
 
 
 
 

 انداز بيستچشمسند بررسي تحقق اهداف آموزش عالي براساس 
 (AHP)با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي  سالۀ كشور

 
 *دكتر سيدحسين ابطحي

 **محسن ترابيان
 

 چكيده 
 ۀسيستم آموزش عالي كشور، با هدف فراهم كردن موجبات اجراي مطلوب كلي

يي سيستم آموزش عالي، به او افزايش كارها و تكاليف مربوط به آموزش عالي برنامه
كشور، اهداف  ۀسال انداز بيستده است. با عنايت به چشمشعنوان سازماني تشكيل 

المللي با ترويج پژوهش و روابط بين فنّاوريعلم و  ۀتعالي و پيشرفت كشور در صحن
هاي ديني، گسترش آموزش عالي در و دسترسي به مرزهاي دانش و تعميق ارزش

عدالت براي دسترسي همگاني، تربيت نيروي  ۀح كشور با حفظ كيفيت و بر پايسط
هاي علمي و اجرايي كشور و تحكيم پيوند بين متخصص جهت احراز مسئوليت

ها و سياستگذاري علمي دانشگاه و صنعت و نظارت، حمايت و هدايت در دانشگاه
 شود.براي آموزش عالي در نظر گرفته مي

تدا سيستم آموزش عالي كشور معرفي و سپس به تشريح مدل اب ،در اين مقاله
در خصوص آموزش عالي پرداخته و در نهايت عوامل و  (AHP)تحليل سلسله مراتبي 

 . شودمعيارهاي مؤثر بر اهداف آن مشخص مي
 

 آموزش عالي ،AHPروش  واژگان كليدی:
 

                                                                                                                                     

 طباييمديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طبا ۀاستاد و رئيس دانشكد *

مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي ۀدانشجوي دوره  دكتراي مديريت دولتي دانشكد **
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 مقدمه 
اي مالحظههميت قابلآموزش عالي به عنوان باالترين سطح آموزشي جامعه از ا

، فنّاوريجامعه در ابعاد مختلف  ۀزيرا نقشي اساسي در رشد و توسع ؛استبرخوردار 
ها و فعاليت ۀو حاصل كلي كندمي ءعلمي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايفا

كل نظام  ۀد؛ به عبارت ديگر، بازدشوهاي نظام آموزشي در آن منعكس ميتالش
 ۀيابد. در نهايت، اين دورنمود ميبه تعبيري و  است جلي شدهآموزشي در آن مت

كند )صباغيان، مي ءهاي مختلف جامعه نقش مهمي ايفاآموزشي در ارتقاء كيفيت بخش
هاي مختلفي نيز براي نظام آموزش عالي (. افزون بر اين، اهداف و رسالت321: 3131

المللي، بهبود كل نظام آموزشي، نافزايش درك بي ،كه از آن جملهاست شده  درنظرگرفته
ايجاد نگرش و آمادگي در افراد براي كسب آموزش مداوم، تشويق پژوهش در باالترين 

هاي استدالل انتقادي، تشويق برابري اجتماعي، حفظ آزادي سطح، پرورش مهارت
ه عنوان منشأ توان نام برد. از اين رو، نظام مذكور بعلمي و... را مي هيئتاعضاء 

در راستاي تحقق كامل مأموريت،  دا در جهت تعالي جامعه، بايييرات و هدايت آنهتغ
بنابراين، حفظ،  ؛اهداف و وظايف محوله از كارايي و اثربخشي الزم برخوردار باشد

ها و در اولويت اقدام دبهبود و ارتقاء كيفيت اين نظام از جمله عواملي است كه باي
 هاي آن قرار گيرد.برنامه

هايي است كه با هدف توليد علم و مجموعه فعاليت ۀموزش عالي دربرگيرندبخش آ
ستادي وزارت  ۀشود. بخش آموزش عالي از دو حوزانساني انجام مي ۀتشكيل سرماي

و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و متجاوز از  فنّاوريعلوم، تحقيقات و 
 تشكيل شدهولتي و غيردولتي آموزش عالي در دو زيربخش دۀ دانشگاه و مؤسس 3100

بلندمدت نظام جمهوري  راهبردبر مبناي  فنّاورياست. وزارت علوم، تحقيقات و 
نظر  را مدّ« ايراني ـ ساز اسالميدانشگاه تمدن»اسالمي ايران در بخش آموزش عالي، 

هاي اصلي خود به انجام اساس اهداف و مأموريت قرار داده و فعاليت متنوعي را بر
هايي كه در رسيدن به در اين نوشتار ضمن معرفي شاخص ،بدين منظور ؛است رسانده

 د. شوه ميئبرخي از آمارهاي مربوط به عملكرد اين حوزه ارا ،اهداف سازمان وجود دارد
 

  :وظايف كلي بخش آموزش عالي
 ،توسعه و ارتقاي علوم و معارف ◘
 ،تربيت و تأمين نيروي انساني متخصص موردنياز ◘
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 ،هاي مشوق نوآوري و خالقيتزي براي ايجاد بسترهاي الزم و محيطسازمينه ◘

  ،شناسايي و هدايت نيروهاي مستعد و خالق، به سمت رفع نيازهاي جامعه ◘

  ،هاي الزم براي افزايش دانش عمومي در سطح جامعهفراهم آوردن زمينه ◘

 ،فنّاوريهاي علمي و نوسازي بخش آموزش عالي، با توجه به تحوالت جهاني در عرصه ◘

  .سازي در جامعهمشاوره و فرهنگ ◘
در  فنّاوريبا تصويب قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و 

كه با هدف انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام  3131مرداد  33تاريخ 
ز داراي انداايراني در افق چشم ۀكشور انجام شد، جامع فنّاوريعلمي، تحقيقاتي و 

هايي خواهد بود كه بخشي از آن در قلمرو رسالت آموزش عالي است، از جمله: ويژگي
در سطح  فنّاورييافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و ايران كشوري است توسعه»

بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، الهام
، متكي فنّاوريل، ... برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و الملدر روابط بين

اجتماعي در توليد ملي، دست يافته به جايگاه اول  ۀبر سهم برتر منابع انساني و سرماي
آسياي جنوب غربي )شامل آسياي ميانه،  ۀدر سطح منطق فنّاورياقتصادي، علمي و 

افزاري و توليد علم، رشد با تأكيد بر جنبش نرمقفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه( 
پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل 

اخالقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي  ۀ... جامع
  .«ره(...هاي امام خميني)اي براساس تعاليم اسالمي و انديشهو منطقه

جمهوري اسالمي ايران  ۀانداز بيست ساله، برنامه چهارم توسععالوه بر سند چشم

 30و  9از جمله در بندهاي  ؛هاي وزارت علوم را به روشني تبيين كرده استنيز سياست

 آمده است:  فنّاوريهاي امور فرهنگي، علمي و سياست
هت افزايش سهم كشور در هاي كشور در جساماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت»

به  فنّاوريافزاري و ترويج پژوهش، كسب توليدات علمي جهان، تقويت نهضت نرم
هاي زيستي، اطالعات و ارتباطات، فنّاوريو  فنّاوريهاي نو شامل ريزفنّاوريويژه 
اي، اصالح نظام آموزشي كشور شامل: آموزش و محيطي، هوافضا و هستهزيست

اي، آموزش عالي و كاربردي كردن آن براي تأمين نيروي حرفهپرورش، آموزش فني و 
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 انداز. نياز در جهت تحقق اهداف چشم انساني مورد
آموزش عالي، اهداف سازمان به شرح ذيل تعريف  ۀانداز حوزبا عنايت به چشم

 شده است: 
 المللي با ترويج و روابط بين فنّاوريعلم و  ۀپيشرفت كشور در صحن تعالي و

 ،هاي دينيو دسترسي به مرزهاي دانش و تعميق ارزش پژوهش
 عدالت براي  ۀپاي گسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ كيفيت و بر

 ،دسترسي همگاني

 هاي علمي و اجرايي كشور و تربيت نيروي متخصص جهت احراز مسئوليت
 ،تحكيم پيوند بين دانشگاه و صنعت

 ستگذاري علميها و سيانظارت، حمايت و هدايت دانشگاه.  

آموزش عالي  ۀاندازهاي حوزحال به منظور اينكه ببينيم تا چه حد به اهداف و چشم
 كنيم. استفاده مي (AHP)يند تحليل سلسله مراتبي ااز روش فر ،ايمدسترسي پيدا كرده

 
 آموزش عالي در ايران  ۀحوز
 ارزشيابي كيفيت تدريس در آموزش عالي  ۀمطالع

ضا كيامنش، محمود مهرمحمدي و علي مجيد عسكري به يحيي معروفي، علير
ها پرداخته و بيان ارزشيابي كيفيت تدريس در آموزش عالي و بررسي برخي از ديدگاه

ها و مراكز آموزش عالي سه مأموريت اصلي كه در دنياي امروز، دانشگاه اندكرده
مهم اين نهادها خدمات را برعهده دارند. با عنايت به نقش  ئۀآموزش، پژوهش و ارا

در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه، اطمينان از كيفيت آنها 
هاي انساني و مادي و نيز داشتن توانايي به جهت جلوگيري از هدر رفتن سرمايه

حيات يك سازمان است،  ۀترين مؤلفه براي ادامرقابت در دنياي آينده كه كيفيت مهم
توجه مناسب به هر يك از اين كاركردها و  ،بنابراين ؛پذير استضرورتي انكارنا

ها و تأثير مهمي در اثربخشي دانشگاه استها از اهميت خاصي برخوردار مأموريت
ها، عمالً بر ت علمي دانشگاهئيند انتخاب، استخدام و ارتقاء اعضاي هيادارد. در فر

توجهي به و عوامل بيشود. بررسي علل نقش پژوهش بيش از آموزش تأكيد مي
 ۀها، ارتباط آن با شيوكيفيت كاركرد آموزش در مقايسه با كاركرد پژوهش در دانشگاه
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رايج ارزشيابي مبتني  ۀعمل آمده از شيو هرايج ارزشيابي از كيفيت تدريس، انتقادات ب
هاي دانشجويان از كيفيت تدريس و عوامل مختلفي كه موجب كاستي و بر ديدگاه

توجهي به كيفيت تدريس را بي ۀطور غير مستقيم زمين هي اين شيوه شده و بمداناكار
دهند. روش پژوهش هاي اصلي اين مقاله را تشكيل ميفراهم ساخته است، هدف

 ۀشده در زمينهاي انجاممورد بررسي پژوهش ۀاي است و جامعحاضر، كتابخانه
ف تدريس در ارزشيابي كيفيت هاي مختل. توجه به ابعاد و جنبهاستارزشيابي تدريس 

آوري اطالعات در كنار آن، استفاده از منابع و ابزارهاي مناسب ديگري براي جمع
ي است كه در الگوي پيشنهادي، به يارزيابي دانشجو، از جمله راهكارها ۀپرسشنام

ها و توجه بيشتر به ن دانشگاهاهاي كيفيت تدريس مدرسمنظور افزايش اعتبار ارزيابي
 مد نظر قرار گرفته است.  يكاركرد آموزش اهميت

 
های آموزش سسهؤموردی م ۀمطالع ،ارزيابي عملكرد نظام آموزش عالي

 كاربردی )ترميك و پودماني( در شهر تهران ـ علمي 
آقايان محمد رضايي و نوراله پاشا به نگارش درآمده كه عملكرد  از سوياين مقاله 

هدف بررسي اين پژوهش  3131ن در سال كاربردي شهر تهراـ هاي علمي سسهؤم
از طريق  ،پيمايشي انجام شده است. اطالعات الزم براي اين بررسي ۀاست كه به شيو
دست آمده است. بخش ديگري از اطالعات  همديران و دانشجويان ب ۀدو نوع پرسشنام

ـ هاي علمي سسهؤدر طي مشاهده و مصاحبه با دانشجويان، مديران و استادان م

گيري مرتبط در سطح شهر تهران به روش نمونه ۀسسؤم 20بردي كسب شده است. كار

ترين نتايج در بخش تجزيه و تحليل اطالعات به انتخاب شدند. مهم« تصادفي ساده»
كاربردي اعم از ـ هاي علمي سسهؤانداز مثبتي از انتظارات مقرار ذيل است: چشم

رسد عملكرد ده نشده است. به نظر ميالن و دانشجويان نسبت به اين مراكز ديئومس
تأسيس  ۀنامن در آيينها و اهداف معيّها در راستاي برنامهاين مراكز در بخشي از زمينه

خروجي  امااين مراكز نيست. امكانات و منابع قابل توجهي به كار گرفته شده است؛ 
صوص اندركار اعم از مديران و به خها مقبول و مطلوب عوامل دستاين داده

كاربردي ـ هاي مراكز علمي رسد كاربردي نبودن آموزشدانشجويان نيست. به نظر مي
اين در حالي است كه كاربردي و مهارتي بودن  ؛ترين ضعف و كاستي آنهاستمهم

ترين هدف تأسيس چنين مراكزي بوده است. جمع كاربردي مهمـ هاي علمي آموزش
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ترين هدف كاربردي از مهم ـ علمي هايسسهؤدهد كه ماين دو گزاره نشان مي
ـ هاي علمي سسهؤعملكرد م ،در اين تحقيق ،بنابراين ؛اندپايگذاران منحرف شده

و  فنّاوريكاربردي در چند سطح آموزشي، نيروي انساني، كاربردي و مهارتي، 
 تجهيزات و دانشجويي مورد بحث قرار گرفته است. 

 
هبود كيفيت خدمات آموزشي بخش ب بندی عوامل مؤثر بررتبه شناسايي و»

 «مديريت دانشگاه يزد( ۀموردی: دانشكد ۀآموزش عالي )مطالع
كه در اين تحقيق  TOPSiSاله ميرغفوري با روش ميثم شفيعي رودپشتي و سيدحبيب

امروزه به دليل مباحث رقابتي جديدي كه در بسياري از  دندكرتشريح  ،اندداشته
 ده است كه بركررا در يك فرايند تغيير درگير  نده، آناهاي ايران به وجود آمدانشگاه

كنند تا با تطبيق خود با اين مباحث جديد، رضايت بيشتري را سعي مي ناين اساس آنا
يك مدل مناسب  ۀدهندهئبراي مشتريان و دانشجويان خود فراهم آورند. اين مقاله، ارا

عالي كشور است. به  سازي و سنجش كيفيت خدمات در سطوح آموزشبراي مفهوم
 براياول با استفاده از مدل كائو يك چارچوب مفهومي  ۀدر مرحل ،همين منظور

ده است كه نيازهاي مشتريان شهاي كيفي در بخش آموزش عالي ارائه بررسي ويژگي
كند. سپس در بندي ميالزامي، يك بعدي و جذاب طبقه ۀو دانشجويان را به سه طبق

بندي رتبه TOPSISگرفته در هر طبقه را با استفاده از مدل قرارهاي ، ويژگيبعد ۀمرحل
دهد. مدل ه ميئراهكارهايي در جهت بهبود اين بخش ارا ،و در پايان كندمي

دهند، در بين دانشجويان يزد مورد استفاده واقع شده است. نتايج نشان ميشده معرفي
 التحصيالنفارغ و اينترنت، معرفي دسترسي سريع و كافي استادان و دانشجويان به كامپيوتر

ترين هاي فوق برنامه، از جمله مهمبه بازار كار و مشاركت دادن دانشجويان در فعاليت
يك  ۀترين عوامل قرار گرفته در طبقالزامي هستند. مهم ۀعوامل قرار گرفته در طبق

ا در كارشناسي ارشد و دكتر)گسترش سطوح تحصيلي باالتر،  :ند ازابعدي، عبارت
، كافي بودن تعداد كارمندان و استادان دانشكده و تخصيص زمان (هاي مختلفرشته

 ۀوسيل ل دانشجويان بهئگويي به مشكالت و مسامخصوص و كافي براي پاسخ
برقراري ارتباط  :ند ازاجذاب عبارت ۀترين عوامل قرارگرفته در طبقاستادان. مهم

 ئۀها، اراآشنا ساختن دانشجويان با اين محيطهاي صنعتي و اداري و دانشكده با محيط
ها و خدمات ويژه به دانشجويان جديدالورود و زيبا و مناسب بودن چيدمان اتاق
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بهبود كيفيت خدمات سطوح آموزش عالي در هر  براي ،هاي دانشكده. در پايانكالس
 ه شده است. ئبعد پيشنهادهاي مختلفي ارا

مديريت، اقتصاد و حسابداري  ۀود كه دانشكداين تحقيق به اين نتيجه رسيده ب
تواند كيفيت بعدي و جذاب ميهاي الزامي، يكطبقه ويژگي 1دانشگاه يزد در هر 

هاي مربوط به هر طبقه و با رعايت خدمات خود را بهبود دهند و با توجه به ويژگي
توجه به  با ،قوانين مدل كائو به بهبود كيفيت خدمات خود بپردازند. در همين راستا

توان مشخص كرد در هر طبقه كدام دسته مي TOPSISشده به روش بندي انجامرتبه
ي براي بهبود كيفيت خدمات روي ريزاز عوامل بيشترين اهميت را دارند تا جهت برنامه

ريزي بهبود خدمات از آنها استفاده بيشتري برد. دسترسي د و در برنامهكرا تمركز آنه
التحصيالن به فارغ معرفي ،ن و دانشجويان به كامپيوتر و اينترنتسريع و كافي استادا

هاي فوق برنامه، سه نمونه از ويژگي مشاركت دادن دانشجويان در فعاليت ،بازار كار
 داراي تأثير باال بودند. 

گسترش سطوح تحصيلي باالتر و كافي بودن تعداد كارمندان و استادان و 
هاي معيار مشكالت دانشجويان از ويژگيتخصيص زمان مخصوص و كافي براي 

ها با بعدي و تأثيرگذار بر بهبود كيفيت خدمات بود. برقراري ارتباط دانشكدهيك
خدمات ويژه به دانشجويان جديدالورود و زيبا و  ئۀهاي صنعتي و اداري و ارامحيط

 هاي معيار جذاب وهاي دانشكده از ويژگيها و كالسدن چيدمان اتاقكرمناسب 
 تأثيرگذار بر بهبود كيفيت خدمات بود. 

عملكرد  ۀبراي محاسب 3(MADM)گيري چندشاخصه هاي تصميمتاكنون از مدل
انداز آموزش عالي كل آموزش عالي استفاده نشده است. ضمن اينكه رسيدن به چشم

اين روش به تصميمات خاصي  ،نيز مورد بررسي قرار نگرفته است. در يك نگاه كلي
د. شوهاي موجود اطالق ميگذاري و يا انتخاب از بين گزينهيابي، اولويتمانند ارز

 هايانتخاب از بين گزينه :ند ازاعبارت MADMهاي خصوصيات مشترك مدل
مقياس و گيري، واحدهاي بيمشخص، وجود چندين شاخص مؤثر در تصميم

 ها. بندي شاخصاطالعات منجر به وزن
)تبادل بين  2هاي جبرانيمدل :ند ازاها عبارتت به دادهبا عناي MADMهاي انواع روش

، تخصيص خطي،... Topsis, ELECTREميانگين وزني،  :گيرد. از قبيلها صورت ميشاخص

                                                                                                                                     
1. Multiple Atribute Decision Making 

2. Compensatory Methods 



23 

 
 

 

 

 هاي آموزشي پژوهش در نظام
 

 

AHP,گيرد مانند: روش تسلط، ها صورت نمي)تبادل بين شاخص 3هاي غيرجبراني( و مدل
 خاص و شمول(. بخش مين، ميني ماكس، رضايتلكسيكوگراف، حذف، ماكسي

گيري هاي تصميمدر بين روش AHPطور كه توضيح خواهيم داد روش همان
اين تحقيق اولين تحقيقي است كه اهداف آموزش عالي را با اين  .داراي مزايايي است

 روش سنجيده است.
 
 ملكرد آموزش عالي در ايران ع

 آموزشي   ۀحوز
پذيرش به  3131است و در سال هزار نفر بوده  300، پذيرش دانشجو 3131در سال 

به نحوي كه  كردهزار نفر رسيد و اين روند افزايش در پذيرش دانشجو ادامه پيدا  3200

هزار نفر رسيده است. وضعيت  3100به  3131شده در سال تعداد دانشجوي پذيرفته

 آموزشي به شرح ذيل است.  ۀها در حوزشاخص
 

 هاالي در برخي سالهای كليدی آموزش عوضعيت شاخص (1جدول )
 1131 33سال  1131 چهارم( ۀبيني برنامعنوان شاخص )پيش

 درصد 02 درصد 00 درصد 00 پوشش آموزش عالي
 0000 0000 0000 تعداد دانشجو در صد هزار نفر

 درصد 0.00 درصد 0.02 درصد 00 سهم دانشجويان كارداني به كل دانشجويان
 0.12به1 12به1 11به1 )در وزارت علوم(ت علمي به دانشجو روزانه ئنسبت هي
 000به1 000به1 000به1 ت علمي به دانشجو )پيام نور(ئنسبت هي

 درصد 00 - درصد 00 سهم دانشگاه آزاد در آموزش عالي
 101 - 01 سسات آموزش عاليؤتعداد نظارت و ارزيابي م

 10000 - 10000 علمي )وزارت علوم( هيئتتعداد كل اعضاي 

                                                                                                                                     
1. Non Compensatory Methods 
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 1131 33سال  1131 چهارم( ۀبيني برنامعنوان شاخص )پيش
علمـي اسـتاديار و بـاالتر بـه كـل       هيئـت ضاي اع تعداد

 علمي )وزارت علوم( هيئتاعضاي 
2000 - 10000 

 درصد 20 درصد 20 درصد 00 وضعيت هرم هيئت علمي )وزارت علوم(
 هيئـت تـأمين   ۀعلمي با قـانون نحـو   هيئتجذب عضو 

 علمي )طرح سربازي(
100 - 000 

بـه منظـور    ابـورس دانشـجويان دكتـر    ۀتخصيص سهمي
 علمي هيئتين تأم

000 - 1000 
 درصد10 - درصد10 نسبت دانشجويان تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان 

 هاهای كليدی آموزش عالي در برخي سال( وضعيت شاخص1جدول )ادامه 
 1131 33سال  1131 بيني برنامۀ چهارم(عنوان شاخص )پيش

درصد پـذيرش داوطلبـان تحصـيل در كنكـور )شـانس      
 قبولي(

 درصد 02 - صددر12
ن تحصيل در دانشـگاه پيـام نـور    ادرصد پذيرش داوطلب

 )شانس قبولي(
 درصد 00 - درصد10

هـاي تحصـيالت   ر در دورهئـ هـاي دا محـل تعداد رشـته 
 تكميلي )وزارت علوم(

0000 - 0000 
 00000 - 10000 ها در آزمون سراسريمحلتعداد رشته

هـاي  هاي درسـي مصـوب جديـد در دوره   نسبت برنامه
 هاي مصوب جديدتحصيالت تكميلي به كل برنامه

 درصد 00  - درصد 00
ها و مراكـز آمـوزش عـالي دولتـي داراي     تعداد دانشگاه

 مجوز از شوراي گسترش )وزارت علوم(
00 - 20 

غيرانتفـاعي   ـتعداد موسسات آموزش عالي غير دولتي   
 داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي

20 - 120 
  فنّاوريهاي وزارت علوم، تحقيقات و : سايتمأخذ 

(www.irphe.ir/fa/statistics/statistics.htm , www.msrt.ir/default.aspx) 
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 كاربردی و پيام نور ـهای علمي دانشگاه ۀآمار توسع (2جدول )

  فنّاوريهاي وزارت علوم، تحقيقات و مأخذ: سايت
(www.irphe.ir/fa/statistics/statistics.htm , www.msrt.ir/default.aspx) 

 

به  2001به چاپ رسيد كه در سال  ISIمقاله از ايرانيان در  1132حدود  2001تا سال 

مقاله به اين مقاالت اضافه شد. در منطقه،  2103تعداد  2001مقاله رسيد و در سال  1110

مقايسه با اين كشور بايد توليدات علمي تركيه در نمايه از ايران بيشتر است كه در 
علمي باالتر از اين كشور قرار دارد. ايران در  ۀگفت كه ايران از نظر روش در نماي

اول در هفت رشته رياضي، مكانيك، پليمر،  ۀبراي اولين بار موفق به اخذ رتب 2001سال 

 . شدشيمي، مهندسي، نانو و پزشكي در منطقه 
 

 جهت تحقق دانشگاه اسالمي فرهنگي، آموزشي و دانشجويي در  ۀحوز
دو واحد درسي فرهنگ و تمدن اسالمي در مقطع كارشناسي و ايجاد دانشگاه  ئۀارا

تربيت مدرس معارف اسالمي و تدوين دكتراي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران با 
علم و  ۀاندازي دكتراي مشابه از قبيل دكتري فلسفهمكاري حوزه و دانشگاه و راه

هنرهاي  زيباشناسي و نقد خاص و هايسالمي در برخي دانشگاه، معارف افنّاوري

 31تا  38 38تا سال  شرح

 كاربردي ـعلمي 

 000 000 درسي ۀتعداد برنام
 001000 000011 ظرفيت ايجاد شده

 12001 0100 تعداد مدرس

 پيام نور

 002 000 تعداد واحدها و مراكز
 000000حدود  000000 تعداد دانشجو

 0200 000 علمي هيئت
 10000 11000 مدرس مدعو

 0000 0000 محلتعداد رشته
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دين و  ۀاي در حوزرشتهميان ۀاندازي دو رشتراه باستان و تاريخ هنر اسالمي و
شناسي و اخذ سهميه براي اعزام دانشجويان و پژوهي و معرفتشناسي، قرآندين

توان به مطالعات مي ،اند. در اين خصوصعلمي به حج عمره در اين زمينه هيئت
هاي امور فرهنگي دانشگاهيان خارج از كشور، فعاليت ۀفرهنگي و اجتماعي، عرص

دانشجو،  كارتهاي فرهنگي و اجتماعي، فرهنگفرهنگي، نشريات دانشجويي، آموزش
د. برخي آمار كرهاي ديني و قرآني اشاره فعاليت ۀنماز، ستاد زيارت، توسع ۀستاد اقام

 : آمده است 1و  1ر جداول دكلي در اين خصوص 
 

 های دينيفعاليت ۀتوسع (1جدول )

 31ماهه شش 38 38 31 شاخص

 0000 1000 000 000 هاي علمي دانشجويانتعداد انجمن
 200 020 010 000 هاي فرهنگي و هنري تعداد كانون

 000 0100 0000 0100 تعداد نشريات دانشجويي
 100 100 100 100 هاي اسالميتعداد تشكل

 10 2 - - هاي آماده اردوگاه
 01 00 - - هاي در حال ساخت اردوگاه

 0000 0000 0000 0000 عمره و زيارت دانشجو 
 1000 1000 - - عمره و زيارت استاد 

 0000 0000 - - گذار مشمول وام عمره
 - 100 - - شده هاي فرهنگي انجامپژوهش
 - 100 - - هاي فرهنگي در حال انجام پژوهش

  .فنّاوريهاي وزارت علوم، تحقيقات و مأخذ: سايت
(www.irphe.ir/fa/statistics/statistics.htm , www.msrt.ir/default.aspx) 

 
 های عملكرد دانشجويانهای فرهنگي در خصوص شاخصفعاليت( 8)جدول 
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 1131 1138 1138 1131 1132 شاخص

 0100 0000 0000 0100 1100 تعداد نشريات دانشجويي
 200 020 010 000 - هاي فرهنگي، هنري و اجتماعيتعداد كانون

 0000 1000 000 000 001 هاي علمي دانشجوييتعداد انجمن
 100 100 100 100 - هاي اسالميتعداد تشكل
  فنّاوريهاي وزارت علوم، تحقيقات و مأخذ: سايت

(www.irphe.ir/fa/statistics/statistics.htm , www.msrt.ir/default.aspx) 

http://www.msrt.ir/default.aspx
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ها و های علمي دانشجويي دانشگاهها و اتحاديهای آمار انجمنمقايسه( 8)جدول 
 سسات آموزش عاليؤم

 1000 1000 1000 1000 1000 1001 1000 1021 1020 شرح
 0000 1000 000 000 001 000 000 000 100 دانشجوييعلمي  انجمن
 10 0 0 0 0 0 0 1 1 هاي علمي دانشجويياتحاديه

 

هايي از قبيل قرآن، عترت، ادبي، فيلم، كانون در زمينه 130تعداد  3131در سال 

 31دند. در سال كرسمي، صنايع دستي و... فعاليت ميعكس، موسيقي، هنرهاي تج
اجتماعي، مذهبي، هنري، سياسي و نشريات فرهنگي،  1/23نشريات علمي برابر با 

درصد مربوط به  11اند كه از اين نوع نشريات درصد نشريات را تشكيل داده 1/13

درصد  30درصد اعتقادي و مذهبي،  31درصد فرهنگي و اجتماعي و  20سياسي، حوزۀ 

 درصد صنفي بوده است. 32ادبي و هنري و 

 
 و داليل انتخاب آن  1(AHP)تحليل سلسله مراتبي 

AHP تر آن تجزيه هاي كوچكروشي است كه در آن يك وضعيت پيچيده، به بخش
گيرند. اين فرايند در يك ساختار سلسله مراتبي قرار مي ءسپس اين اجزا است؛ شده
 گيري بركار بردن آنها در تصميم هها و باي براي ساماندهي اطالعات و قضاوتشيوه

 ،پس از آن ؛دهدنظر ارائه مي ورداساس توانايي، احساسات و منطق موضوع م
كه با انتظارات دروني همخواني  كنداي با هم تركيب ميها را در قالب نتيجهقضاوت

 آموزش عالي جمع ۀداشته باشد. با عنايت به اينكه اطالعات از افراد خبره در زمين
 ئۀارااز قبيل: قابليت درك آسان و بدون نياز به متخصصان،  AHPشود و توانايي مي

گيري، استفاده از هر دو بعد همكاري و مشاركت گروهي در تصميم برايساختاري 
گيري ل، داراي مقياس اندازهئنگرش سيستمي و تحليل جزء به جزء براي حل مسا

م. در كنياستفاده مي AHPگيري موارد نامشهود، در اين تحقيق از روش مختص، اندازه
يند و قضاوت و اجماع، بده و اتكرار فرداراي مزاياي وحدت،  AHPكل، روش 
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 است. ءبستان، تركيب و سازگاري و وابستگي متقابل اجزا
 

 مراحل فرايند تحليل سلسله مراتبي
مجيد صامتي، مرتضي سامتي،  از سويبازرگاني  ۀپژوهشنام ۀگونه كه در فصلنامهمان

 تان اصفهان بربخش صنعت اس ۀهاي توسعاي با عنوان اولويتمريم اصغري، در مقاله
يند ا، توضيح داده شده است، فر(AHP)اساس روش و فرايند تحليل سلسله مراتبي 

اصلي شامل تشكيل درخت سلسله  ۀتوان در پنج مرحلتحليل سلسله مراتبي را مي
ها، تحليل داده ۀها و معيارهاي تحقيق، عمليات محاسبزوجي جايگزين ۀمراتبي، مقايس

 :دكر ءترسيم و اجراحساسيت و نرخ ناسازگاري 
مراتبي و تعيين معيارها، زيرمعيارها و تشريح درخت سلسله ترسيم و ـ

ها سطح اصلي هدف، معيارها و گزينهمراتبي داراي سه ها: درخت سلسلهجايگزين
بندي معيارها، طور خالصه شامل كشف، شناسايي و دسته هاست. اين مرحله ب

ها )در اين رد كردن معيارها، زيرمعيارها و جايگزينها، استاندازيرمعيارها و جايگزين
ها كه در مرحله با استفاده از روش دلفي، مجموعه معيارها، زيرمعيارها و جايگزين

 اعتبار ۀمحاسب دند.(،شاند، استاندارد ميبندي شدهبخش قبلي شناسايي و دسته
ه به طور متوسط ارزش ها )معيارها و زيرمعيارهايي كمعيارها، زيرمعيارها و جايگزين

اند به عنوان گيري كسب كردهو باالتر را از روي جدول مقياس اندازه 1عدد 
( و جدول معيارها، زيرمعيارها و شده انتخاب خواهد شدهاي استانداردجايگزين
شده در جداول هاي استانداردهاي نهايي و استانداردشده )ثبت جايگزينجايگزين

 . استدهند( را تشكيل مي ”AHP“هاي ي دادهگردآور ۀجداگانه كه پاي
زيرمعيارها به  ۀشده مجموعها: پس از ثبت زيرمعيارهاي استانداردگردآوري داده -

هاي ي و كيفي تقسيم خواهند شد. براي گردآوري دادهكلي زيرمعيارهاي كمّ ۀدو دست
 ۀشنامكيفي، ترسيم و اجراي سه مرحله ضروري است. اين مراحل شامل طراحي پرس

. در استهاي زوجي نمونه و طراحي جداول مقايسه ۀها، تعيين جامعگردآوري داده
زوجي  ۀزوجي، سه نوع جدول داريم كه شامل جدول مقياس، مقايس ۀجدول مقايس

گروه قضاوت  از سويها و آخرين سطح زيرمعيارها نسبت به يكديگر كه جايگزين
شكل است كه ابتدا معيارهاي سطح  كار بدين ۀكارشناسي صورت خواهد گرفت. نحو

ثبت خواهد شد و  ،اول در يك جدول كه داراي دو ستون عمودي و افقي است
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شونده براساس مقياس مقايسه، وزن هر يك از معيارها نسبت به ديگري را پرسش
يك از معيارهاي سطح اول با يكديگر  سپس زيرمعيارهاي هر ؛كردن خواهد معيّ

يك از  مجموع با استفاده از روش ابداعي ساعتي وزن هرمقايسه خواهد شد و در 
گيري نهايي عمليات تحقيق مورد تا در اندازهشود ميمعيارها و زيرمعيارها محاسبه 

 برداري قرار گيرد. بهره
هاي پروژه، عملياتي بسيار طوالني و نسبتاً داده ۀها: محاسبداده ۀعمليات محاسبـ 

 ”Expert Choice“افزاري تحت عنوان نرم ۀيك بستپيچيده است براي همين منظور 
 طراحي شده است. روش به شرح ذيل است: 

شوندگان با يكديگر شروع يك از پرسش هاي هرعمليات تركيب جداول و مقياس

براي اين منظور از ميانگين هندسي بهره برده است. براي  ”AHP“خواهد شد. روش 

ميانگين هندسي از دستور ۀمحاسب
nk

ij

n

kij aA

1

1 ][ شود كه ميAij ميانگين :

نام دو جايگزين كه  ij:شود، ها مقايسه ميزيرمعياري كه با گزينه a ،:aهندسي معيار 

كد شخصي كه از وي پرسش به عمل آمده  k:گيرند، با يكديگر مورد مقايسه قرار مي

: ست،تعداد افرادي كه در خصوص يك زيرمعيار از آنان پرسش شده ا n:است، 

 عالمت ضرب. 
همچنين بايد اولويت يا وزن هر  ،د، در اين مرحلهشوها استخراج ميحال اولويت

يك از  زيرمعيار نسبت به ديگر زيرمعيارها تعيين شود. براي تعيين اولويت هر
الزم « ميانگين موزون» ۀو محاسب« سازينرمال» ۀشده گذر از دو مرحلهاي مقايسهگروه

از دستور  ”AHP“است. در روش 



m

i

ij

ij

ij

a

a
r  براي نرمال كردن اعداد استفاده

دو جايگزيني كه با يكديگر  ij:شده، زيرمعيار نرمال rij: نام زيرمعيار a:شود كه مي
 شوند. مقايسه مي

ي و كيفي به صورت توأم گيري زيرمعيارهاي كمّامكان اندازه ”AHP“در روش 
مقدار عددي آن  ،ي برخوردار استزيرمعياري كه از مقادير كمّ ،بنابراين ؛د داردوجو

سازي عمليات ه از دستور نرمالددر برابر هر جايگزين ثبت خواهد شد و با استفا
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نرمال كردن اعداد آن مانند زيرمعيارهاي كيفي صورت خواهد گرفت. سپس نوبت به 
شده خواهد رسيد. براي اين منظور اعداد استخراج ميانگين موزون اعداد نرمال

شده هر سطر از جايگزين، محاسبه و در نهايت ميانگين آن استخراج خواهد شد. نرمال
ها، جايگزين ۀدر اين مرحله براي آمادگي جهت استخراج اولويت نهايي كلي ،همچنين

ميانگين  ۀالزم است ميانگين موزون يا وزن هر زيرمعيار نيز محاسبه شود. با محاسب
يك از زيرمعيارها و  موزون در واقع عمليات تعيين اولويت هر جايگزين نسبت به هر

ميانگين موزون از  ۀيك از زيرمعيارها به پايان خواهد رسيد. براي محاسب وزن هر

دستور 







 



N

j

r
N

w
1

1
ij شود كهاستفاده مي :W  ،ميانگين موزون:N  تعداد

 هر خانه از يك سطر است.  ۀشدمقادير نرمال rij: هاي مورد مقايسه،جايگزين
ميانگين موزون استفاده  ۀها نيز از دستور محاسبوزن نهايي جايگزين ۀبراي محاسب

اما اين بار ميانگين موزون هر جايگزين با ميانگين موزون تمامي  ،خواهد شد
 ۀراي محاسبزيرمعيارها محاسبه خواهد شد. براي اين منظور دستور ميانگين موزون ب

 : استها به شكل زير ميانگين هر سطر از جايگزين





n

i

ciaiWWw
1 

:W هاي جايگزين سطر اول، ميانگين موزونWai ميانگين موزون جايگزين :“i” ،
Wci ميانگين موزون زيرمعيار :“j”، :n ها سطر اول است. معيارها و جايگزين ۀمجموع 
ها نسبت ت براي سنجش حساسيت جايگزينتحليل حساسيت: تحليل حساسي -

گيرد. براي چنين سنجشي روش به تغيير اولويت معيارها مورد استفاده قرار مي
“AHP” برد. اين پنج شيوه شامل از پنج نوع تحليل حساسيت گرافيكي سود مي

 . ست«هاتفاوت»و « طرح دوبعدي»، «گراديان»، «ديناميك»، «عملكرد»تحليل حساسيت 
آن اعتبار پاسخ  ۀازگاري: نرخ سازگاري مكانيزمي است كه به وسيلنرخ سـ 
گيرد. اين مكانيزم اي مورد سنجش قرار ميهاي مقايسهشوندگان با ماتريسپرسش

ها چه اندازه زيرمعيارها با جايگزين ۀشوندگان به مقايسكند كه پاسخ پرسشن ميمعيّ

 3/0اسازگاري قابل تحمل كمتر از ميزان نرخ ن ”AHP“ اعتبار منطقي دارد. در روش 
اي در صورتي كه هاي مقايسهنرخ سازگاري ماتريس ۀدر نظر گرفته شده است. محاسب

اساس ميانگين هندسي پاسخ  شوندگان بيش از يك نفر باشد برتعداد پرسش
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 شوندگان صورت خواهد گرفت. پرسش
احل شامل نرخ سازگاري طي شش مرحله انجام خواهد گرفت. اين مر ۀمحاسب

ميانگين بردار »، «بردار سازگاري»، «بردار مجموعه وزني»محاسبات مربوط به 
 . است« نرخ ناسازگاري»و « شاخص تصادفي»، «شاخص سازگاري»، «سازگاري

ميانگين بردار سازگاري به شكل زير در  ۀبراي كوتاه كردن مسير، دستور محاسب
 خواهد آمد: 





n

i Ji

Ji

W

Wa

N 1 ),(

),(

max

.1


 
max: ،ميانگين بردار سازگاريa ميانگين هندسي ماتريس :ij   ،)يك سطح افقـي(

:Wij  وزن يا اولويت جايگزينij ،)يك سطح افقي(:N   هـاي مـورد   تعـداد جـايگزين

انفــرادي  ۀمجــزا بــراي مقايســ ۀمقايســه. شــاخص ســازگاري داراي دو نــوع محاســب

n

n
CT


 max

1و گروهي 



n

n
CT max

ترين مقدار بزرگ max:كه  است 

زوجـي اسـت.    ۀمجموع مقادير ويژه مـاتريس مقايسـ   n:زوجي، ۀماتريس مقايس ۀويژ

انـد كـه در آن شـاخص تصـادفي براسـاس      پروفسور هاكر و ساتي جدولي تهيه كـرده 

 30سـت. در جـدول زيـر شـاخص تصـادفي تـا       هاي رقيب نشان داده شـده ا جايگزين

 جايگزين آورده شده است.

 شاخص تصادفي

 
 

N 12345678910

R1 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
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 .كنيمميرا محاسبه  در نهايت با استفاده از دستور مقابل نرخ ناسازگاري آن
C.R= C.I/R.I 

:C.I  شاخص ناسازگاري:R.I  .شاخص ناسازگاري ماتريس تصادفي است 
 

 آموزش عالي  ۀاهداف حوزانداز و چشم
ده شآموزش عالي كه قبالً تشريح  ۀانداز بيست سالبق چشماطم ،اهداف آموزش عالي

 د: شوبه شرح ذيل استخراج مي ،است
المللي با ترويج و روابط بين فنّاوريعلم و  ۀدر صحن تعالي و پيشرفت كشور ◘

  ،هاي دينيپژوهش و دسترسي به مرزهاي دانش و تعميق ارزش
عدالت براي  ۀترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ كيفيت و بر پايگس ◘

  ،دسترسي همگاني

هاي علمي و اجرايي كشور و احراز مسئوليت برايتربيت نيروي متخصص  ◘
  ،تحكيم پيوند بين دانشگاه و صنعت

 ها و سياستگذاري علمي. نظارت، حمايت و هدايت دانشگاه ◘
دست آوريم از  هآموزش عالي را ب ۀنداز حوزاحال به منظور اينكه اهداف و چشم

كنيم. درخت سلسله مراتبي داراي سه استفاده مي (AHP)روش تحليل سلسله مراتبي 
هاست كه سطح معيار آن قابل تقسيم به زير سطح اصلي هدف، معيارها و گزينه

 . استمعيارهاي متعدد 
 برايمعيارهايي  ،الذكركه اهداف فوق استانداز فوق در اينجا چشم ،هدف

انداز را نمايش چشم اي ازكه براي اين معيارها كه گوشه استانداز پوشش اين چشم
 د. شوبه زيرمعيارهاي بعدي استخراج ميمعيارهاي قابل تقسيم زير ،دهندمي

 
 ها تعيين معيارها، زيرمعيارها و جايگزين

 ۀپژوهشي در زمينن داراي سوابق علمي و انفر از متخصص 10در اين بخش از نظر 

بندي معيارها، زيرمعيارها و آموزش عالي كشور براي شناسايي، كشف و دسته
ديم و بعد با كمك روش دلفي، مجموعه معيارها، زيرمعيارها و كرها استفاده جايگزين
اند، استاندارد كرديم. كه در بندي شدهها كه در بخش قبلي شناسايي و دستهجايگزين

 30دلفي كه داراي چهار قسمت شامل: جدول مقياس  ۀاماين خصوص از پرسشن
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هاي پرسشنامه دلفي، جدول پيشنهادها در خصوص حذف، اصالح يا اي، پرسشدرجه
زيرمعيارها و  ۀاضافه كردن معيارها و زيرمعيارها، جدول ثبت امتيازات مقايس

ن ارزش ن قرار گرفت. پس از تعيياديم كه در اختيار متخصصكرها استفاده جايگزين
گروه قضاوت  از سويها يك از معيارها، زيرمعيارها و جايگزين عددي اهميت هر

اعتبار براي استاندارد كردن آنها با ميانگين حسابي انجام  ۀكارشناسي، عمليات محاسب
و باالتر را از  1 مجموعه معيارها و زيرمعيارهايي كه ارزش عددي ،شد. در نهايت

به عنوان معيارها، زيرمعيارها و ، اندي كسب كردهگيرروي جدول مقياس اندازه
مجموعه معيارها و  ،ديم. در اين مرحلهكرشده انتخاب هاي استانداردجايگزين

را كسب كنند به عنوان معيارها، زيرمعيارها  30از  1اند امتياز هايي كه توانستهجايگزين

پايه و  ،ن مجموعههاي نهايي در جداول جداگانه ثبت خواهند شد. ايو جايگزين
طور  شده بهنتايج استاندارد .دهندرا تشكيل مي ”AHP“هاي اساس گردآوري داده

 :دهستنمثال براي يكي از اهداف به شرح ذيل 
 ۀگسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ كيفيت و بر پاي»براي هدف 

   :هاي ذيل تعريف شده استزيرشاخص« عدالت براي دسترسي همگاني
 دانشجويان بومي،  ۀهميس ـ
 فضاهاي آموزشي و تأمين امكانات و تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي،  ۀتوسع ـ
 حضوري، ديده از راه دور و نيمهتعداد دانشجويان آموزش ـ
 تحصيالت تكميلي، ۀتوسع ـ
ها و مراكز آموزش عالي دانشگاه ۀاستفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي توسع ـ

 ، آموزشي و پژوهشي
هاي جديد كارداني براساس نيازهاي عمومي و چندمنظوره و طراحي دوره ـ

 متناسب با بازار كار، 
هاي سسهؤها و مسازي براي افزايش پذيرش داوطلبان ورودي دانشگاهظرفيت ـ

 آموزش عالي، 
 اي، رشتههاي جديد و ميانها و رشتهبرنامه ـ
 هاي دكتراي تخصصي، توسعه دوره ـ
 شده، ها و تجهيزات ساختهآزمايشگاه تعداد ـ
  .هاي كاردانيكاربردي در دورهـ گسترش مؤسسات علمي  ـ
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 ،طور مثال هب ؛و براي برخي معيارها نيز زيرمعيارهايي در نظر گرفته شده است
  .ده استشبراي برخي از معيارهاي فوق زيرمعيارهايي تعريف 

آموزشي و تأمين امكانات و فضاهاي  ۀزيرمعيارهاي ذيل براي معيار توسع
 دست آمد:  هتجهيزات آموزشي و كمك آموزشي با از استفاده از روش دلفي ب

 هاي داراي كتابخانه، تعداد خوابگاه ـ
 ها دانشگاه ۀتجهيز كتابخان ۀبودج ـ

 تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان، برابرند با:  ۀزيرمعيارهاي معيار توسع
 علمي، هيئتتعداد كل اعضاي  ـ
 ،ءعلمي استاد به كل اعضا هيئت ينسبت اعضا ـ
 ، ءعلمي استاديار به باال به كل اعضا هيئت ينسبت اعضا ـ
 .هاهاي تحصيلي مقطع تحصيالت تكميلي به كل رشتهنسبت رشته ـ

ها و دانشگاه ۀو زيرمعيارهاي معيار استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي توسع
 پژوهشي با استفاده از روش دلفي برابرند با:  مراكز آموزش عالي آموزشي و

 سسات آموزش عالي غيردولتي، ؤتعداد م ـ
 نسبت استاد به دانشجو در مراكز غيرانتفاعي،  ـ
 نسبت دانشجوي مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي به دولتي،  ـ
  ،هاي مجازيتعداد دانشجويان آموزش ديده در دانشگاه ـ

ها سازي براي افزايش پذيرش داوطلبان ورودي دانشگاهزيرمعيارهاي معيار ظرفيت
 هاي آموزش عالي برابرند با: سسهؤو م

 هزار نفر جمعيت،  تعداد دانشجو در صد ـ
 علمي به دانشجو روزانه،  هيئتنسبت  ـ
 علمي به دانشجو، هيئتنسبت  ـ
 علمي جديد،  هيئتتأمين اعضاي  ـ
 .نسبت كاركنان آموزشي به دانشجو ـ

اساس نيازهاي عمومي و چندمنظوره و  هاي جديد كارداني برطراحي دوره معيار
 متناسب با بازار كار داراي زيرمعيارهاي زير است: 

 كاربردي، ـدانشگاه جامع علمي  ۀظرفيت ايجادشد ـ
  .تعداد مدرس ـ
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كيفي،  هايبراي گردآوري داده ،مشخص شدندشده حال كه زيرمعيارهاي استاندارد
نمونه و طراحي جداول  ۀها، تعيين جامعگردآوري داده ۀراحي پرسشنامط ۀسه مرحل

هاي زوجي را انجام داديم. حال اولويت يا وزن هر زيرمعيار نسبت به ديگر مقايسه
شده از دو هاي مقايسهيك از گروه كنيم. براي تعيين اولويت هرزيرمعيارها را تعيين مي

 ،كنيمطبق توضيحات قبل استفاده مي« موزون ميانگين» ۀو محاسب« سازينرمال»مرحله 
ها را به باز طبق توضيحات فصل قبل اوزان نهايي زيرمعيارها و جايگزين ،بعد از اين
 :است 1و  1آوريم. نتايج به تفصيل به شرح جداول دست مي
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و  فنّاوریعلم و  ۀهای هدف تعالي و پيشرفت كشور در صحنوزن زيرشاخص (1)جدول 
 های دينيالمللي با ترويج پژوهش و دسترسي به مرزهای دانش و تعميق ارزشروابط بين

 وزن زيرشاخص
 01/0 اول در منطقه  ۀعلمي داراي رتب ۀتعداد شاخ

 00/0 الملليهاي علمي بينمراودات و همكاري ۀتوسع
 10/0 شناسايي و شكوفايي استعدادهاي درخشان و جذب نخبگان علمي

مشترك هاي ها وگردهماييتحقيقاتي بزرگ، فعاليت ايهدر پروژه مشاركت
 الملليو بيناي منطقهدر سطح علمي 

10/0 
 10/0 هاي نوينفنّاوريپژوهش جهت دستيابي به 

 10/0 تعامل حوزه و دانشگاه
 11/0 المللي( داخلي و بينـ مقاالت علمي 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته
 

گسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ » های هدفوزن زيرشاخص (7)جدول 
 «عدالت برای دسترسي همگاني ۀكيفيت و بر پاي

 وزن زيرشاخص
 01/0 دانشجويان بومي ۀسهمي
 11/0 آموزشيفضاهاي آموزشي و تأمين امكانات و تجهيزات آموزشي و كمك ۀتوسع

 11/0 حضوريديده از راه دور و نيمهتعداد دانشجوي آموزش
ها و مراكز آموزش عالي دانشگاه ۀز ظرفيت بخش خصوصي براي توسعاستفاده ا

 آموزشي و پژوهشي
10/0 

اساس نيازهاي عمومي و چندمنظوره و متناسب  هاي جديد كارداني برطراحي دوره
 با بازار كار 

00/0 
 01/0 ها و مؤسسات آموزش عاليسازي براي افزايش پذيرش داوطلبان ورودي دانشگاهظرفيت

 02/0 تحصيالت تكميلي ۀعتوس
 10/0 ايرشتههاي جديد و ميانها و رشتهبرنامه
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 00/0 هاي دكتراي تخصصيدوره ۀتوسع
 10/0 شده ها و تجهيزات ساختهتعداد آزمايشگاه

 10.0 هاي كارداني كاربردي در دوره ـگسترش مؤسسات علمي 
 هاي تحقيقمأخذ: يافته

 
تربيت نيروی متخصص جهت احراز »ف های هدوزن زيرشاخص (3)جدول 

 «صنعت های علمي و اجرايي كشور و تحكيم پيوند بين دانشگاه ومسئوليت

 وزن زيرشاخص

 00.0 هاي كارداني كاربردي در دوره ـ گسترش مؤسسات علمي
 10.0 پرورنگر و نخبهپرداز، آيندهمراكز و نهادهاي علمي و پژوهشي نظريه

هاي المللي و فرصتتادان در مجامع علمي ملي و بينتسهيل و گسترش شركت اس
 مطالعاتي

10.0 
 00.0 جذب نخبگان علمي ايراني مقيم خارج از كشور

 00.0 آموزش كامپيوتر به دانشجويان 
 هاي تحقيقمأخذ: يافته

 
ها و نظارت، حمايت و هدايت در دانشگاه»های هدف وزن زيرشاخص( 9)جدول 

 «سياستگذاری علمي

 وزن اخصزيرش

 00.0 هاي عمرانيتكميل پروژه
 00.0 تعداد نظارت و ارزيابي مؤسسات آموزش عالي

 00.0 گيري قضايي آنهاهاي آموزشي غيرمجاز و پيبرخورد با مؤسسه
 00.0 آموختگان خارج از كشورتعداد ارزيابي مدارك تحصيلي دانش

 11.0 افزايش سطح مهارت كارشناسان و كاركنان 
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 00.0 ي از مهاجرت نيروهاي نخبه به خارج از كشورجلوگير

 01.0 هاارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و نوآوري

 00.0 الملليها و جوايز علمي در سطح ملي و بينخذ نشانأنسبت دانشجويان موفق به 

 01.0 تعداد دانشجويان ايراني در خارج ارز بگير از دولت

 00.0 نشجويي در سطح كشورتعداد رشته المپيادهاي دا

 02.0 دسترسي پژوهشگران به منابع علمي و تجهيزات تحقيقاتي ۀتوسع

ها و مراكز آموزشي افزايش سهم ايران در وب جهاني و معرفي توانمندي دانشگاه
 و پژوهشي كشور 

10.0 

 10.0 داخلي و خارجي فنّاوريها بين مراكز حمايت از همكاري
 يقهاي تحقمأخذ: يافته
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فضاهای آموزشي و تأمين امكانات و  ۀهای معيار توسعوزن زيرشاخص (10)جدول 

 آموزشيتجهيزات آموزشي و كمك
 وزن زيرشاخص

 02.0 هاي داراي كتابخانه تعداد خوابگاه
 00.0 ها تجهيز كتابخانه دانشگاه ۀبودج

 هاي تحقيقمأخذ: يافته
 

 حصيالت تكميليت ۀهای معيار توسعوزن زيرشاخص (11)جدول 
 وزن زيرشاخص

 00.0 نسبت دانشجويان تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان
 10.0 ءعلمي استاد به كل اعضا هيئت ينسبت اعضا
 00.0 هاهاي تحصيلي مقطع تحصيالت تكميلي به كل رشتهنسبت رشته

 10.0 علمي هيئتتعداد كل اعضاي 
 01.0 ءكل اعضا علمي استاديار به باال به هيئتنسبت اعضاء 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته
 

 ۀهای معيار استفاده از ظرفيت بخش خصوصي برای توسعوزن زيرشاخص (12)جدول 
 ها و مراكز آموزش عالي آموزشي و پژوهشيدانشگاه

 وزن زيرشاخص
 11.0 نسبت دانشجوي مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي به دولتي

 02.0 تعداد مؤسسات آموزش عالي غيردولتي
 02.0 نسبت استاد به دانشجو در مراكز غيرانتفاعي

 02.0 هاي مجازيديده در دانشگاهتعداد دانشجوي آموزش
 هاي تحقيقمأخذ: يافته
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افزايش پذيرش داوطلبان سازی برایهای معيار ظرفيتزيرشاخصوزن  (11)جدول 
 آموزش عالي هایسسهؤها و مورودی دانشگاه

 وزن زيرشاخص
 10.0 هزار نفر جمعيت عداد دانشجو در صدت

 00.0 روزانه يعلمي به دانشجو هيئتنسبت 
 11.0 علمي به دانشجو هيئتنسبت 

 00.0 علمي جديد هيئتتأمين اعضاي 
 00.0 نسبت كاركنان آموزشي به دانشجو

 هاي تحقيقمأخذ: يافته

 
داني براساس های جديد كارهای معيار طراحي دورهوزن زيرشاخص (18)جدول 

 نيازهای عمومي و چندمنظوره و متناسب با بازار كار
 وزن زيرشاخص

 00.0 كاربردي ـدانشگاه جامع علمي  ۀشدظرفيت ايجاد
 00.0 تعداد مدرس

 هاي تحقيقمأخذ: يافته

 
 های عمرانيهای معيار تكميل پروژهوزن زيرشاخص (18)جدول 

 وزن زيرشاخص
 00.0 هاي عمرانيهزينه

 00.0 هاي دانشجويياد ظرفيت جديد خوابگاهايج
 00.0 شدههاي عمراني تكميلتعداد طرح

 00.0 هاي عمرانيمتوسط عمر طرح
 هاي تحقيقمأخذ: يافته
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 های معيار جلوگيری از مهاجرت نيروهای نخبه به خارج از كشوروزن زيرشاخص (11)جدول 
 وزن زيرشاخص

 00.0 ه كارشناسينسبت دانشجوي تحصيالت تكميلي ب
 00.0 علمي و كاركنان هيئتحقوق و مزاياي اعضاي 

 00.0 المللين مقاله در مجالت معتبر علمي بينالفؤاعطاي جايزه به م
 هاي تحقيقمأخذ: يافته

 
 های معيار افزايش سطح مهارت كارشناسان و كاركنانوزن زيرشاخص (17)جدول 

 وزن زيرشاخص
 00.0 هنگي و اجتماعيهاي آموزش فرتعداد دوره

 02.0 هاي آموزشي مديراندوره
 02.0 هاي  آموزشي سراسري كارشناساندوره
 00.0 اي كارشناسانهاي آموزشي منطقهدوره

 هاي تحقيقمأخذ: يافته
 

دسترسي پژوهشگران به منابع علمي و  ۀهای معيار توسعشاخصوزن زير( 13)جدول 
 تجهيزات تحقيقاتي

 وزن زيرشاخص
 00.0 فنّاوريعلمي و هاي ها و شهركاركپ

 02.0 هاي علمي و پژوهشيانجمن
 02.0 خريد تجهيزات آزمايشگاه برايتسهيالت دولتي 
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 ISI 00.0 ۀتوليد علم براساس نماي
 هاي تحقيقمأخذ: يافته

 

 های نوينفنّاوریهای معيار پژوهش جهت دستيابي به وزن زير شاخص (19)جدول 
 وزن زيرشاخص

 00.0 پژوهش بنيادي و كاربردي فرهنگي و اجتماعي آموزش عالي
 00.0 هاهاي مورد حمايت كانونتعداد طرح

 00.0 نشريات فرهنگي، اجتماعي و مذهبي
 هاي تحقيقمأخذ: يافته

های معيار افزايش سهم ايران در وب جهاني و معرفي وزن زيرشاخص (20جدول )

 ز آموزشي و پژوهشي كشورها و مراكهای دانشگاهتوانمندی
 وزن زيرشاخص

 02.0 علمي هيئتشده در مجالت معتبر به ازاي يك عضو مقاالت علمي چاپ ۀسران
 00.0 علمي هيئتشده به ازاي يك عضو كتب علمي چاپ ۀسران

 هاي تحقيقمأخذ: يافته
 

پرداز، های معيار ايجاد مراكز علمي و پژوهشي نظريهوزن زيرشاخص (21)جدول 

 پرورنخبه
 وزن زيرشاخص

 00.0 هاي تحقيقاتي بخش خصوصي از توليد ناخالص داخليسهم هزينه
 00.0 هاي غيردولتيايجاد مراكز علمي و پژوهشي با مشاركت بخش

 هاي تحقيقمأخذ: يافته
 

 های معيار تعامل حوزه و دانشگاهشاخصوزن زير (22)جدول 
 وزن زيرشاخص

 00.0 و دين در سطح ملي تأسيس مراكز تحقيقاتي علم
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 00.0 هاي تحقيقاتي مشتركپروژه
 هاي تحقيقمأخذ: يافته

 
شوندگان از نرخ سازگاري استفاده شده براي بررسي اعتبار منطقي پاسخ پرسش

شده و در تمامي موارد نرخ است كه در تمام موارد فوق طبق فصل قبل عمل

 هدر اينجا ضرايب جهت ب بنابراين، ؛نظر گرفته شده است در 3/0ناسازگاري كمتر از 

 دست آمد.  هدست آوردن اعداد اهداف ب
شده از روش هاي محاسبهو وزن 3131تا  3133هاي حال با استفاده از آمار سال

AHP كنيمروند اهداف را محاسبه مي . 
 
 

 1138تا  1131های اهداف آموزش عالي طي سال (21)جدول 

 1138 1138 1131 1132 1131 شرح

و  فنّاوريعلم و  ۀتعالي و پيشرفت كشور در صحن
المللي با ترويج پژوهش و دسترسي به روابط بين

 هاي ديني مرزهاي دانش و تعميق ارزش
1000/1 0001/1 0000/1 0000/1 1000/0 

گسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ 
 عدالت براي دسترسي همگاني ۀپاي كيفيت و بر

0000/1 0100/1 0000/1 0110/1 1000/1 
هاي احراز مسئوليت برايتربيت نيروي متخصص 

علمي و اجرايي كشور و تحكيم پيوند بين دانشگاه و 
 صنعت

1000/1 1002/1 1000/1 1000/1 1000/1 

ها و نظارت، حمايت و هدايت در دانشگاه
 هاي علميسياستگذاري

2000/1 0000/1 0010/1 0210/1 0001/1 
 ي تحقيقهامأخذ: يافته

 
 گيرینتيجه
عوامل  گيريم تابهره مي AHPروش  اين تحقيق از در، كه مشاهده شد طور همان

كشور  ۀسال انداز بيستراستاي اهداف چشم عالي درمؤثر براي حركت آموزش
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انداز آموزش عالي اهدافي تعريف شد كه مشخص شود. در اين راستا با توجه به چشم
  :دست آمد هذيل ب نتايج 21با توجه به جدول 

المللي با ترويج و روابط بين فنّاوريعلم و  ۀتعالي و پيشرفت كشور در صحن .3
تا  3133هاي هاي ديني طي سالپژوهش و دسترسي به مرزهاي دانش و تعميق ارزش

و در است ده شدچار افت  3131در سال  اما ،داراي روند افزايشي بوده است 3131
اين روند  ۀ. از علل عمدگرفتكاهشي را در پيش  ۀايندنيز روند فز 3131سال 

هاي مشترك علمي در سطح ها و گردهماييهاي فعاليتتغييرات در زيرشاخص

، تأسيس مراكز تحقيقاتي 33.0با وزن  المللي و تعامل حوزه و دانشگاه اي و بينمنطقه

نشريات فرهنگي، و  11.0و مقاالت علمي با وزن  00.0علم و دين در سطح ملي با وزن 

 است.  13.0اجتماعي و مذهبي با وزن 

عدالت  ۀگسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ كيفيت و بر پاي ،هدف .2
دليل افزايش در  هبراي دسترسي همگاني داراي روند افزايشي بوده است كه ب

فضاهاي آموزشي و تأمين امكانات و تجهيزات آموزشي و  ۀهاي توسعزيرشاخص

، 33.0حضوري با وزن ديده از راه دور و نيمهموزشي و تعداد دانشجوي آموزشآكمك

هاي دكتراي دوره ۀ، توسع30.0هاي با وزن هاي جديد و ميان رشتهها و رشتهبرنامه

علمي به دانشجو و  هيئتها از قبيل نسبت و ساير شاخص -03.0تخصصي با وزن 

دي و افزايش نسبت دانشجويان ظرفيت ايجادشده دانشگاه جامع علمي و كاربر
 . استتحصيالت تكميلي به كل دانشجويان 

ي كشور يهاي علمي اجرااحراز مسئوليت برايتربيت نيروي متخصص  ،هدف .1
تغييراتي چندان نداشته  32و  33هاي و تحكيم پيوند بين دانشگاه و صنعت طي سال

افزايش  31ره در سال كاهش و دوبا 31هاي افزايش و در سال 3131است و طي سال 
توان اين روند نامنظم را به روند داشته است يعني روند آن نامنظم بوده است كه مي

با  هاي كاردانيكاربردي در دوره ـ هاي گسترش مؤسسات علمينامنظم زيرشاخص

، تسهيل و گسترش شركت 21.0، آموزش كامپيوتر به دانشجويان با وزن 21.0وزن 

مربوط  31.0هاي مطالعاتي با وزن المللي و فرصتمي ملي و بيناستادان در مجامع عل
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 دانست. 
ها و سياستگذاري علمي نيز طي هدف نظارت، حمايت و هدايت در دانشگاه .1

حد خود كمترين به  3132در اوج بوده است و در سال  3133در سال  ،هااين سال
كاهش كمي داشته است  روند 3131افزايش و در سال  31و  31هاي و در سالرسيده 

ند از: تعداد دانشجويان ايراني خارج اهاي هماهنگ با اين روند عبارتو زيرشاخص

ها و جوايز خذ نشانأ، نسبت دانشجويان موفق به 9.0از كشور ارزبگير از دولت با وزن 

شده در مقاالت علمي چاپ ۀ، سران1.0المللي با وزن علمي در سطح ملي و بين

كتب علمي  ۀ، سران011.0علمي با وزن  هيئتبه ازاي يك عضو مجالت معتبر 

اموختگان خارج از كشور ، تعداد ارزيابي مدارك تحصيلي دانش011.0شده با وزن چاپ

، اعطاي جايزه 13.0علمي و كاركنان با وزن  هيئت، حقوق و مزاياي اعضاي 03.0با وزن 

هاي علمي و ، انجمن13.0ا وزن المللي بن مقاله در مجالت معتبر علمي بينالفؤبه م

و  23.0هاي دانشجويي با وزن ، ايجاد ظرفيت جديد خوابگاه21.0پژوهشي با وزن 

 .21.0شده با وزن هاي عمراني تكميلتعداد طرح

انداز تنها هدف گسترش در راستاي اهداف چشم ،شودگونه كه مشاهده ميهمان
و ساير اهداف داراي روند نوساني آموزش عالي در سطح كشور داراي رشد و افزايش 

ت بيشتر به كميّ 3131تا  3133هاي بوده كه اين مطلب حاكي از آن است كه در سال
آموزش و محيط آموزشي در  ۀده و نه نحوشسازي آن توجه افزايش دانشجو و ظرفيت

انداز از قبيل قطب علمي شدن در سطح منطقه در حاشيه كشور و ساير اهداف چشم
 ته است. قرار گرف
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 منابع 
تهران: سازمان  ها، معيارها.ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي: مفاهيم، اصول، روش

 سنجش آموزش كشور. 

 مباني سنجش توانايي و بررسي برنامه(.)ارزشيابي آموزشي (. 3931)ولف، ريچارد 
 تهران: مركز نشر دانشگاهي. ،چاپ دوم ،(3111)كيامنش، عليرضا  ۀترجم

 ۀهاي آموزش عالي. سالنامرويكردهاي ارزيابي مؤسسه(. 3133)عباس بازرگان، 
به كوشش دكتر  ،جلد اول ،پژوهش و ارزشيابي در علوم اجتماعي و رفتاري

 تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي.  ،حسين رحمان سرشت

 نادرقلي قورچيان، حميدرضا آراسته، پريوش ،(. ارزشيابي آموزش عالي3131)بازرگان، عباس 
 بزرگ فارسي.  ۀ. جلد اول. تهران: بنياد دانشنامالمعارف آموزش عاليۀدايرجعفري، 

  .نگاه دانش :تهران .گيري كاربرديتصميم .(3133)زاده علي، آذر، رجبعادل 
اصغر توفيق، علي ۀترجم .سازي براي مديرانتصميم .(3113)ساعتي، توماس ال. 

  .يانتشارات سازمان مديريت صنعت :تهران

بندي شناسايي و رتبه .(3131)اله ميرغفوري، شفيعي رودپشتي ميثم، سيد حبيب
آموزش  ۀمجل .عوامل مؤثر بر بهبود كيفيت خدمات آموزشي بخش آموزش عالي

 . 11-13 :پاييز ،عالي ايران
بخش صنعت  ۀاولويت توسع .(3132)مريم  ،اصغري ؛مرتضي ،سامتي ؛صامتي، مجيد

 ۀپژوهشنام .(AHP)س روش و فرايند تحليل سلسله مراتبي استان اصفهان بر اسا
 .31-19 : 21 ۀشمار ۀبازرگاني، فصلنام

علوم  ۀ. دانشكداصول مديريت كالسي در آموزش عالي(. 3131)صباغيان، زهرا 
ريزي در پژوهش و برنامه ۀسسؤم .شناسي دانشگاه شهيد بهشتيتربيتي و روان
هاي تهران: هاي دانشگاهكيفيت آموزشميزگرد بررسي ارتقاي  ،آموزش عالي

 دانشگاه شهيد بهشتي

ارزيابي عملكرد نظام آموزش عالي مطالعه  .(3131)پاشا،  ،نوراله ؛محمد ،رضايي
 .ترميك و پودماني در شهر تهرانـ كاربردي ـ هاي آموزشي علمي سسهؤموردي م

 .313-301 :آموزش عالي ايران ۀمجل

 علي مجيد ،عسكريمحمود و  ،مهرمحمدي؛ اعليرض، كيامنش ؛يحيي ،معروفي
 :درسي ۀمطالعات برنام .ارزشيابي كيفيت تدريس در آموزش عالي ۀمطالع .(3131)



   ... موزش عاليآبررسي تحقق اهداف 
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