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ارزیابی کارایی عملکرد نظام تعلیم و تربیت 
با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی

کشورهای منطقه(  )ایران و 

کریمی1 مجتبی 
جواد رضائی 2

چکیده
در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه تعلیم و تربیت با استفاده از روش برنامه ریزی خطی پرداخته شده 
کارایی عمدتًا از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می شود، با بهره گیری از روش  است. بدین منظور و با توجه به آن که در ارزیابی 
کشورهای  کشور ایران و  که بر پایه روش های برنامه ریزی ریاضی و به طور اخص روش تحلیل پوششی داده ها استوار است،  ناپارامتری 
کارایی نظام تعلیم و  تربیت طبقه بندی و رتبه بندی نموده ایم. شایان ذکر است که مزیت عمده روش تحلیل پوششی  منطقه را به لحاظ 
داده ها3 نسبت به سایر روش های موجود برای اندازه گیری کارایی، این است که می توان به وسیله آن کارایی واحدهایی را که دارای چند 

ورودی و چند خروجی )غیر قابل تبدیل به هم( می باشند، ارزیابی نمود.
کارایی  کشور منتخب و در طی سال 2010، به ارزیابی  در مقاله حاضر، با توجه به ورودی ها و خروجی های نظام تعلیم و تربیت در 18 

آن ها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است. 
نتایج نشان می دهد که با فرض اول؛ کشورهای ایران، قزاقستان، کویت، لبنان، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و ازبکستان در میان 
کستان، تاجیکستان، امارات، ترکمنستان و یمن از بیشترین کارایی برخوردار  کشورهای گرجستان، آذربایجان، اردن، قرقیزستان، عمان، پا
کستان، تاجیکستان و امارات  کشورهای پا کارایی تحت این فرض 85/3 درصد می باشد. با در نظر داشتن فرض دوم؛  بوده و متوسط 
کشور  کارایی تحت این فرض 92/2 درصد می باشد. در نهایت با توجه به الگو بودن  که متوسط  کارا می پیوندند  کشورهای  نیز به جمع 
کشور  کارایی می بایستی  کارا به ویژه ایران به منظور افزایش  کشورهای نا که  گفت  ازبکستان بر اساس یافته های این تحقیق می توان 

ازبکستان را الگوی خود قرار دهند.      
کلید واژه ها: نظام تعلیم و تربیت، کارایی، برنامه ریزی ریاضی 

)karimimo@ripi.ir( کارشناس ارشد واحد تجاری سازی و فروش فناوری پژوهشگاه صنعت نفت  - 1
)Jrezaea@yahoo.com( کارشناس ارشد اقتصاد، عضو هئیت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی  - 2

3 - Data Envelopment Analysis  )DEA(
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مقدمه
گسترده ای  گاهی طیف  آموزش و پرورش در افقی مطلوب منجر به ارتقاء سطح سواد در عامه مردم و افزایش سطوح آ
کشور را بسوی تعالی همه جانبه تقویت می نماید. لیکن این رشد و تعالی در صورت  که این مهم حرکت  از جامعه می شود 
ظرفیت ها  و  منابع  از  بهینه  استفاده  و  به کارگیری  مهم تر  همه  از  و  شرایط  و  الزامات  تحقق  بناها،  زیر  مناسب  پی ریزی 

می تواند حرکت بسوی رشد و توسعه اقتصادی و تعالی همه جانبه را میسر سازد. 
گرو آموزش و پرورش مناسب  کشور ما نیز آموزش و پرورش نقش بسیار با اهمیتی دارد و رشد بسیاری از زمینه ها در  در 
منابع  از  بهینه  استفاده  کنونی  بین المللی  بقا در فضای  آنجایی که شرط  از  اما  در همه سطوح مختلف تحصیلی است. 
گاهی و سواد  کمبود منابع( می باشد، توجه به چگونگی استفاده از منابع در جهت رشد و ارتقاء سطوح آ موجود )به دلیل 
ابعاد  در  را  اول  جایگاه  می بایستی  ما  کشور  ساله،  بیست  چشم انداز  سند  براساس  سویی  از  است.  اهمیت  حائز  جامعه 
به  می باشد.  رشد  برای  شده  هدف گذاری  ابعاد  از  یکی  پرورش  و  آموزش  و  نماید  حاصل  منطقه  در  اقتصادی  مختلف 
نحوی که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله، جایگاه ایران در سطح منطقه این گونه ترسیم شده است؛ »ایران کشوری 
که با  کشوری  توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه )آسیای جنوب غربی( خواهد شد. 
ویژگی هایی چون برخورداری از دانایی، تشکیل سرمایه اجتماعی و جنبش نرم افزاری، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی 
را تحقق بخشیده و با ارتقاء نسبی درآمد سرانه، از رفاه برخوردار  خواهد شد.« )سند چشم انداز مصوب ج.ا.ایران در افق 

1404 هجری شمسی(
کلی برنامه پنجم توسعه نیز دنبال شده است، از جمله در بخش امور اقتصادی عالوه بر  این نگرش در سیاست های 
رشد پیوسته، با ثبات و پرشتاب، بر فراهم آوردن زمینه های الزم برای تحقق رقابت پذیری )رقابتمندی( تصریح شده 
ع، متکی به دانایی، سرمایه انسانی و فناوری های نوین از دیگر سیاست های  است. تالش برای دستیابی به اقتصاد متنو
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  برنامه چهارم توسعه  کلی مصوب  برنامه پنجم می باشد.)سیاست های  اقتصادی  کلی 

ج.ا.ایران(
ع، متکی به دانایی  اقتصاد متنو اقتصاد،  رقابتمند شدن  اقتصادی،  برتر  بی تردید دسترسی به اهدافی چون جایگاه 
و سرمایه انسانی، مستلزم درک شرایط محیطی و توجه به ملزومات آن می باشد؛ زیرا برنامه ریزی برای رشد و توسعه در 
کشور در آن و همچنین شناخت منابع جدید رشد و توسعه  اقتصاد نوین، بدون شناخت این محیط و شناسایی جایگاه 
به هدف نخواهد رسید. بنابراین در سیر تکوین علم اقتصاد، ظهور اقتصادهای مبتنی بر آموزش و پرورش موجب توسعه 

گردیده است.)حسینی، 1384:  84-55( علم اقتصاد آموزش به عنوان یک شاخه علمی مهم 
این منابع  از  استفاده  ارزیابی نحوه  و  بررسی  به  این مقاله تالش شده است  ع در  اهمیت موضو به  با توجه  بنابراین 
کارایی پرداخته شود تا چگونگی استفاده از منابع و  در جهت ایجاد و توسعه نظام تعلیم و تربیت با بهره  گیری از مفهوم 

گیرد. کشورهای منتخب مورد بررسی و تدقیق قرار  ظرفیت ها در جهت ایجاد و توسعه نظام تعلیم و تربیت در 
)کشورهای  مطالعه  این  در  منتخب  کشورهای  آیا  که  هستیم  اساسی  سئوال  این  به  پاسخ  بدنبال  مطالعه  این  در 
که بتوانند متغیرهای مورد انتظار نظام تعلیم و  منطقه(، با تمام امکانات موجود �� این قابلیت و انعطاف پذیری را دارند 
کشورهای منتخب در زمینه نظام تعلیم  تربیت را افزایش دهند و با همین میزان نهاده، ستاده بیشتری داشته باشند؟ آیا 
کرد و این پرسش را  کشور به تنهایی نگاه  و تربیت به شکل بهینه عمل می نمایند یا خیر؟ عالوه بر این می توان به هر 
که در نظام  که در اختیار آن قرار می گیرد و مقدار ستانده ای  کشور را با توجه به نهاده هایی  که آیا می توان هر  ح نمود  مطر
گر پاسخ منفی است، نظام تعلیم و تربیت  کارا قلمداد نمود؟ و ا کشور  تعلیم و تربیت از آن حاصل می شود، به عنوان یک 
که  گیرد؟ و همچنین پاسخ به این سؤال  کشورهای منطقه قرار  کارایی سایر  کشور می تواند الگویی برای افزایش  کدام  در 
کشورهای منطقه باشد، جایگاه  کشوری پیشرو در تمامی ابعاد، در مقایسه با  از آنجایی که ایران در افق 1404 می بایستی 
کشورهای منطقه چگونه می باشد؟ به منظور پاسخ به این سئواالت، در این مطالعه  کنونی و در مقایسه با  آن در شرایط 
قابلیت های روش تحلیل  این مطالعه و  ح شده در  با توجه به پرسش های مطر و  کارایی استفاده شده است  از مفهوم 

پوششی داده ها، از این روش به منظور پاسخگوئی به این پرسش های اساسی استفاده شده است.
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کارایی)تعریف، روش های محاسبه(:
کمی است و اصواًل به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد و در  کارایی یک مفهوم 
که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه  که برخی از جنبه های عملکرد واحدها را با هزینه هایی  واقع نسبتی است 

می کند.
کارایی در قالب دو رویکرد خروجی محور و ورودی محور مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد به طوریکه در  کلی  بطور 
رویکرد نخست با فرض ثابت بودن نهاده ها بتوان بیشترین ستانده را به دست آورد و در رویکرد دوم با فرض ثابت بودن 

کار برد. )ابراهیمی مهر،1389( کمترین نهاده را به  ستانده ها بتوان 
کارایی را معادل اثربخشی دانسته و آن را ظرفیت تولید مطلوب با حداقل مصرف انرژی، زمان، پول  واژه نامۀ وبستر، 

یا مواد تعریف نموده است. )وبستر، 1362(
کارایی، فعالیت های مختلفی انجام داده و روشی برای ارزیابی  که در زمینه  فارل1 )1957( نیز از جمله محققانی است 
را  بنگاه  کارایی یک  در سال 1957،  تولید  کارایی  اندازه گیری  مقاله ای تحت عنوان  در  نموده است. وی  پیشنهاد  آن 

کرده است” . کافی بیشتر از یک مقدار مفروض نهاده تعریف  “تولید یک ستانده به حد 
اساسًا دیدگاه فارل را می توان به عنوان پایه اساسی روش مورد بحث )تحلیل پوششی داده ها( در این مطالعه قلمداد نمود. 

که عمدتًا می توان آنها را به  کارایی روش های متفاوتی از سوی پژوهشگران مختلف ارائه شده است  به منظور ارزیابی 
دو دسته زیر تقسیم بندی نمود. 

الف- روش های پارامتری2
ب- روش های ناپارامتری3

کرده و به  کارایی مبتنی بر روش های ناپارامتری است بر این روش تمرکز  در این مقاله  با توجه به اینکه رویکرد تحلیل 
کلی در روش های ناپارامتری با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی ریاضی به ارزیابی  بیان مختصر آن می پردازیم. بطور 
کارایی بنگاه ها پرداخته می شود. حال آنکه در این روش دیگر نیازی به برآورد تابع تولید نمی باشد و نیز چنانچه بنگاه 
بود. روش تحلیل  با مشکلی مواجه نخواهد  کارایی  ارزیابی  در  این روش  باشد،  مورد نظر دارای چند خروجی متفاوت 
که در این روش با استفاده از تکنیک های  پوششی داده ها را می توان به عنوان یکی از  روش های ناپارامتری معرفی نمود 

برنامه ریزی ریاضی به ارزیابی واحد های مورد نظر پرداخته خواهد شد. 
که یک ستاده دارند و یا در صورت داشتن ستاده بیشتر  کارایی واحدهای تولیدی  روش های پارامتری برای ارزیابی 
کنید بخواهیم  کرد، مناسب می باشند. اما فرض  بتوان این ستاده ها را به یکدیگر �� یا به یک واحد ستاده یکسان �� تبدیل 
کارآیی دو واحد خدماتی در آموزش را با هم مقایسه نماییم و این واحدها بیش از یک ستاده داشته باشند، به عنوان 
که توسط  غ التحصیالن و تعداد مقاالت پذیرفته شده در مجالت معتبر باشند  مثال دو نمونه از این ستاده ها تعداد فار
گردیده است و هیچ شاخصی جهت تبدیل یکی از این دو به دیگری نداشته، در عین حال هیچ توافق  هر واحد حاصل 
کارایی را ارزیابی  گر بخواهیم از روش های قبلی،  کلی در مورد  وزن یا اهمیت هر یک از این دو وجود نداشته باشد. حال ا
که ما ستادۀ واحدی جهت برآورد تابعی به عنوان تابع تولید  و سپس مقایسه نماییم، عماًل غیر ممکن خواهد بود. چرا 
کارایی به روش تابع تولید مرزی است. از طرفی در تمامی روش های  مرزی نداریم. این مشکل یکی از مشکالت ارزیابی 
کارایی با استفاده از توابع تولید مرزی، یک شکل خاص برای تابع تولید تصریح می گردد و فروضی برای متغیر  ارزیابی 
گردد. برای حل مشکالت فوق می توان از روشی به نام روش  که در عمل ممکن است نقض  جزء تصادفی اعمال می گردد 
کارایی هر واحد، ابتدا یک واحد مجازی ایجاد می کنند  تحلیل پوششی داده ها استفاده نمود. در این روش برای ارزیابی 
که به صورت ترکیبی خطی از سایر واحدهای تصمیم گیری است. سپس ستادۀ حاصل از این واحد تصمیم گیری مجازی 
که با به کار بردن نهادۀ یکی از واحدهای تصمیم گیری بدست می آید، با ستادۀ واقعی این واحد مقایسه می کنند و به  را 

کارایی می نمایند )رضایی، 1383(. این ترتیب اقدام به ارزیابی 

1- Farrel
2- Parametric Method
3- Non Parametric Method
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مبانی نظری تحلیل پوششی داده ها
کارایی نسبی می پردازد.       کلی روش تحلیل پوششی داده ها به ارائه مدل زیر به منظور اندازه گیری  به طور 
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کشورهای دیگر                : خروجی های 

jir ,, کشور، ورودی ها و خروجی ها می باشند.  : به ترتیب تعداد 

کزیمم می نماییم به این  به عبارت دیگر در روش تحلیل پوششی داده ها نسبت موزون خروجی ها و ورودی ها را ما
کارایی آنها را از واحد بیشتر ننماید. که همین ضرایب در سایر بنگاه ها  شرط 

نظام  کارایی  ارزیابی  ورودی ها و خروجی های مدل روش تحلیل پوششی در 
کشورهای منتخب1: تعلیم و تربیت 

که دارای یک سری  کشور در توسعه نظام تعلیم و تربیت به عنوان یک واحد قلمداد می  شود  در این بررسی عملکرد هر 
کشور در جهت توسعه نظام تعلیم و  که آن  کشور در واقع عبارت است از آنچه  ورودی و خروجی می باشد. ورودی های هر 

تربیت بکار برده تا با استفاده از آنها، خروجی یا خروجی هایی تولید شود. 
گرفته شده در این بررسی عبارتند از: 1- هزینه های سرانه به  ازای هر دانش آموز    2-  بدین ترتیب ورودی های در نظر 
سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت 3- تعداد معلمان آموزش دیده 4- نسبت معلمان به دانش آموزان. همچنین خروجی این 

مطالعه عبارتند از؛  1- نسبت دانش آموزانی که مقطع ابتدایی را تکمیل نموده اند 2- نسبت باسوادان سنین )15-24( 

1- آمارهای مربوط در پایگاه اطالعاتی www.worldbank.org/data موجود است.
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نسبت باسوادان سنین )24 به باالتر(.
کشورها می پردازیم.  گرفته شده، برای هر یک از  ح مختصری به بررسی ورودی ها وخروجی های در نظر  در زیر به شر

ورودی ها 
کردن سایر  با ثابت فرض  از آن به سیستم،  با افزودن یک واحد  که  ورودی در تحلیل پوششی داده ها عاملی است 

کاهش خواهد داد. کارایی را  شرایط، 

هزینه های سرانه دولتی برای هر دانش آموز:
بی تردید سرمایه گذاری در زمینه آموزش، نقش اساسی در افزایش باسوادان در سطوح مختلف سنی دارد و چنانچه 
گیرد، اثرات مستقیم و قابل مالحظه ای خواهد  این سرمایه گذاری به طور مستقیم بر روی هر یک از دانش آموزان صورت 

داشت. بنابراین شاخص مذکور به عنوان یک ورودی در این تحقیق مدنظر می باشد. 

سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت: 
آموزش  توسعه  صرف  کشورها  که  است  کالنی  هزینه های  تربیت،  و  تعلیم  بر  مترتب  هزینه های  مهم ترین  از  یکی 

می نمایند. در واقع این هزینه ها متفاوت با هزینه های سرانه تخصیصی به دانش آموزان می باشد.  

تعداد معلمان آموزش دیده:
گیران تأثیرگذار خواهند بود. در واقع این ورودی  بدون تردید معلمان آموزش دیده در انتقال مفاهیم و اطالعات به فرا
عالوه بر آنکه نشان دهنده تعداد معلمان است، بیانگر هزینه های تخصیصی آموزشی به معلمان نیز می باشد و بنابراین 

گردد.  کلیدی قلمداد  می تواند به عنوان یک ورودی 

نسبت معلمان به دانش آموزان:
این نسبت نیز به عنوان یک ورودی تأثیرگذار در آموزش و پرورش تلقی می شود.

خروجی :
کردن سایر  با ثابت فرض  از آن به سیستم  افزودن یک واحد  با  که  خروجی در تحلیل پوششی داده ها عاملی است 

کارایی را افزایش خواهد داد. شرایط، 

که مقطع ابتدایی را تکمیل نموده اند:  نسبت دانش آموزانی 
قابل  خروجی  یک  عنوان  به  و  گذرانده اند  را  ابتدایی  سطوح  که  است  دانش آموزانی  تعداد  نشاندهنده  نسبت  این 

مالحظه در این تحقیق محسوب می شوند.

نسبت باسوادان سنین )15-24(:
قالب  در  نوجوانی  دوره  در  که  اف��رادی  عنوان  به  بخشی  می شوند.  تقسیم  دسته  دو  به  ب��اس��وادان  تحقیق  این  در 
دوره های راهنمایی و متوسطه تحصیل نموده اند و عمدتًا سنین آن ها میان 24-15 می باشد. این شاخص به عنوان 

یک خروجی مدنظر می باشد. 

تر(: نسبت باسوادان سنین )24 به باال
قرار  الزم  آم��وزش ه��ای  تحت  مناسب،  سن  و  زم��ان  در  و  مختلف  ب��ه دالی��ل  که  می باشند  اف���رادی  شامل  دوم  دسته 

نگرفته اند و سطوح سنی این افراد 24 به باال می باشد.
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استخراج نتایج مدل1
گرفتن ورودی ه��ا و خروجی ها و  که با در نظر  که در مقدمه اشاره شد، فرآیند تحقیق به نحوی است        همان طور 
در  بنابراین  است.  شده  انجام  مختلف  کشورهای  میان  مقایسه ای  داده ه��ا،  پوششی  تحلیل  روش  به  کارایی  ارزیابی 
BCC  با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس  CCR با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و  از دو مدل  این مقاله 
کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها  ارزیابی  گرفتن ورودی ها و خروجی ها و  استفاده شده است. بنابراین با در نظر 
کارایی  کارایی مقیاس 0/883 و میانگین  که در جدول )1( مشاهده می  شود، میانگین  گردید.همانطور  نتایج زیر حاصل 
کشورهای منتخب با ثابت فرض نمودن سایر شرایط هم به لحاظ  که  مدیریت 0/961 می باشد. این بدین معنی است 
که از این منابع  گردد  مقیاس و هم به لحاظ مدیریت، دارای فضای خالی می باشند، بنابراین می بایست ترتیبی اتخاذ 
که  این است  اشاره نمود،  آن  به  کارایی می توان  نتایج  به  با توجه  که  ع دیگری  گردد. موضو استفاده  بهینه  به صورت 
که از 1000 واحد ظرفیت موجود نظام  کشورهای منتخب 0/853 می باشد. این بدان معنی است  کارایی در  کل  میانگین 
کشورهای منتخب، تنها از 853 واحد استفاده شده است و 147 واحد دیگر آن بعنوان ظرفیت قابل  تعلیم و تربیت در 
کشور بدون افزایش ظرفیت خود و با همین  گفت هر  توسعه عماًل بدون استفاده  مانده است، به عبارت دیگر می توان 
ظرفیت های موجود می تواند خروجی خود را 14/7% افزایش دهد. بدین ترتیب می توان بر اساس یک فرآیند علمی ادعا 

کشورهای منتخب در جهت توسعه نظام تعلیم و تربیت 14/7%  زیر ظرفیت فعالیت می نمایند.  که  نمود 

کشورها در سال 2010  کارائی به تفکیک  جدول)1( : میزان انواع 
کشورردیف ع مقیاسکارایی مقیاسکارایی مدیریتکارایی فنینام  نو

بازده ثابت111ایران1
کاهنده0/680/8870/766گرجستان2 بازده 
کاهنده0/6950/8910/78آذربایجان3 بازده 
کاهنده0/7580/9920/764اردن4 بازده 
بازده ثابت111قزاقستان5
بازده ثابت111کویت6
کاهنده0/6120/9740/628قرقیزستان7 بازده 
بازده ثابت111لبنان8
کاهنده0/7660/9890/774عمان9 بازده 
کستان10 بازده فزاینده0/9710/97پا
بازده ثابت111عربستان سعودی11
بازده ثابت111سوریه12
بازده فزاینده0/82210/822تاجیکستان13
بازده فزاینده0/75410/754امارات14
کاهنده0/7790/8740/891ترکمنستان15 بازده 
بازده ثابت111ترکیه16
بازده ثابت111ازبکستان17
کاهنده0/5220/6960/75یمن18 بازده 
-0/8530/9610/883میانگین-

ماخذ: محاسبات محققین

کارایی واحد کشورهای دارای  رتبه بندی 
کارا می باشد، لذا در اینجا  کشورهای نا که یکی از اهداف روش تحلیل پوششی داده ها ارائه الگوی مرجع برای  از آنجا 
که در قالب  کشورهای مورد مطالعه را مشخص نموده ایم  ما بر اساس نتایج خروجی نرم افزار Deap2، الگوی هر یک از 

جدول شماره 2 ارائه شده است. 
1  نتایج مطالعه براساس نرم افزار DEAP2 استخراج شده است.
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کشورهای منتخب در سال 2010  کارایی  کشورهای الگو برای افزایش  جدول)2( : 
کشورردیف کشورهای الگو 4کشورهای الگو 3کشورهای الگو 2کشور الگو 1نام 

----ایران1
تاجیکستانازبکستانقزاقستانسوریهگرجستان2
--قزاقستانازبکستانآذربایجان3
-اماراتتاجیکستانازبکستاناردن4
----قزاقستان5
----کویت6
-لبنانازبکستانقزاقستانقرقیزستان7
----لبنان8
--ازبکستانتاجیکستانعمان9
کستان10 ----پا

11
عربستان  

سعودی
--

--

----سوریه12
----تاجیکستان13
----امارات14
-تاجیکستانقزاقستانازبکستانترکمنستان15
----ترکیه16
----ازبکستان17
-ازبکستانلبنانتاجیکستانیمن18

  ماخذ: محاسبات محققین

کشور در این تحقیق به عنوان الگو تعیین شده اند، تحلیل پوشش داده ها این امکان را می دهد تا  که هشت  از آنجا
تعداد  ع وزنی  تعداد دفعات و مجمو از دو روش  استفاده  با  بنابراین  نماییم،  الویت بندی  را  کشورهای مرجع  از  هر یک 

دفعات، اقدام به الویت بندی واحدهای مرجع می نماییم.

روش تعداد دفعات
گرفته است. با توجه  کشورها قرار  کشور مورد نظر الگو و یا مرجع سایر  که   اولین روش، مراجعه به تعداد دفعاتی است 
ح بوده است، لذا رتبه اول را در میان  کشور ازبکستان به لحاظ اینکه دفعات بیشتری به عنوان الگو مطر به این روش، 

کسب نموده است. کشورها  سایر 
جدول 3: روش تعداد دفعات الگو بودن در روش تحلیل پوششی داده ها

تعدادنام کشور
8ازبکستان

6تاجیکستان
5قزاقستان

3لبنان
2سوریه
1ترکیه 
1ایران 

1پاکستان
1عربستان سعودی

1کویت

                         ماخذ: محاسبات محققین

روش مجموع وزنی تعداد دفعات
بار  هر  در  واحد  کارایی  دارای  کشورهای  وزنی  ع  مجمو به  مراجعه  است،  ح  مطر رتبه بندی  برای  که  دیگری  روش 
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کشور  که مشاهده می شود، با توجه به این روش نیز  ح بوده اند. همان طور  کشورها مطر که بعنوان الگو برای سایر  است 
ح است.         کشورهای مورد مطالعه مطر ازبکستان به عنوان رتبه اول در میان سایر 

ع وزنی دفعات الگو بودن در روش تحلیل پوششی داده ها جدول 4: روش مجمو
ع وزنینام استان مجمو
3/852ازبکستان

3/144تاجیکستان
2/118قزاقستان

1/777لبنان
1/021سوریه
1ترکیه 
1ایران 

کستان 1پا
1عربستان سعودی

1کویت

               ماخذ: محاسبات محققین

اعتماد  روش  این  از  حاصل  نتایج  به  می توان  لذا  است،  برخوردار  مستدلی  نظری  پایه ی  از  مذکور  روش  که  آنجا  از 
کشور در زمینه نظام تعلیم  کشور ازبکستان به عنوان بهترین  که براساس هر دو روش  بیشتری داشت. شایان ذکر است 

و تربیت معرفی شده است.

نتیجه گیری
قدرت  از  لذا  دارد،  را  خروجی  و  ورودی  ماهیت  دو  با  نتایج  ارائه  قابلیت  داده ه��ا  پوششی  تحلیل  روش  آنجایی که  از 
این  با  برخوردار است.  تربیت  و  تعلیم  زمینه نظام  کشورهای منتخب در  کارایی  افزایش  برای  راهکار  ارائه  در  بیشتری 
میانگین  با  کشورها  فنی  کارایی  که  می دهد  نشان   2010 سال  طی  منتخب  کشورهای  کارایی  ارزیابی  نتایج  توصیف، 
کویت، لبنان، عربستان سعودی، سوریه،  کشور، ایران، قزاقستان،  0/853 از وضعیت مناسبی برخوردار می باشد و پنج 
با  نیز  کشورها  مدیریتی  کارایی  می باشند.  تربیت  و  تعلیم  نظام  در   %100 یا  کامل  کارایی  حالت  در  ازبکستان  و  ترکیه 
کستان،  کویت، لبنان، پا کشور ایران، قزاقستان،  میانگین 0/961 وضعیت عملکردی مطلوبی را بیانگر می باشد و یازده 
کارا محسوب می شوند. در زمینه  کشورهای  عربستان سعودی، سوریه، تاجیکستان، امارات، ترکیه و ازبکستان به عنوان 
کویت،  کشور ایران، قزاقستان،  کارایی مقیاسی نیز با میانگین 0/883 وضعیت مطلوبی مالحظه می شود و تعداد هشت 

لبنان، عربستان، سوریه، ترکیه و ازبکستان در مقیاس بهینه فعالیت می نمایند.
از  تنها  کشورهای منتخب،  تربیت در  و  تعلیم  از 1000 واحد ظرفیت موجود نظام  که  بیان داشت  همچنین می توان 
853 واحد استفاده شده است و 147 واحد دیگر آن به عنوان ظرفیت قابل توسعه عماًل بدون استفاده  مانده است، به 
کشور بدون افزایش ظرفیت خود و با ظرفیت های موجود می تواند خروجی خود را %14/7  گفت هر  عبارت دیگر می توان 
کشورهای منتخب در جهت توسعه نظام  که  افزایش دهد. بدین ترتیب می توان براساس یک فرآیند علمی ادعا نمود 

تعلیم و تربیت 14/7%  زیر ظرفیت فعالیت می نمایند. 
کشورهای  با  ابعاد، در مقایسه  تمامی  کشوری پیشرو در  افق 1404 می بایستی  ایران در  آنجایی که  از   از سوی دیگر 
از  مناسبی  در جایگاه  نیز  ایران  ، وضعیت  کشورهای منطقه  با  مقایسه  در  و  کنونی  در شرایط  آن  باشد، جایگاه  منطقه 
کارایی فنی، مدیریتی و مقیاسی آن یک )100%( می باشد  لحاظ استفاده بهینه از منابع در نظام تعلیم و تربیت قرار دارد و 
کشورهای منطقه در جایگاه مناسبی  از منابع در مقایسه با  که ایران به لحاظ استفاده  که این امر نشاندهنده آن است 

قرار دارد. 
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