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 مقدمه

 تعیین در اساسی هایمولفه از یکی عنوانبه دانش امروزه   

 افزایش در کلیدی و مهم عامل و کشور یک یافتگی توسعه

 جمله از. باشدمی هاسازمان اقتصادی رشد و وری بهره

 یک. هستند هادانشگاه کشورها، در دانش خلق و تولید متولیان

 دولتی، هاییارانه چون هم منابعی از دانش تولید برای انشگاهد

 آموزشی امکانات و فضا علمی، هیات اعضای و کارمندان

 از استفاده با که است این دانشگاه هدف عمده. کندمی استفاده

 یهمه(. 1) برسد انتظار مورد خروجی به محدود، منابع این

 اهمیت دلیل به یعلم مراکز و دانشگاه خصوص به هاسازمان

 عملکرد. دارد عملکرد ارزیابی به نیاز هاخروجی و فرایندها

 و کارایی) عملکرد ارزیابی. است اثربخشی و کارایی از ترکیبی

-می آن از استفاده با که است فرآیندی هاسازمان در (اثربخشی

 ارزیابی مورد شانرسالت و اهداف مبنای بر را هاسازمان توان

 به دستیابی راستای در را هاآن موفقیت یزانم و داد قرار

 شرمن (.2) سنجید اهداف از انحرافشان میزان یا و اهداف

 حداقل با خدمات یا خروجی تولید توانایی"عنوانبه را کارایی

 از است عبارت کارایی. کندمی تعریف "نیاز مورد منابع

 در رفته کار به منابع به نهایی خدمات یا کاالها تولید. نسبت

 و درجه معنای به آن عام مفهوم در کارایی (.1) هاآن تولید

 کارایی. است مطلوب اهداف از ایمجموعه به رسیدن کیفیت

 با ستاده حداکثر دستیابی در بنگاه یک توانایی معنای به فنی

 به تنها کارایی (.9) است نهاده مشخص مقدار از استفاده

 میزان محاسبه به و دارد توجه عملکرد و تولید کمی افزایش

 کننده تداعی که نظر مورد یا مطلوب هدف به دستیابی

 گیری اندازه برای(. 1) پردازدنمی است، "اثربخشی"مفهوم

 از دارد وجود مختلفی هایروش هاسازمان بهروری و کارایی

 از روش این. است هاداده پوششی تحلیل روش جمله

 است عملکرد ابیارزی هایروش ترین مفید و ترین کاربردی

 Data Envelopment) هاداده پوششی تحلیل(. 9،2)

Analysis) مدیر که تـاس  یـخط ریزی برنامه تکنیک یک 

 گیری تصمیم واحد بهترین از آن از استفاده با تواندمی

(Decision making units)  الگوگیری واحدها سایر برای 

 که است ییهاتکنیک جمله از هاداده پوششی تحلیل. نماید

 افزایش هایراه عملکرد و کارایی ارزیابی و سنجش بر عالوه

 هاداده به ستاده نسبت از استفاده با تفکیکی طور به نیز را هاآن

 را وریبهره افزایش ینحوه و پیشنهاد جداگانه سطح هر برای

 تحلیل در کلی گیری جهت دو. دهدمی هیارا سطوح تمام در

 هایمدل در هاورودی بر تمرکز: اردد وجود هاداده پوششی

 خروجی هایمدل در هاخروجی بر تمرکز و محور ورودی

 واحدهای کارایی که است تکنیکی روش این(. 9) محور

 به خروجی وزنی مجموع نسبت محاسبه با را گیرنده تصمیم

 برای مرجع و الگو واحد روش این در. سنجدمی ورودی

 واحدهای وسیله بدین تا شودمی معرفی ناکارا واحدهای

 و دهند افزایش برداری الگو طریق از را خود کارایی ناکارا،

 پوششی تحلیل روش در (.1) برسانند کارایی مرز به را خود

 ،(واحد هایخروجی و ورودی تناسب) فنی کارایی ها،داده

 کارکرد و تناسب از حاصل کارایی) تکنولوژیک کارایی

 کارایی) مقیاس کارایی ،(دواح هایآوری فن و تجهیزات

 کارایی) مدیریتی وکارایی( واحد اندازه تغییرات از حاصل

 مستقل طور به( موجود مدیریت فنون و هاروش از حاصل

 حاصل از نیز کل وری بهره شاخص. شوندمی گیری اندازه

 بهره مذکور، روش در. شودمی حاصل کارایی انواع ضرب

 است مطالعه مورد واحد یکارای هایشاخص از متاثر کل وری

ها، سنجش کارایی دانشگاه یمطالعاتی در زمینه (.،2،1،9)

ا و موسسات آموزشی انجام شده است. اما در این هدانشکده

مطالعات کمتر شاخص بهره وری مورد سنجش قرار گرفته 

 12عملکرد آقاجانی و همکاران طی یک مطالعه مشابه است. 

ا دو متغیر ورودی )آموزشی و هر کدام ب را واحد دانشگاهی

خدماتی( و دو متغیر خروجی )بهره وری آموزشی و 
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عالم تبریز و همکاران (. 2شنجش قرار دادند )مورد  پژوهشی(

 ییکارادیگری در خصوص سنجش  ینیز طی مطالعه

 یپوشش یلبه روش تحل یبهشت یددانشگاه شه یهادانشکده

ها بر اساس داده یپوشش یلکه تحل نتیجه گرفتند که هاداده

 یککالس یهابا مدل یسهدر مقا یآرمان یزیمدل برنامه ر

. دارد یریگ یمتصم احدهایو یانم یزدر تما یباالتر ییتوانا

 ییحقوق و کارا یدانشکده ییاز ناکارا یحاک یقتحق یهایافته

بود  ینو علوم زم یو حسابدار یریتعلوم، مد یهادانشکده

یز بر اساس روش تحلیل پوششی رشیدیان و همکاران ن (.9)

های علوم پزشکی کشور را اندازه گیری ها کارایی دانشگاهداده

های علوم پزشکی حدود نیمی از دانشگاهکردند و نشان دادند 

کارآیی کم .بودنددارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس 

های علوم پزشکی موجب اتالف منابع بهداشت و دانشگاه

هایی دانشگاه افزایش کارایی برای حل راه شود.درمان کشور می

افزایش و  هاتولید، کاهش ظرفیت نهاده با ظرفیت مازاد عوامل

 (.6ی بود )درمان-عملکردهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی

دانشگاه و یک  هایدانشکدهو بهره وری  کارایی ارزیابی

 مناسب ریزی برنامه برای هاآن ناکارایی و کارایی علل بررسی

 اهمیت از ناکارا واحدهایتخصیص بهینه منابع و اصالح  برای

 و کارایی ارزیابی هدف با مطالعه این .است برخوردار ایویژه

 استفاده با اهواز پزشکی علوم دانشگاه هایدانشکده وری بهره

 .شد انجام هاداده تحلیلی پوششی روش از

 

 بررسیروش 

های ی بر دادهمبتنو  توصیفیعه از نوع مطالعات این مطال   

 را پژوهش مورد ینمونهتابلویی )پانل( و سری زمانی است. 

 پیراپزشکی، بهداشت، شامل دانشگاه هایدانشکده یکلیه

 دندان و پزشکی داروسازی، و توانبخشی مامایی، و پرستاری

کارایی  ند.داد تشکیل اهواز پزشکی علوم دانشگاه در پزشکی

مورد  1931الی  1932های الها طی سو بهره وری دانشکده

 نیاز مورد آمار و هاشاخص مطالعه این در بررسی قرار گرفت.

-حیطه عنوان به پژوهشی و آموزشی هایفعالیت یزمینه در

 با لیست چک طریق از هادانشکده در عملکردی اصلی های

 برای. شد آوری جمع و اخذ مربوطه واحدهای به مراجعه

 تحلیل روش ازها دانشکده وری بهره و کارایی سنجش

غیر  روش یک روش این. شد استفاده هاداده پوششی

 خطی ریزی برنامه هایروش یدسته در و است پارامتریک

-به دانشکده هر هاداده پوششی تحلیل روش در. دارد قرار

تحلیل  مدل. قرار گرفت ارزیابی مورد واحد یک عنوان

 از یک هر برای که دارد را توانایی اینها پوششی داده

 نیاز مورد درصد کارایی، مرز به رسیدن تا ناکارامد واحدهای

 در. کند محاسبه را(نتایج)محصوالت و  هاخروجی افزایش

 تعداد، اساتید تعداد شامل ورودی شاخص 9 مطالعه این

 تعدادتجهیزات موجود ) و تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 یانگین امتیازم شامل خروجی شاخص 1و (سایت کامپیوترهای

 تا اول نوع شده چاپ مقاالت تعداد ،دانشکده پژوهشی هر

 ،دانشکده توسط شده برگزار هایکنفرانس و سمینارها، سوم

هر دانشکده برای انجام محاسبه کارایی  التحصیالن فارغ تعداد

کارایی  ها و محاسبهبرای تحلیل داده (.1،9،2،1) انتخاب شدند

برای اندازه  .شد استفاده Deap.2 افزار نرمو بهره وری از 

مالئم کوییست استفاده  اقتصادی گیری بهره وری از شاخص

 افزار نرم ،(هادانشکده) واحدها کارایی محاسبه از پس شد.

 سایر کارایی سطحو گرفت  نظر در را مرجع واحد یک

 هاتحلیل در مطالعه این در. کرد تحلیل آن به نسبت را واحدها

 مقیاس به نسبت متغیر بازده فرض با مدار هنهاد رهیافت از

(Variable return to scale)  بندی برای طبقه. شد استفاده 

به صورت را  هادانشکدهکارایی  توانمی ،کارایی هایشاخص

ناکارایی ( و 21/2-2/2) متوسطناکارایی (، 2/2>)باال کارایی نا

به  کیبرابر با  ییکارا (.2در نظر گرفت ) (21/2<)پایین 

 ینشان دهنده یککامل و ثابت و اعداد کمتر از  ییمفهوم کارا

 یخروج یدبا ناکارا تر واحدها .هستند ییکاراکاهش در انواع 

در  شوند. ردهند تا کارات یش( را افزا یجنتا یهاخود )شاخص
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 یکاعداد کمتر از محاسبه تغییرات کارایی و بهره وری کل، 

 یکو اعداد باالتر از  یهره ورو ب ییکاهش کارا ینشان دهنده

 هستند. یو بهره ور ییمثبت( کارا ییراتبه مفهوم رشد )تغ

و  ی)تناسب ورود یفن ییکل= کارا یبهره رو ییراتتغ

حاصل از  یی)کارا تکنولوژیک کارایی×واحد(  یهایخروج

 ×واحد( یاـهیو فن آور زاتـیتجه و کارکرد بـتناس

 ×اندازه واحد( ییراتز تغل اـحاص یی)کارا اسـمقی یـکارای

 یریتها و فنون مدحاصل از روش یی)کارا مدیریتی کارایی

ه علوم پزشکی اخالق دانشگا یهاین مطالعه در کمیت موجود(

جندی شاپور اهواز با کد اخالق 

IR.AJUMS.REC.1395.235  متعهد . محققین شدتصویب

اصول اخالق در پژوهش در زمان اجرای  یهستند که کلیه

 ن پژوهش رعایت شده است.ای

 

 هایافته

، 1931الی  1932های دهد که طی سالنشان می 1جدول    

بجز  فنی، مدیریتی و مقیاسشامل  ) هاکارایی کل میانگین

 های بهداشت، پزشکی ودر دانشکده (کارایی تکنولوژیک

 یباالتر بود. دانشکدهها نسبت به سایر دانشکدهداروسازی 

ها میانگین ستاری مامائی از سایر دانشکدهدندانپزشکی و پر

ده در طول ـاین دو دانشکتری داشتند. پایین نسبتاً کارایی

 های مورد نظر نیازمند بهبود کارایی بودند.سال

 
 1192تا  1191های ها طی سال: میانگین میزان کارایی) فنی،مدیریتی و مقیاس( دانشکده1جدول

 پیراپزشکی توانبخشی پرستاری مامائی انپزشکیدند داروسازی پزشکی بهداشت سال

1191 1 1 1 221/2 111/2 1 1 

1191 1 1 1 169/2 213/2 1 921/1 

1193 1 1 1 1 211/2 1 1 

1191 1 1 1 622/2 223/2 1 412/1 

1192 1 1 1 21/2 1 322/2 1 

فاصـله دارنـد    یـک کـه از عـددد    یـزان به همان م یدان واحدها با )هستند  کاهش در کاراییشان دهنده ن از یک ترمکامل و ثابت و اعداد ک ییکارایک به مفهوم  یی برابر باکارا  *

 (دهند تا کاراتر شوند. یش( را افزا یجنتا یهاخود )شاخص یخروج

 

کارایی مدیریتی نسبت به  دهدنشان می 1طور که نمودارهمان

همچنین در های کارایی رشد بیشتری داشت. سایر شاخص

ها و حاصل از روش یی)کارامیانگین کارایی مدیریتی  31 سال

ها در دانشگاه علوم دانشکده (موجود یریتیمد یهایوهش

فنی و مقیاس باالتر بود  ن کاراییپزشکی اهواز از میانگی

های مورد مطالعه، در مجموع دانشکده. (1کامل = )کارایی

و  322/2، کارایی مقیاس 31/2 میانگین کارایی مدیریتی

بنابراین، وضعیت کلی میانگین  بود. 226/2 کارایی فنی

و به  باالیی قرار داشتند نسبتاً های کارایی در سطحشاخص

 کارایی کامل نزدیک بودند.
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 1192تا  1191های های دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی سالکارایی کل در دانشکده : میانگین1نمودار

 
 

نگین شاخص تغییرات کارایی میا دهدنشان می 2نتایج جدول 

 1سال، به ترتیب  2مدیریتی، مقیاس، فنی و تکنولوژیک طی 

 262/2)کاهشی( و  331/2)کاهشی(،  331/2)ثابت(، 

های کارایی و بهره وری در شاخص ی)کاهشی( بودند. همه

. های دیگر باالتر بودو نسبت به سال رشد داشتند 1939سال 

ل در دانشگاه مورد مطالعه سا 2میانگین بهره وری کل طی 

بود. بدین معنی که دانشگاه با کاهش اندک بهره وری  222/2

مواجه بوده  31-32های سال 2درصد طی  2/12به میزان 

 2/13)+ 1931های است. شاخص بهره وری کل در سال

درصد( رشد نسبی را تجربه کرد.  1/19)+ 1939درصد( و 

ر ترین عامل در بهبود دهد تاثیر گذانشان می 2نتایج جدول 

شاخص کارایی تکنولوژیک  1931بهره وری دانشگاه در سال 

)کارایی ناشی از کاربرد بهینه تجهیزات و تکنولوژی( 

های به ترتیب شاخص 1939درصد( و در سال  1/22)رشد

)تناسب  درصد(، کارایی فنی3/91کارایی تکنولوژیک )رشد 

ایی مدیریتی درصد(، کار 2/91عوامل فنی تولید( )رشد 

درصد( و کارایی  2/22ها و روش مدیریت( )رشد )شیوه

مقیاس )کارایی ناشی از تغییرات در اندازه سازمان به نسبت 

 درصد(.  9/1ها( )رشد خروجی

 

 1192 تا 1191 هایوری دانشگاه طی سال بهره : تغییرات کارایی و3جدول

 سال
تغییرات کارایی 

 مقیاس

تغییرات کارایی 

 مدیریتی

تغییرات کارایی 

 تکنولوژیکی 

تغییرات کارایی 

 فنی 
 تغییرات بهره وری کل عوامل تولید*

1191 339/2 1 221/1 339/2 132/1 

1193 312/2 226/2 911/2 11/2 211/2 

1191 219/1 222/1 913/1 912/1 191/1 

1192 321/2 219/1 323/2 1 322/2 

 222/2 331/2 262/2 1 331/2 میانگین کل

  مدیریتی کارایی ×مقیاس کارایی ×تکنولوژیک کارایی× یفن ییکل= کارا یبهره رو ییراتتغ*

 هستند. یو بهره ور یی( کارا)+به مفهوم رشد یکو اعداد باالتر از  یو بهره ور (-یی )کاهش کارا ینشان دهنده یک*اعداد کمتر از 

 .شوندهای بعدی نسبت به سال پایه محاسبه میشود و بهره وری سالی*** در محاسبات بهره وری سال اول مطالعه سال پایه تعریف م
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های مورد در بین دانشکده دهدینشان م 9جدول  نتایج

 بهداشتدرصد(،  11) پزشکی یدانشکده به ترتیب مطالعه،

و  (درصد 11) پرستاریدرصد(،  92درصد(، داروسازی ) 19)

شتری مواجه با کاهش بهره وری بی درصد( 19دندانپزشکی )

 یدانشکده درصد و 1/22پیراپزشکی با رشد  ی. دانشکدهبودند

باالترین رشد بهره وری را  درصد، 1/12رشد  توانبخشی با

بر اساس نتایج جدول، شاخص کارایی تکنولوژیک  داشتند.

ترین عامل تغییرات مثبت و منفی بهره وری کل در مهم

های با بهره انشکدههای مذکور بود. بدین مفهوم که ددانشکده

استفاده از  یوری و نحوهآوری پایین، اگر کاربرد فن 

کردند، با رشد بهره وری مواجه تجهیزات خود را بهینه می

 اندکی دانشگاهدر نهایت، شاخص بهره وری کل  شدند.می

ها با یک کاهش ( و در مجموع دانشکده222/2پایین بود )

 ودند. درصدی در بهره وری کل مواجه ب 2/11
 

 1192-1191های مختلف طی سال هایدانشکده وری در : تغییرات کارایی و بهره1جدول

 سال

تغییرات 

کارایی 

 مقیاس

تغییرات 

کارایی 

 مدیریتی

تغییرات 

کارایی 

 تکنولوژیکی

تغییرات کارایی 

 فنی

تغییرات بهره وری کل 

 عوامل تولید

وضعیت 

 بهره وری
 رتبه بهره وری

 6 کاهشی 211/2 1 211/2 1 1 بهداشت

 1 کاهشی 292/2 323/2 222/2 1 323/2 پزشکی

 2 کاهشی 626/2 222/1 622/2 1 222/1 داروسازی

 9 کاهشی 21/2 1 21/2 1 1 دندانپزشکی

 1 کاهشی 262/2 292/1 292/2 1 292/1 پرستاری

 2 افزایشی 121/1 1 121/1 1 1 توانبخشی

 1 افزایشی 221/1 1 221/1 1 1 پیراپزشکی

  کاهشی 222/2 331/2 262/2 1 331/2 میانگین کل

  مدیریتی کارایی ×مقیاس کارایی ×تکنولوژیک کارایی× یفن ییکل= کارا یبهره رو ییرات*تغ

 هستند. یو بهره ور یی( کارا)+به مفهوم رشد یکو اعداد باالتر از  یو بهره ور (-یی )کاهش کارا ینشان دهنده یک*اعداد کمتر از 

 .شوندهای بعدی نسبت به سال پایه محاسبه میشود و بهره وری سالمحاسبات بهره وری سال اول مطالعه سال پایه تعریف می*** در 

 

 بحث

 وری بهره و کارایی اندازه گیریهدف از این مطالعه    

 در هاداده تحلیلی پوششی روش از استفاده با هادانشکده

 یو بهره ور ییکارا سنجش بود. اهواز پزشکی علوم دانشگاه

 یکشور که متول یعلوم پزشک یهاها و دانشکدهدانشگاه

در جهت بهبود  یمهم و ضرور گامسالمت جامعه هستند 

 و کارایی محاسبه برایدر این مطالعه  (.6است ) هامدیریت آن

استفاده ها پوششی داده تحلیل از روش هادانشکده وری بهره

از حاصل ضرب کارایی بهره وری کل شاخصی است که  شد.

و ارتباط  شودفنی، تکنولوژیک، مقیاس و مدیریتی حاصل می

میانگین  نتایج این مطالعه نشان داد که .خطی با کارایی دارد

)شامل فنی، مدیریتی و مقیاس بجز کارایی  هاکل کارایی

های بهداشت، پزشکی و داروسازی تکنولوژیک( در دانشکده

دندانپزشکی  یاالتر بود. دانشکدهها بنسبت به سایر دانشکده
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 ها میانگین کارایی نسبتاًو پرستاری مامائی از سایر دانشکده

میانگین شاخص تغییرات کارایی مدیریتی،  تری داشتند.پایین

)ثابت(،  1سال، به ترتیب  2مقیاس، فنی و تکنولوژیک طی 

)کاهش( بودند.  262/2)کاهش( و  331/2)کاهش(،  331/2

رشد  1939ای کارایی و بهره وری در سال ههمه شاخص

ارزیابی  ینهیدر زمهای دیگر باالتر بود.داشتند و نسبت به سال

 در کشور انجام شده است.مراکز آموزشی مطالعات مختلفی 

که  ندنشان داد طی یک مطالعه ملی رشیدیان و همکاران

مورد بررسی  کشور علوم پزشکی هایمتوسط کارآیی دانشگاه

لذا ظرفیت افزایش کارآیی  .بود 212/2برابر  DEA فتدر رهیا

. حدود نیمی از بود %13 ها تقریبانشگاهفنی تولید در این دا

های علوم پزشکی دارای بازدهی نزولی نسبت به دانشگاه

-گروه عملکرد که میری پور یمطالعه در (.6بودند )مقیاس 

 در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه بالینی غیر آموزشی های

 مورد هاداده پوششی تحلیل روش از استفاده با 1932 سال

 بررسی مورد گروه 19 از که داد نشان نتایج داد، قرار ارزیابی

آقاجانی  یدر مطالعه (.1) بودند ناکارا گروه 1 و کارا گروه 6

ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه  یو همکارانش در زمینه

 ستفاده از روش تحلیل پوششیآزاد اسالمی استان مازندران با ا

دارای کارایی نسبی قوی و برخی دارای واحدها برخی  هاداده

های تحقیق، واحد نور کارایی نسبی ضعیف بودند. طبق یافته

دارای کارایی نسبی قوی، و واحد تنکابن دارای کارایی نسبی 

ضعیف بود. در این مطالعه پیشنهاد شد که همه واحدهای 

ی ضعیف با الگو برداری به سمت عملکرد دارای کارایی نسب

 ی(. مطالعه2) واحد دارای کارایی نسبی قوی حرکت کنند

های عملکرد دانشکده یمشابهی توسط موسوی که در زمینه

نشان داد که انجام شد  علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

های مختلف با هم مورد مطالعه طی سال هایکارایی دانشکده

در  (. خسروی و همکاران2)داشت  اریتفاوت معنی د

ها و ارزیابی عملکرد آموزش دانشکده یای در زمینهمطالعه

 از استفاده باهای آموزشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر گروه

دانشکده از  9نشان دادند که  هاداده پوششی تحلیل روش

گروه آموزشی  21گروه آموزشی از  1دانشکده و  1مجموع 

(. 3) عنوان واحد مرجع تعریف شدندشتند و بهکارای کامل دا

های در خصوص ارزیابی عملکرد و بهره وری سازمان

آموزشی در سایر کشورها نیز مطالعات مختلفی انجام شده 

تعیین هزینه  "در یک مطالعه در استرالیا تحت عنوان است. 

واحد دانشگاهی در  96 "کارایی در دانشگاه در استرالیا

 12کارایی میانگین ارزیابی قرار گرفت. مورد  2222سال

درصد  1/2گروه دانشگاهی،  96. از این درصد برآورد شد

 1تا 2/2 دارای کارایی درصد 22ها دارای کارایی یک، گروه

بودند  2/2ی کمتر از کارای ها دارایگروه درصد 9/12بودند و 

کارایی نسبی  یعزیز و همکاران در زمینه یدر مطالعه (.12)

دانشگاه در کشور مالزی نتایج نشان داد که یک های نشکدهدا

-های علوم انسانی کارایی بهتری نسبت به دانشکدهدانشکده

جانز و یو کارایی  که در تحقیقی (.11های علوم پایه داشتند )

 تحلیل روش از استفاده با را دانشگاه کشور چین 123نسبی 

تایج نشان داد ن دادندمورد بررسی قرار  را هاداده پوششی

هنگامی که تمامی متغیرهای خروجی و ورودی در مدل در 

درصد  32ها باالی شود میانگین کارایی دانشگاهنظر گرفته می

 یخسروی و همکارانش در زمینه یدر مطالعه (.12بود )

 سالمت اطالعات فناوری آموزشی هایگروه کارایی ارزیابی

 تحلیل روش از فادهاست با کشور علوم پزشکی هایدانشگاه

 ینمره با آموزشی هاینتایج نشان داد که گروه هاداده فراگیر

 به رسیدن برای یک، از کمتر( کارایی) عملکرد ارزیابی

 یارائه با را خود پژوهشی هایستانده باید حداکثر کارایی

 افزایش کتاب چاپ یا و مقاالت بیشتر، پژوهشی هایطرح

 تعداد) آموزشی هاینهاده باید اهاین گروه همچنین و دهند

 مشخص مازاد مقادیر اساس بر را خود اعتبارات و( دانشجو

نتایج  .(19) دهند بلند مدت کاهش یبرنامه یک قالب در شده

دارای کارایی  هادانشکدهبرخی ر نشان داد که حاض یمطالعه

برای  هااین دانشکده الزم است پایین تری بودند. بنابراین
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 های مرجعدانشکده یک کارایی قابل قبول از رسیدن به

 یفیضی و همکاران که در زمینه یالگوگیری کنند. مطالعه

شد به بررسی  های بهداشت انجامارزیابی کارایی خانه

واحدهای مرجع کارا پرداخته است. ارزیابی واحدهای مرجع 

ها و یک الگوی مناسب از ورودی یتواند با ارائهکارا می

ای یک واحد) دانشکده( الگوی مناسبی از مدیریت هخروجی

حاضر با  یدر مطالعههمچنین، (. 11،12) منابع ارائه کند

 کلبهره وری تغییرات استفاده از شاخص مالم کوئیست، 

 دارد: جزء عمده این شاخص دوها اندازه گیری شد. دانشکده

(. شاخص بهره 16) تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی

کل شامل مجموع ضریب تغییرات کارایی مقیاس، فنی، وری 

حاضر ی (. نتایج مطالعه16، 12) تکنولوژی و مدیریتی است

های مورد میانگین بهره وری کل در دانشکدهنشان داد که 

ها در مجموع با کاهش نسبی بود. لذا دانشکده 222/2مطالعه 

 مواجه 31-32های درصد طی سال 2/12بهره وری به میزان 

 1931های ها در سالبود. شاخص بهره وری کل دانشکده

درصد( افزایش داشت. در  1/19)+ 1939درصد( و  2/13)+

پزشکی،  یای مورد مطالعه، به ترتیب دانشکدههبین دانشکده

بهداشت، داروسازی، پرستاری و دندانپزشکی با کاهش بهره 

 یپیراپزشکی و دانشکده یوری مواجه بودند. دانشکده

-با نتایج مذکور می وانبخشی دارای رشد بهره وری بودند.ت

 نمدیرا های دانشگاه را رتبه بندی نمود.توان عملکرد دانشکده

)کاربرد  تکنولوژیکبخصوص با مداخالت مدیریتی، فنی و 

ها و همچنین مداخالت ساختاری در دانشکده بهینه فن اوری(

بهبود توانند شاخص بهره وری کل عوامل تولید را می

د. از مهم ترین دالیل کاهش کارایی عدم توجه به نببخش

اعضای هیات علمی )از نظر امکانات و دسترسی به سایر 

مقاالت و شرکت در سمینارهای خارج کشور و امکانات 

باشد و رفاهی( است که از دالیل کاهش کارایی، بهره وری می

به برای افزایش کارایی نیاز به تشویق اعضای هیات علمی 

 یانتشار مقاالت کیفی و ایجاد ارتباط قوی بین کارنامه

علمی  یپژوهشی اعضای هیات علمی و دریافت پایه و رتبه

در بهبود وضعیت واحدهای پژوهشی مؤثر خواهد بود. از 

دسترسی  یبایست زمینهسوی دیگر واحدهای دانشگاهی می

های علمی معتبر داخلی و اعضای هیات علمی را به درگاه

با  یو بهره ور ییکارا یریگ اندازه (.11) خارجی فراهم کنند

گرفتن  یدهاز ناد ناشیها، نواقص داده یپوشش یلروش تحل

روش  ین. اکندمی طرف بر را شاخص چند همزمان یراتتاث

شود که با یمحسوب م یارهند معچ یریگ یمروش تصم یک

 یرنسبت به سا یمعتبرتر یجواحدها نتا ینسب یرتبه بند

گردد در نهایت پیشنهاد می (.11کند )یها ارائه مروش

های ریاضی و روش تکیه بر مطالعات ارزیابی عملکرد با

ها صورت گیرد تا با محاسبات منطقی مثل تحلیل پوششی داده

کمی کردن عملکرد واحدهای سازمان قدرت تصمیم گیری 

گردد . همچنین پیشنهاد میبرای بهبود نقاط ضعف بیشتر شود

این روش سنجش عملکرد در قالب نظام پشتیبان تصمیم و 

ها با در اختیار سامانه اطالعات مدیریت ارائه شود تا سازمان

 را بهتر طی کنند. مسیر بهبود عملکرد ارزیابی داشتن یک داشبورد

 از برخی: بود زیر هایمحدودیت دارای حاضر یمطالعه

ها هداد یپوشش یلتحل روشکاربرد از  یناش هایتمحدود

 ییعلل ناکارا یینتع ییها تواناداده یپوشش یلتحل روشاست. 

 برای دیگری هایروش و هاتکنیکرا ندارد و الزم است از 

 یجنتا یروش به طور نسب ینا ضمناًاستفاده کرد.  یجنتا یلتکم

 را هاخروجی بر هاورودی تک تک تاثیرکند و یرا گزارش م

 مطالعه، دیگر محدودیتد. توسط آن گزارش نمو تواننمی

 در مناسب سازمانی هایشاخص و طالعاتا نبودن موجود

 تاثیر تحت را نتایج تواندمی محدودیت این. بود هادانشکده

  .دهد قرار

 

 نتیجه گیری

 مورد یهادانشکده یو بهره ور کارایینشان داد که نتایج    

کارایی نسبی ها با نا و اکثر دانشکده بود نیازمند بهبود مطالعه
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 شاخص بهره رین عامل موثر در تغییراتتمهم مواجه بودند.

بهینه سازی با  یک بود.ژ، کارایی تکنولوهاوری کل دانشکده

ورودی و کنترل مدیریت کارامد منابع، وری سازمانی، آفن 

توان می و انجام مداخالت مدیریتی موثر های سازمانخروجی

های یک دانشکده وریدر راستای بهبود کارایی و بهره 

گام برداشت. بهبود کارایی در نهایت منجر به بهبود  دانشگاه

 .گرددبهره وری می

 تقدیر و تشکر

مصــویه  یبــا شــماره ایــن مقالــه حاصــل طــرح تحقیقــاتی   

31113U- و توسـعه مطالعـات  مرکـز  کـاری  مکه با ه باشدمی 

دانشـگاه   وریو معاونـت تحقیقـات و فـن آ    آموزش پزشـکی 

ی جندی شاپور اهواز تامین مـالی و اجـرا شـد. از    پزشکعلوم 

 .شودو قدرانی میاین طرح تحقیقاتی تشکر  همکاران یکلیه
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