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 کیدهچ

یابی اعتبارپژوهش حاضر شناسایی و هدف  هدف:

دولتی  هایدانشگاهیافتگی آموزشی توسعهی هاشاخص

 شهر تهران بود. 

 .ی و کاربردی استاتوسعهاین پژوهش یک پژوهش  روش:

ی علمئتیهکلیه اعضای جامعه آماری پژوهش، 

 69-69دولتی شهر تهران در سال تحصیلی  هایدانشگاه

تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه پژوهش با توجه به حجم 

نفر از  744جامعه آماری، براساس جدول مورگان، تعداد 

ی ریگنمونهبا روش  هادانشگاهی این علمئتیهاعضای 

نمونه پژوهش انتخاب شدند.  عنوانبهی اطبقه

مون تحلیل عاملی اکتشافی و با آز هاداده لیوتحلهیتجز

 انجام شد. تأییدی 

شاخص اعضای  :از اندعبارت هاشاخص:هاافتهی

ی فعالیت آموزشی اعضای هامؤلفهی دانشگاه با علمئتیه

علمی و ی، فعالیت پژوهشی اعضای هیئتعلمئتیه

نشانگر،  14علمی با ی اعضای هیئتاحرفهی هایتوانمند

ی امکانات آموزشی هامؤلفهشاخص دانشجویان دانشگاه با 

دانشجویان، وضعیت تحصیلی دانشجویان و وضعیت 

نشانگر و شاخص فرآیند  24پژوهشی دانشجویان با 

ی امکانات آموزشی و پژوهشی هامؤلفهزشی دانشگاه با آمو

 نشانگر.  24دانشگاه و وضعیت درآمدی دانشگاه با 
 

 هایدانشگاهیافتگی آموزشی، توسعه، اعتباریابی، هاشاخص: هاکلید واژه

 دولتی.

Abstract. 

 The purpose of this study was to identify 
and validate educational development 

indicators of public universities in Tehran. 

Method: this research is a developmental 

and applied research. The statistical 

population of the study consisted of all 

faculty members of public universities of 
Tehran in the academic year of 2017-18. To 

select the research sample according to the 

size of the population, based on the Morgan 
table, 400 faculty members of these 

universities were selected by stratified 

sampling as a sample of research. Data 
analysis was performed by exploratory and 

confirmatory factor analysis . 

Finding: the accredited indicators of : The 
index of the faculty members of the 

university with the components of 

educational activities of the faculty 
members, the research activities of the 

faculty members and the faculty 

competencies of the faculty members with 
17 indicators, Students 'university index with 

the components of students' educational 
facilities, students 'academic status and 

students' research status with 20 markers. 

 
Key Words: Indicators, Validation, 

Educational Development, Governmental 

Universities. 
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 این پژوهش اقتباس از پایان نامه دکتری می باشد
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 و بیان مسئله مقدمه

هاست که از سوی اقتصاددانان، جامعه شناسان و محققان مختلف، سال یافتگیتوسعهتوسعه و مفهوم 

 Maleki and) تاس یافتگیتوسعه، اما مشکل اصلی تعریف توسعه و تفکیک ردیگیممورد توجه قرار 

et al., 2016 .)اتفاقبهتعریف دقیق و واحدی وجود ندارد، اما اکثریت قریب  یافتگیتوسعه، از تاکنون 

توسعه را  (.Nemati and et al., 2014) دانندیم یچندبعدرا فرآیندی  یافتگیتوسعه، نظرانصاحب

دانست که مستلزم تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه  یچندبعدباید فرآیندی 

 انستدکردن فقر مطلق  کنشهیرمردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و 

(Todaro, 2012.)  است که در کل تجدید سازمانی و  یچندبعدنیست، بلکه جریانی  یبعدتکتوسعه

در  یافتگیتوسعهمفهوم  .(Klaus and et al., 2018) اه داردرمتفاوت کل جوامع را به هم یریگسمت

، اما بعدها به معنای کاهش یا از میان بردن فقر، شدیمابتدا به معنای نرخ رشد اقتصادی قلمداد 

گرایش پیدا  حمایت از جامعه در روند توسعهتغییرات اساسی در  اجتماعی و یهاینابرابربیکاری، 

بیش از همه دارای اهمیت  آنچهواقعیت این است که در جهان امروز (. Amartya, 2015) کرده است

، کنندیم یبرداربهره، از منابع طبیعی سازندیمرا متراکم  هاهیسرماهستند که  یانسان این منابعاست، 

 Weru) برندیمو توسعه ملی را پیش  آورندیماجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود  یهاسازمان

et al., 2017 .)حاکی از آن است که آموزش نیز  پردازانهینظر یهایتئورو  هاشهیاندآخرین ، وجودنیباا

ی بررس رونیازااست.  جانبههمهمحور اساسی و گام اول برای دستیابی به یک توسعه سالم، پایدار و 

 های اخیرنظام آموزشی امری است که در سال رابطه متقابل توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی با

 Sakharopoulose, 1994; Gupta and) قیق محققان قرار گرفته استد یهایبررسمورد توجه و 

Sahoo, 2017; Woodhall, 2004; Kennedy, 2016; Barro, 2010; Zhng and Zhuang, 2011; 

Ganegodage and Rambaldi, 2014; Fatemi, 2012).  

رهنگی، سیاسی، مقتضیات فمتناسب با با اصول و ابعادی  است که ةجامع افتهیتوسعهامعه ج    

با تمرکز بر روی چگونگی و  و تاریخی خود پیشرفت داشته باشد یطیمحستیزاجتماعی، 

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و  یطیمحستیزاقتصادی، اجتماعی و  یسازکپارچهی

 (.Dariah and et al., 2016) باشدی و سرمایه اجتماعی فناوری، متکی بر سهم بیشتری از منابع انسان

ولید علم و در ت هاآنتوانمندی، توسعه و استقالل واقعی کشورها نسبت مستقیمی با توانایی  دیتردیب

اذعان  توانیم، امروزه گریدعبارتبه. (Gupta and Sahoo, 2017) دارد هاآنتحقیقاتی  -توسعه علمی

درآمده و به یک ضرورت  یالمللنیبنمادی از توسعه و قدرت ملی و  عنوانبهداشت که علم 

 تواندیمجوامع آموزشی  یافتگیتوسعه(. Meo and et al., 2013) تبدیل شده است ریناپذاجتناب

آینده جوامع  یزیربرنامهو  یگذاراستیسو دورنماهای  اندازهاچشماهمیت بسزایی در روشن ساختن 

 یگذارهیسرماشکل  نیتراثربخشدر آموزش مفیدترین و  یگذارهیسرماامروزه  کهینحوبهداشته باشد، 

تگی دی به آن بسو استقالل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه تا حد بسیار زیا است بلندمدتدر 
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راهبردی در  یهاضرورتامروز توسعه آموزشی از  پرشتابدر دنیای متحول و (. Chelbi, 2016) دارد

و بخصوص نظام آموزش عالی  وپرورشآموزشکه این ضرورت در  هاستیزیربرنامهو  هایگذاراستیس

 گذارانانیبن عنوانبهمحبوب الحق و آرماتیا سن (. Herlina, 2011) االیی برخوردار استاز جایگاه و

رار مورد توجه ق معرفی و نماد استاندارد توسعه جامعه عنوانبها توسعه، شاخص توسعه انسانی رنظریه 

نیز از سوی دیگر، سطوح مختلف توسعه جامعه  .(Biao, 2011; Klugman and et al., 2011) دادند

با توسعه جامعه، (. Schneider, 2014; Chelbi, 2016) شودیمبه نوبه خود منجر به توسعه آموزش 

 ندکیمکارکردهای نظام آموزشی نیز تغییر کرده و موجبات تحوالت اساسی را در روند توسعه فراهم 

(Fatemi amin, 2012). ام آموزش عالی این رسالت را دارد که به تولید، تداوم و توسعه علوم و فنون ظن

مطابق با نیازهای روز جامعه اقدام کند. تحقق اهداف آموزش عالی مستلزم آن است که مسئوالن و 

نهاد  ترینمهم عنوانبه هادانشگاهنظام آموزش عالی آگاه باشند.  یهافرصتو  هاچالشاز  انیمتصد

 ازیموردنالزم به متقاضیان علم، تربیت نیروی انسانی متخصص  یهاآموزشآموزشی وظایف ارائه 

 Country)کشور، خلق و تولید دانش جدید و پیشبرد مرزهای علم و دانش را بر عهده دارند. 

Comprehensive Map, 2010). یک صنعت خدماتی شناخته  عنوانبهآموزش عالی امروزه  ازآنجاکه

برای کسب جایگاه برتر و حفظ مزیت رقابتی، ناچارند به انتظارات جامعه و  هادانشگاهشده است، 

 .(Boon huni, 2016) ط خود توجه نمایندمحی

روبروست،  هاآنمتناوب با  طوربهکه جهان همواره  ییهایدگیچیفرا پدلیل تحوالت مداوم و به    

در معرض نقد و بررسی جامعه و افکار قوی  هانظامآموزشی و آموزش عالی بیش از دیگر  یهانظام

توجه و تأکید روزافزون بر نظام آموزش عالی و استفاده به . گسترش علم و دانش بشری، رندیگیمقرار 

 ,UNESCO Advisory Group)اساسی آن بستگی دارد. یهاچالشرسی و منابع و بر هافرصتبهینه از 

با وجود نبود یک برنامه منظم و متناسب با شرایط بومی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور . (2013

و مؤسسات آموزش عالی  هادانشگاهنیاز به تحول و توسعه  ،هادانشگاهعه نظام آموزش عالی و برای توس

برای  هادانشگاه رونیازا. شودیمضروری  شیازپشیبکانون علم و نوآوری جوامع را  عنوانبهکشور 

 ناختشارزیابی و راهبردی برای  هایبرنامهبرخورداری از کیفیت بهتر و رشد و توسعه بیشتر، نیازمند 

 و یافتگیتوسعهپیمودن راه  منظوربهو شناسایی نقاط قوت و ضعف خود  هادانشگاهوضعیت موجود 

 .(Mousakhani and et al., 2009) باشندمیاز وضعیت موجود خود ارزیابی منظم و متناسب 

و  یازموردنبهبود کیفیت و توسعه تنها از طریق ایجاد یک فرهنگ توسعه مداوم و ایجاد تغییرات     

به  هاآن یافتگیتوسعهارزیابی میزان  واسطهبه هادانشگاهتدریجی در نگرش و طرز تلقی از توسعه 

 کشور )نظام آموزش هایدانشگاهبنابراین ضرورت دارد رهیافت ارزیابی را در سطح کلیه ؛ آیدمیوجود 

نظام  و ارتقاء کیفیت درعالی( به کار ببریم تا بستر الزم جهت نهادینه شدن فرهنگ ارزیابی و بهبود 

صحیح برای رسیدن به اهداف توسعه مستلزم  ریزیبرنامهبنابراین ؛ آموزش عالی کشور مهیا گردد

و پژوهشی  و مراکز آموزش عالی هادانشگاهحال و آینده  هایفعالیتشناخت و توصیف وضع موجود 
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تا در روند توجه به  نمایدمیکمک شناخت و توصیف وضعیت موجود . (Moradi Masihi, 2017) است

 در بخش یرساناطالعو ارتقای سطح  یالمللنیبدانشگاه در عرصه ملی و  یهانقشو  هاتیمسئول

 یریگجهت، هاآنآموزشی کشور و همچنین با مقایسه عملکرد گذشته و حال، ارزیابی درونی و بیرونی 

 Care and) .شوداین بخش میسر و فرهنگی آینده  علمی، آموزشی، پژوهشی هایفعالیتصحیح 

Hanny, 2016)ریزیمهبرناو  هادانشگاهآموزشی  یافتگیتوسعهبنابراین برای ارزیابی وضعیت موجود  ؛ 

ی یابرآموزشی شناسایی و اعتبا یافتگیتوسعه هایشاخصباید ابتدا  هادانشگاهبرای توسعه آموزشی 

را برای ارتقاء و  هادانشگاهارزیابی  هایشاخصانجام شده در این زمینه  هایپژوهششوند. برخی 

، هادانشگاه علمیهیئتاعضای  حول سه محور المللیبیندر سطح  هایدانشگاهبه  شدنلیتبد

 Ministry of Science, Research and) دانندمی هادانشگاهفرآیند آموزش  و هادانشگاهدانشجویان د 

Technology, 2017; Cardiff University, 2013; Cambridge University, 2014; Daneshjoo, 

2013; Tehran University, 2015; Kharazmi University, 2015). 

و  تریافتهتوسعه هایدانشگاهدر شناسایی  تواندمی هادانشگاهآموزشی  یافتگیتوسعهارزیابی میزان     

از امکانات و بودجه دولتی  هادانشگاههر یک از  مندیبهره منظوربه یافتهتوسعهکمتر  هایدانشگاه

برای  ةنیزمشیپبه  تواندمیشود. نتایج این پژوهش  هاآنآموزشی  یافتگیتوسعهمتناسب با میزان 

طراحی الگوی متناسب با وضعیت بومی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نظام آموزش عالی و 

جایگاه  دتوانمیبیانجامد، همچنین  هاآنآموزشی کمی و کیفی  یافتگیتوسعهبرای افزایش  هادانشگاه

که  اساسی مسائلیکی از  یطورکلبهمشخص نماید.  آموزشی یافتگیتوسعههر دانشگاه را از لحاظ 

 یاهروشمنسجم ارزیابی است. در حقیقت فقدان  یهاستمیسبا آن مواجه هستند، فقدان  هادانشگاه

موجب ابهام عملکردی آنان گردیده است. نتایج این ابهام موجب ابهام  هادانشگاهاستراتژیک ارزیابی 

 هایشاخصبر اساس  هاانشگاهدعلمی در  یبندرتبه، عدم هادانشگاهکیفیت، عدم رقابت علمی بین 

 تگییافتوسعه هایشاخصشده است. با اجرای این پژوهش اعتباریابی شده و معتبر  یافتگیتوسعه

 به ارزیابی دقیق و توانیمکه به مدد آن  شوندیمدولتی شناسایی و تبیین  هایدانشگاهآموزشی 

 دولتی پرداخت. هایدانشگاهآموزشی  یافتگیتوسعهمنظمی از میزان 

 

 پژوهش شناسیروش

 هایدانشگاهآموزشی  یافتگیتوسعه هایشاخصبا توجه به هدف پژوهش که شناسایی و اعتباریابی 

. در بخش اول برای استپژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع اسنادی دولتی شهر تهران بود، 

، مبانی نظری و پیشینه مندنظامبه روش تحلیل محتوا، با رویکرد بررسی رسیدن به هدف پژوهش 

 گییافتتوسعهو نشانگرهای  هاشاخص نیتریاساسو  ترینمهمگرفت و  قرار لیوتحلهیتجزپژوهش مورد 

 Haghdoost eskouei and Mehrdad, 2016; Adib haj Bagheri) ، شناسایی شدندهادانشگاهآموزشی 

and et al., 2015 .)از تحلیل  شدهییشناساو نشانگرهای  هاشاخص پژوهش سپس در بخش دوم
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 منظورهبلیکرت  یادرجهبا طیف پنج  یاپرسشنامهمحتوای مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب 

 شدهبرگرفتهپرسشنامه از مبانی نظری و پیشینه پژوهش  کهنیابا توجه به  اعتباریابی، تدوین شدند.

روایی صوری و محتوایی آن، پرسشنامه در اختیار اساتید و متخصصان قرار گرفت و  تأییدبود، برای 

پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش واقع گردید.  هاآن تأییدروایی صوری و محتوایی آن مورد 

محاسبه گردید. با توجه  467/4برای کل پرسشنامه  آمدهدستبهآلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار 

 . تلقی گردید قبولقابلنیز  یریگاندازهبود، پایایی ابزار  44/4که بیشتر از  آمدهدستبهبه این مقدار 

دولتی شهر تهران در  هایدانشگاهکلیه پژوهش  آماری اینجامعه ، هاشاخصدر مرحله اعتباریابی     

 هادانشگاه یبنددستهبرای انتخاب نمونه پژوهش در مرحله اول با توجه بودند.  69-69سال تحصیلی 

 .(Ministry of Science, Research and Technology, 2017) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه دولتی شهر  12جامع بودن نمونه انتخاب شده از بین  منظوربهجامع و تخصصی و  دسته دوبه 

جامع و دانشگاه صنعتی  هایدانشگاهدانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی از میان  2تهران 

د. تصادفی انتخاب شدن صورتبهنمونه  هایدانشگاه عنوانبهتخصصی  هایدانشگاهاز میان  ریرکبیام

ونه نم عنوانبهانتخاب شده  هایدانشگاه علمیهیئتنمونه از میان اعضای  در مرحله دوم برای انتخاب

در مجموع تعداد  69-69دانشگاه در سال تحصیلی  3این  علمیهیئتتعداد اعضای  کهنیابا توجه به 

که  شدندیمنمونه انتخاب  عنوانبه ستیبایمنفر  322نفر بود. طبق جدول مورگان تعداد  1694

نمونه  عنوانبه هادانشگاهاین  علمیهیئتنفر از اعضای  744حصول اطمینان بیشتر تعداد  منظوربه

با توجه به تعداد اعضای  یاطبقهتصادفی  یریگنمونهانتخاب شدند. سپس با استفاده از روش 

 هر دانشگاه تعداد نمونه در آن علمیهیئتدانشگاه متناسب با تعداد اعضای  3هر یک از  علمیهیئت

نشان  1دانشگاه و تعداد نمونه انتخابی در جدول  3 علمیهیئتدانشگاه مشخص شد. تعداد اعضای 

 داده شده است.
 در جامعه و نمونه علمیهیئت: تعداد اعضای (1)جدول 

 درصد  تعداد نمونه  علمی جامعهتعداد هیئت  نام دانشگاه

 49/71  194  024  دانشگاه شهید بهشتی

 44/33  132  971  امیرکبیر دانشگاه صنعتی

 29/29  141  766  دانشگاه خوارزمی

 144  744  1694  جمع

 

نفر  744استخراج شده از ادبیات، پرسشنامه در میان تعداد  هایشاخصبنابراین برای اعتباریابی     

مونه جامعه ن عنوانبه یاطبقه یریگنمونهدولتی شهر تهران که به روش  یهادانشگاه علمیهیئتعضو 

 انتخاب شده بودند، توزیع هادانشگاهآموزشی  یافتگیتوسعهو متخصص در حوزه  نظرصاحبپژوهش و 

 .استفاده شد Amosو  spss افزارنرماز در مرحله اعتباریابی  هاداده لیوتحلهیتجزبرای  شدند.

 



9   توسعه یافتگی آموزشیهای شناسایی و اعتباریابی شاخص... 

 

 پژوهش یهاافتهی

با تحلیل محتوا مبانی نظری و  هادانشگاهآموزشی  یافتگیتوسعه هایشاخصابتدا برای شناسایی 

ادبیات پژوهش پرداخته شد. در این روش با مرور مطالعاتی  مندنظامپیشینه پژوهش با رویکرد بررسی 

و علمی به شناسایی جامع، ارزیابی و سنتز تمامی مطالعات مرتبط  مندنظام صورتبهادبیات پژوهش 

جهت اجرای پژوهش حاضر با روش (. Dortaj and et al., 2017) شودمیبا موضوع پژوهش اقدام 

( ابتدا یک پروتکل )انتظارات، سؤاالت احتمالی، اهداف 1خالصه مراحل زیر انجام شد:  طوربهمذکور، 

شدند؛  وجوجست هاکتابخانهمعتبر علمی و  هایپایگاه( مقاالت و منابع در 2احتمالی و...( تعیین شد؛ 

( مقاالت و متون 7کنار گذاشته شدند؛  مرتبط غیربازنگری شدند و منابع ( نتایج تحقیق مرور و 3

 باریک( 9( اطالعات موردنیاز و مرتبط از درون منابع استخراج شدند؛ 9و توصیف شدند؛  بندیدسته

و نتایج مورد تحلیل کیفی قرار گرفتند  هاداده( 4دیگر منابع استخراج شده مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ 

بدین ترتیب، تحلیل محتوا مبانی نظری و پیشینه پژوهش موجب شناسایی  انگرها شکل گرفتند.و نش

از: شاخص اعضای  اندعبارت هاشاخصشد، این  هادانشگاهآموزشی  یافتگیتوسعهشاخص  3

، فعالیت پژوهشی اعضای علمیهیئتمؤلفه فعالیت آموزشی اعضای  3با  هادانشگاه علمیهیئت

نشانگر، شاخص دانشجویان  16در مجموع  علمیهیئتاعضای  ایحرفه هایتوانمندیو  علمیهیئت

مؤلفه امکانات آموزشی دانشجویان، وضعیت تحصیلی دانشجویان و وضعیت پژوهشی  3با  هادانشگاه

و  مؤلفه امکانات آموزشی 2با  هادانشگاهنشانگر و شاخص فرآیند آموزشی  23دانشجویان در مجموع 

نشانگر. نتایج تحلیل محتوا برای هر یک  21پژوهشی دانشگاه و وضعیت درآمدی دانشگاه در مجموع 

 .اندشدهبیان  7و  3، 2ترتیب در جدول به هاشاخصاز 
 

 شینشانگرهاو  هامؤلفهه همراه ب علمیهیئتشاخص اعضای : (2)جدول 
 نشانگر  مؤلفه  شاخص

علمی اعضای هیئت

 دانشگاه

 

آموزشی  فعالیت

 علمیاعضای هیئت

 ,QS, 2009, Keizouri)دانشجویان  علمی به تعداد کلنسبت اعضای هیئت-1 

2007, Supreme Council for Cultural Revolution, 2005, Research and 

planning of higher education, 2001, Ministry of Science, Research and 

Technology, 2017, Cardiff University, 2013, University of Mass, 2011, 

Colorado University, 2014, Tehran University, 2016, Sharif University of 

Technology, 2015 and Kharazmi university, 2014). 

 Supreme Council for) علمی به دانشجویان دکترینسبت اعضای هیئت -2

Cultural Revolution, 2005 and Ministry of Science, Research and 

Technology, 2017). 
 علمیعلمی بومی به کل اعضای هیئتنسبت اعضای هیئت -3

(Ghanbaripour, 2008 and Keizouri, 2007) 
 علمیهیئت اعضای کل به خارجی علمیهیئت اعضای نسبت -7

(Ghanbaripour, 2008, QS, 2009, Daneshjoo, 2013, Times Ranking, 2013 and 

Ministry of Science, Research and Technology, 2017). 
علمی دانشگاه در نیمسال تحصیلی به نسبت ساعات تدریس عضو هیئت -9

 Supreme Council for Cultural) علمیکل ساعات موظف عضو هیئت

Revolution, 2005, Gholi rekni, 2005, Aminfar, 2004 and Vught, 2004). 
علمی دانشگاه به دانشجویان در نیمسال نسبت ساعات مشاوره عضو هیئت -9

 Supreme Council for) علمیتحصیلی به کل ساعات موظف عضو هیئت

Cultural Revolution, 2005 and Sharif University of Technology, 2015). 
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 Supreme Council for) علمینسبت مدرسان مدعو به کل اعضای هیئت -4

Cultural Revolution, 2005 and Keizouri, 2007) 
 علمی از امکانات آموزشی موجود دانشگاهدرصد رضایت اعضای هیئت -6

(Keizouri, 2007 and Supreme Council for Cultural Revolution, 2005) 

علمی اعضای هیئت

 دانشگاه

 

فعالیت پژوهشی 

 علمیاعضای هیئت

به کل  Scopusاستناد بر اساس پایگاه  1444نسبت استادان دارای بیش از  -0 

 ,Shanghai Ranking, 2003, Sir Ranking, 2015, QS, 2009, Radfar) داناستا

2013, Ghanbaripour, 2008 and Ministry of Science, Research and 

Technology, 2017). 

 ,Shanghai Ranking) کل استادان های کنفرانسی استادان بهنسبت مقاله -14

2003, Sir Ranking, 2015, Radfar, 2013, Ghanbaripour, 2008 and Ministry of 

Science, Research and Technology, 2017, Gholi rekni, 2005, Nasiri, 2007 

and Tehran University, 2016). 

تی خارج از کشور به های مطالعانسبت استادان استفاده کننده از فرصت -11

 ,Times Ranking, 2013, Keizouri, 2007, Ministry of Science) کل استادان

Research and Technology, 2017, Nasiri, 2007, Cardiff University, 2013, 

Cambrig University, 2014). 
های پژوهشی خارج از کشور به نسبت استادان استفاده کننده از مأموریت -12

 Ministry of Science, Research and Technology, 2017, Times) کل استادان

Ranking, 2013, Keizouri, 2007, Cambridge University, 2014 and Cardiff 

University, 2014). 

علمی اعضای هیئت

 دانشگاه

 

های توانمندی

ای اعضای حرفه

 علمیهیئت

ی هابه دریافت جایزه نوبل یا نشانعلمی که موفق نسبت اعضای هیئت -13 

 ,Shanghai Ranking) علمیاند به تعداد کل اعضای هیئتمهم علمی شده

2003, ISC, 2011 and Ministry of Science, Research and Technology, 2017). 
 علمیعلمی با مرتبه استادی به کل اعضای هیئتنسبت اعضای هیئت -17

(ISC, 2011, Educational Deputy of the Ministry of Health and Medical 

Education, 2010, Supreme Council for Cultural Revolution, 2005, Keizouri, 

2007, Gholi rekni, 2005, Pennsylvania University, 2014 and Kharazmi 

University, 2015). 
 میعلاعضای هیئتعلمی با مرتبه دانشیاری به کل نسبت اعضای هیئت -19

(ISC, 2011, Educational Deputy of the Ministry of Health and Medical 

Education, 2010, Supreme Council for Cultural Revolution, 2005, Keizouri, 

2007, Gholi rekni, 2005 and Kharazmi University, 2015). 
برای بالندگی مدیران های آموزشی ساعات شرکت مدیران در دوره -19

 ,Supreme Council for Cultural Revolution, 2005, Cardiff University) دانشگاه

2013, Manchester University, 2015, Keizouri, 2007, Torkzadeh and et al, 

2009). 

های آموزشی برای بالندگی علمی در دورهساعات شرکت اعضای هیئت -14

 ,Supreme Council for Cultural Revolution, 2005) علمیاعضای هیئت

Daneshjoo, 2013, Aminfar, 2004, Nafisi, 2011, Pennsylvania University, 

2014, Cardiff University, 2013, Kharazmi University, 2014 and Sharif 

University of Technology, 2015). 
باشند به دانشمندان برتر جهان میدرصد  1نسبت دانشمندانی که جزء  -10

 QS, 2009 2008 and Ministry of Science, Research and) کل دانشمندان

Technology, 2017). 
علمی در هر سال به کل نسبت ترفیعات اعطا شده به اعضای هیئت -16

 ,Supreme Council for Cultural Revolution) علمی در همان سالاعضای هیئت

2005, Keizouri, 2007,Cardiff University, 2013, Cambridge University, 2014, 

Kharazmi University, 2014 and Sharif University of Technology, 2015). 

 
 نشانگرهایشو  هامؤلفهشاخص دانشجویان به همراه  :(3)جدول 

 نشانگر  مؤلفه  شاخص

دانشجویان 

 دانشگاه

 

امکانات آموزشی 

 دانشجویان

 Shanghai Ranking, 2003, Supreme Council for) سرانه آموزشی دانشگاه -1 

Cultural Revolution, 2005, Times Ranking, 2013, Daneshjoo, 2013, Cardiff 

University, 2013, Colorado University, 2014 and Kharazmi University, 2014). 
 ,Supreme Council for Cultural Revolution) دانشگاهسرانه فضای کارگاهی  -2

2005, Times Ranking, 2013, Cardiff University, 2013, Colorado University, 

2014). 
 ,ISC, 2011, Beju, 1994, Cardiff University) هاسرانه کتاب در کتابخانه -3

2013 and Colorado University, 2014). 
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 Supreme Council for Cultural) زمایشگاهی دانشگاهسرانه فضای آ -7

Revolution, 2005, Times Ranking, 2013, Beju, 1994, Cardiff University, 2013 

and Colorado University, 2014). 
 Ahmadi and et al, 2013, Supreme Council for) سرانه کامپیوتر در دانشگاه -9

Cultural Revolution, 2005, Beju, 1994, and Colorado University, 2014) 
 میزان کمک مالی دانشگاه به کل دانشجویان به کل بودجه دانشگاه -4

(Bazargan, 2007, Keizouri, 2007 and Vught, 2004) 

دانشجویان 

 دانشگاه

 

وضعیت تحصیلی 

 دانشجویان

 Educational Deputy) ننسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویا-9 

of the Ministry of Health and Medical Education, 2010, Keizouri, 2007, 
Cardiff University, 2013, Kharazmi University, 2014 and Sharif University of 

Technology, 2015). 
 National Science) نسبت دانشجویان کارشناسی به کل دانشجویان -0

Foundation for Science, 2014 and Keizouri, 2007). 
 Times Ranking, 2013 and) نسبت دانشجویان بومی به کل دانشجویان -6

Keizouri, 2007). 
 ,Times Ranking, 2013, ISC) دانشجویان کل به خارجی دانشجویان نسبت -14

2011, QS, 2009, Cardiff University, 2013, Ghanbaripour, 2008 and Ministry of 

Science, Research and Technology, 2017). 
 Educational Deputy of) ننسبت دانشجویان پسادکتری به کل دانشجویا -11

the Ministry of Health and Medical Education, 2014, Keizouri, 2007, Cardiff 

University, 2013, Kharazmi University, 2015 and Sharif University of 

Technology, 2015). 

 ,Ahmadi and et al, 2013) میانگین سنوات تحصیلی دانش آموختگان -12

Supreme Council for Cultural Revolution, 2005, Vught, 2004 and Kharazmi 

University, 2014). 
 Educational Deputy) نسبت دانشجویان مشروطی به تعداد کل دانشجویان -13

of the Ministry of Health and Medical Education, 2010, Supreme Council for 

Cultural Revolution, 2005). 
 Supreme) نسبت دانشجویان محروم از تحصیل به تعداد کل دانشجویان -17

Council for Cultural Revolution, 2005, Manchester University, 2015 and North 

Arizona University, 2015). 
میانگین تعداد واحدهای مردودی دانشجویان به کل واحدها به تفکیک  -19

 Supreme Council for Cultural Revolution, 2005 and) مقطع تحصیلی

Kharazmi University, 2014). 
 ,Keizouri, 2007, Nasiri) ای به کل دانشجویاننسبت دانشجویان بورسیه -19

2007 and North Arizona University, 2015). 
 ,Keizouri) نسبت دانشجویان آموزش از راه دور به تعداد کل دانشجویان -14

2007 and Turkish Higher Education Council, 2009). 

 Shanghai) نسبت دانشجویان استعداد درخشان به کل دانشجویان -10

Ranking, 2003,Keizouri, 2007, North Arizona University, 2015, Kharazmi 

University, 2015 and Sharif University of Technology, 2015) 

ها پذیرش دانشجو دارد به کل نسبت کشورهای که دانشگاه از آن -16

 ,Marashi, 2005, Cardiff University, 2013, Washington University)کشورها

2012, North Arizona University, 2015 and Ghanbaripour, 2008). 

نسبت پذیرش دانشجوی خارجی بورسیه تحصیلی خارجی به کل  -24

 Ministry of Science, Research and Technology, 2017 and) دانشجویان خارجی

Nasiri, 2007). 

دانشجویان 

 دانشگاه

 

وضعیت پژوهشی 

 دانشجویان

 Times) پژوهشگراننسبت پژوهشگران پسادکتری خارجی دانشگاه به کل  -21 

Ranking, 2013, Educational Deputy of the Ministry of Health and Medical 

Education, 2010, Ministry of Science, Research and Technology, 2017 and 

Vught, 2004). 
المللی توسط دانشجویان به های ارائه شده در مجامع علمی بیننسبت مقاله -22

 ,SIR, 2015, ISC, 2011, Radfar, 2014, Ghanbaripour, 2008) یانکل دانشجو

Tehran University, 2015, Ministry of Science, Research and Technology, 

2017). 

ماهه  9های تحقیقاتی حداقل نسبت دانشجویان استفاده کننده از فرصت -23

 ,Keizouri, 2007, Ministry of Science) خارج از کشور به کل دانشجویان

Research and  2017 ,یفنّاور, Cardiff University, 2013,  North Arizona 

University, 2015 and Cambridge University, 2014). 
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 نشانگرهایشو  هامؤلفهشاخص فرآیند آموزشی به همراه  :(4)جدول 

 نشانگر  مؤلفه  شاخص

فرآیند 

آموزشی 

 دانشگاه

 

امکانات 

آموزشی و 

پژوهشی 

 دانشگاه

 ,Keizouri, 2007) های تحصیلیهای بازنگری شده به کل رشتهنسبت رشته -1 

Educational Deputy of the Ministry of Health and Medical Education, 2010, 

Supreme Council for Cultural Revolution, 2005, Bazargan, 2007, Harman, 2004, 

North Arizona University, 2015 Kharazmi University, 2015 and Sharif University 

of Technology, 2015). 

 ,Ahmadi and et al) های تحصیلیای به کل رشتهرشتههای بیننسبت رشته -2

2013, Keizouri, 2007, Supreme Council for Cultural Revolution, 2005,Cardiff 

University, 2013, Cambridge University, 2014, Kharazmi University, 2015 and 

Sharif University of Technology, 2015). 

 ,Keizouri, 2007) های آموزشیهای آموزشی مجازی به کل دورهنسبت دوره -3

Supreme Council for Cultural Revolution, 2005, Turkish Higher Education 

Council, 2009, North Arizona University, 2015, 2015 and Sharif University of 

Technology, 2015). 

های آموزشی در سال های آموزشی بازنگری شده به کل برنامهنسبت برنامه -7

 ,Keizouri, 2007, Supreme Council for Cultural Revolution) تحصیلی

2005,Bazargan, 2007, Harman, 2004, North Arizona University, 2015 Kharazmi 

University, 2015 and Sharif University of Technology, 2015). 

 لیعلمی از وضعیت آموزشی دانشگاه در سال تحصرضایت اعضای هیئت -9

(Supreme Council for Cultural Revolution, 2005 and Keizouri, 2007). 

 Supreme) هامدون آموزشی از کل دانشکدههای دارای برنامه نسبت دانشکده -9

Council for Cultural Revolution, 2005, Shabani, 2004 and Manchester University, 

2015). 

 Ahmadi and) نسبت کارشناس آموزشی دانشگاه به تعداد کل دانشجویان دانشگاه -4

et al, 2013, Supreme Council for Cultural Revolution, 2005and Cambridge 

University, 2014). 

 های آموزشیهای آموزشی برگزار شده به زبان انگلیسی به کل دورهنسبت دوره -0
(Nafisi, 2011 and Daneshjoo, 2013). 

 SIR) آموزشی هایدوره کل به خارجی هایدانشگاه با مشترک هایدوره نسبت -6

Ranking, 2015, ISC, 2011, Ministry of Science, Research and Technology, 2017, 

Kharazmi University, 2014). 

 SIR) های آموزشیهای داخلی به کل دورههای مشترک با دانشگاهنسبت دوره -14

Ranking, 2015, Keizouri, 2007, Sanaei and Vafaei, 2013, Cardiff University, 

2013, Kharazmi University, 2015 and Sharif University of Technology, 2015). 

 ,Ministry of Science, Research and Technology) نسبت فضای خوابگاهی -11

2017 and North Arizona University, 2015). 
های خارجی صورت مشترک با دانشگاههای آموزشی دانشگاه که بهنسبت رشته -12

 ,SIR Ranking, 2015, ISC, 2011) گاههای آموزشی دانششود به کل رشتهبرگزار می

Keizouri, 2007, Ministry of Science, Research and Technology, 2017, Cardiff 

University, 2013 and Kharazmi University, 2014). 

 یداخلهای صورت مشترک با دانشگاههای آموزشی دانشگاه که بهنسبت رشته -13

 ,SIR Ranking, 2015, Keizouri) های آموزشی دانشگاهشود به کل رشتهبرگزار می

2007, Sanaei and Vafaei, 2013, Cardiff University, 2013, Kharazmi University, 

2015 and Sharif University of Technology, 2015). 

های های اطالعاتی خارجی که دانشگاه مشترک است به کل پایگاهنسبت پایگاه -17

 ,ISC, 2011, Keizouri, 2007 and Ministry of Science) ی خارجی موجوداطالعات

Research and Technology, 2017). 

های های اطالعاتی داخلی که دانشگاه مشترک است به کل پایگاهنسبت پایگاه -19

 ISC, 2011, Keizouri, 2007 and Ministry of Science, Research) اطالعاتی موجود

and Technology, 2017). 
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 North) های آموزش مجازی به کل درس های آموزشی دانشگاهنسبت دوره -21

Arizona University, 2015 Kharazmi University, 2015 and Sharif University of 

Technology, 2015). 

فرآیند 

آموزشی 

 دانشگاه

 

وضعیت 

درآمدی 

 دانشگاه

 ,Times Ranking, 2013, QS) های کشوردانشگاهنسبت شهرت آموزشی به کل  -19 

2009, Ghanbaripour, 2008, Manchester University, 2015 and Cambridge 

University, 2014). 

 Times Ranking, 2013, Ahmadi) د)شهریه( به کل درآم ینسبت درآمد آموزش -14

and et al, 2013, Educational Deputy of the Ministry of Health and Medical 

Education, 2010 and Tehran University, 2015). 

 Times) بنیان آموزشی دانشگاه به کل بودجه دانشگاهدرآمد شرکت های دانش -10

Ranking, 2013, ISC, 2011, Educational Deputy of the Ministry of Health and 

Medical Education, 2010, Colorado University, 2014 and Tehran University, 

2015). 

های آموزشی و تخصصی دانشگاه به کل نسبت درآمد حاصل از برگزاری دوره -16

 Times Ranking, 2013, ISC, 2011, Educational Deputy of the) درآمد دانشگاه

Ministry of Health and Medical Education, 2010, Colorado University, 2014 and 

Tehran University, 2015). 

نسبت درآمدهای آموزشی دانشگاه از بخش صنعت و خدمات به کل بودجه  -24

 Times Ranking, 2013, ISC, 2011, Educational Deputy of the Ministry of) دانشگاه

Health and Medical Education, 2010, Shabani, 2004, Cardiff University, 2013, 

Cambridge University, 2014, Colorado University, 2014 and Tehran University, 

2015). 

 

 بخش دوم

در زمینه  شدهانجام هایپژوهشبا توجه به نتایج بخش اول، پس از تحلیل محتوا مبانی نظری و 

و نشانگرهایشان  هامؤلفههمراه بهدولتی  هایدانشگاهآموزشی  یافتگیتوسعه هایشاخصموضوع، 

 منظوربه شدهشناساییو نشانگرهای  هاشاخصدر بخش دوم پس از شناسایی شناسایی شدند. 

 هایدانشگاه علمیهیئتنفر از اعضای  744و نشانگرها در اختیار  هاشاخص، این هاآناعتباریابی 

ی قرار دولت هایگاهدانشآموزشی  یافتگیتوسعهو متخصصان  نظرانصاحب عنوانبهدولتی شهر تهران 

 :شودیمگرفتند که نتایج آن به شرح زیر بیان 

 دانشگاه علمیهیئتشاخص اعضای ( 1

ت ، ب( فعالیعلمیهیئتدر تحلیل کیفی به سه مؤلفه الف( فعالیت آموزشی  علمیهیئت شاخص

 است.بندی شده دسته علمیهیئتای اعضای و ج( توانمندی حرفه علمیهیئتپژوهشی اعضای 
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 علمیهیئتالف( مؤلفه فعالیت آموزشی اعضای 

 علمیهیئتنشانگر شاخص اعضای  16نشانگر از  0شامل  علمیهیئتمؤلفه فعالیت آموزشی اعضای 

 یهاآزموننتایج . 6و  4، 9، 9، 7، 3، 2، 1ای از نشانگره اندعبارت. این نشانگرها است هادانشگاه

KMO ،نشانگر  0نشان داد که از واریانس کلی نشانگرها تحلیل عاملی و ، آزمون کرویت بارتلت

 میعلهیئتبومی به کل اعضای  علمیهیئتیعنی نسبت اعضای  3تنها نشانگر این مؤلفه  شدهشناسایی

رار گرفتند ق علمیهیئتفعالیت آموزشی اعضای ها در مؤلفه از تحلیل خارج شده و بقیه نشانگر دانشگاه

 قرار گرفت. تائیدنشانگر مورد  4مؤلفه با این و روایی 
 علمیهیئتب( مؤلفه فعالیت پژوهشی اعضای 

 علمیهیئتنشانگر شاخص اعضای  16نشانگر از  7شامل  علمیهیئتمؤلفه فعالیت پژوهشی اعضای 

، KMO یهاآزموننتایج . 12 و 11، 14، 0از نشانگرهای  اندعبارت. این نشانگرها است هادانشگاه

 شدهشناسایینشانگر  7آزمون کرویت بارتلت، تحلیل عاملی و واریانس کلی نشانگرها نشان داد که هر 

نشانگر  7با  این مؤلفهقرار گرفتند و روایی در مؤلفه  علمیهیئتفعالیت پژوهشی اعضای مؤلفه  برای

 قرار گرفت. تأییدمورد 
 

 علمیهیئتای اعضای توانمندی حرفه مؤلفهج( 

نشانگر شاخص اعضای  16نشانگر از  4شامل  علمیهیئتاعضای  یاحرفه هاییتوانمندمؤلفه 

. 16و  10، 14، 19، 19، 17، 13از نشانگرهای  اندعبارت. این نشانگرها است هادانشگاه علمیهیئت

، آزمون کرویت بارتلت، تحلیل عاملی و واریانس کلی نشانگرها نشان داد که KMO یهاآزموننتایج 

 یعنی 16تنها نشانگر  علمیهیئتاعضای  یاحرفه هاییتوانمندمؤلفه برای  شدهشناسایینشانگر  4از 

 در همان سال علمیهیئتدر هر سال به کل اعضای  علمیهیئتنسبت ترفیعات اعطا شده به اعضای 

 تأییدر مورد نشانگ 9مؤلفه با این ها در مؤلفه قرار گرفتند و روایی خارج شده و بقیه نشانگراز تحلیل 

 قرار گرفت.
 ( شاخص دانشجویان دانشگاه2

ت آموزشی دانشگاه برای در تحلیل کیفی به سه مؤلفه الف( امکانا دانشجویان دانشگاه شاخص

ندی بب( وضعیت تحصیلی دانشجویان و ج( وضعیت پژوهشی دانشجویان دانشگاه دسته دانشجویان،

 شده است.

 دانشجویانالف( مؤلفه امکانات آموزشی 

. استنشانگر شاخص دانشجویان دانشگاه  23نشانگر از  9دانشجویان شامل مؤلفه امکانات آموزشی 

، آزمون کرویت KMO هایآزموننتایج . 4و  9، 7، 3، 2، 1از نشانگرهای  اندعبارتاین نشانگرها 

مؤلفه برای  شدهشناسایینشانگر  9رها نشان داد که از بارتلت، تحلیل عاملی و واریانس کلی نشانگ

میزان کمک مالی دانشگاه به کل دانشجویان به کل یعنی  4تنها نشانگر امکانات آموزشی دانشجویان 
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 9ا ب این مؤلفهها در مؤلفه قرار گرفتند و روایی از تحلیل خارج شده و بقیه نشانگر دانشگاهبودجه 

 قرار گرفت. یدتأینشانگر مورد 
 ب( مؤلفه وضعیت تحصیلی دانشجویان

نشانگر شاخص دانشجویان دانشگاه  23نشانگر از  17مؤلفه وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شامل 

و  16، 10، 14، 19، 19، 17، 13، 12، 11، 14، 6، 0، 9از نشانگرهای  اندعبارت. این نشانگرها است

اد رها نشان د، آزمون کرویت بارتلت، تحلیل عاملی و واریانس کلی نشانگKMO هایآزموننتایج . 24

یعنی  19و  17نشانگر  2 وضعیت تحصیلی دانشجویان تنها مؤلفه برای شدهشناسایینشانگر  17که از 

میانگین تعداد واحدهای و  نسبت دانشجویان محروم از تحصیل به تعداد کل دانشجویانرهای نشانگ

ا هاز تحلیل خارج شده و بقیه نشانگر مردودی دانشجویان به کل واحدها به تفکیک مقطع تحصیلی

 قرار گرفت. تأییدنشانگر مورد  12با  ایی این مؤلفهدر مؤلفه قرار گرفتند و رو
 

 وضعیت پژوهشی دانشجویانج( مؤلفه 

نشانگر شاخص دانشجویان دانشگاه  23نشانگر از  3مؤلفه وضعیت پژوهشی دانشجویان دانشگاه شامل 

، آزمون کرویت KMO هایآزموننتایج . 23و  22، 21از نشانگرهای  اندعبارت. این نشانگرها است

مؤلفه برای  شدهشناسایینشانگر  3رها نشان داد که هر بارتلت، تحلیل عاملی و واریانس کلی نشانگ

قرار  تأییدنشانگر مورد  3با یی این مؤلفه در مؤلفه قرار گرفتند و رواوضعیت پژوهشی دانشجویان 

 گرفت.
 ( شاخص فرایند آموزشی3

انشگاه ددر تحلیل کیفی به دو مؤلفه الف( امکانات آموزشی و پژوهشی  فرآیند آموزشی دانشگاه شاخص

 .بندی شده استو ب( وضعیت درآمدی دانشگاه دسته

 الف( مؤلفه امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه

نشانگر شاخص فرآیند آموزشی  21نشانگر از  19مؤلفه امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه شامل 

، 13، 12 ،11 ،14، 6، 0، 4، 9، 9، 7، 3، 2، 1 از نشانگرهای اندعبارت. این نشانگرها استدانشگاه 

ا ه، آزمون کرویت بارتلت، تحلیل عاملی و واریانس کلی نشانگرKMO هایآزموننتایج . 21و  19، 17

شانگر تنها نامکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه مؤلفه برای  شدهشناسایینشانگر  19نشان داد که از 

رفتند ها در مؤلفه قرار گاز تحلیل خارج شده و بقیه نشانگر دانشگاهنسبت فضای خوابگاهی  یعنی 11

 قرار گرفت. تأییدنشانگر مورد  19با این مؤلفه و روایی 
 ب( مؤلفه وضعیت درآمدی دانشگاه

. استنشانگر شاخص فرآیند آموزشی دانشگاه  21نشانگر از  9مؤلفه وضعیت درآمدی دانشگاه شامل 

، آزمون کرویت KMO هایآزموننتایج . 24و  16، 10، 14، 19از نشانگرهای  اندعبارتاین نشانگرها 
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مؤلفه برای  شدهشناسایینشانگر  9رها نشان داد که هر بارتلت، تحلیل عاملی و واریانس کلی نشانگ

 قرار گرفت. تأییدنشانگر مورد  9با وایی این مؤلفه در مؤلفه قرار گرفتند و روضعیت درآمدی دانشگاه 

 ساختاری پژوهشمدل 

مؤلفه  0در مبانی نظری و پیشینه پژوهش براساس  هادانشگاهیافتگی آموزشی توسعههای شاخص

ی ا، توانمندهای حرفهعلمیهیئت، فعالیت پژوهشی اعضای علمیهیئتفعالیت آموزشی اعضای  شامل

، امکانات آموزشی دانشجویان، وضعیت تحصیلی دانشجویان، وضعیت پژوهشی علمیهیئتاعضای 

پس . دنبندی شدتقسیمدانشجویان، امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و وضعیت درآمدی دانشگاه 

ی یک .پردازیممیمدل ساختاری پژوهش  ارائهبه  هاآن هایمؤلفهو  هاشاخصیی و اعتباریابی از شناسا

ها بنابراین نرمال بودن داده؛ بودن مدل ساختاری استنرمال تأییدیمفروضه تحلیل عاملی  ترینمهماز 

روش خودگردان سازی به روش مونت مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی نرمال بودن مدل از 

 بیان شده است. 1استفاده شد که نتایج آن در نمودار کارلویی 
 

|--------------------   

|* 334/1641   

|* 113/1679   

|* 064/1664   

|*** 904/2439   

|******* 793/2404   

|*********** 279/2129   

|***************** 434/2144   

|******************** 013/2217  N = 044 

|***************** 969/2296  Mean = 764/2222  

|************ 304/2347  S. e. = 722/3  

|******** 193/2376   

|**** 679/2363   

|** 434/2730   

|* 913/2703   

|* 269/2920   

|--------------------   
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 روش خودگردان سازی به روش مونت کارلویی برای مدل ساختاری پژوهشبا  هادادهنرمال بودن : (1)نمودار 

اطالعات این نمودار و جدول ابتدا  طبقشود مالحظه می 9و جدول  1طور که در نمودار همان    

 کهسازی مونت کارلویی شد از طریق روش خودگردانها میهایی پرت که باعث نرمال نبودن دادهداده

 ها نرمال نباشندست و زمانی که دادها AMOSافزار در آمار و نرم هادادهسازی های نرمالیکی از روش

اند شناسایی و شده هادادههایی که باعث نرمال نشدن دادههای پرت و داده ،با استفاده از این روش

برای مشخص سپس دند. ها نرمال شدادهشناسایی و حذف گردید و ، (Ghasemi, 2010) شودحذف می

های شرط رتبه و شرط مرتبه ضرورت دارد. این مدل بودن نرمال بودن مدل، دارا بودن دو شرط به نام

زیرا درجه آزادی مدل باید مثبت باشد که در این مدل با توجه به خروجی  استشرط رتبه را دارا 

 کوواریانس -ماتریس واریانس زائدتعداد عناصر غیر  39است. همچنین عدد  24 درجه آزادی 3جدول 

تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی  19و عدد متغیرهای مشاهده شده است 

برآورد شده است. بر مبنای مثبت بودن درجه آزادی  24دو مقدار است که  اختالف بین این

برای برآورد پارامترها وجود  موردنیازبوده و اطالعات  ، مدل تدوین شده از نوع فرامشخصآمدهدستبه

 دارد.
 مشخص و غیر مشخص هایمدلبررسی : (5)جدول 

 مقدار  آماره

 39  کوواریانس متغیرهای مشاهده شده -تعداد عناصر غیر زائد ماتریس واریانس

 19  تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل

 24  (39-19درجه آزادی )

 

. این مدل همچنین شرط استداشتن شرط مرتبه  تأییدیهمچنین مفروضه دیگر تحلیل عاملی     

برآورد  منظوربهها ماتریسزیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ؛ استدارا  9طبق جدول مرتبه را نیز 

است؛ که در  پذیرترامکانشده متغیرهای مشاهده کوواریانس -پارامترها و بازتولید ماتریس واریانس

 (.49/4زیر آمده است )با توجه به سطح معناداری کمتر از 

 
 مشخص کردن شرط مرتبه مدل ساختاری پژوهش: (6)جدول 

 مقدار  آماره

 047/2162  مقدار خی دو

 24  درجه آزادی

 444/4  سطح معناداری
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 تأییدیتحلیل عاملی  تأییدهای برازش و اصالح مدل برای شاخص

بنابراین مدل  ؛است ترکوچک 49/4از  CMIN/DF چون سطح معناداری 4به نتایج جدول با توجه 

ها به مدل افزایش تر باشد، احتمال برازش بهتر دادهفوق برازش الزم را دارد. هرچه مدل پیچیده

در یک مدل اشباع شده )که تعداد پارامترها به تعدادی است که امکان تعریف آن  کهنحویبهیابد می

خواهد داشت( برازش مدل کامل نیز وجود  حل برای برآورد پارامترها راهیک کهدرحالیوجود دارد 

با توجه به حساسیتی که مقدار کای اسکوئر به حجم نمونه دارد با افزایش حجم نمونه،  خواهد بود.

 Σو  Sیابد چرا که حتی تفاوت اندک بین دو ماتریس احتمال رد فرضیه صفر افزایش می طورکلیبه

 0که در جدول  های دیگر هم توجه شودید به شاخصبا براینبنا؛ به لحاظ آماری معنادار خواهد شد

 آورده شده است.

 
 برای مدل برآورد شده CMIN/DFبررسی شاخص : (7)جدول 

Model  NPAR  CMIN  DF  P  CMIN/DF 

047/2162  19  مدل تدوین شده   24  444/4   974/146  

444/4  39  مدل استخراجی   4     

914/7407  0  مدل مستقل   20  444/4   049/144  

 

باشند بر برازش بسیار مطلوب و بسیار مناسب  %64از  تربزرگ CFI ،NFI ،IFI هایشاخصاگر     

حاکی  %94تر از حاکی از برازش مطلوب و بزرگ %04از  هاشاخصبودن این  تربزرگداللت دارند و 

 مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 0با توجه به جدول  ینبنابرا؛ استاز مناسب مدل 

 
 برای مدل CFI ،NFi،IFIبرازش  هایشاخص: (8)جدول 

 NFI Delta1  RFI rho1  IFI  مدل
Delta2 

 GFI  CFI 

972/4  مدل تدوین شده  
 390/4  

 977/4  
 033/4   973/4  

444/1  مدل استخراجی     444/1   444/1   444/1  

444/4  مدل مستقل   444/4   444/4   444/4   444/4  

 

درصد شده است که نشان از  94های برازش مقتصد باالتر از شاخص 6سپس با توجه به جدول     

 مدل دارد. اقتصادی بودن

 
 برازش مقتصد هایشاخص: (9)جدول 

 PRATIO  PNFI  PCFI  مدل

417/4  مدل تدوین شده   304/4   300/4  
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444/4  مدل استخراجی   444/4   444/4  

444/1  مدل مستقل   444/4   444/4  

 

باشند بر برازش بسیار مطلوب مدل داللت  49/4از  ترکوچک RMSEA هایشاخصهمچنین اگر     

مدل  14با توجه به جدول  .طلوب مدل استحاکی از برازش م 40/4از  هاآنبودن  ترکوچکدارند و 

گفت که  توانیم برازش ذکر شده در کل هایشاخصاز برازش مطلوبی برخوردار است. با توجه به 

 برازش خوبی برخوردار است.های دارای بار عاملی کمتر از نشانگربا حذف مدل تدوین شده از شاخص 

 
 برای بررسی برازش مدل RMSEAشاخص (: 11)جدول 

 RMSEA  LO 90  HI 90  PCLOSE  مدل

922/4  مدل تدوین شده   943/4   974/4   444/4  

992/4  مدل استخراجی   934/4   990/4   444/4  

مدل ساختاری پژوهش

 
 

 یافتگیتوسعههای ساختاری شاخصمدل ضرایب استاندارد : (1) شکل

 

 «وضعیت پژوهشی دانشجویان»شود ضریب استاندارد مؤلفه مالحظه می 1که در شکل  طورهمان    

دارای کمترین ضریب « امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه»دارای بیشترین مقدار ضریب و مؤلفه 

ها شاخص هایمؤلفه. ضرایب غیراستاندارد تمامی است یافتگیتوسعههای شاخص هایمؤلفهدر بین 

 آمده است. 2نیز در شکل 
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 یافتگیتوسعه هایشاخصساختاری مدل ضرایب غیراستاندارد : (2)شکل 

 
 هادانشگاهآموزشی  یافتگیتوسعه هایشاخصساختاری تخمین مدل : (11)جدول 

یافتگی های توسعهگویه

 آموزش عالی

ضرایب  

 استاندارد

ضرایب  

 استانداردغیر

 
S.E. 

 
C.R. 

 
P 

فعالیت آموزشی اعضای 

 علمیهیئت

 
621/4 

 
731/1 

 
479/4 

 
111/31 

 
444/4 

فعالیت پژوهشی اعضای 

 علمیهیئت

 
617/4 

 
034/4 

 
124/4 

 
712/12 

 
444/4 

ای توانمندی حرفه

 علمیاعضای هیئت

 
972/4 

 
047/4 

 
416/4 

 
713/39 

 
444/4 

امکانات آموزشی 

 دانشجویان

 
973/4 

 
442/4 

 
403/4 

 
009/16 

 
444/4 

وضعیت تحصیلی 

 دانشجویان

 
494/4 

 
992/1 

 
496/4 

 
607/11 

 
444/4 

وضعیت پژوهشی 

 دانشجویان

 
691/4 

 
902/4 

 
493/4 

 
107/19 

 
444/4 

-امکانات آموزشی

 پژوهشی دانشگاه

 
992/4 

 
761/1 

 
420/4 

 
033/26 

 
444/4 

       444/1  619/4  درآمدی دانشگاهوضعیت 

 

کمتر از  هامؤلفهشود که سطح معناداری تمامی مالحظه می 11جدول و  2و  1شکل با توجه به     

مدل موردنظر  د،شوگرفته می نتیجه که بودهدر سطح باال  هامؤلفهو همچنین بارهای عاملی  41/4

 گیرد.قرار می تأییدمورد  هامؤلفهبدون حذف  هادانشگاه یافتگیتوسعه هایشاخصبرای 
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 گیرینتیجهبحث و 

و نشانگرهای  هاشاخصپژوهش بیان شد نتایج اعتباریابی  یهاافتهیکه در بخش  طورهمان

در مؤلفه فعالیت آموزشی اعضای  علمیهیئتاعضای  شاخصدر که نشان داد  شدهشناسایی

 ،به تعداد کل دانشجویان علمیهیئتنسبت اعضای ، نشانگر 4 شدهشناسایینشانگر  0از  علمیهیئت

خارجی به کل اعضای  علمیهیئتنسبت اعضای ، به دانشجویان دکتری علمیهیئتنسبت اعضای 

دانشگاه در نیمسال تحصیلی به کل ساعات  علمیهیئتنسبت ساعات تدریس عضو ، علمیهیئت

دانشگاه به دانشجویان در نیمسال  علمیهیئتنسبت ساعات مشاوره عضو ، علمیهیئتموظف عضو 

و  علمیهیئتنسبت مدرسان مدعو به کل اعضای ، علمیهیئتتحصیلی به کل ساعات موظف عضو 

اقی ه بمعتبر شناخته شده و در مؤلفاز امکانات آموزشی دانشگاه،  علمیهیئتدرصد رضایت اعضای 

ر ، نامعتبدانشگاه علمیهیئته کل اعضای نسبت اعضای علمی بومی بیعنی  3ولی نشانگر  ،ماندند

 Mousakhani) پژوهش هاییافتهبا  توانمیاین مؤلفه را  هاییافته شناخته شده و از مؤلفه حذف شد.

and et al., 2009) و  اندپرداخته هادانشگاهارائه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد  که به

و رشد کیفیت آموزشی دارای  علمیهیئتمربوط به امور آموزشی اعضای  هایشاخص نشان دادند،

شده نظام ارزیابی عملکرد سازمانی مناسبی  بندییتاولو هایشاخصبرتر هستند و براساس  یهارتبه

 ، همسو بودهرندکار گیبه هادانشگاهای ارزیابی درجه بر 394در چهارچوب الگوی بازخورد  ندتوانمیرا 

کیفیت نظام  هایشاخصبه معرفی برخی که نیز  (Keizouri, 2007) پژوهش هاییافتههمچنین با و 

مدیریت و  یهادستهرا در  هاشاخصو  دانشگاهی پرداخت یزیربودجهدانشگاهی برای استفاده در 

درسی، دانشجویان و  هایبرنامهآموزشی و  یهادوره، علمیهیئت، پژوهش، اعضای ریزیبرنامه

 شامل فرآیند بهبود ترکیب و علمیهیئتتقسیم نمود و نشان داد که شاخص اعضای  آموختگاندانش

، فرآیند ارتقای اعضای علمیهیئتجذب و نگهداشت اعضای  ، فرآیندعلمیهیئتتوزیع اعضای 

الت ی، فرآیند ارائه امکانات و تسهعلمیهیئتمطالعاتی به اعضای  یهافرصت، سازوکار ارائه علمیهیئت

 دانست.، همسو و منطبق است علمیهیئترفاهی به اعضای 

دان دارای نسبت استا، شدهشناسایینشانگر  7هر  علمیهیئتدر مؤلفه فعالیت پژوهشی اعضای      

کنفرانسی  هایمقالهتعداد نسبت ، به کل استادان Scopusاساس پایگاه استناد بر 1444بیش از 

مطالعاتی خارج از کشور به کل  هایفرصتاز  کنندهاستفادهنسبت استادان ، استادان به کل استادان

عتبر م پژوهشی خارج از کشور به کل استادان هایمأموریتاز  کنندهاستفادهنسبت استادان و  استادان

 Ministry of Science, Research) پژوهش هاییافتهبا  توانمیاین مؤلفه را  هاییافته. شناخته شدند

and Technology, 2017) ارتقاء هدف معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با  که توسط

سبت ناجرا شد و نشانگرهای  المللیبینو تبدیل پنج دانشگاه و واحد پژوهشی برتر کشور به سطح 

نسبت استادان ، به کل استادان Scopusاستناد براساس پایگاه  1444استادان دارای بیش از 
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 کنندهاستفادهنسبت استادان و  مطالعاتی خارج از کشور به کل استادان هایفرصتاز  کنندهاستفاده

نشانگر معرفی شده برای ارتقاء  72را جزء  پژوهشی خارج از کشور به کل استادان هایمأموریتاز 

 (Radfar, 2013) پژوهش هاییافتهاست و همچنین با  دانست، متناسب المللیبینبه سطح  هادانشگاه

پرداخت و نتایج تحقیق  1747 اندازچشمدر سند  یسنجعلم هایشاخصبه بررسی میزان تحقق که 

در حوزه انتشارات علمی  یسنجعلم هایشاخصوی نشان داد که تفاوت معناداری بین وضعیت موجود 

وجود ندارد. همسو و  اندازچشم، نسبت به وضعیت مورد انتظار در سند هادانشگاه علمیهیئتاعضای 

 ست.نادمنطبق 

نسبت ، نشانگر 9 شدهشناسایینشانگر  4از  علمیهیئتاعضای  ایحرفه هایتوانمندیدر مؤلفه     

به تعداد کل  اندشدهمهم علمی  هاینشانکه موفق به دریافت جایزه نوبل یا  علمیهیئتاعضای 

بت نس، علمیهیئتبا مرتبه استادی به کل اعضای  علمیهیئتنسبت اعضای ، علمیهیئتاعضای 

 هایدورهساعات شرکت مدیران در ، علمیهیئتبا مرتبه دانشیاری به کل اعضای  علمیهیئتاعضای 

 آموزشی برای هایدورهدر  علمیهیئتساعات شرکت اعضای ، آموزشی برای بالندگی مدیران دانشگاه

به  باشندمیدرصد دانشمندان برتر جهان  1دانی که جزء نسبت دانشمنو  علمیهیئتبالندگی اعضای 

نسبت ترفیعات اعطا یعنی  16معتبر شناخته شده و در مؤلفه باقی ماندند ولی نشانگر ن، کل دانشمندا

نامعتبر شناخته شد  در همان سال علمیهیئتدر هر سال به کل اعضای  علمیهیئتشده به اعضای 

 ,.Ahmadabadi and et al)پژوهش  هاییافتهبا  توانمیاین مؤلفه را  هاییافتهو از مؤلفه حذف شد. 

در مؤسسات آموزش عالی شکل گرفت  علمیهیئتاعضای  یاحرفهکه با عنوان نقش توسعه  (2018

ود خ علمیهیئتاعضای  جانبههمهدر راستای توسعه  هادانشگاهبه این نتیجه رسید که مطلوب است 

 علمیهیئتاعضای  جانبههمه، رشد و ارتقای شدهیزیربرنامه یاگونهبهاساسی برداشته و  یهاگام

که  (Safari and niazazari, 2014) پژوهش هاییافته. همچنین با استخود را فراهم آورند، مشابه 

و در چنین  روندیمبه شمار  هادانشگاهرا از عوامل اصلی و مهم ساختار آموزشی  علمیهیئتاعضای 

 یمواجههجهت  یاحرفه یاتوسعه هایبرنامهرا در قالب  هاآن یاحرفهشرایطی توجه به رشد و توسعه 

 بق، همسو و منطداندیم یرناپذاجتنابمری ا هادانشگاهو توسعه  یوربهرهمناسب با تغییرات و افزایش 

 است.

 9 شدهشناسایینشانگر  9در شاخص دانشجویان دانشگاه در مؤلفه امکانات آموزشی دانشجویان از 

سرانه  ،هاکتابخانهسرانه کتاب در ، سرانه فضای کارگاهی دانشگاه، سرانه آموزشی دانشگاه، نشانگر

 معتبر شناخته شده و در مؤلفه باقی ماندند ،سرانه کامپیوتر در دانشگاهو  فضای آزمایشگاهی دانشگاه

ه شناخت نامعتبر میزان کمک مالی دانشگاه به کل دانشجویان به کل بودجه دانشگاهیعنی  4ولی نشانگر 

 Hormozi) پژوهش هاییافتهبا  توانمیاین مؤلفه را  هاییافتهشده و از مؤلفه حذف شد. 

Moghadam, 2012)  یکی از ارکان اصلی دانشگاه، پیکره اصلی  عنوانبهدانشجویان که نشان داد

 شدهارائه و امکانات آموزشی ، خدماتدهندمیمختلف جامعه را در آینده تشکیل  هایارگانو  هاسازمان
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حیطی م عنوانبهآموزش هر دانشکده . در نگرش و ارتقاء کیفیت آموزشی مؤثر باشد تواندمی هاآنبرای 

برای یادگیری بایستی امکانات الزم برای تغییرات مثبت و سازنده را فراهم آورد تا با تشویق و ایجاد 

 Farzaneh) پژوهش هاییافتهبا . همچنین د، یکسان استرغبت بیشتر، یادگیری پایدار و مستمر گرد

and et al., 2015)  و نابع اطالعاتی است وضعیت دسترسی دانشجویان به م یضرورکه نشان داد

خودشان که روی کیفیت  و آموزشی در برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی آموزشیامکانات 

 است.  ، همسوبه سزایی دارد تأثیرگیران دانشجویان تصمیم

نسبت دانشجویان ، نشانگر 12 شدهشناسایینشانگر  17در مؤلفه وضعیت تحصیلی دانشجویان از     

سبت ن، نسبت دانشجویان کارشناسی به کل دانشجویان، دانشجویانتحصیالت تکمیلی به کل 

ویان نسبت دانشج، نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان، دانشجویان بومی به کل دانشجویان

روطی نسبت دانشجویان مش، آموختگاندانشمیانگین سنوات تحصیلی ، پسادکتری به کل دانشجویان

ش نسبت دانشجویان آموز، به کل دانشجویان ایبورسیهنشجویان نسبت دا، به تعداد کل دانشجویان

ت نسب، نسبت دانشجویان استعداد درخشان به کل دانشجویان، از راه دور به تعداد کل دانشجویان

نسبت پذیرش دانشجوی خارجی و  پذیرش دانشجو دارد به کل کشورها هاآنکشورهای که دانشگاه از 

 2معتبر شناخته شده و در مؤلفه باقی ماندند و ، نشجویان خارجیبورسیه تحصیلی خارجی به کل دا

 و نسبت دانشجویان محروم از تحصیل به تعداد کل دانشجویان یعنی نشانگرهای 19و  17نشانگر 

ناخته نامعتبر ش میانگین تعداد واحدهای مردودی دانشجویان به کل واحدها به تفکیک مقطع تحصیلی

 Bakooei and et) پژوهش هاییافتهبا  توانمیاین مؤلفه را  هاییافته. شده و از مؤلفه حذف شدند

al., 2010)  کشور، نیروهای  سازانیندهآمنابع معنوی جامعه و  عنوانبهکه بیان کردند دانشجویان

 یسوهببرگزیده از نظر استعداد، خالقیت و پشتکار هستند. توجه به وضعیت تحصیلی دانشجویان گامی 

، همسان قرار گرفته است موردتوجهاخیر در کشورهای مختلف  یهاسالتوسعه پایدار است که در 

که بیان نمودند یکی از ارکان  (Seyed Majidi and et al., 2016) پژوهش هاییافتههمچنین با  .است

 و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهکیفیت نظام آموزشی و بهبود برای توسعه  یرپذاجتنابضروری و 

مختلف  یهادورهبهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان و ارزیابی مداوم وضعیت تحصیلی دانشجویان در 

 .استاست، همسو و منطبق  هادانشگاهآموزشی 

نسبت پژوهشگران پسادکتری ، شدهشناسایینشانگر  3در مؤلفه وضعیت پژوهشی دانشجویان هر     

ط توس المللیبینارائه شده در مجامع علمی  هایمقالهنسبت ، پژوهشگرانخارجی دانشگاه به کل 

 9 تحقیقاتی حداقل هایفرصتاز  کنندهاستفادهنسبت دانشجویان و  دانشجویان به کل دانشجویان

ن ای هاییافتهمعتبر شناخته شده و در مؤلفه باقی ماندند. ، ماهه خارج از کشور به کل دانشجویان

و امکانات  هافرصتکه به بررسی  (Akrami and et al., 2014) پژوهش هاییافتهبا  انتومیمؤلفه را 

امکانات و عوامل آموزشی و میان فردی  یکلیهپژوهشی در محیط آموزشی پرداختند و بیان کردند 

و در جهت  شودمیپژوهش و علم  یدرباره هایینگرشآموزشی که منجر به ایجاد  هایبرنامهدر 
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 پژوهش هاییافته، همسان است. همچنین با باشندمیعلمی افراد، کارآمد و سودمند  ةروحی یتوسعه

(dyson and Desforges, 2002)  مهم و ضروری  یهابخشیکی از  کهیناکه بیان کردند، با توجه به

پژوهشی برای این  یهافرصتو حمایت از  یسازفراهمایجاد ظرفیت و توانمندی پژوهشی برای افراد، 

و دانش و معلومات جدید از پژوهش بهبود  هامهارتخود را با کسب  یهاتخصصپژوهشگران است تا 

 بخشند، مشابه است.

نگر نشا 19در شاخص فرآیند آموزشی دانشگاه در مؤلفه امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه از     

 هایشتهرنسبت ، تحصیلی هایرشتهبازنگری شده به کل  هایرشتهنسبت نشانگر،  19 شدهشناسایی

 ،آموزشی هایدورهآموزشی مجازی به کل  هایدورهنسبت ، تحصیلی هایرشتهبه کل  ایرشتهبین

ت ، درصد رضایآموزشی در سال تحصیلی هایبرنامهآموزشی بازنگری شده به کل  هایبرنامهنسبت 

دارای برنامه مدون آموزشی از  هایدانشکدهنسبت گاه، از وضعیت آموزشی دانش علمیهیئتاعضای 

 هایورهدنسبت ، آموزشی دانشگاه به تعداد کل دانشجویان دانشگاه کارشناسنسبت ، هادانشکدهکل 

 هایگاهدانشمشترک با  هایدورهنسبت ، آموزشی هایدورهبه زبان انگلیسی به کل  برگزارشدهآموزشی 

 هایدورهداخلی به کل  هایدانشگاهمشترک با  هایدورهنسبت ، آموزشی هایدورهخارجی به کل 

 شودیمخارجی برگزار  هایدانشگاهمشترک با  صورتبهآموزشی دانشگاه که  هایرشتهنسبت ، آموزشی

مشترک با  صورتبهآموزشی دانشگاه که  هایرشتهنسبت ، آموزشی دانشگاه هایرشتهبه کل 

 اطالعاتی هایپایگاهنسبت ، آموزشی دانشگاه هایرشتهبه کل  ودشمیی برگزار داخل هایدانشگاه

 هایپایگاهنسبت ، اطالعاتی خارجی موجود هایپایگاهخارجی که دانشگاه مشترک است به کل 

 هایدورهنسبت و  اطالعاتی موجود هایپایگاهاطالعاتی داخلی که دانشگاه مشترک است به کل 

معتبر شناخته شده و در مؤلفه باقی ماندند و ، آموزشی دانشگاه هایدرسآموزش مجازی به کل 

 هایافتهی. نامعتبر شناخته شده و از مؤلفه حذف شدنسبت فضای خوابگاهی دانشگاه یعنی  11نشانگر 

به بررسی وضعیت که  (Yamani and Tourkzadeh, 2010) پژوهش هاییافتهبا  توانمیاین مؤلفه را 

توسعه  ریزیبرنامهو وضعیت موجود در ایران پرداختند  دولتی هایدانشگاهتوسعه  ریزیبرنامه

 هااهدانشگی توسعه ارزیاببرای  گانهشش هایشاخصاساس ان بردولتی ایر هایدانشگاهدانشگاهی در 

( وجود 2توسعه دانشگاهی،  ریزیبرنامه( وجود درک روشن و مشترک نسبت به فرآیند 1: بیان کردند

، هاآنبا شرایط محیطی  هادانشگاهتوسعه  هایبرنامه( انطباق 3، هادانشگاهمدون توسعه در  هایبرنامه

( وجود امکانات، منابع و 9، هاآنو شرایط درونی  هاییتوانابا  هادانشگاهتوسعه  هایبرنامه( انطباق 7

سازی در دانشگاه، میمو تص گیرییمتصم( کیفیت 9، هادانشگاهدر  ریزیبرنامهساختارهای الزم برای 

 Educational Deputy of the Ministry of Health and) . همچنین با نتایج پژوهشاستهمسو 

Medical Education, 2014)  ارزیابی و  هایشاخصبا عنوان معیارها و  "طرح راد"طرح پژوهشی

شاخص توسعه و  درآمدبه اجرا  1363 آذرماهدر  علوم پزشکی کشور هایدانشگاهآموزشی  یبندرتبه
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موجود دانشگاه، تعداد  یهارشتهشده، تعداد  یینوگراو مقاطع تحصیلی  هارشتهآموزش را شامل 

 و مقاطع تحصیلی غیر معتبر شناخته شده دانست، همسو و منطبق است. هارشته

نسبت شهرت آموزشی به کل ، شدهشناسایینشانگر  9دانشگاه هر در مؤلفه وضعیت درآمدی     

 بنیاندانش هایشرکتدرآمد ، شهریه( به کل درآمد) یآموزشنسبت درآمد ، کشور هایدانشگاه

 آموزشی و تخصصی هایدورهنسبت درآمد حاصل از برگزاری ، دانشگاه به کل بودجه دانشگاه آموزشی

نسبت درآمدهای آموزشی دانشگاه از بخش صنعت و خدمات به کل و  دانشگاه به کل درآمد دانشگاه

 هاییافتها ب توانمیاین مؤلفه را  هاییافتهدر مؤلفه باقی ماندند.  معتبر شناخته شده و، ودجه دانشگاهب

که تحقیقی با عنوان بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند  (Samari and et al., 2014) پژوهش

اهمیت  میزاندولتی ایران انجام داد و به این نتیجه دست یافتند که  هایدانشگاهتوسعه دانشگاهی در 

 هایبرنامهدر توسعه دانشگاه برای افزایش درآمد دانشگاه، تعامل  گیرییمتصمفرآیند  هایشاخص

اجتماعی برای توسعه درآمد و توسعه دانشگاه، مدیریت و -اقتصادی هاییستمسکالن آموزش عالی و 

که  ندهستی هایشاخص ازجملهرهبری اعتبارات و منابع مالی دولتی دانشگاه و استقالل مالی دانشگاه 

دارای بیشترین پیامد بوده و از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل در توسعه دانشگاهی برخوردار 

 Ministry of Science, Research and) پژوهش هاییافتههمچنین با  .استبودند، همسو 

Technology, 2017)  دانشگاه به کل بودجه  آموزشی بنیاندانش هایشرکتدرآمد در نشانگرهای

 آموزشی و تخصصی دانشگاه به کل درآمد دانشگاه هایدورهنسبت درآمد حاصل از برگزاری ، دانشگاه

 ، همسو و منطبق است.دانشگاه از بخش صنعت و خدمات به کل نسبت درآمدهای آموزشیو 

 در موردبحث  منظوربه ،هاپژوهشدیگر  هاییافتهو مقایسه آن با  هشپژو هاییافتهپس از بیان     

 نهاد آموزشی وظایف ترینمهم عنوانبه هادانشگاه کهنیابا توجه به  گفت توانمیپژوهش  هاییافته

لید کشور، خلق و تو موردنیازالزم به متقاضیان علم، تربیت نیروی انسانی متخصص  یهاآموزشارائه 

ه عوامل توسع ترینمهمیکی از  هادانشگاهدانش جدید و پیشبرد مرزهای علم و دانش را بر عهده دارند. 

سانی ننیروی ا یسازآمادهزیرا تربیت و ؛ روندیمشمار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع به

اشاعه و  منظوربهمختلف علوم و فنون  یهانهیزممتخصص جهت اداره امور کشور، انجام تحقیقات در 

 اهدانشگاهکارکردهای مهم آن است.  ازجملهگسترش مرزهای علم و دانش و انجام خدمات پشتیبانی 

 یهاچالشمطلوب با  یافتگیتوسعهبرای اجرای مناسب این کارکردهای خود در جامعه و رسیدن به 

، کمبود روابط علمی و هادانشگاهاختصاصی  یدرآمدهاکمبه رشد  توانمیرو هستند که هزیادی روب

لی در پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمی ریزیبرنامه، ضرورت نیازسنجی و هادانشگاهمیان  المللیبین

و توسعه ناموزون هرم  هادانشگاهو سایر دانشجویان دانشگاه در راستای پایدارسازی هرم آموزشی 

با زندگی خالق دانشجویان و ارتباط رشته  هادانشگاه، کمبود ارتباط آموزش هادانشگاهآموزشی 

 با بازار کار و... را نام برد. هادانشگاه النیالتحصفارغتحصیلی 
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به انجام رساندن وظایف و توسعه  منظوربهبا وجود مشکالت زیاد،  هادانشگاهنظام آموزش عالی و     

 یهاندیفرآو  هابرنامهمناسب برای ارزیابی و اطمینان کیفی از روند  هایشاخصآموزشی خود نیازمند 

و  هاشاخص. بدین ترتیب با بررسی استدر بازار کار  آموختگاندانشمربوط به کارایی و اثربخشی 

میزان برخورداری هر دانشگاه از امکانات، تسهیالت  انتومیمختلف  هایدانشگاه یهاییتواناامکانات و 

های سود و لویتوا و کمبودها، هایینارساآموزشی را مشخص کرد تا با شناسایی  یهافرصتو 

والن به مسئ رساندنیاریو توسعه از همدیگر مشخص شوند تا شاید بتوان گامی مهم در  یگذارهیسرما

 برای داشتن قابلیت هاشاخصبرداشت.  هادانشگاهبهتر برای توسعه علمی  یریگمیتصم منظوربه

 اجرایی باید اعتباریابی شوند.

برای ارتقای کیفی و معتبر  یاحرفهیک ابزار  عنوانبهند توانمیاعتباریابی شده  هایشاخص    

 ، تغییراتیفنّاوردر شرایط کنونی رشد سریع از سوی دیگر، مورد استفاده قرار گیرند.  هادانشگاه

آموزشی  یهانظامآموزشی  هایبرنامهساختاری و دانش موجب تغییر و تحول در  اجتماعی، اقتصادی،

الزم  هادانشگاهو عملکردهای اجرایی  هابرنامه، هایمشخطو حصول اطمینان از بودن اهداف،  گرددیم

وضع موجود پرداخته و با توجه  لیوتحلهیتجزی به ارزیابی و و ضروری است و الزم است نظام آموزش

تغییرات اساسی در نظام آموزش عالی ترسیم کند.  یسوبهرا برای حرکت  ییهاهدفبه این بازخوردها 

اساسی نظام آموزش عالی فقدان یک سیستم نهادی جهت ارزیابی کیفی و مشروعیت  مسائلیکی از 

. اعتباریابی استخود  یاحرفهموزشی، پژوهشی، خدماتی و رشد آ هایفعالیتبخشیدن به کلیه 

ارزیابی به معنای فرآیند کنترل و ارزشیابی پیشبرد برنامه یک مرکز آموزشی یا اثربخشی  هایشاخص

 .استو استاندارد  شدهنییتعپیشرفت براساس معیارهایی از قبل 

ریزان آموزش عالی مسلم و و برنامه گذاراناستیس، اندرکاراندستبرای تمامی  آنچهدر مجموع،     

ابعاد مختلف آن از  یریناپذییجدایک سیستم و  عنوانبه، نگاه به نظام آموزش عالی استآشکار 

 یهااستیسبرای به انجام رساندن نقش و وظایف خطیر خود نیازمند  هادانشگاهیکدیگر است. 

و نظارت و  ریزیبرنامه، اهداف، نظام هاتیمأمورراهبردی و ایجاد تغییراتی در جهت روزآمد نمودن 

و  تجدید حیات منظوربهفردای ایران  کنندهنیتأم یهاسازمان عنوانبه هادانشگاه. باشندمیکنترل 

و  نقاط قوتبهبود مستمر کیفی خویش، نیاز به سازوکارهای جهت تعیین وضعیت موجود، تحلیل 

و اهداف کالن خود دارند.  هاتیمأمور، اندازهاچشمو تهدیدات و نیز ترسیم مجدد  هافرصتضعف، 

ریزان، ارزیابی و کنترل بر عملکرد نظام آموزش عالی برای دستیابی به الگوی مناسب برای برنامه

و  لیالملبیننیازمند یک برنامه توسعه و راهبردی مناسب با توجه به الگوهای  سوکی، از هادانشگاه

مناسب از هر  یبرداربهرهنظام فرهنگی، عقیدتی و ارزشی ایران اسالمی است و از سوی دیگر برای 

 هاانشگاهدبرای ارزشیابی عملکرد، تضمین کیفیت و یا اعتباریابی  هایشاخص، نیازمند ریزیبرنامهنوع 

 هاشگاهدانچنین برآورد کرد که موفقیت در زمینه توسعه  توانمی، بیان شده با توجه به مطالب .است

و  هایزیربرنامههمچون ایران، نقشی مفید و مؤثر در  توسعهدرحالکشوری  در تواندمی
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 شدن ترنانهیبواقعو  هابرنامه، هاطرحکالن و خرد کشور ایفا کرده و به بهبود  هایگیرییمتصم

 صحیح و اصولی این هایگذارییاستسنماید. همچنین مدیریت و  یتوجهقابلکمک  هاگیرییمتصم

ه کسب توسع یهمادسترا خلق کرده و آن را  یافتهتوسعه هایدانشگاهنسل جدیدی از  تواندمیحوزه 

 قرار داد. هابخشدر سایر 
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