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   دهيچك
 بهينه از منابع ةها دارند و به اين دليل استفادش مهمي در توسعة اقتصاد دانش كشورها نق  دانشگاه،در عصر حاضر

ها   الگوي ارزيابي جامع براي دانشگاهئة اراةمقالاين هدف اصلي . ستها موجود، موضوع مهمي براي مديريت دانشگاه
ه ده كرئثر بر آن را اراؤعوامل موري و اجزاي آن را تفكيك و   بهرهتاز ديدگاه اقتصادي است كه كارايي و تغييرا

 )1386(  الي)1381( مورد بررسيةها طي دوروري دانشگاه  كارايي و بهره،ست كه تحوالتا  اين،ال اصليؤس. است
 كه ودش را شامل مياوري  تحقيقات و فّن،هاي بزرگ وزارت علوم  دانشگاهةليك ، آماريةچگونه بوده است؟ جامع

ها براي   از روش ناپارامتري تحليل پوششي داده،در اين مقاله.  دانشگاه بزرگ انجام شده است33 بررسي آنها در
انتخاب متغيرهاي اصلي براي . وري استفاده شده است كوئيست براي تغييرات بهره ارزيابي كارايي و از شاخص مالم

تجربيات كشورهاي مختلف و ) ان مربوطه متخصصهاي ديدگاه(داني ي مةوري با روش مطالع گيري كارايي و بهره اندازه
ترين   مناسب،محور دهد كه ماهيت ستاندهنتايج بررسي نشان مي. ها مورد توجه بوده است  دانشگاهدر مطالعات ارزيابي
سي همانند مطالعات هاي مورد برر يزان كارايي نسبي دانشگاه م. استهاي دولتي  گيري كارايي دانشگاهالگو براي اندازه

ها  وري دانشگاه از بررسي شاخص بهره. استهاي آموزشي از سطح بااليي برخوردار   نظامديگر كشورها در ارزيابي
با . وري كل آنها تغييرات و پيشرفت محسوسي اتفاق نيفتاده استدر طي پنج سال متوالي مشخص شد كه در بهره

ها همبستگي زيادي وجود دارد، پيشنهاد   دانشگاهفّناوري با تغييرات كارايي وري كل ين تغييرات بهره توجه به اينكه ب
افزاري همچون   به عوامل نرم،هاي تجهيزات و امكاناتگذاري ها در سرمايهوري دانشگاهشود براي ارتقاي بهره مي

 وري ريت بهبود بهره مديةاندازي چرخ  راه،در نهايت. ثر از آنها توجه شودؤ مهاي الزم براي استفادة آموزش
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