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جُت تخصیص بُیىٍ  گبوٍ آمًزش ي پريرش شُر تُران 99ارزیببی کبرایی مراکس 

 امکبوبت بب استفبدٌ از تکىیک تحلیل پًششی دادٌ َب

 

 بُريز عسیسی

 کبرؽٌبط ارؽذ هذیزیت فٌؼتی اس داًؾگبُ ؽْیذ فٌؼتی

 چکیذٌ

گبًِ اهَسػ پزٍرػ ؽْز تْزاى اًجبم ؽذُ اعت ٍ ؽبخـ کبرایی کِ ثقَرت  19ایي همبلِ در راعتبی ارسیبثی کبرایی هٌبعك 

. در ایي تحمیك اس گبًِ اهَسػ ٍ پزٍرػ اًتخبة ؽذُ اعت 19عتبدُ ثِ دادُ تؼزیف هیؾَد ثِ ػٌَاى هؼیبر کبرایی هٌبعك 

ک هجتٌی ثز ثزًبهِ ریشی ریبضی هیجبؽذ ثِ هٌظَر ارسیبثی کبرایی ًغجی ٍاحذ هذلْبی تحلیل پَؽؾی دادُ ّب کِ یک تکٌی

ّبی تقوین گیزی هؾبثِ کِ دارای دادُ ّب ٍ عتبدُ ّبی چٌذ گبًِ ّغتٌذ ثزای ارسیبثی کبرایی هٌبعك اهَسػ ٍ پزٍرػ 

 .اعتفبدُ ؽذُ اعت

در پبیبى ّن ثِ تجشیِ تحلیل حغبعیت در ثزخی اثؼبد هذل جْت تؾخیـ ایٌکِ ّز هٌغمِ اس کذام ٍرٍدی اعتفبدُ ثْتز 

ًوَدُ ٍ کذام خزٍجی هٌغمِ در حذ هغلَة هیجبؽذ ٍ ّوچٌیي ارایِ پیؾٌْبدات ثزای تجذیل ٍاحذ ّبی ًبکبرا ثِ ٍاحذ ّبی 

هٌبعك کبرا ٍ ثمیِ هٌبعك  233343639310311314315ُ در ایي تحمیك هٌبعك . ثز اعبط هذل ارایِ ؽذؽذُ اعت پزداختِ ،کبرا

 .ًبکبرا تؾخیـ دادُ ؽذُ اًذ

 

 هٌبعك ًبکبرا، هٌبعك کبرا ،هَسػ ٍ پزٍرػآهٌبعك ًَسدُ گبًِ ، ارسیبثی کبرایی :کلمبت کلیذی
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 مقذمٍ. 9

در ػقز کًٌَی تحَالت ؽگزف داًؼ هذیزیت ٍجَد ًظبم ارسؽیبثی را اجتٌبة ًبپذیز ًوَدُ اعت. ثِ گًَِ ای کِ فمذاى ًظبم 

ارسیبثی در اعتفبدُ اس هٌبثغ، اهکبًبت، اّذاف ٍ اعتزاتضی ّبی هذیزاى ٍ کبرکٌبى را ثِ ارسیبثی در اثؼبد هختلف عبسهبى اػن اس 

 ػٌَاى یکی اس ػالئن ثیوبری ّبی عبسهبى للوذاد هی ًوبیذ.

اهب ثزرعی رٍػ ّبی هَجَد ؛ عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى ًیش ثِ ػٌَاى یک عبسهبى اس ایي لبػذُ هغتثٌی ًیغت

تجزثی ٍ حبٍی یکغزی ؽبخـ ّبی کوی ٍ کیفی اعت  ر ایي عبسهبى ثیبًگز آى اعت کِ ایي رٍػ ّب ًَػبًارسیبثی ػولکزد د

لبثل همبیغِ ًیغت.  (گبًِ ؽْز تْزاى 19هٌبعك )کِ ثِ دلیل ػذم اعتبًذارد ٍ ًبّوگًَی، ًتبیج آًْب در هذیزیت ّبی هختلف 

 .بثی اس تکٌیک تحلیل پَؽؾی دادُ ّب اعتفبدُ ؽذُ اعتدر ایي تحمیك جْت ثزعزف کزدى ایي ضؼف ٍ ارائِ هذل ارسی

 

 بیبن مسئلٍ. 2

اهزٍسُ فٌَى جذیذی جْت ارسیبثی ػولکزد اعتفبدُ هی ؽَد کِ یکی اس کبرثزدی تزیي آًْب تکٌیک تحلیل پَؽؾی دادُ ّب هی 

 ثبؽذ. ایي تکٌیک هجتٌی ثز رٍیکزد ثزًبهِ ریشی خغی اعت.

ؽبخـ ّبی ٍرٍدی ٍ خزٍجی هذل هی پزداسین کِ همبدیز ایي ؽبخـ ّب هی تَاًذ دلیك ٍ  در ایي تحمیك اثتذا ثِ ؽٌبعبیی

هؼیي ٍ یب تمزیجی ثبؽٌذ. عپظ هیشاى اّویت ًغجی ّز یک اس ػَاهل ؽبخـ ّبی ٍرٍدی ٍ خزٍجی ثب ًظزخَاّی اس خجزگبى 

گزفتي دادُ ّبی هؼیي ٍ ّوچٌیي  ٍ ثِ فَرت تمزیجی عٌجیذُ هی ؽَد. در ًْبیت هذل تحلیل پَؽؾی دادُ ّب ثب در ًظز

 .لحبػ کزدى ًظز خجزگبى در راثغِ ثب اّویت ًغجی ّز یک اس ػَاهل ؽبخـ ّبی ٍرٍدی ٍ خزٍجی حل هی گزدد

 

 اَذاف تحقیق. 3

 اّذاف ػوذُ ای کِ در ایي تحمیك دًجبل هی ؽًَذ ػجبرتٌذ اس:

 گبًِ ؽْز تْزاى. 19کبرایی آهَسػ ٍ پزٍرػ ّبی هٌبعك هؾخـ کزدى هٌبعك کبرا اس هٌبعك غیز کبرا اس عزیك عٌجؼ  -1

ّز هٌغمِ ثیؼ اس اًذاسُ هَرد اعتفبدُ لزار دادُ اعت ٍ ّوچٌیي تؼییي خزٍجی ّبیی کِ ّز  کِتؼییي ٍرٍدی ّبیی  -2

 هٌغمِ کوتز اس ٍاحذّبی هزجغ خَد تَلیذ کزدُ اعت.

 پزٍرػ ؽْز تْزاى.گبًِ آهَسػ ٍ  19تؼییي اًذاسُ کبرایی ّز یک اس هٌبعك  -3

 تؼییي هٌبعك کبرا ٍ هٌبعك غیز کبرا ٍ رتجِ ثٌذی آًْب. -4

 یبفتي ػلل کبرایی هٌبعك کبرا ٍ ػلل ًبکبرایی هٌبعك غیز کبرا -5

 

 سًاالت تحقیق. 4

 ایي تحمیك پبعخگَی عؤاالت سیز هی ثبؽذ:

گبًِ آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى  19)هٌبعك( ؽبخـ ّبی ٍرٍدی ٍ اٍساى تمزیجی ّز یک اس ػَاهل آًْب در هذیزیت ّبی  -1

 کذاهٌذ؟

 گبًِ تْزاى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى کذاهٌذ؟ 19ؽبخـ ّبی خزٍجی در هذیزیت ّبی )هٌبعك(  -2

 ّز هذیزیت )هٌغمِ( اس کذام ٍرٍدی اعتفبدُ ثْتز ٍ اس کذام ٍرٍدی ثیؼ اس حذ اعتفبدُ ًوَدُ اعت؟ -3

 ِ( در حذ هغلَة ٍ کذام خزٍجی کوتز اس حذ هغلَة ثِ دعت آهذُ اعت؟کذام خزٍجی ّز هذیزیت )هٌغم -4

 گبًِ ثِ چِ هیشاى هی ثبؽذ؟ 19کبرایی ّز یک اس هٌبعك  -5

 هٌبعك کبرا ٍ غیز کبرا کذاهٌذ؟ -6

 رتجِ ثٌذی هٌبعك کبرا ٍ غیز کبرا اس لحبػ هیشاى کبرایی کذام اعت؟ -7
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 ادبیبت تحقیق. 5

 :مفًُم کبرایی. 5-9

ی ثیبًگز ایي هفَْم اعت کِ یک عبسهبى ثِ چِ خَثی اس هٌبثغ خَد در راعتبی تَلیذ ًغجت ثِ ثْتزیي ػولکزد در همغؼی کبرای

. هحبعجِ کبرایی ثب تَجِ ثِ همذار خزٍجی هَرد اًتظبر یب اعتبًذارد ثب (1995چبرًش ٍ ّوکبراى، )اس سهبى اعتفبدُ کزدُ اعت 

 .(1996)پیزس، اعتفبدُ اس ًغجت سیز تؼزیف هی گزدد 

کبرایی  
خزٍجی ٍالؼی

ٍرٍدی ٍالؼی
  

خزٍجی هَرد اًتظبر

ٍرٍدی ٍالؼی
 

خزٍجی هَرد اًتظبر

خزٍجی ٍالؼی
 

ّوچٌیي کبرایی را هی تَاى ثب هیشاى ثِ کبرگیزی هٌبثغ جْت دعتیبثی ثِ اّذاف عبسهبى ٍ ثِ فَرت راثغِ سیز ًؾبى هی 

 .دٌّذ

کبرایی  
همذار هٌبثغ هَرد اًتظبر ثزای هقزف

همذار هٌبثغ ٍالؼب هقزف ؽذُ
 

هٌبثغ هَرد اًتظبری کِ ثزای رعیذى ثِ همبفذ ٍ فؼبلیت خبؿ ثبیذ هقزف  "، کبرایی فزفب همبیغِ ای ثیي ثب تؼزیف فَق

 .(1987چبرًش ٍ ّوکبراى، ) هی ثبؽذ "هٌبثغ هقزف ؽذُ "ٍ  "ؽَد

 هی ؽَد.اؽتجبُ  "ثْزُ ٍری "ٍ  "اثزثخؾی "هفَْم کبرایی هؼوَال ثب دٍ ٍاصُ 

سیزا اثزثخؾی ثب ػولکزد ٍ کبرایی ثب اعتفبدُ اس هٌبثغ در ارتجبط اعت. ایي هفبّین ؛ ثْزُ ٍری تزکیجی اس اثزثخؾی ٍ کبرایی عت

 .(1978)هیل، در تؼزیف ثْزُ ٍری ثِ فَرت سیز ثیبى گزدیذُ اعت 

 

 :مسایب تحلیل پًششی دادٌ َب. 5-2

 .(1984)عَهبًت، ثِ رٍػ ّبی پبراهتزی اس جولِ رگزعیَى ثِ ؽزح سیز اعت هشایبی رٍػ تحلیل پَؽؾی دادُ ّب ًغجت 

 توزکش ثز ّز یک اس هؾبّذات در همبثل هیبًگیي جبهؼِ. -1

هتغیزّبی هغتمل( ثزای ایجبد )فزاّن آٍردى یک ؽیَُ اًذاسُ گیزی جبهغ ٍ هٌحقز ثِ فزد ثزای ّز ٍاحذ کِ اس ٍرٍدی ّب  -2

 ی ٍاثغتِ( اعتفبدُ هی کٌذ.هتغیزّب)خزٍجی ّب 

 اعتفبدُ ّوشهبى اس چٌذیي ٍرٍدی ٍ چٌذیي خزٍجی. -3

 ؽکل تبثغ تَلیذ ٍ رٍاثظ تَلیذ هحذٍدیتی را ثزای آى ایجبد ًوی کٌٌذ. -4

 تخویي در تغییز ٍرٍدی ّب ٍ خزٍجی ٍاحذّبیی کِ در سیز هزس کبرا لزار گزفتِ ثزای تقَیز کزدى آى ٍاحذ ثز هزس کبرا. -5

 .اهکبى ثِ کبرگیزی ٍرٍدی ّب ٍ خزٍجی ّبی هختلف ثب همیبط ّبی اًذاسُ گیزی هتفبٍت -6

 

 ريش تحقیق. 6

 ریبضی )تحلیل کوی( هی ثبؽذ.-رٍػ تحمیك هَرد اعتفبدُ در ایي پضٍّؼ رٍػ تَفیفی

در ایي تحمیك ثزای ؽٌبخت هتغیزّبی ٍرٍدی ٍ خزٍجی هذل اس هقبحجِ ٍ هغبلؼبت کتبثخبًِ ای اعتفبدُ ؽذُ اعت. عپظ 

ثزای تؼییي همبدیز ّز یک اس ایي هتغیزّب جذٍلی تٌظین ٍ ثِ عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى ارعبل گزدیذ. ّوچٌیي 

ب ٍ خزٍجی ّب ثِ ٍعیلِ تٌظین جذاٍل همبیغبت سٍجی ٍ هقبحجِ ثب تؼییي هیشاى اّویت ًغجی ّز یک اس ػَاهل ٍرٍدی ّ

فَرت گزفت. اعالػبت ًظزی ٍ هجبًی تئَریک هزثَط ثِ هذل ّبی تحلیل پَؽؾی دادُ ّب ثز اعبط خجزگبى آهَسػ ٍ پزٍرػ 

 هغبلؼبت کتبثخبًِ ای ٍ ثزرعی همبالت فَرت گزفت.

 19پزٍرػ ؽْز تْزاى هی ثبؽذ. تؼذاد هٌبعك آهَسػ ٍ پزٍرػ تْزاى جبهؼِ آهبری ایي تحمیك ؽبهل توبم هٌبعك آهَسػ ٍ 

 هٌغمِ هی ثبؽذ.
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در ایي  ؛ ٍالسم ثِ یبدآٍری اعت کِ للوزٍ تحت ثزرعی ایي تحمیك هؾتول ثز عِ همغغ اثتذایی، راٌّوبیی ٍ هتَعغِ هی ثبؽذ

همغغ دیگز ٍ ّوچٌیي ػذم ٍجَد  تحمیك همغغ پیؼ داًؾگبّی ثِ دلیل ػذم ؽجبّت عتبدُ ّبی آى ثب عتبدُ ّبی عِ

 اعالػبت دادُ ّب ٍ عتبدُ ّبی آى ٍ ثب ًظزات خجزگبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى اس للوزٍ تحمیك حذف گزدیذ.

ثٌبثز هبّیت الگَی هَرد اعتفبدُ تحمیك در ارسیبثی کبرایی، یکغزی هتغیزّبی اعبعی تحمیك ثبیذ تؼییي گزدًذ ٍ عپظ 

گزدد. ایي هتغیزّبی اعبعی کِ ثبیذ اعالػبت هزثَط ثِ آًْب گزدُ آٍری گزدًذ ثِ دٍ دعتِ ٍرٍدی ّب اعالػبت آًْب جوغ آٍری 

عتبدُ ّب( تمغین هی ؽًَذ. ثذیي هٌظَر ثب اعتفبدُ اس هغبلؼبت کتبثخبًِ ای، هزٍر ادثیبت ٍ ًیش ثب )ًْبدُ ّب( ٍ خزٍجی ّب )

 .ًَاع ایي هتغیزّب جوغ آٍری گزدیذاًجبم هقبحجِ ثب خجزگبى آهَسػ ٍ پزٍرػ، لیغتی اس ا

 

 یبفتٍ َبی تحقیق. 7

ٍرٍدی هحَر ٍ ثِ رٍػ تزکیت ٍسًی ػَاهل سیز  CRRگبًِ آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى ثب هذل  19ارسیبثی کبرایی هٌبعك 

 هجوَػِ هحبعجِ هی ؽَد.

 CRRاعتفبدُ اس هذل فَق ٍارد هذل گبًِ آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى را ثب  19اگز ٍرٍدی ّب ٍ خزٍجی ّبی توبم هٌبعك 

ٍرٍدی هحَر ًوبیین، ًتبیج حبفل ثِ فَرت جذٍل ًؾبى دادُ خَاّذ ؽذ. ّوبًغَر کِ در جذٍل سیز ًؾبى دادُ ؽذُ، هیشاى 

 هٌغمِ هی ؽَد. 9کبرایی ّز هٌغمِ هؾخـ ؽذُ اعت. در ایي هذل تؼذاد ٍاحذّبی کبرا سیبد هی ثبؽذ ٍ ثزاثز ثب 

 

 CRRگبوٍ تُران بب استفبدٌ از مذل  99رایی مىبطق یسان کبم .9جذيل 

 ًبم هٌغمِ هیشاى کبرایی ًبم هٌغمِ هیشاى کبرایی

 1هٌغمِ  /.933 10هٌغمِ  1

 2هٌغمِ  1 11هٌغمِ  1

 3هٌغمِ  1 12هٌغمِ  /.93

 4هٌغمِ  1 13هٌغمِ  /.99

 5هٌغمِ  /.98 14هٌغمِ  1

 6هٌغمِ  1 15هٌغمِ  1

 7هٌغمِ  /.98 16هٌغمِ  /.80

 8هٌغمِ  /.90 17هٌغمِ  /.87

 9هٌغمِ  1 18هٌغمِ  /.87

   19هٌغمِ  /.96

 

 ا:تعییه ياحذَبی کبرا ي وبکبر. 7-9

ٍاحذّبی ًبکبرا  ؛ ٍثبؽٌذ 1ّوبًغَر کِ لجال ًیش گفتِ ؽذ ٍاحذّبی کبرا، ٍاحذّبیی ّغتٌذ کِ هیشاى کبرایی آًْب ثزاثز ثب 

 هی تَاى گفت: 1ٍاحذّبیی ّغتٌذ کِ هیشاى کبرایی آًْب کَچکتز اس یک ثبؽٌذ. ثب تَجِ ثِ جذٍل 

 «هٌبعك ًبکبرا هی ثبؽٌذ. 1،5،7،8،12،13،16،17،18،19هٌبعك هٌبعك کبرا هی ثبؽٌذ ٍ  2،3،4،6،9،10،11،14،15هٌبعك »

 

 ا:رتبٍ بىذی ياحذَبی کبرا ي وبکبر. 7-2

تمغین هی کٌذ. ٍاحذّبی کبرا  "غیز کبرا"ٍ  "ٍاحذّبی کبرا"تحلیل پَؽؾی دادُ ّبی ٍاحذّبی تحت ثزرعی را ثِ دٍ گزٍُ 

 اعت. "یک"ٍاحذّبیی ّغتٌذ کِ اهتیبس کبرایی آًْب ثزاثز ثب 
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ٍاحذّبی غیز کبرا ثب کغت اهتیبس کبرایی لبثل رتجِ ثٌذی ّغتٌذ، اهب ٍاحذّبیی کِ اهتیبس کبرایی آًْب ثزاثز یک هی ثبؽذ ثب 

اعتفبدُ اس هذل ّبی کالعیک تحلیل پَؽؾی دادُ ّب لبثل رتجِ ثٌذی ًیغتٌذ ٍ رٍػ ّبیی ًیش ثِ هٌظَر رتجِ ثٌذی ٍاحذ 

( اعتفبدُ ؽذُ اعت. ثزای APهذل )پیتزعَى  –ایي تحمیك اس هذل اًذرعَى کِ در ّبی کبرا در فقل دٍم ارائِ ؽذُ اعت 

هؼبدل یک ؽذُ را در ًظز گزفتِ ٍ اس هجوَػِ  CRRکبفیغت ٍاحذّبی کبرایی کِ اهتیبس آًْب در هذل  APاعتفبدُ اس هذل 

تزتیت ٍاحذّبی کبرا ثب اهتیبساتی ثبالتز هحذٍدیت ّب، هحذٍدیت هزثَط ثِ اى ٍاحذ را حذف ٍ هذل را دٍثبرُ حل کٌیذ. ثِ ایي 

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. APاس یک رتجِ ثٌذی هی گزدًذ. در جذٍل سیز رتجِ ثٌذی هٌبعك کبرا ثب اعتفبدُ اس هذل 

 

 گبوٍ امًزش ي پريرش شُر تُران 99رتبٍ بىذی مىبطق  .2جذيل 

 ًبم هٌغمِ هیشاى کبرایی رتجِ ًبم هٌغمِ رتجِ هیشاى کبرایی

 3هٌغمِ  52/1 1 13هٌغمِ  10 /.986

 6هٌغمِ  158/1 2 5هٌغمِ  11 /.982

 2هٌغمِ  101/1 3 7هٌغمِ  12 /.976

 10هٌغمِ  096/1 4 19هٌغمِ  13 /.96

 14هٌغمِ  08/1 5 12هٌغمِ  14 /.734

 11هٌغمِ  039/1 6 1هٌغمِ  15 /.933

 9هٌغمِ  035/1 7 8هٌغمِ  16 /.90

 4هٌغمِ  025/1 8 18هٌغمِ  17 /.873

 15هٌغمِ  003/1 9 17هٌغمِ  18 /.87

    16هٌغمِ  19 /.80

 

 

 :تحلیل حسبسیت پبرامترَبی يريدی ي خريجی در اوذازٌ کبرایی َر مىطقٍ. 7-3

، همبدیز کبرایی ّز هٌغمِ، ثب حذف یک ػبهل ٍرٍدی یب CRRپظ اس ثِ دعت آٍردى اًذاسُ کبرایی ّز هٌغمِ تَعظ هذل 

گبًْف هجذدا هحبعجِ ؽذُ اعت. ثب حذف ػبهل ّبی ٍرٍدی یب خزٍجی، اًذاسُ کبرایی هٌبعك  19خزٍجی اس توبم هٌبعك 

 هوکي اعت افشایؼ یب کبّؼ یبثذ ٍ یب ثذٍى تغییز ثوبًذ.

عزاًِ ثَدجِ  ثب حذف ػبهل ٍرٍدی 3هثال هٌغمِ کبرای ؛ ّویي تجشیِ ٍ تحلیل را در هَرد عبیز هٌبعك ًیش هی تَاى ثِ کبر ثزد

ّشیٌِ( غیز کبرا هی ؽَد. ایي اهز ًؾبى هی دّذ کِ ایي هٌغمِ ًغجت ثِ عبیز هٌبعك اس ثَدجِ کوتزی اعتفبدُ ًوَدُ ٍ در )

 اعتفبدُ اس ایي هٌجغ هَفك ػول کزدُ اعت.

اؽتِ اعت. ایي ذف ػبهل خزٍجی هیبًگیي درفذ لجَلی ٍ ػبهل ٍرٍدی هؼلویي کبّؼ دثب ح 11ًذاسُ کبرایی هٌغمِ کبرای ا

اهز ثیبى کٌٌذُ ایي هَضَع اعت کِ ایي هٌغمِ در کغت درفذ لجَلی هَفك ػول کزدُ ٍ ّوچٌیي در اعتفبدُ هٌبعت اس 

 .خَد ػولکزد لبثل لجَلی داؽتِ اعتهؼلویي 

 هٌغمِ ذل هیشاى کبرایی ثِ تزتیتثب تَجِ ثِ دادُ ّبی جذٍل ثب حذف خزٍجی ّبی هتَعظ درفذ لجَلی ٍ هتَعظ ًوزُ هؼ

تغییز کزدُ اعت. ثٌبثزیي هی تَاى گفت کِ اس ثیي خزٍجی ّب، ػبهل درفذ لجَلی ثز رٍی اًذاسُ کبرایی تبثیزگذارتز  12ٍ  13

ثَدُ اعت. ّوچٌیي ثب حذف ٍرٍدی ّبی فضبی هَرد اعتفبدُ، عزاًِ ثَدجِ ًغجت داًؼ آهَس ثِ هؼلن ٍ هؼلویي هیشاى کبرایی 

کزدُ اعت. ثٌبثزیي هی تَاى گفت کِ اس ثیي ٍردی ّب، ػبهل فضبی هَرد اعتفبدُ،  10 ٍ 9، 13، 15 هٌغمِ ثِ تزتیت

تزاکن کالط ّبی فیشیکی دایز( در )تأثیزگذارتزیي ػبهل ثز اًذاسُ کبرایی ثَدُ اعت. ّوچٌیي ػبهل ًغجت داًؼ آهَس ثِ هؼلن 

 .ثیي توبم ٍردی ّب ٍ خزٍجی ّب، کن اثزتزیي ػبهل ثَدُ اعت
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 گیریوتیجٍ . 8

در ایي تحمیك ثزای ثِ دعت آٍردى ؽبخـ ّبی ٍرٍدی ٍ خزٍجی، پظ اس هغبلؼبت کتبثخبًِ ای ٍ اًجبم هقبحجِ ثب خجزگبى 

آهَسػ ٍ پزٍرػ لیغتی اس ایي ؽبخـ ّب جوغ آٍری گزدیذ. چَى تؼذاد ؽبخـ ّب ثغیبر سیبد ثَد، لذا ثب تَجِ ثِ ًظز 

چْبر ذُ ٍ ؽبخـ ّبی هؾبثِ ًیش ثب ّن تزکیت ؽذًذ ٍ در ًْبیت خجزگبى ثزخی اس ؽبخـ ّبی کن اّویت حذف گزدی

 ؽبخـ ٍرٍدی ٍ دٍ ؽبخـ خزٍجی ثِ ؽزح سیز تؼییي گزدیذًذ:

 ؽبخـ ّبی ٍرٍدی: اًَاع فضبّبی هَرد اعتفبدُ، اًَاع عزاًِ ثَدجِ، ًغجت داًؼ آهَس ثِ هؼلن، هؼلویي ّز هٌغمِ.

 ًوزُ هؼذلؽبخـ ّبی خزٍجی: هتَعظ درفذ لجَلی، هتَعظ 

 در ایي تحمیك اًذاسُ کبرایی ثب رٍیکزد تزکیت ٍسًی ػَاهل ثِ دعت آهذُ اعت.

 ت.بًِ آهَسػ ٍ پزٍرػ ثِ دعت آهذُ اعگ 19هیشاى کبرایی ّز یک اس هٌبعك  1 ( در جذٍل1

 هٌبعك کبرا ٍ ًبکبرا هؾخـ ؽذُ اًذ. ثِ عَری کِ هی تَاى گفت: 1( در جذٍل 2

هٌبعك  19ٍ  18، 17، 16، 13، 12، 8، 7، 5، 1هٌبعك کبرا هی ثبؽٌذ ٍ هٌبعك  15ٍ  14، 11 ،10، 9، 6، 4، 3، 2هٌبعك 

 ًبکبرا هی ثبؽٌذ.

( در جذٍل ػلل کبرایی هٌبعك کبرا ٍ ػلل ًبکبرایی هٌبعك ًبکبرا ثزرعی ؽذُ اعت. د رایي لغوت ًحَُ تؾخیـ ٍاحذای 3

 ٍاحذ تحت ثزرعی هغزح ؽذُ اعت.هزجغ ٍ ًحَُ عبخت ٍاحذ هجبسی ٍ چگًَگی همبیغِ آى ثب 

 ثِ عَر کبهل ارائِ ؽذُ اعت. 3ًوبیؼ ػلت ػذم کبرایی هٌبعك کبرا ٍ ػلت کبرایی هٌبعك کبرا در ضویوِ 

ثِ تزتیت رتجِ ّبی اٍل، دٍم ٍ عَم را  2ٍ  6، 3ًحَُ رتجِ ثٌذی ٍاحذّبی کبرا ٍ ًبکبرا ثیبى ؽذُ اعت. هٌبعك  2 ( در جذٍل4

 کغت ًوَدُ اًذ.

تَجِ ثِ تَضیحبت فَق هی تَاى اظْبر کزد ّز هٌغمِ در تَلیذ کذام خزٍجی هَفك ٍ در تَلیذ کذام خزٍجی ًبهَفك ثَدُ ثب 

ِ اس کذام ٍرٍدی ثِ ًحَ هٌبعت تز هقزف کزدُ ٍ در هقزف کذام ٍرٍدی سیبدُ رٍی کزدُ اعت. ثِ ػالٍُ هی اعت ٍ یب ایٌک

 .لزار داد تب تجذیل ثِ هٌبعك کبرا ؽًَذتَاى چٌذیي راّکبر را پیؼ رٍی هٌبعك ًبکبرا 
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Performance evaluation of education and training centers in19 

districts of Tehran for optimal allocation of resources by using 

data envelopment analysis 
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Abstract 

This article has been done in order to evaluate the performance of education and training centers in19 districts of 

Tehran and Performance Index, which is defined as outputs to inputs, has been selected as the performance 

criteria of education and training centers in19 districts of Tehran. In this research, data envelopment analysis 

models, which is a technique based on mathematical programming has been used to assess the relative 

efficiency of similar decision making units that have multiple inputs and outputs, to evaluate the performance of 

education and training centers. 

In the end, the sensitivity analysis in some aspects of the model was done to determine that each district uses 

which input better and which output of the district is at an optimal level, and also the suggestions were presented 

for converting inefficient units to efficient units. Based on the model presented in this research, districts 2, 3, 4, 

6, 9, 10, 11, 14, 15, were diagnosed efficient and the rest of the districts were inefficient. 

Keywords: performance evaluation, education and training centers in19 districts of Tehran, efficient districts, 

inefficient districts 

 

 


