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 :چکیده

ّبی اسبتیذ دس گشٍُ تذسیسویفیت  اص ّبی هٌْذسیسضتِ داًطدَیبى اسصیبثی هغبلؼِ پژٍّص اخیش، اغلی ّذف

 اخشای پژٍّص، ایي ػغف ًمبط اص یىی. داًطگبُ وشدستبى است دس هَخَد ٍضؼیت آهَصضی هشثَعِ ثش هجٌبی

 خبًجِ ّوِ غَست ثِ داًطدَیبى آى دس ِو است 92-93 تحػیلی سبل دس پبییض تشم اهتحبًبت اص ثؼذ تحمیك

 ٍ ووی ًَع اص اخیش پژٍّص سٍیىشد. وٌٌذ همبیسِ هغلَة ویفیت ثب سا خَد اسبتیذ تذسیس ویفیت تَاًٌذ یه

ّبی داًطىذُ دس داًطدَ 2327 دسثشگیشًذُ آهبسی خبهؼِ. است پیوبیطی ـ تَغیفی ضیَُ ثش هجتٌی آى ساّجشد

 تفىیه ثِ ووی یشیگ ًوًَِ. است 92-93 تحػیلی دٍم ًیوسبل دس «سیٌّش ٍ هؼوب»ٍ  «هٌْذسی ٍ فٌی»

ٍ ثشای  ًفش 278 ،فٌی ٍ هٌْذسی داًطدَیبى ثشای ًوًَِ حدن ٍ تػبدفی ایعجمِ سٍش ثب ّبداًطىذُ

پبیبیی پشسطٌبهِ ثش هجٌبی آلفبی وشًٍجبخ پس اص اخشای یه . ًفش هحبسجِ گشدیذ 24داًطدَیبى ٌّش ٍ هؼوبسی 

 ػبهلی تحلیل ضبهل آهبسی ّبیآصهَى عشیك اص ّبدادُ ٍتحلیل تدضیِدست آهذ.  ثِ 95/0دس سغح  پیص آصهَى

ثٌفشًٍی ٍ تؼمیجی  ّبیٍ آصهَى ساِّ یه ٍاسیبًس تحلیل ٍ هستمل یّب گشٍُ t اغلی، یّب هؤلفِ ثب اوتطبفی

 دس تذسیس ویفیت هَخَدؼیت ٍض اص داًطدَیبى اسصیبثی یّب هؤلفِوِ  ددا ًطبى ًتبیح. ضذ اًدبم گیوضّبٍل

 .تَاًبیی اسائِ، تؼبدل سفتبسی، ّذایت ٍ اسصیبثی، ٍ عشاحی هحتَا ضبهلػجبستست اص چْبس ػبهل  وشدستبى داًطگبُ

ػَاهل  ثبٍ ّوچٌیي ثیي خٌسیت ّذایت ٍ اسصیبثی ٍ ػَاهل تَاًبیی اسائِ، ثب تفبٍت هؼٌبداسی ثیي داًطىذُ 

 سغح تحػیالتػالٍُ ثشایي، تفبٍت هؼٌبداسی ثیي  .ٍخَد داسدّذایت ٍ اسصیبثی ٍ تَاًبیی اسائِ، تؼبدل سفتبسی، 

 ٍ گشٍُ آهَصضی دس استجبط ثب ػَاهل چْبسگبًِ ویفیت تذسیس هطبّذُ ضذ.تَاًبیی اسائِ، ٍ عشاحی هحتَا  ثب

 

 ولیذیولوبت 

داًطىذُ ٌّش ، ذسیّبی آهَصضی، داًطىذُ فٌی ٍ هٌْگشٍُ تذسیس، ویفیت داًطدَیبى، اسصیبثی         

 .وشدستبى داًطگبٍُ هؼوبسی، 
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 همذهِ.  1

ّب ٍ هؤسسبت آهَصش ػبلی وطَس، گسـتشش ووـی ًظـبم    ًظبم آهَصش ػبلی ثب سضذ فضایٌذُ ٍسٍد داًطدَیبى ثِ داًطگبُ

 آهَختگبى داًطگبّی، وبسثشدی ًجَدى آهَصضْبی داًطـگبّی ّبی هَخَد ثشای پزیشش داًصػبلی ثذٍى تَخِ ثِ ظشفیت

ّبی ثسیبسی سٍثشٍ ثَدُ است. هحیظ سلبثتی آهَصش ػبلی دس دًیبی اهشٍصی، ًیبصّـبی خذیـذی سا ثـشای    ثب چبلص ٍ غیشُ

داًطدَیبى، خبهؼِ ٍ وبسفشهبیبى ایدبد وشدُ است وِ آهَصش ػبلی ثبیذ ثشای پبسخگَیی ثـِ ایـي ًیبصّـب تَاًـبیی رصم سا     

دس دًیـبی  . [2ٍ ] [1ّبی داًطگبّی است ]یبصّب، افضایص ویفیت فؼبلیتداضتِ ثبضذ. یىی اص ساّْبی پبسخگَیی ثِ ایي ً

ّب ٍ هشاوض آهَصش ػبلی، سِ هأهَسیت اغلی آهَصش، پژٍّص ٍ اسائِ خذهبت سا ثش ػذّذ داسًذ. ثـب ػٌبیـت   اهشٍص، داًطگبُ

بى اص ویفیـت هغلـَة   ثِ ًمص هْن ایي ًْبدّب دس اثؼبد گًَبگَى التػبدی، اختوبػی، فشٌّگی ٍ سیبسی خبهؼـِ، اعویٌـ  

ّبی اًسبًی ٍ هبدی ٍ ًیض داضتي تَاًبیی سلبثـت دس دًیـبی آیٌـذُ    ّب، ثِ هٌظَس خلَگیشی اص ّذسسفتي سشهبیِػولىشد آى

تشیي هؤلفِ ثشای اداهِ حیبت ّش سبصهبى است، ضشٍستی اًىبس ًبپزیش داسد. ثٌبثشایي تَخِ ثِ ّشیه وِ دس آى ویفیت هْن

[. ثـش ایـي   3] ّـب داسد ّب، اص اّویت خبغی ثشخَسداس است ٍ تأثیش هْوی دس اثشثخطی داًطگبَُسیتاص ایي وبسوشدّب ٍ هأه

ثِ هثبثِ یه الـذام هفیـذ ٍ سـبصًذُ دس     ّبی آهَصضی،ّبی آهَصضی ٍ ویفیت اخشای آى دس هحیظاسبس، اسصیبثی فؼبلیت

 گیشد. اًدبم هی تؼبلی ًظبم داًطگبّی

ضَد وـِ تحمـك اّـذاف هـَسد     آٍسی ٍ تفسیش اعالػبت گفتِ هیایٌذ سبختبسهٌذ ثشای خوغاسصضیبثی یب اسصیبثی ثِ یه فش

گشدد وِ ثشای یه هَضَع اعالق هی داس ًظبموٌذ. ثِ دیگش سخي اسصضیبثی ثِ فشایٌذ ًظش ثشًبهِ ٍ هیضاى آى سا تؼییي هی

گیشد.  اسصضـیبثی تـذسیس   دلیك غَست هی ّبی غحیح، اخاللی ٍتش ثشًبهِ ٍ ثب استفبدُ اص سٍشثْجَد ٍ تأثیشثخطی ثیص

ّبی آخش ایي لشى ثَدُ است. اسصضیبثی دس وطَس ایـشاى دس  اسبتیذ اص اٍایل لشى ثیستن آغبص ضذُ ٍ اٍج وبسثشد آى دس دِّ

ِ ّـبی گًَـبگًَی اص خولـِ ثـب پشسـص     ّبی هختلف ثب سٍشهذت یه دِّ گزضتِ ثسیبس هشسَم ثَدُ ٍ داًطگبُ ّـبی  ًبهـ

ِ  اص ػـبلی  آهـَصش  دس تذسیس اثشثخطی ٍ ویفیت[. 4اًذ ]صضیبثی اسبتیذ خَد پشداختِهختلف ثِ اس  یهَضـَػبت  هدوَػـ

ثـذیْی  . گیـشد هـی  لـشاس  ثشسسی هَسد داًطدَیبى دیذگبُ اص هؼوَرً ٍ داًطگبّی ًظبم دسًٍی ویفیت اسصیبثی دس وِ است

تػَیشی خبهغ ّوشاُ ثب  تَاًذ یه هَخَد ضؼیتٍّبی ویفیت تذسیس داًطگبّی ثش اسبس ػَاهل ٍ هؤلفِ تحلیل است وِ

 تـذسیس  ثٌیـبدی  یّـب  هؤلفِ ضٌبسبیی هٌظَس ثِ اخیش هغبلؼبت دس. دّذ اسائِ اسبتیذ تذسیس ویفیت اص ثیطتشی خضئیبت

تذسیس دس سـغح   یّب هؤلفِ ٍ ػَاهل آى دس وِ گشفت اًدبم پیَستِ ٍ هتوشوض تحمیمبتی وشدستبى، داًطگبُ دس اثشثخص

ّوچٌیي ثبصسگبى پٌح ٍظیفِ اغلی سا ثشای تحمك اّـذاف آهـَصش   . [5] گشفت لشاس ثشسسی هَسد تفػیل ثِ یآهَصش ػبل

ػبلی فْشست ًوَدُ ٍ ثْجَد ویفیت فشایٌذ تذسیس ـ یبدگیشی سا دس اٍلَیت ًخست لشاس دادُ است. وبفوي ٍ ّشى ًیض دس  

تـشیي ٍ اٍلـیي   ضذُ ٍ ویفیت تذسیس سا ثِ ػٌَاى هْن ایي استجبط، ضشٍست ثْجَد ویفیت دس ًظبم آهَصش ػبلی سا یبدآٍس

دس چٌیي ضشایغی است وِ اسصیبثی ویفیت تـذسیس  [. 6اًذ ]هؤلفِ ثْجَد ویفیت دس ًظبم آهَصش داًطگبّی هؼشفی وشدُ

هْـن،   هٌـبثغ اعالػـبتی  ّـبی ولیـذی ٍ   ضـبخع ثِ ػٌَاى یىـی اص  تَسظ داًطدَیبى دس همبم هطتشیبى آهَصضی، اسبتیذ 

 .فشاّن خَاّذ سبختویفیت آهَصضی داًطگبُ  ثشای اغالحهٌبست ثستشی 

ٍ ّوىبساى هؼتمذًذ ویفیت تذسیس آى چیضی است وِ داًطدَیبى ٍ اػضبی ّیئت ػلوی آى سا تذسیس اثشثخص  1هبسش

ی ثخطـ ّبی ولی تذسیس ٍ یبدگیشی سا دس ثش داسد. ثشخی دیگش ثش ایـي ثبٍسًـذ وـِ هٌظـَس اص ویفیـت     داًٌذ وِ هؤلفِهی

ّبی تذسیس، اًگیضش، ضخػـیت،  است وِ ضبهل هْبست آهَصضی ّبیش ثَدى فؼبلیتثتذسیس، دس ٍالغ ثشسسی هیضاى هؤ

ثٌبثشایي، تذسیس ثب ویفیت هغلَة دس آهَصش ػبلی هؼوَرً ثب استمـبی  [. 7ضَد ]سفتبس دس والس ٍ تَاًبیی ػلوی استبد هی

                                                           
1
 Marsh 



 

http://qaus.sharif.ir 

 های داوشگاهیايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظام

 3131ماه اردیبهشت  -صىعتی شریف داوشگاه  - تهران

 شماره مقاله

1205 – QAUS 

ضَد. ّذف اص تذسیس دس یـه ػجـبست ضـبدُ هوىـي سـبختي      هیّبی یبدگیشی اثشثخص ثشای داًطدَیبى تؼشیف فشغت

یبدگیشی داًطدَست. تذسیس دس هحیظ داًطگبُ ّویطِ اثشثخص ًیست. ثٌبثشایي گشچِ هذسسبى داًطـگبّی هؼوـَرً اص   

ّب ٍ الگَّبی ّب داًص هحذٍدی دسثبسُ ًظشیًِظش داًص هحتَایی هشتجظ ثب سضتِ خَدضبى لَی ّستٌذ، ام ثسیبسی اص آى

ّبی اًدبم ضذُ دس ایي صهیٌـِ دسثـبسُ استجـبط ثـیي آهـَصش ٍ پـژٍّص اص دیـذگبُ        دس ثیطتش پژٍّص .[8]ذسیس داسًذ ت

وٌذ وِ داًطدَیبى ٍ ًیض هضشات ٍ فَایذ چگًَگی ایي استجبط ثشسسی ضذُ است. ثشای هثبل ایٍَ دس ایي خػَظ ثیبى هی

هٌذی داًطدَیبى ثِ داى دسثبسُ سضتِ دسسی آًبى ٍ ػاللِاستجبط هیبى آهَصش ٍ پژٍّص هَخت سٍصآهذ ضذى داًص استب

ّـبی هٌفـی   ضَد ٍ اص عشف دیگـش، دستشسـی ًذاضـتي داًطـدَیبى ثـِ اسـتبداى پژٍّطـگش، ًگـشش        دسس هَسد ًظش هی

اص سَی دیگش ثـِ سغـن   [. 9استبداى دس آهَصش ٍ تذسیس سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت ] داًطدَیبى ثِ پژٍّطگشی هتؼػجبًِ

ّبی داًطدَیبى دس اسصضـیبثی ویفیـت تـذسیس اسـبتیذ ٍخـَد داسد،      شّبی صیبدی وِ دسثبسُ استفبدُ اص دیذگبُاخالف ًظ

   [10پزیشد ]اسصضیبثی اص تذسیس اسبتیذ دس ثسیبسی اص هؤسسبت آهَصش ػبلی اًدبم هی

ّـبی داًطـدَیبى اص   بثیاسصیبثی داًطدَیبى اص ویفیت تذسیس، سٍش ثسیبس سایدی دس اسصیبثی تذسیس اسـت. دسثـبسُ اسصیـ   

دس دِّ گزضـتِ، اسصیـبثی داًطـدَیبى اص ویفیـت تـذسیس      [. 11وبسایی تذسیس تبوٌَى ّضاساى پژٍّص اًدبم ضذُ است]

ّبی هلی لشاس داضتِ است؛ صیشا ایي اهش، ّـن تـَخیْی اص چگـًَگی ػولىشدّـب     اسبتیذ دس وبًَى تَخِ ٍ وَضص ٍ تالش

ضَد. گشٍّی اص پژٍّطگشاى هؼتمذًذ وـِ اهـشٍصُ ثـب ایـي     ذسیس آهَصضی هیاست ٍ ّن هَخت ثْجَد ثخطیذى ویفیت ت

ّبی وطَسّبی غشثی اسصضـیبثی داًطـدَیبى اص ػولىـشد اسـبتیذ سا ثـِ      حمیمت سٍثشٍ ّستین وِ تؼذاد صیبدی اص داًطگبُ

 [.12وٌٌـذ ] هـی  وٌٌذُ ًظیش سبیش ػَاهلی وِ اص اّویت ٍ اسصش ثبریی ثشخَسداس ّسـتٌذ، تلمـی  ػٌَاى یه ػبهل تؼییي

تَاًذ هٌجغ اسصضوٌذی ثشای ثْجَد ویفیـت آهـَصش ثبضـذٍ    هؼتمذ است اسصضیبثی اسبتیذ تَسظ داًطدَیبى هی 2ىَلتوٍا

-هـی  اسصضـوٌذ ٍی اػتمبد خبغی ثِ اسصضیبثی تىَیٌی اػضبی ّیئت ػلوی تَسظ داًطدَیبى داسد ٍ آى سا اص ایي خْت 

فشغت هٌبسجی ثشای ثْجَد سٍش تذسیس فشاّن وٌذ ٍ سجت استمبی یـبدگیشی دس  تَاًذ ثب اسائِ ثبصخَسد فَسی وِ هی داًذ

-ّبیی است وِ دس غـحت ٍ سـمن خوـغ   آٍسی اعالػبت یىی دیگش اص هؤٓفِساّجشدّب ٍ هٌبثغ خوغ [.13فشاگیشاى ضَد ]

هذسسبى هبًٌـذ   ّبی هختلف آهَصشای داسًذ. ثبصسگبى ثش ایي ثبٍس است وِ ثشای سٌدص خٌجِآٍسی اعالػبت ًمص ػوذُ

تَاى اص اثضاسّـب ٍ  ّبی هذیشیت والس دسس سا هیتسلظ ثش هَضَع دسسی، ًگشش ًسجت ثِ آهَصش ٍ یبدگیشی، ٍ هْبست

هؼیبسّـبی ویفیـت   [. دس یىی اص پژٍّطـْبی هـشتجظ،   14ًبهِ استفبدُ وشد ]ّبیی چَى هػبحجِ، هطبّذُ ٍ پشسصسٍش

ِ  پژٍّص اخیـش،  اغلی ّذف[. 15ی هٌْذسی ثشسسی ضذُ است ]ّبّبی وبسثشدی ٍ ػولی سضتِتذسیس ثب هْبست  هغبلؼـ

 هَخَد ٍضؼیت ّبی آهَصضی هشثَعِ ثش هجٌبیویفیت تذسیس اسبتیذ دس گشٍُ اص ّبی هٌْذسیداًطدَیبى سضتِ اسصیبثی

بس ضَد ٍ دس اداهِ همبلِ ثـش اسـ  ّبی پژٍّطی صیش هغشح هیّذف پژٍّص پشسصثش اسبس . داًطگبُ وشدستبى است دس

 ًتبیح پژٍّص هَسد تحلیل ٍ تفسیش لشاس خَاّذ گشفت:

 است؟ ّبیی هؤلفِ ٍ ػٌبغش چِ ثشاسبس ٍضؼیت هَخَد داسای ویفیت تذسیس داًطگبّی(:1) پشسص

 داسد؟ ٍخَد ػَاهل ویفیت تذسیس داًطگبّی ٍ خٌسیت ثیي هؼٌبداسی تفبٍت چِ(:2) پشسص

 داسد؟ ویفیت تذسیس داًطگبّی ٍخَد ػَاهل داًطىذُ ٍ ثیي هؼٌبداسی تفبٍت چِ(:3) پشسص

 داسد؟ ػَاهل ویفیت تذسیس داًطگبّی ٍخَد ٍ تحػیالت سغح ثیي هؼٌبداسی تفبٍت چِ(:4) پشسص

 داسد؟ ٍخَد ػَاهل ویفیت تذسیس داًطگبّی ٍ گشٍُ آهَصضی ثیي هؼٌبداسی تفبٍت چِ(:5) پشسص

                                                           
2
 Aultmon 
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   ضٌبسیسٍش. 2

 آهبسی خبهؼِ. است پیوبیطی ـ تَغیفی ضیَُ ثش هجتٌی آى ساّجشد ٍاستفبدُ ضذُ  دس ایي پژٍّص اص سٍیىشد ووی   

 دٍم ًیوسبل دسدس داًطگبُ وشدستبى  «ٌّش ٍ هؼوبسی»ٍ « ٍ هٌْذسی فٌی»ّبی داًطىذُ دس داًطدَ 2327 دسثشگیشًذُ

 حدن ،دفیای تػبعجمِ سٍش ثب ّبداًطىذُ تفىیه ثِ ووی یشیگ ًوًَِثِ ووه دس ایي ساستب  . است 92-93 تحػیلی

اثضاس  .ًفش هحبسجِ گشدیذ 24ًفش ٍ ثشای داًطدَیبى ٌّش ٍ هؼوبسی  278 داًطدَیبى فٌی ٍ هٌْذسی، ثشای ًوًَِ

ثَد وِ سٍایی غَسی ٍ "ویفیت تذسیس داًطگبّی"ثب ػٌَاى  هحمك سبختِ ّب، پشسطٌبهِپژٍّطی ثشای گشدآٍسی دادُ

یبیی آى ثش حست اخشای یه پیص آصهَى ٍ حػَل آلفبی وشاًجبخ هحتَای آى ثش اسبس ًظش هتخػػبى ػلَم تشثیتی ٍ پب

لزا ثِ هٌظَس وطف سبختبس ویفیت تذسیس داًطگبّی دس خبهؼِ هزوَس ثش اسبس ٍضؼیت . ثَدُ است 95/0دس سغح 

 ّبی پژٍّطی استفبدُ ضذ. ّبی هٌبست آهبسی ثش اسبس ًَع ٍ هبّیت هتغیشّب ٍ ًیض پشسصهَخَد اص آصهَى

ّب استفبدُ ضذ. دس چشخص ػبهل  4ّبی اغلیسٍش استخشاج هؤلفٍِ  3تحلیل ػبهلی اوتطبفیًَی اص دس پژٍّص وٌ

ٍ سٍش چشخص هبیل هستمین ثب ًشهبل سبصی  5هتٌبست ثب ّوجستگی ٍ تؼییي هبتشیس الگَ، سٍش چشخص هبیل وویٌِ

ضذ ٍ اثش همبدیش ووتش اص آى خٌثی ٍ دس ًظش گشفتِ  50/0استفبدُ ضذُ است ٍ ووتشیي هیضاى اسصش ثبس دس حذ   6وبیضس

پَضی یب ثذٍى ثبس ػبهلی دس فشایٌذ تحلیل حزف ضذًذ. تؼذاد ّبی داسای ثیطتشیي ّنحزف گشدیذ. دس ًتیدِ گَیِ

ّبی وشٍی آصهَىضَد.سیضُ، تؼییي هیّب، هبتشیس الگَ ٍ ًوَداس سٌگّبی ًْبیی ثب تَخِ ثِ ٍاسیبًس ولی گَیِعجمِ

دس هشحلِ  8همذاس ژُیٍّب دس ثخص تَغیفی ٍ یب سٍش استخشاج، هیضاى ، سغَح هؼٌبداسی، ضشیت7اٍامثَدى ثبسلت ٍ وی

آصهَى ثبسلت ّن ثشای سٌدص ی هطبثِ دس هشاحل ثؼذی ثىبس هیشٍد. ّب ٌِیگض شیسباستخشاج ٍ یب سٍش چشخص ٍ 

همیبس ثسٌذگی ، ٍاحذ ٍ یىسبى است. ّبی پشسطٌبهِّوجستگی گَیِ سیهبتشسٍد وِ ثش اسبس آى ای ثِ وبس هیفشضیِ

 9ًسجت ثِ ضذت همذاسّبی ّوجستگی سْوی ضذُ هطبّذُای ثشای همبیسِ همذاسّبی ّوجستگی گیشی، ًوبیًِوًَِ

سغح  .[16]دّذ تشی سا ًطبى هیگیشی لبثل هالحظِتش ثبضذ، ثسٌذگی ًوًَِاست. ّش چِ ایي هیضاى ثِ یه ًضدیه

ّبی خذیذ ٍ یب ثِ هٌظَس تأییذ تحلیل ػبهلی یب ثشای وطف عجمِآهذُ است.  1ِ دس خذٍل داسی ثشای ایي پشسطٌبههؼٌی

ّبی لجلی ًجَدُ، دس ًتیدِ ثش هجٌبی ّذف اغلی اػتجبسیبثی پشسطٌبهِسٍد. دس ایي پژٍّص ثِ وبس هیّبی لجلی عجمِ

 تحلیل ػبهلی اوتطبفی استَاس است.
 

 امٍ بزای اجزای تحلیل عاملی اکتشافیَای پزسشىَای تىاسب دادٌشاخص : 1جذيل 

 

 ضشیت تؼییي

 گیشیهیضاى ثسٌذگی ًوًَِ

 یش ـ اُلىیيویضسـ هی

 ثَدى ثبسلتآصهَى وشٍی 

 داسیسغح هؼٌی دسخِ آصادی 10دٍ تمشیجیخی

002/0 818/0 593/1878 136 000/0 

ّب ثشای تحلیل ػبهلی هٌبست ّستٌذ ٍ ت وِ دادُتَاى ًتیدِ گشف، هی1دس خذٍل ضوبسُ  ضذُ اسائِثش اسبس همبدیش        

ّبی پشسطٌبهِ گیشی دس هَسد دادُ. هیضاى ثسٌذگی ًوًَِّستٌذضشایظ رصم ثشای اخشای تحلیل ػبهلی اوتطبفی سا داسا 

ثٌذی ّب ٍ گشٍُضٌبسبیی ػبهلثَد.  8/0داًطدَیبى ٍ اسبتیذ ّن دس حبلت خذاگبًِ ٍ ّن دس حبلت پیَستِ ثبرتش اص 

ّبی پشسطٌبهِ ػالٍُ ثش تفسیشپزیشی ایي ػَاهل، ثش اسبس ثیطتشیي ثبس ػبهلی استخشاج ضذُ ثشای ّش ػبهل هطبثِ ضاسُگ
                                                           
3 Exploratory Factor Analysis 
4 Principal components analysis 
5 Oblique rotation 
6 Direct oblimin with Kaiser normalization 
7 KMO & Bartlett's  test of sphericity 
8 Eigen value  

9 Partial correlation 

10 Approx. Chi-Square 
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-آهذُ اص ثبس ػبهلی گضاسُ ثِ دستّبی ، تػَیشی هٌسدن اص خَض1ِدس ضىل  سیضُضَد. ّوچٌیي ًوَداس سٌگاًدبم هی

ّب سا تفسیش ٍ ًظشی، ػبهل ٌِیصه صیپش اسبس هفَْم هتغیشّب ٍ دس ًْبیت، پژٍّطگش ث .وٌذّبی پشسطٌبهِ فشاّن هی

 ّستٌذ. ویفیت تذسیس داًطگبّیعجمِ دس ػَاهل  4وٌذ. ًوَداس سٌگ سیضُ ًطبًگش گزاسی هیًبم

 
 ریشٌ عًامل کیفیت تذریس داوشگاَیومًدار سىگ:  1شكل 

حزف گشدیذ. حذالل پزیشش ثبس  َدًذ اص فشایٌذ تحلیلپَضی ثّبیی وِ فبلذ ثبس ػبهلی ٍ یب داسای ّندس اداهِ، گضاسُ

دس ًظش گشفتِ ضذ ٍ اثش همذاسّبی ووتش اص آى  50/0ّبی هَخَد دس هبتشیس ّوجستگی ثِ همذاس ثشای هؤلفِ 11ػبهلی

 ػَاهلػبهل استخشاج ضذ وِ ّش یه اص ایي  4ّبی پشسطٌبهِ، خٌثی ٍ حزف گشدیذ. دس اًدبم تحلیل ػبهلی گضاسُ

، ػالٍُ ثش هیضاى ٍیژُ همذاس، سْن 2ضوبسُ ٍ دس خذٍل  اًذ وشدُسغذ ٍاسیبًس تدوؼی اص ول هتغیشّب سا تجییي د 33/59

 تَاًذ ضبخػی ثشای پبیبیی پشسطٌبهِ ثبضذ.ٍاسیبًس هزوَس هی ّب پس اص چشخص گضاسش ضذُ است.ّش وذام اص ػبهل
 

 پس اس چزخش َاعامل استخزاجبزای  يیژٌ ي میشان ياریاوس مقادیز : 2جذيل 
همذاس ٍیژُ ستجِ ػبهل  ٍاسیبًس تدوؼی ٍاسیبًس تجییٌی 

1 41/5 82/31 82/31 

2 77/1 42/10 24/42 

3 61/1 50/9 75/51 

4 28/1 57/9 33/59 
 

ثؼذی وِ ػوذتبً ثِ دًجبل ثشسسی تفبٍت هؼٌبداس ثیي ػَاهل ویفیت داًطگبّی ٍ هتغییشّبی ثشای پبسخگَیی ثِ پشسص 

ّبی پژٍّطی ػول خَاّذ ّبی آهبسی ٍ پشسصفشؼبختی است، ثش اسبس هبّیت ٍ سغَح هتغییشّب، پیصضٌخوؼیت

 12ّبی هستملًوًَِ tاص آصهَى آهبسی  ّبی دٍم ٍ سَمدس پشسص ٍ اسوی ثَدى هتغیش، ی ثَدىثِ دلیل دٍ سغح ضذ.

-س داًطگبّی استفبدُ گشدیذ. ًىتِّبی ولیذی ویفیت تذسیخْت تؼییي هؼٌبداسی تفبٍت ثیي خٌسیت افشاد ٍ همَلِ

ّبست. ثشای هغبلؼِ تفبٍت هؼٌبداس ثیي گشٍُ ، فشاّن وشدى اهىبى همبیسِ هیبًگیيدس ایي ًَع آصهَى تَخِ لبثلّبی 

اص آصهَى تحلیل ٍاسیبًس  ػَاهل ویفیت تذسیس داًطگبّی ثب عجمِ 3ٍ ًیض سغح تحػیالت دس عجمِ  9دس  آهَصضی

ّبی تؼمیجی هٌبست شای تطشیح تفبٍت ثش اسبس فشؼ ثشاثشی یب ًبثشاثشی ٍ حدن ًوًَِ اص آصهَىثساِّ استفبدُ ضذ. یه

)حدن ًوًَِ ًبثشاثش ٍ فشؼ ًبثشاثشی ٍاسیبًس( ثشای هتغیش سغح تحػیالت ٍ آصهَى ثٌفشًٍی  13ضبهل آصهَى گیوضّبٍل
 ی استفبدُ ضذُ است.ّبی آهَصض)حدن ًوًَِ ًبثشاثش ٍ فشؼ ثشاثشی ٍاسیبًس( ثشای هتغییش گش14ٍُ

                                                           
11

 Factor Loading 
12

 Independent-samples T test 
13

 Games-Howell 
14

 Bonferroni 
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 ّبتدضیِ ٍ تحلیل دادُ. 3

 است؟ َایی مؤلفٍ ي عىاصز چٍ دارایبزاساس يضعیت مًجًد  کیفیت تذریس داوشگاَی(:1) پزسش

گَیِ وِ ثبس ػبهلی خبغی ثشای ایدبد الگَی تحلیل ػبهلی اوتطبفی ًذاضتٌذ حزف 18ّبی پشسطٌبهِ، دس تحلیل دادُ

هلی ًتبیح تحلیل ػبدس ُ ثشای دستیبثی ثِ یه الگَی ػبهلی هطخع، تحلیل گشدیذ. گَیِ ثبلیوبًذ 17ضذ دس ًتیدِ 

 آهذُ است. 3ضوبسُ وِ خضییبت سبختبس ػبهلی ٍ اضتشان ٍاسیبًس آًْب دس خذٍل وطف ضذ ػبهل  4، اوتطبفی

 

 بز مبىای بار عاملی  کیفیت تذریس داوشگاَیَای پزسشىامٍ بىذی مؤلفٍطبقٍ:  3جذيل 
 اوحزاف معیار میاوگیه اشتزاک ياریاوس چُارمعامل  عامل سًم عامل ديم عامل ايل کذ گشارٌ

1 76/0     66/0 56/2 74/0  

2 42/0     59/0 43/2 76/0  

14 71/0     58/0 47/2 74/0  

7 70/0     55/0 41/2 79/0  

15 64/0     55/0 46/2 09/1  

18 63/0     59/0 14/2 84/0  

16 52/0     41/0 74/2 74/0  

35  79/0   59/0 03/2 95/0  

34  72/0   52/0 74/2 741 

33  55/0   56/0 12/2 84/0  

22   84/0  67/0 68/1 80/0  

28   81/0  69/0 24/2 89/0  

21   71/0  58/0 21/2 82/0  

27   70/0  60/0 06/2 89/0  

3    74/0-  70/0 64/2 71/0  

4    69/0-  66/0 43/2 74/0  

12    63/0-  44/0 56/2 74/1  

 
ّبی چشخص ػبهل "گزاسیضٌبسبیی ٍ ًبم" پس اص تؼییي ثبس ػبهلی ٍ سبختبس ػَاهل ویفیت تذسیس داًطگبّی ثِ هٌظَس

  ، هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس آهذُ است.ًٍجبخّبی پشسطٌبهِ، هیضاى آلفبی وشثِ تفىیه گَیِ 4دس خذٍل ضوبسُ یبفتِ 

 

 َابز مبىای تحلیل عاملی دادٌ س داوشگاَیکیفیت تذری شذٌ استخزاجگذاری عًامل وام : 4جذيل 
 اوحزاف معیار میاوگیه وباخيآلفای کز دَىذٌ لیتشكَای شمارٌ گشارٌ عىًان عامل

 57/0 46/2 83/0 16، 18، 15، 7، 14، 2، 1 تَاًبیی اسائِ

 88/0 30/2 58/0  33، 34، 35 تؼبدل سفتبسی

 66/0 05/2 82/0 27، 21، 28، 22 ّذایت ٍ اسصیبثی

 84/0 52/2 64/0 12، 4، 3 عشاحی هحتَا

 

آضٌبیی تخػػی؛ تسلظ ػلوی اسبتیذ ثش هَضَػبت دسسی ّبی گضاسُثِ تشتیت ّبی پشسطٌبهِ، ثٌذی گضاسُدس عجمِ

داضتي خبهؼیت ؛ تَاًبیی وبفی ٍ تسلظ دس تدضیِ ٍ تحلیل هغبلت دسسی؛ ػولی ٍ تدشثی اسبتیذ ثب وبسثشد هجبحث ًظشی

ایدبد هحیغی هٌبست ؛ ّبی خذیذوبسگیشی ًشم افضاسّبی آهَصضی ٍ فٌبٍسیثِ؛ ضذُ ٍ پیَستگی دس اسائِ هغبلت عشاحی

تَخِ ّبی ثشای ػبهل اٍل، گضاسُ؛ سیضی ٍلت ٍ اداسُ والس دسستَاًبیی هذیشیت، ثشًبهِ؛ ّبوبسگیشی آهَختِ ثشای ثِ
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ٍاوٌص ؛ ثشخَسد اختوبػی ٍ احتشام هتمبثل دس تؼبهل ثب داًطدَیبى؛ س ٌّگبم تذسیسیىسبى ٍ ثشاثش ثِ ّوِ داًطدَیبى د

ووه ثِ داًطدَیبى ثشای آضٌبیی ثب ّبی ای ػبهل دٍم ٍ گضاسُثش؛ هٌغمی ٍ هؼمَل ثِ دیذگبُ، پیطٌْبد ٍ اًتمبد داًطدَ

ساٌّوبیی هٌبست داًطدَیبى ثشای ظبس؛ وبس هَسد اًت حدن اسصیبثی هتٌبست ثب تَاًبیی داًطدَ ٍ؛ یبثی ثبصاس وبس ٍ ضغل

تٌبست ّبیٍ گضاسٍُ ًیض  ثشای ػبهل سَم؛ ّبی هتٌَع دس اسصیبثی داًطدَاستفبدُ اص اثضاسّب ٍ ضیَُ؛ ّباًدبم فؼبلیت

تٌبست ؛ ّبی خذیذ تذسیس ضذُتٌبست هحتَای دسسی ثب هَضَع؛ ضذُ ّب ٍ تىبلیف تؼییيهحتَای دسسی ثب سشفػل

اص  ضذُ استخشاجاستخشاج ضذًذ. ّش وذام اص سِ ػبهل  ؛ ثشای ػبهل چْبسمثب تَخِ ثِ هبّیت دسس سٍش تذسیس استبد

ػبهلی  ثبس آى ثب تأویذ ثش ثیطتشیي دٌّذُ لیتطىّبی تحلیل ػبهلی اوتطبفی ثب تَخِ ثِ ثبس ػبهلی ٍ هفَْم ضوٌی گضاسُ

 گزاسی ضذًذ.ًبم( عشاحی هحتَا 4ٍ ٍ اسصیبثی ّذایت ( 3؛ تؼبدل سفتبسی( 2؛ تَاًبیی اسائِ ( 1ثِ تشتیت  ضبهل 

 

 دارد؟ يجًد کیفیت تذریس داوشگاَیعًامل  ي جىسیت بیه معىاداری تفايت چٍ(:2) پزسش

؛ تؼبدل ؛ =sig) 000/0 (ّبی تَاًبیی اسائِافشاد ٍ ػبهل خٌسیتدس ثشسسی تفبٍت هؼٌبداس ثیي  tًتبیح اخشای آصهَى 

ًطبًگش تفبٍت هؼٌبسداسی است اهب ایي تفبٍت دس هَسد ؛ =sig) 000/0 (ت ٍ اسصیبثی ؛ ٍ ّذای؛ =sig) 024/0 (سفتبسی

 5دس خذٍل ضوبسُ  خٌسیتوٌذ. خضئیبت تفبٍت هؼٌبسداس ثیي ػَاهل هزوَس ٍ هتغییش ػبهل عشاحی هحتَا غذق ًوی

ثیطتش اص  صىهیبًگیي داًطدَیبى ّب اص ایي لشاس است: دس استجبط ثب ػبهل تَاًبیی اسائِ، آهذُ است ٍ تفبٍت هیبًگیي آى

ثیطتش اص هیبًگیي داًطدَیبى  هشد، هیبًگیي داًطدَیبى تؼبدل سفتبسیدس استجبط ثب ػبهل است.  هشدهیبًگیي داًطدَیبى 

دس استجبط  است. هشدثیطتش اص هیبًگیي داًطدَیبى  صى، هیبًگیي داًطدَیبى ّذایت ٍ اسصیبثیدس استجبط ثب ػبهل  است. صى

 است. هشدثیطتش اص هیبًگیي داًطدَیبى  صى، هیبًگیي داًطدَیبى عشاحی هحتَاثب ػبهل 

 

 کیفیت تذریس داوشگاَیي عًامل  داوشجًیانَای مستقل بیه جىسیت ومًوٍ tآسمًن  : 5جذيل 
اوحزاف  میاوگیه تعذاد سطح متغیز عامل

 معیار

 دامىٍ( 2سطح معىاداری ) درجٍ آسادی tمقذار  تفايت میاوگیه

بیی تَاً

 اسائِ

29/18 152 صى  08/3  09/2 63/4 52/259 000/0 

19/16 150 هشد  61/4  

تؼبدل 

 سفتبسی

55/6 152 صى  97/1  69/0- 26/2- 59/248 024/0 

25/7 150 هشد  18/3  

ّذایت ٍ 

 اسصیبثی

21/9 152 صى  55/2  02/2 08/7 21/299 000/0 

18/7 150 هشد  39/2  

عشاحی 

 هحتَا

84/7 152 صى  38/1  38/0 36/1 77/201 175/0 

45/7 150 هشد  20/3  

 

 دارد؟ يجًد کیفیت تذریس داوشگاَیعًامل  يداوشكذٌ  بیه معىاداری تفايت چٍ (:3) پزسش

 006/0 (تَاًبیی اسائِ؛ تؼبدل سفتبسی ّبیافشاد ٍ ػبهل داًطىذُدس ثشسسی تفبٍت هؼٌبداس ثیي  tًتبیح اخشای آصهَى 

(sig= ّذایت ٍ اسصیبثی؛ ؛ ٍ ) 044/0 (sig= عشاحی  اهب ایي تفبٍت دس هَسد ػبهل ستتفبٍت هؼٌبسداسی اگش ًطبً؛

آهذُ است ٍ  6دس خذٍل ضوبسُ  داًطىذُوٌذ. خضئیبت تفبٍت هؼٌبسداس ثیي ػَاهل هزوَس ٍ هتغییش هحتَا غذق ًوی

 داًطدَیبى داًطىذُ ٌّش ٍ هؼوبسی اسائِ، هیبًگیي تَاًبیی دس استجبط ثب ػبهل اص ایي لشاس است: ّبتفبٍت هیبًگیي آى

داًطدَیبى  تؼبدل سفتبسی، هیبًگیي دس استجبط ثب ػبهلاست.  ثیطتش اص هیبًگیي داًطدَیبى داًطىذُ فٌی ٍ هٌْذسی

ّذایت ٍ  دس استجبط ثب ػبهل است. ٌّش ٍ هؼوبسیثیطتش اص هیبًگیي داًطدَیبى داًطىذُ  فٌی ٍ هٌْذسیداًطىذُ 

دس  است. ثیطتش اص هیبًگیي داًطدَیبى داًطىذُ فٌی ٍ هٌْذسی داًطدَیبى داًطىذُ ٌّش ٍ هؼوبسی ی، هیبًگیياسصیبث
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ثیطتش اص هیبًگیي داًطدَیبى داًطىذُ فٌی ٍ  داًطدَیبى داًطىذُ ٌّش ٍ هؼوبسی عشاحی هحتَا، هیبًگیي استجبط ثب ػبهل

 است. هٌْذسی

 اوشكذٌ داوشجًیان ي عًامل کیفیت تذریس داوشگاَیَای مستقل بیه دومًوٍ tآسمًن  : 6جذيل 
اوحزاف  میاوگیه تعذاد سطح متغیز عامل

 معیار

تفايت 

 میاوگیه

سطح معىاداری  درجٍ آسادی tمقذار 

 دامىٍ( 2)

تَاًبیی 

 اسائِ

12/17 278 فٌی ٍ هٌْذسی  14/4  58/1- 94/2- 76/36 006/0 

71/18 24 ٌّش ٍ هؼوبسی  35/2  

تؼبدل 

 یسفتبس

93/6 278 فٌی ٍ هٌْذسی  75/2  35/0 11/1 15/43 271/0 

57/6 24 ٌّش ٍ هؼوبسی  31/1  

ٍ ّذایت

 اسصیبثی

11/8 278 فٌی ٍ هٌْذسی  64/2  14/1- 01/2- 300 044/0 

25/9 24 ٌّش ٍ هؼوبسی  82/2  

عشاحی 

 هحتَا

62/7 278 فٌی ٍ هٌْذسی  54/2  29/0- 55/0- 300 580/0 

91/7 24 یٌّش ٍ هؼوبس  24/1  

 

 دارد؟ يجًد کیفیت تذریس داوشگاَیعًامل  ي تحصیالت سطح بیه معىاداری تفايت چٍ(:4) پزسش

 011/0 (ٍ عشاحی هحتَا ؛ =sig) 004/0 (اص هیبى ػَاهل ویفیت تذسیس داًطگبّی فمظ ثیي ػَاهل تَاًبیی اسائِ 

(sig= ًوًَِ ٍ فشؼ ًبثشاثش ضَد. لزا ثب تَخِ ثِ هؼیبسّبی حدن ثب هتغیش سغح تحػیالت تفبٍت هؼٌبداسی هطبّذُ هی؛

لبثل ضٌبسبیی است، دس اداهِ اص آصهَى تؼمیجی گیوض ّبٍل ثشای  ثشاثشی ٍاسیبًس وِ دس آصهَى ّوگٌی ٍاسیبًسػذم 

ًیض تؼمیت ٍ تطشیح تفبٍت هؼٌبداس ثیي سغَح هتغییش تحػیالت استفبدُ ضذُ است. اهب ثشای ػَاهل تؼبدل سفتبسی ٍ 

خضئیبت  7ضَد. خذٍلهطبّذُ ًطذ ٍ اص آصهَى تؼمیجی استفبدُ ًوی 05/0ّذایت ٍ اسصیبثی تفبٍت هؼٌبداسی دس سغح 

 دّذ.ّب سا ًطبى هیّبی هشتجظ دس تحلیل ٍاسیبًس دادُضبخع

 َای کیفیت تذریس داوشگاَیراٍَ بز حسب سطح تحصیالت ي عامل: آسمًن تحلیل ياریاوس یک 7جذيل 

داسی ، تفبٍت هؼٌیوبسضٌبسی ٍ وبسضٌبسی اسضذ، ثیي سغَح آهذُ 8آصهَى تؼمیجی وِ دس خذٍل ضوبسُ ثش اسبس ًتبیح 

داسی ثشلشاس ، تفبٍت هؼٌیوبسضٌبسی ٍ وبسضٌبسی اسضذتحػیلی سغَح ثیي ٍ ّوچٌیي ؛ =sig) 005/0 (ثشلشاس است

 عامل زیمتغسطًح  تعذاد میاوگیه اوحزاف معیار درجٍ آسادی  Fمقذار  ىاداریسطح مع

 وبسضٌبسی 158 59/16 10/4 2 53/5 004/0

ئٍ
ارا

ی 
وای

ًا
 ت

 وبسضٌبسی اسضذ 138 07/18 88/3

 دوتشی 6 66/15 87/2

 وبسضٌبسی 158 57/6 90/2 2 67/2 071/0

ی
ار

فت
ل ر

اد
تع

 

 اسضذ وبسضٌبسی 138 28/7 31/2

 دوتشی 6 66/6 73/2

 وبسضٌبسی 158 28/8 69/2 2 81/2 062/0

 ي 
ت

ذای
َ

ی
یاب

رس
ا

 

 وبسضٌبسی اسضذ 138 22/8 65/2

 دوتشی 6 66/5 36/1

 وبسضٌبسی 158 27/7 77/1 2 57/4 011/0

ی 
اح

طز
ًا

حت
م

 

 اسضذ وبسضٌبسی 138 10/8 04/3

 دوتشی 6 7 54/1
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غذق تَاًبیی اسائِ ٍ عشاحی هحتَا  ّبیس هَسد سبیش سغَح تحػیالت ٍ ػبهل؛ اهب ایي تفبٍت د=sig) 014/0 (است

 . وٌذ یهّب، لبثلیت تفسیش ثیطتشی پیذا ثیي داًطىذُ داس یهؼٌّب، تفبٍت داًطىذُ هیبًگیيوٌذ. ثش اسبس آهبس ًوی

 دار بیه سطح تحصیالت ي  کیفیت تذریس معىیتفايت  تشزیحدر  گیمشَايلآسمًن تعقیبی  : 8جذيل 

 داریمعىی تفايت میاوگیه تتحصیالمقایسٍ سطًح متغیز  عامل

 005/0 47/1 وبسضٌبسی اسضذ وبسضٌبسی تًاوایی ارائٍ

 014/0 83/0 وبسضٌبسی اسضذ وبسضٌبسی طزاحی محتًا

 

 دارد؟ يجًد کیفیت تذریس داوشگاَیعًامل  ي گزيٌ آمًسشی بیه معىاداری تفايت چٍ(:5) پزسش

 ؛=sig) 002/0 (تؼبدل سفتبسی؛ =sig) 000/0 (بیی اسائِ اص هیبى ػَاهل ویفیت تذسیس داًطگبّی ثیي ػَاهل تَاً

ثب هتغیش گشٍُ آهَصضی تفبٍت هؼٌبداسی هطبّذُ ؛ =sig) 003/0 (ٍ عشاحی هحتَا  ؛=sig) 015/0 (ّذایت ٍ اسصیبثی

بثل ضَد. لزا ثب تَخِ ثِ هؼیبسّبی حدن ًبثشاثش ًوًَِ ٍ فشؼ ػذم ثشاثشی ٍاسیبًس وِ دس آصهَى ّوگٌی ٍاسیبًس لهی

گشٍُ ثشای تؼمیت ٍ تطشیح تفبٍت هؼٌبداس ثیي سغَح هتغییش  ثٌفشًٍیضٌبسبیی است، دس اداهِ اص آصهَى تؼمیجی 

 دّذ.ّب سا ًطبى هیّبی هشتجظ دس تحلیل ٍاسیبًس دادُخضئیبت ضبخع 9ل استفبدُ ضذُ است. خذٍآهَصضی 
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 ٍَ بز حسب گزيٌ آمًسشی ي کیفیت تذریس داوشگاَیرا: آسمًن تحلیل ياریاوس یک 9جذيل 

 

تعذا میاوگیه اوحزاف معیار درجٍ آسادی  Fمقذار  سطح معىاداری

 د

 عامل زیمتغسطًح 

 هٌْذسی ثشق 44 49/17 03/4 8 70/3 000/0

ئٍ
ارا

ی 
وای

ًا
 ت

 هٌْذسی ػوشاى 38 74/15 60/3  

 هٌْذسی غٌبیغ 34 20/19 02/4

 وبهپیَتش ٍ فٌبٍسی اعالػبت 74 22/16 09/4

 هٌْذسی ضیوی 29 86/18 65/3

 هٌْذسی هىبًیه 30 56/16 82/4

 هٌْذسی هؼذى 29 07/17 67/3

 هٌْذسی هؼوبسی 9 68/17 92/2

 هٌْذسی ضْشسبصی 15 33/19 75/1

 هٌْذسی ثشق 44 58/7 40/2 8 10/3 002/0

ی
ار

فت
ل ر

اد
تع

 

 هٌْذسی ػوشاى 38 88/5 07/2  

 هٌْذسی غٌبیغ 34 7 88/2

 وبهپیَتش ٍ فٌبٍسی اعالػبت 74 77/6 10/2

 هٌْذسی ضیوی 29 77/6 09/2

 هٌْذسی هىبًیه 30 86/5 22/2

 هٌْذسی هؼذى 29 96/6 85/4

 هٌْذسی هؼوبسی 9 24/8 23/1

 هٌْذسی ضْشسبصی 15 43/6 39/1

 هٌْذسی ثشق 44 69/7 25/2 8 43/2 015/0

 

ی
یاب

رس
ي ا

ت 
ذای

َ
 

 

 هٌْذسی ػوشاى 38 69/7 57/2  

 هٌْذسی غٌبیغ 34 85/7 53/2

 وبهپیَتش ٍ فٌبٍسی اعالػبت 74 82/7 46/2

 هٌْذسی ضیوی 29 48/9 51/2

 هٌْذسی هىبًیه 30 07/9 02/3

 هٌْذسی هؼذى 29 00/8 13/3

 هٌْذسی هؼوبسی 9 24/9 26/3

 هٌْذسی ضْشسبصی 15 26/9 65/2

 هٌْذسی ثشق 44 79/7 11/2 8 99/2 003/0

 

ًا
حت

ی م
اح

طز
 

 هٌْذسی ػوشاى 38 42/7 71/1  

 هٌْذسی غٌبیغ 34 67/7 22/2

 وبهپیَتش ٍ فٌبٍسی اعالػبت 74 92/6 83/1

 هٌْذسی ضیوی 29 65/7 58/1

 سی هىبًیههٌْذ 30 50/7 88/1

 هٌْذسی هؼذى 29 44/9 26/5

 هٌْذسی هؼوبسی 9 66/7 32/1

 هٌْذسی ضْشسبصی 15 06/8 22/1
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داسی ، تفبٍت هؼٌیّبی ػوشاى ٍ غٌبیغگشٍُ، ثیي سغَح آهذُ 10آصهَى تؼمیجی وِ دس خذٍل ضوبسُ ثش اسبس ًتبیح 

ثیي  ؛=sig) 049/0 (داسی ثشلشاس است، تفبٍت هؼٌیى ٍ ضیویّبی ػوشاگشٍُ؛ ثیي سغَح =sig) 008/0 (ثشلشاس است

ّبی ثشق ٍ گشٍُ؛ ثیي سغَح =sig) 008/0 (داسی ثشلشاس است، تفبٍت هؼٌیتیّبی غٌبیغ ٍ وبهپیَتش ٍ ایگشٍُسغَح 

ثشلشاس داسی ، تفبٍت هؼٌیّبی ػوشاى ٍ هؼذىگشٍُ؛ ثیي سغَح =sig) 025/0 (داسی ثشلشاس است، تفبٍت هؼٌیػوشاى

ثیي سغَح ؛ =sig) 020/0) داسی ثشلشاس است، تفبٍت هؼٌیّبی ضیوی ٍ هؼذىگشٍُ؛ ثیي سغَح =sig) 010/0 (است

تی ٍ ّبی وبهپیَتش ٍ ایگشٍُثیي سغَح ؛ =sig) 026/0 (داسی ثشلشاس است، تفبٍت هؼٌیهؼذىّبی ػوشاى ٍ گشٍُ

وٌذ. ثش غذق ًوی ّبگشٍُس هَسد سبیش سغَح هب ایي تفبٍت دا ؛ =sig) 000/0 (داسی ثشلشاس است، تفبٍت هؼٌیهؼذى

 . وٌذ یهّب، لبثلیت تفسیش ثیطتشی پیذا ثیي داًطىذُ داس یهؼٌّب، تفبٍت داًطىذُ هیبًگیياسبس آهبس 

 ي  کیفیت تذریس بیه گزيٌ آمًسشی دار بیه در تشزیح تفايت معىی بىفزيویآسمًن تعقیبی  : 11جذيل 

 داریمعىی تفايت میاوگیه گزيٌ آمًسشیح متغیز مقایسٍ سطً عامل

 008/0 46/3 هٌْذسی غٌبیغ هٌْذسی ػوشاى اوایی ارائٍتً

 049/0 11/3 هٌْذسی ضیوی هٌْذسی ػوشاى

 008/0 46/3 تیوبهپیَتش ٍ ای هٌْذسی غٌبیغ

 025/0 96/1 هٌْذسی ػوشاى هٌْذسی ثشق تعادل رفتاری

 010/0 35/2 هٌْذسی هؼذى هٌْذسی ػوشاى

 020/0 37/2 هٌْذسی هؼذى هٌْذسی ضیوی

 026/0 02/2 هٌْذسی هؼذى هٌْذسی ػوشاى طزاحی محتًا

 000/0 51/2 هٌْذسی هؼذى تیوبهپیَتش ٍ ای

 

  گیری. بحث ي وتیجه4

هؼوبسی ّبی فٌی ٍ هٌْذسی، ٍ ٌّش ٍ ّبی گشدآٍسی ضذُ اص داًطدَیبى داًطىذُدس پژٍّص اخیش، ثش اسبس تحلیل دادُ

ثخص تَاًبیی اسائِ، تؼبدل سفتبسی،  4ّبی اغلی ویفیت تذسیس داًطگبّی دس ضشایظ هَخَد دس داًطگبُ وشدستبى، هؤلفِ

ّذایت ٍ اسصیبثی، ٍ عشاحی هحتَا، ضٌبسبیی ضذ. سپس ثِ هٌظَس هغبلؼِ تفبٍت هؼٌبداس ثیي ّش یه اص ػَاهل ویفیت 

تفبٍت هؼٌبداسی ثیي داًطىذُ ثب ػَاهل بختی، هطخع گشدیذ وِ تذسیس داًطگبّی ثش اسبس هتغیشّبی خوؼیت ضٌ

تَاًبیی اسائِ، ٍ ّذایت ٍ اسصیبثی ٍ ّوچٌیي ثیي خٌسیت ثب ػَاهل تَاًبیی اسائِ، تؼبدل سفتبسی، ٍ ّذایت ٍ اسصیبثی ٍخَد 

ُ آهَصضی دس استجبط ثب ػالٍُ ثشایي، تفبٍت هؼٌبداسی ثیي سغح تحػیالت ثب تَاًبیی اسائِ، ٍ عشاحی هحتَا ٍ گشٍ .داسد

-ّب دیذُ هیّبیی وِ دس ثیي سغَح آىثشسسی خضئیبت هتغییشّب ٍ تفبٍت ػَاهل چْبسگبًِ ویفیت تذسیس هطبّذُ ضذ.

وٌذ. ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبغل تشی ّذایت هیاًذاص دلیكضَد، اسصیبثی داًطدَیبى اص ویفیت تذسیس داًطگبّی سا دس چطن

 وبسثشدی هغشح سبخت:پژٍّطی ٍ تَاى هَاسد صیش سا ثِ ػٌَاى پیطٌْبدّبی ثِ اختػبس هی ّبی پژٍّطیاص تحلیل دادُ

 ّبی ویفیت تذسیس داًطگبّی دس سبیش هشاوض داًطگبّی.هغبلؼِ ویفیت آهَصش هٌْذسی ثش اسبس هؤلفِ -1

 ّبی هزوَس.ّبی هٌْذسی دس استجبط ثب اسصیبثی اص ویفیت آهَصشّبی داًطدَیبى ٍ اسبتیذ سضتِتلفیك دیذگبُ -2

 دس ػلَم هٌْذسی.ویفیت تذسیس ٍ اسصیبثی  تش ثشای سٌدصّبی ػومیٍ سٍشگیشی اص هطبّذات هٌظن ثْشُ -3

 ّبی هٌْذسی.ّبی تطىیل دٌّذُ آى تَسظ اسبتیذ سضتِتأویذ ثش ػَاهل ویفیت تذسیس داًطگبّی ٍ هؤلفِ -4

 سی دس اسصیبثی ویفیت تذسیس داًطگبّی.ّبی هٌْذّبی خٌسیتی ٍ هبّیتی سضتِسیضاى ثِ تفبٍتتَخِ ثشًبهِ -5

 ّبی آهَصضی دس اسائِ الگَّبی اغالحی ویفیت تذسیس.سغح تحػیالت ٍ گشٍُ سیضاى ثِ تفبٍتتَخِ ثشًبهِ -6
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