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تدوین مدل ساختاری توسعه ی پایدار دانشگاهها بر مبنای نظام تضمین کیفیت در
آموزش عالی
نادر شهامت  ، 1مریم

خاوری 2

 1استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران(نویسنده مسئول)
 2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

چکیده
هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری توسعه ی پایدار دانشگاهها بر مبنای نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی میباشد.
روش پژوهش حاضر کمی از نوع همبستگی در قالب تحلیل مسیر میباشد که به روش مدلسازی معادالت ساختاری انجام
گرفته است .جامعه ی آماری پژوهش را تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شیراز تشکیل دادند .برای برآورد حجم
نمونه ،با عنایت به این که به ازای هر پارامتر آزاد  5تا  15نفر برای نمونه پیشنهاد شده است ،به روش تصادفی منظم افراد گروه
نمونه تعداد  105نفر انتخاب و پرسشنامه ها در میان آنان توزیع گردید .جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه ی تضمین
کیفیت برنامه های آموزشی و توسعه ی پایدار استفاده گردید .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شد که در سطح آمار توصیفی درصد ،فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی
استفاده گردید .نتایج پس از تجزیه و تحلیل داده ها بیان داشت که نتایج حاصل از خروجی نرمافزار مقادیر  Q2برای
متغیرهای توسعه ی پایدار دانشگاه و کیفیت در آموزش عالی به ترتیب  0/478و  0/429بود که نشان از کیفیت مدل ساختاری
است .همچنین بین نظام تضمین کیفیت با توسعه ی پایدار دانشگاه ها رابطه ی معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :توسعه ی پایدار ،نظام پایش و تضمین کیفیت ،اعضای هیأت علمی ،نظام آموزش عالی
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مقدمه و بیان مسئله
مؤسسات و برنامه های آموزشی برای این که موردِ تأیید قرار گیرند و معتبر شناخته شوند ،باید به معیارهای قضاوت صحیح
استانداردها دست پیدا کنند؛ البته در شرایط حاضر که با سیستم های آموزشی متنوعی رو به رو هستیم ،برگردان کیفیت
آموزشی به استانداردها ،امری پیچیده و دشوار است ،لذا در تعریف و سنجش استانداردها باید رویکردی پویا اتخاذ کرد تا بتوان
کیفیت مؤسسه یا برنامه ی موردِ ارزشیابی را به بهترین شکل با آنها سنجید(محمدی .)1386 ،استقرار نظام استاندارد در یک
کشور ،زیرساخت های دفاع از ایجادکنندگان کیفیتِ برتر و دفاع از حقوق مصرف کنندگان را آسان کرده و منطق علم گرایی،
عقل گرایی و تجربه گرایی را در ابعاد مختلف فرایندهای توسعه ی جامعه ،جاری می سازد (پرداختچی .)1382 ،بررسی تاریخی
ل پیشرفت در شکوفایی اقتصادی و تحول نظام آموزشی ،نشان دهنده ی توجه جدی مدیران و
کشورهای پیشرفته و یا در حا ِ
برنامه ریزان این کشورها به استاندارد و استانداردسازی در آموزش و ترویج آن در میان جامعه است؛ به طوری که هم اکنون در
بسیاری از کشورها مقوله ی استاندارد در سال های آخر مقطع تحصیلی دبیرستان و مقاطع مختلف دانشگاهی تدریس می
شود ،حال آن که در این کشورها این امر پدیده ای فرهنگی و اجتماعی حائز اهمیت است.؛ اگر چه به کار بردن لفظ استاندارد
و استانداردسازی بیشتر در حیطه ی صنعت و تولید به کار گرفته شده است اما باید توجه داشت که همه جا و همه چیز در
فرایند استانداردسازی مهم است ،به طوری که طیف وسیعی از وجوه زندگی انسان ها را که یکی از آنها مسئله ی تعلیم و
تربیت است ،می توان در این قالب جای داد (یگانه .)1379 ،چاره اندیشی برای اصالح هر نظام بدون شناخت از درون و برون و
تغییرات آن امکان پذیر نمی باشد ،این به معنای ارزیابی مداوم است ،لذا برای ساماندهی و ارتقا وضعیت آموزش و نظام
آموزشی ،ارزیابی مستمر از فعالیت های آموزشی که الزمه ی آن اطالع از وضعیت موجود ،شناخت شرایط مطلوب و ارائه ی
راهبردهای واقع گرایانه توسط متولیان حقیقی آموزش است ،ضرورت دارد .اجرای صحیح این مهم ،روشی مناسب در ارزیابی را
می طلبد که بتواند شناخت مشکالت ،نارسایی ها و نیز توانایی ها و نقاط قوت را به همراه ایجاد انگیزه ،تالش برای حل
مشکالت ،رفع نارسایی ها ،افزایش کارآیی در توانمندی ها و نقاط قوت با استفاده از منابع و امکانات موجود نوید دهد تا
وضعیت موجود برای آینده ی مطلوب به شکلی واقعی زیربنا قرار گرفته و برنامه ریزی ،طراحی و سیاست گذاری نظام در جهت
افزایش تحقق اهداف نظام آموزش حرکت کند (بازرگان .)1384امروزه کیفیت در رأس امور سازمان ها قرار دارد و بهبود
کیفیت از دغدغه های اصلی آنها است .شناسایی نقاط ضعف و قوت ،تشخیص فرصت ها و تهدیدها و تالش برای بهبود وضع
موجود و رسیدن به وضع مطلوب و کسب جایگاه برتر از اهم وظایف سازمان ها از جمله دانشگاه ها می باشد .بهبود مستمر یک
کیفیت ،نیازمند ارزشیابی مستمر می باشد و دانشگاه ها منشأ و محور تحول و توسعه در همه ی کشورها خصوصاً کشور های
در حال توسعه محسوب می شوند (رحمانی .)1387 ،با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که برای اصالح مستمر
نظام دانشگاهی ،استقرار یک سیستم کارآمد تضمین کیفیت آموزشی که به وسیله ی آن بتوان ضمن بهبود و ارتقا کیفیت
علمی ،بهبودی کل نظام دانشگاهی را مد نظر قرار داد ،در حین این که از متن نظام دانشگاهی و ضرورت های آن برخاسته و
منطبق بر ویژگی های نظام باشد ،ضرورت دارد .نتایج تضمین کیفیت برنامه ریزی آموزشی نشان داده که ارزیابی درونی برای
این منظور از مطلوبیت بر خوردار است .با توجه به ارتباط بسیار نزدیک کیفیت فعالیت های دانشگاهی با کیفیت فعالیت های
گروه های آموزشی ،مناسب ترین حالت برای ارزشیابی کیفیت دانشگاهی ،شروع ارزشیابی در سطح گروه های آموزشی می
باشد (فتحی .)1386،با توجه به اهمیت ایجاد و رعایت استانداردها و اثر آن ها در ارتقا کیفیت ،کارآیی و اثربخشی هر سیستم،
این پژوهش در نظر دارد پیشینه و دالیل ایجاد استانداردها و اهداف و نتایج حاصل از کاربرد آن ها را در زمینه های مختلف و
ل قبول تا سطوح عالی
در نظام آموزشی رو به رشد ایران ،که یکی از اهداف آرمانی خود را ارتقا و دستیابی به پیشرفت های قاب ِ
بین المللی می داند ،بررسی کند (عباسی )1393،؛ لذا محقق در این راستا به دنبال بررسی تدوین مدل ساختاری توسعه ی
پایدار دانشگاهها بر مبنای نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی می باشد.
اهمیت و ضرورت
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آموزش عالی کشورمان در دهه ی اخیر تحوالت عظیمی را پشت سر گذاشته است ،بدین معنی که ورود پدیده هایی مانند
جهانی شدن ،دنیای مجازی و فضای سایبری ،مدیریت دانش ،اقتصاد دانش بنیان ،توسعه ی حرفه ای ،ساختارهای جدید،
توسعه ی فن آوری ،ارتباطات ،تغییرات جهانی ،تکثر و تنوع رشته های دانشگاهی ،افزایش جمعیت دانشجویی ،رواج دیدگاه
یادگیری م ادام العمر و  ...به درون اکوسیستم دانشگاه ،برنامه ها ،محتواها ،سیاست ها و ساختارهای نظام های آموزش عالی را
دستخوش تغییر و تحول قرار داده است؛ گو اینکه ،دانشگاه از کارکرد سنتی خود فاصله گرفته و به بازتعریف رسالت های
خویش پرداخته است .آنچه از بیرون و دنیای آتی نمایان است ،جهان جدیدی است که بسان کوه یخ در اقیانوس مواج آموزش
عالی شناور است .در این میان ،این طور می نماید که دنیای جدیدی از اعتبارسنجی در اذهان کنشگران دانشگاهی شکل گرفته
باشد .نکته ی اساسی آن است که مردمان آموزش عالی این جهان جدید را می بینند ،آن را تجربه می کنند ،به آن معنی می
بخشند ،آن را درك می کنند و آن را تعبیر و تفسیر می کنند (عباس پور.)1394،
توجه به مطالب فوق ،اندیشیدن درباره ی تجربه ی گذشته ی آموزش عالی در ایران ،سنجش کیفیت و ظرفیتسازی
برای بهبودی و ارتقای کیفیت آن ضرورت دارد .اهمیت این امر از آن جهت است که سازمانها ،همانند افراد ،از طریق
اندیشیدن درباره ی تجربههایشان به یادگیری دست مییابند .فرایند و محصول این اندیشیدن ،تغییر رفتار سازمانی به سوی
مطلوب است .در این راستا ،دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده ،باید به اندیشیدن درباره ی تجربههای گذشته و خودتنظیمی
آموزش برای دستیابی به کیفیت مطلوب بپردازد (بازرگان.)1396،کیفیت نظامهای آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان
تحت تأثیر عوامل چندگانهای قرار گرفته است؛ از جمله این عوامل میتوان به برخی روندهای ناشی از جهانی شدن اشاره کرد؛
برای مثال ،استفاده ی بیش از پیش از نوآوریهای علمی در توسعه ی اقتصادی (دانش محور شدن اقتصاد) و عرضه ی آموزش
عالی بدون توجه به مکان و زمان (آموزش عالی بدون مرز)را میتوان نام برد .در کشورهای در حال توسعه نه تنها روندهای یاد
شده بر آموزش عالی اثر گذاشتهاند ،بلکه آثار نامطلوبی هم به بار آوردهاند؛ از آن جمله میتوان به ایجاد بازار جهانی برای نیروی
انسانی متخصص و تشدید فرار مغزها اشاره کرد .با در نظر گرفتن این امر ،توجه به کیفیت آموزش عالی در این کشورها
میتواند تأثیر دوگانهای داشته باشد ،از یک سو توسعه ی پایدار را تسهیل کند و از سوی دیگر عوامل مؤثر در تشدید فرار مغزها
را کاهش دهد؛ لذا توجه به نظام پایش و تضمین کیفیت در نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است.
هدف پژوهش
تدوین مدل ساختاری توسعه ی پایدار دانشگاهها بر مبنای نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی
پیشینه ی پژوهش
دیز )2020(1در پژوهشی با عنوان تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت در عملکرد مراکز آموزشی :سیاست های آموزشی و
فرایندهای مدیریت بیان داشت که تجزیه و تحلیل کمی بر دو بعد متمرکز است .بعد اول مورد به سه عامل اصلی سیاست
آموزش که شامل برنامه ریزی آموزشی  ،ارتباطی و پشتیبانی و پاداش برای معلمان می باشد اشاره میکند .و دومین بعد
مرتبط به فرآیندهای مدیریتی در مؤسسات آموزشی است که شامل جو سازمانی  ،فرایندهای آموزش و یادگیری و روابط با
جامعه می باشد.
ویلگار )2005(2در پژوهشی با عنوان نوع شناسی در ارزیابی کیفیت آموزش عالی بیان داشت که در آن از دو نوع ارزیابی،
یعنی درونی یا بیرونی و نیز دو کارکرد مورد تأکید ،یعنی حمایت یا نظارت یاد کرده است .الگوهای حمایتگرا که تأکید آنها بر
1
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ابتکارات ارزیابی درونی در خود مؤسسات آموزش عالی است ،بیشترین بهبود را در فرایند یادگیری و یاددهی آموزش عالی به
عمل آوردهاند ،برعکس الگوهای نظارت گرا با تأکید بر ارزیابی بیرونی کمترین اثربخشی آکادمیک را داشته و به راهبردهایی
منتهی شده که مستعد طفره رفتن و شانه خالی کردن اعضای هیأت علمی بوده اند.
بیلینگ )2004(3در پژوهشی بیان داشت که ارزیابی درونی با فلسفه های متفاوتی دنبال می شود ،بدین صورت که گاهی به
صورت خودمروری و خودسنجی با رویکرد تحلیلی و انتقادی است و گاهی خودارزشیابی توصیفی و ارائه ای و عمدتاً به قصد
ادای وظیفه ی رسمی است.
عباسی ( )1394در پژوهشی با عنوان بررسی تبیین جایگاه استانداردسازی در ارتقا کیفیت نظام آموزشی بیان کرد،
استانداردهای آموزشی ،سیستمی است که کار کنترل کیفیت فعالیت ها و خدمات ارائه شده از سویِ نظام آموزشی را بر عهده
دارد .با پذیرش همگانی استانداردهای آموزشی ،فرهنگ انتخاب صحیح در جامعه تثبیت شده و کیفیت فرایندهای گوناگون
ارتقا خواهد یافت .از آن جا که تا به امروز تضمین کیفیت ،تا حد زیادی فرایندی سیاسی بوده است ،برنامه ریزان را به توجه در
ابعاد سیاسی آن ترغیب می کند؛ همچنین استانداردهای آموزشی ،باید به تناسب مبانی بین المللی و با در نظر گرفتن مسائل
بومی و سنتی و میهنی دگرگون شوند تا بتوانند موجبات تغییر را فراهم آورند.
مختاریان ( )1389در پژوهشی با عنوان چالش های استقرار ساختار ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران بیان داشت که
مهمترین چالش را می توان عدم وجود ساختار ارزیابی کیفیت دانست .به رغم توجه به ارزیابی کیفیت در برنامه های توسعه و
اجرای گسترده ی آن در گروه های آموزشی دانشگاه های کشور ،تا کنون ساختار منسجمی برای آن تدارك دیده نشده و این
امر ،کل فرایند ارزیابی کیفیت آموزش عالی ایران را با چالش مواجه ساخته است .موانع شکل گیری ساختار ارزیابی کیفیت در
آموزش عالی را می توان در دو حوزه ی درونی و برونی مورد مالحظه قرار داد .موانع درونی با عملکرد نظام ارزیابی کیفیت و
موانع برونی با عوامل کالن تأثیرگذار بر این نظام مرتبط هستند؛ افزون بر این ،نهادینه شدن نظام ارزیابی کیفیت در آموزش
عالی نیز با تداوم رویه های فعلی ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه های کشور امکان پذیر نمی باشد.
مسلمی ( )1393در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت برنامه ریزی درسی از دیدگاه مجریان آموزش سازمان فنی و حرفه ای
کشور بیان داشت که کیفیت برنامه ی آموزشی و درسی مطلوب می باشد.
مهدی زاده ( )1388در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت برنامه های درسی رشته های آموزش معلمان بیان داشت که برنامه
های درسی رشته های آموزش معلمان در هیچ یک از عناصر مورد بررسی از مطلوبیت و پویایی الزم برخوردار نبوده است و
همه ی عناصر در سطح متوسط قرار گرفته اند .از بین رشته های مورد بررسی تنها رشته ی آموزش ابتدایی در برخی از عناصر
در کیفیت مطلوبی قرار داشت و بقیه ی رشته ها از مطلوبیت کافی برخودار نبوده اند؛ بنابراین برنامه های درسی ارائه شده در
راستای اهداف کلی رشته های آموزش معلمان حرکت می کنند.
فراستخواه ( )1387در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی برنامه ریزی برای بهبود کیفیت گروه های آموزشی
دانشگاهی ،بیان داشت که تحلیل مقایسهای از نظر اجرا یا عدم اجرای ارزیابی درونی با یافته های سایر تحقیقات در جهان قابل
مقایسه است .نیمهی دوم دوره ی ( 1380تا  )1385در مجموع ،وضعیت نسبتأ بهتر و معناداری را در برخی از مؤلفه های مورد
بررسی در تحقیق نشان می دهد .نتایج تحقیق همچنین ،حاکی از آن است که امر ارزیابی درونی در رشته های علوم انسانی ،به
مراتب پیچیده تر و دشوارتر از رشته های علوم طبیعی و فنی و مهندسی بوده است.
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خلیفه ( )1391در پژوهشی با عنوان ارزشیابی و تضمین کیفیت در یادگیری الکترونیکی با استفاده از مدل تحلیل اهمیت
عملکرد بیان داشت که یادگیری الکترونیکی روشی برای ارائه ی یادگیری انعطاف پذیرتر و ایجاد فرصت بیشتر برای فراگیران،
تسهیل پیگیری پیشرفت یادگیرندگان و فعالیت های آنان و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای ایجاد محیط های یادگیری
جدید ،اثربخش محسوب می شود ،اما زمانی می توان این عوامل را بهبود داد و کیفیت آن ها را تضمین کرد که این عوامل
مورد ارزشیابی قرار گیرند .در واقع بدون ارزشیابی از برنامه های یادگیری الکترونیکی و عناصر مرتبط با آن نمی توان این نوع
آموزش را مطلوب قلمداد کرد و یا کیفیت آن را بهبود بخشید ،اما اقدام برای ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش الکترونیکی،
می بایست در چارچوب علمی و بر مبنای مدل و روشی منسجم انجام شود تا از اثربخشی الزم برخوردار گردد .یکی از مدل
های مناسب در این زمینه مدل تحلیل اهمیت عملکرد است .در مدل تحلیل اهمیت عملکرد ،هر مؤلفه از دو بعد «اهمیت و
عملکرد» مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
مالمحمدی ( )1379در پژوهش خود به ارزیابی کیفیت برنامه ی درسی رشته ی برنامه ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی
ارشد پرداخت و به نتایجی از جمله نامطلوب بودن فرایند تدریس و امکانات آموزش ،عدم هماهنگی مناسب برنامه ی درسی با
نیازها و عالیق فراگیران ،عدم پویایی الزم محتوای برنامه برای مجهز ساختن فراگیران با دانش روز ،عدم هماهنگی الزم بین
برنامه ی درسی و بازار کار و ناکافی بودن واحدهای عملی و کارورزی دست یافت.
در تحقیقی مشابه ،عبدی ( )1384به ارزیابی کیفیت برنامه ی درسی رشته ی برنامه ریزی درسی در دوره ی کارشناسی ارشد
پرداخت و کیفیت اهداف ،فرایند تدریس ،کیفیت هماهنگی برنامه با تحوالت علمی و ارزشیابی بازده دانشجویان را مورد بررسی
قرار داد و دریافت که محتوا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست و بازنگری در محتوای ارائه شده ی دروس ،ضروری است .اهداف
دوره از دیدگاه اساتید از مطلوبیت کافی برخوردار نیست و باید مورد تجدید نظر قرار گیرند .فرایند تدریس و یادگیری نیز از
مطلوبیت کافی برخوردار نیست و نهایتاً این که برنامه ی درسی در ایجاد توانایی و مهارت های تخصصی در دانشجویان به طور
کامل موفق نبوده و در این زمینه رضایت نسبی وجود دارد.
شفیعی ( )1382در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه ی درسی رشتهی آموزش بزرگساالن بیان داشت
که کیفیت برنامه ی درسی رشته ی آموزش بزرگساالن با توجه به عناصر نه گانه ی برنامه ی درسی در سطح متوسط ارزیابی
شده است و بین نظرات دانشجویان و استادان ،تفاوت معناداری مشاهده نشده و نیز رضایت کامل دانشجویان و مشتریان از
برنامه ی درسی وجود ندارد.
مدل مفهومی پژوهش
در این مدل فرض بر این است که مدل ساختاری استانداردهای توسعه ی پایدار دانشگاهها بر مبنای نظام تضمین کیفیت در
آموزش عالی ،بر اساس ارتباط بین دو متغیر توسعه ی پایدار دانشگاهها و کیفیت در آموزش عالی تدوین و برازش گردد.
بنابراین پژوهشگر بر آن است تا به بررسی این فرضیه بپردازد که« :آیا مدل ساختاری توسعه ی پایدار دانشگاهها بر اساس نظام
تضمین کیفیت در آموزش عالی از برازش مناسبی برخوردار است»
توسعه ی پایدار

نظام تضمین کیفیت

دانشگاه

در آموزش عالی

شکل :1مدل مفهومی پژوهش
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روش شناسی
پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی در قالب تحلیل مسیر میباشد که به روش مدل سازی معادالت ساختاری انجام گرفته
است .مدل سازی معادالت ساختاری شامل دو مدل؛ یعنی مدل تحلیل مسیر و مدل اندازه گیری است که معموالً برای بررسی
تجربی اعتبار نظریهها با ظرفیت کاربردی استفاده می شود .تحلیل مسیر نمونه ی مشخصی از مدل معادالت ساختاری است که
برای به تصویر کشیدن شرایط هماهنگ میان ترکیبی از شاخصها به کار گرفته می شود .این مدلهای ترکیبی با هر یک از
انواع تحلیل مسیرهای متعدد مناسب است مدل اندازهگیری ،متغیرهای قابل مشاهده4را به متغیرهای پنهان5مرتبط میکند و
در معادالت ساختاری از طریق تحلیل عاملی تأییدی 6ارزشیابی میشود.ترکیب مدلهای تحلیل عاملی تأییدی با مدلهای
مسیر ،چارچوب مدل معادالت ساختاری همه جانبه را در تحلیل ساختار کوواریانس نظریه های پنهان تحت مطالعه ،معنادار
میکند (لی و رو .)2007 7،در این پژوهش برای مرحله ی روایی از جدول الش ،)2005(8برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ،
برای بررسی توزیع داده ها از آزمون کلموگروف -اسمیرونوف و برای تدوین معادالت ساختاری از نرم افزار  PLSاستفاده شده
است .آزمون مدل اندازه گیری انعکاسی در سه مرحله ی آزمون پایانی ،آزمون روایی و آزمون کیفیت مدل انجام شد و در
نهایت برای نیکویی برازش از شاخص GOFاستفاده شد .به طور کلی در مدل های  PLSدو مدل آزمون میشود :مدل های
بیرونی9یا مدلهای اندازهگیری و مدل های درونی10یا مدل مسیر ساختاری.
در این نرم افزار روش کار بدین صورت است که ابتدا مدل های اندازه گیری آزمون میشوند و در صورت برازش مناسب،
مدلهای مسیر ساختاری نیز مورد آزمون قرار میگیرند .در این پژوهش توسعه ی پایدار دانشگاه ها تحت عنوان متغیر مالك و
متغیر نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی به عنوان متغیر پیش بین به کار گرفته میشود.
جامعه ی آماری پژوهش را تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز تشکیل دادند .برای برآورد حجم
نمونه ،با عنایت به این که به ازای هر پارامتر آزاد  5تا  15نفر برای نمونه پیشنهاد شده است (هومن ،)1384 ،لذا با مالك قرار
دادن تعداد گویههای پرسشنامه ی محقق ساخته ،استاندارد توسعه ی پایدار دانشگاهها که  35گویه دارد ،به ازای هر گویه پنج
نفر تعیین که به این ترتیب حجم نمونه  105نفر مشخص گردید.
برای نمونه گیری از روش طبقه بندی تصادفی منظم استفاده گردید .ابتدا حجم نمونه به نسبت حجم جامعه در بین هر یک از
اعضا دانشکدههای دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز تعیین گردید ،سپس با مراجعه به هر یک از دانشکدهها به روش تصادفی
منظم افراد گروه نمونه انتخاب و پرسشنامه ها در میان آنان توزیع گردید .تعداد  105نفر از اعضای هیأت علمی ،شامل  73مرد
و  32زن از  5دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشکده ی علوم انسانی ،فنی و مهندسی علوم پایه و دانشکده ی سما
انتخاب شدند .توزیع نفرات در جدول  1ارائه شده است:
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جدول  :1آمار نمونه ی پرسشنامه ی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
جنسیت
دانشکده

مرتبه علمی

سابقه کار
بیشتر از

مرد

زن

کمتر از ده

بین ده تا 20

علوم تربیتی و روانشناسی

18

7

-

25

-

علوم انسانی

14

8

2

20

-

-

فنی مهندسی

17

6

2

18

3

2

12

علوم پایه

13

6

8

10

1

1

13

5

سما

12

5

16

1

15

2

-

20

مربی

استادیا

دانشیار

استاد

-

22

3

-

21

1

-

7

2
-

ر

ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه ی محقق ساخته ی توسعه ی پایدار دانشگاهها میباشد .این پرسشنامه متشکل از  35گویه و
هشت مؤلفه ی فعالیت های آموزشی هیأت علمی ،فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی ،توانمندی حرفهای اعضای هیأت
علمی ،امکانات آموزشی دانشگاه برای دانشجویان ،وضعیت تحصیلی دانشجویان ،وضعیت پژوهشی دانشجویان ،امکانات آموزشی
ال
و پژوهشی دانشگاه و وضعیت درآمدی دانشگاه بود .طیف پاسخگویی گویهها از نوع پنج گزینهای لیکرت با نمره گذاری از کام ً
مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5بود که در بین نمونه ی منتخب توزیع گردید.
به منظور تعیین اعتبار مقیاس از روش اعتبار محتوا و محاسبه ی شاخص نسبت روایی محتوا11و شاخص روایی محتوا12
استفاده شد .بر این اساس پرسشنامه به  12نفر از اساتید هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ارسال گردید و پس از
دریافت نظرات آنها اصالحات الزم صورت گرفت .مقدار  CVRبازه ی  0/87تا  0/95و مقدار  CVIبازه ی  0/83تا  0/96به
دست آمد که اعتبار علمی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .پایایی ابزار نیز با توزیع پرسشنامه بین  30نفر از سایر اعضای
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز به روش همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای کل
مقیاس  0/85به دست آمد .توزیع سؤاالت پرسشنامه ی توسعه ی پایدار دانشگاهها در جدول  2آمده است.
جدول  :2توزیع سؤاالت پرسشنامه ی توسعه ی پایدار دانشگاهها

هیأت علمی

فعالیت های آموزشی

اعضای هیأت علمی

فعالیت های پژوهشی

اعضای هیأت علمی

توانمندی حرفه ای

دانشجویان

دانشگاه برای

امکانات آموزشی

دانشجویان

وضعیت تحصیلی

دانشجویان

وضعیت پژوهشی

پژوهشی دانشگاه

امکانات آموزشی و

دانشگاه

وضعیت درآمدی

سؤاالت

1-5

6-10

11-15

16-19

20-23

24-27

28-31

32-35

دومین ابزار استفاده شده در این پژوهش ،پرسشنامه ی ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش13بود .این پرسشنامه دارای 31
گویه و متشکل از  9بعد کلی یادگیری ( 4گویه) ،عالقه مندی استاد به موضوع ( 4گویه) ،سازماندهی مطالب ( 4گویه) ،تعامل
گروهی ( 4گویه) ،رابطه ی استاد و دانشجو ( 4گویه) ،جامعیت مطالب ( 4گویه) ،امتحانات ( 3گویه) ،تکالیف ( 2گویه) و
ارزیابی کلی ( 2گویه) میباشد.
به منظور تعیین اعتبار ،پرسشنامه در اختیار  14نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز قرار گرفت و پس
از دریافت نظرات اصالحات الزم انجام شد .مقدار  CVRبازه ی  0/68تا  0/89و مقدار  CVIبازه ی  0/79تا  0/90به دست
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آمد ،لذا اعتبار علمی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .پایایی ابزار نیز با توزیع پرسشنامه بین 30نفر از اعضای هیأت علمی
دانشگاه آزاد شیراز به روش همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ی حاضر 89
درصد به دست آمد .توزیع سؤاالت پرسشنامه ی ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش در جدول  3ارائه شده است.
جدول  :3توزیع سؤاالت پرسشنامه ی ارزیابی دانشجویان از کیفیت آموزش عالی اثربخش
متغیر

یادگیری

عالقهمندی استاد به
موضوع

سازماندهی
مطالب

تعامل
گروهی

استاد و دانشجو

جامعیت مطالب

امتحانات

تکالیف

ارزیابی کلی

سؤاالت

1-4

5-8

9-12

16 -13

20 -17

24 -21

27 -25

29 -28

31 -30

یافته های پژوهش
برای تدوین مدل توسعه ی پایدار دانشگاهها بر اساس کیفیت در آموزش عالی ،دادهها در بین گروه نمونه توزیع و تجزیه و
تحلیل دادهها در بخش توصیفی و استنباطی انجام شد .در ارائه ی یافته های توصیفی جدول  4میانگین و انحراف استاندارد
شاخصهای توصیفی کیفیت در آموزش عالی و جدول  5میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای توصیفی توسعه پایدار
دانشگاهها را نشان میدهد.
جدول  -4شاخص های توصیفی کیفیت در آموزش عالی
یادگیری

عالقهمندی
استاد به
موضوع

سازماندهی
مطالب

تعامل
گروهی

رابطه
استاد و
دانشجو

جامعیت
مطالب

امتحانات

تکالیف

ارزیابی کلی

میانگین

3/67

3/87

3/09

3/77

4/56

4/16

4/09

3/77

3/78

انحراف
استاندارد

1/35

2/56

0/98

1/45

1/23

0/88

1/65

3/78

1/23

جدول :5شاخصهای توصیفی توسعه ی پایدار دانشگاهها

فعالیت های آموزشی هیأت علمی

فعالیت های پژوهشی اعضای

توانمندی حرفه ای اعضای هیأت

امکانات آموزشی دانشگاه برای

هیأت علمی

علمی

دانشجویان

وضعیت تحصیلی دانشجویان

وضعیت پژوهشی دانشجویان

دانشگاه

انحراف استاندارد

0/11

1/78

3/36

2/84

3/99

3/78

4/72

1/90

0/99

امکانات آموزشی و پژوهشی

وضعیت درآمدی دانشگاه

توسعه ی پایدار دانشگاه ها

میانگین

3/88

3/90

3/86

2/77

3/89

2/51

3/64

4/30

4/89

نتایج جدول  6همبستگی بین مؤلفههای مدل اندازه گیری کیفیت در آموزش عالی و مقادیر  AVEرا نشان میدهد .نتایج
نشان داد ،همبستگی درونی باالیی بین مؤلفه های کیفیت در آموزش عالی وجود دارد .نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان
داد که بیشترین همبستگی میان یادگیری با کیفیت تدریس در آموزش عالی ( )r= 0/89میباشد.
جدول  :6نتایج همبستگی بین مؤلفههای کیفیت در آموزش عالی
AVE

متغیرها

یادگیری

0/456

 )1یادگیری

1

عالقهمندی
استاد به
موضوع

سازماندهی
مطالب
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تعامل
گروهی

رابطه
استاد و
دانشجو

جامعیت
مطالب

امتحانات

تکالیف

ارزیابی
کلی
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0/763

 )2عالقهمندی
استاد به موضوع

* 0/68

1

0/812

 )3سازماندهی
مطالب

* 0/46

* 0/76

1

0/358

 )4تعامل
گروهی

* 0/45

* 0/76

* 0/72

1

0/392

 )5رابطه استاد
و دانشجو

* 0/78

* 0/80

* 0/77

* 0/67

1

0/380

 )6جامعیت
مطالب

* 0/38

* 0/76

* 0/72

* 0/54

* 0/78

1

0/457

 )7امتحانات

* 0/66

* 0/80

* 0/77

* 0/56

* 0/81

* 0/68

1

0/455

 )8تکالیف

* 0/35

* 0/76

* 0/87

* 0/34

* 0/78

* 0/73

* 0/80

1

0/409

 )9ارزیابی کلی

* 0/45

* 0/80

* 0/77

* 0/70

* 0/81

* 0/70

* 0/80

* 0/82

1

کیفیت تدریس
در آموزش عالی

* 0/89

* 0/67

* 0/73

* 0/71

* 0/76

* 0/76

* 0/81

* 0/82

* 0/82

* سطح معنی داری 0/01

سطح بین مؤلفه های مدل اندازه گیری توسعه ی پایدار دانشگاه ها و مقادیر  AVEدر جدول  7مشخص شد .نتایج نشان داد
همبستگی باالیی بین مؤلفههای توسعه ی پایدار دانشگاه ها وجود دارد .نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بیشترین
همبستگی میان توانمندی حرفه ای اعضای هیأت علمی با فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی (  )r= /92و وضعیت
تحصیلی دانشجویان و وضعیت پژوهشی دانشجویان با امکانات آموزشی دانشگاه برای دانشجویان (  )r= /92میباشد.
جدول  :7نتایج همبستگی بین مؤلفه های توسعه ی پایدار دانشگاه ها

علمی

فعالیت های آموزشی هیأت

هیأت علمی

فعالیت های پژوهشی اعضای

علمی

توانمندی حرفه ای اعضای هیأت

دانشجویان

امکانات آموزشی دانشگاه برای

وضعیت تحصیلی دانشجویان

وضعیت پژوهشی دانشجویان

0/43

امکانات آموزشی دانشگاه برای دانشجویان

0/81

0/73

0/45

وضعیت تحصیلی دانشجویان

0/85

0/69

0/73

0/92

1

0/54

وضعیت پژوهشی دانشجویان

0/80

0/76

0/88

0/92

0/69
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1

دانشگاه

0/42

توانمندی حرفه ای اعضای هیأت علمی

0/61

0/94

1
0/51

1

امکانات آموزشی و پژوهشی

0/40

فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی

0/72

1

وضعیت درآمدی دانشگاه

0/46

فعالیت های آموزشی هیأت علمی

1

توسعه ی پایدار دانشگاه ها

Ave
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0/42

امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه

0/49

0/81

0/63

0/59

0/71

0/76

1

0/49

وضعیت درآمدی دانشگاه

0/75

0/76

0/81

0/80

0/69

0/77

0/77

1

0/34

توسعه ی پایدار دانشگاه ها

0/76

0/85

0/82

0/73

0/71

0/66

0/87

0/81

1

سطح معنی داری 0/01

همبستگی بین مؤلفههای توسعه ی پایدار دانشگاه ها و مؤلفه های کیفیت در آموزش عالی ،در جدول  8مشخص شده است.
نتایج نشان داد همبستگی درونی باالیی بین مؤلفههای توسعه ی پایدار دانشگاه ها و مؤلفههای کیفیت در آموزش عالی وجود
دارد .نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بیشترین همبستگی بین وضعیت پژوهشی دانشجویان با جامعیت مطالب
( )r=/93می باشد.
جدول  :8نتایج همبستگی بین مؤلفه های توسعه ی پایدار دانشگاه ها و مؤلفه های کیفیت در آموزش عالی
یادگیری

عالقهمندی
استاد به
موضوع

سازماندهی
مطالب

تعامل
گروهی

رابطه
استاد و
دانشجو

جامعیت
مطالب

امتحانات

تکالیف

ارزیابی کلی

فعالیت های آموزشی
هیأت علمی

0/58

0/72

0/43

0/71

0/45

0/57

0/66

0/42

0/62

فعالیت های پژوهشی
اعضای هیأت علمی

0/50

0/68

0/49

0/65

0/46

0/78

0/61

0/53

0/61

توانمندی حرفه ای
اعضای هیأت علمی

0/53

0/69

0/38

0/61

0/56

0/45

0/86

0/36

0/71

امکانات آموزشی
دانشگاه برای دانشجویان

0/43

0/65

0/55

0/82

0/75

0/63

0/48

0/52

0/69

وضعیت تحصیلی
دانشجویان

0/57

0/71

0/56

0/80

0/88

0/61

0/52

0/59

0/65

وضعیت پژوهشی
دانشجویان

0/78

0/53

0/58

0/73

0/73

0/93

0/61

0/58

0/71

امکانات آموزشی و
پژوهشی دانشگاه

0/72

0/81

0/55

0/70

0/60

0/89

0/39

0/50

0/53

وضعیت درآمدی
دانشگاه

0/81

0/77

0/50

0/80

0/67

0/66

0/42

0/53

0/49

سطح معنی داری 0/01

در ارائه ی یافتههای استنباطی نیز آزمون کلموگروف -اسمیرنوف به منظور طبیعی بودن توزیع داده های شاخصهای پژوهش
استفاده شد و نتایج نشان داد که توزیع داده های توسعه ی پایدار دانشگاهها و کیفیت در آموزش عالی نرمال نیست.
یکی از روشهای برآورد مدل معادالت ساختاری استفاده از  PLSکه یک فن مدل سازی مسیر واریانس محور است ،میباشد؛
این تکنیک امکان بررسی روابط متغیرهای پنهان و آشکار را به صورت هم زمان فراهم میسازد .استفاده از این روش زمانی که
حجم نمونه کوچک بوده و یا توزیع متغیرها نرمال نباشد ،پیشنهاد شده است .لذا با توجه به آزمون کلموگروف -اسمیرنوف،
توزیع دادههای متغیر توسعه ی پایدار دانشگاهها و کیفیت تدریس در آموزش عالی غیر نرمال بوده است ،بنابراین در این
پژوهش از نرم افزار  PLSاستفاده گردید.
در این نرم افزار روش کار بدین صورت است که ابتدا مدلهای اندازه گیری آزمون میشوند و در صورت برازش مناسب مدل
های مسیری ساختاری نیز مورد آزمون قرار می گیرند .بنابراین در پژوهش حاضر ابتدا مدلهای اندازهگیری آزمون ،سپس مدل
مسیر ساختاری مورد بررسی قرار میگیرد .در ابتدا دو مدل اندازهگیری کیفیت در آموزش عالی و مدل اندازهگیری توسعه ی
پایدار دانشگاهها مورد برازش قرار میگیرند و پس از تأیید برازش این دو مدل ،برازش مدل ساختاری توسعه ی پایدار
دانشگاهها بر مبنای کیفیت در آموزش عالی بررسی میشود.
آزمون مدل های اندازه گیری انعکاسی
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آزمون مدل اندازهگیری انعکاسی در سه مرحله ی پایانی ،روایی و کیفیت مدل است؛ در صورتی مدل اندازهگیری انعکاسی
مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بار عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظر با متغیر مکنون دارای حداقل مقدار
 0/4باشد و در سطح معناداری مورد نظر ( 0/05یا  ) 0/01معنی دار باشد (لی و وو.)2004 ،
طبق خروجی نرم افزار کلیه ی بارهای عاملی مدلهای اندازه گیری انعکاسی توسعه ی پایدار دانشگاه و کیفیت در آموزش
عالی باالی  0/4بوده و در سطح  0/01نیز معنا دار هستند که در اشکال  4 ،3 ،2و  5قابل مشاهده هستند .در جدول  9معادل
نامهای تصویری مدل کیفیت در آموزش عالی (اشکال  2و  )3و در جدول  10معادل نامهای تصویری مدل توسعه ی پایدار
دانشگاهها (اشکال  4و  )5مشاهده میشود.
جدول  :9معادل نام های تصویری مدل کیفیت در آموزش عالی اشکال  2و 3
کیفیت تدریس در آموزش عالی (Higher Education Teaching Quality )HETQ
مؤلفه معادل (Component )C
نشان مدل

معادل فارسی

نشان مدل

معادل فارسی

نام مؤلفه
یادگیری

C1

مؤلفه اول

HETQ1 … HETQ4

کیفیت تدریس در آموزش عالی سؤاالت 4-1

عالقهمندی استاد به موضوع

C2

مؤلفه دوم

HETQ5 … HETQ8

کیفیت تدریس در آموزش عالی سؤاالت 8-5

سازماندهی مطالب

C3

مؤلفه سوم

HETQ9 … HETQ12

کیفیت تدریس در آموزش عالی سؤاالت 12-9

تعامل گروهی

C4

مؤلفه چهارم

HETQ13 … HETQ16

کیفیت تدریس در آموزش عالی سؤاالت 16-13

رابطه استاد و دانشجو

C5

مؤلفه پنجم

HETQ17 … HETQ20

کیفیت تدریس در آموزش عالی سؤاالت 20-17

جامعیت مطالب

C6

مؤلفه ششم

HETQ21 … HETQ24

کیفیت تدریس در آموزش عالی سؤاالت 24-21

امتحانات

C7

مؤلفه هفتم

HETQ25 … HETQ27

کیفیت تدریس در آموزش عالی سؤاالت 27-25

تکالیف

C8

مؤلفه هشتم

HETQ28 … HETQ29

کیفیت تدریس در آموزش عالی سؤاالت 29-28

ارزیابی کلی

C9

مؤلفه نهم

HETQ30 … HETQ31

کیفیت تدریس در آموزش عالی سؤاالت 31-30

HETQ

مرکز مدل

کیفیت تدریس در آموزش
عالی

جدول  :10معادل نام های تصویری مدل توسعه ی پایدار دانشگاهها اشکال  4و 5
توسعه ی پایدار دانشگاهها معادل (Sustainable Development of Universities )SDU
مؤلفه معادل (Component )C
نام مؤلفه

نشان مدل

معادل فارسی

نشان مدل

معادل فارسی

فعالیت های آموزشی هیأت علمی

C1

مؤلفه اول

SDU5 ... SDU1

توسعه ی پایدار دانشگاهها سؤال 5-1

فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی

C2

مؤلفه دوم

SDU10 ...SDU6

توسعه ی پایدار دانشگاهها سؤال 6-10

توانمندی حرفه ای اعضای هیأت علمی

C3

مؤلفه سوم

SDU15 ...SDU11

توسعه ی پایدار دانشگاهها سؤال 11-15

امکانات آموزشی دانشگاه برای دانشجویان

C4

مؤلفه چهارم

SDU19 ...SDU16

توسعه ی پایدار دانشگاهها سؤال 16-19

وضعیت تحصیلی دانشجویان

C5

مؤلفه پنجم

SDU23 ...SDU20

توسعه ی پایدار دانشگاهها سؤال 20-23

وضعیت پژوهشی دانشجویان

C6

مؤلفه ششم

SDU27 ...SDU24

توسعه ی پایدار دانشگاهها سؤال24-271

امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه

C7

مؤلفه هفتم

SDU31 ...SDU28

توسعه ی پایدار دانشگاهها سؤال 28-31

وضعیت درآمدی دانشگاه

C8

مؤلفه هشتم

SDU35 ...SDU32

توسعه ی پایدار دانشگاهها سؤال 32-35

توسعه ی پایدار دانشگاه ها

مرکز مدل
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به دلیل کمبود فضا تعدادی از گویههای هر مؤلفه به صورت محدود ارائه شده است.

شکل  : 2ضرایب استاندارد مدل اندازه گیری کیفیت تدریس در آموزش عالی
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شکل  :3مقادیر  tمدل اندازه گیری کیفیت تدریس در آموزش عالی
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شکل  :4ضرایب استاندارد مدل اندازه گیری توسعه ی پایدار دانشگاهها

شکل  :5مقادیر  tمدل اندازه گیری توسعه ی پایدار دانشگاهها

به عالوه پایایی مرکب و آلفای کرونباخ برای متغیرهای مکنون توسعه ی پایدار دانشگاهها به ترتیب  0/88و  0/89و کیفیت در
آموزش عالی به ترتیب  0/85و  0/90به دست آمده که نشان از سازگاری درونی مدلهای اندازه گیری انعکاسی پژوهش است.
برای بررسی روایی از دو معیار روایی همگرا (آزمون  )AVEو روایی واگرا (آزمون بار عرضی و آزمون فورنل الرکر) استفاده
میشود .مقادیر  AVEباالی  0/5نشان از همسانی درونی مدل اندازه گیری انعکاسی است .شاخص  AVEخروجی نرمافزار
 PLCبرای متغیرهای مکنون توسعه ی پایدار دانشگاهها و مؤلفه های آن هم چنین کیفیت تدریس در آموزش عالی و
مؤلفههای آن محاسبه شد که نشان از روایی همگرای این متغیرهاست.
برای محاسبه ی روایی واگرا ،آزمون بار عاملی اعتماد اعتبار بیشتری نسبت به آزمون فورنل الرکر دارد .طبق آزمون بار عرضی
چنانچه بار عاملی هر متغیر مشاهدهپذیر بر روی متغیر مکنون خود حداقل  0/1بیشتر از بار عاملی همان متغیر مشاهدهپذیر بر
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روی سایر متغیرهای مکنون باشد ،مدل اندازهگیری انعکاسی مربوطه دارای روایی واگرا در سطح سازههایش است .نتایج آزمون
بار عرضی حاکی از آن است که متغیرهای مکنون توسعه ی پایدار دانشگاه و کیفیت در آموزش عالی از روایی واگرای مناسبی
برخوردار هستند.
کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی توسط شاخص اشتراك با روایی متقاطع ( )CV Comمحاسبه میشود.
این شاخص توانایی مدل مسیر را در پیش بینی متغیرهای مشاهده پذیر از طریق مقادیر متغیر مکنون متناظرشان میسنجد.
مقادیر مثبت ( )CV Comنشان دهنده ی کیفیت مناسب مدل اندازه گیری انعکاسی است .طبق نتایج حاصل از خروجی نرم
افزار شاخص ( )CV Comبه ترتیب برای متغیرهای مکنون توسعه ی پایدار دانشگاهها و مؤلفههای آن هم چنین برای کیفیت
در آموزش عالی به معرفی آن محاسبه شد که نشان از کیفیت مدل های اندازه گیری انعکاسی است .نتایج در جداول  11و 12
مشخص شده است:
جدول  :11مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب AVE ،و ( )CV Comبرای مدل اندازه گیری انعکاسی توسعه ی پایدار دانشگاهها
متغیرها

ارزش cv com

آلفای کرونباخ

پایای مرکب

فعالیت های آموزشی هیأت علمی

0/89

0/89

AVE
0/46

0/334

فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی

0/86

0/87

0/40

0/274

توانمندی حرفه ای اعضای هیأت علمی

0/90

0/90

0/42

0/334

امکانات آموزشی دانشگاه برای دانشجویان

0/85

0/87

0/43

0/293

وضعیت تحصیلی دانشجویان

0/80

0/85

0/45

0/291

وضعیت پژوهشی دانشجویان

0/76

0/89

0/54

0/306

امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه

0/81

0/91

0/47

0/343

وضعیت درآمدی دانشگاه

0/89

0/87

0/42

0/332

توسعه ی پایدار دانشگاه ها

0/89

0/88

0/85

0/322

جدول  :12مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب AVE ،و ( )CV Comبرای مدل اندازهگیری انعکاسی کیفیت تدریس در آموزش عالی
متغیرها

ارزش cv com

آلفای کرونباخ

پایای مرکب

یادگیری

0/86

0/77

AVE
0/77

0/564

عالقهمندی استاد به موضوع

0/77

0/76

0/66

0/789

سازماندهی مطالب

0/65

0/68

0/61

0/413

تعامل گروهی

0/66

0/58

0/64

0/119

رابطه ی استاد و دانشجو

0/53

0/89

0/65

0/459

جامعیت مطالب

0/59

0/88

0/71

0/341

امتحانات

0/72

0/79

0/66

0/876

تکالیف

0/77

0/69

0/69

0/215

ارزیابی کلی

0/75

0/69

0/59

0/613

کیفیت تدریس در آموزش عالی

0/90

0/85

0/77

0/543

در ادامه به تحلیل یافته های پژوهشی بر مبنای سؤال پژوهش آیا مدل ساختاری توسعه ی پایدار دانشگاه ها بر اساس مؤلفه
های کیفیت در آموزش عالی از برازش مناسب برخوردار است پرداخته میشود .در مدل سازی معادالت ساختاری به کمک
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رویکرد حداقل مربعات جزئی از سه معیار اصلی برای آزمون مدل های ساختاری استفاده می شود -1 :شاخص تعریف ضریب
تعیین ( -2 )R2معنا داری ضرایب مسیر (بتا) و  -3شاخص افزونگی یا ارتباط پیش بینی (.)CV Red
معیار اصلی ارزیابی متغیرهای مکنون درون زاد مدل مسیر ،ضریب تعیین میباشد .این شاخص نشان میدهد چند درصد از
تغییرات متغیر درون زاد توسط متغیرهای برونزاد صورت میپذیرد .مقادیر  0/33 ،0/67و  0/19برای متغیرهای مکنون درون
زاد به ترتیب قابل توجه ،متوسط و ضعیف توصیف شده است ولی چنانچه متغیر مکنون درون زاد تحلیل تعداد معدودی (یک
یا دو) متغیر برون زاد قرار داشته باشد ،مقادیر متوسط ضریب تعیین نیز قابل پذیرش است .طبق خروجی نرم افزار مقدار
ضریب تعیین به دست آمده برای متغیر توسعه ی پایدار دانشگاه  0/832بوده (شکل  )5که این مقدار قابل توجه می باشد.
کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی( )CV Redمحاسبه میشود .هدف این شاخص بررسی و توانایی مدل ساختاری
در پیشبینی به روش چشمپوشی است .معروف ترین و شناخته ترین معیار اندازهگیری برای این توانایی شاخص  Q2استون-
گایسر است که بر اساس این مالك ،مدل باید نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزاد انعکاسی را پیشبینی کند .مقادیر Q2
باالی صفر نشان میدهد که مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شدهاند ،مدل توانایی پیشبینی دارد و از کیفیت مناسبی
برخوردار میباشد .طبق نتایج حاصل از خروجی این نرمافزار مقادیر  Q2برای متغیرهای توسعه ی پایدار دانشگاه و کیفیت در
آموزش عالی به ترتیب  0/478و  0/429بود که نشان از کیفیت مدل ساختاری است.
یکی دیگر از شاخصهای تأیید روایی در مدل ساختاری ،معنیدار بودن ضرایب مسیر است .معنیداری ضرایب مسیر مکمل
بزرگی و جهت عالمت ضریب بتای مدل میباشد .چنانچه به مقدار به دست آمده باالی حداقل آماره  tدر سطح اطمینان مورد
نظر ( 0/05و  )0/01باشد ،آن رابطه یا فرضیه تأیید میشود .خروجی نرمافزار نشاندهنده ی آن است که ضرایب مسیر
( )0/794در سطح اطمینان  0/01معنیدار هستند (اشکال  6و .)7

0/695

0/794

0/000

HETQ

SDU

شکل  :6ضرایب مسیر مدل ساختاری توسعه ی پایدار دانشگاهها بر اساس کیفیت در آموزش عالی

77/930

HETQ

SDU

شکل  :7مقادیر  Tمدل ساختاری توسعه ی پایدار دانشگاهها بر اساس کیفیت در آموزش عالی
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آزمون کلی مدل
در مدل سازی معادالت ساختاری به کمک روش حداقل مربعات جزئی بر خالف روش کوواریانس محور شاخص برای سنجش
کل مدل وجود ندارد .ولی از شاخصی به نام  GOFبرای سنجش عملکرد کلی مدل استفاده میشود .این شاخص بین صفر و
یک بوده و مقادیر  0/01و  0/25و  0/36به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی شدهاند .این شاخص به
صورت جذر میانگین ضریب تعیین و مقادیر اشتراکی به صورت دستی محاسبه میشود .شاخص  GOFاین مدل  0/566به
دست آمده که از برازش قوی مدل حکایت دارد.

بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آ مده می توان بیان داشت که همبستگی بین مؤلفههای مدل اندازه گیری کیفیت در آموزش عالی و
مقادیر  AVEنشان داد ،همبستگی درونی باالیی بین مؤلفه های کیفیت در آموزش عالی وجود دارد .نتایج آزمون ضریب
همبستگی نشان داد که بیشترین همبستگی میان یادگیری با کیفیت در آموزش عالی ( )r= 0/89میباشد .هم چنین نتایج
نشان داد همبستگی باالیی بین مؤلفههای توسعه ی پایدار دانشگاه ها وجود دارد .نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که
بیشترین همبستگی میان توانمندی حرفه ای اعضای هیأت علمی با فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی (  )r= /92و
وضعیت تحصیلی دانشجویان و وضعیت پژوهشی دانشجویان با امکانات آموزشی دانشگاه برای دانشجویان (  )r= /92میباشد.
از نتایج دیگر این پژوهش می توان بیان داشت که همبستگی بین مؤلفههای توسعه ی پایدار دانشگاه ها و مؤلفه های کیفیت
در آموزش عالی ،نشان داد ،همبستگی درونی باالیی بین مؤلفههای توسعه ی پایدار دانشگاه ها و مؤلفههای کیفیت در آموزش
عالی وجود دارد؛ نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بیشترین همبستگی بین وضعیت پژوهشی دانشجویان با جامعیت
مطالب ( )r=/93می باشد.
کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی توسط شاخص اشتراك با روایی متقاطع ( )CV Comمحاسبه میشود.
این شاخص توانایی مدل مسیر را در پیش بینی متغیرهای مشاهده پذیر از طریق مقادیر متغیر مکنون متناظرشان میسنجد.
مقادیر مثبت ( )CV Comنشان دهنده ی کیفیت مناسب مدل اندازه گیری انعکاسی است .طبق نتایج حاصل از خروجی نرم
افزار شاخص ( )CV Comبه ترتیب برای متغیرهای مکنون توسعه ی پایدار دانشگاهها و مؤلفههای آن هم چنین برای کیفیت
در آموزش عالی به معرفی آن محاسبه شد که نشان از کیفیت مدل های اندازه گیری انعکاسی است؛ معیار اصلی ارزیابی
متغیرهای مکنون درون زاد مدل مسیر ،ضریب تعیین میباشد .این شاخص نشان میدهد چند درصد از تغییرات متغیر درون
زاد توسط متغیرهای برونزاد صورت میپذیرد .مقادیر  0/33 ،0/67و  0/19برای متغیرهای مکنون درون زاد به ترتیب قابل
توجه ،متوسط و ضعیف توصیف شده است ولی چنانچه متغیر مکنون درون زاد تحلیل تعداد معدودی (یک یا دو) متغیر برون
زاد قرار داشته باشد ،مقادیر متوسط ضریب تعیین نیز قابل پذیرش است .طبق خروجی نرم افزار مقدار ضریب تعیین به دست
آمده برای متغیر توسعه ی پایدار دانشگاه  0/832بوده که این مقدار قابل توجه می باشد.کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص
افزونگی( )CV Redمحاسبه میشود .هدف این شاخص بررسی و توانایی مدل ساختاری در پیشبینی به روش چشمپوشی
است .معروف ترین و شناخته ترین معیار اندازهگیری برای این توانایی شاخص  Q2استون -گایسر است که بر اساس این مالك،
مدل باید نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزاد انعکاسی را پیشبینی کند .مقادیر  Q2باالی صفر نشان میدهد که مقادیر
مشاهده شده خوب بازسازی شدهاند ،مدل توانایی پیشبینی دارد و از کیفیت مناسبی برخوردار میباشد .طبق نتایج حاصل از
خروجی این نرمافزار مقادیر  Q2برای متغیرهای توسعه ی پایدار دانشگاه و کیفیت در آموزش عالی به ترتیب  0/478و 0/429

161

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،34فروردین 1400

بود که نشان از کیفیت مدل ساختاری است .یکی دیگر از شاخصهای تأیید روایی در مدل ساختاری ،معنیدار بودن ضرایب
مسیر است .معنیداری ضرایب مسیر مکمل بزرگی و جهت عالمت ضریب بتای مدل میباشد .چنانچه به مقدار به دست آمده
باالی حداقل آماره  tدر سطح اطمینان مورد نظر ( 0/05و  )0/01باشد ،آن رابطه یا فرضیه تأیید میشود .خروجی نرمافزار
نشاندهنده ی آن است که ضرایب مسیر ( )0/794در سطح اطمینان  0/01معنیدار هستند.
نظام آموزش عالی از بزرگترین و گسترده ترین نظام های درون جامعه است که سرنوشتت جامعته را در بلندمتدت تعیتین متی
کند؛ به عبارت دیگر ،مجموعه پژوهش ها و تجربه های دانشمندان و کشورهای جهان نشان متی دهتد کته توستعه ی جوامتع،
رابطه ی بسیار زیادی با نظام آموزش عالی آنها دارد .آموزش عالی به عنوان اصلی ترین نهتاد توستعه دهنتده ی منتابع انستانی
تخصصی ،در مسیر دستیابی به توسعه ی پایدار مبتنی بر مالحظات جهانی شدن نقش حساسی را بر عهده دارد .هزاره ی ستوم
میالدی ،عصری که در آن زندگی می کنیم عصر تغییر و تحوالت شتابنده است و در چنین فضایی دانشگاه ها به منظور حفظ و
بقاء خود و هم چنین به منظور دستیابی به رشد و تعالی باید دائماً آماده ی تحوالت و رویارویی با تغییرات باشتند و ختود را بتا
تحوالت آن هماهنگ سازند .جهان ،هم اکنون وارد عصر جدیدی شده که دارای تحوالت عمیق وگستترده استت .در واقتع ایتن
تغییرات بیش از نیم قرن است که در حال بروز و رخ دادن است .یکی از مقوله های اصلی کیفیت بخشی و نظام پتایش ،برنامته
های آموزشی در دانشگاه ها می باشد .مؤسسات و برنامه های آموزشی برای این کته موردِتأییتد قترار گیرنتد و معتبتر شتناخته
شوند ،باید به معیارهای قضاوت صحیح استانداردها دست پیدا کنند .البته در شرایط حاضر که با سیستم های آموزشی متنوعی
روبه رو هستیم ،برگردان کیفیت آموزشی به استانداردها ،امری پیچیده و دشوار است ،لذا در تعریف و سنجش استانداردها بایتد
رویکردی پویا اتخاذ کرد تا بتوان کیفیت مؤسسه یا برنامه ی مورد ارزشیابی را به بهترین شکل با آنها ستنجید .استانداردستازی
فرایندی است که در درازمدت استفاده می شود و به مرور دستیابی به کیفیت های برتر آموزشی و پرورشی را ممکن می ستازد.
برای رسیدن به چنین کیفیتی باید این فرایند ،روند تکاملی خود را بپیماید .می توان گفت که تمام ابعاد نظام آموزشتی اعتم از
تجهیزات و امکانات آموزشی ،فضای آموزشی ،روش های تدریس ،روش های ارزیابی ،میزان یادگیری ،چگونگی ارزیابی کارکنتان
وآموزگاران ،رفاه آنها ،میزان حقوق و دستمزد ،نحوه ی به کارگیری عالقه مندان به استخدام و غیره ،همه و همه جزء حیطه ی
فعالیت های استانداردسازی نظام آموزشی قرار می گیرند؛ لذا نظام پایش و تضمین کیفیت در نظام آموزش عتالی بایتد بته جتد
مورد توجه خاص متخصصان ،کارشناسان و برنامه ریزان قرار گیرد.
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهاد می گردد جهت تضمین کیفیت نظام آموزشی ،ارزشیابی مستمر از فرایند آموزش صورت پذیرد.
پیشنهاد می گردد نظام پایش عملکرد ،در بعد کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد بازبینی در برنامه درسی آموزش عالی صورت پذیرد.
پیشنهاد می گردد در نظام آموزشی ،توجه ویژه به برنامه ریزی آموزشی صورت پذیرد.
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