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ABSTRACT

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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 94فروغ نجاری و همکاران
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چکیده
هدف :هدف ازپژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه آموزش
عالی استان گیالن با رویکرد مدیریت اسالمی است.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر توصیفی بوده و جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل  3663از خبرگان و اساتید و مدیران مراکز
عالی استان گیالن می باشند .با استفاده از جدول مورگان  331نفر
به عنوان حجم نمونه تعیین و انتخاب آنان به صورت طبقه ای –
تصادفی انجام شد .همچنین از نظرات  15نفر خبره نیز جهت
ارزشگذاری معیارها در مدلهای  TOPSISو  AHPنیز استفاده
گردید.
یافته ها :روش گرد آوری داده ها کتابخانه ای و ابزار گرد آوری
داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر  11معیار و  37زیر معیار
در قالب عوامل درون و برون سازمانی پیشران و  12معیار و 36
زیر معیار در قالب عوامل بازدارنده درون و برون سازمانی
بازدارنده ،مرتبط با شاخص های توسعه آموزش عالی بوده است.
تحلیل مقایسات زوجی یافته ها نشان داد که در بین عامل های درونی
پیشران " ،عوامل مرتبط به امور مالی و پرداخت منصفانه" با نسبت
وزنی  0.384دارای باالترین اولویت می باشد و "عامل کنترل آموزه
های دینی -فرهنگی" با نسبت وزنی  0.048در اولویت آخر قرار
دارد .همچنین در بین معیارهای برون سازمانی عوامل پیشران ،عامل"
تعامل با ذینفعان" با نسبت وزنی  0.419دارای باالترین اولویت و
"منابع کالبدی ضعیف" با نسب وزنی  0.026در اولویت آخر قرار
دارد  .همچنین در بین معیارهای درون سازمانی عوامل بازدارنده "
استقالل ضعیف دانشگاه ها " با نسبت وزنی  0.223دارای باالترین
اولویت و عامل "رقابت" با نسبت وزنی  0.051در اولویت آخر
قرار دارد .در نهایت تحلیل معیارهای برون سازمانی عوامل بازدارنده
نیز نشان داد که عامل "تعامل بیرونی " با نسبت وزنی  0.630دارای
باالترین اولویت و "فاصله گرفتن از فضای رقابتی" با نسبت وزنی
 0.218در اولویت دوم و در نهایت "تعامل فراملی ضعیف" با نسبت
وزنی  0.151در اولویت آخر قرار دارد.
نتیجه گیری :آنچه از نتایج این پژوهش روشن گردید ،به طورکلی
در در 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 توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :عوامل پیشران ،عوامل بازدارنده ،توسعه آموزش
عالیAHP ،TOPSIS ،

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
به فرایندها و عوامل توسعه ای آن بخشیده است .مفهوم توسعه در
اموزش عالی کشورهای اسالمی در عین حال با آموزه های اسالمی
عجین بوده و مبنای عملکرد رهبران آن محسوب می گردد .این
آموزه ها با تشکیل مبانی مدیریت اسالمی ،معرف شاخصه های
رفتاری مدیران آموزش عالی در سطوح فردی ،گروهی و سازمانی می
باشند.
از مهمترین عوامل پیشران توسعه آموزش عالی بهره وری نیروی
انسانی است .صاحبنظران علم مدیریت معتقدند ،با وجود آنکه در
دنیای کنونی مهمترین عامل توسعه و پیشرفت ،بهره وری نیروی
انسانی است ،با این حال شاخص بهره وری نیروی انسانی در ایران در
مقایسه با کشورهای منطقه و شرق آسیا پایین تر است .چنین
پیامدهایی ،مسئولیت نهاد آموزش عالی را در برنامه ریزی های
توسعه اجتماعی ،اقتصادی دو چندان می کند .چالش های فراگیر این
نهاد همچون ضعف های کالبدی ( )1تنگناهای اقتصادی ،ضعف در
مدیریت مالی دانشگاه و بعضا چیرگی هزینه ها بر درآمدها ،ساختار
محدود سرمایه گذاری ( .)2آموزش برای توسعه پایدار یک
ضرورت است .مؤسسات آموزش عالی با تغییرات مداوم ،نفوذ
فناوری ،محیط رقابتی ،الزامات قانونی و آیین نامه ای مواجه هستند
و مأموریت آموزش عالی برآورده کردن نیازهای خاص آموزشی و
آموزش حرفه ای افراد و همین طور نیازهای جامعه و توسعه
اقتصادی جامعه برای نسل کنونی و نیازهای نسل آتی است .اجرای
اثربخش سیستم مدیریت پاسخگویی در آموزش عالی به معنی در
نظر گرفتن دانشجویان به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرآیند
آموزشی ،معلمان به عنوان آموزش دهنده ،مدیر و رهبر ،و واحد
آموزشی در نقش مدل منابع انسانی پاسخگو نسبت به جامعه است
که این عامل می تواند از عوامل پیشران توسعه آموزش عالی به شمار
آید( .)3در همین راستا بر مهرورزی ،ارج گذاری و احترام ،حسن
خلق ،تواضع و فروتنی ،وفای به عهد ،مدارا و گذشت ،نظم و انضباط
کاری و قاطعیت مدیران تاکید می گردد( .)19تغییر و تحول در
سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعـادل و نظـام منـد آن ،نیازمنـد
تفکـر و عمـل برنامه ریزی و مدیریت و سازگاری با محیط درون
سازمانی و محیط بیرونی دانشگاه به منظور پاسخگویی به نیازهای
جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است .از
دیدگاه های مختلفی می تـوان به بحث در مورد «توسعه دانشگاهی»
وآموزش عالی پرداخت .بدین جهت ،بررسـی و شـناخت عوامـل
تأثیر گذار در فرآیند توسعه دانشگاهی میتواند نمایی از این تبیین ها
را ترسیم نماید و از جمله عوامل پیشران توسعه آموزش عالی باشد
(.)4از آنجایی که آموزش عالی از اساسی ترین ارکان خیزش به سمت
جهانی شدن به شمار می رود و نیروی انسانی ماهر به عنوان شاخصه
پیشرفت و عامل قدرت کشورها به طورعمده از طریق آموزش عالی
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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هموار کند .ظهور فن آوری اطالعات و ارتباطات دریچه جدیدی را
فراروی انسان گشوده و بر جنبه های مختلف زندگی فردی و
اجتماعی او تاثیر گذاشته که از این حیث ،دستیابی به سواد اطالعاتی
و دسترسی دانشجویان به منابع معتبر و کارآمد ضرورتی آشکار
است(.)5از دیگر عوامل پیشران در توسعه آموزش عالی نقش دارد
نظام ملی تضمین کیفیت می باشد .اینکه هر کس یا هر گروهی،
چه تصوری از کیفیت در ذهن دارد و کیفیت را چگونه تعریف
می کند ،جای بحث و بررسی دارد .بی تردید عواملی را که مدنظر
هر یک از گروه های ذینفع آموزش عالی می باشد ،از دستیابی به
کیفیت بر اساس فرمول های ثابت و از قبل تعیین شده که در
تمام شرایط بتوان آن ها را به کاربست ،امکان پذیر نمی باشد
بلکه دستیابی به کیفیت در درجه اول مستلزم شناسایی انتظارات
ذینفعان می باشد تا بتوان بر پایه آن برداشت آن ها از کیفیت و
به نوعی عوامل کیفیت را از نظر آن ها شناسایی نموده و به مدل
مطلوب کیفیت ازنظر همه ذینفعان دسترسی پیدا کرد که این مدل
متناسب با زمینه فرهنگی و اجتماعی و  ...منحصربه فرد خود
باشد  .آنچه مسلم است به کارگیری مدل ها والگوهای تقلیدی،
راهگشا نخواهد بود؛ چنانچه هاروی می گوید آنچه کشورهای
درحال توسعه در اکثر موارد انجام داده اند تقلید و اقتباس از ابزار
سنجش کیفیتی است که در کشورهای توسعه یافته مورداستفاده
قرار می گیرد ( .)6یکی از مهمترین عوامل پیشران توسعه آموزش
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
عالی ایران تالش می کنند .اما در این نظام هیچ یک از دانشگاه ها
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
 .بر این اساس ،مدل رقابتی بین دانشگاه ها  ،چه دولتی  ،چه آزاد ،
از نوع رقابت بدون همکاری است(.)7در مقابل عوامل پیش برنده
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
عوامل می تواند منابع کالبدی نامطلوب باشد .این مسئله باعث عدم
کارایی و کاهش حضور مؤثر دانشجویان در فضاهای آموزشی
میگردد( .)1از سوی دیگر نبود منبع مالی مشخص و شفاف نیز از
دیگر عوامل بازدارنده توسعه آموزش عالی کشور محسوب می شود
از جمله آن می توان به تداوم سیاست هایی که همچنان بر نقش
پررنگ دولت تأکید دارد ،اشاره نمود .به باور بسیاری از محققان،
ریشه اصلی مشکل تأمین مالی در بخش آموزش کشور ،حاکمیت
نگرش نهاده محور به این بخش است ،به طوری که دولت های
مختلف از الگوی مشابهی که به الگوی دیوان ساالرانه یا دولتی
(.)8
اند
کرده
تبعیت
است،
معروف
مدرکمحوری یا مدرکگرایی از دیگر عوامل بازدارنده و معضلی
است که عبارت از بیتوجهی به افراد خالق ،نوآور و کارآفرین و
توجه به مدرک و استخدام دولتی ،که این روند در مقابل مهارت
محوری و کارمحوری قرار میگیرد .مدرکگرایی یکی از ابعاد

افزایش معضل بیکاری در برخی از کشورها میباشد .عبور از
مدرکگرایی ،نیازمند یک فرهنگ و بسترسازی بر اساس بهبود و
تصحیح قوانین و مقررات است(.)9از دیگر عوامل بازدارنده ای که
میتواند مانع از توسعه آموزش عالی گردد ،فرآیند یاددهی و یادگیری
نامطلوب است .نکتۀ اصلی در مورد فرصت یادگیری این است که
یادگیرنده زمان الزم برای یادگیری را در اوقاتی که برای او مقدور
و میسر است به فعالیت های مربوط به برنامه های درسی خود
اختصاص دهد ،تا بیشترین پیشرفت را در جهت اخذ نتایج مورد
انتظار به دست آورد .اگر چنین باشد مراکز آموزشی به طور عام و
دانشگاه ها به طور خاص ،در آینده باید فرایند یاددهی ـ یادگیری را
طوری سازمان دهند که فرصت مشارکت برای همۀ دانشجویان را
دراین فرایند و در زمان و مکان دلخواه فراهم آورن در غیر این
صورت عدم مطلوبیت در این فرآیند سبب کاهش روند توسعه
آموزش عالی می گردد( .)10پاسخگویی دانشگاه در برابر
جامعه(التزام اجتماعی) ،قابلیت اعتماد و حفظ کیفیت و اعتبار
علمی آن ،با تکیه بر استقالل و آزادی دانشگاه به دست خواهد
آمد .دانشگاهی که فاقد هویت علمی و فرهنگی مستقل است ،نه
می تواند مؤثر باشد و نه پاسخگو ،لذا عدم استقالل دانشگاه یکی
از عواملی است که می تواند روند توسعه آموزش عالی را کاهش
دهد.)11( .تعامل بیرونی دانشگاه به معنای تعهد و مسئولیت پذیری
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
مشروعیت و عدم مشارکت و حمایت ذینفعان بیرونی دانشگاه را به
همراه داشته باشد که این امر خود در بازدارندگی توسعه آموزش
عالی موثر خواهد بود(.)10دسترسی به یادگیری در سطح عالی،
بخشی از حقوق شهروندان برای دانستن به ویژه در اقتصاد دانش و
جامعه یادگیرنده است .در دو دهه اخیر گام های بسیار مفیدی در
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
نشانگرهای کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی ،از شکاف عمیق
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
موثرتر و سازماندهی شده به بررسی شکل توسعه و به ویژه موانع
آن بپردازد .بر همین اساس الزم است که در ابتدا به بررسی عوامل
پیشران و بازدارنده در توسعه آموزش عالی پرداخته شود و پس از
شناسایی عوامل پیشران و بازدارنده توسعه آموزش عالی  ،عوامل
پیشران را تقویت و عوامل بازدارنده را محدود یا از بین ببریم .بر
این اساس سوال اصلی تحقیق را میتوان چنین مطرح نمود عوامل موثر
برتوسعه آموزش عالی استان گیالن کدامند؟
ادبیات و پیشینه تحقیق
تغییر و تحول در سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعادل و نظام مند
آن ،نیازمند تفکر و عمل برنامهریزی و مدیریت و سازگاری با
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مواد و روش ها
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
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محیط درون سازمانی و محیط بیرونی دانشگاه به منظور پاسخگویی
به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
است .از دیدگاه های مختلفی میتوان به بحث در مورد «توسعه
دانشگاهی» وآموزش عالی پرداخت .بدین جهت ،بررسی و شناخت
عوامل تأثیر گذار در فرآیند توسعه دانشگاهی میتواند نمایی از این
تبیین ها را ترسیم نمایدسند چشمانداز ،1404ایران آینده را در
جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب
غربی تصویر کرده است .مطالعه فرآیند توسعه در جهان ،حکایت
از این واقعیت دارد که نظامهای آموزش عالی ،همواره عامل بنیادی
تکامل و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع بودهاند.
بنابراین ،کشورهایی که خواهان توسعه همه جانبه ،متوازن و پایدار
هستند ،الزم است نظام آموزش عالی خود را به طور متوازن و پایدار
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
دانشگاهی یاری می رساند تا با نگاه و اندیشه ای عمیق بتوانند الگوی
موجود هدایت دانشگاه و برنامهریزی و توسعه دانشگاهی را مورد
تامل قرار داده و در نوع سازماندهی فعالیتهای دانشگاهی ،خالقیت
و نوآوری را مد نظر قراردهند .بدین جهت برخورداری از تفکر
برنامهریزی و سازماندهی ضرورتی اساسی است ( .)4تایشلرتوسعه
کمی 1آموزش عالی را همان اندازه و گستردگی نظام آموزش عالی
میداند .به نظر وی گسترش آموزش عالی در اکثر کشورها به عنوان
یک روند مثبت پیگیری میشود .امّا توجه عمده در این حیطه بیشتر
به موازین ثبتنامی یا نامنویسی معطوف بوده و کمتر به تعداد کل
مؤسسات ،دانشجویان و کارکنان و یا فعالیتهای پژوهشی توجه
شده است  .جنبههای بنیادی نهاد دانشگاه را شامل این ابعاد میداند:
وظایف ،مأموریت ها ،اهداف ،فلسفه دانشگاه به عنوان یک نهاد،
ساختارها ،خدمات .هوموک و جی آنگ 2در پژوهشی با عنوان
فشرده سازی آموزش عالی و چالش برای اشتغال و تحرک اجتماعی
فارغ التحصیالن :تجربه های شرق آسیا و بازتاب های جامعه
شناختی ،به این نتیجه دست یافتند که رشد سریع تحصیالت عالی در
آسیا موجب توزیع و ترویج آموزش عالی می شود .با این وجود،
تحقیقات مقدماتی قبلی نشان داده است که گسترش سریع تحصیالت
عالیه لزوما باعث افزایش تحرک اجتماعی نمی شود ،بلکه تشدید
نابرابری در آموزش و پرورش ،به ویژه هنگامی که آموزش عالی به
طور فزاینده ای خصوصی می شود ( .)12مارتا و همکاران 3در
پژوهشی با عنوان مفهوم سازی مؤسسات آموزش عالی پایدار ،نقش
ها ،موانع و چالش های پایداری :یک مطالعه اکتشافی در پرتغال ،به
این نتیجه دست یافتند که مشارکت کنندگان از موضوع پایداری
آگاهی دارند اما آنها با مفهوم یک دانشگاه پایدار آشنا نیستند ؛فقدان
منابع مالی و منابع مالی موانع اصلی پایداری است؛ شیوه های پایدار
هنوز با هزینه های مالی همراه است( .)13پریساکاریو  4در پژوهشی
با عنوان دیدگاه های جدید پیش برنده کیفیت در آموزش عالی اروپا،
. Quantitative Development
2
. HoMok, Jiang

به این نتیجه دست یافت که مؤسسات آموزش عالی تضمین کیفیت
مسئولیت پذیری موسسات و مردم را بر عهده دارند تا اطمینان
حاصل شود که ارائه دهندگان خدمات آموزشی و تجربه استاندارد
خوبی برای حفظ اعتماد به نظام آموزشی در سطح ملی و بین المللی
ارائه داده اند ( .)14از این رو ،مکانیزم بازرسی کیفیت اطمینان،
توصیه های ارزشمند برای چگونگی نهادهای قانونی از جمله عوامل
ارتقا کیفیت رد آموزش عالی اروپا می باشد.فقیه حبیبی و کاوسی
در پژوهشی با عنوان ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ کیفیت
در نظام دانشگاهی کشور دریافتند که موضوع های آموزشی ،روش
های تدریس ،ارتباطات اجتماعی باید آنچنان سازمان دهی شوند که
در آن روان شناسی در خدمت آگاهی از نظم شناخت و ادراک
خود ،علوم برای شناخت طبیعت  ،علوم اجتماعی و تاریخ برای
شناخت روابط و فرهنگ اجتماعی و باالخره الهیات برای هماهنگ
سازی مجموعه شناخت ها در توسعه شناخت درآید( .)16چوپانی و
همکاران ،در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت در نظام آموزش عالی
ایران؛ موانع ،چالش ها و ارائه راهکارها ،دریافتند که گسترش کمی
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
زیادی مواجه کرده است ( .)16آقاتبار رودباری و همکاران در
پژوهشی با عنوان بررسی شکاف استقالل دانشگاهی از دیدگاه
خبرگان دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل و
صنعتی نوشیروانی) دریافتند که وجود شکاف بین وضع موجود و
مطلوب تمامی ابعاد استقالل دانشگاهی در دو دانشگاه ،بیانگر این
است که استقالل دانشگاهی مطالبه ای است که این دو دانشگاه در
جستجوی آن هستند .گرایش به کسب مؤلفه های استقالل دانشگاهی
در این دانشگاهها و ادراک خأل موجود ،نشان دهندة تمایل به
توسعه یافتگی است .برنامه ریزی برای کاهش یا رفع شکاف موجود،
تنها راه دستیابی به استقالل دانشگاهی مطلوب است( .)17رضائیان و
همکاران در پژوهشی با عنوان تحلیل چالش های فراروی دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی ایران ،دریافتند
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
آموزشی و موارد ناشی از شرایط اجتماعی قرار دارد(.)18

مطالعه عوامل موثر بر توسعه آموزش عالی استان97 ...

یافته ها
مدلسازی معادالت ساختاری به روش  AMOSشامل مراحل
آزمون مدل اندازهگیری و آزمون مدل ساختاری میباشد .آزمون
مدل اندازهگیری شامل بررسی پایایی (همسانی درونی) و روایی
تشخیصی میباشد .برای بررسی پایایی و همسانی درونی مدل به روش
 AMOSمالکهای مختلفی وجود دارد که عبارتند از  :پایایی
هر یک از گویهها و متغیرهای مشاهده شده برازش و سطح
معناداری هر یک از سازهها ؛برای سنجش اولین مالک پایایی ،به
بررسی پایایی هر یک از گویهها میپردازیم .اگر بارهای عاملی هر
گویه بر سازه مربوط به خود معنیدار باشد ،میتوان استدالل نمود
که گویهها از اعتبار کافی برخوردار میباشند .در جداول زیر
بارهای عاملی گزارش شدهاند .مقادیر بار عاملی بیشتر از  0/5قابل
قبول میباشند.
همان طور که در جدول شماره ( )1مشاهده میشود ،بار عاملی
مربوط به عوامل پیشران توسعه کلیه ی گویه ها در سطح 0.001
معنی دار و در تحلیل های بعدی در مدل باقی می مانند.

جدول  .1بارعاملی و اعداد معناداری متغیر عوامل پیشران توسعه آموزش عالی استان گیالن
عوامل پیشران
عامل ها
p
CR
بار عاملی
1
عوامل انسانی
0.001
27.571
0.597
عوامل مرتبط به امور مالی و پرداخت منصفانه
0.001
35.391
0.756
عوامل کالبدی

فصلنامه طب و قرآن

معنیداری
تایید
تایید
تایید
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توسعه مراکز آموزش عالی استان گیالن بوده است .پژوهش حاضر
همجنین مطالعه ای توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل  3663از خبرگان و اساتید و مدیران مراکز
آموزش عالی استان گیالن می باشد که با توجه به جدول مورگان
 331نفر به عنوان حجم نمونه و توزیع پرسشنامه اولیه به صورت
طبقه ای –تصادفیانتخاب شدند .همچنین از نظر  15نفر خبره نیز
جهت ارزشگذاری معیارها در مدل  TOPSISو  AHPبهره
گرفته شد .روش گرد آوری داده ها کتابخانه ای و ابزار گرد آوری
داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر  11معیار و  37زیر معیار
در قالب عوامل درون و برون سازمانی پیشران و  12معیار و 36
زیر معیار در قالب عوامل بازدارنده درون و برون سازمانی بازدارنده
بر اساس مرور جامع بر ادبیات مرتبط شاخص های توسعه آموزش
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
استاد راهنما و کارشناسان تایید گردیده است و پایایی آن نیز با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب 0.894مورد تایید قرار
گرفته است .پرسشنامه شماره دو ،پرسشنامه خبره مقایسات زوجی
عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه آموزش عالی بر اساس مدل
(AHPبا اعمال نظر  15نفر خبره)پرسشنامه شماره  ،3پرسشنامه
خبره جهت انجام رتبه بندی هر یک از عوامل (ابعاد) در مدل
( TOPSISبا اعمال نظر  15نفر خبره) .در این پرسش نامه
خبرگان به گویه های ارائه شده امتیازات  1-9تخصیص داده اند.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند
معیاره AHPو  TOPSISصورت پذیرفت .تحلیل سلسله
مراتبی  AHPروشی است که امکان تصمیم گیری صحیح بـا
حـضور معیارهـای کیفـی و کمی و ترکیبی را فراهم می کند .در
این تکنیک عواملی که در تصمیمگیری مهم می باشند در قالب یک
ماتریس تصمیم گیری بصورت سلسله مراتبی ارائه می گردد .در
مرحله بعد در  AHPعناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه
خود در سطح باالتر بـه صورت زوجی مقایـسه شـده و وزن و میزان
اهمیت آنها محاسبه می گردد .به این وزنها ،وزن نسبی اطالق می
گردد .سپس با تلفیق این وزنها وزن نهایی هـر گزینه مشخص می
شود .روش محاسبه وزنها از ماتریس تصمیم به سازگار یا ناسازگار
بودن ماتریس تـصمیم وابـسته اسـت .که در صورت کوچک تر
بودن نسبت پایندگی ( )CRاز عدد  0/1داللت بر سطح قابل قبول
پایندگی در مقایسه های دو به دو خواهد بود .بعد از اینکه وزن هر
گزینه را نسبت به هر معیار بدست آمد ،وزن خـود معیارهـا را

نیـز بطـور مـشابه نسبت به هدف محاسبه شده و سپس وزن نهایی
هر گزینه نیز محاسبه میگردد.در تحقیق حاضر تمامی مراحل فوق
در محیط نرمافزاری  Expert choiceانجام گرفته است .واژه
 TOPSISبه معنی روشهای ترجیح براساس مشابهت به راه حل
ایدهآل است .در این روش  mگزینه بوسیله  nشاخص ارزیابی
میشود .منطق اصولی این مدل راهحل ایدهآل (مثبت) و راهحل ایدهآل
منفی را تعریف میکند .راه حل ایده آل (مثبت) راه حلی است که
معیار سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش میدهد .گزینه بهینه،
گزینه ای است که کمترین فاصله از راه حل ایدهآل و در عین حال
دورترین فاصله از راه حل ایدهآل منفی دارد .به عبارتی در رتبهبندی
گزینهها به روش تاپسیس گزینه هایی که بیشترین تشابه را با راهحل
ایده آل داشته باشند ،رتبه باالتری کسب میکنند .در این روش A+
و  A-به ترتیب ،راه حل ایده آل و راه حل ایدهآل منفی است.
گزینه  A1به نسبت گزینه  A2فاصله کمتری تا راه حل ایده آل
و فاصله بیشتری را تا راه حل ایده آل منفی دارد .در تحقیق حاضر
از نظرات  15نفر از خبرگان برای بیان میزان توافق در راستای
ارزشگذاری معیارها و انتخاب گزینههای مناسب بهره گرفته شده
است .همچنین در جهت بررسی روایی و پایایی متغیرها از روش
معادالت ساختاری در نرم افزار  AMOSاستفاده شده است.

 98فروغ نجاری و همکاران

عامل ارزیابی اموزه های دینی فرهنگی
عامل فرآیندی
پاسخگویی
فناوری
رقابت
نظام ملی تضمین کیفیت
تعامل بیرونی
تعامل با ذینفعان

0.698
0.551
0.59
0.525
0.574
0.997
0.571
0.582

31.275
25.368
29.93
17.573
27.108
42.194
16.104
48.422

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

شکل  .1مدل اولیه اندازه گیری متغیر عوامل پیشران در حالت تخمین استاندارد
شکل ( )1بارهای عاملی ( )λرا برای هریک از معرفهای عوامل
پیشران ویژه نشان میدهد .بنابر نتایج بدست آمده مقدار بارهای
عاملی متغیرهای آشکار از نقطه برش  0/2و مقدار آماره تی آنها
نیز از نقطه برش  1/96بزرگتر بود ( )P>0/05که نشان از اطمینان
به سازه مورد نظر دارد .همچنین شاخصهای کلی برازش نشان می-
دهند که مدل تدوین شده تا حد زیادی قابل قبول است .نسبت کائی
اسکوئر مدل به درجه آزادی (،)CMIN/DF=2.190

شاخصهای برازش تطبیقی بزرگتر از  0/90و شاخصهای مقتصد
بزرگتر از  0/50و همچنین شاخص  RMSEAکه مقدار 0/049
را نشان میدهد همگی تأیید کننده این نتیجه است که مدل تدوین
شده تا حد زیادی قابل قبول تلقی میشود.
همان طور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،بار عاملی کلیه ی
گویه های مربوط به عوامل بازدارند توسعه آموزش عالی در سطح
 0.001معنی دار و در تحلیل های بعدی در مدل باقی می مانند.
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معنیداری
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
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جدول ( .)2بارعاملی و اعداد معناداری متغیر عوامل بازدارنده توسعه آموزش عالی
عوامل بازدارنده
عامل ها
P
CR
بار عاملی
1
منابع مالی ناکارآمد
0.001
24.527
00.59
منابع کالبدی ضعیف
0.001
24.926
6520.
تعامل درونی ناکارآمد
0.001
3.632
10.69
آموزش ضعیف
0.001
35.148
5170.
منابع انسانی غیراثربخش
0.001
23.926
9750.
سیاست گذاری های نامناسب
0.001
2.261
550.5
عدم استقالل دانشگاه ها
0.001
5.057
420.5
فرهنگ علمی غیراخالقی
0.001
10.594
7630.
مدرک گرایی
0.001
13.753
1640.
تعامل بیرونی محدود
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فاصله گرفتن از فضای رقابتی
تعامل فرا ملی ضعیف

2790.
0.693

33.514
38.51

0.001
0.001

تایید
تایید

شکل  .2مدل اولیه اندازه گیری متغیر عوامل بازدارنده در حالت تخمین استاندارد
شکل ( )2بارهای عاملی ( )λرا برای هریک از معرفهای عوامل
بازدارنده نشان میدهد .بنابر نتایج بدست آمده مقدار بارهای عاملی
متغیرهای آشکار از نقطه برش  0/2و مقدار آماره تی آنها نیز از
نقطه برش  1/96بزرگتر بود ( )P>0/05که نشان از اطمینان به
سازه مورد نظر دارد .همچنین شاخصهای کلی برازش نشان میدهند
که مدل تدوین شده تا حد زیادی قابل قبول است .نسبت کائی
اسکوئر مدل به درجه آزادی (،)CMIN/DF=2.292
شاخصهای برازش تطبیقی بزرگتر از  0/90و شاخصهای مقتصد
بزرگتر از  0/50و همچنین شاخص  RMSEAکه مقدار 0/014
را نشان میدهد همگی تأیید کننده این نتیجه است که مدل تدوین
شده تا حد زیادی قابل قبول تلقی میشود.
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

گیرند .در مدل تاپسیس در  6مرحله محاسبات بر اساس  15نفر از
خبرگان و اساتید با سابقه کاری باال انجام می شود که در پژوهش
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
منفی و رتبه بندی نهایی هریک از عامل ها ارائه گردیده است.
رتبه بندی عوامل پیشران توسعه آموزش عالی استان گیالن
در رتبه بندی عوامل پیشران در توسعه آموزش عالی استان گیالن ،
نتایح بدست آمده در جدول شماره ( )3نشان می دهد که مهمترین
عاملی که در توسعه آموزش عالی استان تاثیرگذار خواهد بود عامل
"ارتباط با بازار کار " با امتیاز وزنی  0.839می باشد  .همچنین
عامل " ایجاد زمینه هایی جهت توسعه مهارت های انجام کار در
دانشگاه" با امتیاز وزنی 0.837در رتبه دوم و عامل "شیوه گزینش
مدیران و مسئوالن" با امتیاز وزنی  0.826در رتبه سوم قرار دارد.

فصلنامه طب و قرآن

رتبه
7
12
29
21
13
14
16
19
11
26
4
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جدول  .3فاصله از ایده ال مثبت و ایده ال منفی  ،ضریب نزدیکی و رتبه بندی عوامل پیشران توسعه آموزش عالی
ضریب نزدیکی
+
اندازه فاصله
0.7801
0.025
0.0071
اساتید و اعضای هئیت علمی
0.6875
0.0217
0.0098
مدیران
0.5719
0.02
0.0149
کارکنان
0.6507
0.0225
0.0121
دانشجویان
0.6863
0.0223
0.0102
درآمدها
0.6803
0.0234
0.011
بودجه
0.6721
0.0218
0.0106
فضای آموزشی
0.6566
0.0212
0.0111
امکانات و تجهیزات
0.6891
0.023
0.0104
آزمایشگاه ها
0.594
0.0189
0.013
پایگاه های اطالعاتی
0.7995
0.0252
0.0063
فضای باند اینترنت
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فرهنگ ارزشیابی
کیفیت مداری
شایسته ساالری
شیوه ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی
شیوه تدریس
شیوه گزینش مدیران و مسئوالن
شیوه گزینش دانشجویان
ارائه اطالعات از عملکرد دانشگاه
اطالع رسانی به موقع
شفاف سازی در خصوص فعالیت های دانشگاه
ارائه آمار و اطالعات
فناوری آموزشی
فناوری نوین
بین المللی شدن دانشگاه ها
جهانی شدن
سیستم های رقابتی کارآمد
ایجاد ساختار ملی نظارت و ارزیابی
رتبه بندی دانشگاه ها
اعتبار سنجی و ارزیابی
همکاری آموزش عالی با سایر زیرنظام های جامعه
ارتباط با بازار کار
توجه به انتظارات دانشجویان و کارکنان دانشگاه
پاسخ گویی به فشار جامعه علمی با گروه های آموزشی
ایجاد حس مسئولیت پذیری بین کارکنان ،دانشجویان و هئیت علمی
ایجاد زمینه هایی جهت توسعه مهارت های انجام کار در دانشگاه
توسعه فکری سیستمی
رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه اموزش عالی استان گیالن
در رتبه بندی عوامل بازدارنده در توسعه آموزش عالی استان گیالن
 ،نتایح بدست آمده در جدول شماره ()4نشان می دهد که مهمترین
عاملی که مانع از توسعه آموزش عالی استان تاثیرگذار خواهد بود
عامل " عدم تمایل تدریس اساتید دانشگاه های دولتی در مراکز

0.0115
0.0123
0.0066
0.0202
0.0114
0.0056
0.0222
0.0176
0.0158
0.0072
0.0162
0.0116
0.0068
0.0141
0.0169
0.0171
0.0101
0.0096
0.0118
0.0155
0.0052
0.0109
0.0143
0.0121
0.0052
0.0112

0.0214
0.02
0.0257
0.0153
0.0214
0.0265
0.0109
0.0173
0.0197
0.0245
0.02
0.0226
0.0246
0.0193
0.0185
0.0168
0.0239
0.0228
0.0219
0.0194
0.0272
0.0229
0.0196
0.0206
0.0265
0.0217

0.6499
0.6183
0.7951
0.4315
0.6518
0.8263
0.3296
0.4958
0.5556
0.7733
0.5529
0.6621
0.7838
0.5784
0.5219
0.4961
0.703
0.7029
0.6489
0.5552
0.8394
0.6763
0.5787
0.6309
0.837
0.6606

آموزش عالی غیردولتی " با امتیاز وزنی  0.644می باشد  .همچنین
عامل " بنگاهی شدن آموزش عالی" با امتیاز وزنی 0.581در رتبه
دوم و عامل "نبود حس مسئولیت و پاسخگویی در آموزش عالی" با
امتیاز وزنی  0.561در رتبه سوم قرار دارد.

رتبه
25
35
27
28
32
29
5
11
1
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جدول  .4فاصله از ایده ال مثبت و ایده ال منفی  ،ضریب نزدیکی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه آموزش عالی
ضریب نزدیکی
+
اندازه فاصله
0.3156
0.0108 0.0234
کمبود منابع مالی
0.1037
0.0033 0.0289
درآمدهای پایین
0.2943
0.0104 0.0248
بودجه کم
0.2817
0.0102 0.0261
کمبود امکانات و تجهیزات
0.2242
0.007 0.0244
زیرساخت های ضعیف
0.2774
0.01 0.026
اشتراک ضعیف با پایگاه های علمی
0.5558
0.0208 0.0166
ارتباط نامناسب سیاست گذاران و بازیگران آموزش عالی
0.4626
0.0164 0.0191
ضعف ارتباط بین زیربخش های آموزش عالی
0.6444
0.0218 0.012
عدم تمایل اساتید دانشگاه های دولتی در مراکز آموزش عالی غیردولتی
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22
25
5
36
20
3
37
35
30
8
32
17
6
28
33
34
9
10
23
31
1
15
27
24
2
18
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اختصاص تبعیض آمیز ردیف بودجه از سوی دولت
عملی نبودن استاندارد تعیین شده از سوی وزارت علوم درباره نسبت اعضای هئیت علمی به
دانشجو برای موسسات آموزش عالی غیردولتی،
گسترش بی رویه پردیس ها و شعب دانشگاه های دولتی،
وجود تبعیض در برخورداری از امکانات دولتی میان موسسات غیرانتفاعی با دانشگاه های دولتی
انگیزه ناکافی در بین دانشجویان
انگیزه ناکافی بین اعضای هئیت علمی
به روز نبودن اساتید
بومی گزینی
گسترش کمی آموزش عالی
بنگاهی شدن آموزش عالی
عدم استقالل دانشگاه ها
وجود منابع تصمیم گیری متعدد در آموزش عالی
نبود حس مسئولیت و پاسخگویی در آموزش عالی
وجود ارگان های موازی تصمیم گیرنده برای دانشگاه
عدم آزادی علمی و اندیشه در آموزش عالی
نبود فضای نقد در دانشگاه
ضعف کرسی های آزاداندیشی
مدرک محوری
بی اعتبار شدن علم
ضعف ارتباط آموزش عالی با صنعت
جزیره ای عمل کردن آموزش عالی
تناسب ضعیف برنامه درسی با نیازهای بازار کار
نبود فضای رقابت
ضعف حضور بخش خصوصی در آموزش عالی
همکاری ضعیف دانشگاه ها با مراکز اموزشی بین المللی
عدم استفاده از اساتید برجسته خارجی در فرآیند یاددهی
توجه کم به جهانی شدن
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0.0154 0.0208

0.4254

14

0.0042
0.0176
0.0173
0.0116
0.0083
0.0151
0.0151
0.0212
0.0146
0.014
0.0207
0.0167
0.0028
0.004
0.015
0.0091
0.0117
0.0202
0.015
0.0155
0.0122
0.0188
0.012
0.0183
0.0184

0.1305
0.4774
0.5
0.3264
0.2504
0.4154
0.4068
0.5813
0.3998
0.3698
0.5612
0.4482
0.087
0.1251
0.399
0.2678
0.3298
0.537
0.4072
0.4423
0.3527
0.5588
0.3309
0.5125
0.4964

33
10
8
24
31
15
17
2
18
20
3
12
36
34
19
30
23
6
16
13
21
4
22
7
9

0.0279
0.0193
0.0173
0.0239
0.025
0.0213
0.0221
0.0153
0.022
0.0238
0.0162
0.0205
0.0291
0.0278
0.0226
0.0248
0.0237
0.0174
0.0219
0.0195
0.0224
0.0149
0.0242
0.0174
0.0187

نسبت وزنی  0.384دارای باالترین اولویت می باشد  .همچنین
"عامل فرآیندی" با نسبت وزنی  0.299در اولویت دوم " ،عامل
پاسخگویی" با نسبت وزنی  0.173در اولویت سوم " ،عامل
کالبدی" با نسبت وزنی  0.099در اولویت چهارم" ،عوامل انسانی"
با نسبت وزنی  0.067و در نهایت "عامل فرهنگی" با نسبت وزنی
 0.048در اولویت آخر قرار دارد .همچنین نرخ سازگاری()CR
محاسبه شده در شکل ( )3برابر  0.01بوده و چون کمتر از 0.1
است ،بنابراین سازگاری شاخص ها با هدف پژوهش قابل قبول می-
باشد
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اولویت بندی معیارهای عوامل پیشران و بازدارنده توسعه آموزش
عالی با مدل AHP
پس از تعیین شاخص های پژوهش با بهره گیری از نظرات خبرگان
و کارشناسان برای مقایسه شاخصهای کلی با یکدیگر ابتدا وزن
شاخص ها با استفاده از مقایسات زوجی هر عامل در محیط نرم-
افزاری  Expert choiceمحاسبه گردید که در ادامه به آن
پرداخته شده است.
اولویت بندی معیارهای درون سازمانی عوامل پیشران
پس از مقایسات زوجی عامل های پیشران نسبت به هدف مورد
مطالعه تحقیق ،نشان داده شد که "عوامل مرتبط به امور مالی" با

0.0108 0.0241

0.3091

26
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جدول  .5ماتریس مقایسات زوجی ،ضریب اهمیت و اولویت بندی معیارهای درون سازمانی عوامل پیشران
عوامل
ضریب
عامل
عامل
عوامل
عوامل
پاسخگویی
مرتبط به
ماتریس
اهمیت
فرآیندی
فرهنگی
کالبدی
انسانی
امور مالی
0.067
1/6
1/3
5
1/5
1/7
عوامل انسانی
عوامل مرتبط به امور
0.384
3
2
4
8
مالی
0.099
1/4
1/4
3
عوامل کالبدی
0.048
1/2
1/3
عامل فرهنگی
0.299
3
عامل فرآیندی
0.173
پاسخگویی

اولویت
پنجم
اول
چهارم
ششم
دوم
سوم

شکل  .3محاسبه وزن معیارهای درون سازمانی عوامل پیشران در نرم افزار Expert choice
اولویت بندی معیارهای برون سازمانی عوامل پیشران توسعه آموزش
عالی استان گیالن
پس از مقایسات زوجی معیارهای برون سازمانی عوامل پیشران
نسبت به هدف مورد مطالعه تحقیق ،نشان داده شد که "عامل تعامل
با ذینفعان" با نسبت وزنی  0.419دارای باالترین اولویت می باشد .
همچنین "نظام ملی تضمین کیفیت" با نسبت وزنی  0.239در

اولویت دوم " ،تعامل بیرونی" با نسبت وزنی  0.215در اولویت
سوم" ،عامل فناوری" با نسبت وزنی  0.076در اولویت چهارم و در
نهایت"عامل رقابت" با نسبت وزنی  0.051در اولویت آخر قرار
دارد .همچنین نرخ سازگاری( )CRمحاسبه شده در شکل ( )4برابر
 0.4بوده و چون کمتر از  0.1است ،بنابراین سازگاری شاخص ها
با هدف پژوهش قابل قبول میباشد

اولویت
چهارم
پنجم
دوم
سوم
اول
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جدول  .6ماتریس مقایسات زوجی ،ضریب اهمیت و اولویت بندی معیارهای برون سازمانی عوامل پیشران
ضریب
تعامل با
نظام ملی
تعامل بیرونی
رقابت
فناوری
ماتریس
اهمیت
ذینفعان
تضمین کیفیت
0.076
1/7
1/6
1/5
4
فناوری
0.051
1/5
1/4
1/3
رقابت
نظام ملی تضمین
0.239
1/3
2
کیفیت
0.215
1/2
تعامل بیرونی
0.419
تعامل با ذینفعان
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چهارم" ،فرهنگ علمی غیراخالقی" با نسبت وزنی  0.097در
اولویت پنجم" ،منابع مالی ناکارآمد" با نسبت وزنی  0.055در رتبه
ششم" ،منابع انسانی غیراثربخش" با نسبت وزنی  0.054در رتبه
هفتم" ،عامل مدرک گرایی" با نسبت وزنی  0.053در رتبه هشتم
و در نهایت "منابع کالبدی ضعیف" با نسب وزنی  0.026در اولویت
آخر قرار دارد  .همچنین نرخ سازگاری( )CRمحاسبه شده در شکل
()5برابر  0.4بوده و چون کمتر از  0.1است ،بنابراین سازگاری
شاخص ها با هدف پژوهش قابل قبول میباشد.

اولویت بندی معیارهای درون سازمانی عوامل بازدارنده توسعه
اموزش عالی استان گیالن
پس از مقایسات زوجی معیارهای درون سازمانی عوامل بازدارنده
نسبت به هدف مورد مطالعه تحقیق ،نشان داده شد که "عدم استقالل
دانشگاه ها " با نسبت وزنی  0.223دارای باالترین اولویت می باشد.
همچنین "تعامل درونی ناکارآمد" با نسبت وزنی  0.198در اولویت
دوم " ،آموزش ضعیف" با نسبت وزنی  0.171در اولویت سوم،
"سیاست گذاری های نامناسب" با نسبت وزنی  0.121در اولویت

ماتریس

جدول .7ماتریس مقایسات زوجی ،ضریب اهمیت و اولویت بندی معیارهای درون سازمانی عوامل بازدارنده
سیاست
فرهنگ
عدم
منابع
تعامل
منابع
منابع
مدر ضریب
گذاری
آموز
علمی
استقالل
انسانی
کالب درونی
مالی
اهمی
ک
های
ش
دانشگ غیراخالق
غیراثرب
ناکارآم
دی
ناکارآم
ت
گرایی
نامناس
ضعیف
ی
اه ها
خش
د
ضعیف
د
ب
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1/6

1/7

4

1/2

1/4

1/7

1/3

0.055

ششم

1/3

1/6

1/2

1/3

1/5

1/5

1/2

0.026

نهم

1/2

2

4

2

3

3

0.198

دوم

3

1/2

1/4

4

2

0.171

سوم

1/3

1/3

1/2

3

0.054

هفتم

1/4

2

4

 0.121چهارم

3

3

0.223

اول

2

0.097

پنجم

0.053

هشتم
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منابع مالی
ناکارآمد
منابع
کالبدی
ضعیف
تعامل
درونی
ناکارآمد
آموزش
ضعیف
منابع
انسانی
غیراثرب
خش
سیاست
گذاری
های
نامناسب
عدم
استقالل
دانشگاه ها
فرهنگ
علمی
غیراخالقی
مدرک
گرایی

3

اولوی
ت
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شکل  .5محاسبه وزن معیارهای درون سازمانی عوامل بازدارنده در نرم افزار Expert choice
اولویت بندی معیارهای برون سازمانی عوامل بازدارنده توسعه
آموزش عالی استان گیالن
پس از مقایسات زوجی معیارهای برون سازمانی عوامل بازدارنده
نسبت به هدف مورد مطالعه تحقیق ،نشان داده شد که "تعامل
بیرونی " با نسبت وزنی  0.630دارای باالترین اولویت می باشد.
همچنین "فاصله گرفتن از فضای رقابتی" با نسبت وزنی  0.218در

اولویت دوم و در نهایت "تعامل فراملی ضعیف" با نسبت وزنی
 0.151در اولویت آخر قرار دارد  .همچنین نرخ سازگاری()CR
محاسبه شده در شکل ( )6برابر با  0.01بوده و چون کمتر از 0.1
است ،بنابراین سازگاری شاخص ها با هدف پژوهش قابل قبول می-
باشد.

جدول  .8ماتریس مقایسات زوجی ،ضریب اهمیت و اولویت بندی معیارهای برون سازمانی عوامل بازدارنده
تعامل بیرونی محدود فاصله گرفتن از فضای رقابتی تعامل فرا ملی ضعیف ضریب اهمیت
ماتریس
0.630
3
4
تعامل بیرونی محدود
0.218
2
فاصله گرفتن از فضای رقابتی
0.151
تعامل فرا ملی ضعیف

اولویت
اول
دوم
سوم

شکل .6محاسبه وزن معیارهای برون سازمانی عوامل بازدارنده در نرم افزار Expert choice
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نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه آموزش عالی
استان گیالن می باشد .مبانی نظری پژوهش مرور مبانی نظری
پژوهش نشان داد که به منظور تحلیل توسعه آموزش عالی  ،شناخت
عوامل ارتقاء دهنده و بازدارنده توسعه در این نهاد ضروری میباشد.
بدون شناسایی عوامل ارتقاء دهنده و برنامه ریزی در جهت تقویت
آنها و شناسایی عوامل بازدارنده و برنامه ریزی در جهت محدود
نمودن آنها ،دستیابی به توسعه مطلوب میسر نخواهد بود .نتایج
حاصل از نظرسنجی با ذینفعان و اساتید دانشگاه های استان گیالن،
نشان داد که عواملی که بر توسعه آموزش عالی این استان تأثیرگذار
می باشند ،در دو دسته پیشران و بازدارنده قابل طبقه بندی می باشند.
هر یک ازین عوامل خود در دو طبقه فرعی عوامل درونی و بیرونی
و تعادل و توازن بین عوامل بیرونی و درونی قابل بررسی می باشند.
همانگونه که عدم توجه به توازن بین کیفیت و کمیت در آموزش
عالی ،در حال حاضر آموزش عالی را با چالش عظیم کمیت و بحران
های ناشی از آن گرفتار نموده است ،تسریع این عدم توجه به تعادل
بین ابعاد مختلف کیفیت در آموزش عالی در مقوله های آن می تواند

تهدیدی جدی برای توسعه آموزش عالی در پیش رو داشته باشد.
برای توسعه آموزش عالی ،تنها توجه به عوامل مؤثر درونی و بیرونی
و تعادل بین این عوامل ،کارگشا نمی باشد و آموزش عالی بایستی
دیده بان خوبی در شناسایی عوامل بازدارنده توسعه باشد چنانچه
نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد در کنار عوامل مؤثر درونی و
بیرونی یک سری عوامل بازدارنده هم هستند که مانع تحقق توسعه
در آموزش عالی می شوند و این عوامل نیز به نوبه خود به عوامل
درونی و بیرونی قابل تفکیک اند .همه عوامل بازدارنده و عوامل
مؤثر بر توسعه مسیر را برای تحقق کیفیت هموار می سازد .و اما
اینکه توسعه در آموزش عالی استان گیالن به دنبال چه چیزی می
باشد آنچه از نتایج این پژوهش روشن گردید ،به طورکلی در در
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
توجه قرار گیرد .از سوی دیگر عواملی چون عدم استقالل دانشگاه
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.
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