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 هچکید

های اروندداای، های شدرر تردراد ار شدا  بنددی اانگدها هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه

ورا مها جرت نیل به توسعه پایدار است. جامعه فرایندی و برونداای و بررسی میزاد نابرابری بین آد

ی اهنفدر و بده روط قبقد 3۶3های اولتی شرر تردراد اسدت  ده تعدداا مطالعه اانگجویاد اانگها 

 حلیلی و پیمایگدیت -نسبتی به عنواد نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر نحو  انجام توصیفی

ای اسدت  ده آوری اقالعات اسناای و پرسگنامهو از نظر هدف  اربرای است . ه از نظر نحو  جمع

،  SPSSو افزار تاپسدی،، لیدزر  ها از نرماست. جرت تجزیه و تحلیل ااا  ۰٫۹۵1پایایی پرسگنامه 

های تردراد و های اروندداای اانگدها شا    ه ار اهداستفاا  شد  است. نتایج تحقیق نگاد می

های های ترراد و امیر بیر و ار برونداای اانگدها های فرایندی اانگها صنعتی شریف و ار شا  

تایج ند و همچنین نهای جامع و فنی مرندسی رتبه او  را اارترراد و امیر بیر به ترتیب ار اانگها 

هدا تفداوت ی از این شا  های شرر ترراد از نظر بر ورااراهد  ه بین اانگها بندی نگاد میرتبه

 وجوا اارا.

 بندی؛ نابرابریتوسعه پایدار؛ اانگها ؛رتبه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

است.  نظراداحبصی محققاد و مورا عالقههای ینهزمی نابرابری آموزشی، یکی از مطالعه

و مباحث  هاگزارط، گذاریسیاستاصطالح نابرابری آموزشی، این روزها ار ا ثر اسناا مربوط به 

ی فراواد قرار گرفته است. بخگی از این مباحث، مربوط به تعاریف نابرابری و مورا استفاا ی ارسانه

ی برابری و اژ و او . هر(۵،  1،2۰۰4)وایبکاست های سنجش آد بخش ایهر، مربوط به شا  

؛ هنجاری باشد تواندنمی هاآدین بحث اربار  بنابرا اندهمرا  باارزطیی هستند  ه هاواژ نابرابری 

. نابرابری استی ترجیح فرای و ا تیاری یهپاقبولی از نابرابری و یا عدالت بر ین سطح قابلبنابرا

، بر اساس یااگیری او آموزاانشقتصاای ا –پایها  اجتماعی  تأثیر به عنوادی آموزشی، هافرصت

 فقدادبه عنواد  تواندمی ها، نابرابریفرصت برابریاز نظر  (.1۰، 2۰1۰، 2)هوردشوا میتعریف 

 استرسی مثا عنواد  مورا به این ار و استرسی به مربوط او  ارجه ار فرصت برابری باشد، برابری

 نام  نندثبت عالی آموزط ار توانندمیمند عالقه ادآموزاانش همه یعنی آیا عالی است، آموزط به

 (.۶، 3,2۰1۰و اسویچ و  لوایاس)

های های اساسی برای شناسایی مناقق محروم و ارزیابی عملکرا و موفقیت سیستمیکی از شیو 

. ازجمله ابزارهایی  ه استهای آموزشی شا   ها و نقای  استفاا  ازآموزشی ار پوشاندد ضعف

های ها هستند. شا  گیرند، شا  جرت سنجش عملکرا آموزشی مورا استفاا  قرار میمعموالً 

شا   ار   هشوند، هماد  ار راهایی را اارند عملکرای  ه ار نظام آموزط عالی استفاا  می

ها بیگتر از آد های اجتماعی به عرد  اارند. ارزط شا  ها مانند اقتصاا، یا سیستمایهر حوز 

ضمن فراهم آوراد اقالعات جاری، روندها را تحلیل و تغییرات و تحوالت را  جرت است  ه

ها روند تا از قریق آدها برای توصیف ماهیت یک سیستم بکار می نند. شا  بینی میپیش

 نند. مرتبط و متعامل بوا ، چهونه تغییر می باهممگخ  شوا  ه اجزای آد سیستم چهونه 

های عملکرای برای قضاوت اربار  پیگرفت به سمت اهداف یا   همچنین اقالعات حاصل از شا

 (.4۷، 1۹۹۸، 4)اوگاوا گیرندقرار می مورا استفاا استانداراها، 

آوری عملکرای ار آموزط عالی، مسائل و مگکالت آموزط عالی را از قریق جمع هایشا  

 راد نظام آموزشی به  ار مبنایی برای پاسخهو  به عنواد نند و مدارک روشن و عینی بیاد می
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های نظام آموزشی بکار توانند برای  گف علل و عوامل نا امیها میروند. عالو  بر آد، شا  می

 (.4۷، 1۹۹۸)هماد،  روندمی

آموزط و گسترط مرا ز آموزشی، افزایش فراگیراد،  شدد یجرانبا توجه به مسئله 

ها نمایاد است. با توجه به اهداف آموزشی اانگها های مالی و ... ضرورت ارزشیابی  ارایی محدوایت

گیری  ارایی اهد. برای انداز قرار می مورا توجهاین ارزشیابی سه مقوله فرایند، ارونداا و برونداا را 

ها و اصولی هستند  ه  صوصیات  یفی ها مالکها را مگخ  نموا. شا  باید معیارها و شا  

اهند. ار ا  نگاد می فرمقابلهای عدای صورت ارزطها را به  و آدها بیاد نموارا ار قالب  میت

های یکی از مکانیسم به عنوادهای آموزشی هایی مبنی بر استفاا  از شا  سا  گذشته پژوهش

 (.3۰۸-313، 2۰۰۷ ،1ینسود و واد ار وند)مارگها صورت گرفته است تحلیل  ارایی اانگها 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش

وم افصل  اا باالاستی و بر اساس اهداف بخگی نظام علم، فناوری و نوآوری  گور ارار اسن

ی بندرتبهنقگه جامع علمی  گور بر  سب رتبه نخست ار  ( ازوضع مطلوب علم و فناوری)

 و؛ انیا تأ ید شد  است هایاانگها جراد اسالم و احراز جایها  شا   ار بین  هایاانگها 

نظام  قراحیاست )تأ ید قرار گرفته   گور موراد توسعه علم و فناوری ار همچنین راهبراهای  ال

علمی،  یفیت نرااهایی و تضمین  بندرتبهجامع  هاینظام ارآمد برای نظارت، ارزیابی و استقرار 

 لذا (،ضارضه و تقای و رونق بازار عسازشفاففناوری و نوآوری با تأ ید بر حفظ حقوق متقاضیاد و 

با توجه  وهای ارزیابی موقعیت علمی ار ایراد وهش با توجه به اسناا باالاستی و شا  ار این پژ

 جزای متگکله، بر اساس اهااانگها و ضرورت ارزیابی وضعیت علمی  هااانگها به گسترط  می 

ی هاشا  های ارونداای، فرایندی و برونداای و بر اساس نظام آموزشی ار سه استه شا  

های شرر های اسناای و غیر اسناای به ارزیابی  را اانگها ا  ار او استه شا  متنوع و گستر

 پراازیم.ها و نیل به توسعه پایدار میجرت  اهش نابرابری هاآدو پی براد به تفاوت بین  ترراد

 

 مبانی نظری

محیطی برای حدا ثرسازی یستزبه معنای تلفیق اهداف اقتصاای، اجتماعی و توسعه پایدار 

سازماد ) استی آتی برای برآوراد نیازهایگاد هانسلرفا  انساد فعلی بدود آسیب به توانایی 

ها و توسعه پایدار ار یک جمله به معنای افزایش ظرفیت( ۶، 2۰۰1، 2همکاری و اقتصاای توسعه

های سیاسی، اقتصاای، اجتماعی، فرهنهی و پویایی نظام ملی ار همه ابعاا و زیرمجموعه

های فزایند  و سازگار با قبیعت ستی است تا حدی  ه نظام ملی قاار به پاسخهویی به نیاززیمحیط
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با  (.13۸3و تعامل با شرایط متغیر اا لی و  ارجی شوا )مبانی نظری و مستندات برنامه چرارم، 

، های پایدار روزمر  اانگها پیوند آشکار  ار راهای اصلی اانگها  یعنی تحقیق، آموزط و فعالیت

رهیافت  ل اانگها  برای توسعه پایدار، به اانگجویاد  اربرا مفروم مبرم توسعه پایدار ار جراد 

تالویرز برای توسعه پایدار را مورا مالحظه قرار  اجالس ند. این رهیافت تعردات واقعی را اثبات می

 وچک، اگر یک شرر  به عنواد ند  ه ار یک اانگها ، اهد. یک رهیافت سیستمی، مگخ  میمی

قرار  مورا توجههای وابسته به یکدیهر، باید هدف توسعه یک رهیافت پایدار است، تمامی بخش

گیرند. چنین رهیافت یکپارچه و مکملی، یک هدف آرمانی برای بیگتر مؤسسات آموزط عالی است 

رهیافت، ار  ند. این و این رهیافت چارچوبی را برای اجرای توسعه پایدار ارود سازماد، فراهم می

 ، 13۹4فرام و رضوانفر،)جستجوی شکستن موانع موجوا میاد واحدهای  ار رای موسسه است

122-۸4.) 

ار مدارس بر این االلت اارا  ه هر سی به  به  صوصهای برابر آموزشی، امروز فرصت

های برابر آموزط اثربخش استرسی ااشته باشد  ه منجر به تحقق نتایج آموزشی مطلوب فرصت

پذیرند  ه نابرابری ار نظام (. ار ایدگا  سا تارگرایاد گرچه می۸۰: 13۹2، 1)اونز و والسکیراا گ

 نند  ه وجوا نابرابری آموزشی اساسًا بیگتر به علت تفاوت ار آموزشی وجوا اارا اما بحث می

 ، 1۹۶1، 2)شولتز پذیری فرای است تا پیامدهای عملکرا سیستمها و مسئولیتاستعداا، نهرط

 نند  ه مرا ز آموزشی گیری می(. اقتصااااناد نئومار سیست ازجمله باولز و جنیت، نتیجه1۷-1

 ،3چنگ)  نندید میباز تولی تصحیح و از بین براد نابرابری آد را به جا ار واقعار جوامع مدرد 

صی ابزار ها مالکیت  صوهای سوسیالیسم اصل برابری است. سوسیالیست(. یکی از مؤلفه۸3، 2۰۰۹

های زیاد  یز اقتصاای، اجتماعی و ها و نابرابریتولید را سرچگمه تمامی مفاسد و بیدااگری

 از نظر(. 4۶، 13۸۶علیزاا ، اارند )اانند. به همین جرت، بر اصل برابری تأ ید فرهنهی می

قبقه ها، حکومت به شررونداد فقیر و نیازمند توجه ندارا و فقط به تأمین منافع آنارشیست

ااری انحصاری  نند تا زمانی  ه حکومت ااامه اارا، سرمایهاندیگد. آناد استدال  میاار میسرمایه

ها و (. برابری فرصت12، 13۸3عالم،رفت )و تمر ز قدرت و ار نتیجه وجوا نابرابری از بین نخواهد 

هدف یا  به عنوادآد را تواد تواد از او ایدگا  متفاوت بررسی  را، یعنی میعدالت آموزشی را می

. ار مفروم لیبرا  قرارااا مورا توجهای ار جرت تحقق هدف بلندمدت برابری اجتماعی وسیله

ی افراا بدود توجه به نژاا، رنگ، منگأ اجتماعی و ملی، ار حقوق، برابر  السیک، برابری یعنی همه

راا باید ار شروع زندگی  اری و . ار این مفروم برابری ار آموزط به این معنی است  ه افآزااندو 

ی اصلی برابر سازی وسیله به عنوادآموزط برابر باشند. ار یک نهرط سوسیالیستی، آموزط 

ی گراا  ه همههای آموزشی زمانی محقق میشوا. برابری فرصتهای اجتماعی اید  میتفاوت
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شد  است اما المللی پذیرفتهینافراا ار استیابی به آموزط، برابر باشند. این هدف امروز  ار سطح ب

 ه هر های آموزشی بر این اید  استوار است مفروم لیبرا  از برابری فرصت .استنیافته  اماًل تحقق

ی آید، اما این هوط افراا، ارتباقی با قبقهفرا با ظرفیت نسبتًا ثابت و مگخصی از هوط به انیا می

باید قوری قراحی شوا تا موانع اقتصاای و جغرافیایی اط ندارا. بنابراین، سیستم آموزشی اجتماعی

 ند، از بین تر برای پیگرفت ار هوط ذاتی ممانعت میآموزاد قبقات پایینرا  ه از توانایی اانش

های تر را به موقعیتببرا. سیستم آموزشی باید تحرک اجتماعی را باال ببرا و افراا قبقات پایین

تنرا افراا را  امل مفروم لیبرا  از برابری آموزشی این است  ه نهاجتماعی باالتر بکگاند.  ارب

تر باید پیگرفت  نند، بلکه جواناد قبقات باالتر اارای توانایی محدوا، باید مستعد قبقات پایین

 ،1لینوننشوند )تری هدایت های پستها و شغلتری اریافت  را ، به حرفههای سطح پایینآموزط

2۰۰۰ ،14 .) 

 

 هابندی دانشگاههرتب

ها، هموار  رقابت بر سر جذب اانگجو، استاا و منابع مالی و اانگها  قی تاریخ ایجاا و گسترط

ها و مرا ز آموزط عالی وجوا ااشته است. غیرمالی اهدایی و ارتقاء جایها  اجتماعی بین اانگها 

گونه اقالعات گرفت و هیچمیها صورت سالیاد متماای رقابت تنرا با ارزیابی شررت ضمنی اانگها 

عینی برای پگتیبانی از این شررت وجوا نداشت. به عبارتی ایهر معروفیت و اشترار اانگها   ه 

 به حساباغلب به الیل تبلیغات و حمایت اولت بوا شا   قضاوت ار مورا  وبی و بدی اانگها  

 (.۵۵-1: 2۰11، 2آمد )شنمی

آموزط عالی جرانی را سطح های جراد، بندی اانگها بهبندی و رتی قبقه... وروا به صحنه

ها قاار به گریز و جلوگیری بندی جرانی باعث شد  است  ه اانگها ظرور رتبه ارتقا ااا  است؛ زیرا

ها شد  است المللی نباشند و این باعث تغییراتی ار مسیر عملکرا اانگها های ملی و بیناز مقایسه

ها توافق نظر چندانی وجوا ندارا. بندی اانگها ار مورا نحو  رتبه (.۶۸، 2۰11، 3روهاوارجرس)

 نند ها تالط میها شد  و اانگها بندی باعث رقابت ناسالم بین اانگها بسیاری معتقدند رتبه

بندی تنظیم  نند تا از این قریق بتوانند رتبه  وا را باال فعالیت  وا را بر اساس معیارهای رتبه

بندی اارند  ه رتبهنظراد ایدگا  مقابلی را مطرح و اظرار میار مقابل، بعضی از صاحب نهه اارند.

 ه باید مدنظر قرار  اینکته ها  واهد شد.های آموزط عالی و اانگها باعث بربوا  یفیت مؤسسه

 هایبندی  یفیت باید ار پرتو هدفای است وابسته به ذهن و رتبهگیرا این است  ه  یفیت واژ 

 (. ۶۵-۸4، 13۷2های آموزط عالی انجام شوا )یمنی اوزی سر ابی، ها و مؤسسهاانگها 
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آموزشی ار سراسر انیا ار قو  بیست و پنج سا  گذشته ار  مؤسساتسیستم آموزط عالی و 

 و یکی از شواهد سیستماتیک آد اثربخگی و  ارایی بوا  است اند را جرت بربوا  یفیت تالط 

 (.131 ،2۰۰۶ ،1)اویل
 

لف ی عملکرای برای مقاصد مختهاشا  آموزط عالی و اولت ار سطح ملی از  مؤسسات

  نند.یمی عملکرای استفاا  هاشا  آموزط عالی به چرار الیل از  مؤسسات نند. یماستفاا  

 نظارت بر عملکرا و مقایسه با اهداف

  مک به ارزیابی و سنجش عملکرا سازمانی

 ین  یفیت به بازرساد  ارجیجرت ارائه اقالعات تضم

 ارائه اقالعات و گزارط به اولت به منظور پاسخهویی

المللی، امکانات معیار  لی پژوهگی، آموزشی، وجره بین ۵های  گور از بندی اانگها برای رتبه

    هایی برای  وا شوا. این معیارها اارای شا  اقتصاای استفاا  می -های اجتماعیو فعالیت

ها اارای ارزط و وزد مخصوص به  وا بوا   ه ار نرایت با محاسبه د  ه هر یک از آدباشنمی

ها قبق ها و محاسبه مجموع آدها و اعما  وزدها از اقالعات  ام اریافت شد  از اانگها آد

قور  های آموزشی بهگراا. وزد شا  بندی معلوم میرتبه از نظرها هایی، وضعیت اانگها فرمو 

بندی جرانی پایین است و های رتبهترین نظامبندی  گورماد و حتی ار معروفار نظام رتبهی  ل

بندی نیز اقیقًا  یفیت آموزشی را های رتبههای آموزشی ار بر ی از نظامهماد تعداا  م شا  

ی ها بیگتر بر مبنابندیتا نود رتبه مستندات قبق (.2۰۰۷، 2سااالک، جی ند )گیری نمیانداز 

بندی اند. اساس معیارهای رتبهمعیارهای پژوهگی بوا  است و معیارهای آموزشی  متر مدنظر بوا 

هاست، اما با توجه به اشوار و های آموزشی اانگها و تأثیر فعالیت ″برود ااا″مبتنی بر رویدااهای 

گسترا  است ها  ه بسیار پرهزینه بواد تعیین همه معیارها وروا به جزئیات آموزشی اانگها 

مجبوریم بر ی پارامترهای آموزشی ازجمله فرآیندهای آموزشی را  ه استیابی به اقالعات آد 

های ارتقای  یفیت بنابراین شنا ت شا  ؛ قرار اهیم مورا توجهاست را  ترهزینه متر و ساا 

منطبق با بندی آموزشی های جامع رتبهشا   تابه حا آموزشی باید بیگتر مدنظر قرار گیرا. 

ها بندی اانگها (. رتبه2۵۹-2۶۶، 3،2۰12بجرگ (های  گورماد، تدوین نگد  استنیازهای اانگها 

 ارزیابی ملی مقیاس ار  گور موجوا وضع  الد، ارزیابی گیرا. ارار او سطح  الد و  را انجام می

 و هااانگها  از فراتر و  لیبه صورت  عالی آموزط هایزیرمجموعه از یک هر وضعیت شوامی

 آموزط روند ارزیابی این. گیرامی قرار مورا بررسی مربوط هایسازماد و عالی آموزط مؤسسات

 فرهنهی اانگجویی، پژوهگی، آموزشی، هایزیرسا ت) یاصل هایحوز  از یک هر ار را  گور عالی

                                                           
1. Doyle 
2. Sadlak, J 
3. Bjerke, C.H 
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 ارزیابی  ند. اریم مگخ  المللیبین عرصه ار را هاآد نسبی موقعیت و معین( اعتبارات و بواجه و

 چه گر. شوامی ارزیابی یکدیهر با مقایسه ار عالی آموزط مؤسسات و هااانگها  وضعیت  را

 ارزیابی سطح ولی هستند، مگابه  الد و  را بخش او ار شد تدوین هایشا   از بسیاری

. گراامی منجر عالی آموزط مؤسسات و هااانگها  بندیاسته به نرایتاً   را ارزیابی. است متفاوت

 آموزط تحلیلی و  یفی  می، هایشا   شامل عالی آموزط  را و  الد ارزیابیهای شا  

 تدوین امکانات و اعتبارات و فرهنهی اانگجویی، پژوهگی، آموزشی،: اصلی حوز  ۵ ار و بوا  عالی

 ورایش 13۸3مصوبه  ایراد، اسالمی جمروری ار عالی آموزط ارزیابی هایشا  است ) گراید 

 (.فرهنهی انقالب عالی

 

 های ارزیابی موقعیت علمی نظام آموزش عالیشاخص

بنا بر تعریف یونسکو ار بررسی وضعیت جرانی علم، سه زمینه اصلی برای شا   ارزیابی ( 1

 پذیر سازا:امکاد روا تا مقایسه علمی  گورها را ار منطقه و جراد ار میموقعیت به

 های علمی و فنّاورانه.به فعالیت یافته( منابع ماای ا تصاصالف

 ( تگخی  تولید علم بر حسب نگریات.ب

 (43، 13۸۰شفیعا به نقل از غفرانی، ) شد ( سنجش تولید تکنولوژی بر حسب حقوق اعضای ثبتج

ار  OECDهای تحقیق و توسعه مورا استفاا  توسط شا  : OECD یهای علم و فنّاورشا  ( 2

 های مرتبط باها و شا  های مرتبط با ااا اند. این او قبقه شا  د بندی شاو گرو  قبقه

 اند از:عبارت OECDهای های شا  ها هستند. محدوایتستاند 

. اندیجااشد نداا و برونداا اوبر پایه تجزیه و تحلیل ار OECD یهای علمی و فناورالف( شا  

 ش علمی نیستند.ها قاار با ااامه انباشت اانهیچ یک از این شا  

های تحقیق و توسعه نگاد ااا  وجوا اارا و ار هزینه یب( منبع ایهری  ه ارزمینه تغییر فنّاور

 های  وچک اقتصاای است،شد  توسط بنها های انجامشوا، نوآورینمی

نوآوری را اربر  شد  ارزمینههای انجامهای تحقیق و توسعه فقط بخگی از هزینهج( هزینه

 .گیرندمی

 یهای علم و فنّاورهای تحقیق و توسعه و نوآوری به صورت  امل ار شا  ا( تأثیر فعالیت

OECD شوا.نگاد ااا  نمی 

 های ستاند  به  اقر چند عامل تراید برانهیز است.عنواد یکی از شا    ( پتنت به

استفاا  ابلمعموالً ار  گورهای ار حا  توسعه ق OECD یهای ستاند  علم و فنّاورو( شا  

 نیستند.

  اندیبرااری مقطعی از وضعیت فنّاوراهند  عک،نگاد OECD یهای علم و فّناورز( شا  



 62...................... ...سطح درونداد، فرایند و های شهر تهران دربندی دانشگاهتبیین نابرابری و رتبه

 

زیابی ی ارهاشا  ( به قور  لی بر اساس ایدگا  اسکات،  لیه معیارهای ارزیابی عملکرا مانند 3

برونداا  وونداا(، فرایند ا تار) اری مبتنی بر سهامؤلفهتواد ار سه استه یمعملکرا اانگهاهی را 

های مختلف و تواد از ایدگا های آموزط عالی را میشا   (.42 ،13۸۰، )شفیعا بندی  رایمتقس

ها بر بندیبندی نموا. یکی از این تقسیمها تقسیمها و اقالعات بکار رفته ار آدبا توجه به ااا 

 اساس اجزای متگکله نظام آموزشی بدین قرار است:

 ای دروندادهای نظام آموزشیهشاخص

های مربوط به ارونداا به عوامل ارونی نظام آموزشی شامل منابع انسانی، منابع مالی و شا  

اند از: اعضای (. اروندااهای نظام آموزشی عبارت۵۹، 13۷2حسینی نسب، ) گراا البدی اقالق می

های  امپیوتری، ها و سایت  ار ناد، برنامه ارسی، آزمایگهاعلمی، اانگجویاد، حمایتهیئت

ی هاشا  (. 33۰، 2۰۰3 التر ی و اوفووا،استانداراها )ها و ای و رویهتسریالت و منابع  تابخانه

ها و یتفعالی سازمانی، هابرنامهمنابع انسانی، مالی و فیزیکی ار حمایت از  اهند نگادوروای 

ی نسبت هاااا تخصی  منابع باید با  دمات ارائه شد  است، به عنواد مثا  یک شا   مانند 

 ،1،  یفیت منابع مرتبط با تدری، و  یفیت یااگیری مرتبط باشد)بورک ، میناسیان، و یانگنامثبت

2۰۰2  ،1۵-2۹.) 

 

 های فرآیند آموزشیشاخص

اهند و های آموزشی انجام میهای مربوط به فرآیندهایی است  ه اعضای گرو شامل شا  

رایند تدری،، فرایند مدیریتی، فرایند نظارت و پگتیبانی، فرایند پگتیبانی اانگجویاد اند از: فعبارت

(. معیارهایی نظیر افت تحصیلی، نرخ 33۰، 2۰۰3 ،2التر ی و اوفووا) یفیت و فرایند  نتر  

میزاد  بازگو نند توانند های مختلف تحصیلی میمراوای، نرخ ارتقای و میزاد گزینش ار رشته

ی هاشا  (. ۵۹، 13۷2حسینی نسب، گراند )عملکرا هر موسسه آموزط عالی قلمداا   ارایی و

ها و  دمات ار محیط یتفعالی آموزشی، هابرنامهفرایندی شامل ابزار مورا استفاا  برای ارائه 

ی تدری، و هاجنبهی از اقالعات  یفی ار مورا امجموعهی فرایندی هاشا  .  سازمانی است

های مربوط به آموزط و یااگیری، مدیریت عملکرا و یو شها و یاستس، مانند  یفیت یااگیری

،  یفیت امکانات، آموزاداانشی  ار ناد،  یفیت برنامه ارسی و ارزیابی یااگیری احرفهتوسعه 

ی فرایندی با تحقیق تجربی به وسیله اقدامات عملی، مفید و هاشا   دمات و فناوری است. 

از قریق  معموالً هاشا  و  آموزط عالی مؤسساتیفیت و یااگیری ار  بامناسب از آموزط 

شوا. شا   فرایندی ارک ارستی از اعما  رایج و  یفیت اعما  است، یمارزیابی نراای بررسی 

یک  هاآدشوا. یمهای سیاست  ه منجر به  یفیت بیگتر گیرییمتصمی موثر رساناقالع ه ار 

                                                           
1. Burke, Minassians, Yang 
2. Al-Turki, Duffuaa 
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یفیت تدری، است زیرا به بررسی هسته تجربه یااگیری و  ر تدری، منبع ارزشمند از اقالعات ا

 (.433-4۵4، 1،1۹۹۷) و  پی، و وسپار پراازایماانگجویاد 

 

 

 های برونداد نظام آموزشیشاخص

، ارائه اربرای التحصیالد، پژوهگهراد، تحقیقات بنیاای و منظور از بروندااهای آموزشی، فارغ

، 2۰۰3 ووا،التر ی و اوف) است آموزشیهای ضمن  دمت و  ارگا   دمات به جامعه نظیر آموزط

هماد اانگجویاد  به  لآمو تهاد هر سا  تواد نسبت اانشهای برونداا می(. ازجمله شا  33۰

ام التحصیالد هماد سا  موسسه نفارغ به  لار بازار  ار  شد جذبالتحصیالد و نسبت فارغ سا 

ولید، از جمله ت میتی از نتایج  اهند نگادی  روجی هاشا  . (۵۹، 13۷2حسینی نسب، برا )

 ستاهای اجراشد  برای چنین نتایجی یتفعالیری فوری و پیامدهای مستقیم گانداز نتایج قابل 

 (.۹۰-۸۵، 1۹۹۸)بورک، 

 

 پیشینه پژوهش

یسه و شانهرای به مقا 2" یو.اس.-ته"بندی المللی همانند رتبههای مطرح بینبندیرتبه

پراازند. این رویکرا مورا انتقااات بسیاری قرار گرفته است یک  ل می به عنوادها اانگها 

ها اارای بزرگی متفاوتی هستند و سو، اانگها (. زیرا از یک313-3۰۸، 2۰۰۷ ینسود،)مارگ

ه ها اارای فرصت بیگتری هستند  ه بگیرند، و این اانگها های محدواتری را ار بر میاانگها 

های برتری را به است تر رتبههای آموزشی متنوعهایی با بزرگی بیگتر و اارای گرو نسبت اانگها 

سازند و این او متمر ز می3 لیه تواد  وا را بر پیگبرا آموزط و پژوهش و برونداا چرا  ه .بیاورند

ها و ایهر اانگها  سوی از سازند.المللی نمایاد میهای بینبندیهای  وا را ار رتبهتوانمندی

های مختلف علوم مرندسی، علوم اجتماعی، های آموزشی و شا همؤسسات آموزط عالی ار گرو 

و  های آموزشیتواند ار گرو هنر و علوم پزشکی اارای میزاد قوت متفاوتی هستند و هر اانگها  می

، 4ود رادباشد )ته های ایهر تواد پژوهگی و آموزشی برتری ااشهایی نسبت به اانگها گرایش

ها ها به این تفاوتبندی اانگها نهر، ار هنهام مقایسه و رتبههای  لبندی(. رتبه143-133، 2۰۰4

های تر است و اارای گرو ی موضوعی قویپراازند و گا  اانگهاهی  ه ار یک گرایش با حوز نمی

های مختلف هاهی  ه از حوز های ایهر است، ار هنهام مقایسه با اانگآموزشی  متری از حوز 

آورا و این را به است می ها جایها  باالتریبندیهای آموزشی گوناگود است، ار رتبهاارای گرو 

                                                           
1. Kuh, Pace,Vesper 
2. THE-QS 
3. THE-QS 
4. Van Raan 
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های علوم پایه و مرندسی تمر ز اارند، به الیل باالتر هایی  ه بر حوز یژ  ار اانگها به ومسئله 

با ار نظر گرفتن این  یژ به و .ل مگاهد  استها بیگتر قاببواد میزاد تولیدات علمی ار این حوز 

های ایهر تولیدات علمی همانند های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر، گونهنکته  ه ار حوز 

است نیز بسیار  متر از مقاله  گونهیناتر است و میزاد تولیدات علمی به  تاب، گزارط و جزو  رایج

 (.۵-1۵ ،2۰۰۶، 1آشر و ساوینو)

های جراد ار بندی علمی اانگها نامه  وا با عنواد نقد سیاست رتبه( ار پایاد13۹۰) ریاهوش

بندی جرانی بر اساس معیارهای جاری و ارائه مد  پیگنراای به این نتیجه های رتبهسیستم

های  ارشناسی و  ارشناسی ارشد از رسد  ه بیگتر مراجراد  گور پ، از تحصیل ار اور می

ز  گور شوند و اور  ا تری  وا را ار  ارج ابرتر جراد پذیرط گرفته و یا بورس میهای اانگها 

بندی ار صدر جداو  هایی هستند  ه ار نظام رتبهها اانگها ا ثر این اانگها  ؛ وگذرانندمااری می

راجرت هایی است. و علت محضور اارند و این الیلی بر گرایش این افراا به سمت چنین اانگها 

ت یگرففرهنگ، نبوا امکاد پ سطح ین افراای ار سنین پایین عدم رضایت از نظام آموزشی،چن

 ای احساسرشد علمی و حرفه نبوا اجتماعی و تضمین شغلی، نبوا تسریالت الزم جرت پژوهش،

المللی و های اا ل و  ارج از  گور، عدم ارتباط آموزط و پژوهش ار سطوح بینتفاوت ار اانگها 

 .استرا ایهر موا

ها فقط به بر ی بندیار رتبه مورا استفاا های اارا روطرا ی ار پژوهش  وا اظرار می

ها و های  نونی  ه بیگتر بر وزد اهی به بر ی شا  گیری اشار  اارند. روطمعیارهای انداز 

بندی بندی استوارند، همهی نگانهر این واقعیت هستند  ه یک نظام رتبهابزارهای گوناگود استه

باشد ها و مرا ز آموزط عالی  اربرا ااشته واقعی و عینی وجوا ندارا  ه بتواند برای همه سازماد

 (. 1۸1-1۷3 ،2۰۰۵، 2را ی)

 

 هدف تحقیق

ار این  هااانگها ی بندرتبهی شرر ترراد و سپ، هااانگها بررسی نابرابری آموزشی بین 

 .است هاشا  

 

 های تحقیقپرسش

فرایندی و  ی ارونداای،هاشا  ی شرر ترراد از نظر بر ورااری از هاا اانگهآیا بین  -1

 برونداای تفاوت وجوا اارا؟

 یر را بر نابرابری آموزشی اارند؟تأثترین یشبیی هاشا  چه  -2

                                                           
1. Usher@Cervenan 
2. Roci 
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یر عوامل ارونداای، فرایندی و تأثتواد مد  سا تاری مناسب جرت نگاد اااد یمآیا  -3

  را؟ ئهارابرونداای بر نابرابری آموزشی 

 

 ی پژوهششناسروش

ای و پیمایگی ی اقالعات  تابخانهآورجمعتحقیق حاضر از نظر هدف  اربرای و از نظر شیو  

ی شرر ترراد است  ه با استفاا  از فرمو  هااانگها است. جامعه آماری شامل  لیه اانگجویاد 

توزیع  هاآدبین  و پرسگنامهب ی نسبتی به عنواد نمونه انتخااقبقهنفر به شیو   3۶3 و راد تعداا

، و از اسناا شورای عالی انقالب فرهنهی، وزارت ۹1-۹2ی هاسا شد  است ار بخش اسناای از آمار 

ی و سازماد سنجش و آموزط آموزط عالیزی ربرنامهعلوم تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و 

 گور و همچنین نتایج ارزیابی عملکرا پژوهش و فناوری استفاا  شد  است. ار تریه پرسگنامه از 

ی آد ار جدو  شمار  یک نگاد هابخش ه آلفای  رونباخ  شد استفاا ی استاندارا هاپرسگنامه

و روایی ساز  از قریق تحلیل  یید اساتید محترم محرزتأااا  شد  است. روایی صوری پرسگنامه با 

ی آماری توصیفی و تحلیلی، و جرت هاروطاز  هاااا یید شد  است. برای تجزیه و تحلیل تأعاملی 

   بندییتاولوو جرت  K-meansی ا وشهتاپسی، و تحلیل  افزارنرماز  هااانگها ی بندرتبه

ها ار ی جایها  اانگها جرت بررس .استفاا  شد  است ANPها از مد  تحلیل شبکه شا  

 گیری چند معیار افزار تصمیماز نرم هااانگها ی بندرتبهها و بر ورااری اانگجویاد  از این شا  

ها ها و اانگها ، شا  n*mافزار پ، از تگکیل ماتری، تاپسی،( استفاا  شد  است، ار این نرم)

ها به ها، وزد شا  رفع مقیاس شا   گیرند  ه بعد ازهای عموای و افقی آد قرار میار ستود

( Aآ  )ید ا( مثبت و غیر Aآ )ید اهای حلشوا. بعد از این مرحله را روط آنتروپی مگخ  می

معیار( نسبت به ) شوا. پ، از محاسبه فاصله هر شا  منفی برای هر شا   و معیار مگخ  می

آ   ه ید اها تا را  حل نزایکی نسبی اانگها  ه میزاد  Cا ، مقدار آمار  آ  و غیراید ید احل را 

تر باشد اانگها  ار آد شا   یکنزا 1آید  ه هر چه مقدار آد به یماست به است  1و  ۰بین 

ها به صورت یک از شا  هر ار  هااانگها نسبت به بقیه رتبه باالتری اارا. میزاد بر ورااری 

جداگانه بررسی و سپ، با  به صورتار هر شا    اهاانگها جداگانه بررسی و بر اساس آد رتبه 

ار بر ورااری از  هااانگها ار قالب ارونداای، فرایندی و برونداای جایها   هاشا  تلفیق 

 تعیین شد  است. هاشا  
 

 ( آلفای کرونباخ1جدول شماره)

 آلفای  رونباخ تعداا آیتم تعداا پرسگنامه پرسگنامه رایف

1 A۸۵1/۰ 2۸ 3۶ حصیلی() انهیز  پیگرفت ت 
2 B)۸۰۸/۰ ۸ 3۶ ) سرمایه اجتماعی 
3 C)۸۶۶/۰ 22 3۶ ) سرمایه فرهنهی 
4 D)۹4۶/۰ 3۰ 3۶ )  یفیت فرایند آموزط عالی 
۵ E ۸۷2/۰ 1۶ 3۶ محیطی(یستز) نهرط 
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۶ F)۹2۷/۰ 4۷ 3۶ ) نهرط نسبت به  ار 
۷ G)۸4۵/۰ 1۰ 3۶ ) تعامل علمی 
۸ H)۷۶3/۰ 1۰ 3۶ ) تعامل اجتماعی 
 ۹۵1/۰ 1۷1 3۶ ی(شنا ت یرغ ل) متغیرهای  ۹

 های پژوهشیافته

ی شرر ترراد به صورت جداگانه ار هااانگها او  رتبه  سؤا برای پاسخ به  اول: سؤالپاسخ 

ی ارونداای، فرایندی و برونداای بعد از وزد اهی به شیو  آنتروپی ار ماتری، هاشا  هر یک از 

اهد  ه بین اانگها  های شرر ترراد از نظر یمراج شد  و نتایج آد نگاد تاپسی، استخ افزارنرم

 بر ورااری از این شا   ها تفاوت وجوا اارا.

 ی ارونداایهاشا  ی شرر ترراد ار هااانگها ی بندرتبهالف( 

ی ارونداای  ه از تلفیق هگت شا   فرهنهی، هاشا  ی ترراد ار هااانگها ی بندرتبه

آموزشی، امکانات و اعتبارات، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنهی، سرمایه اقتصاای، اانگجویاد، 

ی تلفیقی ارونداای ار هاشا   لی ار  به قورباشد صورت گرفته است و یمپیگرفت تحصیلی 

ی جامع اانگها  ترراد، اانگها  تربیت مدرس و شرید برگتی ار جایها  او  تا سوم قرار هااانگها 

ی صنعتی شریف، امیر بیر و علم و هااانگها ی فنی و مرندسی به ترتیب هااانگها و ار  اند.گرفته

ی هااانگها ی بندرتبه( 2اند. جدو  شمار )ی جایها  او  تا سوم قرار گرفتههارتبهصنعت به ترتیب 

 ی تلفیقی ارونداایهاشا  ترراد ار 

 

 

 

 ی فرایندیهاشا  ار  شرر تررادی هااانگها ی بندرتبهب( 

 ی جامعهااانگها 
 رتبه مقدار تاپسی، نام اانگها 

 1 ۰٫۹12 ترراد
 2 ۰٫۵3۵ تربیت مدرس
 3 ۰٫2۷2 شرید برگتی

 4 ۰٫2۶۶ عالمه قباقبایی
 ۵ ۰٫2۵۷ شاهد
 ۶ ۰٫۰۹2 الزهرا

 ۷ ۰٫۰۷۷  وارزمی

 ی فنی و مرندسیهااانگها 
 رتبه مقدار تاپسی، نام اانگها 

 1 ۰٫۵3۶ صنعتی شریف
 2 ۰٫۵1۶ صنعتی امیر بیر
 3 ۰٫4۸۶ علم و صنعت

 4 ۰٫2۷3 نصیرالدین قوسی واجه 
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(  ه از تلفیق شش 3جدو  شمار  ) ی فرایندیهاشا  ی شرر ترراد ار هااانگها ی بندرتبه

شا   امکانات و اعتبارات، آموزشهراد، آموزشی، اانگجویی، فرهنهی و  یفیت آموزط عالی است 

ی جامع اانگها  ترراد، اانگها  تربیت مدرس و هااانگها اهد ار است نگاد می صورت گرفته

ی فنی و مرندسی به ترتیب هااانگها . و ار اندگرفتهی او  تا سوم قرار هارتبهعالمه قباقبایی ار 

ی او  تا سوم قرار هارتبهی امیر بیر، صنعتی شریف و علم و صنعت به ترتیب ار هااانگها 

 .نداگرفته
 ی تلفیقی فرایندیهاشاخصی تهران در هادانشگاهی بندرتبه( 3جدول شماره)

 

 

 ی برونداایهاشا  ار  شرر تررادی هااانگها ی بندرتبهپ( 

 ۸(  ه از تلفیق 4و  شمار جدی )برونداای هاشا  ی شرر ترراد ار هااانگها ی بندرتبه

سازی، تعامل علمی، تعامل اجتماعی، نهرط نسبت به  ار، نهرط یتجارشا   آموزشی، پژوهگی، 

ی هااانگها اهد  ه ار است صورت گرفته است نگاد می آمو تهاداانشزیست و یطمحنسبت به 

. و ار اندگرفتها سوم قرار ی او  تهارتبهجامع اانگها  ترراد، اانگها  تربیت مدرس و الزهرا ار 

ی امیر بیر، صنعتی شریف و  واجه نصیرالدین قوسی به هااانگها ی فنی و مرندسی هااانگها 

 .اندگرفتهی او  تا سوم قرار هارتبهترتیب ار 
 

 ی تلفیقی بروندادیهاشاخصی تهران در هادانشگاهی بندرتبه( 4جدول شماره)

 ی جامعهااانگها 
 رتبه مقدار تاپسی، نام اانگها 

 1 ۰٫۸۹1 ترراد
 2 ۰٫2۷۵ تربیت مدرس

 3 ۰٫2۵3 عالمه قباقبایی
 4 ۰٫22۹ شرید برگتی

 ۵ ۰٫21۷ الزهرا
 ۶ ۰٫1۵  وارزمی
 ۷ ۰٫13۶ شاهد

 ی فنی و مرندسیهااانگها 
 رتبه مقدار تاپسی، نام اانگها 

 1 ۰٫3۹۸ صنعتی امیر بیر
 2 ۰٫33۶ صنعتی شریف
 3 ۰٫2۶1 علم و صنعت

 4 ۰٫24۶  واجه نصیرالدین قوسی

 ی جامعهااانگها 
 رتبه مقدار تاپسی، نام اانگها 

 1 ۰٫۷3۸ ترراد
 2 ۰٫4۸۸ تربیت مدرس

 3 ۰٫31 الزهرا
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به لحاظ اهمیت ار ی ارونداای،فرایندی و برونداای هاشا  سنجی یتاولو :2 سؤالپاسخ 

 (ANP) با استفاا  از مد  تحلیل شبکه هااانگها آموزشی  بررسی نابرابری

رونداای، ی اهاشا  ( ار ارتباط با ۵جدو  شمار  ) نتایج حاصل از مد  تحلیل شبکه

شا   و با وزد  ۸اهد  ه ار بین سه معیار مذ ور معیار برونداای با یمفرایندی و برونداای نگاد 

ااشته و ار اولویت  هاشا  و بر ورااری از  هااانگها ی بندرتبهترین اثرگذاری را ار یشب ۰/1

عیار ارونداای با وزد و م ۷41/۰ نخست قرار گرفته است. همچنین به ترتیب معیار فرایندی با وزد

به  هاشا  یرگذارترین تأث. ار این میاد ار معیار ارونداای اندگرفتهار اولویت بعدی قرار  ۵۷۵/۰

(، شا   آموزشی ۰٫1۵۸(،  سرمایه اجتماعی )1۸4/۰از: سرمایه فرهنهی ) اندعبارتترتیب اولویت 

  سرمایه اقتصاای (، شا 1۰۹/۰(، شا   اانگجویی )12۶/۰(، شا   فرهنهی )142/۰)

(.  ار ۵( )جدو  ۸۵/۰(، و شا   پیگرفت تحصیلی )۹2/۰(، شا   امکانات و اعتبارات )1۰۰/۰)

(، شا   24۰/۰از: امکانات و اعتبارات) اندعبارتبه ترتیب  هاشا  یرگذارترین تأثمعیار فرایند 

( 131/۰زشهراد )(، آمو14۸/۰(،  یفیت آموزط عالی )1۶۸/۰(، شا   آموزشی)1۹4/۰اانگجویی)

با توجه به  هاشا  ین و اثرگذارترین ترمرم(. همچنین ار معیار برونداا 11۶/۰و شا   فرهنهی)

(، تعامل 1۶۵/۰(، شا   پژوهگی)1۹2/۰از: تعامل علمی) اندعبارت اند را اوزانی  ه  سب 

سازی یتجار(، 1۰۹/۰محیطی)یستز(، نهرط 123/۰(، نهرط نسبت به  ار )14۵/۰اجتماعی)

 (.۷۹/۰( و شا   آموزشی )۸۶/۰) آمو تهاداانش(، ۹۶/۰)

 
ی درونداد، فرایند و هاشاخصیارهای مربوط به معیارها و زیر از مع( اوزان به دست آمده 5جدول شماره)

 برونداد در مدل تحلیل شبکه

 4 ۰٫3۰۹ شاهد
 ۵ ۰٫3۰2 شرید برگتی

 ۶ ۰٫2۷4 عالمه قباقبایی
 ۷ ۰٫1۶۶  وارزمی

 ی فنی و مرندسیهااانگها 
 رتبه مقدار تاپسی، نام اانگها 

 1 ۰٫۵۵۵ صنعتی امیر بیر
 2 ۰٫3۹3 صنعتی شریف

 3 ۰٫3۰۷ رالدین قوسی واجه نصی
 4 ۰٫2۸۹ علم و صنعت

 یارهامع وزن معیار (هاشاخصیارها )مع یرز وزن شاخص
   آموزشی  142/۰
   ت و اعتبارات امکانا ۹2/۰
   اانگجویاد 1۰۹/۰
 ارونداای  سرمایه اجتماعی 1۵۸/۰
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 ی درونداد، فرایندهاشاخصیارهای مربوط به معیارها و زیر از مع( اوزان به دست آمده 5جدول شماره)ادامه 

 و برونداد در مدل تحلیل شبکه

 

ی ارونداا، فرایند و برونداای بر هامؤلفهیر تأثی معااالت سا تاری سازمد  :3 سؤالپاسخ 

 نابرابری

سه متغیر مکنود )ارونداا،  یر است  ه ار قالبپذمگاهد متغیر  22پژوهش حاضر شامل 

یرها بر میزاد توسعه و نابرابری متغیک از هر ، برونداا( سعی ار بررسی میزاد اثرات فرایند

     ی مورا مطالعه است.هااانگها 

 ینترعمد ی توسعه هاشا  های تحقیق و ارزیابی مد  مفرومی نقش یهنظربعد از بررسی 

سه متغیر پنراد  برای الهوسازی لیزر  مفید واقع شوند ار مجموع توانستندییی  ه ممتغیرها

یر یک متغیر پنراد بیرونی با عنواد توسعه تأثارونی شامل ارونداای، فرایندی و برونداای تحت 

معیارهای شا   نیکویی برازط  )۷هستند  ه مطابق با اقالعات جدو  شمار  ) هااانگها 

شکل تقریبی میزاد نزایک به یک  ۹۰/۰شد  برابر به یلتعدا   نیکدویی بدرازط و ش ۹2/۰برابر

، میانهین مجذور  طاهای RMSEAبوا  و مد  مربوط، از بدرازط  دوبی بر وراار است. شا   

 قبو قابلباشد  طای  ۸/۰ - ۵/۰باشد اید  آ ، و اگر بین ۵/۰ -۰مد  است. این میزاد  طا اگر بین

. این میزاد ار این تحقیق  طا باال است و برازط ضعیفی اارا اهند نگادباشد  1/۰از و اگر باالتر 

 است. قبو قابلو  ۰٫۶

  ۵۷۵/۰ سرمایه اقتصاای 1۰۰/۰
   سرمایه فرهنهی 1۸4/۰
   فرهنهی 12۶/۰
   پیگرفت تحصیلی ۸۵/۰

 یارهامع وزن معیار (هاشاخصیارها )مع یرز وزن شاخص
   آموزشهراد 131/۰
   آموزشی 1۶۸/۰
   امکانات و اعتبارات 24۰/۰
 فرایندی ۷41/۰ اانگجویی 1۹4/۰
   فرهنهی 11۶/۰
    یفیت آموزط عالی 14۸/۰
   آموزشی ۷۹/۰
   سازی یتجار ۹۶/۰
   عامل اجتماعیت 14۵/۰
 برونداای ۰/1 تعامل علمی 1۹2/۰
   آمو تهاداانش ۸۶/۰
    محیطییستزنهرط  1۰۹/۰
   نهرط نسبت به  ار 123/۰
   پژوهگی 1۶۵/۰
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یرهای مورد بررسی در میزان متغیر تأثی برآزش برای مدل ساختاری هاشاخص(: 7جدول شماره )

 ی تهرانهادانشگاهیافتگی توسعه
 قبو ابلقبرازط  شد اصالحمد    نام شا   هاشا  

 برازط مطلق
 سطح تحت پوشش  ای اسکور

 نیکویی برازط
 شد اصالحنیکویی برازط 

۹/۰ 
۹2/۰ 

۹۰/۰ 

 ارصد ۵/۰از  تربزرگ
۹۰ <  GFI 
۹۰ <  AGFI 

برازط 
 تطبیقی

 برازط نرما  نگد 
 برازط نرما  شد 
 برازط تطبیقی
 برازط افزایش

۹/۰ 

۹۵/۰ 
۹1/۰ 
۸۹/۰ 

۹۰ < NNFI 
۹۰ <  NFI 
۹۰ <  GFI 
۹۰ <  IFI 

برازط تقلیل 
 یافته

 شا   برازط نرما  تقلیل یافته
 برآوراریگه میانهین مربعات  طای 
 آزاای  ای اسکور نرما  شد  به ارجه

۸۰/۰ 
۶/۰ 

2۷/1 

 ارصد ۵۰باالتر از 
 ارصد 1۰ متر از 

RMSEA 
 3تا 1

 

مد  سدا تاری بدر اسداس تحلیدل عداملی تأییدی  استانداراشد بر اساس برآورا ضرایب 

ی هاشا  ، تدأثیرات 1( بده اسدت آمدد  ار شدکل α= ۰٫۰۶تحقیق و سطح معناااری )

، 43/۰، شا   برونداای با ضریب مستقیم و مثبت۰۹/1ارونداای با ضریب مستقیم و مثبت 

ی مورا مطالعه هااانگها ، ارصد ار تحقق توسعه 22/۰شا   فرایندی با ضریب مستقیم و مثبت 

 .اندااشتهنقش 
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 افزار لیزرل از تخمین استاندارد تحلیل مسیر(: خروجی نرم1شکل شماره)

 

با اثر d 1ی شا   )امکانات و اعتبارات( بر اساس نتایج مد  سا تاری، ار مؤلفه ارونداا

ی مورا مطالعه هااانگها یرگذاری را ار توسعه تأثترین یشب ۰٫۹۵یرمستقیم غو اثر  ۰٫۸۸مستقیم 

بیگتر  ۰٫1۷یرمستقیم غو اثر  ۰٫۷۹با اثر مستقیم  3fاارا. ار مؤلفه فرایندی، شا   )آموزشی( 

با  b 1 محیطی(یستزی )نهرط هاشا  رونداای، ی را ااشته است. و همچنین ار مؤلفه باثرگذار

و اثر  ۰٫۶۹با اثر مستقیم  ۵b)تعامل اجتماعی(  و ۰٫2۹یرمستقیم غو اثر  ۰٫۶۹اثرات مستقیم 

میزاد  ۸. جدو  شمار  اندگذاشتهترین تأثیر را ار مؤلفه مذ ور برجای یشب ۰٫2۹غیرمستقیم 

 اهد.یممورا بررسی را نگاد ی هاشا  یرمستقیم هر یک از غاثرات مستقیم و 

           
 هایافتگی دانشگاههای میزان توسعهسنجی شاخصساختاری اولویت مدل (: نتایج8جدول شماره )

 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم هاشا   هامؤلفه

 ارونداای

 امکانات و اعتبارات

 آموزشی

 انهیز  پیگرفت تحصیلی

 اانگجویاد

 سرمایه اجتماعی

 ه اقتصاایسرمای

 سرمایه فرهنهی
 فرهنهی

۰٫۸۸ 
۰٫۶۷ 
۰٫۷1 
۰٫۷۵ 
۰٫۷۸ 
۰٫۵۹ 
۰٫۷1 
۰٫۶4 

۰٫۹۵۹2 
۰٫۷3۰3 
۰٫۷۷3۹ 
۰٫۸1۷۵ 
۰٫۸۵۰2 
۰٫۶431 
۰٫۷۷3۹ 
۰٫۶۹۷۶ 

 فرایندی
 امکانات و اعتبارات

 آموزشهراد

۰٫۷۶ 
۰٫۶۹ 

۰٫1۶۷2 
۰٫1۵1۸ 
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و  هامؤلفهبارهای عاملی و  طاهای آد را بین  محیط لیزر  ار T-Valueاستور با اجرای 

اهد. چود مقاایر بارهای عاملی بیگتر یمااری اعداا نگاد یمعن حالت ی مورا بررسی، ارهاشا  

 .اار استیمعناست اعداا  ۹۶/1از 

 

 آموزشی

 اانگجویی

 فرهنهی

  یفیت آموزط عالی

۰٫۷۹ 
۰٫۶۶ 
۰٫۶2 
۰٫2۵ 

۰٫1۷3۸ 
۰٫14۵2 
۰٫13۶4 
۰٫۰۵۵ 

 برونداای

 محیطینهرط زیست

 آموزشی

 پژوهگی

 سازیتجاری

 تعامل اجتماعی

 تعامل علمی

 آمو تهاداانش

 نهرط نسبت به  ار

۰٫۶۹ 
۰٫3۹ 
۰٫2۹ 
۰٫۵۵ 
۰٫۶۹ 
۰٫۵۸ 
۰٫۶۵ 
۰٫۶۸ 

۰٫2۹۶۷ 
۰٫1۶۷۷ 
۰٫124۷ 
۰٫23۶۵ 
۰٫2۹۶۷ 
۰٫24۹4 
۰٫2۷۹۵ 
۰٫2۹24 
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 داری در تحلیل مسیریمعنلیزرل از اعداد  افزارنرم(: 2شکل شماره)

 

 یهامؤلفه به مربوط مد  سا تاری ار تحلیل از حاصل هاییافته و نتایج (Y-Model) 2نمواار 

 هامؤلفهباط را ار ارت معنااار ه یک نوع همبستهی و ارتباط منطقی و  اهدیم نگاد را پژوهش

 نسبت به یکدیهر ایجاا شد  است.
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 معناداری حالت در ی آموزشینابرابر متغیر انتخابی بر هامؤلفه تأثیرگذاری تحلیلی الگوی :2 نمودار

 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه

ی متنوع و گسترا  اسناای و غیر اسناای هاشا  یکی از نتایج مرم این تحقیق استفاا  از 

پژوهگی  عموماً ی محدوا و هاشا  المللی از ینبهای یبندرتبهاست  ه ار تحقیقات ایهر و 

 شوا. یماستفاا  

ی هااانگها ی جامع هااانگها ی ارونداای، ار هاشا   ه ار اهد یمنتایج تحقیق نگاد 

ی فنی و هااانگها ی او  تا سوم و ار هارتبهترراد، تربیت مدرس و شرید برگتی به ترتیب 

ی او  تا سوم را هارتبهی صنعتی شریف، امیر بیر و علم و صنعت به ترتیب هااانگها مرندسی 

ی ترراد، تربیت مدرس و عالمه هااانگها ی جامع هااانگها ر . ار سطح فرایندی، ااند را  سب 

ی امیر بیر، صنعتی شریف و علم و صنعت به هااانگها ی فنی و مرندسی هااانگها قباقبایی و ار 

ی جامع هااانگها ی برونداای ار هاشا  . ار سطح اند را ی او  تا سوم را  سب هارتبهترتیب 

ی امیر بیر، هااانگها ی فنی و مرندسی هااانگها ت مدرس و الزهرا و ار ی ترراد، تربیهااانگها 

 اند را ی او  تا سوم را  سب هارتبهصنعتی شریف و  واجه نصیرالدین قوسی به ترتیب 

اهد  ه بین یمی ارونداای، فرایندی و برونداای نگاد هاشا  ی ار بندرتبهنتایج 

 تفاوت و نابرابری وجوا اارا. هاشا  رااری از این ی شرر ترراد از نظر بر وهااانگها 
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ی ارونداای، فرایندی و برونداای هاشا  نتایج حاصل از مد  تحلیل شبکه ار ارتباط با 

ترین یشب ۰/1شا   و با وزد  ۸اهد  ه ار بین سه معیار مذ ور معیار برونداای با یمنگاد 

ی هاشا  ار اولویت نخست قرار گرفته است. و ار  ااشته و هااانگها ی بندرتبهاثرگذاری را ار 

و ار  ۰٫24و شا   فرایندی امکانات و اعتبارات با وزد  ۰٫1۸4ارونداای سرمایه فرهنهی با وزد 

. اندااشته هااانگها ی بندرتبهیر را بر تأثترین یشب ۰٫1۹2شا   برونداای تعامل علمی با وزد 

یر تأثی ارونداای شا   امکانات و اعتبارات با هاا  شهمچنین ار نمواار تحلیل مسیر ار 

یر مستقیم تأثی فرایندی شا   آموزشی با هاشا  ، و ار ۰٫۹۵یرمستقیم غو  ۰٫۸۸مستقیم 

یر تأثمحیطی با یستزی برونداای، شا   نهرط هاشا  ، و ار ۰٫1۷یرمستقیم غو  ۰٫۷۹

 اارند. هااانگها ی بندرتبهتوسعه و  یر را برتأثترین یشب ۰٫2۹یرمستقیم غو  ۰٫۶۹مستقیم 

ی ترراد و صنعتی هااانگها  هاآدالمللی  ه ار ینبهای یبندرتبهی با بندرتبهنتایج تحقیق 

شریف باالترین جایها  را ار  گور اارند همخوانی اارا. همچنین قبق نتایج تحقیق ود راد 

به صورت جداگانه ار او استه  هاانگها ا( جرت پرهیز از تفاوت، 2۰۰۶( ، آشر و ساوینو)2۰۰4)

اارا  ه ار یم( اظرار 2۰۰۵. با توجه به اینکه را ی)اندشد مقایسه  هم باجامع و فنی و مرندسی 

شوا ار این تحقیق او استه یمی ار نظر گرفته بندرتبهبر ی معیارها جرت  هااانگها ی بندرتبه

 مورا استفاا  قرار گرفته است. مؤلفه ۵۰۰ی اسناای و غیر اسناای با بیش از هاشا  

انتخاب و به صورت عمیق تر مورا  هاآدبعضی از  هاشا  شوا به الیل گستراگی یمپیگنراا 

شوا. نقش یمی متنوع باعث زماد بر شدد تحقیق هاشا  مطالعه قرار گیرا، زیرا استفاا  از 

ار تحقیقات مورا  عموماً هستند  ه  ییهاشا  ای و بروندااهای غیر شنا تی از عوامل زمینه

استفاا   هاآدتواد از یم هاشا  گیرند لذا ار تحقیقات جدید با استفاا  از تنوع این یمغفلت قرار 

  را.

ها ار های مرم این تحقیق ناق  بواد و یا نبواد اقالعات اسناای اانگها یتمحدوایکی از 

باشد  ه ممکن است نا واسته ار یمو واحدهای تابعه منابع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 یر گذاشته باشد.تأثنتایج تحقیق 

 

 

 

 

 

 

 منابع
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