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های شهر کرمانشاه ژوهش حاضر تبیین مدل پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی در دانشگاههدف پ :چكیده

 شامل یاست. جامعه آمار یشیمایپ - یفیو روش، توص تیو از نظر ماه یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد .است

انتخاب شدند. ابزار  یاهیسهم یریگنمونهاست که با استفاده از استان کرمانشاه  هاینفر از کارکنان دانشگاه 333

از آن هستند  یها حاککرونباخ( پرسشنامه یآلفا بی)ضر ییای( و پاصوری) یی. روااستها، پرسشنامه داده یگردآور

افزار نرم توسط اتیحاصل از آزمون فرض جیبرخوردار هستند. نتا یخوب ییایو پا ییاز روا یریگاندازه یکه ابزارها

SMART-PLS  و با استفاده از آماره آزمونt ریمس بیو ضرا (β ،) نظام ای بر پویندگیکه شرایط زمینه دهدیمنشان 

 یشنهادپ دارد.کمترین میزان اثرگذاری را 465/3بیشترین تأثیر و شرایط علی به میزان  237/3به میزان  آموزشی

ها و جامعه و خانواده یبرا یکاربرد یاددهیو  یآموزش یهادانشگاه و صنعت دوره ینارتباط ب منظوربهشود که یم

 .یابد یشجامعه افزا یرهبران علم عنوانبهمردم  یاجتماع یحضور در بطن زندگ
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 مقدمه

یک سازمان قابلیت مهمی است که  و تحرک پویندگی     

ییرات محیطی سریع، موجبب خلبم منبابع    در مواجه با تغ

. بر همین اسبا  پوینبدگی ببر    شودیسازمان م درجدید 

تواننبد منبابع   هبا گگونبه مبی   این تأکید دارد که سبازمان 

صورت پایدار تغییر دهنبد، ببه همبین    را به خودارزشمند 

 شیافبزا « پوینبدگی » دلیل میزان توجهات به این دیدگاه

گیبری رفتباری پایبدار    جهبت  یعنیاست. پویندگی،  افتهی

مجبدد، تجدیبد و    یبندسازی، صورتسازمان در یکپارگه

تر بهبود و مهای خود و از همه مهبازسازی منابع و قابلیت

های مرکبزی در پاسبب ببه محبیط متغیبر      نوسازی قابلیت

دیگبران  هلفبات و  ) شدن به برتری رقابتی پایداربرای نائل

پویندگی آموزش ( 7339) . آمبروسینیو پاولوسکی(7332

، توسبعه یبا اصبال     عالی را ظرفیت دانشگاه ببرای ایجباد  

 ببه  هبا دانشبگاه داننبد.  صورت هدفمند میمنابع اساسی به

 داده قرار تأثیر تحت را جهان های امروزی،دگرگونی دلیل

 نببهیدرزم بسببزایی سببهم هبباطببوری کببه ایببن دانشببگاه 

 نیباز ردمبو  ماهر و متخصص نیروی تربیت و توانمندسازی

 در واقع مشخصه دارند. عهده بر جامعه مختلف هایبخش

 اسبت. « کیفیبت »و « رقاببت »های امروزی اصلی دانشگاه

-های موفبم در گبروس سیاسبت   دستیابی به اهدافِ دانشگاه

هبا،  و پژوهشی متناسب با واقعیت گذاری صحیحس آموزشی

های هر جامعه ببوده و پبرورش نیبروی    منابع و محدودیت

، کببارآفرین و نببوآور در دانشببگاه، مسببتلزمس داشببتنس خببال س

هبا و همکباری ببا    سباز در دانشبگاه  بینشس جبامعس ظرفیبت  

(. رشد 1334زاده باشد )ولینهادهای متولی در جامعه می

نام دهد؛ نرخ ناخالص ثبتآموزش عالی در ایران نشان می

درصد بوده در  4برابر  1344در آموزش عالی که در سال 

اخیبر ببه ببیش از هفبت درصبد رسبیده اسبت.        های سال

هرگند رشد کمی آموزش عبالی در ایبران ببا رونبد رشبد      

ناهمباهنگی رشبد    واسبطه ببه جهانی آن همگام بوده، امبا  

کمی تعبداد دانشبجویان ببا رشبد هیبات علمبی و منبابع        

کالبدی و مالی، درباره کیفیت بروندادهای نظبام آمبوزش   

 (.1395ن عالی تردیدهایی وجود دارد )بازرگا

هبای اساسبی   ها نشان داد که یکی از ضبعف نتایج پژوهش

تأکیبد ببر پیونبد صبنعت و      رغبم ببه های ایران در دانشگاه

دانشببگاه از برنامببه اول توسببعه بعببد از اننببالب، هم نببان 

ارتباط منظم و مستمری بین ایبن دو نهباد برقبرار نشبده     

ببا  سازی علم در ایران تجاری تنهانهاست به همین دلیل، 

و منبابع طبرفین نیبز     تأخیر صورت گرفته بلکه توانمندی

هبای اساسبی   ماند. لبذا ضبعف  برای هم ناشناخته باقی می

آموزش عالی ایران در حرکت به سمت کارآفرینی و ایجاد 

آفبرین  دانشگاه نسل سوم و دانشبگاه کبارآفرین یبا ثبروت    

سازی و ظرفیت یدهدر واقع همین ارزیابی، سازماناست. 

توانببد ع درون و بیببرون دانشببگاه بببیش از پببیش مببیمنباب 

به دنبال داشته  اتحرک و پویایی دانشگاه و آموزش عالی ر

یبک خبالا اساسبی در نظبام     عنوان باشد، موضوعی که به

لذا ما در این پبژوهش ببه    .مطر  است آموزش عالی ایران

دنبببال ارائببه مببدلی بببرای پوینببدگی و تحببرک در نظببام  

ی جدیبدی را  هاافمتا از این طریم آموزشی عالی هستیم 

را ببه سبمت    هبا آنترسبیم کنبیم و    هبا دانشگاهبرای این 

هبای صبورت   پویایی و تحرک سبو  دهبیم. لبذا پبژوهش    

زاده و دیگبران  گرفته در جهان به شر  زیر اسبت. نکبوئی  

الگوسببازی سبباختاری رابطببه بببین »( بببه بررسببی 1395)

. نتبایج نشبان   پرداخت «های پویا و پویایی محیطیقابلیت

 عنبوان بههای پویا داد: رابطه بین پویایی محیطی و قابلیت

زاده و دیگبران  های سطح باالتر معنادار است. نکبوئی سازه

هبای  مدل سازوکار اثرگذاری قابلیت»( به طراحی 1393)

پرداخببت، نتببایج نشببان داد؛  «پویببا بببر عملکببرد شببرکت

هبای  یم قابلیتغیرمستنیم و از طر طوربههای پویا قابلیت

زاده و عملیاتی ببر عملکبرد شبرکت اثرگبذار اسبت. ننبی      

هبای پویبا ببر    قابلیبت  ریتبأث »( به بررسی 1397دیگران )

؛ نشبان داد  یجنتبا پرداختنبد.  « توانمندی نوآوری محصول

ای مالحظهقابل ریتأثهای دارویی، های پویا در بنگاهقابلیت

رد. نعمتبی و  بر ارتنای توانایی نبوآوری محصبول بنگباه دا   

طراحببی مببدل مزیببت رقببابتی   »( بببه 1397دیگببران )

هبای پویبا و   های تولیدی بر مبنای تئوری قابلیبت شرکت

گببابکی راهبببردی در راسببتای توسببعه اقتصببادی شببهر   
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پرداختند، نتایج نشان دادند: گبابکی راهببردی،   « سمنان

های تولیدی شبهر  معناداری بر مزیت رقابتی شرکت ریتأث

ارزیابی » به( 1395) دیگرانمرادی و ست. سمنان داشته ا

 «های توسبعه سبرمایه انسبانی   رضایت کارکنان از سیاست

هبای توسبعه سبرمایه    متغیر سیاستپرداختند و دریافتند 

 .(7315بیکر )  ست.اترین میانگین بببیشانسانی دارای 

در همکباری ببا اجتماعبات     خلبم نبوآوری  »در پژوهشی  

ه در اسبتفاده از تبببادل  رویکبرد دانشبگا   افبت یدر« محلبی 

شبود  با نیاز محلی تعیین می اساساًدانش  شدهسازماندهی

شبود.  پاسب نوآورانه با ذینفعان مشتم می و از خلم دوباره

با توجه به پیشینه پژوهش و هم نین مدل مفهومی ارائه 

 از: اندعبارتاین پژوهش اصلی اهداف شده، 

 یام آموزشب و تحبرک نظب   یندگیبر پو یعل طیشرا تبیین

 استان کرمانشاه. یهادانشگاه

و تحببرک نظببام  ینببدگیبببر پو یانببهیزم طیشببرا نیببیتب

 .استان کرمانشاه یهادانشگاه یآموزش

و تحبرک نظبام    ینبدگ یگبر ببر پو  مداخلبه  طیشبرا  نییتب

 استان کرمانشاه. یهادانشگاه یآموزش

و تحببرک نظببام  ینبدگ یمبورد مطالعببه )پو  دهیببپد نیبی تب

 .یو استراتژ ندی( بر فرایآموزش

 .امدیبر پ ندهایفرا نییتب

 مواد و روش ها

و از نظبر نحبوه   « کاربردی»این پژوهش از نظر هدف      

اسبت. جامعبه   « پیمایشبی  -توصبیفی »هبا،  گردآوری داده

اسبتان کرمانشباه    یهاکارکنان دانشگاهنفر از  333آماری 

عنوان ابزار اصبلی  ، بهمحنم ساختهاز پرسشنامه . باشدیم

 گیری نظریاتاندازه ها استفاده شد. منیا گردآوری داده

کبامالً  »کبه از   اسبت  ای لیکرتپنج گزینه طیف بر اسا 

شده، نحوه نمره  ختم« کامالً موافنم» به و شروع «مخالفم

، محاسببه شبده   4تا نمبره   1دهی به سؤاالت نیز، از نمره 

اسبتفاده شبده    روایبی همگبرا  از است. برای تأیید روایبی  

 ازمعیبار  ایبن  (، 1931طبم گفته فورنبل و الرکبر )   است.

 34/3( بیشبتر از  AVEهبای خروجبی )  میانگین واریانس

از معیبار )ضببریب پایببایی  نیببز پرسشبنامه   . پایبباییاسبت 

( استفاده شده 1931( بر طبم نظر فورنل و الکر )ترکیبی

تمبامی متغیرهبا در ایبن     یبب یترک ییایب است. ضبرایب پا 

 ( بیشتر است.3. 23ندار )پژوهش، از حداقل م

 هایافته

از روش حداقل مربعات جزیی استفاده پژوهش در این 

افببزار مببورد اسببتفاده در ایببن پببژوهش  شببده اسببت. نببرم

SMART-PLS افببزار از روش حببداقل اسببت. ایببن نببرم

هبای معبادالت سباختاری    مربعات جزئی برای ارائبه مبدل  

أثیر افببزار بببرای آزمببودن تببکنببد. ایببن نببرماسببتفاده مببی

هبای مسبیر   مبدل . افزار مناسببی اسبت  نرم یکنندگلیتعد

PLS شوند. مرحله اول نمره تخمین زده می در دو مرحله

متغیرهببای پنهببان بببرای هببر متغیببر پنهببان تخمببین زده 

متغیرهبای   یکنندگلیشود؛ و در مرحله دوم ننش تعدمی

هبا در مبدل مسبیر بررسبی     نهفتبه بسبته ببه وضبعیت آن    

افزار و تحلیل های حاصل از نرمامه خروجیگردد. در ادمی

 ها آورده شده است.آن

 

 
T. نتایج آزمون 1نمودار 
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دار ببودن اثبر   ( یبا معنبی  T-Value) tقابل ذکبر اسبت ارزش   

 96/1بیشبتر از   Tاگر منبدار   .دهندمتغیرها را بر هم نشان می

دار اسبت. اگبر ببین    باشد یعنی، اثر مثبت وجبود دارد و معنبی  

تر وجود ندارد و اگر کوگک یباشد اثر معنادار -96/1تا  +96/1

معنببادار اسببت؛ و  یباشببد یعنببی اثببر منفببی دارد ولبب - 96/1از 

باشد بدین معناسبت کبه    6/3هم نین ضرایب مسیر اگر باالی 

 6/3تبا   3/3میان دو متغیر وجود دارد، اگبر ببین    ارتباطی قوی

رتباط ضعیفی وجود باشند ا 3/3ارتباط متوسط و اگر زیر باشند 

 1 صورت مختصر در جبدول (  نتایج به1نمودار ) بر اسا . دارد

شده است. بررسبی همبسبتگی ببین متغیرهبای پنهبان:       آورده

هبای  ببوده و همبسبتگی   PLS Algorithmمربوط به آزمون 

دهد. در اینجا از منبادیر  مربوط به متغیرهای پنهان را نشان می

AVE یا قطر مباتریس   1یگزین اعداد ها را جاجذر گرفته و آن

. آزمون الگوی ساختاری با اسبتفاده از بررسبی ضبرایب    شودمی

های یا واریانس تبیین شده، فرضیه R2( و منادیر Betaمسیر )

 (1جبدول )  نیبز از آزمبون در   tآزماید و منبادیر  پژوهش را می

Bootstrapping مشاهده استقابل. 

 مربوط به بارهای عاملی tو آماره های همبستگی متغیرهای مکنون  .1جدول 

 یعامل یمربوط به بارها t یهاآماره

 
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

 0.000 43.619 0.060 0.632 0.632 پویندگی و تحرک نظام آموزشی <- یانهیشرایط زم

 0.000 143.393 0.004 0.456- 0.456- پویندگی و تحرک نظام آموزشی <- شرایط علی

 0.000 121.362 0.006 0.567 0.567 پویندگی و تحرک نظام آموزشی <-گر شرایط مداخله

 0.000 23.413 0.087 0.433- 0.434- و فرایند یاستراتژ <-پویندگی و تحرک نظام آموزشی

 1.714 0.069 0.121- 0.119- پیامدها <-و فرایند  یاستراتژ
0.000 

 

 همبستگی بین متغیرهای پنهان

 
و  یاستراتژ

 فرایند
 گرشرایط مداخله شرایط علی یانهیشرایط زم

پویندگی و تحرک 

 نظام آموزشی
 پیامدها

      1.000 و فرایند یاستراتژ

     1.000 0.886 یانهیشرایط زم

    1.000 0.814 0.755 شرایط علی

   1.000 0.644 0.629 0.610 گرمداخله شرایط

  1.000 0.723 0.784 0.893 0.975 پویندگی و تحرک نظام آموزشی

 0.924 0.608 0.698 0.813 0.865 پیامدها
1.000 

 

 ضرایب بتا روی مسیر

 
 ریضریب مس

(Beta) 

 داریضریب معنی

(STDEV) 
 داریسطح معنی (r2ضریب تعیین )

 393/0 393/3 465/0 ی و تحرک نظام آموزشیپویندگ <-شرایط علی 
000/0 

 

 393/0 623/5 237/0 پویندگی و تحرک نظام آموزشی <-ای شرایط زمینه
000/0 

 

 000/0 393/0 453/4 493/0 پویندگی و تحرک نظام آموزشی <-گر شرایط مداخله

 326/0 735/4 615/0 فرایندها <-پویندگی و تحرک نظام آموزشی 
000/0 

 

 000/0 356/0 962/7 439/0 پیامد <-ایندها فر

توان گفت که ضریب مسبیر  ، می1مطابم با جدول شماره 

 بین شرایط علی و پویندگی و تحرک نظام آموزشی برابر با

(465/3=βاست )  مندار ضبریب معنباداری ببرای هبردو     و

باشد و گبون ایبن منبدار بیشبتر از     ( میt=393/3برابر با )

و تحرک نظبام   یندگیبر پو یعل طیاست لذا شرا  96/1

. مطابم اثرگذار استاستان کرمانشاه  یهادانشگاه یآموزش

توان گفت کبه ضبریب مسبیر ببین     ، می4با جدول شماره 

ای و پویندگی و تحرک نظام آموزشبی براببر   شرایط زمینه
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( است. مندار ضریب معناداری برای هبردو  β=237/3/3با )

باشد و گبون ایبن منبدار بیشبتر از     ( میt=623/5برابر با )

و تحبرک   ینبدگ یپو بر یانهیزم طیاست لذا شرا  96/1

. اثرگبذار اسبت  استان کرمانشاه  یهادانشگاه ینظام آموزش

توان گفت که ضریب مسبیر  ، می4مطابم با جدول شماره 

گر و پویندگی و تحرک نظبام آموزشبی   بین شرایط مداخله

( است. منبدار ضبریب معنباداری ببرای     β=493/3) برابر با

باشد و گون این مندار بیشبتر  ( میt=453/4هردو برابر با )

و  ینبدگ یپو ببر گبر  مداخلبه  طیاست لبذا شبرا    96/1از 

اثرگبذار  استان کرمانشاه  یهادانشگاه یتحرک نظام آموزش

دهد که شرایط . هم نین نتایج جدول فو  نشان میاست

از  393/3گببر ای و شببرایط مداخلببهی، شببرایط زمینببهعلبب

بینبی  تغییرات پویندگی و تحرک نظبام آموزشبی را پبیش   

است. فرضبیه   پایینبینی بینی یک پیشکند. این پیشمی

توان گفت که ضریب ، می4مطابم با جدول شماره  :گهارم

مسیر بین پویندگی و تحبرک نظبام آموزشبی و فراینبدها     

( است. منبدار ضبریب معنباداری ببرای     β=615/3برابر با )

باشد و گون این مندار بیشبتر  ( میt=473/4هردو برابر با )

و  ینببدگیمببورد مطالعببه )پو دهیبباسببت لببذا پد  96/1از 

. ی اثرگذار اسبت و استراتژ ندی( بر فرایتحرک نظام آموزش

پوینبدگی و  دهد کبه  هم نین نتایج جدول فو  نشان می

را  فراینببدهااز تغییببرات  326/3 وزشببیتحببرک نظببام آم

 پبایین بینبی  بینی یبک پبیش  کند. این پیشبینی میپیش

داری دارد. مطبابم ببا   معنبی  یرفرایندها بر پیامد تبأث  است.

تبوان گفبت کبه ضبریب مسبیر ببین       ، می4جدول شماره 

( است. مندار ضریب β=439/3فرایندها و پیامدها برابر با )

باشبد و گبون   ( مبی t=962/7ر با )معناداری برای هردو براب

 امبد یببر پ  نبدها یاست لذا فرا  96/1این مندار بیشتر از 

دهبد  هم نین نتایج جدول فو  نشان می .یرگذار استتأث

بینببی از تغییببرات پیامببدها را پببیش 356/3کببه فراینببدها 

 .کندمی

 Blindfoldingبببرای بررسببی کیفیببت مببدل از آزمببون 

، خص بررسبی اعتببار حشبو یبا فزونگبی     استفاده شبد. شبا  

و کیفیت مدل را نشبان   شدهکیفیت مدل ساختاری گفته 

 ایبن  دهد. شاخص اعتبار اشتراک یا روایی متناطع اگبر می

گیبری کیفیبت   شاخص پنهان مثببت باشبد، مبدل انبدازه    

مناسبب دارد. ببرای بررسبی بببرازش کلبی مبدل از معیببار      

GOF 36/3و  74/3، 1/3شود که سه منبدار  استفاده می 

 GOFعنببوان منببادیر ضبعیف، متوسببط و قببوی بببرای  ببه 

 است. شدهیمعرف

 همبستگی و میانگین متغیرهای پژوهشمیزان  .7جدول 

 R2میانگین  میانگین پایایی اشتراکی 

 237/0 379/0 متغیرهای مکنون

 

 و مندار آن به شر  زیر است: GOFنحوه محاسبه 

GOF = 

== 

ببه میبزان    GOFآمبده ببرای   دسبت با توجه به منبدار ببه  

شود. ایبن  برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید می 334/3

 دهد که کل مدل ما از کیفیت قوی مندار نشان می

 

 Construct برخوردار اسبت. هم نبین نتبایج و منبادیر    

Crossvalidated Redundancy و Construct 

Crossvalidated Communality   نیببز در جببدول

 .باشدقابل مشاهده می 3شماره 

 Construct Crossvalidated Redundancy ریمقاد .3جدول 

 Construct Crossvalidated Redundancy یرمقاد

 SSO SSE 
Q2 (=1-

SSE/SSO) 

 0.007 5,442.858 5,481.000 و فرایند یاستراتژ
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  3,132.000 3,132.000 یانهیشرایط زم

  3,915.000 3,915.000 شرایط علی

  2,871.000 2,871.000 گرشرایط مداخله

 0.007 1,554.844 1,566.000 پویندگی و تحرک نظام آموزشی

 0.004 3,119.800 3,132.000 پیامدها

 Construct Crossvalidated Communality یرمقاد

 SSO SSE 
Q2 (=1-

SSE/SSO) 

 0.440 3,066.953 5,481.000 و فرایند یاستراتژ

 0.444 1,742.215 3,132.000 یانهیشرایط زم

 0.406 2,323.555 3,915.000 شرایط علی

 0.428 1,641.287 2,871.000 گرشرایط مداخله

 0.289 1,113.049 1,566.000 پویندگی و تحرک نظام آموزشی

 0.250 2,347.853 3,132.000 پیامدها

 شده یینتب یانسوار یزانم

 R Square 
R Square 

Adjusted 

 0.375 0.376 و فرایند یاستراتژ

 0.919 0.920 یانهیشرایط زم

 0.828 0.829 شرایط علی

 0.887 0.888 گرشرایط مداخله

 0.397 0.398 پویندگی و تحرک نظام آموزشی

 0.345 0.346 پیامدها

 یریگجهینتبحث و 

یط علبی ببر   نتایج پژوهش حاضر نشبان داد کبه شبرا        

و میببزان  465/3بببه میببزان  آموزشببی نظببام پوینببدگی

باشببد. هم نببین شببرایط مببی اثرگببذار 333/3معنبباداری 

، 237/3ببه میبزان    آموزشبی  نظبام  ای بر پوینبدگی زمینه

آموزشبی ببه میبزان     نظبام  بر پویندگی گرمداخلهشرایط 

بر فراینبدها ببه    پویندگی و تحرک نظام آموزشی، 493/3

و  439/3ببه میبزان    فراینبدها ببر پیامبد    و 615/3میزان 

بوده است. بر این اسا  شبرایط   اثرگذار 333/3معناداری 

 237/3ببه میبزان    آموزشبی  نظبام  ی بر پوینبدگی انهیزم

به  آموزشی نظام بیشترین تأثیر و شرایط علی بر پویندگی

میزان اثرگبذاری را داشبته اسبت.     نیکمتر 465/3میزان 

و همکباران   ضائیانایج پژوهش رنتایج پژوهش حاضر با نت

(، اسبببدی و 1395همکببباران )(، آرمبببان مهبببر و 1394)

هبا ببه   (، همسو است. لبذا ایبن پبژوهش   1393همکاران )

   ینیآفرننش اهمیت منابع انسانی متخصص دانشگاهی و

 

اند، ببر ایبن   کرده تأکید صنعت و جامعه با ارتباط درها آن

هبای  زمینبه  تبوان ببه ننباط قبوت ایبن منالبه در      مبنا می

مختلفی از جمله، توجه به نیروی انسانی دانشگاهی یعنی 

منولبه   عنبوان ببه های آموزشبی  اساتید متخصص و برنامه

 عنبوان ببه بخش علی؛ به شناسبایی امکانبات و تجهیبزات    

-های نبرم منوله ای؛ به شناسایببیمنوله مهم بخش زمینه

دگی گرهبا در پوینب  مداخله عنوانبهافزاری افزاری و سخت

هببای بببین نظببام آمببوزش عببالی؛ بببه شناسببایی همکبباری

سازمانی و معرفی توانمندسازی ذینفعان کلیبدی آمبوزش   

استراتژی مهم پویندگی نظام آموزش  عنوانبهعالی استان 

عالی و در نهایت به پیامد نهایی مدل کمبی پبژوهش کبه    

ای و علبی اسبت و   از دیگر عوامل فرایندی و زمینبه  متأثر

ی علبم و  سباز یتجبار ی یعنبی تولیبد و   سازیتجارشامل 

تبوان  سیستم ارتناا بود، اشاره داشت. بر ایبن اسبا  مبی   

( نیسوم )کارآفرها به سمت نسل داد که دانشگاه پیشنهاد
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 پیونبد  گیری کنند، هم نین( جهتمحورجامعهو گهارم )

دانشگاه و صنعت ایجاد شود.  بین مستنیم مادی و معنوی

ارتبباط ببین    منظبور بهشود که د میاز سوی دیگر پیشنها

 کباربردی  یباددهی  و آموزشی هایدانشگاه و صنعت دوره

 اجتماعی زندگی بطن در ها و حضورخانواده و جامعه برای

جامعه افبزایش یاببد. لبذا در     علمی رهبرانعنوان به مردم

کل با توجه به شبرایطی کبه در زمینبه ننباط مهبم ایبن       

 یکم یارائه الگو گارگوبپژوهش و پیشنهادهایی که در 

اشاره شد بایستی گبذری ببه    ینظام آموزش عال یندگیپو

هایی بود کبه  نناط ضعفی که بیشتر برگرفته از محدودیت

در روند تحنیم اثراتی هرگند کوتاه بر پبژوهش گذاشبت،   

ایبی کبه   اشاره کرد، هرگند پژوهشگر توانست با تیم خبره

دل کمی کمرنگ کند: در این زمینه دارد، اثرات آن را بر م

های ارزیابی نظام عبالی  عدم امکان شناسایی کامل گالش

هبای  هبای اسبتان  در استان و منایسه آن با سایر دانشبگاه 

کارشناسببان  یدر اظهارنظرهببا یکببارمحافظببه؛ جببوارهببم

تبالش پژوهشبگر    رغمیب عل شبوندگان، مصاحبه و یآموزش

 .شوندگانمصاحبه نانیجلب اطم یبرا

 خالقیا تمالحظا

 منابع معرفی با که ستا هشد سعی هشوپژ یندر ا     

و  عایتر علمی یدارامانببت خالقی، البببصا ده،ستفاا ردمو

 .دشو دهشمر ممحتر رثاآ نیمؤلف یحم معنو
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Abstract: Educational system in Kermanshah Universities. The aim of this study was 

applied and in terms of the nature and method was a descriptive survey. The population 

consisted of 330 university members in Kermanshah province using quota sampling 

method. Questionnaire was used for data collection, and also the validity (face) and 

reliability (Cronbach's alpha coefficient) of the questionnaires were confirmed. The 

results of the hypothesis testing by SMART-PLS software, using t-test and path 

coefficients (β) indicated that the contextual conditions had the most impact on 

educational system scaling (0.732) and the causal conditions scaling 0.556 had the least 

effect. Hence, it is proposed to enhance the links between academia and industry of 

educational and applied courses for the community and families and engaging in the 

depth of social life as scientific leaders of society. 
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