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ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و
تحلیل پوششی دادههای شبکهای
حمید رضا قمی ،7دکتر مرتضی رحمانی  ،دکتر مرتضی خاکزار
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چکیده
مراکز آموزش عالی ،دارای نقشی راهبردی در توسعۀ توانمندیهای جامعه هسیتند و بررسیی عملکیرد آنهیا در
ابعاد مختلف ،همواره موردتوجه مدیران ذیربط بوده است .هدس از این تحقیر ،ارزیابی عملکیرد پژوهشیی ییک
دانشگاه دولتی از طریر دانشکدههای تابعه آن و با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای شبکهای است؛ بدین
منظور ،مجموعهای از شاخصهای پژوهشی معتبر ،از ادبیات موجیود و نظیر خبرگیان تهییه و پیس از شناسیایی
شاخصهای در دسترس دانشگاه ،مورد انتخاب قرار گرفته و جهت ترکیب و نیل به شاخصهای کالن ،بیهوسییلۀ
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،موزون شدند؛ پسازآن ،با اسیتفاده از میدل تحلییل پوششیی دادههیای شیبکهای،
دادههای مرتبط با شاخصهای کالن در دانشکده های تابعه دانشگاه ،مورد ارزیابی قرار گرفتنید .پیژوهش حاضیر
ماهیتی توصیفی داشته ،از نظر هدس کاربردی و به لحاظ روش تجزیهوتحلیل دادهها ،کمّیی اسیت .بیا توجیه بیه
ورودیها و خروجیهای مورد استفاده در پژوهش ،نتایج حاصله حاکی از فقدان کارایی نسیبی دو دانشیکده ایین
دانشگاه است؛ همچنین دانشگاه موردمطالعه به لحاظ پژوهشی در سطح کارا ارزیابی نمیشود؛ این یافتیه بییانگر
ضرورت توجه جدّی به تقویت منابع و بسترهای الزم برای رشد فعالیت های پژوهشی در دانشیگاه میورد مطالعیه
میباشد.
واژگان کلیدی :ارزیابی عملکرد پژوهشی ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،تحلیل پوششی دادههای شبکهای

 .7دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 .5استاد مهندسی صنایع ،پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهیاد دانشیگاهی صینعتی شیریف( ،نویسینده مسیئول)
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مقدمه
ارزیابی عملکرد اثربخش ،می تواند مزایای فراوانی در بهبود فرآیندهای مختلف دانشگاهها داشیته
باشد (هادی نژاد و همکاران .)7502 ،اغلب ،عملکرد را بهعنوان «خروجی» و دستیابی به اهیداس
کمّی تعریف میکنند (آرمسترانگ .)5995 ،7بهمنظور ارزیابی عملکرد سیازمانهیا ،از معیارهیای
متعددی استفاده می شود؛ معیارهایی همچون اثربخشی ،5کارایی ،5بهیره وری ،8کیفییت زنیدگی
شغلی ،خالقیت و نوآوری از این دستهاند (موکزم .)5990 ،2با توجه به نوع دادههای در دسترس
این پژوهش ،معیار «کارایی» موردتوجه قرارگرفته است .بنا به تعریف ،نسبت خروجی به ورودی
هر سازمان را کارایی آن سازمان گویند (عسکری و چرخکار.)7508 ،
مراکز آموزش عالی ،دارای نقشی راهبردی در آموزش نیروهای تخصصی مورد نیاز جامعه
هستند و نتایج عملکرد آنها ،نقش حیاتی در نیل به اهداس عالی یک جامعه دارد؛ ازاینرو
پایش عملکرد آنها بر اساس الگوهای نوین ارزیابی ،همواره موردتوجه مسئولین این
مجموعههاست (رشیدزاده .)7507 ،این ارزیابی ،در ابعاد مختلف آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی،
دانشجویی ،تربیتی و  ...انجام میپذیرد .در این میان ،عملکرد پژوهشی ،از موضوعات بسیار مهم
و کلیدی در ارزیابی عملکرد دانشگاهها محسوب میگردد (ابراهیمی و همکاران.)7509 ،
نظر به لزوم سنجش عملکرد پژوهشی در دانشگاهها و همچنین شناسایی شاخصهای
جامعومانع برای این ارزیابی ،پرداختن به طراحی شاخصهای عملکرد پژوهشی و ارائه روشی
برای ارزیابی عملکرد آن ،بهعنوان مسئله تحقیر ،موردتوجه قرارگرفته است؛ عدم توجه به
سنجش عملکرد پژوهشی ،منجر به بروز تصور ذهنی اشتباه در تصمیمسازان و تصمیمگیران
ذیربط گردیده و به هدسگذاری نامناسب در حوزه موردمطالعه میانجامد؛ بنابراین سؤال اصلى
تحقیر پیشرو اینست که عملکرد پژوهشی دانشکدهها و کل دانشگاه موردمطالعه در چه
سطحی است؟ برای پاسخ به این پرسش ،بایستی شاخصهای عملکرد پژوهشی در دانشگاه
مورد مطالعه احصاء گردیده و دادههای موردنیاز هر شاخص به دست آید ،تا با بهکارگیری
1. Armstrong
2. Effectiveness
3. Efficiency
4. Productivity
5. Moxham
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روشی مناسب ،امکان تجزیهوتحلیل دادهها فراهم و پاسخ درخوری برای پرسش اصلی تحقیر
ارائه شود.

ادبیات و پیشینۀ تحقیق
سازمان ها بایستی پیوسته بهبود عملکرد خود را میدنظر قیرار داده و سیسیتم ارزییابی عملکیرد
مناسبی را برای شناسایی مشکالت و عارضهیابی داشیته باشیند (جییوتی 7و همکیاران.)5995 ،
نظام ارزیابی عملکرد مناسب ،میتواند شایستگیها را در جهت پیشرفت یک سازمان ،بیهصیورت
مناسب بکار گیرد (هاگن 5و همکاران .)5995 ،ارزیابی عملکرد ،در نظام های آموزش عالی یکیی
از عناصر اصلی محسوب میشود (خنجرخانی و مرعشی.)7508 ،
ارزیابی هر فرآیند یا سازمان ،مستلزم داشتن معیارها 5یا شاخصهایی 8است که بتوان
بدان وسیله ،عملکرد را سنجید (اولیاء و همکاران .)7540 ،شاخصها ،مجموعهای از آمارهها و
نشانگرهای کمی و کیفیاند که وضعیت عوامل و مؤلفهها و اجزای یک فرآیند یا نظام را در
ارتباط با محیط ،قابل اندازهگیری و بررسی مینمایند و بر مبنای آنها میتوان به ارزشیابی و
قضاوت مبادرت ورزید (فراستخواه .)7502 ،به وسیله شاخصها ،حجم عظیم دادههای
جمعآوری شده در سازمانها «تقطیر» میشود (فرانسزچینی 2و همکاران .)5991،شاخصهای
پژوهشی در دانشگاهها ،بخش مهم و جداییناپذیر ارزیابی عملکرد آموزش عالی به شمار
میروند .در سطح ملی و بینالمللی ،مطالعات وسیعی پیرامون تدوین و ارائه شاخصهای
عملکرد پژوهشی و به تبع آن ،ارزیابی مراکز علمی صورت پذیرفته است .در سطح ملی ،میتوان
به شاخصهای پژوهشی شورای عالی انقالب فرهنگی ( ،)7548مطالعات مؤسسه پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی (شفیعا7549 ،؛ فراستخواه ،)7502 ،پژوهشهای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری (دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی7549 ،؛ دفتر حمایت و پشتیبانی
پژوهش و فناوری )7505 ،و در سطح بینالمللی نیز به نظامهای رتبهبندی دانشگاهها که بخش
اعظمی از ارزیابی دانشگاهها را به فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها معطوس نمودهاند
1. Jyoti
2. Hagan
3. Criteria
4. Index
5. Franceschini
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(خسروجردی و زراعتکار )7507 ،و مطالعات یونسکو (مک و واندرلی )5992 ،7به عنوان نمونه
اشاره نمود .مهمترین شاخصهای پژوهشی احصاء شده از منابع مذکور در جدول  7ارائه
گردیدهاند:
جدول  :6پر تکرارترین شاخصهای ورودی و خروجی مورد استفاده در ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاهها

نوع

عنوان شاخص

ورودی

تعداد اعضای هیئت علمی؛ تعداد شاغالن تحقیقاتی؛ میزان اعتبارات تحقیقاتی؛ دسترسی به
بانکهای اطالعاتی؛ وضعیت فضای فیزیکی؛ تعداد مدارک علمی موجود در کتابخانه

خروجی

تعداد طرحهای تحقیقاتی؛ تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت فارسی و خارجی؛ تعداد مقاالت
همایشی؛ تعداد پایاننامههای پژوهشی؛ تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده؛ تعداد
تفاهمنامههای تحقیقاتی؛ میزان همکاری محققین با محققین خارجی سازمان و بین المللی؛
میزان راهنمایی یا مشاوره پایاننامههای تحصیالت تکمیلی؛ تعداد کارگاهها و همایشهای علمی؛
تعداد جوایز ،مدالها و افتخارات؛ تعداد آثار منتشر شده (کتاب و )...؛ میزان تأثیر ()h-index؛
وضعیت نوآوری در تحقیقات؛ تعداد فرصت مطالعاتی؛ میزان کارایی نظام اطالعرسانی دانشگاه

پس از انتخاب شاخصهای مناسب ،نیازمند روش مناسب ارزیابی هستیم؛ در دههای
گذشته ،روشهای متنوعی برای طرحریزی برنامههای ارزیابی عملکرد ارائهشده و مطالعات
وسیعی نیز در زمینۀ اثربخشی هر یک از این روشها بهعملآمده است؛ به لحاظ نظری،
مهمترین دالیل عدم موفقیت برنامههای ارزیابی ،به روشهای اندازهگیری و استفاده از
شیوههای ذهنی ارزیابیکنندگان برمیگردد و پیشنهاد برخی از محققان برای رهایی از این
نقیصه ،استفاده از روشهای تلفیقی بر پایه مباحر ریاضی است( .اسفندیار و همکاران.)7509 ،
تحلیل پوششی دادهها ،رویکردی مطرح برای ارزیابی عملکرد مجموعهای از واحدهای
تصمیمگیری 5مشابه با چند ورودی و چند خروجی مختلف است (خووینی 5و همکاران،
 .)5971این روش ،دامنه گستردهای از مدلهای بهینهسازی ریاضی است که با به دست آوردن
اوزان متغیرهای ورودی و خروجی هر واحد ،کارایی نسبی آن را محاسبه میکند (حاجیها و
قیالوی .)7507 ،روش مذکور ،نسبت به برخی دیگر از روشهای ارزیابی عملکرد ،نظیر

1. Meek & van der Lee
)2. DMU (Design Making Unit
3. Khoveyni
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رویکردهای ترسیمی ،کارت امتیازی متوازن ،تحلیل سلسله مراتبی ،تحلیل نسبت تک یا چند
متغیره ،روشهای آماری ،مدلهای شبکۀ عصبی برتری دارد (انواری رستمی و همکاران،
 .)7502ارزیابی عملکرد در مدلهای تحلیل پوششی دادههای مرسوم ،بدون توجه به
زیربخشها یا زیرفرآیندها انجام می گیرد و به دلیل ارائه ارزیابی کلی ،امکان ارزیابی بخشهای
جزئیتر فراهم نمیشود؛ برای رفع این نقیصه ،مدلهای تحلیل پوششی دادههای شبکهای
توسعه یافتند؛ این مدلها ،با فراهمآوری ارزیابی بخشهای جزئیتر ،امکان ارزیابی بخشها یا
زیرفرآیندهای واحد مورد ارزیابی را فراهم میآورند که در ادامه مقاله به آن اشاره خواهد شد.
در ادامه ،منتخبی از خالصه تحقیقات خارجی و داخلی انجام پذیرفته در رابطه با ارزیابی
عملکرد پژوهشی دانشگاهها به همراه ورودیها و خروجیهای مورد استفاده ،در قالب جدول 5
ارائهشده است.
جدول  :2شاخصهای ورودی و خروجی مورد استفاده محققان در ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاهها
ردیف

7

5

عنوان تحقیق

محققان

بررسی کارایی
فنی و مقیاس
(پژوهشی)
دانشگاههای
استرالیا از طریر
تحلیل پوششی
دادهها

اوکران7

بررسی
مقایسهای
کارایی پژوهشی
دانشگاههای
وابسته به وزارت
علوم چین

لو و لیو5

سال

5997

5995

شاخصهای ورودی

شاخصهای خروجی

تعداد کارکنان تمام
وقت دانشگاه؛ تعداد
کارکنان پاره وقت

تعداد دانشآموختگان
تحصیالت تکمیلی؛ نرخ
تحقیقات؛ نرخ اشتغال
تماموقت
دانشآموختگان؛ میزان
شهریه دانشجویان
خارجی

تعداد پژوهشگر؛
تعداد دستیار
تحقیر؛ میزان بودجه
پژوهشی دولت؛
میزان سایر منابع
مالی پژوهشی

تعداد پروژههای & R
D؛ برنامههای کاربردی
تحقیر و توسعه و
پروژههای علم و فناوری؛
مونوگراسها؛ تعداد
مقاالت منتشر شده در
مجالت بینالمللی؛ تعداد

1. Avkiran
2. Lu & Liu
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ردیف

عنوان تحقیق

محققان

5

تحلیل کارایی
پژوهشی در
دانشگاههای
کلیدی چینی

تیان و
میاو7

.7

اندازهگیری
بهرهوری
پژوهشی
دانشگاههای
ایتالیا با استفاده
از یک روش
بیومتریک
ناپارامتری

ابرامو 5و
همکاران

5994

.5

تجزیه و تحلیل
کارایی
بخشهای

کائو و
هانگ5

5994

شاخصهای ورودی

شاخصهای خروجی

مقاالت منتشر شده در
مجالت داخلی؛ تعداد
جوایز علمی؛ تعداد
دستاوردهای تحقیقاتی
معتبر؛ تعداد اختراعات؛
میزان درآمد حاصل از
انتقال فناوری

5995

تعداد کارکنان حوزه
پژوهشی؛ میزان
هزینههای تحقیر و
توسعه در سال جاری

مونوگراسها؛ تعداد
مقاالت منتشر شده در
مجالت بینالمللی؛ تعداد
مقاالت منتشر شده در
مجالت داخلی؛ تعداد
دستاوردهای تحقیقاتی
معتبر؛ درآمد حاصل از
انتقال تکنولوژی؛ تعداد
ثبت اختراعات

تعداد کارکنان حوزه
پژوهش؛ میزان
اعتبارات

کمیت انتشارات؛ کیفیت
انتشارات؛ سطح سهم
علمی نشریات علمی

تعداد اساتید ،تعداد
کارکنان ،هزینههای
عملیاتی هر دانشکده

کل پژوهانه ،انتشارات
شامل تعداد مقاالت،
کتب و رسالهها

1. Tian & Miao
2. Abramo
3. Kao & Hung
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ردیف

عنوان تحقیق

محققان

سال

دانشگاه :یک
مطالعه تجربی

.5

کارایی نسبی
 790واحد
دانشگاهی چین
در زمینۀ
پژوهش

.8

رویکرد تحلیل
پوششی
دادههای دو
سطحی در
ارزیابی پژوهشی

.2

ارزیابی بازده
نسبی ورودی-
خروجی
تحقیقات در
موسسات
آموزش عالی در
چین

شاخصهای ورودی

شاخصهای خروجی

(کارکنان پارهوقت،
تلفن و  ،) ....سرانه
فضای کالبدی
دانشکده

جونز و یو

منگ 7و
همکاران

هو5

5994

5994

5990

نسبت کارکنان
تماموقت به
دانشجویان ،نسبت
تعداد اساتید با
مدرک دانشیاری یا
باالتر به تعداد
کارکنان ،تعداد
دانشجویان
تحصیالت تکمیلی

شهرت دانشگاه ،تعداد
کل انتشارات ،میزان
انتشارات پژوهشی و
تعداد استناد

تعداد کارکنان؛ سطح
امکانات؛ هزینههای
پژوهشی

خروجیهای مستقیم
پژوهشی؛ گرنت
تحقیقاتی خارجی؛
تربیت دانشمند

کارکنان آموزش و
پژوهش؛ کارکنان
تحقیر و توسعه؛
هزینههای علم و
فناوری در سال
جاری؛ هزینههای
پروژههای تحقیقاتی
در سال جاری

مونوگراسها؛ تعداد
مقاالت علمی؛ درآمد
حاصل از انتقال
تکنولوژی در سال
جاری؛ تعداد جوایز
سطح ملی

1. Meng
2. Xu
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ردیف

.5

عنوان تحقیق

تحلیلی تجربی
بر کارایی
پژوهشی
دانشگاههای
استانی چین

محققان

لی و

رن7

پژوهشی در
زمینه بهرهوری
علم و فناوری در
دانشگاههای
چین بر اساس
DEA

لیو5

ارزیابی کارایی
پژوهشی
دانشگاههای
چینی بر اساس
DEA

ها و
هی5

ارزیابی کارایی
دانشگاهها با
استفاده از
تحلیل پوششی
دادهها

تساکای8
و
همکاران

سال

5990

5990

5977

5977

شاخصهای ورودی

شاخصهای خروجی

میزان بودجه
آموزشی؛ میزان
بودجه پژوهشی؛
تعداد کارکنان
آموزش و پژوهش

تعداد اختراع ثبت شده؛
درآمد حاصل از انتقال
تکنولوژی؛ مونوگراسها؛
تعداد مقاالت علمی؛
درآمد حاصل از
اختراعات؛ تعداد جوایز
ملی

کارکنان تمام وقت
حوزه تحقیر و
توسعه؛ تعداد
دانشمندان و
مهندسین؛ هزینه
های علم و فناوری
در سال جاری

دستاوردهای مستقیم
پژوهشی (مانند مقاالت،
اختراعات و )...؛ تعداد
جوایز علمی؛
دستاوردهای تحقیر غیر
مستقیم (مانند درآمد
انتقال تکنولوژی در سال
جاری)

تعداد کارکنان
تحقیر و توسعه؛
میزان کمکهای
پژوهشی

مونوگراسها؛ تعداد
مجالت علمی؛ تعداد
جوایز علمی؛ میزان
درآمد حاصل از انتقال
تکنولوژی

بودجه دانشگاه؛
تعداد پژوهشگران؛
سطح علمی
پژوهشگران؛ تعداد
دانشجویان
پژوهشگر؛ اعتبار

تعداد دانشآموختگان
پژوهشمحور؛ تعداد
مقاالت منتشر شده؛
تعداد جوایز علمی؛ تعداد
ایدهها

1. Li & Ren
2. Luo
3. Hu & He
4. Tse Kuah

ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی با استفاده از فرآیند 643 /....
ردیف

عنوان تحقیق

محققان

سنجش
بهرهوری در
مؤسسه آموزش
عالی شهرستان
سیرجان با
استفاده از DEA
و شاخص
بهرهوری عوامل
کل مالم
کوئیست

یزدی و
احمدی

بررسی روند
کارایی گروههای
آموزشی
دانشکده علوم
پایه دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
کرمان با استفاده
از تحلیل
پوششی
دادههای
پنجرهای

شجاعتی

بررسی کارایی
نسبی عملکرد
پژوهشی
واحدهای
پژوهشی با
استفاده از
تحلیل پوششی

سلیمان
پورو
همکاران

سال

شاخصهای ورودی

شاخصهای خروجی

پژوهشی تخصیص
یافته

7509

7505

7502

تعداد کادر علمی،
تعداد دروس ارایه
شده ،تعداد کتب
موجود ،تعداد
آزمایشگاهها و
کارگاههای در حال
بهره برداری

تعداد دانشجویان
ثبتنام شده در هر
سال ،تعداد اعضای
هیأت علمی هر گروه

تعداد اعضای هیأت
علمی

تعداد دانشآموختگان،
تعداد مقاالت و کتب و
طرحهای پژوهشی

تعداد دانشآموختگان،
تعداد مقاالت و طرحهای
پژوهشی خاتمهیافته در
هر سال

تعداد مقاالت ،گرنت
جذب شده ،تعداد
کنفرانسهای برگزار
شده
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عنوان تحقیق

محققان

سال

شاخصهای ورودی

شاخصهای خروجی

دادهها (مطالعۀ
موردی :دانشگاه
ارومیه)
ارزیابی مانایی
دانشکدههای
دانشگاه با
استفاده تلفیر
مدل سیستم
مانا و تحلیل
پوششی دادهها
(مطالعه موردی:
دانشگاه شهید
بهشتی)

موتمنی و
همکاران

7502

تعداد دانشجویان،
تعداد اساتید ،تعداد
کتب کتابخانه

تعداد دانشآموختگان،
مقاالت و کتب چاپ
شده

ارزیابی عملکرد دانشگاهها با روش تحلیل پوششی دادههای شبکهای نیز در سالهای اخیر مورد
توجه محققان قرار گرفته است؛ جدول  5به ارائه منتخبی از پژوهشهای انجام پذیرفته با این
روش میپردازد:
جدول  :3تحقیقات مرتبط با ارزیابی عملکرد دانشگاهها با روش تحلیل پوششی دادههای شبکهای
عنوان تحقیق

محققان

سال

ردیف

7

تحلیل پوششی داده شبکهای:
مدلی برای ارزیابی کارایی و
بهرهوری در دانشگاه

محالتی راینی و
حسینزاده
7
سلجوقی

5979

5

بررسی کارایی در تحلیل پوششی
داده شبکهای دو مرحلهای
بازخوردی

لیانگ 5و
همکاران

5977

تعداد
SubDMU

به تعداد
دانشکدهها

دو

نوع مدل

موازی

سری

1. Mahallati Rayeni & Hosseinzadeh Saljooghi
2. Liang

ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی با استفاده از فرآیند 656 /....
عنوان تحقیق

محققان

سال

ردیف

5

تحلیل پوششی دادههای شبکهای:
برنامه کاربردی برای تحلیل عملکرد
دانشگاهی

صانعی منفرد و
صافی

5975

8

رویکرد برنامهریزی چند هدفه برای
ارزیابی فعالیتهای علمی و پژوهشی
با استفاده از تحلیل پوششی
دادههای شبکهای

دسپوتیس 7و
همکاران

2

مثالی برای تحلیل پوشش داده
شبکه ای ،ارزیابی کارایی واحدهای
اجرایی دانشگاه

چوداکوسکی5

5

تحلیل پوششی دادهها برای
اندازهگیری کارایی همکاری بین
دانشگاه و صنعت :شواهدی از
دانشگاه های چین

یو 5و همکاران

1

چارچوبی برای سنجش عملکرد
دانشگاهها با استفاده از ساختار
گسترش یافته تحلیل پوششی داده
شبکهای

کاشیم 8و
همکاران

5972

4

تحلیل پوششی دادههای شبکهای
پویا برای ارزیابی بیمارستانهای
دانشگاهی

استالد 2و
همکاران

5975

0

مدل تحلیل پوششی دادههای
شبکهای با ورودی کمی و کیفی ،و
کاربرد آن در تحلیل خدمات
پژوهشی دانشگاههای استرالیا

لی و ورتینگتن5

5972

5972

5972

5975

تعداد
SubDMU

دو

دو

سه

دو

ده

سه

دو

نوع مدل
سری-
موازی

سری

موازی-
سری

موازی

موازی

سری-
موازی

سری

1. Despotis
2. Chodakowska
3. Yu
4.Kashim
5. Stella de
6. Lee & Worthington
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روششناسی تحقیق
هدس از این تحقیر ،ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشیگاه دولتیی ،از طرییر سینجش کیارایی
پژوهشی دانشکدههای تابعه این دانشگاه است .نظر به اینکه تحقیر حاضر با اسیتفاده از تحلییل
پوششی دادههای شبکهای به ارزیابی پژوهشیی واحیدهای منتخیب دانشیگاه پرداختیه و نهایتیاً
وضعیت موجود را نمایش میدهد ،یک تحقیر کاربردی و به لحاظ ماهییت ،توصییفی محسیوب
شده و از آنجایی که دادهها و ابزار بکار گرفته شده ،کمّی میباشد؛ میتوان گفیت ایین تحقییر
به لحاظ تجزیه و تحلیل دادهها ،پژوهشی کمّی است .قلمرو زمانی این پژوهش بیین سیالهیای
 7505الی  7505می باشد .در این تحقیر ،ابتدا مجموعهای از شاخصهای پژوهشی معتبیر ،بیه
روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب ،پایان نامه ها ،مقیاالت و نظیرات خبرگیان تهییه و پیس از
شناسایی شاخص های در دسترس دانشگاه مورد انتخاب قرار گرفته و جهیت ترکییب و نییل بیه
شاخصهای کالن ،با همکاری  75نفر از خبرگان آشنا به حوزه پژوهشی دانشیگاه کیه بیه روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب گردیده بودند ،بهوسیلۀ فرآینید تحلییل سلسیله مراتبیی ،وزندهیی
شدند .مقادیر شاخص های ورودی و خروجیی در اوزان بیه دسیت آمیده ضیرب و شیاخصهیای
همجنس نیز با یکدیگر ترکیب و بیه عنیوان ورودیهیا و خروجییهیای میدل منتخیب تحلییل
پوششی دادههای شبکهایِ ورودیمحور و خروجیمحور مورد استفاده قرار گرفتند.
از نرمافزار  Expert choiceکه ابزاری مناسب برای تحلیل تصمیمگیری چند معیاره بر
اساس روش  AHPمیباشد جهت تحلیل پرسشنامههای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و از
نرمافزار محاسبات ریاضی  Mapleکه یک محیط محاسبۀ عددی و همچنین زبان برنامهنویسی
برای حل مسائل ریاضی است ،جهت تحلیل دادههای مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای
استفاده گردید .جامعه آماری تحقیر مشتمل بر  5دانشکده تابعه دانشگاه مورد مطالعه میباشد.
شکل  7مدل کلی پژوهش را نشان میدهد.

ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی با استفاده از فرآیند 653 /....

شکل  :6مدل کلی تحقیق

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

6

اساس این روشِ تصمیمگیری ،بر مقایسات زوجی نهفته است .تصمیمگیری با فراهم آوردن
درخت سلسله مراتب تصمیم آغاز میشود .درخت سلسله مراتب تصمیم عوامل مورد مقایسه و
گزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میدهد .سپس یک سری مقایسات زوجی
انجام میگیرد .این مقایسات ،وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینههای رقیب مشخص
میسازد؛ در نهایت منطر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به گونهای ماتریسهای حاصل از
مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیر میسازد تا تصمیم بهینه حاصل آید (همتی ،المئی.)7505 ،

تحلیل پوششی دادههای شبکهای

5

تحلیل پوششی داده ها ،به عنوان روشی مؤثر و فراگیر ،بیرای ارزییابی مجموعیه ای از واحیدهای
تصمیم گیری متشکل از چنیدین ورودی و خروجیی شیناخته میی شیود .در روش هیای معمیول
 ،DEAواحد تحت بررسی ،به عنوان یک جعبه سیاه 5محسوب می شیود و بخیش هیای مختلیف

1.AHP: Analytic Hierarchy Process
2. Network data envelopment analysis
3. black box
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درون سیستم مورد بررسی قرار نمی گیرنید (کیائو)5978 ،؛ ایین در حیالی اسیت کیه برخیی از
واحدهای تصمیم گیری از چندین بخش یا مرحله تشکیل شده اند و یک شبکه از زیرفرآینیدها را
ایجاد میکنند و نتایج ارزیابی با روشهای مرسوم  ،DEAممکن اسیت میانع تحلییل دادههیای
زیربخش ها یا زیرفرآیندها و بیه دسیت آمیدن اطالعیات میدیریتی بیا ارزش شیود (خسیروی و
شاهرودی)7505 ،؛ برای ارزیابی کارایی این نوع واحیدها ،بسیته بیه نیوع سیاختار واحید تحیت
بررسی ،از مدلهای مختلف تحلیل پوششی دادههای شبکهای استفاده میشود.
در تحقیر حاضر از مدل سیستم چند مؤلفهای شبکهای( 7کائو ،)5971 ،استفاده شده
است .ساختار عمومی مدل فوق مطابر شکل  5است:

شکل  :2ساختار مدل چند مؤلفهای شبکهای (کائو)2162 ،

همانطور که در شکل  5مالحظه میشود DMU j ،دارای  Pjبخش بوده و هر کدام از
این بخشها ،دارای ) X i (i  1,..., mتا ورودی و ) Yr (r  1,..., sتا خروجی است .کل
ورودی و خروجی بخشها به صورت زیر میباشد:

()7

i  1,..., m
r  1,..., s

) X i j  k j 1 X i( kj
P

Yr j  k 1 Y

) (k
rj

Pj

این مدل خاص ،با فرض یکسان بودن تعداد ورودیها و خروجیها در هر کدام از زیر
1. Multi-Component Systems
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واحدهای تصمیمگیری ،7امکان مقایسه بخشهای با خروجی و ورودی مشابه و یکسان را فراهم
میکند ،صورت ریاضی ورودیمحور بازده ثابت به مقیاس این مدل بدین شرح است:
u r Yr 0

()5

vi X i 0

s


 max


r 1
m

E0

i 1

s.t :
u r Yrj( k )  i 1 vi X ij( k )  0 , k  1,..., Pj , j  1,..., n

s

m



r 1

u r , vi  

 r, i

در این مدل ،تابع هدس به دنبال بیشینه کردن ضرایب وزنی تخصیص یافته به خروجیها
با توجه به ورودیها میباشد ،محدودیت این مدل نشان میدهد که مرز تولید 5بر اساس
بخشهای تمام واحدهای تصمیمگیری ساخته شده است ، X ij( k ) k  1,..., Pj .ورودی iامِ
بخش kام از واحد jام و  ، Yrj( k ) k  1,..., Pjخروجی rامِ بخش kام از واحد jام میباشد؛
) ur (r  1,..., sو ) vi (i  1,..., mبه ترتیب ضرایب وزنی خروجیها و ورودیها و ، 
عدد ارشمیدسی کوچک مثبت میباشد .پس از حل مسأله بهینهسازی  ،5داریم:

 uY

 v X
 uY

 v X
s
*
r 1 r
m
*
i 1 i

r0

()5

i0

, k  1,..., p0

) (k
r0
) (k
i0

*
r

E0

s

r 1
m
*
i 1 i

) E 0( k

 ، E0برابر کارایی کل سیستم؛  ، X i 0ورودی iام واحد تحت بررسی؛  ، Yr 0خروجی rام
واحد تحت بررسی؛ *  uو *  ، vبه ترتیب ضرایب وزنی بهینه خروجی و ورودی بدست آمده از
حل مساله بهینهسازی و )  ، E0( Kکارایی بخش kام میباشد .از آنجایی که هر یک از بخشها به
صورت مستقل عمل نموده و ارتباطی نیز بین بخشها در نظر گرفته نشده است؛ میانگین وزنی
بخشها برابر کارایی کل سیستم خواهد شد ،که از جنبه ورودی یا خروجیمحور نیز قابل تأیید
است (کائو .)5971 ،رابطه  ،8ضریب وزنی بخش kام در مدل شبکهای را محاسبه مینماید:

1. Sub-DMU
2. production frontier
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میزان کارایی کل بخشها ،که کارایی کل سیستم نیز محسوب میشود ،از رابطه زیر به
دست میآید:
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رابطه  2نشان میدهد که کارایی کل میتواند به میانگین حسابی اوزان بخشها تجزیه شود.
مدل  ،5میتواند به حالت خروجیمحور نیز تبدیل شود؛ در این حالت تابع هدس به فرم زیر
تبدیل شده و محدودیتها تغییر نمیکنند.
vi X i 0
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برای محاسبه وزن بخش kام در حالت خروجیمحور نیز از رابطه  1استفاده خواهیم نمود:
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بدیهی است در حالت خروجیمحور ،کارایی کل به صورت زیر خواهد بود:
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در این مقاله ،هر یک از بخشها به عنوان دانشکده ،و دانشگاه مورد مطالعه نیز به عنوان
یک واحد تصمیمگیری در نظر گرفته شده است.

تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش ،ابتدا نسبت بیه ارائیه مقیدار وزنهیای حاصیل از تحلییل شیاخصهیای ورودی و
خروجی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کیه از طرییر تحلییل پرسشینامه مقایسیات
زوجی به دست آمده اند ،پرداخته میشود (جدول  .)8وزندهی شاخص هیا ،بیه منظیور ترکییب
شاخص های همجنس و نیل به شاخصهای کالن صورت پذیرفتیه اسیت .مقیادیر وزنهیای بیه
دست آمده در مقادیر شاخصهای ورودی و خروجی ضرب میشوند و شاخصهای همجینس بیا
یکدیگر ترکیب شده و ترکیب موزون آنها به عنوان ورودیها و خروجیهیای تحلییل پوششیی
دادهها مورد بررسی قرار میگییرد (جیداول  2تیا  .)79در جیداول  77و  ،75نتیایج حیل میدل
سیستم چند مؤلفهای شبکهای ارائه شده است.

نرخ ناسازگاری

شاخص ورودی

وزن

اعتبار تحقیقاتی قابل
تعدادتخصیص
آزمایشگاهها

9/552
9/55

پروژههای نظری (همکاران
تحقیقاتی)(همکاران
پروژههای صنعتی

تعداد رایانهها

9/945

مدرسان با مدرک
کارشناسیارشد
مدرک
مدرسان با

9/750

تحقیقاتی)محققان و
پروژههای نظری (
مدرسان)(محققان و
پروژههای صنعتی

9/755

مدرسان)
تعداد اختراعات

9/757

تعداد کتب تألیفی

9/795

تعداد کتب ترجمه شده

9/919

تعداد مقاالت همایشی

9/925

تعداد مقاالت پژوهشی

9/955

تعداد مقاالت ترویجی

9/987

دکتری

تعداد کارکنان حوزه
پژوهش

9/749

9/77

9/94

شاخص خروجی

وزن
9/755

نرخ ناسازگاری

جدول  :4اوزان شاخصهای ورودی و خروجی مدل استخراجی از نرمافزار Expert Choice

9/729
9/755

9/92
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با توجه به نرخ ناسازگاری کمتر از  ،9/7این وزنها قابل استفاده بوده و مشکل عدم
سازگاری ندارند .در ادامه ،مقادیر شاخصها با وزنهای استخراج شده از فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی ترکیب شده و به منظور کاهش تعداد شاخصهای ورودی و خروجی و همچنین قابل
ادراکتر بودن جوابها ،شاخصهای همجنس مبتنی بر بررسی ادبیات با یکدیگر ترکیب شدند؛
در نهایت سه شاخص اصلی «منابع و تجهیزات»« ،کادر آموزشی» و «کارکنان حوزه پژوهش»
به عنوان شاخصهای ورودی و چهار شاخص اصلی «طرحهای تحقیقاتی»« ،اختراعات»،
«تألیف و ترجمه کتاب» و «انتشار مقاالت» به عنوان شاخصهای خروجی مدل در نظر گرفته
شدند.
جدول  :5مقادیر موزون نهایی شاخصهای ورودی برای دانشکده 6
شاخص
اعتبار تحقیقاتی قابل تخصیص
تعداد آزمایشگاهها
تعداد رایانهها

وزن
9/552
9/55
9/945

مقدار
75/2
موزون
5/91
4/5

مدرسان با مدرک
ارشد
کارشناسی
دکتری
مدرک
مدرسان با

9/750

1/855

9/74

9/28

شاخص

مقدار موزون

نهایی
منابع و
تجهیزات

نهایی
55/11

کادر
آموزشی-
پژوهشی
تعداد

1/015
9/55

9/55
9/77
تعداد کارکنان حوزه پژوهش
کارکنان
حوزه
پژوهش دانشکده 2
جدول  :1مقادیر موزون نهایی شاخصهای ورودی برای
شاخص

وزن

مقدار

شاخص

مقدار موزون

اعتبار تحقیقاتی قابل
آزمایشگاهها
تعدادتخصیص
تعداد رایانهها
مدرسان با مدرک
ارشد
کارشناسی
دکتری
مدرک
مدرسان با

9/552
9/55
9/945

75/2
موزون
7/48
4/5

نهایی
منابع و
تجهیزات

نهایی
55/28

9/750

79/590

9/74

7/88

کادر آموزشی-
پژوهشی

77/180

تعداد کارکنان حوزه پژوهش

9/77

9/55

تعداد کارکنان
حوزه پژوهش

9/55

ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی با استفاده از فرآیند 653 /....
جدول  :2مقادیر موزون نهایی شاخصهای ورودی برای دانشکده 3
شاخص
اعتبار تحقیقاتی قابل تخصیص
تعداد آزمایشگاهها

وزن
9/552
9/55

مقدار
75/2
موزون
9/50

تعداد رایانهها

9/945

4/5

مدرسان با مدرک
کارشناسیارشد

9/750

4/547

مدرسان با مدرک دکتری

9/74

9/0

شاخص

مقدار موزون

نهایی
منابع و
تجهیزات

نهایی

کادر
آموزشی-
پژوهشی

55/50

0/747

تعداد
9/55
9/77
تعداد کارکنان حوزه پژوهش
کارکنان
حوزه
پژوهش
جدول  :8مقادیر موزون نهایی شاخصهای خروجی برای دانشکده 6

9/55

شاخص
پروژههای نظری
(همکاران تحقیقاتی)
پروژههای صنعتی
(همکاران تحقیقاتی)
پروژههای نظری
(محققان و مدرسان)
پروژههای صنعتی
(محققان و مدرسان)
تعداد اختراعات
تعداد کتب تألیفی
تعداد کتب ترجمه شده
تعداد مقاالت همایشی
تعداد مقاالت پژوهشی

وزن

مقدار موزون

9/755

9/057

9/72

57

9/755

9/555

9/755

9/515

9/757
9/795
9/91
9/925
9/955

9/522
8/20
9/54
2/575
7/55

تعداد مقاالت ترویجی

9/987

9/501

شاخص نهایی

مقدار موزون
نهایی

طرحهای
تحقیقاتی

55/250

9/522

اختراعات
تألیف و ترجمه
کتاب

8/41

انتشار مقاالت

1/215
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جدول  :3مقادیر موزون نهایی شاخصهای خروجی برای دانشکده 2
شاخص
پروژههای نظری
(همکاران تحقیقاتی)
پروژههای صنعتی
(همکاران تحقیقاتی)
پروژههای نظری (محققان
و مدرسان)
پروژههای صنعتی
(محققان و مدرسان)
تعداد اختراعات
تعداد کتب تألیفی
تعداد کتب ترجمه شده

تعداد مقاالت همایشی
تعداد مقاالت پژوهشی
تعداد مقاالت ترویجی

وزن

مقدار موزون

9/755

4/510

9/72

7/2

9/755

9/844

9/755

9/288

9/757
9/795
9/91
9/925
9/955
9/987

9/258
5/118
9/11
4/758
5/05
7/55

شاخص نهایی

مقدار موزون
نهایی

طرحهای
تحقیقاتی

اختراعات
تألیف و ترجمه
کتاب
انتشار مقاالت

79/077

9/258
8/288
75/558

جدول  :61مقادیر موزون نهایی شاخصهای خروجی برای دانشکده 3
مقدار

شاخص

وزن

پروژههای نظری
(همکاران تحقیقاتی)

9/755

47/755

9/72

9

9/755

5/88

9/755

9

9/757
9/795
9/91
9/925
9/955
9/987

9/505
2/595
9/78
77/555
5/225
5/505

پروژههای صنعتی
(همکاران تحقیقاتی)
پروژههای نظری
(محققان و مدرسان)
پروژههای صنعتی
(محققان و مدرسان)
تعداد اختراعات
تعداد کتب تألیفی
تعداد کتب ترجمه شده
تعداد مقاالت همایشی
تعداد مقاالت پژوهشی
تعداد مقاالت ترویجی

موزون

شاخص نهایی

طرحهای تحقیقاتی

اختراعات
تألیف و ترجمه
کتاب
انتشار مقاالت

مقدار موزون
نهایی

45/215

9/505
2/585
59/94
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اگرچه روش تحلیل پوششی دادههای شبکهای نیازی به نرمالسازی دادهها ندارد ،ولی
تحقیقات پیشین نشان دهنده این موضوع است که نرمالسازی دادهها ،دقت جوابها را باالتر
برده و نتایج را قابل استنادتر میکند (آذر و ترکاشوند .)7542 ،بنابراین مقادیر شاخصهای
نهایی ورودی و خروجی با استفاده از رابطه  ،0نرمال شدند .برای نرمالسازی دادهها در این
مقاله ،هر یک از شاخصهای ورودی (خروجی) بر مجموع شاخصهای همنام در ورودی
(خروجی) هر کدام از بخشها (دانشکدهها) تقسیم شدند.
ai

()0

n

a

i

Ai 

i 1

در رابطه باال Ai ،مقدار نرمال شدۀ شاخص ai ،مقدار عددی شاخص و  in1 aiمجموع
عددی شاخصهای همنام در ورودی (خروجی) هر کدام از بخشها (دانشکدهها) است.
در مرحله بعدی دادههای نرمالشدۀ نهایی ،در مدل سیستم چند مؤلفهای شبکهای وارد
شده و به کمک نرمافزار  Mapleمورد تحلیل قرار میگیرند .نتایج حاصل از تحلیل این دادهها
بهشرح جداول  77و  75ارائه شده است.
جدول  :66نتایج حل مدل شبکهای و کارایی دانشکدهها
ورودیمحور
دانشکده تحت
ارزیابی
7
5
5

خروجیمحور

)  (k

) E0( k

)  (k

) E0( k

9/55

9/00

/55
9

9/00

9/55

9/04

/55
9

9/01

9/55

7

/55
9

7

جدول  ،77وزن محاسبه شده ( )  )  (kو میزان کارایی ( )  ) E0( kهر دانشکده را در دو
حالت ورودی و خروجیمحور نشان میدهد .با توجه به اوزان به دست آمده ،ارزش هر دانشکده
از منظر مدل ،نسبتاً یکسان به دست آمده و میان تحلیل هر دو مدل ورودی و خروجیمحور نیز
تفاوت محسوسی مشاهده نگردید .نظر به اینکه میزان کارایی واحدهای کارا بایستی برابر یک
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باشد تا این قبیل واحدها بر روی مرز کارایی قرار گیرند ،مالحظه میشود که دانشکده سوم به
این میزان از کارایی دست یافته و سایر دانشکدهها از منظر پژوهشی کارا نگردیدهاند.
جدول  :62نتایج حل مدل شبکهای و کارایی دانشگاه
نوع مدل

*v1

*v 2

*v3

*u1

*u 2

*u 3

*
4

u

E0

ورودیمحور

5/11

9

7

9

5/95

9/42

9/40

9/04

خروجیمحور

5/11

9

7

9

5/95

9/42

9/40

9/04

جدول  ،75ضرایب وزنی بهینه ورودی و خروجی و همچنین کارایی پژوهشی کل دانشگاه
را در دو حالت ورودیمحور و خروجیمحور ارائه میدهد .بیشتر بودن میزان ضرایب وزنی
شاخصهای ورودی ( *  vها) ،نشاندهنده ضرورت اهمیت بیشتر به شاخص مربوطه و کمتر
بودن میزان ضرایب وزنی شاخصهای خروجی ( *  uها) ،نشاندهنده ضرورت اهمیت بیشتر به
شاخص خروجی مربوطه میباشد .در این جدول با توجه به مفهوم کارایی ،از منظر پژوهشی
شاهد ناکارایی پژوهشی دانشگاه مورد مطالعه در هر دو مدل ورودی و خروجیمحور ()9/04
میباشیم .برای نیل به کارایی از منظر مدل ورودیمحور ،بایستی ساز و کاری پیشبینی شود تا
به جذب منابع بیشتر و ارتقاء ورودی های مدل بیانجامد و برای نیل به کارایی پژوهشی از منظر
خروجیمحور ،بایستی سیاستهای حوزه پژوهشی دانشگاه معطوس به افزایش مشوقهای
پژوهشی جهت رشد فعالیتهای پژوهشی گردد.

نتیجهگیری و پیشنهادهای آتی
نتایج حاصل بیانگر آن است که با توجه به مقدورات موجود ،به لحاظ ورودی و خروجی محیور،
دانشکدههای شماره یک و دو ،پائینتر از سطح کارا قرار دارند .با توجیه بیه اطالعیات بیه دسیت
آمده ،دانشکده سوم نسبت به سایر دانشکدهها توانسیته اسیت در سیطح کیارای پژوهشیی قیرار
گیرد .بنابراین می توان عملکرد دانشکده مذکور را در دوره ارزیابی ،برای دو دانشکدۀ دیگر قابیل
الگوبرداری دانست.
تحلیل پوششی دادهها ،بهترین مقادیر وزنی را نیز برای ورودیها و خروجیها تعیین
میکند؛ این مقادیر نشان میدهد که با چه اولویتی از شاخصها میتوان به حداکثر کارایی
دست یافت و آن را حفظ کرد .طبر مقادیر بدست آمده از این مدل در جدول  ،75نسبتی که
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دانشگاه باید طبر آن به ورودی و خروجیهای خود اهمیت دهد مشخص شده است .در بخش
ورودیها ،دانشگاه باید در وحله اول بر میزان بودجه و اعتبارات پژوهشی و توسعه
زیرساخت های پژوهشی ،در اولویت دوم به تقویت افزایش کارکنان حوزۀ پژوهش متمرکز شود.
در بعد شاخصهای خروجی ،دانشگاه باید در وحله اول به سیاستگذاری الزم برای افزایش
تعداد اختراعات بپردازد و در اولویت دوم ،به حمایت از انتشارات مقاالت علمی مدرسان اهتمام
ورزد و در اولویت سوم ،اقدامات الزم را برای تقویت کمی و کیفی حوزه نشر معمول دارد.
ضریب باال در شاخص طرحهای تحقیقاتی نشاندهندۀ وضعیت مناسب این شاخص نسبت به
سایر خروجیهاست.
عملکرد پژوهشی دانشگاه موردمطالعه با توجه به مقدورات موجود ،در سطح کارا ارزیابی
نمیشود؛ به عبارتی از منظر مدل خروجیمحور ،با توجه به امکانات و برنامههای فعلی ،سطح
فعالیتهای پژوهشی دانشگاه قابل قبول نیست و از منظر ورودیمحور نیز شاهد ناکافی بودن
منابع تخصیص یافته در حوزه پژوهشی میباشیم .چنانچه مسئولین مربوطه در حوزۀ پژوهشی،
انتظار بیشتری از دانشگاه دارند ،بایستی به تقویت منابع و بسترهای الزم برای رشد فعالیتهای
پژوهشی در دانشگاه مورد مطالعه اهتمام ورزند و ضمن تخصیص منابع و امکانات بیشتر به این
حوزه ،مشوقهای الزم را برای رشد فعالیتهای پژوهشی بکار گیرند.
7
با توجه به یافتههای تحقیر ،پیشنهاد میشود برای پژوهشهای آتی ،از پنجرههای زمانی
نیز در ارزیابی کارایی واحدهای منتخب دانشگاه استفاده نمود؛ در این حالت ،امکان مقایسه
عملکرد به صورت دورهای فراهم میگردد .همچنین ارزیابی کارایی سایر فعالیتهای دانشگاه در
قالب مدلهای تحلیل پوششی دادههای شبکهای ،امکان دورنمایی از عملکرد کلی دانشگاه را در
حوزههای مختلف فراهم میسازد.
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