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هیات علمی در مرحله دوم برای تایید مولفه های مستخرج شده انجام شد. بر پایه مدل یابی معادالت 

گویه شامل:  33مولفه به همراه  63و همینطور  SPSSو  رهای AMOSساختاری با استفاده از نرم افزا
 تیفعال، یشغل یساز یغن، یحرفه ا یبا نرم افزارها ییآشنا، یمجاز یفضا، یابیارزش، دروس سیعدالت تدر

، یحرفه ا رشد، ییاجرا یها تیفعال، یتیریمد یها تیفعال، یمشاوره ا یها تیفعال، نشر، یپژوهش یها
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 مقدمه

نیاز افراد به مهارت و دانش بیشتر برای بقاء و موفقیت و ، با افزایش اهمیت تدریس مؤثر در جامعه معاصر
استانداردهای یادگیری نسبت به گذشته افزایش یافته است آموزش و پرورش نقش اصلی در موفقیت افراد و 

( 2221، 6ری فراگیران نقش حیاتی دارد )دادرستدملتها داشته و در بین منابع آموزشی توانایی معلم در یادگی
هایی  اعضای هیات علمی در گسترش آموزش  نقش کلیدی دارند. مهم ترین عامل کیفیت کنش و واکنش

مهارت و حساسیت معلم از یک سو ، دانش، است که میان آنها و دانشجویان اتفاق می افتد. عناصر این تعامل
ادی و اجتماعی و ویژگی فرهنگی یادگیرندگان از سوی دیگر هستند که وضعیت اقتص، و انتظارات یادگیری

 موفقیت یا شکست آموزش را تعیین می کنند. 
گرایی و تعالی سازمان و  رسالت آموزش عالی در آغاز هزاره جدید دستخوش تحولی بنیادین در مسیر اخالق

ل در مطالعات اجتماعی و یا تنها یک ای مستق عالی یا شاخه جامعه است. مطالعه و تحقیق پیرامون آموزش
های علوم اجتماعی است. تغییرات و تحوالت گوناگونی در درون آموزش  ها و شاخه مسئله در میان جریان

ای و جهانی آموزش عالی را به بازنگری در رسالت خود فرا  منطقه، عالی یا محیط پیرامونی آن در سطح ملی
وزش عالی کمتر از دو دهه است که به تدوین رسالت خود تمایلی ها و مؤسسات آم خوانده است. دانشگاه

، شود. اعضای هیأت علمی فزاینده نشان داده اند. بنابراین ضرورت ایجاد تغییر در این زمینه احساس می
ی توجه به  منزله به، روند. توجه به این جایگاه شمار می عنوان رکن اساسی مراکز آموزشی و پژوهشی به به

 نسانی در سازمانهاست و در صورت توجه به این مهم موجب انجام بهتر رسالت سازمانها خواهد شد.سرمایة ا
در هویت حرفه ای اعضای هیات علمی ، برنامه درسی و جمعیت دانشجویی، تغییرات عمیق در ساختار

شده که  بحران به وجود آورده است. فقدان صالحیت های مرتبط برای برخورد با این موقعیت جدید باعث
فشارهای داخلی برای پذیرفتن ، ای خود را در تنگنا ببینند. عالوه بر این بسیاری از آنها هویت حرفه

تر و  بین معلومات و دانش قبلی آنها فاصله انداخته و بحران هویت را عمیق، های جدید توسط آنها مسئولیت
(  نظام 2265، 2بازسازی مجدد دارد )النبیشتر نموده است بنابراین هویت حرفه ای مدرسان نیاز مبرم به 

ملزم به سازگاری با ، آموزشی به ویژه در عصر اطالعات و تحوالت سریع در فن آوری دسترسی به اطالعات
( نشان داد که 2262) 9تغییرات و در نتیجه خودارزیابی و اصالح مداوم است. یافته های پژوهشی جروگوریان

، عوامل دیگری چون عدم رضایت شغلی، اجرای روش تدریس فعال افزون بر تسلط نداشتن مدرسان بر
عدم برقراری تعامل و ارتباط عاطفی بین مدرس و دانشجو از موانع اجرای ، مدیریت نامناسب کالس درس

( اکثر مدرسان از مهارت 6935روش تدریس فعال می باشند. براساس نتایج مطالعات دانش پژوه و فرزاد )

                                                      
1 Duderstadt 
2 Lane 
3 Gregorian 
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رخوردار نبوده و در این زمینه کاستی ها و نارسایی هایی به ویژه در روش تدریس آنها های حرفه ای الزم ب
فعال نمودن دانشجویان ، طرح مسأله، وجود دارد. مدرسان در مهارت هایی مانند کاربرد روش تدریس خالق

ار نیستند. به پیش بینی و استنباط از مهارت های الزم برخورد، اندازه گیری، ثبت مشاهده، مشاهده، در بحث
روش های تدریس فعال توجهی نمی کنند بدین معنی که غالباً این فعالیت را به گونه ای نارسا انجام می 

 دهند یا در انجام آن از مهارت کافی برخوردار نیستند.

های اعضای هیات علمی نشانگر این امر است که این  های مقدماتی پژوهشگر در زمینه صالحیت بررسی
صالحیت و شاخص خاصی مبنای ورود ، که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است. ضابطه انحوزه آنچن

 های آنها وجود ندارد. ای جهت سنجش صالحیت باشد و نظام سامان یافته به این حرفه به معنای واقعی نمی
ردسازی پژوهش حاضر بر آن است که استاندا، و به منظور پاسخگویی به چنین نیازی، در این راستا

های حرفه ای و سواد اطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد را بررسی و براساس نتایج به دست  مهارت
آمده چارچوب مناسبی جهت ارایه مدل استاندارد سازی مهارت های حرفه ای و سواد اطالعاتی اعضای هیات 

ا نیز در مورد تناسب مدل  پیشنهادی علمی دانشگاه آزاد اسالمی ارائه کند و نظر متخصصان و صاحبنظران ر
های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه  جویا گردد. در این پژوهش به عنوان یکی از پروژه

ضمن ، ای و سواد اطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی های حرفه استاندارد سازی مهارت
مدل خواهد پرداخت. با این اوصاف در راستای هدف ارتقای کیفیت به ارایه ، بررسی مبانی علمی و نظری

پژوهش حاضر به دنبال ، های حرفه ای اعضای هیات علمی براساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی مهارت
پاسخ به این سؤال است که چه گامهایی می توان برای استاندارسازی مهارت های حرفه ای اعضای هیات 

نسل چهارم آموزش عالی با بهره گیری از تکنیک تخلیل عامل اکتشافی می توان علمی بر اساس رسالت 
 ارائه کرد؟

 اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق عبارت است از تدوین زیرسازه های استاندارد مناسب برای ارتقای مهارت های 

تکنیک تحلیل حرفه ای اعضای هیات علمی بر اساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی با بهره گیری از 
 عامل اکتشافی .

هدف کاربردی پژوهش به دست آوردن مالک های مناسب برای طراحی یک مدل مناسب مهارت های 
 حرفه ای اعضای هیات علمی که بر اساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی می باشد.

 اهداف فرعی این پژوهش پاسخ به سوال های پژوهش است از طریق: 
رای ارتقای مهارت های حرفه ای اعضای هیات علمی براساس رسالت نسل شناسایی عوامل مؤثر ب .6

 چهارم آموزش عالی
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ای اعضای هیات علمی براساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی براساس  حرفه های مقایسه مهارت .2
 نوع مرتبه علمی

س ای اعضای هیات علمی براساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی براسا حرفه های مقایسه مهارت .9
 ویژگی های جمعیت شناختی

های حرفه ای اعضای هیات علمی براساس رسالت نسل  تدوین مدل مناسب برای ارتقا مهارت .3
 چهارم آموزش عالی

 تعیین میزان برازش مدل ارائه شده در این پژوهش  .5

 

 روش تحقیق
 یمهارت ها یارتقااز آنجا که بخش عمده این تحقیق به بررسی اعتبار و روایی روش دلفی به منظور 

 قیتحقیک ، ی ساخته می شودهارم آموزش عالچبر اساس رسالت نسل  یعلم اتیه یاعضا یحرفه ا
فن  قیاز طر هیو استخراج اول ینظر یمبان یابتدا بر اساس بررس قیتحق نیدر ادر واقع باشد.  یم یاکتشاف

هر عامل  تیاهم بیت تا ضرقرار گرف قینمونه تحق اریدر اخت ینیو پس از بازب ییها شناسا هیگو، یدلف
عامل  یریو بر اساس بارگ ییها شناسا ملعا، یاکتشاف یعامل لیبا استفاده از تحل، مشخص شود. پس از اجرا

به  یمعادالت ساختار یابیبا استفاده از مدل ، کرانباخ یبر اساس آلفا یابینام آنها انتخاب و پس از اعتبار ، ها
از آن کمی و  می توان گفت این پژوهش از نوع ترکیبی است که بخشیدر مجموع  شد.مدل پرداخته  دییتا

به عبارت دیگر بخش عمده ای از اطالعات آن از طریق روش های کیفی مانند بخشی نیز کیفی است. 
مصاحبه و نظر سنجی از متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت آموزش عالی و بخشی دیگر از طریق 

 ه می باشد.روش های کمی مانند پرسشنام

 گیری نمونه و روش نمونه، جامعه
جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت واحدهای دانشگاه آزاد 

 گرایش مدیریت آموزشی و آموزش عالی می باشند. –اسالمی استان تهران که در رشته علوم تربیتی 
نفر در نظر  25حله اول با توجه به نوع جامعه مورد مطالعه حجم نمونه مورد مطالعه این پژوهش در مر

 گرفته شد.
حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد. در واقع سطح اطمینان ، اما در مرحله دوم

 5/2یا واریانس نسبت برابر  pو مقدار   25/2یا خطای برابر  dو میزان  31/6برابر  z% و با مقدار 35برابر 
نفر انتخاب شد تا  322نفر برآورد شد. اما در عمل حجم نمونه برابر  933استفاده شد که در نهایت تعداد 
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با افت نمونه ها مواجه نشویم و حجم نمونه از مقدار برآورد شده کمتر ، چنانچه تعداد نمونه ها ریزش داشت
 نباشد.

موضوع و هدف کلی تحقیق که تدوین مدل ماهیت ، در این تحقیق به علت متفاوت بودن گروه های نمونه
بلکه از روش نمونه گیری ، نمونه گیری کامالً به روش تصادفی انجام نگرفت، بر اساس روش دلفی است

هدفمند و روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای استفاده شد. در مرحله اول از روش نمونه گیری هدفمند 
ساتید و خبرگان رشته مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی در نفر از ا 25استفاده شد به این ترتیب که 

دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای علوم تحقیقات و رودهن ، سه دانشگاه شامل دانشگاه دولتی شهید بهشتی
 انتخاب شدند که به فرم اولیه پاسخ دادند. 

ای انتخاب نمونه ها )افراد ای عمل شد و بر گیری تصادفی چند مرحله در مرجله بعدی براساس روش نمونه
 شرکت کننده در تحقیق( به روش زیر عمل شد:

( انتخاب واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی )استان تهران شامل: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 6
دانشگاه آزاد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تحقیقات

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام، می واحد تهران جنوباسال
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند( که ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین
 رشته های مورد نظر را دارا بودند.

 به تفکیک واحدها.(تعیین نسبت اعضای هیأت علمی 2
، استادیار، ( تعیین نسبت اعضای هیأت علمی به تفکیک طبقات مختلف مبتنی بر مرتبه علمی )مربی3

 و استاد( ، دانشیار
 ( انتخاب تصادفی اعضای هیأت علمی مورد نیاز از هر واحد دانشگاهی منتخب . 3
 

 های تحقیقتحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین سازه
های ( در شش گام به شناخت زیرسازهEFAا استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی )در این قسمت ب

 پردازیم. می "یهارم آموزش عالچبراساس رسالت نسل  یعلم اتیه یاعضا یحرفه ا یمهارت ها"
 کنیم:برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی شش گام ذیل را طی می

 هار روی دادهگام اول: بررسی امکان انجام تحلیل عاملی ب -
 ها در تبیین واریانس هر گویهگام دوم: تعیین سهم مجموعه عامل -
 هاگام سوم: تعیین سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس تمامی گویه -
 های استخراج شدهها و با عاملگام چهارم: تعیین همبستگی بین هر یک از گویه -
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 هاها در عاملته بندی گویهگام پنجم: در صورت نیاز چرخش عوامل و در نهایت دس -
 های چهارم و پنجم.گام ششم: نامگذاری عوامل استخراجی در گام -

گویه را به تعداد عوامل کمتری تقلیل دهیم؟ و به  267توان در این مرحله به دنبال این هستیم که آیا می
فرآیند به حذف سواالتی  عبارتی آیا حجم نمونه برای این هدف کفایت الزم را دارد یا خیر؟ همچنین در این

پردازیم. این کار را با ارزش هستند یا جایگاه آنها در خروجی تحلیل عاملی اکتشافی نامشخص است میکه بی
نتیجه این آزمون را مشاهده  6صورت پذیرفت. در جدول شماره  6و آزمون بارتلت KMOاستفاده از شاخص 

 کنید.می
 

 KMO 31/2شاخص 

 آزمون بارتلت

 33/62992 دوآماره کایمقدار 

 271 درجه آزادی

p-value 25/2> 

 KMO: آزمون بارتلت و شاخص 1جدول شماره

 

گویه طراحی شده  را به  267توان توان گفت که میشده است. لذا می 31/2برابر با  KMOمقدار شاخص 
زم را دارد. همچنین با تعداد عوامل کمتری تقلیل دهیم و به عبارتی حجم نمونه برای این هدف کفایت ال

گویه  267ماتریس همبستگی بین  25/2داری توان گفت در سطح معنیداری آزمون بارتلت می توجه به معنی
های (. به عبارتی بین گویهp<25/2داری با ماتریس همانی اختالف دارد)طور معنیمربوط به این مقیاس به

ها و عوامل های عاملداری وجود دارد و بین گویهنیداخل هر عاملی که استخراج خواهد شد همبستگی مع
 داری وجود ندارد. دیگر همبستگی معنی

های موردنظر محقق چند درصد در گام بعدی به دنبال این موضوع هستیم که بدانیم مجموعه عامل
% و 75شتراکی برابر اند تبیین کنند. نتایج نشان دادند که حداقل واریانس اواریانس هر متغیر )گویه( را توانسته

% 52باشد. به عنوان یک قایده کلی اگر میزان واریانس اشتراکی یک متغیر کمتر از % می31حداکثر برابر 
را از روند تحلیل عاملی اکتشافی خارج کرد. و از آنجایی که میزان واریانس استخراجی همه باشد باید آن

ت از روند تحلیل حذف در این مرحله نخواهند شد. زیرا به یک از سوااللذا هیچ، % است52متغیرها باالتر از  
 باشند.میزان کافی واریانس اشتراکی با عوامل موردنظر را دارا می

ها را تبیین کند و در هدف گام این بود که بدانیم هر عامل توانسته است چند درصد از واریانس کل گویه

                                                      
3. Bartlett's Test 
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%( را توسط آنها تبیین کنیم و 12قابل توجهی )حداقل نهایت چند عامل استخراج کنیم که میزان واریانس 
میزان واریانس ، (6اطالعات چندانی را از دست ندهیم. این کار با سه روش معیار کیزر )روش مقادیر ویژه

شوند که مقدار ویژه آنها بیشتر از هایی انتخاب میپذیر است.  بر اساس روش کیزر تنها عامل تجمعی و امکان
نشان می دهد که با انتخاب پنج عامل  2هایت براساس روش واریانس تجمعی نتایج جدول یک باشد در ن

 % واریانس متغیرها قابل تبیین است. 16حدود 
 

 هامولفه
 واریانس عوامل استخراجی

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه

1 31.23 31.87 31.87 
2 3.30 3.37 35.24 
3 3.04 3.11 38.34 
4 2.57 2.63 40.97 
5 2.51 2.56 43.53 
6 2.40 2.45 45.97 
7 2.21 2.25 48.22 
8 2.16 2.21 50.43 
9 2.04 2.08 52.51 

10 2.02 2.06 54.57 
11 1.89 1.92 56.49 
12 1.69 1.72 58.21 
13 1.63 1.67 59.88 
14 1.51 1.54 61.42 

 های استخراجیمل: مقادیر ویژه واریانس تجمعی عا2جدول شماره
 

خواهیم عواملی داشته باشیم کنیم زیرا میبرای دوران عوامل از روش دوران متعامد واریماکس استفاده می
گذاری این عوامل خواهیم در گام بعدی به نام، که از یکدیگر مستقل باشند. بارهای عاملی بعد از چرخش

 پرداخت.
وجه به پرسشنامه اصلی این مقیاس عوامل را به صورت جدول با توجه به سواالت مربوط به هر عامل و با ت

بندی نیز در این جدول گزارش شده کنیم. همچنین نمادگذاری موردنظر برای مدلگذاری مینام 9شماره
 است. 

 

                                                      
1. Eigen values 
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 بندیعالمت عامل در مدل های عاملتعداد گویه نام درنظر گرفته شده شماره عامل

 EM 66 عدالت تدریس دروس 6عامل 

 MP 1 ارزشیابی 2عامل 

 SHM 5 فضای مجازی 9عامل 

 ES 5 آشنایی با نرم افزارهای حرفه ای 3عامل 

 NMA 7 غنی سازی شغلی 5عامل 

 TSM 7 فعالیت های پژوهشی 1عامل 

 SMOD 3 نشر 7عامل 

 HMSK 3 فعالیت های مشاوره ای 3عامل 

 TA 7 فعالیت های مدیریتی 3عامل 

 GHE 7 ی اجراییفعالیت ها 62عامل 

 PO 3 رشد حرفه ای 66عامل 

 EBN 1 نوآوری 62عامل 

 AM 5 آشنایی با اصول تحقیق 69عامل 

 SMON 1 آشنایی با رویکردهای آموزش عالی 63عامل 

 گذاری عوامل استخراجی بعد از چرخش واریماکس : نام 3جدول شماره

 

 تحلیل عاملی تاییدی کل سازه
بینیم. این مدل به ی را میآموزش عال یکردهایبا رو ییآشنالی تاییدی سازه مدل تحلیل عام 6در شکل

این مدل را به همراه بارهای  2صورت یک مدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول ارایه شده است در شکل
 5کنیم. همچنین در جدولهای نیکویی برازش را مشاهده میشاخص، 3بینیم و در جدولعاملی استاندارد می

 داری آنها آمده است.رهای عاملی غیر استاندارد به همراه معنیبا
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 : مدل تحلیل عاملی تاییدی کل سازه به همراه بارهای عاملی استاندارد1شکل

 نوع شاخص نیکویی برازش
 حدود شاخص

 برای برازش مورد قبول
 حدود شاخص

 برای برازش خوب
 شاخص نیکویی

 برازش مشاهده شده
 نتیجه

 X2(df)مقدار آماره 
به  X2نسبت آماره 

 5درجه آزادی کمتر از 
به  X2نسبت آماره 
 9درجه آزادی 

 برازش خوب (3513)29/3325

P-value  آزمونX2 25/2> برازش نامناسب 

 برازش خوب 27/6 به درجه آزادی X2نسبت آماره 
RMSEA  برازش خوب 22/2 25/2کمتر از  23/2کمتر از 

P(RMSEA<0.05) برازش خوب 33/2 6/2بیشتر از  25/2 بیشتر از 
CFI  برازش خوب 33/2 35/2بیشتر از  32/2بیشتر از 

NNFI  برازش خوب 33/2 35/2بیشتر از  32/2بیشتر از 
GFI  برازش مورد قبول 33/2 32/2بیشتر از  35/2بیشتر از 

AGFI  برازش مورد قبول 31/2 32/2بیشتر از  35/2بیشتر از 

 های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی کل سازهاخص: ش4جدول شماره 
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این مدل از لحاظ همه شاخص های نیکویی برازش و ، های نیکویی برازشبا توجه به مقادیر مربوط به شاخص
دهد این های این پژوهش در سطح خوب و حداقل قابل قبولی قرار دارد. تنها شاخصی که نشان میبا توجه به داده

 تواند حجم نمونه باال باشد. دو است که دلیل آن میآزمون کای p-value، خوبی نیستمدل دارای برازش 

 مسیر

برآورد بار 
عاملی غیر 

 استاندارد

برآورد بار 
عاملی 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 

 برآورد

 t P-valueمقدار آماره 

EM11 <--- EM 1.00 0.76 
   

EM10 <--- EM 0.93 0.71 0.07 14.24 <0.01 

EM9 <--- EM 0.93 0.74 0.06 14.97 <0.01 

EM8 <--- EM 0.95 0.70 0.07 14.15 <0.01 

EM7 <--- EM 0.84 0.73 0.06 14.74 <0.01 

EM6 <--- EM 1.04 0.74 0.07 15.01 <0.01 

EM5 <--- EM 0.81 0.72 0.06 14.48 <0.01 

EM4 <--- EM 0.93 0.75 0.06 15.37 <0.01 

EM3 <--- EM 0.98 0.73 0.07 14.73 <0.01 

EM2 <--- EM 0.94 0.67 0.07 13.54 <0.01 

EM1 <--- EM 0.92 0.71 0.06 14.37 <0.01 

SMON6 <--- SMON 1.00 0.71 
   

SMON5 <--- SMON 0.94 0.70 0.07 12.65 <0.01 

SMON4 <--- SMON 1.07 0.74 0.08 13.39 <0.01 

SMON3 <--- SMON 0.96 0.71 0.08 12.84 <0.01 

SMON2 <--- SMON 1.18 0.78 0.08 14.09 <0.01 

SMON1 <--- SMON 0.97 0.74 0.07 13.41 <0.01 

SHM5 <--- SHM 1.00 0.70 
   

SHM4 <--- SHM 1.05 0.75 0.08 13.15 <0.01 

SHM3 <--- SHM 0.98 0.70 0.08 12.37 <0.01 

SHM2 <--- SHM 0.96 0.68 0.08 12.06 <0.01 

SHM1 <--- SHM 1.01 0.76 0.08 13.33 <0.01 

ES1 <--- ES 1.00 0.72 
   

ES2 <--- ES 1.04 0.73 0.08 13.02 <0.01 

ES3 <--- ES 0.99 0.71 0.08 12.68 <0.01 

ES4 <--- ES 1.07 0.69 0.09 12.39 <0.01 

ES5 <--- ES 0.86 0.68 0.07 12.28 <0.01 

NMA1 <--- NMA 1.00 0.72 
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NMA2 <--- NMA 0.92 0.68 0.07 12.56 <0.01 

NMA3 <--- NMA 1.14 0.71 0.09 13.07 <0.01 

NMA4 <--- NMA 0.99 0.71 0.08 13.19 <0.01 

NMA5 <--- NMA 0.95 0.73 0.07 13.52 <0.01 

NMA6 <--- NMA 1.10 0.72 0.08 13.27 <0.01 

NMA7 <--- NMA 1.07 0.74 0.08 13.67 <0.01 

TSM1 <--- TSM 1.00 0.69 
   

TSM2 <--- TSM 1.06 0.76 0.08 13.40 <0.01 

TSM3 <--- TSM 0.95 0.69 0.08 12.35 <0.01 

TSM4 <--- TSM 1.07 0.70 0.09 12.52 <0.01 

TSM5 <--- TSM 0.94 0.70 0.08 12.48 <0.01 

TSM6 <--- TSM 1.13 0.74 0.09 13.13 <0.01 

TSM7 <--- TSM 1.08 0.72 0.08 12.90 <0.01 

SMOD6 <--- SMOD 1.00 0.74 
   

SMOD5 <--- SMOD 1.14 0.79 0.07 15.46 <0.01 

SMOD4 <--- SMOD 1.26 0.75 0.09 14.64 <0.01 

SMOD3 <--- SMOD 1.32 0.77 0.09 15.19 <0.01 

SMOD2 <--- SMOD 1.04 0.70 0.08 13.69 <0.01 

SMOD1 <--- SMOD 1.02 0.72 0.07 14.10 <0.01 

HMSK1 <--- HMSK 1.00 0.77 
   

HMSK2 <--- HMSK 1.01 0.76 0.07 15.47 <0.01 

HMSK3 <--- HMSK 0.90 0.73 0.06 14.89 <0.01 

HMSK4 <--- HMSK 0.97 0.74 0.06 15.18 <0.01 

HMSK5 <--- HMSK 0.98 0.76 0.06 15.65 <0.01 

HMSK6 <--- HMSK 0.90 0.77 0.06 15.80 <0.01 

HMSK7 <--- HMSK 0.90 0.72 0.06 14.64 <0.01 

HMSK8 <--- HMSK 0.86 0.72 0.06 14.70 <0.01 

TA1 <--- TA 1.00 0.74 
   

TA2 <--- TA 1.06 0.75 0.07 14.55 <0.01 

TA3 <--- TA 0.82 0.67 0.06 12.80 <0.01 

TA4 <--- TA 1.04 0.74 0.07 14.43 <0.01 

TA5 <--- TA 1.03 0.75 0.07 14.52 <0.01 

TA6 <--- TA 1.24 0.74 0.09 14.32 <0.01 

TA7 <--- TA 1.19 0.76 0.08 14.75 <0.01 

GHE1 <--- GHE 1.00 0.73 
   

GHE2 <--- GHE 1.13 0.73 0.08 13.78 <0.01 
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GHE3 <--- GHE 1.17 0.75 0.08 14.33 <0.01 

GHE4 <--- GHE 1.05 0.73 0.08 13.87 <0.01 

GHE5 <--- GHE 1.14 0.74 0.08 14.14 <0.01 

GHE6 <--- GHE 1.04 0.68 0.08 12.86 <0.01 

GHE7 <--- GHE 1.02 0.72 0.08 13.70 <0.01 

PO9 <--- PO 0.99 0.76 0.07 15.25 <0.01 

PO8 <--- PO 0.87 0.70 0.06 13.92 <0.01 

PO7 <--- PO 0.95 0.74 0.07 14.73 <0.01 

PO6 <--- PO 0.88 0.71 0.06 14.15 <0.01 

PO5 <--- PO 1.08 0.78 0.07 15.52 <0.01 

PO4 <--- PO 0.90 0.77 0.06 15.41 <0.01 

PO3 <--- PO 0.85 0.69 0.06 13.60 <0.01 

PO2 <--- PO 0.87 0.70 0.06 13.89 <0.01 

PO1 <--- PO 1.00 0.75 
   

EBN6 <--- EBN 1.00 0.70 
   

EBN5 <--- EBN 1.09 0.73 0.08 12.94 <0.01 

EBN4 <--- EBN 1.15 0.72 0.09 12.79 <0.01 

EBN3 <--- EBN 1.11 0.75 0.08 13.30 <0.01 

EBN2 <--- EBN 1.00 0.69 0.08 12.24 <0.01 

EBN1 <--- EBN 0.90 0.73 0.07 12.90 <0.01 

AM5 <--- AM 1.00 0.69 
   

AM4 <--- AM 1.13 0.68 0.10 11.67 <0.01 

AM3 <--- AM 0.99 0.71 0.08 12.13 <0.01 

AM2 <--- AM 1.17 0.75 0.09 12.65 <0.01 

AM1 <--- AM 1.14 0.72 0.09 12.31 <0.01 

MP1 <--- MP 1.00 0.75 
   

MP2 <--- MP 0.85 0.73 0.06 14.24 <0.01 

MP3 <--- MP 0.94 0.72 0.07 13.97 <0.01 

MP4 <--- MP 1.01 0.77 0.07 14.93 <0.01 

MP5 <--- MP 0.92 0.74 0.07 14.32 <0.01 

MP6 <--- MP 0.89 0.72 0.06 14.00 <0.01 

SMOD7 <--- SMOD 1.17 0.74 0.08 14.46 <0.01 

SMOD8 <--- SMOD 1.10 0.71 0.08 13.88 <0.01 

SMOD9 <--- SMOD 1.21 0.75 0.08 14.73 <0.01 

 ی بارهای عاملی )غیر استاندارد( مدل تحلیل عاملی کل سازه: بررسی معنی دار 5جدول شماره
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را دارا  52/2اند و مقدار بار عاملی بیشتر از دار بودهتمام بارهای عاملی معنی، شودهمانطور که مشاهده می
 باشند.می

 بحث و نتیجه گیری
و در نهایت به مقایسه نتایج می ررسی نتایج این تحقیق نیاز به تایید روایی سازه و پایایی سازه داریم برای ب
 پردازیم.

 هابررسی سازگاری درونی )پایایی( هر یک از سازه
پردازیم. های مدل مفهومی میپایایی سازه در این قسمت با استفاده از شاخص آلفای کرانباح به بررسی

 آمده است.  1نتایج این تحلیل در جدول
 

 ای کرنباخمقدار آلف تعداد سواالت نماد سازه نام سازه

 EM 66 32/2 تدریس دروس

 MP 1 37/2 ارزشیابی

 SHM 5 33/2 فضای مجازی

 ES 5 39/2 آشنایی با نرم افزارهای حرفه ای

 NMA 7 37/2 غنی سازی شغلی

 TSM 7 33/2 فعالیت های پژوهشی

 SMOD 3 36/2 نشر

 HMSK 3 32/2 فعالیت های مشاوره ای

 TA 7 33/2 فعالیت های مدیریتی

 GHE 7 33/2 فعالیت های اجرایی

 PO 3 36/2 رشد حرفه ای

 EBN 1 31/2 نوآوری

 AM 5 39/2 آشنایی با اصول تحقیق

 SMON 1 37/2 آشنایی با رویکردهای آموزش عالی

 : بررسی سازگاری درونی )پایایی( مقیاس6جدول شماره

 

های مقیاس از گرفت که هر یک از سازهتوان نتیجه با توجه به مقادیر بدست آمده از آلفای کرانباخ می
ها و همچنین سازه کل پذیرفته باشند. لذا در این مرحله پایایی این سازهسازگاری درونی مناسبی برخوردار می

 شود.می
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 ها بررسی روایی سازه
ی برای بررسی اهداف و فرضیات این تحقیق نیاز به تایید روایی سازه داریم. یکی از موارد مهم در روای

ای خود شامل دو بخش مهم روایی همگرایی و ای است. روایی سازهروایی سازه، ایابزارهای پرسشنامه
های مدل تحقیق تحلیل عاملی باشد. روش آماری مورد استفاده برای بررسی اعتبار سازه روایی افتراقی می

شرط روایی همگرایی ، ردنظرتاییدی است. بعد از بررسی نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی سازه مو
 این است که: 

 باشد.  CR>0.7باشد. به عبارتی  7/2( بزرگتر از CR) 6ایپایایی سازه .6

 باشد.  p-value<0.05دار باشند. به عبارتی بارهای عاملی معنی .2

 باشند. 7/2و در صورت امکان بزرگتر از  5/2بارهای عاملی استاندار بزرگتر از  .9

( باشد. به عبارتی AVE) 2زرگتر از میانگین واریانس استخراجی( بCRای )پایایی سازه .3
CR>AVE  .باشد 

 باشد.  AVE>0.5باشد. به عبارتی  5/2( بزرگتر از AVEمقدار واریانس استخراجی ) .5

 همچنین شرط روایی واگرایی )افتراقی( نیز به این صورت است که: 
( باشد. به MSV) 9ور واریانس مشترک( بزرگتر از حداکثر مجذAVEمیانگین واریانس استخراجی ) .6

 باشد. AVE>MSVعبارتی 

( باشد. ASV) 3( بزرگتر از میانگین مجذور واریانس مشترکAVEمیانگین واریانس استخراجی ) .2
 باشد. AVE>ASVبه عبارتی 

شود و روایی واگرایی های تحقیق بررسی میروایی همگرایی با استفاده تحلیل عاملی تاییدی هر یک سازه
پذیرد. برای بررسی روایی ها در کنار یکدیگر صورت میاستفاده از مدل تحلیل عاملی تاییدی کل سازه با

 ها بیان شده است.به طور خالصه شاخص 7های تحقیق در جدول شماره سازه
 

ای پایایی سازه هاشاخص
(CR) 

 میانگین واریانس
 (AVEاستخراجی )

 حداکثر مجذور
 (MSVواریانس مشترک )

گین مجذور واریانس میان
 (ASVمشترک )

EM 0.83 0.50 0.34 0.30 

MP 0.92 0.52 0.35 0.30 

SHM 0.87 0.53 0.35 0.31 

                                                      
1. Construct validity 
2. Average Variance extracted  
3. Maximum shared squared variance 
4. Average shared squared variance 
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ES 0.84 0.52 0.37 0.29 

NMA 0.83 0.51 0.40 0.35 

TSM 0.88 0.51 0.40 0.33 

SMOD 0.88 0.51 0.37 0.31 

HMSK 0.92 0.55 0.35 0.32 

TA 0.91 0.56 0.41 0.32 

GHE 0.89 0.54 0.35 0.32 

PO 0.89 0.53 0.37 0.31 

EBN 0.91 0.54 0.41 0.32 

AM 0.87 0.52 0.34 0.29 

SMON 0.88 0.55 0.35 0.30 

 ای ابزار تحقیق: روایی سازه1جدول شماره

 توان دید که: با توجه به نتایج می، بعد از اطمینان از برازش خوب مدل
 است.  7/2رای این سازه بیشتر از ب، (CRای )مقدار پایایی سازه .6

 p-value<0.05دارند و همه بارهای عاملی معنی .2

ها( در این ها )گویههستند و لذا وجود هر یک از پرسش 5/2همه بارهای عاملی استاندارد بزرگتر از  .9
 شوند.ها تایید میسازه

 .است AVEبزرگتر از  CRشده است. همچنین مقدار  5/2بزرگتر از  AVEمقدار  .3

( بزرگتر از حداکثر مجذور واریانس مشترک AVEمیانگین واریانس استخراجی )، برای هر پنج سازه .5
(MSV است. به عبارتی )AVE>MSV باشد.می 

( بزرگتر از میانگین مجذور واریانس مشترک AVEبرای هر پنج سازه میانگین واریانس استخراجی ) .1
(ASV است. به عبارتی )AVE>ASV باشد.می 

 باشد. توان نتیجه گرفت این سازه دارای روایی همگرایی و روایی افتراقی میه به موارد باال میبا توج

 پیشنهادهای تحقیق
مدیران و مسئولین ارشد دانشگاه آزاد اسالمی مقدمات و تمهیدات الزم را در جهت استفاده بهینه از این  .6

 شاخص ها را تدوین نمایند.

آزاد اسالمی در ابتدای جذب اعضای هیات علمی می توانند ابعاد  مدیران و مسئولین ارشد دانشگاه .2
 استخراج شده را مد نظر قرار داده تا در حهت ارتقای آنها استفاده شود.

اعضای هیات علمی نیز می توانند از این ابعاد و مولفه ها در حهت ارتقای سطح توانمندی خود استفاده  .9
 نمایند.
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