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ΣΥΝΟΨΗ
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνάται η εφαρµογή της ποσοτικής µεθόδου
Data Envelopment Analysis (DEA) στην αξιολόγηση της σχετικής αποδοτικότητας
εκπαιδευτικών µονάδων. Πιο συγκεκριµένα, µετά την εξέταση των γενικών αρχών
της µεθόδου (Κεφάλαιο 1) και της διεθνούς εµπειρίας από την εφαρµογή αυτής
(Κεφάλαιο 2), δίνεται η µεθοδολογία επιλογής και διαµόρφωσης των δεικτών
αξιολόγησης (Κεφάλαιο 3) και η διαδικασία συλλογής πρωτογενών δεδοµένων και
επεξεργασίας αυτών (Κεφάλαιο 4). Με την εφαρµογή της µεθόδου και την ανάλυση
των αποτελεσµάτων (Κεφάλαιο 5) προκύπτουν τα τελικά συµπεράσµατα (Κεφάλαιο
6) περί της καταλληλότητας της µεθόδου στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών µονάδων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΒΣΑΣ

: Ακαδηµαϊκό τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

∆ΕΟΠΣ

: Ακαδηµαϊκό τµήµα ∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και Πολιτικών
Σπουδών

ΕΠ

: Ακαδηµαϊκό τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

ΕΚΠ

: Ακαδηµαϊκό τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

ΛΧΡ

: Ακαδηµαϊκό τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής

Ο∆Ε

: Ακαδηµαϊκό τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

ΟΕ

: Ακαδηµαϊκό τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης

Α∆ΙΠ

: Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

DEA

: Data Envelopment Analysis

DMU

: Decision Making Unit
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Μέτρηση της Αποδοτικότητας Παραγωγικών µονάδων
Αποδοτικότητα (efficiency) είναι η ικανότητα ενός οργανισµού να παράγει εκροές
(προϊόντα, υπηρεσίες, κτλ.) µε τους ελάχιστους απαιτούµενους πόρους (εισροές). Η
αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας (δηλαδή η παραγωγικότητα) και η
µέτρηση αυτής, είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για την επιβίωση και την
ανταγωνιστικότητα των διαφόρων οργανισµών, καθώς διερευνά τον τρόπο αύξησης
των εκροών χωρίς προηγούµενη αύξηση των εισροών (Avkiran, 2001).

Η µέτρηση της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας (productive efficiency),
ήτοι η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης, είναι προϋπόθεση για την
τροφοδότηση της διοίκησης ενός οργανισµού µε πληροφορίες σχετικά µε την πορεία
αυτού και τη λήψη αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

Η διαδικασία της αξιολόγησης βασίζεται στη φιλοσοφική προσέγγιση περί
«κοινωνικοτεχνικών συστηµάτων» για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων (Bonser,
1992), κατά την οποία κάθε οργανισµός αποτελείται από δύο αλληλοσυνδεόµενα
συστήµατα: το τεχνικό σύστηµα που καθορίζει το ποιες εργασίες πρέπει να
πραγµατοποιηθούν και το κοινωνικό που περιγράφει το πώς πρέπει να γίνουν. Κατά
συνέπεια, τα επιθυµητά αποτελέσµατα για έναν οργανισµό θα προκύψουν µόνο όταν
η σύνδεση των δύο συστηµάτων είναι η βέλτιστη δυνατή.

Κάτω από αυτό το πρίσµα, η αξιολόγηση της αποδοτικότητας είναι το µέσο για τη
βελτιστοποίηση της σύνδεσης µεταξύ του τεχνικού και του κοινωνικού συστήµατος
ενός οργανισµού στοχεύοντας στη:

Α) Συνεχή βελτίωση. Ο εκάστοτε οργανισµός δεν επαναπαύεται στα οποιαδήποτε
κέρδη (οικονοµικά και άλλα) αλλά βρίσκεται σε εγρήγορση: καθώς τα δεδοµένα
αλλάζουν συνεχώς και ο ανταγωνισµός αυξάνεται, µόνο µε καθορισµένους
µηχανισµούς παρακολούθησης της πορείας του είναι πιθανό να καταφέρει να
επιβιώσει και να ευηµερήσει στο µέλλον.
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Β) ∆ιοίκηση µε δεδοµένα (management by facts) και όχι µε υποθέσεις. Ο οργανισµός
ο οποίος δεν έχει δεδοµένα (µετρήσεις) δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει τους στόχους
του, καθώς είναι καταδικασµένος σε στασιµότητα. Αντίθετα, γνωρίζοντας την
τρέχουσα απόδοση και βάσει συγκρίσεων (ενδο-επιχειρησιακά και όχι µόνο)
προκύπτουν τεκµηριωµένα συµπεράσµατα τα οποία στοιχειοθετούν τις προϋποθέσεις
της αλλαγής και της βελτίωσης.
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1.2. H Μέθοδος DEA
1.2.1. Γενικά
Η µέθοδος Data Envelopment Analysis (DEA), η οποία προτάθηκε από τους Charnes,
Cooper και Rhodes το1978, συστηµατοποιώντας το µοντέλο του Farrel (1957, The
measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society),
στοχεύει στην εκτίµηση της σχετικής αποδοτικότητας (comparative ή relative
efficiency) µεταξύ των οµοειδών µονάδων ενός συστήµατος όπως π.χ. σχολεία,
πανεπιστήµια, νοσοκοµεία, υποκαταστήµατα µιας τράπεζας, κτλ. κερδοσκοπικού ή
µη χαρακτήρα.

Οι µονάδες που αποτελούν τα εν λόγω συστήµατα, χαρακτηρίζονται ως οµοειδείς
µεταξύ τους, γιατί χρησιµοποιούν τους ίδιους πόρους (εισροές) για να παράγουν τα
ίδια αποτελέσµατα (εκροές), έχουν όµοιες δραστηριότητες, παραγωγικές διαδικασίες
και στόχους (Γεωργίου et al., 2006).

Θα πρέπει να λεχθεί ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι µονάδες χαρακτηρίζονται
από µία µόνο εισροή και εκροή (single factor) και άρα y=f(x1,…,xn) όπου y το
επίπεδο της εκροής όπως αυτό προκύπτει από διαφορετικές τιµές εισροής x, η
διαδικασία

εκτίµησης

της

αποδοτικότητας

της

παραγωγικής

διαδικασίας

(παραγωγικότητα) είναι απλή και προκύπτει από το λόγο εκροή προς εισροή (Ηeizer
et al., 2006).

Από την άλλη πλευρά, όταν το υπό µελέτη σύστηµα χαρακτηρίζεται από πολλαπλές
εισροές και εκροές, όπως συµβαίνει στην πράξη, δεν είναι δυνατό να ακολουθήσουµε
την ίδια διαδικασία. Η µέθοδος DEA είναι ένα εργαλείο εντοπισµού της σχετικής
αποδοτικότητας συστηµάτων πολλαπλών παραγόντων (multi factor).

Η βασική παραδοχή της µεθόδου είναι ότι αν µια δεδοµένη µονάδα Α ενός
συστήµατος, είναι ικανή να παράξει Υ(Α) αποτελέσµατα, τότε και άλλες µονάδες του
συστήµατος θα πρέπει να είναι σε θέση να τα παράξουν. Αντίστοιχα, αν µια άλλη
µονάδα (Β) είναι ικανή να παράξει Υ(Β) µονάδες τότε και άλλες µονάδες θα πρέπει
να µπορούν να κάνουν το ίδιο. Οι µονάδες Α και Β αλλά και οι υπόλοιπες,

8

συνδυάζονται, έτσι ώστε να προκύψει τελικά η εκτίµηση της αποδοτικότητας
καθεµίας (Trick, 2006).

Η εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται µε τη «σύµπτυξη» των πολλαπλών εισροών και
εκροών που έχουν οι εν λόγω οµοειδείς µονάδες σε µία εικονική (virtual) εισροή και
εκροή, ήτοι µε τη δηµιουργία µιας εικονικής µονάδας. Για την κάθε µονάδα του
συστήµατος, ο λόγος της εικονικής εκροής προς την εικονική εισροή αποτελεί µέτρο
σύγκρισης της αποδοτικότητάς της (Sengupta, 1995).

Η παραπάνω σύγκριση πραγµατοποιείται µέσω ενός µοντέλου γραµµικού
προγραµµατισµού το οποίο ταξινοµεί τις υπό µελέτη µονάδες ανάλογα µε την
αποδοτικότητά τους (efficiency scores), στο διάστηµα [0,1] ή από 0 έως 100%. Αν η
εικονική µονάδα είναι καλύτερη από την πραγµατική, τότε η δεύτερη δεν είναι
αποδοτική σε σχέση µε τις υπόλοιπες, και αντίστροφα.

Γίνεται κατανοητό ότι µε την εφαρµογή της µεθόδου DEA είναι δυνατός ο
εντοπισµός των «primus inter paris», των καλύτερων δηλαδή µερών ενός συστήµατος
αποτελούµενου από οµοειδή µέρη. Πέραν αυτού προκύπτουν τα κάτωθι
(Thannassoulis, 2001 και Charnes et al., 1994):

-

Μία συγκεκριµένη τιµή σχετικής αποδοτικότητας (relative-efficiency score)
για κάθε µονάδα,

-

Οι µεταβολές στο χρόνο της αποδοτικότητας όλων των µονάδων,

-

Η πραγµατοποιούµενη οικονοµία σε χρησιµοποιούµενους πόρους ή αντίθετα
η σπατάλη αυτών σε κάθε µονάδα (Pareto-efficient ή Pareto-inefficient) του
οργανισµού,

-

Περιοχές βελτίωσης για τις υπόλοιπες µη αποδοτικές µονάδες,

-

Οι βέλτιστες πρακτικές (best practices), εκείνες δηλαδή οι αποδοτικές
παραγωγικές µονάδες που θα αποτελέσουν παράδειγµα για τις µη αποδοτικές.
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1.2.2. Λειτουργικές µονάδες λήψης αποφάσεων (Decision Making
Units - DMU’s)
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κατά την εφαρµογή της µεθόδου DEA σε ένα
σύστηµα, οι οµοειδείς µονάδες κρίνονται ως προς την αποδοτική τους ή µη
λειτουργία. Οι µονάδες αυτές ονοµάζονται λειτουργικές µονάδες λήψης αποφάσεων
(Decision Making Units - DMUs) και µπορεί να είναι τµήµατα, λειτουργίες,
υποκαταστήµατα ή διευθύνσεις οργανισµών που ενεργοποιούνται στον ίδιο κλάδο
(Colbelt et al, 2000).

Η επιλογή των DMUs στις οποίες θα εφαρµοστεί η µέθοδος είναι µια σηµαντική και
δύσκολη διαδικασία. Αυτό που µπορεί να λεχθεί είναι ότι (Ahn, 1988):
1. οι τελικές DMUs θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των
διαθέσιµων πόρων και για τις παραγόµενες εκροές, και
2. από το συνολικό αριθµό των DMUs θα πρέπει να προκύπτει ένας
ικανοποιητικός αριθµός βαθµών ελευθερίας, έτσι ώστε σε σχέση µε τον
αριθµό εισροών και εκροών, τα τελικά αποτελέσµατα να έχουν νόηµα.

Βασικός στόχος κάθε µονάδας είναι η µετατροπή των εισροών σε εκροές (Σχήµα 1)
κατά τρόπο αποδοτικό, δηλαδή όπως ελέχθη και παραπάνω, να µην είναι δυνατή η
παραγωγή αυτών µε λιγότερους πόρους ή αντιθέτως να µην είναι δυνατή η παραγωγή
περισσότερων εκροών µε την ίδια ποσότητα εισροών.
Σχήµα 1.1. ∆ιαδικασία µετατροπής στην DMU (Thanassoulis, 2001)

Εισροές

∆ιαδικασία
µετατροπής
στην DMU

Εκροές

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς Charnes(1981) και Casu et al (2006), πρέπει να λεχθεί
ότι µία DMU δεν κρίνεται αποδοτική (Pareto-efficient) όταν είναι δυνατή:
- Η αύξηση µίας εκροής, χωρίς αύξηση εισροών και χωρίς µείωση κάποιας άλλης
εκροής  προσανατολισµός στις εκροές (output orientation). Σε αυτή την περίπτωση
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διερευνάται το πόσο µπορούν να αυξηθούν οι εκροές µε δεδοµένες τις εισροές
(µεγιστοποίηση των εκροών), και
-

Η µείωση µίας εισροής χωρίς αύξηση µίας άλλης εισροής και χωρίς µείωση

κάποιας εκροής προσανατολισµός στις εισροές (input orientation). Εδώ
διαπιστώνεται πόσο µπορεί να µειωθούν οι εισροές µε δεδοµένες τις εκροές
(ελαχιστοποίηση των εισροών).

1.2.3. Εισροές και εκροές
Για να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις της αποδοτικότητας των DMU’s µε τη µέθοδο
DEA είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι εισροές και οι εκροές. Η διαδικασία αυτή
είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, καθώς προϋποθέτει ανάλυση της δοµής και λειτουργίας
των παραγωγικών µονάδων. Ταυτόχρονα, η παράλειψη σηµαντικών εισροών ή
εκροών συνεπάγεται συχνά την παραγωγή µη αξιόπιστων αποτελεσµάτων
(Thanassoulis, 2001).

Οι εν λόγω δείκτες εισροών και εκροών (input/output indicators) θα πρέπει να είναι
τέτοιοι έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται :
-

στις τελικές εισροές το σύνολο των χρησιµοποιούµενων πόρων, και

-

στις τελικές εκροές το σύνολο των αποτελεσµάτων της λειτουργικής µονάδας.

Στη διαδικασία επιλογής τους, σηµαντικό ρόλο παίζουν διάφορες δοκιµές
(προσθαφαιρέσεις, συµπτύξεις εισροών και εκροών), στατιστικά τεστ συσχέτισης των
δεικτών (correlation) και αναλύσεις ευαισθησίας: βάσει αυτών προσδιορίζεται η
βαρύτητα του κάθε δείκτη στα αποτελέσµατα (Ahn, 1988; Thanassoulis, 2001; Casu
et al, 2006).

Λαµβάνοντας υπόψη τους Γεωργίου et al. (2006), Dyson et al. (2001) και
Thanassoulis (2001), θα πρέπει να λεχθεί ότι ο καθορισµός του συνολικού αριθµού
εισροών και εκροών θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή γιατί:
(α) καθεµία επιπλέον εισροή ή εκροή προσθέτει έναν παραπάνω περιορισµό
συρρικνώνοντας την περιοχή των λύσεων του µοντέλου και εµφανίζοντας πολλές
µονάδες ως αποδοτικές.
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(β) όσες λιγότερες είναι οι µεταβλητές, τόσο περισσότερες λειτουργικές µονάδες
µπορούν να συγκρίνονται άµεσα µεταξύ τους λόγω χαµηλής εξειδίκευσης στις υπό
εξέταση λειτουργίες.

Σε σχέση µε τα παραπάνω, αλλά και µε όσα ελέχθησαν στο 1.2.2., διατυπώνεται ο
γενικός κανόνας ο οποίος συσχετίζει τον αριθµό των DMUs µε το συνολικό αριθµό
εισροών και εκροών και πιο συγκεκριµένα n+m≤N/3 (Sinuany-Stern, 1993):
όπου

n: αριθµός εισροών
m: αριθµός εκροών
Ν: πλήθος DMUs

Παρόλα αυτά θα πρέπει να λεχθεί ότι όπου κρίνεται αναγκαίο λόγω της φύσης του
προβλήµατος, ο κανόνας αυτός δεν ακολουθείται.

1.2.4. Η µαθηµατική έκφραση της µεθόδου DEA
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η µέθοδος DEA προτάθηκε από τους Charnes et al.
(1978) οι οποίοι πρότειναν το µοντέλο Μ1 για τη µέτρηση της αποδοτικότητας ενός
συστήµατος αποτελούµενου από οµοειδείς µονάδες. Πιο συγκεκριµένα, (Ahn et al.,
1988; Bessent et al., 1982; Ray, 1991; Sarrico et al., 2000), θεωρούµε ότι υπάρχουν
µετρήσεις οµοειδών εισροών και εκροών για κάθε j(= 1,…, N) µονάδες οι οποίες
παρουσιάζονται µε τη µορφή :

 x1 j 
 
 x2 j 
. 
 
. 
x j =  xij  ,
 
. 
 
. 
x 
 mj 

 y1 j 
 
 y2 j 
. 
 
. 
y j = y 
 rj 
. 
 
. 
y 
 nj 

όπου xij>0 αντιπροσωπεύει την παρατηρούµενη τιµή της i εισροής και yrj>0
αντιπροσωπεύει την παρατηρούµενη τιµή της r εκροής για τη j(=1,…, Ν) µονάδα.
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Σε σχέση µε τα παραπάνω και για να εκτιµηθεί η αποδοτικότητα µιας µονάδας k,
προκύπτει το µοντέλο:
n

max hk =

∑u y
r =1
m

r

∑vx
i =1

i

rk

ik

µε περιορισµούς :
n

∑u y
r =1
m

r

∑vx
i =1

i

rj

≤ 1 , j=1,…, Ν και

ij

Ur, Vi ≥ 0 (r=1,…,n; i=1,…,m)

Όπου yrj = ποσότητα εκροής r από τη µονάδα j
xij = ποσότητα εισροής i από τη µονάδα j
Ur=

συντελεστής βαρύτητας της εκροής r

Vi=

συντελεστής βαρύτητας της εισροή i

N= o αριθµός των DMUs
n= o αριθµός των εκροών
m= o αριθµός των εισροών

Από το παραπάνω µοντέλο, προκύπτει ότι η µονάδα k είναι σχετικά αποδοτική (hk
=1) όταν καµιά άλλη µονάδα δεν παράγει περισσότερο από αυτή σε µία
(τουλάχιστον) εκροή, χωρίς να παράγει λιγότερο σε κάποια άλλη ή χωρίς να απαιτεί
µεγαλύτερη ποσότητα σε µία (τουλάχιστον) εισροή.

Καθώς το Μ1 είναι µη γραµµικό µοντέλο (nonlinear), µετατρέπεται σε µοντέλο
γραµµικού προγραµµατισµού εξισώνοντας τον αριθµητή ή τον παρανοµαστή µε µια
σταθερά, τη µονάδα (δηλαδή κανονικοποιώντας το). Με αυτό τον τρόπο έχουµε τις
κάτωθι περιπτώσεις (Μ2 και Μ3):
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Μ2

Μ3

n

hk = max ∑
i =1

u y
r

m
1
= min ∑
hk
i =1

rk

µε περιορισµούς :
m

∑vx
i =1

i

ik

n

∑u y
i =1

m

∑u y ∑vx
i =1

r

rj

-

i =1

i

i

ik

µε περιορισµούς :

=1 ,

n

vx

ij

≤ 0, ∀ j και

rk

m

∑
i =1

Ur, Vi ≥ 0 (r=1,…,n; i=1,…,m)

r

=1 ,
n

vi xij -

∑u y
i =1

r

rj

≥ 0, ∀ j και

Ur, Vi ≥ 0 (r=1,…,n; i=1,…,m)

Οι συντελεστές βαρύτητας των εκροών (Ur) και των εισροών (Vi) καλούνται
εικονικές τιµές ή εικονικοί πολλαπλασιαστές (virtual prices, virtual multipliers). Η
σταθµισµένη εκροή

∑vx
i

ij

∑u y
r

καλείται «εικονική εκροή» και αντίστοιχα το
rj

«εικονική εισροή».
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1.3. H Μέθοδος DEA και οι δείκτες απόδοσης
Όπως ελέχθη και παραπάνω, για την εφαρµογή της µεθόδου DEA απαιτείται η
κατάρτιση δεικτών, σε αυτή την περίπτωση δεικτών εισροών και εκροών, µέσω των
οποίων θα υπολογιστεί η απόδοση των DMUs. Κατά συνέπεια µπορεί να θεωρηθεί
ότι η εν λόγω µέθοδος παρουσιάζει κοινά σηµεία µε τη διαδικασία κατάρτισης των
δεικτών απόδοσης (performance indicators).

Πράγµατι, ένας δείκτης απόδοσης είναι ο λόγος µιας εκροής προς µία εισροή, ο
οποίος στοχεύει στην µέτρηση ενός φαινοµένου σχετικά µε µία υπό µελέτη µονάδα.
Σε αντίθεση όµως µε τη µέθοδο DEA, οι δείκτες δεν:
-

δίνουν πληροφορίες για τη σχετική αποδοτικότητα µεταξύ των µονάδων ενός
συστήµατος,

-

µπορούν να εκτιµήσουν την ταυτόχρονη δράση πολλαπλών εισροών στην
παραγωγή πολλαπλών εκροών (τουλάχιστον όχι µεµονωµένα αλλά µόνο σε
οµάδες δεικτών - clusters),

-

επιδεικνύουν τη βέλτιστη µονάδα (µε το µικρότερο λόγο εισροής προς εκροή).

Παρόλα αυτά, καθώς και οι δύο µέθοδοι στοχεύουν στην αξιολόγηση οµοειδών
µονάδων ενός συστήµατος (π.χ. τα πανεπιστήµια µιας χώρας) και στην µέτρηση της
αποδοτικότητας αυτών, µπορεί να λεχθεί ότι όσον αφορά στην διαδικασία επιλογής
των εισροών και εκροών κατά την DEA εφαρµόζονται οι βασικές αρχές των δεικτών
απόδοσης. Πιο συγκεκριµένα (Κaiser, 2002):

1) Ποσοτικοποίηση (Quantitative): Ο δείκτης θα πρέπει να παρέχει ποσοτικά
στοιχεία τα οποία µπορούν να ερµηνευτούν από τους χρήστες αντικειµενικά.
Από την άλλη µεριά, επειδή όλα τα φαινόµενα δεν µπορούν να µετρηθούν, ο
ερευνητής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στον αποκλεισµό
διαφόρων φαινοµένων εξαιτίας της ποιοτικής και άρα µη µετρήσιµης χροιάς
τους.

2) Αξιοπιστία περιεχοµένου (Content Validity): Ο δείκτης (εισροή ή εκροή) θα
πρέπει να µετρά το φαινόµενο για το οποίο έχει κατασκευαστεί.
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3) Εγκυρότητα (Reliability): Οι δείκτες (εισροής ή εκροής) θα πρέπει να
βασίζονται σε σωστά πρωτογενή δεδοµένα των οποίων η ορθότητα θα µπορεί
να επιβεβαιωθεί και από τρίτους και να καταλήγουν πάντα στο ίδιο
αποτέλεσµα όσες φορές και να επαναληφθεί η διαδικασία.

4) ∆υνατότητα πραγµατοποίησης (Feasibility): Η συλλογή δεδοµένων για κάθε
εισροή και εκροή και η επεξεργασία αυτών θα πρέπει να είναι δυνατή. Το
κριτήριο αυτό σχετίζεται µε τη χρήση διαθέσιµων πόρων και φυσικά µε την
προσπάθεια βέλτιστης χρήσης αυτών.

5) Στρατηγική (Strategic): Οι δείκτες πρέπει να σχετίζονται µε τη στρατηγική
του εκάστοτε υπό µελέτη οργανισµού και να µετρούν την πρόοδο και τη
βελτίωση αυτού.
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1.4. H Μέθοδος DEA ως εργαλείο διοίκησης
Τα συστήµατα όπου εφαρµόζεται η µέθοδος DEA, είναι σχετικά πολύπλοκα καθώς
αποτελούνται από υποσυστήµατα ή µονάδες των οποίων η συντελούµενη
παραγωγική διαδικασία δέχεται περισσότερες της µίας εισροές (multiple inputs) και
παράγει πολλές εκροές (multiple outputs). Τα συστήµατα αυτά, χαρακτηρίζονται από
µια παραγωγική διαδικασία πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη (Athanassopoulos, 1995)
µε αντίστοιχα πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Τα αξιολογικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου,
αποτελούν σηµαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για τη διοίκηση ενός τέτοιου
πολύπλοκου συστήµατος ή οργανισµού. Καθώς αντικείµενο µελέτης είναι το εάν και
κατά πόσο µία λειτουργική µονάδα είναι σχετικά αποδοτική στο να «µεταµορφώνει»
τους πόρους σε προϊόντα, γίνεται κατανοητό ότι µέσω των αποτελεσµάτων σχετικής
αποδοτικότητας καθίσταται δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά στην
αποτελεσµατικότητα της διοίκησης και στον εντοπισµό των προβληµατικών και µη
περιοχών.

Επιπλέον, µέσω της εφαρµογής της µεθόδου πραγµατοποιείται εκτίµηση της
απόδοσης των DMU’s και εντοπίζονται οι καλύτερες πρακτικές (best practices). Πιο
συγκεκριµένα, η εκτίµηση της σχετικής αποδοτικότητας µε τη µέθοδο DEA µπορεί
να ενταχθεί στη γενικότερη πολιτική του οργανισµού και µπορεί να γίνει µέσω
σύγκρισης (comparative), προόδου (progress) και στόχου (target), (Aspinwall, 2001):

α) Η εκτίµηση σύγκρισης ή benchmarking (Τσιότρας, 2002) διερευνά την
ανταγωνιστικότητα του εκάστοτε υπό µελέτη οργανισµού σε σχέση µε άλλους που
έχουν το ίδιο αντικείµενο εργασίας. Βάσει συγκεκριµένων εισροών και εκροών,
µπορεί να αναφέρεται στην εκτίµηση της απόδοσης (FEU, 2001):
- διαφορετικών τµηµάτων στον ίδιο φορέα, π.χ. της γραµµατείας του ΒΣΑΣ µε του
ΕΚΠ (αυτοαξιολόγηση του οργανισµού),
- της ίδιας διαδικασίας µεταξύ οργανισµών ιδίου αντικειµένου, π.χ. των βιβλιοθηκών
στο σύνολο των πανεπιστηµίων της χώρας, και
- της ίδιας διαδικασίας µεταξύ οργανισµών διαφορετικού αντικειµένου και άρα µη
ανταγωνιστικών µεταξύ τους (λειτουργικό benchmarking), π.χ. του γραφείου
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διασύνδεσης

ενός

πανεπιστηµίου

µε

ένα

ΓραΣΕΠ

(Γραφείο

Σχολικού

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού).

β) Η εκτίµηση προόδου εντοπίζει την τρέχουσα θέση του οργανισµού σε σχέση µε τη
θέση που είχε στο παρελθόν (αυτό-αξιολόγηση του οργανισµού). Εξετάζει την πορεία
εξέλιξης των οµοειδών µονάδων που τον αποτελούν σε σχέση µε τις
προκαθορισµένες εισροές και εκροές. Κρίσιµο στοιχείο είναι η ύπαρξη µέτρησης που
να µπορεί θεωρηθεί ως µηδενική και βάσει αυτής να γίνονται οι συγκρίσεις στο
µέλλον. Η µηδενική µέτρηση, το σηµείο αναφοράς από το οποίο αρχίζει η απόπειρα
βελτίωσης, θα πρέπει να είναι ειλικρινής και µπορεί να αφορά (1) όντως τη χρονική
στιγµή κατά την οποία εισήχθη η µέθοδος DEA στον οργανισµό ή (2) µία κρίσιµη
περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας συνέβη κάποιο σηµαντικό γεγονός. Π.χ. για τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα το σηµείο µηδέν θα µπορούσε να είναι η ψήφιση
του νόµου περί της «∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»,
δηλαδή το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 (ΦΕΚ, 2005).

γ) Τέλος, η εκτίµηση στόχου έχει να κάνει µε τη θέση που καταλαµβάνει ο
οργανισµός έχοντας ως σηµείο αναφοράς έναν στόχο ο οποίος τέθηκε από τον ίδιο,
π.χ. από πρυτανικές αρχές (αυτό-αξιολόγηση) ή από έξωθεν φορείς (π.χ. Α.∆Ι.Π.,
Υπουργείο Παιδείας, κτλ.). Προφανώς, η εν λόγω µέθοδος εκτίµησης προϋποθέτει
εµπειρία στη λειτουργία βάσει µετρήσιµων στόχων και στην εφαρµογή της DEA,
καθώς είναι πιθανό να προκαλέσει δυσάρεστες καταστάσεις σε µη εξοικειωµένα
ιδρύµατα (π.χ. µειωµένες επιδοτήσεις λόγω χαµηλών εκροών).

Βάσει των παραπάνω, και όσον αφορά τη χρήση της µεθόδου DEA ως µεθόδου
αξιολόγησης της απόδοσης των οργανισµών, θα πρέπει να λεχθεί ότι καθώς η
εφαρµογή της µεθόδου αποσκοπεί στην βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιµων
πόρων µεταξύ ενός συστήµατος λειτουργικών µονάδων παίζει καθοριστικό ρόλο ως
εργαλείο διοίκησης: µια µονάδα που δεν εκµεταλλεύεται πλήρως τους υπάρχοντες
πόρους που έχει είναι δυνατό να βοηθηθεί από την εφαρµογή της µεθόδου και να
αυξήσει την αποδοτικότητά της.
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1.5. Η µέθοδος DEA στην αξιολόγηση της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης
Όπως ελέχθη και παραπάνω, η µέθοδος DEA εφαρµόστηκε σε ιδιωτικούς και
δηµόσιους οργανισµούς, όπως σχολεία, νοσοκοµεία, τράπεζες, κτλ. για την
αξιολόγηση της αποδοτικότητάς τους. Στο πλαίσιο των συνεχών εξελίξεων στο χώρο
της παιδείας παγκοσµίως (αύξηση του αριθµού των εισακτέων φοιτητών, µείωση των
κρατικών επιχορηγήσεων, κτλ.) και καθώς και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
επιβάλλεται να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, γίνεται προφανές ότι η µέθοδος
DEA µπορεί να προσφέρει και να παίξει σηµαντικό ρόλο στη συνεχή βελτίωση
αυτών.

Πράγµατι, υπάρχει πληθώρα ερευνών για τη χρήση της εν λόγω µεθόδου στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση κυρίως σε αµερικανικούς και βρετανικούς εκπαιδευτικούς
οργανισµούς. Πιο συγκεκριµένα, έχει χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση:
1. πανεπιστηµίων (Ahn,1988; Breu, 1994; Sarrico et al., 2000),
2. πανεπιστηµιακών τµηµάτων (Beasley, 1990 και 1995; Johnes et al. 1993;
Stern, 1994), και
3. επιµέρους πανεπιστηµιακών υπηρεσιών (π.χ. σε βιβλιοθήκες Reichmann et al.,
2006; Chen, 1997).

Κατά την ανάπτυξη µοντέλων (όπως τα µοντέλα της DEA) για την εκπαιδευτική
παραγωγική διαδικασία εν γένει και για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση ειδικότερα,
είναι απαραίτητη η αποδοχή των κάτωθι παραδοχών (βασισµένο στον Mehrez, 2000):
1. Η προσφορά περιλαµβάνει δηµόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς
οργανισµούς οι οποίοι µπορεί να έχουν διαφορετικούς σκοπούς (π.χ. τα µεν
δηµόσια να αυξήσουν την ποιότητα, ενώ τα ιδιωτικά το κέρδος) και λοιπά
χαρακτηριστικά

(οργάνωσης

και

διοίκησης,

χρηµατοδότησης

των

δραστηριοτήτων, κτλ.).
2. Όλοι οι ανταγωνιστές λειτουργούν σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό σε αναπτυσσόµενα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπου
ιδιωτικά ιδρύµατα είναι δυνατό να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς τους επειδή
κάποια δηµόσια επηρεάζονται από το πολιτικό/νοµικό εξωτερικό περιβάλλον
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(όπως π.χ. στην ελληνική περιφέρεια λόγω της καθιέρωσης της βάσης του 10 το
ακαδηµαϊκό έτος 2005-06),
3. Οι κυβερνήσεις επηρεάζουν τη ροή του χρήµατος προς τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα,
4. Οι διαθέσιµοι πόροι είναι δεδοµένοι, η ζήτηση επίσης και η βασική µονάδα
χρόνου είναι το ακαδηµαϊκό έτος.

Κλείνοντας, θα πρέπει να λεχθεί ότι µπορούν να εντοπιστούν τουλάχιστον τρεις
οµάδες διαφορετικών συµφερόντων (stakeholders) οι οποίες ενδιαφέρονται για τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης ενός ιδρύµατος όσον αφορά στην
αποδοτικότητά του (Sarrico, 1997; 2000). Πιο συγκεκριµένα ενδιαφέρεται:
1. Το κοινωνικό σύνολο, έτσι όπως αυτό εκπροσωπείται από την κυβέρνηση η
οποία βάσει της αξιολόγησης κατανέµει τα διαθέσιµα κονδύλια,
2. Η οµάδα των δυνητικών φοιτητών που βάσει της αξιολόγησης θα κάνουν την
επιλογή της σχολής ή του τµήµατος στο οποίο θα πραγµατοποιήσουν τελικώς
τις σπουδές τους,
3. Το εκπαιδευτικό ίδρυµα αυτό καθ’ αυτό, καθώς η διοίκηση προσπαθεί να
συγκεράσει τους έξωθεν καθορισµένους στόχους (από π.χ. το Υπουργείο
Παιδείας) µε το όραµα του ιδρύµατος και τους αντικειµενικού στόχους αυτού.

20

1.6. Σύνοψη
Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι η µέθοδος DEA είναι ένα δυναµικό διοικητικό
εργαλείο µέσω του οποίου η διοίκηση ενός οργανισµού µπορεί να θέσει τις βάσεις για
βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων πόρων µε ταυτόχρονη µεγιστοποίηση των
παραγόµενων αποτελεσµάτων. Το εν λόγω εργαλείο, συντελεί στην υλοποίηση των
στρατηγικών στόχων οι οποίοι ορίζονται εκ των προτέρων από τη διοίκηση και γι’
αυτό και η συνολική διαδικασία αξιολόγησης µπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στη
στρατηγική του οργανισµού (Raeside, 2001).

Η διαδικασία παραγωγής δεδοµένων µέσω της DEA αλλά και η διαχείριση των
πληροφοριών που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου υλοποιείται

στο

πλαίσιο του ευρύτερου στόχου και αυτοσκοπού των πανεπιστήµιων, της αναζήτησης
δηλαδή της γνώσης. Λαµβάνοντας δε υπόψη ότι στη σύγχρονη κοινωνία της
πληροφορίας, µόνο οι κατέχοντες τη γνώση θα προχωρήσουν και θα επιβληθούν του
ανταγωνισµού, συµπεραίνεται η σηµαντικότητα του εργαλείου αυτού προς µια
αποδοτικότερη λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να λεχθεί ότι τα αποτελέσµατα σχετικής αποδοτικότητας που
παράγονται από την εφαρµογή της µεθόδου, πέραν της στρατηγικής και εκτελεστικής
υφής που έχουν όσον αφορά τη συνεχή βελτίωση ενός εκπαιδευτικού οργανισµού,
θεωρούνται ως «βοηθοί» της σωστής κρίσης οι οποίοι σε καµία περίπτωση δεν την
υποκαθιστούν. «Οι αριθµοί δε µιλάνε και δεν πρέπει να µιλάνε από µόνοι τους. Η
απλή εποπτεία δεν είναι ποτέ αρκετή, η ερµηνεία είναι πάντα απαραίτητη» (Tavenas,
2003).
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1.7. Στόχοι
Στόχος της προτεινόµενης εργασίας είναι να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος DEA ως
εργαλείο αυτο-αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µέσω της εκτίµησης
της σχετικής αποδοτικότητας των υπαγόµενων σε αυτά τµηµάτων ή σχολών. Με τον
τρόπο αυτό, το κάθε ίδρυµα θα γνωρίζει τα αδύναµα και δυνατά σηµεία του και θα
µπορεί να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα για µια πορεία βελτίωσης. Στο πλαίσιο
αυτό, η µέθοδος θα εφαρµοστεί στην περίπτωση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 3.2.

Κατά τα προηγούµενα, η µέθοδος DEA γενικά και ειδικότερα το µοντέλο
αξιολόγησης που θα προκύψει, θα χρησιµοποιηθεί ως µέσο λήψης αποφάσεων, το
οποίο θα µπορεί η εκάστοτε διοίκηση του κάθε τµήµατος και πανεπιστηµίου να
χρησιµοποιήσει, στοχεύοντας στην αποτελεσµατικότερη διοίκηση και στη βέλτιστη
χρήση των διαθεσίµων πόρων µέσω της εκτίµησης της απόδοσής του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
2.1. Εισαγωγή
Όπως προαναφέρθηκε (παράγραφος 1.5), η µέθοδος DEA έχει χρησιµοποιηθεί στη
µελέτη της σχετικής αποδοτικότητας, τόσο πανεπιστηµιακών τµηµάτων, όσο και
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων εν γένει. Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η
παρουσίαση σχετικών άρθρων και κυρίως των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν.

Το σύνολο των συγγραφέων, οι εργασίες των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω,
αποδέχεται την προσέγγιση της «παραγωγικής διαδικασίας», ότι δηλαδή τα υπό
µελέτη πανεπιστήµια ή τµήµατα λειτουργούν (π.χ. προσλαµβάνοντας προσωπικό ή
πραγµατοποιώντας δαπάνες) µε στόχο την παραγωγή αποτελεσµάτων. Βάσει αυτής
της προσέγγισης επιλέγονται οι µεταβλητές εισροών και εκροών.

Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη φύση της πανεπιστηµιακής
παραγωγικής διαδικασίας (η οποία περιλαµβάνει τη διδακτική διάσταση, την
ερευνητική και εκείνη της κοινωνικής προσφοράς), οι συγγραφείς επιλέγουν να
συµπεριλάβουν δείκτες σχετικούς µε µία ή περισσότερες από αυτές.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να λεχθεί ότι η βασική εκροή της πανεπιστηµιακής
λειτουργίας είναι αυτή της παραγωγής γνώσης (είτε γενικής µέσω της έρευνας είτε
προσωπικής για τον εκάστοτε φοιτητή µέσω της διδασκαλίας) και η προσπάθεια
επικεντρώνεται στην εύρεση και κατάρτιση κατάλληλων δεικτών για τη µέτρηση
κυρίως αυτής.

Από την άλλη πλευρά και καθώς δεν υπάρχουν κανόνες καθορισµού των εισροών και
εκροών (παρά µόνο γενικοί, π.χ. ότι το άθροισµα των µεταβλητών θα πρέπει να είναι
ίσο µε το 1/3 των DMUs), η όλη διαδικασία υπόκειται στην αντίληψη και στα
κριτήρια που ο εκάστοτε συγγραφέας ορίζει. Έτσι παρατηρούνται µεταβλητές που
παρουσιάζονται σε άλλα άρθρα ως εισροές και σε άλλα ως εκροές χωρίς να
στοιχειοθετείται η διαφοροποίηση αυτή. Παραδείγµατος χάριν, όπως φαίνεται και
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παρακάτω, ο δείκτης «ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές» λαµβάνεται ως εισροή στον
Αhn et al. (1988) και ως εκροή στον Tomkins et al. (1988).
Αντίστοιχα προβλήµατα παρουσιάζονται στην ερευνητική δραστηριότητα, την πιο
διφορούµενη ίσως διάσταση (µε τους συγγραφείς να παραδέχονται ότι υπάρχει µια
ασάφεια ή και ανικανότητα ακριβούς προσδιορισµού του ρόλου της, Tomkins, 1988;
Johnes, 1993, κτλ.): συγκεκριµένα, υπάρχουν συγγραφείς που την αντιµετωπίζουν ως
εισροή (Αhn, 1988), ως εκροή (Tomkins, 1988) ή και τα δύο (Beasley, 1995; 2000).

Ως γενική αντίληψη ή αρχή και βάσει πάντα της προσέγγισης της «παραγωγικής
διαδικασίας», µπορεί να λεχθεί ότι µία µεταβλητή εκλαµβάνεται ως εκροή όταν
αντικατοπτρίζει την αγοραία αξία (market value) της εκάστοτε υπό µελέτη
διάστασης, ενώ ως εισροή όταν αφορά στα κονδύλια, πόρους και λοιπό εξοπλισµό
που απαιτούνται για την παραγωγή αποτελεσµάτων.

Επιπλέον και όσον αφορά στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, η αντιµετώπιση της εν
λόγω µεταβλητής πρέπει να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, γιατί, καθώς υπάρχουν
ιδιαίτεροι ποιοτικοί λόγοι που διαφοροποιούν την αξία των δηµοσιεύσεων µεταξύ
τους η αξιολόγησή τους καθίσταται ιδιαίτερα προβληµατική, κυρίως όταν οι
µετρήσεις αυτών είναι σε συνολικά, απόλυτα νούµερα. (όπως γίνεται κατανοητό
υπάρχει ποιοτική διαφορά ανάµεσα π.χ. στα άρθρα που δηµοσιεύονται σε διεθνή
επιστηµονικά περιοδικά και σ’ αυτά που δηµοσιεύονται σε εκλαϊκευµένα περιοδικά
ευρείας κυκλοφορίας).

Τέλος, θα πρέπει να λεχθεί ότι οι συγγραφείς που παρουσιάζονται παρακάτω:
- επιλέγουν δείκτες στις µετρήσεις των οποίων δεν απαιτείται καταµερισµός των
µετρήσεων µεταξύ διδασκαλίας και έρευνας (εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ένας
τέτοιος διαχωρισµός θα ήταν ιδιαίτερα προβληµατικός, Beasley, 2000).
- έχουν ως στόχο τη µεγιστοποίηση των εκροών µε σταθερές τις εισροές (output
orientation, expansion) εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
- καθορίζουν τις διάφορες εισροές και εκροές, τη συλλογή δεδοµένων, καθώς και τα
έτη αναφοράς της έρευνας µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία από ποικίλες πηγές
(περιοδικά, στατιστικές υπηρεσίες, κτλ).
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- αποδέχονται ότι η όλη εφαρµογή της µεθόδου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
διέπεται από την αρχή της ισότητας: όλοι οι συµµετέχοντες φοιτητές λαµβάνουν ίση
ποσότητα γνώσης ανεξαρτήτως του ποιοι είναι ή σε ποιο ίδρυµα ή τµήµα φοιτούν.

Παρακάτω παρουσιάζονται άρθρα τα οποία προέκυψαν είτε από πρωτογενή µελέτη
είτε έµµεσα από διάφορες πηγές (π.χ. Seiford, 1995; 1997) και αναφέρονται στη
χρήση της µεθόδου DEA στην αξιολόγηση πανεπιστηµιακών τµηµάτων (2.2) ή
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων συνολικά (2.3). Η εν λόγω παρουσίαση γίνεται βάσει
αλφαβητικής σειράς.
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2.2. Επισκόπηση αρθρογραφίας – πανεπιστηµιακά τµήµατα
Α. Beasley (2000): Το άρθρο (σύνολο αναφορών: 641) αφορά στη διερεύνηση της
σχετικής αποδοτικότητας των αγγλικών πανεπιστηµιακών τµηµάτων χηµείας και
φυσικής κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1986-1987.

- Βασικό Μοντέλο (DMU’s=52, x=3, y=8)
Εισροές
x1. Γενικά έξοδα,
x2. ∆απάνες σε εξοπλισµό,
x3. Ερευνητικά κονδύλια.
Εκροές
y1. Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών,
y2. Αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών,
y3. Αριθµός υποψήφιων διδακτόρων (postgraduates who are doing research),
y4. Ερευνητικά έσοδα (ο παράγοντας αυτός χρησιµοποιείται σαν proxy),
y5. Βαθµολογία τµήµατος: αστέρι (star),
y6. Βαθµολογία τµήµατος: A+,
y7. Βαθµολογία τµήµατος: A,
y8. Βαθµολογία τµήµατος: A-.
Όσον αφορά στη µεταβλητή y4, αντικατοπτρίζεται σε αυτή η ποσότητα της
ερευνητικής διαδικασίας, έτσι όπως αυτή λαµβάνει χώρα σε κάθε τµήµα, ενώ στις y5,
y6, y7 και y8 η ποιότητα αυτής (Κατάταξη τµηµάτων από την Επιτροπή University
Grants Committee - U.G.C.).

- Προεκτάσεις του αρχικού µοντέλου
Ο συγγραφέας συµπεριέλαβε στο αρχικό µοντέλο τούς κάτωθι επιπλέον
περιορισµούς:
Εκροές
1. u3 ≥ 1.25u2 ≥ 1,252u1: καθώς οι απαιτήσεις εποπτείας ενός διδακτορικού φοιτητή
είναι µεγαλύτερες από αυτές των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, ο

1

Ο αριθµός των αναφορών όλων των άρθρων είναι το αποτέλεσµα αναζήτησης µε τη µηχανή goggle
schoolar.
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περιορισµός αυτός διασφαλίζει ότι o συντελεστής βαρύτητας των υποψήφιων
διδακτόρων (y3) θα είναι κατά τουλάχιστον 25% µεγαλύτερος των υπολοίπων
οµάδων φοιτητών (y1 και y2).
2. u3 ≤2u1: διασφαλίζει ότι o συντελεστής βαρύτητας των υποψήφιων διδακτόρων θα
είναι το πολύ διπλάσιος από τον αντίστοιχο των προπτυχιακών φοιτητών.
3. 0,8(0,6375)≤S(1,3,p)/S(1,8,p)≤1,2(0,6375), όπου p: αριθµός τµηµάτων ή σύµφωνα
3

∑u y
µε τα όσα ελέχθησαν στο πρώτο κεφάλαιο 0,510≤

r =1
8

r

∑u y
i =1

r

rj

≤0,765:

rj

Λαµβάνοντας υπόψη αναφορές της UGC, ότι το 63,75% της χρηµατοδότησης των
πανεπιστηµίων αφορά στη διδασκαλία και το υπόλοιπο 36,25% στην έρευνα και
προσαρµόζοντας κατά +20% αυτά τα ποσοστά για µεγαλύτερη ευελιξία, προστίθεται
ο εν λόγω περιορισµός που αντικατοπτρίζει:
-

Εκείνη την εκροή που δε σχετίζεται µε τον αριθµό των φοιτητών και αφορά
κυρίως στην ερευνητική εκροή, και

-

Ότι το κάθε τµήµα πρέπει να έχει και ερευνητική και διδακτική
δραστηριότητα.

4. Οµοίως µε το 3, 0,510≤ S(1,3,__)/S(1,8,__) ≤0,765.
8

∑u y
5. 0,8(0,8305)≤S(5,8,p)/S(4,8,p)≤1,2(0,8305) ή διαφορετικά 0,664≤

r =5
8

r

∑u y
i=4

r

rj

≤0,996:

rj

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το 83,05% των κονδυλίων έρευνας διοχετεύονται στην
κατώτατη έρευνα, ο περιορισµός αυτός δείχνει τα επίπεδα στα οποία θα πρέπει να
κινείται η χρηµατοδότηση των «αστεριών».
6. Οµοίως µε το 5, 0,664≤ S(5,8,__)/S(4,8,__) ≤ 0,996.
7. u5 ≥ 2u6 ≥ 22u7≥ 23u8: ∆ιασφαλίζει ότι o συντελεστής βαρύτητας που θα αποδοθεί
στην ερευνητική κατάταξη ενός τµήµατος θα είναι τουλάχιστον διπλάσιος από αυτόν
ενός άλλου µε χαµηλότερη κατάταξη.
8. u5 ≤20u8: ∆ιασφαλίζει ότι o συντελεστής βαρύτητας ενός τµήµατος µε «αστέρι» θα
είναι το πολύ εικοσαπλάσιος σε σχέση µε αυτόν ενός άλλου τµήµατος κατώτερου του
µέσου όρου.
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Εισροές
n

∑x

Ορίζοντας το F=

k =1
n
3

2k

∑ ∑x
k =1

j=1

(συσχέτιση της δεύτερης εισροής, «δαπάνες σε
jk

εξοπλισµό», µε το σύνολο των εισροών, ο συγγραφέας προσθέτει τους κάτωθι δύο
περιορισµούς:

9. 0,8F≤ Τ(2,2,__)/ Τ(1,3,__) ≤1,2F: µε αυτό τον τρόπο, ο συντελεστής βαρύτητας
της δεύτερης εισροής αντικατοπτρίζει τη συνολική δαπάνη για εξοπλισµό για όλα τα
τµήµατα σαν ένα κοµµάτι (fraction) της συνολικής δαπάνης.
10. 0,8(v1/2)≤v3≤1,2(v1/2): συνδέει την εισροή των ερευνητικών εσόδων µε τα γενικά
έξοδα.

Β. Colbelt et al. (2000): Το άρθρο (αριθµός αναφορών: 13) στοχεύει στη διερεύνηση
της επίδρασης διαφορετικών τύπων εκροών στην αποδοτικότητα πανεπιστηµιακών
µεταπτυχιακών προγραµµάτων διοίκησης επιχειρήσεων, έτσι όπως αυτά προκύπτουν
από την ειδική έκδοση του Business Week2 κατά το έτος 1997.

-Βασικό Μοντέλο (DMU’s=24, x=3, y=8)
Εισροές
x1. Αριθµός προσωπικού προς αριθµό φοιτητών,
x2. Μέσος όρος βαθµολογίας στο GMAT των εισακτέων του προγράµµατος,
x3. αριθµός εκλεγµένων (number of electives offered).
Εκροές
y1. ποσοστό αποφοίτων που δωρίζουν χρήµατα στο πρόγραµµα,
y2. ικανοποίηση φοιτητών από τη διδασκαλία,
y3. ικανοποίηση φοιτητών από το πρόγραµµα σπουδών,
y4. ικανοποίηση φοιτητών από την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας (student
satisfaction with placement),
y5. µέσος µισθός αποφοίτων,
2

Byrne, J.A., 1997. Business Week Guide to the Best Business Schools, 5th ed., McGraw-Hill, New
York
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y6. ικανοποίηση εργοδοτών από την αναλυτική σκέψη των αποφοίτων (recruiter
satisfaction with analytical skills),
y7. ικανοποίηση εργοδοτών από το ότι οι απόφοιτοι επιδεικνύουν οµαδικό πνεύµα
κατά την εργασία τους (recruiter satisfaction with team work),
y8. ικανοποίηση εργοδοτών για την οικουµενική θεώρηση των πραγµάτων από τους
αποφοίτους (recruiter satisfaction with global view).

Όσον αφορά στις µεταβλητές y2, y3, y4 και y5, αντικατοπτρίζεται σε αυτές ο βαθµός
ικανοποίησης των φοιτητών από το πρόγραµµα, ενώ στις y6, y7 και y8 ο βαθµός
ικανοποίησης των εργοδοτών από τα προσόντα των αποφοίτων.

- Προεκτάσεις του αρχικού µοντέλου
(α) ∆ιαγραφή των εκροών y5 έως και y8 (ικανοποίησης των εργοδοτών).
(β) ∆ιαγραφή των εκροών y1 έως και y4 (ικανοποίησης των φοιτητών).
(γ) Στο (α), συνένωση των εκροών y2, y3 έως και y4 (ικανοποίησης των φοιτητών),
(δ) Στο (α), συνένωση των εκροών y6, y7 έως και y8 (ικανοποίησης των εργοδοτών).
- Αποτελέσµατα
Στο βασικό µοντέλο µόνο οκτώ από τα δεκαέξι τµήµατα κρίθηκαν µη αποδοτικά.
Επιπλέον σε σχέση µε την προέκταση:
(α) ∆εκατρία προγράµµατα κρίθηκαν µη αποδοτικά.
(β) Εννέα προγράµµατα κρίθηκαν µη αποδοτικά. Όπως προκύπτει, περισσότερα
τµήµατα κρίνονται αποδοτικά, όταν στο µοντέλο συµπεριλαµβάνονται και τα δύο
«είδη» εκροών, καθώς η διοίκηση αυτών µπορεί να διαµορφώσει ανάλογα τους
συντελεστές των µεταβλητών.
(γ) Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα µε αυτά της δοκιµής (α), µειώθηκαν τα σκορ
αποδοτικότητας σε δώδεκα προγράµµατα.
(δ) Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα µε αυτά της δοκιµής (γ), µειώθηκαν τα σκορ
αποδοτικότητας σε εννέα προγράµµατα.

Η εν λόγω εργασία επιχείρησε να επιβεβαιώσει τα αποτελέσµατα των Stern et al.
(1994), έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω, ότι δηλαδή η µείωση του αριθµού
των µεταβλητών (εισροών ή εκροών) µειώνει τα σκορ αποδοτικότητας ή τα αφήνει
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ίδια. Πράγµατι, στα αποτελέσµατα των δοκιµών (α) έως (δ) παρατηρήθηκε µείωση
στα σκορ αποδοτικότητας.

Γ. Ferrari et al. (2005): Στόχος του άρθρου είναι η αξιολόγηση, µέσω της χρήσης
της µεθόδου DEA, της διαδικασίας διαµόρφωσης ανθρωπίνου κεφαλαίου (human
capital), δηλαδή µορφωµένων ατόµων στα πανεπιστήµια. Στο πλαίσιο της εν λόγω
µελέτης, η µέθοδος εφαρµόζεται στο Πανεπιστήµιο της Φλωρεντίας για το
ακαδηµαϊκό έτος 1998, ενώ τα δεδοµένα για τη διδασκαλία αφορούν στην περίοδο
1990-1998.

Επιπλέον θα πρέπει να λεχθεί ότι, επειδή κρίθηκε προβληµατικός ο ορισµός των
DMUs βάσει α. των τµηµάτων (είναι µόνο έντεκα) και β. των διαφορετικών τύπων
πτυχίων, οι συγγραφείς όρισαν τελικά ως DMU τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά (2236
στον αριθµό), ως µια «ειδική» λειτουργική µονάδα λήψης αποφάσεων, αφού είναι και
εισροή και εκροή (ειδική περίπτωση εισροής που παράγει τον εαυτό της).

- Βασικό Μοντέλο (DMU’s=2236, x=8, y=2)
Εισροές
x1. Μέσος αριθµός προσωπικού πλήρους και µερικής απασχόλησης,
x2. Μέσος όρος ερευνητών ανά απόφοιτο,
x3. Μέσος όρος θέσεων στις αίθουσες διδασκαλίας,
x4. Μέσος όρος αιθουσών διδασκαλίας ανά φοιτητή,
x5. Μέσος όρος βιβλίων στη βιβλιοθήκη ανά φοιτητή,
x6. Μέσος όρος περιοδικών και επισκοπήσεων (reviews) στη βιβλιοθήκη ανά
φοιτητή,
x7. Μέσος όρος επίπλων ανά φοιτητή,
x8. Bαθµός απολυτηρίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Εκροές
y1. µέσος όρος βαθµολογίας στις εξετάσεις,
y2. διάρκεια φοίτησης.
Η y2 είναι µία «κακή» εκροή/µεταβλητή: οι µεγάλες τιµές αυτής δεν είναι θετικό αλλά
αρνητικό αποτέλεσµα, τόσο για τον εκάστοτε φοιτητή, όσο και για το τµήµα στο
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οποίο ανήκει. Η µετατροπή της σε «καλή» µεταβλητή γίνεται βάσει της συνάρτησης
f(U) = 1/U, µε U τη διάρκεια φοίτησης.

- Αποτελέσµατα
1. Το σύνολο των φοιτητών παρουσιάζουν σχετική αποδοτικότητα άνω του 50%
(αρνητική ασυµµετρία, κλίση προς τα δεξιά).
2. Η σχετική αποδοτικότητα 996 φοιτητών ήταν άνω του 90% και 484 άνω του
95%.
3. 68 από το σύνολο των 2236 φοιτητών κρίθηκαν απόλυτα αποδοτικοί (=1).
4. Οι µη αποδοτικοί φοιτητές θα µπορούσαν να µετατραπούν σε αποδοτικούς µε
αύξηση της y1 µόνο (αµετάβλητο επίπεδο εισροών).
5. Σε τµηµατικό επίπεδο, οι φοιτητές της αρχιτεκτονικής είναι οι πιο αποδοτικοί,
ενώ οι λιγότερο αυτοί της Βιολογίας.

Από το 5. προκύπτει ότι τα αποτελέσµατα του εκάστοτε φοιτητή (εξ ορισµού του
µοντέλου) αντιστοιχίζονται τελικώς στο τµήµα στο οποίο φοιτά. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, αποτελέσµατα σχετικής αποδοτικότητας µεµονωµένων φοιτητών είναι δυνατό
να οδηγήσουν σε συµπεράσµατα περί της συνολικής σχετικής αποδοτικότητας των
πανεπιστηµιακών τους τµηµάτων.

∆. Johnes et al. (1993): Στο άρθρο (αριθµός αναφορών: 66) αξιολογούνται µε τη
µέθοδο DEA, τµήµατα οικονοµικών σπουδών αγγλικών πανεπιστηµίων. Τα δεδοµένα
αφορούν στα έτη 1984 - 1988.

- Βασικό Μοντέλο (DMU’s=36, x=2, y=8)
Εισροές
x1. Αριθµός προσωπικού µε διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα, σε ανθρωποµήνες
(staff who perform both teaching and research functions in person-months),
x2. Αριθµός προσωπικού µε διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα συν το προσωπικό
µε αποκλειστικά ερευνητικά καθήκοντα, σε ανθρωποµήνες (staff who perform both
teaching and research functions plus staff who perform solely research functions in
person-months).
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Εκροές
y1. άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά,
y2. επιστολές σε επιστηµονικά περιοδικά,
y3. άρθρα σε επαγγελµατικά περιοδικά,
y4. άρθρα σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας,
y5. συγγραφή βιβλίων,
y6. επιµέλεια βιβλίων,
y7. δηµοσίευση επίσηµων αναφορών,
y8. συµµετοχή σε επιµεληµένες εργασίες (contributions to edited works).
- Προεκτάσεις του αρχικού µοντέλου
(α) Οι ανωτέρω οκτώ µεταβλητές εκροών εισήχθησαν στο µοντέλο σε τριάντα δύο
διαφορετικούς συνδυασµούς,
(β) Σε µερικά µοντέλα προστέθηκε η εισροή x3. ερευνητικά κονδύλια per capita
(ερευνητικά κονδύλια/x2) και σε άλλα η x4. φορτίο προπτυχιακών φοιτητών per capita
(φορτίο προπτυχιακών φοιτητών/x1),
(γ) τα ερευνητικά κονδύλια εµφανίστηκαν σε µερικά µοντέλα ως εκροή, έτσι ώστε να
προκύψουν αποτελέσµατα και µε τους δύο τρόπους αντιµετώπισης του εν λόγω
µεγέθους από την ερευνητική κοινότητα.

Πάντως, σε σχέση µε το παραπάνω σηµείο θα πρέπει να λεχθεί ότι οι συγγραφείς
δηλώνουν ξεκάθαρα ότι διαφωνούν µε την αντιµετώπιση της έρευνας ως εκροή και
προσθέτουν ότι η τοποθέτηση στις εκροές και των ερευνητικών κονδυλίων και των
δηµοσιεύσεων αποτελεί διπλοεγγραφή.

-Αποτελέσµατα
1. Στις τρεις οµάδες δοκιµών, έτσι όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω, εννέα
τµήµατα κρίθηκαν αποδοτικά στην (α), (β) ή/και (γ) δοκιµή.
2. Από τις διάφορες δοκιµές που έγιναν, προκύπτει ότι τα αποτελέσµατα που δίνει η
µέθοδος δεν είναι ευαίσθητα σε αλλαγές στην οµάδα εισροών-εκροών.
3. Η µεταβλητή «ερευνητικά κονδύλια per capita» ως εισροή είναι το
διαφοροποιητικό στοιχείο: όταν υπεισέρχεται, η κατάταξη των τµηµάτων µε DEA και
αυτή της ανεξάρτητης αρχής του Συµβουλίου Πανεπιστηµιακής Χρηµατοδότησης
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(Universities Funding Council – U.F.C.) εµφανίζουν χαµηλή συσχέτιση. Όταν ο
παράγοντας αυτός εκλείπει, τότε τα αποτελέσµατα επιδεικνύουν υψηλή συσχέτιση.

Ε. Moreno et al. (2002): Το άρθρο αξιολογεί την αποδοτικότητα των ακαδηµαϊκών
τµηµάτων ενός αµερικανικού δηµοσίου πανεπιστηµίου µε τη µέθοδο DEA ως
διοικητικό εργαλείο. Το όνοµα του πανεπιστηµίου, ο επιστηµονικός τοµέας των
τµηµάτων και το έτος διεξαγωγής της έρευνας δεν αναφέρονται.

- Βασικό Μοντέλο (DMU’s=42, x=8, y=2)
Εισροές
x1. Μισθοί ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
x2. Μισθοί λοιπού προσωπικού (περιλαµβάνει και τους µισθούς διδακτικού και
ερευνητικού προσωπικού µερικής απασχόλησης -- assistants),
x3. Λειτουργικός προϋπολογισµός (περιλαµβάνει µετακινήσεις, υλικά και έξοδα
εργαστηρίων),
x4. Προϋπολογισµός για αγορά εξοπλισµού,
x5. Κτιριακές εγκαταστάσεις τµηµάτων σε τετραγωνικά µέτρα,
Εκροές
y1. αριθµός προπτυχιακών εξειδικεύσεων,
y2. αριθµός µεταπτυχιακών εξειδικεύσεων,
y3. αριθµός ενεργών φοιτητών,
y4: αριθµός απαιτούµενων ωρών διδασκαλίας ανά τµήµα (student credit hours given),
y5: ποσό επιχορηγήσεων (grants).
- Αποτελέσµατα
Εικοσιδύο µονάδες από το σύνολο των σαράντα δύο, κρίθηκαν αποδοτικές. Για τα
υπόλοιπα τµήµατα οι συγγραφείς προχώρησαν στην παραγωγή των χαλαρών τιµών
(slacks), έτσι ώστε η σχέση εκροές µείον εισροές για το εκάστοτε µη αποδοτικό
τµήµα να δίνει µηδέν (άρα να µην απαιτείται βελτίωση, να λειτουργεί αποδοτικά).

ΣΤ. Stern et al. (1994): Στο άρθρο (αριθµός αναφορών: 22) διερευνήθηκε η χρήση
της µεθόδου DEA στην αξιολόγηση πανεπιστηµιακών τµηµάτων µε την εφαρµογή
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της στα τµήµατα του ισραηλινού Πανεπιστηµίου Ben-Gurion κατά το έτος 1988. Οι
συγγραφείς πειραµατίστηκαν µε διάφορους συνδυασµούς εισροών και εκροών, έτσι
ώστε να διαπιστωθεί η επίδρασή τους στην αποδοτικότητα των τµηµάτων.

- Βασικό Μοντέλο (DMU’s=21, x=2, y=4)
Εισροές
x1: λειτουργικά έξοδα (operational expenditure),
x2: µισθοί προσωπικού: περιλαµβάνει προσωπικό πλήρους και µερικής απασχόλησης.
Εκροές
y1: ερευνητικά κονδύλια,
y2: αριθµός δηµοσιεύσεων: περιλαµβάνονται µετρήσεις των δύο τελευταίων χρόνων,
y3: αριθµός εγγεγραµµένων προπτυχιακών φοιτητών (number of graduate students,
head count),
y4: αριθµός απαιτούµενων ωρών διδασκαλίας ανά τµήµα (number of credit hours
given by the department, contact hours).

- Προεκτάσεις του αρχικού µοντέλου
(α) ∆ιαγραφή της µεταβλητής y2,
(β) Συνένωση των µεταβλητών x1 και x2,
(γ) ∆ιαγραφή µιας αποδοτικής µονάδας,
(δ) Ταυτόχρονη διαγραφή πολλών αποδοτικών µονάδων,
(ε) ανάλυση τµηµάτων ανά σχολή.

- Αποτελέσµατα
Στο βασικό µοντέλο, επτά τµήµατα κρίθηκαν αποδοτικά µε τη µεγάλη πλειοψηφία
των τµηµάτων να είναι µη αποδοτικά. Σε επίπεδο τµήµατος απαιτείται µείωση και
στις δύο εισροές, ενώ σε επίπεδο πανεπιστηµίου η x1 είναι η περισσότερο
προβληµατική εισροή.

Αναφορικά µε τις προεκτάσεις του βασικού µοντέλου:
(α) Η µεταβλητή y2 αφαιρέθηκε, καθώς ήταν αποδοτική σε όλα τα πανεπιστηµιακά
τµήµατα (καµία DMU δεν πρέπει να βελτιωθεί ως προς αυτή).
Η παραπάνω διαγραφή είχε ως αποτέλεσµα τη µετατροπή αποδοτικών DMUs σε µη,
και πιο συγκεκριµένα µείωση των αποδοτικών τµηµάτων κατά 30% (από επτά σε
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πέντε). Οι συγγραφείς έδειξαν ότι, αντίθετα µε τον κανόνα του Nunamaker (1985),
σύµφωνα µε τον οποίο «η πρόσθεση µεταβλητών δεν επηρεάζει ήδη αποδοτικές
DMUs στο να γίνουν µη αποδοτικές», η αφαίρεση αποδοτικών µεταβλητών είναι
δυνατό να οδηγήσει στη µετατροπή αποδοτικών DMUs σε µη.
(β) Οι µεταβλητές x1 και x2 ενώθηκαν (λόγω της κοινής χρηµατικής µονάδας
µέτρησης, το $).
Η παραπάνω συνένωση είχε ως αποτέλεσµα τη µετατροπή αποδοτικών DMUs σε µη.
(Μείωση των αποδοτικών τµηµάτων από επτά σε πέντε). Αντίθετα λοιπόν µε τον
κανόνα του Nunamaker (1985), ότι «ο διαχωρισµός µεταβλητών δεν επηρεάζει ήδη
αποδοτικές DMUs στο να γίνουν µη αποδοτικές», η συνένωση µεταβλητών οδηγεί
στη µετατροπή αποδοτικών DMUs σε µη.
(γ) Η διαγραφή µιας αποδοτικής µονάδας (hj=1) ανά φορά και η επακόλουθη επίλυση
του µοντέλου είκοσι φορές µετέτρεψε µη αποδοτικά τµήµατα σε αποδοτικά.
(δ) Η διαγραφή πολλών αποδοτικών µονάδων ταυτόχρονα µετέτρεψε µη αποδοτικά
τµήµατα σε αποδοτικά
(ε) Η αξιολόγηση των τµηµάτων ανά σχολή µείωσε τους περιορισµούς και αύξησε τα
αποδοτικά τµήµατα (δεκατρία στον αριθµό).

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αποδοτικότητα εξαρτάται από την οµάδα µεταβλητών
(εισροών και εκροών).

Ζ. Tomkins at al. (1988): Στο άρθρο (αριθµός αναφορών: 46) εφαρµόστηκε η
µέθοδος DEA στην αξιολόγηση των τµηµάτων λογιστικής αγγλικών πανεπιστηµίων
κατά τα έτη 1984 και 1985. Στόχος των συγγραφέων ήταν η διερεύνηση της
καταλληλότητας της µεθόδου ως αξιολογικού εργαλείου.

- Βασικό Μοντέλο (DMU’s=20, x=1, y=5)
Εισροές
x1. Προσωπικό πλήρους απασχόλησης.
Εκροές
y1. Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών,
y2. Αριθµός υποψήφιων διδακτόρων (research postgraduates),
y3. Αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών (taught postgraduates),
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y4. Συνολικά έσοδα (total income).
- Προεκτάσεις του αρχικού µοντέλου
(α) Προσθήκη της εκροής y5. δηµοσιεύσεις,
(β) Προσθήκη της εισροής x2. συνολικές δαπάνες µείον αµοιβές προσωπικού (nonstaff expenditure)
(γ) Αντικατάσταση στο (β) της x1 µε την εισροή x3. πληρωµές ακαδηµαϊκού
προσωπικού.
(δ) Αντικατάσταση στο (γ) της y4 από τρεις υποκατηγορίες αυτής: εισόδηµα
προερχόµενο από την επιτροπή ερευνών (research council income), λοιπά ερευνητικά
έσοδα (other research income) και λοιπά έσοδα (other income) – y6, y7, y8.
(ε) Συνένωση στο (δ) των x2 και x3 (κοινή χρηµατική µονάδα µέτρησης, $).
- Αποτελέσµατα
Κατά την επίλυση του βασικού µοντέλου τέσσερα τµήµατα κρίθηκαν αποδοτικά. Ο
συγγραφέας συνέκρινε τα αποτελέσµατα µε αυτά του δείκτη ενεργοί φοιτητές/
αριθµός προσωπικού (Ε/Π). Η DEA επέφερε δραµατικές αλλαγές στην αξιολόγηση
των τµηµάτων (π.χ. τµήµα µε καλό δείκτη, Ε/Π=3, µε την εφαρµογή της DEA
αξιολογήθηκε ως σχετικά µη αποδοτικό, ενώ αντίθετα τµήµα µε κακό δείκτη,
Ε/Π=20, αξιολογήθηκε ως σχετικά αποδοτικό). Κατά συνέπεια, ο δείκτης Ε/Π δεν
είναι ιδιαίτερα φερέγγυος, αφού η προσθήκη µιας µόνο νέας µεταβλητής (εδώ η
έρευνα) είναι δυνατόν να προκαλέσει σηµαντικές µεταβολές στην κατάταξη των
αξιολογούµενων µονάδων.
(α) Η προσθήκη των δηµοσιεύσεων (y5) στις µεταβλητές αύξησε τα αποδοτικά
τµήµατα σε έξι.
(β) Με την προσθήκη της x2 στις µεταβλητές, όπου λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι
µερικές εκροές είναι δυνατό να επηρεάζονται από άλλους τύπους εισροών πέραν του
αριθµού του προσωπικού: παραδείγµατος χάριν, αυξηµένη εισροή σε κονδύλια
µετακινήσεων είναι δυνατό να επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα των ερευνητών
→ αύξηση της εκροής του αριθµού των δηµοσιεύσεων (θετική συσχέτιση).
Η εν λόγω προσθήκη αύξησε τα αποδοτικά τµήµατα σε δέκα.
(γ) Η αντικατάσταση της x1 από την x3 αντικατοπτρίζει την άποψη ότι η απόδοση του
τµήµατος αξιολογείται καλύτερα, όταν οι εισροές αυτού εκφράζονται σε χρηµατικές
µονάδες παρά σε απόλυτα νούµερα του προσωπικού πλήρους απασχόλησης.
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Εδώ, τα αποδοτικά τµήµατα µειώνονται σε εννέα: συνάγεται ότι το τµήµα που σ’
αυτό το µοντέλο κρίθηκε, από αποδοτικό στα προηγούµενα µοντέλα, µη αποδοτικό,
στηρίζει τη λειτουργία και κατά συνέπεια την αποδοτικότητά του σε ακαδηµαϊκό
προσωπικό µερικής απασχόλησης.
(δ) Η αντικατάσταση-ανάλυση της y4 από τις y6, y7, y8 δεν επέφερε κάποια αλλαγή
στην οµάδα των αποδοτικών τµηµάτων, έτσι όπως αυτή προκύπτει από το
προηγούµενο µοντέλο γ.
Παρά το εν λόγω συµπέρασµα, ότι δηλαδή τα τµήµατα στην συγκεκριµένη µελέτη
τείνουν να είναι το ίδιο αποδοτικά τόσο στην «συνολική» συλλογή εσόδων (µοντέλο
γ) όσο και στη συλλογή κάθε διαφορετικού είδους εσόδων (µοντέλο δ), η ένταξη
διαφοροποιηµένων µεταβλητών για τα έσοδα των τµηµάτων σε άλλες έρευνες δεν
κρίνεται περιττή.
(ε) Η συνένωση των x2 και x3 έχει να κάνει µε την αποδοτική λειτουργία του κάθε
τµήµατος στη διαχείριση των διαφόρων πηγών κόστους και είχε ως αποτέλεσµα τη
µείωση του αριθµού των αποδοτικών τµηµάτων σε πέντε. Άρα, είναι δυνατό µια
DMU να είναι σχετικά αποδοτική και ταυτόχρονα, όταν υπεισέρχονται

θέµατα

κόστους, λιγότερο αποδοτική από µια µη αποδοτική DMU.
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2.3. Επισκόπηση

αρθρογραφίας

–

πανεπιστηµιακά

ιδρύµατα
Α. Abbott (2003): Αντικείµενο του άρθρου (αριθµός αναφορών: 41) είναι η
σύγκριση των αυστραλιανών

πανεπιστηµίων όσον αφορά στη διδακτική και

ερευνητική τους δραστηριότητα κατά το έτος 1995.

- Βασικό Μοντέλο(DMU’s=36, x=5, y=6)
Εισροές
x1. Αριθµός ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
x2. Αριθµός µη ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
x3. Συνολικά έξοδα µείον το κόστος άµεσης εργασίας,
x4. Αξία των µη τρεχόντων παγίων (value of non-current assets).
Εκροές
y1. Αριθµός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών,
y2. Ερευνητικά κονδύλια.
Όσον αφορά στη µεταβλητή x4, σε αυτή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τη
βιβλιοθήκη, για παροχή ακαδηµαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών, για κτήρια, κτλ. Η
µεταβλητή x5, αντικατοπτρίζει τα πανεπιστηµιακά κεφαλαιακά αποθέµατα (proxy for
the university’s capital stock)

Η µεθοδολογική προσέγγιση είναι αυτή της ελαχιστοποίησης των εισροών (input
orientated).

- Προεκτάσεις του αρχικού µοντέλου
(α) Προσθήκη της εισροής x5. ερευνητικά κονδύλια προς ενεργούς φοιτητές και
χρήση µόνο δύο εισροών της x6 (συνένωση της x1 και x2) και της x4.
(β) ∆ιαχωρισµός των πανεπιστηµίων σε αστικά και περιφερειακά
(γ) ∆ιαχωρισµός των πανεπιστηµίων σε παραδοσιακά ή µη (σε σχέση µε τη
µεταρρύθµιση του Υπουργού Παιδείας J. Dawkins, 1987-1988).
- Αποτελέσµατα
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Από τα αποτελέσµατα των τεσσάρων ανωτέρω µοντέλων δεν προκύπτουν
ουσιαστικές διαφορές. Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι τα αυστραλιανά πανεπιστήµια
ανταγωνίζονται αποτελεσµατικά µεταξύ τους, παρουσιάζοντας υψηλή αποδοτικότητα
και µάλιστα υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριµένα, η συνεχής βελτίωση τόσο των µη αποδοτικών τµηµάτων, έτσι
ώστε να γίνουν σταδιακά σχετικά αποδοτικά, όσο και των αποδοτικών τµηµάτων
είναι επιβεβληµένη. Τα δεύτερα, θα πρέπει και αυτά να αναζητούν νέους τρόπους
αυτοβελτίωσης: επειδή αποτελούν τις καλύτερες πρακτικές (best practices), τα µη
αποδοτικά επιδιώκουν να τα ξεπεράσουν και έτσι εάν επαναπαυτούν κινδυνεύουν να
χάσουν κάποια στιγµή την πρωτιά.

Β. Ahn et al. (1988): Στο άρθρο (αριθµός αναφορών: 27) εφαρµόστηκε η µέθοδος
DEA στην αξιολόγηση δηµόσιων και ιδιωτικών αµερικανικών πανεπιστηµίων κατά
το ακαδηµαϊκό έτος 1984-85. Πιο συγκεκριµένα, το δείγµα περιελάµβανε 161
ιδρύµατα «διδακτορικών σπουδών» τα οποία σύµφωνα µε το National Center for
Education Statistics ορίζονται ως αυτά που δίνουν µεγάλη βαρύτητα στις
διδακτορικές σπουδές, όπως αυτό προκύπτει από: α) τον αριθµό των κατόχων
διδακτορικών τίτλων, και β) την ποικιλία των προσφερόµενων προγραµµάτων
διδακτορικών σπουδών.

-Βασικό Μοντέλο (DMU’s=k, x=3, y=3)
Εισροές
x1. Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών,
x2. Αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών,
x3. κρατικά ερευνητικά κονδύλια.
Εκροές
y1. διδακτικά έξοδα (instructional expenditures),
y2. επενδύσεις σε πάγια (physical investment),
y3. overhead expenditures.
Οι συγγραφείς χώρισαν τα 161 ιδρύµατα και εφάρµοσαν το βασικό µοντέλο στις
κάτωθι διαφορετικές κατηγορίες δειγµάτων:
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Πίνακας 2.1: Επιµέρους δείγµατα
Πανεπιστήµια

Χωρίς τµήµα

Με τµήµα

ιατρικής

ιατρικής

∆ηµόσια

Mδηµ = 56

Mδηµ = 52

Ιδιωτικά

Mιδ = 24

Mιδ = 29

M (δηµ + ιδ ) = 80

M (δηµ + ιδ ) = 81

Σύνολο

Πιο συγκεκριµένα, το βασικό µοντέλο εφαρµόστηκε στα δείγµατα πανεπιστηµίων:
(α) Mδηµ , Mδηµ , Mιδ και Mιδ .
(β) Mδηµ µε Mιδ και Mδηµ µε Mιδ (αξιολόγηση δηµοσίων και ιδιωτικών
πανεπιστηµίων µε και χωρίς ιατρικές σπουδές).

- Αποτελέσµατα
Τα δηµόσια πανεπιστήµια είναι πιο αποδοτικά από τα ιδιωτικά και στις δύο οµάδες
δείγµατος (µε και χωρίς ιατρικές σπουδές). Όταν όµως οι µη αποδοτικές µεταβλητές
αφαιρούνται από το µοντέλο, τότε τα ιδιωτικά είναι πιο αποδοτικά από τα δηµόσια.

Θα πρέπει να προστεθεί ότι, βάσει των αποτελεσµάτων, οι διοικητές των ιδιωτικών
πανεπιστηµίων εκµεταλλεύονται λιγότερο αποδοτικά τους διαθέσιµους πόρους σε
αντίθεση µε τους συναδέλφους τους στα δηµόσια πανεπιστήµια.

Τέλος τονίζεται η ανάγκη συλλογής περαιτέρω δεδοµένων, έτσι ώστε να επεκταθεί η
χρήση της µεθόδου σε περισσότερα έτη αντί µόνο του ενός, όπως συνέβη στο παρόν
άρθρο. Βάσει αυτής της συλλογιστικής και µόνο, είναι φρόνιµο τα διάφορα
αποτελέσµατα να γενικεύονται.

Γ. Avkiran (2001): Στο άρθρο (σύνολο αναφορών 35) εφαρµόστηκε η µέθοδος DEA
στην αξιολόγηση των τριάντα έξι των αυστραλιανών πανεπιστηµίων (DMU’s=36)
κατά το έτος 1995. Ο συγγραφέας κατήρτισε τρία µοντέλα:

(α) Συνολική απόδοση του πανεπιστηµίου - Overall performance (x=2, y=3)
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Εισροές
x1. Αριθµός ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης (academic staff FTE),
x2. Αριθµός µη ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης (non-academic staff
FTE).
Εκροές
y1. Αριθµός εγγεγραµµένων προπτυχιακών φοιτητών,
y2. Αριθµός εγγεγραµµένων µεταπτυχιακών φοιτητών,
y3. ερευνητικά έσοδα.
(β) Απόδοση του πανεπιστηµίου στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών Performance on delivery of educational services (x=2, y=3)
Εισροές
x1. Αριθµός ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
x2. Αριθµός µη ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης.
Εκροές
y1. ποσοστό προπτυχιακών φοιτητών µε καθυστερηµένη αποφοίτηση (student
retention rate %),
y2. ποσοστό προπτυχιακών φοιτητών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους
(student progress rate %),
y3. ποσοστό αποφοίτων που προσλαµβάνονται ως προσωπικό πλήρους απασχόλησης.
(γ) Απόδοση του πανεπιστηµίου στην προσέλκυση φοιτητών διατεθειµένων να
πληρώσουν δίδακτρα - Performance on fee-paying enrolments (x=2, y=2)
Εισροές
x1. Αριθµός ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
x2. Αριθµός µη ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης.
Εκροές
y1. Αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητων του εξωτερικού που πληρώνουν δίδακτρα
(overseas fee-paying enrolments),
y2. Αριθµός εγγεγραµµένων αυστραλών µεταπτυχιακών φοιτητών που πληρώνουν
δίδακτρα (non-overseas fee-paying postgraduate enrolments).

- Αποτελέσµατα
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Εικοσιτρία πανεπιστήµια κρίθηκαν συγκριτικά αποδοτικά σύµφωνα µε το (α)
µοντέλο, δώδεκα σύµφωνα µε το (β) µοντέλο και δέκα σύµφωνα µε το (γ) µοντέλο.
Τα αποτελέσµατα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν ένα χρήσιµο διοικητικό εργαλείο,
καθώς και την έναρξη της διερεύνησης του εάν και κατά πόσο αναδεικνύουν όντως
εκπαιδευτικές

ελλείψεις

ή

αν

αντικατοπτρίζουν

άλλους

παράγοντες

(π.χ.

περιβαλλοντικούς) που το πανεπιστήµιο δεν µπορεί να επηρεάσει και που εµποδίζουν
π.χ. τις διάφορες εισροές να αποδώσουν τα αναµενόµενα.

Ο συγγραφέας τονίζει την πιθανότητα προσθήκης περαιτέρω µεταβλητών, και κυρίως
ευαίσθητων µεταβλητών που είναι δυνατό να αλλάξουν την ποσότητα των εκροών
και κατά συνέπεια την παρούσα κατάταξη του πανεπιστηµίου. Ο ίδιος µάλιστα
προτείνει την εισαγωγή της µεταβλητής π.χ. «προσόντα φοιτητών κατά την εισαγωγή
τους στο πανεπιστήµιο» στο δεύτερο µοντέλο.

∆. Breu et al. (1994): Το εν λόγω άρθρο (σύνολο αναφορών 8) στοχεύει στη µέτρηση
της αποδοτικότητας των εικοσιπέντε καλύτερων αµερικανικών ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης βάσει της κατάταξης της αναφοράς U.S. News and World Report3.

Οι εισροές και εκροές του βασικού µοντέλου έτσι όπως παρουσιάζονται παρακάτω,
προέκυψαν λαµβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες της αναφοράς και πιο συγκεκριµένα:


Φήµη ιδρύµατος,



Επιλογή φοιτητών,



Προσωπικό,



Οικονοµικοί πόροι, και



Ικανοποίηση φοιτητών.

- Βασικό Μοντέλο(DMU’s=25, x=6, y=2)
Εισροές
x1. Μέσος όρος στις εξετάσεις SAT,
x2. Ποσοστό προσωπικού µε διδακτορικά (% faculty with doctorates),
x3. Λόγος προσωπικού προς φοιτητές (faculty to student ratio),

3

America’s Best Colleges. U.S. News and World Report, New York, June 5, 1992
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x4. Ακαδηµαϊκές δαπάνες ανά φοιτητή και γενικά έξοδα ανά φοιτητή,
x5. ∆ίδακτρα ανά φοιτητή (tuition charge per student).
Εκροές
y1. Ποσοστό αποτυχίας στις εξετάσεις επί των πρωτοετών φοιτητών (freshmen
retention rate),
y2. Ποσοστό αποφοίτησης (graduation rate).
Σε σχέση µε το παραπάνω µοντέλο θα πρέπει να λεχθεί ότι:



Η x1 σχετίζεται µε την κατηγορία της αναφοράς «επιλογή φοιτητών»,



Οι x2 και x3 σχετίζονται µε την κατηγορία «προσωπικό»,



Η x4 µε την κατηγορία «οικονοµικοί πόροι»,



Οι y1 και y2 µε την κατηγορία «ικανοποίηση φοιτητών»,



∆εν έχει συµπεριληφθεί στο µοντέλο κάποια µεταβλητή για τη µέτρηση της
κατηγορίας «φήµη του ιδρύµατος»,



Η x5 προστέθηκε ξεχωριστά και δεν συνδέεται µε καµιά κατηγορία της
αναφοράς.

- Αποτελέσµατα
Μόλις επτά από τα εικοσιπέντε ιδρύµατα χαρακτηρίζονται αποδοτικά. Όπως
προκύπτει, τα αποτελέσµατα των δύο διαφορετικών µεθόδων κατάταξης (α. DEA και
β. δείκτες U.S. News) εµφανίζουν αρνητική συσχέτιση. Το γεγονός αυτό πιθανότατα
σηµαίνει ότι τα καλύτερα των ιδρυµάτων, βάσει της δεύτερης µεθόδου, δίνουν
βαρύτητα και δαπανούν πόρους για την ενίσχυση της φήµης τους, κάτι που δε
συνεπάγεται απαραίτητα αύξηση της ικανοποίησης των φοιτητών.

Τέλος, σε άµεση σχέση µε τα παραπάνω, συνάγεται ότι οι δύο µέθοδοι είναι εκ της
διατύπωσής τους αντίθετες: η πρώτη µέθοδος εκλαµβάνει τις µειωµένες τιµές
εισροών ως απόδειξη σχετικής αποδοτικότητας, ενώ η δεύτερη τις θεωρεί ως
ενδείξεις χαµηλής ποιότητας.

Ε. Joumady et al. (2005): Στο άρθρο αξιολογούνται 209 ευρωπαϊκά πανεπιστήµια
από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία, Φιλανδία,
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Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία) κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1994-95. Για το
σχεδιασµό του µοντέλου αξιολόγησης, λαµβάνονται υπόψη τρεις προσεγγίσεις:

1. του µοντέλου ικανοτήτων, της προστιθέµενης αξίας, η οποία έχει να κάνει µε
τις ικανότητες και την µεταβολή των γνώσεων των φοιτητών κατά την
εισαγωγή τους στο πανεπιστήµιο έως και την αποφοίτησή τους από αυτό
(competencies model).
2. του µοντέλου ένταξης στην αγορά εργασίας που σχετίζεται µε την αρωγή που
παρέχει το ίδρυµα προς τους πτυχιούχους του κατά τα πρώτα επαγγελµατικά
τους βήµατα (adjustment model).
3. του συνολικού µοντέλου αποδοτικότητας των πανεπιστηµίων (overall model).

Πίνακας 2: Μεταβλητές µοντέλων DEA
Εισροές

Εκροές
Μ1- Μοντέλο ικανοτήτων

- Προσόντα φοιτητών κατά την εισαγωγή

-Επίπεδο

επαγγελµατικών

ικανοτήτων

που

-Εισαγωγική βαθµολογία

αποκτήθηκαν

-Χαρακτηριστικά διδασκαλίας

-Επίπεδο γενικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν

-Εξοπλισµός βιβλιοθήκης
-Προµήθεια διδακτικού υλικού
-Τεχνικός εξοπλισµός (π.χ. Η/Υ)
-Περιεχόµενο αναλυτικού προγράµµατος
-Πρακτική άσκηση

Μ2- Μοντέλο ένταξης
-Τρόποι αναζήτησης εργασίας

-Αποκτηθείσες επαγγελµατικές ικανότητες που

-∆ιάρκεια αναζήτησης εργασίας

συµφωνούν µε τις ανάγκες της αγοράς

-Παροχή θέσεων εργασίας

-Αποκτηθείσες

-Εργασιακή εµπειρία

συµφωνούν µε τις ανάγκες της αγοράς

γενικές

ικανότητες

που

Μ3- Συνολικό Μοντέλο
-Προσόντα φοιτητών κατά την εισαγωγή στο

-Επίπεδο

επαγγελµατικών

ικανοτήτων

που

ίδρυµα

αποκτήθηκαν

-Παροχή προγραµµάτων σπουδών

-Επίπεδο γενικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν
-Αποκτηθείσες επαγγελµατικές ικανότητες που
συµφωνούν µε τις ανάγκες της αγοράς
-Αποκτηθείσες

γενικές

ικανότητες

που

συµφωνούν µε τις ανάγκες της αγοράς
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- Αποτελέσµατα
Παρακάτω δίνεται η κατάταξη των χωρών σε σχέση µε τη σχετική αποδοτικότητα
των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης βάσει των παραπάνω τριών µοντέλων.
Μ1

Μ2

Μ3

1. Μεγάλη Βρετανία

1. Αυστρία

1. Αυστρία

2. Ολλανδία

2. Ολλανδία

2. Ολλανδία

3. Γαλλία

3. Γερµανία

3. Μεγάλη Βρετανία

4. Αυστρία

4. Μεγάλη Βρετανία

4. Γαλλία

5. Γερµανία

5. Γαλλία

5. Ισπανία

6. Ισπανία

6. Ισπανία

6. Φιλανδία

7. Φιλανδία

7. Φιλανδία

7. Γερµανία

8. Ιταλία

8. Ιταλία

8. Ιταλία

Πιο συγκεκριµένα:



η Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία και Αυστρία έχουν καλή σχετική
αποδοτικότητα και στις τρεις προσεγγίσεις.



Η

Γαλλία

και

η

Γερµανία

τοποθετείται

σε

ένα

µεσαίο

στάδιο

αναποτελεσµατικότητας.



Η Ισπανία, Φιλανδία και Ιταλία είναι στις τελευταίες θέσεις της οµάδας των
χωρών.

ΣΤ. Warning (2004): Αντικείµενο του εν λόγω άρθρου είναι η διερεύνηση της
σχετικής

αποδοτικότητας

των

γερµανικών

δηµόσιων

πανεπιστηµίων.

Στην

ακολουθούµενη µεθοδολογία, υπεισέρχεται η θεωρία των στρατηγικών οµάδων
(strategic groups): η συγγραφέας αποδέχεται ότι και τα πανεπιστήµια, όπως οι
επιχειρήσεις στους κλάδους που ενεργοποιούνται, µπορεί αφενός να χαρακτηρίζονται
από παρόµοιους διαθέσιµους πόρους και δοµές αλλά αφετέρου να λειτουργούν µε
εντελώς

διαφορετικό

τρόπο

και

να

απολαµβάνουν

διαφορετικά

επίπεδα

αποδοτικότητας.

Σε σχέση µε τα παραπάνω, διαφορετικά πανεπιστήµια είναι δυνατό να εφαρµόζουν
διαφορετικές εκπαιδευτικές µεθόδους και στρατηγικές. Όµως είναι επίσης δυνατό να

45

ακολουθούν παρόµοιες στρατηγικές µε κάποια άλλα πανεπιστήµια, δηµιουργώντας
έτσι στρατηγικές οµάδες µε διαφορετικές στρατηγικές επιλογές.

Θα πρέπει να λεχθεί ότι σύµφωνα µε τη συγγραφέα, η διδασκαλία και η έρευνα δεν
είναι οι µοναδικές στρατηγικές επιλογές ενός πανεπιστηµίου αλλά συµπεριλαµβάνουν
και την ενεργοποίηση στον τοµέα των θετικών (ΘΕ) ή κοινωνικών επιστηµών (ΚΕ).
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στο άρθρο εξετάζεται η ύπαρξη στρατηγικών οµάδων
βάσει της απόδοσης.

-Βασικές µεταβλητές
Εισροές
x1. ∆απάνες προσωπικού,
x2. Λοιπές δαπάνες.
Εκροές
y1. Αριθµός δηµοσιεύσεων,
y2. Αριθµός πτυχιούχων.
Οι παραπάνω µεταβλητές αποτελούν τη βάση για τη δηµιουργία των πέντε κάτωθι
µοντέλων:
-Μ1: Μοντέλο ερευνητικής αποδοτικότητας,
-Μ2: Μοντέλο διδακτικής αποδοτικότητας,
-Μ3 και Μ4: Μοντέλα κατανοµής πόρων ανά επιστηµονικό τοµέα (ΘΕ ή ΚΕ),
-Μ5: Συνολικό µοντέλο µε όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Πίνακας 2: Μεταβλητές µοντέλων DEA
Εισροές

Εκροές

Αποτελέσµατα

(ίδιες σε όλα τα

σχετικής

µοντέλα)

αποδοτικότητας

Μ1- Μοντέλο

-∆απάνες προσωπικού

-∆ηµοσιεύσεις ΘΕ

δηµοσιεύσεων

-Λοιπές δαπάνες

-∆ηµοσιεύσεις ΚΕ

Μ2- Μοντέλο

-∆απάνες προσωπικού

-Απόφοιτοι ΘΕ

αποφοίτων

-Λοιπές δαπάνες

-Απόφοιτοι ΚΕ

Μ3- Μοντέλο ΘΕ

-∆απάνες προσωπικού

-∆ηµοσιεύσεις ΘΕ

-Λοιπές δαπάνες

-Απόφοιτοι ΘΕ

4

5

3
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Μ4- Μοντέλο ΚΕ

-∆απάνες προσωπικού

-∆ηµοσιεύσεις ΚΕ

-Λοιπές δαπάνες

-Απόφοιτοι ΚΕ

Μ5- Συνολικό

-∆απάνες προσωπικού

-∆ηµοσιεύσεις ΘΕ

Μοντέλο

-Λοιπές δαπάνες

-∆ηµοσιεύσεις ΚΕ

5

13

-Απόφοιτοι ΘΕ
-Απόφοιτοι ΚΕ

- Αποτελέσµατα
∆ιαπιστώνεται ότι τα πανεπιστήµια διαφοροποιούνται ως προς τις στρατηγικές τους
επιλογές όπως αυτές προκύπτουν από τη µέτρηση της αποδοτικότητάς τους. Πιο
συγκεκριµένα, η αποδοτικότητα των γερµανικών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων είναι
µεγαλύτερη όσον αφορά α. στη διδακτική δραστηριότητα σε σχέση µε την
ερευνητική και β. στις θετικές επιστήµες έναντι των κοινωνικών.

Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι συγκεκριµένοι στρατηγικοί δείκτες όπως π.χ. ο αριθµός
δηµοσιεύσεων ανά απόφοιτο δεν επηρεάζουν την απόδοση κανενός επιστηµονικού
τοµέα. Αντιθέτως, ο µη σταθµισµένος δείκτης των δηµοσιεύσεων επηρεάζει θετικά
τις κοινωνικές επιστήµες.

Τέλος, τα αποτελέσµατα εξαρτώνται και από τη χωροθέτηση των πανεπιστηµίων: τα
ιδρύµατα που ανήκουν γεωγραφικά στην πρώην Ανατολική Γερµανία εµφανίζουν
µεγαλύτερη σχετική αποδοτικότητα.
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2.4. Σύνοψη
Στόχος της εφαρµογής της µεθόδου DEA στα πανεπιστηµιακά τµήµατα είναι η
συγκριτική τους αξιολόγηση και η εξαγωγή συµπερασµάτων και χρήσιµων
πληροφοριών για τη βελτίωσή τους. Οι προαναφερθείσες εργασίες, έχοντας αυτό το
στόχο ως κύριο γνώµονα, καταλήγουν σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα. Παρακάτω,
παρουσιάζονται τα άµεσα αποτελέσµατα της εφαρµογής της µεθόδου DEA στην
αξιολόγηση πανεπιστηµιακών DMUs. Πιο συγκεκριµένα, αυτά είναι:

1. Ο καθορισµός των εισροών και εκροών: Ο εκάστοτε οργανισµός για να είναι σε
θέση να εφαρµόσει τη µέθοδο, αναγκάζεται να µελετήσει την υπάρχουσα κατάσταση
και (κυρίως) να καθορίσει τις εισροές και εκροές του συστήµατος. Η εν λόγω
διαδικασία, είτε έχει επαναληφθεί από τη διοίκηση είτε όχι, θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται µε σοβαρότητα και προσοχή.

2. Η κατάταξη των λειτουργικών µονάδων σε µία κλίµακα σχετικής αποδοτικότητας
από την οποία εντοπίζονται αµέσως:
- οι καλύτερες πρακτικές (best practices),
- οι σχετικά µη αποδοτικές µονάδες και
- οι µεταβλητές (εισροών ή/και εκροών) που θα πρέπει τα µη αποδοτικά
τµήµατα να βελτιώσουν, τα αίτια δηλαδή της έλλειψης αποδοτικότητας.

3. Το ποσό της δυνητικής µείωσης των εισροών ή της αύξησης των εκροών ώστε οι
µη αποδοτικές µονάδες να επιτύχουν την επιζητούµενη βελτίωση και να
χαρακτηριστούν εν ευθέτω χρόνο σχετικά αποδοτικά. Πιο συγκεκριµένα και σε σχέση
µε όσα ελέχθησαν στο πρώτο κεφάλαιο (1.2.4, µοντέλο Μ2), σε ένα δεδοµένο
πανεπιστηµιακό ίδρυµα ή τµήµα που χαρακτηρίστηκε µη αποδοτικό (έστω
hk = 0.9458 < 1 ), βάσει περιορισµών πρέπει να (Breu et al., 1994):
m

Α. οι εισροές να ισούνται µε τη µονάδα ( ∑
i =1

vx
i

ik

= 1 ή αλλιώς ΣV=1), και

Β. η διαφορά ‘εκροές µείον εισροές’ να είναι µικρότερη ή το πολύ ίση µε το µηδέν
n

(∑
i =1

m

u y ∑vx
r

rj

-

i =1

i

ij

≤

0).
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Αν ορίσουµε αντιστοίχως µε το Α. το σύνολο των εκροών ως ΣU, τότε το Β. γράφεται
ΣU-ΣV ≤ 0, και προσθέτοντας το S (slack), γίνεται:
Γ. ΣU–ΣV+S=0 → ΣU–ΣV+0.0542=0. Άρα για να γίνει η εν λόγω DMU αποδοτική,
θα πρέπει να αυξήσει το σύνολο των εκροών της κατά 0.0542.

Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι η µέθοδος DEA δεν καθορίζει µόνο το γιατί µία
µονάδα δεν είναι αποδοτική αλλά και τις αλλαγές στις οποίες θα πρέπει η διοίκηση να
προβεί, έτσι ώστε η εικόνα στο µέλλον να βελτιωθεί. Κατά συνέπεια ο ρόλος που
µπορεί να παίξει ως εργαλείο διοίκησης είναι σηµαντικότατος.

Επιπλέον, θα πρέπει να λεχθεί ότι τα αποτελέσµατα θα πρέπει να ελέγχονται ως προς:
1. την εγκυρότητα της µεθόδου, αν δηλαδή τα αποτελέσµατα είναι πρωτίστως λογικά
και αναµενόµενα. Ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι η βασική αρχή της
επιχειρησιακής έρευνας, αυτή της κοινής λογικής (common sense), πρέπει να διέπει
και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που δίνει η µέθοδος DEA. Παραδείγµατος
χάριν, τµήµατα µε συγκριτικά µικρότερο κόστος ανά φοιτητή ή µεγαλύτερες
ερευνητικές δαπάνες έχουν βάσει κοινής λογικής περισσότερες πιθανότητες να
χαρακτηριστούν αποδοτικά και τα αποτελέσµατα του µοντέλου DEA θα πρέπει να το
επιβεβαιώσουν.

2. τη χρησιµότητά τους και πιο συγκεκριµένα ως προς το εάν και κατά πόσο µπορούν
να συµβάλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και άσκησης πολιτικής στο
εκάστοτε τµήµα. Τα αποτελέσµατα θα πρέπει να αποτελούν την προϋπόθεση για την
έναρξη της διερεύνησης πιθανών τρόπων βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης
τόσο στα µη αποδοτικά τµήµατα όσο και στα αποδοτικά, αφού ο σταθερός στόχος
των ιδρυµάτων είναι η συνεχής αυτοβελτίωση. Τα τµήµατα συγκρίνονται µεταξύ τους
και είναι δυνατό να καταλήξουν σε συµπεράσµατα διοικητικής και ακαδηµαϊκής
φύσης, όπως π.χ. για την αναγκαιότητα αύξησης της έρευνας, µείωσης του κόστους
των προπτυχιακών φοιτητών προς όφελος των υποψηφίων διδακτόρων, µείωσης του
µεγέθους του τµήµατος για µεγαλύτερη αποδοτικότητα, κτλ.

3. το κατά πόσο είναι εφικτό να εφαρµοστούν. Πιο συγκεκριµένα, δεν είναι
ρεαλιστικό να απαιτηθεί από ένα τµήµα π.χ. πληροφορικής ή φυσικής να µειώσει τις
δαπάνες σε εξοπλισµό για να γίνει σχετικά αποδοτικό. Από την άλλη µεριά όµως,
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βελτιώσεις π.χ. στον αριθµό των φοιτητών, στην προσφορά νέων προγραµµάτων
σπουδών από τα ίδια τα τµήµατα κτλ., είναι εφικτές.

Τέλος, παρά το γεγονός της χρήσης της µεθόδου τόσο σε πανεπιστηµιακά τµήµατα
όσο και σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα εν γένει, στη δεύτερη περίπτωση είναι πιθανό
τα αποτελέσµατα σχετικής αποδοτικότητας να είναι παραπλανητικά, επειδή είναι
πιθανόν να προκύπτουν από τη διαφορετική σύνθεση επιστηµονικών πεδίων ανά
πανεπιστήµιο (Ahn, 1988; Beasley, 2000).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Μεθοδολογία
3.1. Εισαγωγή
Στόχος της παρούσας µελέτης, όπως περιγράφηκε και παραπάνω (παράγραφος 1.7)
είναι η χρήση της µεθόδου DEA ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης των πανεπιστηµιακών
τµηµάτων. Στο κεφάλαιο αυτό θα καθοριστεί το πλαίσιο της µελέτης και ως εκ
τούτου αποτελείται από δύο τµήµατα:
α. Παρουσίαση της µελέτης περίπτωσης, και
β. Μεθοδολογία Ανάλυσης,

Στο πρώτο τµήµα (ενότητα 3.2), θα γίνει η παρουσίαση της µελέτης περίπτωσης, του
προβλήµατος µε άλλα λόγια µε τις µεταβλητές και τους περιορισµούς του. Προϊόν
αυτής της παρουσίασης θα είναι το βασικό µοντέλο της µεθόδου DEA (ως τέτοιο
καλείται το κύριο κατασκεύασµα στο οποίο εξετάζονται τα περισσότερα φαινόµενα,
αφού εµπεριέχει τις περισσότερες µεταβλητές) αλλά και οι διάφορες παραλλαγές και
εναλλακτικές µορφές αυτού.

Στο δεύτερο τµήµα (ενότητα 3.3), θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία κατάρτισης των
δεικτών εισροών και εκροών αφενός του βασικού µοντέλου και αφετέρου των
τροποποιήσεων που θα γίνουν σε αυτό. Το µέρος αυτό είναι το σηµαντικότερο της
µελέτης, καθώς περιγράφονται οι βασικές παράµετροι οι οποίες ελήφθησαν υπόψη
για την πραγµατοποίηση της παρούσας µελέτης.

Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη µιας µεθόδου αυτοαξιολόγησης των τµηµάτων, το
κεφάλαιο αυτό λειτουργεί εν είδει εγχειριδίου για πανεπιστηµιακά τµήµατα ή
ιδρύµατα που εισάγονται, χωρίς προηγούµενη εµπειρία, σε ένα πλαίσιο αξιολόγησης
υφιστάµενων δοµών και παρεχόµενων υπηρεσιών, το οποίο περιλαµβάνει τον τρόπο
καθορισµού του προβλήµατος, τους βασικούς δείκτες και τον τρόπο υπολογισµού
αυτών (Κεφάλαιο 3), τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων
(Κεφάλαιο 4) και τέλος τον τρόπο ερµηνευτικής προσέγγισης που θα πρέπει να
ακολουθείται (Κεφάλαιο 5), έτσι ώστε να τροφοδοτείται το σύστηµα συνεχώς µε
πληροφορίες και η αυτοαξιολόγηση να παίζει κρίσιµο ρόλο στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων του εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισµού.
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3.2. Μελέτη περίπτωσης
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών (εν
συντοµία ΠΑΜΑ) πήρε τη σηµερινή του µορφή το 1992 όταν µετεξελίχθηκε από
Ανώτατη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης σε ίδρυµα Ανώτατης Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης (ΑΕΙ).

Το ΠΑΜΑ είναι ίδρυµα σχετικά µικρού µεγέθους και σήµερα περιλαµβάνει δέκα
πανεπιστηµιακά τµήµατα σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα και Νάουσα. Πιο συγκεκριµένα
τα τµήµατα είναι:

1. Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
2. ∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών,
3. Εφαρµοσµένης Πληροφορικής,
4. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
5. Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής,
6. Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης,
7. Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων,
8. Οικονοµικής Επιστήµης,
9. ∆ιοίκησης Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ (εδρεύει στην Έδεσσα),
10. ∆ιοίκησης Λειτουργιών (εδρεύει στη Νάουσα).

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, όπως και όλα τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και η λειτουργία του
βασίζεται στους νόµους, νοµοθετικές ρυθµίσεις και εγκυκλίους που αποστέλλει το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων4. Στο πλαίσιο αυτό, και καθώς το
ζήτηµα της αξιολόγησης της ελληνικών πανεπιστηµίων προχωρεί µε αργά βήµατα και
µάλιστα ισχυρής πολεµικής, στο εν λόγω πανεπιστήµιο δεν υπάρχει ένα
θεσµοθετηµένο σύστηµα αξιολόγησης.

4

Βάσει του Άρθρου 16 περί παιδείας, τέχνης και επιστήµης του Συντάγµατος «η ανώτατη εκπαίδευση
παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη
αυτοδιοίκηση» (Άρθρο 16, §5, www.parliament.gr) µέχρι στιγµής τουλάχιστον, καθώς επίκειται
συζήτηση περί αναθεώρησης του συγκεκριµένου άρθρου στη Βουλή και διεύρυνσης του δικαιώµατος
παροχής ανώτατης εκπαίδευσης σε µη κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
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Παρόλα αυτά, είναι έντονη η ανάγκη συγκριτικής αξιολόγησης των τµηµάτων, καθώς
θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν το επίπεδο της αποδοτικότητας στο οποίο
λειτουργούν και τις προβληµατικές εκείνες περιοχές που δυσχεραίνουν τη βέλτιστη
χρήση των διαθέσιµων πόρων και τη µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων.

Γίνεται φανερό ότι τα εν λόγω ακαδηµαϊκά τµήµατα του ΠΑΜΑ θα αποτελέσουν τις
λειτουργικές µονάδες λήψης αποφάσεων (DMUs) της εφαρµογής, καθώς είναι
υπεύθυνα για τη διαδικασία µετατροπής των πόρων σε αποτελέσµατα: µέσω της
υπάρχουσας αυτόνοµης διοίκησής τους (µε ανώτατο διοικητικό όργανο τη Γενική
Συνέλευση), λαµβάνουν καθοριστικές αποφάσεις για τη διαχείριση των διαθέσιµων
εισροών και την ποιότητα των εκροών και κατά συνέπεια για την όλη παραγωγική
διαδικασία.

Στην παρούσα µελέτη δεν θα συµπεριληφθούν και τα δέκα ακαδηµαϊκά τµήµατα που
προαναφέρθηκαν. Αντίθετα, θα εξαιρεθούν:

1) τα νεοδηµιουργηθέντα τµήµατα σε Έδεσσα και Νάουσα καθώς, επειδή
λειτουργούν µόνο τα τελευταία δύο ακαδηµαϊκά έτη, δεν έχουν αυτονοµία, και
2) το τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, διότι η συνολική λειτουργία του
υπάγεται σε διαφορετικούς κανόνες: αφενός οι διδάσκοντες δεν είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώµατος και αφετέρου οι εισακτέοι πρέπει να διαθέτουν
εξειδικευµένα προσόντα, αφού για να διεκδικήσουν µία θέση στο εν λόγω
ίδρυµα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να «διαθέτουν υψηλό µουσικοθεωρητικό
επίπεδο και καλλιτεχνικές δεξιότητες» (ΥΠΕΠΘ, 2004; 2006).

Η εξέταση της αποδοτικότητας των ακαδηµαϊκών τµηµάτων, θα γίνει για πέντε
ακαδηµαϊκά έτη (από 2000-01 έως και 2004-05), και τα αποτελέσµατα που θα
προκύψουν θα συγκριθούν µε τις τιµές αποδοτικότητας ενός µόνο έτους (2005-06).

Κλείνοντας, θα πρέπει να λεχθεί ότι στόχος της συνολικής διαδικασίας είναι η
δηµιουργία ενός πλαισίου:

-

αξιολόγησης µε τη χρήση ποσοτικών µεθόδων για εκπαιδευτικούς
οργανισµούς µε µηδενική εµπειρία στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, και
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-

συνεχούς αλλαγής, κατά το οποίο τα εκάστοτε αποτελέσµατα θα παίζουν
ενεργό ρόλο κατά τη λήψη αποφάσεων και θα τροφοδοτούν εκ νέου τη
συνολική διαδικασία, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών και την αύξηση της προσλαµβάνουσας ικανοποίησης όλων των
συµµετεχόντων (εργαζόµενους, καθηγητές, φοιτητές, επιχειρήσεις, κτλ.).
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3.3. Εφαρµογή της µεθόδου DEA στο Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας
Με βάση της πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα παρουσιαστεί το µοντέλο
γραµµικού

προγραµµατισµού,

έτσι

όπως

αυτό

κατασκευάστηκε

για

την

προαναφερθείσα µελέτη περίπτωσης. Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζονται
και αναλύονται η οµάδα των δεικτών εισροών και εκροών του βασικού µοντέλου, η
µαθηµατική διατύπωση του βασικού µοντέλου και οι τροποποιήσεις που θα
συµπεριληφθούν, έτσι ώστε να δοθεί µια πλήρης εικόνα των υπαρχουσών σχέσεων
µεταξύ των διαφόρων µεταβλητών και παραµέτρων.

3.3.1. ∆είκτες Εισροών και Εκροών
Σε σχέση µε τη µελέτη περίπτωσης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.2,
τα επτά πανεπιστηµιακά τµήµατα, k=1,…,7, χαρακτηρίζονται από εισροές και εκροές
της διδακτικής και ερευνητικής δραστηριότητάς τους. Οι εισροές, έστω Xik, οι οποίες
επιλέχθηκαν για την παρούσα µελέτη είναι πέντε στον αριθµό, i=1,…,5 και πιο
συγκεκριµένα:

x1. Ακαδηµαϊκό προσωπικό πλήρους απασχόλησης,
x2. Μη ακαδηµαϊκό προσωπικό,
x3. Βάση εισαγωγής πρωτοετών στο τµήµα,
x4. Αναλογία προσωπικού επί των ενεργών φοιτητών,
x5. Εισόδηµα από ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
Αντίστοιχα, οι εκροές, έστω Yrk είναι οκτώ, r=1,…,8:
y1. Ενεργοί φοιτητές,
y2. Πτυχιούχοι,
y3. ∆ηµοσιεύσεις – βιβλία και άρθρα,
y4. ∆ηµοσιεύσεις – άρθρα σε συνέδρια,
y5. Αναλογία καθυστερηµένης αποφοίτησης επί του συνόλου των πτυχιούχων,
y6. Αναλογία πτυχιούχων µε βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 7,5 επί του συνόλου
των πτυχιούχων του τµήµατος,
y7. Απονοµές διδακτορικών τίτλων,
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y8. Ερευνητικά προγράµµατα.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο, η διαδικασία επιλογής των δεικτών
είναι υποκειµενική και υπόκειται στην κρίση του µελετητή. Η συγκεκριµένη επιλογή
των δεικτών εισροών και εκροών του βασικού µοντέλου, έγινε µετά την προσεκτική
µελέτη της διεθνούς αρθρογραφίας και σε συνδυασµό µε τις τροποποιήσεις αυτού
(παράγραφος 3.4) επιχειρείται η εµπεριστατωµένη αντιµετώπιση του γενικότερου
προβλήµατος της αξιολόγησης της δραστηριότητας πανεπιστηµιακών τµηµάτων µε
τη χρήση της µεθόδου DEA.

3.3.2. Ανάλυση µεταβλητών
Με βάση την παραπάνω παρουσίαση του µοντέλου, ακολουθεί η ανάλυση του κάθε
δείκτη εισροών και εκροών ξεχωριστά. Επισηµαίνεται ότι, όπως σε κάθε σχετική
µελέτη, η επιλογή των δεικτών αξιολόγησης βασίζεται (κυρίως) στην υποκειµενική
κρίση του εκάστοτε ερευνητή. Κατά συνέπεια, καθώς δεν είναι πανάκεια, πριν από
την εφαρµογή των συγκεκριµένων δεικτών σε εκπαιδευτικούς οργανισµούς, η
συνολική διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να επαναλαµβάνεται και η απλή
«µεταφύτευση» να αποτρέπεται.

Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά στον υπολογισµό των δεικτών εισροών και εκροών
ανά τµήµα και ανά ακαδηµαϊκό έτος.



Ακαδηµαϊκό

προσωπικό

πλήρους

απασχόλησης:

στο

δείκτη

αυτό

αντικατοπτρίζεται η διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστηµιακών
τµηµάτων. Προφανώς, όσο υψηλότερος είναι ο εν λόγω δείκτης για ένα τµήµα τόσο
µεγαλύτερη η δύναµή του, όχι µόνο γιατί αποκτά µεγαλύτερη αυτοδυναµία αλλά και
για το ακαδηµαϊκό έργο αυτό καθ’ αυτό: µε περισσότερα µέλη ∆ΕΠ ένα τµήµα
µπορεί να προσαρµόζει το προσφερόµενο πρόγραµµα σπουδών στις νέες εξελίξεις, να
έχει περισσότερες δηµοσιεύσεις, να συντελεί στην πρόοδο των φοιτητών και εν γένει
να βελτιώνει συνεχώς τις υφιστάµενες συνθήκες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες.
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Παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω δείκτης θα µπορούσε υποθετικά να ισούται και µε το
µηδέν, αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη, καθώς αυτό θα σήµαινε ότι το ίδρυµα λειτουργεί
αποκλειστικά µε συµβασιούχους, χωρίς αυτοδυναµία (άρα δεν µπορεί να αποτελέσει
DMU).



Μη ακαδηµαϊκό προσωπικό: στο δείκτη αυτό περιλαµβάνονται δύο οµάδες

εργαζοµένων στα επιµέρους τµήµατα, οι διοικητικοί υπάλληλοι που απασχολούνται
στις γραµµατείες και τα µέλη Ειδικού Τεχνικού Επιστηµονικού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.). Με άλλα λόγια, περιλαµβάνεται το βοηθητικό εκείνο προσωπικό οι
υπηρεσίες του οποίου είναι άκρως απαραίτητες για την τέλεση του διδακτικού και
ερευνητικού έργου ενός τµήµατος. Όπως και το ακαδηµαϊκό προσωπικό είναι
σηµαντικότατη εισροή η οποία επηρεάζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
και των εξερχόµενων στοιχείων (αποφοίτων του τµήµατος).

Όπως και στην περίπτωση του x1, και ο δείκτης x2 θα µπορούσε υποθετικά να ισούται
και µε το µηδέν, παρόλα αυτά η περίπτωση αυτή δε λαµβάνεται υπόψη, καθώς ένα
τµήµα δεν µπορεί να λειτουργήσει µε αυτή τη συνθήκη (π.χ. χωρίς γραµµατεία).

Σε σχέση µε τους παραπάνω δύο δείκτες θα πρέπει να λεχθεί ότι καθώς ο
καταµερισµός των προσφερόµενων υπηρεσιών, σε διδακτικές και σε ερευνητικές
υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα προβληµατικός (Beasley, 2000), η συνεισφορά όλων των
εργαζοµένων στην αποδοτικότητα των τµηµάτων αντιµετωπίζεται ως ενιαία.



Βάση εισαγωγής πρωτοετών στο τµήµα: Με δεδοµένο το ελληνικό σύστηµα

εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το οποίο τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
δεν έχουν δυνατότητα επιλογής των φοιτητών τους αλλά και την αναγκαιότητα
ελέγχου του γνωστικού επίπεδου των νέων τους φοιτητών, ο βαθµός εισαγωγής των
υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µέσω του ενιαίου συστήµατος πρόσβασης
στην ανώτατη εκπαίδευση (πανελλαδικές εξετάσεις), µπορεί να θεωρηθεί ως ένας
δείκτης της «ποιότητας» των εισερχοµένων φοιτητών ενός τµήµατος.
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Η σηµαντικότητά του αυξάνεται ακόµη περισσότερο λόγω του ότι η µεγάλη
πλειοψηφία των εισακτέων προέρχονται από το ίδιο σύστηµα δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (ενιαίο λύκειο) και κατανέµονται στα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης βάσει αυτού του κοινού κριτηρίου, της επίδοσης δηλαδή στις
πανελλαδικές εξετάσεις.



Αναλογία προσωπικού επί των ενεργών φοιτητών: Ο εν λόγω δείκτης

υπολογίζει το λόγο του προσωπικού, ακαδηµαϊκού και µη, προς ενεργούς φοιτητές.
Προφανώς όσο υψηλότερες οι τιµές του δείκτη, τόσο καλύτερο είναι αυτό για το
εκάστοτε υπό µελέτη τµήµα: οι υψηλές τιµές αυτού επιδρούν στη συνολική
εκπαιδευτική διαδικασία, στην ποιότητα των εξερχόµενων στοιχείων (πτυχιούχων)
και σε παράγοντες όπως π.χ. έγκαιρη αποφοίτηση, βαθµός πτυχίου, κτλ. Αντίθετα,
όσο πιο µικρός είναι ο δείκτης, αυτό συνεπάγεται αύξηση της δυσκολίας παροχής
υπηρεσιών από µέρους του προσωπικού µε άµεσες επιπτώσεις στην ικανοποίηση των
φοιτητών και στο γνωστικό επίπεδο των αποφοίτων. Υπολογίζεται από τον τύπο:

x4 =

Όπου

x1 + x 2
* 100, 0< x4 <1
y1

x 1 : ο δείκτης του ακαδηµαϊκού προσωπικού για το k τµήµα
x 2 : ο δείκτης του µη ακαδηµαϊκού προσωπικού για το k τµήµα
y1 : ο δείκτης των ενεργών φοιτητών για το k τµήµα

Θεωρητικά, ο x4 µπορεί να πάρει τιµές στο διάστηµα [0,1], στην πραγµατικότητα
όµως δεν µπορεί να πάρει την τιµή µηδέν παρά µόνο στην περίπτωση κατά την οποία
ένα ακαδηµαϊκό τµήµα βρίσκεται στη φάση της παρακµής ή ακόµη και της
κατάργησης. Επιπλέον, δεν µπορεί να πάρει ούτε την τιµή 1, καθώς είναι
εξωπραγµατική.



Εισόδηµα από ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα: Στο δείκτη αυτό

προσµετράται η δραστηριότητα ενός τµήµατος στην έρευνα και ανάπτυξη. Υψηλό
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ερευνητικό εισόδηµα ουσιαστικά σηµαίνει π.χ. αυξηµένα ερευνητικά προγράµµατα,
επιχορηγήσεις, δηµοσιεύσεις και είναι µια µονάδα µέτρησης και έκφρασης του
γοήτρου ενός τµήµατος και του έργου που γίνεται σε αυτό, συµβάλλοντας ιδιαίτερα
στη φήµη που κατακτά.

Επιπλέον, ο εν λόγω δείκτης συνδέεται µε πολλούς άλλους δείκτες αποτελώντας
απαραίτητη προϋπόθεση ή αποτέλεσµα όπως π.χ. µε τον αριθµό προσωπικού
(ακαδηµαϊκού και µη), τον αριθµό δηµοσιεύσεων, τον αριθµό απονοµών
διδακτορικών τίτλων ανά έτος, κτλ. Ο δείκτης δε εξισώνεται µε το µηδέν, γεγονός
που ουσιαστικά διασφαλίζει ότι ένα πανεπιστηµιακό τµήµα θα ενεργοποιείται και στη
διδασκαλία και στην έρευνα.

Όταν ο δείκτης αναφέρεται σε µία σειρά ετών (όπως στην παρούσα µελέτη για τα έτη
2000-01 έως και 2004-05) και καθώς η µέτρηση αυτού γίνεται σε χρηµατικές
µονάδες, θα πρέπει να υπολογιστεί η µελλοντική αξία των τιµών σε σχέση µε ένα
συγκεκριµένο χρονικό σηµείο αναφοράς (το σηµείο µηδέν). Πιο συγκεκριµένα, θα
πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήµατα:

α) υπολογισµός του συνόλου του εισοδήµατος ανά ακαδηµαϊκό έτος, και
β) υπολογισµός της µελλοντικής αξίας του ποσού αυτού στο σηµείο µηδέν.

Κατά τα παραπάνω, ο υπολογισµός του δείκτη δίνεται από τον τύπο:

Fx5n = x5 (1+ε)n

Όπου Fx5n

: µελλοντική αξία του δείκτη x5 στο έτος n,

(1+ε) n : συντελεστής µελλοντικής αξίας ή ανατοκισµού,
ε

: το ετήσιο ονοµαστικό ποσοστό απόδοσης (επιτόκιο).

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, το επιτόκιο ορίζεται στο 3%.
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Ενεργοί φοιτητές: Ως ενεργοί φοιτητές νοούνται εκείνοι που δεν έχουν

ολοκληρώσει ακόµη τα τέσσερα έτη σπουδών και αποτελούν το κυρίως φοιτητικό
φορτίο για το ίδρυµα. Όπως και παραπάνω µε τους δείκτες x1 και x2, και αυτός δεν
πρέπει να µηδενίζεται, καθώς αυτό ισοδυναµεί µε κατάργηση του τµήµατος και άρα
µε µία µονάδα που δεν µπορεί να παίζει ρόλο λειτουργικής µονάδας.



Πτυχιούχοι: O εν λόγω δείκτης παρά το ότι µας δίνει για κάθε τµήµα την

πληροφορία του παραγωγικού αποτελέσµατος της διδακτικής δραστηριότητας, του
αριθµού δηλαδή των πτυχιούχων, µπορεί να λάβει και µηδενικές τιµές, όταν οι
µετρήσεις αφορούν τα πρώτα ακαδηµαϊκά έτη λειτουργίας ενός τµήµατος ή έτη που
απλώς, για διάφορους λόγους, δεν τελέστηκε καµία ορκωµοσία (π.χ. καταλήψεις,
µικρός αριθµός πτυχιούχων).



∆ηµοσιεύσεις: Η µέτρηση της ερευνητικής δραστηριότητας αφορά στον

υπολογισµό ενός δείκτη σχετικού µε τις δηµοσιεύσεις, οι οποίες είναι κύριο προϊόν
αυτής: ο όρος περιλαµβάνει µια σειρά διαφορετικών τρόπων δηµοσιοποίησης της
ερευνητικής δραστηριότητας όπως π.χ. βιβλία, µονογραφίες, άρθρα, συµµετοχές σε
συνέδρια, κτλ. Όπως γίνεται κατανοητό, η συγκέντρωση όλων των διαφορετικών
τύπων δηµοσιεύσεων σε έναν δείκτη δεν είναι σωστή, καθώς δεν έχουν όλοι τον ίδιο
βαθµό σηµαντικότητας. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα µελέτη κατασκευάστηκαν
δύο δείκτες και πιο συγκεκριµένα :

y3. ∆ηµοσιεύσεις – βιβλία και άρθρα,
y4. ∆ηµοσιεύσεις – άρθρα σε συνέδρια,



Αναλογία καθυστερηµένης αποφοίτησης επί του συνόλου των πτυχιούχων:

Αναφέρεται στη µη έγκαιρη αποφοίτηση των φοιτητών από το εκάστοτε τµήµα στο
οποίο ανήκουν, µε σαφείς επιπτώσεις στην ποιότητα του διδακτικού έργου και στην
εν γένει παροχή υπηρεσιών. Υπολογίζεται από τον τύπο:
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y5 =

Όπου π 4
πa

∑ (π
∑π

4

)

a

, 0.01< x4 <1

(α)

: οι πτυχιούχοι µε περισσότερα των τεσσάρων έτη σπουδών
: οι πτυχιούχοι για το α τµήµα

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι ο εν λόγω δείκτης είναι «κακός» ή
«αρνητικός» δείκτης, καθώς λειτουργεί αντίστροφα από τους υπολοίπους: οι υψηλές
τιµές αυτού ερµηνεύονται αρνητικά για την εικόνα του τµήµατος, ενώ οι χαµηλές
θετικά. Για να διορθωθεί αυτό, έγινε χρήση της συνάρτησης f(U)=1/U, όπου U o
δείκτης της καθυστερηµένης αποφοίτησης (Ferrari, 2005), και τελικώς ο δείκτης
υπολογίζεται ως εξής:

y5 =

1
, 0< x4 <100 (β)
∑ (π α > 4)

∑π

α

Επειδή στην περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσµα της σχέσης (α) είναι ίσο µε το
µηδέν (δηλαδή όλοι οι πτυχιούχοι αποφοίτησαν µετά από τέσσερα έτη σπουδών), η
αντιστροφή αυτού στη σχέση (β) οδηγεί σε αδύνατο αποτέλεσµα, γίνεται η παραδοχή
ότι η µικρότερη τιµή που µπορεί να πάρει η (α) είναι το 0,01. Με τον τρόπο αυτό, δεν
ακυρώνεται το βασικό σκεπτικό του δείκτη: όταν σε ένα τµήµα όλοι αποφοιτούν
εγκαίρως, η τιµή της σχέσης (α) είναι η κατώτατη δυνατή (=0) και η τιµή της σχέσης
(β) η ανώτατη δυνατή (=100). Εάν υποθέσουµε ότι η τιµή της σχέσης (α) είναι ίση µε
0.01, και πάλι η τιµή της σχέσης (β) θα είναι η ανώτατη δυνατή (=100).

Η παραδοχή αυτή καθίσταται δυνατή στα πλαίσια της παρούσας µελέτης περίπτωσης
και µόνο.



Αναλογία πτυχιούχων µε βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 7.5 επί του

συνόλου των πτυχιούχων του τµήµατος: ο δείκτης αυτός έχει να κάνει µε την
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ποιότητα των εξερχοµένων στοιχείων από το σύστηµα που εν προκειµένω
προσµετράται µε το βαθµό πτυχίου. Πιο συγκεκριµένα, συγκρίνει το βαθµό πτυχίου
του κάθε πτυχιούχου ανά ακαδηµαϊκή περίοδο µε το 7.5: αν ο βαθµός του είναι
τουλάχιστον ίσος µε το 7.5, εµπερικλείει τον εκάστοτε πτυχιούχο στις µετρήσεις του
δείκτη. Το διάστηµα αυτό [7.5, 10] ορίστηκε ως εναλλακτικό του ιδιαίτερα αυστηρού
διαστήµατος του άριστα [8.5, 10].

Ο δείκτης δίνεται από τον τύπο:

y6 =

Όπου π 7 ,5

∑(π
∑π

7,5
a

)

×100, y 6 ≥ 0

: οι πτυχιούχοι των οποίων η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του

7,5
πa



: οι πτυχιούχοι για το α τµήµα

Απονοµές διδακτορικών τίτλων σπουδών: ενώ ο δείκτης των πτυχιούχων (y6)

χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της διδακτικής δραστηριότητας ενός τµήµατος, ο εν
λόγω δείκτης στοχεύει στη µέτρηση της ερευνητικής δραστηριότητας. Προφανώς,
ένα τµήµα θα πρέπει να στοχεύει σε υψηλές τιµές αυτού.



Ερευνητικά προγράµµατα/τµήµα: Στο δείκτη αυτό υπολογίζεται ο απόλυτος

αριθµός των ερευνητικών προγραµµάτων που υλοποιεί ένα τµήµα ανά ακαδηµαϊκό
έτος. Είναι ενδεικτικός της συνολικής ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς όσα
περισσότερα έργα έχουν εγκριθεί σ’ ένα τµήµα τόσο καλύτερη είναι η εικόνα που
αυτό παρουσιάζει.
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3.3.3. Μοντέλο DEA
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, και αν θεωρήσουµε ότι Xik είναι η i εισροή
για το k τµήµα και Yrk είναι η r εκροή για το k τµήµα, Vik και Urk οι συντελεστές
βαρύτητας εισροών και εκροών αντίστοιχα, η αντικειµενική συνάρτηση και οι λοιποί
περιορισµοί του µοντέλου διαµορφώνονται ως εξής:

n

E k = max ∑
i =1

u y
r

rk

, k=1,…8

µε περιορισµούς :

m

∑v x
i =1

ik

ik

= 1 , k=1,…,8

n

m

∑u y ∑v x
i =1

rk

rk

-

i =1

ik

ik

≤ 0, k=1,…,8

Urk, Vik ≥ 0 (r=1,…,5; i=1,…,8)
Συµπερασµατικά, συγκρίνοντας τις εκροές της σύνθετης µονάδας µε το εκάστοτε
αξιολογούµενο τµήµα, όταν µια εκροή του τµήµατος είναι µικρότερη από την
αντίστοιχη της σύνθετης, τότε το εν λόγω τµήµα θα αξιολογηθεί ως µη αποδοτικό,
αφού παράγει µε τις ίδιες εισροές, λιγότερες εκροές. Θα προκύψουν, δηλαδή, οι
προβληµατικές εκείνες περιοχές για τα µη αποδοτικά τµήµατα, υποδεικνύοντας µε
αυτό τον τρόπο τις αναγκαίες µειώσεις σε εισροές ή αυξήσεις σε εκροές αντίστοιχα.
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3.4. Τροποποιήσεις βασικού µοντέλου
Σε συνέχεια του βασικού µοντέλου, θα παρουσιαστούν µια σειρά τροποποιήσεις
αυτού που θα συµπεριληφθούν στην παρούσα µελέτη και οι οποίες στοχεύουν στη
διεξοδικότερη παρουσίαση της ευαισθησίας των παραµέτρων και των συσχετίσεων
που προκύπτουν για τη σχετική αποδοτικότητα των ακαδηµαϊκών τµηµάτων. Αυτές
είναι οι κάτωθι:

1)

Ενοποίηση των δεικτών του ακαδηµαϊκού και µη προσωπικού (x1 και x2) σε ένα

νέο δείκτη τον x6: στην αρθρογραφία η ενοποίηση µεταβλητών συναντάται αρκετά
συχνά (Colbert et al., 2000; Stern et al., 1994; κτλ.), καθώς µε τη µείωση των
περιορισµών το µοντέλο είναι δυνατό

να

διαφοροποιήσει την

κατάταξη

αποδοτικότητας. Σε αυτές τις δύο µεταβλητές η ενοποίηση είναι δυνατή, αφού έχουν
κοινή µονάδα µέτρησης (άτοµα).
2)

Ενοποίηση των δεικτών των δηµοσιεύσεων (y3 και y4) σε ένα νέο δείκτη τον y9:

εδώ η µονάδα µέτρησης δεν είναι κοινή υπό τη στενή έννοια (π.χ. µόνο βιβλία), αλλά
επειδή οι δηµοσιεύσεις συναντώνται στην αρθρογραφία ως µία κοινή µεταβλητή
(Stern et al., 1994), θα εξεταστεί και εδώ η τροποποίηση αυτή του βασικού µοντέλου.
3)

Αφαίρεση των αποδοτικών µεταβλητών (επιβεβαίωση αποτελεσµάτων Stern et

al., 1994),

δηλαδή εκείνων που κανένα τµήµα δεν πρέπει να αυξοµειώσει την

ποσότητά τους για να γίνει αποδοτικό.
4)

Αντικατάσταση των δεικτών των δηµοσιεύσεων (y3 και y4) µε ένα νέο δείκτη

τον y10 ο οποίος περιλαµβάνει µόνο τις αµιγείς δηµοσιεύσεις, άρθρα δηλαδή σε
ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά (µε κριτές).
5)

Αντικατάσταση του y6 µε τον δείκτη y11 της αναλογίας των αριστούχων

πτυχιούχων (βαθµολογία τουλάχιστον ίση του 8,5) επί του συνόλου των πτυχιούχων.
6)

Αντικατάσταση των x1 και x2 από τη x4 ως µοναδική εισροή (Colbert et al.,

2000).
7)

Αντικατάσταση της x5 από τη x7 : Αναλογία ερευνητικών εσόδων επί των µελών

∆ΕΠ (Colbert et al., 2000).
8)

Με βάση τον Johnes et al. (1993), ο οποίος αναφέρει ότι όταν προσµετρώνται σ’

ένα δοθέν µοντέλο τα ερευνητικά κονδύλια και οι δηµοσιεύσεις ταυτόχρονα,
πρόκειται περί διπλοεγγραφής, σε αυτό το σηµείο θα οριστούν ως ερευνητική εκροή
οι δηµοσιεύσεις (και µάλιστα η ψ10), χωρίς καµία ερευνητική εισροή.
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9)

∆ιαγραφή των αποδοτικών τµηµάτων (επαλήθευση αποτελεσµάτων Stern et al.,

1994).

Επιπλέον θα εξεταστούν τα κάτωθι µοντέλα :

11) Μοντέλο Α: Συνολική απόδοση του τµήµατος (βασισµένο στον Avkiran, 2000)
Εισροές
x1. Αριθµός ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
x2. Αριθµός µη ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης.
Εκροές
y1. Αριθµός ενεργών φοιτητών,
X5.

ερευνητικά έσοδα.

12) Μοντέλο Β: Απόδοση του τµήµατος στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
(βασισµένο στον Avkiran, 2000)
Εισροές
x1. Αριθµός ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
x2. Αριθµός µη ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης.
Εκροές
y1. ποσοστό προπτυχιακών φοιτητών µε καθυστερηµένη αποφοίτηση (student
retention rate %).

13) Μοντέλο Γ (βασισµένο στον Tomkins et al, 1988)
Εισροές
x6. Προσωπικό πλήρους απασχόλησης.
Εκροές
y1. Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών,
y7. Αριθµός υποψήφιων διδακτόρων (research postgraduates),
x5. Συνολικά έσοδα (total income).
Βάσει των παραπάνω, και σε σχέση µε τα όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα 3.3.1, το
σύνολο των µεταβλητών που συµµετέχουν στο βασικό µοντέλο αλλά και στις
διάφορες τροποποιήσεις αυτού (µε γκρι) είναι οι κάτωθι:
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Πίνακας 1: Σύνολο µεταβλητών
x1 .

Ακαδηµαϊκό προσωπικό

x2 .

Μη ακαδηµαϊκό προσωπικό

x3.

Βάση εισαγωγής πρωτοετών στο τµήµα

x4.

Αναλογία προσωπικού επί των ενεργών φοιτητών

x5 .

Ερευνητικό και αναπτυξιακό εισόδηµα

x6 .

Ενοποίηση προσωπικού (x1 και x2)

x7 .

Αναλογία ερευνητικών εσόδων επί των µελών ∆ΕΠ

y1.

Ενεργοί φοιτητές

y2.

Πτυχιούχοι

y3.

∆ηµοσιεύσεις – βιβλία και άρθρα

y4.

∆ηµοσιεύσεις – άρθρα σε συνέδρια

y5.

Αναλογία καθυστερηµένης αποφοίτησης επί του συνόλου των πτυχιούχων

y6.

Αναλογία πτυχιούχων µε βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 7,5 επί του
συνόλου των πτυχιούχων του τµήµατος

y7.

Κάτοχοι διδακτορικών τίτλων

y8.

Ερευνητικά προγράµµατα/τµήµα

y9.

Ενοποίηση δηµοσιεύσεων (y3 και y4)

y10.

∆ηµοσιεύσεις άρθρων σε περιοδικά µε κριτές

y11.

Αναλογία πτυχιούχων µε βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 8,5 επί του
συνόλου των πτυχιούχων του τµήµατος
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3.5. Σύνοψη
Στόχος του παρόντος κεφαλαίου ήταν η παρουσίαση της µελέτης περίπτωσης και των
µεταβλητών εισροών και εκροών του µοντέλου βάσει του οποίου θα επιχειρηθεί η
εκτίµηση της σχετικής αποδοτικότητας των υπό εξέταση DMUs.

Όσον αφορά το πρώτο και την περίπτωση των ακαδηµαϊκών τµηµάτων του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ως αντικείµενο της αξιολογικής διαδικασίας, θα πρέπει
να γίνει ξεκάθαρο ότι ο κύριος στόχος της µελέτης δεν είναι η δηµιουργία ενός
µοντέλου που θα λειτουργήσει ως πανάκεια, ή η στοιχειοθέτηση ενός τέλειου και
αδιαµφισβήτητου µοντέλου, αλλά αντίθετα η κατασκευή µίας υποδοµής και µιας
κουλτούρας δεκτικής σε διαδικασίες αξιολόγησης.

Πάνω στην εν λόγω υποδοµή θα βασιστεί η επιλογή της µεθόδου αξιολόγησης, που
στα πλαίσια της παρούσας µελέτης προτείνεται να είναι η DEA και η έναρξη της
εφαρµογής αυτής στα ακαδηµαϊκά τµήµατα. Κυρίως όµως θα αποτελέσει τη βάση
για µια διαχρονική αναζήτηση περί της συνεχούς αξιολόγησης µε δεδοµένα τις
διαδικασίες και τη διοίκηση και του πως αυτή θα συνεισφέρει στην επίτευξη της
αύξησης της αποδοτικότητας.

Όσον αφορά στο κοµµάτι της επιλογής των µεταβλητών, από την παρουσίαση που
προηγήθηκε γίνεται φανερό ότι µε την επιλογή των συγκεκριµένων δεικτών
επιδιώκεται:
-

η εφαρµογή στην πράξη των βασικών αρχών κατάρτισης δεικτών, έτσι όπως
αυτοί παρουσιάστηκαν στο 1.3 (περί ποσοτικοποίησης, αξιοπιστίας,
εγκυρότητας, ικανότητας πραγµατοποίησης και στρατηγικής),

-

η µέτρηση της διδακτικής και της ερευνητικής δραστηριότητας των
πανεπιστηµιακών τµηµάτων,

-

η µέτρηση των διαφόρων φαινοµένων µε συνδυασµό δεικτών (cluster of
indicators) όπως π.χ. της διδακτικής δραστηριότητας µε τον x1, x2, y2, κτλ.

Κλείνοντας και µε δεδοµένα αφενός την πολυπλοκότητα και ιδιοµορφία των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και αφετέρου την δυνατότητα της µεθόδου DEA
να επεξεργάζεται πολλαπλές µεταβλητές και να παρακολουθεί τη µετατροπή
πολλαπλών εισροών σε ποικίλες εκροές, είναι δυνατό να καταρτιστεί ένας κατάλογος
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µε τα βασικά βήµατα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τον ερευνητή προκειµένου
να εφαρµοστεί η µέθοδος µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο (βασισµένο στον Avkiran,
2000).

1.

Προσδιορισµός των λειτουργικών µονάδων λήψης αποφάσεων

(DMUs). (Ποιες µονάδες µπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο; Πόσες είναι;).
2.

Καθορισµός των εκροών οι οποίες κρίνουν και την επιτυχία (και άρα

τη σχετική αποδοτικότητα) των DMUs.
3.

Καθορισµός των απαραίτητων εκείνων εισροών για την παραγωγή των

προ-καθορισµένων εκροών.
4.

Εντοπισµός των δεδοµένων για τη µέτρηση των εισροών και των

εκροών. (Υπάρχουν; Είναι διαθέσιµα; Είναι αρκετά;).
5.

Καθορισµός

των

επιµέρους

διαστάσεων

της

ακαδηµαϊκής

δραστηριότητας που πρέπει να διερευνηθούν (Συνολική λειτουργία; Μόνο
διδακτική; Μόνο εκπαιδευτική; Και τα δύο;).
6.

Λήψη

απόφασης

για

το

στόχο

της

συνολικής

εφαρµογής

(µεγιστοποίηση εκροών; Ελαχιστοποίηση εισροών;).
7.

Σύνταξη του µοντέλου DEA.

8.

Εφαρµογή του µοντέλου DEA και εντοπισµός των µη αποδοτικών

µονάδων.
9.

∆ιερεύνηση της πιθανότητας µη αποδοτικά τµήµατα να κρίνονται

αποδοτικά όταν χρησιµοποιούνται άλλες µέθοδοι.
10.

Εντοπισµός των αποδοτικών τµηµάτων και ιδιαίτερα της καλύτερης

εφαρµογής στο δείγµα (best practice unit).
11.

Εισαγωγή τροποποιήσεων στο βασικό µοντέλο και διερεύνηση της

συµπεριφοράς τόσο των αποδοτικών όσο και των µη αποδοτικών µονάδων.
12.

Υποβολή προτάσεων για αύξηση της αποδοτικότητας των µη

αποδοτικών µονάδων και για διατήρηση των κεκτηµένων των αποδοτικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Στοιχεία της µελέτης και προέλευσή
τους
4.1. Εισαγωγή
Το κεφαλαίο αυτό περιλαµβάνει τις πηγές συλλογής δεδοµένων για τις µεταβλητές
του µοντέλου (παράγραφος 3.3.1) και πιο συγκεκριµένα τους τρόπους απόκτησης και
επεξεργασίας των υπαρχόντων ιστορικών στοιχείων, έτσι ώστε να µπορούν να
εισαχθούν ως εισροές ή εκροές στο µοντέλο.

Όπως έχει γίνει κατανοητό από τα όσα έχουν ήδη λεχθεί στα προηγούµενα κεφάλαια,
η ύπαρξη κατάλληλων δεδοµένων και η διαδικασία εντοπισµού αυτών είναι ιδιαίτερα
κρίσιµη για την πορεία µίας έρευνας και εν προκειµένω καθορίζει τις συµµετέχουσες
µεταβλητές και τα χαρακτηριστικά αυτών.

Αποτέλεσµα αυτής της φάσης συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων θα είναι οι
πίνακες εισροών και εκροών, που στη συνέχεια αυτούσιοι θα εισαχθούν στο
εξειδικευµένο λογισµικό. Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν:

1. οι διάφορες πηγές δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα,
2. ο τρόπος εξαγωγής πρωτογενών δεδοµένων,
3. ο τρόπος επεξεργασίας για την παραγωγή δευτερογενών δεδοµένων µετρήσεων των µεταβλητών,
4. οι τυχόν τροποποιήσεις που κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν µε στόχο τις
µετρήσεις των δεικτών.

Πιο συγκεκριµένα, για τον υπολογισµό των µετρήσεων των διαφόρων δεικτών του
µοντέλου, έτσι όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στο 3.3.1, χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα
των οποίων οι πηγές προέλευσης (Πίνακας 4.1) είναι οι πέντε που ακολουθούν:

i)

βάση δεδοµένων των γραµµατειών των τµηµάτων,

ii)

βάση δεδοµένων της Επιτροπής Ερευνών

iii)

γραφείο προσωπικού πανεπιστηµίου,
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iv)

κατάλογος βιβλιοθήκης πανεπιστηµίου,

v)

αποδελτίωση ηµερήσιου τύπου.

Πίνακας 4.1: Πηγή προέλευσης πρωτογενών δεδοµένων
∆είκτης

Πηγή προέλευσης

Παράρτηµα ΙΙ

x1 .

Ακαδηµαϊκό προσωπικό

Γραφείο Προσωπικού

Πίνακας 1

x2 .

Μη ακαδηµαϊκό προσωπικό

Γραφείο Προσωπικού

Πίνακας 2

x3.

Βάση εισαγωγής πρωτοετών Ηµερήσιος Τύπος

Πίνακας 3

στο τµήµα
x4.

Αναλογία προσωπικού επί των Γραφείο Προσωπικού και Πίνακας 6
ενεργών φοιτητών

Βάση Γραµµατειών

x5 .

Ερευνητικό εισόδηµα

Βάση Επιτροπής Ερευνών

Πίνακας 5α

x6 .

Ενοποίηση x1 και x2

Γραφείο Προσωπικού

Πίνακας 2α

x7 .

Αναλογία

ερευνητικών Γραφείο Προσωπικού και Πίνακας 4

εσόδων επί των µελών ∆ΕΠ

Βάση Επιτροπής Ερευνών

y1.

Ενεργοί φοιτητές

Βάση Γραµµατειών

Πίνακας 7

y2.

Πτυχιούχοι

Βάση Γραµµατειών

Πίνακας 8

y3.

∆ηµοσιεύσεις – βιβλία και Βάση Επιτροπής Ερευνών

Πίνακας 9

άρθρα
y4.

∆ηµοσιεύσεις – άρθρα σε Βάση Επιτροπής Ερευνών

Πίνακας 10

συνέδρια
y5.

Αναλογία

καθυστερηµένης Βάση Γραµµατειών

Πίνακας 11α

αποφοίτησης επί του συνόλου
των πτυχιούχων
y6.

Αναλογία

πτυχιούχων

µε Βάση Γραµµατειών

Πίνακας 12

βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση
του 7,5 επί του συνόλου των
πτυχιούχων του τµήµατος
y7.

Κάτοχοι διδακτορικών τίτλων

Βιβλιοθήκη

Πίνακας 13

y8.

Ερευνητικά

Βάση Επιτροπής Ερευνών

Πίνακας 14

Βάση Επιτροπής Ερευνών

Πίνακας 15

προγράµµατα/τµήµα
y9.

Ενοποίηση δηµοσιεύσεων
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y10.

∆ηµοσιεύσεις

άρθρων

σε Βάση Επιτροπής Ερευνών

Πίνακας 16

µε Βάση Γραµµατειών

Πίνακας 17

περιοδικά µε κριτές
y11.

Αναλογία

πτυχιούχων

βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση
του 8,5 επί του συνόλου των
πτυχιούχων του τµήµατος

Τα πρωτογενή δεδοµένα (Παράρτηµα Ι) έγιναν αντικείµενο συγκεκριµένης
επεξεργασίας, έτσι ώστε να κατασκευαστούν οι συγκεντρωτικοί πίνακες µετρήσεων
ήτοι οι πίνακες δευτερογενών δεδοµένων (Παράρτηµα ΙΙ) αλλά και οι πίνακες
εισροών και εκροών της παραγράφου 4.7.

Για όλους τους δείκτες η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε:
-

ανά τµήµα και ανά ακαδηµαϊκό έτος.

-

για τα ακαδηµαϊκά έτη 2000-01 έως και 2005-06.

Τέλος, για την παραγωγή των µετρήσεων χρησιµοποιήθηκαν τα πακέτα του Microsoft
Office Access και Excel καθώς και το εξειδικευµένο λογισµικό «Data Envelopment
Analysis» του Πανεπιστηµίου του Warwick για την εφαρµογή της µεθόδου.

Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των
πρωτογενών δεδοµένων. Η σειρά που ακολουθήθηκε είναι ανάλογη µε την πηγή
προέλευσης αυτών.

71

4.2. ∆εδοµένα από τη βάση δεδοµένων των γραµµατειών
Η βάση δεδοµένων των γραµµατειών των τµηµάτων παρείχε µια σειρά από
πρωτογενή δεδοµένα τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. Από τη βάση
έγιναν εξαγωγές στατιστικών στοιχείων (exports) υπό τη µορφή πινάκων του excel.
Μετά τη συλλογή τους, τα εν λόγω στοιχεία εξετάστηκαν για τυχόν λάθη και
υπέστησαν επεξεργασία, έτσι ώστε να κατασκευαστούν οι µετρήσεις των δεικτών που
ενδιαφέρουν την έρευνα.

Εικόνα 4.1: Πρώτη σελίδα της βάσης δεδοµένων των Γραµµατειών (Πηγή Κέντρο
Υπολογιστών και ∆ικτύων)

Πιο συγκεκριµένα, οι πίνακες που εξήχθησαν ήταν οι κάτωθι:

α. Πίνακας ενεργών φοιτητών
Βάσει της δοµής του εν λόγω πίνακα πληροφορούµαστε περί του αριθµού των
φοιτητών, ταξινοµηµένους ανά φύλο και εξάµηνο σπουδών (γραµµές πίνακα) και
έτος γέννησης (στήλες πίνακα) για κάθε τµήµα του ΠαΜα ξεχωριστά.
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Πίνακας 4.2: Παράδειγµα ενός πρωτογενούς πίνακα
1978

1979

1980

1981

1982

1983

<1978

ΧΕΙΜ
Α

01

1

0

7

18

37

7

3

Α

03

4

4

11

34

5

0

6

Α

05

9

25

33

9

0

0

4

Α

07

16

20

8

0

0

0

2

Α

>8

7

4

0

0

0

0

22

Θ

01

0

0

2

11

42

11

1

Θ

03

0

4

18

37

9

0

2

Θ

05

1

15

32

7

0

0

1

Θ

07

10

22

6

0

0

0

0

Θ

>8

2

1

0

0

0

0

9

Όπου <1978 - 1983

: έτος γεννήσεως ενεργών φοιτητών

01-07

: εξάµηνο φοίτησης

Α

: άρρεν

Θ

: θήλυ

Π.χ. Οι ενεργοί φοιτητές του πέµπτου εξαµήνου, ανεξαρτήτως φύλου, είναι 136 στον
αριθµό.

Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι φοιτητές που ξεπερνούν τα οχτώ εξάµηνα σπουδών
καταχωρίζονται στο σύστηµα συγκεντρωτικά, ως «>8». Για το λόγο αυτό, στις
µετρήσεις του δείκτη «ενεργοί φοιτητές» µπορούν να συµπεριληφθούν µόνο οι
συνεπείς φοιτητές µε τέσσερα έτη σπουδών το πολύ.

Βάσει των παραπάνω, αποδεικνύεται αυτό που ελέχθη νωρίτερα, ότι, δηλαδή, τα
διαθέσιµα δεδοµένα επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των µεταβλητών: στη
συγκεκριµένη περίπτωση και καθώς δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να καθορίζει
το ποιοι φοιτητές είναι ενεργοί, θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν όσοι δεν έχουν
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ξεπεράσει π.χ. τα έξι έτη σπουδών (αντί των τεσσάρων)5. Παρόλα αυτά, λόγω των
υφιστάµενων περιορισµών στα διαθέσιµα δεδοµένα, κάτι τέτοιο δεν καθίσταται
δυνατό.

Τέλος, θα πρέπει να ειπωθεί ότι για πρακτικούς λόγους σε αυτόν τον πίνακα, όπως
και σε όλους όσους κρίθηκε απαραίτητο, δεν ακολουθήθηκε η δοθείσα ταξινόµηση
ανά εξάµηνο φοίτησης αλλά αντικαταστάθηκε µε την ταξινόµηση κατ’ έτος σπουδών
(από 1 έως 4 και όχι από 1 έως 8).

Από την εν λόγω πηγή προέκυψαν οι µετρήσεις για τους δείκτες x4 και y1, οι οποίες
παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες του Παραρτήµατος ΙΙ:



Πίνακας 4

: Αναλογία προσωπικού επί των ενεργών φοιτητών, και



Πίνακας 7

: Ενεργοί φοιτητές.

β. Πίνακας Πτυχιούχων
Όσον αφορά στους πτυχιούχους, από τη βάση δεδοµένων των γραµµατειών εξάγονται
πίνακες ανά τµήµα µε τα κάτωθι στοιχεία:

Α.Μ. (αριθµός µητρώου) - Επώνυµο – Όνοµα – Μεσαίο – Φύλο - Πατρώνυµο –
Μητρώνυµο – Αριθµός Μητρώου Αρρένων – Αριθµός ∆ηµοτολογίου - Τόπος Μητρώου
Αρρένων - Τόπος ∆ηµοτολογίου - Γένος - Εξάµηνο Φοιτητή- Κατηγορία εξαµήνου –
Ηµεροµηνία Ορκωµοσίας – Περίοδος Ορκωµοσίας – Ακαδηµαϊκό Έτος Ορκωµοσίας –
Βαθµός Πτυχίου (αριθµητικώς µε δεκαδικό αριθµό δύο δεκαδικών ψηφίων) - Βαθµός
Πτυχίου (ολογράφως) – Αριθµός Πτυχίου (κατάταξη βάσει βαθµολογίας) Ηµεροµηνία Ανακήρυξης – Ηµεροµηνία Τελευταίας Υποχρέωσης – Κατεύθυνση –
Πρόγραµµα σπουδών - Ηµεροµηνία Αλλαγής Κατεύθυνσης – Ηµεροµηνία Γέννησης –
Τόπος γέννησης – Θρήσκευµα – Υπηκοότητα – e-mail – Τρόπος Εγγραφής –
Ακαδηµαϊκό Έτος Εγγραφής – Ηµεροµηνία Εγγραφής – Εξάµηνο Εγγραφής – Περίοδος
Εγγραφής - Αναδροµικό Ακαδηµαϊκό Έτος Εγγραφής – Τµήµα από Μετεγγραφή –
Αριθµός Απόφασης Εγγραφής.

5

Λόγω του ότι οι φοιτητές µέχρι και τα έξι χρόνια, όπως και αυτοί µε τέσσερα έτη σπουδών το πολύ,
διατηρούν όλα τα φοιτητικά τους δικαιώµατα (π.χ. πάσο, δωρεάν βιβλία, κτλ.).
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Όπως γίνεται κατανοητό, πολλά είναι τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα που στα
πλαίσια της παρούσας µελέτης δε χρησιµοποιήθηκαν, είτε λόγω της ανάγκης
διαφύλαξης των προσωπικών δεδοµένων των φοιτητών, όπως π.χ. το ονοµατεπώνυµο
του πτυχιούχου, είτε απλώς γιατί δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον (π.χ. ο τόπος
γεννήσεως).

Ο πίνακας που εξήχθη από τη βάση δεδοµένων υπέστη επεξεργασία µε τέτοιον τρόπο,
έτσι ώστε να παρέχεται µε τον πιο γρήγορο και λειτουργικό τρόπο, η ζητούµενη
πληροφόρηση για τους πτυχιούχους των τµηµάτων. Οι στήλες του νέου πίνακα είναι
οι ακόλουθες :

Πίνακας 4.3: Πτυχιούχοι

Στήλη

Ονοµασία

Περιγραφή

1

Α.Μ.

Αριθµός µητρώου.

2

Βαθµός

Αριθµητικώς µε δύο δεκαδικά ψηφία.

Πτυχίου
3

4

Έτος

Η πλήρης ηµεροµηνία (ηη/µµ/χχχχ) του αρχικού πίνακα

εγγραφής

διορθώθηκε σε έτος (εγγραφής).

Έτος

Η πλήρης ηµεροµηνία (ηη/µµ/χχχχ) του αρχικού πίνακα

ορκωµοσίας

διορθώθηκε σε έτος (ορκωµοσίας) για πρακτικούς
λόγους.

5

Έτη σπουδών

Η στήλη αυτή προστέθηκε. Προκύπτει από την αφαίρεση
της 4 από την 3.

6

Μετρητής
(Μ1):

7

Μετρητής
(Μ2):

1 Υπολογίζει

το

σύνολο

των

πτυχιούχων

που

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε 4 χρόνια.
2 Υπολογίζει τον αριθµό των αριστούχων πτυχιούχων των
οποίων ο βαθµός πτυχίου είναι µεγαλύτερος ή ίσος του
8,5.

8

Μετρητής
(Μ3):

3 Υπολογίζει τον αριθµό των πτυχιούχων των οποίων ο
βαθµός πτυχίου είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 7,5.

Οι µετρητές προστέθηκαν για τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω:
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-

Μετρητής 1(Μ1): Ορίστηκε για τον υπολογισµό του αριθµού των πτυχιούχων
που ολοκληρώνουν τις σπουδές στους σε τέσσερα έτη και αποφοιτούν µε
µηδενική καθυστέρηση. Όταν ο αριθµός των ετών φοίτησης (έστω α) είναι
µικρότερος ή ίσος µε το 4, ο Μ1 παίρνει την τιµή «1», διαφορετικά παίρνει
την τιµή «0» [=IF(α<=4;1;0)]. Στη συνέχεια, από το άθροισµα των µονάδων
προκύπτει το σύνολο των πτυχιούχων που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους
εγκαίρως.

-

Μετρητής 2 (Μ2): Υπολογίζει το σύνολο των πτυχιούχων των οποίων ο
βαθµός πτυχίου (έστω β) ήταν άριστα [=IF(β>=8,5;1;0)]. Ο υπολογισµός του
έγινε όπως και του Μ1.

-

Μετρητής 3 (Μ3): Υπολογίζει το σύνολο των πτυχιούχων µε βαθµό πτυχίου
τουλάχιστον 7,5 [=IF(β>=7,5;1;0)]. Ο υπολογισµός του έγινε όπως και του
Μ1.

Από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων για τους πτυχιούχους ανά τµήµα
προέκυψαν οι µετρήσεις των δεικτών y2, y3, y6 και y11, οι οποίες παρουσιάζονται
αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες του Παραρτήµατος ΙΙ:



Πίνακας 8



Πίνακας 11α : Αναλογία καθυστερηµένης αποφοίτησης επί του συνόλου

: Πτυχιούχοι,

των πτυχιούχων,



Πίνακας 12

: Αναλογία πτυχιούχων µε βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του
7,5 επί του συνόλου των πτυχιούχων του τµήµατος,



Πίνακας 17

: Αναλογία πτυχιούχων µε βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του
8,5 επί του συνόλου των πτυχιούχων του τµήµατος.
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4.3. Βάση δεδοµένων της Επιτροπής Ερευνών
Από τη βάση δεδοµένων της Επιτροπής Ερευνών αντλεί στοιχεία η ιστοσελίδα
http://cd.uom.gr/index.php?categorymenu=3 του Ηλεκτρονικού Οδηγού Ερευνητικής
και Αναπτυξιακής ∆ραστηριότητας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (Εικόνα 4.2).
Εκεί, παρουσιάζονται διεξοδικά οι µετρήσεις διαφόρων δεικτών, όπως π.χ. των µελών
∆ΕΠ ανά τµήµα.

Εικόνα 4.2: Πρώτη σελίδα της βάσης δεδοµένων της Επιτροπής Ερευνών

Τα στατιστικά έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τα καταχωρισµένα στοιχεία στη βάση
δεδοµένων και υπάρχουν διαθέσιµα στο site, δεν ακολουθούν την επιθυµητή δοµή η
οποία είναι ανά ακαδηµαϊκό έτος και τµήµα ταυτόχρονα και όχι µε την υπάρχουσα
µορφή (Εικόνα 4.3- µόνο ανά τµήµα και συνολικά για όλα τα έτη έως και το τρέχον).
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Εικόνα 4.3: Πρώτη σελίδα της βάσης δεδοµένων της Επιτροπής Ερευνών

Εξαιτίας αυτού του λόγου, πραγµατοποιήθηκε η µετατροπή δύο µερών της
υπάρχουσας βάσης δεδοµένων, τύπου SQL, σε δύο νέες βάσεις τύπου Access, έτσι
ώστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία. Με την εν λόγω µετατροπή, απεφεύχθη η
εργασία στο περιβάλλον του πρώτου εξειδικευµένου λογισµικού και επιταχύνθηκε η
παραγωγή στατιστικών δεδοµένων µε τον ζητούµενο τρόπο.

Πιο συγκεκριµένα οι δύο νέες βάσεις δεδοµένων περιλάµβαναν α. τις δηµοσιεύσεις
και β. τα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα (Εικόνα 4.4).
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Εικόνα 4.4: Η βάση δεδοµένων σε Access για τις δηµοσιεύσεις και τα έργα

α. ∆ηµοσιεύσεις
Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα από το website, οι δηµοσιεύσεις
χωρίζονται σε δέκα κατηγορίες και βάσει αυτών καταχωρούνται στο σύστηµα.

Εικόνα 4.5: Στατιστικά στοιχεία των δηµοσιεύσεων

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, από τις κατηγορίες αυτές εξαιρέθηκαν οι δύο
τελευταίες (για τον προφανή λόγο ότι δεν αποτελούν δηµοσιεύσεις αλλά απλές
παρουσιάσεις), και οι υπόλοιπες χωρίστηκαν σε δύο οµάδες σύµφωνα µε την αρχική
πρόθεση της κατασκευής των δύο δεικτών:
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- y3. ∆ηµοσιεύσεις – βιβλία και άρθρα, και
- y4. ∆ηµοσιεύσεις – άρθρα σε συνέδρια.
Στον υπολογισµό του πρώτου δείκτη συµπεριλήφθηκαν οι µετρήσεις των κατηγοριών
1 έως και 6, ενώ στον υπολογισµό του δεύτερου οι κατηγορίες 7 και 8.
Επιπροσθέτως, για το συµπληρωµατικό δείκτη y9 συµπεριλήφθηκαν οι µετρήσεις και
των οκτώ κατηγοριών συνολικά και για τον y10 µόνο οι κατηγορίες 5 και 6.
Βάσει των παραπάνω, προέκυψαν οι µετρήσεις των δεικτών y3, y4, y9 και y10, οι
οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες του Παραρτήµατος ΙΙ:



Πίνακας 9

: ∆ηµοσιεύσεις κατηγοριών 1 έως 6 (βιβλία και άρθρα),



Πίνακας 10

: ∆ηµοσιεύσεις κατηγοριών 7 και 8 (άρθρα σε συνέδρια),



Πίνακας 15

: Συνολικές δηµοσιεύσεις, και



Πίνακας 16

: ∆ηµοσιεύσεις κατηγοριών 5 και 6 (άρθρα σε επιστηµονικά

περιοδικά).

β. έργα
Από το κοµµάτι εκείνο της βάσης δεδοµένων της Επιτροπής Ερευνών που αφορά στα
έργα που υλοποιεί το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Εικόνα 4.6), αντλήθηκαν οι
µετρήσεις για το ερευνητικό και αναπτυξιακό εισόδηµα (δείκτες x5 και x7), καθώς και
το πλήθος των έργων ανά τµήµα (y8).
Στα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, τα έργα καταχωρίζονται στις κάτωθι επτά
κατηγορίες:
1) Ερευνητικά,
2) Εκπαιδευτικά,
3) Έργα ενταγµένα σε Επιχειρησιακά Σχέδια (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
4) Επιµορφωτικά Κατάρτισης,
5) Μελέτες,
6) Συνέδρια,
7) Λοιπά.
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Εικόνα 4.6: Πρώτη σελίδα των έργων

Στον υπολογισµό του x5 και του y8 συµπεριλαµβάνονται οι µετρήσεις όλων των
παραπάνω κατηγοριών. Θα πρέπει να λεχθεί ότι ένα έργο καταχωρίζεται στις
µετρήσεις των δεικτών στο εκάστοτε ακαδηµαϊκό:

-

έτος βάσει της ηµεροµηνίας λήξης (π.χ. εάν το έργο έληξε έως και
31/12/2001, καταχωρίζεται στο 2000-01), και

-

τµήµα βάσει του επιστηµονικού υπευθύνου.

Οι εν λόγω µετρήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες του Παραρτήµατος

ΙΙ, και πιο συγκεκριµένα:



Πίνακας 5α

: Ερευνητικό και αναπτυξιακό εισόδηµα (µελλοντική
αξία ποσών στο 2004-05),



Πίνακας 6

: Αναλογία ερευνητικών εσόδων επί των µελών ∆ΕΠ,



Πίνακας 14

: Ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
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4.4. ∆εδοµένα από το Γραφείο Προσωπικού
Προκειµένου να καταρτιστούν δείκτες σχετικοί µε το ανθρώπινο δυναµικό
αναζητήθηκαν δεδοµένα στο γραφείο προσωπικού. Πιο συγκεκριµένα από την εν
λόγω πηγή συλλέχθηκαν δεδοµένα για το ακαδηµαϊκό και βοηθητικό (µη
ακαδηµαϊκό) προσωπικό.

Επιπλέον, συνδυάζοντας τα υπάρχοντα δεδοµένα για τους ενεργούς φοιτητές και για
το ακαδηµαϊκό προσωπικό, παρήχθησαν οι µετρήσεις για τον δείκτη x4 και του x7.
Οι εν λόγω µετρήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες του Παραρτήµατος
ΙΙ, και πιο συγκεκριµένα:



Πίνακας 1

: Ακαδηµαϊκό προσωπικό,



Πίνακας 2

: Μη ακαδηµαϊκό προσωπικό,



Πίνακας 2α

: Συνολικό προσωπικό,



Πίνακας 4

: Αναλογία προσωπικού προς ενεργούς φοιτητές,



Πίνακας 6

: Αναλογία ερευνητικών εσόδων επί των µελών ∆ΕΠ.
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4.5. Κατάλογος Βιβλιοθήκης
Από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης αντλήθηκαν τα στοιχεία για το δείκτη x7 που
αφορά στον αριθµό των διδακτορικών τίτλων. Τα δεδοµένα αυτά εντοπίστηκαν
κάνοντας αναζήτηση βάσει του ταξινοµικού αριθµού LF3238 (Εικόνα 4.7). Στη
συνέχεια τα αποτελέσµατα υπέστησαν επεξεργασία ανά τµήµα και ακαδηµαϊκό έτος
και τα αποτελέσµατα της εν λόγω επεξεργασίας εµφανίζονται στο παράρτηµα ΙΙ:



Πίνακας 13: Απονοµές διδακτορικών τίτλων.

Εικόνα 4.7: Αναζήτηση των διδακτορικών τίτλων στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης
του ΠΑΜΑ
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4.6. Αποδελτίωση του ηµερήσιου τύπου
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, έπρεπε να αναζητηθούν συγκεντρωτικά
στοιχεία για τη βαθµολογία των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και πιο
συγκεκριµένα στα επτά υπό µελέτη τµήµατα του ΠαΜα. Καθώς η πληροφορία αυτή
δεν είναι διαθέσιµη από τη βάση των γραµµατειών, τα στοιχεία συλλέχθηκαν µέσω
αποδελτίωσης του ηµερήσιου τύπου (Τα Νέα, 2001; 2002; 2003; 2004; 2005).

Μετά τον εντοπισµό τους στο αρχείο εφηµερίδων του ηµερήσιου τύπου, τα δεδοµένα
εισήχθηκαν στον Η/Υ για περαιτέρω επεξεργασία. Πιο συγκεκριµένα, τα πρωτογενή
δεδοµένα εµπεριέχονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες µε την ακόλουθη µορφή:

Κωδικός σχολής – ονοµασία σχολής – βάση έτους ν (µόρια, γενική βαθµολογία
πρόσβασης, άθροισµα µαθηµάτων αυξηµένου βάρους) – βάση έτους ν-1 (µόρια) –
διαφορά ν-(ν-1) – θέσεις εισακτέων – επιτυχόντες – βαθµός πρώτου (µόρια,
βαθµολογία πρώτου, άθροισµα µαθηµάτων αυξηµένου βάρους).

Σε σχέση µε τα παραπάνω, θα πρέπει να λεχθεί ότι τα «µόρια» είναι το αποτέλεσµα
της σχέσης [(γενικός βαθµός πρόσβασης * 8) + (βαθµός πρόσβασης α’ µαθήµατος
αυξηµένης βαρύτητας * 1,3) + (βαθµός πρόσβασης β’ µαθήµατος αυξηµένης
βαρύτητας * 0.7)] x 100 ενώ η «γενική βαθµολογία πρόσβασης» είναι ο µέσος όρος
όλων των απαιτούµενων εξεταζόµενων µαθηµάτων για να εισαχθεί κάποιος σε µία
σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΥΠΕΠΘ, 2004). Λόγω της πολυπλοκότητας
υπολογισµού και ερµηνείας των µορίων αναφορικά µε τον υπολογισµό σχετικής
οµάδας δεικτών επιλέχθηκε η γενική βαθµολογία πρόσβασης ως µονάδα µέτρησης
της απόδοσης των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Βάσει των αναλυτικών πινάκων αποτελεσµάτων, δηµιουργήθηκε ένας νέος πίνακας
(Παράρτηµα ΙΙ, Πίνακας 3: Βάση εισαγωγής φοιτητών), του οποίου οι µετρήσεις
αφορούν στο δείκτη x3.
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4.7. Παραγωγή µετρήσεων
Κλείνοντας και µε βάση τα όσα προηγήθηκαν, παρουσιάζονται στο σηµείο αυτό οι
συγκεντρωτικοί πίνακες µετρήσεων των µεταβλητών του βασικού µοντέλου DEA
(παράγραφος 3.3.1) αλλά και των διαφόρων τροποποιήσεων αυτού (µε γκρι στους
πίνακες που ακολουθούν). Οι µετρήσεις αυτές, θα εισαχθούν στο εξειδικευµένο
λογισµικό DEA από το οποίο και θα παραχθούν τα αποτελέσµατα περί της σχετικής
αποδοτικότητας των αξιολογούµενων ακαδηµαϊκών τµηµάτων, η παρουσίαση και
ανάλυση των οποίων δίνεται στο Κεφάλαιο 5 που ακολουθεί. Πιο συγκεκριµένα:



Πίνακες µετρήσεων για τα ακαδηµαϊκά έτη από 2000-01 έως και 2004-05
(µέσες τιµές).

Πίνακας 4.4: Εισροές για τα ακαδηµαϊκά έτη από 2000-01 έως και 2004-05

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

ΒΣΑΣ

10,00

4,00

15,51

5,80

4000,00

14,00

235,29

∆ΕΟΠΣ

14,20

4,00

15,94

2,71

0,00

18,20

0,00

ΕΠ

26,80

5,40

18,24

5,37 270724,51

32,20 10950,81

ΕΚΠ

10,80

3,60

14,73

5,54

19012,32

14,40

1476,00

ΛΧΡ

16,60

6,40

17,87

3,16

12689,24

23,00

756,36

Ο∆Ε

20,60

12,80

17,23

2,60 372209,67

33,40 18747,04

ΟΕ

22,80

11,20

16,92

3,02 244110,19

34,00 11389,48

Πίνακας 4.5: Εκροές για τα ακαδηµαϊκά έτη από 2000-01 έως και 2004-05

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y8

y9

y10

ΒΣΑΣ

237,60

15,80 23,80

4,60

∆ΕΟΠΣ

672,00 105,60 16,40

4,40

ΕΠ

599,60

72,80 41,00 48,60

ΕΚΠ

257,60

32,20 12,60

ΛΧΡ

728,80 120,60 26,40 31,60

1,47 20,68 0,00 1,00 58,00 14,20

1,93

Ο∆Ε

1285,20 222,40 19,60 14,20

1,44 11,98 0,60 4,40 33,80 10,00

0,83

ΟΕ

1125,00 151,20 34,20 15,80

1,59 12,63 0,60 3,50 50,00 20,40

1,19



9,40

40,71 33,74 0,00 1,00 28,40 12,40

y11

1,72 50,36 0,20 0,00 20,80

5,66

9,80 10,54

2,47 35,74 7,60 2,60 89,60 24,20 11,35
23,16 66,56 0,00 1,00 22,00

6,60 19,74

Πίνακες µετρήσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06
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Πίνακας 4.6: Εισροές για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06

x1

x2

x3

x4

x5

x6

57000

x7

ΒΣΑΣ

18

3

13,90

7,72

21

3166,67

∆ΕΟΠΣ

17

5

14,86

3,51 1208502

22 71088,35

ΕΠ

30

8

17,56

5,31

200000

38

6666,67

ΕΚΠ

14

5

15,67

5,88

0

19

0,00

ΛΧΡ

18

6

17,64

3,44

90000

24

5000,00

Ο∆Ε

21

13

16,23

2,79

411000

34 19571,43

ΟΕ

24

8

16,60

2,89

355680

32 14820,00

Πίνακας 4.7: Εκροές για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y8

y9

y10

y11

ΒΣΑΣ

272

46

4

1

1,34 42,55

0

1

5

1

8,51

∆ΕΟΠΣ

627

146

6

0

1,46 50,34

0

1

6

3 10,20

ΕΠ

715

109

0

0

1,93 43,64

21

1

0

0 11,82

ΕΚΠ

323

109

2

0

1,94 48,53

0

0

2

0

4,41

ΛΧΡ

697

184

1

3

1,99 23,78

0

1

4

1

1,08

Ο∆Ε

1219

327

0

10

1,42 10,06

0

1

10

0

0,30

ΟΕ

1109

207

0

2

1,26 12,98

0

1

2

0

0,96
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μοντελοποίηση – Επίλυση και
Ανάλυση αποτελεσµάτων
5.1.

Εισαγωγή

Στο εν λόγω κεφάλαιο θα παρουσιαστούν η διαδικασία µοντελοποίησης στο πλαίσιο
της µεθόδου DEA για τη συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης και τα αποτελέσµατα που
προέκυψαν από την επίλυση του βασικού µοντέλου και των διαφόρων
τροποποιήσεων αυτού. Πιο συγκεκριµένα, κατόπιν των διαδικασιών καθορισµού των
µεταβλητών εισροών και εκροών (Κεφάλαιο 3) και συλλογής δεδοµένων (Κεφάλαιο
4), οι διάφορες µετρήσεις των δεικτών µπορούν πλέον αφενός να χρησιµοποιηθούν
στην ανάπτυξη του µοντέλου γραµµικού προγραµµατισµού και αφετέρου να
εισαχθούν στο εξειδικευµένο λογισµικό DEA, παράγοντας αποτελέσµατα περί της
σχετικής αποδοτικότητας των επτά συµµετεχόντων ακαδηµαϊκών τµηµάτων του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Αναλυτικότερα, παρακάτω παρουσιάζονται:
1. η διαδικασία ανάπτυξης του βασικού µοντέλου DEA, µε τις µεταβλητές που
καθορίστηκαν στην ενότητα 3.3.1,
2. τα αποτελέσµατα της επίλυσης των µοντέλων6 στα πέντε ακαδηµαϊκά έτη από
2000-01 έως και 2004-05 (µέσες τιµές των µετρήσεων),
3. τα αποτελέσµατα της επίλυσης των µοντέλων στο ακαδηµαϊκό έτος 2005-06,
4. η συγκριτική ανάλυση αυτών.

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση της εφαρµογής της µεθόδου
DEA ως προς την ικανότητά της να παράξει, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης µελέτης
περίπτωσης, λογικά αποτελέσµατα και ως προς την καταλληλότητά της ως συνολική
διαδικασία αξιολόγησης στο να παίξει τον ρόλο του κύριο διοικητικού εργαλείου.

Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου θα είναι δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων περί
της εφαρµογής της αξιολογικής αυτής µεθόδου σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα
όπως το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που
αναπτύχθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια.

6

Τα αποτελέσµατα όλων των µοντέλων δίνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
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5.2. Μοντελοποίηση
Με βάση τις µετρήσεις που παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά στο Κεφάλαιο 4, µπορεί
στο σηµείο αυτό να αναπτυχθεί το βασικό µοντέλο γραµµικού προγραµµατισµού
µέσω του οποίου θα διαπιστωθεί η σχετική αποδοτικότητα των υπό µελέτη DMU’s µε
τη χρήση της µεθόδου DEA.

Στο πλαίσιο της DEA, η κάθε συµµετέχουσα DMU αξιολογείται ξεχωριστά. Για την
συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης, το µοντέλο που θα αναπτυχθεί ως παράδειγµα
παρακάτω θα είναι για το τµήµα ΒΣΑΣ για τα ακαδηµαϊκά έτη 2000-01 έως 2004-05.
Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να λεχθούν τα κάτωθι:



Στόχος του µοντέλου είναι η µεγιστοποίηση των εκροών (output orientation).
Κατά συνέπεια, το ΒΣΑΣ θα είναι σχετικά αποδοτικό (Pareto- efficient) όταν
δεν θα µπορεί να αυξήσει µία εκροή χωρίς ταυτόχρονα να πρέπει ή να µειώσει
µία άλλη εκροή του ή και να αυξήσει µία από τις εισροές του.



Όσον αφορά στις εκροές, οι περιορισµοί του µοντέλου διασφαλίζουν ότι οι
εκροές της σύνθετης µονάδας θα είναι το πολύ ίσες µε αυτές του υπό
αξιολόγηση τµήµατος. (Το ότι η κάθε DMU αξιολογείται ξεχωριστά
επιβεβαιώνεται και από τα δεξιά µέλη των περιορισµών αυτών που είναι οι
εκροές της εκάστοτε αξιολογούµενης µονάδας).



Οι εισροές της σύνθετης µονάδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες µε τις
αντίστοιχες εισροές της αξιολογούµενης DMU. Με αυτόν τον τρόπο
διασφαλίζεται ότι η σύνθετη µονάδα θα καταναλώνει την ίδια τουλάχιστον
ποσότητα πόρων µε την αξιολογούµενη.

Αν λοιπόν κατά τον έλεγχο των εκροών της σύνθετης µονάδας, αποδειχτεί ότι
υπάρχει έστω και µία που να υπερτερεί σε σχέση µε την αντίστοιχη του
αξιολογούµενου τµήµατος ΒΣΑΣ, τότε αυτό θα κριθεί ως σχετικά µη αποδοτικό,
καθώς παράγει λιγότερες εκροές µε τις ίδιες τουλάχιστον εισροές.

Για την ανάπτυξη του µοντέλου, απαιτείται ο υπολογισµός των συντελεστών
βαρύτητας όλων των αξιολογούµενων τµηµάτων, µε τους οποίους θα κατασκευαστεί
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εν συνεχεία η σύνθετη κλινική και οι περιορισµοί των εισροών και των εκροών. Πιο
συγκεκριµένα:

Χ1 : συντελεστής βαρύτητας για εισροές και εκροές του ΒΣΑΣ,
Χ2 : συντελεστής βαρύτητας για εισροές και εκροές του ∆ΕΟΠΣ,
Χ3 : συντελεστής βαρύτητας για εισροές και εκροές του ΕΠ,
Χ4 : συντελεστής βαρύτητας για εισροές και εκροές του ΕΚΠ,
Χ5 : συντελεστής βαρύτητας για εισροές και εκροές του ΛΧΡ,
Χ6 : συντελεστής βαρύτητας για εισροές και εκροές του Ο∆Ε,
Χ7 : συντελεστής βαρύτητας για εισροές και εκροές του ΟΕ.

Βάσει των παραπάνω, το µοντέλο DEA θα περιλαµβάνει:
1.

Tον περιορισµό ότι οι συντελεστές βαρύτητας αθροίζουν στη µονάδα:

Χ1+Χ2+Χ3+Χ4+Χ5+Χ6+Χ7=1.
2.

Tους περιορισµούς των εκροών οι οποίοι θα έχουν τη µορφή «Εκροή
σύνθετης µονάδας < εκροή DMUn». Καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η
σύνθετη µονάδα πρέπει να παράγει το πολύ όσο και η εκάστοτε DMU, οι
περιορισµοί των εκροών για το ΒΣΑΣ θα είναι:

Εκροή σύνθετης µονάδας = (εκροή ΒΣΑΣ) * Χ1 +(εκροή ∆ΕΟΠΣ) * Χ2 +
(εκροή ΕΠ) * Χ3 +(εκροή ΕΚΠ) * Χ4 +(εκροή ΛΧΡ) * Χ5 +(εκροή Ο∆Ε) *
Χ6 +(εκροή ΟΕ) * Χ7 < (εκροή ΒΣΑΣ)
3.

Tους περιορισµούς των εισροών που διασφαλίζουν ότι η σύνθετη µονάδα
θα έχει τουλάχιστον ίσες εισροές µε την εκάστοτε αξιολογούµενη.
Μάλιστα, στο σηµείο αυτό υπεισέρχεται και η µεταβλητή F, η οποία
εκφράζει την κατανάλωση της εκάστοτε εισροής από τη σύνθετη µονάδα
ως ποσοστό (fraction) της αντίστοιχης κατανάλωσης της αξιολογούµενης.
Οι περιορισµοί των εισροών θα έχουν τη µορφή:

Εισροή σύνθετης µονάδας = (εισροή ΒΣΑΣ) * Χ1 +( εισροή ∆ΕΟΠΣ) * Χ2
+ (εισροή ΕΠ) * Χ3 +( εισροή ΕΚΠ) * Χ4 +( εισροή ΛΧΡ) * Χ5 +( εισροή
Ο∆Ε) * Χ6 +( εισροή ΟΕ) * Χ7 > (εισροή ΒΣΑΣ) *F
4.

Tην αντικειµενική συνάρτηση που στο µοντέλο DEA επιδιώκει τη
µεγιστοποίηση του F, του ποσοστού δηλαδή των εισροών που µπορεί να
χρησιµοποιήσει η σύνθετη µονάδα και είναι Max z = F. Οι τιµές που
παίρνει το z είναι στο διάστηµα 0< z <1. Πιο συγκεκριµένα αν:
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F=1, η αξιολογούµενη µονάδα είναι σχετικά αποδοτική.



F<1, η αξιολογούµενη µονάδα κρίνεται ως σχετικά µη αποδοτική,
καθώς δεν επιτυγχάνει µεγαλύτερα επίπεδα αποδοτικότητας από τη
σύνθετη µονάδα.

Βάσει των παραπάνω, ακολουθεί το βασικό µοντέλο DEA (πέντε εισροές, οκτώ
εκροές) για την αξιολόγηση της σχετικής αποδοτικότητας του ακαδηµαϊκού τµήµατος
ΒΣΑΣ για τα ακαδηµαϊκά έτη 2000-01 έως και 2004-05. Οι τιµές των συντελεστών
βαρύτητας είναι η µέση τιµή των µεταβλητών εκροών και εισροών (Πίνακες 4.4 και
4.5).

Max z = F

Με περιορισµούς:

1.

Χ1+Χ2+Χ3+Χ4+Χ5+Χ6+Χ7 =1

(Εκροές)

2.

237,60*Χ1+672,00*Χ2+599,60*Χ3+257,60*Χ4+728,80*Χ5+1285,20*Χ6+1125,
00*Χ7<=237,60

3.

15,80*Χ1+105,60*Χ2+72,80*Χ3+32,20*Χ4+120,60*Χ5+222,40*Χ6+151,20*Χ
7<=15,80

4.

23,80*Χ1+16,40*Χ2+41,00*Χ3+12,60*Χ4+26,40*Χ5+19,60*Χ6+34,20*Χ7
<=23,80

5.

4,60*Χ1+4,40*Χ2+48,60*Χ3+9,40*Χ4+31,6*Χ5+14,20*Χ6+15,80*Χ7 <=4,60

6.

40,71*Χ1+1,72*Χ2+2,47*Χ3+23,16*Χ4+1,47*Χ5+1,44*Χ6+1,59*Χ7 <=40,71

7.

33,74*Χ1+50,36*Χ2+35,74*Χ3+66,56*Χ4+20,68*Χ5+11,98*Χ6+12,63*Χ7
<=33,74

8.

0,00*Χ1+0,20*Χ2+7,60*Χ3+0,00*Χ4+0,00*Χ5+0,60*Χ6+0,60*Χ7 <=0,00

9.

1,00*Χ1+0,00*Χ2+2,60*Χ3+1,00*Χ4+1,00*Χ5+4,40*Χ6+3,50*Χ7 <=1,00
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(Εισροές)

10. 10,00*Χ1+14,20*Χ2+26,80*Χ3+10,80*Χ4+16,60*Χ5+20,60*Χ6+22,80*Χ710,00F>=0
11. 4,00*Χ1+4,00*Χ2+5,40*Χ3+3,60*Χ4+6,40*Χ5+12,80*Χ6+11,20*Χ7-4,00F>=0
12. 15,51*Χ1+15,54*Χ2+18,24*Χ3+14,73*Χ4+17,87*Χ5+17,23*Χ6+16,92*Χ715,51F>=0
13. 5,80*Χ1+2,71*Χ2+5,37*Χ3+5,54*Χ4+3,16*Χ5+2,60*Χ6+3,02*Χ7-5,80F>=0
14. 4000,00*Χ1+0,00*Χ2+270724,51*Χ3+19012,32*Χ4+12689,24*Χ5+372209,67*
Χ6+244110,19*Χ7-4000,00F>=0

µε xj>=0 για j=1…7 και F>=0

Όπως έχει ήδη λεχθεί, το παραπάνω µοντέλο DEA αφορά µόνο ένα από το σύνολο
των αξιολογούµενων ακαδηµαϊκών τµηµάτων της υπό εξέταση µελέτης περίπτωσης.
Υπό αυτή την έννοια, για την αξιολόγηση της σχετικής αποδοτικότητας των επτά
DMU’s πρέπει να αναπτυχθούν ισάριθµα µοντέλα γραµµικού προγραµµατισµού.

Παρόλα αυτά, µε το λογισµικό «Data Envelopment Analysis» που θα χρησιµοποιηθεί
για την επίλυση των µοντέλων, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Όπως φαίνεται παρακάτω,
στο εν λόγω λογισµικό απαιτείται απλώς η καταχώρηση των τιµών των συντελεστών
βαρύτητας και η σύνθετη µονάδα του µοντέλου και οι περιορισµοί αυτού
αναπτύσσονται αυτόµατα.

Πιο συγκεκριµένα, οι τιµές των συντελεστών βαρύτητας καταχωρίζονται στον πίνακα
του προγράµµατος (Εικόνα 5.1), οι στήλες του οποίου αντιπροσωπεύουν τις
µεταβλητές (εισροές ή εκροές) και οι γραµµές τις DMU’s. Έτσι λοιπόν η τιµή 237.60
αντιπροσωπεύει το µέσο όρο των µετρήσεων του ΒΣΑΣ κατά ακαδηµαϊκά έτη 200001 έως και 2004-05 για την εκροή Υ1, ενώ η τιµή 10.00 την εισροή Χ1 αντίστοιχα.
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Εικόνα 5.1: Εισαγωγή δεδοµένων στο «DEA» - εισροές και εκροές

Με αυτό τον τρόπο εισήχθησαν τα δεδοµένα στο εν λόγω λογισµικό και παρήχθησαν
τα αποτελέσµατα σχετικής αποδοτικότητας των ακαδηµαϊκών τµηµάτων. Στις
ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για το
βασικό µοντέλο καθώς και για τις διάφορες τροποποιήσεις αυτού.
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5.3. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων – Εξέταση των
ακαδηµαϊκών ετών από 2000-01 έως και 2004-05
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο σηµείο αυτό θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσµατα του βασικού µοντέλου για τα ακαδηµαϊκά έτη από 2000-01 έως και
2004-05, καθώς και των διάφορων τροποποιήσεων αυτού.

5.3.1. Βασικό Μοντέλο
Όπως φαίνεται στην παράγραφο 3.3.1, οι µεταβλητές του βασικού µοντέλου είναι
δεκατρείς τον αριθµό (πέντε εισροές και οκτώ εκροές) για τη διερεύνηση της
διδακτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των επτά ακαδηµαϊκών τµηµάτων (επτά
DMUs).

Λόγω του γεγονότος ότι το πλήθος των µεταβλητών είναι µεγαλύτερο (σχεδόν
διπλάσιο) από αυτό των DMUs, ήταν εξαρχής αµφίβολη η δυνατότητα του µοντέλου
στην παραγωγή ποιοτικών αποτελεσµάτων. Θα πρέπει να λεχθεί ότι έχουν διατυπωθεί
διάφοροι κανόνες περί του εξαρτώµενου αριθµού των µεταβλητών από τον αριθµό
των DMUs, όπως π.χ. n+m≤N/3 (Sinuany-Stern, 1993), οι οποίοι παρόλα αυτά δεν
ακολουθούνται πάντα (περί µικρών δειγµάτων Parkan, 1987; Avkiran, 2000;
Γεωργίου et al., 2006).

Όπως φαίνεται στα αποτελέσµατα του µοντέλου, πράγµατι το πλήθος των
µεταβλητών σε σχέση µε αυτό των αξιολογούµενων µονάδων ήταν ο καθοριστικός
εκείνος παράγοντας που επηρέασε τα αποτελέσµατα: όπως προκύπτει, όλα τα
ακαδηµαϊκά τµήµατα αξιολογήθηκαν ως συγκριτικά αποδοτικά (h=1), προφανώς όχι
λόγω της πραγµατικής κατάστασης αλλά λόγω του ακατάλληλου αριθµού βαθµών
ελευθερίας να παραγάγει λογικά αποτελέσµατα.

Βάσει των παραπάνω, οι τροποποιήσεις που έγιναν είχαν ως στόχο τη βελτίωση του
µοντέλου µε µειώσεις στον αριθµό των µεταβλητών και στα υπό µελέτη φαινόµενα.
Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκαν :
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-

η διδακτική και η ερευνητική δραστηριότητα των ακαδηµαϊκών τµηµάτων
ταυτόχρονα αλλά µε µικρότερο αριθµό µεταβλητών,

-

αποκλειστικά η διδακτική δραστηριότητα,

-

αποκλειστικά η ερευνητική δραστηριότητα.

5.3.2. ∆ιδακτική και Ερευνητική ∆ραστηριότητα
Στόχος των µοντέλων που ακολουθούν είναι η εξέταση και των δύο δραστηριοτήτων
των ακαδηµαϊκών τµηµάτων, όµως, σε αντίθεση µε το βασικό µοντέλο, αυτό
επιχειρείται µε περιορισµένο αριθµό µεταβλητών. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της
ενότητας εντάσσεται και η εξέταση της συµπεριφοράς του µοντέλου, όταν
πραγµατοποιείται η αφαίρεση7 αποδοτικών µεταβλητών και DMU.

Μοντέλο 2.α.
Μείωση των µεταβλητών από δεκατρείς σε έξι (τριών εισροών και τριών εκροών).
Πιο συγκεκριµένα το µοντέλο γίνεται:
Εισροές
x3. Βάση εισαγωγής πρωτοετών στο τµήµα,
x4. Αναλογία προσωπικού επί των ενεργών φοιτητών,
x5. Εισόδηµα από ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
Εκροές
y1. Ενεργοί φοιτητές,
y2. Πτυχιούχοι,
y9. ∆ηµοσιεύσεις.
Στο µοντέλο αντικατοπτρίζεται η διδακτική δραστηριότητα (µέσω των µεταβλητών
x3, x4, y1, y2), καθώς και η ερευνητική (µε τις x4, x5, y9).
Βάσει του µοντέλου, τα αποτελέσµατα (Πίνακας 5.1) επιδεικνύουν ως συγκριτικά πιο
αποδοτικά τµήµατα το ∆ΕΟΠΣ, ΕΠ, ΛΧΡ, Ο∆Ε και ΟΕ. Από την άλλη µεριά και το

7

Stern et al., 1994: Academic departments efficiency via DEA.
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ΒΣΑΣ εµφανίζει ικανοποιητικά υψηλό σκορ αποδοτικότητας (91.11), ενώ πολύ
χαµηλότερα τοποθετείται το ΕΚΠ (45.07).

Αναλύοντας περαιτέρω τα δοθέντα αποτελέσµατα σε σχέση µε τα τµήµατα ΒΣΑΣ και
ΕΚΠ, όπως φαίνεται στους πίνακες από 5.1 έως και 5.6, παρατηρείται ότι:

- τα τµήµατα µπορούν να γίνουν πιο αποδοτικά µεταβάλλοντας τα µεγέθη των
µεταβλητών από 0.620 έως 0.790 (ΒΣΑΣ) και από 0.033 έως 0.790 (ΕΚΠ), (Πίνακας
5.1- τιµές του λ).

- τα τµήµατα που ανήκουν στην οµάδα αναφοράς τους (peer unit), µπορούν να
παράγουν πολλαπλάσιες εκροές µε χαµηλότερες εισροές (Πίνακας 5.6). Έτσι αν
µεταβληθούν οι µεταβλητές βάσει των υπολογισµών που εµπεριέχονται στους
πίνακες 5.2 και 5.3 (ΒΣΑΣ) και 5.4 και 5.5 (ΕΚΠ), τα µη αποδοτικά τµήµατα
µπορούν να γίνουν αποδοτικά. Θα πρέπει να λεχθεί ότι η πρώτη γραµµή στους εν
λόγω πίνακες εµπεριέχει το επίπεδο-στόχο (target level) που θα πρέπει να φτάσει το
εκάστοτε τµήµα (οι τιµές προκύπτουν αν πολλαπλασιάστουν οι τιµές των
µεταβλητών µε το λ). Πράγµατι, µε τη µεταβολή των τιµών των εισροών του ΒΣΑΣ
βάσει του Πίνακα 5.2, το τµήµα µετατρέπεται σε αποδοτικό (Παράρτηµα ΙΙΙ,
MYDEA-2A-BSAS).

- όσον αφορά στις διορθωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα µη αποδοτικά
τµήµατα, έγινε η επιλογή της µεταβολής των εισροών και εκροών των αποδοτικών
τµηµάτων (Πίνακας 5.7) βάσει των εκροών των µη αποδοτικών (peers are to be
scaled according to outputs)8. Στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι να διαπιστωθεί το
ύψος των τιµών των αποδοτικών τµηµάτων, όταν µία τουλάχιστον εκροή τους
εξισώνεται µε αυτή ενός µη αποδοτικού τµήµατος (το αποδοτικό τµήµα διατηρείται
πάντα στο 100%). Πιο συγκεκριµένα:



όσον αφορά στο ΒΣΑΣ, τα τµήµατα της οµάδας αναφοράς µετέβαλαν την
τιµή των εισροών και εκροών τους έως και 136,5%, διατηρώντας
παράλληλα την υφιστάµενη αποδοτικότητά τους. Προκύπτει ότι παρά το
γεγονός ότι π.χ. το ΛΧΡ µετέβαλε τις τιµές του κατά 49%, το µέγεθος των

8

Θα µπορούσαν να έχουν επιλεγεί και οι εισροές (peers are to be scaled according to inputs).
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εκροών y1 και y2 είναι πάντα µεγαλύτερο από τις αντίστοιχες εκροές του
ΒΣΑΣ, µολονότι οι δύο από τις εισροές του είναι κατά 57% και 26%
µικρότερες.



Αντίστοιχα στο ΕΚΠ, τα δύο τµήµατα ΕΠ και ΛΧΡ της οµάδας αναφοράς
έπρεπε να µεταβάλουν τις τιµές έως και 44,2%. Και τα δύο τµήµατα
διατήρησαν και τις εκροές σε υψηλότερα επίπεδα από αυτό του ΕΚΠ
µειώνοντας ταυτόχρονα τις τιµές των εισροών.

Επιπλέον και όσον αφορά στη µεταβλητή y2 και συγκεκριµένα για το ΒΣΑΣ, τα
αποτελέσµατα της διασποράς (συντελεστής µεταβλητότητας του αριθµού των
αποφοίτων) επιβεβαιώνουν τη µη αποδοτική λειτουργία αυτού του τµήµατος.

Όπως είναι γνωστό ο συντελεστής µεταβλητότητας συσχετίζει την τυπική απόκλιση
µε τη µέση τιµή των δεδοµένων, και εκφράζει τη µεταβλητότητα των δεδοµένων (εν
προκειµένω τον αριθµό των αποφοίτων) απαλλαγµένη από την επίδραση της µέσης
τιµής. Γι’ αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας σταθµισµένος δείκτης που
ενδείκνυται για τη σύγκριση των τµηµάτων µεταξύ τους. Παρακάτω, δίνεται ο τύπος
του συντελεστή και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον υπολογισµό αυτού για
τα πέντε υπό µελέτη ακαδηµαϊκά έτη:

n

∑(x − x)
i

i=1

CV =

n −1
x

2

CV του y2 για τα ακαδηµαϊκά έτη 2000 - 2005
ΒΣΑΣ

∆ΕΟΠΣ ΕΠ

ΕΚΠ ΛΧΡ

Ο∆Ε

ΟΕ

1,11

0,59

0,66

0,75

0,38

0,88

0,25

Παρατηρείται λοιπόν ότι το ΒΣΑΣ έχει το µεγαλύτερο συντελεστή µεταβλητότητας
και άρα τη µικρότερη οµοιογένεια στις τιµές του δείκτη y2. Αντιθέτως, το αποδοτικό
ΛΧΡ είναι το τµήµα µε την µεγαλύτερη οµοιογένεια.

Κλείνοντας, και όσον αφορά στις βελτιωτικές κινήσεις στις οποίες θα µπορούσαν να
προβούν τα δύο τµήµατα, θα πρέπει να λεχθεί ότι, εκ κατασκευής του παρόντος
µοντέλου, οι µισές µεταβλητές είναι εκτός ελέγχου και εποπτείας της διοίκησης των
τµηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, οι x3, x4 και y1 δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν άµεσα
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καθώς οι βάσεις εισαγωγής των πρωτοετών και ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών, ο
οποίος συνδέεται άµεσα µε την y1, καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και οι
διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, µε σκοπό την αύξηση του προσωπικού ενός
τµήµατος, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και δυσλειτουργικές.

Για να επιτευχθεί η αποδοτικότητα των µη αποδοτικών, άλλα και η διατήρηση των
κεκτηµένων των αποδοτικών τµηµάτων, θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα
στη µεταβλητή x5, δηλαδή στο ερευνητικό και αναπτυξιακό εισόδηµα που το
εκάστοτε τµήµα λαµβάνει. Με βάση αυτή την εισροή, είναι δυνατό να
πραγµατοποιηθούν νέες προσλήψεις (x4) τόσο για την υλοποίηση των διάφορων
έργων όσο και για τη διδασκαλία (y1, y2) και έρευνα (y9), γεγονός που θα επηρεάσει
την λειτουργία ενός τµήµατος εν γένει.
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Πίνακας 5.1: Αναλυτικά αποτελέσµατα µοντέλου 2α
Τµήµα

Αποδοτικότητα

x3.

x4.

x5.

y1.

y2.

y9.

Οµάδα αναφοράς

Βάση

Αναλογία

Εισόδηµα

Ενεργοί

Πτυχιούχοι

Ενοποίηση

(peer unit) -

εισαγωγής

προσωπικού

από

φοιτητές

δηµοσιεύσεων

Τιµές του λ *

πρωτοετών

επί

ερευνητικά

στο τµήµα

ενεργών

και

φοιτητών

αναπτυξιακά

των

(y3 και y4)

∆ΕΟΠΣ

ΛΧΡ

ΕΠ

έργα
ΒΣΑΣ

91.11

15,51

5,80

4000,00

237,60

15,80

28,40

0.620

0.790

-

∆ΕΟΠΣ

100.00

15,94

2,71

0,00

672,00

105,60

20,80

-

-

-

ΕΠ

100.00

18,24

5,37

270724,51

599,60

72,80

89,60

-

-

-

ΕΚΠ

45.07

14,73

5,54

19012,32

257,60

32,20

22,00

-

0.790

0.033

ΛΧΡ

100.00

17,87

3,16

12689,24

728,80

120,60

58,00

-

-

-

Ο∆Ε

100.00

17,23

8,97

372209,67

1285,20

222,40

33,80

-

-

-

ΟΕ

100.00

16,92

2,60

244110,19

1125,00

151,20

50,00

-

-

-

* Σηµείωση: όπου δεν αναφέρονται τιµές του λάµδα εννοείται ότι ισούται µε τη µονάδα.
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Πίνακας 5.2: Ανάλυση της τιµής του λ – τµήµα ΒΣΑΣ σε σχέση µε το ∆ΕΟΠΣ

x3

x4

x5

y1

y2

9,6162

3,596

2480

147,312

9,796

1/∆ΕΟΠΣ (2) 0,603275 1,326937 0

0,219214

0,092765 0,846538

2*100

21,92143

9,276515 84,65385

ΒΣΑΣ*λ (1)

60,32748 132,6937 0

y y9
17,608

Πίνακας 5.3: Ανάλυση της τιµής του λ – τµήµα ΒΣΑΣ σε σχέση µε το ΛΧΡ

x3

x4

x5

y1

y2

y y9

ΒΣΑΣ*λ (1)

4,88565

1,827

1260

74,844

4,977

1/ΛΧΡ (2)

0,2734

0,578165 0,099297 0,102695 0,041269 0,154241

2*100

27,33996 57,81646 9,929673 10,26948 4,126866 15,42414

8,946

Πίνακας 5.4: Ανάλυση της τιµής του λ – τµήµα ΕΚΠ σε σχέση µε το ΕΠ

x3

x4

x5

y1

y2

ΕΚΠ*λ (1)

0,48609

0,18282

627,4066 8,5008

1/ΕΠ (2)

0,02665

0,034045 0,002318 0,014177 0,014596 0,008103

2*100

2,664967 3,404469 0,231751 1,417745 1,459615 0,810268

1,0626

y y9
0,726

Πίνακας 5.5: Ανάλυση της τιµής του λ – τµήµα ΕΚΠ σε σχέση µε το ΛΧΡ

x3

x4

x5

y1

y2

ΕΚΠ*λ (1)

11,6367

4,3766

15019,73 203,504

1/ΛΧΡ (2)

0,651186 1,385

1,183659 0,279232 0,210929 0,299655

2*100

65,11863 138,5

118,3659 27,92316 21,09287 29,96552

25,438

y y9
17,38
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Πίνακας 5.6: Οµάδες αναφοράς µη αποδοτικών τµηµάτων (unscaled)
∆ΕΟΠΣ

ΒΣΑΣ

ΛΧΡ

Μεταβολή

Μεταβολή

∆ΕΟΠΣ

ΛΧΡ

ACTUAL

LAMBDA 0.620

0.315

15.5

-X3

9,90

5,60

0,64

5.8

-X4

1,70

1,00

4000.0

-X5

237.6

ΕΠ

ΕΚΠ

ΛΧΡ

Μεταβολή

Μεταβολή

ΕΠ

ΛΧΡ

ACTUAL

LAMBDA

0.033

0.790

0,36

14.7

-X3

0,6

14,1

0,04

0,96

0,29

0,17

5.5

-X4

0,2

2,5

0,04

0,45

0,00

4000,00 0,00

1,00

19012.3

-X5

8982,5

10029,8

0,47

0,53

+Y1

416,40

229,70

1,75

0,97

257.6

+Y1

19,9

576,1

0,08

2,24

15.8

+Y2

65,40

38,00

4,14

2,41

32.2

+Y2

2,4

95,3

0,07

2,96

28.4

+Y9

12,90

18,30

0,45

0,64

22.0

+Y9

3

45,8

0,14

2,08

ΕΠ

ΛΧΡ

Μεταβολή

Μεταβολή

ΕΠ

ΛΧΡ

Πίνακας 5.7: Οµάδες αναφοράς µη αποδοτικών τµηµάτων (scaled by output)
∆ΕΟΠΣ

ΒΣΑΣ
ACTUAL

ΛΧΡ

Μεταβολή

Μεταβολή

∆ΕΟΠΣ

ΛΧΡ

LAMBDA 0.620

0.315

SCALE

1.365

0.490

15.5

-X3

21.8

8.8

1,41

0,57

5.8

-X4

3.7

1.5

0,64

4000.0

-X5

0.0

6213.4

237.6

+Y1

917.5

15.8

+Y2

28.4

+Y9

ΕΚΠ
ACTUAL

LAMBDA

0.033

0.790

SCALE

0.442

0.379

14.7

-X3

8.1

6.8

0,55

0,46

0,26

5.5

-X4

2.4

1.2

0,44

0,22

0,00

1,55

19012.3

-X5

119743.5

4813.2

6,30

0,25

356.9

3,86

1,50

257.6

+Y1

265.2

276.4

1,03

1,07

144.2

59.1

9,13

3,74

32.2

+Y2

32.2

45.7

1,00

1,42

28.4

28.4

1,00

1,00

22.0

+Y9

39.6

1,80

1,00

22.0

100

Μοντέλο 2.β.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του µοντέλου 2α, οι εισροές
x3 και x5, είναι αποδοτικές για όλα τα τµήµατα, δηλαδή από κανένα δεν απαιτείται να
τις µειώσουν. Λόγω του ότι οι µεταβλητές είναι αποδοτικές, δεν µπορούν να παίξουν
κάποιο ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης, και γι’ αυτό εξαιρούνται από το µοντέλο
2α για να εξεταστεί εκ νέου η συµπεριφορά αυτού.

Από την παραπάνω διαγραφή, προκύπτει η δηµιουργία ενός νέου µοντέλου µε τη x4
(αναλογία προσωπικού επί των ενεργών φοιτητών) ως η µοναδική εισροή. Με τον
τρόπο αυτό, λαµβάνεται υπόψη και τονίζεται ιδιαιτέρως ο καθοριστικός ρόλος που ο
εν λόγω δείκτης παίζει στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών σε ένα
ακαδηµαϊκό τµήµα: αν οι τιµές του δείκτη είναι σχετικά υψηλές, τότε και οι
διδακτικές αλλά και οι ερευνητικές υποχρεώσεις του τµήµατος µπορούν να
υποστηριχτούν καλύτερα, και οι αντίστοιχοι δείκτες να σηµειώσουν και αυτοί υψηλές
τιµές.

Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι µεταβάλλεται η κατάταξη των αποτελεσµάτων, µε
δύο τµήµατα να γίνονται µη αποδοτικά (∆ΕΟΠΣ και ΕΠ), ενώ ταυτόχρονα
µειώνονται περαιτέρω τα σκορ αποδοτικότητας των µη αποδοτικών τµηµάτων, του
ΒΣΑΣ και ΕΚΠ: γενικώς τα αποτελέσµατα αποδοτικότητας (ratio) εµφανίζονται να
είναι µικρότερα από το 2α. Τέλος, θα πρέπει να λεχθεί ότι τώρα η εισροή x4 γίνεται
αποδοτική για όλα τα τµήµατα.

Στο µοντέλο αυτό, αποκλείστηκαν οι έξωθεν ή και άνωθεν καθοριζόµενες µεταβλητές
x3 και x5, µε αποτέλεσµα την κατάταξη ως µη αποδοτικών των περισσοτέρων υπό
µελέτη τµηµάτων. Μάλιστα, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες απαιτούνται
µεταβολές έως και 336% για να µετατραπούν τα µη αποδοτικά τµήµατα σε
αποδοτικά.

Πίνακας 5.8: Ανάλυση της τιµής του λ – τµήµα ΒΣΑΣ σε σχέση µε το ΛΧΡ

x4

y1

y2

y9

ΒΣΑΣ*λ (1)

10,643

435,996

28,993

52,114

1/ΛΧΡ (2)

3,368038 0,598238

0,240406 0,898517

101

2*100

336,8038 59,82382

24,04063 89,85172

Πίνακας 5.9: Ανάλυση της τιµής του λ – τµήµα ∆ΕΟΠΣ σε σχέση µε το Ο∆Ε

x4

y1

y2

y9
14,872

∆ΕΟΠΣ*λ (1)

1,93765 480,48

75,504

1/Ο∆Ε (2)

0,216014 0,373856

0,339496 0,44

2*100

21,60145 37,38562

33,94964 44

Πίνακας 5.10: Ανάλυση της τιµής του λ – τµήµα ∆ΕΟΠΣ σε σχέση µε το ΟΕ

x4

y1

y2

y9
5,8656

∆ΕΟΠΣ*λ (1)

0,76422 189,504

29,7792

1/ΟΕ (2)

0,293931 0,168448

0,196952 0,117312

2*100

29,39308 16,8448

19,69524 11,7312

Πίνακας 5.11: Ανάλυση της τιµής του λ – τµήµα ΕΠ σε σχέση µε το ΛΧΡ

x4

y1

y2

y9

ΕΠ*λ (1)

9,12363 1018,72

123,6872 152,2304

1/ΛΧΡ (2)

2,887225 1,397805

1,025599 2,624662

2*100

288,7225 139,7805

102,5599 262,4662

Πίνακας 5.12: Ανάλυση της τιµής του λ – τµήµα ΕΚΠ σε σχέση µε το ΛΧΡ

x4

y1

y2

y9
38,566

ΕΚΠ*λ (1)

9,71162 451,5728

56,4466

1/ΛΧΡ (2)

3,073297 0,619611

0,468048 0,664931

2*100

307,3297 61,96114

46,80481 66,4931

Συγκρίνοντας τα δύο µοντέλα 2α και 2β, θα πρέπει να λεχθούν τα κάτωθι:



Η διαγραφή αποδοτικών µεταβλητών µετέβαλε την εικόνα κατάταξη των
τµηµάτων και οδήγησε αποδοτικές DMUs να γίνουν µη αποδοτικές (∆ΕΟΠΣ
και ΕΠ).
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Το ΕΠ χάνει οριακά την αποδοτικότητά του η οποία µειώνεται στο 91%. Αυτό
µπορεί να αιτιολογηθεί µέσω της σύγκρισης αυτού µε το ΛΧΡ: το ΕΠ έχει
σχεδόν τις διπλάσιες εισροές και παράγει κατά πολύ µικρότερες εκροές.



Εντυπωσιακή είναι η απώλεια της αποδοτικότητας του ∆ΕΟΠΣ από το
µοντέλο 2α στο 2β, και µάλιστα η πτώση αυτού σ’ ένα επίπεδο
αποδοτικότητας

χαµηλότερο

του

55%.

Κάτι

τέτοιο

αποδεικνύεται

αναµενόµενο, καθώς το εν λόγω τµήµα συγκρινόµενο µε το ΕΠ έχει
µεγαλύτερες εισροές µε έως και τις µισές εκροές.



Και τα δύο µοντέλα εµφανίζουν ως µη αποδοτικά το ΒΣΑΣ και το ΕΚΠ, τα
δυο προσφάτως δηµιουργηθέντα τµήµατα, τα οποία έχουν υψηλότατη εισροή
x4 .

Στο πλαίσιο αυτό, προφανώς τα τµήµατα πρέπει να εξισορροπήσουν τις εκροές τους
και ειδικότερα να επιχειρήσουν να αυξήσουν τις ελεγχόµενες από αυτά εκροές (y2 και
y9).

Μοντέλο 2.γ.
Από τα παραπάνω δύο µοντέλα προκύπτει µια «σταθερή» υπο-οµάδα αποδοτικών
τµηµάτων, η οποία περιλαµβάνει τα ΛΧΡ, Ο∆Ε και ΟΕ. Εδώ λοιπόν, θα εξεταστεί το
εάν και κατά πόσο επηρεάζεται µία δοθείσα κατάταξη αποδοτικότητας από τη
διαγραφή αποδοτικών τµηµάτων.

Βάσει αυτού του σκεπτικού, έγιναν δοκιµές επί του µοντέλου 2β, σε καθεµία από τις
οποίες διαγράφονταν ένα από τα παραπάνω τρία τµήµατα. Τα αποτελέσµατα που
προέκυψαν είναι τα εξής:



∆ιαγραφή του ΛΧΡ: Το τµήµα αυτό ανήκε στην οµάδα αναφοράς των
τµηµάτων ΕΚΠ, ΒΣΑΣ και ΕΠ. Με τη διαγραφή του, µετατρέπεται σε
αποδοτικό το ΕΠ, που ήταν ήδη κατά 91% αποδοτικό, ενώ τα άλλα δύο
αυξάνουν τη σχετική αποδοτικότητά τους.

Τα τµήµατα Ο∆Ε και ΟΕ

διατηρούνται αποδοτικά.



∆ιαγραφή του Ο∆Ε: Το τµήµα αυτό επηρέαζε το ∆ΕΟΠΣ. Με τη διαγραφή
του, το ∆ΕΟΠΣ αυξάνει τη σχετική αποδοτικότητά του. Τα τµήµατα ΛΧΡ και
ΟΕ διατηρούν την αποδοτικότητά τους.
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∆ιαγραφή του ΟΕ: Το τµήµα αυτό επηρέαζε το ∆ΕΟΠΣ, καθώς µαζί µε το
Ο∆Ε ανήκουν στην οµάδα αναφοράς αυτού. Και εδώ, το ∆ΕΟΠΣ αυξάνει τη
σχετική αποδοτικότητά του. Τα τµήµατα ΛΧΡ και Ο∆Ε διατηρούν την
αποδοτικότητά τους.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι η συνολική εικόνα κατάταξης των DMUs
µεταβάλλεται µε τη διαγραφή ενός αποδοτικού τµήµατος, πράξη που οδηγεί µη
αποδοτικά τµήµατα να γίνουν αποδοτικά. Αυτό αιτιολογείται από την επίδραση που
έχει η διαγραφή µιας DMU στο µοντέλο του γραµµικού προγραµµατισµού: οδηγεί
στη µείωση του αριθµού των περιορισµών.

Μοντέλο 2.δ.
Σε αυτό το σηµείο θα εξεταστεί ένα µοντέλο βασισµένο στον Avkiran (2000), που και
αυτό επιχειρεί την αποτίµηση της συνολικής δραστηριότητας ενός ακαδηµαϊκού
τµήµατος. Οι µεταβλητές είναι οι εξής:
Εισροές
x1. Ακαδηµαϊκό προσωπικό πλήρους απασχόλησης,
x2. Μη ακαδηµαϊκό προσωπικό,
Εκροές
y1. Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών,
x5. Συνολικό ερευνητικό και αναπτυξιακό εισόδηµα (total income).
Στο παραπάνω µοντέλο η διδακτική δραστηριότητα αντικατοπτρίζεται στις
µεταβλητές x1, x2 και y1, ενώ η ερευνητική στις x1, x2 και x5.
Στο µοντέλο αυτό, γίνεται αποδεκτός ο σηµαντικός ρόλος των ανθρωπίνων πόρων
στην αποδοτική ή όχι λειτουργία του εκάστοτε τµήµατος. Για την εκτίµηση λοιπόν
της συνολικής λειτουργίας του οργανισµού, τίθενται οι άνθρωποι ως το µοναδικό
είδος εισροής, πράγµα το οποίο είναι ικανό να παράξει και διδακτικές και ερευνητικές
εκροές.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η x5, η οποία εδώ αντιµετωπίζεται ως εκροή. Όπως
έχει λεχθεί στα προηγούµενα κεφάλαια, η ερευνητική διάσταση σ’ έναν εκπαιδευτικό
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οργανισµό είναι ιδιαίτερα ασαφής ως προς το ρόλο της, µε αποτέλεσµα να θεωρείται
άλλοτε εισροή και άλλοτε εκροή µε αντίστοιχες επιπτώσεις. Με την ολοκλήρωση του
παρόντος µοντέλου, θα έχει εξεταστεί η εν λόγω µεταβλητή και µε τους δύο τρόπους.
Υπενθυµίζεται ότι στο µοντέλο 2α, είχε κριθεί ως αποδοτική µεταβλητή (εισροή) για
όλα τα τµήµατα, κανένα, δηλαδή, δεν έπρεπε να τη µεταβάλει για να αυξήσει την
αποδοτικότητά του.

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η x1 και x2 είναι αποδοτικές για όλα τα τµήµατα.
Επιπλέον, σε σχέση µε τα τµήµατα, τα ∆ΕΟΠΣ, ΕΠ και Ο∆Ε αξιολογήθηκαν ως
αποδοτικά, ενώ πλειοψηφία αυτών κρίθηκαν ως µη αποδοτικά µε χειρότερο το ΒΣΑΣ
(45.20). Στα µη αποδοτικά συµπεριλαµβάνονται και τα ΛΧΡ και ΟΕ, που στα
προηγούµενα µοντέλα ήταν σταθερά αποδοτικά.

Τα τρία προαναφερθέντα αποδοτικά τµήµατα, αποδεικνύεται ότι καταφέρνουν και
εξισορροπούν τις εισροές και τις εκροές τους, σε αντίθεση µε τα µη αποδοτικά, τα
οποία µε συγκριτικά υψηλές εισροές παράγουν χαµηλές εκροές.

Μοντέλο 2.ε.
Σε άµεση σχέση µε το 2δ, θα εξεταστεί ένα µοντέλο, η δοµή του οποίου είναι
βασισµένη στον Tomkins et al (1988). Στοχεύει και αυτό, στην αποτίµηση της
συνολικής δραστηριότητας ενός εκπαιδευτικού οργανισµού µέσω των κάτωθι
µεταβλητών:
Εισροές
x6. Προσωπικό πλήρους απασχόλησης.
Εκροές
y1. Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών,
y7. Αριθµός υποψήφιων διδακτόρων,
x5. Συνολικό ερευνητικό και αναπτυξιακό εισόδηµα.
Στο παραπάνω µοντέλο η διδακτική δραστηριότητα αντικατοπτρίζεται στις
µεταβλητές x6 και y1, ενώ η ερευνητική στις x5, x6 και y7.
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Οι ανθρώπινοι πόροι και εδώ αντιµετωπίζονται ως ο παράγοντας που επιδρά
καθοριστικά στην αποδοτικότητα του εκάστοτε τµήµατος. Από την άλλη πλευρά, το
παρόν µοντέλο διαφέρει από τα παραπάνω, καθώς δεν τους σταθµίζει µε τους
ενεργούς φοιτητές και τους αντιµετωπίζει συνολικά ως µοναδική εισροή:
ενοποιούνται δηλαδή οι µεταβλητές x1 και x2 σε µια νέα τη x6 µε την παραδοχή ότι
όλο το προσωπικό παίζει εξίσου σηµαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα του τµήµατος
και ο αριθµός αυτού επιδρά καθοριστικά στην παραγωγή εκροών.

Επιπλέον και σε σχέση µε τα προηγούµενα µοντέλα, προστίθεται η µεταβλητή y7: σε
αυτή αντικατοπτρίζεται και η ποιότητα των παρεχόµενων διδακτικών υπηρεσιών
αλλά και το ερευνητικό έργο που συντελείται στο εκάστοτε υπό µελέτη τµήµα.

Με βάση τους παραπάνω δείκτες, στα αποτελέσµατα η εισροή x6 εµφανίζεται ως
αποδοτική για όλα τα τµήµατα. Μόλις δύο τµήµατα επίσης κρίθηκαν συγκριτικά
αποδοτικά, τα ΕΠ και Ο∆Ε. Πολύ κοντά σ’ αυτά βαθµολογήθηκε το ∆ΕΟΠΣ (95.96),
ενώ από την άλλη µεριά, πέντε τµήµατα αξιολογήθηκαν ως µη αποδοτικά, µε
χειρότερο το ΒΣΑΣ (44.11).

Το ΕΠ επιτυγχάνει υψηλότατες εκροές y7 και x5, και το Ο∆Ε y1 και x5. Σε σχέση µε
τα συγκριτικά αποδοτικά τµήµατα, το τµήµα π.χ. ΟΕ έχει υψηλότατη x6 ενώ
ταυτόχρονα οι εκροές είναι χαµηλές.
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5.3.3. ∆ιδακτική ∆ραστηριότητα
Μοντέλο 3.α.
Στο µοντέλο αυτό εξετάζεται µόνο η διδακτική δραστηριότητα των τµηµάτων και οι
µεταβλητές που συµµετέχουν είναι πέντε (δύο εισροών και τριών εκροών). Πιο
συγκεκριµένα το µοντέλο γίνεται:
Εισροές
x3. Βάση εισαγωγής πρωτοετών στο τµήµα,
x4. Αναλογία προσωπικού επί των ενεργών φοιτητών,
Εκροές
y2. Πτυχιούχοι,
y5. Αναλογία καθυστερηµένης αποφοίτησης επί του συνόλου των πτυχιούχων,
y6. Αναλογία πτυχιούχων µε βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 7,5 επί του συνόλου
των πτυχιούχων του τµήµατος.

Όπως φαίνεται στις παραπάνω µεταβλητές, ο επιδιωκόµενος στόχος της
συγκεκριµένης επιλογής εισροών και εκροών είναι η απεικόνιση της διαδικασίας
µετατροπής των εισερχόµενων στοιχείων σε πτυχιούχους. Στην όλη διαδικασία
υπεισέρχεται ο παράγοντας της ποιότητας των εισερχοµένων (x3) και των
εξερχοµένων (y5 και y6).
Επιπλέον µε τις δύο αυτές µεταβλητές (y5 και y6) επιχειρείται µια διαβάθµιση των
προϊόντων σε σχέση µε την y2 που περιλαµβάνει όλους τους πτυχιούχους: η πρώτη
τους συσχετίζει µε τη διάρκεια των σπουδών τους και η δεύτερη µε το βαθµό πτυχίου
(καθώς διαφέρει ποιοτικά ένας φοιτητής που πήρε πτυχίο σε τέσσερα χρόνια από έναν
άλλο που τελείωσε σε οκτώ, ή ένας µε βαθµό πτυχίου 7.9 από έναν άλλο µε 5.5), µε
προφανή τη σύνδεσή τους µε τις παρεχόµενες διδακτικές και λοιπές υποστηρικτικές
υπηρεσίες του τµήµατος αλλά και τη φήµη και το γόητρο αυτού.

Τέλος, µε τη x4 το µοντέλο αποδέχεται τον κρίσιµο ρόλο του προσωπικού
(ακαδηµαϊκού και µη) στην παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στους εσωτερικούς
και εξωτερικούς πελάτες της συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας (φοιτητές,
επιχειρήσεις, κτλ.).

107

Βάσει των παραπάνω, τα αποτελέσµατα επιδεικνύουν τα τµήµατα ΒΣΑΣ, ΕΚΠ,
∆ΕΟΠΣ και Ο∆Ε ως αυτά µε τις υψηλότερες αποδόσεις (h=1). Όλα τα υπό
αξιολόγηση τµήµατα είναι κατά 61% τουλάχιστον αποδοτικά, ενώ αυτό µε τη
συγκριτικά χαµηλότερη απόδοση είναι το ΕΠ (61.53).
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Πίνακας 5.13: Αναλυτικά αποτελέσµατα µοντέλου 3α
Τµήµα

Αποδοτικότητα

Οµάδα αναφοράς

x3.

x4.

y2.

y5.

y6. Αναλογία Οµάδα

Βάση

Αναλογία

Πτυχιούχοι

retention

πτυχιούχων

αναφοράς

(peer unit) -

εισαγωγής

προσωπικού

rate

µε

(peer unit)

Τιµές του λ *

πρωτοετών

επί

στο τµήµα

ενεργών

των

βαθµολογία

∆ΕΟΠ

≥ 7,5

Σ

ΕΚΠ

Ο∆Ε

φοιτητών
ΒΣΑΣ

100.00

15,51

5,80

15,80

40,71

33,74

-

-

-

-

∆ΕΟΠΣ

100.00

15,94

2,71

105,60

1,72

50,36

-

-

-

-

ΕΠ

61.53

18,24

5,37

72,80

2,47

35,74

∆ΕΟΠΣ/

1.019

0.096

0.034

ΕΚΠ/Ο∆Ε
ΕΚΠ

100.00

14,73

5,54

32,20

23,16

66,56

-

-

-

-

ΛΧΡ

66.16

17,87

3,16

120,60

1,47

20,68

∆ΕΟΠΣ/Ε

0.443

0.025

0.606

ΚΠ/Ο∆Ε
Ο∆Ε

100.00

17,23

8,97

222,40

1,44

73,71

-

-

-

-

ΟΕ

73.97

16,92

2,60

151,20

1,59

11,98

∆ΕΟΠΣ/Ε

0.089

0.032

0.872

ΚΠ/Ο∆Ε
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Μοντέλο 3.β.
Αντιστοίχως µε τους στόχους του µοντέλου 3α, µε το παρόν µοντέλο επιδιώκεται η
διαπίστωση της επίδρασης που έχει στη διδακτική αποδοτικότητα των τµηµάτων η
ποιοτική σχέση µεταξύ των εισερχόµενων στοιχείων (x3) των εξερχόµενων (y2),
καθώς και µε τα κυκλοφορούντα του συστήµατος (x4 και y1).
Εισροές
x3. Βάση εισαγωγής πρωτοετών στο τµήµα,
x4. Αναλογία προσωπικού επί των ενεργών φοιτητών,
Εκροές
y1. Ενεργοί φοιτητές,
y2. Πτυχιούχοι.
Βάσει των παραπάνω µεταβλητών, µόνο η Ο∆Ε προκύπτει ως συγκριτικά
αποδοτικότερο τµήµα, λόγω των υψηλότατων εκροών. Από την άλλη µεριά το µη
αποδοτικό τµήµα µε τη χαµηλότερη επίδοση είναι το ΒΣΑΣ (20.54).

Όντως, εάν εξετάσουµε συγκριτικά τα αποτελέσµατα του εν λόγω µοντέλου µε έναν
σταθµισµένο δείκτη όπως π.χ. αυτόν της αναλογίας των αποφοίτων επί των ενεργών
(εξερχόµενα στοιχεία προς κυκλοφορούντα), διαπιστώνουµε ότι τα τµήµατα Ο∆Ε και
ΛΧΡ εµφανίζουν τις καλύτερες τιµές και το ΒΣΑΣ τη χαµηλότερη (µόλις 7 ενεργοί
στους 100 είναι δυνατό να καταλάβουν µια κενή θέση από την αποφοίτηση κάποιου
συµφοιτητή τους, ενώ στην Ο∆Ε το ποσοστό αυτό υπερδιπλασιάζεται στο 17%).

Πίνακας 5.14: Αναλογία απόφοιτων επί των ενεργών φοιτητών
ΒΣΑΣ

∆ΕΟΠΣ ΕΠ

ΕΚΠ

ΛΧΡ

Ο∆Ε

ΟΕ

0,07

0,16

0,13

0,17

0,17

0,13

0,12

Από την άλλη µεριά, σε σχέση µε το υπό εξέταση µοντέλο, το ΛΧΡ τµήµα όπως και
όλα τα υπόλοιπα µη αποδοτικά υστερούν σε εκροές (π.χ. το ΛΧΡ και το ∆ΕΟΠΣ
έχουν σχεδόν τις µισές εκροές µε την Ο∆Ε).
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Μοντέλο 3.γ.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η εξέταση (επί του 3β) του φοιτητικού φορτίου, όχι
ως εκροή όπως εξετάστηκε µέχρι τώρα, αλλά αντίθετα ως εισροή. Μια τέτοια
τροποποίηση αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι ενεργοί φοιτητές είναι εισερχόµενα
στοιχεία στο σύστηµα, τα οποία παραµένουν σε αυτό για τέσσερα τουλάχιστον έτη
και µόνο στη συνέχεια µετατρέπονται σε εξερχόµενα (σε εκροές). Πιο συγκεκριµένα
το µοντέλο µετατρέπεται ως εξής:
Εισροές
x3. Βάση εισαγωγής πρωτοετών στο τµήµα,
x4. Αναλογία προσωπικού επί των ενεργών φοιτητών,
y1. Ενεργοί φοιτητές,
Εκροές
y2. Πτυχιούχοι.
Η µεταβλητή y1 προκύπτει αποδοτική για όλα τα τµήµατα. Η Ο∆Ε είναι και πάλι το
µοναδικό αποδοτικό τµήµα (best practice) και το ΒΣΑΣ το τµήµα µε την χειρότερη
επίδοση (38.43). Από τα υπόλοιπα µη αποδοτικά τµήµατα το ∆ΕΟΠΣ επιτυγχάνει
υψηλό σκορ αποδοτικότητας (91%) και τα ΕΠ, ΕΚΠ και ΟΕ άνω του 70%.

Επιπλέον, τα µη αποδοτικά θα πρέπει να ελέγξουν το µέγεθος της εισροής x4 και να
αυξήσουν την εκροή y2 από 5% (ΛΧΡ) έως και 160% (ΒΣΑΣ).

Μοντέλο 3.δ.
Επί του 3α, γίνεται αντικατάσταση της y6 από την y10 (αναλογία πτυχιούχων µε
βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 8,5 επί του συνόλου των πτυχιούχων του
τµήµατος). Με την αλλαγή αυτή, αυξάνεται το όριο βαθµολογίας των πτυχιούχων ως
δείκτης της ποιότητας των εξερχοµένων στοιχείων. Στα αποτελέσµατα, η τετράδα των
αποδοτικών δε µεταβάλλεται, ενώ αλλάζουν τα σκορ αποδοτικότητας των µη
αποδοτικών (αυξάνεται του ΕΠ και µειώνεται στα άλλα δύο).
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Μοντέλο 3.ε.
Όσον αφορά στην y5. είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί σε σχέση µε δύο άλλες µεταβλητές και
πιο συγκεκριµένα µε την x1 και x2 για την εξέταση της απόδοσης του πανεπιστηµίου

στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η συλλογιστική του εν λόγω µοντέλου
βασίζεται στον Αvkiran (2000). Οι µεταβλητές είναι οι εξής:
Εισροές
x1. Αριθµός ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
x2. Αριθµός µη ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης.
Εκροές
y5. ποσοστό προπτυχιακών φοιτητών µε καθυστερηµένη αποφοίτηση.
Όπως γίνεται φανερό στο µοντέλο ελέγχεται η αποδοτικότητα ενός τµήµατος σε
σχέση µόνο µε το εάν και κατά πόσο προσφέρει διδακτικές και υποστηρικτικές
υπηρεσίες τέτοιου επιπέδου, έτσι ώστε να ευνοείται η συνεπής φοίτηση και η έγκαιρη
αποφοίτηση.

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει το ΒΣΑΣ ως το µοναδικό αποδοτικό τµήµα, µε το
ΕΚΠ να προσεγγίζει το 63% και χειρότερα τα τµήµατα ΟΕ και Ο∆Ε. Τα
συµπεράσµατα αυτά, επιβεβαιώνονται µε την εξέταση των ποσοστών της µη έγκαιρης
αποφοίτησης ανά τµήµα στην υπό µελέτη πενταετία. Πράγµατι τα δύο αρχαιότερα
τµήµατα εµφανίζουν υψηλότατα ποσοστά µη έγκαιρης αποφοίτησης (έτη σπουδών
άνω των τεσσάρων) σε αντίθεση µε τα κατά πολύ µικρότερα των νεοτέρων.

Πίνακας 5.15: Κατανοµή πτυχιούχων µε βάση τα έτη φοίτησης
Αποφοίτηση σε.. ΒΣΑΣ

∆ΕΟΠΣ

ΕΠ

ΕΚΠ

ΛΧΡ

Ο∆Ε

ΟΕ

4 έτη (<=4)

0,29

0,46

0,44

0,73

0,39

0,36

0,30

6 έτη (<=6)

0,51

0,48

0,52

0,22

0,58

0,45

0,57

9 έτη (<=9)

0,00

0,05

0,04

0,00

0,04

0,12

0,17

10+ έτη (>9)

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,07

0,06
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5.3.4. Ερευνητική ∆ραστηριότητα
Μοντέλο 4.α.
Στο µοντέλο αυτό εξετάζεται µόνο η ερευνητική δραστηριότητα των τµηµάτων και οι
µεταβλητές που συµµετέχουν είναι πέντε (δύο εισροών και τριών εκροών). Πιο
συγκεκριµένα το µοντέλο γίνεται:

Εισροές
x1. Αριθµός ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
x2. Αριθµός µη ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης.
Εκροές
X5. Ερευνητικά έσοδα.
y7. Κάτοχοι διδακτορικών τίτλων,
y10. Αρθρογραφία σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στόχος του παρόντος µοντέλου είναι η εξέταση
του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι όπως αυτός αποτυπώνεται ποσοτικά στις
µετρήσεις

δεικτών,

στην

ερευνητική

διάσταση

της

δραστηριότητας

ενός

εκπαιδευτικού οργανισµού, ορίζοντάς τον ως µοναδικό «είδος» εισροών, όταν
µάλιστα

αυτή

εκφράζεται

µε

ποικίλους

τρόπους

(έργα,

διδακτορικά

και

δηµοσιεύσεις).

Βάσει του µοντέλου, από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι συνολικά και για όλα τα
αξιολογούµενα τµήµατα η αποδοτικότητα είναι τουλάχιστον 54%. Επιπλέον, τα
συγκριτικά πιο αποδοτικά τµήµατα είναι το ΒΣΑΣ, ΕΠ, Ο∆Ε και ΟΕ. Το τµήµα µε τη
συγκριτικά χαµηλότερη απόδοση είναι το ΕΚΠ (54.23), ενώ όλα τα µη αποδοτικά
τµήµατα είναι σε δυσµενή θέση λόγω των χαµηλών τιµών στις µεταβλητές y7 και x5.
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Πίνακας 5.16: Αναλυτικά αποτελέσµατα µοντέλου 4α
Τµήµα

Αποδοτικότητα

x1.

x2.

Αριθµός

Αριθµός

ακαδηµαϊκού

ακαδηµαϊκού

προσωπικού

προσωπικού

πλήρους

πλήρους

περιοδικά µε

απασχόλησης

απασχόλησης

κριτές

X5.

µη Ερευνητικά
έσοδα

y7.

y10.

Οµάδα

Κάτοχοι

Αρθρογραφία αναφοράς

διδακτορικών

σε

τίτλων

επιστηµονικά

(peer unit)

Οµάδα αναφοράς
(peer unit) Τιµές του λ *

ΒΣΑΣ

ΕΠ

ΒΣΑΣ

100.00

10,00

4,00

4000,00

0,00

12,40

-

-

-

∆ΕΟΠΣ

66.41

14,20

4,00

0,00

0,20

9,80

ΒΣΑΣ/

0.574

0.316

ΕΠ
ΕΠ

100.00

26,80

5,40

270724,51

7,60

24,20

-

-

-

ΕΚΠ

54.23

10,80

3,60

19012,32

0,00

6,60

ΒΣΑΣ/

0.717

0.135

1.539

0.045

ΕΠ
ΛΧΡ

70.38

16,60

6,40

12689,24

0,00

14,20

ΒΣΑΣ/
ΕΠ

Ο∆Ε

100.00

20,60

12,80

372209,67

0,60

10,00

-

-

-

ΟΕ

100.00

22,80

11,20

244110,19

0,60

20,40

-

-

-
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Μοντέλο 4.β.
Στο µοντέλο αυτό έχουν συµπεριληφθεί δύο αλλαγές επί του µοντέλου 4α, και πιο
συγκεκριµένα :



ενοποιήθηκαν οι δύο εισροές,



η x5 αντικαταστάθηκε από τη x7.

Η δεύτερη µεταβολή βασίζεται στο µοντέλο των Colbert et al., (2000) για τη
διερεύνηση της ερευνητικής δραστηριότητας µε τη χρήση µιας σταθµισµένης
µεταβλητής εσόδων. Το µοντέλο διαµορφώνεται ως εξής:
Εισροές
X6. Ενοποίηση προσωπικού (x1 και x2).
Εκροές
X7. Αναλογία ερευνητικών εσόδων επί των µελών ∆ΕΠ,
y7. Κάτοχοι διδακτορικών τίτλων,
y10. Αρθρογραφία σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές.
Τα αποτελέσµατα επιδεικνύουν ως συγκριτικά πιο αποδοτικά τµήµατα το ΒΣΑΣ, ΕΠ,
Ο∆Ε. Σε σχέση µε το 4α, παρατηρείται ότι µε τις αλλαγές αυτές µειώνεται η οµάδα
των αποδοτικών τµηµάτων, µε το ΟΕ να εισέρχεται στα µη αποδοτικά. Από την άλλη
µεριά η συνολική αποδοτικότητα για όλα τα αξιολογούµενα τµήµατα αυξάνεται και
είναι τουλάχιστον 56%. Το ΕΚΠ παραµένει το τµήµα µε τη χαµηλότερη απόδοση
παρά το γεγονός ότι σηµειώνεται µια µικρή βελτίωση.

Μοντέλο 4.γ.
Εδώ γίνεται η παραδοχή ότι εισροές είναι τα µέλη ∆ΕΠ και τα ερευνητικά και
αναπτυξιακά έσοδα του εκάστοτε τµήµατος, ενώ οι εκροές αυτών είναι οι παντός
είδους δηµοσιεύσεις και το βοηθητικό προσωπικό: σ’ αυτό είναι δυνατόν να
επιδράσουν οι εισροές µεταβάλλοντάς την, είτε αυξητικά είτε µειωτικά,
επηρεάζοντάς συνολικά την αποδοτικότητα του εκάστοτε τµήµατος. Οι µεταβλητές
διαµορφώνονται ως εξής:
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Εισροές
x1. Αριθµός ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
X5.

Ερευνητικά έσοδα.

Εκροές
x2. Αριθµός µη ακαδηµαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
y9. Ενοποίηση δηµοσιεύσεων (y3 και y4).
Τα αποτελέσµατα επιδεικνύουν ως συγκριτικά πιο αποδοτικά τµήµατα το ΒΣΑΣ,
∆ΕΟΠΣ, ΛΧΡ, Ο∆Ε. Το τµήµα µε το χαµηλότερο σκορ αποδοτικότητας είναι το
ΕΚΠ (λόγω της χαµηλής εκροής y9), αλλά πρέπει να λεχθεί ότι όλα τα υπό
αξιολόγηση τµήµατα προκύπτουν κατά τουλάχιστον 79% αποδοτικά, ποσοστό
ιδιαίτερα αυξηµένο.

Μοντέλο 4.δ.
Με βάση τα όσα έχουν λεχθεί µέχρι τώρα περί της έρευνας και των µεταβλητών
αυτής, σε αυτό το µοντέλο λαµβάνεται η x5 ως µοναδική εκροή και δεν υπεισέρχεται
καµία σχετική εισροή. Πιο συγκεκριµένα οι εισροές και εκροές του µοντέλου είναι:
Εισροές
X6. Ενοποίηση προσωπικού (x1 και x2).
y7. Κάτοχοι διδακτορικών τίτλων,
Εκροές
X5. Ερευνητικά έσοδα.
Τα αποτελέσµατα επιδεικνύουν ως συγκριτικά πιο αποδοτικά τµήµατα το ΕΚΠ και
Ο∆Ε. Το ΒΣΑΣ είναι το τµήµα µε το χαµηλότερο σκορ αποδοτικότητας (21.64), ενώ
για το ∆ΕΟΠΣ δεν υπάρχει εφικτή λύση, καθώς εκ των µετρήσεων η x5 είναι
µηδενική.
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5.4. Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
Βάσει των όσων ελέχθησαν παραπάνω για τις δύο σηµαντικές διαστάσεις, την
διδακτική και την ερευνητική, που επιδρούν στην λειτουργία και την απόδοση των
συγκεκριµένων DMUs, και την εξέτασή τους κατά τα ακαδηµαϊκά έτη από 2000-01
έως και 2004-05 (α’ εφαρµογή της µεθόδου DEA), στο σηµείο αυτό θα γίνει η
συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.

Η εν λόγω συγκριτική αξιολόγηση θα έχει ως βάση την προαναφερθείσα πρώτη
εφαρµογή της µεθόδου στις µετρήσεις των πέντε ακαδηµαϊκών ετών και τη συσχέτιση
αυτής µε µια άλλη εφαρµογή της µεθόδου στις µετρήσεις που έγιναν στις DMUs για
ένα µόνο ακαδηµαϊκό έτος, αυτό του 2005-06 (β’ εφαρµογή της µεθόδου).

Βάσει λοιπόν της σύγκρισης των αποτελεσµάτων των δύο εφαρµογών της µεθόδου
DEA, η παρούσα ενότητα θα κινηθεί σε δύο άξονες, οι οποίοι είναι παράλληλα και οι
στόχοι της παρούσας µελέτης εν γένει, και πιο συγκεκριµένα:
α. Εξαγωγή συµπερασµάτων ανά µοντέλο (5.4.1),
β. Εξαγωγή συµπερασµάτων ανά τµήµα και ανά µοντέλο (5.4.2).

Καθώς, όπως γίνεται κατανοητό, η λογική που διέπει τα µοντέλα είναι ίδια και στις
δύο εφαρµογές της µεθόδου, όπως και η τακτική ανάλυσης και ερµηνείας των
αποτελεσµάτων αυτών, τα παραχθέντα αποτελέσµατα για το ακαδηµαϊκό έτος 200506 δίνονται παρακάτω στη συνοπτική τους µορφή. Ειδικότερα, δίνεται µόνο ο
ακόλουθος συγκεντρωτικός πίνακας 5.17 στον οποίο εµπεριέχονται τα σκορ
αποδοτικότητας για το εν λόγω ακαδηµαϊκό έτος.

Από την άλλη µεριά, είναι δυνατή πλέον η έναρξη της διαδικασίας σύγκρισης των
δύο διαφορετικών εφαρµογών της µεθόδου DEA και εξαγωγής συµπερασµάτων. Ο
αναγνώστης καλείται να µελετήσει τους Πίνακες 5.17 και 5.18 παράλληλα και να
συγκρίνει τα αποτελέσµατα σχετικής αποδοτικότητας που αυτοί περιλαµβάνουν.
Ειδικότερα, παρακάτω δίνονται :

1. Ο συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσµάτων για τα ακαδηµαϊκά έτη 2000-01 έως
και 2004-05 (Πίνακας 5.17).

117

2. Ο συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσµάτων για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06
(Πίνακας 5.18).
3. Ο πίνακας περί µεταβολής των αποτελεσµάτων (Πίνακας 5.19).
4. Ο συγκεντρωτικός πίνακας απεικόνισης των αποδοτικών τµηµάτων (Πίνακας
5.20).

5.4.1. Συγκριτική ανάλυση αποτελεσµάτων ανά µοντέλο
Με βάση αφενός τα όσα ελέχθησαν παραπάνω και αφετέρου την ανάλυση της
αποδοτικότητας των µοντέλων κατά την α’ εφαρµογή της µεθόδου, παρουσιάζονται
παρακάτω οι συγκριτικές διαφορές που εµφανίζονται, όταν η µέθοδος εφαρµόζεται
στις µετρήσεις ενός µεµονωµένου ακαδηµαϊκού έτους.

- Μοντέλα ∆ιδακτικής και Ερευνητικής ∆ραστηριότητας
2α: Στο µοντέλο αυτό, µε τη β’ εφαρµογή, πραγµατοποιείται µια ριζική
ανακατάταξη των τµηµάτων: τα αποδοτικά τµήµατα µειώνονται από πέντε σε
τέσσερα (20%), µε το ΒΣΑΣ και το ΕΚΠ να ευνοούνται και να γίνονται συγκριτικά
αποδοτικά, αυξάνοντας το σκορ τους έως και 55%, ενώ από την άλλη µεριά, τα
∆ΕΟΠΣ, ΕΠ και ΟΕ να χάνουν την αποδοτικότητα τους. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να
λεχθεί ότι το ΟΕ εξακολουθεί να επιτυγχάνει ιδιαίτερα υψηλό σκορ σχετικής
αποδοτικότητας (άνω του 98%).
Χαµηλότερη τιµή είναι το 65.53 (∆ΕΟΠΣ) σε αντίθεση µε το 45.07 (ΕΚΠ) της α’
εφαρµογής.
2β: Τα σχετικά αποδοτικά τµήµατα µειώνονται κατά 33,33%, από τρία
δηλαδή σε ένα. Μάλιστα το ΛΧΡ γίνεται σχετικά µη αποδοτικό, σηµειώνοντας πτώση
στο σκορ του κατά 60%. Γενικώς θα πρέπει να λεχθεί ότι τα σκορ αποδοτικότητας
είναι χαµηλότερα (κατώτατη τιµή: ΒΣΑΣ από 26.68 σε 18.07), µε εξαίρεση αυτά των
τµηµάτων ΕΚΠ και Ο∆Ε.
2γ: Το µοντέλο αυτό είναι δυνατό να συγκριθεί στις δύο εφαρµογές µόνο
βάσει του Ο∆Ε, το οποίο αποτελεί στη β’ εφαρµογή το µοναδικό συγκριτικά
αποδοτικό τµήµα, ενώ στην πρώτη εφαρµογή ήταν το Ο∆Ε, ΛΧΡ και Ο∆Ε. Από τη
διαγραφή του αποδοτικού Ο∆Ε, ευνοείται το ∆ΕΟΠΣ αφού µετατρέπεται σε σχετικά
αποδοτικό, ενώ αντίθετα το ΛΧΡ καθίσταται σχετικά µη αποδοτικό (εξακολουθώντας
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όµως να έχει ιδιαίτερα υψηλό σκορ άνω του 95%). Εν γένει τα σκορ αποδοτικότητας
αυξάνουν, µε εξαίρεση την αξιοσηµείωτη πτώση του ΕΠ (από 91% σε 35%).
Χαµηλότερη τιµή είναι το 31.04 (ΕΚΠ) σε αντίθεση µε το 21.64 (ΕΚΠ) της α’
εφαρµογής.
2δ: Ο αριθµός των σχετικά αποδοτικών τµηµάτων παραµένει σταθερός (=3)
και παράλληλα δύο τµήµατα διατηρούν το 100% αποδοτικότητας και στις δύο
εφαρµογές (∆ΕΟΠΣ, Ο∆Ε). Το ΟΕ επιτυγχάνει κατά τη δεύτερη εφαρµογή να γίνει
συγκριτικά αποδοτικό ενώ το ΕΠ γίνεται σχετικά µη αποδοτικό.
Χαµηλότερη τιµή είναι το 48.89 (ΕΚΠ) σε αντίθεση µε το 45.20 (ΒΣΑΣ) της α’
εφαρµογής.
2ε: Αύξηση των αποδοτικών τµηµάτων κατά 150%: Στην οµάδα των
αποδοτικών τµηµάτων ΕΠ και Ο∆Ε προστίθεται αυτό του ∆ΕΟΠΣ, ενώ εντυπωσιακή
είναι η µεταβολή του ΟΕ, το οποίο πλέον αγγίζει το 100% (σκορ αποδοτικότητας
96.66) .
Χαµηλότερη τιµή είναι το 65.53 (∆ΕΟΠΣ) σε αντίθεση µε το 45.07 (ΕΚΠ) της α’
εφαρµογής.

- Μοντέλα ∆ιδακτικής ∆ραστηριότητας
3α: Ο αριθµός των αποδοτικών τµηµάτων παραµένει σταθερός (=4), µε τρία
τµήµατα να διατηρούν την µέγιστη αποδοτικότητα και στις δύο εφαρµογές (∆ΕΟΠΣ,
ΕΚΠ, Ο∆Ε). Το ΛΧΡ επιτυγχάνει κατά τη δεύτερη εφαρµογή να γίνει συγκριτικά
αποδοτικό, ενώ το ΒΣΑΣ γίνεται σχετικά µη αποδοτικό.
Γενικώς οι τιµές είναι αυξηµένες, µε χαµηλότερη τιµή αποδοτικότητας κατά τη
δεύτερη εφαρµογή το (υψηλό) 81.86 (ΟΕ), και µε τα ΒΣΑΣ και ΕΠ άνω του 92%, σε
αντίθεση µε το 61.53 (ΕΠ) της πρώτης.
3β: Η Ο∆Ε είναι και κατά τη δεύτερη εφαρµογή best practice. Τα σκορ των
υπόλοιπων σχετικά µη αποδοτικών τµηµάτων γενικώς αυξάνονται, µε χαµηλότερη
τιµή αποδοτικότητας να είναι το 26.05 (ΒΣΑΣ) σε αντίθεση µε το 20.54 (ΒΣΑΣ).
3γ: Η Ο∆Ε είναι και κατά πάλι σχετικά αποδοτικό τµήµα, ενώ σε σχέση µε
την πρώτη εφαρµογή επιτυγχάνει αποδοτικότητα ίση µε τη µονάδα (h=1) και το ΕΚΠ.
Τα σκορ των υπόλοιπων σχετικά µη αποδοτικών τµηµάτων γενικώς αυξάνονται, µε
χαµηλότερη τιµή αποδοτικότητας να είναι το 50.11 (ΒΣΑΣ) σε αντίθεση µε το 38.43
(ΒΣΑΣ).
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3δ: Αύξηση των αποδοτικών τµηµάτων κατά 25%: Το ∆ΕΟΠΣ, ΕΚΠ, Ο∆Ε
είναι σταθερά σχετικά αποδοτικά, τα ΕΠ και ΛΧΡ γίνονται κατά τη δεύτερη
εφαρµογή, οπότε και το ΒΣΑΣ χάνει την αποδοτικότητά του.
Χαµηλότερη τιµή αποδοτικότητας είναι το 82.48 (ΟΕ), σε αντίθεση µε το 57.45 (ΕΠ)
της πρώτης εφαρµογής.
3ε: Είναι το µοντέλο µε τη δραµατικότερη µεταβολή στα σκορ αποδοτικότητας: η
χαµηλότερη τιµή κατά τη δεύτερη µεταβλητή είναι το 40.21 (ΟΕ), σε αντίθεση µε το
µόλις 1.71 (ΟΕ) της πρώτης εφαρµογής. Και στις δύο εφαρµογές είναι το πρώτο
µοντέλο κατά το οποίο η Ο∆Ε χάνει το 100% σχετικής αποδοτικότητας.

- Μοντέλα Ερευνητικής ∆ραστηριότητας
4α: Το ΕΠ διατηρείται ως συγκριτικά αποδοτικό τµήµα µαζί µε το ∆ΕΟΠΣ, το
οποίο δεν ήταν κατά την πρώτη εφαρµογή. Το ΒΣΑΣ από αποδοτικό πέφτει σε ένα
επίπεδο αποδοτικότητας µόλις 50% περίπου. Εν γένει, εµφανίζονται χαµηλότερες
τιµές, και το 50% των σχετικά αποδοτικών τµηµάτων (Ο∆Ε, ΟΕ) γίνονται µη
αποδοτικά και µε πολύ χαµηλές τιµές µάλιστα (κάτω του 30%).
Χαµηλότερη τιµή αποδοτικότητας είναι το 20.85 (ΟΕ), σε αντίθεση µε το 54.23
(ΕΚΠ) της πρώτης εφαρµογής.
4β: Παρόµοια είναι τα αποτελέσµατα του µοντέλου 4β µε τα προηγούµενα: Το
πιο σηµαντικό ίσως στοιχείο, είναι η µεγάλη πτώση που παρουσιάζουν εν γένει τα
σκορ αποδοτικότητας και ιδιαίτερα στα τµήµατα Ο∆Ε και ΟΕ τα οποία εµφανίζουν
και τη µεγαλύτερη πτώση και τις χαµηλότερες τιµές (από 100 σε 17,81 και από 88.80
σε 14.33 αντίστοιχα).
4γ: Στο µοντέλο αυτό, η Ο∆Ε ανακτά την σχετική αποδοτικότητα που είχε
κατά

την

πρώτη

εφαρµογή

και

στα

τέσσερα

µοντέλα

της

ερευνητικής

δραστηριότητας. Θα πρέπει να λεχθεί ότι σε γενικές γραµµές παρουσιάζονται
µικρότερα σκορ αποδοτικότητας, ενώ η οµάδα των αποδοτικών έχει µειωθεί κατά
50%. Χαµηλότερη τιµή αποδοτικότητας είναι το 74.12 (∆ΕΟΠΣ), σε αντίθεση µε το
79.93 (ΕΚΠ) της πρώτης εφαρµογής.
4δ: Τα συγκριτικά αποδοτικά τµήµατα µειώνονται από δύο (ΕΚΠ, Ο∆Ε) σε
ένα (το ∆ΕΟΠΣ - από µη εφικτό στην πρώτη εφαρµογή). Τα σκορ είναι κατά πολύ
χαµηλότερα και πιο συγκεκριµένα η χαµηλότερη τιµή αποδοτικότητας κατά τη
δεύτερη εφαρµογή είναι 4.94 (ΒΣΑΣ) έναντι της τιµής της πρώτης εφαρµογής 21.64
(ΒΣΑΣ).
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Το ΕΚΠ στα τρία πρώτα µοντέλα διατηρεί σταθερά τα σκορ αποδοτικότητας
ανάµεσα στις δύο εφαρµογές, ενώ στο τέταρτο µοντέλο δεν υπάρχει εφικτή λύση για
αυτό.

Οι παραπάνω διαφορές των αποτελεσµάτων αποδοτικότητας των δύο εφαρµογών της
µεθόδου αντικατοπτρίζονται στον Πίνακα 5.19: οι τιµές προκύπτουν από την
αφαίρεση των τιµών της πρώτης εφαρµογής από αυτές της δεύτερης (ανά µοντέλο και
ανά τµήµα). Θα πρέπει να λεχθεί ότι:
- Οι θετικές τιµές ισοδυναµούν µε αύξηση του σκορ αποδοτικότητας των τµηµάτων
και αντίστοιχα οι αρνητικές µε µείωση αυτού.
- Ισούνται µε µηδέν (=0,00) οι τιµές των τµηµάτων που συνεχίζουν να είναι σχετικά
αποδοτικά και στους δύο τρόπους εφαρµογής της DEA.
- Αναγράφεται το = όταν οι τιµές των τµηµάτων είναι ίδιες και στις δύο εφαρµογές
αλλά τα τµήµατα δεν είναι σχετικά αποδοτικά.
- Αναγράφονται µε έντονα (bold) γράµµατα οι τιµές των τµηµάτων που αυξάνουν το
σκορ αποδοτικότητας κατά τη δεύτερη εφαρµογή και ταυτόχρονα γίνονται
αποδοτικά.
- Αναγράφονται µε πλάγια γράµµατα (italics) οι τιµές των τµηµάτων που µειώνουν το
σκορ αποδοτικότητας και ταυτόχρονα γίνονται σχετικά µη αποδοτικά.
- Στη γραµµή µε την ονοµασία «εύρος µεταβολών µοντέλου» περιέχονται οι τιµές
που ισοδυναµούν µε την απόσταση της υψηλότερης σηµειωθείσας µεταβολής από τη
χαµηλότερη ανά µοντέλο: µε αυτό τον τρόπο, λαµβάνεται µία ένδειξη περί του
«ανοίγµατος της ψαλίδας» µεταξύ των αποτελεσµάτων που παράγουν οι δύο
εφαρµογές: όσο πιο µικρές είναι οι τιµές του εύρους τόσο µικρότερες είναι οι
διαφορές ανάµεσα στις δύο εφαρµογές, µε αντίστοιχες επιπτώσεις στα εξαγόµενα
συµπεράσµατα.

Κλείνοντας και σε άµεση σχέση µε τα παραπάνω, θα πρέπει να λεχθεί ότι η οµάδα
των µοντέλων της ερευνητικής δραστηριότητας είναι αυτή που εµφανίζει το
µεγαλύτερο εύρος αποτελεσµάτων (κατά µέσο όρο 80%) και ειδικότερα το µοντέλο
4β (120%), ενώ το µοντέλο µε τη µικρότερη διαβάθµιση ανά εφαρµογή της µεθόδου
είναι αυτό του 3β (µόλις 13%).
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Πίνακας 5.17: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αποδοτικότητας - ακαδηµαϊκά έτη από 2000-01 έως και 2004-05
Τροποποιήσεις βασικού µοντέλου
Τµήµα

2α

2β

2γ
i

ii

iii

2δ

2ε

3α

3β

3γ

3δ

3ε

4α

4β

4γ

4δ

ΒΣΑΣ

91.11

26.68

29.37

26.68

26.68

45.20

44.11

100.00

20.54

38.43

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

21.64

∆ΕΟΠΣ

100.00

54.37

54.37

77.83

55.17

100.00

95.96

100.00

56.52

90.81

100.00

4.23

66.41

61.50

100.00

M.E.Λ.*

ΕΠ

100.00

90.91

100.00

90.91

90.91

100.00

100.00

61.53

44.07

70.16

69.15

4.49

100.00

100.00

95.69

75.44

ΕΚΠ

45.07

21.64

23.86

21.64

21.64

49.29

46.49

100.00

23.45

72.23

100.00

63.21

54.23

56.11

79.93

100.00

ΛΧΡ

100.00

100.00

∆.Τ.**

100.00

100.00

84.54

82.35

66.16

54.68

95.63

57.45

2.26

70.38

70.69

100.00

41.79

Ο∆Ε

100.00

100.00

100.00

∆.Τ.**

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.72

100.00

100.00

100.00

100.00

ΟΕ

100.00

100.00

100.00

100.00

∆.Τ.**

89.17

86.49

73.97

89.14

77.67

71.54

1.71

100.00

88.80

93.82

65.44

* M.E.Λ.: Μη εφικτή λύση

**∆.Τ.: ∆ιαγραφή τµήµατος
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Πίνακας 5.18: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αποδοτικότητας - ακαδηµαϊκό έτος 2005-06
Τροποποιήσεις βασικού µοντέλου
Τµήµα

2α

2β

2γ

2δ

2ε

3α

3β

3γ

3δ

3ε

4α

4β

4γ

4δ

ΒΣΑΣ

100.00

18.07

37.89

65.40

36.13

92.29

26.05

50.11

90.45

100.00

55.56

34.92

100.00

4.94

∆ΕΟΠΣ

65.53

47.69

100.00

100.00

100.00

100.00

56.18

82.38

100.00

73.18

100.00

100.00

74.12

100.00

ΕΠ

80.50

30.82

35.09

64.47

100.00

94.13

54.21

52.50

100.00

59.51

100.00

100.00

59.74

9.58

ΕΚΠ

100.00

21.64

31.04

48.89

47.42

100.00

34.52

100.00

100.00

100.00

54.23

56.11

79.93

Μ.Ε.Λ.*

ΛΧΡ

100.00

46.37

95.39

83.80

81.00

100.00

52.61

94.36

100.00

84.68

31.48

30.56

90.05

6.83

Ο∆Ε

100.00

100.00

∆.Τ.**

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

48.80

27.53

17.81

100.00

22.01

ΟΕ

98.38

87.83

100.00

100.00

96.66

81.86

88.95

69.23

82.48

40.21

20.85

14.33

60.01

20.23

* M.E.Λ.: Μη εφικτή λύση

**∆.Τ.: ∆ιαγραφή τµήµατος
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Πίνακας 5.19: Μεταβολή των αποτελεσµάτων αποδοτικότητας
Τροποποιήσεις
Τµήµα

2α

2β

2γ
i

2δ
ii

2ε

3α

3β

3γ

3δ

3ε

4α

4β

4γ

4δ

-44,44

-65,08 0,00

-16,70

38,50 -25,88

Μ.Ε.Λ.

0,00

-65,86

iii

ΒΣΑΣ

8,89

-8,61

11,21

20,20 -7,98 -7,71 5,51 11,68 -9,55 0,00

∆ΕΟΠΣ

-34,47 -6,68

22,17

0,00

ΕΠ

-19,50 -60,09

-55,82

-35,53 0,00

32,60 10,14 -17,66 30,85 55,02 0,00

ΕΚΠ

54,93

=

9,40

-0,40 0,93

0,00 11,07 27,77 0,00 36,79

ΛΧΡ

0,00

-53,63

-4,61

-0,74 -1,35 33,84 -2,07 -1,27

Ο∆Ε

0,00

0,00

∆.Τ.

0,00

ΟΕ

-1,62 -12,17

0,00

77,99

4,04

0,00 -0,34 -8,43

0,00 68,95 33,59

-35,95
=

Μ.Ε.Λ.

42,55 82,42 -38,90

-40,13 -9,95

-34,96

0,00 47,08 -72,47

-82,19 0,00

-77,99

10,83 10,17 7,89 -0,19 -8,44

10,94 38,50 -79,15

-74,47 -33,81

-45,21

55,73 18,15 41,55 13,14 36,21

52,10 45,63 112,74

120,69 23,86

61,29

0,00

0,00 0,00 0,00

=

=

Εύρος
µεταβολών 89,40 51,48
µοντέλου
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5.4.2. Σύνοψη των αποτελεσµάτων ανά τµήµα
Στο σηµείο αυτό παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που εξάγονται για τα υπό µελέτη
τµήµατα (DMUs), έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τις δύο εφαρµογές της µεθόδου
DEA. Αναλυτικότερα:

- ΒΣΑΣ: Εν γένει αυτό που µπορεί να λεχθεί για το τµήµα, είναι ότι δεν καταφέρνει
να εκµεταλλευτεί το µικρό και άρα πιο ευέλικτο µέγεθος που έχει σε σχέση π.χ. µε τα
Ο∆Ε και ΟΕ. Παρά το γεγονός ότι κατά την πρώτη εφαρµογή (Α.Ε.) αξιολογείται
συγκριτικά αποδοτικό τις διπλάσιες φορές από την δεύτερη εφαρµογή (Β.Ε.), έξι
φορές έναντι τριών (Πίνακας 5.20), έχει ωστόσο συγκεκριµένες αδυναµίες. Πιο
συγκεκριµένα, γίνεται φανερό ότι:

1. Η διαδικασία µετατροπής των φοιτητών σε πτυχιούχους δεν λειτουργεί µε το
βέλτιστο δυνατό τρόπο, µε αποτέλεσµα ο δείκτης y2 να είναι ο µικρότερος της
οµάδας και περίπου στο 1/3 του ισοµεγέθους ΕΚΠ.
2. Το προσωπικό (δείκτες x1, x2, x4, x6) είναι ιδιαίτερα αυξηµένο σε σχέση µε το
µέγεθος του φοιτητικού φορτίου και παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αναλογία
(x4) απ’ όλες τις υπό εξέταση DMUs. Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή η εισροή
του προσωπικού είναι τόσο αυξηµένη, επηρεάζει τα µοντέλα στα οποία
εµπεριέχεται η διδακτική διάσταση (2α - 2ε και 3α –3ε) και το κάνει σχετικά
µη αποδοτικό.
Βάσει των παραπάνω (1) και (2), δεν είναι τυχαίο ότι η χαµηλότερη επίδοση
του τµήµατος είναι στο µοντέλο 3β.
3. Η έρευνα, έτσι όπως αυτή εµπεριέχεται στους δείκτες x5 και x7, χρειάζεται
ενίσχυση και µεγαλύτερη προσοχή για την αύξηση των εσόδων και τη
διεύρυνση και βελτίωση αυτής. Από την άλλη µεριά και οι δηµοσιεύσεις
πρέπει να αυξηθούν.

-∆ΕΟΠΣ: Το τµήµα ευνοείται κατά τη Β.Ε., καθώς τα µοντέλα στα οποία κρίνεται
συγκριτικά αποδοτικό αυξάνονται από 6 σε 8. Παρόλα αυτά θα πρέπει και αυτό να
προσέξει κάποιες ιδιαιτέρως προβληµατικές περιοχές και κυρίως αυτές της :
1.

µη έγκαιρης αποφοίτησης καθώς έχει συγκριτικά υψηλές τιµές.
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2.

έρευνας και πιο συγκεκριµένα των εσόδων κατά την Α.Ε. εφαρµογή

της µεθόδου (για µια σειρά ετών).

-ΕΠ: Οµοίως µε το ∆ΕΟΠΣ, το εν λόγω τµήµα έχει πρόβληµα µε τους παράγοντες
της µη έγκαιρης αποφοίτησης και της έρευνας.

-ΕΚΠ: Το τµήµα χαρακτηρίζεται από τα ίδια προβλήµατα αλλά και από τα ίδια
πλεονεκτήµατα µε το ΒΣΑΣ. Ο λόγος γι’ αυτό είναι το παρόµοιο µέγεθος και το
φοιτητικό φορτίο αλλά και τα λίγα χρόνια λειτουργίας, µε τις αντίστοιχες επιπτώσεις
π.χ. λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και µεγαλύτερη ευελιξία ή αντίθετα
προβλήµατα λόγω της έλλειψης εµπειρίας του προσωπικού – ακαδηµαϊκού και µη.

-ΛΧΡ: Το τµήµα αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα µε την µη έγκαιρη αποφοίτηση
των πτυχιούχων του και άρα µε τη συσσώρευση φοιτητών και την αύξηση του
φοιτητικού φορτίου που είναι ήδη βεβαρηµένο.

- Ο∆Ε: Είναι το συγκριτικά αποδοτικότερο τµήµα και στις δύο εφαρµογές, καθώς
στην Α.Ε. είναι αποδοτικό στα 13 από τα 14 µοντέλα και στη Β.Ε. στα 9 από τα 14.
Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να λεχθεί ότι:

1. Καθώς το τµήµα είναι το παλαιότερο και µεγαλύτερο, σε µέγεθος και
φοιτητικό φορτίο, τµήµα µπορεί να λεχθεί ότι το αποτέλεσµα του 3ε της Α.Ε.
είναι αναµενόµενο. Το τµήµα εµφανίζεται και στις δύο εφαρµογές µε τη
δεύτερη χειρότερη επίδοση µετά το ΟΕ. Με άλλα λόγια το τµήµα θα πρέπει
να προσπαθήσει να ελέγξει τα ποσοστά της µη έγκαιρης αποφοίτησης µε
καλύτερη οργάνωση του προγράµµατος σπουδών και παράλληλα µε την
παροχή υποστηρικτικών (διδακτικών και άλλων) υπηρεσιών στους φοιτητές
που εργάζονται.
2. Η Β.Ε. λειτουργεί εξισορροπιστικά στην παραγωγή αποτελεσµάτων,
αναδεικνύοντας και άλλα προβλήµατα

πέραν του (1), όπως αυτό της

ερευνητικής διάστασης: θα πρέπει λοιπόν να αυξήσει όλες τις εκροές αυτές,
γιατί είναι συγκριτικά µη αποδοτικό σε αυτές.
3. Σε όλα τα µοντέλα στα οποία εξετάζεται η διδακτική και ερευνητική ή µόνο η
διδακτική διάσταση (µε εξαίρεση το 3ε), το τµήµα και στις δύο εφαρµογές
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κρίνεται σχετικά αποδοτικό. Βάσει των µοντέλων αυτών, το τµήµα δείχνει ότι
µπορεί να λειτουργεί µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας τους
διαθέσιµους πόρους και επιτυγχάνοντας υψηλά αποτελέσµατα.
4. Tο τµήµα καταφέρνει εν γένει να λειτουργεί αποδοτικά υπό τις αντίξοες
συνθήκες που δηµιουργούνται από το µεγάλο µέγεθός του και τη δυσκίνητη
οργάνωση απαρχαιωµένων διοικητικών διαδικασιών, η οποία είναι κοινή σε
όλες αυτές τις δηµόσιες DMUs. Έτσι το τµήµα θα πρέπει να αποτελέσει
παράδειγµα καλής λειτουργίας (best practice) για τα υπόλοιπα τµήµατα
(εσωτερικό benchmarking).
5. Τέλος, η διοίκηση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να µην
εφησυχάζει στα κεκτηµένα, γιατί εύκολα, στο πλαίσιο της συνεχούς
προσπάθειας για βελτίωση των υπολοίπων, αυτά µπορούν να απολεσθούν.

- ΟΕ: το τµήµα είναι το δεύτερο αρχαιότερο στην υπό εξέταση οµάδα DMUs µε
άµεσες επιπτώσεις σε σηµαντικές παραµέτρους λειτουργίας όπως π.χ. το µέγεθος του
φοιτητικού φορτίου, ποσοστό µη έγκαιρης αποφοίτησης των πτυχιούχων, κτλ. Σε
αντίθεση λοιπόν µε τα εντυπωσιακά και ίσως µη αναµενόµενα) αποτελέσµατα του
Ο∆Ε, το ΟΕ δεν καταφέρνει να λειτουργήσει στα ίδια αυξηµένα επίπεδα
αποδοτικότητας. Αντίθετα, εµφανίζεται και στις δύο εφαρµογές ως συγκριτικά
αποδοτικό στα λιγότερα µοντέλα, γεγονός που αναδεικνύει προβληµατικές περιοχές
λειτουργίας. Πιο συγκεκριµένα:

1. Όσον αφορά στην έρευνα, το τµήµα αποτυγχάνει να λειτουργεί σχετικά
αποδοτικά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσπαθήσει να αυξήσει τις τιµές
των ερευνητικών εκροών (δηµοσιεύσεις και έσοδα).
2. Το τµήµα έχει µεγάλες εισροές (συγκριτικά µεγαλύτερες από την Ο∆Ε) και
µικρότερες εκροές. Αυτό το κάνει µη αποδοτικό κατά την αξιολόγηση της:
-

µετατροπής των κυκλοφορούντων στοιχείων (ενεργοί φοιτητές) σε
εξερχόµενα (πτυχιούχοι),

-

απόκτησης ερευνητικών και αναπτυξιακών εσόδων,

-

έρευνας και πιο συγκεκριµένα των δηµοσιεύσεων.

3. Στα µοντέλα που εξετάζεται και η διδακτική και η ερευνητική διάσταση
ταυτόχρονα, το τµήµα εµφανίζεται και στις δύο εφαρµογές ως συγκριτικά
αποδοτικό ή ως µη αποδοτικό αλλά µε υψηλό σκορ (από 86.49 έως και 98.38).
127

Το τµήµα θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη του και να προσπαθήσει να
εξισορροπήσει την κατάσταση µεταξύ των εισροών και των εκροών των
εξεταζόµενων διαστάσεων.

Πίνακας 5.20: Συγκριτικά αποτελέσµατα αποδοτικότητας
Αποδοτικά Τµήµατα
Έτη

2000-01 έως 2004-05

Τροπ.*

ΒΣΑΣ

2α

∆ΕΟΠΣ

ΕΠ

1

1

2005-06
ΕΚΠ

2β
i
2γ

ΛΧΡ

Ο∆Ε

ΟΕ

ΒΣΑΣ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ii

1

iii

1

∆ΕΟΠΣ

1

1

1

2ε

1

1

1

1

1

1

1

3β

1

3γ

1

3δ

1

3ε

1

4α

1

1

1

4β

1

1

1

4γ

1

1

1

4δ
Μ. Α.**

1
6

6

6

3

1

1
1

1

1

1

14

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
5

1

1

1

1

1

ΟΕ

1

1

1

Ο∆Ε

1

1

1

ΛΧΡ

1

1

1

ΕΚΠ

1

2δ

3α

ΕΠ

1
1

5

3

8

4

5

3

9

* Τροποποιήσεις
** Μετρητής αποδοτικών τµηµάτων
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Κεφάλαιο 6. Συµπεράσµατα
Όπως ελέχθη και παραπάνω στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διαπίστωση του
εάν και κατά πόσο είναι δυνατή η χρήση της µεθόδου DEA για την αξιολόγηση της
λειτουργίας εκπαιδευτικών οργανισµών και ειδικότερα ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης. Με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια που προηγήθηκαν
είναι δυνατό να εξαχθούν συγκεκριµένα συµπεράσµατα και ειδικότερα:

1. Καθώς τα στοιχεία που απαρτίζουν το περιβάλλον λειτουργίας στα
πανεπιστήµια είναι πολυσήµαντα και πολυεδρικά, η µέθοδος DEA ξεπερνά
διάφορα προβλήµατα άλλων µεθόδων αξιολόγησης (π.χ. των δεικτών
απόδοσης) µε την ικανότητά της να περιλαµβάνει ταυτόχρονα ποικίλες
µεταβλητές ως εισροές και εκροές της αξιολογούµενης διαδικασίας.
2. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου στην συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης
δηµιουργήθηκαν δεκατέσσερα (14) µοντέλα τα οποία ως στόχο είχαν την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής διάστασης ταυτόχρονα ή
καθεµίας ξεχωριστά. Με τα µοντέλα αυτά πραγµατοποιήθηκαν δύο εφαρµογές
της µεθόδου: για τα ακαδηµαϊκά έτη 2000-01 έως και 2004-05 (α’ εφαρµογή)
και για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 (β’ εφαρµογή).
3. Η επιτυχία της εφαρµογής των αξιολογικών µεθόδων εν γένει είναι ανάλογη
των δεδοµένων που υπάρχουν: όσο πιο πολλά και αξιόπιστα είναι, τόσο πιο
σωστά είναι τα αποτελέσµατα που παράγουν. Το ίδιο ισχύει και µε την DEA,
ωστόσο και µε την περιορισµένη της εφαρµογή -κατά µία µόνο χρονιά- είναι
δυνατό να εξαχθούν χρήσιµα αποτελέσµατα, διότι αναδεικνύει προβληµατικές
περιοχές που είναι δυνατόν να «µετριαστούν» από την εφαρµογή της µεθόδου
για περισσότερα του ενός έτη.
4. Κατά τη διαδικασία εφαρµογής της µεθόδου, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται
και οι δύο εφαρµογές, έτσι ώστε να εξάγονται τα περισσότερα δυνατά
συµπεράσµατα περί της διαδικασίας βελτίωσης των εκάστοτε DMUs.
5. Με τις δύο εφαρµογές του συστήµατος µοντέλων, εντοπίζονται µε ευκολία οι
προβληµατικές περιοχές ενός τµήµατος (π.χ. µη έγκαιρη αποφοίτηση) καθώς
και οι περιοχές στις οποίες το τµήµα υπερτερεί (π.χ. διδακτική διάσταση) των
υπολοίπων.
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6. Βάσει των όσων παρουσιάστηκαν παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι τα
ιδρύµατα θα πρέπει να εξοικειωθούν µε τη χρήση της µεθόδου ανά οµάδες
(clusters) τόσο των µοντέλων όσο και των εφαρµογών. Με τον τρόπο αυτό, τα
υπό εξέταση φαινόµενα και οι δραστηριότητες εξετάζονται καλύτερα και είναι
δυνατό να εντοπιστούν περισσότερες προβληµατικές περιοχές που χρήζουν
βελτίωσης.
7. Το σύστηµα των µοντέλων θα µπορούσε να εφαρµοστεί εύκολα για
οποιοδήποτε ελληνικό πανεπιστήµιο καθώς βασίζεται σε δεδοµένα που είτε
ήδη υπάρχουν (π.χ. στατιστικά φοιτητών) είτε είναι εύκολο να αποκτηθούν
(π.χ. βάσεις πανελλαδικών εξετάσεων).
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