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رود كه  انتظار مي،آيندسازي علم به حساب مييد و تجاريترين مراكز تولاز آنجا كه دانشگاهها به عنوان يكي از مهم :�����

از ميان گروههاي آموزشي دانشگاهها، گروههاي فني و مهندسي به . نندكاز منابع در دسترسشان به طور مؤثر و كارا استفاده 

ارزيابي براي يري الگويي كارگهدف از اين تحقيق به.  ماهيتشان نقش بسزايي در خروجيهاي تحقيق و توسعه دانشگاه دارنددليل

تحليل پوششي سازكار علوم و مهندسي دانشگاهها در هر دو بخش توليد و انتشار علم با استفاده از گروه عملكرد تحقيق و توسعه 

كه شد  گروه آموزشي فني و مهندسي دانشگاه يزد استخراج هشتدر اين بين فعاليتهاي تحقيق و توسعه . بوداي هاي شبكهداده

 انادت براي ارزيابي كارايي نسبي آنها در بخش توليد علم از دو ورودي مقدار گرنت تخصيص داده شده به اس،خصوصن در اي

 و خروجيهاي تعداد مقاالت، كتب ي و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترانادتگروه و اعضاي پژوهشي گروه آموزشي شامل اس

اي تعداد مقاالت، ه اختراعات و اكتشافات ثبت شده و در بخش انتشار علم از وروديها و نامهانتشار يافته، طرحهاي پژوهشي، پايان

ها و اختراعات و اكتشافات ثبت شده و خروجيهاي مبلغ طرحهاي پژوهشي، مبلغ  نامهاي پژوهشي، پايانهكتب انتشار يافته، طرح

  نتايج نشان.  اختراعات تجاري شده استفاده شدهاي حمايت شده و ارزش نامهاي و مبلغ پايان قراردادهاي آموزشي و مشاوره

 گروه در شش گروه و در بخش انتشار علم تعداد هفت گروه آموزشي تحت بررسي تعداد هشتد كه در بخش توليد علم از اد

  . هستندميان گروههاي فني و مهندسي منتخب ناكارا 

  

ها، تحليل  هكارايي نسبي، تحقيق و توسعه، تحليل پوششي داد :كليدي هاي واژه

      .ها اي داده پوششي شبكه
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    مقدمه .�

گيري عملكرد   اندازهموضوعادبيات مديريتي و آكادميك توجه روز افزوني به در هاي اخير،  در دهه

گيري، بهبود در  ، پشتيباني از تصميمدر كاركنانانگيزش زيرا اين امر به ايجاد  ،ه استدكسب و كار ش

. ]2 و 1[شود ميمنجر  مستمر و افزايش ارتباطات و هماهنگي يادگيري سازماني و ايجاد بهبود

بندي و اغلب موارد  ريزي سازمان يافته و روشن براي دسته يندي است كه شامل برنامهاگيري فر اندازه

يكي از بخشهايي كه . ]3[استهاي در دست بر اساس مفاهيم كلي ذهن محققان  سازي داده يكم

اين .  بخش تحقيق و توسعه نهادها و سازمانهاست،رسدي به نظر ميارزيابي عملكرد براي آن ضرور

كارگيري سرمايه انساني و با توجه به موجودي دانش، دانش جديدي را توليد و طرحهاي هبخش با ب

تحقيق و توسعه يكي از فعاليتهايي است كه در مراحل . ]4[دكن جديد را به توليدكنندگان ارائه مي

هاي جديد  تحقيق و توسعه فقط منبعي براي ايده. ممكن است درگير آن شويميند نوآوري امختلف فر

 فعاليت تحقيق ، به بيان ديگر؛]5[كار رودهتواند براي حل مسائل شناسايي شده هم ب بلكه مي،نيست

از آنجا . ]8 و 7 ،6[استكارگيري دانش ه سازمان يافته شامل ايجاد، توليد، انتشار و بيينداو توسعه فر

ترين عناصر پيشرفت علمي و تكنولوژيكي است، هر گذاري در تحقيق و توسعه يكي از مهم  سرمايهكه

اي كه  گونه به،استاش پيشرفت كندتر  صورت ناكارا استفاده كند، جريمهكشوري كه از منابعش به

. ]7  و6[دبوگذاري بيشتر در چنين شرايطي كمك كمتري در ايجاد پيشرفت خواهد  سرمايه

 مثل ايجاد ارتباطات غير رسمي، نامشهود، فوايد مشهوديتهاي تحقيق و توسعه عالوه بر فوايد فعال

در . را در پي دارد انتقال دانش و مواردي از اين قبيل سازكارالمللي و  هاي بين عضويت در شبكه

  افزايشموجب كوئن و لوينتال به اين نتيجه رسيدند كه تحقيق و توسعه 1990 و 1989سالهاي 

ظرفيت جذب شركتها مثل توانايي شناسايي، جذب و استخراج اطالعات جديد از محيط داخلي يا 

 افزايش ،ه تقويت نيروي كاري و بهبود قابليتهاي سازمان و همچنينب اين  وخارجي خواهد شد

  . ]8[ مي شود منجروري و كارايي و مزاياي رقابتي در بازار بهره

 و معيارهاي مشخصي براي ارزيابي كارايي عملكرد تحقيق و شايان ذكر است كه تاكنون چارچوب

 چه در سطح داخلي و چه در ،عاليسسات آموزشؤتوسعه گروههاي فني و مهندسي دانشگاهها و م

 در بخش اقدامات پژوهشي به تأليف مقاالت ،در حال حاضر.  شناسايي نشده است،المللي سطح بين

بعدي مرحله كه به  در حالي،شود ميتوجه زيادي ين نمونه پژوهشي، ثبت اختراعات و اقداماتي از ا

المللي  كارگيري و انتشار كارهاي پژوهشي در بخش داخلي و بينهبشامل يند تحقيق و توسعه كه افر

شان به  مراكز كارآفريني و مراكز رشد دانشگاهها نيز اغلب توجه. ، توجه كافي نشده استاست

 اگر بدون توجه كافي به. في ندارندا توجه كاهي كردن تحقيقات آن كاربرداست و بهتحقيقات محققان 

تواند به  هاي جديد فقط به بعد توسعه آن توجه شود، در اين صورت نمي كارگيري ايدههبعد انتشار و ب
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هاي مراحل  ها و ستانده كارگيري روشي كه نهادهه ب،بنابراين. شودمنجر ي جامعه فناوربهبود علم و 

 كارايي نسبي عملكرد تحقيق و توسعه ،د تحقيق و توسعه را مد نظر قرار دهد و در نهايتينامختلف فر

  . له استئگروههاي فني و مهندسي را بسنجد، راهكار مناسبي براي حل اين مس

اي در ارزيابي كارايي نسبي عملكرد  هاي شبكه استفاده از تحليل پوششي دادهپژوهشهدف از اين 

 كه در اين زمينه از بودي فني و مهندسي در دو مرحله توليد و انتشار علم تحقيق و توسعه گروهها

در ادامه پس . منظور بررسي اين هدف استفاده شدگروههاي آموزشي فني و مهندسي دانشگاه يزد به

 و پيشينه ارزيابي عملكرد �ها اي دادهاز مرور مباني نظري در زمينه رويكرد تحليل پوششي شبكه

 وتجزيه و تحليل نتايج تشريح و قيق و توسعه، روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله فعاليتهاي تح

  . شده استبندي و ارائهجمعز اين تحقيق هاي به دست آمده ايافته ،در نهايت

  

  ايهاي شبكه تحليل پوششي داده .	

طور شود كه به ريزي ناپارامتريك محسوب مي هاي برنامهروشعنوان يكي از  به�ها تحليل پوششي داده

 واحد nبا فرض اينكه . شود يي نسبي واحدهاي مشابه استفاده ميامنظور ارزيابي كارگسترده به

يي نسبي هر يك از واحدهاي ا خروجي وجود داشته باشد، كارs ورودي و mگيري با  تصميم

 :]9[آيد  دست ميهريزي كسري زير ب گيري با حل مدل برنامه تصميم

 

 

  
 

 ام براي واحد iمقدار ورودي xij  ام، jگيري   ام براي واحد تصميمr مقدار خروجي yrjمدل ين اكه در 

وزن تخصيص داده شده به ورودي vi  ام؛ r وزن تخصيص داده شده به خروجي ur ام، jگيري  تصميم

iام و z يي هر واحد تحت از كار امتياشدهياددر مدل . استيي واحد تحت ارزيابي اعنوان امتياز كار به

آيد كه اين امتياز  دست ميهبررسي از تقسيم مجموع موزون خروجيها به مجموع موزون وروديها ب

 و ا آن واحد را كار،در صورتي كه اين امتياز برابر با يك شود. استيا مساوي با آن عدد يك  از كمتر

   .شود  تلقي ميادر صورتي كه كمتر از يك باشد، آن واحد ناكار
____________________________________________________________________ 

 

1. Network Data Envelopment Aanalysis 
2. Data Envelopment Aanalysis 
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د و هر يك جنبه وشميها افزوده  چند روز به روز بر تعداد مدلهاي تحليل پوششي داده هر

 يعني ؛كند، ولي مبناي همه آنها تعدادي مدل اصلي است كه بنيانگذاران اين روش تخصصي پيدا مي

نسبي يي ا دستيابي به كارروش اين كارگيري از بههدف. اند طراحي كردهآن را رودز  چارنز، كوپر و

) ستانده(و چندين خروجي ) نهاده( چندين ورودي داراي كه  استگيري مشابه واحدهاي تصميم

با عنوان ) 1978(» �چارنز، كوپر و رودز«توان به مدل از جمله اين مدلها مي. ]10[مشابه هستند

CCR اشاره كرد كه فرض بازدهي ثابت به مقياس )CRS (همچنين. در تحليل استفاده شده است، 

است كه با فرض بازدهي متغير نسبت BCC » �بنكر، چارنز و كوپر«مدل ديگر مدل ارائه شده توسط 

  . ]11[طراحي شده است) VRS(به مقياس 

ها بر اساس ماهيت مورد استفاده به دو دسته مدلهاي با  مدلهاي پايه تحليل پوششي داده،البته

يند ارزيابي، با ادر صورتي كه در فر. شوندم ميگرا تقسي با ماهيت خروجييگرا و مدلهاماهيت ورودي

سازي وروديها داشته باشيم، ماهيت الگوي مورد ثابت نگه داشتن سطح خروجيها، سعي در حداقل

يند ارزيابي، با ثابت نگه داشتن سطح ا در صورتي كه در فر،همچنين. استفاده ورودي محور است

محور   خروجياشيم، ماهيت الگوي مورد استفادهبوروديها، سعي در افزايش سطح خروجيها داشته 

گيري به مثابه يك جعبه سياه در نظر  ها يك واحد تصميممدلهاي تحليل پوششي دادهدر . ]12[است

  در.شوند كه تعدادي ورودي به آن وارد و تعدادي خروجي از آن خارج مي اي گونه  به،دشو ميگرفته 

 و كارايي نسبي آن  هديدر مقايسه با ديگر واحدها سنجگيري  اين مدلها كارايي يك واحد تصميم

د كه براي رسيدن به مرز كارايي چه تغييراتي بايد در وروديها و شومعين مينيز د و شوميتعيين 

ماند و هيچ  عنوان يك جعبه سياه باقي ميگيري به  اما درون واحدهاي تصميم،خروجيها صورت گيرد

 يعني مدير شود؛  و فقط به وروديها و خروجيهاي مدل نگاه ميگيرد بررسي درون آنها صورت نمي

برد كه كارا   به اين نكته پي ميفقطارايي را درون واحد خود تشخيص دهد و ناكتواند منبع  واحد نمي

كارايي ناگيري ناكارا و تعيين مقدار  كه هدف شناسايي واحدهاي تصميم هست يا نه؟ اين براي مواقعي

 نيزگيري  يندهاي داخلي واحدهاي تصميماكارايي فرالزم است نا اما گاهي ،كند ميآنها باشد، كفايت 

صورت يندهاي دروني آن اگيري و فر   هاي تصميم نگري به واحد در اينجا بايد يك درون. شودشناسايي 

 گيري اي از واحدهاي تصميم گيري را به شبكه توان هر كدام از واحدهاي تصميمباي كه  گونه بهگيرد،

توانند يك سري منابع  گيري جزئي مي هر كدام از واحدهاي تصميمهمچنين، . تر تبديل كرد جزئي

د و در ننسري منابع را توليد ك ا يكيگيري جزئي را مصرف   شده از ساير واحدهاي تصميم توليد

ها به مديران هر كدام از واحدهاي  اي داده تحليل پوششي شبكه.  قرار دهندمديراناختيار 

____________________________________________________________________ 
 

1. Charnes, Cooper and Rhodes 

2. Banker, Charnes and Cooper 
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يند اكند تا تمركز بيشتري بر استراتژي افزايش كارايي مراحل منحصر بفرد فر گيري كمك مي ميمتص

اي كارايي كلي سازمان و كارايي هر  هاي شبكهمدلهاي تحليل پوششي داده. ]13[توليد داشته باشند

 با  راي كليكارايتوان مي ،عالوه بر اين. كندگيري مي يندهاي يك سازمان را اندازهاكدام از زيرفر

در مدلهاي تحليل . كرديندها تجزيه ااستفاده از ارتباطات رياضي بين كارايي سازمان و كارايي فر

اي كمك گرفته  جاي ساختار سلسله مراتبي فعاليتها، از ساختار شبكه به،اي هاي شبكهپوششي داده

 فرض بازدهي متغير ها بااي تحليل پوششي دادهدر اين پژوهش از يك مدل شبكه. ]14[شده است

 ارزيابي عملكرد تحقيق و توسعه گروههاي آموزشي براينسبت به مقياس و با ماهيت خروجي محور 

        تعريف ريزصورت همهندسي در دو بخش توليد و انتشار علم استفاده شده است كه اين مدل ب

  :شودمي

  

 

 

 

 

 

 :شوند تعريف ميريزصورت ه دل متغيرها باين مدر 

m: توليد علم(داد ورودي مرحله اول تع(   

q:  توليد علم(تعداد خروجي مرحله اول ( 

s:  انتشار علم(تعداد خروجي مرحله دوم( 

DMUj :گروه مهندسي(گيري واحد تصميم (j ام كه (j=1, 2,… n) 

Xij : ورودي مرحله اولiگيري  ام واحد تصميمj كه (i=1, …, m) 

Zpj : خروجي مرحله اولpگيري  واحد تصميم امj كه (p=1 ,…, q) 

Yrj : خروجي مرحله دومrگيري  ام واحد تصميمj كه (r=1, …, s) 

iν  : وزن ورودي مرحله اولiام   
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Wp : وزن خروجي مرحله اولpام   

ur  : وزن خروجي مرحله دومrام   

Ek :كارايي كلي  

  


  سابقه پژوهش .

ها و كشورها نارزيابي عملكرد تحقيق و توسعه سازما برايهاي ارزيابي عملكرد متفاوتي نظامتا به حال 

  ها اشاره كرد كه توان به رويكرد تحليل پوششي داده ميآنهاكار گرفته شده است كه از جمله هب

از تحقيقات برخي در ادامه . دهدمي يند ارزيابي را انجاماي با در نظر گرفتن معيارهايي فرصورت كمبه

 . اختصار بيان شده استزمينه بهانجام شده در اين 

 يك روش ارزيابي عملكرد واحدهاي پژوهشي در ]15[نامه كارشناسي ارشد افرازه در پايان

در تحقيق سامتي و . ارائه شده استت علمي كشور ئ هيي علمي اعضاينامه ارتقا ينيچهارچوب آ

ها بررسي  تحليل پوششي دادهروشتي ايران با استفاده از  كارايي دانشگاههاي بزرگ دول]22[رضواني

هاي جاري پژوهش و   بودجه وهاي جاري آموزش بودجه: ند ازاهاي مدل عبارت  نهاده كهشده است

 و تعداد دانش آموختگانتعداد مقاله، كتاب، طرح پژوهشي، تعداد : ند ازاهاي مدل عبارت ستانده

ها  كارگيري تحليل پوششي دادهه بشناسي روش]16[مقدم و همكارانش در تحقيق توكلي .ها نامهپايان

كارايي نسبي مجتمع  ]17[در تحقيق قضايي و همكارانش. در سازمانهاي تحقيقاتي ارائه شده است

 DEA، TOPSISعلوم انساني دانشگاه يزد در دو بخش عملكرد آموزشي و عملكرد پژوهشي با استفاده 

  .ته اسشد بررسي AHPفازي و 

�در تحقيق ونگ و هانگ   

 كارايي نسبي اقدامات ،ها  تحليل پوششي دادهروشكارگيري  با به]6[

هاي تحقيق و توسعه و نيروهاي  هزينهبررسي شده است كه در آن  كشور 30تحقيق و توسعه در 

عنوان هعنوان ورودي و پروانه ثبت اختراعها و انتشارات دانشگاهي نظير مقاالت بيند بهادرگير در فر

دست آمده، حدود يك سوم از كشورها بر اساس نتايج به. ه استخروجي مدل در نظر گرفته شد

در پژوهش . هستندند و دو سوم نيز در مرحله افزايش بازده نسبت به مقياس داركارايي مناسب 

از تحليل  دانشگاه با استفاده 54 فناوريگيري كارايي انتقال   براي اندازه]18[ و همكاران�اندرسون

ها، از وروديهايي همچون كل هزينه صرف شده براي تحقيقات و خروجيهايي همچون  پوششي داده

____________________________________________________________________ 
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اندازي شده، اختراعات پذيرفته  هاي تجاري، شركتهاي راه زها، توافقنامهبه دست آمده از مجودرآمد 

  . شده و اختراعات منتشر شده استفاده شده است

 تحليل سلسله روشدو  از حقيق و توسعه براي نخستين بار در مفهوم ت]19[ و همكاران�جيوتي

هند در كشور  ارزيابي كارايي سازمانهاي تحقيق و توسعه برايها  مراتبي و تحليل پوششي داده

منظور قابليت اجرا، قابليت كنترل و كارايي مدل، از ميان مجموعه در اين پژوهش به. استفاده كردند

شش مقياس خروجي و يك مقياس ورودي با نظر خبرگان انتخاب وروديها و خروجيهاي ذكر شده، 

 شش معيار خروجي شامل مقاالت منتشر شده، حق امتيازها، جريان نقدي ايجاد شده، توسعه  كهدش

، مدارك دكتري اعطا شده و جوايز كسب شده توسط سازمان و معيار فناورييند يا امحصول، فر

در تحقيقي كه ليو و . دبوخصيص يافته به هر سازمان ورودي انتخاب شده نيز بودجه ساليانه ت

�لو

 تايوان با استفاده از تحليل پوششي  در كشور، كارايي مؤسسات تحقيق و توسعه انجام دادند]20[

در اين تحقيق از مدل بازده متغير به . گيري شد اي اندازه ها با رويكرد مبتني بر شبكه دو مرحله داده

 از اجراي جداگانه دو مدل دست آمده بهنتايج. حور استفاده شده استمقياس با رويكرد خروجي م

 مؤسسه در 18 و فناوري مؤسسه در مرحله توسعه 17ها بدين صورت بود كه  تحليل پوششي داده

�انگهدر تحقيقي كه لو و .  كارا بودندفناوريمرحله انتشار 

هاي توسعه  يند برنامها فر انجام دادند،]8[

 ، در نظر گرفتند و سپسفناوري توسعه تحقيق و توسعه و انتشار  رت دو مرحلهصورا بهفناوري 

در . ندكرد متوالي محاسبه يها  را با استفاده از تحليل پوششي دادهفناوريهاي توسعه  عملكرد برنامه

 و فناوري در ايجاد انتشارات، پروانه ثبت اختراعها و كسب فناوريهاي توسعه  توانايي برنامهاول مرحله 

نتايج اين تحقيق . گيري شد  اندازهفناوري در انتشار فناوريهاي توسعه در مرحله دوم توانايي برنامه

در تحقيقي كه .  بهتر استفناورين است كه عملكرد تحقيق و توسعه در بخش انتشار آحاكي از 

�گوان و چن

فاده از چارچوب  سطح باال با استفناوري انجام دادند، عملكرد نوآوري در صنايع با ]21[

  . ه استشد استان كشور چين ارزيابي 26ها براي اي تحليل پوششي داده شبكه

  يند تحقيق و توسعه حداقل از دوابا توجه به مطالعه مقاالت مرتبط با تحقيق و توسعه، فر

 ارزيابي عملكرد ،اين بنابر. ي تشكيل شده استفناوري و انتشار فناوريند اصلي توسعه ازير فر

 خواهد شد كه ضعفهاي واحدها در هر يك از موجبيتهاي تحقيق و توسعه در هر دو بخش فعال

 با توجه به ،از سوي ديگر. صورت گيردبهبود عملكرد آنها براي  و اقدامات الزم  شناسايي شودبخشها
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ابي  قدرتمند در ارزييعنوان ابزارها نيز به مطالعات گذشته در اين حوزه، رويكرد تحليل پوششي داده

يندهايي در ا با توجه به حضور زير فر،همچنين. كارايي واحدهاي تحقيق و توسعه شناسايي شده است

اي در مقايسه با تحليل  هاي شبكه  تحليل پوششي دادهروشكارگيري هحوزه تحقيق و توسعه، ب

  .تر خواهد بود اي مناسبهاي پايه پوششي داده

 

 روش پژوهش .�

رايي عملكرد تحقيق و توسعه گروههاي فني و مهندسي دانشگاه يزد با هدف از اين پژوهش ارزيابي كا

ند اگروههاي فني و مهندسي دانشگاه يزد عبارت. بوداي  هاي شبكه داده پوششي تحليل روش از استفاده

مهندسي برق، مهندسي صنايع، مهندسي عمران، مهندسي كامپيوتر، مهندسي معدن، مهندسي : از

  ديدگاههايگيري ازابتدا با مرور تحقيقات پيشين و بهره.  مهندسي نساجي ومكانيك، مهندسي مواد

ثر بر كارايي عملكرد تحقيق و توسعه گروههاي آموزشي فني و ؤربط، شاخصهاي مخبرگان ذي

كار دهنده منابع به با استفاده از اين شاخصها، وروديها كه ماهيتاً نشان، سپس. مهندسي شناسايي شد

، هستندگيري  موفقيت و سطح عملكرد واحدهاي تصميمدهنده نشانجيها كه گرفته شده و خرو

منظور ارزيابي كارايي وضعيت تحقيق و توسعه گروههاي فني و مهندسي  به،در مجموع. دشمشخص 

عنوان خروجي مرحله عنوان ورودي و پنج شاخص بهدر دو بخش توليد و انتشار علم، دو شاخص به

عنوان  براي مرحله دوم پنج شاخص به،همچنين. ها انتخاب شد پوششي دادهاول براي مدلهاي تحليل 

 وروديها و خروجيهاي 1 شكل  در.عنوان خروجي اين مرحله استفاده شدورودي و سه شاخص به

توليد و انتشار علم  نشان مرحله اي آموزشي فني و مهندسي در دو هعملكرد تحقيق و توسعه گروه

 . داده شده است

  

  

  

   

 

 

  

  هاي مؤثر در ارزيابي عملكرد تحقيق و توسعه گروههاي فني و مهندسي ها و ستاندهنهاده: 1شكل 

 علمتوليد 

  

 و انتشار

 تجاري 

  سازي علم
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وزن وروديهاي مرحله اول و ) AHP( تحليل سلسله مراتبي روشدر مرحله بعد با استفاده از 

 ،همچنين. ست آمددهانشگاه يزد بخروجيهاي مرحله دوم با توزيع پرسشنامه بين تعدادي از خبرگان د

. دست آمده بانادتاس) گرنت(نامه تخصيص پژوهانه براي محاسبه وزن خروجيهاي مرحله اول از آيين

 وارد مدل تحليل ،دست آمده در مرحله قبل موزون و سپسهوروديها و خروجيها با استفاده از اوزان ب

 ارزيابي ،در واقع. سعه اين گروهها سنجيده شدها شدند و كارايي عملكرد تحقيق و توپوششي داده

و ) مرحله توليد علم( در مرحله اول. كارايي عملكرد تحقيق و توسعه به سه صورت سنجيده شد

هاي پايه و براي محاسبه كارايي  با استفاده از مدل تحليل پوششي داده) مرحله انتشار علم(مرحله دوم 

 است كه دوره زماني اين متغيرها گفتني. اي استفاده شد ههاي شبك كلي، از مدل تحليل پوششي داده

 به دست آمده و اطالعات الزم در اين زمينه از منابع اطالعاتي دانشگاه يزد است 1388مربوط به سال 

  . است

  

  ها نتايج و يافته .�

يند ا فرروشبعد از مشخص شدن وروديها و خروجيهاي هر يك از مراحل توليد و انتشار علم، از 

يل سلسله مراتبي براي محاسبه اوزان وروديهاي مرحله اول و خروجيهاي مرحله دوم استفاده شد تحل

 . آمده است1 از اين مرحله در جدول به دست آمدهكه نتايج 

  

 AHP روشوزن وروديهاي مرحله اول و خروجيهاي مرحله دوم با استفاده از : 1جدول 

 و تجاري سازي علمخروجيهاي انتشار  اي مرحله توليد علمهورودي

نيروي  83/0 انادتاس

 انساني
75/0 

 17/0 دنشجويان ارشد و دكتري
 32/0 طرح پژوهشي

 61/0 هاي  حمايت شدهپايان نامه
 25/0 انادتگرنت اس

 07/0 ايقراردادهاي آموزشي و مشاوره

 

ميان وروديهاي مرحله توليد علم، شاخص نيروي  از ، مشخص است1 جدول درهمان طور كه 

 براي خروجيهاي مرحله انتشار علم، ،همچنين. را دارد بيشترين اهميت 75/0انساني با وزني معادل 

 وزن ،همچنين. در بيشترين اهميت را دا61/0هاي حمايت شده با وزني معادل نامهشاخص پايان

 حاصل انادتنامه تخصيص پژوهانه اس استفاده از آييننرمال شده خروجيهاي مرحله توليد علم، كه با

  .  شده استآورده 2 در جدول ،شده است
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 وزن خروجيهاي مرحله اول : 2جدول 

 ISI 07/0 15/0 تصنيفي

 ISC 06/0 1/0 تاليفي

 05/0 پژوهشي ـ علمي 07/0 ترجمه اي

 04/0 ترويجي ـ علمي 1/0 تصحيح

 كتاب

 02/0 الملليكنفرانس بين 03/0 تجديد چاپ

 06/0 دكتري

 مقاله

 01/0 كنفرانس ملي
 نامهنپايا

 02/0 درون سازماني 02/0 كارشناسي ارشد

 1/0 اختراع يا اكتشاف
 طرح پژوهشي

 1/0 برون سازماني

 

 در بخش كتاب كتابهاي تصنيفي، اندانامه تخصيص پژوهانه استبر آيين ، بنا2با توجه به جدول 

 و در بخش طرح پژوهشي ISIهاي هاي دكتري، در بخش مقاله مقالهنامهننامه پايانادر بخش پاي

آوري اطالعات مربوط به وروديها بعد از جمع. طرحهاي برون سازماني از امتياز بااليي برخوردار هستند

   از اوزانو خروجيهاي هر يك از اين مراحل از منابع اطالعاتي دانشگاه، وروديها و خروجيها با استفاده

ها شدند و كارايي عملكرد  وارد مدل تحليل پوششي داده،دست آمده در مرحله قبل موزون و سپسهب

مقادير موزون شده هر يك از وروديها و خروجيهاي تركيبي . ها سنجيده شدهتحقيق و توسعه اين گرو

 . شده استآورده 3براي هر يك از گروههاي آموزشي در جدول 

  

 هاي هر يك از گروههاي فني و مهندسي  ها و ستانده موزون دادهمقادير : 3جدول 

 X Z Y دانشكده فني و مهندسي

 387/119 99/2 258/33 گروه مهندسي برق

 94/32 62/1 821/19 گروه مهندسي صنايع

 41/195 26/4 343/26 گروه مهندسي عمران

 895/207 45/1 185/13 گروه مهندسي كامپيوتر

 131/293 23/3 078/18 نگروه مهندسي معد

 037/44 1/6 058/30 گروه مهندسي مكانيك

 431/54 74/0 647/5 گروه مهندسي مواد

 939/30 57/1 297/14 گروه مهندسي نساجي

 

  ها از مدلهاي تحليل پوششي داده) BCC-O(در اين تحقيق مدل بازده به مقياس خروجي محور 

روجي محور آن است كه گروههاي آموزشي بيشتر دليل انتخاب مدل خ. كار گرفته شده استهب

 ،از اين رو. ستسياستگذاري و هدفشان  بر حداكثر كردن خروجيهاست و هدفشان كاهش وروديها ني
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انتخاب براي اين مدل بازده به مقياس نيز . تر است براي ارزيابي آنها مدلهاي خروجي محور مناسب

هاي هياس در كاركرد فعاليتهاي تحقيق و توسعه گرو بر بازده ثابت به مقشده است كه دليلي دالّ

نتايج كارايي و .  الزم است تا مقدار بازده به مقياس آزاد گذاشته شود،آموزشي وجود ندارد و بنابراين

سازي علم و كارايي هاي فني و مهندسي براي مراحل توليد، انتشار و تجاريهبندي هر يك از گرورتبه

 . استه شده ارائ 4كلي در جدول 

  
 محاسبه ميزان كارايي عملكرد در هر يك از مراحل توليد علم و انتشار علم و در حالت كلي: 4جدول 

 ارزيابي كلي )انتشارعلم (2مرحله  )توليد علم (1مرحله 
 گروه فني و مهندسي

 رتبه كارايي رتبه كارايي رتبه كارايي

 6 15/0 7 15/0 1 1 گروه مهندسي مكانيك

 1 1 1 1 2 88/0  معدنگروه مهندسي

 3 67/0 3 67/0 3 8/0 گروه مهندسي عمران

 5 33/0 4 51/0 4 65/0 گروه مهندسي مواد

 2 85/0 1 1 5 542/0 گروه مهندسي كامپيوتر

 7 12/0 8 14/0 6 541/0 گروه مهندسي نساجي

 4 41/0 5 42/0 7 49/0 گروه مهندسي برق

 8 11/0 6 152/0 8 4/0 گروه مهندسي صنايع

 

 مدل براي ارزيابي 8(ها  مدل مختلف تحليل پوششي داده24 ذكر است كه در مجموع شايان

 مدل براي ارزيابي كارايي 8 مدل براي ارزيابي كارايي مرحله انتشار علم و 8كارايي مرحله توليد علم، 

ها وششي داده تحليل پروشدر .  كارايي آنها سنجيده شدLINGOطراحي و با ورود به نرم افزار ) كلي

نتيجه كارايي يك گروه آموزشي در مقابل مقدار زياد يا كم در وروديها يا خروجيها، به عملكرد ديگر 

در اينجا . شودصورت نسبي سنجيده ميدارد و عملكرد واحدها در مقايسه با يكديگر بهبستگي واحدها 

 از بخشهاي توليد علم و الزم است كارايي عملكرد تحقيق و توسعه گروههاي آموزشي در هر يك

 ميزان كارايي هر يك از 4ستونهاي دوم، چهارم و ششم جدول . ه شودارائانتشار علم و حالت كلي 

هاي هر يك از گروههاي گروههاي آموزشي و ستونهاي سوم، پنجم و هفتم جدول مذكور رتبه

 نمرات كارايي ،ي پيداستهمان طور كه از نتايج كاراي. دهدآموزشي را در هر يك از مراحل نشان مي

 گروههاي  يكگروههاي آموزشي داراي كارايي. گروههاي آموزشي در بازه صفر و يك قرار دارد

 يعني توليد ؛در مرحله اول. دنشو ناكارا تلقي مييكتر از ي كارايي پاييناآموزشي كارا و گروههاي دار
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انيك توانسته است حداكثر علم از هشت گروه آموزشي تحت بررسي، گروه آموزشي مهندسي مك

 در ميان گروههاي  رادست آورد و رتبه اوله ها ب از مدلهاي تحليل پوششي دادهيك را يعني ؛كارايي

گروههاي آموزشي مهندسي معدن، ) توليد علم(در اين مرحله . آموزشي در اين بخش كسب كند

، 542/0، 65/0، 8/0، 88/0ترتيب هعمران، مواد، كامپيوتر، نساجي، برق و صنايع با نمرات كارايي ب

عنوان گروههاي آموزشي ناكاراي دانشگاه يزد در بخش توليد علم  درصد به4/0 و 49/0، 541/0

 درصد براي گروه آموزشي 88/0 كارايي ،براي مثال. هاي بعدي قرار دارنداند و در رتبهشناخته شده

منابع % 88 با استفاده از فقطتواند م ميدهد كه اين گروه آموزشي در بخش توليد عل معدن نشان مي

هاي گروه آموزشي  ، همين سطح از خدمات را به عنوان ستاده)انادتنيروي انساني و گرنت اس(موجود 

در مرحله انتشار علم از هشت . ارائه دهد) نامه، مقاالت، اختراعات و طرحهاي پژوهشينكتاب، پايا(

 يعني گروههاي آموزشي مهندسي معدن و ؛آموزشيگروه آموزشي تحت بررسي، تعداد دو گروه 

 يعني يك ؛ها حداكثر كاراييهاي تحليل پوششي دادهلدبا استفاده از ماند مهندسي كامپيوتر توانسته

 گروههاي آموزشي مهندسي عمران، مواد، برق، صنايع، مكانيك و ،در اين ميان. دست آورندهبرا 

عنوان گروههاي  درصد، به14/0 و 15/0، 152/0، 42/0 ،51/0، 67/0نساجي با كارايي به ترتيب 

از نكات مورد . هاي بعدي قرار دارنداند و در رتبهآموزشي ناكارا در بخش انتشار علم شناخته شده

توجه اين است كه عملكرد تحقيق و توسعه گروه مهندسي مكانيك در بخش انتشار علم در رتبه هفتم 

در .  و در رتبه اول قرار داشت بودوه آموزشي در بخش توليد علم كارا در صورتي كه اين گر،قرار دارد

 در رتبه اول قرار دارد و گروههاي  يكحالت ارزيابي كلي هم گروه آموزشي مهندسي معدن با كارايي

، 85/0آموزشي مهندسي كامپيوتر، عمران، برق، مواد، مكانيك، نساجي و صنايع با كارايي به ترتيب 

توان  مي،بر اين اساس .هاي بعدي قرار دارند درصد در رتبه11/0 و 12/0، 15/0، 33/0، 41/0، 67/0

مجموع در  توانسته است انادتگفت كه گروه آموزشي معدن با استفاده كارا از منابع انساني و گرنت اس

نسبت به نظر عملكرد مناسبي در بخش گروههاي فني و مهندسي دانشگاه يزد داشته باشد و از اين 

 .اير گروهها برتري داشته استس

  

   اهگيري و پيشنهاد نتيجه .

ارزيابي عملكرد بخش تحقيق و توسعه گروههاي آموزشي فني و مهندسي به دليل اهميتي كه در 

هاي رايج  شيوه. اي برخوردار است  از اهميت ويژه،سسات آموزشي داردؤرشد و پيشرفت عملكرد م

دهند، در حالي كه  نتج از عملكرد سازمان را مد نظر قرار ميارزيابي عملكرد عموماً سطح خروجيهاي م

برداري از   بهرهفقط باتوان دريافت كه دستيابي به خروجيها  راحتي ميبه با يك رويكرد سيستمي 

 توجه صرف به خروجيها در ارزيابي ،پذير است و بنابراين وروديها و استفاده از فرايندهاي مناسب امكان
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اي   تحليل پوششي شبكهروشدر اين تحقيق از . انداختما را به اشتباه خواهد و مديريت عملكرد 

يند اصلي تشكيل افرگيري كه از دو زير ثر براي ارزيابي واحدهاي تصميمؤ ميها به عنوان ابزار داده

 استفاده شده است تا عملكرد تحقيق و توسعه است،شده و داراي وروديها و خروجيهاي مشابه 

و مهندسي دانشگاه يزد در مراحل توليد علم، انتشار و تجاري سازي علم و كارايي كلي گروههاي فني 

حاكي از آن است ) توليد علم(از ارزيابي اين گروهها در مرحله اول دست آمده بهنتايج . دشوارزيابي 

 يعني اينكه ساير گروهها ؛ گروه مهندسي مكانيك كارا شده استفقط گروه تحت بررسي هشتكه از 

هاي  ستيابي به ستادهددر ) وروديهاي مرحله توليد علم(اند حداكثر استفاده از منابع خود  نتوانسته

انتشار و (از مرحله دوم دست آمده بهنتايج . را داشته باشند) خروجيهاي مرحله توليد علم(خود 

  گروه مهندسي معدن و مهندسي كامپيوتردونيز حاكي از آن است فقط ) تجاري سازي علم

از محاسبه كارايي كلي دست آمده بهنتايج . دست آورنده  را بيكاند در اين مرحله كارايي  توانسته

ربط مسئوالن ذي.  گروه مهندسي معدن كارا شده استفقط كه از نظر كارايي كلي دين معناستب

ي آموزشي كارا هاي آموزشي به دو دسته كارا و ناكارا و قرار دادن گروههاهبندي گرو توانند با دسته مي

از سوي . ريزي كنند  افزايش كارايي و عملكرد بهينه گروههاي آموزشي ناكارا برنامهبرايعنوان الگو،  به

بهبود وروديهاي تأثيرگذار، متناسب منظور بهريزي  ديگر، گروههاي آموزشي ناكارا با استفاده از برنامه

توانند مسير بهبود مناسبي را براي  وزشي الگو ميهاي آمهگيري از تجارب گرو با اولويت آنها و نيز بهره

ريزي بهتر براي استفاده از وروديها در  برنامه،خصوصدر اين . تعالي عملكرد خود تدارك ببينند

گروههاي آموزشي مختلف با استفاده از آموزش مستمر نيروي انساني و افزايش بودجه تحقيقاتي از 

ه اينكه تحقيقات بسيار اندكي در حوزه ارزيابي كارايي با توجه ب.  استي اين پژوهشاهپيشنهاد

گروههاي آموزشي صورت گرفته است، نقطه مثبت اين پژوهش نسبت به تحقيقات مشابه داخلي كه 

در حوزه ارزيابي عملكرد گروههاي آموزشي صورت گرفته است، ارزيابي عملكرد تحقيق و توسعه در 

 روش با پژوهشهاي خارجي صورت گرفته رظني است كه از دو بخش توليد و انتشار علم و كارايي كل

با . كند مطابقت مي) 2010(و گوان و چن ) 2010(انگ ه، لو و ) 2009(همچون تحقيقات ليو و لو 

 با در نظر گرفتن اينكه ،همچنيناست و به چند سال قبل مربوط توجه به اينكه اطالعات اين بررسي 

ارهاي تحقيق و توسعه در ارزيابي لحاظ نشده است، پيشنهاد دليل محدوديت اطالعات، همه معيبه

 و خروجيهاي بيشتر و به روزتر براي دو مرحله ها با در نظر گرفتن وروديدر تحقيقات آينده شودمي

. توليد و انتشار علم، عملكرد بخش تحقيق و توسعه گروههاي آموزشي فني و مهندسي ارزيابي شود

كار رفته در اين پژوهش براي ارزيابي عملكرد تحقيق و شود كه از مدل به پيشنهاد مي،عالوه بر اين

  .شودتوسعه ساير گروههاي آموزشي نيز استفاده 
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