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هاي هاي   بندي دانشكده و گروهبندي دانشكده و گروه  وري و رتبهوري و رتبه  ها براي تعيين بهرهها براي تعيين بهره  كاربرد روش تحليل پوششي دادهكاربرد روش تحليل پوششي داده

  آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشيآموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي
  اميراحمد مظفرياميراحمد مظفري  __  رتاشرتاشمحمد اميمحمد امي  عليعلي  __    11عباس خداياريعباس خداياري

، دانشيار دانشگاه واحد علوم و ، دانشيار دانشگاه واحد علوم و  واحد كرج واحد كرجدانشگاه آزاد اسالميدانشگاه آزاد اسالمي و عضو هيأت علمي  و عضو هيأت علمي آموختة واحد علوم و تحقيقاتآموختة واحد علوم و تحقيقات   دانش دانش
  تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي، دانشيار دانشگاه تربيت معلم تهرانتحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي، دانشيار دانشگاه تربيت معلم تهران

  
  چكيده

هاي  بندي دانشكده و گروه وري و رتبه  تعيين بهرهها براي هدف از تحقيق حاضر، استفاده از روش تحليل پوششي داده
 دانشكده و گروه آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه 28آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي است به اين منظور 

هاي  دلگيرنده، م هاي غيرپارامتري براي ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم ترين روش يكي از مهم. آزاد اسالمي انتخاب شدند
ها و  ها و خروجي هاي ورودي هاي اين روش كه به دنبال يافتن وزن ترين مدل از مهممي باشد و  DEA( 2(تحليل پوششي 

 است كه در آن بازده نسبت به مقياس ممكن است متغير Bcc3وري از آن طريق هستند، مدل  محاسبة ميزان بهره
بودجه، (هاي ورودي با ماهيت هزينه  آوري شده به شاخص هاي جمع ا دادهدر اين روش ابتد. باشد) شي، ثابت يا كاهشييافزا(

پس از . شود تقسيم مي) آموزش، پژوهش و خدمات تخصصي(هاي خروجي با ماهيت توليد  و شاخص) هيأت علمي، كاركنان
ها وارد   داده،پذيرد استفاده از نظر خبره صورت ميبا ها كه  به ورودي و خروجي) دادن وزن مناسب(گذاري  تلفيق و ارزش

وري واحدها مشخص  گيرد و بهره  مورد استفاده قرار ميEMS4افزار  شوند كه در اين زمينه نرم مدل ارزيابي عملكرد مي
 دانشكده و گروه آموزشي با توجه به منابع ورودي، خروجي مطلوب در مجموع 11دهد  ها نشان مي نتايج يافته. شود مي

 دانشكده و گروه 18. وري در حد مطلوبي قرار دارند اند و از نظر بهره خدمات تخصصي داشتهعملكرد آموزشي، پژوهشي و 
  .وري مطلوبي با توجه به مقدار ورودي خود نداشتند آموزشي بهره

  
  هاي كليدي واژه

  .ها، ورودي، خروجي وري، تحليل پوششي داده آموزش عالي، بهره
                                                            

                                     Email :khodayariabas@yahoo.com            ۰۹۱۲۳۲۲۹۸۴۹:تلفن :  نويسندة مسئول ‐ 11
2 - Data Envelopment Analysis 
3 - Banker and Charens and Cooper 
4 - Efficiency Measurment System 
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  مقدمه

با آگاهي بر . ترين كار را انجام دهد و بهترين بهره را حاصل كندخواهد به هر انسان عاقل و خردمندي مي
شود، با توجه به اينكه زندگي در دنياي پيچيده و پوياي امروزي با دو  وري نمايان مي اين نكته حقيقت بهره

 به رو توجه روزافزون همراه شده، از اين) منابع و امكانات محدود، نيازها و تقاضاهاي نامحدود(ويژگي عمده 
گرايانه به كار و زندگي و معياري  وري نگرشي واقع در حقيقت، بهره). 5(وري از ضروريات عصر معاصر است  بهره

وري ايمان راسخ به  طور مستمر شرايط موجود را بهبود بخشيد، در واقع بهره توان به است كه به كمك آن مي
. وري هميشه نسبت بين بازده و نهاده است هعنوان كرد بهر) 1962 (1فابريكسنت). 8(هاست  پيشرفت انسان

توان در توليدات صنعتي يا كشاورزي به كار برد،  وري را تنها مي درست نيست كه تصور كنيم مفهوم بهره
وري  موضوع بهره). 1(وري در هر نوع نظام و سازماني چه آموزشي، خدماتي، توليدي يا اطالعاتي كاربرد دارد  بهره

، موضوع به نسبت جديدي است، )گيرند هاي خدماتي قرار مي كه جزو سازمان(ها  ر دانشگاهگيري آن د و اندازه
. ها بيشتر مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است وري در بخش صنايع و كارخانه گيري بهره زيرا تاكنون اندازه

عالوه در  به. قق سازدهمواره اين سؤال مطرح است كه آموزش عالي تا چه اندازه توانسته رسالت خود را مح
و تغييرات آموزش عالي موجب كاهش كيفيت آموزش در اين ) از نظر كمي(هاي اخير روند رو به رشد  سال

هاي  توان موفقيت برنامه وري در آموزش عالي مي بنابراين باتوجه به اهميت تعيين بهره. سازمان شده است
وامع از فوايد سازندة اجتماعي، تربيتي، بهداشتي و مندي ج ضرورت بهره). 9 و 7(آموزشي را انتظار داشت 

هاي تربيت بدني و علوم ورزشي در كشورهاي مختلف از جمله در  آموزشي ورزش، به تأسيس و تشكيل دانشكده
ها همانند ديگر مؤسسات آموزش عالي با جذب منابع انساني، مالي و  اين دانشكده. كشور ايران منجر شده است

شود، محصوالت  كند و طي فرايند تدريس، تحقيق و خدماتي كه در آنها انجام مي ا شروع ميفيزيكي كار خود ر
خود را كه همان تربيت نيروي انساني متخصص، نتايج كارهاي پژوهشي و خدمات تخصصي براي ارتقاي حرفه 

طور اعم  ي كشور بههاي گذشته، آموزش عال با وجود آنكه در سال. كنند است، در سطح دانشگاه و جامعه ارائه مي
هاي دولتي و  طور قابل توجهي در دانشگاه طور اخص از نظر كمي به و آموزش رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي به

به ويژه دانشگاه آزاد اسالمي توسعه يافته، ولي تعيين كارايي و اثربخشي اين حوزه از نظام آموزش عالي جاي 

                                                            
1  - Fabricant 
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وري مراكز علمي و پژوهشي ارائه شده است  گيري بهره ي براي اندازههاي مختلف روش). 6 و 4(بحث و تأمل دارد 
هاي پارامتري اوالً فقط  روش. هاي پارامتري و غيرپارامتري تقسيم كرد توان آنها را به دو دستة اصلي روش كه مي

ا به عنوان روند كه يك خروجي داشته باشند، ثانياً در اين روش حتماً بايد تابعي ر كار مي براي واحدهايي به
در . شود فرض در نظر گرفته نمي در روش غيرپارامتري هيچ تابعي به عنوان پيش. فرض در نظر گرفت پيش

هاي  ترين روش از مهم. دست آيد گرفته به شود يك تابع تجربي با استفاده از مشاهدات انجام حقيقت سعي مي
 كه DEA(1(هاست  هاي تحليل پوششي داده گيرنده مدل غيرپارامتري براي ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم

، 3(دارد ... ها، دانشگاهي و  وري و ارزيابي كارايي در واحدهاي بيمارستاني، بانك كاربرد متعددي در سنجش بهره
، 3چارنز. وري مطرح كرد هاي غيرپارامتري را براي تعيين بهره براي نخستين بار روش) 1957 (2فارل). 20 و 10

توان واحدهاي  در اين روش مي.  روشي به عنوان تعميمي بر كار فارل ابداع كردند1978ر سال  د5 و رودز4كوپر
هاي  به اين منظور بايد براي هر يك از عامل. شده با چندين ورودي و خروجي را با هم مقايسه كرد مشاهده

 يك خروجي موزون هاي هر واحد به يك ورودي و ها و خروجي هايي را يافت تا ورودي ورودي و خروجي وزن
  :شود وري هر واحد از رابطة زير محاسبه مي سپس بهره. تبديل شود

  مجموع موزون خروجي ها 
  = بهره وري  

  مجموع موزون ورودي ها 

  

   :توان اين فرمول را با استفاده از نسبت زير بيان كرد به بيان رياضي مي

)1 - 1(      

  

                                                            
1- Data Envelopment Analysis 
2 - Furell 
3  - Charnes 
4 - Cooper 
5 - Rhodes 
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: Tها، و  مقدار خروجي: Yها،  هاي خروجي وزن: Uگيرنده،  ميموري واحد تص مقدار بهره: Pدر اين رابطه، 
ها ناميده  اين روش تحليل پوششي داده. ها است مقدار ورودي: Xها و  هاي ورودي وزن: Vدهندة مجموع،  نشان
ها و محاسبة  ها و خروجي هاي ورودي ها كه به دنبال يافتن وزن هاي تحليل پوششي داده ترين مدل از مهم. شد
تفاوت اصلي دو مدل به دليل نسبت . توان به دو مدل معروف اشاره كرد وري از آن طريق هستند، مي زان بهرهمي

  .هاست ها و خروجي بازده به مقياس است كه به معني يافتن ارتباط منطقي بين ورودي

  CCR 1مدل ) الف

با فرض ثابت بودن بازده  مطرح شده توسط چارنز، كوپر، ورودز است، DEAاين مدل كه همان مدل اولية 
  :شود بندي مي پردازد و به شكل زير فرمول روي و كارايي واحدها مي نسبت به مقياس، به محاسبة بهره

)1 -2(  
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بردار خروجي : Y0 بردار ورودي،: χ0 معادل است،) 1 – 1(در اين مدل كه از نظر رياضي با مدل كسري 
  . در جواب بهينة اين مسئله بيانگر كارايي واحد مورد نظر استθو متغير ) دانشكده(ي گير واحد تصميم

  

                                                            
1 - Cooper and Charens and Rhodes 
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  BCC1مدل ) ب

به همين . وري را ندارد  توانايي محاسبة كارايي و بهرهCCRهرگاه بازده نسبت به مقياس ثابت نباشد، مدل 
ه در آن بازده نسبت به مقياس  را كBCC براي رفع اين مشكل، مدل 1984علت بنكر، چارنز و كوپر در سال 

اين مدل در اين تحقيق به كار گرفته خواهد . باشد، مطرح كردند) افزايشي، ثابت يا كاهشي(ممكن است متغير 
  :شود شد، در زير به ساختار رياضي مدل مذكور اشاره مي

)1 -3( 
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توان براي  ت كه به مسئله افزوده شده است و از آن مي، قيد جديدي اسCCRتفاوت عمدة اين مدل با مدل 
  ).15 و 14، 13، 3(تشخيص نوع بازده به مقياس استفاده كرد 

هاي ورودي و   اين است كه با دادن وزن مناسب به شاخصDEAهاي  طور كلي توانايي مهم روش به
 راهكار بهبود ة در صورت لزوم با ارائشود و هاي آموزشي محاسبه مي ها و گروه وري دانشكده ، ميزان بهره خروجي

براي اين منظور . شود گيرندة ناكارآ به مرز كارايي مشخص مي وري، چگونگي رسيدن واحدهاي تصميم بهره
در نگاه ورودي، براي رساندن . ها يا تركيب اين دو به مسئله نگاه كرد ها يا خروجي توان از منظر ورودي مي

                                                            
1 - Banker and Charens and Cooper 
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ها به  هاي آن را كاهش داد تا وقتي كه نسبت مجموع موزون خروجي دار وروديواحدها به مرز كارايي بايد مق
در نگاه تركيبي، همزمان با كاهش مقدار . ها به حد مطلوب برسد بايد افزايش يابند مجموع موزون ورودي

ودي به با توجه به اينكه در تحقيق مذكور ماهيت شاخص ور. ها نيز افزايش خواهد يافت ها، مقدار خروجي ورودي
تحقيقات . رو مدل با ماهيت خروجي اجرا خواهد شد از اين. توان مقدار آنها را كاهش داد اي است كه نمي گونه

  .شود وري ارائه شده است كه به برخي از آنها اشاره مي بسياري از اين روش براي تعيين بهره

بندي در روش تحليل پوششي  تبههاي ر تحقيقي با عنوان بازنگري در روش) 1387(لو و همكاران  جهانشاه
  ).2(بندي واحدهاي آموزشي ارائه دادند  ها انجام داده و روش جديدي را براي رتبه داده

هاي  ها در ارزيابي عملكرد دانشكده تحقيقي با عنوان كاربرد روش تحليل پوششي داده) 2006 (1مارتين
هاي آنان مشخص شد  ها و قوت دانشكده بررسي و ضعف 52در اين تحقيق . دانشگاه زاراگوزا در اسپانيا انجام داد

)14.(  

هاي خارجي در كشورهاي  هاي رشتة آموزش زبان وري كتابخانه در تحقيقي به تعيين بهره) 2004 (2ريچمن
ها پرداخت و نتايج تحقيق نشان  استراليا، آلمان، سوئيس، آمريكا و كانادا با استفاده از روش تحليل پوششي داده

  ).15(وري كامل دارند   كتابخانة انتخاب شده بهره118تابخانه از  ك10داد 

در تحقيقاتي از روش تحليل پوششي ) 2000 (3، وارگاس و همكاران)1382(، شهرياري )1383(نژاد  حيدري
با توجه به تحقيقات ). 18 و 8، 3(ها استفاده كردند  هاي مختلف دانشگاه ها براي ارزيابي عملكرد دانشكده داده

بندي دانشكده  وري و رتبه ها براي تعيين بهره نجام شده، تحقيق حاضر در نظر دارد از روش تحليل پوششي دادها
  .هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي استفاده كند و گروه

  

                                                            
1  - Martin 
2  - Reichmanu 
3  - Vargass and et al 
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   تحقيـق روش

با توجه به ماهيت موضوع، روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي است كه اطالعات به صورت ميداني 
) 1381 – 1385(وري در محدودة زماني چهارساله  آوري شده و با توجه به اينكه در اين تحقيق تعيين بهره جمع

  .نگر است مد نظر بوده، تحقيق از نوع مطالعة گذشته

  آوري اطالعات ابزار و روش جمع

  ها ها و خروجي تعريف و چگونگي تعيين ورودي

هاي سيستم مورد نظر  ها، ابتدا بايد ورودي و خروجي وري از روش تحليل پوششي داده براي تعيين بهره
هاي  هاي ورودي با ماهيت هزينه و شاخص شده ابتدا به شاخص آوري هاي جمع به همين منظور داده. تعيين شود

) بودجه و هيأت علمي و كاركنان(هاي ورودي به دو ورودي  شاخص. خروجي با ماهيت توليد تقسيم خواهند شد
با توجه به نتايج . شوند تبديل مي) آموزش، پژوهش و خدمات تخصصي(ي به سه خروجي هاي خروج و شاخص

وري ايران، وزارت علوم و  تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور و اطالعات برگرفته از سازمان ملي بهره
 الزم براي تعيين هاي وري، ورودي و خروجي همچنين مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي در زمينة تعيين بهره

هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي در سه بخش اصلي آموزش، پژوهش و  ها و گروه عملكرد دانشكده
  ).19 و 17، 16، 3( نشان داده شده است 1شود كه در شكل  خدمات تخصصي تعيين مي

 از نظر خبره صورت ها كه با استفاده ها و خروجي ، ورودي)دادن وزن مناسب(گذاري  پس از تلفيق و ارزش
  ).12 و 3(وري واحدها مشخص شده است  ها وارد مدل ارزيابي عملكرد شده و ميزان بهره پذيرد، داده مي
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  ها و  هاي الزم براي تعيين عملكرد دانشكده  الگوي پيشنهادي ورودي و خروجي– 1شكل 
  اي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشيه گروه

  تأليف کتاب– ۱

  تأليف و ترجمه کتاب– ۲

 ترجمه کتاب– ۳

 مقاالت التين – ۴

  مقاالت فارسی – ۵

موفقيت تحصيلی دانش – ۶
 آموختگان در مقاطع باالتر

برگزاری همايش و  – ۷
کارگاه در سطوح بين 
  المللی، ملی و استانی

  برگزاری دوره های  – ۸
 گری و داوری مربی

دانش آموختگان  مقطع – ۹
 دکتری تخصصی

  دانش آموختگان ‐ ۱۰
 مقطع کارشناسی ارشد

  دانش آموختگان مقطع ‐۱۱
  کارشناسی

)پژوهش(خروجی اول

خروجی  دوم
خدمات 
 تخصصی

خروجی سوم آموزشی

دانشکده ها 
و گروه های 

آموزشی 
تربيت بدنی 

و علوم 
 ورزشی

   بودجه‐۱

  ستاد  ا‐۲

   دانشيار ‐ ۳

 استاديار ‐ ۴

   مربی  ‐۵

  کارکنان  ‐۶
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هاي  هاي كمي شاخص آوري داده ساخته بود كه براي جمع گيري در اين تحقيق پرسشنامة محقق ابزار اندازه
هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه آزاد اسالمي در بخش آموزشي،  ها و گروه وري دانشكده بهره

د كه با نظرخواهي از استادان مجرب رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي باش پژوهشي و خدمات تخصصي مي
هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه  اين پرسشنامه در بين رؤسا و مديران گروه. شود اعتباريابي مي

شابه پرسشنامة مورد استفاده م. وري استفاده شد آوري براي ارزشيابي بهره آزاد اسالمي توزيع و پس از جمع
فهرست كنترل براي دريافت تك اطالعات روي موارد مربوط به هر يك از متغيرهاي تحقيق است و به اين تربيت 

  .يابي نخواهد بود نيازمند پايايي

  هاي آماري روش

 براي Excell و SPSSافزار آماري  هاي حاصل از پژوهش از نرم منظور توصيف و تجزيه و تحليل داده  به
 است كه در BCC روش ها  هوري از مدل رياضي تحليل پوششي داد تعيين بهره. ا استفاده شدنمودارهو جداول 

  . مورد استفاده قرار گرفته استEMS 1افزار  اين زمينه نرم

  نمونة آماري

 واحد دانشگاهي وجود دارد كه در رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي در مقطع 29در دانشگاه آزاد اسالمي 
هاي تربيت بدني و  ها و گروه جامعة آماري تحقيق حاضر رؤسا و مديران دانشكده. پذيرد  ميكارشناسي دانشجو

وري را تكميل  هاي بهره علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي سراسر كشور بودند كه پرسشنامة ارزشيابي شاخص
  .كردند

  

  تحقيـقهاي  نتايج و يافته

ها و  موزشي، پژوهشي و خدمات تخصصي از دانشكدههاي كمي، آ آوري داده در اين مرحله پس از جمع
هاي الزم به متغيرهاي ورودي و خروجي  هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي، وزن گروه

                                                            
1  - Efficiency Measurment System 
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. هاي آموزشي محاسبه شد ها و گروه وري اين دانشكده ها اجرا و بهره داده شد و مدل رياضي تحليل پوششي داده
هاي ورودي و خروجي و  ها اين است كه با توجه به ماهيت شاخص ل تحليل پوششي دادهويژگي مهم مد

هاي آموزشي، ميزان مورد  ها و گروه ها در مجموعة عملكرد دانشكده همچنين اهميت و تأثيرگذاري اين شاخص
 BCCنكتة مهم ديگر اين است كه مدل . كند ي اين واحدها ارائه ميوري را برا نياز براي رسيدن به حداكثر بهره
  .دهد طور مجزا اين كار را انجام مي گيرنده به براي هر يك از واحدهاي تصميم

ميزان : ها به شرح زير است وري مورد انتظار در مدل رياضي تحليل پوششي داده تحليل نتايج ميزان بهره
اروميه، بروجرد، تفت، تهران مركز، (آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي  دانشكده و گروه 11وري در  بهره

ست كه با توجه به   ا درصد است و به اين معني100برابر با ) زاهدان، ساوه، شيراز، كرج، مباركه، مشهد، مالير
ز نظر اند و ا مقدار منابع ورودي، خروجي مطلوب در مجموع عملكرد آموزشي، پژوهشي و خدمات تخصصي داشته

شوند و بقية  عنوان مجموعة مرجع شناخته مي رو در اين حالت به از اين. وري در حد مطلوبي قرار دارند بهره
هاي مرجع نيازي  باتوجه به اين مدل، مجموعه.  آنها مقايسه شونداوري كامل بايد ب واحدها براي رسيدن به بهره

ده و گروه آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي  دانشك18مدل در مورد . به افزايش درصد خروجي ندارند
آشتيان، اراك، ارسنجان، اسالمشهر، ايالم، بجنورد، بوشهر، تبريز، خوراسگان، دزفول، درود، رشت، زاهدان، (

وري آنها كم است، توانايي اين را دارد كه تشخيص  كه بهره) آباد كتول، قيامدشت، كرمان، كرمانشاه و همدان علي
 دانشكده و گروه آموزشي 6از . وري خود را افزايش دهند وري كم، بهره سمت بايد واحدهاي با بهرهدهد در كدام ق

پاسخي دريافت نشد يا اطالعات ) آباد، تويسركان نجف اهر، ساري، شوشتر، ملكان،(تربيت بدني و علوم ورزشي 
خ را تغيير مديريت و نبود دريافتي از آنان ناقص بود كه با تماس و ارسال مجدد پرسشنامه علت عدم پاس

  . اطالعات صحيح در اين زمينه ذكر كردند

هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي  ها و گروه وري دانشكده ، ميزان بهره2در شكل 
و خدمات تخصصي ) آموزشي و پژوهشي(و خروجي ) بودجه و هيأت علمي و كاركنان(با توجه به ميزان ورودي 

 براي اين DEAها  نتايج اجراي رياضي تحليل پوششي داده. وري نشان داده شده است ها بر حسب رتبة بهرهآن
  . آورده شده است1واحدها در جدول 
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دانشکده ها و گروه های تربيت بدنی و علوم ورزشی

ری  
ه و
ر
 به
ران

مي

  
  ميزان بهره وري دانشكده ها و گروه هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي . 2شكل 

هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي با  گروهها و  وري دانشكده ، بهره2در شكل 
بر ) آموزشي، پژوهشي و خدمات تخصصي(و خروجي ) بودجه و هيأت علمي و كاركنان(توجه به ميزان ورودي 

  .وري نشان داده شده است حسب رتبة بهره

ها به منظور افزايش درصد  ش خروجيدست آمده و امتياز مورد نياز براي افزاي وري به  درصد بهره_ 1جدول 
   با ماهيت خروجيBCCوري در اجراي مدل رياضي  بهره

ف
ردي

  

امتياز بهره   نام دانشکده يا گروه
  (%)وری 

امتياز مورد 
نياز در 
ورودی 
بودجه 

ميليون (
  )تومان

امتياز مورد 
نياز در 
ورودی 

هيأت علمی 
  و کارکنان

امتياز مورد 
نياز در 
خروجی 
  آموزش

مورد امتياز 
نياز در 
خروجی 
  پژوهشی

امتياز 
مورد نياز 

در 
خروجی 
خدمات 
  تخصصی

  55  0  65  0  0  %20  آشتيان   1
  73  0  87  0  0  %5/39  اراك  2
  0  0  64  0  0  %39  ارسنجان   3
  0  0  0  0  0  %100  اروميه   4
  96  0  77  0  0  %52  اسالمشهر  5
  0  24  0  0  23000000  %93  ايالم  6
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وري  ها به منظور افزايش درصد بهره دست آمده و امتياز مورد نياز براي افزايش خروجي وري به  درصد بهره.  1جدول ادامة 
   با ماهيت خروجيBCCدر اجراي مدل رياضي 

ف
ردي

  

امتياز بهره   نام دانشکده يا گروه
  (%)وری 

امتياز مورد 
نياز در 
ورودی 
بودجه 

ميليون (
  )تومان

امتياز مورد 
نياز در 
ورودی 

هيأت علمی 
  ارکنانو ک

امتياز مورد 
نياز در 
خروجی 
  آموزش

امتياز مورد 
نياز در 
خروجی 
  پژوهشی

امتياز 
مورد نياز 

در 
خروجی 
خدمات 
  تخصصی

  74  0  59  0  0  %33  بجنورد   7
  0  0  0  0  0  %100  بروجرد   8
  20  0  52  0  0  %24  بوشهر   9

  58  0  52  5  0  %99  تبريز   10
  0  0  0  0  0  %100  تفت   11
  0  0  0  0  0  %100  تهران مركز  12
  0  0  36  0  33000000  %31  خوراسگان   13
  0  0  0  3  0  %99  دزفول   14
  0  17  2  0  0  %20  درود   15
  4  0  0  8  0  %43  رشت   16
  0  0  0  0  0  %100  زاهدان   17
  0  0  0  0  0  %100  ساوه  18
  0  0  0  0  0  %100  شيراز  19
  0  28  31  0  0  %13  علي آباد كتول   20
  0  0  64  0  0  %14  قيامدشت   21
  0  0  0  0  0  %100  كرج   22
  0  47  7  11  0  %3  كرمان   23
  42  0  13  0  0  %78  كرمانشاه   24
  0  0  0  0  0  %100  مباركه   25
  0  0  0  0  0  %100  مشهد   26
  0  0  0  0  0  %100  مالير   27
  0  0  42  0  0  %19  همدان   28
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  گيري بحث و نتيجه

هاي تربيت بدني و علوم ورزشي  ها و گروه شكدهوري دان دست آمده درخصوص بهره با توجه به نتايج به
، ) استBCCمدل ارزشيابي (ها  دانشگاه آزاد اسالمي كه حاصل از اجراي مدل رياضي تحليل پوششي داده

به اين .  درصد است100 دانشكده و گروه آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي برابر با 11وري در  ميزان بهره
 منابع ورودي، در مجموع عملكرد آموزشي، پژوهشي و خدمات تخصصي خروجي  كه با توجه به مقدار معني

 دانشكده و گروه آموزشي تربيت بدني و علوم 18. وري در حد مطلوبي قرار دارند اند و از نظر بهره مطلوب داشته
ي با ت بايد واحدهاممدل توانايي اين را دارد كه تشخيص دهد در كدام قس. وري اندكي دارند ورزشي بهره

وري يكايك آنها را بررسي كرده و ابزار بهتر  ميزان بهره. وري خود را افزايش دهند وري كم، بهره بهره
هاي  بيني ها فراهم شود و پيش ها و دانشكده ريزي جامع در سطح اين گروه گيري، سياستگذاري و برنامه تصميم

شي و خدمات تخصصي فراهم شود و با مقايسة هاي آموزشي، پژوه الزم براي رفع كمبودها و نيازها در برنامه
هاي مشابه، به ايجاد رقابت سالم پرداخته شود كه در نهايت به  وضعيت هر گروه يا دانشكده با گروه و دانشكده

آموختگان و كمك به رشد رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي و كاربردي  بهبود كيفيت اعضاي هيأت علمي، دانش
جانبه  شدة همه ريزي وري، به تالش برنامه بهبود و ارتقاي بهره. جامعه منجر خواهد شدكردن اين رشته در سطح 

اي از موارد ممكن است  در پاره. شود وري در عمل شروع مي كارگيري معيارهاي گوناگون بهره نياز دارد و با به
ايد در مراحل اولية تجربة خود ها نب ها به طول انجامد، بنابراين سازمان وري سال رسيدن به منافع حاصل از بهره

هاي بهبود  هاي اصالحي، برنامه نظارت دقيق، بازنگري و اقدام. وري مأيوس و نااميد شوند هاي بهبود بهره در برنامه
وري، نخست بايد علل پايين  ريزي براي بهبود بهره در برنامه. وري را در مسير صحيح خود قرار خواهد داد بهره

هاي  ها، برنامه وري در سازمان پس از شناسايي عوامل پايين بودن بهره. ها شناخته شود نوري سازما بودن بهره
هاي ورودي كه  دهد، توجه ويژه به شاخص گونه كه نتايج تحقيق نشان مي همان. شوند وري طراحي مي بهبود بهره

باتوجه به نتايج . ي استهاي آموزش ها و گروه ماهيت هزينه دارند، شامل بودجه و اعضاي هيأت علمي دانشكده
با توجه به نقش . وري دارد وري استفاده شد، بودجه نقش اساسي در تعيين بهره مدل رياضي كه در تعيين بهره

ريزي و دقت الزم  ها بايد در زمينة درخواست و صرف بودجه برنامه ها و گروه اصلي اين ورودي مسئوالن دانشكده
درخصوص جذب . دست آورند وري الزم را به يافته به دانشكده يا گروه بهره عمل آورند تا از بودجة اختصاص را به
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دهد، اثرگذاري استاد، دانشيار، استاديار و مربي در  طور كه نتايج مدل رياضي نشان مي اعضاي هيأت علمي همان
نگري مناسب و  ده در اين زمينه نيز مسئوالن مربوط بايد با آين،هاي آموزشي تعيين شده است ها و گروه  دانشكده

گيري و با توجه به نياز واقعي دانشكده و گروه خود، جذب و ارتقاي اعضاي هيأت علمي را  به دور از هرگونه سوء
  .انجام دهند

هاي  شده در كشور در سال  نتايج تحقيق با ادبيات پيشينة تحقيق، بيشتر تحقيقات انجام منظور مقايسةبه 
اند و به شاخص خدمات تخصصي كه  اخص آموزشي و پژوهشي تأكيد داشتهتنها به اهميت دوشكه گذشته است 
هاي آموزشي  ها و گروه در مورد دانشكده. اند اي نداشته دهند، اشاره ها به جامعه ارائه مي ها و گروه اين دانشكده

وش تحليل اشاره كرد كه با استفاده از ر) 1383(نژاد  توان به تحقيق حيدري تربيت بدني و علوم ورزشي، مي
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