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 چکیده
برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت  گیریابزار اندازه یابیو اعتبار یاسازیحاضر با هدف ساخت، پا پژوهش

با طرح  روش تحقیق ترکیبی از پژوهش، این انجام برایانجام شده است. نظام آموزش عالی ایران 

ی پژوهش با استفاده از روش نظریه کیفی بخش در ابتدا .شده است ستفادها مدل توسعه ابزار–اکتشافی

خرده مؤلفه طراحی  517مؤلفه و  51 ای بانامهخبرگان آموزش عالی، پرسشنفر از  60ای و مصاحبه با زمینه

نفر از خبرگان آموزش  44در یک مطالعه مقدماتی روی  شدهطراحیپرسشنامه شد. سپس، در بخش کمی، 

ی نهایی و نامه اقدام شد. سپس، نسخهبر اساس، بازخوردهای دریافتی به اصالح پرسشعالی ایران اجرا شد. 

 توسط پرسشنامه اعتبارنفر از خبرگان آموزش عالی کشور قرار داده شد.  596در اختیار آن  شدهاصالح

 کیفی بخش در. گردید محاسبه( 945/6) کرونباخ آلفای وسیلهبه آن پایایی و ییدشدهتأ نظرانصاحب

تصادفی  ایطبقهگیری روش نمونه از کمی بخش در و احتمالی غیر گیری هدفمندروش نمونه از پژوهش

استفاده شد. با  ساختاری معادالت یابیمدل تحلیل از گیری مزبور،آزمون ابزار اندازه برای .شد استفاده

                                                           
1. reliability making 
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اصالح و تعدیل خرده مؤلفه  516مؤلفه و  55گیری مزبور به ی اول، ابزار اندازهانجام تحلیل عاملی مرتبه

گانه احصاء شده دارای بار  55های مؤلفه که داد نشان ی دوم نیزمرتبه تأییدی عاملی تحلیل نتایج .یافت

اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران است.  گیریبینی ابزار اندازهپیش جهت کافی عاملی

برابر با  (GFI) ،69/6برابر با  (RMSEA)، 954/5برابر با  (CMIN/DF)برازش،  هایشاخص ،همچنین

970/6 ،(AGFI)  969/6برابر با ،(CFI)  954/6برابر با ،(NNFI)  916/6برابر با ،(TLI) با  برابر

666/5 ،(IFI)  و 954/6برابر با (RFI) برای  شدهطراحی گیریاندازهابزار  دهد،نشان می 951/6 ر بابراب

 نظام آموزش عالی ایران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است. و تضمین کیفیت اعتبارسنجی

روش تحقیق  ای،ی زمینهنظریه اعتبارسنجي و تضمین کیفیت، عالي، آموزش: كلیدي واژگان

 یابي معادالت ساختاریدانشگاه، مدل ترکیبي،

 مقدمه

اینکنه   منظنور بنه ی اعتبارسننجی کنننده،   مؤسسه آناز طریق که  یندی استفرا اعتبارسنجی،

 یشپن هنا و اسنتانداردهای از   تشخیص دهد ینک مؤسسنه آمنوزش عنالی از حنداقل منال       

 ازنظنر ی آن مؤسسه را خاص آموزش یبرخوردار است، کل فعالیت یا یک برنامه شدهیینتع

تصنمی    صنورت بنه ) 5ی اعتبنار اعطنا  معمنوالا  ینن فرآینند،  ا یجنه نت کنند. یفیت ارزیابی منی ک

که مدت اعتبار آن محندودیت   فعالیت مجوزی صدور و گاه 5شناختن یت(، به رسمیربله/خ

 ارزینابی و  ی؛او دوره ینه اول 6بررسنی –اعتبارسنجی بنه شنکل خنود    روندزمانی دارد، است. 

 .یان بیرونی استتوسط همتا

 ینند فرآ اجنرای  (الن  ) :اسنت  شامل سه مرحله خناص  ، فرآیند اعتبارسنجیطورکلیبه 

ی ینا برنامنه  سسنه  ؤم از و کارکننان  مندیران  ،عضنای هینأت علمنی   توسنط ا  4ینابی ارز -خود

از اسنتانداردها و   ایمجموعنه  ارزینابی در قالنب  -ی گنزارش خنود  یجهنت ارسالو  آموزشی؛

 انین اتهم تی  شده توسطانجام بازبینی بررسی)ب( . اعتبارسنجی کنندهی ها به مؤسسهمال 

                                                           
1. Awarding of status 
2. Recognition 
3. Self‐study 
4. Self‐evaluation process 
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شنواهد،   یبررس، به 5اند. تی  همتایانشدهانتخاب  اعتبارسنجی کنندهی مؤسسه یوسیلهبهکه 

یجه گزارش سننجش را  نتاز کارکنان آموزشی و اداری پرداخته و و مصاحبه  ید از محلبازد

 یبررسن  (ج. )کننند ارسنال منی   اعتبارسننجی کنننده   یکمیسنیون مؤسسنه   به یهتوصدر قالب 

یفیننت توسننط مربننوب بننه ک معیارهننای از معینننی یبننر اسنناس مجموعننه هنناتوصننیه شنواهد و 

در صورت مناسنب بنودن، ابنال      و ییقضاوت نها ،درنتیجهو ؛ دهاعتبارسنجی کننیسیون کم

، تنهنا  یاعتبارسننج  .(5667سنایر مؤسسنات منتخنب )یونسنکو،     سسنه و  ؤبه می رسم تصمی 

هنا بتواننند پنی ببرنند ینک      هنا، مقامنات دولتنی و رسنانه    راهی است که دانشجویان، خانواده

کنند )شنورای اعتبارسننجی آمنوزش     می ارائه باکیفیتهای آن، آموزش دانشگاه و یا برنامه

 (.5650عالی، 

بننا توجننه بننه مطالننب فننوه، تنهننا راه رسننیدن بننه تضننمین کیفیننت در آمننوزش عننالی،     

طبنق گنزارش    .اعتبارسنجی است. به دیگر سخن، اعتبارسنجی، ابزار تضنمین کیفینت اسنت   

اعتبار،  ازنظر. (، اعتبارسنجی ه  اعتبار و ه  فرایند است5654) 5شناسی آمریکاانجمن روان

توانسنته از عهنده    برنامنه  مؤسسنه ینا   اسنت کنه   6یعمنوم  یرساناطالع یمنزلهبهاعتبارسنجی 

 عننوان به .برآید اعتبارسنجی کنندهنمایندگیِ  موردنظریفیتِ ک یاستانداردها برآورده کردن

رسننمیت یننافتن از سننوی نمایننندگیِ  اسننت کننه  یننن حقیقننتا فرآیننند، اعتبارسنننجی مبننین

 بیروننی  بنازبینی و بررسنی  –خنود رای برنامنه بن   ، مستلزم تعهد مؤسسنه ینا  اعتبارسنجی کننده

صنورت   اسنتانداردها  ی بنرآورده سناختن  برا تنهانههمایان علمی خود است. این کار  توسط

و کنارآموزی  آمنوزش   یفیت ارائنه بردن ک یی برای باالهابه دنبال راه ، بلکه، پیوستهگیردیم

 است.

شناسی آمریکا، در بیانی زیبا و خالقانه توسط یکی از گزارش انجمن روانمشابه با 

(، اعتبارسنجی به رسانه و بازار تعبیر 5644خواه، نظران آموزش عالی کشور )فراستصاحب

ای ای و میان برنامهای میان مؤسسهرسانه یمنزلهبهرسانه، اعتبارسنجی  عنوانبهشده است. 

، شده یاعتبارسنجارد و از طریق آن، دانشجویان یک دانشگاه ای داست، ارزش مبادله
                                                           
1. Team of peers 
2. American Psychological Association 
3. public notification 
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جایی هیأت علمی، مؤسسات توانند در دانشگاه دیگری ادامه تحصیل دهند؛ و یا در جابهمی

 یمنزلهبهبازار، اعتبارسنجی  عنوانبهتوانند تصمیمات مطمئنی اتخاذ کنند. مقصد می

های مختل  قاضیان و مشتریان فرآوردهکنندگان، متسازوکاری برای مراقبت از مصرف

دانشگاهی است. در این بازار، اطمینان عمومی نسبت به اعتبار مدار  دانشگاهی، خدمات 

دهندگان و نیز دولت در ازای سهمی که شود. مالیاتتخصصی و محصوالت آن میسر می

ن کار، شوند. جهادر تأمین آموزش عالی دارند، نسبت به بازده مطلوب آن مطمئن می

و ه  برای استخدام  صنعت و خدمات، ه  برای تأمین نیازهای تخصصی، تحقیق و توسعه

گیری عقالنی برای تصمی  اعتمادیقابلنیروی کار متخصص، به اطالعات کافی و 

ملی نسبت به مؤسسات آموزش عالی و علمی خود برای  نفعانذیکنند. دسترسی پیدا می

نفعان ی ذییابند و همههای جهانی، اطمینان میرقابتبخش با همراهی فعال و رضایت

کنند که سازوکارهای مؤثری برای تضمین کیفیت آن وجود آموزش عالی احساس می

 دارد.

خاستگاه اولیه  هرچندمفاهی  کامالا وابسته به فرهنگ است. اعتبارسنجی یکی از 

آمریکا بوده است. ولی، با ورود این نظام به هریک از ممالک  متحدهایاالتاعتبارسنجی، 

بازرگان )به نقل از جهان، رنگ و بوی فرهنگی خاص کشور مقصد را به خود گرفته است. 

( تأکید کرده که الگوهای ارزشیابی با فرهنگ و شرایط ارتباب دارند و 5644فراستخواه، 

کند که آموزش عالی( ایجاب می ویژهبهامر آموزش )و  هایپیچیدگیگذشته از این، 

رویکرد ترکیبی اتخاذ شود و نه این یا آن الگو )یا الگوها(، بلکه تلفیقی مناسب از بسیاری 

، ربط وثیقی بین نظام اعتبارسنجی در مناطق و حالدرعین مبنا قرار بگیرد. هاآناز 

برخی  رغ بهوجود دارد و  هاآنهای کشورهای مختل  جهان با فرهنگ و زمینه

های ایرانی، خصوصیت فرهنگ و زمینه ،المللیبینها و عناصر مشتر  در مقیاس مشابهت

خود را دارد و ساختار مطلوب نظام ارزیابی اعتبارسنجی آموزش عالی در آن  فردمنحصربه

 فردمنحصربههای المللی و تراز جهانی باید ویژگیضمن تبعیت از معیارهای مشتر  بین

 (.5644خود را نیز دارا باشد )فراستخواه، 
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، برای انجام اعتبارسنجی باید عواملی با توجه به شرایط و کهاینآنچه مسل  است 

 موردنیازهای مؤلفه، روازاین فرهنگ بومی برای نظام آموزش عالی کشور تعیین شود.

شور، باید بیانی است از شرایط مطلوب آموزش عالی ک درواقعجهت اعتبارسنجی، که 

گرایی ساخت ازنظر. آموزش عالی به عمل آید یشدهشناختهمتخصصان برجسته و  وسیلهبه

توان استنباب کرد که اعتبارسنجی دانشگاهی محصول مشتر  تعامالت ، می5اجتماعی

توان گفت، بهترین بنابراین، می. هاستآنای اجتماعی همتایان دانشگاهی و تجارب حرفه

و شرایط  دیدگاه ،، محیطفرهنگ و طراحی نظام اعتبارسنجیِ متناسب با برای تدوینروش 

ایران کشوری است با  .و کسب نظر از متخصصان است مشورت خواهیای کشور، زمینه

 خود. این امر، لزوم طراحی مدل اعتبارسنجی متناسب با فردمنحصربهمختصات فرهنگی 

 کند. برکشور را مضاع  می و بافتی یفرهنگای، اجتماعی، محیطی، زمینه ی،بوم یطشرا

گیری با بهره اعتبارسنجی بومی برای الگوی که است این تحقیق مسئله یادشده نکات پایه

از عوامل مورد  ایمجموعهی الزم است دربارهبنابراین،  .کند طراحی خبرگان علمی ازنظر

ت دستیابی به کیفیت های الزم جهارزیابی توافق حاصل شود و مشخص گردد که مؤلفه

 چیست؟( الزامات)

گینری بنرای سننجش    طراحنی ینک ابنزار انندازه    "هدف کلنی پنژوهش،    بر این اساس،

تنر اینن   اسنت. اهنداف خناص    "های کشنور وضعیت اعتبارسنجی و تضمین کیفیت دانشگاه

نظنام   و تضمین کیفینت  اعتبارسنجیهای خرده مؤلفهو  هامؤلفهاحصاء و تدوین "نیز  تحقیق

بنا توجنه اهنداف فنوه، اینن       اسنت.  "هنا آن پایاسازی و اعتباریابی و نیز آموزش عالی ایران

 :است بوده به شرح زیرپژوهش به دنبال پاسخ برای سه سؤال 

 نظام آموزش عالی ایران چیست؟ و تضمین کیفیت اعتبارسنجی هایمؤلفه .5

 چیست؟ عالی ایراناعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش  هایخرده مؤلفه .5

نظام آموزش  و تضمین کیفیت اعتبارسنجی گیریپایایی و اعتبار ابزار اندازهمیزان  .6

 عالی ایران از دیدگاه خبرگان علمی چقدر است؟

                                                           
1. Social constructivist 
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 شناسي پژوهشروش

شناسنی، بنه ننام    هنای تحقینق ینا جننبش سنوم روش     آوردِ ننوین روش در این پژوهش، از ره

 زعن  بنه . مدل توسعه ابزار، بهره گرفته شده است–کتشافیبا طرح ا رهیافتِ پژوهش ترکیبی

قنادر   تنهنایی بنه هنای کمنی و کیفنی    از روش ینک هنی  (، 5667) 5کرسول و پالنو کالر 

گراینی،  تجربنه  ازنظنر هنای کمنی و کیفنی کارسناز باشنند.      ترکینب روش  یاندازهبهنیستند 

بینننی پژوهشننگر یننا جهننان یمورداسننتفادهتننر از روش بررسننی سننؤال پننژوهش بسننی مهنن  

(. بنه پینروی از   5994، 5ی زیربننای روش اسنت )اقتبناس از تشنکری و تندلی     دهننده تشکیل

پنژوهش از طنرح پنژوهش     یندر ا (،5664) یالنو مک م (5666) کرسول (،5664) 6برگ

 شده است. استفادههای کیفی و کمی غیرآزمایشی، روش ترکیبی، با ویژگی

بندی زاویه"، مفهوم شوداثربخش از رهیافت روش ترکیبی استفاده  طوربهبرای اینکه 

ها از منابع آوری داده، اشاره به جمع1بندی. زاویهبوده استنظر  مطمحنیز  "4زمانه 

بر این اساس، در (. 5666، 0ای یکسان دارد )یینتأیید واقعیت یا پدیده منظوربهچندگانه 

 با توجه بههمچنین،  ای دنبال شده است.ی زمینهنظریهاز طریق  یفیک یکردرو ین پژوهش،ا

ی پژوهش طرحدو نوع از این پژوهش است،  جزئیی نیز کم یهاداده یآورجمع اینکه،

اند از: استفاده از روش این دو روش عبارت مرتبط با روش غیرآزمایشی انتخاب شده است.

 یابی معادالت ساختاری.یابی و روش مدلزمینه

 های طرحآوری دادهروش جمع(، یفیو ک ی)کم ترکیبی اتخاذ پژوهش عالوه بر

ها به شکل آوری ترکیبی دادهجمع. (5666 ،7دیلمن) ترکیبی داشته استالت نیز حپژوهش 

، اندساخت ی نیمه های الکترونیکی، مصاحبههای کتبی، پرسشنامهپرسشنامهاستفاده از 

 .پژوهشی ایران و جهان بوده است برداری و بررسی ادبیاتمشاهده، یادداشت

                                                           
1. Creswell & Plano Clark 
2. Tashakkori & Teddlie 
3. Berg 
4. Concurrent triangulation 
5. Triangulation 
6. Yin 
7. Dillman 
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های خبرگان علمی به شرح ذیل بوده ی آماری بخش کیفی پژوهش شامل گروهجامعه

 است:

 ی آموزش عالی کشور؛نظران برجسته حوزهصاحب .5

 ریزی آموزش عالی؛ی پژوهش و برنامهاعضای هیأت علمی مؤسسه .5

اعتبارسننجی و تضنمین    اعضای هیأت علمی و کارشناسان مرکنز تحقیقنات، ارزشنیابی،    .6

 کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش و آموزش؛

 اعضای هیأت علمی سازمان سنجش و آموزش کشور. .4

 های ذیل بوده است:شامل گروه نیز ی آماری بخش کمی پژوهشجامعه

 دانشگاه(؛ 96های دولتی )معاونین پژوهشی و آموزشی( دانشگاه)روسای  .5

 66رینزی آمنوزش عنالی )   مؤسسنه پنژوهش و برنامنه    و کارشناساناعضای هیأت علمی  .5

 نفر(؛

نظنران و اسناتید آمنوزش عنالی و     صناحب  وینژه بنه ی اساتید آموزش عالی کشور، کلیه .6

 16ی دانشگاه عالمه طباطبنائی، دانشنگاه تهنران و دانشنگاه شنهید بهشنتی )      های وابستهزمینه

 نفر(؛

های عالمه طباطبنایی،  دانشگاهی پژوهشی آموزش عالی دانشجویان دوره دکتری مرحله .4

 نفر(؛ 51بهشتی )تهران و شهید 

اعضای هیأت علمی و کارشناسان مرکنز تحقیقنات، ارزشنیابی، اعتبارسننجی و تضنمین       .1

 نفر(؛ 56کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش )

 نفر(؛ 51) مدیرکلعلوم، تحقیقات و فناوری تا سطح  وزارتمدیران ستادی  .0

 نفر(؛ 4های شاخص شهر تهران )ظارت دانشگاهمدیران دفتر ارزیابی و ن .7

 نفر(؛ 4های شاخص شهر تهران )ریزی دانشگاهمدیران دفتر سنجش و برنامه .4

 نفر(. 96) های دولتینی دانشگاهومسئولین ارزیابی در .9
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بنابراین، در ؛ است 5تحقیق ترکیبی یهاطرحشناختی جز روش ازنظراین پژوهش  

ای تصادفی و تعیین حج  نمونه بر اساس جدول طبقهگیری بخش کمی از روش نمونه

نفر از خبرگان آموزش  596بر این اساس،  ( استفاده شده است.5976) 5کریسی و مورگان

گیری در بخش کیفی پژوهش نیز، از روش نمونه تصادفی انتخاب شدند. طوربهعالی 

افراد مطلع مصاحبه با  منظوربه (5649اقتباس از فراستخواه، ) یبرفگلوله  صورتبه، هدفمند

 بخش کیفی،، در این روازاین .(5649محمدپور،اقتباس از استفاده شده است ) بانیا دروازه

 .ندگیری هدفمند انتخاب شدنمونه صورتبه نفر از خبرگان آموزش عالی 60

 پژوهش حاضر از قرار زیر است: گیریابزار اندازه

اقتباس از )است  یهدف عمل کیبه  یابیدست ویوججستدر پژوهش  ینابا توجه به 

ز چهار منبع صورت گرفت، که ا ،گردآوری اطالعات در بخش کیفی، (5696دالور، 

های اکتشافی در مصاحبهبرداری و اسناد. اند از، مصاحبه، مشاهده، یادداشتعبارت

 شوندگانیمصاحبهدر اختیار  شدهیهتهای از سؤاالت اولیه و از قبل ساختمند، مجموعهنیمه

ای با امر ها و تماس نظری، عملی و حرفهمختل ، دارای تجربه هایبه صورتکه 

های الزم، اعتبارسنجی آموزش عالی ایران بودند، قرار گرفت؛ و سپس با هماهنگی

های صنعتی در کنار مصاحبه، در دانشگاهانجام پذیرفت. نفر از خبرگان  60با  هامصاحبه

و یافته رس، دانشگاه تهران، شهید بهشتی و عالمه طباطبائی حضور فعال شری ، تربیت مد

 .های مزبور پرداخته شدناگون دانشگاههای گوبه مشاهده و بررسی دقیق تمام ویژگی
های ها و کنفرانسوقت در همایشهمچنین، ضمن ارائه مقاله، با شرکت فعال و تمام

نظران های صاحبنیبرداری دقیق سخنراهای وابسته به یادداشتاعتبارسنجی و زمینه

برداری به بررسی اسناد . در خالل مصاحبه، مشاهده و یادداشتکلیدی پرداخته شد

. شد اقدامها ها، مقاالت و کتابسایتاعتبارسنجی کشورهای پیشرو جهان از طریق وب

ای متنی هها و اسناد به دادهها، مشاهدات، یادداشتهای حاصل از مصاحبهسپس، داده

                                                           
1. Mixed Research Projects 
2. Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W 
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به  شدهیگردآورهای ی بزرگی از دادهمند تودهبررسی نظام منظوربه، ازآنپس. شدتبدیل 

 .ها پرداخته شدبندی دادهو مقوله یواحد ساز

ی کدگذاری اولیه، مفاهی  . در مرحلهری باز اقدام شددر ابتدا، با دقت کامل به کدگذا

کدگذاری ثانویه یا متمرکز، مفاهی  مشتر   . دربه دست آمدها، ی برگرفته از دادهاولیه

ی کدگذاری محوری . بعد از پایان یافتن کدگذاری باز، مرحلهدر یک مقوله قرار داده شد

های ی مقولهی ثابت به مقایسه. در این مرحله، به کمک روش مقایسهآغاز شد

ی کدگذاری . سپس، در مرحلهرا تشخیص داده شد هاآنداخته و ابعاد ، پرآمدهدستبه

 .تعیین شدای ی هستهانتخابی، مقوله

، یعنی، الگوی گیریمورداندازه ییدهپد یدهندهیلتشک یهامقولهکه، تمام ازآنپس

ی نظری اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران بر اساس روش نظریه

برای  مناسب یهگو یتناسبتعداد م، هامقوله ینبا توجه به تعداد اای مشخص شد. حال، زمینه

 1تا  5 هاییبنددرجهبا  یکرتل یاسمقشد. به همین منظور، بر اساس استخراج  هر یک

 517ای با ی )کامالا موافق ، موافق ، نظری ندارم، مخالف  و کامالا مخالف (، پرسشنامهادرجه

در روی  یانگوبر پاسخ ی ط ینا یرگذاریاز تأث یزپره منظوربه سؤال طراحی شد.

  موافق به کامالا یقسمت 1 ی ط یکدر نشد. بر همین پایه، از اعداد استفاده نامه پرسش

ی سؤاالت پرسشنامه، نسبت به قبل از ارائه .شد داده 5 ینمره  مخالف و به کامالا 1 ینمره

نوشتن راهنما و بیان اهمیت همکاری خبرگان آموزش عالی جهت پاسخگویی به پرسشنامه 

سی ، اقتباس از ) نامه گنجانده شددر پرسش جمعیت شناختیهای . سپس، سؤالشدم اقدا

5696.) 

 ییروا یزانبرآورد م منظوربه ،5مقدماتی یبررس یکدر نامه، پس از طراحی پرسش

 و کارشناسان خبرگان، نظران،صاحبنفر از  44 آن به مطروحه، سؤاالت و نامهپرسش

بر اساس دریافت بازخوردهای  .ارسال شدنامه و پرسش یقمسلط به موضوع تحق اساتید

نامه و پرسش 5روایی از ید،خبرگان و اساتنامه با توجه به نظر ح پرسشاصالاصالحی؛ و 

                                                           
1. Pilot study 
2. Validity 
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اطمینان حاصل االت مطروحه ؤو به جا بودن س فادهاست یتاالت و قابلؤتطابق موضوع با س

ابزار و آزمون  توضیح دهیرت قده، ناماالت پرسشؤد که سشمشخص  . بر این پایه،شد

نامه به پرسش هاآنهایی که همچنین، بر اساس، پاسخ را دارد. شدهطراحیگیری اندازه

. با توجه به آن پرداخته شد 5پایایی محاسبهبه  کرونباخ یآلفا یبضر یقاز طر دادند،

 عنوانبهاز آن  خوبیبهتوان یمکه  حاصل شد، اطمینان آمدهدستبه 44/6 یاییپا یبضر

ی پرسشنامه اجرا شده تجدیدنظرسپس، نسخه  .گرفتبهره  یری مناسبگابزار اندازه یک

 5پایایی محاسبهبه  کرونباخ یآلفا یبضر یقاز طری اصلی، نامهپس از اجرای پرسش شد.

ه است. بر به دست آمد 945/6 یاییپا یبضرنامه اصلی، . در اجرای پرسشآن پرداخته شد

گیری از پایایی ی ابزار اندازهشده تجدیدنظر، نسخه حاصل شد کهینان این اساس، اطم

 بسیار باالیی برخوردار است.

 هاي بخش كیفييافته

ذاری محوری و انتخابی در بخش کیفی پژوهش، ابتدا به کدگذاری باز، سپس، به کدگ

را در یک مقوله  شدهاستخراجباز، هر مفهوم  کدگذاریی اولیه . در مرحلهاقدام شد

که تا جای ممکن بوده است  موردنظرهایی ها، آن مقوله. در انتخاب مقولهه شدگنجاند

که با مفاهی   هایی انتخاب شدفضای مفهومی مفاهی  را پر کند. به همین منظور، مقوله

های منطبق بوده و در ضمن فضای مفهومی بیشتری را اشباع کند. با بررسی داده

 مفهوم به دست آمد. 5657ی اول کدگذاری باز، در مرحله آمدهدستبه

ی دوم کدگنذاری بناز،   ی اولینه کدگنذاری بناز، در مرحلنه    بعد از انجام عملیات مرحله

هنا در یکندیگر   ای ثابنت داده های مشابه و مشتر  را از طریق تحلیل مقایسهمفاهی  و مقوله

هنای اولینه بنه    ترین مفاهی  و مقولنه و فراواندارترین . بدین ترتیب، با تکیه بر معنیشد ادغام

. در اینن مرحلنه، ضنمن مراجعنه     اقدام شد هاتقلیل دادن میزان زیادی از داده غربال کردن و

بننا یکنندیگر، درصنندد شناسننایی مفنناهی  و  هنناآنهننای مشننابه و مقایسننه بننه مفنناهی  و مقولننه

                                                           
1. Reliability 
2. Reliability 



 222 / ... گیریابزار اندازه یابیو اعتبار یاسازیساخت، پا

 

 

 

هنای مشنتر  در   مفاهی  و مقوله، هاآنهای متداخل برآمده و با تعیین و مرتب کردن مقوله

ها به تعداد مشخص و . بر این اساس، انبوه دادهیک مفهوم و مقوله واحد قرار داده شدقالب 

 517مفهوم و  5505های این مرحله در قالب های کلی کاهش یافت. دادهمحدودی از مقوله

 بندی شدند.ی عمده طبقهمقوله

ها، بار دیگنر بنه   الگوهای موجود در دادهدر مرحله کدگذاری محوری در جهت تعیین 

هنای کدگنذاری شنده را بنا     کنه داده  صنورت بدین. ها پرداخته شدتحلیل مقایسه ثابت داده

. در این راستا، ی که با ه  تناسب دارند، درآمدندهاییکدیگر مقایسه کرده و در قالب مقوله

، هنر طبقنه از   حاصنل شنود   کنه اطمیننان   تا جایی مورد مقایسه قرار داده شند مقوالت عمده 

مقوالت از یکدیگر مجزا هستند. سپس، رابطه مقوالت را بررسی کرده و بر اسناس ماهینت   

هنای عمنده حنول    ای قرار گرفتند. به دیگر سخن، مقولنه ی هسته، در ذیل عنوان مقولههاآن

د. ای، تشکیل یک بافت محک  از روابط را دادنی هستهیک محور، با داخل شدن در مقوله

 ای تعیین شدند.مقوله هسته 51در مرحله کدگذاری محوری، 

یک الگوی تلفیقی، همگرا و برخوردار  یارائهدر بخش کدگذاری گزینشی، به دنبال 

. به سطح انتزاعی باالتر ارتقاء داده شدند ای بهی هستهمقوله 51از سطح انتزاعی باال، دوباره 

ی مزبور با یکدیگر تشابهات مفهومی و معنایی مقوله 51دیگر سخن، با توجه به اینکه 

بازسازی  ترتر و قدرت انتزاعیتر، تحلیلیی کلیدر قالب مقوله هاآندارند، الزم است 

ای نهایی ی هستهمقوله عنوانبهی گفتمان کیفیت، بی  و امید . بر این اساس، مقولهشوند

. به دیگر به دست آمددو سؤال اول پژوهش ، پاسخ های کیفیبر اساس، یافته. انتخاب شد

های متناسب با فرهنگ ایران جهت سنجش کیفت ها و خرده مؤلفهسخن، مؤلفه

های ها و خرده مؤلفه، مؤلفه5جدول در . گرفتهای کشور مورد شناسایی قرار دانشگاه

 ارائه شده است: گیری اعتبارسنجی و تضمین کیفیتابزار اندازه
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 های اعتبارسنجي و تضمین کیفیت نظام آموزش عالي ایرانها و خرده مؤلفههمؤلف .1جدول 
 هاخرده مؤلفه هامؤلفه ردی 

 شدگانپذیرفته 5

شدگان، جنسیت شدگان، مقطع تحصیلی پذیرفتهگروه تحصیلی پذیرفته

شدگان، موفقیت شدگان، سهمیه ورودی پذیرفتهی پذیرفتهشدگان، رتبهپذیرفته

 دانشجو یورود یاستانداردهاشدگان و شدگان، صالحیت پذیرفتهپذیرفته

 دانشجویان 5

رضایت دانشجویان، پیشرفت تحصیلی دانشجویان، موفقیت دانشجویان، تعامالت 

دانشجویان، توزیع و ترکیب دانشجویان، نرخ ماندگاری در دانشگاه، افت تحصیلی 

 یپژوهش -ی علمیهایتفعال، دانشجویانی دانشجویان، اشتغال دانشجویان، مطالعه

 یاندانشجو یرشپذیان، انگیزش دانشجویان و دانشجو

 هیأت علمی 6

توزیع و ترکیب اعضای هیأت علمی، کیفیت اعضای هیأت علمی، فعالیت پژوهشی 

ی، تعامالت اعضای هیأت علم یأته یاعضا یآموزش هاییتفعالاعضای هیأت علمی، 

رضایت اعضای هیأت علمی، مشارکت اعضای ی، برون دانشگاه یهایتفعالعلمی، 

 هیأت علمی و مدیریت کالس

 رئیس دانشگاه 4
، تعامالت و ارتباطات، عملکرد و های فردیویژگیرضایت از رئیس دانشگاه، 

 جوییمشارکت

1 
اهداف و 

 هارسالت

های های پژوهشی، اهداف و رسالتهای آموزشی، اهداف و رسالتاهداف و رسالت

خدمات تخصصی، تدوین اهداف و رسالت، تناسب با اهداف و تحقق اهداف ی عرضه

 هاو رسالت

 ساختار سازمانی 0

ی، سیست  نظارت و ارزیابی، مدیریت و اطالعات یست س، مدیریت و مقررات ینقوان

، تشکیالت سازمانی، تعامالت دانشگاه، هایشنهادپریزی استراتژیک، نظام برنامه

 مهندسی فرایندها و توسعه دانشگاه ، بازسازمانیفرهنگ

 سیمای دانشگاه 7
- فضای آموزشی، فضای فیزیکی، نمادهای دانشگاه، فضای مذهبی، فضای زیست

 محیطی، فضای فرهنگی، مدیریت فضاهای دانشگاهی و منابع کالبدی

 بودجه 4

 بینی وضعیت مالی، ترکیب و توزیع سرمایه، حقوهی، پیشامکانات مالمدیریت مالی، 

، اعتبارات پژوهشی، جذب اعتباراتی، امور رفاههای های جاری، هزینهو مزایا، هزینه

اعتبارات و  هزینه کرداعتبارات آموزشی، اعتبارات دانشجویی، اعتبارات فرهنگی، 

 اسناد مالی

 منابع یادگیری 9
و  یمنابع آموزشو  هاها و آزمایشگاهکارگاهات دانش، کتابخانه و سیست  اطالع

 یوهشپژ

 فناوری 56
استفاده از  نگرش به فناوری اطالعات، مهارت استفاده از فناوری اطالعات، دانش

 اطالعات یورنااستفاده از فو  اطالعات یورناف ، کاربرداطالعات یورناف

استفاده از تکنولوژی ها و الگوهای تدریس، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، روش - فرایند یاددهی 55
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ی بازخورد به دانشجویان و توسعه دانش و مهارت یس، ارائهدر تدر یآموزش یادگیری

 دانشجویان

 پشتیبانیخدمات خدمات رفاهی، خدمات سالمت و  خدمات عمومی 55

56 
مدیریت منابع 

 انسانی

ی ، توسعهکارگماریبهجذب و توزیع و ترکیب کارکنان، تشویقات و تنبیهات، 

 نگهداشت سرمایه انسانیی، رضایت و ورسنجش بهرهای، حرفه

 به اشترا  گذاشتن دانشو  دانش کارگیریبه، دهی دانشسازماناکتساب دانش،  مدیریت دانش 54

51 
شهروندی 

 سازمانی

، گذاریارجگویی، رسانی، شفافیت، آزادی علمی، استقالل دانشگاه، پاسخاطالع

 ا، سالمت اداری و مدیریت استعدادهارزش یجترو

50 
اعتبارسنجی و 

 تضمین کیفیت

گفتمان، سطح تعامالت و ارتباطات، سطح عملکرد، سطح فرهنگ و سطح  سطح

 اصالحات ساختاری

 اجتماع-فرهنگ 57

 هایتشکل، اردوهای دانشجویی، تولیدات و نشریات فرهنگی، برنامهفوههای فعالیت

ترویج فرهنگ اجتماعی، معرفی الگوهای شاخص، -یفرهنگ یهابرنامهیی، دانشجو

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی یهتوسعو  مطالعه

 دین-فرهنگ 54
 -های فرهنگیارتقا و گسترش آموزشمذهبی و -یفرهنگ یهایتفعال یتتوسعه و تقو

 مذهبی

 های فرهنگی و هنریتوسعه و گسترش فعالیتو  های فرهنگی و هنریحمایت از برنامه هنر-فرهنگ 59

 ورزشی-ی و امکانات فرهنگیورزش-فرهنگی یهتوسع ورزش-فرهنگ 56

 آموزش 55
، فرا دانشگاهی آموزشی، آموزش عمومی و هایهای تحصیلی، دورهمقاطع و رشته

 درسی، عملکرد آموزشی و خدمات آموزشی هایبرنامه

 پژوهش 55
های علمی و های پژوهشی، همایشی، فعالیت پژوهشی، برنامهامکانات پژوهش

 پژوهشیقراردادهای 

56 
اقتصاد 

 بنیاندانش
 پژوهش یسازیتجارکارآفرینی، تعامل با جامعه و 

 شدن المللیبین 54
اعطای المللی، ینب علمی ارتباطاتی، فرصت مطالعات، و از راه دور یآموزش مجاز

 فرا دانشگاهیو ارتباطات  های تحصیلیبورس

 آموختگاندانش 51

آموختگان، اشتغال جویی از دانشآموختگان، مشارکتارتباب با دانش

آموختگان، ادامه تحصیل پژوهشی دانش-های علمیآموختگان، فعالیتدانش

 یترضا، آموختگان، نگرش دانشآموختگانآموختگان، دانش و مهارت دانشدانش

 یبو ترک یعتوزو  آموختگانرضایت کارفرمایان از دانش، نآموختگادانش

 آموختگاندانش
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 بخش كميهاي يافته

استفاده  56ی موس نسخهو اِی 56ی نسخه SPSSافزار برای تحلیل اطالعات کمی از نرم

داری کفایت و معنیگیری کفایت نمونه اطمینان از منظوربهشد. قبل از انجام تحلیل عاملی، 

و آزمون بارتلت مورد آزمون قرار گرفت  (KMO) ینالک-میر-مقادیر کیزرها، داده

الکین و آزمون -میر-، نتایج آزمون کیزر5(. در جدول 5649زارع و همکاران، اقتباس از )

 شده است: ارائهبارتلت 

 الکین و آزمون بارتلت-میر-مقادیر کیزر. 2جدول 
 010/6 گیری )کیزر میر الکین(شاخص کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 655/05060 آماره مجذور خی

 55571 ی آزادیدرجه

 666/6 داریمعنیسطح 

؛ است 010/6برابر با  (KMOمقدار )که در جدول فوه مشخص است،  طورهمان

بنابراین، اندازه نمونه برای تحلیل عاملی مناسب است. همچنین، مقدار آزمون بارتلت در 

دار است. بر این اساس، شرب الزم برای انجام تحلیل عاملی فراه  شده معنی 665/6سطح 

 است.

 یرغدلیل بار عاملی پایین و  بهبهخرده مؤلفه  7ی اول، تحلیل عاملی مرتبه درنتیجه

ین، د-فرهنگ، اجتماع-فرهنگعامل،  4همچنین،  از تحلیل حذف شدند. معنادار

و تشکیل عاملی به نام فرهنگ را  شدهیبترک یکدیگربا  ورزش-و فرهنگ هنر-فرهنگ

ی اول، به تفکیک هر یک از تأییدی مرحله، نتایج تحلیل مدل عاملی 6دادند. در جدول 

تمام خرده  ،دهدیمنشان  جدولکه این  طورهمان های پژوهش حاضر آمده است.عامل

معادالت  معدل یابیبه دیگر سخن،  ها هستند.دار با مؤلفهها دارای همبستگی معنیمؤلفه

 هستند.داری بار عاملی معنیها داری ده مؤلفهتمام خردهد، ساختاری نشان می
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 هااریانس تبیین شده هر یک از گویهبارهای عاملي و و .3 جدول
 واریانس تبیین شده بار عاملی خرده مؤلفه مؤلفه ردی 

 شدگانپذیرفته 5

694/6 دانشجو یورود یاستانداردها  514464/6  

709/6 شدگانصالحیت پذیرفته  195605/6  

شدگانموفقیت پذیرفته  044/6  459964/6  

شدگانسهمیه ورودی پذیرفته  646/6  557049/6  

116/6 شدگانی پذیرفتهرتبه  6651/6  

 دانشجویان 5

416/6 یاندانشجو یرشپذ  561569/6  

697/6 انگیزش دانشجویان  517069/6  

یاندانشجو یپژوهش-ی علمیهایتفعال  169/6  596155/6  

ی دانشجویانمطالعه  696/6  5155/6  

161/6 افت تحصیلی دانشجویان  540551/6  

456/6 در دانشگاه ینرخ ماندگار  574959/6  

606/6 توزیع و ترکیب دانشجویان  5590/6  

479/6 تعامالت دانشجویان  559445/6  

055/6 موفقیت دانشجویان  640444/6  

457/6 پیشرفت تحصیلی دانشجویان  576449/6  

606/6 رضایت دانشجویان  565709/6  

 هیأت علمی 6

491/6 مدیریت کالس  541651/6  

759/6 مشارکت اعضای هیأت علمی  165445/6  

094/6 رضایت اعضای هیأت علمی  445060/6  

یبرون دانشگاه یهایتفعال  644/6  547410/6  

145/6 تعامالت اعضای هیأت علمی  595045/6  

060/6 یعلم یأته یاعضا یآموزش هاییتفعال  464490/6  

155/6 فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی  575444/6  

405/6 کیفیت اعضای هیأت علمی  556444/6  

461/6 توزیع و ترکیب اعضای هیأت علمی  504651/6  

 رئیس دانشگاه 4

719/6 جوییمشارکت  170645/6  

069/6 عملکرد  464655/6  

440/6 تعامالت و ارتباطات  744990/6  

های فردیویژگی  445/6  574644/6  
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164/6 رضایت از رئیس دانشگاه  514650/6  

1 
اهداف و 

 هارسالت

750/6 هاتحقق اهداف و رسالت  157670/6  

455/6 تناسب با اهداف  071044/6  

466/6 تدوین اهداف و رسالت  044464/6  

ی خدمات های عرضهاهداف و رسالت

 تخصصی
755/6  161155/6  

074/6 های پژوهشیاهداف و رسالت  414570/6  

740/6 های آموزشیاهداف و رسالت  110150/6  

 ساختار سازمانی 0

749/6 توسعه دانشگاه  055155/6  

195/6 مهندسی فرایندها باز  616404/6  

سازمانیفرهنگ  015/6  456465/6  

095/6 تشکیالت سازمانی  474404/6  

750/6 دانشگاه تعامالت  155010/6  

740/6 هایشنهادپنظام   110150/6  

071/6 ریزی استراتژیکمدیریت و برنامه  411051/6  

095/6 سیست  نظارت و ارزیابی  474404/6  

یاطالعات یست سمدیریت   756/6  1544/6  

و مقررات ینقوان  495/6  545645/6  

 سیمای دانشگاه 7

144/6 منابع کالبدی  645610/6  

066/6 مدیریت فضاهای دانشگاهی  60/6  

محیطی-فضای زیست  046/6  4054/6  

144/6 نمادهای دانشگاه  641744/6  

994/6 فضای فیزیکی  990664/6  

997/6 فضای آموزشی  994669/6  

 بودجه 4

770/6 اسناد مالی  065570/6  

044/6 اعتبارات هزینه کرد  454760/6  

فرهنگیاعتبارات   140/6  594550/6  

176/6 اعتبارات دانشجویی  654659/6  

110/6 اعتبارات آموزشی  669560/6  

199/6 اعتبارات پژوهشی  614465/6  

045/6 جذب اعتبارات  455504/6  
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095/6 یامور رفاههای هزینه  477445/6  

های جاریهزینه  141/6  645551/6  

094/6 حقوه و مزایا  445060/6  

460/6 ترکیب و توزیع سرمایه  094490/6  

416/6 بینی وضعیت مالیپیش  7551/6  

یامکانات مال  477/6  709559/6  

746/6 مدیریت مالی  1470/6  

 منابع یادگیری 9

014/6 یو پژوهش یمنابع آموزش  547750/6  

765/6 هاها و آزمایشگاهکارگاه  164605/6  

ات دانشسیست  اطالعکتابخانه و   450/6  045570/6  

 فناوری 56

745/6 اطالعات یورنااستفاده از ف  069905/6  

709/6 اطالعات یورناف کاربرد  195605/6  

اطالعات یورنااستفاده از ف دانش  957/6  446449/6  

956/6 مهارت استفاده از فناوری اطالعات  466109/6  

150/6 نگرش به فناوری اطالعات  570070/6  

55 
-یاددهی

 یادگیری

765/6 توسعه دانش و مهارت دانشجویان  495465/6  

766/6 ی بازخورد به دانشجویانارائه  49/6  

یسدر تدر یاستفاده از تکنولوژی آموزش  195/6  616404/6  

446/6 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  756049/6  

447/6 ها و الگوهای تدریسروش  757469/6  

 خدمات عمومی 55

454/6 پشتیبانیخدمات   041144/6  

416/6 خدمات سالمت  757069/6  

405/6 خدمات رفاهی  746644/6  

56 

 

مدیریت منابع 

 انسانی

046/6 نگهداشت سرمایه انسانی  4690/6  

704/6 یورسنجش بهره  146090/6  

ایی حرفهتوسعه  756/6  1544/6  

764/6 کارگماریبهجذب و   165544/6  

754/6 تشویقات و تنبیهات  151154/6  

766/6 توزیع و ترکیب کارکنان  49/6  

 مدیریت دانش 54
716/6 به اشترا  گذاشتن دانش  1051/6  

407/6 دانش کارگیریبه  715049/6  
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دهی دانشسازمان  706/6  1770/6  

766/6 اکتساب دانش  494569/6  

51 
شهروندی 

 سازمانی

691/6 استعدادمدیریت   510651/6  

410/6 سالمت اداری  567960/6  

اهارزش یجترو  445/6  574644/6  

107/6 گذاریارج  655449/6  

744/6 گوییپاسخ  116160/6  

716/6 استقالل دانشگاه  107669/6  

714/6 آزادی علمی  174104/6  

097/6 شفافیت  441469/6  

145/6 رسانیاطالع  664754/6  

 اعتبارسنجی 50

090/6 سطح اصالحات ساختاری  444450/6  

400/6 سطح فرهنگ  749910/6  

961/6 سطح عملکرد  475451/6  

745/6 سطح تعامالت و ارتباطات  149645/6  

466/6 گفتمان سطح  044469/6  

 فرهنگ 57

767/6 مطالعات فرهنگی و اجتماعی یهتوسع  499449/6  

776/6 فرهنگ مطالعهترویج   1959/6  

496/6 معرفی الگوهای شاخص  797449/6  

497/6 اجتماعی-یفرهنگ یهابرنامه  464069/6  

096/6 ییدانشجو هایتشکل  446549/6  

041/6 تولیدات و نشریات فرهنگی  409551/6  

775/6 اردوهای دانشجویی  194445/6  

برنامهفوههای فعالیت  001/6  445551/6  

046/6 مذهبی -های فرهنگیارتقا و گسترش آموزش  4690/6  

455/6 مذهبی-یفرهنگ یهایتفعال یتتوسعه و تقو  017755/6  

701/6 های فرهنگی و هنریتوسعه و گسترش فعالیت  141551/6  

های فرهنگی و هنریحمایت از برنامه  706/6  145509/6  

001/6 ورزشی-امکانات فرهنگی  445551/6  

046/6 یورزش-فرهنگی یهتوسع  4054/6  

016/6 خدمات آموزشی آموزش 54  450469/6  
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066/6 عملکرد آموزشی  6909/6  

درسی هایبرنامه  404/6  716454/6  

159/6 فرا دانشگاهی آموزش عمومی و  579445/6  

455/6 آموزشی هایدوره  074645/6  

766/6 تحصیلیهای مقاطع و رشته  167549/6  

 پژوهش 59

450/6 قراردادهای پژوهشی  045570/6  

717/6 های علمیهمایش  176649/6  

های دانشجوییرساله  114/6  655604/6  

964/6 های پژوهشیبرنامه  457550/6  

754/6 فعالیت پژوهشی  169790/6  

415/6 یامکانات پژوهش  754565/6  

56 
اقتصاد 

 بنیاندانش

196/6 پژوهش یسازیتجار  6445/6  

756/6 تعامل با جامعه  155759/6  

961/6 کارآفرینی  459651/6  

 المللی شدنبین 55

749/6 فرا دانشگاهیارتباطات   105665/6  

041/6 های تحصیلیاعطای بورس  450651/6  

المللیینب علمی ارتباطات  495/6  796445/6  

466/6 یفرصت مطالعات  0449/6  

و از راه دور یآموزش مجاز  455/6  577545/6  

 آموختگاندانش 55

051/6 آموختگاندانش یبو ترک یعتوز  674551/6  

011/6 آموختگانرضایت کارفرمایان از دانش  459651/6  

نآموختگادانش یترضا  775/6  194445/6  

745/6 آموختگاننگرش دانش  055155/6  

آموختگانمهارت دانشدانش و   706/6  145509/6  

749/6 آموختگانادامه تحصیل دانش  105665/6  

099/6 آموختگانپژوهشی دانش-های علمیفعالیت  444065/6  

آموختگاناشتغال دانش  011/6  459651/6  

009/6 آموختگانجویی از دانشمشارکت  444065/6  

آموختگانارتباب با دانش  017/6  465049/6  
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 RMSEAمقادیر  و CMIN/DF یرمقاد، 4موس در جدول با توجه به خروجی اِی

نکویی  شدهیلتعد ، شاخص(GFI)نکویی برازش  دار است. همچنین، میزان شاخصمعنی

برازش هنجار شده بنتلر  ، شاخص(CFIبرازندگی تطبیقی ) ، شاخص(AGFIبرازش )

و  (IFI) یشیبرازش افزا ، شاخص(TLI) یسلو-برازش توکر ، شاخص(NNFIبونت )

های این پژوهش با بنابراین داده هستند. 96/6نیز در باالتر از  (RFI) یبرازش نسب شاخص

 .برازش مناسبی دارد ها،مؤلفهساختار عاملی 

 ی اولهای برازش تحلیل عاملي مرتبهشاخص 4 جدول

 های برازششاخص مؤلفه

CMIN/DF RMSEA GFI AGFI CFI NNFI TLI IFI RFI 
 954/6 946/6 916/6 907/6 946/6 914/6 944/6 677/6 45/5 شدگانپذیرفته

 955/6 966/6 960/6 950/6 954/6 955/6 911/6 677/6 514/5 دانشجویان

 950/6 975/6 941/6 941/6 975/6 960/6 976/6 614/6 941/5 هیأت علمی

 904/6 997/6 944/6 996/6 997/6 901/6 991/6 615/6 941/5 رئیس دانشگاه

اهداف و 

 هارسالت
445/6 666/6 994/6 979/6 666/5 994/6 665/5 666/5 947/6 

 915/6 996/6 946/6 946/6 996/6 941/6 945/6 645/6 154/5 ساختار سازمانی

 999/6 665/5 660/5 666/5 666/5 990/6 666/5 666/6 547/6 سیمای دانشگاه

 954/6 977/6 914/6 906/6 977/6 966/6 915/6 600/6 574/5 بودجه

 666/5 666/5 666/5 666/5 666/5 666/5 666/5 616/6 666/6 منابع یادگیری

 945/6 994/6 995/6 990/6 994/6 904/6 991/6 615/6 710/5 فناوری

-یاددهی

 یادگیری
461/5 609/6 996/6 916/6 994/6 996/6 945/6 994/6 904/6 

 666/5 666/5 666/5 666/5 666/5 666/5 666/5 676/6 666/6 عمومیخدمات 

مدیریت منابع 

 انسانی
666/6 666/6 999/6 994/6 666/5 999/6 655/5 665/5 995/6 

 949/6 666/5 666/5 994/6 666/5 946/6 994/6 666/6 947/6 مدیریت دانش

شهروندی 

 سازمانی
965/5 645/6 975/6 964/6 979/6 909/6 940/6 979/6 956/6 

 944/6 999/6 994/6 997/6 999/6 901/6 991/6 647/6 047/5 اعتبارسنجی

 916/6 944/6 976/6 976/6 944/6 965/6 945/6 647/6 047/5 فرهنگ

 976/6 994/6 944/6 994/6 994/6 905/6 994/6 647/6 047/5 آموزش
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 974/6 999/6 995/6 999/6 999/6 906/6 994/6 644/6 071/5 پژوهش

 666/5 666/5 666/5 666/5 666/5 666/5 666/5 614/6 666/6 بنیاناقتصاد دانش

 900/6 990/6 945/6 996/6 990/6 910/6 994/6 604/6 540/5 المللی شدنبین

 914/6 947/6 977/6 974/6 947/6 959/6 904/6 617/6 945/5 آموختگاندانش

، یابی معادالت ساختاریمدل ی دومعاملی مرتبه در مدل. ی دومتحلیل عاملی مرتبه

ها( )خرده مؤلفه شدهمشاهدهکه با استفاده از متغیرهای  ها(های پنهانی )مؤلفهعامل

و به عبارتی متغیر پنهان، اما در  تریربناییزشوند، خود تحت تأثیر یک متغیر گیری میاندازه

عامل تشکیل  56ی دوم از یک سطح باالتر قرار دارند. در این پژوهش، مدل عاملی مرتبه

متغیر پنهان است و  عنوانبه( شدهطراحیگیری )ابزار اندازه Xi1شده است. بر این پایه، 

Eta1  تاEta22 تر زیربنایی تحت تأثیر متغیر پنهان شدهمشاهدهمتغیر  عنوانبهXi1  قرار

 عامل است 55دارای گیری اعتبارسنجی و اعتبارسنجی ابزار اندازه ،دارد. با توجه به اینکه

تحلیل عاملی مرتبه دوم در ، روازاین نشانگر این سازه عمل کنند، عنوانبهتوانند که می

عوامل سازه ابزار اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش  رواییراستای آزمون و نیز 

در  ی دوم عامل،مرتبهنتیجه آزمون تحلیل عاملی تأییدی عالی ایران بررسی شده است. 

 ارائه شده است. 5و نمودار مفهومی آن در شکل  1 جدول

 بارهای عاملي .5 جدول
 بار عاملی عامل نماد ردی  بار عاملی عامل نماد ردی 

5 Eta22 716/6 آموختگاندانش  55 Eta11 
-یاددهی فرایند

 یادگیری
715/6  

5 Eta21 067/6 شدن المللیبین  56 Eta10 054/6 فناوری  

6 Eta20 407/6 بنیاندانش اقتصاد  54 Eta9 177/6 یادگیری منابع  

4 E19 045/6 پژوهش  51 Eta8 459/6 بودجه  

1 E18 194/6 آموزش  50 Eta7 190/6 دانشگاه سیمای  

0 E17 756/6 فرهنگ  57 Eta6 479/6 یسازمان ساختار  

7 Eta16 
 ینو تضم اعتبارسنجی

 یفیتک
157/6  54 Eta5 756/6 هاو رسالت اهداف  

4 Eta15 476/6 یسازمان شهروندی  59 Eta4 179/6 دانشگاه رئیس  

9 Eta14 744/6 دانش مدیریت  56 Eta3 406/6 یعلم هیأت  
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56 Eta13 917/6 یمنابع انسان مدیریت  55 Eta2 455/6 دانشجویان  

55 Eta12 766/6 یعموم خدمات  55 Eta1 656/6 شدگانیرفتهپذ  

برابر با  شدهمحاسبه CMIN/DFمقدار ، 0موس در جدول با توجه به خروجی اِی

نکویی برازش  است. میزان شاخص 69/6برابر با  RMSEAاست. همچنین، مقدار  954/5

(GFI)شدهیلتعد ، شاخص ( نکویی برازشAGFI)شاخص ، ( برازندگی تطبیقیCFI) ،

، (TLI) یسلو-برازش توکر ، شاخص(NNFIبرازش هنجار شده بنتلر بونت ) شاخص

نیز در مدل حاضر باالتر از  (RFI) یبرازش نسب و شاخص (IFI) یشیبرازش افزا شاخص

 هستند 96/6

 دوم الگوی اعتبارسنجيی های برازش تحلیل عاملي مرتبهشاخص .6 جدول

 برآورد مشخصه

 954/5 (CMIN/DF) نسبت مجذور خی به درجه آزادی

 669/6 (RMSEA)شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده 

 970/6 (GFI) برازش نکویی شاخص

 969/6 (AGFI) برازش نکویی شدهیلتعد شاخص

 954/6 (CFI) تطبیقی شبراز شاخص

 916/6 (NFI)شاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت 

 666/5 (TLI)لویس -شاخص برازش توکر

 954/6 (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 951/6 (RFI)شاخص برازش نسبی 

گیری توان نتیجه گرفت که ابزار اندازه، می0جدول  های برازششاخصبا توجه به 

آموزش عالی ایران از برازش بسیار مطلوبی نظام  اعتبارسنجی و تضمین کیفیت شدهطراحی

 .به دست آمدپژوهش سوم سؤال کمی، پاسخ های بر اساس، یافته برخوردار است.
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 گیری اعتبارسنجي وی دوم سازه ابزار اندازهموس برای تحلیل عاملي مرتبهخروجي اِی .1شکل 

 تضمین کیفیت نظام آموزش عالي کشور 



 2359 تابستان، 24، شمارة ششمگیری تربیتی، دوره / فصلنامة اندازه 224

 

 

 

 آلفای طریق به درونی همسانی روش از گیری،اندازه ابزار پایایی پژوهش این در

گفتی ، پایایی کل مقیاس بر اساس  تریشپکه  طورهمان. گرفت قرار یموردبررس کرونباخ

است. همچنین، مقدار پایایی ترکیبی،  945/6روش همسانی درونی آلفای کرانباخ برابر با 

 پایایی نتایج محاسبه ،7جدول  در/. است. 0 قبولقابل/. است که باالتر از مقدار 91 برابر با

گرفت،  نتیجه توانمی ترتیباینبه شده است. ارائهها به تفکیک هر یک از مؤلفه مقیاس

 از پایایی بسیار باالیی برخوردار است. شدهطراحیگیری ابزار اندازه

 هاپایایي مؤلفه ضرایبهای آماری و مشخص .7جدل 
 آلفای کرانباخ انحراف استاندارد واریانس میانگین هاتعداد پرسش هامؤلفه

 079/6 746/5 754/7 67/55 1 شدگانپذیرفته

 745/6 570/4 545/54 45/44 55 دانشجویان

 774/6 456/6 091/55 54/45 9 هیأت علمی

 776/6 651/5 464/1 00/55 1 رئیس دانشگاه

 446/6 644/5 765/1 50/54 0 هااهداف و رسالت

 447/6 565/4 964/57 94/41 56 سازمانی ساختار

 961/6 641/6 159/9 67/57 0 سیمای دانشگاه

 950/6 596/0 105/69 10/06 54 بودجه

 771/6 666/5 099/5 51/54 6 منابع یادگیری

 445/6 444/5 976/1 51/56 1 فناوری

 447/6 645/5 479/1 65/56 1 یادگیری-فرایند یاددهی

 444/6 005/5 706/5 16/56 6 خدمات عمومی

 416/6 454/5 990/7 65/57 0 مدیریت منابع انسانی

 415/6 616/5 557/4 49/54 4 مدیریت دانش

 445/6 646/6 464/55 54/45 9 شهروندی سازمانی

 494/6 650/5 605/1 57/56 1 اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

 946/6 746/7 166/06 05/06 54 فرهنگ

 440/6 740/5 704/7 05/57 0 آموزش

 497/6 945/5 016/4 66/54 0 پژوهش

 750/6 445/5 146/6 74/56 6 بنیاناقتصاد دانش

 744/6 014/5 601/7 61/55 1 المللی شدنبین

 966/6 615/1 151/51 16/44 56 آموختگاندانش
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 گیريبحث و نتیجه

گیری برای سنجش وضعیت توسعه و اکتشاف ابزار اندازه هدف با حاضر پژوهش

 از منظوراعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران طراحی و اعتباریابی شد. 

اعتبارسنجی فرآیند کنترل و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی است که از طریق 

پردازد و از این نشانگرها به ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی میو  ها، مال واملع

روش تحقیق  از پژوهش این انجام برای. آوردموجبات تضمین کیفیت را فراه  می مسیر

 بخش در ابتدا منظور، این برای. گردید ستفادها مدل توسعه ابزار–با طرح اکتشافی ترکیبی

 بهبرداری و بررسی اسناد ساختارمند، مشاهده، یادداشت نیمه مصاحبه روش پژوهش کیفی

ها و ها، مشاهدات، یادداشتهای حاصل از مصاحبهمنظور، دادهبه همین  .شد گرفته کار

، ابتدا به کدگذاری باز، سپس، به ازآنپسهای متنی تبدیل کردی . اسناد را به داده

مفهوم به  5657ی اول کدگذاری باز، کدگذاری محوری و انتخابی اقدام کردی . در مرحله

ی مقوله 517مفهوم و  5505در قالب  ی دوم کدگذاری باز،های مرحلهدست آمد. داده

ای تعیین شدند. در مقوله هسته 51بندی شدند. در مرحله کدگذاری محوری، عمده طبقه

ترین و اصلی عنوانبهرا  ی گفتمان کیفیت، بی  و امیدکدگذاری انتخابی، مقوله یمرحله

 ای انتخاب کردی .ی هستهترین مقولهنهایی

بر اساس، نتایج بخش کیفی،  ابتدا. گردید استفاده کمی تحقیق روش از دوم مرحله در

سؤالی  517و در قالب پرسشنامه  شدهییشناساهای عمده گیری بر اساس مقولهابزار اندازه

نفر از خبرگان آموزش  44در یک مطالعه مقدماتی روی  شدهطراحیتدوین شد. پرسشنامه 

استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، ضریب پایایی در اجرای مقدماتی، با عالی ایران اجرا شد. 

نامه اقدام ( به دست آمد. همچنین، بر اساس، بازخوردهای دریافتی به اصالح پرسش44/6)

نفر از خبرگان آموزش عالی  596در اختیار آن  شدهاصالحی نهایی و شد. سپس، نسخه

 وسیلهبه آن پایایی و دهییدشتأ نظرانصاحب توسط پرسشنامه اعتبارکشور قرار داده شد. 

 تحلیل از شدهعرضه الگوی اعتبار برآورد برای. گردید محاسبه( 945/6) کرونباخ آلفای

خبرگان آموزش عالی  شامل پژوهش آماری جامعهگردید.  ساختاری معادالت یابیمدل
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 بخش در و احتمالی غیر گیری هدفمندروش نمونه از پژوهش کیفی بخش در. بود کشور

 .شد تصادفی استفاده ایطبقهگیری روش نمونه از کمی

الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت  که دهدمی نشان پژوهش کیفی بخش نتایج

نشانگر است. در بخش کمی، نتایج تحلیل عاملی  5504مال  و  517عامل،  51دارای 

بر  گردید. ها و ترکیب برخی عوامل با یکدیگرحذف برخی مال ی اول، منجر به مرتبه

مؤلفه  55 به ابزار نهایی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران،این اساس، 

 ی دوممرتبه تأییدی عاملی تحلیل نتایجهمچنین،  .اصالح و تعدیل یافتخرده مؤلفه  516و 

ابزار  بینیپیش جهت کافی عاملیگانه احصاء شده دارای بار  55عوامل  که دهدمی نشان

 ،همچنینگیری اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران است. اندازه

 نشاناعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران  ابزار برازش هایشاخص

 (CMIN/DF) نسبت مجذور خی به درجه آزادی مقدار شدهارائه ابزار در که دهدمی

است. همچنین، مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات  954/5برابر با  شدهمحاسبه

برابر با  (GFI)نکویی برازش  است. میزان شاخص 69/6برابر با  (RMSEA)باقیمانده 

برازندگی  ، شاخص969/6برابر با  (AGFI)نکویی برازش  شدهیلتعد ، شاخص970/6

برابر با  (NNFI)شده بنتلر بونت برازش هنجار  ، شاخص954/6برابر با  (CFI)تطبیقی 

 یشیبرازش افزا ، شاخص666/5با  برابر (TLI) یسلو-برازش توکر ، شاخص916/6

(IFI)  یبرازش نسب و شاخص 954/6برابر با (RFI) بر این هستند.  951/6 ر بانیز در براب

نظام آموزش عالی  اعتبارسنجی و تضمین کیفیتابزار  توان نتیجه گرفت کهمیاساس، 

 ایران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.
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