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 چکیده :

لذا روشن نیست. خوبی به آنایستایی و پویایی مختلف  های مؤلفهابعاد و همچنان ، نظام آموزش عالی اهمیتباوجود 

 های مؤلفهپویایی و ایستایی نظام آموزش عالی و مشخص کردن  های مؤلفهمقاله شناسایی ابعاد و  این اصلی هدف

اسنادی، از تکنیک  عۀوه بر مطالالپژوهش ع برای انجام این آزاد و دولتی است. های دانشگاه در تأثیرپذیرو  تأثیرگذار

در ضمن شده است. استفاده  ها مؤلفهعوامل و  شناساییبرای ،  MAXQDA12 افزار نرممضمون با  تحلیل

انجام باز و محوری و گزینشی  کدهای صورت به 7931در سال با خبرگان دانشگاه  ساختاریافتهنیمه  های مصاحبه

با توجه به  ( استفاده شده است.ISMاثرگذار و اثرپذیر از معادالت ساختاری تفسیری) ها مؤلفهو برای تعیین شده 

 درنهایت، که استخراج گردیدکد محوری برای پویایی و ایستایی  701و  کدباز 107، ساختاریافتهنیمه  های مصاحبه

با توجه به پرسشنامه ماتریسی معادالت ساختاری  ازآن پساصلی برای آموزش عالی مشخص شد.  مؤلفه 79

درسی  ریزی برنامهاجتماعی، محتوای  -استاد، رویکرد آموزشی، عوامل اقتصادی،عوامل فرهنگی  های مؤلفه، تفسیری

مدیریت،  -آموزشی و عوامل سیاسی از عوامل اثرگذار و دانشجو، اهداف سازمانی، استانداردها، ساختار،رهبری  -

در این پژوهش  شده بیان های مؤلفهیر و ز ها مؤلفه.همچنین کارکنان و نوع سازمان از عوامل اثرپذیر شناسایی شدند
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وضع موجود در جامعه دانشگاهی  دهندۀ نشانایستایی  های مؤلفهبیانگر عوامل کاربردی در نظام آموزش عالی پویا و 

 یایی نظام دانشگاهی بیان شده است.عوامل در پو تأثیرگذارترینآموزشی از  رویکردهای مؤلفهخبرگان  ازنظراست. 

 تفسیری موزش عالی، پویایی آموزش عالی، ایستایی آموزش عالی، تکنیک معادالت ساختاریواژگان کلیدی: آ

(ISM ،)MAXQDA12 

 

 

 مقدمه: -7

آن، ضرورت  تناسب بهتحوالت فناوری، انقال  الکترونیک، و انفجار اطالعات چهره جدیدی به جهان معاصر داده و 

اندازی نوین به تعلیم و تربیت در تحلیل و تبیین این تحوالت تأکید گردیده و باعث شده است راهکارهای چشم

 مصرف تاریخ، در عصر انقال  اطالعاتی، اطالعات دریافتی، درواقعجاری نظام تعلیم و تربیت با مشکل مواجه شود. 

، دانش بشر دو  برابر بار یکهر پنج سال  که طوری هب، یافته کاهش شدت بههای علمی معینی دارند و عمر مفید یافته

 9تنها  1073آموزش عالی ایران در سال  2سایت کیواس های گزارش(.با توجه به 1،1072شود )ایسیدوریمی

قرار دارند،که این خود  بندی رتبهاین  7000دانشگاه شریف؛دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی در رتبه زیر 

 (.1073کیو اس، سایت و ایجاد تغییر در نظام آموزش عالی در ایران دارد) حکایت از ضرورت

برای خروج «. از موانع پیشرفت است وپرورش آموزشهای جاری روش»( گفته است: 7313) 3گونه که تورنسهمان

زیتویستی تعلیم و تربیت کنونی آشکارا متأثر از دیدگاه پو ازآنجاکهاز این مشکالت و سازگاری با وضع موجود، 

( معتقد است 7331) 4است ، نهادهای آموزشی هر جامعه باید رویکرد خود را از ایستا به پویا تغییر دهد. جاردین

تکنیکی پوزیتویستی  -شناخت قوانین حاکم بر طبیعت و در نهایت تسلط یافتن بر آن است و هدف گفتمان علمی

 شوند به این باور  لط برسیملعاتی موجب میدستیابی به کنترل و قطعیت است. دستاوردهای چنین مطا

  

                                                 
1.Isidori 

2.QS World university rankings. 

3.Torrance  

4.Jardine  
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( 7331) 1حل نمود. گاالگر درنهایتهای مناسب، کنترل و توان از طریق به کار گرفتن تکنیکای را میکه هر مسلله

های پایدار در جهان، و با تکذیب برخی پیچیدگی حل قابلبه یک مسلله  چیز همهمعتقد است با این روش و تحویل 

مستقلی تلقی کند، که جهان  خودمختارشود انسان خود را فاعل انسان مدرن در خطر است و باعث می خود فهمی

جاردین تعلیم و تربیت  ازنظرشود. بخشد و این همان چیزی است که مانع خود فهمی در انسان میعینی را نظم می

( نیز چنین 7331) 2رداند. میسگلد و نیکلسونگفهم را منتفی می المقدور حتی کند میبر کنترل و تسلط  تأکیدرایج که 

در پی تبدیل آموزش ایستا به آموزش پویا در جهت  چنین ایندانند. لذا همه مفاهیم تعلیم و تربیتی را ضد تربیت می

،  شده گفتهبا توجه به مطالب در مقدمه و  شده ارائه.با توجه به توضیحات باشند میایجاد نظام اثربخش آموزشی 

پرداختن به عوامل ایستایی و  درنتیجهالی رکن اساسی در نظام آموزشی و خلق نیروی کار خالق است. آموزش ع

 آموزش عالی است.  نظام به بخشی کیفیتپویایی آن جزء الینفک 

 یاصل فهی،وظنمایند میاشاره  "یآموزش عال ندهیبر آ ای مقدمه"تحت عنوان ی(در پژوهش9102) نگیو گر یرلیکا

 های چالشمبهم با خطرات و  ای آینده است.رو  شیپ ندهیآ ینسل جوان برا سازی آمادهدر هزاره سوم ،  یآموزش عال

در  ایپو ی.لذا آموزش عالرهیو   یروان ی، فشارها هب، مذ فقر ،یماریب ،زیست محیطهمانند  هایی چالشگوناگون.

 نگیو گر یرلیکا)دارد برمیمبهم گام  یمحتوم ول ای آینده نیچن یبرا انیدانشجو شتریهر چه ب سازی آمادهجهت 

،9102). 

بر پویایی و ایستایی نظام  تأثیرگذارو  مؤثرپاسخ دهیم که عوامل  سؤالدر این مقاله بر آن شدیم تا به این  رو ازاین

 عوامل پویایی و ایستایی آموزش عالی چگونه است؟ بندی سطحآموزش عالی کدامند؟ و 

 :مسئلهبیان  -2

بتواند موجبات  درنهایتکه  داند می یرا آموزش ایپو یرا آموزش عال ایپو ی( آموزش عال9102) 3ایکوسکاکان 

 ازنظررا شکل دهد. داریامکان توسعه پا درنهایترا فراهم آورد.و  زیست محیطانسان و  انیم یارتباط منطق یبرقرار

  

                                                 
1.Gallagher  

2.Misgeld. D & Nicholson G. 

3.Kankovskaya, Alina R. 
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 نیاز ا هرچقدرو  ایپو یآموزش ستمیحرکت کند،آن س داریتوسعه پا وسوی سمتبتواند به  یآموزش عال هرچقدر یو

 .(9102،ایکان کوسکا)خواهد بود ستایو دور شود، آموزش ا ردیمهم فاصله بگ

نظام آموزشی هر کشوری برای تحقق شایسته اهداف خود باید بتواند فراگیران را به دانش و ، تر روشنبه بیان 

 واولین  چراکهسازند که بتوانند تحوالت و مسائل آینده را شناسایی کنند و برای آن آماده گردند؛ زمجه هایی مهارت

 1برنان و همکاران، )و تقاضاهای آینده است ها چالشفراگیران برای نیازها ، سازی آمادهنظام آموزشی، ترین مهم

است که در کل  حصر به کتا  درسی.نظام آموزشی فعلی کشور، یک نظام متمرکز و برنامه درسی آن من(7102

انجام  سرعت به ها زمینهدر وضعیت کنونی جهان که تغییرات در همه . (0732)مشایخی،شود میکشور استفاده 

است.در این راستا  انکارناپذیرآینده ضرورتی  بینی پیشعلمی برای  های فعالیتو سازماندهی  نگری آینده،شود می

اعضای  نگری آیندهنباشد و نتواند توانایی  پژوهی آیندهادعا نمود که اگر نظام آموزشی هر کشوری مبتنی بر  توان می

 پژوهی آیندهاز اصل  گیری بهرهبا عدم  چراکهخود را ارتقا دهد،قادر نخواهد بود تا برون داد چندان مفیدی ارائه دهد؛

 (.0727)یمنی دوزی سرخابی، دهد میاز دست  ای عرضه بلقاخود را بدون ارائه دستاورد  های فرصتبسیاری از 

 با ها آن تناسب عدم و آموزش کیفیت کاهش مانند عواملی اثر بر از سوی دیگر در وضعیت کنونی، آموزش عالی

 پاسخ در :اند داشته اعالم نظران صاحب از بسیاری لذا.است  بوده روبرو زیادی های چالش با جامعه و دانشجو نیازهای

،  آینده درسی های برنامه  محتوای در باید یادگیری، های فرصت کیفیت ارتقای برای عالی ،آموزش  ها چالش این به

 (.0721کند)محمدی و همکاران، دنبال را نوینی گیری جهتتدریس،  های روش

رابطه بین کیفیت تجار  یادگیری با رشد توانایی "پژوهشی تحت عنوان ( در 0729مرزوقی و همکاران )

یادگیری،محتوا و  پذیری انعطافبین ابعاد کیفیت تجار  یادگیری،ابعاد : که  کنند میبیان "دانشجویان پژوهی آینده

دانشجویان وجود  پژوهی آیندهرابطه مثبت و معناداری با ابعاد توانایی ، دانشجو -استاد  یررسمیروابط رسمی و 

 روزمره زندگی های الزام افزایش دلیل به تنها نه ،محتوا در تنوع و انعطاف ایجاد (.0729)مرزوقی و همکاران، داشت

 دانشجو هر فرد منحصربه های ویژگی و تجار  عالیق، شخصیت، به توجه ضرورت دلیل به بلکه شغلی، وزندگی

 پذیری انعطاف جذابیت کیفیت، انسجام، تناسب، همچون هایی مؤلفه. است ضروری یادگیری انگیزش تقویت برای

  

                                                 
1.Brennan ,Lorraine. Cusack, Tara. Delahunt , Eamonn . Kuznesof ,Sharron .Donnelly ,Suzanne. 
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 در فعال عضو عنوان به که دانشجو ای گونه به یافته مودن ،درسی برنامه محتوای عنصر در مهم های خصیصه عنوان به

 (.1،1072کانکوسکای) دارد و محیط استاد با فراگیر تعاملی و نماید می نقش ایفای درسی، های برنامه

اساسی در این پژوهش شناسایی عوامل ایستایی و پویایی آموزش عالی ایران  مسللهشده،با توجه به مطالب مطرح 

 .باشد می

 ادبیات پژوهش:-3

 آموزش عالی: -3-1

، پذیرد میآموزشی است که از بین دارندگان دیپلم متوسطه یا باالتر، دانشجو  ای موسسهمنظور از مراکز آموزش عالی ،

به  فعالیت. مرکز آموزش عالی با توجّه به دامنه و حجم دهد میخود مدرک کاردانی و یا باالتر  آموختگان دانشو به 

،جدا از شود میمستقل،یک موسسه آموزش عالی مستقل و یا یک دانشگاه اطالق  ی دانشکدهیک آموزشکده مستقل،یا 

 (.79۳۸وابستگی آن به دولت یا بخش خصوصی )قورچیان و همکاران،

 و رسالت آموزش عالی اهداف  -3-2

مکانی است که قادر است روحیه خالقیت، ابتکار،  ترین اساسیو  ترین مهم، دانشگاه وپرورش آموزشپس از نظام 

ذخایری هستند که جامعه برای  بهاترین گراناز  ها دانشگاهرا در نسل جوان شکوفا سازد. نفس اعتمادبهخودباوری و 

وزه این مراکز به لحاظ دارا بودن دانش و فن در باالترین سطح تخصصی از پیشرفت و توسعه در اختیار دارد.امر

 )همان(.شوند میاعتبار زیادی برخوردارند و از عوامل عمده دگرگونی اجتماعی محسو  

، برخوردار از دانش الملل بیندر روابط  مؤثردر قالبی از تعامل سازنده  7101کشور،ایران در سال  انداز چشمدر سند 

ته،توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی به تصویر کشیده شده پیشرف

فرا  های چالشقابلیت کشور را در برابر سایر کشورها افزایش دهد.  تواند میاست.درک اهمیت نقش آموزش عالی 

 های سیاستدر  تجدیدنظر،توجیهی کافی برای دور و نزدیک در ارتباط با این نهاد اجتماعی اندازهای چشمروی 

 (7911)رحمان سرشت ،شود میمحسو  17مربوط به آن در قرن 

 

                                                 
1.Kankovskaya 
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 ساختار آموزش عالی ایران -3-3

دانشگاه و واحد دانشگاهی، دانشکده مستقل، آموزشکده، مرکز  :از اند عبارتنهادهای مجری آموزش عالی در ایران 

. نهادهای مجری آموزش عالی معلم تربیتآموزش عالی، مؤسسه آموزش عالی، مدرسه عالی، مرکز پژوهش و مرکز 

مراکز  ازجملهدولتی و  یردولتی. دانشگاه آزاد اسالمی و مؤسسات عالی  یرانتفاعی  اند نوعوابستگی بر دو  ازنظر

وزارت علوم زیر نظر دولت مربوط به  زیرمجموعه های دانشگاهو همچنین برخی  باشندآموزش عالی  یردولتی می

 (.7932.)کیخا و همکاران،شوند میآموزش عالی دولتی 

 پیشینه: -3-4

به  "ها آنآموزش عالی و ارزیابی کارایی و عملکرد  مؤسساتمدیریت  "(در پژوهشی با عنوان 7102)1آگاسیستی

 عنوان بهمشخص شده است که « وری بهره»بررسی تحول نظام آموزش عالی در چند دهه گذشته با توجّه به موضوع 

توانایی تولید حداکثر میزان خدمات آموزشی برای بودجه مشخص تعریف شده است. این گفتمان، در زمانی که 

عمومی در  های گذاری سرمایه درنتیجهست و ، در حال افزایش ایابد میکاهش  ای فزاینده طور بهعمومی  های بودجه

 .پردازد می،  برد میرنج  ها آنبه  یافته اختصاصنظیر آموزش عالی از کاهش شدید منابعِ عمومیِ  هایی زمینه

دریافت که  "آموزش عالی برای توسعه پایدار: چالش ها در روسیه "(در پژوهشی با عنوان6102) 2کانکوسکای

یی برای توسعه سیستم نوآوری ملی در انتقال اقتصاد به دانش باشد. در این تحقیق، گسترش توسعه پایدار باید مبنا

قرار گرفته است  موردبررسیزیرسیستم نوآوری ملی  عنوان بهمفهوم توسعه پایدار در آموزش عالی روسیه، 

و مشکالت در  اند دادهرار ق وتحلیل تجزیهرا مورد  ها دانشگاهآموزشی  های برنامه.استانداردهای آموزشی دولتی و 

 .اند کردهو اصولی را برای نوآوری ملی آماده  اند کردهاجرای مفهوم توسعه پایدار در آموزش عالی روسیه را شناسایی 

آموزش عالی  مؤسساتو  ها دانشگاهفراروی  های چالشتحلیل » ( در تحقیقی با عنوان7932رضائیان و همکاران)

از شرایط محیطی بوده و  متأثربه نحو بارزی   یرانتفاعی، بیان داشتند: نظام آموزش عالی « یرانتفاعی ایران- یردولتی

مربوط به ساختار  های چالشمختلف، ادامه فعالیت آن را با دشواری همراه کرده است. در این میان  های چالشوجود 

علوم،نبود  ناشی از اقدامات وزارت های چالشبه ترتیب،  ازآن پسبرخوردار بوده و  اداری و سازمانی از باالترین رتبه

                                                 
1.Agasisti 

2.Kankovskaya 
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و یا کمبود برخی قوانین و مقررات، مشکالت مالی و اقتصادی، مسائل آموزشی و موارد ناشی از شرایط اجتماعی 

 .اند شده دادهقرار 

ت در آموزش عالی فرایندی داوطلبانه یا ارزشیابی و تضمین کیفی» (در تحقیقی با عنوان0721محمدی و همکاران)

درصد  93ماهیت اجباری و  یادشدهدرصد از نهادهای  26که فرایندهای تضمین کیفیت در  دهند مینشان « اجباری؟

 درصد از نهادها هر دو فرایند داوطلبانه و اجباری دارند. 2ماهیت داوطلبانه دارند.همچنین 

گذاری در نظام آموزش عالی  مشی خطالگویی برای فرایند "ا عنوان ( در پژوهشی ب7939پیکانی و همکاران )

 مشی خطمراحل تدوین،اجرا و ارزیابی فرایند  های شاخصو  ها مؤلفهبه بررسی ابعاد و "جمهوری اسالمی ایران

 مدل تائید.نتایج تحقیق بیانگر آن است، که جامعه آماری ضمن اند پرداختهگذاری در سیستم آموزش عالی کشور 

گذاری در حیطه آموزش عالی کشور،این سه شیوه را به لحاظ کاربرد  مشی خطمذکور و اعتقاد به این تلفیق جهت 

به ترتیب عقالیی، نهادی و تدریجی  شده ارائه. طبق نظر ایشان این سه شیوه در مدل تلفیقی اند کرده بندی اولویت

 .اند اولویتدارای 

 ها سیستمآموزش عالی با رویکرد پویایی  های مشی خططراحی  "(در پژوهشی با عنوان 7931 المرضایی و آذر)

و پویایی  ها مشی خطآموزش عالی و ارزیابی  های گذاری سیاستبه بررسی   "مورد مطالعاتی برنامه پنجم توسعه 

 سازی مدلتبیینی است، و بدین منظور  ازیس مدل. روش پژوهش از نوع کاربردی با رویکرد  اند پرداختهسیستم 

 مؤثرو تحلیل عوامل  سازی مفهومخبرگان آموزش عالی، به روش دلفی در  ازنظر گیری بهرهدر کنار  ها سیستمپویایی 

تحقیق نشان  های یافتهقرارگرفته است.  مورداستفادهآموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور،  های مشی خطبر 

 های مشی خطو متوازن کننده در مولّفه های شناسایی شده در  کننده تقویت های حلقهزمانی و  تأخیره ،توجّه بدهد می

 ترین مهماست. بر این اساس  مؤثر شده تدوین های مشی خطآموزش عالی تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام 

آموزش  های مشی خطادهایی جهت بهبود ،مبنای ارائه پیشنهسازی شبیه، در کنار نتایج شده شناساییزمانی  تأخیرهای

 .است قرارگرفتهعالی برنامه پنجم 
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 :ها روشمواد و -3

 ساختاریافتهاین مطالعه یک مطالعه به روش آمیخته )کمی و کیفی( است. در مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه 

 در پژوهش را افراد خبره در زمینه مدیریت کنندگان مشارکتاولیه از روش تحلیل مضمون شناسایی شد.  های مؤلفه

. معیارهای ورود به مطالعه عبارت اند دادهو اساتید دانشگاه تشکیل  ها گروهآموزشی، مدیریت آموزش عالی و مدیران 

بودند از خبرگان با حداقل سه سال تجربه فعالیت در دانشگاه در زمینه آموزش عالی ،متخصصین با حداقل 

 ازنظرهدفمند بود.  صورت بهنیز  گیری نمونهمدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی. روش  تحصیالت دکتری در

)تشکری و شوند میهدفمند انتخا   کامالًو  تصادفی  یر صورت به، موارد گیری نمونهدر این روش  1تشکری و تدی

کمی، پرسشنامه ماتریسی برای بررسی متغیرهای  های داده آوری جمعبرای  ها داده(. روش گردآوری 1009تدلیه،

( از جامعه آماری خبرگان صورت گرفت.این ISMبه روش معادالت ساختاری تفسیری) تأثیرپذیرو  تأثیرگذار

 اساسی بود. سؤال 9پژوهش دارای 

 ؟کدامندنظام آموزش عالی پویا و ایستا  های مؤلفه -7

 دامند؟زیرمولفه های نظام آموزش عالی پویا و ایستا ک -1

 مولفه های تاثیرگذار و تاثیرپذیر در نظام آموزش عالی کدامند؟ -9

دقیقه بود. پس  41 ها مصاحبهانجام شد. میانگین زمانی  7931 خردادماهتا  7932در فواصل زمانی بهمن  ها مصاحبه

استفاده شد.  ها داده ریآو جمعبا  زمان هماز روش تحلیل مضمون و  ها دادهتحلیل  منظور به،  ها مصاحبه سازی پیادهاز 

برای  شده استخراجیک نسخه از کدهای  ازآن پسابتدا متن نوارها پیاده شد.  ها مصاحبهبدین ترتیب که پس از انجام 

چندین مرتبه بازخوانی گردید بدین  ها دادهو  رق شدن،  ها دادهشد. جهت آشنایی با  تائیدارسال و  شونده مصاحبه

ترتیب کدهای اولیه شناسایی و کدهای اولیه مشابه در یک طبقه کنار هم قرار گرفتند و طبقات اولیه شکل گرفت. 

، شده آوری جمع های دادهرا تشکیل دادند.همچنین جهت اطمینان از صحت  ها مایه درونو  شده اد اماین طبقات درهم 

 تحلیل دروجود داشت. بعالوه، دو پژوهشگر دیگر عالوه بر پژوهشگران اصلی،  ها دادهو عمیق  مدت طوالنیدرگیری 

. برای افزایش خواندند میکدگذاری و طبقات  تائیدرا برای  ها نوشته دستمشارکت داشتند. پژوهشگر  ها داده

و دیدارهای طوالنی  گیری نمونه. داشتن حداکثر تنوع در گردید میمراجعه  کنندگان مشارکتبه  مجدداًتاییدپذیری 

بودند.از همان مصاحبه اولیه کدها و طبقات فرعی شکل گرفتند و سپس کاهش  ها دادهدیگر افزایش اعتبار  های راه،

 ها دادهتا مرحله اشباع نظری  ها مصاحبهظهور یافتند. ها مایه دروندر تمام واحدهای تحلیل)کدها( ادامه یافت تا  ها داده

                                                 
1.tashakkori and teddlie 
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 (ISM)شد.طراحی مدل ساختاری تفسیری  انجام MAXQDA12 افزار نرمتحلیل محتوای کیفی با  ادامه یافت.

آموزش  توسعهاثر هر یک از متغیرها بر روی متغیرهای دیگر است و این طراحی برای   روشی است برای بررسی

پذیر شود..مدل ساختار تفسیری قادر است ارتباط بین  رود تا اهداف کلی ذیل امکان می کار بهعالی به سمت پویایی 

با تجزیه معیارها در چند سطح  ISMاند، را تعیین نماید. تکی یا گروهی به یکدیگر وابسته صورت بهشاخص که 

پژوهش اخذ رضایت نامه ( . در این 1004، 1پردازد. )کانان و همکاران ها می مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخص

مالحظات اخالقی  عنوان به ها مصاحبهمحتوای  سازی پیادهدر  داری امانتآگاهانه ،حفظ اطالعات هویتی و رعایت 

 قرار گرفت. مدنظر

  ها یافته-4

مدیریت آموزشی ،  های رشتهدر  علمی هیلتنفر عضو  3در این تحقیق  کننده مشارکتنفر خبرگان  71از مجموع 

نفر  1نفر معاون پژوهشی و  9نفر رئیس دانشگاه ،  9درسی بودند  ریزی برنامهموزش عالی و مدیریت مدیریت آ

پویایی و ایستایی نظام  های کننده تعیین ترین مهممعاون آموزشی بودند. فرایند تحلیل محتوای کیفی برای تعیین 

کد اولیه استخراج گردید. با بازبینی متعدد و اد ام کدها بر اساس تشابه  107آموزش عالی استفاده شد.در این فرایند 

برای ایستایی نظام  مایه درون 27برای پویایی و  مایه درون 27که  مایه درونزیر  701 درنهایتو طی چندین مرحله، 

 ( استخراج کردید.7اصلی)مطابق جدول شماره  مایه درون 79آموزش عالی و 

 

  

                                                 
1.Kannan G, Haq AN, Sasikumar P, Arunachalam S. 
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 نظام آموزش عالی پویا و ایستا های مؤلفهو زیر  ها مؤلفه( 1جدول 

 نظام آموزش ایستا های مؤلفه نظام آموزش پویا های مؤلفه مفهوم

 

 

 

 

 

 

 آموزش و یادگیری رویکردهای

 آزادی علمی 

  دگراندیشتفکر خالق و نقاد و 

 و تکثر تنوع بر تأکید 

 کاربردی 

 اخالق و منش آکادمیک 

 آموزش دانشجو محور 

  پژوهش برآموزش مبتنی 

 نگر آینده 

 روندگرا 

 فاقد فلسفه و رویکرد آموزشی 

  یادگیری جای بهیاددهی 

  افزایش حجم دانش ناکارآمد

 افزایش مهارت یادگیری جای به

 (هویت بی)کاالی   یرکاربردی 

 یر آکادمیک بودن آموزش  

 محور آموزش استاد 

 آموزش مبتنی بر حفظ و تکرار 

 نگر گذشته 

 نتیجه گرا 

 

 

 

 

 

 

 تعهدات اجتماعی و فرهنگی

  همکنشی اجتماعی در عرصه

 جهانی

 انسجام اجتماعی 

  سالمت و زیست محیطحفظ،

 بهداشت

 تنوع و تکثر فرهنگی 

 انسان اندیشمند 

  ها تمدنگفتگوی 

 آزادی بنیادی 

 چو سازمانی اعتماد و همکاری 

  باالترکسب مدرک 

 هنجاری بی 

 هدفی بی 

  محلی و  های فرهنگحفظ

 بدون تغییر ای منطقه

 انسان با مدرک 

  ها تمدنمنولوگ 

  تالش برای دستیابی به محیط

 تر مناسباجتماعی 

  اعتمادی بیرعب و 

 

 

 

 دانشجو

  آن نفع ذیدانش و  ی عرصهبازیگر 

 یادگیرنده،پرسشگر 

 خالق و نقاد و توانمند 

 توسعه تمامیت فردی 

 رهبران آینده جامعه 

  رقابت کنکور ی عرصهبرنده در 

  کارآمد چندان نهحافظ دانش 

 برداری کپی 

  زنی تستماهر در 

 بیکار آینده 

 

 
 عامل و واسطه خلق دانش   کارآمد چندان نهحامل دانش 
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 استاد
 در جستجوی حقیقت 

 همراه و در کنار دانشجو 

  استفاده از الگوهای تدریس نوین

 کاربردی صورت به

 در جستجوی ارتقای رتبه اداری 

 باالسر دانشجو 

  استفاده از الگوهای سنتی و نوین

 کارگیری بهبه شکل ناکارآمد)

 ماکت الگو(

 

 

 عوامل سیاسی

  خرد منفصل جامعه  مثابه بهدانشگاه

 و برخوردار از استقالل نهادی

 خودگردانی مالی 

 صفِ ستاد دولتی آموزش عالی 

 یاتکای مالی به بخش دولت 

 

 اهداف سازمانی
 پاسخگو به جامعه و نیازهای آن 

 بهبود مستمر نتایج 

 از پاسخگویی به  نیاز بی

 ذینفعان،جامعه و بازار

  گیری مچنظارت و 

 

 

 عوامل اقتصادی

 های سرمایهاز  گیری بهره 

 خیرخواهانه و  یرانتفاعی

 تولید درآمد از راه کارآفرینی 

  یرمالی عمدتاًمعیارهای  

 از درآمد خانوارها گیری بهره 

 کننده مصرف 

  مالی صرفاًمعیارها 

 

 مدیریت اثربخش و رهبری
 مشارکتی و دموکراتیک 

 به  دستیابی بر تأکید:هومبولتی

 حقیقت و همکنشی اجتماعی

 سنتی ساالر دیوان 

 نامشخص 

 

 

 استانداردها

 مشترک  های ارزش بنای برم

جهانی:زندگی بهتر،حفظ 

 و.... زیست محیط

  توسط افراد درون دانشگاه 

  های نامه آیینبر مبنای مقررات و 

 دولتی

 ها وزارتخانه 

 

 

 محتوای درسی و آموزشی

 گردش آزاد اطالعات 

  و متنوع متغیرمحتوای 

  تدوین محتوای درسی توسط

و  علمی هیلتاعضای 

 دانشگاه گذاران سیاست

  در راستای منافع دانشجو،استاد و

  افزایش دستیابی به محتوای

 کیفیت بیو  تناسب بی

 مرور آثار دیگران 

  تدوین محتوای آموزشی

 متمرکز صورت به

 در راستای منافع سازمانی 
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 کارکنان

  پویاییدر راستای رشد و 

 در راستای حفظ اهداف گذشته 

 

 

 

 

 نوع سازمان و ساختار

 شبکه ای-ادهوکراسی 

 نگر آینده 

 باال پذیری انعطاف 

  ای شبکهارتباطات 

 مساعی تشریک 

 مهارت و خبرگی 

 محیط دوستانه و صمیمی 

 بوروکراسی 

 انفعالی و تدافعی 

 بدون انعطاف و خشک 

  طرفه یکعمودی و 

 متمرکز 

 اختیار 

 رسمیت زیاد 

 

 کارکنان
 به دنبال منافع سازمان 

  های ارزشبه دنبال استحکام 

 سازمانی

 به دنبال منافع شخصی 

  در  ها ارزشبه دنبال ارزیابی

 راستای منافع خود

 

 

 فضای آموزشی

  پذیر انعطاففضای آموزشی 

 محور آموز دانش 

  انگیز خاطرهحس مکان 

 خالقیت و نوآوری در محیط 

 ای خانه مکتب 

 معلم محور 

 و عدم ایجاد انگیزه روح بی 

  محیط کنندگی کسلیکنواختی و 

 

 

 

 

   DEMATEL–ISM تکنیک فرایند -5-1

 (Dمحاسبه ماتریس ارتباط مستقیم ) -گام نخست

 است. مشاهده قابل،  1در این گام میانگین نظرات خبرگان تحقیق در جدول  

نظرات  یانگینمکه ابتدا  صورت بدین. شود یم(، استفاده 7از روابط ) ها دادهسنجش میزان قابلیت اطمینان  منظور به

 :میآور یم دست بهرا  ام خبرگینظرات خبرگان با حذف  یانگینمو سپس  خبرگان ی هیکل
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 707/پویایی نظام آموزش عالی در ایران –شناسایی عوامل ایستایی 

 نفر از خبرگان( 11( )میانگین نظر Dماتریس ارتباط مستقیم ) -2 جدول

DM C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 SUM 

C1 0.00 3.40 3.30 3.30 3.50 3.60 2.70 2.90 3.40 3.30 2.90 3.10 3.10 38.50 

C2 2.50 0.00 3.60 3.50 3.00 3.10 2.80 3.30 3.00 3.20 1.90 2.50 3.20 35.60 

C3 3.20 3.10 0.00 3.10 3.60 3.40 2.50 3.00 3.00 3.10 1.80 2.70 2.60 35.10 

C4 3.40 2.60 3.50 0.00 3.60 3.80 2.50 3.10 3.00 2.90 2.60 3.00 3.00 37.00 

C5 3.10 3.00 3.80 3.40 0.00 3.70 2.20 3.40 3.50 3.50 2.60 3.00 3.00 38.20 

C6 2.80 2.40 3.40 2.60 3.50 0.00 2.50 3.40 3.40 3.40 2.40 3.30 3.40 36.50 

C7 2.50 2.50 3.10 2.40 2.60 2.80 0.00 2.90 2.80 2.80 1.90 3.30 3.00 32.60 

C8 2.00 2.30 2.10 2.00 2.10 1.90 1.80 0.00 2.30 2.00 1.20 1.80 2.30 23.80 

C9 2.80 1.90 2.30 2.80 2.50 2.20 1.90 3.90 0.00 3.70 2.80 3.50 3.50 33.80 

C10 2.30 1.90 2.20 2.50 1.80 2.70 1.70 3.20 3.10 0.00 2.30 3.40 2.80 29.90 

C11 1.60 1.20 1.40 2.00 1.70 2.20 1.20 2.80 3.00 2.80 0.00 3.30 2.50 25.70 

C12 2.60 2.30 2.20 2.30 2.90 2.30 2.60 3.40 3.20 3.80 2.80 0.00 3.10 33.50 

C13 2.10 2.40 2.60 2.50 2.50 2.60 2.30 3.50 3.80 3.70 2.80 3.30 0.00 34.10 

SUM 30.90 29.00 33.50 32.40 33.30 34.30 26.70 38.80 37.50 38.20 28.00 36.20 35.50   

 

 

 :آید یبدست م یربه صورت ز ینرخ ناسازگار رابطه،حال با توجه به 

 (، برابر است با:7)ابلیت اطمینان نیز با توجه به رابطه 
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 نرمال سازی ماتریس ارتباط مستقیم -گام دوم

 ،(1)جدول  یمارتباط مستق یسدر ماتر نامیم. یم N( را نرمال کرده و آن را ماتریس 1ماتریس میانگین فوق )جدول 

 ؛است تر بزرگ، نیز 1ی جدول ها ستون تک تکین حاصل جمع سطر بوده و از حاصل جمع تر بزرگ، 90/21عدد 

 .نامیم میرا ماتریس نرمال شده  شده تشکیلماتریس  و ؛گردند یمبر این عدد تقسیم  ،1عناصر جدول  تک تکبنابراین 

 (TCمحاسبه ماتریس ارتباط کامل معیارها ) -گام سوم

TC C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 r

C1 0.133 0.182 0.201 0.193 0.198 0.203 0.173 0.196 0.204 0.202 0.162 0.195 0.192 2.433

C2 0.156 0.115 0.188 0.179 0.173 0.178 0.158 0.185 0.180 0.183 0.133 0.169 0.176 2.172

C3 0.169 0.166 0.137 0.177 0.186 0.186 0.157 0.184 0.184 0.185 0.135 0.175 0.171 2.213

C4 0.190 0.166 0.199 0.138 0.194 0.201 0.165 0.194 0.193 0.191 0.154 0.189 0.185 2.360

C5 0.180 0.176 0.209 0.194 0.145 0.204 0.166 0.204 0.206 0.206 0.158 0.194 0.190 2.433

C6 0.192 0.164 0.199 0.178 0.193 0.144 0.166 0.199 0.200 0.200 0.152 0.194 0.192 2.373

C7 0.161 0.159 0.187 0.169 0.174 0.180 0.122 0.184 0.183 0.183 0.138 0.187 0.179 2.206

C8 0.111 0.113 0.123 0.116 0.119 0.118 0.106 0.091 0.127 0.122 0.090 0.117 0.122 1.474

C9 0.152 0.136 0.159 0.159 0.157 0.155 0.137 0.185 0.126 0.182 0.140 0.175 0.172 2.034

C10 0.132 0.124 0.143 0.142 0.133 0.149 0.121 0.160 0.159 0.112 0.122 0.160 0.149 1.806

C11 0.108 0.100 0.115 0.119 0.116 0.125 0.100 0.138 0.141 0.138 0.074 0.143 0.129 1.547

C12 0.149 0.142 0.157 0.152 0.162 0.156 0.146 0.177 0.174 0.183 0.140 0.122 0.166 2.024

C13 0.145 0.146 0.166 0.158 0.160 0.164 0.145 0.182 0.187 0.185 0.143 0.176 0.122 2.079

c 1.977 1.889 2.184 2.073 2.108 2.163 1.863 2.280 2.264 2.272 1.741 2.195 2.145
 

 

 یرمحاسبه شدت و جهت تأث -گام چهارم

از حاصل       ام است. شاخص  jبیانگر مجموع ستون    ام و  iمجموع سطر  دهنده نشان    شاخص 

مشابه  طور بهباشد.  یمام  i(. این شاخص بیانگر میزان اهمیت معیار i=jآید ) یم دست بهام  jام و ستون  iجمع سطر 

 iمعیار  تأثیرپذیریتأثیرگذاری و یا  دهنده نشانام بوده و  jام و ستون  iحاصل تفاضل جمع سطر       شاخص 

است.  تأثیرگذارام جز دسته معیارهای علی یا  i(، معیار i=jمثبت باشد )      باشد. در حالت کلی، چنانچه  یم

ی معلول یا تأثیرپذیر است. نمودار عِلّی بر پایه دو ام جزء گروه معیارهاi(، معیار i=jمنفی باشد )       چنانچه

توان تصمیم گرفت  یمشاخص مذکور قابل ترسیم بوده که به نقشه روابط شبکه معروف است. با توجه به این نقشه 

 توان بهبود داد. یمکه چگونه ابعاد و معیارها را 
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 709/پویایی نظام آموزش عالی در ایران –شناسایی عوامل ایستایی 

 محاسبه شدت و جهت تأثیر -3 جدول

 معیار
عالمت 

 اختصاری
r c r+c r-c 

نوع 

 متغیر

 رابط c1 3.819 2.825 6.644 0.994 آموزشی رویکردهای

 رابط c2 3.340 2.760 6.100 0.580 استاد

 وابسته c3 3.446 3.204 6.650 -0.241 رهبری و مدیریت

 رابط c4 3.701 3.015 6.716 0.686 عوامل اقتصادی

 رابط c5 3.831 3.057 6.889 0.774 عوامل فرهنگی و اجتماعی

 رابط c6 3.744 3.132 6.876 0.612 محتوای برنامه آموزشی و درسی

 رابط c7 3.560 2.790 6.350 0.770 عوامل سیاسی

 وابسته c8 2.264 3.204 5.469 -0.940 فضای آموزشی

 وابسته c9 3.123 3.217 6.341 -0.094 اهداف سازمان

 وابسته c10 2.758 3.208 5.965 -0.450 استانداردها

 وابسته c11 2.364 2.496 4.860 -0.132 ساحتارسازمان

 وابسته c12 3.105 3.127 6.232 -0.021 دانشجو)گروه همساالن(

 رابط c13 3.206 3.047 6.252 -0.159 کارکنان

 

نیز مشخص شده است. هرمعیاری که  تأثیرپذیراست و همچنین عوامل  شده مشخص تأثیرگذاردر این جدول عوامل 

 دستگاه یک درنهایتاست. تأثیرگذارو هر معیاری که دارای ضریب مثبت باشد  تأثیرپذیردارای ضریب منفی باشد 

( و محور عرضی بر اساس r+cمقادیر میزان وابستگی ) طولی محور دستگاه این در .شود می ترسیم دکارتی مختصات

 است. شده مشخص، موقعیت هر عامل بر اساس این دو شاخص 7. در نمودار باشد می( r-cقدرت هدایت)
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 r-cو  r+c   بر اساس ارهایمع تیموقع -1نمودار 

 

 ( ) کپارچهیاثر  سیماتر لیتشک -گام پنجم

 (H) کپارچهیاثر  سیماتر -4 جدول :آید می دست بهبا ماتریس همانی یا واحد  ارتباط کامل یسماترماتریس اثر یکپارچه، از حاصل جمع 

 

 (  ی )دسترس تیقابل سیماتر لیمحاسبه حد آستانه و تشک -گام ششم

( را بدست می آوریم، سپس بر Hیکپارچه )ماتریس تاثیر اعداد  یانگینمدر این گام ابتدا برای محاسبه حد آستانه 

 .گرددی ( محاسبه مK) یدسترس تیقابل سیماتراساس 

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

r-
c 

r+c 

H C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

C1 1.133 0.182 0.201 0.193 0.198 0.203 0.173 0.196 0.204 0.202 0.162 0.195 0.192 

C2 0.156 1.115 0.188 0.179 0.173 0.178 0.158 0.185 0.180 0.183 0.133 0.169 0.176 

C3 0.169 0.166 1.137 0.177 0.186 0.186 0.157 0.184 0.184 0.185 0.135 0.175 0.171 

C4 0.190 0.166 0.199 1.138 0.194 0.201 0.165 0.194 0.193 0.191 0.154 0.189 0.185 

C5 0.180 0.176 0.209 0.194 1.145 0.204 0.166 0.204 0.206 0.206 0.158 0.194 0.190 

C6 0.192 0.164 0.199 0.178 0.193 1.144 0.166 0.199 0.200 0.200 0.152 0.194 0.192 

C7 0.161 0.159 0.187 0.169 0.174 0.180 1.122 0.184 0.183 0.183 0.138 0.187 0.179 

C8 0.111 0.113 0.123 0.116 0.119 0.118 0.106 1.091 0.127 0.122 0.090 0.117 0.122 

C9 0.152 0.136 0.159 0.159 0.157 0.155 0.137 0.185 1.126 0.182 0.140 0.175 0.172 

C10 0.132 0.124 0.143 0.142 0.133 0.149 0.121 0.160 0.159 1.112 0.122 0.160 0.149 

C11 0.108 0.100 0.115 0.119 0.116 0.125 0.100 0.138 0.141 0.138 1.074 0.143 0.129 

C12 0.149 0.142 0.157 0.152 0.162 0.156 0.146 0.177 0.174 0.183 0.140 1.122 0.166 

C13 0.145 0.146 0.166 0.158 0.160 0.164 0.145 0.182 0.187 0.185 0.143 0.176 1.122 
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 702/پویایی نظام آموزش عالی در ایران –شناسایی عوامل ایستایی 

به شرح   ، بر این اساس ماتریس باشد می، 741/0با توجه به میانگین اعداد ماتریس فوق حد آستانه برابر با عدد 

 جدول زیر است:

 ( K) یدسترس تیقابل سیماتر -5 جدول

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

C1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

C2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

C5 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

C6 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

C7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

C8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

C9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

C10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

C11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

C12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

C13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 سطح شاخص ها نییتع -گام هفتم

اشتراک  سپس وکرده  یف( راتعرAciمقدم )(  و مجموعه Rci) دستیابی قابل مجموعه دو یارهاسطح مع یینتع یبرا

 سطرهایدر آن  که اس ای مجموعههر عنصر  یبرا دستیابی قابل ی مجموعه یبترت ینآورده بد دست بهرا  ها آن

 ها ستونآن  در است که ای مجموعهمقدم  هشده باشند و مجموع یک ظاهر صورت به یینها یابیدست یسماتر

( به           ) مشترک ی مجموعهدو مجموعه،  یناشتراک ا آوردن باشند. با به دست ظاهرشده یک صورت به

 یت رااست، سطح اول اولو یکسان دستیابی قابلمجموعه  با مجموعه  مشترک ها آنکه در  یدست خواهد آمد. عناصر

 یینعناصر تع ی همهسطح  ،عناصر یرسا یبرا ین مرحلهعناصر و تکرار ا ین. با حذف ادهند میبه خود اختصاص 

 .شود می
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 )سطح اول(  ها شاخصسطح  نییتع -6 جدول

  Ri Si سطح اشتراک 

C1 1,3,4,5,6,8,9,11,11,13 1,4,6 1,4,6   

C2 1,3 1 1   

C3 3 1,1,3,4,5,6,7 3 1 

C4 1,3,4,5,6,8,9,11,11 1,4,5 1,4,5   

C5 3,4,5,6,8,9,11,11,13 1,4,5,6 4,5,6   

C6 1,3,5,6,8,9,11,11,13 1,4,5,6 1,4,5,6   

C7 3,7 7 7   

C8 8 1,4,5,6,8 8 1 

C9 9 1,4,5,6,9 9 1 

C10 11 1,4,5,6,11 11 1 

C11 11 11 11 1 

C12 11 1,4,5,6,11 11 1 

C13 13 1,5,6,13 13 1 

 
(دوم )سطح ها شاخصسطح  نییتع -7جدول   

 

  Ri Si سطح اشتراک 

C1 1,4,5,6 1,4,6 1,4,6   

C2 1 1 1 1 

C4 1,4,5,6 1,4,5 1,4,5   

C5 4,5,6 1,4,5,6 4,5,6 1 

C6 1,5,6 1,4,5,6 1,4,5,6   

C7 7 7 7   
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 701/پویایی نظام آموزش عالی در ایران –شناسایی عوامل ایستایی 

 (سوم)سطح  ها شاخصسطح  نییتع -8 جدول

  Ri Si سطح اشتراک 

C1 1 1 1 3 

C4 1 1 1 3 

C6 1 1 1 3 

C7 7 7 7 3 

 

و پس  شود می( تشکیل 7و  0متغیرها ماتریس زوجی ) بندی سطحبرای  تأثیرپذیرو  تأثیرگذارپس از بررسی عوامل 

 که هستند تأثیرپذیرو سطح اول عوامل  گردد میسطوح تعیین  ها خروجیو  ها ورودیاز استخراج اشتراکات بین 

وامل عوامل دیگر هستند. همچنین ع تأثیرکمترین نقش را در آموزش عالی از نگاه خبرگان دارند و خود بیشتر تحت 

سطح سوم  درنهایت تأثیرپذیرو هم  تأثیرگذارندکه هم  شوند میدر سطح دوم عوامل میانجی محسو   ذکرشده

 .کنند میهستند که نقش اساسی را ایفا  تأثیرگذارعوامل 

 

 :گیری نتیجهبحث و -5

برای دستیابی به آموزش تکمیلی  ای عادالنه های فرصتایدآل ، طور  بهمفهوم آموزش عالی این است که، هرکسی باید 

محروم گردد . اما باید بدانیم که برای ایجاد نظام آموزش عالی ایدآل نیاز  ها ظرفیتنباید از این  کس هیچداشته باشد. و 

که، نظام آموزشی برای پویایی نیازمند رویکردهای  دارد میاین پژوهش بیان  های یافتهاست .  هایی مؤلفهبه چه 

 نظام بهدر رشد و ارتقاء سطح آموزش  تواند میوهشی مناسب است و همچنین توجّه به اساتید نیز آموزشی و پژ

( همسو است. و همچنین 7102) و همکاران برنانبا نتایج  ها یافتهکمک شایانی نماید که این  پویاسازیآموزشی در 

( همسو 7102با نتایج تحقیق آگاسیستی) که تأثیرگذارندرویکرد آموزشی و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز در پویایی 

( 7102است که با تحقیقات فاتکولینا، مورازکینا و سلیمانوا) تأثیرپذیربود. عواملی همچون دانشجو و کارکنان، عوامل 

 اثرگذاریکسان است.همچنین عواملی همچون محتوای برنامه درسی، استاد و عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز از عوامل 

( همسو بود. درآخر باید اشاره کرد 0931شناسایی گردیدند که با تحقیقات رضاییان، کوثری، نوه ابراهیم) ،اثرپذیرو 

هستند و  باهمنمود که، تمام عوامل در تعامل  گیری نتیجهچنین  توان میاز اساتید  شده انجام های مصاحبهبا توجّه به 

باشد و  تأثیرگذارآموزشی  های سیاستدر تغییر  تواند می .نتایج این پژوهش پذیرند میبرهم اثرگذار و از هم اثر 
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عوامل، برنامه مدونی  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریبا توجّه به میزان  توانند میامر آموزش،  گذاران سیاستمدیران عالی و 

 های زمینهدر  شود میهرچه بیشتر نظام آموزش عالی تهیه نمایند. از طرفی به محققین آینده نیز پیشنهاد  پویاسازیبرای 

دیگری همچون میزان انگیزه، امید به زندگی و ... نیز تحقیقاتی انجام شود و به این عوامل اضافه گردد. از طرفی 

قرار دهند تا بتوانند با حذف و کنترل  وتحلیل تجزیهو  موردبررسیآزمایشگاهی،  صورت بههریک از این عوامل را 

 .اطمینان حاصل کنند مؤلفهخالص هر عامل و  تأثیردیگر متغیرها، از میزان 

  منابع                   

 ( .فلسفه 7919اسمیت، فیلیپ. جی .)ترجمه سعید بهشتی. تهران: آستان قدس رضوی.وپرورش آموزش . 

  .گذاری در نظام  مشی خط(، الگویی برای فرایند 7939، الوانی. )مهدی سید، مهربان. زاده شریفپیکانی،هادی

 .آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران،رساله دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی

 (.استعدادها و 7313تورنس،ای پال .)ترجمه حسن ها آن وپرورش آموزش های راهخالقیت و  های مهارت .

 .. تهران: نشر دنیای نوزاده قاسم

 شناسایی تواناسازهای چابکی و بررسی (، ۳۸۳۸.)جوانمردی، محمد، زنجیرچی، محمود، اولیا، محمد صالح

دانشگاه  کارشناسی ارشد نامه پایانسطح چابکی با رویکرد شبکه عصبی،  بینی پیشبا توانمندی و  ها آنارتباط 

 .یزد

 (.کنترل دولتی آموزش عالی در ایران. تهران: فصلنامه پژوهش و 7911رحمان سرشت، حسین.)در  ریزی برنامه

 793-721، صص 72آموزش عالی، شماره 

 ،ها دانشگاهفراروی  های چالش(.تحلیل 7932. نوه ابراهیم، عبدالرحیم.)محمدعلیرضائیان، مجید. توکل کوثری 

 یرانتفاعی ایران،فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال هشتم، شماره  –آموزش عالی  یردولتی  مؤسساتو 

 اول 

 آموزش عالی با رویکرد پویایی  های مشی(.طراحی مدل تحلیل خطی 7931ذر، عادل)،داوود و آرضایی  الم

 1فصلنامه علمی پژوهشی ساست علم و فناوری. سال پنجم. شماره مورد برنامه پنجم توسعه ها سیستم
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 (دایره المعارف آموزش عالی ، انتشارات دانشنا۳۸۳۸قورچیان، نادرقلی. جعفری، پریوش. حمیدرضا، آراسته .) مه

 بنیاد بزرگ فارسی.

 (.شناسایی عوامل 7932کیخا، احمد. عبدالهی، حسین. خورسندی طاسکوه، علی.)به  بخشی کیفیتبر  مؤثر

کارشناسی ارشد  نامه پایانو دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی.  علمی هیلتآموزش از دیدگاه اعضای 

 .آموزشی ریزی برنامه

 ،فرایند عالی آموزش در کیفیت تضمین و ارزشیابی (.7932صادقی مند،فاطمه)رضا. زمانی فر، مریم.  محمدی 

 107تا  722 ص ،71 شماره آموزشی، ارزشیابی و گیری اندازه و مطالعات فصلنامه .اجباری؟ یا داوطلبی

  ،(.بررسی رابطه بین کیفیت تجار  یادگیری با 7931. حیدری، الهام. حیدری، معصومه )اهلل رحمتمرزوقی

-797، صص 1، شماره 77توسعه در آموزش پزشکی، دور های گامله جدانشجویان، م پژوهی آیندهتوانایی رشد 

794 

 (.نگاهی به نظام آموزشی فرانسه:بازاندیشی، بازسازی ساختارها و بازآفرینی. تهران: 7912مشایخی، ف .)

 پژوهشکده تعلیم و تربیت.

 (.کیفیت در آموزش 7939یمنی دوزی سرخابی،م.)عالی. هران: انتشارات سمت. 
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