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  چکيده

ارزيابي عملکرد بخش آموزش عالي  هاي جوامع پيشرفته امروزي است، هاي خدماتي يکي از مشخصه وري در سازمان از آنجايي که افزايش بهره اهداف:

  .موسسات آموزش عالي شهرستان سيرجان انجام شد وري درگيري بهرهاين مطالعه به منظور اندازه .از اهميت بسيار بااليي برخوردار است

آموزش عالي شهرستان موسسه  ٦جامعه پژوهش شامل كل  در شهر سيرجان انجام شد. ۱۳۸۹نگر در سال اين مطالعه توصيفي گذشتهها:  روش

بود و از متغيرهايي از  ها كوئيست و به كمك روش تحليل فراگير دادهوري عوامل كل مالموري با استفاده از شاخص بهرهگيري بهرهسيرجان بود. اندازه

هاي در ها و کارگاهجود، تعداد آزمايشگاهتعداد کتب موهمچنين شده در بخش آموزش و  قبيل تعداد کادر علمي، تعداد فارغ التحصيالن، تعداد دروس ارايه

افزار  هاي پژوهشي در بخش پژوهش استفاده شد. براي سنجش مقادير از روش تحليل فراگير داده و نرمبرداري، تعداد مقاالت و کتب و طرح حال بهره

DEAP2 افزار  و براي سازماندهي اطالعات از نرمExcel .استفاده شد  

در طول دوره داشت. % ۱/۱وري به ميزان  دست آمد که حکايت از کاهش رشد بهره به ۹۸۹/۰وري کل عوامل در بخش پژوهش ميانگين بهرهها:  يافته

  % در طول دوره داشت.۲/۳۱وري به ميزان  دست آمد که حکايت از رشد بهره به ۳۱۲/۱وري کل عوامل در بخش آموزش ميانگين بهره

تواند عوامل در بخش پژوهش در موسسات آموزش عالي شهر سيرجان كاهش يافته كه علت اصلي آن ميوري كل در مجموع بهره گيري: نتيجه

  تواند تغييرات کارآيي مديريتي باشد.وري كل عوامل در بخش آموزش رشد داشته كه از علل عمده آن ميتغييرات تکنولوژيکي باشد و بهره

  كوئيستخص مالمها، شاوري، تحليل فراگير دادهبهره :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Since efficiency improvement in service organizations is one of the features of today’s developed 

societies, evaluating the function of higher education systems is of great importance.  The aim of this study was 

to measure the efficiency of higher education institutions of Sirjan. 
Methods: This descriptive retrograde study was carried out in Sirjan in 2010. The research population was all 6 

higher education institutions within the city of Sirjan. The Data Envelopment Analysis technique and the 

Malmquist Total Factor Efficiency Index were employed to measure the efficiency and variables such as the 

number of academic staff, number of graduates, number of courses offered in the education sector, number of 

library books, number of workshops and laboratories, number of research plans and books and articles in the 

research sector were taken into account. The data envelopment analysis and DEAP2 software were used for the 

measurement of amounts and the Excel software was used for information organizing. 

Results: The total factor efficiency mean in research sector was 0.989 indicating a decrease of 1.1% in 

efficiency within the studied period. The total factor efficiency mean in the education sector was 1.312 

indicating an increase of 31.2% in efficiency within the studied period. 

Conclusion: On the whole, the total factors efficiency shows a decreased efficiency in the research sector of 

Sirjan’s higher education institutions that can be mainly due to technological changes and the total factors 
efficiency in education sector shows efficiency improvement that can be largely due to managerial efficiency 

changes. 
Keywords: Efficiency, Data Envelopment Analysis, Malmquist Index 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوسف احمدي و الهام يزدي   ۱۳۰

   ۱۳۹۰ ، پاييز۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 مقدمه

انسان در همه قرون و اعصار با مشکلي به نام محدوديت منابع و 
رو بوده است. با توجه به افزايش روزافزون جمعيت جهان  امکانات روبه

استفاده و محدودبودن منابع حتي براي کشورهاي پيشرفته صنعتي، 
منظور افزايش رفاه جامعه بشري  بهينه از امکانات موجود راهي برتر به

هاي انسان همواره معطوف بر آن بوده  شود. در واقع کوشش تلقي مي
دست آورد.  که حداکثر نتيجه را با کمترين امکانات و عوامل موجود به

  ].۱وري ناميد [ توان دستيابي به بهره اين تمايل را مي
هاي اقتصادي و اجتماعي مطرح بوده و  وري در كليه نظام هرهمفهوم ب

هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است، ليكن در سال  شيوه به
طور  به (OECD)، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي اروپا ١٩٥٠

وري حاصل كسري  وري را بدين شرح تعريف كرد: "بهره رسمي بهره
ش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از است كه از تقسيم مقدار يا ارز

وري  توان از بهره آيد و بر اين اساس مي دست مي عوامل توليد به
  ].۲" [سرمايه، مواد اوليه و نيروي كار صحبت كرد

در پي تعالي و تکامل دانش بشري در علم اقتصاد و مديريت، مفاهيم 
ر، وري و كارآيي نيز توسعه و تکامل يافته و در دو دهه اخي بهره
پذير  هاي اقتصادي عملي و امکان گيري آن نيز برمبناي تئوري اندازه

نکردن منابع است  شده است. در مفهوم جديد، كارآيي به مفهوم تلف
وري به  آيد و بهره دست مي که از نسبت کل ستانده به کل نهاده به

مفهوم مقايسه كارآيي يک سازمان طي دو زمان متفاوت است و به 
در اين تحقيق از ]. ۱وري مقايسه كارآيي است [ هرهعبارت ديگر ب

شود. يكي از ابزارهاي مفيد مطالعه  وري به مفهوم فوق استفاده مي بهره
هاي اقتصادي و مديريت پيشرفته در  ها برمبناي ديدگاه عملكردي بنگاه

وري و مقايسه نتايج آن با  جهان، بررسي و سنجش ميزان بهره
هاي همگن  ن شده يا مقايسه كارآيي بنگاهاستانداردهاي از پيش تدوي

  ].۳[ با يكديگر است
وري مراكز علمي و  گيري بهره هاي مختلفي براي اندازه امروزه روش

توان آنها را به دو دسته اصلي  كه مي پژوهشي ارايه شده است
هاي پارامتري اوالً  روش. هاي پارامتري و ناپارامتري تقسيم كرد روش
روند كه يك خروجي داشته باشند، ثانياً  كار مي بهبراي واحدهايي  فقط

پيش فرض درنظر گرفت. در  عنوان در اين روش حتماً بايد تابعي را به
عنوان پيش فرض درنظر گرفته  روش ناپارامتري هيچ تابعي به

شود يك تابع تجربي با استفاده از  شود. در حقيقت سعي مي نمي
هاي  ترين روش از مهم ].۴[دست آيد  مشاهدات انجام گرفته به

 DEAگيرنده، روش  ناپارامتري براي ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم
(Data Envelopment Analysis) بناي اوليه اين  است. سنگ

، چارنزسال قبل گذاشته شده است.  ۵۰، در حدود فارلتکنيک، توسط 
را توسعه داده و مدلي را ارايه کردند که  فارل، ديدگاه رودزو  کوپر

گيري كارآيي با چندين ورودي و چندين خروجي را  توانايي اندازه
ها نام گرفت و اول  تحليل پوششي داده اين مدل تحت عنوانداشت. 

تحت عنوان ارزيابي  كوپرو به راهنمايي  رودزبار در رساله دكتري 

 اي تحت عنوان ا در مقالهآموزان مدارس آمريك پيشرفت تحصيلي دانش
گيرنده ارايه شد. اين مدل با  گيري كارآيي واحدهاي تصميم اندازه

هاي  فرض بازده به مقياس ثابت بنا شد و تعميم آن به بازده به مقياس
 CCR متغير، كاهشي و افزايشي نيز ديده شده است. تعميم مدل

متغير و تعميم يا بازده به مقياس  )رودز وچارنز، کوپر (حروف اول نام 
) از اشکال ديگر آن هستند. در اين كوپر وبنكر، چارنز ( BCCمدل 

صورت موضعي  افزايشي، ثابت و كاهشي به مدل اجازه بازده به مقياس
هاي ديگر  مدل CCRو  BCCپس از معرفي مدل ]. ۵[ شود داده مي

معرفي شدند و اغلب آنها داراي دو  DEAبخشيدن به  برای قوت
بندي نهايي  ي و خروجي بودندكه ذكر عناوين و يا فرمولگرايش ورود

گيري  ههاي انداز لآنها از حوصله و هدف اين مقاله خارج است. در تحلي
ورت با ص شود. در اين وري بحث بازده متغير به مقياس مطرح می هبهر

تفکيک كارآيي به دو دسته كارآيي مديريتي و كارآيي مقياس،  هتوجه ب
جويي نسبت به مقياس را نيز بررسي  هغييرات صرفوان وضعيت تت یم

کوشي، تالش و خالقيت  ]. كارآيي مديريت مويد سخت٦نمود [
مديريت و کارکنان و ترکيب مناسب عوامل توليد برای افزايش 

شود. در شرايطي که در صنعت هزينه متوسط  وري محسوب می هبهر
ينه متوسط توليد توليد براي توليدکنندگان با مقياس بزرگ کمتر از هز

جويي ناشي از  هکنندگان با مقياس کوچک باشد، صرفدبراي تولي
مقياس در توليد (كارآيي مقياس) وجود خواهد داشت. كارآيي 

کارگيري براي توليد  هتکنولوژي بيانگر تکنيک و تکنولوژي برتر برای ب
ها و يا ميزان توليد قبلي محصوالت در  بيشتر با همان منابع و نهاده

کار گرفته شده  ههاي کار و سرمايه ب هشرايطي که مواد اوليه و نهاد
  ].٧کمتر شود [

هاي پيشين از  اين روش داراي مزايايي است و در مقايسه با روش
فروض محدودكننده كمتري برخوردار است. شايان ذكر است كه در 

هاي  شود و نيازي به تخمين اين روش از اطالعات کمی استفاده می
هاي سنتي  ]. به عبارتي ديگر، در روش٨دسنجي ندارد [اقتصا
سازي هزينه  اي مانند حداقل وري، فروض محدودكننده گيري بهره اندازه

گيرد و چنانچه مشاهدات و  كردن درآمدها مدنظر قرار مي يا حداكثر
ها يا سهم درآمدها وجود  اطالعات قيمتي نادرستي درباره سهم هزينه

قيمتي عمالً غيرقابل استفاده خواهد بود. داشته باشد، اطالعات 
همچنين زماني كه يك واحد داراي چند نهاده و يا چندين ستانده 
است، ضرايبي موردنياز خواهد بود كه مي بايستي براي هر نهاده 
متناسب با نقشي كه در ايجاد ستانده دارد، اين ضرايب انتخاب شوند 

سازي هزينه يا  داقلكوئيست فروض ح ]. در واقع در شاخص مالم٩[
ها  حداكثرسازي درآمد وجود ندارد و تنها نيازمند مشاهدات مقداري داده

توان  قيمتي نيز مي ها هستيم. البته در شرايط وجود اطالعات و ستانده
كوئيست استفاده نمود. همچنين در محاسبه  از آنها در روش مالم

]. ١٠[ كوئيست، به هيچ فرضي نياز نيست وري مالم شاخص بهره
وري هر واحد يا بنگاه  بنابراين از جمله مزاياي اين روش، ارزيابي بهره

در برابر مشخصات بهترين واحد با توجه به همان تركيب داده و نيز 
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قدرت تفكيك كارآيي و پيشرفت فني است. اين در حالي است كه در 
هاي سنتي اين امر ميسر نيست. مزيت ديگر  محاسبه رشد با روش

كوئيست آن است كه، هيچ فرض  وري مالم از شاخص بهره استفاده
خاصي بر روي شكل تابع توليد كه براي هر واحد و هر سال متفاوت 

  ].۱۱[ شود باشد معرفي نمي
ها و  وري در بخش خدمات، به ويژه در دانشگاه ارزيابي كارآيي و بهره

موسسات آموزش عالي به سهولت يک سازمان توليدي بازرگاني نيست 
تر است؛ زيرا خدمات ماهيتي متفاوت از کاال دارد.  بسيار پيچيده و
گونه مسايل،  در اين]. ۱۲[ شدن را ندارند عالوه خدمات قابليت ذخيره به

سازي خدمات ارايه  و يكسان دنبال تشخيص گرايانه به رويكرد عمل
يافتن متغيرهاي كمكي خواهد بود كه رابطه  ها و شده توسط اين بنگاه

شديدي با اين محصوالت داشته باشند. از آنجايي که  تگيو همبس
هاي جوامع  هاي خدماتي يکي از مشخصه وري در سازمان افزايش بهره

ارزيابي عملکرد بخش آموزش عالي از اهميت  پيشرفته امروزي است،
بسيار بااليي برخوردار است؛ چرا که اين بخش سهم بسزايي در رشد و 

د که نظارت بيشتري بر عملکرد آن صورت طلب توسعه کشور دارد و مي
اي  طور گسترده به DEAدر جهان رو به توسعه روش ]. ۱۳[بگيرد 

هاي اجتماعي  وري سازمان كارآيي و بهره براي ارزيابي عملكرد و تحليل
وري  كار رفته است. مساله ارزيابي عملكرد و سنجش كارآيي و بهره به

هاي چندگانه هستند. در  روجيها و خ ها كه داراي ورودي در دانشگاه
]. ۱۴[ چند دهه اخير توجهات بسياري را به خود، معطوف كرده است

وري  ای كارآيي و بهره و همکاران در مطالعه فيندر اين زمينه 
اند. در  هاي نروژ را مورد بررسي قرار داده هاي اقتصاد دانشگاه دانشکده

ش عمومي براي هاي بخ اين کشور فشار با درخواست افزايش هزينه
ها) منجر به ايجاد انگيزه و ارزيابي عملکرد  دولت (از جمله دانشگاه

جانبه آنها از سوي کميسيون مجلس شده است. بخش مهمي از  همه
آوري اطالعات مناسب و اقدام به  کار کميسيون مجلس، جمع

هاي مورد استفاده،  ها است. روش وري دانشگاه محاسبات كارآيي و بهره
کوئيست هستند که خصوصيت  ها و شاخص مالم وششي دادهتحليل پ

اند. دوره مورد  اين روش را ارايه نتايج و پيشنهادات قطعي مطرح کرده
واحد  ۱۰۰و براي  ١٩٩٤و  ١٩٩٥، ١٩٩٦بررسي شامل سه سال 

هاي پژوهشي شامل: مقاالت در  دپارتمان مختلف است. ستانده
، تاليف کتاب، مجالت تخصصي، مقاالت در مجالت دانشگاهي

هاي آموزش شامل آموزش  ويرايش کتاب بدون وزن و خروجي
) کارمندان ۲) هيات علمي ۱ها : مدت و ورودي مدت، آموزش بلند کوتاه

) هزينه و مخارج عملياتي (مخارج جاري منهاي ۳اداري و اجرايي 
) سرمايه ساختماني (ميزان فضا به مترمربع) درنظر گرفته ۴دستمزد) 

هاي  هاي تخصصي با دانشگاه که بين دانشگاه نتيجه ايناند.  شده
هاي بزرگي در ميزان كارآيي وجود دارد. همچنين به  عمومي اختالف

ها، مرز كارآيي به باال  وري کل اکثر دانشگاه بودن رشد بهره خاطر مثبت
  ].۱۵[ منتقل شده است

را  وري بخش آموزش عالي انگلستان اي كارآيي و بهره در مطالعه جونز

مورد بررسي قرار داده  ٢٠٠٣تا  ٢٠٠٢الي  ٩٧تا  ٩٦هاي  طي سال
موسسه  ١١٣وري  کوئيست، تغييرات بهره است. ايشان با شاخص مالم

دهد  آموزش عالي انگلستان را در دوره مذکور بررسي کرده و نشان مي
ها از رشد  وري کل دانشگاه % رشد بهره٥/١طور متوسط ساالنه  که به

% ٨/٠فناوري حاصل شده است، در حالي که كارآيي فني مثبت 
رساند. مدل وي  کاهش يافته و اين اهميت تغييرات فناوري را مي

وقت، مخارج عمراني،  ورودي دانشجويان، هيات علمي تمام ٤شامل 
التحصيالن کارشناسي،  دانشجويان فوق ليسانس و سه خروجي فارغ

وهش و تحقيق است. در اين کارشناسي ارشد و درآمد دريافتي از پژ
وري کل  ها، تغييرات شاخص بهره مطالعه براي مجموعه دانشگاه

، كارآيي ٠٢٣/١، تغييرات تکنولوژي ٩٩٢/٠، كارآيي فني ٠١٥/١
  ].۱۶[ بوده است ٩٩٦/٠و كارآيي مقياس  ٠١٥/١مديريتي 

وري با  هاي اسپانيا، فناوري و تغيير بهره اي در دانشگاه در مطالعه ادال
وري و كارآيي  کوئيست، بررسي بهره شاخص مالمو  DEAستفاده از ا

هاي مورد  دانشگاه دولتي کشور اسپانيا را انجام داده است. ورودي ٤٣
ها، هيات علمي و غيرعلمي، دانشجويان  مطالعه شامل کل هزينه

التحصيالن،  هاي مورد مطالعه شامل فارغ کرده و خروجي نام ثبت
است.  ٢٠٠٤الي  ١٩٩٤ست. دوره مورد بررسي انتشارات و تحقيقات ا

وري کل افزايش  % متوسط ساالنه بهره٦/٤دهد که  نتايج نشان مي
% از كارآيي فناوري بوده ٤% از كارآيي فني و ٦/٠داشته است که 

% رشد داشته ١% و كارآيي مقياس ٥/٠است. كارآيي خالص (مديريتي) 
  ].۱۷[ بهبود يافته استها  وري و كارآيي دانشگاه است. در کل بهره

در  DEAدر داخل كشور نيز تحقيقات مختلفي درخصوص كاربرد 
 ها انجام گرفته است. براي نمونه وري دانشگاه ارزيابي و سنجش بهره

از طريق يك مدل رياضي اقدام به ) ۱۳۸۵و همکاران ( خاني موسي
 دانشگاه آزاد اسالمي نمودند ٢وري واحدهاي منطقه  بررسي رشد بهره

وري در واحدهاي دانشگاه  کنند که منبع اصلي رشد بهره بيان مي و
وري  واحد با رشد بهره ۱۱تحوالت تکنولوژيک بوده است و تعداد 

اند.  رو بوده وري منفي روبه طور متوسط با رشد بهره واحد به ۴مثبت و 
هاي عملياتي،  گذار شامل هزينه متغيرهاي ورودي تاثيراين تحقيق در 

ت علمي و تعداد پرسنل اداري بوده و متغيرهاي خروجي اعضا هيا
هاي پژوهشي، مقاالت چاپ شده توسط  التحصيالن، طرح شامل فارغ

  ].۱۸[اعضا هيات علمي و تعداد کتب موجود در واحد هستند 
در تحقيقي به ارزيابي كارآيي  ١٣٨٥در سال  محقرو  مظفري، حيدري

هاي دولتي با  بدني دانشگاه هاي آموزشي تربيت ها و گروه دانشکده
اند. آنها در مدل خود،  ها پرداخته تحليل پوششي دادهاستفاده از 

هاي مالي و  هاي انساني و سرمايه ها را به دو بخش سرمايه ورودي
هاي پژوهشي و  فعاليت هاي آموزشي، ها را به فعاليت خروجي
هاي انساني  اند. در بخش سرمايه هاي خدماتي تقسيم کرده فعاليت

هاي  ارزش اعضا هيات علمي، کارکنان و رتبه آنها و در بخش سرمايه
عنوان ورودي درنظر گرفته  مالي متوسط بودجه تخصيص داده شده به

طع التحصيالن مقا هاي آموزشي را ارزش فارغ شده و خروجي فعاليت
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوسف احمدي و الهام يزدي   ۱۳۲

   ۱۳۹۰ ، پاييز۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

هاي پژوهشي را ارزش کارهاي پژوهشي و  مختلف، خروجي فعاليت
هاي خدماتي را ارزش خدمات تخصصي هر دانشکده  خروجي فعاليت

ها،  درنظر گرفتند. آنها اطالعات مورد نياز را از طريق رئيسان دانشکده
ربط در  هاي آموزشي و هماهنگي با مسئوالن ذي مديران گروه

آوري کردند. نتايج اين  سر کشور جمعهاي متفاوت از سرا قسمت
و  ۳۴/۱دهد که دانشگاه مشهد با كارآيي مورد انتظار  تحقيق نشان مي

ميزان  هاي خود را به بايد خروجي ۴۷/۱تبريز با كارآيي مورد انتظار 
% افزايش دهند تا به مرز كارآيي مطلوب ۴۷و  ۳۴مورد نياز يعني 

  ].۱۲[ برسند
چهار دانشگاه  و وري بيست ) كارآيي و بهره۱۳۸۸و برادران شرکا ( دباغ

را به کمک روش ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۱جامع دولتي ايران در دوره زماني 
کوئيست بررسي  ها و شاخص مالم ناپارامتري تحليلي پوششي داده

هاي مهم از تجربيات  ها و خروجي کردند. در انتخاب ورودي
روش ميداني استفاده شده است.  متخصصان و خبرگان مربوطه و با
ورودي، تعداد اعضا هيات علمي،  ۴متغيرهاي اساسي منتخب شامل 

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل، فضاي سرانه کالبدي و بودجه 
التحصيالن، تعداد مقاالت و کتب، تعداد  خروجي، تعداد فارغ ۴جاري و 

دهد  ان ميقبولي کارشناسي ارشد و درآمد اختصاصي است. نتايج نش
ها کاهش داشته است و به  وري کل عوامل توليد دانشگاه که بهره

سالِ مورد بررسي،  ۵وري وجود ندارد و طي  عبارتي رشد مثبت بهره
  ].۱۹[وري نشده است  توجهي به رشد بهره

ها  کند که براي همه كشورها تقويت دانشگاه موارد فوق الذکر، بيان مي
مهم  به خودي خود، يك هدف سياستيو حفظ سالمت و كارآيي آنها 

طور همزمان ناتواني سيستم آموزشي و عدم  آيد. زيرا به شمار مي به
اي و علمي در  تدابير توسعه تواند اثرات مثبت ها مي كارآيي دانشگاه

طور اخص  هاي آموزشي و پژوهشي را به طور اعم و سياست كشور را به
واحدهاي آموزشي كارا و به همان نسبت كه  رو محدود سازد. از اين

توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادي كمك كنند، ناسالم سالم مي
هاي عظيم فرهنگي،  تواند بحران بودن و عملكرد بد آنها نيز مي

اجتماعي و اقتصادي ايجاد كنند. موسسات آموزش عالي شهرستان 
هاي موثري را در جهت افزايش  ها قبل قدم سيرجان اگرچه از مدت

ها و بهبود عملكرد خود از لحاظ افزايش تعداد هيات علمي،  نمنديتوا
آموزشي و  امکانات و تجهيزات افزايش فضاهاي آموزشي، افزايش

، پژوهشي همچون تعداد کامپيوتر، گسترش اينترنت و تجهيزات ديگر
المللي  هاي بين ها و كنفرانس افزايش مقاالت علمي، برگزاري همايش

دليل عدم وجود يك سيستم  رسد كه به نظر مي بهاند ولي چنين  نموده
بازخورد دقيق و كامالًً علمي، ارزيابي عملكرد واحدهاي اين شهرستان 

وري  رو بوده و برخي از آنها با عدم كارآيي و رشد بهره با نقصان روبه
وري اين موسسات  مواجه هستند. در اين راستا ارزيابي علمي بهره

ريزي براي نقاط  قويت نقاط قوت و برنامهتواند مسئوالن را در ت مي
عالوه بر  هايي ضعف راهنمايي نمايد. با انجام چنين تحليل و پژوهش

هاي اقتصادي  شاخص شدن بستر الزم برای استفاده از ابزارها و فراهم

موسسات آموزش عالي، عملكرد موسسات  ريزي در مديريت و برنامه
 را براي تخصيص بهينه منابع وشود و زمينه  سنجيده مي نيز با يكديگر
آورد. بدين ترتيب با مقايسه  هاي مديريتي فراهم مي گيري ساير تصميم

توان به رشد مثبت  واحدها در چند دوره متفاوت مي ميزان كارآيي اين
زمينه بهبود  برده و با ارايه راه كارهاي مناسب، وري پي و يا منفي بهره

وري،  طبيعي است كه با بهبود بهرهعملكرد اين واحدها را فراهم نمود. 
اتالف  شده و جلوگيري از ضمن كاهش بهاي خدمات و توليدات ارايه

توان انتظار داشت كه در اين حالت منافع ملي بيشتر  منابع كمياب مي
كارآيي نيز در سطح كلي  هاي ناشي از عدم تامين شود و زيان

تم آموزش عالي موسسات اين شهرستان به حداقل رسيده و نهايتاً سيس
وري  اين مطالعه با هدف تعيين بهره كارآتر شود. كشور نيز در مجموع

 انجام ١٣٨٩در موسسات آموزش عالي شهرستان سيرجان در سال 
 شد.

  

  ها روش

با توجه به ماهيت موضوع، روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي است 
با  آوري شده و كه اطالعات با بررسي اسناد و مدارک سازماني جمع

وري در محدوده زماني  كه در اين تحقيق تعيين بهره توجه به اين
نگر  مدنظر بوده، تحقيق از نوع مطالعه گذشته ١٣٨٨تا  ١٣٨٦های  سال

است. جامعه آماري اين پژوهش، موسسات آموزش عالي شهرستان 
سيرجان شامل دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه 

مع علمي کاربردي، آموزشکده فني شهيد کراني و صنعتي، دانشگاه جا
گيري نيست و  نيازي به نمونه DEAآموزشکده کوثر بودند. در روش 

در طراحي مدل ]. ۲۰[ گيرد شمار مورد استفاده قرار مي روش تمام
وري، موسسات آموزش عالي شهرستان سيرجان  مفهومي ارزيابي بهره

انجام اين عمل از جهت به دو حوزه آموزشي و پژوهشي تفکيک شد. 
هاي ناهمگون موسسات در امور آموزشي و پژوهشي  گذاري سرمايه

ها و  وري موسسات شد. نهاده سبب تسهيل و افزايش دقت بهره
  شده در اين مقاله از قرار زير هستند: کارگرفته هاي به ستانده
وري پژوهشي موسسات آموزش عالي شهرستان  هاي بهره نهاده

هاي موجود در کتابخانه در  دو ورودي "تعداد کتاب سيرجان در قالب
برداري"  هاي درحال بهره ها و کارگاه سال مورد نظر" و "تعداد آزمايشگاه

وري پژوهشي موسسات آموزش عالي مورد ارزيابي  بودند. ستانده بهره
وري قرار گرفتند، دستاوردهاي پژوهشي شامل  که مبناي سنجش بهره

شده با توجه به نوع التين يا  شده (موزون پمجموع تعداد مقاالت چا
شده با توجه به تاليف يا  شده (موزون هاي منتشر فارسي آن) و کتاب

. در اين بخش با استفاده هاي پژوهشي بودند ترجمه آن) و تعداد طرح
گذاري  هاي الزم براي ارزش ابتدا وزن] ۱۲[ مقياسي فازي از طيف پنج

ک عدد قطعي براي استفاده در ) مشخص و ي١اين ستانده (جدول 
  مدل محاسبه شد.

وري پژوهشي، موسسات  وري آموزشي، به طريق مشابه بهره در بهره
آموزش عالي شهرستان سيرجان در قالب سيستمی مفهومي شکل 
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 ۱۳۳   ها وري موسسات آموزش عالي با استفاده از تحليل پوششي داده بهرهسنجش ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گرفتند. منابع محيطي تاثيرگذار بر کارکرد آموزشي موسسات آموزش 
هاي اين سيستم  دهعالی، تعداد کادر علمي در سال مورد نظر و ستان

شده  التحصيالن در سال مورد نظر و تعداد دروس ارايه شامل تعداد فارغ
  در سال مورد نظر بودند.

  
  گذاري ستانده بخش پژوهش هاي الزم براي ارزش وزن )١جدول 

 کم متوسط زياد طيف

 موضوع
کتب 

 تاليفي

کتب 

 ترجمه

مقاالت 

 التين

مقاالت 

 فارسي

هاي  طرح

 تحقيقاتي

 ٣ ٤ ٧ ١٠ ٢٠ تعداد

  
هاي  دليل داشت. اوالً در ساير پژوهش ٢انتخاب اين متغيرها 

 شده، متغيرهايي كم و بيش مشابه اين متغيرها درنظر گرفته شده انجام
بود. ثانياً با توجه به محدوديت تعداد واحدهاي مورد بررسي و با توجه 

كارآيي و براي محاسبه  DEAروش  به سابقه مطالعات انجام يافته به
وري واحدهاي مورد نظر، تاكيد بسياري از محققان و  بهره

نظران اين روش بر آن بود كه تعداد واحدهاي مورد بررسي  صاحب
ها باشد و در  ها و ستانده برابر تعداد مجموع نهاده ٢حداقل  بايستي

شكل كاذب بر  صورت عدم رعايت اين نسبت، بسياري از واحدها به
رو برای  شوند؛ از اين قرار گرفته و كارآ ديده ميروي منحني توليد 

جلوگيري از اريب كارآيي مجبور به رعايت محدوديت و اصل فوق 
بوده و مجموعاً سه متغير مهم و اصلي در بخش آموزش و سه متغير 
در بخش پژوهش با توجه به اطالعات آماري موجود در موسسات 

  آموزش عالي انتخاب شد.
 DEAP2افزار  ز روش تحليل فراگير داده و نرمبراي سنجش مقادير ا

استفاده شد. در اين  Excelافزار  و براي سازماندهي اطالعات از نرم
 وري عوامل كل وري، از شاخص بهره گيري بهره اندازهمطالعه براي 

محور  ها با رويكرد ستاده كوئيست موجود در تحليل پوششي داده مالم
ست روابط ميان تغييرات كارآيي فني کوئي در شاخص مالم استفاده شد.

، تغييرات كارآيي (TECHCH)، تحوالت تکنولوژيک (EFCH)کل 
و تغييرات  (SECH)، تغييرات كارآيي مقياس (PECH)مديريتي 

  ]:۹صورت زير است [ به (TFPCH)وري کل  بهره
  وري کل تغييرات كارآيي فني کل=تغييرات بهره×تغييرات تکنولوژيک

=تغييرات كارآيي فني  مديريتي*تغييرات كارآيي مقياستغييرات كارآيي 
  کل

تغييرات كارآيي ×تغييرات كارآيي مديريتي×تغييرات تکنولوژي
  وري کل مقياس=تغييرات بهره

ها، تمرکز بر ماهيت و مسير بهبود  در هر مدل تحليل پوششي داده
پذير است. مديران موسسات  ها امکان ها يا کاهش نهاده افزايش ستانده

بودن (مثالً  داليلي چون دولتي ها به آموزش عالي در کاهش ورودي
هايي  کاهش در نيروي کار يا در ميزان حقوق و غيره) با محدوديت

ها و  همين دليل در اين مقاله با توجه به نوع ورودي مواجه هستند. به
هاي موسسات آموزش عالي، ماهيت  ها و ساير محدوديت خروجي

فزايش اتر از يك نشان از  د. بنابراين، مقادير بزرگمحور اتخاذ ش ستانده
  وري داشت. بهره

  

  نتايج

وری در حوزه پژوهش در دانشگاه صنعتی سيرجان و آموزشکده  بهره
افزايش و در بقيه  ۱۳۸۷نسبت به سال  ۱۳۸۸کوثر سيرجان در سال 
  ).۲کاهش داشت (جدول 

  
  در حوزه پژوهش کوئيست وري مالم شاخص بهره )٢جدول 

  ←بازه زمانی

  ↓موسسه

  ۱۳۸۷به  ۱۳۸۸  ۱۳۸۶به  ۱۳۸۷

  وضعيت ميانگين  وضعيت ميانگين

  کاهش  ۸۷۶/۰  افزايش  ۶۴/۲  دانشگاه آزاد

  کاهش  ۹۵۷/۰  افزايش  ۱۹۶/۱  دانشگاه پيام نور

  افزايش  ۱۳۷/۱  کاهش  ۹۷۸/۰  دانشگاه صنعتي

  کاهش  ۳۹۴/۰  کاهش  ۷۲۶/۰  جامع علمي کاربردي

  کاهش  ۶۶۷/۰  افزايش  ۵/۱  آموزشکده کراني

  افزايش  ۱۳۹/۱  کاهش  ۹۱۶/۰  آموزشکده کوثر

  کاهش  ۸۱۱/۰  افزايش  ۲۰۶/۱  ميانگين

  
دانشگاه آزاد سيرجان سيرجان و آموزشکده کوثر سيرجان باالترين 

های  ترتيب در سال وری در حوزه پژوهش را به ميانگين افزايش بهره
  ).۳داشتند (جدول  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۷

وری کل در  اسالمی سيرجان باالترين ميزان تغييرات بهرهدانشگاه آزاد 
کوئيست را در کل دوره داشت و  حوزه پژوهش براساس شاخص مالم

بيشترين ميانگين تغييرات مربوط به شاخص کارآيی فنی کل بود 
  ).۴(جدول 

% رشد مثبت و در دوره ۶/۲۰) ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۶در دوره اول ( TFPرشد 
. در دوره دوم، تغييرات % رشد منفي داشتند۹/۱۸) ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۷دوم (

كارآيي مقياس، تغييرات تکنولوژيک، تغييرات كارآيي فني و تغييرات 
  وري داشتند.  كارآيي مديريتي تاثير منفي در بهره

 ۱۳۸۷وری در حوزه آموزش در دانشگاه پيام نور سيرجان در سال  بهره
 ۱۳۸۸ر سال و در آموزشکده کوثر سيرجان د ۱۳۸۶نسبت به سال 
 ).۵کاهش و در بقيه افزايش داشت (جدول  ۱۳۸۷نسبت به سال 

دانشگاه جامع علمی کاربردی سيرجان باالترين ميانگين افزايش 
داشت  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۷های  وری در حوزه آموزش را در سال بهره

  ).۶(جدول 
دانشگاه جامع علمی کاربردی سيرجان باالترين ميزان تغييرات 

کوئيست را در کل  حوزه آموزش براساس شاخص مالم وری کل در بهره
دوره داشت و بيشترين ميانگين تغييرات مربوط به شاخص تغييرات 

  ).۷وری کل بود (جدول  بهره
% رشد مثبت و در دوره ۳/۴۳) ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۶در دوره اول ( TFPرشد 
ترين عامل رشد  . مهم% رشد مثبت داشتند۱/۲۰) ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۷دوم (

  توان تغييرات كارآيي مقياس دانست. دوره دوم را مي کمتر در
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوسف احمدي و الهام يزدي   ۱۳۴

   ۱۳۹۰ ، پاييز۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  در حوزه پژوهش وري و اجزاي آن به تفکيک سال و موسسه آموزشی رشد بهره )٣جدول 

  ←شاخص

  ↓سال/موسسه
  ميانگين  كارآيي مقياس  كارآيي مديريتي  تغييرات تکنولوژيک  كارآيي فني کل

۱۳۸۷  

  ۶۴/۲  ۰۶۶/۱  ۲۴۸/۱  ۱۰۱/۱  ۳۹۸/۲  دانشگاه آزاد

  ۱۹۶/۱  ۱  ۱  ۱۹۶/۱  ۱  دانشگاه پيام نور

  ۹۷۸/۰  ۰۳۴/۱  ۸۶۱/۰  ۰۹۹/۱  ۸۹/۰  دانشگاه صنعتي

  ۷۲۶/۰  ۱  ۱  ۷۲۶/۰  ۱  جامع علمي کاربردي

  ۵/۱  ۴۶۷/۱  ۳۳۳/۱  ۷۶۷/۰  ۹۵۶/۱  آموزشکده کراني

  ۹۱۶/۰  ۱۹۹/۱  ۷۸۹/۰  ۹۶۸/۰  ۹۴۷/۰  آموزشکده کوثر

  ۲۰۶/۱  ۱۱۷/۱  ۱۲۶/۱  ۹۵۹/۰  ۲۵۷/۱  ميانگين

۱۳۸۸  

  ۸۷۶/۰  ۰۴۶/۱  ۷۳/۰  ۱۴۹/۱  ۷۶۳/۰  دانشگاه آزاد

  ۹۵۷/۰  ۱  ۱  ۹۵۷/۰  ۱  دانشگاه پيام نور

  ۱۳۷/۱  ۶۰۴/۰  ۶۴۲/۱  ۱۴۷/۱  ۹۹۲/۰  دانشگاه صنعتي

  ۳۹۴/۰  ۱  ۱  ۳۹۴/۰  ۱  جامع علمي کاربردي

  ۶۹۷/۰  ۱۱۸/۱  ۴۸۷/۰  ۲۲۴/۱  ۵۴۵/۰  آموزشکده کراني

  ۱۳۹/۱  ۰۱۶/۱  ۸۹۶/۰  ۲۵۲/۱  ۹۰۹/۰  آموزشکده کوثر

  ۸۱۱/۰  ۹۴۶/۰  ۸۹۸/۰  ۹۵۵/۰  ۸۴۹/۰  ميانگين

  
  موسسات آموزش عالي و سال مورد مطالعه در حوزه پژوهش وري بر حسب ميانگين تغييرات بهره )٤جدول 

  ←شاخص

  متغير↓
  کل وري بهره  كارآيي مقياس  كارآيي مديريتي  تغييرات تکنولوژيک  كارآيي فني کل

موسسه 

  آموزشی

 ۵۲۱/۱ ۰۵۶/۱ ۲۸۱/۱ ۱۲۵/۱ ۳۵۳/۱ دانشگاه آزاد

 ۰۷۰/۱ ۱ ۱ ۰۷۰/۱ ۱ دانشگاه پيام نور

 ۰۵۵/۱ ۷۹/۰ ۱۸۹/۱ ۱۲۳/۱ ۹۳۹/۰ دانشگاه صنعتي

 ۵۳۴/۰ ۱ ۱ ۵۳۴/۰ ۱ جامع علمي کاربردي

 ۱ ۲۸۱/۱ ۸۰۶/۰ ۹۶۹/۰ ۰۳۲/۱ آموزشکده کراني

 ۰۲۱/۱ ۱۰۴/۱ ۸۴۱/۰ ۱۰۱/۱ ۹۲۸/۰ آموزشکده کوثر

  سال
۱۳۸۷-۱۳۸۶ ۲۵۷/۱ ۹۵۹/۰ ۱۲۶/۱ ۱۱۷/۱ ۲۰۶/۱ 

۱۳۸۸-۱۳۸۷ ۸۴۹/۰ ۹۵۵/۰ ۸۹۸/۰ ۹۴۶/۰ ۸۱۱/۰ 

 ۹۸۹/۰ ۰۲۸/۱ ۰۰۵/۱ ۹۵۷/۰ ۰۳۳/۱ ميانگين

  
  کوئيست در حوزه آموزش وري مالم شاخص بهره )۵جدول 

  ←بازه زمانی

  ↓موسسه

  ۱۳۸۷به  ۱۳۸۸  ۱۳۸۶به  ۱۳۸۷

  وضعيت ميانگين  وضعيت  ميانگين

  افزايش  ۰۰۲/۱  افزايش  ۱۸۷/۱  دانشگاه آزاد

  افزايش  ۲۰۲/۱  کاهش  ۸۶۴/۰  دانشگاه پيام نور

  افزايش  ۱۸۹/۱  افزايش  ۰۷۶/۱  دانشگاه صنعتي

  افزايش  ۹۲۴/۱  افزايش  ۶۲۳/۴  جامع علمي کاربردي

  افزايش  ۶۸۰/۱  افزايش  ۱۸۵/۱  آموزشکده کراني

  کاهش  ۶۴۸/۰  افزايش  ۴۳۴/۱  آموزشکده کوثر

  افزايش  ۲۰۱/۱  افزايش  ۴۳۳/۱  ميانگين
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 ۱۳۵   ها وري موسسات آموزش عالي با استفاده از تحليل پوششي داده بهرهسنجش ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 4, No. 3, Fall 2011 

 آموزش بخش درو موسسه آموزشی  سال تفکيک به آني اجزا و وري بهره رشد )۶ جدول

←شاخص  

↓موسسهسال/  
کل فنيكارآيي  تکنولوژيک تغييرات  مديريتيكارآيي   مقياسكارآيي    ميانگين 

۱۳۸۷ 

آزاد دانشگاه  ۱ ۱۸۷/۱  ۱ ۱ ۱۸۷/۱  

نور پيام دانشگاه  ۸۴۴/۰  ۰۲۴/۱  ۱ ۸۴۴/۰  ۸۶۴/۰  

صنعتي دانشگاه  ۱۱/۱  ۹۷/۰  ۱ ۱۱/۱  ۰۷۶/۱  

کاربردي علمي جامع  ۷۶۷/۴  ۹۷/۰  ۶۱۴/۴  ۰۳۳/۱  ۶۲۳/۴  

کراني آموزشکده  ۹۷۵/۰  ۲۱۶/۱  ۱ ۹۷۵/۰  ۱۸۵/۱  

کوثر آموزشکده  ۱۸/۱  ۲۱۶/۱  ۱ ۱۸/۱  ۴۳۴/۱  

۳۱۳/۱ ميانگين  ۰۹۱/۱  ۲۹/۱  ۰۱۸/۱  ۴۳۳/۱  

۱۳۸۸ 

آزاد دانشگاه  ۱ ۰۰۲/۱  ۱ ۱ ۰۰۲/۱  

نور پيام دانشگاه  ۱۷۸/۱  ۰۲/۱  ۱ ۱۷۸/۱  ۲۰۲/۱  

صنعتي دانشگاه  ۱۶۶/۱  ۰۲/۱  ۱ ۱۶۶/۱  ۱۸۹/۱  

کاربردي علمي جامع  ۸۸۷/۱  ۰۲/۱  ۱۶۲/۲  ۸۷۳/۰  ۹۲۴/۱  

کراني آموزشکده  ۱۷۹/۱  ۴۲۴/۱  ۱ ۱۷۹/۱  ۶۸۰/۱  

کوثر آموزشکده  ۵۶۶/۰  ۱۴۵/۱  ۱ ۵۶۶/۰  ۶۴۸/۰  

۰۹۶/۱ ميانگين  ۰۹۶/۱  ۱۳۷/۱  ۹۶۴/۰  ۲۰۱/۱  

  
آموزش بخش در عالي آموزش موسساتبه تفکيک سال و  آن اجزاي و توليد عوامل کل وري بهره تغييرات )٧ جدول  

←شاخص  

↓موسسه  
  وري بهره تغييرات  مقياسكارآيي   مديريتيكارآيي   تکنولوژيک تغييرات  کل فنيكارآيي 

آزاد دانشگاه  ۱ ۰۹۰/۱  ۱ ۱ ۰۹۰/۱  

نور پيام دانشگاه  ۹۹۷/۰  ۰۲۲/۱  ۱ ۹۹۷/۰  ۰۱۹/۱  

صنعتي دانشگاه  ۱۳۷/۱  ۹۹۴/۰  ۱ ۱۳۷/۱  ۱۳۱/۱  

کاربردي علمي جامع  ۹۹۹/۲  ۹۹۴/۰  ۱۵۸/۳  ۹۵۰/۰  ۹۸۲/۲  

کراني آموزشکده  ۰۷۲/۱  ۳۱۶/۱  ۱ ۰۷۲/۱  ۴۱۱/۱  

کوثر آموزشکده  ۸۱۷/۰  ۱۸/۱  ۱ ۸۱۷/۰  ۹۶۴/۰  

۱۳۸۷-۱۳۸۶  ۳۱۳/۱  ۰۹۱/۱  ۲۹/۱  ۰۱۸/۱  ۴۳۳/۱  

۱۳۸۸-۱۳۸۷  ۰۹۶/۱  ۰۹۶/۱  ۱۳۷/۱  ۹۶۴/۰  ۲۰۱/۱  

۲/۱ ميانگين  ۰۹۴/۱  ۲۱۱/۱  ۹۹/۰  ۳۱۲/۱  

  
  

  بحث

وري کل موسسات آموزش عالي شهرستان سيرجان در  تغييرات بهره
سال تحصيلي بهبود نداشته است و علت عمده  ۳بخش پژوهش در 

آن پسرفت نسبي در تکنولوژي در موسسات مورد مطالعه است. با 
هاي اخير امکانات و تجهيزات پژوهشي  که در سال توجه به اين

ش اينترنت و امکانات ديگر در همچون افزايش تعداد کامپيوتر و گستر
وري تکنولوژي  موسسات آموزش عالي افزايش داشته است، ولي بهره

تواند در  در اين موسسات رشد چنداني نداشته است و علت آن مي
هاي حاصل از ارزيابي  از نظر كاربردي يافتهاستفاده موثر از آن باشد. 

ه کادر كمك ب وري پژوهشي در موسسات آموزش عالي براي بهره
بردن سطح كمي و كيفي  علمي موسسات آموزش عالي در جهت باال

هاي  بخش عمده پيشرفت هاي پژوهشي خود مفيد است. زيرا فعاليت

ها از توليد دانش توسط تحقيقات و مکتوبات (تاليف  دانش فني دانشگاه
وري در  شود، بنابراين براي بهبود بهره کتب، مقاله و غيره) حاصل مي

راساس تجربيات ساير کشورها اتخاذ اقداماتي چون تقويت اين بخش ب
هاي تخصصي و تسهيل دسترسي به آنها، سهولت  و تکميل کتابخانه

دسترسي به دانش، تحقيقات و تکنولوژي توليدشده، برای ارتقا دانش 
تواند در بهبود  هاي مديريتي نوين مي فني کادر علمي و اعمال روش

مديران دانشگاه با داشتن باشد. همچنين وري در اين حوزه موثر  بهره
اطالعاتي درخصوص عملكرد پژوهشي موسسه، وضعيت عملكرد آنها 

پردازند.  يابي آن مي وري به ريشه را بررسي و در صورت عدم بهره
المللي و يادگيري جهاني، توسعه  توسعه روابط با مراکز بين

عه، تقويت و هاي پژوهشي و کارآفريني علمي، توس سازي يافته تجاري
ها و تنظيم الزامات  تسهيل ارتباط دانشگاه و صنعت با انجام حمايت

يافته با دانشمندان و متخصصان ايراني بخش  الزم و تعامل سازمان
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   ۱۳۹۰ ، پاييز۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

وري در بخش  علم و فناوري در کشورهاي پيشرفته برای افزايش بهره
  شود. پژوهش پيشنهاد می

رستان سيرجان در وري کل موسسات آموزش عالي شه تغييرات بهره
سال تحصيلي بهبود داشته است و از علل آن  ۳بخش آموزش در 

كارآيي افزايش كارآيي مديريتي در موسسات مورد مطالعه است. 
کوشي، تالش و خالقيت مديريت و کارکنان و  مديريت مويد سخت

 شود. وري محسوب می هترکيب مناسب عوامل توليد برای افزايش بهر
توان با افزايش  وري می اري مثبت بر تغييرات بهرهمنظور تاثيرگذ به

منظور ساماندهي  هاي مديريت مراکز به استقالل و اختيارات رده
ويژه نيروي انساني برای افزايش كارآيي و  هاي توليدي به نهاده
وري، بهبود و افزايش انگيزش مادي و معنوي کادر آموزشي و  بهره

هاي آموزشي مديران،  کاستيهاي تخصصي و رفع  بهبود نظام آموزش
  کارشناسان و کارکنان، تغييرات مثبتی در كارآيي مديريت ايجاد نمود.

  

   گيري نتيجه
وري کل موسسات آموزش عالي شهرستان سيرجان در  تغييرات بهره

بهبود نداشته در  ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۶سال تحصيلي  ۳بخش پژوهش در 
ن موسسات در بخش وري کل اي حاليکه در همين دوره، تغييرات بهره

وري، مراکز آموزش عالي  برای افزايش بهره آموزش بهبود داشته است.
وري مانند  هاي چرخه مديريت بهره نيازمند توجه به ساير حلقه

هاي عملياتي بهبود و تهيه نقشه راه براي  ريزي و اجراي برنامه برنامه
  وري هستند. بهبود بهره
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