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 سازمان عنوان به دانشگاه یژگیو سنجش ابزار یسنج روان و یطراح

  یآموزش رهبران دگاهیداز رندهیادگی

یصالح یلیل، یبخش محمد نینسر، یسهراب زهره
*

  

  

  چکیده

 و یاحطر مطالعه نیا هدف .هستند دانش عرضه و قیتحق، یاددهی، یتعال يبرا يمراکز رندهیادگی سازمان عنوان به ها دانشگاه :مقدمه

  .بود یآموزش رهبران دگاهید از رندهیادگی سازمان عنوان به دانشگاه يها ویژگی ابزار یسنج روان

 بر .گرفت انجام رانیا و تهران یپزشک علوم يها دانشگاه علمی اعضاي هیأتدر جامعه پژوهش  1392 درسال یبیترک مطالعه این :ها روش

 از ابزار ییروا .افتی لیتقل هیگو 59 به )نفر 30( یدلف دور سه در که شد یطراح هیگو 63 با هیاول ابزار، )نفر24( یگروه بحث جلسات اساس

 عامل لیتحل از .شد انجام نفر 12 قضاوت با محتوا ییروا شاخص و نسبت، علمی هیأت عضو 10 از استفاده باو تمیآ تأثیر اخصش قیطر

  .شد استفاده ییایپا هتجنفر 20 تعداد با )کرونباخ يلفاآ( یدرون یهمسان زمونآ از و سازه ییروا جهت نفر 200 نمونه تعداد با یاکتشاف

 ییروا شاخص و 56/0 از شیب يمحتو ییروا نسبت، 5/1 از باالتر ریمقاد با تمیآ تأثیر ازیامت محاسبه از پس هیگو 40، هیگو 59 از :نتایج

 ژهیو ارزش مقدار گرفتن نظر در با که شد حفظ هیگو 40 شده ادی يها هیگو عامل لیتحل اساس بر .شد انتخاب 79/0 از باالتر يمحتو

 رییتغ لیتسه، عملکرد یابیارز ،اطالعات تیریمد، یمیت يریادگی، دانش تیریمد، يفرد یستگیشا – يرهبر عامل هفت رد، 1 از باالتر

  .است رندهیادگی انسازم يها یژگیو کل راتییتغ از %6/64 ینیب شیپ به قادر شده ادی ابزار .شد بندي گروه

 عنوان به دانشگاه یژگیو سنجش ابزار ییایپا و یعامل ساختار استحکام خصوص در یمناسب شاهد مطالعه نیا جینتا :گیري نتیجه

 مورد، یعلم مراکز ریسا در رندهیادگی سازمان عنوان به دانشگاه یژگیو سنجش ابزار توسعه در دتوان می جینتا نیا .بود رندهیادگی سازمان

  .ردیگ قرار پژوهشگران توجه

  

  رندهیادگی سازمان، یعامل لیتحل، ییایپا، ییروا :کلیدي هاي واژه

  554تا  543 ):69(15 ؛1394 /پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله

  

مقدمه  

 اطالعات فقدان، ندهیآ به نانیاطم عدم، عیسر راتییتغ

 حفظ جهت ها سازمان .امروزند عصر يها ارمغان از یکاف

 همراه راتییتغ نیا با را خود که رندیناگز خود تیموجود

                                                
 دانشگاه، بهداشت آموزش گروه، )اریاستاد( یصالح یلیل دکتر :مسؤول نویسنده *

  leilisalehi83@yahoo.com .نرایا، کرج، البرز یپزشک علوم

ران، یا یدانشگاه علوم پزشک، ی، گروه آموزش پزشک)اریدانش( یسهراب زهرهدکتر 

ایران  ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،مرکز تحقیقات آموزش پزشکی. تهران

.)Sohrabi_Z@yahoo.com( ،آموزش ارشد کارشناس، یبخش محمد نینسر 

 .رانیا، تهران، رانیا یپزشک علوم دانشگاه، یپزشک

)Mohammadbakhshi_N@yahoo.com(  

  4/9/94 :پذیرش تاریخ، 1/9/94 :اصالحیه تاریخ، 29/6/94 :مقاله دریافت تاریخ

 تطابق و رییتغ مشخصه از يبرخوردار رو نیا از .سازند

  ).1(است سازمان هر ثابت يها ویژگی از

 يورا در حرکت، تحول و رییتغ به یابیدست يراستا در

 مستلزم که است یهیبد يامر یقبل ای و یفعل تیوضع

به  که است یسازمان رندهیادگی سازمان .است يریادگی

 ریپذ انعطاف، مداوم راتییتغ با مقابله يبرا یمنطق صورت

 يبرا خود ياعضا بالقوه يروین و تعهد تمام از و است

 طبق بر. )2(کند می استفاده سازمان سطوح متما در يریادگی

:NPE( آموزش یمل استیس National Political

institutes of Education( ،سازمان عنوان به اه دانشگاه 
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 عرضه و قیتحق، یاددهی، یتعال يبرا يمراکز رندهیادگی

 کی در رندهیادگی سازمان خلق گرچه ).3(هستند دانش

 آن جادیا عمل در یول رسد می نظر به ساده ينظر يویسنار

 يریادگی کردیرو خلق این که رغم علی و ستین ساده چندان

 یآموزش مطلوب جینتا به شهیهم اما ،است مثبت سازمان در

 تحت همکاران واي  خواجه که یپژوهش. )4(شود نمی یمنته

 دانشگاه در رندهیادگی سازمان يها یژگیو یبررس " عنوان

 از نفر 360 نیب در 1392 سال در " زنجان یپزشک علوم

 جهینت نیا به دادند انجام مذکور دانشگاه رانیمد و کارکنان

 يها ویژگی نجانز یپزشک علوم دانشگاه در که دندیرس

، يفرد يها یستگیشا ابعاد در رندهیادگی سازمان مطلوب

 تفکر و یگروه يریادگی، مشترك انداز چشم، یذهن يها مدل

  .)5(ندارد وجود یستمیس

اي  سهیمقا یبررس" عنوان با خودي  نامه پایان در یبجان

 در رندهیادگی سازمان يها یژگیو از يبرخوردار زانیم

 سازمان يها ویژگی یابیارز به "زیتبر و تهران دانشگاه

 .پرداخت مذکور دانشگاه دو در سنگه تریپ نظر از رندهیادگی

 سازمان مفهوم در دانشگاه دو هر، داد نشان قیتحق جینتا که

  ).6(دارند فاصله مطلوب وضع از رندهیادگی

 سازمان ابعاد سنجش جهت يادیز يابزارها کنونتا

 جیرا يها اسیمق جمله از .)7و3(است شده ساخته رندهیادگی

 " )Hani( ینها "رندهیادگی سازمان پرسشنامه نهیزم نیا در

 واقع اقبال مورد شیظاهر اتیخصوص سبب به که است

 ارائه را یکل نمره کی ابزار نیا طوري کهبه  .است نشده

ه ب ها سازمان يها ویژگی و ابعاد یبررس حالی که در دهد می

 ابزار نیا و است تیاهم حائز زین شده کیتفک و ییجز صورت

  .)8(است یژگیو و تیخصوص نیا فاقد

 ازمندین رانیا در رندهیادگی سازمان يها ویژگی یابیارز

 را سازمان يها چالش قیدق به طور بتواند که است يابزار

 متخصصان و اننظر صاحب همه راستا نیا در .کند نییتع

 از میمستق ربه طو دیبا ابزار يمحتو که معتقدند يابزارساز

 اصوال .گردد استخراج ،هستند ابزار آن مرجع که يافراد

 و جوامع یزندگ وهیش و فرهنگ با دیبا ابزار کی يامحتو

 داشته یخوان هم نظر مورد ابزار استفاده مورد يکشورها

 شود می یطراح مشخصاي  جامعه در که يابزار رایز .باشد

 استفاده و ازدس می منعکس را جامعه آن فرهنگ و زبان تنها

 عدم سبب به قیدق ترجمه وجود با یحت گرید جامعه در نآ از

  .)9(داشت خواهد به دنبال يادیز مشکالت امحتو تناسب

 سازمان یابیارز درخصوص ياریبس مطالعات راستا نیا در

 گرفته صورت کشورمان در مختلف يابزارها با رندهیادگی

 یطراح قبل زا يها پرسشنامه اساس بر که ؛)11و10و5(است

 و تناسب عدم به دلیل که باشد می کشورها ریسا در شده

 عوامل نتوانسته یرانای – یاسالم فرهنگ با یفرهنگ تیسنخ

 کار راه و ابدیدر را رندهیادگی سازمان ياجرا قیدق موانع و

 ها پرسشنامه نیا اغلب گرید طرف از .دینما ارائه یعمل

 رو نیا ازاند  هامدینبه دست  یفیک مطالعه کی براساس

 یعیطب طیمح در افرادي  زنده تجارب و ها نشیب ياریبس

 و یطراح هدف با مطالعه نیا .است مانده یباق ،نشده کشف

 سازمان عنوان به دانشگاه یژگیو سنجش ابزار یسنج روان

  .شد انجام رندهیادگی

  

  ها روش

 و یطراح هدف با 1392 سال در یبیترک مطالعه نیا

 .شد انجام رندهیادگی سازمان يها یژگیو رابزا یسنج روان

 یمراحل و نیقوان بستن به کار شامل سازي ابزار ندیفرا

 گیري اندازه جهت ایپا و معتبر يابزارها یطراح در خاص

 يشواهد ارائه سازي ابزار از هدف .است پژوهش يرهایمتغ

   ).9(است پژوهش از حاصل جینتا صحت از

 یفیک( مرحله دو در یبیترک عهمطال نیا در ها داده آوري جمع

، پژوهش یفیک مرحله در .شد انجام و یطراح )یکم و

 یسنج روان، یکم مرحله در و پرسشنامه يها هیگو یطراح

  .گرفت صورت پرسشنامه

Focus( متمرکز یگروه بحث، فاز دو شامل یفیک بخش

Group( یدلف يدورها و )Delphi Rand( نیا در که .بود 

 نظر مورد مفهوم گیري اندازه يبرا سبمنا يها هیگو بخش

 گیري نمونه روش، یفیک بخش در گیري نمونه .دیگرد نیتدو
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Purposive( هدف بر یمبتن Sampling (از يدیاسات و بود 

 دانشکده و ییماما و يپرستار دانشکده تیریمد گروه

 درسال رانیا و تهران يها دانشگاه یرسان اطالع و تیریمد

 پژوهش موضوع خصوص در هک شدند انتخاب 1392

 اشباع مرحله تا گیري نمونه و داشتند یکاف اطالعات

)Saturation( شرکت یگروه بحث در نفر 24 و افتی ادامه 

به سبب ( نفر 12 از مرکب یروهگ بحث جلسه هر .کردند

 12به دو گروه  ،کنندگان برخورداري از حداکثر نظرات شرکت

 اطالعات ارائه و ییدگوآم خوش با که بود) ندنفري تقسیم شد

 اصول رامونیپ یحاتیتوض و کنندگان شرکت به نهیزم شیپ

 به پژوهشگران از یکی .دیگرد می غازآ جلسات فرمت و هیپا

 .داشت حضور جلسات یتمام در بحث ریمد و گرداننده عنوان

 رندهیادگی سازمان يها یژگیو خصوص دراي  مقدمه ابتدا در

 به( يدیکل سؤال 5 به ندگانکن شرکت سپس ،نمود می ارائه

 یدانشگاه نوع چه رندهیادگی دانشگاه شما نظر از :مثال عنوان

 دانشگاه یرندگیادگی در علمی هیأت و رانیمد نقش، است؟

 رندهیادگی دانشگاه تا شود فراهم دیبا یالزامات چه، ست؟یچ

 در یگروه مصاحبه .دنددا می پاسخ باز صورت به )شود؟

 مدت و شد انجام هفته دو فاصله به وبتن دو در مطالعه نیا

 مطالب از برداري یادداشت .بود قهیدق 90 جلسه هر زمان

 آن بر عالوه و شد  انجام پژوهشگر توسط شده مطرح

 از دیاسات از اجازه کسب با مطروحه موارد کامل ثبت جهتبر

 اریبس که آنچه ساتجل نیا در .شد  استفاده نیز صوت ضبط

 در و بود نظرها اظهار در گرداننده التدخ عدم داشت تیاهم

 یاصل موضوع از بحث نشدن خارج، يو یاصل نقش واقع

، دیاسات از تشکر و مطالب بندي جمع از پس انیپا در .بود

 و متخصصان نظرات کردن ادهیپ از خام اطالعات آوري جمع

 يبعد بخش وارد لعهطام و شد انجام ها ادداشتی با آن قیتلف

  .شد )یدلف روش(

 از داده آوري جمع جهت رفتهیپذ و ساختارمند يندیفرا یدلف

 به دنیرس و شان یتخصصي  حوزه نهیزم در انیگو پاسخ

 يها هیگو، یدلف روش ياجرا جهت ).12(است یگروه اجماع

به صورت متمرکز یگروه بحث جلسات از شده استخراج

 آگاهانه تیرضا اخذ از پس در آورده شد و هیاول نامهپرسش

 پست قیطر از آنان با یقبل یهماهنگ و خصصانمت از

 ياجرا .شد ارسال براي آنان يحضور و کیالکترون

 خاتمه متخصصان اجماع به دنیرس زمان تا یدلف يدورها

 یدلف دور دو انجام با پژوهشگر، پژوهش نیا در ).13(افتی

 با دور دو ياجرا با نیبنابرا نکرد افتیدر يدیجد پاسخ

  .داد خاتمه آن هب نفر 30 نمونه حجم

 اریاخت در را مستخرج يها هیگو از یفهرست اول دور در

 از کیهر به که شد خواسته آنان از و گرفت قرار اعضا

 نحوه .دهند ازیامت اجرا تیقابل و تیاهم زانیم نظر از ها هیگو

 به ییتا سه اسیمق از که بود صورت نیا به یده ازیامت

 و تیاهم، هس ازیامت - باال ياجرا تیقابل و ادیز تیاهم زانیم

 تیقابل و نییپا تیاهم و دو ازیامت متوسط ياجرا تیقابل

 محاسبه از پس .گرفت می تعلق کی ازیامت- نییپا ياجرا

 ییها هیگو، اجرا تیقابل و تیاهم نظر از ها هیگو درصد زانیم

 از درصد 75 توسط یعنی نبودند یکاف ازیامت يدارا که

 شدند حذف بودند نکرده کسب را 2 ازیامت کنندگان مشارکت

، دوم دور در .شدند دهیکش دوم دور به ها هیگو یباق و

 ماندهیباق يها هیگو ازاي  مجموعه يمحتو کهاي  پرسشنامه

 آنان واز شد ارسال کنندگان شرکت به، بود اول دور از

 مرحله نیا در ؛ندینما اعمال را مربوطه ازاتیامت شد خواسته

 اتفاق به یابی دست با و نگرفت ورتص ها هیگو در يرییتغ

  .افتی انیپا پژوهش از فاز نیا دیاسات نظر

، ابزار یسنج روان خصوصیات محاسبات به، یکم بخش در

Content(يمحتو ییروا Validity( يصور ییروا )Face

Validity( سازه ییروا و )Construct Validity( پرداخته 

:CVR( يمحتو ییروا نییتع منظور به شد Content

Validity Ratio; CVI Content Validity index(، 

Impact :تأثیر بیضر( يصور ییروا Score( ییروا و 

Factor :یاکتشاف یعامل لیتحل روش( سازه Analysis

Exploratory( شد استفاده.   

 رعایت قبیل از مواردي، محتوا روایی کیفی بررسی جهت

 گرفتن قرار، مناسب کلمات از استفاده، فارسی زبان دستور
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 الزم زمان مدت، مناسب امتیازدهی، مناسب جاي در ها گویه

، شده انتخاب دامنه تناسب و شده طراحی ابزار تکمیل جهت

 چند، ابزار يها گویه تمامی ترتیب این به و نظرقرارگرفت مد

 بازنگري مورد، متخصص افراد از نفر 12 توسط متوالی بار

  .گرفت قرار ضروري اصالحات و

 صورت به ها گویه اصالح ،کیفی صوري روایی تعیین جهت

 هدف با، کمی صوري روایی تعیین جهت .شد انجام کیفی

 ياعضا از نفر10 کمک به آیتم تأثیر تعیین شاخص محاسبۀ

، مهمکامالً (اي  نهیگز پنج کرتیل از استفاده با و هدف گروه

 )تسین مهم "اصالً ، مهم یاندک، مهم متوسط به طور، مهم

 قبول قابل 5/1 يباال تأثیر ازیامت و محاسبه تأثیر يها امتیاز

 لیتحل از پژوهش نیا در .شد حفظ يبعد مراحل جهت و

 نیالک رمای – سریک آزمون از استفاده با یاکتشاف یعامل

)KMO: Kaiser – Meyer-Olkin( ،بارتلت تیکرو آزمون 

)Barlette test of Sphericity( ،تپال ياسکر نمودار 

)Scree Plot( ،ژهیو ارزش )Eigen Value( ،دوران و 

Varimax( ماکسیوار Rotation( عامل لیتحل جهت 

 که با استفاده از ،علمی هیأت عضو 200 يرو بر يساختار

 استفاده انتخاب شدند،اي  تصادفی خوشه نمونه گیري

 نیب قبول قابل یهمبستگ درجه حداقل عنوان به 4/0 ).14(شد

  .)15(دیگرد نییتع، شده استخراج املعو و هیگو هر

 اصالح پرسشنامه، ها داده گردآوري ابزار پایایی تعیین جهت

 از وپس شده توزیع مطالعه مورد جامعه افراد میان شده

 کل يبرا کرونباخ آلفاي مقدار، ها داده استخراج و گردآوري

 20 شاملاي  نمونه در، عامل هر يبرا نیهمچن و پرسشنامه

  .دیگرد محاسبه دیاسات از تن

 پژوهش انجام جهت، یاخالق مالحظات تیرعا منظور به

 افتیدر رانیا یپزشک علوم يها دانشگاه اخالق تهیکم مجوز

 از کنندگان شرکت، پژوهش شروع از قبل نیچن هم .شد

 در آگاهانه تیرضا با و شدند آگاه آن تیاهم و اهداف

 به .ندنمود امضا را مربوطه فرم نمودندو شرکت مطالعه

به  اطالعات که شد داده نانیاطم مطالعه در کنندگان شرکت

 قرار استفاده مورد قیتحق اهداف درجهت صرفاً آمدهدست 

 مرحله هر در که شد داده حیتوض آنان به نیهمچن .ردیگ می

  .کنند اعالم را خود انصراف ندتوان می مطالعه از

  

  نتایج

ی پژوهش در بخش کم یبررس مورد دیاسات یسن نیانگیم

 رسای .بودند زن آنان درصد 64 که بود 2/8±45

 1 جدول در کنندگان مشارکت یشناخت تیجمع يها مشخصه

  .است آمده

  

  مورد مطالعه دیاسات یشناخت تیجمع يها مشخصه:: 1جدول 

  جمع  تعداد) درصد(  هاي جمعیت شناختی ویژگی

31-40  )سال(سن 

50-41

60-51

70-61  

)8/15(31

)2/35(82

)8/41(69

)1/7(14

98%  

  مرد  جنس

  زن

)36(72  

)64(128  

100%  

  1-10  سابقه خدمت

20-11  

30-21  

)5/24(49  

)43(86  

)5/32(65  

100%  

  رسمی  نوع استخدام

  پیمانی

  قراردادي

)60(121  

)5/15(31  

)22(44  

5/97%  

  کارشناسی ارشد  میزان تحصیالت

  دکتري

)35(70  

)65(130  

100%  

  

  :یفیک بخش يها افتهی

 و یطراح بر یمبن پژوهش نیا یاصل هدف به توجه با

 کی عنوان به دانشگاه يها ویژگی ابزار یسنج روان

 یطراح يگو پاسخ بخش نیا يها افتهی رندهیادگی سازمان

 یگروه بحث جینتا شامل آن از یبخش که بود پرسشنامه

 24 نظرات کردن ادهیپ از حاصل هیگو 65 هیته با متمرکز

 دور يها افتهی شامل گرید خشب و دبو متخصصان از نفر

 75 توسط که ییها هیگو مرحله نیا در بود یدلف اول

 به بود شده یدهازیامت 2 از تر بیش متخصصان از درصد

 و شد گرفته نظر در پرسشنامه یاصل يها هیگو عنوان

   .شد حذف ها هیگو ریسا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3875-en.html


  دانشگاه یژگیوابزار سنجش  یسنج و روان یطراح  زهره سهرابی و همکاران

http://ijme.mui.ac.ir   547/  )69( 1394/15/ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

 نیا بنابر بود 75/0 از تر کم هیگو 9 ازیامت پژوهش نیا در

 .شدند یدلف دوم دور وارد هیگو 56 و شدند حذف

 حاصل يها هیگو رییتغ عدم از یحاک دوم مرحله يها افتهی

 هیگو 56 با هیاول پرسشنامه تینها در که بود اول دور از

  .شد یسنج روان مرحله وارد و یطراح

  

  :یکم بخش يها افتهی

 از آن انجام جهت که بود یسنج روان بخش نیا از هدف

 ثبات ییایپا و )سازه و يصور، يومحت( ییروا انواع

  .شد گرفته بهره یدرون

  : محتوا روایی شاخص سنجش کمی نتایج

 با متخصص 12 یابیارز به توجه با آمدهبه دست  جینتا

 .قرارگرفت سهیمقا مورد الوشه جدول در موجود اریمع

 )نفر 12( کنندگان مشارکت تعداد به توجه با جدول نیا در

 حذف  هیگو13 ،)56/0( آن ییارو نسبت ارزش حداقل و

 در 83/0 - 1 نیب ییروا نسبت با ها هیگو یباق و دش

 تعداد بیترت نیا به و شدند حفظ جدول زانیم با سهیمقا

  .دیرس هیگو 43 به هیگو 56 از پرسشنامه يها هیگو

 نیا بنابر بود 7/0 از تر بیش ها هیگو کل ییروا شاخص

  .ماند یقبا عدد43 همان و نشد حذفاي  هیگو چیه

  :صوري روایی سنجش نتایج

 موارد داشتندکه اصالح به ازین گویه هفت :کیفی .الف

  .گردید اعمال پرسشنامه در دیاسات نظر مورد

 سه، هیگو 43 تأثیر نمره محاسبه با رابطه نیا در :یکم .ب

 حفظ هیگو 40 و حذف 5/1 از تر کم تأثیر نمره با هیگو

  ).2 جدول( شدند

  

  پرسشنامه يها هیگو يمحتو ییروا شاخص و أثیرت بیضر :2جدول

  ها گویه
  ضریب

  تأثیر

CVI  

 مربوط

بودن

 ساده

بودن
وضوح

  1  1  1  88/2   دارند نیاز یادگیري به مستمر به طور دانشگاه این اساتید

  95/0  97/0  1  82/2  .شود می او شغلیارتقا  موجب استاد هر شایستگی دانشگاه در

  95/0  81/0  91/0  70/2  .بینند می را الزم آموزش خود وظایف انجام براي اساتید همه

  89/0  98/0  93/0  64/2  .کنند می بررسی را اساتید آموزشی نیازهاي مدیران

  96/0  91/0  99/0  79/2  .شوند می تشویق )کیفی و کمی( عملکردشان برحسب اساتید دانشگاه در

  81/0  89/0  95/0  55/2   .کنند می استفاده گذشته تجربیات از آینده تغییرات با رویارویی براي اساتید

  1  95/0  1  46/3  .شوند می تشویق تیمی کار براي اساتید

  1  83/0  97/0  43/2  .بینند می را خود حرفه به مربوط اختصاصی آموزش، ها رگروه د اساتید

  97/0  89/0  83/0  94/2  .دارد اولویت تنبیه بر اساتید عملکرد اساس بر تشویق

  89/0  87/0  77/0  3  .گیرند می درس ها موفقیت و ها شکست از حاصل بازخورد از اساتید

  93/0  91/0  87/0  49/2  .شوند می تشویق کنند می ثبت را خود اشتباه که اساتیدي

  1  89/0  97/0  88/2  .بینند می آموزش شغلیارتقا  بري اساتید

  1  1  1  85/2  .دارند دسترسی اینترنت به اساتید

  97/0  89/0  98/0  82/2  .شود می انجام الکترونیک سیستم طریق از اساتید شآموز از بخشی

  89/0  93/0  81/0  61/2  .شود می تأکید مدیران گري مربی نقش به دانشگاه در

  75/0  77/0  99/0  76/2  .شود می اختیار تفویض آنها به اساتید فردي يها قابلیت به توجه با

  79/0  72/0  95/0  64/2  .شود می يمستندساز، کتوبم صورت به کاري يها فرایند اساتید در

  89/0  83/0  89/0  73/2  .کنند می مساعی تشریک یکدیگر با مسأله حل و یادگیري در اساتید

  75/0  81/0  85/0  3  .شود می داده بازخورد فرد هر عملکرد به دانشگاه در
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  1  1  99/0  67/2  .شود ایجادمی اساتید براي مدیران طرف از یادگیري يها فرصت

  95/0  91/0  97/0  76/2  .هستند مطلع دانشگاه خدمات ارائه نحوه از دانشجویان

  97/0  89/0  1  21/2  .کنند می شرکت کارشان با مرتبط يها کنفرانس و سمینارها در اساتید و مدیران

  91/0  87/0  93/0  58/2  .است سرمایه بلکه نیست هزینه دانشگاه در آموزش

  1  89/0  99/0  85/2  .دارد رهبري نقش هدانشگا در عالی مدیریت

  96/0  93/0  97/0  52/2   .گیرد می قرار اساتید دید معرض در شفاف به طور ها نامه یینآ

  95/0  89/0  99/0  3  .شود می درك آنها توسط، شده ابالغ اساتیدي  همه به دانشگاه رهبر انداز چشم

  1  83/0  97/0  49/2   .دارد روشنی برنامه دانشگاه انداز چشم تحقق براي

  97/0  89/0  83/0  46/2  .دهند می مشارکتها  گیري تصمیم در را اساتید اغلب دانشگاه این رهبران

  89/0  87/0  77/0  97/2  .است مدار مشتري دانشگاه

  75/0  77/0  99/0  43/2  .دانند می را دانشگاه اساتیدآرمان

  79/0  72/0  95/0  46/2  .است نزدیک مدیریت با اساتید ارتباط

  89/0  98/0  93/0  24/2  .میگیرد صورت مجازي سیستم طریق از اساتید بازآموزي

  96/0  91/0  99/0  3  .است دانشگاه اصلی ارکان از یکی انسانی کرامت به احترام

  95/0  81/0  91/0  56/2  .دارد وجود اساتید میان در مشترك زبان

  89/0  98/0  93/0  21/2  .دارند ها دانشگاه سایر براي را دانشگاهشان شدن الگو رزويآ اساتید

  95/0  97/0  1  10/2  .کنند می عمل گویند می آنچه به مدیران

  95/0  81/0  91/0  46/2   .است شده کسب امتیاز و عملکرد بر مبتنی )کارانه( نوین نظام

  1  1    24/2  .کنند می تالش، مشترك هدف به رسیدن براي اساتید

  89/0  93/0  81/0  46/2  .شود می انجام خارجی يها سازمان توسط، ویاندانشج و اساتید مندي رضایت ارزیابی

  75/0  77/0  99/0  64/0  .شود می منتشر عملکرد ارزیابی نتایج دانشگاه در

  شد حذف نظر مورد گویه  23/1  .است شده منظور اساتید براي رفاهی تسهیالت

  شد حذف نظر مورد گویه  45/1  .شود می تأکید رهبري يها مهارت بر دانشگاه در

  شد حذف نظر مورد گویه  24/1  .بینند می آموزش اساتید دانشگاه این کاري يها تیم در

  

 انجام يبرا گیري نمونه تیکفا ابتدا سازه ییرواجهت 

 معنادار به توجه با و شد شیزماآ یعامل لیتحل دادن

 –سریک ارزش درصد 99 نانیاطم سطح در جینتا بودن

 تیکرو آزمون نیهمچن .آمد دست به 924/0 نیالک –ریما

 بنابر .بود معنادار p>001/0 سطح در 4934/ 483 بارتلت

 یاکتشاف یعامل لیتحل دادن جامان يبرا طیشرا حداقل نیا

 روش به ها داده یعامل لیتحل بیترت نیا به .بود موجود

 که پالت ياسکر آزمون سپس شد انجام یاصل يها همؤلف

 را ها هیگو انیم در استخراج قابل يها عامل یبیتقر تعداد

 نشان را آزمون در موجود عوامل تعداد ،کند می شنهادیپ

  .داد

 و هیتجز وهیش از پژوهش نیا در عوامل استخراج جهت

 روش از عوامل تعداد جهت و یاصل يها يها همؤلف لیتحل

 ژهیو يها ارزش به توجه با .دیگرد استفاده ژهیو ارزش

 در موجود یعامل بیراض مجذورات مجموع( عوامل یک

 کل انسیوار از درصد 64 /57 با عامل 7 ،)عامل هر

 انسیوار و قرارگرفت کی ژهیو ارزش يباال ها نمره

  .نمود نییتب را رندهیادگی سازمان

 ارزش با يرهبر عامل به درصد نیتر بیش داد نشان جینتا

 سازمان انسیوار از درصد 24/17 نییتب به قادر 90/6 ژهیو

 به قادر 80/4 ژهیو ارزش با يفرد یستگیشا، هرندیادگی

 با دانش تیریمد، سازمان انسیوار از درصد 26/29 نییتب

، انسیوار از درصد 77/38 نییتب به قادر 80/3 ژهیو ارزش

 69/47 نییتب به قادر 56/3 ژهیو ارزش با یمیت يریادگی
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 ارزش با ارتباطات و اطالعات تیریمد، انسیوار از درصد

 یابیارز، انسیوار از درصد 15/65 نییتب به قادر 83/3 ژهیو

 از درصد 72/60 نییتب به قادر 83/1 ژهیو ارزش با عملکرد

 نییتب هب قادر 53/1 ژهیو ارزش با رییتغ لیتسه و انسیوار

 ارزش ریمقاد .است رندهیادگی انسیوار از درصد 57/64

 که استاي  گونه به شده نییتب انسیوار درصد و ژهیو

 انسیوار عامل آن، باشد باالتر ژهیو ارزش قدارم هرچه

 به فوق ریمقاد .کند می نییتب آزمون کل در را يتر بیش

   ).14(بودند یتوجه قابل يها اندازه نسبت

 انیم افتهی چرخش یهمبستگ سیماتر براساس اما

 یشناسائ عوامل و رندهیادگی سازمان اسیمق يها هیگو

 در و شد ییناساش عامل هر به مربوط يها هیگو، شده

  .آمد در شینما به 3 جدول

  

  رندهیادگی سازمان يها ویژگی سنجش ابزار یاکتشاف یعامل لیتحل ياجزاش یافته چرخ کسیماتر :3 جدول

  عوامل  ها گویه

  هفتم عامل  ششم عامل  پنجم عامل  چهارم عامل  سوم عامل  دوم عامل  اول عامل  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

457/0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

599/0  

582/0  

728/0  

681/0  

486/0  

  

  

  

  

  

564/0  

  

  

  

  

  

  

747/0  

  

  

747/0  

503/0  

725/0  

714/0  

468/0  

  

688/0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

690/0  

489/0  

  

  

  

  

  

578/0  

568/0  

517/0  

589/0  

  

588/0  

747/0  

507/0  

561/0  

  

583/0  

528/0  

  

  

  

747/0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

441/0  

606/0  
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28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

533/0  

543/0  

  

  

733/0  

731/0  

587/0  

608/0  

479/0  

  

571/0  

  

  

  

612/0  

  

  

  

  

  

588/0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

777/0  

697/0  

  

Rotated( افتهی چرخش یهمبستگ سیماتر اساس بر

Component Matrix( سازمان اسیمق يها هیگو انیم 

 به مربوط يها هیگو، شده ییشناسا عوامل و رندهیادگی

 .شد انجام عامل هر يگذار نام و شد ییشناسا عامل هر

 اسیمق با آنها نمودن سو هم و عوامل تعداد کاهش يبرا

 سیماتر به توجه با، مطالعه نهیشیپ در شده مطرح ينظر

 سازندگان که ییها نام با ها هلفمؤ نام، افتهی چرخش

 شد سهیمقا ،بودند نهاده آن بر رندهیادگی سازمان اسیمق

 هینظر با عوامل یخوان هم و فهم تیقابل يبرانهایتاً  و

  .شد انجام يگذار نام پردازان

 گریکدی با ییباال یهمبستگ که ییرهایمتغ مرحله نیا در

 عامل فته اساس بر .گرفتند قرار عامل کی درون داشتند

 مورد رندهیادگی سازمان پرسشنامه یعامل سازه نییتب يبرا

   .شد استخراج پرسشنامه يها هیگو یبررس از بعد نظر

  

  ابزار ییایپا

 پرسشنامه ییایپا نییتع منظور به پژوهش نیا در

 یدرون یهمسان نییتع از رندهیادگی سازمان يها یژگیو

)Internal Consistency( باخکرون يالفا روش به 

Alpha( کرونباخ يآلفا ییایپا بیضر جهینت .شد استفاده

Cronbach( عوامل نییتع و سازه ییروا نییتع از پس 

 تیریمد، 90/0 يفرد یستگیاش، 93/0 يرهبر( 96/0

 و اطالعات تیریمد، 85/0 یمیت يریادگی، 89/0 دانش

  .بود )77/0 عملکرد یابیارز، 79/0 ارتباطات

  

  بحث

 در معتبر و روا يابزار وجود عدم به هتوج با مطالعه نیا

 و یسازمان يریادگی سطوح یبررس جهت یدانشگاه نظام

 دیتول مرکز عنوان به یعال آموزش گرفتن درنظر با

 سنجی ییایپا و سنجی ییروا، یطراح ابزار نیا ،يریادگی

  .شد

 رندهیادگی سازمان يها ویژگی نییتب جهت مطالعه نیا در

 يدورها و متمرکز یگروه بحث از دانشگاه دیاسات نظر از

 ها بحث از عبارت 65 در ابتدا .شد گرفته بهره یدلف

 56 به حذف و کاهش با یدلف يدورها در و شد استخراج

هرچند در برخی مطالعات برخالف این  .افتی لیتقل عدد

) 16(مطالعه عسکري مطالعه حذف گویه وجود ندارد مانند

حفظ شدند عدم کیفی  از مطالعهکه تمام گویه هاي حاصل 

مربوط به این است که  همسویی از این نظر احتماالً

علیرغم اینکه این مطالعات درمحیط دانشگاهی انجام شده 

استفاده  علمی اعضاي هیأتاست در طراحی پرسشنامه از 

   .ه استنشد
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 از حاصل هیگو 56 مطالعه نیا يها افتهی اساس بر

 نظر اب محتوا ییروا یبررس در یدلف يدورها

مطالعات در برخی  .افتی کاهش هیگو 43 به متخصصان

 مطالعه شود مانند نمی کمخیلی در روایی محتوا گویه ها 

درخصوص روان سنجی مقیاس ابعاد سازمان که  يناد

 یک قسمت که مرتبط با تنهاکه در آن  )17(بود یادگیرنده

 مقیاسازسازمانمالیعملکردووضعیتبررسی

 ییروا نییتع به بتوان دیشا اختالف نیا علت .حذف شد

  .داد نسبت نیمحقق نیا توسط شده ترجمه ابزار

 ابزار تأثیر ازیامت و يصور ییروا نییتع درخصوص

 هیگو 43، رندهیادگی سازمان يها یژگیو شده یطراح

 – یفیک( يصور ییروا نظر از يمحتو ییروا از حاصل

 حذف ها هیگو از عدد سه انتها در که شد یبررس هم )کمی

 مرحله به 5/1 از شیب تأثیر نمره با هیگو 40 تعداد و

 جینتااز نظر ترتیب انجام روایی  .افتی راه سازه ییروا

درمطالعه  داشتن ییسو هم )17(يناد پژوهش با فوق

 نادي .گویه به مرحله روایی سازه راه یافتند 40 نادي

 ییروا سپس و داد انجام يصور ییروا ابتدامطالعه خود 

 ییروا ابتدا مطالعه نیا در یول برد به کار را يمحتو

  .است شده نییتع يصور ییروا سپس و محتوا

 تیکفا شاخص يها آزمون جهینت سازه ییروا یبررس در

 بارتلت تیکرو و 924/0 نیالک ریما سریک گیري نمونه

 و بود معنادار p>001/0 يمعنادار سطح در 483/493

 انجام از هیگو نیب یبستگهم و ها نمونه تیکفا از یحاک

 جهینتنیز  )17(يدنا مطالعه در .بود یاکتشاف یعامل لیتحل

 اما را نشان داد، گیري نمونه تیکفا شاخص يها آزمون

 درصد 64 انسیوار با ژهیو ارزش ریمقاد از حاصل جینتا

 تفاوت درصد 57 انسیوار زانیم با يناد مطالعه جینتا با

  .داشت

 لیتحل روش به رندهیادگی سازمان اسیمق یعامل لیتحل در

 عامل هفت، ماکسیوار چرخش با یاصل يها همؤلف

، یمیت يریادگی، دانش تیریمد، يفرد یستگیشا، يرهبر(

 لیتسه و عملکرد یابیارز، ارتباطات و اطالعات تیریمد

 مشابهتقریباً  عوامل نیا که،دیگرد استخراج )رییتغ

 ).19و18(است اه اسیمق ریسا سازندگان یعامل يها لیتحل

 شده استخراج عوامل بیترت در ییها تفاوت این که ضمن

 با مطالعه نیا جینتا، عوامل تعداد نظر از .شد مشاهده

، بود آوردهبه دست  عامل سه که )17(يناد مطالعه

 تفاوت هیتوج يبرا یاحتمال نییتب در که .است خوان همنا

 و یاختشن يالگو در یفرهنگ يها تفاوت توان می جینتا در

 پژوهش در کنندگان مشارکت توجه و دقت آن تبع به

 هفت نیا يبرا شده نییتب انسیوار درصد .است گذارتأثیر

 يرهبر عامل به زین درصد نیباالتر و درصد 4/64 عامل

 با )رییتغ لیتسه( عامل نیتر کم و درصد 2/17 انسیوار با

  .بود درصد 8/3 انسیوار

 که همکاران و )Basim( میبس مطالعه با مطالعه نیا جینتا

 يریادگی، يپرسشگر فرهنگ، مستمر يریادگی( عامل هفت

 اتصاالت، سازي توانمند، نیگزیجا يها ستمیس، یمیت

 مؤثر سازمان یرندگیادگی در را )يرهبر و، یستمیس

 "یمیت يریادگی و يرهبر "عامل دو در دانستند می

  ).19(داشت یخوان هم

 درصد 12 انسیوار زانیبام "يفرد يها یستگیشا "عامل

 یکی با جهینت نیا .شد نییتب درصد 64 انسیوار مجموع از

 " کشیکالس کتاب در که )Senge( سنگه مطالعه عوامل از

 را اصل پنج " یسازمان يریادگی يبرا اصل نیپنجم

 يریادگی( است کرده تأکید آنها بر و دانسته يضرور

 ازاند چشم، يفرد یستگیشا، یذهن يها مدل، یمیت

   ).20(دارد ییسو هم )یستمیس تفکر، مشترك

 بود "دانش تیریمد" عامل حاضر مطالعه در يبعد افتهی

 تیریمد یاساس نقش به زین )21(مطالعات ریسا در که

اً غالب .است شده اشاره سازمان یرندگیادگی در دانش

 در یسازمان یول مواجهند افراد رفت و آمد با ها سازمان

به  را افرادش دانش از بتواند که است روزیپ انیم نیا

   .کند تیریمد یده سازمان صورت

 جادیا عنوان با خود درکتاب )Marquart( مارکوارت

 برآن و دانسته مؤثر را عامل پنج، رندهیادگی سازمان
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 با حاضر مطالعه از حاصل افتهی و )22(دینما می تأکید

  .دارد مشابهت فوق مطالعه " دانش "یژگیو

 يها افتهی جمله از "رییتغ لیتسه" و "یابیارز "عامل دو

 به یابیارز .بود مطالعه نیا شده یطراح ابزار انصاري

 در یتیاهم حائز نقش یتیریمد مهم کار سازو کی عنوان

 نیا سازمان آن به واسطه دارد سازمان عملکرد بهبود

 و نموده یبررس را خود عملکرد که ابدی می را فرصت

 .است بوده نامطلوب ای مطلوبه انداز چه تا دینما مشخص

 جهت ها داده ریتفس و لیتحل، آوري جمع یابیارز از هدف

 حرکت .است یسازمان اهداف به یدسترس زانیم یبررس

 ندیفرا و ریمس نمودن هموار مستلزم اهداف نیا يسو به

 ندیفرا نمودن لیتسه به توجه با .است سازمان در رییتغ

 جهت را ییها حل راه توان می رندهیادگی سازمان در رییتغ

 به واسطه و نمود ارائه ها کمبود و ضعف نقاط رفع

 در موجود يها تیواقع و ها ندیفرا توان می یابیارز

 يبازنگر و یبررس منظم به طور را رندهیادگی سازمان

 بهبود نهیزم، راستا نیهم در یراتییتغ انجام با و نموده

   .دنمو فراهم را سازمان یرندگیادگی عملکرد

  

  گیري نتیجه

 بیضر اندازه که داد نشان یبررس نیا از حاصل جینتا

 يبرا رندهیادگی سازمان يها یژگیو نیب یدرون یهمسان

 یخوب ییایپا از عوامل تک تک يبرا و پرسشنامه کل

 و یطراح گرفت جهینتتوان  می یعبارت به .است برخوردار

 توجه با رانیا در بار نیاول يبرا که يابزار یسنج روان

 به ه است،شد انجام یدولت يها دانشگاه یبوم فرهنگ به

 يبرا آن بودن فهم قابل و بودن واضح، بودن روان لیدل

 میتعم قابل دتوان می یرانیا فرهنگ با مطابقت و افراد هیکل

 .باشد رانیا یدولت يها نشگاهدا سراسر در اجر و

 فیضع يهمکار، مطالعه مورد يها دانشکده یپراکندگ

 یدسترس و دیاسات وقت کمبودها،  دانشکده از یبرخ

 مطالعه نیا ذکر قابلها  تیمحدود جمله از آنها به دشوار

  .بود

 اساس براین که  به باتوجه ابزار نیا پژوهشگر نظر به 

علمی  اعضاي هیأت دگاهید از سازمان یرندگیادگی مفهوم

 جهت یمناسب ابزار دتوان می یآموزش رهبران عنوان به

 و یشناس بیآس، رندهیادگی سازمان يها یژگیو سنجش

، يفرد يها یستگیشاگانه  هفت عواملسازي  ادهیپ موانع

، اطالعات تیریمد، یمیت يریادگی، دانش تیریمد، يرهبر

 کشور هايدانشگاه در رییتغ لیتسه، عملکرد یابیارز

 فرهنگ با متناسب و ساده ،رواني  ابزار عنوان به و باشد

 توجه مورد باها  دانشگاه یتمام در کاربرد تیقابل یرانیا

  .دارد رارییتغ لیتسه و یابیارز عامل دو قراردادن

  

  قدردانی

 ارشد کارشناسی نامه پایان از بخشی حاصل پژوهش این

 92/115/ب.الف.شماره با رانیا یپزشک علوم دانشگاه

 در که کسانی تمامی همکاري از پایان در است الزم .است

  .شود یقدردان و تشکر ،ندداشت تشرک مطالعه این
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Design and Psychometrics of an Assessment Tool for University 
Characteristics as a Learning Organization from the perspective of 

Educational Leaders

Zohreh Sohrabi1, Nasrin Mohammadbakhshi2, Leili Salehi3

Abstract

Introduction: Universities as learning organizations are places for transcendence, teaching, research and 
offering knowledge. The aim of this study was to design and assess psychometric properties of an assessment 
tool for university characteristics as a learning organization from the perspective of educational leaders.
Methods: This mixed methods research was performed on faculty members of Tehran and Iran Universities 
of Medical Sciences in 2013. Drawing on focus group discussions (24 subjects), a preliminary 63-item tool 
was designed, and then the items were reduced to 59 in three Delphi rounds (30 subjects). The validity of the 
tool was verified by item impact method and using 10 faculty members and content validity ratio and index 
was evaluated by the opinions of 12 experts. Exploratory factor analysis with a sample of 200 was used to 
verify construct validity, and internal consistency test (Cronbach’s alpha) with a sample of 20 was used to 
verify reliability.
Results: Forty items out of 59 items were selected after calculating the scores of item impact, content 
validity ratio and content validity index with values higher than 1.5, 0.56 and 0.79 respectively. Drawing on 
the factors analysis of the mentioned items, 40 items were kept. Taking higher than 1 eigenvalue, they were 
grouped into seven factors: leadership, individual competency, knowledge management, team learning, 
information management, performance assessment, change facilitation. The proposed tool is able to predict 
64.4% of the total changes in characteristics of the learning organization.
Conclusion: The results of this study provide solid evidence for the robust factor structure and reliability of 
the assessment tool for university characteristics as a learning organization. These results could be used by 
other researchers to develop this tool in other scientific centers.

Keywords: Validity, reliability, factor analysis, learning organization.
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