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Abstract
The efficiency of universities and higher education institutions is
considered by many researchers because of their strategic role in the
development and economy of each country, because the evaluation of the
efficiency of universities helps to implement effective programs for the
development of higher education. The literature on evaluating the
efficiency of universities and higher education institutions has evolved
over the past decades. However, the divergence of approaches, process
areas, differences in output and input variables of previous studies
unveils the importance of conducting a systematic review on the use of
data envelopment analysis technique in evaluating the performance of
universities and higher education institutions. The purpose of this study is
conducting such a review and identifying future trends in this field of
research using a combination of systematic literature review and citation
network analysis. After determining the search protocol and article
selection criteria, 165 articles were finally selected and analyzed. The
results show that, in recent years, in addition to educational and research
activities, the performance of universities has been evaluated in terms of
the performance of entrepreneurship and university-industry relations,
which can be considered in development and improvement programs.
Keywords: Effeciency Evaluation; University Performance
Evaluation; Data Envelopment Analysis; Systematic Literature
Review; Citation Network Analysis.
Received: Jun. 27, 2020; Accepted: Oct. 28, 2020.
* MSc. Student, University of Mazandaran.
** Assistant Professor, University of Mazandaran (Corresponding Author).
Email: h.fallah@umz.ac.ir
*** Professor, University of Mazandaran.

چشمانداز مديريت صنعتي
شاپای چاپی ،2251-9874 :شاپای الکترونیکی2645-4165 :
سال یازدهم ،شماره  ،41بهار  ،1400صص ( 79 – 53نوع مقاله :پژوهشي)
DOI: 10.52547/JIMP.11.1.53

بررسي نظاممند مباني نظری کاربرد تحلیل پوششي دادهها در
ارزيابي عملکرد دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالي
سارا مجیدی* ،حمیدرضا فالح الجیمي** ،عبدالحمید صفايي قاديکاليي

*** 1

چکیده
کارایی دانشگاهها و مؤسسه¬های آموزش عالی به دلیل نقش استراتژیک آنها در توسعه و اقتصاد هر
کشور همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است؛ چراکه ارزیابی کارایی دانشگاهها به اجرای برنامههای
کارآمد برای توسعه آموزش عالی کمک میکند .مبانی نظری مربوط به ارزیابی کارایی دانشگاهها و
مؤسسه¬های آموزش عالی طی دهههای گذشته تکامل یافته است .بااینحال واگرایی رویکردهای
مورداستفاده ،حوزههای فرآیندی موردبررسی ،تفاوت در متغیرهای خروجی و ورودی مطالعات پیشین بر
انجام یک مرور نظاممند بر استفاده از تکینک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی کارایی دانشگاهها و
مؤسسه¬های آموزش عالی تأکید دارد .هدف از این مطالعه مرور مبانی نظری موجود در حوزه
بهکارگیری تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی کارایی دانشگاهها و مؤسسه¬های آموزش عالی و
شناسایی روند آینده در این حوزه پژوهشی با استفاده از ترکیبی مرور نظاممند مبانی نظری و تحلیل
شبکه استنادی است که پس از تعیین پروتکل جستوجو و شاخصهای انتخاب مقالهها 165 ،مقاله
درنهایت انتخاب و تحلیل شدند .نتایج نشان میدهد که در سالهای اخیر عملکرد دانشگاهها عالوه بر
فعالیت های آموزشی و پژوهشی ،بر عملکرد کارآفرینی و ارتباط با صنعت موردارزیابی قرار میگیرد که
این نتایج میتواند در برنامههای توسعه و بهبود عملکرد دانشگاهها مورداستفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :ارزيابي ارزيابي کارآيي؛ عملکرد دانشگاه؛ تحلیل پوششي دادهها؛ مرور
نظاممند مباني نظری؛ تحلیل شبکه استنادی.
تاریخ دریافت مقاله ،1399/04/07 :تاریخ پذیرش مقاله.1399/08/07 :
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 .1مقدمه

در سالهای اخیر تعداد زیادی از پژوهشگران بر ارزیابی ،تجزیهوتحلیل و بهبود بهرهوری در
مدیریت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی متمرکز شدهاند .با گسترش رویکردهای نوین مدیریت،
توجه به سازوکارهای درونی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بیشتر شده است؛ چراکه دانشگاهها
نقش مهمی در رشد و توسعه یک کشور ایفا میکنند [ .]36دانشگاهها یکی از عناصر حیاتی نظام
اجتماعی و اقتصادی هر جامعه محسوب می شوند .امروزه شناسایی و معرفی معیارهای بهرهوری
و کارایی در مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با هدف بهبود فرآیندها موردتوجه واقع شده
است .به همین دلیل بسیاری از دولتها به دنبال استراتژیهایی بهمنظور بهبود عملکرد دانشگاه
ها هستند [ .]53بهطورکلی دانشگاهها باید عملکرد خود را برای بهبود کارایی و کیفیت برنامههای
خود ارزیابی کنند .در حال حاضر انواع مختلفی از مدلهای ارزیابی عملکرد بهمنظور ارزیابی
کارایی نهادهای مختلف از جمله دانشگاهها وجود دارد [ .]11ازآنجاکه هدف دانشگاهها ارائه
خدمات آموزشی و پژوهشی با کیفیت باال است ،ارزیابی کارایی این حوزههای عملکردی امری
الزم و ضروری محسوب میشود .استفاده از روشهای علمی و کاربردی میتواند به انجام دقیق
این ارزیابی کمک کند .ازآنجاکه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از ورودیهای متعدد برای ارائه
خروجیهای مؤثر استفاده میکنند ،میتوان از تحلیل پوششی دادهها ( )DEA1بهعنوان ابزاری
کارا و کاربردی برای بررسی کارایی واحدهای تصمیم گیری استفاده کرد که در این حوزه کاربرد
زیادی داشته است [.]51 ،40 ،8 ،1
هدف این پژوهش بررسی نظاممند استفاده از  DEAدر ارزیابی کارایی دانشگاهها و
مؤسسه¬های آموزش عالی است .تاکنون بررسی نظاممند مبانی نظری در مقاالت  DEAبا
اهداف و در حوزههای مختلف صورت گرفته است که میتوان به پژوهش ورسینگتون،)2001( 2
برای مرور مقاالت اندازهگیری کارایی در آموزش ،امروزنژاد و همکاران ( ،)2010برای تحلیل
مقاالت در استفاده از تکنیک مرز غیرپارامتری DEA 3و برخی دیگر که در جدول  ،1آمده است،
اشاره کرد .پژوهش حاضر با استفاده از روشهای ساختارمند مرور مبانی نظری به مشخصکردن
زمینههای برجسته برای پژوهشهای آینده در حوزه ارزیابی کارایی دانشگاهها کمک میکند و
درنهایت به درک تحوالتی که در مبانی نظری مطرح شده است ،منجر میشود .بررسی نظاممند
مبانی نظری پژوهش حاضر که شامل شناسایی ،ارزیابی و گزارش تمام پژوهشهای موجود در
یک موضوع خاص است ،یک مطالعه ثانویه از مقاالت و مطالعات گذشته در حوزه ارزیابی کارایی
دانشگاهها محسوب میشود که برای شناسایی شکاف موجود در پژوهشها بهمنظور پیشنهادهایی
1 Data Envelopment Analysis
2. Worthington
3. Non-Parametric Frontier Technique
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برای انجام و یا تهیه چارچوب فعالیتهای پژوهشی آینده انجام میشود [ .]31مهمترین سهم
دانشافزایی پژوهش حاضر را میتوان در دو مورد برشمرد :نخست آنکه با استفاده از مرور نظام
مند مبانی نظری ( ، )SLR1به تحلیل جامع روند پژوهشها در بهکارگیری  DEAبرای ارزیابی
عملکرد دانشگاهها و مؤسسه¬های آموزش عالی میپردازد؛ دوم با استفاده از تحلیل شبکه
استنادی ( ، )CNA2شناسایی پژوهشهایبرجسته در این حوزه میپردازد که درنهایت روندهای
آتی پژوهشی و کاربردی این موضع تحلیل میشود.
ادامه پژوهش بهصورت زیر سازماندهی شده است :در بخش دوم خالصهای از پژوهشهای
صورتگرفته در دانشگاهها با استفاده از  DEAتشریح میشود .در بخش سوم روش پژوهشی که
در  SLRو  CNAدنبال شده است ،شرح داده خواهد شد .در بخش چهارم نتایج تحلیل ارائه
میشود و به سؤالهای پژوهش بر مبنای مقاالت انتخابی پاسخ داده خواهد شد .بخش پنجم به
بحث و نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی اختصاص دارد.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

سنجش کارايي در حوزه آموزش عالي .ارزیابی عملکرد بهعنوان یکی از ابعاد مهم در نظام
جامع ارزیابی در صورتی که بهطور نظاممند صورت گیرد ،باعث میشود که کنترل و بهبود مستمر
فعالیتها با دقت بیشتری انجام شود .دانشگاهها بر تعداد زیادی از جنبههای مدرن جامعه مانند
کیفیت کار ،سرمایه انسانی و غیره تأثیر میگذارند .برای مدیریت دانشگاهها مهم است که کارایی
آنها ارزیابی شود؛ زیرا تعریف اهداف یک دانشگاه و چگونگی دستیابی به آنها بدون درک نقاط
ضعف و قدرت آن غیرممکن است [ .]25 ،2مؤسسه¬های آموزش عالی با تولید سرمایه انسانی و
دانش ،نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی هر کشور دارند .افزایش تعداد دانشجویان به چالش
حفظ و بهبود مأموریتهای آموزشی ،پژوهشی مراکز دانشگاهی منجر شده است؛ البته دولتها
نیز با ارائه بودجههای الزم برای تسهیل دسترسی و تهیه برنامههای توسعه به تقویت فرآیندهای
تضمین کیفیت دانشگاهها کمک کردهاند .چالش اصلی سیستمهای آموزش عالی مواجهه با منابع
محدود است .در زنجیره ارزش آموزش عالی ،دانشجویان ،استادان ،محیطهای آموزشی و بودجه
منابعی هستند که در فرآیندهای آموزش دانشجویان ،پیشرفت حرفهای و فعالیتهای مرتبط با
پژوهش بهکار میروند .با هدف ارتقای عملکرد دانشگاهها ،دولتها با تصمیم اساسی در مورد
چگونگی اختصاص منابع برای دستیابی حداکثری به اهداف مواجه هستند [.]39
پژوهشهایی در این حوزه ،کارایی دانشگاهها و مؤسسه¬های آموزش عالی را در سطح
هیئتعلمی ،گروه آموزشی ،دانشکده و دانشگاه ارزیابی کردهاند [.]54 ،21 ،59 ،46 ،24 ،44 ،13
1. Systematic Literature Review
2. Citation Network Analysis
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پژوهشهای مروری اندکی نیز در زمینه سنجش کارایی در حوزه آموزشی و کاربردهای تحلیل
پوششی دادهها صورت گرفته است که خالصه آن در جدول  ،1مشاهده میشود .جونز،)2004( 1
متداولترین روش های سنجش کارایی در حوزه آموزش و آموزش عالی را شناسایی و معرفی
کرد .وی تکنیک های مورداستفاده برای سنجش کارایی در دو سطح تحلیل گروه و فرد در دو
دسته روشهای پارامتریک آماری و روشهای ناپارامتریک غیرآماری ارائه کرد؛ سپس به تشریح
و تحلیل پژوهشهای گذشته در این دو دسته پرداخت .در این پژوهش نیز به نقاط ضعف و قوت
هر یک از تکنیکها پرداخته شده ،ولی شیوه گردآوری پژوهشها و نیز منابع اطالعاتی
مورداستفاده تشریح نشده است .ژو و همکاران )2008( 2مبانی نظری مربوط به کاربرد تحلیل
پوششی دادهها در مطالعات انرژی و محیطزیست را بررسی کردند .آنها  100مقاله منتشرشده در
مجالت تحقیق در عملیات و علم مدیریت طی سالهای  1983تا  2006در این حوزه را بررسی
کردند .ویژگیهای اصلی (نوع پژوهش ،ورودی و خروجی) هر یک از  100مقاله بررسی و تحلیل
شد .شاید بتوان نخستین پژوهش مبتنی بر تحلیل شبکه استنادی در این حوزه را به لیو و
همکاران ،)2013( 3نسبت داد .در این پژوهش یک شبکه جهتدار بر اساس روابط استنادی در
بین مقاالت معتبر پایگاه اطالعاتی ) Web of Science (WOSاز سال  1978تا  2010ترسیم
شد .آن ها با استفاده از تحلیل مسیر حیاتی به شناسایی مقاالت مهم و اثربخش در توسعه تکنیک
تحلیل پوششی دادهها پرداختند .در این پژوهش آمار توصیفی پژوهشهای گذشته و نیز روند
آینده تحلیل شد و آنها دوبرابرشدن پژوهشهای کاربرد تحلیل پوششی داده را پیشبینی کردند.
جدول  .1خالصه پژوهشهای مروری در حوزه کارایی
پژوهشگر

سال

جونز

2004

ژو و همکاران

2008

لیو و همکاران

4

2013
5

ماریانو و همکاران
6
وایت و لوپز
امروزنژاد و گیو یانگ

2015
2017
2018

موضوع
معرفی روشهای سنجش کارایی در حوزه آموزش و بررسی مطالعات تجربیی
اندازهگیری کارایی در کلیه حوزههای آموزش
مرور پژوهشها در استفاده از  DEAدر حوزه انرژی و محیطزیست
مروری جامع بر مبانی نظری مربوط به  DEAکه نقش کلیدی در توسعه ایین
تکنیک طی سالهای  1978تا  2010ایفا کردهاند.
مرور ساختاریافته بر پژوهشهای توسعه منابع انسانی و DEA
مروری جامع در مبانی نظری مربوط به کارایی آموزش
بررسی مبانی نظری علمی استفاده از روش  DEAطی سالهای 2016-1978

1 Johnes
2 Zhou et al.
3 Liu et al.
4 Liu et al.
5 Mariano et al.
6 Witte & López
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ماریانو و همکاران ( ،)2015به بررسی مبانی نظری پژوهشیهایی پرداختند که از تحلیل پوششی
دادهها برای اندازهگیری کارایی و تحلیل توسعه منابع انسانی استفاده کرده بودند .آنها
پژوهشهای نمایهشده در دو پایگاه  Web of Scienceو  Scopusرا بررسی و شکافهای
اصلی در ابعاد کتابشناسی ،زمینهها ،مدلهای  DEAو افزونههای مورداستفاده ،تعامل با سایر
تکنیکها و واحدهای موردبررسی را شناسایی و برای پژوهشهای آتی پیشنهادهایی ارائه کردند.
ویته و لوپز ،)2017( 1در پژوهش جامعی به مرور مبانی نظری کارایی در آموزشوپرورش
پرداختند .آنها عالوه بر استخراج و تلخیص متغیرهای عملکردی (ورودی و خروجی) ،تکنیک
های آماری و ریاضی مورداستفاده در این حوزه را معرفی کردند .در بحش دوم این پژوهش
تالش شده است تا ارتباط بین اقتصاد آموزشی و کارایی آموزشی تشریح و تحلیل شود .در آخرین
2
پژوهش مروری در حوزه کارایی با تحلیل پوششی دادهها میتوان به مطالعه امروزنژاد و یانگ
( ،)2018اشاره کرد .این مقاله با هدف گزارش فهرست گستردهای از مقاالت مرتبط با تحلیل
پوششی دادهها شامل تحوالت نظری و روششناسی و کاربردهای واقعی در سناریوهای گوناگون
از سال  1978تا پایان سال  2016ارائه شد .در این مقاله کوتاه برخی از اطالعات از جمله فراوانی
و رشد نشریات در چاپ مقاالت  ،DEAتحلیل نویسندگان مقاالت و همچنین تجزیهوتحلیل
کلمات کلیدی ارائهشده است .تکنیک  DEAاز زمان ارائه در پژوهشها و مقاالت در حوزههای
مختلف مورداستفاده قرار گرفته و میگیرد .روند استفاده از این تکنیک نشان از کارایی باال و
دقت آن دارد؛ ازاینرو بررسی نظاممند استفاده از این تکینک در حوزه دانشگاهی میتواند گویای
روند مسیر گذشته و نیز پیشبینی مسیر آینده باشد.
مدل  .DEAارزیابی کارایی ،عامل کلیدی در بهبود کیفیت فرآیندها است و مبنایی برای ارتقا و
توسعه برنامه های سازمان ،واحد و افراد است .سیستم ارزیابی کارایی با توجه به ماهیت کار و
سازمان متفاوت است []48؛ ازاینرو مسئله اندازهگیری کارایی یک واحد سازمانی یا یک واحد
تصمیمگیری و یا سازمانهای مختلف در یک جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است DEA .یک
روش ریاضی مبتنی بر برنامهریزی خطی است که با تعیین مجموعهای از وزنها و با استفاده از
مجموعهای از متغیرهای ورودی و خروجی بدون اینکه واحدهای اندازهگیری آنها را یکسان
کند ،حداکثر کارایی DMUها 3را نشان میدهد [ .]15بر اساس این مفاهیم و اصول ،تعداد زیادی
زیادی از مدلها و افزونههای  DEAتوسعه یافت که اطالعات بیشتر آن را میتوان در پژوهش

1. Witte& López
2. Emrouznejad, & Yang
3. Decision Making Unit
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کوک و سیفورد )2009( 1دید .مقاالت و مجالت معتبر در حوزه  DEAکه بیشترین ارجاعات به
آنها شده است را میتوان در مقاله لیو و همکاران ( ،)2013مشاهده کرد.
در مدل  n ،DEAواحد تصمیمگیری ) (DMUموردارزیابی قرار میگیرد و هر
)𝑛  𝐷𝑀𝑈𝑗 (𝑗 = 1,2, … ,دارای  mورودی(منابع) و  sخروجی (محصوالت) است که بهترتیب
با بردارهای 𝑗𝑥 و 𝑗𝑦 مشخص میشود .هدف  DEAحداکثرسازی کارایی واحدهای تصمیم است
که موردارزیابی قرار میگیرند .به همین منظور نسبت مجموع وزن خروجیها به مجموع وزن
ورودیها با استفاده از مدل برنامهریزی کسری زیر تعریف شده است که 𝑟𝑢 مقدار وزنی
اختصاصیافته خروجی  𝑣𝑖 ،rمقدار وزنی اختصاصیافته ورودی  vو 𝜀 یک عدد مثبت بینهایت
کوچک است:
𝑝𝑟𝑦 𝑟𝑢 ∑𝑠𝑟=1
𝑚∑
𝑝𝑖𝑥 𝑖𝑣 𝑖=1

رابطه ()1

= 𝑝𝑀𝑎𝑥 ℎ
𝑠. 𝑡.

𝑗𝑟𝑦 𝑟𝑢 ∑𝑠𝑟=1
≤0
𝑚∑
𝑗𝑖𝑥 𝑖𝑣 𝑖=1

𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2, … ,

𝜀 ≥ 𝑖𝑣 𝑢𝑟 ,

بر اساس این مدل کسری  ،DEAمیتوان مدل برنامهریزی خطی آن را نیز بر اساس دو
رویکرد ورودیمحور و خروجیمحور تنظیم کرد که بهصورت زیر فرموله شده است:
𝑠

𝑝𝑟𝑦 𝑟𝑢 ∑ = 𝑝𝑀𝑎𝑥 ℎ
𝑟=1

رابطه ()2

𝑠. 𝑡.
𝑚

𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2, … ,

𝑠

𝑚

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑝 = 1 , ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 ≤ 0
𝑖=1

𝑟=1

𝑖=1

𝜀 ≥ 𝑖𝑣 , 𝑢𝑟 ,

 .3روششناسي پژوهش

در پژوهش حاضر با بهکارگیری دو روش مرور مبانی نظری ،تجزیهوتحلیلی جامع از بهکارگیری
 DEAدر ارزیابی دانشگاهها و مؤسسه¬های آموزش عالی ارائه میشود .این پژوهش بر مبنای
1. Cook & Seiford
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دو روش بررسی نظاممند مبانی نظری ( )SLR1و روش تحلیل شبکه استنادی ( )CNA2شکل
گرفته است.
بررسی نظاممند مبانی نظری پژوهش میتواند برای شناسایی شکاف موجود در پژوهشها
بهمنظور پیشنهادهایی برای انجام و یا تهیه چارچوب فعالیتهای پژوهشی جدید انجام شود.
رویکرد مورداستفاده در پژوهش حاضر توسط ترندفیل و همکاران )2003( 3مطرح شد .بررسی
نظاممند باید طبق یک استراتژی جستوجوی ازپیشتعیینشده باشد که توانایی ارزیابی
پژوهشها را داشته باشد .با استفاده از مرور مبانی نظری پژوهش پژوهشگران میتوانند دقیق،
جامع و تکراری بودن فرآیند پژوهش را ارزیابی کنند و اطالعاتی درباره کارایی روشها تجربی به
دست آورند یا تکنیکهایی که در مقاالت کمتر مورد تأکید و توجه هستند ،شناسایی شودSLR .
امکان ترکیب دادههای مورداستفاده در پژوهشهای کمّی با استفاده از تکنیکهای فراتحلیلی
رافراهم میآورد SLR .نیازمند تالش زیادی برای بررسی مبانی نظری و مطالعات گذشته است؛
بهطوریکه در بررسی نظاممند در قدم نخست باید یک پروتکل مروری که سؤالهای پژوهش و
شیوه استفاده شده برای مرور در آن نشان داده شده است ،مشخص شود .در بین مراحل اجرای
 SLRمی توان از روش تحلیل شبکه استنادی برای شناسایی مقاالت کلیدی نیز بهره برد .تحلیل
شبکه استنادی ( )CNAیک روش علمی برای ارزیابی پژوهشهای مختلف بر اساس استنادهای
تعلقگرفته به هر یک از پژوهشها است .تحلیل استنادی به پژوهشگران در ارزیابی کارهای
پژوهشی خودشان کمک میکند و پژوهشگر با بررسی استنادهای مرتبط با پژوهش خود و
پیبردن به ادعاها و نتایج پژوهش میتواند روشها و پژوهش خود را بهبود بخشد .استنادهای
باالی یک مقاله نشان از سهم زیاد آن مقاله در دانشافزایی دارد [ .]49هدف اصلی تحلیل
شبکه ،شناسایی و تشریح الگوهای مختلف بین بازیگران مختلف است که البته این بازیگران
برحسب نوع پژوهش متفاوت هستند [ ]17که در پژوهش حاضر ،مقاالت انتخابشده بهعنوان
بازیگران لحاظ میشوند CNA .دادهها را از دو جنبه تحلیل میکند .در بُعد ایستایی ،به تحلیل
شبکه استنادی و در بُعد پویایی به ارائه تحلیل مسیر کانونی )MPA( 4میپردازد [ .]55هدف
 ،CNAشناسایی دامنههای پژوهش برای تعیین سیر تکاملی مسیر پژوهش از ابتدا تاکنون است
[ .]52رویکرد  ،CNAتحلیل عینیتری نسبت به  SLRارائه میدهد .در شبکههای استنادی
مقاالت ،هر گره نمایانگر یک مقاله و خطوط بین آنها ارتباط بین آنها را نشان میدهد.
بررسی نظام مند مبانی نظری در دهه اخیر موردتوجه بسیاری از پژوهشگران در علوم مختلف
قرار گرفته است .این روش نیازمند انجام سه مرحله است (طرح هدف ،ساختار انتخاب مقاالت و
1 Systematic literature review
2 Citation Network Analysis
3. Tranfield et al.
4. Main Path Analysis
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نتیجه و ارائه گزارش) که در نمودار  ،1مشاهده میشود .در بین مرحله دوم و سوم این روش از
روش  CNAنیز برای تحلیل شبکه مقاالت استفاده شده است .در مرحله نخست که ساختار
پژوهش شکل میگیرد ،بهترتیب اهداف و سؤالها و سپس ضوابط جستجو مشخص میشود .در
مرحله دوم ،فعالیتهای موردنیاز برای جمعآوری ،استخراج و تجزیهوتحلیل پژوهشهایی که
انتخاب شدند ،صورت میگیرد  .در مرحله سوم با استفاده از روش تحلیل شبکه استنادی ،روابط و
الگوهای ارتباطی بین گرهها بررسی و در مرحله نهایی تجزیهوتحلیل نتایج و پیشنهادها ارائه می
شود .در ادامه بهتفصیل به فعالیتهای اجرایی در هر مرحله پرداخته خواهد شد .بازه زمانی
جستوجوی مقاالت منتخب در این پژوهش می تا دسامبر  2019است که به دلیل طوالنیشدن
زمان پژوهش ،فرآیند جستوجو در مارس  2020تکرار شد.

نمودار  .1فرآیند انجام پژوهش

اهداف و سؤالهای پژوهش .در پژوهشهای مروری ،گام نخست تعیین اهداف و سؤالهای
پژوهش است .متناسب با هدف پژوهش ،سؤالها عبارتاند از:
سؤال نخست :کدام واحدهای تصمیمگیری ( )DMUدر پژوهشها ارزیابی شدند؟
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در تحلیل پوششی دادهها کارایی DMUها موردبررسی قرار میگیرد .ازآنجاکه در این پژوهش
مقاالت انجامشده در حوزههای دانشگاهی است ،انواع مختلفی از واحدهای تصمیمگیری
(دانشگاه ،دانشکده و غیره) شناسایی و تحلیل میشوند.
سؤال دوم :چه مدلهایی از  DEAدر پژوهشها و مطالعات قبلی استفاده شده است؟
برای کارایی و یا سنجش میزان بهرهوری واحدهای تصمیمگیری مدلهای مختلفی از تحلیل
پوششی دادهها استفاده میشود که در پژوهشهای چند سال اخیر بیشتر نمود پیدا کرده است.
مدلهای گوناگون با رویکردهای مختلفی برای مدلهای  DEAوجود دارد که بر حسب شرایط و
دادههای پژوهش مورداستفاده قرار میگیرند.
سؤال سوم :ارزیابی عملکرد با  DEAدر چه حوزههای دانشگاهی بهکار رفتهاند؟
عملکرد دانشگاهها از جنبههای مختلف میتواند ارزیابی شود  .با بررسی دقیق پژوهشها ،حوزه
های دانشگاهی متعددی از جمله آموزشی ،پژوهشی و رفاهی شناسایی و تحلیل میشوند.
سؤال چهارم :مسیر پیشرو برای مطالعات و پژوهشهای آینده در استفاده از  DEAدر دانشگاه
ها و مؤسسه¬های آموزش عالی به چه صورت است؟
در دهه اخیر موضوع ارزیابی عملکرد مراکز دانشگاهی و آموزشی با استفاده از  DEAموردتوجه
بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است که میتوان روند این موضوع در پژوهشهای آتی را
پیشبینی کرد.
استراتژی جستوجو و منابع پژوهشها و مقاالت .بعد از تعیین اهداف و سؤالها نیاز است
پژوهشها و مطالعات موجود در این موضوع شناسایی شوند .معموالً نتایج مستخرج از کتابها و
گزارشهای فنی در مقالهای معتبر آمدهاند؛ بنابراین در این پژوهش فقط به بررسی مقاالت
موجود پرداخته و تجزیهوتحلیل میشوند .کلمات کلیدی برای موضوع پژوهش حاضر ترکیب
همزمان  Universityیا  High Educationو  DEAیا  Data Envelopment Analysisیا
 Efficiencyدر پایگاه اطالعات علمی  Web of scienceبوده است .دلیل منطقی این انتخاب
این است که  WoSپایگاه اطالعات پیشرو است که بیش از  10،000مجله برتر و بیش از
 110،000اجالس را در بیشتر زمینه های علمی در سراسر جهان تحت پوشش قرار داده است
[]57؛ ازاینرو با محدودکردن جستوجو به مجلههای منتشرشده در این پایگاه ،کنترل کیفی
نتایج جستوجو را میتوان بهبود بخشید؛ همچنین نتایج بهدستآمده از  WoSرا میتوان
بهراحتی سازماندهی و از طریق نرمافزارهای خاص همچون  Pajek ،HistCiteو
 VOSviewerتجزیهوتحلیل کرد [ .]55نمودار  ،2فرآیند جستوجوی پژوهش را نشان میدهد
که طبق این فرآیند 843 ،مقاله ابتدایی از طریق جستوجوی کلمات کلیدی در این پایگاه
شناسایی شده و بر اساس نام ( 232مقاله رد) ،بر اساس خالصه مقاله ( 94مقاله رد) ،بر اساس
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شاخصهای رد و پذیرش که شامل چاپشده در مجالت معتبر به زبان انگلیسی ،پژوهشهای
منتشرشده در پایگاههای الکترونیکی ،مرتبط با موضوع و کلمات کلیدی ( 304مقاله رد) و بر
اساس مرور متن مقاله ( 48مقاله رد) غربال شد و درنهایت  165مقاله به عنوان مقاالت نهایی
برای انجام تجزیه وتحلیل انتخاب شدند .به دلیل آغاز استفاده از تکنیک  DEAدر ارزیابی کارایی
دانشگاهها ،شروع مقاالت از سال  1993است؛ بهعبارتدیگر در جستوجو پایگاه اطالعاتی
محدودیت زمانی لحاظ نشده بود و مقاالت انتخابی از سال  1993منتشر شدند .برای اعتبار داده
های پژوهش نیز با استفاده از روش گلولهبرفی 1همه مقاالت بررسی شدند که مشخص شد که
تمام مقاالت معتبر در این حوزه پژوهشی در فهرست نهایی پژوهش حاضر قرار دارند.

843

232

611

94

517

304

213
48

165

نمودار  .2فرآیند جستوجو و انتخاب مقاالت

استخراج دادههای موردنیاز .بهمنظور پاسخ به سؤالهای پژوهش ،تمام مقاالت نهایی
بهصورت جامع بررسی شدند .عالوه بر سؤالهای عمومی در مورد مقاالت (سال انتشار ،نام
پژوهشگران ،کشور ،نوع پژوهش و غیره) ،اطالعات مربوط به واحدهای تصمیمگیری ،مدلهای
مورداستفاده و حوزههای دانشگاهی ،استخراج شد که جزئیات این سؤالها در جدول  ،2آورده
شده است تا با استفاده از این اطالعات ،به سؤال چهارم که مسیر و روند مطالعات آینده در این
1. Snowball sampling
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حوزه را مشخص میکند ،پاسخ داده شود .فهرست و مشخصات کتابشناختی  165مقاله نهایی از
نرمافزار  HistCiteوارد نرم افزار اکسل شده و برخی دادهها از جمله سال انتشار و مجله از آن
استخراج شد .برای استخراج سایر دادههای موردنیاز از جمله تعداد  ،DMUتعداد ورودی و
خروجی ،مطالعه و بررسی دقیق هر یک مقاالت صورت گرفت.
جدول  .2اطالعات یافتههای پژوهش
نوع سؤال
عمومی
عمومی
سؤال اول
سؤال دوم
سؤال سوم
سؤال چهارم

توضیح
مشخصات مقاله شامل اطالعاتی در مورد سال انتشار ،نوع مقاله(ژورنال ،کتاب) و کشور (منبع داده
ها)
تعداد  ،DMUنوع اعداد ( قطعی ،فازی و غیره) ،تعداد ورودی و خروجی ،نوع پژوهش ،تعداد مرحله
مدل DEA
کدام واحدهای تصمیمگیری ( )DMUدانشگاهی در پژوهشها ارزیابی شدند؟
چه مدلهایی از  DEAدر پژوهشها و مطالعات قبلی استفاده شده است؟
ارزیابی عملکرد با  DEAدر چه حوزههای دانشگاهی بهکار رفتهاند؟
مسیر پیش روی برای پژوهشهای آینده در اسیتفاده از  DEAدر ارزییابی کیارایی دانشیگاههیا و
مؤسسه¬های آموزش عالی به چه صورت است؟

 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

یافتههای پژوهش در سه قسمت ارائه میشود .در قسمت نخست ،مشخصات عمومی پژوهشها
بررسی میشود .در قسمت دوم ،تجزیهوتحلیل شبکه استنادی و تحلیل مسیر کانونی صورت
میگیرد و درنهایت به سؤالهای اصلی پژوهش با بررسی جامع و دقیق مقاالت پاسخ داده خواهد
شد.
بررسي و مطالعه مقاالت انتخابي .نمودار  ،3تعداد مقاالت منتشرشده طی  26سال (از سال
 1993تا سال  )2019است که روند پژوهش را نشان میدهد .تعداد مقاالت منتشرشده میتواند
پژوهشگران را از وضع موجود آگاه کند و فرآیند پژوهش و پژوهش در ارزیابی عملکرد واحدهای
دانشگاهی را ارتقا بخشد .طبق این نمودار ،روند انتشار مقاالت بعد از سال  2009افزایش بیشتری
داشته ،یعنی حدود  80درصد از مقاالت در این حوزه بعد از سال  2009منتشر شده است که در
حال حاضر این روند افزایشی ادامه دارد.
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نمودار  .3نمودار تعداد مقاالت بر حسب سال ()2018-1993

با بررسی محل انتشار  165مقاله منتخب ،دیده میشود که  97/58درصد از مقاالت (161
مقاله) در مجله و  2/42درصد مقاالت ( 4مقاله) در کتاب منتشر شدهاند .دادههای مورداستفاده در
مقاالت انتخابی از کشورهای مختلف جمعآوری شد .در نمودار  ،4کشورهایی که حداقل  5مقاله
از دادههای آنها برای پژوهش استفاده کردهاند ،دیده میشود .آمریکا با  21مقاله ،بیشترین
کاربرد  DEAدر حوزههای دانشگاهی را داشته است .در این میان  12مقاله دادههای خود را از
چندین کشور مختلف جمعآوری کردهاند که در نمودار با عنوان کشورها به آن اشاره شده است.
این نمودار نشان میدهد که ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاهی در آمریکا رصد میشود؛ چراکه
بیش از  31درصد دانشگاههای برتر دنیا در سال  2018متعلق به آمریکا بودهاند.1
۲۵
۲۱

۱۷
۱۲

۱۲

۱۸

۱۴

۱۵
۱۰

۹

۵

۲۰

۵

۵

۰

نمودار  .4فراوانی کشورهای موردمطالعه در ارزیابی واحدهای دانشگاهی

1. www.topuniversities.com
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گزارش مربوط به  8مجله برتر که دارای حداقل  5مقاله در حوزه ارزیابی کارایی دانشگاهها
هستند ،در جدول  ،3آمده است .اطالعات مربوط به این جدول بر اساس تعداد مقاله مرتب شده
است .مجله اروپایی تحقیق در عملیات 1با  10مقاله در صدر این گزارش قرار دارد .مجله انجمن
تحقیق در عملیات 2نیز با هشت مقاله در رتبه دوم قرار دارد .در این جدول همچنین اطالعات
مربوط به تعداد استنادات محلی کل ( 3)TLCSبرای هر مجله نیز آمده است که TLCS
نشاندهنده میزان ارجاع  165مقاله انتخابی به هر مجله است.
جدول  .3اطالعات مربوط به مجالت برتر
رديف

ژورنال

تعداد

درصد

TLCS

1

European Journal of Operational Research
Journal of the Operational Research
Society
Scientometrics

10

%6/1

43

8

%4/8

40

8
7

%4/8
%4/2

11
6

2
3
4
5
6
7
8

Expert Systems with Applications
Omega-The International Journal of
Management Science

7

%4/2

41

Applied economics

6
5
5

%3/6
%3/0
%3/0

3
9
48

Annals of Operations Research
Higher Education

در تجزیهوتحلیل مقاالت نهایی ،اطالعات عمومی مربوط به مقاالت منتخب در نمودار ،5
آمده است .مقاالت منتخب بهصورت کمّی و مروری هستند که تمرکز بیشتر مقاالت بهصورت
کمّی بوده است .در طبقه بندی تعداد متغیرهای ورودی و خروجی ،پژوهشهایی که تعداد ورودی
آنها دو متغیر و خروجی آنها سه متغیر بوده است ،بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند؛
همچنین یک قاعده کلی و مطمئن برای انتخاب  DMUمناسب در  DEAوجود دارد که تعداد
 DMUباید حداقل سه برابر بزرگتر از مجموع تعداد ورودیها و خروجیها باشد []6؛
بهطوری که اگر تعداد متغیرهای ورودی و خروجی زیاد باشد ،توانایی  DEAدر رتبهبندی کارایی
کاهش مییابد []19؛ بنابراین تعداد مناسب و مختصر متغیر ورودی و خروجی نتایج بهتر و
معتبری را ارائه میدهد .در دستهبندی تعداد واحدهای تصمیم ( )DMUکه به چهار دسته تقسیم
شدهاند ،بیش از  40درصد از مقاالت کمتر از پنجاه  DMUرا بررسی کردهاند .با توجه به قاعده
باال فراوانی زیاد تعداد DMUهای کمتر از  50منطقی است .از نظر تعداد مرحله ،مقاالت به سه
1. European Journal of Operational Research
2. Journal of the Operational Research Society
3. Total Local Citation Scores
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صورت یکمرحلهای ،دومرحلهای و سهمرحلهای انجام شدند که بیشتر یک مرحلهای بودند.
مرحلهها در پژوهشهای مربوط به  ،DEAهمانند فرآیندها هستند .برای مثال میتوان در یک
واحد دانشگاهی ،آموزش و پژوهش را بهعنوان مراحل یک مدل  DEAدر نظر گرفت که خروجی
مرحله نخست بهعنوان ورودی مرحله دوم در نظر گرفته میشود؛ همچنین بیشتر مقاالت از اعداد
قطعی برای ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاهی استفاده کردهاند.
152 :
4:

140 :

3:

-

19 :

1:

2:

1:
17 :
47 :
161 :

36 :

4:

22 :
4

32 :
92 : 50

13 :
30 :

DMU

48 :

35 : 100 50
23 : 500 100

27 :
4

10 : 500

36 :

نمودار  .5اطالعات عمومی مقاالت انتخابشده

تحلیل شبکه استنادی .در مرحله سوم از این پژوهش ،تحلیل شبکه استنادی از مقاالت صورت
میگیرد .برای این کار از نرمافزارهای  VOSviewerو  Pajekاستفاده شده است .در نمودار ،6
تحلیل استنادی از کلمات کلیدی بهکاررفته در مقاالت انتخابی صورت گرفته است .بدین منظور،
کلمات و اصطالحاتی که حداقل پنج بار در مقاالت بهعنوان کلمات کلیدی در نظر گرفته شدهاند،
آمده است .همانطور که دیده میشود ،اصطالحات « ،»Data Envelopment Analysis
« »Universities« ،»Higher Education« ،»Efficiencyو « »Performanceدر میان
سایر اصطالحات دیگر برجستهتر هستند که بر انتخاب درست مقاالت داللت دارد.
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نمودار  .6شبکه استنادی از کلمات کلیدی

تحلیل مسیر کانوني .از منظر پویایی ساختار شبکه ،روش تحلیل مسیر کانونی بهمنظور
شناسایی مقاالت پیشرو در هر دوره زمانی استفاده میشود و مسیر اصلی روند مقاالت را
مشخص میکند .با استفاده از تحلیل مسیر کانونی میتوان پویایی مقاالت موردمطالعه و
گستردگی آن را در طول زمان بررسی کرد [ .]55این روش توسط هامون و درین )1989( 1برای
تعیین مسیر کانو نی یک زمینه علمی در یک شبکه استنادی از مقاالت علمی مطرح شد [.]27
بعد از آن پژوهشگران زیادی از این روش برای تحلیل شبکهای در حوزهها طراحی مسیرهای
توسعه فناورانه ،بررسی تغییرات فناورانه و مسیر دانش و مرور مبانی نظری استفاده کردند [،33
 . ]55 ،59 ،10 ،22 ،37 ،41در این روش بین هر دو گره (مقاله) لینک ارتباطی وجود دارد که
دارای وزن است .روش مسیر کانونی طی سه گام انجام میشود [ .]55در ابتدا بعد از تشکیل
شبکه صفر و یک از گرهها (مقاالت) ،وزن هر یک از مسیرها طبق فرمول

TPij
Weightij 
TSS j

محاسبه میشود که در آن  ، TPijتعداد کل مسیرها در شبکه  jاست که شامل تعداد ارجاعات
میشود و  ، TSS jتعداد کل مسیرها بین مبادی و مقاصد در شبکه  jاست که به روش تعداد مسیر
1. Hummon & Dereian
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جستوجو ( 1)SPCاز آن یاد میشود [ .]7در گام بعدی ،مسیرهای اصلی با استفاده از وزنهای
گذر 2لینک بین مقاالت استخراج میشود که بهعنوان جریان و گذرگاه اصلی مبانی نظری مدنظر
است .درنهایت ،عناصر یا گرههای اصلی مسیر اصلی انتخاب میشود .برای این منظور از اعداد
بین صفر و یک بهعنوان حد آستانه برای حذف عناصر غیراصلی استفاده میشود که در اینجا عدد
پیشفرض  0/5در نظر گرفته شده است .برای تعیین مسیر کانونی پژوهش حاضر از نرمافزار
 Pajekاستفاده شد که در نمودار  ،7دیده میشود [.]17

نمودار  .7مسیر کانونی مقاالت

در رأس نمودار مقاله جانز و جانز ،)1993( 3دیده میشود که نخستین پژوهش در حوزه کاربرد
تحلیل پوششی دادهها در حوزه ارزیابی کارایی دانشگاهها است .در این پژوهش ارزیابی  36گروه
آموزشی در دانشگاههای مختلف انگلستان از منظر پژوهشی بررسی شد .در ادامه آبوت و
دواکولیاگو ( ،)2003به ارزیابی کارایی دانشگاههای کشور استرالیا پرداختند .تعداد باالی ارجاعات
این مقاله نشان می دهد که موردتوجه بسیاری از پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است .در این
مقاله عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاهها مدنظر بوده است .در پایان دانشگاهها بر اساس
میزان کارایی بهدستآمده دستهبندی و تحلیل شدند .مقاله کاکسل و نالکسی ،)2006( 4در گره
سوم نمودار مسیر کانونی ،به ارزیابی کارایی  14گروه مهندسی در دانشگاههای ترکیه از منظر

1. Search Path Count
2. traversal weights
3. Johnes & Johnes
4. Köksal & Nalçaci
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آموزشی و پژوهشی پرداخته است .لیانگ و همکاران ،)2015( 1کارایی  21دانشگاه چین را
ارزیابی کردند .نکته قائل توجه در این پژوهش ،توجه به عملکرد فردی و تأثیر آن در عملکرد
گروهی واحدهای تصمیمگیری است که بهعنوان یکی از متغیرهای عملکردی در مدل DEA
مدنظر بود .دافرچو ،)2016( 2کارایی مالی دانشگاههای  11کشور آمریکای جنوبی را طی  9دوره
زمانی پنجساله ارزیابی کرد .وی با استفاده از رگرسیون به بررسی تأثیرهای مختلف عوامل
تعیین کننده کارایی بین گروه کشورهای مختلف پرداخت .درنهایت در گره پایانی مسیر کانونی
مقاالت ،پژوهش درالکز )2017( 3قرار دارد .در این پژوهش به ارزیابی کارایی  500دانشگاه از
منظر پژوهشی با  DEAدومرحله ای پرداخته شده است .تفاوت تأثیر متغیرهای عملکردی بر
کارایی در برخی از کشورها مشهود بود.
پاسخ به سؤالهای پژوهش .در این قسمت ،سؤالهای تعیینشده در ابتدای پژوهش با
بررسی همه مقاالت تجزیهوتحلیل میشوند.
سؤال اول :در پاسخ به سؤال اول که مربوط به انواع DMUها در پژوهشها است ،باید بیان
کرد که هر یک از مقاالت منتخب به ارزیابی واحدهای تصمیم موردنظر در حوزههای دانشگاهی
مختلف پرداختهاند .با بررسی و مطالعه همه ی مقاالت ،واحدهای تصمیمگیری هر یک شناسایی
شدهاند .نتایج این شناسایی و بررسی در نمودار  ،8آمده است .در این نمودار برای مثال منظور از
واحد دانشکدهیدانشگاه ،ارزیابی یک دانشکده خاص در دانشگاههای متفاوت است .در میان
مقاالت 14 ،نوع واحد تصمیمگیری مشخص شده که به دلیل دردسترسپذیری و جامعیت داده
های دانشگاه ،بیشترین واحد تصمیمگیری بهکاربردهشده در پژوهشها ،دانشگاه است [.]45 ،42
بعد از دانشگاه ،گروه آموزشی و اعضای هیئتعلمی در رتبههای بعدی قرار گرفتند .بدیهی است
ارزیابی و بهبود عملکرد گروه و اعضای هیئتعلمی که خود جزئی از سیستم دانشگاه هستند،
سبب بهبود عملکرد کل دانشگاه خواهد شد [ .]13از میان مقاالت نهایی 2 ،مقاله به دلیل
مروریبودن ،فاقد واحد تصمیمگیری هستند.

1 Liang et al.
2 Azar Dufrechou
3 Wolszczak-Derlacz
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نمودار  .8نمودار فراوانی DMUها

سؤال دوم :تحلیل پوششی دادهها شامل تکنیکها و مدلهای زیادی برای ارزیابی کارایی و یا
سنجش میزان بهرهوری واحدهای تصمیمگیری است .مهمترین تقسیمبندی در مدلهای ،DEA
استفاده از نسخههای  CRS1و  VRS2است .در  CRSافزایش در مقدار متغیر ورودی به افزایش
متغیر خروجی به همان نسبت منجر میشود؛ درحالیکه در  ،VRSتغییر در مقدار ورودی سبب
تغییر افزایشی یا کاهشی در مقدار ورودی میشود [.]12 ،5انتخاب و بهکارگیری رویکردهای
 CRSو  VRSعالوه بر فرآیند تبدیل ورودی به خروجی ،به محتوا ،سطح و ابعاد تجزیهوتحلیل
بستگی دارد .در جدول  ،4مدلهای  DEAبهکاررفته در مقاالت انتخابی آمده است .نتایج نشان
میدهد که  CRSبیشترین کاربرد را در میان مدلهای بهکاربرده شده دارد که این امر به دلیل
وجود شواهد اندک در اثر بازده به مقیاس ،وجود رابطه خطی بین متغیرهای ورودی و خروجی و
نیز استفاده از نسبت بهجای اعداد دقیق متغیرهای ورودی و خروجی برای حذف اثر اندازه DMU
ها است [ .]43 ،42در  42مقاله که از رویکرد  VRSاستفاده شده بود ،پژوهشگران معتقد بودند
نمیتواند اثر بارده به مقیاس متغیرها نادیده گرفته شود .در این پژوهشها ،پژوهشگران و
تصمیمگیرندگان ،عوامل مدیریتی را در ارزیابی کارایی در نظر گرفته بودند و نسبت تغییر مقادیر
متغیرها برابر نیست .گاهی اوقات تصمیمگیری در استفاده از رویکردهای  CRSو  VRSمشکل
است؛ زیرا هر دو هدف باال در استفاده از رویکردهای  CRSو  VRSمدنظر است؛ بنابراین
بهناچار استفاده از رویکردهای ترکیبی  CRS-VRSپیشنهاد میشود که به نتایج واقعی نزدیکتر
است [ .]41در سالهای اخیر روند افزایشی در استفاده از روش ترکیبی دیده میشود که  38مقاله
با استفاده از  CRS-VRSبه تجزیهوتحلیل پرداختند 16 .مقاله در جدول بهصورت  N/Aآورده
1. Constant Returns-to-Scale
2. Variable Returns-to-Scale
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شده است که حاکی از این است که یا مقاالت مورد نظر مروریبوده و مدلی ندارد و یا مدل
بهکاربرده شده در پژوهش بیان نشده و تنها به نتایج کار بسنده شد.
جدول  .4مدلهای  DEAبهکاربردهشده در پژوهشها
مدل DEA

تعداد

)CRS(Constant Returns-to-Scale

69
42
38
16

)VRS(Variable Returns-to-Scale
CRS-VRS
)N/A(Not available

سؤال سوم :این سؤال مربوط به حوزههای عملکردی است و میتوان بیان کرد که دانشگاهها و
مراکز آموزشی به دنبال بهبود کارایی و عملکرد بخشهای مختلف خود هستند .با توجه به
مطالعات و بررسیهای صورتگرفته در مقاالت نهایی ،تحلیل پوششی دادهها بهمنظور ارزیابی
عملکرد در حوزههای مختلف به کار گرفته شده است که فراوانی تمام حوزههای شناساییشده در
نمودار  ،9مشاهده می شود .در برخی از مقاالت صراحتاً به حوزه موردبررسی اشاره شده است؛ اما
در بیشتر آنها با توجه به متغیرهای ورودی و خروجی ماهیت حوزه موردبررسی مشخص شد .با
توجه به این نمودار 8 ،حوزه شناسایی شده است که در این میان حوزه عمومی (شامل چندین
حوزه مختلف مانند آموزشی ،پژوهشی ،رفاهی و غیره) توجه بیشتری را نسبت به سایر حوزهها به
خود جلب کرد .حوزههای پژوهشی ،آموزشی ی پژوهشی و آموزشی بهترتیب سه حوزهی پرکاربرد
بعدی هستند که به همراه حوزه عمومی  95درصد از پژوهشها را دربرمیگیرند .این نتیجه
رسالت دانشگاهها که همان آموزش و پژوهش است را نشان میدهد.
۴۷
۳۴
۲۶

۴۹

۶۰

۵۰
۴۰
۳۰
۲۰

۱

۱

۱

۳

۳

۱۰
۰
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سؤال چهارم :ازآنجاکه رسالت اصلی دانشگاهها و مؤسسه¬های آموزش عالی ،آموزش و
پژوهش است ،با توجه به نمودار ( 10روند مقاالت از سه منظر آموزشی ،پژوهشی و آموزشی ی
پژوهشی) ،روند کارهای پژوهشی در سالهای اخیر روبهرشد بوده است .با بررسی مقاالت
مشاهده میشود که شاخص های ارتباط صنعت و دانشگاه موردتوجه بسیاری از پژوهشگران و
دانشگاهیان بوده است [ .]4نتایج نشان میدهد باید تمرکز دانشگاهها بر ارتباط صنعت و
کارآفرینی باشد [ .]45دانشگاه ها در توسعه سرمایه انسانی و در ارائه دانش جدید نقش بسیار
مهمی ایفا میکنند و بهعنوان یک منبع بیپایان از دانش و تواناییهای فناورانه محسوب می
شوند .عالوه بر پرورش فارغالتحصیالن و پژوهشگران ،دانشگاهها باید از طریق سازوکار انتقال
دانش ،پیوند بین کسبوکار و دانشگاهها را تقویت کنند؛ بنابراین دانشگاهها نقشهای سنتی
تدریس و پژوهش خود را گسترش میدهند [ ]50و درنتیجه نقش خود را در جامعه و ارزیابی
روابط آنها با جوامع و ذینفعان بازنگری میکنند [ .]9ازآنجاکه دانشگاهها بهتدریج به مرکز
سیستم تولید دانش جامعه تبدیل میشوند ،نقش آنها در نوآوری ،بیشتر میشود .به دنبال چنین
نقشی ،دانشگاهها تشویق می شوند که زمینه همکاری بین دانشگاه و صنعت را فراهم کنند [.]26
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نمودار  .10روند پژوهشها در حوزههای دانشگاهی

از منظر دیگر ،با مرور مقاالت در سالهای اخیر (از  2016به بعد) مقاالت در این حوزه بیشتر
جنبه تکنیکی پیدا کرده و پژوهشگران با استفاده از دادهها و متغیرهای عملکردی دانشگاهها و
مؤسسه¬های آموزش عالی به دنبال معرفی و توسعه مدلهای  DEAهستند .نمود این ادعا با
انتشار این مقاالت در مجالت تحقیق در عملیاتی که بیشتر جنبه ریاضی دارند ،هویدا است.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

مطابق با هدف این پژوهش و ضوابط جستوجو 165 ،مقاله برای مرور نظاممند انتخاب شدند.
یافتههای کلی نشان از اهمیت ارزیابی کارایی در دانشگاهها و مؤسسه¬های آموزش عالی دارد
که ابزاری همچون  DEAیکی از پرکاربردترین آنها است؛ بهعبارتدیگر استفاده از تکینک
 DEAدر یک سطح عملیاتی توسط تعداد زیادی از دانشگاهها به عنوان راهی برای ارزیابی کارایی
واحدهای تصمیمگیری در دانشگاهها اعمال میشود .ارزیابی عملکرد نسبی DMUهای
دانشگاهی اغلب کاری دشوار است که جامعیت متغیرها ،در دسترسپذیری دادهها و همچنین
بهکارگیری تنوع مدلهای  DEAاز مهمترین چالشهای این حوزه هستند .برای رفع این چالش
ها انجام مرور نظاممند مبانی نظری (از سال  1993تا  )2019در بهکارگیری  DEAدر ارزیابی
کارایی دانشگاهها و مؤسسه¬های آموزش عالی امری ضروری است .نتایج پژوهش حاضر از چند
منظر حائز اهمیت است؛ چراکه با بررسی جامع از مبانی نظری ،پژوهشگران آتی میتوانند با
صرف زمان کمتری به دانش موجود در این حوزه دست یابند .نخست اینکه اندازهگیری برخی
متغیر های کیفی از جمله کیفیت تدریس مشکل و نادقیق است که برخی از پژوهشگران با
برجستهکردن این مورد ،با تخمین این متغیرها با استفاده از مرز هزینه 1به انتخاب متغیرها ورودی
و خروجی پرداختند که البته بسیاری از آنها نیز بهسادگی با این مورد برخورد میکنند و از آن
میگذرند .دوم ،با بررسی مبانی نظری مربوط به ارزیابی کارایی DMUهای دانشگاهی دیده می
شود که استفاده از تکنیک  ،DEAبه دلیل سادگی و نیز دقیق و کارا بودن نسبت به سایر تکنیک
های ارزیابی کارایی مورداستفاده قرار میگیرد [ .]45سوم ،بیشتر پژوهشهای موردبررسی بر تعدد
و تنوع خروجیها تأکید دارند؛ بهعبارتدیگر بیشتر پژوهشها دارای کمتر از  3ورودی ( 60درصد
مقاالت) هستند .این نتیجه نشان میدهد که تمرکز پژوهشگران بر خروجیهای واحدهای
تصمیمگیری است [ .]3 ،2درنهایت با بررسی روند مقاالت و نیز استخراج متغیرهای ورودی و
خروجی این نتیجه بهدست آمد که در سالهای اخیر دانشگاهها و مؤسسه¬های آموزش عالی
تمرکز زیادی بر متغیرها و شاخصهای ارتباط صنعت و دانشگاه داشتهاند که نشان میدهد نقش
دانشگاه فراتر از آموزش دانشگاهی است و باید در جهت اعتالی اقتصاد جامعه کمک کند.
مدیران دانشگاهها میتوانند با شناخت متغیرهای ورودی و خروجی و نیز شناسایی شاخص
های عمده در هر شاخص به ارزیابی عملکرد و هدفگذاری دورهای برای واحدهای دانشگاهی
(دانشکده ،گروه ،اعضای هیئتعلمی و غیره) بپردازند که میتواند در تصمیمگیریهای مدیریتی
همچون ارتقا دخیل باشد؛ همچنین میتوانند میزان تأثیر هر یک از ورودیها و خروجی را بر
روی کارایی DMUها شناسایی و آنها را در تخصیص منابع ،بهویژه در حوزه پژوهشی ،به کار
1. Frontier at the expense
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برند .متغیرهایی همچون انتشار مقاالت در نشریات برتر ،ثبت اختراع و ثبت شرکتهای
دانشبنیان میتواند در سیستم پاداش اعضای هیئتعلمی مؤثر باشد که برای آنها حالت
انگیزاننده دارد .چنین انگیزههای اجتماعی میتواند اعضای هیئت علمی را به انجام کارهای
جدیتر و قویتر تحریک کند و آن ها را به تالش وادارد .با توجه به ساختار مالی دانشگاهها در
انجام امور آموزشی و پژوهشی ،نیاز است مدیران دانشگاهها به ایجاد منابع مالی دیگری از جمله
سرمایهگذاریهای مشترک با صنایع ،ایجاد شرکتهای دانش بنیان و انجام مشاورههای تخصصی
برای شرکتهای صنایع مختلف بیاندیشند و در حمایت از دانشپژوهان گام بردارند.
بررسی مقاالت مرتبط از ابتدا ( )1993تا سال  2019موجب شده است که مراحل توسعه
مفاهیم کلیدی استفاده از  DEAدر ارزیابی کارایی دانشگاهها و مؤسسه¬های آموزش عالی
روشن شود و همچنین نمای کلی وضعیت موضوع پژوهش ارائه شد که میتواند برای
پژوهشهای آینده در این حوزه به کار گرفته شود .بااینحال هنوز شکاف زیادی در پژوهشها
وجود دارد که توسط پژوهشگران در آینده موردبررسی قرار میگیرد .برخی از پیشنهادهای ممکن
برای پژوهشهای آتی عبارتاند از:
توجه به ارزیابی کیفیت همزمان با ارزیابی کارایی DMUهای دانشگاهی :همزمان با ارزیابی
کارایی DMUهای دانشگاهی که از آن برای برنامههای آتی از جمله تخصیص منابع و امکانات
استفاده میشود ،میتوان به ارزیابی کیفیت برخی از متغیرهای عملکردی همچون کیفیت
آموزشی و پژوهشی و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای کیفیت برخی از متغیرها پرداخت؛
چراکه افزایش کیفیت به خروجی بهتر و درنتیجه کارایی باالتر DMUهای دانشگاهی منجر می
شود.
تخصیص منابع بر اساس نتایج ارزیابی :پیشنهاد میشود بعد از ارزیابی کارایی DMUهای
دانشگاهی ،تخصیص منابع و امکانات (مالی ،تجهیزات ،نیروی انسانی و غیره) بر اساس نتایج
کارایی باشد؛ سپس در چند دوره متوالی ،ارزیابی کارایی مجدداً صورت گیرد و نتایج برای
اثربخشی این ارزیابیها تحلیل شود.
ارزیابی کارایی برای DMUهای متجانس و نامتجانس :بیشتر پژوهشهای ارزیابی کارایی
دانشگاهها بر روی DMUهای متجانس صورت میگیرد .طبیعی است خیلی از DMUها در
فرآیند ارزیابی به دلیل نامتجانسبودن موردبررسی قرار نمیگیرند که این امر به اثربخشی ارزیابی
کارایی لطمه وارد میکند .تعداد اندکی از پژوهشها نیز به ارزیابی همه DMUها (متجانس و
نامتجانس) پرداختهاند؛ درحالیکه برخی از محدودیتها از جمله اندازه ،سطح فناوری ،منابع،
مقررات و غیره نتایج ارزیابی را تحت تأثیر قرار میدهند .توصیه میشود که سازوکاری برای غلبه
بر این مشکل مدنظر قرار گیرد.
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بهکارگیری متغیرهای عملکردی بروندانشگاهی :یکی از خروجیهای مهم DMUهای
دانشگاهی میتواند فارغالتحصیالن و تأثیری باشد که بعد از فارغالتحصیلی در جامعه ،اقتصاد و
صنعت دارند؛ البته این خروجی مطلوب و مهم متأثر از عملکرد مطلوب DMUهای دانشگاهی
است .بنابراین توصیه میشود در ارزیابی کارایی فقط به متغیرهایی مانند تعداد فارغالتحصیالن
اشاره نشود؛ بلکه به کیفیت فارغالتحصیلی همچون اشتغال در سِمتهای مدیریتی ملّی و محلی
توجه شود.
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