئه  ی  اراپویال  مد.در هد دمی ار یابی  قررد ارزتحصیلی( مول  یک  نیمساو ساله) بیست  ده  مانی  دوره ی  زطی   یک  در 

هشی  تعریف  وپژو شی  زمو،  آضع یت ،  ونسانی وی انیرت  مکانای :  اهام به  ناای   دهستاده ای  وصلی  نهااسه  متغیر ه  شد

تعریف  ی یر متغیرهااز زهر یک  س  ساایر متغیر تفکیک  شدند .برزصلی  نیز به  چند ی  این  متغیرهااز اهریک  ه  و یددگر

یب  ابا تعیین  ضره  نگاه ، آشداج ستخردآوری  و اگر  تحصیلیل  یک   نیمساو طی  بیست ه ،  در نشگات داطالعار و اماه  آشد

ل  نهایت  مد، در یر مجموعه هازین  از اهریک  ( برایA.H.Pای تبی )براتحلیل  سلسله مرو تجزیه  ده  از ستفاانی  با وز

ست . گردیده اتعیین ل  هر نیمسادر صلی  ی  اهاده ستاو ها ده یب نهااضره  و ها حل  شدداده تحلیل  پوششی  ی  پویا
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م هر تره ،   در نشگاد داعملکره  نگاآست . ه  اها مشخص  شدل ین  نیمساه  در انشگادایی راضعیت  کال  ونتایج  مدس  ساابر

 ست .ه ائه  شدارایی  راکاد تی  جهت  بهبوداپیشنهاه  و یددتحلیل  گر، ست ده  ابورا هایی  که  ناکال نیمساص بخصو

ی ههاوگروهشی پژزشی و مود آعملکربی یاارزها  به ی داده تحلیل پوششل مدبا روش   (3019)  ترکاشوندآذر و 

 قبلیمقطع ل شامل معدل مده در ه شدگرفتر به کا یهاده ختند . نهاداپررس تربیت مده نشگادا نینسام اعلوه نشکدزشی داموآ

، تحصیلن مات  زمدل طو، رغ التحصیلیفال معدشامل ده ستفاا ردموه ستاندو ساتید  اپایه و یس رلتدامبلغ حق ن، نشجویادا

تحلیل پوششی  یمدلها انواعوجیها وخرو یها ورودز بهره گیری ابا ساتید هستند. ا بییاه ارزنمری  و کتردمقطع لی در قبواد دتع

بهینه  ی گیره ضعیت بهررا، وناکای ههاوگری لگوها، اهها وگررایی  تبه کارایی ، رکاه نمر BCC وCCRها مانند داده 

  .سته ایین شدمنابع تعاز  یمنده بهردر  هها وگراز هر یک ت وقو ضعف ط نقاد و منابع خواز  زشیموی آههاوگر

منتخب منطقه ی حد هاوایی نسبی رابه سنجش کاام قدایاضی ل ریک مدده از ستفاا( با 3019ران  )همکاو موسی خانی 

نظر رد موی حدهاه وری واشد بهرریابی ارزشاخص مالم کوئیست به ه از دستفاانهایتاَ با و ند دسالمی نموه آزاد انشگادا 2

ه وری شد بهررحد با وا33سی ربررد حد مووا39ع مجمواز هد که دمی ن نشال مدای جراز است . نتایج حاصله ه اخته شدداپر

 ست .ده ابوو برد روست که با کاهش عملکراحد وا9در تنها ده و جه بوامو

ی هاه نشگادامدیریت  شی زموآ یهاوه گررایی  ها کاششی داده تحلیل پوروش ( با 3017انی )زمییی و یکالدقاصفایی 

ین تحقیق در اند . ده اکربی یات علمی ارزخدماوهشی و فعالیت پژزشی ، موآکیفیت زشی، موآبعد کمیت ر چهارا  در  دولتی

سه در  ن ورودینشجویااد داتعدورودی شاخص  دوبا ه  شداحی طری یورسنا4س سااتصمیم گیر بر ی حدهارایی واکاان میز

وهشی و  خدمات علمی فعالیت پژزشی، موآکیفیت زشی، موآجی کمیت وشاخص خرر چهاو قت م وتما  علمی أتو هیمقطع 

 ست.ه اشد یگیرازه ندا

ا مورد پژوهی (، ارزایابی کارایی مدارس با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ه3017نادری ، ابولقاسم و همکاران )

مدارس راهنمایی شهر بابک ،داده های مربوط به معلمان ، مدارس و دانش آموزان را از روش تحلیل پوششی داده ها با 

بکارگیری پنج درونداد و دو برونداد به ارزیابی کارایی هر یک از واحد ها ،مجموعه های کارا ،الگوهای مرجع ،نهاده ها و ستاده 

کارا را نیز مشخص کرده است. با طراحی چهاروضعیت متفاوت تاثیر هریک از متغیرهای معلم،مدرسه و واحدهای ناهای مطلوب 

به دست آورده %34دانش آموزان بر کارایی مدارس مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است ،همچنین میزان ناکارایی مدارس را 

 است.

کارایی مدارس غیر دولتی با استفاده از تحلیل پوششی داده  ، سنجش3043، ، لیال علیزاده ماتک. سحر و علیزاده ماتک

اصالح شده برای سنجش کارایی مدارس ابتدایی غیر دولتی در استان گیالن استفاده شده   CCRها،در این تحقیق از مدل

نان مدرسه و وردی های مدل شامل سرانه فضای آموزشی، نسبت دانش آموزان به معلمان، نسبت دانش آموزان به کارکراست. و

شهریه دریافتی به ازای هر دانش آموز است و خروجی های مدل شامل تعداد دانش آموزان، تعداد دانش آموزان قبول شده در 

یافته های تحقیق نشان میدهد که در طی سال  .امتحانات پایان ترم و تعداد دانش اموزان قبول شده در سایر آزمون ها است

 . وجه به امکانات کمی موجود به کارایی دست نیافته اند، برخی از مدارس با ت14-43

وتحلیل پوششی داده  BSC ارزیابی عملکرد مدارس با مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن (،3042ابوالفضل رحمانی )

در  .است -42 43جامعه آماری تحقیق مدارس شهرستان تاکستان و قلمروزمانی تحقیق سال تحصیلی،IDEAهای بازه ای 

شاخص باکسب بیشترین امتیاز توسط خبرگان به عنوان شاخصهای اصلی وموثر در عملکرد مدارس انتخاب شده 29ن تحقیق ای

اند وسپس بخشی از این شاخصهارا به عنوان ورودی وبخش دیگر را به عنوان خروجی مدل تحلیل پوششی داده های بازه ای 
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دارای کارایی کامل )بالفعل(است . واحد های دیگر  تاکستان مورد مطالعهمدرسه ازمدارس شهرستان  4قرار گرفته است. کارایی 

 به علت دارا بوده حدپایین کارایی کمتر از یک دارای کارایی بالقوه می باشند.

تحقیقاتی لمللی نیز اعرصهبین ، در گرفتهم نجااها داده تحلیل پوششی  روش با ان یراخل در دابر  تحقیقاتی که وه عال

، سته  اشدم نجاارس امددر تحقیقاتی که از  یادینجا تعد، در استه اشدم نجاروش این ابا ن  گوناگو یمینه ها زده در گستر

 مورد بررسی قرار می گیرد.

را نفر 63333 نی  بالغ برزاموآنش  داکه   ییی  شهرابتدا  یسهرمد 99یابی ارزجهت  3413درسالوهمکارانش 3سنتب

ار داد سی  قرربررد موداده  39با را ئت اقرو یاضی  ات  رنمرر بدین منظود .و نموده ستفاا  DEA، از روش  یددشامل  می گر

ن  کنارکااد شامل  تعد  یاسه رمد  یهازان ، داده موآنش  دامعاشرین  و گی  ادیط خانوابه شرط مربوداده  9اد ین  تعد.از ا

مانی  هر زبه  جوساط یگر مربود  یداده  9ز،  و موآنش داهر ازاء به    شیزمورج  آکل  مخاز، موآنش دا333ازاء سه  به رمد

ان  مدیرو معلمین    یرهمکا، معلمین ش نگیز، اجتماعی  بین  معلمینا ودات امر، ضایت  شغلی ن  رچو  یاردمودر سه  رمد

نها یتًا وند دبورا یگر غیر کاد  یسه رمد29را و  سی کارتحت  برارس مداز سهرمد03د . بوزش موآ  یدفر  یهاارس  و روش مد

 گرفت .رت  نیز صود کمبو یتحلیل  متغیرهاو منابع  تخصیص 

عمومی ارس تخصیصی مدو یی فنی راکاه در شدد یجاات اند تغییرروتحلیل ان هشی با عنووپژدر 2330ل سادر  2بنکر

 د. یابی کرم ارزتا سواول  یتبه هار یاس را دارایالت تگزل اشماو شرقی ب جنوب، غرارس یی مدراکاان میزاس، تگز

به ط مربون نگلستای انشگاههای داهاده از داده ستفااها با ن بیرستازش در دموآیی راکای گیرازه ندا 2336 0جیل جونز

 با استفاده از آمارفارغ التحصیالن دانشگاه ها به تحلیل عملکرد ابتدایی هاپرداخت.به روش تحلیل پوششی داده ها 3440لسا

تحلیل ل مناسب یک مد،لتی و دویی  خصوصی ابتدارس امدی  برابرو یی رامقایسه کاای ( بر2333ش )نراهمکاو9ی اچرچ

هستند ارس مداع نواشی تجمعی زمود آکه مناسب مقایسه عملکری چند بعدی ند. سپس مالکهادحی کراطرداده پوششی ها 

قابل ی برترد، شوظ لحای برابرد و بگیررت سه صورمحیط مدی ابرل مانی که کنترزهد  دمی ن ند. نتایج تحقیق نشادئه کرارا

 ارد. ندد جوارس ومداع نون امیا ای مالحظه 

 روش پژوهش-9

آزمودنی های این پژوهش را ست.ا 3040-49تحصیلی ل ساآن مانی  و زقلمرو  تحلیلی -توصیفیع نواز ین تحقیق ا

می باشد .  40-49جمع آوری شده مربوط به سال تحصیلی تشکیل می دهندکه اطالعات  شهرستان ازنا  ابتداییمدارس 

این شهرستان انتخاب  ابتداییانتخاب مسئول آموزش با  ابتداییمدرسه  دخترانه و پسرانه از میان کلیه ی مدارس 03تعداد

 .شده اند

است که شامل  در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از جداول استفاده شدهبه منظور تسهیل در جمع آوری داده ها 

 . سیم شده اندواین موارد به دو دسته ورودی ها و خروجی ها تق  است مورد1

 

                                                           
1 -Bessent 
2 - Banker 
3 -Jill Johnes 
4 - Cherchye 
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 شیوه ی اجرا و روش های آماری-9

با همکاری و مساعدت کارکنان این سازمان تعدادی از مدارس از میان وواحد آموزش و پرورش این شهرستان به وسیله 

اب گردید که انتظار می رود این مدارس کاراییشان در سطح کم ، متوسط وباال دخترانه و پسرانه انتخ ابتداییکلیه مدارس 

قرار گرفته و توضیحات الزم به ایشان  در اختیار مسئول بخش آموزش ابتداییباشد. پس از تعیین مدارس جداول مشخص شده 

نین در راستای کسب اطالعات همچو در اختیار محقق قرار گرفته است.ارائه گردید ، سپس اطالعات در جداول ثبت شده 

 همکاری نموده اند.بیشتر  تعدادی از معلمان مدارس نیز 

 تجربی تحقیقتحلیل ها و یافته های -6

را برای این مدل تعیین بتدا باید ورودی ها و خروجی هاا پرداخته شد،DEA همانطور که تا به اینجا به معرفی مدل 

 بنا براین: پرداخته شودبررسی آنها برای ارزیابی عملکرد مدارس به  سپسکرده و

 

 

 

 

 

 

 

 تعداددانش آموزان 

تعداد معلمین   

 سابقه معلمین

 مدرك تحصیلی معلمین 

 هزینه های مدارس 

 ساعات کار معلمین در هفته 

 حقوق و مزایا معلمان 

 

 می پردازیم ارائه شده است به صورت میانگینزیر  ولدر جدکه وضعیت کلی متغیر های مورد بهره گیری حال به بررسی 

نفر است و میانگین تعداد معلمین این مدارس  391. همانطور که مشاهده می کنیم میانگین تعداد دانش آموزان این مدارس 

که میانگین سابقه کاری معلمان هرمدرسه  استتعریف شده سال  03تا  9ین در دامنه ی مسابقه ی کاری معل نفر است. 33

همینطور مدرك تحصیلی معلمان در سه سطح دیپلم و می باشد سال23.66قه کاری معلمان انگین کل سابمحاسبه شده و می

 دهی میانگین آنها محاسبه شده است.،فوق دیپلم و لیسانس تعریف شده و پس از وزن 

ها ورودی مدرسه  
 خروجی ها

ل خ قبولی کنر

 دانش آموزان 

ش ترخ قبولی دان

 سال آخر آموزان

49-49سال در   
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آنان است،  میانگین حقوق و مزایای معلمین نیز مجموع حقوق و مزایای ساعت کاری آنان و همچنین ساعات اضافه کاری

تومان بیان شده است که این هزینه متناسب با ساعت اضافه کاری معلمین به حقوق آنان 6333هزینه هر ساعت اضافه کاری 

افزوده می شود،البته باید این نکته را نیز بیان کنیم که متناسب با سابقه معلمین و میزان تحصیالت آنان نیز پایه ی حقوق 

 آنان متفاوت است.

 متغییر های ورودی و خروجیمیانگین  1اره جدول شم

   
  

یر
غی

مت
    

   
   

   
  

سه
در

م
 

تعداد 

دانش 

 آموزان

تعداد 

 معلمان

سابقه 

تدریس 

 معلمان

مدرک تحصیلی 

)میانگین معلمان

 وزن دهی (

 حقوق معلمان

 )تومان(

بودجه سرانه 

 مدرسه

 )تومان(

درصد قبولی 

کل دانش 

 اموزان

درصد

 قبولی دانش

 اموزان سال

 اخر

 %90/44 %90/44 3119467 3936333 69399/3 23.66 33 391 میانگین

مورد BCC-Oو  CCR-Oبا دو الگوی متعارف تحلیل پوششی داده ها  مدرسه  03از  داده های آماری گردآوری شده

. از آنجایی که به واحد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از این طریق کارایی مدارس مورد بررسی و عملکرد آنها ارزیابی شده است 

مثل تعداد دانش آموزان ، تعداد معلمان و ... تعلق می گیرد اما خروجی آنها به نحوه بهره های آموزشی مقدار ثابتی نهاده 

گیریشان از منابع بستگی دارد ، بنابراین مدل های خروجی محور مناسب تر هستند. بر همین اساس در این مقاله تاکید برمدل 

صورت می گیرد. به منظور مقایسه دو رویکرد BCC-Oی محور و بررسی و تجزیه و تحلیل های اصلی بر روی مدل های خروج

بازده به مقیاس ثابت و بازده به مقیاس متغییر هردو مدل به صورت عملی اجرا و ارزیابی شده و در جداول نشان داده می شوند. 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی وdeap م افزار همانطور که قبال نیز اشاره کردیم داده ها با نر

 CCR-Oمدل  جیوخرورودی ودو شاخص شش حدها با د وایابی  عملكر: ارز2ول شماره دج

 واحدهای مرجع کارایی مدرسه واحدهای مرجع کارایی مدرسه

3 641/3 33،29،21،20 36 499/3 24،39 

2 499/3 39،24 37 493/3 39،24 

0 472/3 24،39 31 179/3 20،39،21،33 

9 461/3 21،24،39 34 73/3 21،20،39،33 

9 113/3 21،39،33 23 423/3 20،21،39،33 

6 499/3 24،39 23 779/3 20،21،33،29 

7 492/3 24،39 22 791/3 39،21 

1 799/3 21،39،33،20،29 20 3  

4 131/3 21،20،33،29 29 726/3 24،39،21،29 

33 3  29 3  

33 111/3 21،33،20،29 26 413/3 24،20،21،29 

32 407/3 39،24 27 44/3 24 

30 490/3 24،39 21 3  

39 3  24 3  

39 491/3 24،39 03 449/3 24،20،39 
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می پردازیم.همانطور که در جدول باال مالحظه می CRR-O ابتدا به بررسی ارزیابی کارایی واحدهای آموزشی به روش 

واحد  03نمایش داده شده است . براساس اجرای این مدل از 2ایی واحد ها به همراه واحدهای مرجع در جدول کنید نمره کار

واحد کارآمد محسوب شده اند.واحدهای مرجع برای هریک از واحدهای ناکارا نیز مشخص شده  6واحد ناکارا و 29آموزشی 

 مرتبه می باشد. 31می باشدو  39ه واحد است که بیشترین تعداد دفعات واحد مرجع قرار گرفتن متعلق ب

 BCC-Oمدل جی وخرورودی ودو شاخص شش حدها با د وایابی  عملكر: ارز3ول شماره جد
 واحدهای مرجع کارایی مدرسه واحدهای مرجع کارایی مدرسه

3 3 24 36 3 24،0،39 

2 3 24،22،0 37 3 24 

0 3 24،39،39 31 41/3 20،24،33 

9 3 39،24 34 47/3 20،39،36،37 

9 3 24،39 23 47/3 20،24،36،39 

6 3 24،30،2،39 23 3 37،26،9 

7 3 24،39 22 3 32،4،26 

1 3 39،39 20 3 20 

4 3 26،39 29 44/3 26،24 

33 3 33 29 3 29 

33 3 39،30،24 26 3 26 

32 3 39،24 27 44/3 24 

30 3 39،24 21 3 21 

39 3 39 24 3 24 

39 3 24،39 03 3 03 

پرداخته ایم و نتایج را در جدول فوق مشاهده می کنید.براساس مقادیر BCC-O در مرحله بعد به اجرای مدل به روش

زیرا در این روش واحدهای شاخص های کارایی می بینیم که شمار واحد های کارا در مقایسه با مدل قبل افزایش یافته است 

واحدهای CCR-O فعالیت آنان هستند مقایسه می شوند،اما در روش آموزشی با واحدهای آموزشی که در حجم مشابه 

واحدهای کارای آن کاهش می یابد.همانطور که  آموزشی با واحدهای مشابه مقایسه نمی شوند و در نتیجه ناکارا هستند و سایر

ا هستند.کمترین میزان ناکارا هستندوسایر واحد های آموزشی کار31،34،23،29،27در جدول مالحظه می شود تنها واحدهای 

 می باشد.34،23ی مربوط به واحدهای ناکاراو بیشترین میزان  27و29ناکارایی مربوط به واحد های 

در منابع ارس از مدی  گیره ضعیتبهینگی بهروتعیین ،  هاداده تحلیل پوششی ی قابلیتهااز یکی دانیم ی همانطور که م

ان که به همین میزد حد مشخص می  شووایی هر راناکا، میزان یک کم کنیماز  راحد وایی هر راکاه ست . چنانچه نمرس استرد

 بهینه برسد .ی گیره ضعیتبهروببخشد تا به د بهبود را خوی  گیره بهران حد باید میزواهر 

 هر الگوازاستفاده :میزان ناکارایی و ضریب 4ل شماره جدو
 درصد بهره گیری از هرواحد ناکارایی مدرسه

31 32./ (333/3)24 ( ،716/3)20  ،(239/3)33 

34 30./ (333/3)20 ( ،206/3)39 ( ،64/3)36 ( ،370/3)37 

23 30./ (333/3)20 ( ،364/3)24 ( ،337/3)36 ( ،729/3)39 

29 33./ (376/3)26 ( ،129/3)24 

27 33./ (3)24 

نیز نمایش دهد. با این قابلیت می توان  را هاهمچنین تحلیل پوششی داده ها می تواند میزان مازاد و یا کمبود در متغییر

تعیین کرد که کدام متغییرها نیاز به بررسی بیشتر داشته و از طریق افزایش و یا کاهش آنها می توان کارایی واحد مربوط به 
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ده می شود را نشان می دهد همانطور که مشاهو کمبود در خروجی ها ول زیر میزان مازاد ورودی ها اجد آن را افزایش داد.

با افزایش خروجی خود و یا ارای مازاد بوده که می توانند اگرچه برخی واحد ها دارای کارایی هستند اما در برخی از متغیر ها د

 با کاهش در بهره گیری از برخی متغییر ها کاراتر شوند . 

 ورودی نداشتند.هیچگونه مازادی در متغیرهای  33،29،26،27،21،24،03است که واحدهای  الزم به ذکر

 3مازاد در ورودی ها با توجه به واحد های مرجع جدول شماره  slackقادیر م :5جدول شماره 

یر
غی

مت
 

سه
در

م
 

تعداد 

دانش 

 آموزان

تعداد 

 معلمان

سابقه 

تدریس 

 معلمان

مدرک تحصیلی 

معلمان)میانگین 

 وزن دهی (

بودجه سرانه  حقوق معلمان

 مدرسه

3 206 22 34/9 27/3 433333 0411333 

2 12 20/6 3 399/3 3 7/926196 

0 37 3 964/7 314/3 3 293333 

9 31 3 690/3 310/3 97/93921 92/021973 

9 399 36/32 326/9 3.303 497613 0/3637000 

6 3 039/9 331/7 3 3 71/023312 

7 73 33/9 737/9 3 97/69714 70/3340149 

1 320 937/9 379/0 3 00/3333100 2443333 

4 396 42/4 3 3 13/461313 2429434 

33 341 23/32 110/3 3 362/461362 13/0799241 

32 399 06/9 237/3 3 391/79260 97/2497603 

30 369 049/6 3 3 926/94233 260/3971339 

39 3 3 3 3 9423 3 

39 73 419/0 3 393/3 77/729176 732333 

36 333 739/7 9/2 349/3 34/467443 669903 

37 67 33 3 29/3 709/3396397 133333 

31 43 719/6 3 236/3 740/412293 66/323761 

34 3 206/3 3 310/3 136/4999736 040/39733 

23 3 469/2 3 3 943911209 33/361964 

23 369 193/6 994/2 009/3 3 393/0393649 

22 3 3 3 3 3 49296370 

20 3 3 994/9 3 3 3 

29 330 249/6 3 3 3 97/693376 

ه می شود جزء واحدهای همانطور که در جدول  مشاهد 27و 29طبق اطالعات حاصل در متغییرهای خروجی تنها واحد 

تند که در میزان متغییر خروجی دوم یعنی درصد قبولی دانش آموزان در سال آخر دارای کمبود می باشد که این ناکارایی هس

 دم کارایی این واحد باشد.کمبود می تواند یکی از عوامل ع

 3کمبود در خروجی با توجه به واحد های مرجع جدول شماره  slack: مقادیر 6جدول شماره 

   
ر 

یی
تغ

م
 

  
سه

در
م

 

درصد قبولی کل 

 دانش اموزان

درصد قبولی دانش 

 اموزان سال اخر
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29 3 33/ 

27 3 33/ 

 سون پترسون()روش اندررتبه بندی واحدهای کارآمدنتایج  :7جدول شماره 
 مقداربهینه واحدکارا  مقدار بهینه واحد کارا مقداربهینه واحدکارا

3 60/96 33 92/96 22 33/92 

2 63/93 33 22/99 20 92/97 

0 32/99 32 76/94 29 44/46 

9 37/93 30 22/19 26 77/14 

9 20/43 39 13/332 21 34/69 

6 36/17 39 36/49 24 32/333 

7 91/16 36 43/49 03 92/333 

1 30/96 37 34/49   

4 34/96 23 33/99   

و می تواند الگوی برای است 3دارای رتبهبیشترین مقدار بهینه به عنوان کاراترین واحد  با39واحد مطابق جدول باال 

می تواند الگوی واحدهای کارا به منظور بهترکردن میزان کارایشان و افزایش بهره وری از نهاده ها باشد ،همچنین این واحد 

 بترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. 03و  24وپس از آن واحدهای برای تمام واحدهای ناکارامد نیز باشد . 

 بحث و بررسی-7

دانش آموزان و دانشجویان در سطح بین المللی صورت گرفته است اما در کشورمان تحقیقات بسیاری در زمینه آموزش 

افزایش توجه به این موضوع و نقش موثر آموزش در مسائل جامعه و ضرورت آن در امور کشور بیشتر  در سالهای اخیر به دلیل

در مقاطع پایین ترتحصیلی  DEAمورد توجه قرار گرفته است با این حال پرداختن به این مباحث به ویژه با بکارگیری رویکرد 

ورت گرفته است که این امر در بخش پیشنه تحقیق نیز قابل کمتر به چشم می خورد و بیشتر تحقیقات در حوزه دانشگاه ها ص

 مشاهده می باشد.

که از زمان توصیفی شدن ارزیابی دانش آموزان در این مقطع  ،آن استاست از نکاتی که در این پژوهش قابل ذکریکی 

،این پژوهش در این زمان صورت گرفته است   DEAتحصیلی تحقیقات بسیار کمی در زمینه ارزیابی عملکرد مدارس با رویکرد

تعیین کرد و  اما نمی توان به صورت دقیق آن  را صورت گرفته است و علی رغم اینکه درصد قبولی دانش آموزان باال است

ارزیابی میزان  با این شیوه چنان که معلمان نیز اشاره کردندمیانگین معدل قبولی آنان را به صورت دقیق مصاحبه کرد ،هم

دانش آموزان بخوبی معین نیست و این امر در ارزیابی عملکرد کالس و به طور کل مدرسه تاثیرگذار می پیشرفت تحصیلی 

 باشد.

نکته قابل ذکر در رابطه با مدارس ناکارا آن است که با توجه به نتایج به دست آمده هیچکدام از مدارس دارای کارایی 

ده های مورد نیاز را در اختیار دارند ولی نتوانسته اندبه نحوه صحیح از منفی نیستند ،در نتیجه مدارس با اینکه امکانات و نها

که با پژوهش کیومرث فتحی هفشجانی نیز تطابق آنها در جهت اثر بخشی و کارایی بیشتر واحد آموزشی خود استفاده کنند،

 دارد.

از مدارس %23شاهده می شود که با اجرای مدل اول م BCCو CCRدارای دو رویکرد  deaهمانطور که قبال اشاره شد 

مدارس کارا  %10.9می باشد اما در اجرای مدل دوم  339/3و 032/3مدارس ناکارا می باشند و رنج ناکارآمدی بین %13کارا و 

است . با تغییر مدل مشاهده می شود که میزان کارایی به شدت  33/3و  30/3ناکارا می باشند و رنج ناکارآمدی بین %36.6و 

فته است که به این نکته اشاره دارد،واحدهای آموزشی می توانند برمیزان خروجیشان با بهره گیری مناسب از منابع افزایش یا
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برای گروه های آموزشی به دو دلیل مناسبتر است :اول به  BCC-Oطراحی مدل به روش به همین دلیل تاثیرگذار باشند، 

مانند )سابقه تدریس معلمان ومدرك تحصیلی (ندارد و دیگر آنکه دلیل آنکه این واحد ها کنترلی بر کاهش ورودی های 

مدیران سعی می کنند کارکنان را تشویق به افزایش خروجی کنند تا کاهش ورودی ها ، به عنوان مثال مدارس بودجه تعلق 

افزایش تعداد دانش گرفته به واحد آموزیشان را برای انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی کافی نمی دانند و متناسب با 

 آموزان درخواست مبلغی بیشتر را دارند.

و علل انتخاب و مناسب بودن این روش  و نتایج به دست آمده از اجرای مدل برای این   BCC-Oاستفاده از مدل 

د ومناسب پژوهش نیز با نتایج به دست آمده از پژوهش ارزیابی کارایی مدارس شهرستان بابک ،ابوالقاسم نادری همخوانی دار

 بودن آن را نشان می دهد .

 پیشنهاداتنتایج و-1

را به سمت کارایی بیشتر هدایت کنیم می توانیم  ناکارابرای آنکه بخواهیم سطح کارایی مدارس را باال ببریم و مدارس 

 چند پیشنهادزیر را ارائه دهیم:

ارزیابی برای کلیه مقاطع تحصیلی که این را در نظر گرفت اما بسیار خوب است  ابتداییاین پژوهش تنها مدارس  -3

 صورت گیرد.

با توجه به اینکه دوره زمانی این پژوهش یک سال انتخاب شده است به سایر محقیقین عالقه مند به فعالیت در این  -2

و انتخاب کنند خود را بیش از یک سال دوره زمانی مطالعه  زمینه پیشنهاد می شود که برای دستیابی به نتایج بهتر و دقیق تر 

 روند تغییرات کارایی گروه ها بهتر تجزیه و تحلیل شود.در نتیجه 

و ید دگرب نتخاای اسه رمل مداین تحقیق صرفا عو، در اشی ورپرو شی زموی آهاده ستاو ها داده یگر دتوجه به  -0

جنبی  ی  فعالیت ها، یس رباتد شته  تحصیلی  معلمین دن  رمناسب بو، تمایل  معلمین ه  و نگیزاقبیل : از یگردمل اعو

ست  که  بایستی  ه  انشدداده  خالت  ، دسه رمل غیر مدایگر عوودسه  رها با مدری  آن همکاولدین  اد واسوان  میزارس ، مد

 گیرند.ارتوجه  قرردموارس  یی  مدراکادقیق ترعملکردیابی  ارزجهت 

رمطالعه منظم و برنامه ریزی برای دانش آموزان در طول سال مدیران و کادر مدرسه به ویژه معلمین،تاکید بیشتری ب -6

 نمایند.

 

 

 

 

 

 

 منابع-4
تحلیل ل مدده از ستفاابا ان مدیرد یابی عملکرارز 3043 ، مریمصانعی ، فاطمه ن بنی عامریا ،سماعیل انجفی ] 3[ 

 صنایع وه گرت تحقیقام د علوحان واسالمی تهره آزاد انشگاداشاخص مالم کوئیست . ی ازگیره بهرو ها داده پوششی 
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 نشر نی مدیریت منابع انسانی، تهران، ، 3017جزنی، نسرین]2[

 ، مدیریت عملکرد بسترساز، اصفهان، نشر ارکان3013سلطانی، ایرج ]0[

 ارزشیابی عملکرد کارکنان، تهران، انتشارات آن، 3012گودرزی، ناصر ]9[

هش وفصلنامه پژی، شهران عمری یی فنی فعالیت هاراکای گیرازه ند، ا 3019هنیر، سارپای نصیر، هللانعمت ی، کبرا]9[

 م،.سوره شما، پنجمل سادی، قتصای اها

(ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده 3019آذر،عادل و ترکاشوند علیرضا)]6[

 3-20، 3،شماره33مدرس علوم انسانی،دوره فصلنامه . دانشگاه تربیت مدرس ها:گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی

شی مدیریت زمووه آگرد یابی عملکرای ارزبرح حی نه طرا( طر3017صفایی قادیکالیی ، عبدالحمید و میزانی ، ندا)]7[

 333ـ329، 9ره شما، هشتمل جتماعی مدیریت ساو انسانی م اهشنامه علووپژ ر .لتی کشوی دونشگاههادردا

مرث رساله دکتری ارزیابی کارایی واحد های دانشگاه آزاد اسالمی با استفاده از تحلیل پوششی ی ،کیوفتحی هفشجان]1[

 3012داده ها،مطالعه موردی واحدتهران جنوب 

، انتشارات دانشکده مدیریت ، کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها تهرانی مدل ها،  3010، ، محمدرضا، مهرگان]4[

 لواپ چا، دانشگاه تهران

ارایی واحدهای اجرایی گمرك ایران از طریق روش تحلیل ارزیابی ک، 3012،  هاشمی،سیما ؛معین الدینی،پرستو]33[

 انتشارات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،پوششی داده ها

، سنجش کارایی مدارس غیر دولتی با استفاده از تحلیل پوششی 3043، ، لیال  علیزاده ماتک. سحر و علیزاده ماتک]33[

 ، بابلسر، دانشگاه مازندران، چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها داده ها،

وتحلیل پوششی  BSC ارزیابی عملکرد مدارس با مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن ،3042رحمانی ،ابوالفضل ]32[

 ،کنفرانس مدیریت چالش ها و راهکارهاIDEAداده های بازه ای 

س با بهره گیری از روش تحلیل ، ارزایابی کارایی مدار 3017و صادقی اعظم ، نادری ابوالقاسم ،حسنی حجت ]30[

 40،پاییز 0پوششی داده ها مورد پژوهی مدارس شهرستان بابک،فصلنامه تعلیم و تربیت،شماره 

 ،کاربرد مدل ریاضی ارزیابی موسسات آموزشی مدارس شهرستان کاشان3013[ قدرتی حسین 39]

[15] Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of 

decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429-444. 

[16] Odeck, James, Measurment  Productivity Growth and Efficiency with Data 

Envelopment Analysis an Aplication on the Norwegian Road Sector, Doctoral Thesis 

Dessertion, Gotenborg university, 1993. 

[17] Zommorrodian –M.R. “Guide Lines for Improving Efficiency in Elementary schools 

in Western Massachusetts, 1990, pp:10-45 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/25886/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88_%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86_%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/25886/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88_%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86_%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c
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http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/235903/(dea)-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7
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