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  چكيده
عملكرد  يابيدانش است، ارز ديجامعه در تول كيكشورها، سهم  يافتگيسنجش توسعه  ياصل يها از شاخص يكياز آنجا كه امروزه : مقدمه
منتخب  يآموزش يها گروه ييكارا يپژوهش بررس نيهدف ا. است افتهيدو چندان  تيآنها اهم ييكارا يو به تبع آن ارتقا يآموزش يواحدها

  .است) Data Envelopment Analysis: DEA(ها  داده ريفراگ ليبا استفاده از روش تحل انكرم يدانشگاه علوم پزشك
كرمان صورت  يدر دانشگاه علوم پزشك 1389در سال  يبوده كه به روش مقطع يليتحل - يفياي توص مطالعهپژوهش حاضر : ها روش

 يبررس يرساني پزشك و اطالع تيريمنتخب دانشكده بهداشت و دانشكده مد يپژوهش، كارايي شش گروه آموزش نيدر ا. است رفتهيپذ
تعداد كتب  ،علمي اعضاي هيأت ان،يتعداد دانشجو(د كه به تفكيك متغيرها آوري اطالعات بو آوري اطالعات، فرم جمع ابزار جمع. شد
ها و  داده ريفراگ ليوارد و با استفاده از روش تحل Excelافزار  در نرم) يو پژوهش  تعداد مقاالت علمي ،علمي هيأت يو ترجمه اعضا يتأليف
  .قرار گرفت ليحلو ت هيمحاسبه و مورد تجز Deap2.1افزار  نرم قياز طر
برابر با  بيمورد مطالعه به ترت يآموزش يها گروه يبرا اسيمق ييكارا نيانگيو م يتيريمد ييكارا نيانگيكل، م ييكارا نيانگيم: نتايج

  .عملكرد كارا بودند يمورد مطالعه دارا يآموزش يها روهاز گ مييدر مجموع ن. بود 910/0و  918/0، 847/0
 يها ستانده ديبا ييكارا حداكثر به دنيرس يبرا كمتر از يك،) كارايي(ي با نمره ارزيابي عملكرد آموزش هاي گروه: گيري نتيجه
ي آموزش يها نهاده ديبا ها گروه نيا نيهمچن و دهند شيافزا كتاب چاپ اي و مقاالت، شتريب يپژوهش يها طرح ارائه با را خود يپژوهش

  .دهند كاهش مدت بلند برنامه كدر قالب ي مقادير مازاد مشخص شده را بر اساس خود اعتبارات و) دانشجو تعداد(
  

  ها داده ريفراگ ليروش تحل ،يآموزش يها گروه ،ييعملكرد، كارا يابيارز: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

ها و  دو دهه گذشته با چالش يدر ط رانيدر ا يآموزش عال
ها،  دانشگاه  گسترش كمي .مواجه بوده است يمسائل متعدد
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و  انيتعداد دانشجو شيمتنوع، افزا يكثرت مؤسسات آموزش
 ييها از جمله چالش كاريدانش آموخته ب ميعظ ليگاه وجود خ

اي  دهيرا با مشكالت عد رانيا يعال يهستند كه نظام آموزش
بدون  يعال ينظام آموزش  سترش كميگ .مواجه نموده است

 ياجتماع ،يموجود و توان بافت اقتصاد يها تيتوجه به ظرف
به  زيرا ن ينظام آموزش عال تيفيجامعه كاهش ك يو فرهنگ

  ).1(دنبال خواهد داشت
گذشته تا عصر  يها از زمان ديمنابع و امكانات تول تيمحدود
علم و  ريكه عصر اطالعات فرامدرن و توسعه چشمگ يكنون

با حدت  زين ندهيفن است همواره مطرح بوده است و در آ
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از . خواهد كرد ليتحم ياقتصاد طيخود را بر شرا يتر فزون
و  ،ساز امكانات و منابع در دستر نهيرو استفاده به نيا

به رفاه و  يابيمنابع جهت دست نيو استفاده از ا ييكارا يارتقا
مهم مبدل  اريمسئله بس كيبه  فزاينده يازهايبه ن ييگو پاسخ

 ت،يريمد ياز عوامل موثر و جدا نشدن يكي). 2(گشته است
و  دهاها، تهدي ها و قوت عملكرد است كه ضعف يابيارز

. سازد مي يقطع دهابهبود و اصالح رون يها را برا فرصت
در  ياز نظام ادار يبه عنوان جزئ يمراكز آموزش عال
توانند به عنوان  مي يابيارز حيصح يها صورت اعمال روش

). 3(متخصص و كارآمد بپردازند يانسان يروين تيالگو به ترب
ارزيابي ضمن كمك به آموزش عالي در بهبود كيفيت، آن را 

 يها بحث سازمان ييارابحث ك نيهمچن). 4(سازد مي گو پاسخ
 رانيكه مد كندياقتضا م علمي تيريمد. است  با سابقه و پردامنه

 ييكارا زيسازمان و ن يكل ييوله كاراسازمان به مق يعال
. نشان دهند يكاف تيتحت پوشش خود حساس يواحدها

كه  ييها تيبا مالحظه محدود ييضرورت توجه به بحث كارا
ظهور و بروز  شتريب تبا آنها رو به روس يهر سازمان

مركز ارائه خدمات  نيدانشگاه به مثابه مهمتر. ابدي مي
و  ،يپول ،يكيزيو ف يبا جذب منابع انسان يو پژوهش يآموزش

خود را كه عبارت از  ياصل تياعتبار به عنوان نهاده، مامور
به عنوان  ق،يو تحق محصوالت علمي ديو تول ييافزا دانش

را به عنوان نسبت  يياگر كارا. كند ستانده است دنبال مي
و  ياندازه مطلق، اندازه نسب ميريستانده به نهاده در نظر بگ

ارشد و  رانيهمواره ذهن مد ديبا راتييتغ ريس زين
دانشگاه را به خود مشغول داشته و دغدغه  زانير برنامه
مركز  كيكل  يياز آنجا كه كارا نيشود، همچن يآنان تلق دائمي

 يتحت پوشش آن ناش يتك تك واحدها ييرااز كا يآموزش
عالمانه و مستمر  يدانشگاه نگاه تيريشود الزم است مد مي

 ييتحت پوشش خود از منظر كارا يواحدها هيكل تيبه وضع
مصرف منابع در واحدها را مورد  يداشته باشد و چگونگ

  ).5(توجه قرار دهد
توان به روش  مي) ييكارا(عملكرد  يابيمهم ارز يها از روش

به   DEA روش. اشاره كرد) DEA(ها  تحليل فراگير داده

و  كاراييگيري  وانگر و پيشرو در اندازهعنوان روشي پويا، ت
وري امروزه با استقبال كم نظيري رو به رو شده است  بهره

غير انتفاعي يا بخش  وو بيشتر در مورد واحدهاي دولتي 
خصوصي كه معموال اطالعات قيمتي آنها در دسترس نيست 

اين روش مشخص . كاربرد دارد نيستنديا قابل اطمينان 
 نجايدر ا(گيري مورد نظر  كند كه آيا واحد تصميم مي

قرار گرفته است يا  كاراييخط  يبر رو) يآموزش يها گروه
خير؟ بدين وسيله واحدهاي كارا و ناكارا از يكديگر تفكيك 

توان ستانده را با  ميگفتني است كه در اين روش . شوند مي
با توجه به  اين كهخص حداكثر نمود يا هاي مش توجه به نهاده

يك  DEAروش ). 6(ها را حداقل كرد ستانده معين، نهاده
ريزي خطي ناپارامتري است كه تابع توليد مرزي  روش برنامه

تابع توليد مرزي، حداكثر . كند را برآورد مي كارايييا مركز 
مشخصي از عوامل توليد به  مقاديرمحصولي است كه از 

ها يا واحدهاي  اين مرز كه از اتصال نقاط بنگاه .آيد دست مي
آيد به شكل محدب است و هيچ  مشاهده شده به دست مي

روش تحليل فراگير ). 7(گيرد اي زير اين مرز قرار نمي نقطه
ها با استفاده از دو روش حداقل سازي نهاده  داده

و ) سازي استفاده از نهاده با فرض ثبات ستانده حداقل(
حداكثرسازي ستانده با فرض ثابت (ستانده حداكثرسازي 
كل، مديريتي و  كاراييامكان محاسبه انواع ) بودن نهاده

روش تحليل فراگير  نيهمچن). 8(آورد مقياسي را فراهم مي
ها  ها و نهاده ستانده ازياز ن شيب يريبه كارگ زانيها م داده

را محاسبه كرده و با  يآموزش يها گروه ازبراي هر يك 
مازاد  ريال و مقاد ايده ريمقاد ه،ياول ريمشخص كردن مقاد

كند كه هر گروه  ها در هر گروه، بيان مي ها و ستانده نهاده
براي رسيدن به كارايي در سال مورد نظر چه ميزان از 

به  زانيچه م اياضافي خود را بايد حذف  يها نهاده
  .)9(ديخود اضافه نما يها ستانده

هاي مختلف  عملكرد گروه يابيبررسي و ارز ريدر چند دهه اخ
در سطح خرد از طريق سنجش و برآورد كارآيي،  يآموزش

هاي مختلف علوم اجتماعي  همواره مورد توجه محققان رشته
 ويمثال هورن و ه يبرا. به ويژه مديريت و اقتصاد بوده است
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Horne & Hu)( يآموزش هگرو 36اي عملكرد  مطالعه يط 
 1385، تركاشوند و آذر در سال )10(اياسترال يها دانشگاه

دانشگاه  يدانشكده علوم انسان يآموزش يها عملكرد گروه
زاده عملكرد مراكز  نيحس نيو همچن ،)11(مدرس تيترب

 1386بلوچستان را در سال  و ستانياستان س يآموزش عال
  .)3(قرار دادند يمورد بررس

 لياست تا با استفاده از روش تحل نيپژوهش هدف ا نيا در
عملكرد است  يابيارز كمي يها كيها كه از تكن داده ريفراگ

منتخب دانشگاه علوم  يآموزش يها گروه ييعملكرد و كارا
  .شود دهيكرمان سنج يپزشك

  
  ها روش

كه به  است يليتحل -  يفياي توص پژوهش حاضر مطالعه
كرمان  يدر دانشگاه علوم پزشك 1389در سال  يروش مقطع
 يآموزش يها گروه زيجامعه پژوهش ن. رفتيصورت پذ
مديريت : شامل( يرساني پزشك و اطالع تيريدانشكده مد

و ) خدمات بهداشتي و درماني، مدارك پزشكي و كتابداري
بهداشت : شامل( منتخب دانشكده بهداشت آموزشيهاي  گروه

دانشگاه علوم ) و بهداشت عمومي اي محيط، بهداشت حرفه
 يآموزش يها انتخاب گروه اريمع. كرمان بودند يپزشك
 يها تعداد واحد ،ياز نظر كارآموز( يعملكرد تيماه ،مذكور
. ها بود گروه نيمشابه ا باًيتقر) طول دوره ،يو عمل يتئور
 ريبا مد(مصاحبه  يها آوري اطالعات از روش جمع يبرا

واحدها،  يها تي، مدارك و آمار فعالو مطالعه اسناد) گروه
كردند كه  يطراح منظور پژوهشگران فرمي نيبد .استفاده شد

تعداد  ،علمي تعداد اعضاي هيأت ان،يثبت تعداد دانشجو يبرا
و  علمي االتتعداد مق ،علمي و ترجمه اعضاي هيأت يكتب تأليف
ها با مراجعه به هر  داده. استفاده شد يپژوهش يها تعداد طرح
هاي آموزشي مورد مطالعه جمع آوري و با كمك  يك از گروه

تجزيه و تحليل و در قالب جداول  Deap2.1افزار  نرم
  .ارائه شد يليو تحل يفيتوص
نسبت به  ريها با فرض بازده متغ داده يپوشش ليتحل مدل
 يفن ييمل كاراكند كه شا اي را ارائه مي يفن يي، كارااسيمق

از صرفه  يناش ييو كارا) تيرياز مد يناش ييكارا(خالص 
 نيبد تيرياز مد يناش ييكارا. بنگاه است كي اسيمق ييجو
و  تيريمد ري، تالش و حسن تدبياست كه سخت كوش يمعن

از  يناش ييتالش كاركنان را فراهم نموده است و كارا
است كه چنانچه در  يمعن نيبنگاه بد كي اسيمق ييجو صرفه

بزرگ، كمتر  اسيبا مق دكنندگانيمتوسط تول نهيصنعت هز كي
كوچك  اسيبا مق دكنندگانيتول يبرا ديمتوسط تول نهياز هز

د وجود يتول اسياز مق يناش ييجو باشد در آن صنعت صرفه
در  اسيمق ييحاصل ضرب كارا يفن ييكارا تاًينها. دارد
 فيتعر كيصفر و  نياي ب بوده و دامنه يتيريمد ييكارا
 ييكارا ميشو مي كينزد كيشود و هر چه از صفر به  مي
  ).12(شود مي شتريب
نهاده و  يرهايپژوهش شامل دو دسته متغ نيا يرهايمتغ 

تعداد : نهاده شامل يرهايمتغ. ستانده هستند يرهايمتغ
 .بودند زاتيتعداد دانشجو، اعتبارات و تجه ،يپرسنل آموزش

معدل ( يآموزش يرهايمتغ: شامل زيستانده ن يرهايمتغ
 انيدر مقاطع باالتر، دانشجو يقبول الن،يالتحص فارغ

ترجمه  ايتعداد كتب تأليف (ي پژوهش يرهايو متغ) يمشروط
تعداد مقاالت منتشر شده،  ،علمي هيأت ياعضا يشده از سو
اطالعات مذكور از . بودند) مصوب يپژوهش يها تعداد طرح

 يداخل يابيمستندات موجود در سوابق ارز يبررس قيطر
 نيو همچن) دانشكده يمعاونت آموزش( يآموزش يها گروه
دانشكده به دست آمده  يمال ياز واحد ادار يمال عاتاطال
توان به كاربرد گسترده  از داليل انتخاب اين متغيرها مي. است

از آنها در مطالعات مختلف مورد بررسي و موجود بودن 
عات مربوط به اين متغيرها براي سال مورد بررسي اطال

 وعملكرد  يابيالزم به ذكر است كه در بحث ارز. اشاره نمود
 كيصفر و  نيب يي،كارايآموزش يها گروه ييسنجش كارا

  .شود مي فيتعر
تعداد نهاده و  ييدر بحث كارا: ها به داده يدهازيامت نحوه

 لياز قب(ها  نهاده يمطالعه برخ نيدر ا. تعداد ستانده مهم است
) نوع مقاله لياز قب(ها  ستانده يو برخ) علمي درجه هيأت

موارد و موارد مشابه  نيفقط در ا. نداشتند يكسانيارزش 
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 يرها مانند فضايمتغ رياعمال شد و در مورد سا يده وزن
انجام  يده هر گروه صرفاً متراژ مالك بود و وزن يآموزش

  .نشد
 يارزش گذار يالزم برا يها ابتدا وزن ،يده وزن يبرا

ها و  ياز ورود كيهر  يبرا تيمشخص شد و در نها
 يعدد قطع كي ،يگروه آموزش ايهر دانشكده  يها يخروج

مثال در  يبرا. مدل استفاده شود ياجرا يمحاسبه شد كه برا
 اريو دانش ارياز دانش شتريارزش استاد ب ،علمي مورد هيأت

در بخش پژوهش، ارزش تأليف  ايبود  ارياز استاد شتريب
 يپژوهش برا نيدر ا. كتاب بود هاز ترجم شتريكتاب ب
مقاله و چاپ كتاب اعضاي  ،يقاتيبه طرح تحق يده وزن
اعضاي  يپژوهش يابيفرم ارزش«از   علمي هيأت
دانشگاه علوم  ينيو بال هيپا يآموزش يها گروه  علمي هيأت
هر طرح  ياستفاده شده است، كه برا »كرمان يپزشك
 5/4 ازيو چاپ كتاب، امت 6 ازي؛ مقاله، امت5/1ازيامت ،يقاتيتحق

بر  رهايمتغ ريسا يوزن ده نيهمچن .در نظر گرفته شده است
 يابيارز«مورد استفاده در پژوهش  يها اساس وزن

 يها دانشگاه يبدن تيترب يآموزش يها گروه ها و دانشكده
  ).15تا13(بود »ها داده يپوشش ليحلده از مدل تبا استفا يدولت
ها به  ها و متغيرهاي ثبت شده در فرم كليه داده انيپا در

وارد شده و مورد  Excelافزار  تفكيك هر متغير در نرم

افزار  پردازش قرار گرفتند و سپس با استفاده از نرم
Deap2.1  كارايي براي دانشكده مورد نظر از طريق تحليل
  .ها به دست آمد فراگير داده

  
  نتايج
و  تيريدانشكده مد يآموزش يها گروه هيپژوهش كل نيدر ا
خدمات  تيريمد ،يمدارك پزشك( يرساني پزشك اطالع

 يها گروه نيو همچن) يو كتابدار ي،درمان - بهداشتي
بهداشت  ط،يبهداشت مح(منتخب دانشكده بهداشت  يآموزش
كرمان در  يدانشگاه علوم پزشك) يو بهداشت عموم ،اي حرفه
مربوط به  يها داده. قرار گرفتند يبررس ردمو 1389سال 
 2و  1هاي  مورد مطالعه در جدول يآموزش يها گروه

   .مشخص شده است
مورد مطالعه را  يها از گروه كيهر  نهيبه طيشرا 3جدول 

ها با فرض بازدهي  با استفاده از مدل تحليل فراگير داده
نشان  1389در سال ) DEA-VRS(متغير به مقياس 

كند كه هر گروه براي رسيدن  اين جدول بيان مي .دهد مي
 يها  نهادهبه كارايي در سال مورد نظر چه ميزان از 

خود  ياه به ستانده زانيچه م اياضافي خود را بايد حذف 
  .دياضافه نما

 
  مورد مطالعه يآموزش يها مشخصات گروه.:1 جدول

  
  

 
  گروه

 سال
  تا سيس 

هاي  تعداد كتاب  تعداد دانشجو تعداد پرسنل
  ارشد  كارشناسي كارداني كارمند علميهيأت  گروه

  521  5  53 25 6 4 1366  ايبهداشت حرفه
  2188  -   132 177 5 2 1366  بهداشت عمومي
  1016  16  115 115 9 4 1366  بهداشت محيط

  1210  -   144 - 2 7 1371 كتابداري
  1898  -   63 47 1 4 1366  مدارك پزشكي

  1978  -   184 - 2 11 1373 مديريت
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  مورد مطالعه يآموزش يها گروه ييانواع كارا سهيمقا: 2 جدول
  نوع بازده به مقياس كارايي  گروه رتبه

  مقياس مديريتي فني
  ثابت  1 1 1  بهداشت محيط 1
  ثابت  1 1 1  مدارك پزشكي 1
  ثابت  1 1 1  مديريت 1
  افزايشي  0.867 1 0.867  اي بهداشت حرفه 2
  افزايشي  0.824 1 0.824  بهداشت عمومي 3
  افزايشي  0.768 0.508 0.391  كتابداري 4

    0.910 0.918 0.847  ميانگين
  

  DEA-VRSها با استفاده از مدل  ها و نهاده ميزان تغييرات الزم در ستانده :3جدول 
  ها نهاده هاستانده هاگروه

 آموزشي آموزشي پژوهشي
  )پرسنل(

  آموزشي
  )دانشجو(

  تجهيزات  اعتبارات

  16  1928071  135.9 21 19 20 مقادير اوليه اي بهداشت حرفه
  5.2  897969  135.9 12 21.9 23 المقادير ايده

  8/10  1030102  0 9 -9/2 -3 مقادير مازاد
  12  1590156  396.9 34.7 78 24 مقادير اوليه بهداشت عمومي

  11.325  1590156  297.7 30.7 94.6 43.6 المقادير ايده
  7/0  0  2/99 4 -6/16 -6/19 مقادير مازاد

  10  2199840  259 16 7 15 مقادير اوليه كتابداري
  10  1882381  227.4 16.6 17.9 38.4 المقادير ايده

  0  317459  6/31 6/0 -9/10 -4/23 مقادير مازاد

  
كه در طول  ييها با توجه به نتايج به دست آمده، گروه

دوره مورد بررسي داراي حداكثر كارايي فني يك 
ميزان ) تيري، مديمدارك پزشك ط،يبهداشت مح( هستند

و به عبارت  دهال آنها يكسان بو اوليه و ايدهمقادير 
ها صفر  ها در اين گروه ها ونهاده ديگر مازاد ستانده

هايي كه داراي كارايي فني  از طرفي در گروه. است
، ياي، بهداشت عموم بهداشت حرفه( كمتر از يك هستند

ال آنها با هم متفاوت  مقادير اوليه و ايده) يكتابدار
به  دنمذكور براي رسي يها وهاز اين رو گر. بوده

حداكثر كارايي بايد تعداد مقادير اوليه ستانده خود را 

نهاده را كم كرده تا به سطح  هياول رياضافه و مقاد
  .كارايي مطلوب دست يابند

مدارك  ت،يريمد يها دهد كه گروه نشان مي 3جدول
 يمناسب تياز وضع طيو بهداشت مح يپزشك

ها  ستانده زانيدر م رييبه تغ يازياند و ن برخوردار بوده
بهداشت  يها كه گروه يدر حال .خود ندارند يها و نهاده
به  دنيرس يبرا يو كتابدار  اي، بهداشت عمومي حرفه

خود را به مقدار  يها ستانده ديبا ييحد مطلوب كارا
كاهش  زيخود را ن يها و نهاده شيمشخص شده افزا

  .دهند
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  بحث
 ييكارا نييعملكرد و تع يابيمطالعه حاضر به منظور ارز

و دانشكده بهداشت  تيريدانشكده مد يآموزش يها گروه
  .رفتيكرمان انجام پذ يدانشگاه علوم پزشك

توجه به  ،يبخش آموزش عال ييكارا نييمهم در تع نكته
 يابيارز يها است و برا بودن دانشگاه يچند نقش تيماه
 يو خروج يچند ورود ديو سنجش عملكرد آنها با ييكارا

 نيها در ا داده يپوشش ليرا در نظر گرفت كه مدل تحل
ها بر  يمجموع موزون خروج ميبا تقس عمالً قيتحق

  .كار را انجام داد نيها ا يدمجموع موزون ورو
دانشكده  يآموزش يها در گروه ق،يتحق نيا جينتا طبق
و دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان،  تيريمد
ها داراي بازدهي ثابت نسبت به مقياس  روهدرصد از گ 50

ها از منابع خود به طور  گروه نيا گريهستند به عبارت د
استفاده كرده و حداكثر ستانده را به دست  نهيبه

 ديدر تمام عوامل تول كساني شيواقع افزا رد .اند آورده
گردد و  مي ديدر مقدار تول شيافزا زانيمنجر به همان م

ها داراي بازدهي فزاينده نسبت به  درصد از گروه 50
  .مقياس هستند

 يو پژوهش يعملكرد آموزش يابيبررسي ارز در
 تيدانشگاه ترب يدانشكده علوم انسان يآموزش يها گروه

دانشكده علوم  يآموزش يها گروه از گروه 21مدرس، 
كه  مدرس مورد مطالعه قرار گرفته تيدانشگاه ترب يانسان

ها  درصد از گروه 20دهد تنها  نتايج اين بررسي نشان مي
درصد از  80نسبت به مقياس و  بتداراي بازدهي ثا

كه در  يدر حال). 11(هستند ريمتغ يبازده يها دارا گروه
 يها در گروه ريمتغ يبازده زانيمطالعه حاضر م

  درصد بوده است  50مورد مطالعه  يآموزش
هاي  ارزيابي عملكرد گروههاشمي و همكاران در  

 هايآموزشي دانشگاه آزاد واحد ساوه، بازده گروه
آموزشي دانشكده فني و مهندسي اين دانشگاه را مورد 

هاي آموزشي  نسبي گروه كارايياند كه  بررسي قرار داده
در دو حالت با  CCRاين واحد دانشگاهي با مدل مضربي 

متغير  بازدهي به مقياس ثابت و بازدهي به مقياس
از مجموع يازده گروه آموزشي  .محاسبه گرديده است

گروه آموزشي هم در حالت بازده به  6مورد بررسي، 
مقياس ثابت و هم در حالت بازده به مقياس متغير كارآ 

و ميانگين  بودندهاي آموزشي ناكارآ  بوده و بقيه گروه
در حالت بازده به  زشيمجموع واحدهاي آمو كارايي

 9/0و در حالت بازده به مقياس متغير  88/0مقياس ثابت 
مطالعه مذكور با مطالعه حاضر در  جينتا). 15(بوده است
به عبارت . راستا است هم اسينسبت به مق ينوع بازده

ثابت  يبازده يدارا يموزشي آها از گروه  ميين گريد
 انيموضوع ب نيهستند و حال آن كه ا اسينسبت به مق

 نهيدر به يآموزش يز واحدهاا مييكننده آن است كه ن
نها در سطح آهستند و عملكرد  تيمشغول به فعال ديتول

كه در مطالعه انجام  يدر حال. گردد مي يابيمطلوب ارز
 نهيبه تيها در وضع مدرس گروه تيشده در دانشگاه ترب

ثابت  يهبازد تيقرار گرفتن در وضع يقرار نداشته و برا
مقاالت و كتب منتشر شده، ( داتيتول ديبا اسينسبت به مق

  .دهند شيافزارا ) يآموزش يها كارگاه
 نييتع«تحت عنوان  ايدر استرال يطرح پژوهش كي در
واحد  36 زين »اياسترال يها در دانشگاه ييكارا نهيهز

قرار گرفته،  يابيمورد ارز 2002دانشگاهي در سال 
گروه  36 نياز ا. برآورد شده است 45/0 ييكارا نيانگيم
به صورت كارا و ) درصد 7/2(گروه  كي ،ينشگاهدا

 نيب ييكارا يدارا) درصد 25(گروه  9و  كي يياراك يدارا
كمتر  ييكارا) درصد 3/72(ها  گروه ريبودند و سا 1 -5/0

در مطالعه  يآموزش يها عملكرد گروه). 10(داشتند 5/0از 
 نيدر واقع در ا. كمتر از مطالعه حاضر بود اياسترال

به ) نهاده( دياز عوامل تول يتر نهيمطالعه استفاده به
صورت  يآموزش يها گروه) ستانده( يوجنسبت خر
  .گرفته است

از آن است كه  يدر مورد عوامل مازاد، حاك جينتا
از  طيو بهداشت مح يمدارك پزشك ت،يريمد يها گروه
در  رييبه تغ يازياند و ن برخوردار بوده يمناسب تيوضع
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كه  يدر حال. خود ندارند يها ها و نهاده دهستان زانيم
 يو كتابدار  اي، بهداشت عمومي بهداشت حرفه يها گروه
خود  يها ستانده ديبا ييحد مطلوب كارا هب دنيرس يبرا

 يها و نهاده شيافزا 3را به مقدار مشخص شده در جدول 
  .كاهش دهند زيخود را ن

بودند،  كيكمتر از  ييكارا يكه دارا يآموزش يها گروه
 يپژوهش يها ستانده ديبا ييبه حداكثر كارا دنيرس يبرا

 ايمقاالت و  شتر،يب يپژوهش يها خود را با ارائه طرح
 ديها با گروه نيا نيدهند و همچن شيچاپ كتاب افزا

و اعتبارات خود را به ) تعداد دانشجو( يآموزش يها نهاده
  .برنامه بلندمدت كاهش دهند كي يمقدار مشخص شده ط

تواند به مديريت بهتر  توجه به كمكي كه اين مطالعه مي با
ها بنمايد از يك تحقيق صرف فراتر  منابع و كاهش هزينه

تواند به عنوان ابزاري براي سياست گذاري  رفته و مي
در واقع اين ارزيابي از عملكرد . مورد استفاده قرار گيرد

ه گردد كه هم امكانات بالقو موجب مي يآموزش يها گروه
جهت بهبود عملكرد مشخص گردد و هم با مقايسه 

اين امكان به وجود آيد كه  اكارا و ناكار يها عملكرد گروه
  .متفاوتي براي اين واحدها تعيين نمود ياهداف عملكرد

 كاراييتوجه به نتايج به دست آمده از تخمين  با
 ييمورد مطالعه، پيشنهادهاي اجرا يآموزش يها گروه

 يها زير به منظور افزايش كارايي و بهبود عملكرد گروه
  :شود ناكارا ارايه مي

ناكارا بر  يها گروه يها ها و كاهش نهاده ستانده شيافزا •
  پژوهش يها افتهيمشخص شده در  رياساس مقاد

كارا از منظر  يآموزش يها گروه ليو تحل هيتجز •
ه ب يابيو ارزش يآموزش ستميس ندها،يفرا ت،يريمد

  ناكارا  يها بهبود گروه يياجرا يها برنامه نيمنظور تدو
 يها عملكرد گروه يابيجامع ارز ستميس يطراح •

  ها گروه يدرون يابيارز كرديها، با رو دانشكده يآموزش
  ناكارا يآموزش يها گروه ييعلل ناكارا يابي شهير •

به ذكر است در انجام مطالعه حاضر پژوهشگران با  الزم

از  يبرخ ياز جمله محافظه كار يچند يها تيمحدود
 يمحرمانه تلق اياطالعات و  هيدر ارا يآموزش يها گروه

 يبعض يو نگرش منف ينمودن آنها، كمبود منابع اطالعات
گونه مطالعات مواجه  نينسبت به انجام ا نياز مسؤول

 نانياطم جاديا زياهداف پژوهش و ن حيكه با توض. بودند
 نيپژوهش، تا حد امكان ا جيبازخورد نتا هنسبت به ارائ

  .ديمشكل مرتفع گرد
  

  گيري نتيجه
تواند موجب ايجاد فضاي رقابتي  پژوهش مي نيا جينتا

هاي آموزشي و علل كارا نبودن و نحوة  سالم بين گروه
شود كه با توجه به  كاراييرسيدن به سطح مطلوب 

و اطالعات  كاراييهاي مؤثر بر  ها و خروجي ورودي
را  اهاي آموزشي ناكار توان گروه اصل از ارزيابي ميح

همچنين از اين معيار . هدايت نمود كاراييبه سمت 
هاي آموزشي  توان براي تخصيص بودجه بين گروه مي

هاي آموزشي كه توانستند با سطح  استفاده نمود، به گروه
معيني از امكانات عملكرد باالتري داشته باشند بايد 

بيشتري اختصاص داده شود و  امكانات و بودجه
براي  ييها اند برنامه شده اهاي آموزشي كه ناكار گروه

نمودن  ابهبود وضعيت ارائه گردد و از طرفي كار
توانند در مصرف منابع  مي اهاي آموزشي ناكار گروه

ها را  جويي ايجاد نموده و خروجي گروه ورودي صرفه
. كاهش دهندافزايش و در نهايت هزينه سرانه دانشگاه را 

كمتر ) ييكارا(عملكرد  يابيبا نمره ارز يآموزش يها گروه
 يها ستانده ديبا ييبه حداكثر كارا دنيرس يك، براياز 

 شتر،يب يپژوهش يها خود را با ارائه طرح يپژوهش
 نيا نيدهند و همچن شيچاپ كتاب افزا ايمقاالت و 

و ) تعداد دانشجو(ي آموزش يها نهاده ديها با گروه
مازاد مشخص شده در  رياعتبارات خود را بر اساس مقاد

  .دهند كاهشمدت  برنامه بلند كيقالب 
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Performance Appraisal of Selected Departments in Kerman 
University of Medical Sciences: A Quantitative Study 

 
Gholamreza Goudarzi1, Sajad Khosravi2, Roohollah Askari3 

 
Abstract 
 
Introduction: Today, one of the main indicators in the assessment of development in countries is their share 
in producing knowledge .Thus, performance evaluation of educational units, which in turn leads to efficiency 
enhancement, has gained significant importance. This study examined the efficiency of educational 
departments in Kerman University of Medical Sciences through the Data Envelopment Analysis (DEA) 
method. 
Methods: This descriptive analytical study was done in 2010. A researcher-designed form was used for data 
collection, and data entry was done through Excel software. Finally, efficiency of the six departments was 
estimated by Deap 2.1 software. 
Results: The average of total efficiency, managerial efficiency and scale efficiency for departments was 
0.847, 0.918 and 0.91, respectively.  Half of the departments were functioning efficiently. 
Conclusion: To achieve maximum efficiency (=1), departments should increase their research output 
through more research projects, articles or books. These departments should establish a long-term program 
to reduce training inputs (students) and funds based on the specified surplus amount. 
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