بررسي تحقق اهداف آموزش عالي براساس سند چشمانداز بيست
سالۀ كشور با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي )(AHP
دكتر سيدحسين ابطحي*
محسن ترابيان**

چكيده
سيستم آموزش عالي كشور ،با هدف فراهم كردن موجبات اجراي مطلوب كليۀ
برنامهها و تكاليف مربوط به آموزش عالي و افزايش كارايي سيستم آموزش عالي ،به
عنوان سازماني تشكيل شده است .با عنايت به چشمانداز بيست سالۀ كشور ،اهداف
تعالي و پيشرفت كشور در صحنۀ علم و فنّاوري و روابط بينالمللي با ترويج پژوهش
و دسترسي به مرزهاي دانش و تعميق ارزشهاي ديني ،گسترش آموزش عالي در
سطح كشور با حفظ كيفيت و بر پايۀ عدالت براي دسترسي همگاني ،تربيت نيروي
متخصص جهت احراز مسئوليتهاي علمي و اجرايي كشور و تحكيم پيوند بين
دانشگاه و صنعت و نظارت ،حمايت و هدايت در دانشگاهها و سياستگذاري علمي
براي آموزش عالي در نظر گرفته ميشود.
در اين مقاله ،ابتدا سيستم آموزش عالي كشور معرفي و سپس به تشريح مدل
تحليل سلسله مراتبي ) (AHPدر خصوص آموزش عالي پرداخته و در نهايت عوامل و
معيارهاي مؤثر بر اهداف آن مشخص ميشود.
واژگان كليدی :روش  ،AHPآموزش عالي

* استاد و رئيس دانشكدۀ مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي
** دانشجوي دوره دكتراي مديريت دولتي دانشكدۀ مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي
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مقدمه

آموزش عالي به عنوان باالترين سطح آموزشي جامعه از اهميت قابلمالحظهاي
برخوردار است؛ زيرا نقشي اساسي در رشد و توسعۀ جامعه در ابعاد مختلف فنّاوري،
علمي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ايفاء ميكند و حاصل كليۀ فعاليتها و
تالشهاي نظام آموزشي در آن منعكس ميشود؛ به عبارت ديگر ،بازدۀ كل نظام
آموزشي در آن متجلي شده است و به تعبيري نمود مييابد .در نهايت ،اين دورۀ
آموزشي در ارتقاء كيفيت بخشهاي مختلف جامعه نقش مهمي ايفاء ميكند (صباغيان،
 .)321 :3131افزون بر اين ،اهداف و رسالتهاي مختلفي نيز براي نظام آموزش عالي
درنظرگرفته شده است كه از آن جمله ،افزايش درك بينالمللي ،بهبود كل نظام آموزشي،
ايجاد نگرش و آمادگي در افراد براي كسب آموزش مداوم ،تشويق پژوهش در باالترين
سطح ،پرورش مهارتهاي استدالل انتقادي ،تشويق برابري اجتماعي ،حفظ آزادي
اعضاء هيئت علمي و ...را ميتوان نام برد .از اين رو ،نظام مذكور به عنوان منشأ
تغييرات و هدايت آنها در جهت تعالي جامعه ،بايد در راستاي تحقق كامل مأموريت،
اهداف و وظايف محوله از كارايي و اثربخشي الزم برخوردار باشد؛ بنابراين ،حفظ،
بهبود و ارتقاء كيفيت اين نظام از جمله عواملي است كه بايد در اولويت اقدامها و
برنامههاي آن قرار گيرد.
بخش آموزش عالي دربرگيرندۀ مجموعه فعاليتهايي است كه با هدف توليد علم و
تشكيل سرمايۀ انساني انجام ميشود .بخش آموزش عالي از دو حوزۀ ستادي وزارت
علوم ،تحقيقات و فنّاوري و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و متجاوز از
 3100دانشگاه و مؤسسۀ آموزش عالي در دو زيربخش دولتي و غيردولتي تشكيل شده
است .وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري بر مبناي راهبرد بلندمدت نظام جمهوري
اسالمي ايران در بخش آموزش عالي« ،دانشگاه تمدنساز اسالمي ـ ايراني» را مدّ نظر
قرار داده و فعاليت متنوعي را بر اساس اهداف و مأموريتهاي اصلي خود به انجام
رسانده است؛ بدين منظور ،در اين نوشتار ضمن معرفي شاخصهايي كه در رسيدن به
اهداف سازمان وجود دارد ،برخي از آمارهاي مربوط به عملكرد اين حوزه ارائه ميشود.

وظايف كلي بخش آموزش عالي:

◘ توسعه و ارتقاي علوم و معارف،
◘ تربيت و تأمين نيروي انساني متخصص موردنياز،
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◘ زمينهسازي براي ايجاد بسترهاي الزم و محيطهاي مشوق نوآوري و خالقيت،
◘ شناسايي و هدايت نيروهاي مستعد و خالق ،به سمت رفع نيازهاي جامعه،
◘ فراهم آوردن زمينههاي الزم براي افزايش دانش عمومي در سطح جامعه،
◘ نوسازي بخش آموزش عالي ،با توجه به تحوالت جهاني در عرصههاي علمي و فنّاوري،
◘ مشاوره و فرهنگسازي در جامعه.
با تصويب قانون اهداف ،وظايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري در
تاريخ  33مرداد  3131كه با هدف انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام
علمي ،تحقيقاتي و فنّاوري كشور انجام شد ،جامعۀ ايراني در افق چشمانداز داراي
ويژگيهايي خواهد بود كه بخشي از آن در قلمرو رسالت آموزش عالي است ،از جمله:
«ايران كشوري است توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فنّاوري در سطح
منطقه ،با هويت اسالمي و انقالبي ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر
در روابط بينالملل ... ،برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فنّاوري ،متكي
بر سهم برتر منابع انساني و سرمايۀ اجتماعي در توليد ملي ،دست يافته به جايگاه اول
اقتصادي ،علمي و فنّاوري در سطح منطقۀ آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه،
قفقاز ،خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم ،رشد
پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل
 ...جامعۀ اخالقي ،نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي ،تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي
و منطقهاي براساس تعاليم اسالمي و انديشههاي امام خميني(ره).»...
عالوه بر سند چشمانداز بيست ساله ،برنامه چهارم توسعۀ جمهوري اسالمي ايران
نيز سياستهاي وزارت علوم را به روشني تبيين كرده است؛ از جمله در بندهاي  9و 30
سياستهاي امور فرهنگي ،علمي و فنّاوري آمده است:
«ساماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در
توليدات علمي جهان ،تقويت نهضت نرمافزاري و ترويج پژوهش ،كسب فنّاوري به
ويژه فنّاوريهاي نو شامل ريزفنّاوري و فنّاوريهاي زيستي ،اطالعات و ارتباطات،
زيستمحيطي ،هوافضا و هستهاي ،اصالح نظام آموزشي كشور شامل :آموزش و
پرورش ،آموزش فني و حرفهاي ،آموزش عالي و كاربردي كردن آن براي تأمين نيروي
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انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشمانداز.
با عنايت به چشمانداز حوزۀ آموزش عالي ،اهداف سازمان به شرح ذيل تعريف
شده است:
 تعالي و پيشرفت كشور در صحنۀ علم و فنّاوري و روابط بينالمللي با ترويج
پژوهش و دسترسي به مرزهاي دانش و تعميق ارزشهاي ديني،
 گسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ كيفيت و بر پايۀ عدالت براي
دسترسي همگاني،
 تربيت نيروي متخصص جهت احراز مسئوليتهاي علمي و اجرايي كشور و
تحكيم پيوند بين دانشگاه و صنعت،
 نظارت ،حمايت و هدايت دانشگاهها و سياستگذاري علمي.
حال به منظور اينكه ببينيم تا چه حد به اهداف و چشماندازهاي حوزۀ آموزش عالي
دسترسي پيدا كردهايم ،از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي ) (AHPاستفاده ميكنيم.

حوزۀ آموزش عالي در ايران
مطالعۀ ارزشيابي كيفيت تدريس در آموزش عالي
يحيي معروفي ،عليرضا كيامنش ،محمود مهرمحمدي و علي مجيد عسكري به
ارزشيابي كيفيت تدريس در آموزش عالي و بررسي برخي از ديدگاهها پرداخته و بيان
كردهاند كه در دنياي امروز ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي سه مأموريت اصلي
آموزش ،پژوهش و ارائۀ خدمات را برعهده دارند .با عنايت به نقش مهم اين نهادها
در ابعاد گوناگون اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي جامعه ،اطمينان از كيفيت آنها
به جهت جلوگيري از هدر رفتن سرمايههاي انساني و مادي و نيز داشتن توانايي
رقابت در دنياي آينده كه كيفيت مهمترين مؤلفه براي ادامۀ حيات يك سازمان است،
ضرورتي انكارناپذير است؛ بنابراين ،توجه مناسب به هر يك از اين كاركردها و
مأموريتها از اهميت خاصي برخوردار است و تأثير مهمي در اثربخشي دانشگاهها
دارد .در فرا يند انتخاب ،استخدام و ارتقاء اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ،عمالً بر
نقش پژوهش بيش از آموزش تأكيد ميشود .بررسي علل و عوامل بيتوجهي به
كيفيت كاركرد آموزش در مقايسه با كاركرد پژوهش در دانشگاهها ،ارتباط آن با شيوۀ
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رايج ارزشيابي از كيفيت تدريس ،انتقادات به عمل آمده از شيوۀ رايج ارزشيابي مبتني
بر ديدگاههاي دانشجويان از كيفيت تدريس و عوامل مختلفي كه موجب كاستي و
ناكارامدي اين شيوه شده و به طور غير مستقيم زمينۀ بيتوجهي به كيفيت تدريس را
فراهم ساخته است ،هدفهاي اصلي اين مقاله را تشكيل ميدهند .روش پژوهش
حاضر ،كتابخانهاي است و جامعۀ مورد بررسي پژوهشهاي انجامشده در زمينۀ
ارزشيابي تدريس است .توجه به ابعاد و جنبههاي مختلف تدريس در ارزشيابي كيفيت
آن ،استفاده از منابع و ابزارهاي مناسب ديگري براي جمعآوري اطالعات در كنار
پرسشنامۀ ارزيابي دانشجو ،از جمله راهكارهايي است كه در الگوي پيشنهادي ،به
منظور افزايش اعتبار ارزيابيهاي كيفيت تدريس مدرسان دانشگاهها و توجه بيشتر به
اهميت كاركرد آموزشي مد نظر قرار گرفته است.

ارزيابي عملكرد نظام آموزش عالي ،مطالعۀ موردی مؤسسههای آموزش
علمي ـ كاربردی (ترميك و پودماني) در شهر تهران
اين مقاله از سوي آقايان محمد رضايي و نوراله پاشا به نگارش درآمده كه عملكرد
مؤسسههاي علمي ـ كاربردي شهر تهران در سال  3131هدف بررسي اين پژوهش
است كه به شيوۀ پيمايشي انجام شده است .اطالعات الزم براي اين بررسي ،از طريق
دو نوع پرسشنامۀ مديران و دانشجويان به دست آمده است .بخش ديگري از اطالعات
در طي مشاهده و مصاحبه با دانشجويان ،مديران و استادان مؤسسههاي علمي ـ
كاربردي كسب شده است 20 .مؤسسۀ مرتبط در سطح شهر تهران به روش نمونهگيري
«تصادفي ساده» انتخاب شدند .مهمترين نتايج در بخش تجزيه و تحليل اطالعات به
قرار ذيل است :چشمانداز مثبتي از انتظارات مؤسسههاي علمي ـ كاربردي اعم از
مسئوالن و دانشجويان نسبت به اين مراكز ديده نشده است .به نظر ميرسد عملكرد
اين مراكز در بخشي از زمينهها در راستاي برنامهها و اهداف معيّن در آييننامۀ تأسيس
اين مراكز نيست .امكانات و منابع قابل توجهي به كار گرفته شده است؛ اما خروجي
اين دادهها مقبول و مطلوب عوامل دستاندركار اعم از مديران و به خصوص
دانشجويان نيست .به نظر ميرسد كاربردي نبودن آموزشهاي مراكز علمي ـ كاربردي
مهمترين ضعف و كاستي آنهاست؛ اين در حالي است كه كاربردي و مهارتي بودن
آموزشهاي علمي ـ كاربردي مهمترين هدف تأسيس چنين مراكزي بوده است .جمع
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اين دو گزاره نشان ميدهد كه مؤسسههاي علمي ـ كاربردي از مهمترين هدف
پايگذاران منحرف شدهاند؛ بنابراين ،در اين تحقيق ،عملكرد مؤسسههاي علمي ـ
كاربردي در چند سطح آموزشي ،نيروي انساني ،كاربردي و مهارتي ،فنّاوري و
تجهيزات و دانشجويي مورد بحث قرار گرفته است.

«شناسايي و رتبهبندی عوامل مؤثر بر بهبود كيفيت خدمات آموزشي بخش
آموزش عالي (مطالعۀ موردی :دانشكدۀ مديريت دانشگاه يزد)»
ميثم شفيعي رودپشتي و سيدحبيباله ميرغفوري با روش  TOPSiSكه در اين تحقيق
داشتهاند ،تشريح كردند امروزه به دليل مباحث رقابتي جديدي كه در بسياري از
دانشگاههاي ايران به وجود آمده ،آنان را در يك فرايند تغيير درگير كرده است كه بر
اين اساس آنان سعي ميكنند تا با تطبيق خود با اين مباحث جديد ،رضايت بيشتري را
براي مشتريان و دانشجويان خود فراهم آورند .اين مقاله ،ارائهدهندۀ يك مدل مناسب
براي مفهومسازي و سنجش كيفيت خدمات در سطوح آموزش عالي كشور است .به
همين منظور ،در مرحلۀ اول با استفاده از مدل كائو يك چارچوب مفهومي براي
بررسي ويژگيهاي كيفي در بخش آموزش عالي ارائه شده است كه نيازهاي مشتريان
و دانشجويان را به سه طبقۀ الزامي ،يك بعدي و جذاب طبقهبندي ميكند .سپس در
مرحلۀ بعد ،ويژگيهاي قرارگرفته در هر طبقه را با استفاده از مدل  TOPSISرتبهبندي
ميكند و در پايان ،راهكارهايي در جهت بهبود اين بخش ارائه ميدهد .مدل
معرفيشده در بين دانشجويان يزد مورد استفاده واقع شده است .نتايج نشان ميدهند،
دسترسي سريع و كافي استادان و دانشجويان به كامپيوتر و اينترنت ،معرفي فارغالتحصيالن
به بازار كار و مشاركت دادن دانشجويان در فعاليتهاي فوق برنامه ،از جمله مهمترين
عوامل قرار گرفته در طبقۀ الزامي هستند .مهمترين عوامل قرار گرفته در طبقۀ يك
بعدي ،عبارتاند از :گسترش سطوح تحصيلي باالتر( ،كارشناسي ارشد و دكترا در
رشتههاي مختلف)  ،كافي بودن تعداد كارمندان و استادان دانشكده و تخصيص زمان
مخصوص و كافي براي پاسخگويي به مشكالت و مسائل دانشجويان به وسيلۀ
استادان .مهمترين عوامل قرارگرفته در طبقۀ جذاب عبارتاند از :برقراري ارتباط
دانشكده با محيطهاي صنعتي و اداري و آشنا ساختن دانشجويان با اين محيطها ،ارائۀ
خدمات ويژه به دانشجويان جديدالورود و زيبا و مناسب بودن چيدمان اتاقها و
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كالسهاي دانشكده .در پايان ،براي بهبود كيفيت خدمات سطوح آموزش عالي در هر
بعد پيشنهادهاي مختلفي ارائه شده است.
اين تحقيق به اين نتيجه رسيده بود كه دانشكدۀ مديريت ،اقتصاد و حسابداري
دانشگاه يزد در هر  1طبقه ويژگيهاي الزامي ،يكبعدي و جذاب ميتواند كيفيت
خدمات خود را بهبود دهند و با توجه به ويژگيهاي مربوط به هر طبقه و با رعايت
قوانين مدل كائو به بهبود كيفيت خدمات خود بپردازند .در همين راستا ،با توجه به
رتبهبندي انجامشده به روش  TOPSISميتوان مشخص كرد در هر طبقه كدام دسته
از عوامل بيشترين اهميت را دارند تا جهت برنامهريزي براي بهبود كيفيت خدمات روي
آنها تمركز كرد و در برنامهريزي بهبود خدمات از آنها استفاده بيشتري برد .دسترسي
سريع و كافي استادان و دانشجويان به كامپيوتر و اينترنت ،معرفي فارغالتحصيالن به
بازار كار ،مشاركت دادن دانشجويان در فعاليتهاي فوق برنامه ،سه نمونه از ويژگي
داراي تأثير باال بودند.
گسترش سطوح تحصيلي باالتر و كافي بودن تعداد كارمندان و استادان و
تخصيص زمان مخصوص و كافي براي مشكالت دانشجويان از ويژگيهاي معيار
يك بعدي و تأثيرگذار بر بهبود كيفيت خدمات بود .برقراري ارتباط دانشكدهها با
محيطهاي صنعتي و اداري و ارائۀ خدمات ويژه به دانشجويان جديدالورود و زيبا و
مناسب كردن چيدمان اتاقها و كالسهاي دانشكده از ويژگيهاي معيار جذاب و
تأثيرگذار بر بهبود كيفيت خدمات بود.
3
تاكنون از مدلهاي تصميمگيري چندشاخصه ) (MADMبراي محاسبۀ عملكرد
كل آموزش عالي استفاده نشده است .ضمن اينكه رسيدن به چشمانداز آموزش عالي
نيز مورد بررسي قرار نگرفته است .در يك نگاه كلي ،اين روش به تصميمات خاصي
مانند ارزيابي ،اولويتگذاري و يا انتخاب از بين گزينههاي موجود اطالق ميشود.
خصوصيات مشترك مدلهاي  MADMعبارتاند از :انتخاب از بين گزينههاي
مشخص ،وجود چندين شاخص مؤثر در تصميمگيري ،واحدهاي بيمقياس و
اطالعات منجر به وزنبندي شاخصها.
2
انواع روشهاي  MADMبا عنايت به دادهها عبارتاند از :مدلهاي جبراني (تبادل بين
شاخصها صورت ميگيرد .از قبيل :ميانگين وزني ،Topsis, ELECTRE ،تخصيص خطي...،
1. Multiple Atribute Decision Making
2. Compensatory Methods
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 )AHP,و مدلهاي غيرجبراني( 3تبادل بين شاخصها صورت نميگيرد مانند :روش تسلط،
لكسيكوگراف ،حذف ،ماكسيمين ،ميني ماكس ،رضايتبخش خاص و شمول).
همانطور كه توضيح خواهيم داد روش  AHPدر بين روشهاي تصميمگيري
داراي مزايايي است .اين تحقيق اولين تحقيقي است كه اهداف آموزش عالي را با اين
روش سنجيده است.

عملكرد آموزش عالي در ايران
حوزۀ آموزشي
در سال  ،3131پذيرش دانشجو  300هزار نفر بوده است و در سال  3131پذيرش به
 3200هزار نفر رسيد و اين روند افزايش در پذيرش دانشجو ادامه پيدا كرد به نحوي كه
تعداد دانشجوي پذيرفتهشده در سال  3131به  3100هزار نفر رسيده است .وضعيت
شاخصها در حوزۀ آموزشي به شرح ذيل است.
جدول ( )1وضعيت شاخصهای كليدی آموزش عالي در برخي سالها
1131
سال 33
1131
عنوان شاخص (پيشبيني برنامۀ چهارم)
پوشش آموزش عالي
تعداد دانشجو در صد هزار نفر
سهم دانشجويان كارداني به كل دانشجويان
نسبت هيئت علمي به دانشجو روزانه (در وزارت علوم)
نسبت هيئت علمي به دانشجو (پيام نور)
سهم دانشگاه آزاد در آموزش عالي
تعداد نظارت و ارزيابي مؤسسات آموزش عالي
تعداد كل اعضاي هيئت علمي (وزارت علوم)

 00درصد
0000

 00درصد
0000

 02درصد
0000

 00درصد  02.0درصد  00.0درصد
1به11

1به000

 00درصد
01

10000

1به12

1به000
-

1به12.0
1به000

 00درصد
101

10000

1. Non Compensatory Methods
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عنوان شاخص (پيشبيني برنامۀ چهارم)
تعداد اعضاي هيئـت علمـي اسـتاديار و بـاالتر بـه كـل
اعضاي هيئت علمي (وزارت علوم)
وضعيت هرم هيئت علمي (وزارت علوم)
جذب عضو هيئت علمي با قـانون نحـوۀ تـأمين هيئـت
علمي (طرح سربازي)
تخصيص سهميۀ بـورس دانشـجويان دكتـرا بـه منظـور
تأمين هيئت علمي

23
1131

سال 33

1131

2000

-

10000

 00درصد  20درصد

 20درصد

100

-

000

000

-

1000

-

10درصد

نسبت دانشجويان تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان 10درصد

ادامه جدول ( )1وضعيت شاخصهای كليدی آموزش عالي در برخي سالها
1131
سال 33
1131
عنوان شاخص (پيشبيني برنامۀ چهارم)
درصد پـذيرش داوطلبـان تحصـيل در كنكـور (شـانس
 02درصد
12درصد
قبولي)
درصد پذيرش داوطلبان تحصيل در دانشـگاه پيـام نـور
 00درصد
10درصد
(شانس قبولي)
تعداد رشـتهمحـل هـاي دائـر در دوره هـاي تحصـيالت
0000
0000
تكميلي (وزارت علوم)
تعداد رشتهمحلها در آزمون سراسري
نسبت برنامه هاي درسـي مصـوب جديـد در دورههـاي
تحصيالت تكميلي به كل برنامههاي مصوب جديد
تعداد دانشگاه ها و مراكـز آمـوزش عـالي دولتـي داراي
مجوز از شوراي گسترش (وزارت علوم)
تعداد موسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غيرانتفـاعي
داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي
مأخذ :سايتهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري

10000

-

00000

 00درصد

-

 00درصد

00

-

20

20

-
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جدول ( )2آمار توسعۀ دانشگاههای علمي ـ كاربردی و پيام نور
شرح
تعداد برنامۀ درسي
علمي ـ كاربردي

ظرفيت ايجاد شده
تعداد مدرس
تعداد واحدها و مراكز
تعداد دانشجو

پيام نور

هيئت علمي
مدرس مدعو
تعداد رشتهمحل

تا سال 38

 38تا 31

000

000

000011
0100
000

000000
000

11000
0000

001000
12001
002

حدود 000000
0200
10000

0000
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تا سال  2001حدود  1132مقاله از ايرانيان در  ISIبه چاپ رسيد كه در سال  2001به
 1110مقاله رسيد و در سال  2001تعداد  2103مقاله به اين مقاالت اضافه شد .در منطقه،
توليدات علمي تركيه در نمايه از ايران بيشتر است كه در مقايسه با اين كشور بايد
گفت كه ايران از نظر روش در نمايۀ علمي باالتر از اين كشور قرار دارد .ايران در
سال  2001براي اولين بار موفق به اخذ رتبۀ اول در هفت رشته رياضي ،مكانيك ،پليمر،
شيمي ،مهندسي ،نانو و پزشكي در منطقه شد.

حوزۀ فرهنگي ،آموزشي و دانشجويي در جهت تحقق دانشگاه اسالمي
ارائۀ دو واحد درسي فرهنگ و تمدن اسالمي در مقطع كارشناسي و ايجاد دانشگاه
تربيت مدرس معارف اسالمي و تدوين دكتراي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران با
همكاري حوزه و دانشگاه و راهاندازي دكتراي مشابه از قبيل دكتري فلسفۀ علم و
فنّاوري ،معارف اسالمي در برخي دانشگاههاي خاص و زيباشناسي و نقد هنرهاي
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اسالمي و تاريخ هنر باستان و راهاندازي دو رشتۀ ميانرشتهاي در حوزۀ دين و
دينشناسي ،قرآنپژوهي و معرفتشناسي و اخذ سهميه براي اعزام دانشجويان و
هيئت علمي به حج عمره در اين زمينهاند .در اين خصوص ،ميتوان به مطالعات
فرهنگي و اجتماعي ،عرصۀ امور فرهنگي دانشگاهيان خارج از كشور ،فعاليتهاي
فرهنگي ،نشريات دانشجويي ،آموزشهاي فرهنگي و اجتماعي ،فرهنگكارت دانشجو،
ستاد اقامۀ نماز ،ستاد زيارت ،توسعۀ فعاليتهاي ديني و قرآني اشاره كرد .برخي آمار
كلي در اين خصوص در جداول  1و  1آمده است:
جدول ( )1توسعۀ فعاليتهای ديني
شاخص
تعداد انجمنهاي علمي دانشجويان
تعداد كانونهاي فرهنگي و هنري
تعداد نشريات دانشجويي

31

38

38

ششماهه 31

000

000

1000

0000

000
0100

100

تعداد تشكلهاي اسالمي

-

اردوگاههاي آماده
اردوگاههاي در حال ساخت

-

0000

عمره و زيارت دانشجو

-

عمره و زيارت استاد

-

عمرهگذار مشمول وام
پژوهشهاي فرهنگي انجامشده
پژوهشهاي فرهنگي در حال انجام

-

010

0000
100
-

0000
-

020
0100

100
2

00

0000
1000

0000
100
100

200

000
100
10

01

0000
1000

0000
-
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جدول ( )8فعاليتهای فرهنگي در خصوص شاخصهای عملكرد دانشجويان
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شاخص
تعداد نشريات دانشجويي
تعداد كانونهاي فرهنگي ،هنري و اجتماعي
تعداد انجمنهاي علمي دانشجويي
تعداد تشكلهاي اسالمي
مأخذ :سايتهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري

1132

1131

1138

1100

0100

0000

-

001
-

000
000

100

010

000

100

1131 1138
0000

020

1000

100

0100

200

0000

100
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جدول ( )8مقايسهای آمار انجمنها و اتحاديههای علمي دانشجويي دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي
شرح
انجمن علمي دانشجويي
اتحاديههاي علمي دانشجويي

1021 1020
100
1

000
1

1000
000
0

1001
000
0

1000
001
0

1000
000
0

1000 1000 1000
000
0

1000
0

0000
10

در سال  3131تعداد  130كانون در زمينههايي از قبيل قرآن ،عترت ،ادبي ،فيلم،
عكس ،موسيقي ،هنرهاي تجسمي ،صنايع دستي و ...فعاليت ميكردند .در سال 31
نشريات علمي برابر با  23/1و نشريات فرهنگي ،اجتماعي ،مذهبي ،هنري ،سياسي
 13/1درصد نشريات را تشكيل دادهاند كه از اين نوع نشريات  11درصد مربوط به
حوزۀ سياسي 20 ،درصد فرهنگي و اجتماعي و  31درصد اعتقادي و مذهبي 30 ،درصد
ادبي و هنري و  32درصد صنفي بوده است.

تحليل سلسله مراتبي ) 1(AHPو داليل انتخاب آن
 AHPروشي است كه در آن يك وضعيت پيچيده ،به بخشهاي كوچكتر آن تجزيه
شده است؛ سپس اين اجزاء در يك ساختار سلسله مراتبي قرار ميگيرند .اين فرايند
شيوهاي براي ساماندهي اطالعات و قضاوتها و به كار بردن آنها در تصميمگيري بر
اساس توانايي ،احساسات و منطق موضوع مورد نظر ارائه ميدهد؛ پس از آن،
قضاوتها را در قالب نتيجهاي با هم تركيب ميكند كه با انتظارات دروني همخواني
داشته باشد .با عنايت به اينكه اطالعات از افراد خبره در زمينۀ آموزش عالي جمع
ميشود و توانايي  AHPاز قبيل :قابليت درك آسان و بدون نياز به متخصصان ،ارائۀ
ساختاري براي همكاري و مشاركت گروهي در تصميمگيري ،استفاده از هر دو بعد
نگرش سيستمي و تحليل جزء به جزء براي حل مسائل ،داراي مقياس اندازهگيري
مختص ،اندازهگيري موارد نامشهود ،در اين تحقيق از روش  AHPاستفاده ميكنيم .در
كل ،روش  AHPداراي مزاياي وحدت ،تكرار فرايند و قضاوت و اجماع ،بده و
1. Analytical Hierarchy process
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بستان ،تركيب و سازگاري و وابستگي متقابل اجزاء است.

مراحل فرايند تحليل سلسله مراتبي
همانگونه كه در فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگاني از سوي مجيد صامتي ،مرتضي سامتي،
مريم اصغري ،در مقالهاي با عنوان اولويتهاي توسعۀ بخش صنعت استان اصفهان بر
اساس روش و فرايند تحليل سلسله مراتبي ) ،(AHPتوضيح داده شده است ،فرايند
تحليل سلسله مراتبي را ميتوان در پنج مرحلۀ اصلي شامل تشكيل درخت سلسله
مراتبي ،مقايسۀ زوجي جايگزينها و معيارهاي تحقيق ،عمليات محاسبۀ دادهها ،تحليل
حساسيت و نرخ ناسازگاري ترسيم و اجراء كرد:
ـ ترسيم و تشريح درخت سلسلهمراتبي و تعيين معيارها ،زيرمعيارها و
جايگزينها :درخت سلسلهمراتبي داراي سه سطح اصلي هدف ،معيارها و گزينهها
است .اين مرحله به طور خالصه شامل كشف ،شناسايي و دستهبندي معيارها،
زيرمعيارها و جايگزينها ،استاندارد كردن معيارها ،زيرمعيارها و جايگزينها (در اين
مرحله با استفاده از روش دلفي ،مجموعه معيارها ،زيرمعيارها و جايگزينها كه در
بخش قبلي شناسايي و دسته بندي شده اند ،استاندارد ميشدند ،).محاسبۀ اعتبار
معيارها ،زيرمعيارها و جايگزينها (معيارها و زيرمعيارهايي كه به طور متوسط ارزش
عدد  1و باالتر را از روي جدول مقياس اندازهگيري كسب كردهاند به عنوان
جايگزينهاي استانداردشده انتخاب خواهد شد) و جدول معيارها ،زيرمعيارها و
جايگزينهاي نهايي و استانداردشده (ثبت جايگزينهاي استانداردشده در جداول
جداگانه كه پايۀ گردآوري دادههاي ” “AHPرا تشكيل ميدهند) است.
 گردآوري دادهها :پس از ثبت زيرمعيارهاي استانداردشده مجموعۀ زيرمعيارها بهدو دستۀ كلي زيرمعيارهاي كمّي و كيفي تقسيم خواهند شد .براي گردآوري دادههاي
كيفي ،ترسيم و اجراي سه مرحله ضروري است .اين مراحل شامل طراحي پرسشنامۀ
گردآوري دادهها ،تعيين جامعۀ نمونه و طراحي جداول مقايسههاي زوجي است .در
جدول مقايسۀ زوجي ،سه نوع جدول داريم كه شامل جدول مقياس ،مقايسۀ زوجي
جايگزينها و آخرين سطح زيرمعيارها نسبت به يكديگر كه از سوي گروه قضاوت
كارشناسي صورت خواهد گرفت .نحوۀ كار بدين شكل است كه ابتدا معيارهاي سطح
اول در يك جدول كه داراي دو ستون عمودي و افقي است ،ثبت خواهد شد و
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پرسش شونده براساس مقياس مقايسه ،وزن هر يك از معيارها نسبت به ديگري را
معيّن خواهد كرد؛ سپس زيرمعيارهاي هر يك از معيارهاي سطح اول با يكديگر
مقايسه خواهد شد و در مجموع با استفاده از روش ابداعي ساعتي وزن هر يك از
معيارها و زيرمعيارها محاسبه ميشود تا در اندازهگيري نهايي عمليات تحقيق مورد
بهرهبرداري قرار گيرد.
ـ عمليات محاسبۀ دادهها :محاسبۀ دادههاي پروژه ،عملياتي بسيار طوالني و نسبتاً
پيچيده است براي همين منظور يك بستۀ نرمافزاري تحت عنوان ”“Expert Choice
طراحي شده است .روش به شرح ذيل است:
عمليات تركيب جداول و مقياسهاي هر يك از پرسششوندگان با يكديگر شروع
خواهد شد .روش ” “AHPبراي اين منظور از ميانگين هندسي بهره برده است .براي
1
n

محاسبۀ ميانگين هندسي از دستور

k
ij

] a

n
k 1

 Aij  [ميشود كه  :Aijميانگين

هندسي معيار  :a ،aزيرمعياري كه با گزينهها مقايسه ميشود :ij ،نام دو جايگزين كه
با يكديگر مورد مقايسه قرار ميگيرند :k ،كد شخصي كه از وي پرسش به عمل آمده
است :n ،تعداد افرادي كه در خصوص يك زيرمعيار از آنان پرسش شده است:  ،
عالمت ضرب.
حال اولويتها استخراج ميشود ،در اين مرحله ،همچنين بايد اولويت يا وزن هر
زيرمعيار نسبت به ديگر زيرمعيارها تعيين شود .براي تعيين اولويت هر يك از
گروههاي مقايسهشده گذر از دو مرحلۀ «نرمالسازي» و محاسبۀ «ميانگين موزون» الزم
aij

است .در روش ” “AHPاز دستور

m

ij

a
i

 rij براي نرمال كردن اعداد استفاده

ميشود كه  :aنام زيرمعيار  :rijزيرمعيار نرمالشده :ij ،دو جايگزيني كه با يكديگر
مقايسه ميشوند.
در روش ” “AHPامكان اندازهگيري زيرمعيارهاي كمّي و كيفي به صورت توأم
وجود دارد؛ بنابراين ،زيرمعياري كه از مقادير كمّي برخوردار است ،مقدار عددي آن
در برابر هر جايگزين ثبت خواهد شد و با استفاده از دستور نرمالسازي عمليات
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نرمال كردن اعداد آن مانند زيرمعيارهاي كيفي صورت خواهد گرفت .سپس نوبت به
استخراج ميانگين موزون اعداد نرمالشده خواهد رسيد .براي اين منظور اعداد
نرمال شده هر سطر از جايگزين ،محاسبه و در نهايت ميانگين آن استخراج خواهد شد.
همچنين ،در اين مرحله براي آمادگي جهت استخراج اولويت نهايي كليۀ جايگزينها،
الزم است ميانگين موزون يا وزن هر زيرمعيار نيز محاسبه شود .با محاسبۀ ميانگين
موزون در واقع عمليات تعيين اولويت هر جايگزين نسبت به هر يك از زيرمعيارها و
وزن هر يك از زيرمعيارها به پايان خواهد رسيد .براي محاسبۀ ميانگين موزون از
1 N 
دستور  rij 
N  j 1 

 w استفاده ميشود كه  :Wميانگين موزون :N ،تعداد

جايگزينهاي مورد مقايسه :rij ،مقادير نرمالشدۀ هر خانه از يك سطر است.
براي محاسبۀ وزن نهايي جايگزينها نيز از دستور محاسبۀ ميانگين موزون استفاده
خواهد شد ،اما اين بار ميانگين موزون هر جايگزين با ميانگين موزون تمامي
زيرمعيارها محاسبه خواهد شد .براي اين منظور دستور ميانگين موزون براي محاسبۀ
ميانگين هر سطر از جايگزينها به شكل زير است:
n

w  WaiWci
i 1

 :Wميانگين موزونهاي جايگزين سطر اول :Wai ،ميانگين موزون جايگزين ”،“i
 :Wciميانگين موزون زيرمعيار ” :n ،“jمجموعۀ معيارها و جايگزينها سطر اول است.
 تحليل حساسيت :تحليل حساسيت براي سنجش حساسيت جايگزينها نسبتبه تغيير اولويت معيارها مورد استفاده قرار ميگيرد .براي چنين سنجشي روش
” “AHPاز پنج نوع تحليل حساسيت گرافيكي سود ميبرد .اين پنج شيوه شامل
تحليل حساسيت «عملكرد»« ،ديناميك»« ،گراديان»« ،طرح دوبعدي» و «تفاوتها»ست.
ـ نرخ سازگاري :نرخ سازگاري مكانيزمي است كه به وسيلۀ آن اعتبار پاسخ
پرسششوندگان با ماتريسهاي مقايسهاي مورد سنجش قرار ميگيرد .اين مكانيزم
معيّن ميكند كه پاسخ پرسششوندگان به مقايسۀ زيرمعيارها با جايگزينها چه اندازه
اعتبار منطقي دارد .در روش ” “AHPميزان نرخ ناسازگاري قابل تحمل كمتر از 0/3

در نظر گرفته شده است .محاسبۀ نرخ سازگاري ماتريسهاي مقايسهاي در صورتي كه
تعداد پرسششوندگان بيش از يك نفر باشد بر اساس ميانگين هندسي پاسخ
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پرسششوندگان صورت خواهد گرفت.
محاسبۀ نرخ سازگاري طي شش مرحله انجام خواهد گرفت .اين مراحل شامل
محاسبات مربوط به «بردار مجموعه وزني»« ،بردار سازگاري»« ،ميانگين بردار
سازگاري»« ،شاخص سازگاري»« ،شاخص تصادفي» و «نرخ ناسازگاري» است.
براي كوتاه كردن مسير ،دستور محاسبۀ ميانگين بردار سازگاري به شكل زير در
خواهد آمد:
) a.W(i , J

n

) W(i , J

i 1



1
N

max 

 :  maxميانگين بردار سازگاري : a ،ميانگين هندسي ماتريس ( ijيك سطح افقـي)،
 :Wijوزن يا اولويت جايگزين ( ijيك سطح افقي) :N،تعـداد جـايگزينهـاي مـورد
مقايســه .شــاخص ســازگاري داراي دو نــوع محاســبۀ مجــزا بــراي مقايس ـۀ انفــرادي
max  n
n

max  n

CT 

و گروهي

n 1

CT 

است كه  :  maxبزرگترين مقدار

ويژۀ ماتريس مقايسۀ زوجي :n،مجموع مقادير ويژه مـاتريس مقايسـۀ زوجـي اسـت.
پروفسور هاكر و ساتي جدولي تهيه كـردهانـد كـه در آن شـاخص تصـادفي براسـاس
جايگزينهاي رقيب نشان داده شـده اسـت .در جـدول زيـر شـاخص تصـادفي تـا 30
جايگزين آورده شده است.
شاخص تصادفي
N
R1

1
0

2
0

3
0.58

4
0.9

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49
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در نهايت با استفاده از دستور مقابل نرخ ناسازگاري آن را محاسبه ميكنيم.

C.R= C.I/R.I

 :C.Iشاخص ناسازگاري  :R.Iشاخص ناسازگاري ماتريس تصادفي است.

چشمانداز و اهداف حوزۀ آموزش عالي
اهداف آموزش عالي ،مطابق چشمانداز بيست سالۀ آموزش عالي كه قبالً تشريح شده
است ،به شرح ذيل استخراج ميشود:
◘ تعالي و پيشرفت كشور در صحنۀ علم و فنّاوري و روابط بينالمللي با ترويج
پژوهش و دسترسي به مرزهاي دانش و تعميق ارزشهاي ديني،
◘ گسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ كيفيت و بر پايۀ عدالت براي
دسترسي همگاني،
◘ تربيت نيروي متخصص براي احراز مسئوليتهاي علمي و اجرايي كشور و
تحكيم پيوند بين دانشگاه و صنعت،
◘ نظارت ،حمايت و هدايت دانشگاهها و سياستگذاري علمي.
حال به منظور اينكه اهداف و چشمانداز حوزۀ آموزش عالي را به دست آوريم از
روش تحليل سلسله مراتبي ) (AHPاستفاده ميكنيم .درخت سلسله مراتبي داراي سه
سطح اصلي هدف ،معيارها و گزينههاست كه سطح معيار آن قابل تقسيم به زير
معيارهاي متعدد است.
هدف ،در اينجا چشمانداز فوق است كه اهداف فوقالذكر ،معيارهايي براي
پوشش اين چشمانداز است كه براي اين معيارها كه گوشهاي از چشمانداز را نمايش
ميدهند ،زيرمعيارهاي قابل تقسيم به زيرمعيارهاي بعدي استخراج ميشود.

تعيين معيارها ،زيرمعيارها و جايگزينها
در اين بخش از نظر  10نفر از متخصصان داراي سوابق علمي و پژوهشي در زمينۀ
آموزش عالي كشور براي شناسايي ،كشف و دستهبندي معيارها ،زيرمعيارها و
جايگزينها استفاده كر ديم و بعد با كمك روش دلفي ،مجموعه معيارها ،زيرمعيارها و
جايگزينها كه در بخش قبلي شناسايي و دستهبندي شدهاند ،استاندارد كرديم .كه در
اين خصوص از پرسشنامۀ دلفي كه داراي چهار قسمت شامل :جدول مقياس 30
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درجهاي ،پرسش هاي پرسشنامه دلفي ،جدول پيشنهادها در خصوص حذف ،اصالح يا
اضافه كردن معيارها و زيرمعيارها ،جدول ثبت امتيازات مقايسۀ زيرمعيارها و
جايگزينها استفاده كرديم كه در اختيار متخصصان قرار گرفت .پس از تعيين ارزش
عددي اهميت هر يك از معيارها ،زيرمعيارها و جايگزينها از سوي گروه قضاوت
كارشناسي ،عمليات محاسبۀ اعتبار براي استاندارد كردن آنها با ميانگين حسابي انجام
شد .در نهايت ،مجموعه معيارها و زيرمعيارهايي كه ارزش عددي  1و باالتر را از
روي جدول مقياس اندازهگيري كسب كردهاند ،به عنوان معيارها ،زيرمعيارها و
جايگزينهاي استانداردشده انتخاب كرديم .در اين مرحله ،مجموعه معيارها و
جايگزينهايي كه توانستهاند امتياز  1از  30را كسب كنند به عنوان معيارها ،زيرمعيارها
و جايگزينهاي نهايي در جداول جداگانه ثبت خواهند شد .اين مجموعه ،پايه و
اساس گردآوري دادههاي ” “AHPرا تشكيل ميدهند .نتايج استانداردشده به طور
مثال براي يكي از اهداف به شرح ذيل هستند:
براي هدف « گسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ كيفيت و بر پايۀ
عدالت براي دسترسي همگاني» زيرشاخصهاي ذيل تعريف شده است:
ـ سهميۀ دانشجويان بومي،
ـ توسعۀ فضاهاي آموزشي و تأمين امكانات و تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي،
ـ تعداد دانشجويان آموزشديده از راه دور و نيمهحضوري،
ـ توسعۀ تحصيالت تكميلي،
ـ استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي توسعۀ دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
آموزشي و پژوهشي،
ـ طراحي دورههاي جديد كارداني براساس نيازهاي عمومي و چندمنظوره و
متناسب با بازار كار،
ـ ظرفيت سازي براي افزايش پذيرش داوطلبان ورودي دانشگاهها و مؤسسههاي
آموزش عالي،
ـ برنامهها و رشتههاي جديد و ميانرشتهاي،
ـ توسعه دورههاي دكتراي تخصصي،
ـ تعداد آزمايشگاهها و تجهيزات ساختهشده،
ـ گسترش مؤسسات علمي ـ كاربردي در دورههاي كارداني.
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و براي برخي معيارها نيز زيرمعيارهايي در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال،
براي برخي از معيارهاي فوق زيرمعيارهايي تعريف شده است.
زيرمعيارهاي ذيل براي معيار توسعۀ فضاهاي آموزشي و تأمين امكانات و
تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي با از استفاده از روش دلفي به دست آمد:
ـ تعداد خوابگاههاي داراي كتابخانه،
ـ بودجۀ تجهيز كتابخانۀ دانشگاهها
زيرمعيارهاي معيار توسعۀ تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان ،برابرند با:
ـ تعداد كل اعضاي هيئت علمي،
ـ نسبت اعضاي هيئت علمي استاد به كل اعضاء،
ـ نسبت اعضاي هيئت علمي استاديار به باال به كل اعضاء،
ـ نسبت رشتههاي تحصيلي مقطع تحصيالت تكميلي به كل رشتهها.
و زيرمعيارهاي معيار استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي توسعۀ دانشگاهها و
مراكز آموزش عالي آموزشي و پژوهشي با استفاده از روش دلفي برابرند با:
ـ تعداد مؤسسات آموزش عالي غيردولتي،
ـ نسبت استاد به دانشجو در مراكز غيرانتفاعي،
ـ نسبت دانشجوي مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي به دولتي،
ـ تعداد دانشجويان آموزش ديده در دانشگاههاي مجازي،
زيرمعيارهاي معيار ظرفيتسازي براي افزايش پذيرش داوطلبان ورودي دانشگاهها
و مؤسسههاي آموزش عالي برابرند با:
ـ تعداد دانشجو در صد هزار نفر جمعيت،
ـ نسبت هيئت علمي به دانشجو روزانه،
ـ نسبت هيئت علمي به دانشجو،
ـ تأمين اعضاي هيئت علمي جديد،
ـ نسبت كاركنان آموزشي به دانشجو.
معيار طراحي دورههاي جديد كارداني بر اساس نيازهاي عمومي و چندمنظوره و
متناسب با بازار كار داراي زيرمعيارهاي زير است:
ـ ظرفيت ايجادشدۀ دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي،
ـ تعداد مدرس.
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حال كه زيرمعيارهاي استانداردشده مشخص شدند ،براي گردآوري دادههاي كيفي،
سه مرحلۀ طراحي پرسشنامۀ گردآوري دادهها ،تعيين جامعۀ نمونه و طراحي جداول
مقايسههاي زوجي را انجام داديم .حال اولويت يا وزن هر زيرمعيار نسبت به ديگر
زيرمعيارها را تعيين ميكنيم .براي تعيين اولويت هر يك از گروههاي مقايسهشده از دو
مرحله «نرمالسازي» و محاسبۀ «ميانگين موزون» طبق توضيحات قبل استفاده ميكنيم،
بعد از اين ،باز طبق توضيحات فصل قبل اوزان نهايي زيرمعيارها و جايگزينها را به
دست ميآوريم .نتايج به تفصيل به شرح جداول  1و  1است:
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جدول ( )1وزن زيرشاخصهای هدف تعالي و پيشرفت كشور در صحنۀ علم و فنّاوری و
روابط بينالمللي با ترويج پژوهش و دسترسي به مرزهای دانش و تعميق ارزشهای ديني
وزن
زيرشاخص
تعداد شاخۀ علمي داراي رتبۀ اول در منطقه
0/01
توسعۀ مراودات و همكاريهاي علمي بينالمللي
شناسايي و شكوفايي استعدادهاي درخشان و جذب نخبگان علمي
مشاركت در پروژههاي تحقيقاتي بزرگ ،فعاليتها وگردهماييهاي مشترك
علمي در سطح منطقهاي و بينالمللي
پژوهش جهت دستيابي به فنّاوريهاي نوين
تعامل حوزه و دانشگاه
مقاالت علمي ـ داخلي و بينالمللي)

0/00

0/10
0/10
0/10

0/10
0/11

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( )7وزن زيرشاخصهای هدف «گسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ
كيفيت و بر پايۀ عدالت برای دسترسي همگاني»
وزن
زيرشاخص
سهميۀ دانشجويان بومي
0/01
توسعۀ فضاهاي آموزشي و تأمين امكانات و تجهيزات آموزشي و كمكآموزشي

0/11

تعداد دانشجوي آموزشديده از راه دور و نيمهحضوري

0/11

استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي توسعۀ دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
آموزشي و پژوهشي
طراحي دورههاي جديد كارداني بر اساس نيازهاي عمومي و چندمنظوره و متناسب
با بازار كار
ظرفيتسازي براي افزايش پذيرش داوطلبان ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

0/00

توسعۀ تحصيالت تكميلي
برنامهها و رشتههاي جديد و ميانرشتهاي

0/10

0/01

0/02
0/10
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0/00

توسعۀ دورههاي دكتراي تخصصي

0/10

تعداد آزمايشگاهها و تجهيزات ساختهشده
گسترش مؤسسات علمي ـ كاربردي در دورههاي كارداني

0.10

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( )3وزن زيرشاخصهای هدف «تربيت نيروی متخصص جهت احراز
مسئوليتهای علمي و اجرايي كشور و تحكيم پيوند بين دانشگاه و صنعت»
زيرشاخص
گسترش مؤسسات علمي ـ كاربردي در دورههاي كارداني

وزن
0.00

مراكز و نهادهاي علمي و پژوهشي نظريهپرداز ،آيندهنگر و نخبهپرور

0.10

تسهيل و گسترش شركت استادان در مجامع علمي ملي و بينالمللي و فرصتهاي
مطالعاتي
جذب نخبگان علمي ايراني مقيم خارج از كشور

0.10
0.00
0.00

آموزش كامپيوتر به دانشجويان
مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( )9وزن زيرشاخصهای هدف «نظارت ،حمايت و هدايت در دانشگاهها و
سياستگذاری علمي»
زيرشاخص
تكميل پروژههاي عمراني
تعداد نظارت و ارزيابي مؤسسات آموزش عالي
برخورد با مؤسسههاي آموزشي غيرمجاز و پيگيري قضايي آنها
تعداد ارزيابي مدارك تحصيلي دانشآموختگان خارج از كشور
افزايش سطح مهارت كارشناسان و كاركنان

وزن
0.00
0.00
0.00

0.00
0.11
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جلوگيري از مهاجرت نيروهاي نخبه به خارج از كشور
ارزيابي و تأييد اختراعات ،اكتشافات و نوآوريها
نسبت دانشجويان موفق به أخذ نشانها و جوايز علمي در سطح ملي و بينالمللي
تعداد دانشجويان ايراني در خارج ارز بگير از دولت
تعداد رشته المپيادهاي دانشجويي در سطح كشور

0.00
0.01

0.00
0.01
0.00

توسعۀ دسترسي پژوهشگران به منابع علمي و تجهيزات تحقيقاتي

0.02

افزايش سهم ايران در وب جهاني و معرفي توانمندي دانشگاهها و مراكز آموزشي
و پژوهشي كشور
حمايت از همكاريها بين مراكز فنّاوري داخلي و خارجي

0.10

مأخذ :يافتههاي تحقيق

0.10

بررسي تحقق اهداف آموزش عالي ...

33

جدول ( )10وزن زيرشاخصهای معيار توسعۀ فضاهای آموزشي و تأمين امكانات و
تجهيزات آموزشي و كمكآموزشي
زيرشاخص
تعداد خوابگاههاي داراي كتابخانه

وزن

بودجۀ تجهيز كتابخانه دانشگاهها

0.00

0.02

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( )11وزن زيرشاخصهای معيار توسعۀ تحصيالت تكميلي
زيرشاخص
نسبت دانشجويان تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان

وزن

نسبت اعضاي هيئت علمي استاد به كل اعضاء

0.10

نسبت رشتههاي تحصيلي مقطع تحصيالت تكميلي به كل رشتهها
تعداد كل اعضاي هيئت علمي

نسبت اعضاء هيئت علمي استاديار به باال به كل اعضاء

0.00

0.00
0.10
0.01

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( )12وزن زيرشاخصهای معيار استفاده از ظرفيت بخش خصوصي برای توسعۀ
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي آموزشي و پژوهشي
وزن
زيرشاخص
نسبت دانشجوي مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي به دولتي
0.11
تعداد مؤسسات آموزش عالي غيردولتي
نسبت استاد به دانشجو در مراكز غيرانتفاعي
تعداد دانشجوي آموزشديده در دانشگاههاي مجازي
مأخذ :يافتههاي تحقيق

0.02
0.02
0.02
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جدول ( )11وزن زيرشاخصهای معيار ظرفيتسازی برایافزايش پذيرش داوطلبان
ورودی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالي

زيرشاخص
تعداد دانشجو در صد هزار نفر جمعيت

وزن

نسبت هيئت علمي به دانشجوي روزانه

0.00

نسبت هيئت علمي به دانشجو
تأمين اعضاي هيئت علمي جديد
نسبت كاركنان آموزشي به دانشجو

0.10
0.11

0.00

0.00

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( )18وزن زيرشاخصهای معيار طراحي دورههای جديد كارداني براساس
نيازهای عمومي و چندمنظوره و متناسب با بازار كار
وزن
زيرشاخص
ظرفيت ايجادشدۀ دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي
0.00
تعداد مدرس

0.00

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( )18وزن زيرشاخصهای معيار تكميل پروژههای عمراني
زيرشاخص
هزينههاي عمراني

وزن

ايجاد ظرفيت جديد خوابگاههاي دانشجويي

0.00

تعداد طرحهاي عمراني تكميلشده
متوسط عمر طرحهاي عمراني
مأخذ :يافتههاي تحقيق

0.00
0.00
0.00
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جدول ( )11وزن زيرشاخصهای معيار جلوگيری از مهاجرت نيروهای نخبه به خارج از كشور
وزن
زيرشاخص
نسبت دانشجوي تحصيالت تكميلي به كارشناسي
0.00
حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي و كاركنان
اعطاي جايزه به مؤلفان مقاله در مجالت معتبر علمي بينالمللي

0.00
0.00

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( )17وزن زيرشاخصهای معيار افزايش سطح مهارت كارشناسان و كاركنان
وزن
زيرشاخص
تعداد دورههاي آموزش فرهنگي و اجتماعي
0.00
دورههاي آموزشي مديران
دورههاي آموزشي سراسري كارشناسان
دورههاي آموزشي منطقهاي كارشناسان

0.02
0.02
0.00

مأخذ :يافتههاي تحقيق
جدول ( )13وزن زيرشاخصهای معيار توسعۀ دسترسي پژوهشگران به منابع علمي و
تجهيزات تحقيقاتي
زيرشاخص
وزن
پاركها و شهركهاي علمي و فنّاوري
انجمنهاي علمي و پژوهشي
تسهيالت دولتي براي خريد تجهيزات آزمايشگاه

0.00

0.02
0.02
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توليد علم براساس نمايۀ

ISI

0.00

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( )19وزن زير شاخصهای معيار پژوهش جهت دستيابي به فنّاوریهای نوين
وزن
زيرشاخص
پژوهش بنيادي و كاربردي فرهنگي و اجتماعي آموزش عالي
0.00
تعداد طرحهاي مورد حمايت كانونها
نشريات فرهنگي ،اجتماعي و مذهبي

0.00
0.00

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( )20وزن زيرشاخصهای معيار افزايش سهم ايران در وب جهاني و معرفي
توانمندیهای دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور
زيرشاخص
سرانۀ مقاالت علمي چاپشده در مجالت معتبر به ازاي يك عضو هيئت علمي

وزن

سرانۀ كتب علمي چاپشده به ازاي يك عضو هيئت علمي

0.00

0.02

مأخذ :يافتههاي تحقيق
جدول ( )21وزن زيرشاخصهای معيار ايجاد مراكز علمي و پژوهشي نظريهپرداز،
نخبهپرور
زيرشاخص
سهم هزينههاي تحقيقاتي بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي

وزن

ايجاد مراكز علمي و پژوهشي با مشاركت بخشهاي غيردولتي

0.00

0.00

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( )22وزن زيرشاخصهای معيار تعامل حوزه و دانشگاه
زيرشاخص
تأسيس مراكز تحقيقاتي علم و دين در سطح ملي

وزن
0.00
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0.00

پروژههاي تحقيقاتي مشترك
مأخذ :يافتههاي تحقيق

براي بررسي اعتبار منطقي پاسخ پرسششوندگان از نرخ سازگاري استفاده شده
است كه در تمام موارد فوق طبق فصل قبل عملشده و در تمامي موارد نرخ

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

دست آوردن اعداد اهداف به دست آمد.
حال با استفاده از آمار سالهاي  3133تا  3131و وزنهاي محاسبهشده از روش
 AHPروند اهداف را محاسبه ميكنيم.

جدول ( )21اهداف آموزش عالي طي سالهای  1131تا 1138
شرح

1138 1138 1131 1132 1131

تعالي و پيشرفت كشور در صحنۀ علم و فنّاوري و
روابط بينالمللي با ترويج پژوهش و دسترسي به 1/1000
مرزهاي دانش و تعميق ارزشهاي ديني
گسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ
1/0000
كيفيت و بر پايۀ عدالت براي دسترسي همگاني
تربيت نيروي متخصص براي احراز مسئوليتهاي
علمي و اجرايي كشور و تحكيم پيوند بين دانشگاه و 1/1000
صنعت
نظارت ،حمايت و هدايت در دانشگاهها و
1/2000
سياستگذاريهاي علمي

0/1000 1/0000 1/0000 1/0001
1/1000 1/0110 1/0000 1/0100
1/1000 1/1000 1/1000 1/1002
1/0001 1/0210 1/0010 1/0000

مأخذ :يافتههاي تحقيق

نتيجهگيری
همان طور كه مشاهده شد ،در اين تحقيق از روش  AHPبهره ميگيريم تا عوامل
مؤثر براي حركت آموزشعالي در راستاي اهداف چشمانداز بيست سالۀ كشور
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مشخص شود .در اين راستا با توجه به چشمانداز آموزش عالي اهدافي تعريف شد كه
با توجه به جدول  21نتايج ذيل به دست آمد:
 .3تعالي و پيشرفت كشور در صحنۀ علم و فنّاوري و روابط بينالمللي با ترويج
پژوهش و دسترسي به مرزهاي دانش و تعميق ارزشهاي ديني طي سالهاي  3133تا
 3131داراي روند افزايشي بوده است ،اما در سال  3131دچار افت شده است و در
سال  3131نيز روند فزايندۀ كاهشي را در پيش گرفت .از علل عمدۀ اين روند
تغييرات در زيرشاخصهاي فعاليتها و گردهماييهاي مشترك علمي در سطح

منطقهاي و بينالمللي و تعامل حوزه و دانشگاه با وزن  ،0.33تأسيس مراكز تحقيقاتي
علم و دين در سطح ملي با وزن  0.00و مقاالت علمي با وزن  0.11و نشريات فرهنگي،

اجتماعي و مذهبي با وزن  0.13است.

 .2هدف ،گسترش آموزش عالي در سطح كشور با حفظ كيفيت و بر پايۀ عدالت
براي دسترسي همگاني داراي روند افزايشي بوده است كه به دليل افزايش در
زيرشاخصهاي توسعۀ فضاهاي آموزشي و تأمين امكانات و تجهيزات آموزشي و

كمكآموزشي و تعداد دانشجوي آموزشديده از راه دور و نيمهحضوري با وزن ،0.33

برنامهها و رشتههاي جديد و ميان رشتههاي با وزن  ،0.30توسعۀ دورههاي دكتراي

تخصصي با وزن  -0.03و ساير شاخصها از قبيل نسبت هيئت علمي به دانشجو و
ظرفيت ايجادشده دانشگاه جامع علمي و كاربردي و افزايش نسبت دانشجويان
تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان است.
 .1هدف ،تربيت نيروي متخصص براي احراز مسئوليتهاي علمي اجرايي كشور
و تحكيم پيوند بين دانشگاه و صنعت طي سالهاي  33و  32تغييراتي چندان نداشته
است و طي سال  3131افزايش و در سالهاي  31كاهش و دوباره در سال  31افزايش
داشته است يعني روند آن نامنظم بوده است كه ميتوان اين روند نامنظم را به روند
نامنظم زيرشاخصهاي گسترش مؤسسات علمي ـ كاربردي در دورههاي كارداني با
وزن  ،0.21آموزش كامپيوتر به دانشجويان با وزن  ،0.21تسهيل و گسترش شركت

استادان در مجامع علمي ملي و بينالمللي و فرصتهاي مطالعاتي با وزن  0.31مربوط
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دانست.
 .1هدف نظارت ،حمايت و هدايت در دانشگاهها و سياستگذاري علمي نيز طي
اين سالها ،در سال  3133در اوج بوده است و در سال  3132به كمترين حد خود
رسيده و در سالهاي  31و  31افزايش و در سال  3131روند كاهش كمي داشته است
و زيرشاخصهاي هماهنگ با اين روند عبارتاند از :تعداد دانشجويان ايراني خارج
از كشور ارزبگير از دولت با وزن  ،0.9نسبت دانشجويان موفق به أخذ نشانها و جوايز

علمي در سطح ملي و بينالمللي با وزن  ،0.1سرانۀ مقاالت علمي چاپشده در

مجالت معتبر به ازاي يك عضو هيئت علمي با وزن  ،0.011سرانۀ كتب علمي
چاپشده با وزن  ،0.011تعداد ارزيابي مدارك تحصيلي دانشاموختگان خارج از كشور
با وزن  ،0.03حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي و كاركنان با وزن  ،0.13اعطاي جايزه

به مؤلفان مقاله در مجالت معتبر علمي بينالمللي با وزن  ،0.13انجمنهاي علمي و
پژوهشي با وزن  ،0.21ايجاد ظرفيت جديد خوابگاههاي دانشجويي با وزن  0.23و

تعداد طرحهاي عمراني تكميلشده با وزن .0.21

همانگونه كه مشاهده ميشود ،در راستاي اهداف چشمانداز تنها هدف گسترش
آموزش عالي در سطح كشور داراي رشد و افزايش و ساير اهداف داراي روند نوساني
بوده كه اين مطلب حاكي از آن است كه در سالهاي  3133تا  3131بيشتر به كميّت
افزايش دانشجو و ظرفيتسازي آن توجه شده و نه نحوۀ آموزش و محيط آموزشي در
كشور و ساير اهداف چشمانداز از قبيل قطب علمي شدن در سطح منطقه در حاشيه
قرار گرفته است.
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