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Abstract  Article Info 

Introduction: Many phenomena have changed and changes is no longer an opportunity 

for higher education and universities, but it is a necessity. Therefore, the aim of this 

study was to improve the future competitiveness of Islamic Azad University units . 

Methods: The research was developmental and applied with a mixed approach. The 

statistical population and sample in the qualitative section include scientific and 

academic experts with managerial positions and in the quantitative section include the 

faculty members of the Islamic Azad University of Tehran. Sampling method was 

selected in qualitative and quantitative sections as possible and non-probabilistic 

sampling. The instrument was made from a researcher-made questionnaire and the 

validity of the research were based on standard, content and construct validity. For 

structural equation modeling and confirmatory factor analysis, SPSS and LISREL 

software were used. 

Results: The findings showed that universities have problems in all of these indicators 

and dimensions. The problem is that, in the opinion of the respondents who were 

professors at the same universities, there is a significant difference in all the indicators 

and dimensions of the existing performance with the desired performance. 

Conclusion: Considering the results of the study, it should be said that the universities 

of Tehran province have not been able to achieve the desired result and have acted 

poorly in all dimensions and indicators, and further emphasis should be placed on the 

indicators of educational advancement. 
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 ده کی چ

است. بنابراین هدف   ضرورت یک بلکه نیست، فرصت یک دیگر ها  دانشگاه و  آموزش عالی برای تغییر اند، ها تغییر کردهپدیده از بسیاری  : مقدمه

 از این پژوهش ارتقاء رقابت پذیری آینده واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی بود. 

از نوع توسعه  ها: روش ای و کاربردی با رویکرد آمیخته بود. جامعه و نمونه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان علمی و دانشگاهی با  پژوهش 

گیری در بخش کیفی و کمی  باشد. روش نمونهشامل اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی سطح تهران می  های مدیریتی و در بخش کمیپست

گیری احتمالی و غیر احتمالی انتخاب شد. ابزار از نوع پرسشنامه محقق ساخته و اعتبار و روایی پژوهش، از روایی وابسته به معیار،  صورت نمونه به

ی از آزمون کرونباخ با درجه قابل قبول انجام پذیرفت تجزیه و تحلیل در بخش کمی از آمار توصیفی و در بخش کیفی محتوایی و سازه و برای پایای

 استفاده شد. LISRELو  SPSSاز آمار استنباطی و مدل یابی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی از نرم افزارهای  

گویان که اساتید  ها و ابعاد دچار مشکل هستند. مشکل از این جهت که به نظر پاسخ ها در تمامی این شاخص دانشگاه ها نشان داد که یافتهها:  یافته

 داری دارد.ها و ابعاد عملکرد موجود با عملکرد مطلوب تفاوت معنیاند، در تمامی شاخصها بوده همین دانشگاه 

اند به نتبجه مطلوب دست یابند و در تمامی ابعاد و های استان تهران نتوانستهد گفت که دانشگاه بنابراین و با توجه به نتایج مطالعه بایگیری: نتیجه 

 های ارتقا و پیشرفت آموزشی تاکید بیشتری شود.اند و در ادامه باید بر شاخصها ضعیف عمل کرده شاخص 

 مدل مطلوب، پیشرفت آموزشی، دانشگاه آزاد  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
نیست.  آن اولیه دنیای دیگر عالی، آموزش دنیای امروزه،

 و آموزش عالی برای تغییر اند، کرده "تغییر" ها پدیده از بسیاری
 با است. ضرورت یک بلکه نیست، فرصت یک دیگر ها دانشگاه

 می سادگی به عالی مشتریان آموزش به شناختی جمعیت نگاهی

 آنها جمعیت اند، کرده تغییر دانشجویان امروزه که برد پی توان

افزایش فزاینده طرز به نیز  علمی موسسات [.1]است یافته  ای 

 پیشرفت کلید آن در جهانی رقابت که دنیایی با را خود باید

عالی   آموزش  بنابراین محیط[.  2]کنند سازگار شود، می محسوب
  و   ها  کالج  از  بسیاری  است و  شده  رقابتی    فزاینده ای  طور  نیز به 

گرا کرده اند   بازار  های  اتخاذ استراتژی  به  شروع  های    دانشگاه
 هدایت   از نیروها  تعدادی  توسط  رقابتی  محیط  نتیجه، این  که در

دانشگاه  می بازارهای ای مجموعه در  شک بدون ها شود.   از 

به [.  3]کنند می فعالیت جهانی و  ملی ای، منطقه محلی، رقابتی
منظور حفظ مزیت رقابتی، سازمانها از جمله دانشگاه  باید به طور  

مسئولیت تطبیق مستمر پیکربندی مجدد منابع داخلی و قابلیت   
باشند داشته  را  آشفته  محیط  هر [.  4]با   در  آموزشی  نهادهای 

می   کشور  آن  پیشرفت  نهاددر  موثرترین  و  مهمترین  کشوری 
است عالی  آموزش  سیستم  ها  نهاد  این  جمله  از    [.  5]باشند. 

 های ویژگی و هستند  ای پیچیده  های  سازمان ها دانشگاه

 امروزه.گذارد می اثر انش تصمیم فرآیند بر که دارند متمایزی

 از خارج که اند گرفته قرار تغییرات از محیطی در ها دانشگاه

 باید به مرحله ای برسند که با می ها دانشگاه.است آنها کنترل

 به تمایل و کند می رقابت دنیا دانشگاهی های موسسه بهترین

 [. 6]دارد شدن شناخته رسمیت به و تعالی اوج به  رسیدن
دانشگاه و اهمیت آن در زمینه رشد و شکوفایی فرهنگ  نقش  

و بالتبع اقتصاد کشورهای در حال توسعه به خوبی شناخته است.  
افزایش  و  دانشگاهها  سریع  گسترش  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
رقابت بین دانشگاهها و نیز  ظهور دانشگاههای جدید برای یک  

خود را در مقابل  دانشگاه ضروری می باشد تا توان رقابت پذیری  
به عنوان   فقط  نه  افزایش دهد.دانشگاه  دانشگاههای دیگر  سایر 
استقرار و نهاد آموزش بلکه یک سازمانی است که دانش جدید و  

باشد اجتماعات می  برای  و [.  6]پشتیبانی  واقع ضرورت رشد  در 
رقابت پذیری دیدگاههای استراتژیک قوی تر ی را بر مدیران و  

مج یک  گیران  یا  تصمیم  ،سازمان  ،دانشگاه  ازبنگاه  اعم  موعه 
صنعت یا کشور حاکم می کند.استراتژی علمی در ایران با نگاه  
حمایتی منجربه عدم رشد پتانسیلها در جامعه علمی کشور شده  

دانشگاه  [.  7]است یک  انتخاب  در  است  ممکن  مختلفی  عوامل 
باشند و همچنین هرشخص و دانشجو ممکن است   تاثیر داشته 

ها و ترجیحات متفاوتی برای  انتخاب دانشگاههای متفاوت   انگیزه
داشته باشد.یکی از ویژ گی های سازمانهای موفق برخورداری از 
قدرت رقابت پذیری  است و درعین حال ویژگی بارز سازمانهای  

نقش کلیدی در [.  8]ناموفق عدم برخورداری از این قدرت است

آموزش های سطح    شکل گیری و توسعه اقتصاد دانش متعلق به 
باشد.  می  دانشگاه  آن  اصلی  هسته  که  است   مدرسه  از  باالتر 
و   فکری  رشد  ارائه  به  باید  کشورها،  دانشگاههای   از  بسیاری 

 سال 20 خالل در عالی رهبری در جامعه جهانی بپردازند. آموزش

 گرفته قرار چشم گیر تغییرات تأثیر تحت  دنیا، سراسر در گذشته

 تغییر ه های پدید درک مستلزم تغییرات این با همگامی است

 سازمانی زوال خطر قطعیت وافزایش عدم پذیری، رقابت سریع،

نشان داد که که قابلیت    [10] نتایج تحقیق برخی محققان [.9]است
های پویا به صورت مثبت با عملکرد طوالنی مدت مربوط است  

است   هایی  استراتژی  از  یکی  عنوان  به  پویا  های  که  ،قابلیت 
گیرد بکار  تواند  می  دانشگاه  جمله  از  آموزشی  [.  11]سازمانهای 

و تحلیل رشد و توسعه کمی و کیفی موسسات    دانشگاهتحوالت  
دانشگاهی کشور در چند دهه اخیر مبین وجود چالش ها و نارسایی 
و  ها  مشی  خط  ها،  سیاست  در  ریشه  که  است  متعددی  های 

آموزش نظام  بر  حاکم  و    یرویکردهای  نبودن  کشور  بینانه  واقع 
برنامه  برنامه ریزی در  بنیادین  به اصول  برنامه ها و عدم توجه 

کشور دانشگاه  ریزی دوره ها و رشته های دانشگاهی در مراکز  
تا به امروز محققان یک  تحقیق منسجم  در محیط دانشگاه  دارد.  

برای بررسی این نکته که چه عواملی بر رقابت پذیری آنان تاثیر  
رقابت پذیری به معنی توانایی  [.  12]ت صورت نگرفته استگذار اس

سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه 
و تضمین  بازگشت سرمایه ها  و  آوردن  بدست  های سازمان در 

به منظور دستیابی به موقعیت رقابتی  [.  13]شغلها در آینده می باشد
یدی باید قادر به پاسخ در بازارهای رو به گسترش ،شرکتهای تول

این تغییر جریاناتی مانند   تغییر باشند.به طور ضمنی  با  انطباق  و 
شکل دهی مجدد روش های کار موجود،مشتری گرا شدن و بهبود 

تامپسون [.  14]بهره وری و رقابت پذیری سازمانی را به دنبال دارد
مزیت رقابتی پایداررا سرچشمه سودآوری می دانند. یک   واستریک

نهایت  شر به  یابدکه  می  دست  رقابتی  مزیت  به  هنگامی  کت 
برابر   در  ازخود  محافظت  توانایی  و  رسیده  مشتری  خوددرجذب 
رقبای موجود در محیط را داراست. تغییرات پیش آمده در محیط  
اصلی  تمرکز  که  شده  باعث  مشتری  ارزشهای  و  رقابتی 
معطوف  خدمات  روی  بر  دنیا  سراسر  در  سازمانها    استراتژیهای 
به   باشد.  می  مشتری  نگهداری  تالشی جهت جذب،  این  گردد. 
عالوه مشتریان نیز بیشتر تحصیلکرده شده اند و بیشتر از گذشته  
از محیط آگاهی دارند در نتیجه مدیران و تامین کنندگان خدمات  
تغییرات   این  به  قادربه پاسخگویی  انتخاب کنندکه  را  راهی  باید 

مزیت رقابتی چیزی فرای مالکیت می توان در یافت که  [.  15]باشد
منابع توانمندی ها است و در واقع بعد دیگری دارد که  بر ابعاد  

آورد می  پدید  سازمان  در  را  پویایی  و  دارد  تاکید  [. 15]شناختی 
 مزیت کسب جز  راهی امروز، رقابتی محیط در سازمانها بقای حفظ

 شرکت ارائه ارزشهای قابل رقابتی باقی  نمی گذارد  مزیت رقابتی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             3 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-2382-fa.html


154 Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 13, No.3 

های از ارزشها این که نحوی به است مشتریان برای  هزینه 

 شده باالتر ارائه تعاریف سایر و  فوق تعریف به  توجه  مشتری با

ها برای بهبود عملکرد و مقابله با امروزه سازمان[.  16،  15]است
باشند رقابتی  مزایای  دارای  باید  توانایی    [.16]رقبا،  به  رقابتی 

رزش برتر برای مشتریانش در مقایسه با رقبا شرکت برای خلق ا
 و تولید در فنی پیشرفتهاى زمینه  این کروگمن در .   گرددبرمی

 مستمر افزایش منظور به انسانی منابع در  را فزاینده سرمایه گذاری

[. 17]داندمی   مؤثر باال رقابت پذیری به دستیابی در بهره وری،
اگرهوش رقابتی به طور صحیح بکار    ٬در دنیای کسب و کار امروز

برده شود ممکن است یک راه معیشت برای هر کارمند شرکت  
شود زیرا ان فرایندی است که اطالعات حیاتی برای تصمیمات  
کوتاه مدت )مثال در خصوص محصوالت( و نیز برای تصمیمات 

دهد که رقابت مطالعات نشان می   [.17]کندبلند مدت فرااهم می
دانشگا انها یک  میان  در  که  است.  مختلف  عوامل  به  وابسته  ه 

و   منابع  دانشجو،  اساتید،  برنامه،  از  عبارت  عوامل  ترین  برجسته 
پشتیبانی، مکان و محیط، نوع دانشگاه، بهره وری، پذیرش بازاری  

است دیگر  و جمعیتی  اقتصادی  اجتماعی  مختلف  عوامل  ،  18]و 
آینده پژوهی را وندل از جمله مشهورترین و شیواترین تعاریف    [.19

بل ارائه داد است. وی بر این باور است که آینده پژوهی در پی  
شناسایی، ابداع، ارائه آزمون و ارزیابی آینده های ممکن و محتمل  
است تا بر پایه ارزش های جامعه، آینده های مرجح را انتخاب و 
این  بر  کند.  آینده، کمک  ترین  مطلوب  ساخت  ریزی  پی  برای 

(آینده های ممکن  1شود:وع آینده ها به شرح زیر بیان میاساس ان
 [. 19](آینده مطلوب4(آینده های مرجح 3(آینده های محتمل 2

اند   داده  نشان  مطالعات  میان    کهبرخی  از  باید  کشور  هر 
مسیرهای متنوع ممکن، یک راهبرد متکی بر نقاط قوت و منابع  

ی ایجاد  برای  بلندمدت  انداز  چشم  برگزیند.  در  خود  دانشگاه  ک 
س جهانی و پیاده سازی آن، باید به دقت بیان شود و دولتها کال

کنند دانشگاهها کمک  به  باید  مقصود،  این  به  نیل  برای   و   نیز 
دانشگاه ها از طریق ارتقاء دانشگاه های فعلی، ادغام چند دانشگاه  
با یکدیگر و تاسیس دانشگاه تراز جهانی جدید و همچنین با ایجاد 

پژوهشی    دانشگاه و  های  یابند  دست  ارتقا  به  تواند  مباحث  می 
مربوط به رقابت پذیری سازمان ها بر اساس کیفیت مدیریت دانش 

،  18]آنها، به یکی از مباحث روز در عصراطالعات تبدیل شده است
نتایج مطالعه کیفی اهمیت چهار منبع ویژه را شناسایی    [.20،  19

میکند که فارغ التحصیالن دانشگاه باید انها را داشته باشند: هوش  
.  برخی محققان یک  [21]فرامهارت و مخصوص شغل  شخصیت

چارچوب مفهومی نوین برقرار کردند که سه مرحله مستقل فرایند  
اندهی هوش رقابتی  کند: سازمایجاد هوش رقابتی را توصیف می

از راه    [. 22]درون دانشگاه ها استراتژیک یکی  سیستم اطالعات 
های افزایش رقابت پذیری است.هدف اساسی سیستم اطالعات:  

و در راستای    آماده کردن سازمان برای سازگاری با تغییرات است.
مدیریت دانش    تصمیم گیری ارتباطات تجارت و بازرگانی اینترنتی

، پیش از به کارگیری(1  ای به کارگیری این سیستم:هگام  باشد.می
 [.23]بعد از به کار گیری(3، به کار گیری(2

سال است که دانشگاهیان و محققان و مدیران    75بیش از  
اند. داشته  توجه  حوزه  این  به   [25،  24،  23]مطالعات    آموزشی 

دانشجویان، اساتید  .  برخی از تحقیقات برجسته در این حوزه هستند
با    پژوهشگران راکم منابع، انگیزه گزینش برای موسسه است.  و ت

های مذهبی  بندی رقابتی ، عملکرد نسبی دانشگاهاستفاده از رتبه 
ها مشاهده کردند که مؤسسات و غیرمذهبی را مقایسه کردند. آن 

بندی باالتری را در مقایسه با مؤسسات  دانشگاهی غیرمذهبی رتبه 
غیاب هرگونه معیار دانشگاهی مهم   در[.  25]مذهبی دریافت کردند

عنوان یک ابزار نماینده ها به بندیدیگر در خصوص عملکرد، رتبه 
کنند. شواهدی وجود دارد که مدیران برای عدم  مطلوب عمل می
به   مناسب  رقابتیتوجه  بندی  شده  رتبه  توبیخ  حتی  شان  یا  اند 

ازدست  را  آن[.  26]انددادهشغلشان  والدین  یک ها  دانشجویان  را 
و سهل  آماده  می ابزار  نظر  در  قیاس خرید  برای  گیرند.  الحصول 

بسیاری از دانشگاهیان در خصوص این روش سریع و ناپسند برای 
کنند که ها احساس میآن[.26]ارزیابی سازمانی نظر انتقادی دارند

به   "برتری"ها  بندیرتبه نمیرا  ارزیابی  پیگیری درستی  و  کند 
  رقابتی  هاینتقادهای متداول در خصوص رتبه کننده است. ا گمراه

کند یک امتیاز، فرقی ندارد که روشی که استفاده می اند از:عبارت
شبه ظاهراً  و  واقعی  نمی چقدر  است،  یک علمی  عملکرد  تواند 

دهد که مطالعات نشان می[. 26]دهد درستی بازتاب  موسسه را به 
. که در میان  رقابت یک دانشگاه وابسته به عوامل مختلف است

  برنامه )کیفیت و گوناگونی(،:  ترین عوامل عبارت ازها برجستهآن
منابع و    دانشجو )گزینش(،  اساتید )شهرت و به رسمیت شناختن(،
دولتی(،  یا  شخصی  )بودجه  و    پشتیبانی  )ایالت  محیط  و  مکان 

وری )نرخ  بهره  شهری/روستایی(، نوع )خصوصی در مقابل دولتی(،
حفظ(،فارغ و  و  التحصیلی  حقوق(  و  )استخدام  بازاری    پذیرش 

است دیگر  جمعیتی  و  اقتصادی  اجتماعی  مختلف  [.  26]عوامل 
محلی  مستعد  افراد  جذب  به  مجبور  را  مؤسسات  ایاالت  برخی 

دانشگاه های مجازی  می ایجاد  تکنولوژی  مزایای  از  کنند. یکی 
اخت اینترنت بهره است که حضور دانشجو را الزم ندارد و از زیر س

ها، استفاده از وب  یکی از انواع این تکنولوژی  [. 27،28،29]می برد
های نام دانشجویان، آموزش در مراحل مختلف آموزش ازجمله ثبت 

یابی است. به اعتقاد بالک مبتنی بر شبکه، تعیین تکلیف و ارزش
و همکاران سیستم مدیریت یادگیری در بخش آموزش مشتمل بر  

مسئل فرمولطرح  برنامهه،  ابزارهای  و ها،  گروهی  کار  ریزی، 
میمکانیسم دهی  نمره  بههای  مدیریت  باشد.  سیستم  طورکلی، 

که   است  الکترونیکی  آموزش  در  جدید  رویکرد  نوعی  یادگیری 
شده و ضمن مدیریت یادگیری،  وسیله مدیران آموزشی کنترلبه 

فرایند و  داشته  خود  نظارت  تحت  را  دانشجویان    پیشرفت 
در نظام آموزش    سازد.یابی را تسهیل میریزی، اجرا و ارزشبرنامه 

الکترونیکی، ازآنجاکه ارتباطات چهره به چهره وجود ندارد و کنش 
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رسد، تا اندازه  واکنش متقابل بین استاد و دانشجو به حداقل می
انگیزه برای    باشد. زیادی متناسب با سیستم مدیریت یادگیری می

ها را برای گسترش استفاده های دانشگاهعالیتنوآوری، که همه ف
می پوشش  جدید،  فناوری  فناورانه،  [.  29،  28] دهنداز  نوآوری 

پذیری و توسعه اقتصادی بلندمدت محسوب  محرک اصلی رقابت
های ارزیابی شاخص   اند که[. برخی مطالعات نشان داده29]شودمی

عبارت  فناورانه  یادگیری،  نوآوری  و  آموزش  از:  مهندسی اند 
نوآوری.  برای  مناسب  فضای  ایجاد  توسعه،  و  تحقیق  معکوس، 

شاخص معتقدند  همکارانش  و  نوآوری  گاژینی  توانمندی  های 
عبارت از:  فناورانه  تصمیم  -1اند  توانمندی   -2گیری  توانمندی 

بازاریابی    -4توانمندی تحقیق و توسعه    -3تولید     -5توانمندی 
تأمین منابع ورودی   بکر    - 6توانمندی در  توانمندی در مدیریت 

های  اعتقاد دارد که آموزش به کارکنان امکان استفاده از مهارت
را می  نروژ    ارزیابی کارآمد[.  30،  29]دهدجدید  اسلو در  دانشگاه 

دانشگاه  درون  رقابتی  هوش  اصلی  مروجان  از  هاست. یکی 
دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور به کشورهای نسبتاً 

کشور مقصد اکثر دانشجویان خارجی )در    گرایش دارند.  معدودی
متحده، و سپس  کل دانشجویان خارجی ایاالت  %28دوره کامل( با  

  %9و استرالیا با    %10، فرانسه با  %11، المان با  %12انگلستان با  
این   درمجموع  اصلی    5است.  دانشجویان   %70مقصد  تمام  از 

  ج از کشور را دربردارند دهنده تحصیالت آموزش عالی در خارادامه
ضمن اینکه دانشجویان در حال انتخاب مکان آینده تحصیل بر 

برنامه  دانشکده،  ارائهاساس  جغرافیاییهای  مکان  و  اش شده 
ها و آموزش قاعدتاً تبدیل به اولویتی هستند، بهبود کیفیت برنامه

 [.30]شودها برای کسب یک پیشتازی رقابتی میبرای دانشگاه 

گاه باید شامل این دیتابیس مشترک باشد، مجموعه  هر دانش
تکنیکروش از  باالتر  احسن  های  نحو  به  که  پاسخگویی  های 

می  ثبت  را  مهارت  هوش:  کند.اطالعات  از  عبارت  های هوش 

قضاوت، تحلیل و "باشند که پیچیده هستند، مستلزم  شناختی می
به  و  هستند؛  برده  ترکیب  بکار  مکانیکی  و  تکراری  صورت 

مهارت  ."شوندینم دربرگیرنده  هوش  منتقدانه  منابع  تفکر  های 
های جدید و رسیدن به نتایج است که افراد را قادر به آفریدن ایده

طور  شخصیت و عملکرد ممکن است به   کند.موردنظر و منطقی می 
پیچیده مرتبط باشند، و ممکن است شخصیت دارای تأثیر مستقیم 

د، عملکرد یک گروه، و کارایی  روی توانایی و سبک رهبری یک فر
 [. 31]کلی یک گروه یا سازمان باشد

  بینی موفقیت دوره شغلی است.منابع شخصیت قادر به پیش

محققان که  نتیجه   برخی  کردند  خوش"گیری  ساخت معیارهای 
شخصیت عادی، پیشگوهای معتبر عملکرد تقریباً در تمام مشاغل 

وظیفه  هستند. شخصیت،  عامل  تجدو  و  در  شناسی  پذیری،  ربه 
  تر با استخدام پذیری است. مقایسه با سایر عوامل دارای رابطه قوی

التحصیالن  کارفرمایان درصدد شواهدی هستند که بر مبنایان فارغ
های جدید  منابع ذاتی هوش و شخصیتشان را برای ایجاد قابلیت

اند. نقش این منابع اکتسابی بررسی خواهد  عنوان اهرم بکار برده به 
ها عبارت از ایجاد و کاربرد مؤثر منابع هوش و فرامهارت[.  31]شد

شخصیت یک فرد است و به همین ترتیب محققان و کارفرمایان 
فراینده کردهتوجه  معطوف  قابلیت  این  اهمیت  به  شواهد  .  اندای 

می نشان  فرامهارتاخیر  ایجاد  که  مهم  دهد  پیشگوی  یک  ها 
برقراری    ها شاملاین مهارت  استخدام پذیری اس  گوش دادن، 

مدیریت  اجتماعی،  حساسیت  پذیری،  وفق  تیمی،  کار  ارتباط، 
[. 31]باشدروابط، مدیریت زمان، هدف محوری، و انجام کار می

مفهوم    برخی یک  شغل  مخصوص  اشتیاق  که  کردند  اظهار 
، هیجان و مقاصد رفتاری  شناختچندبعدی است که دربرگیرنده  

د[.  32]است اقتصاد،  عالی  دانشگاه  آموزش  اورال،  ایالت  انشگاه 
ایالت  خدمات  و  اقتصاد  دانشگاه  نوفگورود،  نزنی  ایالت 

پلی  ،والدیفوستوک دانشگاه  موردوفیا،  ایالت  تکنیک دانشگاه 
فعال پتروزافوسک  ایالت  دانشگاه  و  دانشگاهتومسک،  های  ترین 

روسیه بودند که اقدام به تکثیر و انتشار ابتکاراتشان برای توسعه  
 [.33]دی کردندراهبر

به طور کلی هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به سؤاالت  
پذیری آینده دانشگاه آزاد (تعیین وضع مطلوب رقابت1زیر است:  

پذیری بر رقابت  اثرگذار(عوامل  2؟باشدمی اسالمی به چه صورت 
است؟   کدام  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مناسب  3آینده  (مدل 

دانشگاه  رقابت آینده  جهت  صورت  پذیری  چه  به  اسالمی  آزاد 
 ؟باشدمی

 هاروش 

منظور انجام پژوهش حاضر اطالعات موردنیاز جهت پاسخ  به 
از   ترتیب  به  پژوهش  مدل  طراحی  نهایتاً  و  پژوهش  به سؤاالت 

آمده است. بنابراین  دستهای پژوهش کیفی و کمی به طریق روش 
منظور پاسخ به  به آوری اطالعات و  در بخش اول از فرایند جمع 

پذیری  های رقابتها و شاخصچه ابعاد،مؤلفه »سؤال اول پژوهش:
دارد؟ازروش وجود  اسالمی  آزاد  دانشگاه  جمعدر  آوری  های 

به  به اطالعات  مصاحبه  طریق  از  و  کیفی  فردی صورت  صورت 
استفاده گردید. نتایج حاصل از اجرای روش کیفی جهت تدوین و  

منظور پاسخ به سؤال اول  وهش( و بهابزار پژ)ساخت پرسشنامه  
هایی در بین این افراد  پرسشنامهپژوهش مورداستفاده قرار گرفت.  

.  گیردها و نظرات دریافتی صورت میو بازخورد کنترل شده پاسخ 
همانطور که قبال اشاره شد در این روش ابتدا گویه ها ومولفه ها 

به رو  ها  مولفه  سپس  شد.  استخراج  نظری  ادبیات  صورت    از 
سواالت باز تهیه و طرح و در اختیار خبرگان قرار خواهد گرفت،  
پس ازمرحله تحلیل محتوا گویه ها و مولفه های جدید بدست آمد  
،و این روند تا سه دوره ادامه پیدا می کند یعنی باز پرسشنامه به  
این افراد داده می شود و سواالت تحلیل محتوا می شود .ومولفه  

آمده و پرسشنامه بسته پاسخ با توجه به ادبیات  های نهایی بدست  
شود می  ساخته  خبرگان  نظر  روایی    و  و  اعتبار  آنکه  از  .پس 
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نمونه اجرا می شود. جامعه  پرسشنامه تایید شد با توجه به حجم  
آماری در این تحقیق شامل دو گروه می باشد .جامعه خبرگان در  

ر قسمت دوم  مرحله اول برای بررسی و رسیدن به مولفه ها و د
رئیسان   و  )معاونان  شامل  باشد  می  پرسشنامه  اجرای  که 

نمونه گیری خوشه ای  طبقه ای   دانشکده باشد .روش  ها( می 
نسبی به دلیل اینکه استان تهران در نظر گرفته شده است و استان  
تهران شامل بخش مرکزی ،شمال ،شرق ، غرب ، جنوب می باشد  

ر نظر گرفته می شود. حجم  که در هر قسمت یک یا چند واحد د
نمونه در بخش اول سی نفر از افراد خبره و آگاه در زمینه موضوع 
پژوهش انتخاب می گردند  و در بخش دوم پس از اطمینان از  
تعداد جامعه نمونه مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب  

ها و ابزار تجزیه و  می شود و محقق به  اشباع نظری برسد. روش 
ها:  این قسمت با توجه به اینکه در طول انجام تحقیق  تحلیل داده

.به   گفت  توان  نمی  به وضوح  شود  ایجاد  تغییراتی  است  ممکن 
همین دلیل به یقین نمی توان نظری دراین مورد داد ولی پس از  
از تحلیل محتوا ودر   اول  داده ها  در بخش  اوری  و گرد  انجام 

از امار توصیفی جهت شناخت  بخش دوم پس از اجرای پرسشنامه  
و اگاهی از اطالعات و امار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و  

افزار   نرم  از  استفاده   با  اکتشافی  عاملی  برای    SPSSتحلیل  و 
 انجام و تایید مدل از نرم افزار لیرزل استفاده شد. 

 هایافته
شاخص  مطلوب  وضعیت  در  پژوهش  فرضیات  های  بررسی 

ررقابت بر  معنیقابتپذیری  تأثیر  دانشگاه  با  پذیری  دارد.  داری 
متغیرهای   مجموعه  استانداردشده  عاملی  بار  میزان  به  توجه 

رقابت شاخص رقابت های  بر  برابر  پذیری  دانشگاه  که    1پذیری 
تر بزرگ   96/1است که از مقدار   70/103آن برابر    Tمیزان آماره  
نشان  شاخص است،  متغیر  که  است  موضوع  این  ای هدهنده 

 داری دارد.پذیری دانشگاه تأثیر معنیپذیری بر رقابت رقابت
های گونه که در جدول باال مشخخخص اسخخت شخخاخصهمان

، مخدیریخت هوشخخخمنخد و 03/19پخذیری)پژوهش بخا مقخدار  رقخابخت
پخذیری رقخابخت  81/17آوری بخا میزان  و فن  65/20رهبری بخا میزان  

شخخده داری دارند چون تمامی مقادیر گزارشدانشخخگاه تأثیر معنی
پخذیری بر بیشخخختر اسخخخت. ابعخاد رقخابخت 1.96هخا از مقخدار برای آن

داری دارد. با توجه به میزان بار پذیری دانشخخگاه تأثیر معنیرقابت
پذیری بر عاملی اسخختانداردشخخده مجموعه متغیرهای ابعاد رقابت

آن برابر    Tکخه میزان آمخاره  99/0پخذیری دانشخخخگخاه برابر  رقخابخت
دهنده این تر اسخت، نشخانبزرگ 96/1اسخت که از مقدار   35/63

پذیری پذیری بر رقابتهای رقابتیر شاخصموضوع است که متغ
 داری دارد.دانشگاه تأثیر معنی

 پذیری دانشگاه پذیری در متغیر پنهان رقابتهای رقابتمیزان بار عاملی متغیرهای پنهان شاخص .1جدول

 T میزان اثر  گاهپذیری دانشمیزان بار عاملی متغیرهای پنهان در متغیر پنهان رقابت 

 ها شاخص

 03/19 78/0 پذیری دانشگاه شاخص پژوهش بر رقابت

 65/20 85/0 پذیری دانشگاهشاخص مدیریت هوشمند و رهبری بر رقابت

 81/17 85/0 پذیری دانشگاه آوری بر رقابتشاخص فن

 پذیری دانشگاه پنهان رقابتپذیری در متغیر میزان بار عاملی متغیرهای پنهان ابعاد رقابت .2جدول

 T میزان اثر  پذیری دانشگاهمیزان بار عاملی متغیرهای پنهان در متغیر پنهان رقابت  

 ابعاد 

 20/20 79/0 پذیری دانشگاه بعد آموزشی بر رقابت

 17/20 71/0 پذیری دانشگاه بعد دانشجویی بر رقابت

 04/18 80/0 پذیری دانشگاه بعد خدماتی بر رقابت

 71/15 75/0 پذیری دانشگاه بعد فرهنگی بر رقابت

 54/18 71/0 پذیری دانشگاه بعد اجتماعی بر رقابت

 76/16 82/0 پذیری دانشگاه بعد اقتصادی بر رقابت

 56/15 78/0 پذیری دانشگاه بعد سیاسی بر رقابت

 04/19 78/0 پذیری دانشگاه المللی بر رقابتبعد بین

پذیری)  گونه که در جدول باال مشخص است ابعاد رقابتهمان
مقدار   با  آموزشی  میزان  20/20بعد  با  دانشجویی  بعد  17/20،   ،

، بعد اجتماعی  71/15، فرهنگی با میزان  04/04خدماتی با میزان  
، بعد سیاسی با میزان  76/16، اقتصادی با میزان  54/18با میزان  

پذیری دانشگاه بر رقابت 19/ 04المللی با میزان  و بعد بین  56/15
ها شده برای آن داری دارند چون تمامی مقادیر گزارش تأثیر معنی 

بررسی فرضیات پژوهش در وضعیت   بیشتر است.  96/1از مقدار  
مجموعه  :  مطلوب استانداردشده  عاملی  بار  میزان  به  توجه  با 

پذیری دانشگاه برابر  بر رقابت  پذیریهای رقابتمتغیرهای شاخص
آماره    1 میزان  برابر    Tکه  مقدار    70/103آن  از  که  است 

نشان بزرگ96/1 است،  متغیر  تر  که  است  موضوع  این  دهنده 
رقابتشاخص رقابتهای  بر  تأثیر  پذیری  دانشگاه  پذیری 

داری دارد. با توجه به میزان بار عاملی استانداردشده مجموعه  معنی
  99/0پذیری دانشگاه برابر  پذیری بر رقابت عاد رقابتمتغیرهای اب

تر بزرگ   96/1است که از مقدار    35/63آن برابر    Tکه میزان آماره  
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نشان  شاخص است،  متغیر  که  است  موضوع  این  های دهنده 
 داری دارد.پذیری دانشگاه تأثیر معنیپذیری بر رقابت رقابت

اطمینان   از  حاکی  پرسشنامه  بررسی  که    95نتابج  بود  درصدی 
های پرسشنامه طراحی شده به روش مصاحبه با نخبگان و بررسی 

ها ای طراحی شده است تمامی ابعاد و شاخص میدانی و کتابخانه 
در مقایسه وضعیت موجود و    گیری کرده است.را به خوبی اندازه 

گویان بر عملکرد ضعیف وضعیت مطلوب در بعد آموزش نظر پاسخ
می آنها  نظر  از  موجود است.  وضعیت  با  مطلوب  وضعیت  انگین 

گویان وضعیت مطلوب را در حد تفاوت دارد. یعنی پاسخ  105/2
دانند در حالی که وضعیت موجود چیزی خوب و خیلی خوب می 

های آماری در حد کم و خیلی کم است، به این معنی که در بررسی 
دار بوده و وضعیت موجود به  مشخص گردید که این تفاوت معنی 

   تر از وضعیت مطلوب است.تب پایینمرا
برای مقایسخخه وضخخعیت مطلوب و موجود ابعاد بررسخخی شخخده از 

در های مسختقل اسختفاده شخد و نتایج نشخان داد که نمونه  tآزمون 
مقخایسخخخه وضخخخعیخت موجود و مطلوب در بعخد خخدمخاتی، فرهنگی، 

 المللی، آموزش، پژوهش و مخدیریخت اجتمخاعی، سخخخیخاسخخخی، بین
گویان بر عملکرد ضخعیف بوده اسخت.  رهبری نظر پاسخخ  و هوشخمند

از نظر آنها میانگین وضخعیت مطلوب با وضخعیت موجود به ترتیب 
266/2  ،461/2  ،293/2  ،255/2  ،239/2  ،105/2  ،733/1  ،
گویان وضخعیت مطلوب را در حد تفاوت دارد. یعنی پاسخخ 252/2

ی دانند در حالی که وضخخعیت موجود چیزخوب و خیلی خوب می
های آماری مشخخص در حد کم اسخت، به این معنی که در بررسخی

دار بوده و وضخخخعیخت موجود بخه مراتب  گردیخد کخه این تفخاوت معنی
تر از وضخعیت مطلوب اسخت. در بررسخی آماری میزان تاثیر پایین

پذیری دانشگاه ها در رقابتنسخبتا باالی هر یک از ابعاد و شخاخص
افزایش و بهبود هر کدام از به اثبات رسخخید. مشخخخص گردید که 

پذیری و ماندن در باالی تنها در بهبود رقابتها نهابعاد و شخاخص
ها تاثیر دارد بلکه در بهبود وضخخعیت ها دانشخخگاهبندیجدول رتبه

وضخعیت موجود در تمامی   ها و ابعاد دیگر نیز موثر اسخت.شخاخص
ده است و تر بوها و ابعاد در مقایسخه با مقدار مطلوب پایینشخاخص

این به این معنی اسخت که دانشخگاه آزاد اسخالمی در شخهر تهران از 
ها  های خود به درسختی اسختفاده نکرده و سخیاسختامکانات و توانایی

ها در رابطه با مدیریت این دانشخگاه بازده پایین داشخته مشخیو خط
گویان و اسخاتید خود را برآورده و نتوانسخته اسخت نظر مثبت پاسخخ

 سازد.

 ث  بح
دانشخخخگخاه زیخاد  بیشخخخمخار  شخخخمخار  تعخداد  و همچنین  هخا 

های زیادی را برای  التحصیالن، افزایش دانش جهانی، رقابتفارغ
هخایی کخه فرآینخد مخدیریخت دانش و خلق و تولی دانش دانشخخخگخاه

کننخد. بخه منظور اجتنخاب از تخاخیرهخا و پیخامخدهخای  کننخد، ایجخاد میمی
بهتر عمخل کردن هخای کوچخک محلی برای بعخدی حتی دانشخخخگخاه

تر هسخخختنخد.. رقخابخت در نیخاز بخه کمی تفکر جهخانی و زمخان طوالنی
برای دانشخخخگخاه امروز  بوده و سخخخخاالنخه  دنیخای  هخا ضخخخروری 

های مختلفی توسخط موسخسخات و نهادهای مربوط ارایه بندیرتبه
گردد. یک دانشخگاه برای ماندن در این رقابت و برتری نسخبت می

قاط ضخخعف و قوت خود را بشخخناسخخد و ها باید نبه سخخایر دانشخخگاه
های مدیریت دانشخگاه را در جهت بهبود و تقویت آنها به سخیاسخت

هخای دادهخای بخدسخخخت آمخده و کخار گیرد. پس از تجزیخه و تحلیخل
های انجام شده درتحقیق مورد نظرمی توان به این نتایج مصاحبه

پذیری که در ادبیات آمده دسخخت یافت که عالوه بر عوامل رقابت
شخامل تکنولوژی،  تغییرات ایجاد شخده در جمعیت رارزیابی کار  و

آمد رخرید تسخخهیالت دانشخخگاه، اجرای یک سخخیسخختم پاسخخخگو، 
های پویا، بین  طراحی تسخخخهیالت دانشخخخگخاه،  چهارچوب قابلیت

المللی سخازی و جهانی شخدن، نمایش تمایزات توسخط دانشخگاه،  
در  راهخبخردی  مخخدیخریخخت  دانشخخخگخخاه،  تسخخخهخیخالت  مخخدیخریخخت 

پذیری  دانشخخخگخاههخا،محقق به عوامل دیگری از جملخه ابعخاد رقابت
)آموزشخی، دانشخجویی، خدماتی،  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصخادی،  

پذیری )پژوهشخی، مدیریت سخیاسخی بین المللی ( و شخاخص رقابت
هوشخخمند و رهبری، فن آوری( رسخخیده اسخخت .البته عوامل فرعی 

این اسخخخت کخه هر چخه دیگری نیز در کنخار آن قرار دارد و آن  
هخای کیفیتی خود را بخا نرخ پخایین تر برای  هخا برنخامخهدانشخخخگخاه

دانشخجویان و کسخانی که به عنوان متقاضخیان هسختند ارائه دهند 
شخخود . اسخختفاده از تکنولوژی برای وضخخعیت رقابت هم بهتر می

های مجازی که حضخور دانشخجو را الزم ندارد نیز  ایجاد دانشخگاه
جذب  –های دولتی حمایت –بت موثر واقع شخخود تواند در رقامی

درصخخدی از دانشخخجویان بومی و فراهم آوردن تسخخهیالت جهت 
اسخخخاتید برای رفاه بیشخخختر موجب باال رفتن کیفیت آموزشخخخی و 

شخود. از طرف دیگر اگر بتوان  خدماتی و بهتر شخدن در رقابت می
تکنولوژی را با سخخیسخختم آموزشخخی تلفیق داد و مواردی همچون 

هخای دانشخخخجویی، وبالگ هخایی هخای دیجیتخال،  پورتخالابخخانخهکتخ
ای یادگیری الکترونیکی به طور فزاینده –جهت آموزش بیشخخختر 

شخود به یک وسخیله اصخلی ارائه آموزش که نوید نهایی تبدیل می
هخای جخدیخد آموزش، یخادگیری یعنی اینکخه یخادگیری اش ارائخه روش

حت نقطخه متمرکز  بخه یخک  تبخدیخل  برای الکترونیخک  بزرگتر  ی 
توانند در این زمینه به رقابت دانشخخگاه در آینده خواهد شخخد و می

ها پذیری بین المللی شدن دانشگاهبپردازند. یک جنبه دیگر رقابت
اسخت، بین المللی سخازی در حال تبدیل شخدن به یک محصخول 
اصخلی در آموزش عالی اسخت. در بین المللی سخازی آموزش عالی،  

ویان برای تحصخخیل به خارج از کشخخور سخخفر  در جایی که دانشخخج
های آموزشخی فرانشخیز شخده )واگذارشخده( کنند یا از طریق دورهمی

کنند برای رقابت بیشتر از خارج از کشور در میهنشان تحصیل می
 باشد.برای جذب دانشجویان خارجی بیشتر، پیشتاز می
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 گیرینتیجه
حال  در  دانشجویان  اینکه  ضمن  المللی  بین  دانشجویان 

های ارائه انتخاب مکان آینده تحصیل بر اساس دانشکده،  برنامه 
برنامه  کیفیت  بهبود  هستند،  اش  جغرافیایی  مکان  و  و شده  ها 

ها برای کسب یک  آموزش قاعدتا تبدیل به اولویتی برای دانشگاه
 شود. پیشتازی رقابتی می

یک تمرکز مهم عبارت اسخت از توسخعه پایدار؛ اگرچه مفاهیم 
شخخود، توسخخعه پایدار پیچیده اسخخت و به طور مختلف تعریف می

هخای دانشخخخگخاهی یکی از این مفخاهیم اسخخخت. کخه جنبخه پردیس
نبه اقتصخخادی،  مدیریت دانشخخگاه و جنبه  اکولوژیکی پردیس،  ج

های ها مکاناجتماعی ماموریت دانشخگاه را متعادل سخازد. دانشخگاه
تواند تعامل میان افراد تبادل اطالعات هسختند و محیط واقعی می

های مختلف را امکخان پذیر سخخخازد. به عنوان مثخال اماکن  از گروه
تحقیق روی  ها یا سخخایر فضخخاهای اجتماعی .مالقات مثل کافه

دهد که ابتکار در ها و ابتکارات نشخخخان میچگونگی انتشخخخار ایده
دهخد کخه محققخان قخادر بخه تبخادل تحقیق اغلخب هنگخامی رخ می

ها یا هنگخام های نسخخخبتخا غیررسخخخمی ماننخد کافهها در محیطایده
مالقخات همکخاران خخارج از محیط تحقیق خودشخخخان بخاشخخخد. امخا 

ها ی درارای این مجموعه تکنیکهردانشخگاهی برای رقابت بایسخت
باشخخد تا بتواند اطالعات الزم را ثبت کند هوشخخی که دربرگیرنده 

هخای مهخارت تفکر منتقخدانخه اسخخخت و افراد راقخادر بخه آفریخدن ایخده
جخدیخد و رسخخخیخدن بخه نتخایج مورد نظر و منطقی میکنخد و شخخخامخل 

گیری، حخل مسخخخئلخه،  اسخخختخدالل و مهخارت آموختن از تصخخخمیم
قبخل اسخخخت یک اجمخاع در میان محققان وجود دارد   هایموقعیخت

ها حیاتی اسخت و که منابع هوش برای فارغ التحصخیالن دانشخگاه
شخصیت که یک معیار معتبر و قابل اطمینان است که طی زمان 

ماند و تاثیر مسختقیم روی توانایی و سخبک رهبری پایدار باقی می
عبارت اسخخت   ها کهیک فرد،  عملکرد یک گروه؛ دوم فرا مهارت

از ایجخاد و کخاربرد موثر منخابع هوش و شخخخخصخخخیخت یخک فرد کخه 
ای بخه اهمیخت این قخابلیخت محققخان و کخارفرمخایخان توجخه فزاینخده

 معطوف کرده اند.
با بررسی و مشخص شدن میزان توانایی دانشگاه ها در ابعاد  

گردد که با  پذیری پیشنهادات زیر مطرح می های رقابتو شاخص 
ها نها دانشگاه بتواند در میدان رقابت با سایر دانشگاه به کارگیری آ

المللی باقی بماند و خود را  چه در سطح داخلی و چه در سطح بین
های باالصعود کند. دانشگاه  ها به رتبه های دانشگاهبندیدر رتبه 

باید در حیطه آموزش و به دنبال باال بردن کیفیت آموزش و ایجاد 
های جدید باشد. استادان با رزومه قوی  یتنوع سازگار با تکنولوژ

های کارآموزی و کارورزی به ثورت جذب کند، به دنبال آموزش
نوآوری در  و در  ایجاد کرده  مناسب  آموزش  باشد. فضای  عمل 
ارائه خدمات مبتکر باشد. همچنین انعطاف در برنامه درسی و تنوع  

به  رشته  تشویق  را  استادان  و  داده  قرار  نظر  مد  را  اجرای  ها 
ها پشتیبانی کند و محتوای  های نوین تدریس کند. از ایدهروش

فارغ ورود  برای  را  حیطه آموزش  در  کند.  کاربردی  التحصیالن 
پژوهش به کیفیت و کمیت آن توجه داشته و رویکردی اتخاذ کند  

ها کارگشا باشد. کارایی دانشگاه را باال برده  که در انجام پژوهش 
پژوهش از  کارآفو  پایانهای  کند.  حمایت  و  نامهرینانه  ها 

های انجام شده را کاربردی کند و در تعامل با صنعت و  پژوهش
سیستم استقرار  به  نسبت  دانشگاه  باشد.  پیشگام  کار  های بازار 
های  مدیریت هوشمند و دانش نوین اقدام کرده و تمامی زیرساخت 

به  را  واحدفیزیکی  مدیریت  بر  گیرد.  نکار  دانشگاهی  ظارت  های 
کامل داشته باشد و اهداف دانشگاه را مدیریت کند. در بکارگیری 

های سیستم یکپارچه بین تمامی واحدها مدیریت کند و سیاست 
ها و انتخاب مدیران  دانشگاه را تبیین و مشخص کند. در انتصاب

به شایسته انتخاب  ساالر بودن را مالک قرار دهد و مدیرانی  روز 
پیاده در  که  انعطافسازی  کند  وجود  مدیریت  از  و  بوده  پذیر 

سبک گیرند.  بهره  خود  کار  در  با  مشاوران  جدید  مدیریتی  های 
ترویج داده و در    استفاده از اساتید خبره و توجه به تجربه گذشته را 

انداری  ها استفاده کند. راهروزترین سیستممدیریت و رهبری از به 
با  رشته  را  کشور  خارج  و  داخل  در  مجازی  از  های  استفاده 

اندازی و تقویت کند. در استفاده ار اینترنت  های نوین راهآوریفن
های دیجیتال بیشترین بهره را برده و در مورد بازار کار  و کتابخانه

های موجود به متقاضیان اطالعات کامل و جامعی ارایه کند  رشته 
فارغ بهبود  که  در  و  بوده  فعال  کار  بازار  در  دانشگاه  التحصیالن 

وضعیت علمی و حتی کاری فعال باشند. امکانات و تسهیالت الزم  
های فعال داشته را برای دانشجویان و اساتید فراهم کند، انجمن

دانشجویان  با  تعامل  برای  بیشتری  خارجی  دانشجویان  باشد، 
در   نمونه  دانشج.یان  برای  فرصت  ایجاد  و  کرده  جذب  داخلی 

رتباط مستمر با آنها داشته  های دانشجویی باشد و ااولویت برنامه 
شرکت ثبت  و  قراردادها  عقد  با  متنوع  خدمات  های باشد. 

راهدانش  را  دانشگاه  زیرمجموعه  خدمات بنیان  اریه  در  و  اندازی 
مشاوره خدمات  باشد.  پیشرو  اساتید  و  دانشجویان  به  ای بهتر 

ها، اعطای وام به  مناسب فراهم کردن امکانات رفاهی در خوابگاه
آموزشی  اساتید   بهتر  فضای  و  امکانات  ایجاد  دانشجویان،  و 

 گشا باشد. تواند راه می

 

 مالحظات اخالقی 
کلیه شرکت کنندگان در مطلعه با پر کردن فرم رضایت   

ها  نامه در این مطالعه شرکت کردند و پژوهشگران آن
این   نتایج تحقیق مطمئن کردند.  بودن  از محرمانه  را 

دکتر رساله  از  برگرفته  در  پژوهش  دهنوی  زهرا  ای 
با   تهران  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  دانشگاه 

 باشد.  می 1400385کد رهگیری و مصوب ایران داک
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