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)موردپژوهی مناطق آموزش وپرورش خراسان شمالی(

هدف اصلی این تحقيق، ارزیابی كارایی مناطق نه گانۀ آموزش وپرورش استان خراسان شمالی در 
سال تحصيلی 97-98 با بهره گيری از روش تحليل پوششی داده هاست. در این روش، مجموعه ای 
از عملکردها و ویژگی های مناطق آموزشی به منزلۀ شاخص های ورودی و خروجی در نظر گرفته 
شده  است و با توجه به ميزان اهميت و تأثيرگذاری شاخص ها درمجموع عملکرد، نسبت مجموع 
موزون خروجی ها بر مجموع موزون ورودی ها در حکم ميزان كارایی مناطق محاسبه و ارزیابی شده 
 است. برای ارزیابی كارایی مناطق نه گانۀ آموزش وپرورش استان خراسان شمالی در این پژوهش، 
داده های مربوط به معلمان، مدارس، دانش آموزان و نيروی انســانی از ادارۀ كل آموزش وپرورش 
استان خراسان شمالی، گردآوری شده و روش تحليل پوششی داده ها با بهره گيری از سه شاخص 
درونداد و دو شــاخص برونداد به كار گرفته شده است. عالوه بر ارزیابی كارایی هریک از مناطق، 
مجموعه های كارا، الگوهای مرجع، نهاده ها و ســتاده های مطلوب، واحدهای ناكارا، نقاط ضعف و 

قوت هریک از مناطق و وضعيت استفاده از منابع نيز مشخص شده است. 
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 مقدمه
بر نظام آموزش وپرورش، به علت تأثیر مثبت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جمعیتی، 
تأکید شــده است )دینکا1 و همکاران، 2021( و یکی از شــاخص ترین و اصلی ترین نهادهای اجتماعی 
در تحقق توســعۀ هر کشور به شــمار می رود و تأثیر بسزایی در توسعۀ سرمایۀ انسانی می گذارد )گرت2، 
2010، ص. 5(. همچنیــن به منزلۀ هدایت کنندۀ تحــرک اجتماعی با کمک به بهبود وضعیت اجتماعی 
ـ اقتصادی گروه های اجتماعی گوناگون عمل می کند )هیســکال و همــکاران، 2021؛ مونز و کوئپیل3، 
2016(. نظام آموزش وپرورش با رشــد اقتصادی نیز رابطۀ مثبــت و معناداری دارد )بیالن4 و همکاران، 
2020؛ هناشــک5، 2015؛ مک ماهان6، 2004(. مزایای نظام آموزش وپرورش عالوه بر جامعه )بازده های 
اجتماعی یا خارجی( به افراد هم تعلق دارد. ازاین روی، هزینه های آموزش وپرورش در بسیاری از کشورها، 
بخشــی از هزینۀ عمومی به شــمار می رود و در ســطوح ملی، محلی و فردی بسیار مهم است )جونز7 و 
همکاران، 2017(. به عبارتی وجود مزایای شــایان توجه اجتماعــی و خارجی8 آموزش وپرورش وجهۀ 
تــدارک عمومی9 )مک ماهان، 2004( و مزایای فردی، جنبۀ خصوصــی آن را توجیه می کند. از طرفی 
روشن است که موفقیت و ادامۀ حیات هر سازمان، به طور عام و آموزش وپرورش به طور خاص به عملکرد 
آن ها بســتگی دارد و برای رسیدن به اهداف مشــخص خود و پیشرفت های آتی، به ارزیابی و آگاهی از 
عملکرد خود نیاز دارند )ابراهیمی و همکاران،1390(. چنان که روشن است بهبود در هر سازمانی نیازمند 
اندازه گیری عملکرد سازمان، هدف گذاری برای بهبود و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد است. در سال های 
اخیر، پیشرفت های شایان توجهی نیز در طراحی چارچوب ها و ساختارهای ارزیابی عملکرد رخ داده است. 
در میان سازمان های گوناگون، آموزش وپرورش در حکم یکی از مهم ترین نهادهای هر نظامـ  که با توجه 
به تأثیر مهم آن در انتقال دانش و بسترسازی و توسعۀ کشور و همچنین گستردگی و هزینه های سنگینی 

که این سازمان دارد ـ اندازه گیری کارایی آن حائز اهمیت است.
تکامل ســاختار آموزش طی چند دهۀ اخیر، با توجه ویژه به مبحث »کارایی«10 مشــخص شده و 
به منزلۀ توانایی تولید حداکثر میزان خدمات آموزشی با بودجۀ مشخص تعریف شده است. این گفتمان 
در مواقعی که بودجۀ عمومی به شــدت کاهش می یابد، حســاس تر می شــود )اگسیستی11 و همکاران، 
2021(. بــا توجه به رقابتی بودن تخصیص بودجــۀ دولتی، منابع قابل تخصیص به آموزش وپرورش باید 
به طور مؤثر اســتفاده شــود و آموزش وپرورش باید کارایی الزم را داشته باشد. کارایی زمانی رخ می دهد 
که خروجی های آموزش وپرورش )مانند نتایج آزمون یا ارزش افزوده( با پایین ترین ســطح منابع ورودی 
)مثاًل مالی یا توانایی ذاتی دانش آموزان( تولید شــود. درواقع کارایی، با اســتفادۀ مؤثر از منابع، تضمین 
می کند که ترکیبــی از نتایج حاصل از آموزش وپرورش مدنظر جامعه به دســت  آید )جونز و همکاران، 
2017(. اندازه گیری کارایی مؤسســات آموزشی و مدیریت نهاده ها و خروجی های آموزشی آن در همۀ 
ســطوحـ  از مهدکودک تا دانشگاهـ  در سراسر جهان اهمیت دارد. با توجه به اینکه آموزش وپرورش هم  



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

ارزیابی كارایی آموزش وپرورش با تأكيد بر تخصيص منابع: رویکرد كارایی برتر )موردپژوهی مناطق آموزش وپرورش خراسان شمالی(

189
 ë 80 شمارة
 ë سال بیستم
ë 1400 زمستان 

پایه و اســاس جامعۀ مدنی و هم شــرط اصلی برای توسعه است و همچنین منابع مالی قابل تخصیص 
محدود و تخصیص بودجۀ مناســب بسیار مهم اســت، ارزیابی کارایی واحدهای آموزشی به منزلۀ مرکز 
ثقل فعالیت های آموزشی و پژوهشی بســیار حیاتی به نظر می رسد )چودوکاسکا12، 2015(. هم راستا با 
این دالیل، مک ماهان )2004( نیز منطق اصلی توجه به کارایی و ارزیابی آن در نظام های آموزشــی را 
تأثیرات آموزش وپرورش در دســتیابی به اهداف توسعه می داند؛ زیرا کارایی در آموزش وپرورش ازطریق 
به حداکثررساندن نتایج عملکرد با حداقل مقدار منابع، می تواند در دامنه و میزان تأثیرات ساختار آموزشی 

در پیشرفت جوامع تأثیر بگذارد )مونز و کوئپیل، 2016(.
توانایی حفظ مزیت رقابتی ســاختارهای آموزشــی به کیفیت آموزشی آن بستگی دارد. این عبارت 
تقریباً برای همۀ جوامع صحیح است، اما برای کشورهای درحال توسعه اهمیت ویژه ای دارد. حذف موانع 
پیِش روی سیستم آموزشی کارا با هدف تعلیم افراد به شیوه ای مناسب به شدت الزم است. گام نخست 
در حل مشــکالت هر ساختار آموزشــی، تعیین مؤلفه های آن است؛ همچنین تعیین اینکه آیا منابع در 
بخش های متفاوت ســاختار آموزش به صورت اثربخش به کار گرفته می شوند یا خیر. یافتن راه حل های 
ممکن برای مشکل کارایی در ساختارهای آموزشی باید برای مؤسسات و افرادی اولویت باشد که در آن ها 
اثرگذارند )مشــایخی و شفیع پور، 1391(. بنابراین ارزیابی کارایی واحدهای آموزشی حائز اهمیت است 
زیرا ســبب روشن شدن وضعیت عملکرد واحد آموزشی می شود و نقاط ضعف و قوت برای تصمیم گیری 
درمورد برنامه های آموزشــی، به منظور ارتقای کیفیت را مشــخص می کند و اهداف آموزشی را تحقق 
می بخشد )نادری و همکاران، 1392(. هدف از مقایسه و سنجش کارایی، تعیین این نکته است که یک 
واحد تصمیم گیرنده در مقایسه با سایر واحدهای مشابه، به چه میزان از منابع خود برای  تولید استفاده 
می کند. آموزش وپرورش نیز نهاده هایی را از ســازمان و محیط جذب و با فناوری خود آن را به ســتاده 
تبدیل می کند )عباس پور و همکاران، 1395(؛ هرچند روشی معمولی برای اندازه گیری کیفیت مدیریت 
خدمات آموزشی وجود ندارد )چودوکاسکا، 2015(. چنان که جونز و همکاران )2017( نیز بیان می کنند 
تالش های کمی برای ارزیابی هزینه های ناکارآمد13 و حذف آن ها در واحدهای آموزشــی صورت گرفته 
اســت یا یاکام14 )2012( بر این باور اســت که درک محدودی از نحوۀ شــکل گیری الگوهای مبتنی  بر 
تخصیص هزینه های مالی و اثربخشی مالی مبتنی بر نظام های آموزشی به دست آمده است؛ باوجوداین، 
گروســکوپف15 و همکاران )2014( اذعان دارند در چند دهۀ گذشــته، ارزیابــی کارایی و بهره وری در 
آموزش وپرورش توجه محققان و متخصصان را به خود جلب کرده اســت؛ چراکه عالوه بر سیاست گذاران 
و برنامه ریزان آموزشــی، معلمان، والدین، رسانه ها و ســایر ذی نفعان نیز کارایی انواع مدارس را به  طور 
مداوم در ساختارهای مربوطه قضاوت می کنند؛ زیرا شواهد تجربی نشان می دهد بازده سرمایه گذاری در 
آموزش وپرورش، شــاخص مفیدی برای بهره وری آموزشی است )پاترینوس و پساکاروپولوس16، 2020(. 
بنابراین ارزیابی کارایی نسبی ســازمان های آموزشی به ارائۀ ساختار آموزشی بهتر و همچنین استفادۀ 
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آگاهانه از منابع آموزشی عمومی منجر می شود. با توجه به این موضوع، روش های جدیدی از تحقیق الزم 
است تا ارزیابی کند که چگونه نظام های آموزشی در حال تغییر ورودی های خود به خروجی های کارای 

عملکرد هستند )مونز و کوئپیل، 2016(.
یکی از روش های اصلی برای ارزیابی کارایی در نظام های آموزشی، استفاده از تجزیه وتحلیل پوششی 
داده هاDEA( 17( اســت )مونز و کوئپیل، 2016(. تحلیل پوششــی داده ها یکــی از روش های ارزیابی 
عملکرد اســت که به کمک آن می توان کارایی واحدهای آموزشــی، رتبۀ کارایی واحدهای آموزشــی، 
الگوهای مرجع واحدهای ناکارا، درجۀ بهینگی بهره مندی واحدهای آموزشی از منابع در دسترس، تعیین 
نهاده ها و درنهایت ســتاده های جدید برای واحدهای ناکارا را مشخص کرد و به ریشه یابی علل و عوامل 
ناکارایی واحدهای آموزشــی پرداخت. این روش، روش غیرپارامتریک برای اندازه گیری کارایی نســبی 
واحدهای تصمیم گیری اســت که مبتنی بر عملکرد داده های ورودی و خروجی است )ون18 و همکاران، 
2017(. درواقع هدف DEA، نه فقط مشــخص کردن میزان کارایی نســبی واحدهای تصمیم گیرنده19 
 DMU هانت20، 2014(، بلکه برای ورودی ها و خروجی ها( هاســتDMU در مقابل ســایر  )DMU(
ناکارآمــد نیز مقــدار تعیین می کند )خانــدوزی و همــکاران، 2018(. ازنظر پژوهش هــای تجربی و 
بهره برداری های سیاست گذاری، تحلیل پوششی داده ها و کاربردهای آن در نظام های آموزشی به بیش از 
نیم قرن برمی گردد. درواقع با به کارگیری گســتردۀ روش تحلیل پوششی داده ها در عرصه های گوناگون، 
اعم از ارزیابی کارایی دولت های محلی، بخش عمومی، بیمارســتان ها، بانک ها، آموزش و تحقیقات، این 
روش بالفاصله برای ارزیابی عملکرد مدارس دولتی آمریکا نیز به کار گرفته شد. پس ازآن، به طور گسترده 
در نظام های آموزشــی کشورهای گوناگون به ویژه آمریکا استفاده شــد و همچنین از ارزیابی کارایی و 
عملکرد مدارس دیگر کشورها بهره گیری شد، اما در ایران به چنین پژوهش هایی برای مدارس به طورکلی 
کم توجهی شــده است. تحلیل پوششــی داده ها یکی از روش های ارزیابی عملکرد است که به کمک آن 
می توان کارایی واحدهای آموزشــی، رتبۀ کارایی واحدهای آموزشــی، الگوهای مرجع واحدهای ناکارا، 
درجۀ بهینگی بهره مندی واحدهای آموزشی از منابع در دسترس، تعیین نهاده ها و ستاده های جدید برای 
واحدهای ناکارا را مشــخص می کند و به ریشه یابی علل و عوامل ناکارایی واحدهای آموزشی می پردازد 

)نادری و همکاران، 1392(.
گفتنی است تحقیقات انجام شده برای تعیین میزان بودجۀ ضروری نظام های آموزشی به منظور کمک 
به افزایش پیشرفت تحصیلی، دیدگاه های متناقض فراوانی را به همراه داشته است و بسیاری از سؤاالت 
بدون پاســخ را مطرح کرده است )یاکام، 2012، ص. 1(. از طرفی مطالعۀ پژوهش های انجام شده نشان 
می دهد که تحلیل پوششی داده ها، ابزاری برای کمک به واحدهای آموزشی در تعیین کارایی و اثربخشی 
اســتفاده از منابع مالی، تأثیرات رقابت مدارس خصوصی در کارایی مدارس دولتی و ارزشــیابی کارایی 

عملکرد سازمانی  شده است )عباس پور و همکاران، 1395(. 
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دینــکا و همکاران )2021( در مطالعــه ای، کارایِی بخش آموزش 28 کشــور اتحادیۀ اروپا را ابتدا 
جداگانه و ســپس به طورکلی و در سطوح گوناگون آموزشـ  با استفاده از روش تحلیل پوشش داده هاـ  
ارزیابی کردند و با رتبه بندِی کشــورها، بر اساس نمرات کارایی، تصویری کامل از ساختار آموزشی ارائه 
کردند. به نظر آن ها، کارایی زمانی حاصل می شود که نتایج، با منابع مالی نسبتاً کم به دست آید و نتیجۀ 
نهایی اینکه کشورهای عضو قدیمی نمرۀ کارایی را در مقایسه با کشورهای جدید به 1 نزدیک تر کردند. 
ماسکی21 و همکاران )2016( در مطالعه ای با عنوان »تأثیر اندازۀ مدرسه، ویژگی های اصلی و شیوه های 
مدیریت مدرســه بر عملکرد آموزشی: یک تحلیل کارآمد از دانش آموزان ایتالیایی در مدارس متوسطه« 
به ارزیابی عملکرد مدارس پرداخته اند. ورودی های مطالعه شــامل ترکیب دانش آموزان، اندازۀ مدرسه، 
شــیوه های مدیریتی و خصوصیات مدرسه و خروجی های آن، شامل آزمون استانداردشده در خواندن و 
ریاضیات بودند. رمزی22 و همکاران )2016( در مطالعه ای به کارایی در آموزش پایه و متوسطه در تونس 
)تجزیه وتحلیل منطقه ای( پرداختند. هدف از این پژوهش، تعیین عوامل افزایش کارایی آموزش ابتدایی و 
متوسطه در 24 استان کشور تونس بود. برای این کار، از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. 
با روی نمودار بردن نمرات کارایی در متغیرها، این نتیجه به دست آمد که ناکارآمدی در آموزش وپرورش 
به شــدت به فقر در استان ها وابسته است. مونز و کوئپیل )2016: 306( در مطالعه ای با عنوان »ارزیابی 
کارایی مدارس متوسطه در شیلی: تحلیل پوشش داده ها؛ تضمین کیفیت در آموزش وپرورش« به ارزیابی 
کارایی مــدارس پرداختند. ورودی های مدل پژوهش ویژگی های اقتصــادی ـ اجتماعی دانش آموزان و 
خروجی های پژوهش، دو آزمون اســتاندارد ملی بود که بر اســاس نتایج تحقیق، مشخص شد مدارس 

خصوصی در مقایسه با سایر انواع مدارس کارآمدتر و سازگارترند.
راپاسو و منزس23 )2011( در مطالعه ای با عنوان »کارایی مدارس دولتی با استفاده از تجزیه وتحلیل 
داده ها: یک کاربرد آزمایشــی برای برزیل« بــه ارزیابی کارایی مدارس دولتــی پرداختند. ورودی های 

مطالعه شده عبارت اند از:
1. تعداد کل کارکنان غیرآموزشی؛

2. تعداد کل معلمان؛
3. تعداد کالس های درس؛

4. درصد معلمان با تدریس مدارک تحصیلی در کالس های 1 تا 4؛
5. تعداد برنامه های آموزشی عمومی که مدرسه شرکت می کند؛

6. شاخص فضاهای اداری؛
7. شاخص فضاهای آموزشی )کتابخانه، آزمایشگاه، اتاق تلویزیون ـ ویدئو(؛

8. شاخص امکانات غذا شامل آشپزخانه، کافه تریا و غیره؛
9. شاخص زیرساخت های اساسی ازجمله انرژی عمومی، آب و فاضالب، جمع آوری زباله؛
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10. شاخص تجهیزات آموزشی مانند تلویزیون، نورافکن، کامپیوتر و چاپگر؛
11. شاخص فضاهای ورزشی مانند ورزشگاه و استخر شنا؛

12. ساعات حضور دانش آموزان در مدرسه؛
13. حقوق و دستمزد معلم؛

14. ساعت های کار معلم؛
15. حقوق سرپرست و ساعات حضور و تنها خروجی  مطالعۀ میانگین نمرۀ ریاضی در امتحان.

 فاطیما و محمود24 )2017( در پژوهشــی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دومرحله ای، 
به اندازه گیری کارایی مــدارس ابتدایی در اندونزی پرداختند. تعداد مدارس، تعداد معلمان ثابت، تعداد 
معلمان بیشتر از مدرک لیسانس و باالتر، تعداد دانش آموزان، تعداد کالس ها و تعداد کتابخانه ها در حکم 
ورودی تحقیق و ســه متغیر تعداد فارغ التحصیالن مدارس ابتدایی، تعداد مدارس تأییدشده و میانگین 
امتحان ملی خروجی پژوهش را شــکل می دادند. تامسون25 )2017( در پژوهشی به اندازه گیری کارایی 
آموزشــی در مدارس شهر تگزاس با استفاده از تحلیل پوششــی داده ها پرداخت. هدف پژوهش حاضر، 
ارزیابی کارایی مناطق آموزشی شهر تگزاس و عوامل مؤثر در ناکارآمدی این مناطق بود. کارایی مناطق 
آموزشــی به شکل درخور توجهی تحت تأثیر ثبت نام دانش آموزان کل منطقه و هزینه های کل آموزشی 
برای هر دانش آموز بود و به طور معنی داری از درصد دانش آموزان غیرسفیدپوست و دانش آموزان محروم 

اقتصادی و نیز درصد معلمان با مدرک کارشناسی ارشد برخوردار بود.
یاکام )2012( در مطالعه ای با عنوان »کارایی بودجه های مالی در مدارس ابتدایی نوادا با اســتفاده 
از تحلیل پوششــی ها داده ها« به کارایی مدارس پرداختند. ورودی های این مطالعه شامل آموزش )مثل 
آموزش چهره به چهره(، حمایت آموزشــی )مثل راهنمایی و مشاوره(، عملیات )خدمات غیرآموزشی( و 
رهبری اندازۀ مدرسه، منطقۀ گروه بندی، ثبت نام مدرسه، درصد معلمان تحصیل کرده، متوسط میانگین 
بازدید روزانۀ معلم، میانگین بازدید روزانۀ دانش آموزان، نرخ حمل ونقل، درصد دانش آموزان برنامۀ آموزش 
فردی )IEP(، درصد دانش آموزان محدود زبان انگلیسی )LEP(، درصد دانش آموزان اقلیت و خروجی های 
مطالعه، شامل درصد مهارت در ریاضی و درصد کافی در خواندن CRT بودند. آبن26 و همکاران )2009( 
کارایی نسبی هزینه های عمومی آموزش را در اتحادیۀ اروپا و ژاپن در بازه زمانی 1998-2005 با محاسبۀ 
نســبت ستاده های رتبۀ علمی در دنیا، رتبۀ دانشگاه های کشور، مقاالت چاپ شده و ارجاع به مقاالت به 
 ،GDP نهاده های تعداد فعاالن در بخش آموزش، فعاالن پارک های علم و فناوری و کل مخارج آموزش از
برآورد کردند که نتیجۀ تحقیقات آنها کارابودن ســاختار آموزشــی را تأیید کرد. دالفیونت و دومنک27 
 DEA 2006( در مطالعه ای با عنوان »تأثیر سرمایۀ انسانی در رشد« کارایی آموزش وپرورش را با روش(
به دست آوردند. ستاده ها در این مطالعه، شاخص جهانی رقابت پذیری اقتصاد و داده های مطالعۀ سال هایی 
بود که دانش آموز به مدرســه می رفت. افونسو و ایبیان28 )2006( در مطالعه ای با عنوان »کارایی نسبی 
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 OECD آموزش وپرورش متوسطه« به ارزیابی کارایی داخلی آموزش متوسطه در میان 25 کشور شامل
و چند کشــور دیگر در سال 2003 با اســتفاده از روش DEA و با انتخاب نهاده های ساعات حضور در 
مدرسه، ســرانۀ معلم به دانش آموز و ســتاندۀ نمرۀ ریاضی بین المللی، عالوه بر کشف وضعیت و نمرات 
کارایی داخلی دریافتند که دو علِت درآمد ســرانه و سطح تحصیالت والدین، به منزلۀ عوامل محیطی، از 

عوامل مؤثر در کارایی داخلی آموزش اند.
ورهوون29 و همکاران )2007( با بررسی وضعیت آموزش در هفت کشور توسعه یافته در سال 2003، با 
استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها دریافتند که کارایی با نسبت ستاده ها )شامل نمرۀ ارزیابی نظریات، 
،)GDP نرخ فارغ التحصیالن آموزش عالی و متوســطه( به داده ها )کیفیت معلم، سطح مخارج دولت از 

به شدت به کیفیت معلم حساس بوده و افزایش هزینۀ آموزش کمترین اثر را در ارتقای کارایی دارد. در 
این پژوهش، کشورهای آمریکا و انگلیس مطلقاً کارا و کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در رتبه های 
بعدی قرار دارند. ارســتونیک30 )2011( در مطالعه ای با عنوان »تحلیل کارایی هزینه های آموزشــی در 
 اروپای مرکزی و شــرقی« به تحلیل کارایی مخارج آموزش پرداخته است. این ارزیابی با روش DEA و
 با محاســبۀ نســبت ســتاده به نهاده )درصد مخارج خصوصی و دولتی آموزش از GDP( به این نتیجه

دســت یافت که کارایی مخارج آموزش در ژاپن، کره و فنالند در هر ســه مقطع ابتدایی، متوســطه و 
دانشگاهی تحقق یافته است. 

روحی و همکاران )1393( در مطالعه ای به ارزیابی کارایی دبیرستان های منطقۀ 5 آموزش وپرورش 
تهران با روش تحلیل پوششــی داده ها پرداختند. نتایج به دســت آمده از محاسبۀ کارایی نشان داد که از 
مجموع پانزده دبیرستان بررسی شده، با هشت دبیرستان کارا و هفت دبیرستان ناکارا مواجه اند. همچنین 
رتبه بندی کارایی دبیرستان های منطقۀ 5 آموزش وپرورش نقاط ضعف و قوت هریک از گروه ها و وضعیت 
اســتفاده از منابع را نیز بیان کردند. ورودی های مطالعه عبارت اند از: 1. فضای آموزشی؛ 2. کادر اداری؛ 
3. کادر آموزشی؛ 4. تعداد دانش آموزان و خروجی ها عبارت اند از: 1. تعداد قبولی در پایۀ سوم؛ 2. تعداد 

مردودی در پایۀ سوم؛ 3. میزان رضایت از واحد آموزشی.
 نــادری و همکاران )1393( در مطالعه ای به ارزیابی کارایــی مدارس با بهره گیری از روش تحلیل 
پوششــی داده ها اقدام کردند. دروندادهای مطالعه، ســابقۀ معلم، مدرک تحصیلــی معلم، هزینه های 
مدرسه، تعداد دانش آموزان مدرسه و معدل دورۀ ابتدایی دانش آموزان بود و خروجی های مطالعه، معدل 
دانش آموزان و نرخ قبولی بودند. غفوری و همکاران )1396( در پژوهشی به اندازه گیری کارایی خارجی 
آموزش رســمی به روش تحلیل پوششــی داده ها پرداختند. نهاده ها به ترتیب اثرگذاری برنامۀ کارایی 
خارجی آموزش عبارت بودند از عدالت آموزشــی، زیرســاخت های فناوری و خروجی آموزش و کیفیت 
آموزش و ســتاده ها به ترتیب اثرگذاری برنامۀ کارا عبارت اند از آزادی، حفظ محیط زیســت، پایداری و 

استحکام خانواده.
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مقایسۀ ساختار ها یا نواحی آموزشی این گونه صورت می گیرد که ساختار ها یا مناطقی که در سطوح 
باالتر و بهتر فعالیت می کنند، به منزلۀ مرجع برای ســایر نظام ها یا مناطق در نظر گرفته می شوند. برای 
توســعۀ بهترین شــیوه ها در این زمینه، نیاز به بهبود روش های شناسایی مناطقی است که نشان دهد 
کارایی نسبی باالتری به نسبت سایر مناطق دارند. از طرفی با توجه به اینکه مناطق آموزشی، مجموعه ای 
از خروجی های گوناگون را بر اســاس برخی ورودی ها تولید می کنند دیده می شــوند )جونز و همکاران ، 
2017(؛ بنابراین شــناخت متغیرهایــی که در نتایج و کارایی تأثیر می گذارند ضروری اســت تا انگیزۀ 

استفادۀ بهتر از منابع آموزشی در مدارس باشد )جونز، 2006(.
با توجه به مراتب فــوق، مبانی نظری و نتایج تجربی پژوهش ها، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی و 
 ســنجش کارایی مناطق آموزشی نه گانۀ استان خراسان شمالی اســت و اهداف جزئی این پژوهش نیز

به شرح زیرند:
1. مشــخص کردن مناطق کارا از مناطق غیرکارا ازطریق اندازه گیری کارایی نسبی مناطق آموزشی 

نه گانۀ استان خراسان شمالی؛
2. شناسایی عوامل ناکارایی مناطق آموزشی غیرکارای استان خراسان شمالی؛

3. تعیین میزان ضریب کارایی نسبی مناطق آموزش وپرورش استان خراسان شمالی؛
4. ارائۀ پیشنهادهای کاربردی برای ارتقای کارایی مناطق ناکارآمد؛

5. رتبه بندی مناطق آموزشی ازلحاظ کارایی برتر؛
6. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارا.

 روش پژوهش 
در این مقاله، با توجه به ویژگی موضوع مطالعه شده و همچنین تنوع مفاهیم، شاخص ها و متغیرهای 
گوناگون به لحاظ مفهومی از روش مطالعۀ اســنادی31 و از حیث تجربی برای گردآوری آمار و اطالعات و 
بررسی متغیرها از روش پیمایشی32 استفاده شده است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، روش پژوهش 
حاضر توصیفیـ  تحلیلی است، اطالعات به صورت میدانی گردآوری شده و تحقیق از نوع گذشته نگر است. 
همچنین ازنظر هدف، کاربردی و محدودۀ زمانی این تحقیق ســال 97-98 و محدودۀ مکانی آن، مناطق 
نه گانۀ آموزش وپرورش استان خراسان شمالی است. روش گردآوری داده ها در این تحقیق، کتابخانه ای است 
و به منظور اندازه گیری کارایی و با توجه به ویژگی های مناطق آموزشی از روش ناپارامتریک، یعنی تکنیک 
تحلیل پوششی داده ها، استفاده شده است. داده های به کاررفته در این پژوهش، که شامل چند دسته ازجمله 
داده های مربوط به آمار، ســابقه و مدرک تحصیلی معلمان و نیروی انســانی شاغل در آموزش وپرورش و 
داده های مربوط به تعداد دانش آموزان به تفکیک و همچنین درصد قبولی در دورۀ ابتدایی، متوسطۀ اول و 

دوم33 با مراجعه به ادارۀ کل آموزش وپرورش خراسان شمالی گردآوری شده است. 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

ارزیابی كارایی آموزش وپرورش با تأكيد بر تخصيص منابع: رویکرد كارایی برتر )موردپژوهی مناطق آموزش وپرورش خراسان شمالی(

195
 ë 80 شمارة
 ë سال بیستم
ë 1400 زمستان 

 جامعۀ آماری و حجم نمونه
حجم جامعه و نمونه در این پژوهش نُه منطقۀ آموزش وپرورش استان خراسان شمالی است. 
با توجه به اینکه حجم جامعه و حجم نمونه در این پژوهش یکســان اســت، یعنی نمونه گیری 
تمام شــمار اســت؛ بنابراین نمونه گیری در این تحقیق وجود نــدارد، و به تبع آن نیاز به توضیح 

روش های آماری نمونه گیری نخواهد بود.

 روش جمع آوری و تحلیل داده ها
برای جمع آوری داده ها، داده هــای الزم ازطریق بانک اطالعاتی واحدهای برنامه ریزی، آمار و 
بودجۀ ادارۀ کل آموزش وپرورش اســتان خراسان شــمالی در سیستم بکفا34، جمع آوری شده اند. 
تمامی داده های جمع آوری و تحلیل شــده در مرکز آمار و بودجۀ ادارۀ کل آموزش وپرورش استان 
خراسان شمالی به صورت کتابچه هایی که هرساله جمع آوری، جدول بندی، تحلیل و به صورت دقیق 
و مســتند در اختیار اداره گذاشته می شود، موجود بود. نخست بر اساس مبانی نظری و تجربی و 
با اســتفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در واحدهای آموزشی، به معرفی و انتخاب ورودی ها و 
خروجی های مناطق آموزشی پرداخته شد. تعداد کالس به ازای هر صد نفر دانش آموز، نسبت معلمان 
با مدرک فوق دیپلم و کمتر به کل معلمان و تعداد کارکنان به ازای هر صد نفر دانش آموز، به  منزلۀ 
ورودی های پژوهش و درصد قبولی )میانگین درصد قبولی شــش پایۀ ابتدایی در دورۀ ابتدایی(، 
درصد قبولی متوسطۀ اول )میانگین سه پایه( و درصد قبولی شاخۀ نظری )رشتۀ علوم تجربی( و 
میانگین نمرۀ درس ریاضی چهارم در حکم خروجی های پژوهش استفاده شدند. سپس داده های 
الزم گردآوری و با اســتفاده از نرم افزار اکسل، شاخص های فوق )ورودی ها و خروجی ها( محاسبه 
شدند. درنهایت به کمک نرم افزار DEA-Solver مدل کارایی برتر مناطق آموزش وپرورش استان 
خراسان شمالی اندازه گیری شد. میانگین متغیرهای درونداد و برونداد بر اساس مدل های استاندارد 
تحلیل پوششــی داده ها )BCC, CCR( و مدل کارایی برتر )AP_BCC( تجزیه وتحلیل شــده 
است. هدف پژوهش حاضر، ارائۀ مدلی است که برای بهبود عملکرد واحدهای ناکارا، هر دو ماهیت 
ورودی محور و خروجی محور را توأمان داشــته باشــد. به عبارت دیگر، هدف عبارت است از ارائۀ 
مدلی که کاهش ورودی ها و افزایش خروجی ها را به صورت هم زمان به منزلۀ راهکار بهبود کارایی 
 ،CCR واحدهای ناکارا پیشــنهاد کند. دو رویکرد متعارف ورودی  محور و خروجی محور در مدل
برگرفته از تعریف کارایی در مدل کسری CCR عبارت اند از: »نسبت ترکیب وزنی خروجی ها به 
ترکیب وزنی ورودی ها«؛ اما در رویکرد ورودیـ  خروجی محور در مدل، مقایسۀ کارایی واحدهای 
تصمیم گیرنده از حجم تبدیل ورودی های چندگانه به CCR خروجی های چندگانه (تفاضل ترکیب 

وزنی ورودی های هر واحد از ترکیب وزنی خروجی های آن واحد( انجام می شود.
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 يافته های پژوهش
یافته های پژوهش در بخش آمار توصیفی و آمار تحلیلی تحلیل و بررسی شدند. نخست در جدول 1 
به شیوۀ محاسبه و مقادیر شاخص های مرکزی و پراکندگی ورودی ها و خروجی های پژوهش اشاره شده 
و در ادامه، به آمار تحلیلی پرداخته شده است. بر اساس جدول 1، به طور متوسط در هر منطقۀ آموزشی 
استان خراسان شمالی، به ازای هر 100 دانش آموز، 5 نفر معلم مشغول به کارند. باالترین شاخص حدود 
7 نفر و کمترین تعداد معلم حدود 4 نفر به ازای هر 100 دانش آموز اشتغال داشته اند. به ناحیۀ اسفراین 
عدد 1، بام و صفی آباد عدد 2، بجنورد 3، جاجرم 4، راز و جرگالن 5، شــیروان 6، فاروج 7، گرمه 8، و 

مانه و سملقان عدد 9 داده شده است.

 جدول 1.   شیوۀ محاسبه و مقادیر شاخص های مرکزی و پراکندگی ورودی ها و خروجی های پژوهش                                                                                                                                  

 ورودی هامقاطع
انحراف حداقلحداكثرميانگينشيوۀ محاسبهو خروجی

معيار
ضریب 
تغييرات

درجۀ 
ناهمگنی

یی
تدا

اب

Xj 1
 100 * تعداد کل کالس های

دایر/ صد نفر دانش آموز
5/276/564/280/592/2811/19

Xj 2
100 * نسبت معلمان با مدرک 
فوق دیپلم و کمتر/ کل معلمان

26/9135/4118/805/2116/6119/36

Xj 3
 100 * تعداد کل کارکنان / 

تعداد دانش آموزان
15/6120/109/823/1010/2819/85

Yj 1
درصد قبولی )میانگین درصد 

قبولی شش پایۀ ابتدایی(
97/9099/4394/541/344/891/36

ول
ۀ ا

سط
متو

Xj 1
 100 * تعداد کل کالس های 

دایر/ تعداد دانش آموزان 
5/466/944/500/802/4314/73

Xj 2
100 * نسبت معلمان با مدرک 
فوق دیپلم و کمتر/ کل معلمان

11/62157/811/877/1816/14

Xj 3
 100 * تعداد کل کارکنان /

تعداد دانش آموزان
40/5051/0833/565/3217/5113/15

Yj 1
درصد قبولی متوسطۀ اول 

)میانگین سه پایه(
97/7799/4295/431/493/991/53
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 ورودی هامقاطع
انحراف حداقلحداكثرميانگينشيوۀ محاسبهو خروجی

معيار
ضریب 
تغييرات

درجۀ 
ناهمگنی

ری
 نظ

طه
وس

مت

Xj 1
 100 * تعداد کل کالس های 

دایر/ تعداد دانش آموزان
5/679/853/951/845/8932/49

Xj 2
100 * معلمان با مدرک لیسانس 

و کمتر/ کل معلمان
59/3665/3053/574/1511/737/001

Xj 3
 100 * تعداد کل کارکنان /

تعداد دانش آموزان
91/5016366/5130/5896/5333/42

Yj 1
 درصد قبولی شاخۀ نظری

)رشتۀ علوم تجربی(
83/8985/7979/422/026/372/41

Yj 2
 میانگین نمرۀ درس ریاضی

چهارم متوسطه
11/4513/768/351/535/4113/41

                                                                                                                                  BCC-I  مدل  DEA-Solver جدول 2.   نتایج خروجی نرم افزار 

مناطق نُه گانه
متوسطۀ نظریمتوسطۀ اولابتدایی

رتبهكاراییرتبهكاراییرتبهكارایی

10/9971111

2110/99611

3111111

40/8910/89711

5111111

60/9681111

70/9290/8090/978

8111111

9110/8380/909

 جدول 1.   )ادامه( 
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بر اســاس جدول 2 و نتایج به دســت آمده از مدل BCC-I، در مقطع ابتدایــی از میان 9 منطقۀ 
آموزشی، تعداد 3 منطقه با ضریب کارایی کمتر از یک و 6 منطقه با ضریب کارایی یک شناسایی شده اند. 
پایین ترین ضریب کارایی مربوط به منطقۀ 7 )فاروج( 92 درصد است که نشان دهندۀ کارایی نداشتن این 
منطقه به نســبت سایر مناطق آموزش وپرورش استان خراسان شمالی است که حدود 8 درصد است. در 
مقطع متوســطۀ اول، تعداد 4 منطقه ضریب کارایی کمتر از یک را کسب کرده اند و درنهایت در مقطع 

متوسطۀ نظری، 2 منطقه از بین 9 منطقۀ آموزشی ضریب کارایی کمتر از یک را داشته اند. 

جدول 3.   رتبه و ضریب کارایی برتر مناطق آموزشی خراسان شمالی به همراه مناطق الگو و وزن به تفکیک مناطق و مقطع 
(Super-SBM) NonOriented (Super-SBM-V)

متوسطۀ نظريمتوسطۀ اولمقطع ابتدایي

مناطق الگو و وزنرتبهضریب كارایيمناطق الگو و وزنرتبهضریب كارایيمناطق الگو و وزنرتبهضریب كارایي

بجنورد )0/31(، 1/023گرمه )1(11/0036
بجنورد )0/1189(،  10095شیروان )0/68(

شیروان )0/880(

اسفراین )0/88(، 1/0065مانه و سملقان )1(21/0224
جاجرم )0/462(-، 00299گرمه )0/11(

فاروج )0/537(

گرمه )0/21(، مانه 31/073
شیروان )0/878(، 10294شیروان )1(1/072و سملقان )0/78(

گرمه )0/121(

40/8379
بجنورد )0/933(، 
مانه و سملقان 

)066(
بجنورد )0/96(، 0/839

شیروان )0/264(، 20381شیروان )3/43(
گرمه )0/735(

بجنورد )0/99(، 1/0026مانه و سملقان )1(51/082
جاجرم )0/430(،  0/047گرمه )6/82(

فاروج )0/569(

بجنورد )090(، 60/887
1/0094گرمه )972(

اسفراین )0/42(، 
بجنورد )0/24(، راز 
و جرگالن )0/11(، 

گرمه )0/21(

اسفراین )1(1/0472

گرمه )0/28(، مانه 70/8898
شیروان )0/18(، 0/858و سملقان )0/71(

فاروج )1(0/9966گرمه )0/81(

81/0085

اسفراین )0/26(، 
بجنورد )0/34(، 
مانه و سملقان 

)0/38(

بجنورد )0/154(، 1/0313شیروان )1(1/131
جاجرم )0/854(

91/111
بجنورد )0/33(، راز 
و جرگالن )0/46(، 

فاروج )0/20(
شیروان )0/11(، 0/857

جاجرم )0/439(، 0/0388گرمه )0/88(
شیروان )0/560(

0/980/970/80ميانگين
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بر اســاس جدول 2 و به منظور پاسخ به سؤال تحقیق )وضعیت کارایی برتر مناطق آموزش وپرورش 
استان خراسان شمالی چگونه است؟ و مناطق کاراتر، کارا و ناکارا کدام اند؟( موارد ذیل ارائه شده است:

در مقطع ابتدایی، میانگین ضریب کارایی برتر در مناطق آموزشی برابر با 0/98 است که برای مناطق 
اســفراین، بام و صفی آباد، بجنورد، را راز و جرگالن، گرمه و مانه و سملقان، ضریب کارایی بیشتر از یک 
محاســبه و مناطق جاجرم، شیروان و فاروج، ضریب کارایی کمتر از یک محاسبه شد. چنان که مشخص 
اســت، منطقۀ مانه و سملقان با ضریب کارایی 1/11 بیشترین ضریب و منطقۀ جاجرم با ضریب کارایی 

0/83 کمترین ضریب را دارند. 
یکی از مزیت های تکنیک تحلیل پوششی داده ها تعیین مناطق مرجع یا الگو برای مناطق با کارایی 
کمتر است. برای مثال مناطق بجنورد با ضریب وزنی 93 درصد و منطقۀ مانه و سملقان با ضریب وزنی 
0,066 به منزلــۀ مناطق مرجع برای ارتقای ضریب کارایی منطقۀ جاجرم معرفی، انتخاب و پیشــنهاد 

شده اند.
در مقطع متوسطۀ اول، میانگین ضریب کارایی برتر در مناطق آموزشی برابر با 0/97 است که برای 
مناطق اســفراین، بام و صفی آباد، بجنورد، شــیروان، راز و جرگالن، و گرمه ضریب کارایی بیشتر از یک 
محاســبه و مناطق جاجرم، فاروج و مانه و ســملقان، ضریب کارایی کمتر از یک محاســبه شد. منطقۀ 
گرمه با ضریب کارایی 1/13 بیشترین ضریب و منطقۀ جاجرم با ضریب کارایی 0/83 کمترین ضریب را 
دارند. همچنین در این مقطع، منطقۀ شــیروان با ضریب وزنی 18 درصد و منطقۀ گرمه با ضریب وزنی 
81 درصد به منزلۀ مناطق مرجع برای ارتقای ضریب کارایی منطقۀ فاروج )یکی از مناطق ناکارا در این 

مقطع( معرفی، انتخاب و پیشنهاد شده اند.
در مقطع متوســطۀ نظری، میانگین ضریب کارایی برتر در مناطق آموزشی برابر با 0/80 است که 
بــرای تمامی مناطق به جــز مناطق بام  و صفی آباد، راز و جرگالن، و فــاروج، که ضرایب کمتر از یک 
داشتند، ضریب کارایی بیشــتر از یک محاسبه شد. منطقۀ جاجرم با ضریب کارایی 2/038 بیشترین 
ضریب و منطقۀ بام  و صفی آباد با ضریب کارایی 0/029 کمترین ضریب را دارد. در این مقطع، مناطق 
جاجــرم با ضریــب وزنی 46 درصد و منطقۀ فاروج با ضریب وزنــی 53 درصد به منزلۀ مناطق مرجع 
برای ارتقای ضریب کارایی منطقۀ فاروج )ناکاراترین منطقه در این مقطع( معرفی، انتخاب و پیشنهاد 

شده اند.
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 جدول 4.   مقادیر بهینه و مقدار تفاوت ورودی ها و خروجی های مقطع ابتدایی به تفکیک مناطق                                                                                                                                  

 تعداد كالس 
 به ازای هر صد نفر

 دانش آموز

 نسبت معلمان 
 با مدرک فوق دیپلم
 و كمتر به كل معلمان

 تعداد كاركنان 
به ازای هر صد نفر 

دانش آموز

 درصد قبولی
 )ميانگين درصد قبولی 

شش پایۀ ابتدایی(

DMUScoreProjectionChange )%(ProjectionChange )%(ProjectionChange )%(ProjectionChange )%(

11/0032294/853649%-5/3727/73723%-21/6715/85773%-12/5199/11%0/32

21/0226625180758%-21/0420/08177%6/8012/30131%-38/8397/48903%-0/05

31/0704135/10975%19/3321/7447%-28/5813/07386%0/0097/84187%0/56

40/8375144/341787%-14/6629/75332%-4/7913/02237%-29/2998/33%0/00

51/0841045/180758%-8/7320/08177%-16/8012/30131%25/2397/48903%-3/12

60/8899834/337447%-15/4630/18096%-0/4413/34451%-17/1098/46%0/00

70/8800445/087912%-8/2622/25568%-7/3213/31124%-20/4097/95%0/00

81/0080834/853649%0/0027/73723%0/0014/10602%-11/0598/3153%0/80

91/1132235/180809%0/0026/23597%30/6412/30143%0/0096/5201%0/99

یکی دیگر از مهم ترین مزیت های تکنیک تحلیل پوششــی داده ها میزان مازاد در ورودی ها، کمبود 
خروجی ها و تعیین ستاده ها و نهاده های بهینه برای مناطق ناکاراست. جدول 4 مقادیر بهینۀ نهاده ها و 
ســتاده ها را برای مناطق نه گانۀ آموزش وپرورش استان خراسان شمالی مقطع ابتدایی نمایش می دهد. 
برای مثال، منطقۀ آموزشــی جاجرم برای رســیدن به کارایی باید درصد قبولی )میانگین درصد قبولی 
شــش پایۀ ابتدایی( خود را به 98/33 درصد، تعداد کارکنان به ازای هر صد نفر دانش آموز را به 13 نفر 
به نسبت معلمان با مدرک فوق دیپلم و کمتر به کل معلمان را به 29/75 درصد و تعداد کالس به ازای هر 
صد نفر دانش آموز را به 4/34 برســاند تا کارایی صددرصد به دست آید. این تفسیر درمورد همۀ مناطق 

نه گانه صادق است.
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 جدول 5.   مقادیر بهینه و مقدار تفاوت ورودی ها و خروجی های مقطع متوسطۀ اول به تفکیک مناطق                                                                                                                                  

 
 تعداد كالس 

به ازای هر صد نفر 
دانش آموز

 نسبت معلمان 
 با مدرک فوق دیپلم
 و كمتر به كل معلمان

 تعداد كاركنان 
به ازای هر صد نفر 

دانش آموز

 درصد قبولی 
 متوسطة اول

 )ميانگين سه پايه(

DMUScoreProjectionChange )%(ProjectionChange )%(ProjectionChange )%(ProjectionChange )%(

11/0204184/813299%1/8411/53846%0/0036/85582%- 10/8497/79207%1/40

21/0067864/770995%- 31/3011/11111%0/0041/16386%- 19/4198/74989%0/67

31/0768814/953235%9/9211/08534%- 11/5538/24669%13/1498/33902%- 1/81

40/8369234/52152%- 10/7912/48269%- 16/7833/95597%- 21/3596/65%0/00

51/0027984/510304%- 29/2312/5%0/0033/84426%0/8496/58113%- 0/01

61/0094034/953285%0/0011/08545%0/0038/24707%0/0097/42396%0/93

70/8514775/086593%- 9/538/408604%- 26/0039/52858%- 9/0295/96%0/00

81/1396414/953235%- 3/1911/08534%41/8938/24669%- 3/9498/33902%- 3/05

90/8553365/097235%- 12/608/194907%- 29/5839/63088%- 1/2295/77%0/00

جدول 5 مقادیر بهینۀ نهاده ها و ســتاده ها را برای مناطق نه گانۀ آموزش وپرورش اســتان خراسان 
شمالی در مقطع متوسطۀ اول نمایش می دهد. برای مثال، منطقۀ آموزشی فاروج برای رسیدن به کارایی، 
باید درصد قبولی متوســطۀ اول )میانگین سه پایه( خود را به 95/96 درصد، تعداد کارکنان به ازای هر 
صد نفر دانش آموز را به 39/52، نسبت معلمان با مدرک فوق دیپلم و کمتر به کل معلمان را به 80/40 
درصد و تعداد کالس به ازای هر صد نفر دانش آموز را به 5,08 برساند تا کارایی صددرصد به دست آید. 

این تفسیر درمورد همۀ مناطق نُه گانه صادق است.
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 جدول 6.   مقادیر بهینه و مقدار تفاوت ورودی ها و خروجی های مقطع متوسطۀ نظری به تفکیک مناطق                                                                                                                                  

 
 تعداد كالس 

به ازای هر صد نفر 
دانش آموز

 درصد معلمان 
با مدرک ليسانس 

و كمتر

 تعداد كاركنان
 به ازای هر صد نفر 

دانش آموز

 درصد قبولی 
 شاخۀ نظری 

)رشتۀ علوم تجربی(

 ميانگين 
 درس ریاضی 
چهارم متوسطه

DMUScoreProjection)%( Projection)%( Projection)%( Projection)%( Projection)%(

11/0090684/060564%0/0057/07527%- 10/268/32716%2/7285/52%0/0011/48383%- 0/74

20/0295/389277%- 45/357/14286%0/0093/59366%- 42/63955/732%999/9011/76918%40/95

31/0293194/231676%- 11/958/04366%4/3869/69619%4/4184/53%0/0011/73%0/00

42/0388855/611604%7/8161/95592%1/0975/57599%- 5/7484/81823%99/0013/15%0/00

50/405/400233%- 22/256/89655%0/0094/39059%- 6/903688/44%999/9011/68717%0/15

61/047554/060524%2/5563/58911%11/0366/51688%- 2/9585/51914%- 4/1511/39989%0/44

70/9963415/548137%0/0053/57143%0/00105/1491%0/0080/00057%0/7310/58007%0/00

81/0310775/142999%-17/160/41166%- 5/0778/10219%0/007162/11%- 99/9012/93053%6/03

93/87 E - 024/506699%0/0059/03736%- 9/6073/64995%- 21/53761/342%999/9012/19681%10/58

 جدول 7.   میزان کمبود ستاده ها و مازاد نهاده های مناطق ناکارا در سه مقطع ابتدایی، متوسطۀ اول و نظری                                                                                                                                  

DMU

 مازاد
  تعداد كالس به ازای
 هر صد نفر دانش آموز

مازاد نسبت معلمان با 
مدرک )فوق دیپلم و 

كمتر به كل معلمان دورۀ 
ابتدایی و متوسطۀ اول و 
ليسانس متوسطۀ نظری(

 مازاد تعداد
  كاركنان به ازای 

 هر صد نفر
 دانش آموز

كمبود درصد قبولی 
)شش پایۀ ابتدایی، سه 
پایۀ متوسطۀ اول و شاخۀ 

 نظری رشتۀ تجربی(

 ميانگين 
 نمرۀ 
 ریاضی 
چهارم

ابتدایی
متوسطۀ 

اول
 متوسطۀ 
ابتدایینظری

متوسطۀ 
اول

متوسطۀ 
ابتدایینظری

متوسطۀ 
اول

متوسطۀ 
ابتدایینظری

متوسطۀ 
اول

متوسطۀ 
نظری

 متوسطۀ
 نظری

108/700000001/800/321/383/120

20001/270000000/670/0860

30/280/440001/2404/442/01205403/750

40/740/5401/492/5105/399/280000/1460/43

50000002/470/280000/1230

60/7900/0100/1303/882/750000/91600/45

70/450/531/2021/752/9503/413/9239/600000/52

800003/2700000/7901/230/82

900/730/516/153/445/8800/4825/990/96000/40
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جدول 7 میزان کمبود ســتاده ها و مازاد نهاده های مناطق ناکارای آموزش وپرورش استان خراسان 
شــمالی در ســه مقطع ابتدایی، متوسطۀ اول و نظری را نشــان می دهد؛ برای مثال منطقۀ فاروج برای 
کاراشــدن مقدار 1/20 مازاد تعــداد کالس به ازای هر صد نفر دانش آموز در مقطع متوســطۀ نظری را 
داراست و باید در پی کاهش آن باشد. همچنین باید میانگین نمرۀ ریاضی پیش را مقدار 0/52 افزایش 

دهد تا بتواند کمبود ستاده ها را رفع کند. این تفسیر درمورد همۀ مناطق نه گانه صادق است.

 بحث و نتیجه گیری  
با توجه به کمبود و محدودیت شــدید منابع مالی به منظور استفادۀ بهینه و کارا 
از منابع، سنجش کارایی آموزش وپرورش یکی از دغدغه های امروزۀ سیاست گذاران 
آموزش وپرورش است. سنجش و اندازه گیری کارایی بر اساس ادبیات نظری و تجربی 
از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک محاســبه می شــود که در این تحقیق، با توجه 
به ویژگی های مناطــق آموزش وپرورش ازنظر چندگانه بــودن خروجی های آن ها و 
مشخصات روش های ناپارامتریک اندازه گیری کارایی، از فن تحلیل پوششی داده هاـ  
که در چند دهۀ اخیر محققان اقبال بسیاری به آن داشتند، استفاده شده است. هدف 
این پژوهش، ارزیابی کارایی نسبی مناطق آموزش وپرورش استان خراسان شمالی در 
مقایسه با یکدیگر و رتبه بندی مناطق ازنظر کارایی آن ها بود. آنچه حائز اهمیت است، 
تــالش برای بهره برداری از این تکنیک در برنامه ریزی اســت. این تکنیک می تواند 
تشخیص دهد کدام واحدها، کارایی پایین داشته و با ارائۀ رهنمودهایی عملی، آن ها 
را قادر ســازد که آن را افزایش دهند. به کمک تکنیک های آماری و ریاضی می توان 
میزان کارایی تک تک مناطق آموزش وپرورش استان خراسان شمالی را بررسی کرد 
و از آن برای تصمیم گیری، سیاســت گذاری و برنامه ریزی جامع در سطح مناطق و 
نواحی استفاده کرد و پیش بینی های الزم برای رفع کمبودها و نیازها در برنامه های 
آموزش وپرورش را فراهم ســاخت. با مقایسۀ وضعیت هر منطقۀ آموزشی با منطقۀ 
دیگر، به ایجاد رقابت ســالم و توانمندســازی نیروی انسانی، دانش آموزان و کیفیت 
فناوری همت گماشــت. بهبود و ارتقای کارایی، به تالش برنامه ریزی شده نیاز دارد 
و برنامه ریزی، فرایندی برای رســیدن به اهداف مهم و اساسی ترین سند برای رشد 
اســت. در کسب هر موفقیتی، تدوین و مشــخص کردن دقیق اهداف جایگاه باالیی 
بدارد و ناتوانی سازمان ها در تدوین اهداف، یکی از موانع بسیار مهم برنامه ریزی است. 
از این منظر می توان هدف گذاری را مهم ترین عامل حرکت و ســاختن آینده قلمداد 
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کرد )عباس پور و همکاران، 1395؛ 112(.
به منظور ارزیابی کارایی مناطق آموزش وپرورش استان خراسان شمالی، از مدل 
کارایی برتر به منزلۀ مدل اصلی در این پژوهش اســتفاده شــد. با بهره گیری از این 
مدل ها، ضرایب کارایی واحدها مشخص و واحدهای ناکارا، الگوهای واحدهای ناکارا 
و ســتاده های جدید برای کاراشدن واحدهای ناکارا تعیین شدند. بر اساس جدول 2 
و مدل ورودی محور و بازده متغیر نســبت به مقیاس BCC-I، مشخص شد که در 
مقطع ابتدایی از میان 9 منطقۀ آموزشــی، تعداد 3 منطقه با ضریب کارایی کمتر از 
یک و 6 منطقه کارا هستند. در مقطع متوسطۀ اول، تعداد 4 منطقه ضریب کارایی 
کمتر از یک به دست آوردند و درنهایت در مقطع متوسطۀ نظری، 2 منطقه از بین 9 
منطقۀ آموزشی ضریب کارایی کمتر از یک و بقیۀ مناطق ضریب کارایی 1 را کسب 
کردند. چنان که مشخص است، وضعیت کلی مناطق آموزشی در هر سه مقطع، تقریباً 
مطلوب است. باوجوداین، مناطق آموزشی در مقطع متوسطۀ نظری به طور متوسط 
وضعیت بهتری به نســبت دو مقطع ابتدایی و متوسطۀ اول داشتند؛ زیرا فقط تعداد 
دو منطقه ضریب کارایی کمتر از یک داشــتند و باقی مناطق ضریب یک را به دست 
آوردند. مناطق مذکور در متوسطۀ اول وضعیت ضعیف تری داشتند؛ به این علت که 

تعداد 4 منطقه از بین 9 منطقۀ آموزشی ضریب کارایی کمتر از یک داشته اند. 
Super-SBM-V ) از دیگر نتایج به دست آمده از این پژوهش، نتایج حاصل از مدل 

مدل کارایی برتر بدون محوریت و بازده متغیر نســبت به مقیاس( بود که بهصورت 
کامل در جدول 3 گزارش شده است. نتایج جدول 3 نشان داد که در مقطع ابتدایی، 
میانگین ضریب کارایی برتر در مناطق آموزشی استان خراسان شمالی برابر با 0,98 
است که برای مناطق اسفراین، بام و صفی آباد، بجنورد، راز و جرگالن، گرمه، و مانه 
و ســملقان ضریب کارایی بیشتر از یک محاسبه و مناطق جاجرم، شیروان و فاروج، 
ضریب کارایی کمتر از یک محاســبه شــد. از دیگر نتایج، می توان به یافتن مناطق 
مرجع هر منطقه اشــاره کرد که می توانند در حکم الگوی ســایر مناطق بر اساس 
یافته ها باشند. برای مثال مناطق بجنورد با ضریب وزنی 93,4 درصد و منطقۀ مانه  و 
 سملقان با ضریب وزنی 6,6 درصد، به منزلۀ مناطق مرجع برای ارتقای ضریب کارایی 
منطقۀ جاجرم معرفی، انتخاب و پیشــنهاد شــد. در مقطع متوسطۀ اول، میانگین 
ضریب کارایی برتر در مناطق آموزشی برابر با 0,97 است که برای مناطق اسفراین، 
بام و صفی آباد، بجنورد، شــیروان، راز و جرگالن، و گرمه ضریب کارایی بیشــتر از 
یک محاســبه و مناطق جاجرم، فاروج و مانه و سملقان، ضریب کارایی کمتر از یک 
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محاسبه شد. منطقۀ گرمه با ضریب کارایی 1,13 بیشترین ضریب و منطقۀ جاجرم 
با ضریــب کارایی 0,83 کمترین ضریب را دارنــد. همچنین در این مقطع، مناطق 
شیروان با ضریب وزنی 18 درصد و منطقۀ گرمه با ضریب وزنی 81 به منزلۀ مناطق 
مرجع برای ارتقای ضریب کارایی منطقۀ فاروج )یکی از مناطق ناکارا در این مقطع( 
معرفی، انتخاب و پیشــنهاد شــده اند. درنهایت در مقطع متوسطۀ نظری، میانگین 
ضریب کارایی برتر در مناطق آموزشــی برابر با 0,80 بــود که برای تمامی مناطق 
به جز مناطق بام و صفی آباد، راز و جرگالن، و فاروج، که ضرایب کمتر از یک داشتند، 
ضریب کارایی بیشــتر از یک محاسبه شــد. در این مقطع، مناطق جاجرم با ضریب 
وزنی 46,4 درصد و منطقۀ فاروج با ضریب وزنی 53,6 درصد در حکم مناطق مرجع 
بــرای ارتقای ضریب کارایی منطقه فاروج )ناکاراترین منطقه در این مقطع( معرفی، 

انتخاب و پیشنهاد شدند.
از دیگر یافته ها می توان به میزان مازاد در ورودی ها و تعیین ستاده ها و نهاده های 
بهینه برای مناطق ناکارا اشــاره کرد. بر اساس مقادیر جدول 3، 4 و 5، مقدار بهینۀ 
نهاده ها و ستاده ها برای مناطق نه گانۀ آموزش وپرورش استان خراسان شمالی در سه 
مقطع ابتدایی، متوســطۀ اول و متوسطۀ نظری نمایش داده شد. مناطق ناکارا برای 
رســیدن به کارایی باید ورودی ها و خروجی های خود را به مقدار تعیین شده تغییر 
دهند تا بتوانند کارایی صددرصد داشــته باشــند و درنهایت جدول 7،میزان کمبود 
ستاده ها و مازاد نهاده های مناطق ناکارای آموزش وپرورش استان خراسان شمالی در 
ســه مقطع ابتدایی، متوسطۀ اول و نظری را نمایش می دهد. مناطق مدنظر باید در 
پی کاهش مازاد ورودی ها و افزایش خروجی ها باشــند تا بتوانند کمبود ستاده ها را 

رفع کنند. این تفسیر درمورد همۀ مناطق نه گانه صادق است. 
در پایان بر اساس یافته های پژوهش، می توان الگوی تخصیص منابع بین مناطق 
آموزش وپرورش اســتان خراسان شمالی را ترســیم کرد. فرایند این الگو، با معرفی 
و انتخاب ورودی ها و خروجی ها و محاســبۀ ورودی و خروجی های انتخابی شــروع 
می شــود. مدل و نوع مقیاس انتخاب و شناسایی می شود و بر اساس مدل انتخابی، 
کارایی مناطق آموزشــی محاسبه و سنجش می شود. در ادامه واحدهای کارا و ناکارا 
مشــخص و داده ها رتبه بندی می شوند. سپس کارایی برتر مناطق آموزشی محاسبه 
و ضرایــب کارایی تعدیل شــده و ضریب تخصیص منابع مناطــق آموزش وپرورش 
مشخص می شود. مناطق آموزش وپرورش استان، می توانند از این راه، ضمن شناسایی 
واحدهــای کارا، رهنمودهای الزم برای بهبود عملکرد را از واحدهای مرجع دریافت 
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کنند. درنهایت مدل تخصیص منابع بین مناطق آموزشــی استان خراسان شمالی با 
رویکرد کارایی، به همراه پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

بر اساس جداول 2 و 3 و با توجه به مدل کارایی برتر، ناکارآمدی در برخی مناطق 
باالست؛ بنابراین باید برای بهبود عملکرد مناطق آموزشی و کاهش ناکارآمدی آن ها 
اقدامات الزم صورت بگیرد. متناسب با نتایج جدول 7، مناطق آموزش وپرورش باید 
برخی نهاده ها را کاهش و در مقابل ستاده ها را افزایش دهند. با توجه بیشتر به مخارج 
آموزشی و ارتقای ویژگی های معلمان )سطح تحصیالت( می توان بهبود چشمگیری 
در ایــن حوزه ایجاد کرد. در این پژوهش بــرای هریک از واحدهای تصمیم گیرنده، 
مرجع بهینه ای برای الگوبرداری معرفی شــده  اســت که هریک از واحدهای ناکارا 

می توانند برای بهبود عملکرد از یک یا چند واحد مرجع تبعیت کنند.
به مناطق آموزش وپرورش استان خراسان شمالی پیشنهاد می شود مقادیر بهینۀ 
ورودی و خروجی را بر اســاس یافته های جــداول 4 )برای مقطع ابتدایی(، 5 )برای 
مقطع متوســطۀ اول( و جدول 6 )برای مقطع متوسطۀ نظری( در هدف گذاری های 
خود مدنظر قرار دهند. این امر افزون بر لزوم وجود شــاخص های روا و پایا، مستلزم 
ســاختار نظارتی قوی، کارآمد و به روز اســت. از معیار کارایــی همچنین می توان 
برای تخصیص بودجه بین مناطق آموزشــی استان خراســان شمالی استفاده کرد. 
به این ترتیب که به مناطقی که توانسته اند با سطح معینی از امکانات عملکرد باالتری 
داشــته باشــند باید امکانات و بودجۀ بیشــتری اختصاص داده شود و مناطقی که 
نــاکارا بوده انــد، برنامه هایی برای بهبود وضعیت ارائه شــود و از طرفی با کاراکردن 
مناطق ناکارا در مصرف منابع ورودی صرفه جویی می شــود و درنهایت هزینۀ سرانۀ 
مناطق را کاهش می دهد. همۀ مناطق آموزشی مدنظر در این پژوهش، می توانند با 
درپیش گرفتن روال کاهش در ورودی ها و افزایش در خروجی های خود به کارایی ـ 
که هدف عام همۀ سازمان هاســتـ  دست یابند. اهداف برنامه هایی که از این طریق 
به دست می آیند، تمامی ویژگی های مطلوب اهداف برنامه از قبیل قابلیت اندازه گیری 

و ویژه بودن را دارند و می توانند به کار گرفته شوند.
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