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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The purpose of this study is to study the factors affecting the 

development of higher education in Guilan province with the approach of 

Islamic management. 

Materials and Methods: The present study is descriptive and the 

statistical population of the present study includes 3663 experts, professors 

and managers of higher centers in Guilan province. Using Morgan table, 

331 people were determined as the sample size and their selection was done 

in a stratified-random manner. Also, the opinions of 15 experts were used 

to evaluate the criteria in TOPSIS and AHP models. 

Findings: Library data collection method and data collection tool 

Researcher-made questionnaire consisting of 11 criteria and 37 sub-criteria 

in the form of internal and external organizational drivers and 12 criteria 

and 36 sub-criteria in the form of internal and external inhibitory factors 

The deterrent has been linked to indicators of higher education 

development. Analysis of pairwise comparisons of the findings showed 

that among the internal factors of propulsion, "factors related to finance 

and fair payment" with a weight ratio of 0.384 has the highest priority and 

"factor controlling religious-cultural teachings" with a weight ratio of 

0.048 has priority Is the last. Also, among the extra-organizational criteria 

of the driving factors, the factor of "interaction with stakeholders" with a 

weight ratio of 0.419 has the highest priority and "weak physical resources" 

with a weight ratio of 0.026 has the highest priority. Also, among the 

internal criteria, the deterrents of "weak independence of universities" with 

a weight ratio of 0.223 have the highest priority and the factor of 

"competition" with a weight ratio of 0.051 is in the last priority. Finally, 

the analysis of external criteria of deterrents showed that the factor of 

"external interaction" with a weight ratio of 0.630 has the highest priority 

and "distance from the competitive environment" with a weight ratio of 

0.218 in the second priority and finally "weak transnational interaction" 

with a weight ratio. 0.151 is in the last priority. 

Conclusion: What became clear from the results of this study, in general 

in the areas of factors related to finance, process, accountability factor, 

physical factor, human factors, cultural factor, interaction with 

stakeholders, national quality assurance system, external interaction, It is a 

factor of technology and a factor of competition that should be considered 

by managers and stakeholders. 
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استان  یمطالعه عوامل موثر بر توسعه آموزش عال 

 یاسالم تیریمد کردیبا رو النیگ

 یفروغ نجار
واحد بندر ، یمنابع انسان یو بهساز دانش آموخته رشته آموزش

 ، ایران.یبندر انزل، یدانشگاه آزاد اسالم، یانزل
 یعباس یبدر

، یدانشگاه آزاد اسالم، یواحد بندر انزل، تیریگروه مد ار،یاستاد
 .)نویسنده مسئول(، ایران یبندر انزل

 
 چکیده

هدف ازپژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه آموزش : هدف
 است. یاسالم تیریمد کردیبا رو النیاستان گ یعال

 یبوده و جامعه آمار یفیطالعه حاضر توصم و روش ها: مواد
مراکز  رانیو مد دیاز خبرگان و اسات  3663پژوهش حاضر شامل 

نفر  331باشند. با استفاده از جدول مورگان  یم  النیاستان گ یعال
– یو  انتخاب آنان به صورت طبقه ا نییبه عنوان حجم نمونه تع

جهت  زینفر خبره ن 15 راتاز نظ نیانجام شد. همچن تصادفی
استفاده  زین AHP و TOPSIS یدر مدلها ارهایمع یارزشگذار

 .دیگرد
 یو ابزار گرد آور یداده ها کتابخانه ا یروش گرد آور ها: افتهی

 اریمع ریز 37و  اریمع 11داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 
 36و  اریمع 12و  شرانیپ  یدر قالب عوامل درون و برون سازمان

 یدر قالب عوامل بازدارنده درون و برون سازمان اریمع ریز
بوده است.  یتوسعه آموزش عال یها صبازدارنده، مرتبط با شاخ

 یدرون یعامل ها نیها نشان داد که در ب افتهی یزوج ساتیمقا لیتحل
بت با نس "و پرداخت منصفانه یعوامل مرتبط به امور مال"،  شرانیپ

کنترل آموزه عامل "باشد و   یم تیاولو نیباالتر یدارا 0.384 یوزن
آخر قرار  تیدر اولو 0.048 یبا نسبت وزن "یفرهنگ -ینید یها

 "عامل شران،یعوامل پ یبرون سازمان یارهایعم نیدر ب نیدارد. همچن
و  تیاولو نیباالتر یدارا 0.419 یبا نسبت وزن "نفعانیتعامل با ذ

آخر قرار  تیدر اولو 0.026 یبا نسب وزن "فیضع یمنابع کالبد"
 "عوامل بازدارنده  یدرون سازمان یارهایمع نیدر ب نیدارد . همچن
 نیباالتر یدارا 0.223 ینبا نسبت وز "دانشگاه ها  فیاستقالل ضع

آخر  تیدر اولو 0.051 یبا نسبت وزن "رقابت"و عامل  تیاولو
عوامل بازدارنده  یبرون سازمان یارهایمع لیتحل تیقرار دارد. در نها

 یدارا 0.630 یبا نسبت وزن " یرونیتعامل ب"نشان داد که عامل  زین
 یوزن بتسبا ن "یرقابت یفاصله گرفتن از فضا"و  تیاولو نیباالتر

 با نسبت "فیضع یتعامل فرامل" تیدوم  و در نها تیدر اولو 0.218
 .آخر قرار دارد تیدر اولو 0.151 یوزن

 یپژوهش روشن گردید، به طورکل نیآنچه از نتایج ا :یریگ جهینت
 ،عاملیندیفرآ ،یعوامل مرتبط به امور مال یدر در حوزه ها

، عامل  ی،عامل فرهنگ یعوامل انسان ،یعامل کالبد ،ییپاسخگو
عامل  ،یرونیتعامل ب ت،یفیک نیتضم ی، نظام مل نفعانیتعامل با ذ

و دست  رانیمد یاز سو ستیبا یو عامل رقابت است که م یفناور
 .ردیاندرکاران مورد توجه قرار گ

عوامل بازدارنده، توسعه آموزش  شران،یعوامل پ :یدیکل کلمات
 TOPSIS ،AHP ،یعال
 

 03/07/1398تاریخ دریافت: 
 21/09/1398تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولabbasi@iaubanz.ac.ir 

 مقدمه
توسعه در آموزش عالی با مفهوم رایج آن در بسیاری از سازمان ها ، 
نقاط مشترک و همپوشانی های استراتژیک فراوانی دارد. لیکن 
شکل ترکیبی و چند بعدی فرایندهای آموزش عالی،  ماهیتی پیچیده 

مفهوم توسعه در به فرایندها و عوامل توسعه ای آن بخشیده است. 
 یاسالم یحال با آموزه ها نیدر ع یالماس یکشورها یاموزش عال

 نیگردد. ا یعملکرد رهبران آن محسوب م یبوده و مبنا نیعج
 یمعرف شاخصه ها ،یاسالم تیریمد یمبان لیآموزه ها با تشک

 یم یو سازمان یگروه ،یدر سطوح فرد یآموزش عال رانیمد یرفتار
 باشند.

از مهمترین عوامل پیشران توسعه آموزش عالی بهره وری نیروی  
ر د ، با وجود آنکهصاحبنظران علم مدیریت معتقدندانسانی است. 

وری نیروی  دنیای کنونی مهمترین عامل توسعه و پیشرفت، بهره
وری نیروی انسانی در ایران در  شاخص بهره حال ، با اینانسانی است

چنین تر است.  و شرق آسیا پایین مقایسه با کشورهای منطقه
پیامدهایی، مسئولیت نهاد آموزش عالی را در برنامه ریزی های 

دو چندان می کند. چالش های فراگیر این توسعه اجتماعی، اقتصادی 
( تنگناهای اقتصادی، ضعف در 1نهاد همچون ضعف های کالبدی )

 ساختار بر درآمدها،ها  هزینهمدیریت مالی دانشگاه و بعضا چیرگی 
آموزش برای توسعه پایدار یک (. 2)گذاری  سرمایهمحدود 

ضرورت است. مؤسسات آموزش عالی با تغییرات مداوم، نفوذ 
ای مواجه هستند  نامه فناوری، محیط رقابتی، الزامات قانونی و آیین

و مأموریت آموزش عالی برآورده کردن نیازهای خاص آموزشی و 
طور نیازهای جامعه و توسعه  ای افراد و همین آموزش حرفه

است. اجرای  برای نسل کنونی و نیازهای نسل آتی اقتصادی جامعه
اثربخش سیستم مدیریت پاسخگویی در آموزش عالی به معنی در 

ند کنندگان فعال در فرآی عنوان مشارکت نظر گرفتن دانشجویان به
دهنده، مدیر و رهبر، و واحد  عنوان آموزش آموزشی، معلمان به

 وزشی در نقش مدل منابع انسانی پاسخگو نسبت به جامعه استآم
که این عامل می تواند از عوامل پیشران توسعه آموزش عالی به شمار 

و احترام، حسن  یارج گذار ،یراستا بر مهرورز نیدر هم .(3آید)
به عهد، مدارا و گذشت، نظم و انضباط  یوفا ،یخلق، تواضع و فروتن

تغییر و تحول در  .(19)گردد یم دیتاک رانیمد تیو قاطع یکار
سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعـادل و نظـام منـد آن، نیازمنـد 

 نریزی و مدیریت و سازگاری با محیط درو تفکـر و عمـل برنامه
سازمانی و محیط بیرونی دانشگاه به منظور پاسخگویی به نیازهای 
جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. از 

 «توسعه دانشگاهی»تـوان به بحث در مورد  دیدگاه های مختلفی می
وآموزش عالی پرداخت. بدین جهت، بررسـی و شـناخت عوامـل 

ا انشگاهی میتواند نمایی از این تبیین هتأثیر گذار در فرآیند توسعه د
و از جمله عوامل پیشران توسعه آموزش عالی باشد  را ترسیم نماید

که آموزش عالی از اساسی ترین ارکان خیزش به سمت  از آنجایی(.4)
جهانی شدن به شمار می رود و نیروی انسانی ماهر به عنوان شاخصه 

ز طریق آموزش عالی پیشرفت و عامل قدرت کشورها به طورعمده ا
کارآمد و موثر قوام می یابد، از این رو توسعه علمی و تقویت 
نهادهای آموزشی و پژوهشی می تواند راه پر پیچ و خم توسعه را 
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 95 .. .استان یمطالعه عوامل موثر بر توسعه آموزش عال  

 1398، پاییز 4، شماره 4دوره  طب و قرآنفصلنامه 

آوری اطالعات و ارتباطات دریچه جدیدی را  هموار کند. ظهور فن
فراروی انسان گشوده و بر جنبه های مختلف زندگی فردی و 

ثیر گذاشته که از این حیث، دستیابی به سواد اطالعاتی اجتماعی او تا
و دسترسی دانشجویان به منابع معتبر و کارآمد ضرورتی آشکار 

از دیگر عوامل پیشران در توسعه آموزش عالی نقش دارد .(5)است
 گروهی، هر یا کس هر نظام ملی تضمین کیفیت می باشد. اینکه

تعریف  چگونه را کیفیت و دارد ذهن در کیفیت از تصوری چه
 مدنظر که را عواملی تردید بی .دارد بررسی و بحث جای کند، می

 به دستیابی از باشد، می عالی ذینفع آموزش های گروه از یک هر

 در که شده تعیین قبل از و ثابت های فرمول اساس بر کیفیت

 باشد نمی پذیر امکان کاربست، به را ها بتوان آن شرایط تمام

 انتظارات مستلزم شناسایی اول درجه در کیفیت به دستیابی بلکه

 و کیفیت از ها آن برداشت آن پایه بر بتوان تا باشد می ذینفعان
 مدل به و نموده شناسایی ها آن از نظر را عوامل کیفیت نوعی به

 مدل این که کرد دسترسی پیدا ذینفعان همه ازنظر کیفیت مطلوب

 خود فرد منحصربه ... و اجتماعی و فرهنگی زمینه با متناسب

 تقلیدی، والگوهای ها مدل کارگیری به است آنچه مسلم . باشد

 کشورهای آنچه گوید هاروی می چنانچه بود؛ نخواهد راهگشا

ابزار   از اقتباس و تقلید اند داده انجام موارد اکثر در توسعه درحال
 مورداستفاده یافته توسعه کشورهای در که است کیفیتی سنجش

(. یکی از مهمترین عوامل پیشران توسعه آموزش 6گیرد ) می قرار
عالی نیز فضای رقابتی آن است. نظام آموزش عالی ایران متشکل از 
دانشگاه های دولتی و آزاد است. در این نظام دانشگاه های دولتی و 
دانشگاه های آزاد برای کسب سهم بیشتر از بازار رقابت آموزش 

اما در این نظام هیچ یک از دانشگاه ها  عالی ایران تالش می کنند.
به دنبال کسب سود نیستند . از این رو ، نظام آموزش عالی ایران 
دارای ویژگی فعالیت بنگاه های بدون هدف حداکثر کردن سود 
هستند و برای کسب سهم بیشتر از بازار آموزش عالی تالش می کنند 

ه دولتی ، چه آزاد ، . بر این اساس، مدل رقابتی بین دانشگاه ها ، چ
(.در مقابل عوامل پیش برنده 7از نوع رقابت بدون همکاری است)

توسعه آموزش عالی عوامل بازدارنده ای نیز هستند که مانع از توسعه 
آموزش عالی شده و یا روند توسعه را کندتر می کنند. یکی از این 

دم ع این مسئله باعثعوامل می تواند منابع کالبدی نامطلوب باشد. 
کارایی و کاهش حضور مؤثر دانشجویان در فضاهای آموزشی 

از سوی دیگر نبود منبع مالی مشخص و شفاف نیز از  (. 1)میگردد
دیگر عوامل بازدارنده توسعه آموزش عالی کشور محسوب می شود 

هایی که همچنان بر نقش  تداوم سیاستاز جمله آن می توان به 
 ،بسیاری از محققانبه باور  مود.، اشاره نپررنگ دولت تأکید دارد

ریشه اصلی مشکل تأمین مالی در بخش آموزش کشور، حاکمیت 
های  که دولت طوری محور به این بخش است، به نگرش نهاده

یا دولتی  دیوان ساالرانهمختلف از الگوی مشابهی که به الگوی 
. (8) اند معروف است، تبعیت کرده

معضلی از دیگر عوامل بازدارنده و  گراییمدرک یا محوریمدرک
توجهی به افراد خالق، نوآور و کارآفرین و عبارت از بیکه است 

توجه به مدرک و استخدام دولتی، که این روند در مقابل مهارت 
گرایی یکی از ابعاد درک. مگیردمحوری و کارمحوری قرار می

 از . عبورباشدافزایش معضل بیکاری در برخی از کشورها می
گرایی، نیازمند یک فرهنگ و بسترسازی بر اساس بهبود و مدرک

(.از دیگر عوامل بازدارنده ای که 9)تصحیح قوانین و مقررات است
میتواند مانع از توسعه آموزش عالی گردد، فرآیند یاددهی و یادگیری 

نکتۀ اصلی در مورد فرصت یادگیری این است که نامطلوب است. 
ای یادگیری را در اوقاتی که برای او مقدور یادگیرنده زمان الزم بر

های درسی خود  های مربوط به برنامه و میسر است به فعالیت
اختصاص دهد، تا بیشترین پیشرفت را در جهت اخذ نتایج مورد 
انتظار به دست آورد. اگر چنین باشد مراکز آموزشی به طور عام و 

ددهی ـ یادگیری را ها به طور خاص، در آینده باید فرایند یا دانشگاه
طوری سازمان دهند که فرصت مشارکت برای همۀ دانشجویان را 

در غیر این  دراین فرایند و در زمان و مکان دلخواه فراهم آورن
صورت عدم مطلوبیت در این فرآیند سبب کاهش روند توسعه 

 برابر در دانشگاه پاسخگویی .(10آموزش عالی می گردد)

 اعتبار و کیفیت حفظ اعتماد و ابلیتق اجتماعی(، جامعه)التزام

 خواهد دست به آزادی دانشگاه و استقالل بر تکیه با آن، علمی

 نه است، مستقل فرهنگی و  علمی هویت فاقد که دانشگاهی .آمد

پاسخگو، لذا عدم استقالل دانشگاه یکی  نه و باشد مؤثر می تواند
را کاهش از عواملی است که می تواند روند  توسعه آموزش عالی 

(.تعامل بیرونی دانشگاه به معنای تعهد و مسئولیت پذیری 11دهد. )
آن به منظور تامین خواسته ها و منافع مشروع ذینفعان بیرونی و 
گزارش دهی به آنان درباره نتایج و دستاوردهای دانشگاه است. بر 
همین اساس تعامل بیرونی نامطلوب سبب عدم اعتماد، عدم 

رکت و حمایت ذینفعان بیرونی دانشگاه را به مشروعیت و عدم مشا
همراه داشته باشد که این امر خود در بازدارندگی توسعه آموزش 

دسترسی به یادگیری در سطح عالی، .(10عالی موثر خواهد بود)
بخشی از حقوق شهروندان برای دانستن به ویژه در اقتصاد دانش و 

بسیار مفیدی در  جامعه یادگیرنده است. در دو دهه اخیر گام های
توسعه آموزش عالی برداشته شده است. با توجه به اینکه آموزش 
عالی از اساسی ترین ارکان خیزش به سمت جهاین شدن به شمار می 
رود و همانند پازلی برای نهادهای دیگر جامعه از جمله نهادهای 
اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی، مدیریتی،جمعیتی می باشد. اما 

می و کیفی دسترسی به آموزش عالی، از شکاف عمیق نشانگرهای ک
میان وضع موجود کشور ما با جوامع توسعه یافته موفق ازحیث روند 
توسعه حکایت می کند. به منظور تبیین عملکرد موسسات آموزش 
عالی و تبیین روندهای توسعه آن شاخص های این حوزه می تواند 

عه و به ویژه موانع موثرتر و سازماندهی شده به بررسی شکل توس
ابتدا به بررسی عوامل  آن بپردازد. بر همین اساس الزم است که در

پیشران و بازدارنده در توسعه آموزش عالی پرداخته شود و پس از 
شناسایی عوامل پیشران و بازدارنده توسعه آموزش عالی ، عوامل 

ر ب پیشران را تقویت و عوامل بازدارنده را محدود یا از بین ببریم.
ثر موعوامل این اساس سوال  اصلی تحقیق را میتوان چنین مطرح نمود 

 کدامند؟ النیاستان گ یتوسعه آموزش عالبر
 ادبیات و پیشینه تحقیق   

تغییر و تحول در سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعادل و نظام مند 
ریزی و مدیریت و سازگاری با آن، نیازمند تفکر و عمل برنامه
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ویی گمحیط درون سازمانی و محیط بیرونی دانشگاه به منظور پاسخ
به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

توسعه »توان به بحث در مورد ختلفی میاست. از دیدگاه های م
وآموزش عالی پرداخت. بدین جهت، بررسی و شناخت « دانشگاهی

ن تواند نمایی از ایعوامل تأثیر گذار در فرآیند توسعه دانشگاهی می
، ایران آینده را در 1404اندازتبیین ها را ترسیم نمایدسند چشم

منطقه آسیای جنوب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح 
غربی تصویر کرده است. مطالعه فرآیند توسعه در جهان، حکایت 

های آموزش عالی، همواره عامل بنیادی از این واقعیت دارد که نظام
اند. تکامل و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بوده

بنابراین، کشورهایی که خواهان توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار 
آموزش عالی خود را به طور متوازن و پایدار  ند، الزم است نظامهست

توسعه دهند. شرط الزم برای این نوع توسعه نیز بررسی و شناخت 
دقیق وضعیت گذشته و موجود و عوامل و نیرو های درونی و بیرونی 
تأثیر گذار در فرآیند توسعه دانشگاه است. این شناخت به مدیران 

اند تا با نگاه و اندیشه ای عمیق بتوانند الگوی دانشگاهی یاری می رس
ریزی و توسعه دانشگاهی را مورد موجود هدایت دانشگاه و برنامه

های دانشگاهی، خالقیت تامل قرار داده و در نوع سازماندهی فعالیت
و نوآوری را مد نظر قراردهند. بدین جهت برخورداری از تفکر 

تایشلرتوسعه (. 4) اسی استریزی و سازماندهی ضرورتی اسبرنامه
آموزش عالی را همان اندازه و گستردگی نظام آموزش عالی  1کمی

داند. به نظر وی گسترش آموزش عالی در اکثر کشورها به عنوان می
شود. امّا توجه عمده در این حیطه بیشتر یک روند مثبت پیگیری می

اد کل تعدنویسی معطوف بوده و کمتر به نامی یا نامبه موازین ثبت
های پژوهشی توجه مؤسسات، دانشجویان و کارکنان و یا فعالیت

 داند:های بنیادی نهاد دانشگاه را شامل این ابعاد میجنبه.  شده است
ها، اهداف، فلسفه دانشگاه به عنوان یک نهاد، وظایف، مأموریت
در پژوهشی با عنوان  2هوموک و جی آنگ .ساختارها، خدمات

 یاشتغال و تحرک اجتماع یو چالش برا یش عالآموز یفشرده ساز
جامعه  یو بازتاب ها ایشرق آس ی: تجربه هاالنیفارغ التحص

در  یعال التیتحص عیرشد سری، به این نتیجه دست یافتند که شناخت
وجود،  نیشود. با ا یم یآموزش عال جیو ترو عیموجب توز ایآس

 التیصتح عینشان داده است که گسترش سر یقبل یمقدمات قاتیتحق
 دیشود، بلکه تشد ینم یتحرک اجتماع شیلزوما باعث افزا هیعال

ه ب یعال شکه آموز یهنگام ژهیدر آموزش و پرورش، به و ینابرابر
در  3(. مارتا و همکاران12) شود یم یخصوص یا ندهیطور فزا

نقش  دار،یپا یمؤسسات آموزش عال یمفهوم سازپژوهشی با عنوان 
ه ، بدر پرتغال یمطالعه اکتشاف کی: یداریپا یها، موانع و چالش ها

 یداریمشارکت کنندگان از موضوع پااین نتیجه دست یافتند که 
 فقدان؛ ستندیآشنا ن داریدانشگاه پا کیبا مفهوم اما آنها  دارند یآگاه

 داریپا یها وهیش؛ است یداریپا یموانع اصل یو منابع مال یمنابع مال
در پژوهشی  4پریساکاریو  .(13)همراه است یمال یها نهیهنوز با هز

، وپاار یدر آموزش عال تیفیکپیش برنده  دیجد یها دگاهیدبا عنوان 

_________________________________ 
1.  Quantitative Development 
2.  HoMok, Jiang 

 تیفیک نیتضم آموزش عالی  مؤسساتبه این نتیجه دست یافت که 
 نانیموسسات و مردم را بر عهده دارند تا اطم یریپذ تیمسئول

و تجربه استاندارد  یحاصل شود که ارائه دهندگان خدمات آموزش
 یللالم نیو ب یدر سطح مل یحفظ اعتماد به نظام آموزش یبرا یخوب

 نان،یاطم تیفیک یبازرس زمی، مکان(. از این رو14ارائه داده اند )
از جمله عوامل  یقانون ینهادها یچگونگ یبرا ندارزشم یها هیتوص

وزش عالی اروپا می باشد.فقیه حبیبی و کاوسی ارتقا کیفیت رد آم
ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ کیفیت در پژوهشی با عنوان 

دریافتند که موضوع های آموزشی، روش  در نظام دانشگاهی کشور
های تدریس، ارتباطات اجتماعی باید آنچنان سازمان دهی شوند که 

ناخت و ادراک در آن روان شناسی در خدمت آگاهی از نظم ش
خود، علوم برای شناخت طبیعت ، علوم اجتماعی و تاریخ برای 
شناخت روابط و فرهنگ اجتماعی و باالخره الهیات برای هماهنگ 

(. چوپانی و 16سازی مجموعه شناخت ها در توسعه شناخت درآید)
پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت در نظام آموزش عالی همکاران، در 
چالش ها و ارائه راهکارها، دریافتند که گسترش کمی ایران؛ موانع، 

دانشگاه ها، کثرا موسسات آموزشی متنوع، افزایش تعداد 
دانشجویان، و گاه وجود تعداد زیادی از دانش آموخته بیکار از 
جمله چالش هایی هستند که نظام آموزش عالی ایران را با مشکالت 

در ری و همکاران رودبا(. آقاتبار 16زیادی مواجه کرده است )
پژوهشی با عنوان بررسی شکاف استقالل دانشگاهی از دیدگاه 
خبرگان دانشگاهی )مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل و 

وجود شکاف بین وضع موجود و صنعتی نوشیروانی( دریافتند که 
دانشگاهی در دو دانشگاه، بیانگر این  اللمطلوب تمامی ابعاد استق

ای است که این دو دانشگاه در  دانشگاهی مطالبه اللاست که استق
اهی دانشگ اللهای استق جستجوی آن هستند. گرایش به کسب مؤلفه

دهندة تمایل به  در این دانشگاهها و ادراک خأل موجود، نشان
ریزی برای کاهش یا رفع شکاف موجود،  . برنامهتیافتگی اس توسعه

(. رضائیان و 17)مطلوب استدانشگاهی الل تنها راه دستیابی به استق
در پژوهشی با عنوان تحلیل چالش های فراروی دانشگاه همکاران 

غیرانتفاعی ایران، دریافتند -ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی
که نظام آموزش عالی غیرانتفاعی به نحو بارزی متاثر از شرایط 
 محیطی بوده و وجود چالش های مختلفی ، ادامه فعالیت آن را با

دشواری همراه کرده است. در میان موارد مذکور چالش های مربوط 
به ساختار اداری و سازمانی از باالترین رتبه برخوردار بوده و پس 
از آن به ترتیب ، چالش های ناشی از اقدامات وزرات علوم، نبود و 
کمبود برخی قوانین و مقررات، مشکالت مالی و اقتصادی، مسائل 

 (.18شی از شرایط اجتماعی قرار دارد)آموزشی و موارد نا
 

 هاروش مواد و 
پژوهش حاضر از نظر هدف مطالعه ای توسعه ای به شمار می رود 
زیرا  بر گرفته از مطالعه اکتشافی محقق در خصوص مبانی نظری، 
مدل ها و در نهایت استخراج معیارها و زیر معیارهای ارزیابی 

3.  Marta, et al 
4.  Prisacariu 
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 97 .. .استان یمطالعه عوامل موثر بر توسعه آموزش عال  

 1398، پاییز 4، شماره 4دوره  طب و قرآنفصلنامه 

پژوهش حاضر بوده  است.  توسعه مراکز آموزش عالی استان گیالن 
همجنین مطالعه ای توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 

از خبرگان و اساتید و مدیران مراکز   3663پژوهش حاضر شامل 
آموزش عالی استان گیالن  می باشد که با توجه به جدول مورگان 

نفر به عنوان حجم نمونه و توزیع پرسشنامه اولیه به صورت  331
نفر خبره نیز  15تصادفیانتخاب شدند. همچنین از نظر –ای طبقه 

بهره  AHPو  TOPSISجهت ارزشگذاری معیارها در مدل 
گرفته شد. روش گرد آوری داده ها کتابخانه ای و ابزار گرد آوری 

زیر معیار  37معیار و  11داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 
 36معیار و  12در قالب عوامل درون و برون سازمانی  پیشران و 

زیر معیار در قالب عوامل بازدارنده درون و برون سازمانی بازدارنده 
مرور جامع بر ادبیات مرتبط شاخص های توسعه آموزش  بر اساس

عالی استان گیالن بوده است. پرسشنامه شماره یک جهت تحلیل 
بارهای عاملی و مدل سازی ساختاری است که پرسشنامه ای ترکیبی 
محقق ساخته و استاندارد است که روایی آن با بهره گیری از نظرات 

یده است و پایایی آن نیز با استاد راهنما و کارشناسان تایید گرد
مورد تایید قرار 0.894استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب 

گرفته است. پرسشنامه  شماره دو،  پرسشنامه خبره مقایسات زوجی 
عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه آموزش عالی بر اساس مدل 

AHP مه ، پرسشنا3نفر خبره(پرسشنامه  شماره  15)با اعمال نظر
خبره جهت انجام رتبه بندی هر یک از عوامل )ابعاد( در مدل 

TOPSIS  نفر خبره(. در این پرسش نامه  15)با اعمال نظر
تخصیص داده اند.  1-9خبرگان به گویه های ارائه شده امتیازات 

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند 
تحلیل سلسله یرفت. صورت پذ TOPSISو  AHPمعیاره 
روشی است که امکان تصمیم گیری صحیح بـا  AHP مراتبی

ر د حـضور معیارهـای کیفـی و کمی و ترکیبی را فراهم می کند.
گیری مهم می باشند در قالب یک عواملی که در تصمیم این تکنیک

ارائه می گردد. در تصمیم گیری بصورت سلسله مراتبی  ماتریس
اصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه عن AHP درمرحله بعد 

و میزان  صورت زوجی مقایـسه شـده و وزنه خود در سطح باالتر بـ
اطالق می وزن نسبی ، هااین وزنبه آنها محاسبه می گردد.  اهمیت
ها وزن نهایی هـر گزینه مشخص می سپس با تلفیق این وزن گردد.

 یا ناسازگار ها از ماتریس تصمیم به سازگارروش محاسبه وزن .شود
بودن ماتریس تـصمیم وابـسته اسـت. که در صورت کوچک تر 

داللت بر سطح قابل قبول  1/0( از عدد CRبودن نسبت پایندگی )
پایندگی در مقایسه های دو به دو خواهد بود. بعد از اینکه وزن هر 

وزن خـود معیارهـا را  مد،گزینه را نسبت به هر معیار بدست آ

سپس وزن نهایی  شده وبه نسبت به هدف محاسبه نیـز بطـور مـشا
گردد.در تحقیق حاضر تمامی مراحل فوق نیز محاسبه میهر گزینه 

انجام گرفته است. واژه  Expert choiceافزاری در محیط نرم
TOPSIS های ترجیح براساس مشابهت به راه حل به معنی روش

زیابی شاخص ار n گزینه بوسیله m آل است. در این روشایده
آل حل ایدهآل )مثبت( و راهحل ایدهشود. منطق اصولی این مدل راهمی

کند. راه حل ایده آل )مثبت( راه حلی است که منفی را تعریف می
دهد. گزینه بهینه، معیار سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش می
آل و در عین حال گزینه ای است که کمترین فاصله از راه حل ایده

بندی آل منفی دارد. به عبارتی در رتبهرترین فاصله از راه حل ایدهدو
حل گزینه هایی که بیشترین تشابه را با راه تاپسیس ها به روشگزینه

 +A این روشکنند. در ایده آل داشته باشند، رتبه باالتری کسب می

آل منفی است. به ترتیب، راه حل ایده آل و راه حل ایده  -A و
فاصله کمتری تا راه حل ایده آل  A2 به نسبت گزینه A1 گزینه

و فاصله بیشتری را تا راه حل ایده آل منفی دارد. در تحقیق حاضر 
برای بیان میزان توافق در راستای  نفر از خبرگان  15از نظرات 

گرفته شده  های مناسب بهرهارزشگذاری معیارها و انتخاب گزینه
و پایایی متغیرها از روش  همچنین در جهت بررسی روایی است.

 استفاده شده است. AMOSمعادالت ساختاری در نرم افزار 
 

 یافته ها
 مراحلشامل  AMOSسازی معادالت ساختاری به روش مدل

باشد. آزمون گیری و آزمون مدل ساختاری میآزمون مدل اندازه
گیری شامل بررسی پایایی )همسانی درونی( و روایی مدل اندازه

باشد. برای بررسی پایایی و همسانی درونی مدل به روش تشخیصی می
AMOS پایایی  : های مختلفی وجود دارد که عبارتند از مالک

برازش و سطح  ها و متغیرهای مشاهده شدههر یک از گویه
الک پایایی، به برای سنجش اولین م؛ها هر یک از سازه معناداری

پردازیم. اگر بارهای عاملی هر ها میبررسی پایایی هر یک از گویه
توان استدالل نمود دار باشد، میگویه بر سازه مربوط به خود معنی

باشند. در جداول زیر ها از اعتبار کافی برخوردار میکه گویه
ابل ق 5/0اند. مقادیر بار عاملی بیشتر از بارهای عاملی گزارش شده

 باشند.قبول می
 شود، بار عاملیمشاهده می (1شماره )همان طور که در جدول 

 0.001ها در سطح گویه  مربوط به عوامل پیشران توسعه کلیه ی
 در مدل باقی می مانند.تحلیل های بعدی  درو  معنی دار 

 

 
 عوامل پیشران توسعه آموزش عالی استان گیالن متغیر و اعداد معناداری بارعاملی. 1 جدول

 عامل ها
 عوامل پیشران

 داریمعنی CR p عاملیبار 
 تایید - - 1 عوامل انسانی

 تایید 0.001 27.571 0.597 و پرداخت منصفانه یعوامل مرتبط به امور مال

 تایید 0.001 35.391 0.756 عوامل کالبدی
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 تایید 0.001 31.275 0.698 یفرهنگ ینید یاموزه ها یابیعامل ارز

 تایید 0.001 25.368 0.551 عامل فرآیندی

 تایید 0.001 29.93 0.59 پاسخگویی
 تایید 0.001 17.573 0.525 فناوری

 تایید 0.001 27.108 0.574 رقابت

 تایید 0.001 42.194 0.997 نظام ملی تضمین کیفیت
 تایید 0.001 16.104 0.571 تعامل بیرونی

 تایید 0.001 48.422 0.582 تعامل با ذینفعان

 
 عوامل پیشران در حالت تخمین استانداردمدل اولیه اندازه گیری متغیر . 1 شکل

های عوامل ( را برای هریک از معرفλ( بارهای عاملی )1شکل )
دهد. بنابر نتایج بدست آمده مقدار بارهای پیشران ویژه نشان می

ها و مقدار آماره تی آن 2/0عاملی متغیرهای آشکار از نقطه برش 
( که نشان از اطمینان P<05/0بزرگتر بود ) 96/1برش نیز از نقطه 

-های کلی برازش نشان میهمچنین شاخصمورد نظر دارد.   به سازه

 نسبت کائی است.قابل قبول  زیادیدهند که مدل تدوین شده تا حد 
(، CMIN/DF=2.190اسکوئر مدل به درجه آزادی )

مقتصد های و شاخص 90/0 از بزرگتر تطبیقیهای برازش شاخص
 049/0که مقدار  RMSEAو همچنین شاخص  50/0بزرگتر از 

دهد همگی تأیید کننده این نتیجه است که مدل تدوین را نشان می
 .شودشده تا حد زیادی قابل قبول تلقی می

 کلیه ی شود، بار عاملیمشاهده می (2)همان طور که در جدول 
های مربوط به عوامل بازدارند توسعه آموزش عالی در سطح گویه 

 در مدل باقی می مانند.تحلیل های بعدی  درو  معنی دار  0.001
 

 عوامل بازدارنده توسعه آموزش عالی متغیر و اعداد معناداری بارعاملی (.2)جدول 

 عامل ها
 عوامل بازدارنده

 داریمعنی CR P بار عاملی
 تایید - - 1 ناکارآمد مالی منابع

 تایید 0.001 24.527 0.590 ضعیف کالبدی منابع

 تایید 0.001 24.926 0.526 ناکارآمد درونی تعامل
 تایید 0.001 3.632 0.691 ضعیف آموزش

 تایید 0.001 35.148 0.751 غیراثربخش انسانی منابع

 تایید 0.001 23.926 0.759 نامناسب های گذاری سیاست
 تایید 0.001 2.261 0.555 ها دانشگاه استقالل عدم

 تایید 0.001 5.057 0.524 غیراخالقی علمی فرهنگ

 تایید 0.001 10.594 0.637 گرایی مدرک
 تایید 0.001 13.753 0.641 محدود بیرونی تعامل
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 تایید 0.001 33.514 0.792 رقابتی فضای  از گرفتن فاصله

 تایید 0.001 38.51 0.693 ضعیف ملی فرا تعامل

 
 مدل اولیه اندازه گیری متغیر عوامل بازدارنده در حالت تخمین استاندارد. 2شکل 

های عوامل ( را برای هریک از معرفλ( بارهای عاملی )2شکل )
بنابر نتایج بدست آمده مقدار بارهای عاملی دهد. بازدارنده نشان می

ها نیز از و مقدار آماره تی آن 2/0متغیرهای آشکار از نقطه برش 
( که نشان از اطمینان به P<05/0بزرگتر بود ) 96/1نقطه برش 

دهند های کلی برازش نشان میهمچنین شاخصمورد نظر دارد.   سازه
نسبت کائی  است.ل قابل قبو زیادیکه مدل تدوین شده تا حد 

(، CMIN/DF=2.292اسکوئر مدل به درجه آزادی )
های مقتصد و شاخص 90/0 از بزرگتر تطبیقیهای برازش شاخص

 014/0که مقدار  RMSEAو همچنین شاخص  50/0بزرگتر از 
دهد همگی تأیید کننده این نتیجه است که مدل تدوین را نشان می

 .شودشده تا حد زیادی قابل قبول تلقی می
 

رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه آموزش عالی با استفاده از مدل 
TOPSIS 

پس از تایید هریک از عوامل در آنالیز معادالت ساختاری ، عامل 
های مربوطه جهت رتبه بندی در محاسبات مدل تاپسیس قرار می 

نفر از  15مرحله محاسبات بر اساس  6گیرند. در مدل تاپسیس در 
اساتید با سابقه کاری باال انجام می شود که در پژوهش خبرگان و 

حاضر به دلیل بزرگ بودن ماتریس تصمیم گیری کلیه مراحل انجام 
شده در این مدل به صورت پیوست در انتهای تحقیق آورده شده است 
و در این بخش از تحقیق ضریب فاصله از ایده ال مثبت و ایده ال 

 از عامل ها ارائه گردیده است.منفی و  رتبه بندی نهایی هریک 

 رتبه بندی عوامل پیشران توسعه آموزش عالی استان گیالن 
در رتبه بندی عوامل پیشران در توسعه آموزش عالی استان گیالن ، 

( نشان می دهد که مهمترین 3نتایح بدست آمده در جدول شماره )
ل عامعاملی که در توسعه آموزش عالی استان تاثیرگذار خواهد بود 

می باشد . همچنین  0.839با امتیاز وزنی  "ارتباط با بازار کار "
 در کار انجام های مهارت توسعه جهت هایی زمینه ایجاد "عامل 

 گزینش شیوه"در رتبه دوم و عامل  0.837با امتیاز وزنی "دانشگاه
 در رتبه سوم قرار دارد.  0.826با امتیاز وزنی  "مسئوالن و مدیران

 
 فاصله از ایده ال مثبت و ایده ال منفی ، ضریب نزدیکی و رتبه بندی عوامل پیشران توسعه آموزش عالی. 3جدول 

 رتبه ضریب نزدیکی - + فاصله اندازه

 7 0.7801 0.025 0.0071 علمی هئیت اعضای و اساتید

 12 0.6875 0.0217 0.0098 مدیران

 29 0.5719 0.02 0.0149 کارکنان

 21 0.6507 0.0225 0.0121 دانشجویان

 13 0.6863 0.0223 0.0102 درآمدها

 14 0.6803 0.0234 0.011 بودجه

 16 0.6721 0.0218 0.0106 آموزشی فضای

 19 0.6566 0.0212 0.0111 تجهیزات و امکانات

 11 0.6891 0.023 0.0104 ها آزمایشگاه

 26 0.594 0.0189 0.013 اطالعاتی های پایگاه

 4 0.7995 0.0252 0.0063 اینترنت باند فضای
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 22 0.6499 0.0214 0.0115 ارزشیابی فرهنگ

 25 0.6183 0.02 0.0123 مداری کیفیت

 5 0.7951 0.0257 0.0066 ساالری شایسته

 36 0.4315 0.0153 0.0202 تحصیلی پیشرفت از ارزشیابی شیوه

 20 0.6518 0.0214 0.0114 تدریس شیوه

 3 0.8263 0.0265 0.0056 مسئوالن و مدیران گزینش شیوه

 37 0.3296 0.0109 0.0222 دانشجویان گزینش شیوه

 35 0.4958 0.0173 0.0176 دانشگاه عملکرد از اطالعات ارائه

 30 0.5556 0.0197 0.0158 موقع به رسانی اطالع

 8 0.7733 0.0245 0.0072 دانشگاه های فعالیت خصوص در سازی شفاف

 32 0.5529 0.02 0.0162 اطالعات و آمار ارائه

 17 0.6621 0.0226 0.0116 آموزشی فناوری

 6 0.7838 0.0246 0.0068 نوین فناوری

 28 0.5784 0.0193 0.0141 ها دانشگاه شدن المللی بین

 33 0.5219 0.0185 0.0169 شدن جهانی

 34 0.4961 0.0168 0.0171 کارآمد رقابتی های سیستم

 9 0.703 0.0239 0.0101 ارزیابی و نظارت ملی ساختار ایجاد

 10 0.7029 0.0228 0.0096 ها دانشگاه بندی رتبه

 23 0.6489 0.0219 0.0118 ارزیابی و سنجی اعتبار

 31 0.5552 0.0194 0.0155 جامعه های زیرنظام سایر با عالی آموزش همکاری

 1 0.8394 0.0272 0.0052 کار بازار با ارتباط

 15 0.6763 0.0229 0.0109 دانشگاه کارکنان و دانشجویان انتظارات به توجه

 27 0.5787 0.0196 0.0143 آموزشی های گروه با علمی جامعه فشار به گویی پاسخ

 24 0.6309 0.0206 0.0121 علمی هئیت و دانشجویان کارکنان، بین پذیری مسئولیت حس ایجاد

 2 0.837 0.0265 0.0052 دانشگاه در کار انجام های مهارت توسعه جهت هایی زمینه ایجاد

 18 0.6606 0.0217 0.0112 سیستمی فکری توسعه

 رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه اموزش عالی استان گیالن
توسعه آموزش عالی استان گیالن در رتبه بندی عوامل بازدارنده در 

(نشان می دهد که مهمترین 4، نتایح بدست آمده در جدول شماره )
عاملی که مانع از توسعه آموزش عالی استان تاثیرگذار خواهد بود 

 مراکز در دولتی های دانشگاه اساتید تمایل تدریس عدم "عامل 

همچنین  می باشد . 0.644با امتیاز وزنی  "غیردولتی  عالی آموزش
در رتبه  0.581با امتیاز وزنی "عالی آموزش شدن بنگاهی "عامل 

ا ب "عالی آموزش در پاسخگویی و مسئولیت حس نبود"دوم و عامل 
 در رتبه سوم قرار دارد.  0.561امتیاز وزنی 

 
 نزدیکی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه آموزش عالی. فاصله از ایده ال مثبت و ایده ال منفی ، ضریب 4جدول 

 رتبه ضریب نزدیکی - + فاصله اندازه

 25 0.3156 0.0108 0.0234 مالی منابع کمبود

 35 0.1037 0.0033 0.0289 پایین درآمدهای

 27 0.2943 0.0104 0.0248 کم بودجه

 28 0.2817 0.0102 0.0261 تجهیزات و امکانات کمبود

 32 0.2242 0.007 0.0244 ضعیف های زیرساخت

 29 0.2774 0.01 0.026 علمی های پایگاه با ضعیف اشتراک

 5 0.5558 0.0208 0.0166 عالی آموزش بازیگران و گذاران سیاست نامناسب ارتباط

 11 0.4626 0.0164 0.0191 عالی آموزش های زیربخش بین ارتباط ضعف

 1 0.6444 0.0218 0.012 غیردولتی عالی آموزش مراکز در دولتی های دانشگاه اساتید تمایل عدم
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 26 0.3091 0.0108 0.0241 دولت سوی از بودجه ردیف آمیز تبعیض اختصاص

 هب علمی هئیت اعضای نسبت درباره علوم وزارت سوی از شده تعیین استاندارد نبودن عملی
 غیردولتی، عالی آموزش موسسات برای دانشجو

0.0208 0.0154 0.4254 14 

 33 0.1305 0.0042 0.0279 دولتی، های دانشگاه شعب و ها پردیس رویه بی گسترش

 10 0.4774 0.0176 0.0193 دولتی های دانشگاه با غیرانتفاعی موسسات میان دولتی امکانات از برخورداری در تبعیض وجود

 8 0.5 0.0173 0.0173 دانشجویان بین در ناکافی انگیزه

 24 0.3264 0.0116 0.0239 علمی هئیت اعضای بین ناکافی انگیزه

 31 0.2504 0.0083 0.025 اساتید نبودن روز به

 15 0.4154 0.0151 0.0213 گزینی بومی

 17 0.4068 0.0151 0.0221 عالی آموزش کمی گسترش

 2 0.5813 0.0212 0.0153 عالی آموزش شدن بنگاهی

 18 0.3998 0.0146 0.022 ها دانشگاه استقالل عدم

 20 0.3698 0.014 0.0238 عالی آموزش در متعدد منابع تصمیم گیری وجود

 3 0.5612 0.0207 0.0162 عالی آموزش در پاسخگویی و مسئولیت حس نبود

 12 0.4482 0.0167 0.0205 دانشگاه برای گیرنده تصمیم موازی های ارگان وجود

 36 0.087 0.0028 0.0291 عالی آموزش در اندیشه و علمی آزادی عدم

 34 0.1251 0.004 0.0278 دانشگاه در نقد نبود فضای

 19 0.399 0.015 0.0226 آزاداندیشی های کرسی ضعف

 30 0.2678 0.0091 0.0248 محوری مدرک

 23 0.3298 0.0117 0.0237 علم شدن اعتبار بی

 6 0.537 0.0202 0.0174 صنعت با عالی آموزش ارتباط ضعف

 16 0.4072 0.015 0.0219 عالی آموزش کردن عمل ای جزیره

 13 0.4423 0.0155 0.0195 کار بازار نیازهای با درسی برنامه ضعیف تناسب

 21 0.3527 0.0122 0.0224 رقابت فضای نبود

 4 0.5588 0.0188 0.0149 عالی آموزش در خصوصی بخش حضور ضعف

 22 0.3309 0.012 0.0242 المللی بین اموزشی مراکز با ها دانشگاه ضعیف همکاری

 7 0.5125 0.0183 0.0174 یاددهی فرآیند در خارجی برجسته اساتید از استفاده عدم

 9 0.4964 0.0184 0.0187 شدن جهانی به کم توجه

اولویت بندی معیارهای عوامل پیشران و بازدارنده توسعه آموزش 
 AHPعالی با مدل 

پس از تعیین شاخص های پژوهش با بهره گیری از نظرات خبرگان 
های کلی با یکدیگر ابتدا وزن و کارشناسان برای مقایسه شاخص

-ها با استفاده از مقایسات زوجی هر عامل در محیط نرمشاخص

که در ادامه به آن   محاسبه گردید Expert choiceافزاری 
 پرداخته شده است.

 اولویت بندی معیارهای درون سازمانی عوامل پیشران 
پس از مقایسات زوجی عامل های پیشران  نسبت به هدف مورد 

ا ب "عوامل مرتبط به امور مالی"مطالعه تحقیق، نشان داده شد که 

ی باشد  . همچنین دارای باالترین اولویت م 0.384نسبت وزنی 
عامل "در اولویت دوم ،  0.299با نسبت وزنی  "عامل فرآیندی"

عامل "در اولویت سوم ،   0.173با نسبت وزنی  "پاسخگویی
 "عوامل انسانی"در اولویت چهارم،  0.099با نسبت وزنی  "کالبدی

با نسبت وزنی  "عامل فرهنگی"و در نهایت  0.067با نسبت وزنی 
 (CR)آخر قرار دارد. همچنین نرخ سازگاری در اولویت 0.048

 0.1بوده و چون کمتر از  0.01( برابر 3محاسبه شده در شکل )
-است،  بنابراین سازگاری شاخص ها با هدف پژوهش قابل قبول می

 باشد
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 درون سازمانی عوامل پیشران . ماتریس مقایسات زوجی، ضریب اهمیت و اولویت بندی  معیارهای5جدول 

عوامل  ماتریس
 انسانی

عوامل 
مرتبط به 
 امور مالی

عوامل 
 کالبدی

عامل 
 فرهنگی

عامل 
 فرآیندی

ضریب  پاسخگویی
 اهمیت

 اولویت

 پنجم 0.067 6/1 3/1 5 5/1 7/1  عوامل انسانی
عوامل مرتبط به امور 

 مالی
 اول 0.384 3 2 4 8  

 چهارم 0.099 4/1 4/1 3    عوامل کالبدی
 ششم 0.048 2/1 3/1     عامل فرهنگی
 دوم 0.299 3      عامل فرآیندی

 سوم 0.173       پاسخگویی

 
 Expert choice. محاسبه وزن معیارهای درون سازمانی عوامل پیشران در نرم افزار 3شکل 

 
اولویت بندی معیارهای برون سازمانی عوامل پیشران توسعه آموزش 

 عالی استان گیالن 
پس از مقایسات زوجی معیارهای برون سازمانی عوامل پیشران  

عامل تعامل "نسبت به هدف مورد مطالعه تحقیق، نشان داده شد که 
رای باالترین اولویت می باشد  . دا 0.419با نسبت وزنی  "با ذینفعان
در  0.239با نسبت وزنی  "نظام ملی تضمین کیفیت"همچنین 

در اولویت   0.215با نسبت وزنی  "تعامل بیرونی"اولویت دوم ، 
در اولویت چهارم و در  0.076با نسبت وزنی  "عامل فناوری"سوم، 
در اولویت آخر قرار  0.051با نسبت وزنی  "عامل رقابت"نهایت

( برابر 4محاسبه شده در شکل ) (CR)دارد. همچنین نرخ سازگاری
است،  بنابراین سازگاری شاخص ها  0.1بوده و چون کمتر از  0.4

 باشدبا هدف پژوهش قابل قبول می
 

 عوامل پیشران ماتریس مقایسات زوجی، ضریب اهمیت و اولویت بندی  معیارهای برون سازمانی .6جدول 

نظام ملی  رقابت فناوری ماتریس
 تضمین کیفیت

تعامل با  تعامل بیرونی
 ذینفعان

ضریب 
 اهمیت

 اولویت

 چهارم 0.076 7/1 6/1 5/1 4  فناوری
 پنجم 0.051 5/1 4/1 3/1   رقابت

نظام ملی تضمین 
 کیفیت

 دوم 0.239 3/1 2   

 سوم 0.215 2/1     تعامل بیرونی
 اول 0.419      ذینفعانتعامل با 

 
 Expert choice. محاسبه وزن معیارهای برون سازمانی عوامل پیشران در نرم افزار 4شکل 
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توسعه  اولویت بندی معیارهای درون سازمانی عوامل بازدارنده
 اموزش عالی استان گیالن

پس از مقایسات زوجی معیارهای درون سازمانی عوامل بازدارنده 
 عدم استقالل"نسبت به هدف مورد مطالعه تحقیق، نشان داده شد که 

دارای باالترین اولویت می باشد.  0.223با نسبت وزنی  "دانشگاه ها 
در اولویت  0.198با نسبت وزنی  "تعامل درونی ناکارآمد"همچنین 

در اولویت سوم،   0.171با نسبت وزنی  "آموزش ضعیف"دوم ، 
در اولویت  0.121با نسبت وزنی  "سیاست گذاری های نامناسب"

در  0.097با نسبت وزنی  "فرهنگ علمی غیراخالقی"چهارم، 
در رتبه  0.055با نسبت وزنی  "منابع مالی ناکارآمد"اولویت پنجم، 

ر رتبه د 0.054با نسبت وزنی  "منابع انسانی غیراثربخش"ششم، 
در رتبه هشتم  0.053با نسبت وزنی  "عامل مدرک گرایی"هفتم، 

در اولویت  0.026با نسب وزنی  "منابع کالبدی ضعیف"و در نهایت 
محاسبه شده در شکل  (CR)آخر قرار دارد . همچنین نرخ سازگاری

است،  بنابراین سازگاری  0.1بوده و چون کمتر از  0.4(برابر 5)
 باشد.هش قابل قبول میشاخص ها با هدف پژو

 
 . ماتریس مقایسات زوجی، ضریب اهمیت و اولویت بندی  معیارهای درون سازمانی عوامل بازدارنده7جدول

 ماتریس
 

 منابع
 مالی

ناکارآم
 د

 منابع
کالب
 دی

 ضعیف

 تعامل
 درونی
ناکارآم

 د

آموز
 ش

 ضعیف

 منابع
 انسانی

غیراثرب
 خش

 سیاست
 گذاری
 های

نامناس
 ب

 عدم
 استقالل
دانشگ

 ها اه

 فرهنگ
 علمی

غیراخالق
 ی

مدر
 ک

 گرایی

ضریب 
اهمی
 ت

اولوی
 ت

 مالی منابع
 ناکارآمد

 ششم 0.055 3/1 7/1 4/1 2/1 4 7/1 6/1 3 

 منابع
 کالبدی
 ضعیف

 نهم 0.026 2/1 5/1 5/1 3/1 2/1 6/1 3/1  

 تعامل
 درونی

 ناکارآمد

 دوم 0.198 3 3 2 4 2 2/1   

 آموزش
 ضعیف

 سوم 0.171 2 4 4/1 2/1 3    

 منابع
 انسانی

غیراثرب
 خش

 هفتم 0.054 3 2/1 3/1 3/1     

 سیاست
 گذاری
 های

 نامناسب

 چهارم 0.121 4 2 4/1      

 عدم
 استقالل
 ها دانشگاه

 اول 0.223 3 3       

 فرهنگ
 علمی

 غیراخالقی

 پنجم 0.097 2        

 مدرک
 گرایی

 هشتم 0.053         
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 Expert choice. محاسبه وزن معیارهای درون سازمانی عوامل بازدارنده در نرم افزار 5شکل 

توسعه  اولویت بندی معیارهای برون سازمانی عوامل بازدارنده
 آموزش عالی استان گیالن 

پس از مقایسات زوجی معیارهای برون سازمانی عوامل بازدارنده 
تعامل "نسبت به هدف مورد مطالعه تحقیق، نشان داده شد که 

دارای باالترین اولویت می باشد.  0.630با نسبت وزنی  "بیرونی 
در  0.218با نسبت وزنی  "فاصله گرفتن از فضای رقابتی"همچنین 

با نسبت وزنی  "ل فراملی ضعیفتعام"اولویت دوم  و در نهایت 
 (CR)در اولویت آخر قرار دارد . همچنین نرخ سازگاری 0.151

 0.1بوده و چون کمتر از  0.01( برابر با 6محاسبه شده در شکل )
-است،  بنابراین سازگاری شاخص ها با هدف پژوهش قابل قبول می

 باشد.

 
 ایسات زوجی، ضریب اهمیت و اولویت بندی  معیارهای برون سازمانی عوامل بازدارنده. ماتریس مق8جدول 

 اولویت ضریب اهمیت ضعیف ملی فرا تعامل ابتیرق فضای  از گرفتن فاصله محدود بیرونی تعامل ماتریس
 اول 0.630 3 4  محدود بیرونی تعامل

 دوم 0.218 2   ابتیرق فضای  از گرفتن فاصله

 سوم 0.151    ضعیف ملی فرا تعامل

 

 
 Expert choice. محاسبه وزن معیارهای برون سازمانی عوامل بازدارنده در نرم افزار 6شکل

 
 نتیجه گیری 

هدف از پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه آموزش عالی 
استان گیالن می باشد. مبانی نظری پژوهش مرور مبانی نظری 

آموزش عالی ، شناخت  توسعه ه منظور تحلیلبپژوهش نشان داد که 
ضروری میباشد.  نهاددر این  توسعهعوامل ارتقاء دهنده و بازدارنده 

ریزی در جهت تقویت  ارتقاء دهنده و برنامه عواملبدون شناسایی 
ریزی در جهت محدود  آنها و شناسایی عوامل بازدارنده و برنامه

مطلوب میسر نخواهد بود. نتایج  توسعهنمودن آنها، دستیابی به 
 ،و اساتید دانشگاه های استان گیالن با ذینفعان نظرسنجیحاصل از 

ذار تأثیرگ این استانالی آموزش ع توسعهنشان داد که عواملی که بر 
پیشران و بازدارنده قابل طبقه بندی می باشند.  باشند، در دو دسته می

عوامل درونی و بیرونی  هر یک ازین عوامل خود در دو طبقه فرعی
شند. با و تعادل و توازن بین عوامل بیرونی و درونی قابل بررسی می

ش در آموزهمانگونه که عدم توجه به توازن بین کیفیت و کمیت 
 عالی، در حال حاضر آموزش عالی را با چالش عظیم کمیت و بحران

این عدم توجه به تعادل  تسریعنموده است،  گرفتارهای ناشی از آن 
اند تو های آن می بین ابعاد مختلف کیفیت در آموزش عالی در مقوله

 .آموزش عالی در پیش رو داشته باشد توسعهتهدیدی جدی برای 
موزش عالی، تنها توجه به عوامل مؤثر درونی و بیرونی آ توسعهبرای 

باشد و آموزش عالی بایستی  و تعادل بین این عوامل، کارگشا نمی
باشد چنانچه  توسعهبان خوبی در شناسایی عوامل بازدارنده  دیده

نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد در کنار عوامل مؤثر درونی و 
 عهتوسم هستند که مانع تحقق بیرونی یک سری عوامل بازدارنده ه

نوبه خود به عوامل  شوند و این عوامل نیز به در آموزش عالی می
همه عوامل بازدارنده و عوامل  .اند تفکیک درونی و بیرونی قابل

 سازد. و اما مسیر را برای تحقق کیفیت هموار می توسعهمؤثر بر 
 زی میبه دنبال چه چی استان گیالن در آموزش عالی توسعهاینکه 

 درطورکلی در  روشن گردید، به این پژوهشباشد آنچه از نتایج 
حوزه های عوامل مرتبط به امور مالی، فرآیندی،عامل پاسخگویی، 
عامل کالبدی، عوامل انسانی ،عامل فرهنگی ، عامل تعامل با ذینفعان 
، نظام ملی تضمین کیفیت، تعامل بیرونی، عامل فناوری و عامل 
رقابت است که می بایست از سوی مدیران و دست اندرکاران مورد 

سوی دیگر عواملی چون عدم استقالل دانشگاه  توجه قرار گیرد. از
ها ، تعامل درونی ناکارآمد و آموزش ضعیف  از جمله عوامل 
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بازدارنده مهمی هستند که از دیدگاه اساتید و ذینفعان دانشگاهی  
 مانع از توسعه آموزش عالی استان می شوند. 

 
 پیشنهادات اجرائی پژوهش

 عبارت از موارد زیر هستند:براساس یافته های  تحقیق پیشنهادات 
 عالی آموزش نظام محصول عنوان به نیروی انسانی توسعه 

 که است انسانی سرمایه  توسعه عوامل جهت ترین مهم از یکی

 نسبت آموزشی راهبرد از استفاده با تواند می عالی آموزش نظام

 ها، آن تشخیص قوت بهبود و افراد در و تخصص مهارت ایجاد به

 و محقق افزایش به نسبت پژوهشی راهبرد از استفاده با و
 و محصوالت تولید و جامعه مختلف حل مسائل کارآفرین،

 دانش انتقال زمینه سازی گفتمان راهبرد با و کاربردی خدمات

 ایجاد موجبات و نموده فراهم را جامعه به ادبیات تولیدشده

 و مادی منابع بهینه کارگیری به نوآوری در ارتباط با بازار کار،
 .سازد پذیر را امکان جامعه تر سریع رشد و مالی

  جذب منابع انسانی خارجی به ویژه در پردیس های بین الملل
با در نظر گرفتن تسهیالت خاص برای متقاضیان به رهیافت بین 

 المللی شده اموزش عالی استان گیالن کمک شایانی خواهد نمود.

  گیالن با ذی تعامل مستمر موسسات آموزش عالی استان
نفعان محیطی)صنایع، سازمان های تحقیقاتی، شرکت های تولیدی( 
کمک شایانی به درامد زایی و شکوفایی اقتصادی این نهادها خواهد 
نمود. لذا ارزیابی مستمر دفاتر انتقال فناوری، ارتباط صنعت و 

 دانشگاه ازین نظر بسیار مورد تاکید است.
 اصل بر مبتنی باید ستانا عالی آموزش توسعه سیاستگذاری 

 عالی آموزش موجوددرسیاستهای مفروضات ای، حلقه دو یادگیری

 دهدو ارائه خالقانه و جدید سیاستهای و کشد به چالش را

 برمبنای و دولت ی مداخله از مستقل الگوهای طراحی به معطوف

 باشد. علمی وآزادی استقالل دانشگاهی
  استان گیالن تشکیل در راستای توسعه متوازن آموزش عالی

شبکه ای متشکل از  ای وتخصصی حرفه ونهادهای علمی انجمنهای
 پیشنهاد می گردد. اموزش عالی دولتی و غیر دولتی

 وبا خودگردانی استقالل، ی پشتوانه به عالی آموزش 

 می المللی بین همکاری های طریق واز ای حرفه مستقل مدیریت

 مسایل جوابگوی و یردبگ عهده بر را جدید تواندماموریت های

 .کند تالش عمومی منافع ارتقای در و شود جامعه
  با توجه به اینکه فرایند ارزیابی آموزش عالی استان امری

موسمی بوده و استمرار نداشته است. وانگهی، در فرایند مذکور 
ارزیابی کیفی و کمی به شکل سیستماتیک و با هدف بهبود و توسعه 

پذیرد. از این رو می بایست یک ساختار مناسب سازمانی باید انجام 
متمرکز برای ارزیابی کیفیت و توسعه دانشگاه ها در سطح استان 

 صورت گیرد.
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