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 اساس بر آموزش حوزه در رانيا يپزشك علوم يها دانشگاهبندي  رتبه
  ييكارا شاخص

  
  يميعظ عباس ،يمراد غالمرضا ،فر يمحب رفعت ،يليفضا هيسم ،*يوسفي يمهد ،يسهراب زهره

  
  

  چكيده
 علوم يها دانشگاهبندي  رده هدف مطالعه نيا كشور، يآموزش نظام در يپزشك علوم يها دانشگاه تياهم و گسترش به توجه با: مقدمه
  .است كرده دنبال را ها ستانده و ها نهاده اساس بر يآموزش حوزه در رانيا يپزشك
ستانده در سال 2 و نهاده 4 از استفاده با كشور پزشكي علوم دانشگاه 41 آموزشيكارآيي  تحليلي،-توصيفي مطالعه اين در: ها روش
  .گرفت قرار تحليل و بررسي موردها  با استفاده از روش تحليل پوششي داده 1387
كارآيي  داراي ترتيب به پزشكي علوم يها دانشگاه درصد 32 و 25 كه بود آن از حاكيكارآيي  انواعگيري  ازهاند   به مربوط نتايج: نتايج
 متوسط به طور. كردند نمي فعاليت بهينه مقياس در مطالعه مورد واحدهاي از درصد 71 و اند  بوده درصد 100 مديريتيكارآيي  و فني

  .آمد به دست درصد 73 مطالعه مورد يها دانشگاه فنيكارآيي 
 با و مناسب يريز برنامه يك با توان مي مطالعه مورد واحدهاي دركارآيي  افزايش درصدي 27 ظرفيت وجود به توجه با: گيري نتيجه
  .كرد دنبال را آناكار واحدهاي دركارآيي  هدف ارتقاي كارآيي، برتر الگوهاي از استفاده

  
  يپزشك علوم يها دانشگاه ،ها داده يپوشش ليتحل ستانده، نهاده،: هاي كليدي واژه

  417تا  408):4(11؛ 1390آبان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  

  مقدمه 
 نيباالتر عنوان به وستهيپ يعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

                                                            
، سالمت، اقتصاد يتخصص يدكتر يدانشجو يوسفي يمهد: نويسنده مسؤول *

 .، ايرانتهران مدرس تيترب ، دانشگاه.اقتصاد گروه اقتصاد، و تيريمد دانشكده
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 علوم دانشگاه ،يدرمان و يبهداشت خدمات تيريمد يدكتر ار،ياستاد ،يسهراب زهره دكتر
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. ايران  تهران، تهران، يپزشك علوم دانشگاه سالمت، اطالعات تيريمد يدكتر

)fazaeli93@gmail.comm(فر يمحب رفعت دكتر ؛ )تيريمد يدكتر ،)اريستادا 
   .ايران قزوين، ن،يقزو يپزشك علوم دانشگاه ،يدرمان و يبهداشت خدمات

smrf55@yahoo.com)(يمراد غالمرضا دكتر ؛ )مدارك يآموزش گروه) ارياستاد 
 .ايران رضوي، خراسان مشهد، يپزشك علوم دانشگاه سالمت اطالعات يفناور و يپزشك

)MoradiGh@mums.ac.ir(يميعظ عباس دكتر ؛ )يراپزشكيپ دانشكده، )اريدانش 
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اصالح شده و  17/5/90به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  28/1/89اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 18/5/90در تاريخ 

 با و شده محسوب جامعه علم ديتول و يورز شهياند   مراكز
 يراستا در پژوهان دانش و محققان متفكران، تيفعال و حضور
 ،يفكر يها تكحر به دنيبخش جهت امر در ،يعلم ياعتال
 در. دارند ياساس ينقش جامعه ياسيس و يفرهنگ ،ياعتقاد
 جهان يها دانشگاه در آموزشي يريز برنامه اخير، يها سال
 تعداد تربيت امكان و رشديافته كمي بعد نظر از بيشتر سوم،
 مسأله. )1(است نموده فراهم را آموختگان دانش از كثيري
 افزايش عالي، آموزش مراكز گسترش آموزش، شدن جهاني
 از و تحصيلي يها رشته تعدد ،ليتحص ادامه به مندان هعالق
 پيشرفت نيهمچن و بودجه و مالي منابع محدوديت يطرف

 نمايان را ها دانشگاه كارآيي ارزيابي ضرورت تكنولوژي،
 مسأله كه گفت توان مي موضوع نيا به توجه با. سازد مي
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 مسأله كي حال نيع در ،يآموزش خدمات ارائه نحوه و آموزش
 مورد را آننيز  دگاهيد نيا از ديبا و است ياجتماع - ياقتصاد
 يماد منابع مطلوب يريبكارگ رايز داد، قرار كنكاش و يبررس

 مستلزم ،يآموزش خدمات مؤثر عرضه و ديتول يبرا يانسان و
 كارآيي ارزيابي يبرا .است ياقتصاد يها يمند قانون از يآگاه
 توجه با يعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در اثربخشي و
داد  برون و فرايند ،داد درون مقوله سه ديبا آموزشي، اهداف به
  .)2(داد قرار توجه مورد را
 حاصل يصورت در واحد كي دركارآيي  اقتصاد، علم نظر از
 سطح به واحد نيا ممكن، نهيهز و منابع نيكمتر با كه گردد مي
 با گريد فيتعر به اي و ابدي دست خدمات و ها ستانده از ينيمع

 از ممكن حد نيشتريب به ها نهيهز و منابع از ينيمع سطح
  .)3(كند دايپ دست خدمات و ستانده
 يپزشك علوم يها دانشگاه يآموزش حوزه دركارآيي  سنجش

 و مربوطه رانيمد به بازخورد براي منبعي عنوان به تواند مي
 به كمك كاركنان، مشاركت واي  حرفه هاي توانايي افزايش
 شناسايي مختلف، واحدهايوري  بهره مقايسه ،ها تياولو تنظيم
 برايگيري  تصميم به كمك كارآيي، كاهش اي افزايش داليل
 به كمك و برنامه يك يا كاركرد ،ها تيفعال توقف يا تداوم

  .)5و4(شود برده كار به واحدها به منابع نهيبه اختصاص
  روش دو ازمعموالً  مشابه واحدهاي كارآيي مقايسه براي

) non-Parametric( ناپارامتريك و) Parametric( پارامتريك
 واحد يك نخست پارامتريك، يها روش در. شود مي استفاده
 »فرضي« است واحدي نمونه، واحد اين. شود مي تعريف نمونه
 بيشترين« و كند مي مصرف را »ممكن نهاده ميزان كمترين« كه

معموالً  نمونه واحد. نمايد مي توليد را »ممكن دهنستا ميزان
 ارزيابي براي »معياري« عنوان به صرفاً و ندارد خارجي وجود
  .)6(گيرد مي قرار استفاده مورد موجود واحدهاي عملكرد

 واحدي با موجود واحدهاي ناپارامتريك يها روش در
 عوض در. شوند نمي مقايسه» نمونه واحد« نام به فرضي

 مقايسه يكديگر با موجود واحدهاي كليه روش، اين در
 خطي ريزي برنامه كارهاي و ساز از استفاده با و شده

  .شوند مي شناسايي تر موفق واحدهاي

 Data envelopment( ها داده يپوشش ليتحل روش

analysis-DEA (كيناپارامتر يها روش نيپركاربردتر از يكي 
 از آكار مرز منحني روش، اين در. استكارآيي  گيري ازهاند   در
 شوند مي تعيين خطي يريز برنامه وسيله به كه نقاط سري يك

 بازده فرض دو از توان مي نقاط تعيين براي. گردد مي ايجاد
 يريز برنامه روش. كرد استفاده مقياس به نسبت متغير و ثابت
 واحد آيا كه كند مي مشخص سازي بهينه از بعد خطي،
 يا است گرفته قرار كارآيي خط روي موردنظر گيرنده تصميم

 تفكيك يكديگر از آناكار و آكار واحدهاي وسيله بدين نه؟
 پايه بر را ها ستانده توان مي روش اين در است گفتني. شوند مي

 از استفاده با كه اين يا و كرد حداكثر مشخصي يها نهاده
  .)7و6(نمود حداقل را ها نهاده معين، يها ستانده
 يعموم يمعرف درباره مقاله نياول چاپ به منجر كهاي  مطالعه
DEA رساله موضوع به مربوط د،يگرد 1978 سال در 
 كوپر يآقا ييراهنما با) Rhodess( رودس يدكترا

)Cooper( كايآمر يدولت مدارسبندي  رتبه به كه باشد مي 
 گيري ازهاند   روش عنوان به عمدتاً كه روش نيا. بود پرداخته
 كه ييها سازمان يبرا است شده شناخته جهان دركارآيي 
 اتكا رقابليغ اي ستين دسترس درمعموالً  آنها يمتيق اطالعات

  .)9تا7(دارداي  مالحظه قابل كاربرد است
 ليتحل روش از استفاده با يآموزش حوزه در يمتعدد مطالعات
 توان مي جمله آن از كه است دهيرس انجام به ها داده يپوشش

 ارزيابي جهت فازي   DEA   مدل يكارائه « عنوان بااي  مطالعه به
 اشاره »تهران دانشگاه انساني علوم هاي    دانشكده نسبي عملكرد
 دو از يبررس مورد يها دانشكدهكارآيي  ليتحل جهت كه نمود
  .)10(است كرده استفاده يآموزشداد  برون دو و داد درون
 و يآموزش عملكرد يابيارز« عنوان با مطالعه ديگريدر 

 انجام »ها داده يپژوهش يليتحل مدل از استفاده با يپژوهش
  :گرفتند قرار تأييد مورد ريز موارد ،است شده

 خود يها تليقاب به توجه با تواند مي ها داده پوششي تحليل مدل - 
  .گيرد قرار استفاده مورد آموزشي يها سيستم ارزيابي در
 ريمتغ بازده با عملكردي داراي اغلب آموزشي يها نظام - 

  .باشند مي مقياس به نسبت
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 يها محيط و ها دانشگاه اداره نحوه به توجه با -
 اين در مضاعفي اهميت داراي مقياس كارآيي آموزشي،

  .)11(باشد مي حوزه
 استفاده با، استراليا دانشگاه 36 روي بر تحقيق با پژوهشگري

 غير( غيرآكادميك و) علمي هيأت( آكادميك كارمندان نهاده دو از
  .)12(است نموده اجرا را DEA مدل سه ،)علمي هيأت
 اياسترال يها دانشگاهكارآيي  سنجش كه با هدفي ديگر مطالعه
 ها ستانده و ها نهاده تعداد در كاهش كه داد نشان پذيرفت، انجام
 مطالعه مورد دانشگاهي يها واحد كارآيي امتياز كاهش موجب
  .)13(شد خواهد

 به نظر و خارج و داخل در موجود اتيتجرب به توجه با
 علوم يها دانشگاه آموزش بخش دركارآيي  گيري ازهاند   تياهم

 حوزهكارآيي  ليتحل با نمود يسع مطالعه نيا كشور، يپزشك
 روش از استفاده با كشور يپزشك علوم يها دانشگاه يآموزش

 زانيم از يريتصو جاديا بر عالوه ها داده يپوشش ليتحل
 يبرا را يمناسب يهاكار راه مذكور، يواحدها از كي هركارآيي 

  .دهد ارائه واحدها نياكارآيي  يارتقا
  

  ها روش
 نوع از و باشد مي تحليلي- توصيفي صورت به پژوهش اين

 حاضر پژوهش نيز مقصد نظر از. است مقطعي مطالعات
 كليه شامل تحقيق اين در پژوهش جامعه. باشد مي كاربردي

 41( كشور يپزشك علوم يها دانشگاه يآموزش يها حوزه
 پذير امكان جامعه تمامي مطالعه كه آنجايي از. باشد مي )واحد
 كل و است امدهين عمل بهگيري  نمونه مطالعه اين در لذا بود،

 در رفته كاره ب يها ريمتغ. است گرفته قرار مطالعه مورد جامعه
 نحوه. اند  بوده ها ستانده و ها نهاده دسته دو شامل پژوهش نيا

 با ابتدا كه است بوده صورت نيا به زين رهايمتغ نيا انتخاب
 ،يا كتابخانه منابع شامل دسترس در و موجود منابع از استفاده

 از يستيل كارشناسان، با مصاحبه و ها گزارش نترنت،يا
 شاخص 68 و يورود اي نهاده شاخص 58 شامل ها شاخص
 علوم يها دانشگاه يآموزش حوزه در يخروج اي ستانده
 روش يها تيمحدود علت به كه ديگرد ييشناسا يپزشك

DEA يبرا ازين مورد يها داده به يدسترس عدم نيهمچن و 
 بعد مرحله در شده، ييشناسا يها شاخص از يبرخ محاسبه

 مورد يپزشك آموزش كارشناس 10 توسط ها شاخص نيا
 و شده بيترك گريكدي با آنها از يبرخ و گرفتند قرار هياول شيپا
 مرحله در. شدند ارائه ستانده اي نهاده شاخص كي عنوان به
 جهت و ديگرد هيته موردنظر يرهايمتغ از يستيل چك يانيپا

 نخبگان پانل از ليست چك ،تسؤاال ييمحتوا ييروا تأييد
 و نظرات .شد استفاده يآموزش كارشناس نفر 15 از متشكل

 يبرا  .ديگرد اعمال ستيل چك در شده درخواست شنهاداتيپ
 دو فاصله در مربوطه ليست چك تسؤاال ،ييايپا يابيارز
 5 از شيب سابقه با يآموزش كارشناسان از نفر 14 نيباي  هفته
 عيتوز) يآموزش يواحدها يتيريمد يها تپس در شاغل( سال
 آزمون، بيضر با باال ييايپا دهنده نشان جينتا. ديگرد

  .بود درصد 78 بازآزمون
كارآيي  ،)Technical efficiency( فني كارآيي مطالعه اين در

 Scale( مقياسكارآيي  و )Managerial efficiency( مديريتي

efficiency (يپزشك علوم يها دانشگاه يآموزش يها حوزه 
 فرض با ها داده يپوشش تحليل روش از استفاده با كشور
 و) Variable return to scale( مقياس به نسبت متغير بازدهي

 مطالعه مورد )Input oriented( محور ورودي صورت به
 پژوهش اين در استفاده مورد اطالعات. است گرفته قرار

 تعدادنسبت  شامل )Input( نهاده متغيرهاي به مربوط
 بودجه سهم ل،يتحص به مشغول انيدانشجو به علمي هيأت

 استاد، تعداد مجموع كل، بودجه از دانشگاه هر يآموزش
 مجموع دانشگاه، هر علمي هيأت تعداد كل به ارياستاد و اريدانش

 كل به يتخصص يدكترا و ارشد يكارشناس انيدانشجو
 شامل) Output( ستانده و ؛ليتحص به مشغول انيدانشجو
 به يبعد مقاطع در شده رفتهيپذ انيدانشجو تعداد
 ازيامت و ارشد، يكارشناس و يكارشناس مقاطع النيالتحص فارغ

 هر يپژوهش بودجه سهم اساس بر شده تراز يپژوهش
 نيا يبرا ازين مورد يها داده. باشد مي1387 سال در دانشگاه
 يها معاونت توسط شده منتشر يها گزارش از مطالعه
 آموزش و درمان و بهداشت وزارت يپژوهش و يآموزش
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 ييكارآ انواع تعيين براي.  است شده يآور جمع يپزشك
  .است شده استفاده lindo افزار نرم از يآموزش يها حوزه

 از كه است يفنكارآيي  كارآيي، از منظور پژوهش نيا در
 حاصل اسيمقكارآيي  در يتيريمدكارآيي  ضرب  حاصل

  .شود مي
 يمعن نيبد اسيمق از يناش يها ييجو صرفه: اسيمق ييآكار
 با كنندگانديتول متوسط نهيهز صنعت كي در چنانچه كه است
 كنندگانديتول يبرا ديتول متوسط نهيهز از كمتر بزرگ، اسيمق
 از يناش يها ييجو صرفه صنعت آن در باشد كوچك اسيمق با
  .دارد وجود ديتول اسيمق

 كه است يمعن نيبد تيريمد از يناشكارآيي  :يتيريمد ييآكار
 و كاركنان تالش و تيريمد ريتدب حسن و تالش ،يكوش سخت
 در يور بهره شيافزا موجبات ديتول عوامل حيصح بيترك
  .)7(است نموده فراهم را بنگاه

 
  نتايج
 يط در ستانده و نهاده متغيرهاي به مربوط يها داده كي جدول
 يپزشك علوم يها دانشگاه يبرا را 1387 و 1386 يها سال

  .دهد مي نشان كشور

  
  1387 و 1386 هاي سال طي در كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه نهادهو  ستانده متغيرهاي به مربوط هاي داده :1جدول 

 دانشگاهنام  رديف
 نام دانشگاه رديف ††نهاده †ستانده

 ††نهاده †ستانده
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 47/0 04/0 1/0 1/1 49 1/0   سمنان 21 53/0 02/0 14/0 1/1 37 16/0 اراك 1
 11/0 0 03/0 9/0 11 01/0 شاهرود 22 61/0 05/0 08/0 3/1 83 07/0 اروميه 2
 63/0 01/0 06/0 1/1 46 09/0 شهركرد 23 57/0 01/0 07/0 1/1 44 04/0 اردبيل 3
 79/0 25/0 17/0 22/8 215 14/0 شهيدبهشتي 24 77/0 19/0 12/0 91/4 402 15/0 اصفهان 4
 75/0 16/0 11/0 31/4 387 24/0 شيراز 25 68/0 11/0 09/0 11/3 242 17/0 اهواز 5
 61/0 0 07/0 7/0 25 16/0 فسا 26 76/0 28/0 12/0 62/5 212 03/0 ايران 6
 71/0 06/0 1/0 2/1 72 04/0 قزوين 27 44/0 0 05/0 41/2 9 03/0 ايالم 7
 67/0 0 07/0 2/1 33 05/0 قم 28 72/0 03/0 08/0 1 107 07/0 بابل 8
 61/0 03/0 06/0 2/1 75 06/0 كاشان 29 61/0 03/0 08/0 01/2 28 09/0 بندرعباس 9
 54/0 02/0 08/0 4/1 34 08/0 كردستان 30 6/0 0 08/0 5/1 30 04/0 بوشهر 10
 68/0 08/0 08/0 41/3 109 1/0 كرمان 31 61/0 0 07/0 51/2 17 08/0 بيرجند 11
 67/0 06/0 09/0 21/2 104 04/0 كرمانشاه 32 86/0 32/0 14/0 43/9 784 21/0 تهران 12
 65/0 0 1/0 17/1 68 08/0 گلستان 33 8/0 19/0 12/0 51/3 378 24/0 تبريز 13
 07/0 0 06/0 3/1 14 01/0 گناباد 34 85/0 17/0 11/0 22/5 298 12/0 مشهد 14
 69/0 07/0 13/0 11/3 88 09/0 گيالن 35 08/0 0 03/0 01/2 3 05/0  ماليشخراسان  15
 52/0 0 06/0 3/1 27 07/0 لرستان 36 68/0 0 09/0 8/0 21 13/0 جهرم 16
 73/0 04/0 08/0 6/1 129 09/0 مازندران 37 68/0 0 1/0 91/1 42 0 رفسنجان 17
 68/0 05/0 08/0 51/3 103 09/0 همدان 38 08/0 0 02/0 7/0 3 0  زابل 18
 32/0 0 07/0 2/1 37 13/0 ياسوج 39 66/0 03/0 09/0 1/1 76 17/0 زنجان 19
 65/0 03/0 08/0 21/4 69 07/0 يزد 40 06/0 0 05/0 5/0 15 04/0  سبزوار 20

 67/0 07/0 08/0 41/2 40 07/0 زاهدان 41

امتياز پژوهشي تراز شده بر اساس سهم . 2ارشد،   التحصيالن مقاطع كارشناسي و تعداد دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع بعدي به فارغ. 1: ي ستاندهها  متغير †
  بودجه پژوهشي هر دانشگاه،

كارشناسي ارشد و دكتراي . 5علمي به دانشجويان مشغول به تحصيل،  تعداد هيأت. 4سهم بودجه آموزشي هر دانشگاه از بودجه كل، . 3ده ي نهاها  متغير†† 
 علمي دانشيار، استاديار، به كل تعداد هيأتاستاد، . 6تخصصي به دانشجويان مشغول به تحصيل، 
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 علوم يها دانشگاه كه دهد مي نشان جدول نيا يها افتهي
 تعداد نيشتريب يدارا رازيش و زيتبر تهران، يپزشك

 به يبعد مقاطع در شده رفتهيپذ انيدانشجو
 و باشند مي ارشد، و يكارشناس مقاطع النيالتحص فارغ
 يپزشك علوم يها دانشگاه در شاخص نيا مقابل در

 يها دانشگاه در و صفر با برابر رفسنجان زابل،
  .است 03/0 ازتر  نييپا الميا و رانيا گناباد، شاهرود،

 از دانشگاه هر يآموزش بودجه سهم شاخص مورد در

 ديشه تهران، يپزشك علوم يها دانشگاه كل، بودجه
 زانيم نيباالتر بيترت به اصفهان و رانيا مشهد، ،يبهشت

 حال نيع در واند   داده اختصاص خود به را بودجه
 تهران يپزشك علوم يها دانشگاه نيبگيري  چشم تفاوت

 يها دانشگاه ريسا با مورد نيا در يبهشت ديشه و
 يپزشك علوم يها دانشگاه. شود مي مشاهده مذكور

 بودجه سهم نيكمتر بيترت به زين فسا و زابل سبزوار،
  .اند  كرده افتيدر را يآموزش

  هاي علوم پزشكي در دانشگاه اسيمقو  ،يتيريمد ،يفنكارآيي  محاسبه از حاصل جينتا :2جدول
 مقياس مديريتي فني نام دانشگاه رديف مقياس مديريتي فني نام دانشگاه رديف

 819/0 881/0 722/0  قم 21 1 1 1 بابل 1

 963/0 739/0 711/0  سمنان 22 1 1 1  تهران 2

 973/0 712/0 692/0 مشهد 23 1 1 1  تبريز  3

 839/0 803/0 674/0  اردبيل 24 1 1 1 خراسان شمالي 4

 948/0 705/0 668/0  همدان 25 1 1 1  زنجان 5

 814/0 792/0 645/0  اروميه 26 1 1 1  سبزوار 6

 906/0 682/0 618/0  رفسنجان 27 1 1 1 شيراز 7

 928/0 658/0 61/0 يزد 28 1 1 1  فسا 8

 911/0 63/0 574/0 كرمانشاه 29 1 1 1  گلستان 9

 853/0 661/0 564/0  كرمان 30 1 1 1  ياسوج 10

 802/0 701/0 562/0  بوشهر 31 995/0 993/0 998/0  مازندران 11

 82/0 68/0 558/0   قزوين 32 966/0 1 966/0 اراك 12

 84/0 655/0 551/0 بيرجند 33 996/0 909/0 905/0  اصفهان 13

 866/0 591/0 512/0 بندر عباس 34 963/0 923/0 889/0 اهواز 14

 949/0  521/0 494/0 شهيد بهشتي  35 913/0 952/0 869/0 شهر كرد 15

 792/0 602/0 477/0  كردستان 36 933/0 857/0 8/0 گناباد 16

 934/0 445/0 416/0  گيالن 37 866/0 898/0 777/0  كاشان 17

 834/0 497/0 414/0  ايران 38 875/0 88/0 777/0  لرستان 18

 74/0 524/0 388/0 زاهدان 39 769/0 1 769/0  شاهرود 19

 553/0 605/0 335/0  ايالم 40 902/0 813/0 733/0  جهرم 20
 3/0 1 3/0 زابل 41    

  
   ل،يتحص به مشغول انيدانشجو به علمي هيأت تعداد جهت از

  
 تهران، ،يبهشت ديشه يپزشك علوم يها دانشگاه بيترت به
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 مقابل در وند ا هداشت را زانيم نيشتريب الن،يگ اراك،
 خراسان شاهرود، ل،ياردب زابل، يپزشك علوم يها دانشگاه

 به علمي هيأت تعداد نيكمتر يدارا بابل و بندرعباس ،يشمال
  .اند  بوده ليتحص به مشغول انيدانشجو
 و يتيريمد ،يفنكارآيي  محاسبه از حاصل جينتا دو جدول

  .دهد مي نشان كشور يپزشك علوم يها دانشگاه در را اسيمق
 علوم يها دانشگاه شود، مي مشاهده دو جدول در كه طور همان
 سبزوار، زنجان، ،يشمال خراسان ز،يتبر تهران، بابل، يپزشك

 ،يفنكارآيي  يدارا يهمگ اسوج،ي و گلستان فسا، راز،يش
 يها دانشگاه واند   بوده) درصد 100( كي اسيمق و يتيريمد

 و يتيريمد ،يفنكارآيي  يدارا اصفهان و اراك مازندران،
 مقابل در. اند  نموده كسب رادرصد  90 يباال اسيمق

 كردستان الن،يگ زاهدان، ران،يا زابل، يپزشك علوم يها دانشگاه
 بيترت بهدرصد،  50 از كمتر يفنكارآيي  با يبهشت ديشه و

  .اند  آورده دستبه  راكارآيي  زانيم نيكمتر

  
  

  كشور يپزشك علوم يها دانشگاه در ها نهاده مازاد زانيم :3 جدول
نام دانشگاه  رديف

 علوم پزشكي
نام دانشگاه  رديف†هامقادير مازاد نهاده

 علوم پزشكي
 ها مقادير مازاد نهاده

1 2 3 4 1 2 3 4 

13/0 03/0 03/0 29/0  سمنان 21 0 0 0 0 اراك 1
 0 0 0 0 شاهرود 22 13/0 02/0 02/0 27/0  اروميه 2

26/0 0 0 06/0 شهر كرد 23 23/0 0 01/0 22/0  اردبيل 3
38/0 16/0 09/0 76/4  شهيد بهشتي 24 07/0 01/0 01/0 45/0  اصفهان 4
 0 0 0 0 شيراز 25 11/0 01/0 0 24/0 اهواز 5

 0 0 0 0  فسا 26 41/0 19/0 06/0 82/2  ايران 6

24/0 04/0 03/0 39/0   قزوين 27 31/0 0 02/0 43/1  ايالم 7
36/0 0 01/0 15/0  قم 28 0 0 0 0 بابل 8
 2/0 0 0 13/0  كاشان 29 28/0 03/0 03/0 82/0 بندر عباس 9

22/0 01/0 04/0 56/0  كردستان 30 3/0 0 02/0 45/0  بوشهر 10
38/0 03/0 03/0 16/1  كرمان 31 43/0 0 03/0 91/0 بيرجند 11
24/0 02/0 03/0 81/0 كرمانشاه 32 0 0 0 0  تهران 12
 0 0 0 0  گلستان 33 0 0 0 0  تبريز  13

01/1 0 01/0 8/0 گناباد 34 34/0 05/0 03/0 5/1 مشهد 14
38/0 04/0 08/0 72/1  گيالن 35 0 0 0 0 خراسان شمالي 15
25/0 0 01/0 24/0  لرستان 36 21/0 0 02/0 15/0  جهرم 16
12/0 0 0 02/0  مازندران 37 26/0 0 03/0 6/0  رفسنجان 17
42/0 02/0 02/0 29/1  همدان 38 0 0 0 0 زابل 18
 0 0 0 0  ياسوج 39 0 0 0 0  زنجان 19

39/0 01/0 03/0 71/2 يزد 40 0 0 0 0  سبزوار 20
41/0 05/0 04/0 14/1 زاهدان 41 

كارشناسي . 3علمي به دانشجويان مشغول به تحصيل،  تعداد هيأت. 2سهم بودجه آموزشي هر دانشگاه از بودجه كل، . 1هاي نهاده   متغير  توضيح†
  .علمي استاد، دانشيار، استاديار، به كل تعداد هيأت. 4ارشد و دكتراي تخصصي به دانشجويان مشغول به تحصيل، 
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 در يتيريمدكارآيي  مذكور يها دانشگاه نيب از
 از يبهشت ديشه و النيگ ران،يا يپزشك علوم يها دانشگاه

 .است بودهدرصد  50 از تر نييپا و كمتر زين نيريسا
 به يپزشك علوم يها دانشگاه هيكل در اسيمق ييكارا

. است بودهدرصد  70 يباال الميا و زابل ياستثنا
 رغم علي اراك و زابل شاهرود، يپزشك علوم يها دانشگاه
 يفنكارآيي  يدارا ،درصد 100 يتيريمدكارآيي  كسب

 آن اسيمقكارآيي  بودن نييپا از ثرأمت كهاند   بوده نييپا
  .باشد ها مي دانشگاه
 درها  نهاده مازاد زانيم از حاصل جينتا سه جدول

  .دهد مي نشان را كشور يپزشك علوم يها دانشگاه
 هياول ريمقاد سهيمقا از سه جدول در شده ارائه ريمقاد
 طور همان. است آمده به دست آنها نهيبه ريمقاد باها  نهاده
 علوم يها دانشگاه دهد مي نشان سه جدول جينتا كه

 يدارا مشهد و النيگ زد،ي ،يبهشت ديشه ران،يا يپزشك
 بودجه سهم قسمت در نهاده مازاد زانيم نيشتريب

  .اند  بوده كل بودجه از دانشگاه هر يآموزش
 رانيا و النيگ ،يبهشت ديشه يپزشك علوم يها دانشگاه

 به علمي هيأت تعداد نهيزم در نهاده مازاد نيشتريب يدارا
 يدارا سه هر و باشند مي ليتحص به مشغول انيدانشجو
  .باشند درصد مي 50 ريز يفن و يتيريمدكارآيي 
 يدارا رانيا و يبهشت ديشه يپزشك علوم يها دانشگاه

 يدكترا و ارشد يكارشناس تعداد در نهاده مازاد نيشتريب
 بودند دارا را ليتحص به مشغول انيدانشجو به يتخصص

 دانشگاه دو نيا درها  نهاده مازاد زانيم در تفاوت نيا و
 ار،يدانش استاد، تعداد نهاده نظر از. باشد مي ريچشمگ
 علوم يها دانشگاه علمي، هيأت تعداد كل به ار،ياستاد
 زدي و الن،كرمانيگ ،يبهشت ديشه رجند،يب ران،يا يپزشك
 نوع به مربوط جينتا. اند  بوده نهاده مازاد نيشتريب يدارا

 يها دانشگاه نيب از كه داد نشان زين اسيمق به يبازده
 كي از كمتركارآيي  كه مطالعه مورد يپزشك علوم
 يبهشت ديشه و اراك يپزشك علوم يها دانشگاه ،ندا تهداش
 يدارا يمابق و اسيمق به نسبت يصعود يبازده يدارا

 يدارا كه ييها دانشگاه و اسيمق به نسبت ينزول يبازده
 نسبت ثابت يبازده يدارا زيناند   بودهدرصد  100كارآيي 

  .اند  بوده اسيمق به
  

  بحث
 دهد، مي نشان پژوهش نيا از حاصل جينتا كه طور همان

 يدارا مطالعه مورد يپزشك علوم يها دانشگاه درصد25
 يها دانشگاه از درصد 32 ودرصد  100 يفنكارآيي 

  .اند  بودهدرصد  90 يباال يفنكارآيي  يدارا مطالعه مورد
 مطالعه مورد يها دانشگاه درصد 32 ج،ينتا طبق بر

 25 واند   نموده كسب رادرصد  100 يتيريمدكارآيي 
. اند  بودهدرصد  100 اسيمقكارآيي  يدارا زين درصد
 يدارا مطالعه مورد يها دانشگاه درصد 66 نيهمچن
 يدارا زين درصد 5 و اسيمق به نسبت ينزول يبازده
 يمابق. اند  بوده اسيمق به نسبت صعودي يبازده

  .اند  بوده اسيمق به نسبت ثابت يبازده يداراها  دانشگاه
 نشانكارآيي  انواع مورد در آمده دست به جينتا نيانگيم

 مورد يها دانشگاه يفنكارآيي  متوسط طور به كه دهد مي
كارآيي  ودرصد  89 اسيمقكارآيي  درصد، 73 مطالعه

  .است آمده به دستدرصد  81 يتيريمد
كارآيي  سنجش يبرا استفاده مورد روش به توجه با

 به دست جينتا نيهمچن و مطالعه نيا در مذكور يواحدها
كارآيي  سنجش در روش نياسازي  ادهيپ از آمده

، يترزبا مطالعه اي آبات، مطالعه مانند گر،يد يها دانشگاه
 و آكار يواحدها عنوان به واحدها از يتعداد همواره
 در. اند  شده يمعرف آناكار يواحدها عنوان به زين يتعداد

 درصد 35 تا 20 آكار يواحدها همواره مشابه مطالعات
 مطالعه نيا در. دادند مي ليتشك را مطالعه مورد يواحدها

 مطالعه مورد يپزشك علوم يها دانشگاهدرصد  25 زين
  ).14و13()اند  بودهدرصد  100يفنكارآيي  يدارا
 لحاظ از كشور يپزشك علوم يها دانشگاه كه آنجا از

 عدم باشند، مي يمتفاوت يها اسيمق يدارا ت،يفعال حجم
 مطالعه مورد يها دانشگاه از يتوجه قابل درصد تيفعال
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 زين مطالعه نيا جينتا و بود انتظار قابل نهيبه اسيمق در
 يپزشك علوم يها دانشگاه درصد 71 كه دهد مي نشان
 نيا كه كنند، نمي تيفعال نهيبه اسيمق در مطالعه مورد
 يبرا مدت بلند يريز برنامه كي به ازين انگريب تواند مي
 علوم يها دانشگاه يآموزش يها تيفعال كردن آكار

 نهيبه اسيمق سمت به حركت قيطر از كشور يپزشك
 طبق بر كه داد نشان مطالعه نيا از حاصل جينتا. باشد

 ،يبهشت ديشه و اراك يپزشك علوم يها دانشگاه مدل نيا
 نيا و باشند مي اسيمق به نسبت يصعود بازده يدارا
 آموزش توسعه يبرا ها دانشگاه نيا كه است يمعن نيبد
 يفنكارآيي  يدارا كه ييها دانشگاه. باشند تياولو در ديبا

 گسترش به ازين حاضر حال در باشند مي درصد 100
 بازده يدارا كه ييها دانشگاه و ندارند خود يها نهاده
 نسبت تا كنند تالش ديبا هستند، اسيمق به نسبت ينزول

 مشابه مطالعات. دهند شيافزا را خود يها نهاده به ستانده
 را ها دانشگاه نهيبه اسيمق در تيفعال عدم زين يگريد

 نيب از داد نشان رنيآوك مطالعه مثال يبرا. كنند مي تأييد
 در واحد 23 ا،ياسترال در يبررس مورد دانشگاه 36
 از آمده به دست جينتا. )12(كنند نمي تيفعال نهيبه اسيمق

 علوم يها دانشگاه يآموزش حوزهكارآيي  سنجش
 يفنكارآيي  متوسط كه دهد مي نشان كشور يپزشك
 قابل زين مورد نيا. باشد مي درصد 73 مذكور يها واحد

كارآيي  يبرا درصد 81 نيانگيم به توجه با كه است ملأت
 بر كه كرد انيب توان مي مطالعه مورد يواحدها يتيريمد

 شيافزا تيظرف درصد 19 حدود مطالعه، نيا جينتا طبق
  .دارد وجود مدت كوتاه دركارآيي 

 يها دانشگاهكارآيي  يارتقا مورد در توجه قابل نكته
 DEA روشاين كه  به توجه با كه است نيا يپزشك علوم

 گريد با را دسترس در منابع از دانشگاه هر استفاده زانيم
 لذا كند، مي سهيمقا يپزشك علوم يها دانشگاه

 باشند مي درصد 100كارآيي  يدارا يحت كه ييها دانشگاه
 با توانند مي و ستندين خودكارآيي  يارتقا از ازين يب

 دستكارآيي  از يباالتر سطوح به مناسب يريز برنامه
 علوم يها دانشگاه دركارآيي  يارتقا يبرا. كنند دايپ

 شنهاديپ ريز يهاكار راه از استفاده كشور يپزشك
  .شود مي

  ها نهاده ماندن ثابت و ها ستانده شيافزا -
 از كمتر يزانيم به ها نهاده شيافزا و ها ستانده شيافزا -

  ها ستانده
  ها نهاده كاهش و ها ستانده شيافزا -
 از رشتيب يزانيم به ها نهاده كاهش و ها ستانده كاهش -

  ها ستانده كاهش
  ها نهاده كاهش و ها ستانده گذاشتن ثابت -
  

  گيري نتيجه
ي علـوم پزشـكي از توجـه    ها تغيير مسير ارزيابي دانشگاه

يي كـه  هـا  سمت شاخصي دانشگاه به ها صرف به ستانده
ماننـد  (ي آنهـا  ها هر دانشگاه به نهادهي ها در كنار ستانده

علمـي،   تأهيـ تعداد دانشجويان در مقاطع مختلف، اعضاي 
نيز توجه كند، موضوعي بود كه ايـن مطالعـه   ...) بودجه و

هـا بـراي    دادهسعي نمود با معرفي روش تحليل پوششـي  
پزشـكي بـه آن   ي علـوم  هـا  دانشـگاه بنـدي   رتبه ارزيابي و
روش معرفـي شـده از آن جهـت كـه قـادر اسـت       . بپردازد

توانــد بــا رفــع  مــي تــري داشــته باشــد، عادالنــهارزيــابي 
ي موجـود و بـا شناسـايي بهتـر     هـا   و محدوديت ها  كاستي
هاي ستانده و نهاده به عنوان يك الگـوي مناسـب    شاخص

ي علـوم پزشـكي   هـا   بنـدي دانشـگاه   رتبـه براي ارزيابي و 
  .مورد استفاده قرار گيردكشور 
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Rating of Iranian Medical Sciences Universities in Education, Based 
on Efficiency Index 

 
Zohreh Sohrabi1, Mehdi Yousefi2, Fazaeli Somayeh3, Rafat Mohebifar4, Gholamreza Moradi5, 

Abbas Azimi6  
 

Abstract 
 
Introduction: Due to the development and the importance of universities of medical sciences in education 
system in Iran, this study was performed to rate universities of medical sciences in the field of education 
based on inputs and outputs. 
Methods: In This descriptive analytical study, educational efficiency of 41 universities of medical sciences 
was reviewed and analyzed using 4 inputs and 2 outputs in year 2008 through the method of Data 
Envelopment Analysis. 
Results: The results of types of efficiency measurement showed that 25 and 32 percent of universities of 
medical sciences had 100 percent technical and managerial efficiency, respectively. Seventy one percent of 
studied units did not act in optimal scale efficiency. The average technical efficiency of universities under 
investigation was 73 persent. 
Conclusion: Considering the capacity of 27 percent for increase of efficiency in the studied units, a proper 
planning using better efiiciency patterns and eficiency endorsement objectives could be applied for deficient 
universities.  
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