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Abstract 

 
With the increasing post-massification of higher education institutions (HEIs), access-providing business 
schools (vs elite educational institutions) continue to rank at the bottom in terms of quality. This study 
defines and develops a measure of quality in the context of access-providing business schools in a 
developing country. Access-providing private business schools face competing challenges of balancing 
inclusiveness and access with excellence and quality. Pursuing inclusiveness and access alongside 
excellence and quality seems a utopian ideal. However, this study propounds transformative quality as key 
for addressing these conflicting issues, which have long impacted post-massification and continue to have 
a grave effect post-pandemic. We propose a five-factor, 27-item scale of transformative quality (TRFQ). 
We validated the proposed scale through three studies exploring the perspectives of front-line faculty 
members representing 25 business schools from 10 major cities in India. The study results indicate that 
TRFQ comprises five dimensions such as critical confidence, problem-solving skills for approach-
avoidance, overall awareness, overcoming prejudices and skillfulness. The role of TRFQ in future research 
has implications and recommendations for institutional management in business schools and for 
policymakers. 
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 یوسسات آموزش عالمدانشگاه ها کیفیت تحول آفرین در توسعه و اعتبارسنجی 

 

 دکتر سید محمد مهاجر

 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

 

 چکیده

 (در مقابل موسسات آموزشی "1تسهیلگرمدارس کسب و کار " )،HEIشدن موسسات آموزش عالی ( توده اي روز افزونبا افزایش 
ه معیاري از کیفیت را در زمینه مدارس کسب و کار این مطالع ) همچنان از نظر کیفیت در پایین ترین رتبه قرار دارند.نخبگان

تی هاي رقابوکار تسهیلگر خصوصی ، با چالشدهد. مدارس کسبتسهیلگر در یک کشور در حال توسعه تعریف کرده و توسعه می
ت یک ی و کیفیجامعیت و دسترسی همراه با تعال ایجادبراي ایجاد توازن بین جامعیت و دسترسی عالی و با کیفیت روبرو هستند. 

کلیدي براي رفع این مسائل متناقض عامل عنوان ایده رویایی به نظر می رسد. با این حال، این مطالعه کیفیت تحول آفرین را به
گیري دارند. ما یک مقیاس پنج ن تأثیرات جدي پس از همهگذاشته و همچنی هاست بر توده اي شدن تأثیرکند، که مدتمطرح می

) را ارائه می کنیم. این مقیاس پیشنهادي را از طریق سه مطالعه بررسی TRFQ(آفریناز کیفیت تحول  ویه گ 27 شامل عاملی
نتایج  کردند.شهر بزرگ هند بودند، بررسی می 10مدرسه کسب و کار از  25هاي اساتید خط مقدم را که نماینده کردیم که دیدگاه

اعتماد به نفس انتقادي، مهارت هاي حل مسئله براي رویکرد اجتنابی، آگاهی  شامل پنج بعد مانند TRFQمطالعه نشان می دهد که 
مفاهیم و توصیه هایی براي مدیریت نهادي در  TRFQ ،  آتیو مهارت است. در تحقیقات  (تعصبات)کلی، غلبه بر پیش داوري ها

 مدارس کسب و کار و براي سیاست گذاران دارد.

 موسسات آموزش عالی  مدارس کسب و کار، کیفیت تحول آفرین، :واژه هاي کلیدي

 

 مقدمه

ویژه در . به)2014(پیتمن،  اندشده  زیاديدر سال هاي اخیر، آموزش عالی و سیاست هاي آن در سطح جهانی دستخوش تغییرات 

با ).2013زانو، (وادوك و لواندهاي مرتبط با کارآیی و بودجه فدرال تالش کرده) براي رفع چالشHEIغرب، مؤسسات آموزش عالی (
هاي تحقیقاتی هاي علمی آمریکاي شمالی و اروپا وجود ندارد ،اغلب در شکافویژه در انجمنهاي خاص کشور که بهاین حال، چالش

). با ظهور خصوصی سازي در بخش آموزش در چندین اقتصاد نوظهور و توسعه یافته که موجب توده 2015، نوکومو( مانندپنهان می
هاي خصوصی، در بیشتر موارد، آموزش HEIشد، این چالش ها به طور فزاینده اي در سطح جهانی گسترش یافتند.  اي شده آموزش

، مدیریت و معماري ارائه کرده کسب و کارفنی و حرفه اي را در رشته هاي مختلف از جمله مهندسی، فناوري، 
توده " )، و راه را براي2016الي عمومی تبدیل کرد (دیویت، خصوصی سازي ، آموزش را به عنوان یک کا ) 2002(آتچورونا،اسکو،اند

) هموار کرده است. توده اي شدن مستلزم دسترسی بیشتر به تحصیالت HEدر سیستم هاي آموزش عالی جهانی ( "اي شدن
عه تبدیل می کند در جام عمومیدانشگاهی و افزایش تعداد فارغ التحصیالن در بازار کار است، در نتیجه آموزش را به یک کاالي 

می یک پدیده کمی عظیم  می باشدکه به خصوصی سازي گسترده آموزش عالی دامن  -توده اي شدن  ).2017(موك و جیانگ، 
، بنابراین به یک سیاست جهانی براي پاسخگویی به نیاز روزافزون براي گسترش دسترسی به آموزش عالی تبدیل شد (سانیال و زند

 ).2011جانستون، 

» بزرگ سیستم«تم تحصیالت دانشگاهی خصوصی اصلی عبارتند از: چین، هند و ایاالت متحده. در این میان، هند به عنوان سه سیس
نام تقریبا ) و ثبت707، ص 2018درصد از تحصیالت دانشگاهی خصوصی جهانی (لوي،  21.9شناخته شده است و سهمی معادل 

																																																													
 می کنندو دسترس پذیرمدارسی کھ آموزش را برای عموم تسھیل 1	
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اي عنوان جایگزین امیدوارکنندهسازي در تحصیالت دانشگاهی، که بهخصوصی ) را در اختیار دارد.2019، 2درصدي (آیشه 64.3

سازي بیش از ها منجر به خصوصی)، در نهایت در طول سال2016آغاز شد (دیویت،  1990براي مؤسسات عمومی در هند در دهه 
اع دیگر موسسات عالی در هند (موك و وکار خصوصی (غیر نخبه) جذب براساس تقاضا، در میان انوحد شد. در نتیجه، مدارس کسب

وکار، یعنی شکاف هاي فراوانی در مورد دو شکاف در مدارس کسب)، رشد کردند. این رشد قارچی منجر به بحث2017جیانگ، 
اي شدن که هند به نمایش ). نوع توده2016، 4و متیو 3برتري سطح آموزشی شد (تیالك-کیفیت و شکاف جامعیت-دسترسی

به  دولت است که در درجه اول» جهش رو به جلو«نتیجه طبیعی توسعه اقتصادي کشور نیست، بلکه نتیجه رویکرد  گذاشته است،
 ).2020، 5دهندگان آموزش عالی خصوصی بستگی دارد (سارکارارائه

ممکن است د، هستنتقاضا  براساس دانشجو جذب، که بر پایه هغیرنخب وکارکسب ، مدارسدوگانه 6تحصیالت دانشگاهی سیستم در
انی، بندي سازمانی جهي آموزشی، رتبههاو روش هافنآوري جدیدترین، استفاده از اتیي کیفیت سنتی، مانند بودجه تحقیقهاشاخص

، 9میرابنت-(بربگالکنندمی را فراهم 8جامعیتو  7با این حال، آنها دسترسی .نکنندرا برآورده  درجه یکارتباطات صنعتی و اساتید 
، 15، و میلینگتون14، گروسولد13پاول -؛ سنلسون2014و همکاران،  12؛ بروسونی2015، 11سوریانو-، و ریبیرو10سیاسانچز گار

از یک سو، و  16کیفیت و برتري سطح آموزشی سازيفراهمدولتی، نخبه،  وکارکسبمدارس وجود توجه به . بنابراین، با )2020
-کاستیلو-، دل17دیگر (میوتو از سوي جامعیتدسترسی و  سازيراهمفتقاضا،  براساس ، جذبهخصوصی، غیرنخب وکارکسبمدارس 

را فراهم دوم که دسترسی مورد به شدت دوگانه شده است. سیستم تحصیالت دانشگاهی  )2020، 19گونزالس-، و بالنکو18فیتو
). 2017، 21انگو جی 20(موك هستند هر نخبوکار خصوصی هستند و غیمدارس کسب، ي دارندترکیفیت آموزشی پایین کنندمی

یا  اهاتحادیهها، مانند و از طریق صندوق، اما عمدتاً در مالکیت خصوصی باقی میهستنددولت تحت نظارت این مؤسسات غیرنخبه 
رند، گیا بر عهده میمحروم ر دانشجویاناین مؤسسات، مسئولیت آموزش جمعیت رو به رشد عالوه بر این، شوند. مدیریت می هاانجمن
ندي بها درگیر مشکالتی مانند رتبههستند. آن روبروغیرفعال در هند  اي شدنتودهحالت  حاصل ازکیفی جدي  مشکالت و آنها با

کنند می بکسهستند. بنابراین، دانشجویان این مؤسسات معموالً مدارکی  غیر خوباساتید التحصیالن بیکار و پایین سازمانی، فارغ
 ).2014، 22(آلتباخ دارندی نکه متأسفانه در بازار کار ارزش

 د. علیرغمهاي پایینی قرار دارن، از نظر کیفیت در رتبهخودساخته روبرو هستندبندي سیستم رتبهي با مسئلهاکثر این مؤسسات که 
کامالً متضاد است، معیارهاي کیفی براي هر دو  هو غیرنخب هنخب وکارکسبشامل مدارس ه دوگانتحصیالت دانشگاهی سیستم اینکه 

دانشگاهی  تحصیالترا در  خودساختهبندي بحث قبلی، که بیهودگی سیستم رتبه باتوجه به. هستندیکسان  وکارمدرسه کسبنوع 

																																																													
2	AISHE 
3	Tilak 
4	Mathew 
5	Sarkar 
6	Higher	Education(HE) 
7	access 
8	inclusiveness 
9	Berbegal-Mirabent 
10	S´anchez	García 
11	Ribeiro-Soriano 
12	Brusoni 
13	Snelson-	Powell 
14	Grosvold 
15	Millington 
16	excellence 
17	Miotto 
18	Del-Castillo-Feito 
19	Blanco-Gonz´alez 
20	Mok 
21	Jiang 
22	Altbach 
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ر دتوان می آیا اول: کنیم: سوالمیبیان  تحقیقاتی دو سؤال بارا  کنونی، هدف مطالعه دهدنشان می اي شدندوگانه پس از توده
 اسبراس جذب، )هخصوصی (غیر نخب وکارکسببراي مدارس را اي از کیفیت معیار جداگانهه سیستم تحصیالت دانشگاهی دوگان

باید در نظر گرفته شود؟ این مطالعه با پیشنهاد و آزمایش  ایجاد این معیارذینفعان براي  نگرشدام ک دوم: در نظر گرفت؟ سوال ،تقاضا
براي ارزیابی کیفیت در  ارزشمنددهد تا ابزاري پاسخ می یقاتیتحقهاي موردي از کیفیت آموزشی به این پرسش 27یک معیار 

که موردي پیشنهادي،  27ابزار این فراهم کند. این مقاله فرآیند ایجاد ارشد خصوصی از دیدگاه اساتید  هغیرنخب وکارکسبمدارس 

، ودشخصوصی استفاده می وکارکسبس پذیر در مدارگیري کیفیت تحولبراي اندازه نام دارد و) TRFQ( آفرینتحولمقیاس کیفیت 
این براي اعتبار سنجی ابزار بود. ما ) 299و  349، 106برابر با  N( . این فرآیند شامل سه مطالعه مختلفدهدرا مورد بحث قرار می

شود ر بر آنها باعث میو تأثی دانشجویانبا  اساتیددهیم، زیرا (الف) تعامل نزدیک و توسعه می ارائه ارشدمقیاس را از دیدگاه اساتید 
هاي معیارهاي ) و (ب) ویژگی2006، 23خصوصی مشارکت داشته باشند (واتی وکارکسبدر تعریف مجدد کیفیت در مدارس آنها که 

 .کنندمیمرتبط را  اساتید ارشدهاي دیدگاه کهبازتعریف شده کیفیت قابل آموزش هستند، 

، مطالعه ما از جمله اولین مطالعاتی است که یک معیار اول اینکهشرح زیر خالصه کرد. توان به می مطالعه رااین جدید  دستاوردچهار 
و  شودمی TRFQشناسایی ابعاد منجر به ایجاد کرده است. این مطالعه  آفرینتحولکیفیت  مبهمتجربی براي مفهوم تأیید شده اما 

هاي در مورد دیدگاه هاپژوهشدوم، این مطالعه به کمبود  کند.کیفی کمک می هايپژوهشو  وکارکسببه پیشرفت نظري در آموزش 
د د مانننشوبه جاي یکدیگر استفاده میکلی و گاها از عبارات  که براي آنها پردازد و این ذینفعان رامی ارشداعضاي هیأت علمی 

مطالعه پیامدهاي نظري و عملی براي  هاي این، یافتهاینکه سوم. کنداز هم تفکیک می» استادان«یا » هادانشگاهی«، »هیئت علمی«
هاي آموزش درهاي درس و هم در کالسهم هاي که توانند تأثیر عمیقی بر استراتژيها میدانشگاهیان و متخصصان دارد. یافته

گاهی تحصیالت دانششوند داشته باشند. در نهایت، با بررسی و توسعه یک مقیاس جدید در یک سیستم کالس درس استفاده می
 یبرتري سطح آموزشرا با کیفیت و  جامعیتهاي متضاد دسترسی و کند که ایدههاي جدیدي را ارائه میدوگانه، این مطالعه بینش

عنوان یک معیار بازتعریف شده از کیفیت براي رسیدگی به تحصیالت دانشگاهیدر  آفرینتحولکیفیت  ،این تحقیقدر کند. متعادل می
 د. ما استداللشوارائه می تحصیالت دانشگاهیدر سیستم دوگانه  برتري سطح آموزشی -جامعیتکیفیت و -به شکاف دسترسی

، 24یروونگدامت، تنها تا آنجایی که اطالع داریمبررسی شود.  ارشد اساتیدي هاکنیم که این معیار بازتعریف شده باید از طریق دیدگاهمی
 ساختاررا از طریق هشت تحصیالت دانشگاهی در  د شده اما مبهمیتای TRFQ) به طور تجربی 2016( 26و سیبالوك 25کماالنابان

ند. کنمی کمکو توانمندسازي دانش آموزان مجموع به بهبود در ند، که اپیچیده، مرتبه باالتر و غیرشناختی مورد مطالعه قرار داده
، »تفکر انتقادي«، »اعتماد به نفس«، »27هیجانیثبات «شناختی و نظري بسیار پیچیده، مانند هاي رواناختارمتأسفانه، آنها این س

دند. نفی کرماهیت چند بعدي خود کیفیت را را در جمالت کوتاه یک خطی ارائه کردند و بدین ترتیب » داوريپیش«و » خودآگاهی«
تحصیالت دانشگاهی را در  TRFQد که ناز ابعاد مختلف دار تريدقیقتر و نیاز به اندازه گیري پیچیده هاي انجام شدهپژوهشبنابراین، 
 اروککسبویژه براي مدارس الذکر رسیدگی کند، بهکند تا به مسائل فوقما تالش می TRFQدهند. مقیاس پیشنهادي می تشکیل

 کنند.وپنجه نرم میدست 19-گیري کوویدتري پس از همههاي بزرگخصوصی، غیر نخبه، که با چالش

بازتعریف  وتحصیالت دانشگاهی را براي بازبینی مفاهیم کیفیت در  هاي انجام شدهپژوهشت. ابتدا، شرح اساین مقاله به ادامه ساختار 
ردازیم. پمی اي که انجام دادیمکنیم. سپس به معرفی سه مطالعهدوگانه مرور میتحصیالت دانشگاهی کیفیت در زمینه سیستم 

وم در مطالعه سکند. می مطالعه دوم ساختار عامل اساسی مقیاس را بررسی مطالعه اول، مطالعه آزمایشی، بر تولید اقالم تمرکز دارد.
هاي کار ها و محدودیتهاي پایانی مقاله، چالش. در نهایت، در بخشایجاد شودمعتبر از نظر روانسنجی  TRFQ شود معیارمیش تال

 کنیم.می ارائه بعديهاي مفیدي را براي تحقیقات دهیم و راهخود را مورد بحث قرار می

 هاي انجام شدهپژوهشپیشینه 

براي ارزیابی ارزش اقتصادي و  کهاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و نهادي  هايدیدگاهکیفیت در آموزش به خصوص با توجه به 
اله مقانتشار  که از سال 30پس از مورد توجه بوده است. تقریباً  است که همواره ، موضوعیشونداستفاده می غیراقتصادي آموزش

																																																													
23 Watty 
24	Teeroovengadum 
25	Kamalanabhan 
26	Seebaluck 
27	emotional	stability 
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 دارد ادامه همچنان در زمینه آموزشی تالش محققان براي تعریف کیفیت، گذردمی )1985(بال،  »کیفیت چیست؟«با عنوان  28بال

). دالیل این عدم اجماع عبارتند از (الف) چند بعدي بودن کیفیت، که 2015، 32، و کرافورد31، ولزانت30لس الویجا، پ29(شیندلر
 (ب) تفسیرهاي متعدد از کیفیت که). 2016 35، و اسمیگین34، گروبر33سو(و کندمی کم معنا اي راتعاریف مختصر و یک جمله

دهندگان )، از جمله ارائه2016، 39و ایونز 38، بابین37، کري36(راوشنابل باشدمیهاي مختلف ذینفعان دیدگاه نشات گرفته از
بروندادها و کارکنان  کاربران)، 2003، 43رودبنتو ب 42سالها ،41، جویس40)، کاربران محصوالت (کالن2016(ووس و همکاران، 

آموزشی،  دیدگاه) و (ج) پویایی کیفیت، که این مفهوم را مستعد تغییر در زمینه 1993، 45و گرین 44بخش مربوطه (هاروي
ار بود. با این دستیابی به اعتب معادلمثال، کیفیت در ابتدا راي ). ب2015کند. (شیندلر و همکاران، میاقتصادي، سیاسی و اجتماعی 

 جویانشوکار تمرکز خود را به سمت یادگیري دانخصوصی، مدارس کسبتحصیالت دانشگاهی حال، به دلیل کاهش اعتماد عمومی به 
آموزشی، آموزش مجازي و  هايشروع به تأکید بر نوآوري هاHEIاخیراً، . )2009، 48؛ السون2010، 47زاو ر 46(آمارال تغییر دادند

، 53؛ دونتو2020، 52، و گلواتز51، رودولف50هندرسون-، باتلر49اند (کرافوردکرده 19کووید  گیريهمه ه علتبسازي دیجیتالی
-آسیب را خصوصی، غیر نخبه و با کیفیت پایین وکارکسبدر درجه اول مدارس  گیرياین همه)، 2020، 54؛ کریشنامورتی2020
 .کرده است پذیرتر

 در هند وکارکسبپیشینه سازمانی مدارس 

معیار  ، مااستدوگانه تحصیالت دانشگاهی هاي این مطالعه یک معیار جهانی براي رسیدگی به مسائل کیفیت در سیستم هرچند
کار در وکنیم. بنابراین، قبل از بررسی مجدد مفاهیم کیفیت، یک نماي کلی از مدارس کسبپیشنهادي را در هند بررسی و اعمال می

نها را به توان آمی و موسسات مستقل است که ها، کالجها. این سیستم شامل دانشگاهشودمیائه هند ارتحصیالت دانشگاهی سیستم 

																																																													
28	Ball 
29	Schindler 
30	Puls-Elvidge 
31	Welzant 
32	Crawford 
33	Voss 
34	Gruber 
35	Szmigin 
36	Rauschnabel 
37	Krey 
38	Babin 
39	Ivens 
40	Cullen 
41	Joyce 
42	Hassall 
43	Broadbent 
44	Harvey 
45	Green 
46	Amaral 
47	Rosa 
48	Ellson 
49	Crawford 
50	Butler-	Henderson 
51	Rudolph 
52	Glowatz 
53	Donthu 
54	Krishnamurthy 
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 هیرنخباست که عمدتاً غوابسته خصوصی تسهیلگر  وکارکسبمدارس بر انواع مختلف موسسات عالی تقسیم کرد. تمرکز این مطالعه 
 ).2017(موك و جیانگ، هستند کیفیت نهادي پایین داراي هستند و 

 دوگانه  تحصیالت دانشگاهیهاي سیستم

تناسب هدف و  پرداخت،، ارزش منحصر به فردکمال،  صورترا به تحصیالت دانشگاهی ) کیفیت در 1993روي و گرین (ها
 د. با این حال، تحقیقات قبلی نشان داده است که این تعریف سنتی از کیفیت براي تعریف کیفیت دردنسازي کرمفهوم یآفرینتحول
). فقدان 1993روي و گرین، ها ؛2018، 56و سینگ 55؛ گیل1999(هاروي،  به مشکل برخورد کرده است تسهیلگرهاي HEIزمینه 

ی فراتر رود، بر اهمیت پنجمین مفهوم سنت برتري سطح آموزشی -جامعیتکیفیت و -معیار کیفیتی که بتواند از شکاف دسترسی
بهره یب برتري سطح آموزشیهاي سنتی شاخصوکار خصوصی از مدارس کسباینکه  کند. با وجودمی تأکید آفرینیتحول-کیفیت

هاي علمی متمایز و خاص و ارائه رشته دانشجویانهاي منحصر به فرد خود، هدف قرار دادن توانند با پیگیري مأموریتهستند، می
شود می مواجه توده ايوکار نخبه و س کسباز مدار یبیفزایند. چنین رویکردي با ترکیبتحصیالت دانشگاهی مشخص به تنوع 

 ).2012، 57زلکورنا(ه

ي آنها، هاو توانایی ها، نگرشهااز طریق افزایش دانش، مهارت جویاندانش تحولریشه در مفهوم  آفرینتحولمعیار پیشنهادي کیفیت 
کند. می و در عین حال، آنها را آماده )2005و کلب  58(کلب توانمند ساختن آنها براي به عهده گرفتن مسئولیت یادگیري خود دارد

 آفرینتحولکیفیت  -و نه فقط نتایج آن - آموزش فرآینددموکراتیک کردن  این). 2000متفکران متفکر و انتقادي باشند (هاروي، 
ذیري، پاست، اشتغال آفرینتحولالعمر ). از آنجایی که تمرکز بر یادگیري مادام2005، 59؛ کیس2019است (گیل و سینگ، 

 بخشی آموز، رهاییشامل مفاهیم تعالی شناختی، توانمندسازي دانش TRFQ). 2000شود (هاروي، اي از این بعد میزیرمجموعه
). این یک فرآیند مستمر از القاي 2014، 60رشدي، ذهن آگاهی و تغییر در سطح فردي و اجتماعی است (چنگ هايتحولآموزش، 

هاي تدریس براي تأکید بر یادگیري مشارکتی، ) با بازتعریف روش1991، 61(مزیرو دانشجویان اعتماد، ایجاد درك جدید و تقویت
 ).2003، 64، و دانا63ونکج، زا62(دوئراست هاي متفکرانه، یادگیري خدماتی و تجربیات خالقانه و هنري هاي تجربی، شیوهآموزش

 مدارس، استاي اقتصادي محروم و جوامع روستایی و منطقه-ي اجتماعیهازمینه با جویانیدانشداراي از آنجایی که بخش خصوصی 
حصیالت توري اقتصادي سیستم و اعمال تغییرات واقعی در بهره هاي خودشانس بیشتري براي کشف پتانسیل تسهیلگر وکارکسب

ه انجام شد نشان داد اي از مدیران ارشدمقیاس کوچک که با نمونه باتحقیق در یک  ).2014(پیتمن،  یک کشور دارند دانشگاهی

مطالعه دیگري که در ). 2002، 65کند (لوماستوصیف می تحصیالت دانشگاهیرا در  اي شدنبه بهترین وجه توده TRFQکه  شد
که اکثر برندگان جوایز مفهوم  ه شد، نشان دادشدبررسی  در دانشگاهی در انگلیس 66آموزش عالیتجربیات تدریس برندگان جوایز 

). در مطالعه اي در رابطه با مفهوم کیفیت انجام شده در 2011کنند (چنگ، می مرتبط آفرینتحولبا یادگیري  کیفیت نهادي را
 صیالت دانشگاهیتحتعریف کیفیت در بهترین را  آفرینتحولدانشجویان، اساتید و کارفرمایان یادگیري یعنی عمان، سه ذینفع کلیدي 

هاي جزو اولویتاي که در هشت کشور اروپایی انجام شد در مطالعه آفرینحولتکیفیت همچنین ). 2007، 67(زکریا دانستند

																																																													
55	Gill 
56	Singh 
57	Hazelkorn 
58	Kolb 
59	Kis 
60	Cheng 
61 Mezirow 
62	Duerr 
63	Zajonc 
64	Dana 
65	Lomas 
66	Teaching	Excellence	Awards	winners 
67	Zachariah 
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ترین تعریف براي ارتقاي مناسب تحول). در واقع، 2015، 70و استنساکر 69، ووکاسویچ68(جونگ بلوتبه اتفاق آرا بود جویاندانش

 را قادر HEIکیفیت به عنوان تحول،  هومدرك مف). 2009، 71در نظر گرفته شده است (لوماس و اورسین اي شدنکیفیت در توده
 ).2003، 73و دالریمپل 72(سریکانتان شودي ذینفع رسیدگی هاي همه گروههاسازد تا به نگرانیمی

 مبهمیل ، هم کیفیت و هم تبدتحصیالت دانشگاهیکیفیت در  براي ترین تعریفبه عنوان مناسب تحولعلیرغم به رسمیت شناختن 
تفاسیر متنوعی هستند، که مانع از تالش براي کمی داراي  مولفه). این به این دلیل است که هر دو 2014مانند (چنگ، می باقی

شمار ابعاد بیشامل رایج هستند، زیرا  TRFQویژه پیچیده، به هايمولفهگیري براي هاي اندازهشود. این چالشمی سازي و تفسیر آنها
هاي موجود در عملیاتی کردن کیفیت رغم چالش). علی2010، 76و وایگلت 75، کریستمن74مرتبط و نامرتبط است (کوردینگ

). 2014، تحول به یک هدف کلیدي در فرآیندهاي آموزشی ارتقاي کیفیت در سراسر جهان تبدیل شده است (چنگ، تحولعنوان به
ه سطوح بیشتري از نوآوري و رشد توانند بمی قابل آموزش هستند و یآفریني تحولهادهد که برخی از ویژگیمی تحقیقات نشان

 .اقتصادي کمک کنند

 ارشد اساتیدهاي دیدگاه

جه شد) و در نتی بیانکیفیت (همانطور که قبالً ازد. با این حال، درك نسبی شانتقادي ارائه  هايپژوهشبخش قبلی مروري بر در 
 ).2017(استاوب،  نیز ضروري است »چه کسی؟از کیفیت  « سوال تشخیص نیاز به پرسیدن

 دهندنشان میدر مورد کیفیت  اساتیدهاي هاي مدیریت نهادي و دیدگاهقبلی شکاف قابل توجهی را بین دیدگاه هايپژوهش
 ؛2012، 81الرائوري-، و اوالسکواگا80، خوزه میجانگوس دل کامپو79رودریگز-، کاردونا78، بارنتخا آیستا77گالدوس-(باراندیاران

 نشان) 2007( 86). کارترایت2011، 85و وسترهایدن 84روي، هویسمنها ،83النگفلد استنساکر، ؛2020 و استنساکر 82کاراخانیان
اند که اده. مطالعات تجربی قبلی نشان دبیندمیتر یک موسسه مثبت اساتیدداد که مدیریت فرآیندهاي مدیریت کیفیت را نسبت به 

ها مقاومت )، در حالی که برخی دیگر در برابر آن2015، 87الشوند (هکیفیت همراه میمرتبط با  هايبا فعالیت اساتیدبرخی از 

، 90و هورین 89ساز  (ازرهاي مرتبط با کیفیت را مشکلفعالیت اساتید). برخی از 2006، 88دانند (اندرسونکنند و آنها را سربار میمی

																																																													
68	Jungblut 
69	Vukasovic 
70	Stensaker 
71	Ursin 
72	Srikanthan 
73	Dalrymple 
74	Cording 
75	Christmann 
76	Weigelt 
77	Barandiaran-Gald´os 
78	Barrenetxea	Ayesta 
79	Cardona-Rodríguez 
80	Jos´e	Mijangos	del	Campo 
81	Olaskoaga-Larrauri 
82	Karakhanyan 
83	Langfeldt 
84	Huisman 
85	Westerheijden 
86	Cartwright 
87	Hall 
88	Anderson 
89	Ezer 
90	Horin 
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معتقدند که  اساتیدعالوه بر این، برخی از ). 2000، 92و شاه 91، زیرا اجباري هستند نه داوطلبانه (برناندانندمیمعنی ) و بی2013

). درگیري 2005دانند (هاروي، می بنابراین آنها را سیاسی ،دنشومی ناشی یسیاسی خاص هايي مدیریت کیفیت از وابستگیهافعالیت
 کند.را مختل می آفرینتحولهاي مدیریت کیفیت، روند دستیابی به کیفیت در فعالیت اساتیدسطحی 

ي هافعالیت در ارشد ساتیددارند، درگیر کردن ا یانبیشترین تأثیر را بر نتایج یادگیري و تحول دانشجو ارشد اساتیدکه  از آنجایی
ووس و همکاران، ؛ 2011، 94و سیفرت 93تسااست (کومهم  تحصیالت دانشگاهیمدیریت کیفیت براي دستیابی به کیفیت در 

ارگزار خواسته است که نقش یک ک تحصیالت دانشگاهی اساتید حوزهو از  است د کرده). تحقیقات قبلی این تأثیر قوي را تأیی2016
شده ه ز اساتید خواستامطالعات قبلی در ). 2020(اونک و همکاران،  را تغییر دهند  نگرش یادگیري در بین دانشجویان کنند ورا ایفا 

، 96بیکر و 95(آکرمن را توسعه دهند تحصیالت دانشگاهیط با ي مرتبهاو تمرین هاتوانایی تغییر، انطباق و ادغام دوره است که
دهند و تحول ها هسته کارآمدي معلمان را تشکیل می. این شیوه)2013، 100میراس-، و ون دام99، اسلوپ98، بون97؛ النسو2011

و همکاران،  102ویتمر ؛2015، 101والنزوئال-(گوزمانکند تر مینزدیک TRFQوکار را به سازند، بنابراین مدارس کسبرا ممکن می
2010.( 

، زیرا اساتید در چند مطالعه قبلی، از تعریف هستندتر مرتبط کنونی، براي مطالعه TRFQویژه براي ، بهارشداساتید هاي دیدگاه
، تمثال، در مطالعه کیفی از دیدگاه اساتید در مورد کیفیراي اند. بحمایت کرده آفرینتحولبه صورت  تحصیالت دانشگاهیکیفیت 
ه دست ب مقبولیت بیشتري را نسبت به سایر تعاریف کیفیت آفرینتحول) از کیفیت به عنوان 1993روي و گرین (ها سازيمفهوم

نتایج دانشجویان را بر رضایت مشتري اولویت اساتید ، انجام شد در پرتغال که). به طور مشابه، در مطالعه دیگري 2006آورد (واتی، 
ي هاسیستم اي شدنتودهترین تعریف در را مناسب آفرینتحول) کیفیت 2002). لوماس (2006و آمارال،  103، تاوارسرزادادند (

که سیستم حلی براي مشکالتی راهرا  آفرینتحول) کیفیت 2018کرد. به همین ترتیب، گیل و سینگ ( بیان تحصیالت دانشگاهی
موجود فقدان آشکار کار  هايپژوهش، توصیف کردند. با این حال، شودمیآنها  اي شدن گرفتارپس از توده تحصیالت دانشگاهی

 .دهدرا نشان می تحصیالت دانشگاهیآفرین در تجربی در مورد کیفیت تحول

. )2003، 104(ماسی دنهاي اساتید ممکن است بسته به انواع نهادي و سایر عوامل متفاوت باشهمچنین توجه داشته باشید که دیدگاه
. بنابراین اندپرداخته تحصیالت دانشگاهیهاي اساتید در انواع مختلف نهادي در مطالعات تجربی به دیدگاهعداد کمی ازت، رابطهدر این 

آفرین و (ب) مطالعات پراکنده در کیفیت تحول زمینههاي زیر است: (الف) فقدان کار تجربی در هدف پژوهش حاضر پر کردن شکاف
 ).2014خصوصی، که نیاز مبرمی به بهبود کیفیت دارند (آلتباخ،  وکارکسب د مدارسارشاساتید هاي بررسی دیدگاه زمینه

 )TRFQتدوین مقیاس کیفیت تحول آفرین (

چندآیتمه از پرسشنامه استفاده نمود. شکل  TRFQ)، مطالعه حاضر براي ایجاد معیار 1979پیرو فرآیند تدوین مقیاس چرچیل (
ی کشد که داراي سه مرحله است. مطالعه نخست به شناسایی و تعریف ابعاد کیفیت تحول فرآیند تدوین مقیاس را به تصویر م 1

																																																													
91	Brennan 
92	Shah 
93	Coates 
94	Seifert 
95	Akkerman 
96	Bakker 
97	Lansu 
98	Boon 
99	Sloep 
100	van	Dam-Mieras 
101	Guzm´an-Valenzuela 
102	Whitmer 
103	Tavares 
104	Massy 
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آیتم را ایجاد نمود که براي کاهش اضافات، متعاقباً  38آفرین بر اساس ادبیات تحقیق می پردازد. اقدامات مزبور مجموعه اولیه اي از 
). در مطالعه دو، ما داده ها را از طریق تحلیل عاملی 2021تراسو، آن ها را گروه بندي و پاالیش نمودیم (کورونیوس، ورونتیس و 

آیتمه را ارائه نماییم. مطالعه سه مشتمل بر تحلیل عاملی تاییدي براي  27اکتشافی گردآوري نمودیم تا یک مقیاس پنج عاملی و 
 آیتمه نهایی است. 27پاالیش و اعتبارسنجی مقیاس پنج عاملی و 

 

 ن مقیاس.. فرآیند تدوی1شکل 

 

 مطالعه ساخت مقیاس

 شناسایی ابعاد

پیشنهادي  TRFQشناسایی ابعاد مشتمل بر بررسی کامل ادبیات پیشین درباره آموزش و کیفیت کسب و کار است. ما بر هفت بعد 
 ي هستند. ما بررسی) به عنوان نقطه شروع تکیه نمودیم. هر بعد بیانگر سازه روانشناختی پیچیده ا2016تیروونگادوم و همکاران (

 انجام دادیم. TRFQادبیات جامعی را براي تشریح ابعاد ویژه 

 تعریف ابعاد

مراجعه نمایید) و عباراتی را که دیدگاه هاي  1، هر یک از این ابعاد را تعریف نموده (به جدول TRFQپس از شناسایی ابعاد مختلف 
شناسایی نمودیم. ابعاد شناسایی شده ریشه در ارتباط آموزشی را به صورت موثر منعکس می کردند  TRFQاساتید خط مقدم 

 ).2017؛ استاب، 2007داشته و به سطوح باالتر نوآوري و رشد اقتصادي منتج می گردد (دي آستوس و بویجبل، 
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 . تعریف ابعاد کیفیت تحول آفرین.1جدول 

 ابعاد خاص تعریف

و عدم اضطراب و ناراحت شن به سادگی اطالق ثبات عاطفی به توانایی فرد در حفظ آرامش، خونسردي 
). این مفهوم شرکت کنندگان را از نظر میزان به سادگی 2003می گردد (گاسلینگ، رنتفرو و سوان، 

دچار شدن استرس و تغییر خلق و خو و آزرده شدن و مستعد غم بودن بررسی می نماید. دانشجویانی 
روئیز  -وفقیت تحصیلی باالتري نائل می گردند (سانچز که عواطف خود را بهتر تنظیم می نمایند به م

 ).2013و همکاران، 

 ثبات عاطفی

اعتماد به نفس به باور فرد به توانایی خود براي رفتار و تحصیالت موفق اشاره دارد (ساندر و ساندرز، 
ار یک فرد ) اعتماد به نفس را قدرت باور، اعتماد یا انتظ2015). استنکوف، کالیتمن و جکسون (2003

در رابطه با انجام وظیفه تعریف نمودند. اعتماد به نفس دانشجویان را قادر می سازد تا در پی پرس و 
 ).2005جوهاي انتقادي و مادم العمر در جهان و با یکدیگر باشند (لین و کرانتون، 

 اعتماد به نفس

ه به دانشجویان اجازه نقد تفکر انتقادي طبق تعریف عبارتست از تامل عمیق، متفکرانه و دقیق ک
مفروضات و پیش فرض ها را بدون رسیدن به نتیجه گیري هاي شتابزده می دهد (کمبر و همکاران، 

). ایده اصلی، انباشت دانش یا تمرکز بر اندیشه ها نیست بلکه توسعه قابلیت ها براي نوآوري، 2000
 ).2009انطباق و بداهه پردازي ضمن تمرکز بر طرز فکر است (توماس، 

 تفکر انتقادي

خودآگاهی، که خودآگاهی عمومی و خصوصی نیز شناخته می شود، به خودمحوري موقعیتی اشاره دارد 
). خودآگاهی پیرامون دانشجویان و جنبه هاي عمومی و خصوصی خودآگاهی 2001(گاورن و مارش، 

یادگیري ها، آگاهی از ). هسته اصلی همه 2001؛ گاورن و مارش، 1980را نیز لحاظ می کند (باس، 
 ).2003نحوه پی بردن فرد به دانسته هاست و نه صرفآ دانسته هاي فرد (دورر و همکاران، 

 خودآگاهی

مهارت هاي حل مساله مجموعه مهارت هاي مهمی بوده که نه تنها براي دانشجویان بلکه براي 
). محققان به 1965کرامبولتز، ؛ 1982متخصصان نیز از اهمیت ویژه اي برخوردارند (هپنر و پترسون، 

مطالعه فرآیندهاي حل مساله دانشجویان کالج با توجه به اعتماد به نفس آن ها نسبت به توانایی حل 
 ).1982اجتناب و کنترل آن ها پرداختند (هپنر و پترسون،  -مساله، سبک گرایش 

 مهارت هاي حل مساله

HE زد و این امر را به ویژه از طریق تعامل با دانشجویان باید به پیش داوري، کلیشه ها و باورها بپردا
انجام دهد. این مساله به منافعی از قبیل: بهبود درك نژادي دانشجویان، مشارکت بیشتر در برنامه هاي 

؛ گورین، دي، 2002اجتماعی و سطوح پایین تر پیش داوري بین دانشجویان منتج می گردد (چانگ، 

 ).1994لم، ؛ مای2002هارتادو و گورین، 

 غلبه بر پیش داوري

در ایجاد تحول در دانشجویان  HEکسب و ارتقاء مهارت، دانش، و توانایی اشتغال مولفه مهم نقش اصلی 
 ).2000محسوب می شود (هاروي، 

کسب و ارتقاء مهارت، 
 دانش و توانایی
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 ایجاد آیتم و روایی محتوایی

جدیدي به شمار می رود، این حوزه داراي آثار تجربی اندکی است. مطابق دانسته  از آنجایی که کیفیت تحول آفرین مفهوم نسبتاً
در اثر اولیه  TRFQپرداختند اگر چه  HEدر  TRFQ) نخستین بار به تعریف تجربی 2016هاي ما، تیروونگادوم و همکاران (

بر اساس بررسی  TRFQبراي مقیاس پیشنهادي ) درباره کیفیت به خوبی تعریف گردید. لذا، ما آیتم هایی را 1993هاروي و گرین (
 جامع ادبیات و استدالل منطقی طراحی نمودیم.

را آغاز نمودیم. سه جلسه طوفان فکري برگزار شد. در طی این جلسات، ما فهرست  TRFQما شخصاً کار ایجاد آیتم هاي مقیاس 
متعدد مجالت تخصصی، مقاالت همایشی منشتر شده، رساله  آیتم هاي خود را عوض نموده و آیتم هاي بیشتري را با توجه به مقاالت

ها و مقاالت مقدماتی منتشر شده را ایجاد نمودیم. پایگاه داده هاي جستجو شامل گوگل اسکوالر، مرکز اطالعات منابع آموزشی، 
ما از جایگشت ها و  و مجالت مخصوص آموزش عالی و یا آموزش کسب و کار و مدارس کسب و کار بود. EBSCOپایگاه داده هاي 

ترکیبات مختلف کلیدواژگان خاصی مانند: توده اي شدن، کیفیت، دسترسی، دربرگیرندگی، تعالی، خصوصی سازي و کیفیت تحول 
، Higher Educationآفرین به منظور جستجوي مقاالت مرتبط استفاده نمودیم. ما از اکثر مطالعات مجالت علمی از قبیل: 

Journal of Business Research ،Higher Education Quarterly ،Quality in Higher Education ،

International Journal of Educational Management ،Studies in Higher Education ،Economic and 
Political Weekly ،Asia Pacific Education Review and Academy of Management Learning & 

Education بود. اگر چه ما تنها تعداد محدودي از مقاالت دهه  2019تا  1990ه بردیم. جدول زمانی انتخابی بین سال هاي بهر
 2000در هند می باشد. اواسط دهه  HEرا در نظر گرفتیم لیکن اذعان داریم که این دهه دوره حیاتی ظهور خصوصی سازي  1990

یفیت در مدارس خصوصی کسب و کار بودیم. ما موضوعات معاصر ارائه شده در شاهد موج فزاینده اي در مقاالت منتشره درباره ک
) و نیز موضوعات EAIRهمایش هاي معتبري مانند فرهنگستان مدیریت، انجمن تحقیقات سازمانی و جامعه آموزش عالی اروپا (

 د مطالعه قرار دادیم.) را مورFICCIمطروحه در گزارشات و روزنامه فدراسیون اتاق هاي بازرگانی و صنعت هند (

تن از اساتید خط مقدم  20این فرآیند تکرار شونده توسعه مفاهیم بر اساس ادبیات تحقیق با دو مصاحبه با گروه کانونی مشتمل بر 
 ساله بودند 50تا  30درصد) بین  65، 13درصد و زن: تعداد =  35، 7ادامه یافت. اکثر شرکت کنندگان گروه کانونی (مرد: تعداد = 

 10، 2سال سن داشته و حتی شرکت کنندگان کمتري ( تعداد =  30درصد کمتر از  20درصد) در حالی که  70، 14(تعداد = 
سال سن داشتند. ما اطالعات مربوط به ابعاد مورد نظر را در اختیار شرکت کنندگان گروه کانونی قرار داده و از  50درصد) بیش از 

دو مقوله اي بپردازند، (ب) ابعاد مختلف  HEو توصیف کیفیت تحول آفرین در زمینه سیستم آن ها خواستیم تا (الف) به بحث 
کیفیت تحول آفرین را جمع بندي نموده و (ج) درباره نقش اساتید خط مقدم در کیفیت تحول آفرین یک مدرسه کسب و کار بحث 

 و گفتگو نمایند.

ما را قادر ساخت تا پرسشنامه ساختارمندي را براي ارزیابی  -با گروه کانونی  بررسی ادبیات و مصاحبه -بنابراین، دو فرآیند مزبور 
TRFQ  ،45). این فرآیند مجموعه اولیه اي مشتمل بر 2017بر اساس دیدگاه اساتید خط مقدم طراحی نماییم (دهیر، چن و چن 

 آیتم را ایجاد نمود.

کیفیت با هم براي ارزیابی روایی محتوایی مقیاس پیشنهادي همکاري و  HEیک تیم بین رشته اي متشکل از نُه کارشناس مدیریت، 
نمودند. این هیات کارشناسی نُه نفره از پنج عضو دانشگاهی، دو عضو مدیریت سازمانی و دو کارشناس صنعت تشکیل گردید. پس از 

لف) بعدي که به باور آن ها آیتم به آن تعلق آیتمه، ما از آنان خواستیم تا درباره (ا 45آشنایی کارشناسان مزبور با مجموعه اولیه 
دارد، (ب) ارتباط هر آیتم با بعد مربوطه و (ج) وضوح آیتم ها پاسخ دهند. بر اساس این رویه، ما آیتم هاي گیج کننده، مبهم، تکراري 

قی را فرهم نموده و میزان جزئیات امتیازي لیکرت تمایزات دقی 5و نیز عبارات دوپهلو و نامربوط را حذف نمودیم. به باور ما، پاسخ 
مورد نیاز هر آیتم را مشخص می نماید. ما دایره لغات ساده تري براي اطمینان از درك وسیع تر استفاده نمودیم. پس از تبادل پیش 

عاطفی را تشکیل آیتمه نهایی نمودیم که در آن هشت آیتم بعد ثبات  38نویس و وصول بازخورد، ما ابزار اولیه را با مجموعه اولیه 
می دهند (آیتم هاي مربوط به برداشت اساتید خط مقدم درباره این مساله که آیا فرآیندهاي کارهاي کالسی، تدریس و یادگیري در 
دانشگاه (کالج) آن ها باعث می شود دانشجویان احساس حزن / آزردگی / گیر افتادن در مشکالت / استیصال عاطفی / نگرانی / تهدید 

تی نماید یا خیر)؛ چهار آیتم بعد اعتماد به نفس را تشکیل می دهند (حاوي آیتم هاي مربوط به دیدگاه اساتید خط مقدم / ناراح
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درباره توانایی دانشجویان براي تولید کارهاي کالسی با استاندارد مورد نیاز / قبولی در ارزشیابی ها / انگیزه مندي کافی / مشارکت 
ن خود)؛ هفت آیتم بعد تفکر انتقادي را در بر می گیرد (حاوي آیتم هاي مربوط به دیدگاه اساتید خط در مباحث مفید با همتایا

مقدم درباره این مساله که آیا دروس دانشگاه دانشجویان را ملزم به درك مفاهیم می نمایند یا خیر / آیا دروس در دانشجویان سوالی 
جویان را نسبت به خودشان تغییر می دهد یا خیر / آیا دروس دانشجویان را به تامل ایجاد می کند یا خیر / آیا دروس دیدگاه دانش

وا می دارد یا خیر / آیا دروس مربوطه دانشجویان را قادر به بازنگري در تجربیات می نماید یا خیر)؛ چهار آیتم معرف خودآگاهی 
اه بودن دانشجویان نسبت به ظاهر خود / آنچه پیرامون آنان هستند (با آیتم هاي مربوط به برداشت اساتید خط مقدم درباره خودآگ

می گذرد / تامل درباره زندگی خود / نگرانی بابت طرز فکر دیگران درباره خود)؛ ده آیتم مهارت هاي حل مساله را در بر می گیرد 
بررسی چرایی کارگشا نبودن راه حل (حاوي آیتم هاي مربوط به دیدگاه اساتید خط مقدم درباره این مساله که آیا دانشجویان به 

هاي خود می پردازند یا خیر / نحوه استراتژي پردازي آن ها در مواجهه با مسائل پیچیده / اعتماد به نفس آن ها در مواجهه با وضعیت 
مات ان از تصمیهاي جدید / انجام یا عدم انجام تجزیه و تحلیل توسط دانشجویان پس از حل مساله / خرسندي یا ناخرسندي دانشجوی

خود / تالش دانشجویان براي پیش بینی نتایج پس از انجام راهکاري خاص / باور دانشجویان مبنی بر توانایی حل اکثر مسائل)؛ سه 
آیتم معرف غلبه بر پیش داوري است (حاوي آیتم هاي مربوط به دیدگاه اساتید خط مقدم درباره این مساله که آیا دانشگاه دانشجویان 

در به غلبه بر پیش داوري در قبال رجحان جوانان بر پیران / سفیدپوستان بر تیره پوستان / ارتباط خانواده با زنان و شغل با را قا
مردان، نموده است یا خیر)؛ و دو آیتم معرف مهارت هاست (با آیتم هاي مربوط به دیدگاه اساتید خط مقدم درباره کمک دانشگاه به 

 افزایش دانش، توانایی و مهارت براي مشاغل آتی). دانشجویان در راه کسب و

 آزمایش مقدماتی، روایی و پایایی

به دلیل مشکالت اتصال به اینترنت، ما به نظرسنجی دستی براي آزمایش مقدماتی تکیه نمودیم. هدف اصلی این نظرسنجی ارزیابی 
مدرسه خصوصی کسب و کار در  5د خط مقدم از تن از اساتی 120کاغذي بود. مجموعاً  TRFQویژگی هاي روانسنجی مقیاس 

دقیقه طول کشید که در طی  15در آزمون شرکت کردند. توضیح پیشینه پروژه تحقیقاتی حدوداً  2019شمال غربی هند در بهار 
یل نموده و دقیقه این ابزار را تکم 20آن شرکت کنندگان از ناشناس بودن کامل خود اطمینان یافتند. اساتید مربوطه ظرف حدوداً 

= شدیداً موافق). براي کاهش فشار وارده بر  5= شدیداً مخالف،  1هر آیتم را برحسب مقیاس پنج امتیازي لیکرت ارزیابی نمودند (
اساتید مزبور، ما دور از آن ها نشسته و در حین تکمیل پرسشنامه حریم خصوصی را رعایت نمودیم. اگر چه مدیریت نظرسنجی 

ض فرآیند کسالت بار تایپ داده ها در صفحات اکسل قرار می دهد اما این امر بینش دست اولی را درباره مسائل دستی ما را در معر
دو مقوله اي نشان می دهد که در آن مدارس خصوصی کسب و کار در بنیادي ترین سطح با محدودیت منابع  HEمربوط به سیستم 

پاسخ را بالاستفاده تلقی نموده و آن ها را کنار گذاشتیم. این امر،  14). ما مجموعاً 2016هایلم و ترائوره، مبارزه می کنند (آمارا، 
کاغذي براي تحلیل هاي بعدي باقی می گذارد. هدف آزمایش مقدماتی ارزیابی ارتباط آیتم ها به زمینه  TRFQپاسخ را از  106

زبان مورد استفاده بود. پیشنهادات آزاد شرکت کنندگان دریافت شد. بازخورد حاصله  مطالعه و واضح و بري از ابهام و سردرگم بودن
 آیتمه لحاظ گردید. 38از مطالعه مقدماتی اخذ شد و تغییرات جزئی زبانی در مجموعه 

 مطالعه دوم: خالص سازي مقیاس

) آیتم هاي مقیاس و (ب) ارائه 38تعداد (و کاهش  TRFQمطالعه دوم داراي دو هدف است: (الف) کنکاش و بررسی ساختار عاملی 
). ما ابزار نظرسنجی دستی را 1999درك مفهومی صرفه جو از سازه هاي پنهان زیربنایی (فابریگار، وگنر، مک کالوم و استراهان، 

پاسخ  21مدرسه خصوصی کسب و کار در شمال غربی هند توزیع نمودیم. پس از اجراي نظرسنجی، ما  25تن از اساتید  370بین 
استفاده نمودیم. پاسخ  TRFQپاسخ باقیمانده براي بررسی روایی عاملی مقیاس  349ناقص و غیرمشمول را حذف کرده و از 

 2= شدیداً موافق). جدول  5= شدیداً مخالف،  1دهندگان این آیتم ها را برحسب مقیاس پنج امتیازي لیکرت رتبه بندي نمودند (
 ندگان مطالعه را تشریح می نماید (مطالعه دوم).مشخصات جمعیت شناختی شرکت کن

) به همراه روش گردش واریماکس ML) را با استفاده از تحلیل عاملی حداکثر درستنمایی (EFAسپس، ما تحلیل عاملی اکتشافی (

بار عاملی بزرگ تر از  ). در اینجا ما آیتم هاي با2016؛ کاور، دهیر، چن و راجاال، 2017براي استخراج عوامل اجرا نمودیم (دهیر، 
). به عالوه، ما حداکثر تعداد عوامل مورد نظر 1983را لحاظ نمدیم (گورساچ،  1و عوامل برگزیده با مقدار مشخصه بزرگ تر از  0.40

). 1978را با ارجاع به نقطه اي که وراي آن نمودار اسکري بین مقدار مشخصه و عوامل مربوطه همتراز می شود تعیین نمودیم (کتل، 
ما چرخش عاملی را براي رسیدن به بهترین ساختار ساده اجرا نمودیم که در آن هر عامل حاوي خوشه اي از آیتم هاي با بار بزرگ 

). مطالعه از چرخش واریماکس که یک روش چرخش متعامد است استفاده می نماید که 1947تر از سایرین می باشد (تورستون، 
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زیاد را تقلیل داده و لذا قابلیت تفسیرپذیري عوامل را ارتقاء می دهد. این امر با نامگذاري عوامل نوظهور تعداد متغیرهاي با بار عاملی 

) براي نشان دادن فاکتورپذیري KMOمایر اُلکین ( –). ضمناً، ما از معیار کفایت نمونه برداري کایزر 2007ادامه می یابد (مالهوترا، 
دست یافت که بیانگر کفایت نمونه  0.88معادل  KMO). این مطالعه به مقدار 1996و فیدل، داده ها استفاده نمودیم (تاباکنیک 

 ).Х2 ،351  =df ،0.001 < p=  4979.12). آزمون کرویت بارتلت نیز معنی دار بود (1974ما براي تحلیل عاملی است (کایزر، 

را مالحظه نمایید). راه حل پنج عاملی  3اهش دادند (جدول آیتم ک 27تحقیقات، ساختار پنج عاملی را کشف نموده و مقیاس را به 
اجتناب، آگاهی کلی، اعتماد به حل مساله، مهارت هاي حل مساله،  –اعتماد به نفس انتقادي، مهارت هاي حل مساله گرایش  –

) دوباره راه 1978(کتل، درصد واریانس را توضیح می دهد. نمودار اسکري  61.96 –آگاهی کلی، غلبه بر پیش داوري و مهارت ها 
حل پنج عاملی را تایید نمود. بررسی پایایی داخلی با استفاده از آلفاي کرونباخ نشان داد هر پنج عامل پایایی داخلی کافی دارند 

 ).1994(نانلی و برنشتاین، 

 مطالعه سوم: اعتبارسنجی مقیاس

استفاده نمودیم. این امر براي  TRFQید ساختار عاملی زیربنایی ، ما از مطالعه سوم براي تایEFAپس از استخراج عوامل بر اساس 

) با استفاده از مدلسازي معادالت CFAضروري بود. تحلیل عاملی تاییدي ( TRFQفراهم نمودن یک معیار روانسنجی دقیق درباره 

مشاهده شده و سازه هاي پنهان  ) انجام شد و ما را قادر ساخت تا روابط بین متغیرهايCB-SEMساختاري مبتنی بر کوواریانس (
بررسی روایی افتراقی و همگرا و نیز پایایی  CFA). هدف 2006؛ سور، 2017زیربنایی آن ها را بیازماییم (دهیر، چن و نایمینن، 

 و تعیین برخورداري مدل اندازه گیري از شاخص هاي نکویی برازش رضایتبخش می باشد. TRFQابعاد مختلف 

 ویژگی هاي جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مطالعه. :2جدول 
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 . نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي.3جدول 

 ابعاد آیتم هاي اندازه گیري بار عاملی استاندارد

CFA EFA 

0.75 0.53 CC1 مطمئنم دانشجویان من قادر به تولید کار کالسی با استاندارد مورد .
 نیاز هستند.

نتقادي اعتماد به نفس ا
)CC( 

0.70 0.68 CC2 مطمئنم دانشجویان من قادر به قبولی در ارزیابی در گام نخست .
 هستند.

0.72 0.67 CC3.مطمئنم دانشجویان من قادرند کامالً با انگیزه بمانند . 

0.83 0.82 CC4 این درس در دانشگاه (کالج) دانشجویان را ملزم می نماید مفاهیمی .
 رسان) آموزش داده می شوند درك نمایند.را که توسط ما (مد

0.78 0.67 CC5 دانشجویان من گاه درباره روش دیگران سوال نموده و سعی دارند .
 به روش بهتري فکر کنند.

0.81 0.67 CC6 در نتیجه این درس در دانشگاه (کالج)، دانشجویان طرز نگاه خود .
 را تغییر داده اند.

0.85 0.73 CC7ی این درس در دانشگاه (کالج)، دانشجویان باید محتواي . براي قبول
 آن را درك کنند.

0.83 0.72 CC8 دانشجویان من غالباً درباره کارهاي خود تامل می کنند تا ببینند .
 می توانند کار خود را بهبود بخشند یا خیر.

0.85 0.74 CC9 روش . در نتیجه این درس در این دانشگاه (کالج)، دانشجویان من
 عادي انجام امور خود را تغییر داده اند.

0.85 0.70 CC10 دانشجویان من غالباً در تجربه خود بازنگري می کنند تا بتوانند از .
 آن یاد بگیرند و عملکرد بعدي خود را بهبود بخشند.

0.76 0.65 CC11 پس از آنکه دانشجویان من مساله اي را حل نمودند، تجزیه و .
 ند که چه چیزي درست بوده و چه چیزي نادرست.تحلیل می کن

0.81 0.68 CC12.دانشجویان من تصمیم گرفته و بابت آن خرسند هستند ، 

0.80 0.70 CC13 ،وقتی دانشجویان من طرح هایی براي حل مساله ارائه می کنند .
 تقریباً مطمئند که می توانند آن ها را انجام دهند.

0.83 0.79 CC14ان من تالش می کنند نتیجه کلی انجام راهکاري خاص . دانشجوی
 را پیش بینی نمایند.

0.80 0.78 CC15 با توجه به زمان و تالش کافی، دانشجویان من بر این باورند که .
 می توانند اکثر مسائل پیش روي خود را حل نمایند.
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0.73 0.65 OA1آن ها در  . در حال حاضر، دانشجویان من درباره آنچه که پیرامون
 جریان است خودآگاه هستند.

 )OAآگاهی کلی (

0.75 0.78 OA2.در حال حاضر، دانشجویان من درباره زندگی خود تامل می کنند . 

0.68 0.82 OA3 در حال حاضر، دانشجویان من نگران طرز فکر دیگران راجع به خود .
 هستند.

0.74 0.66 AA1 ،دانشجویان من دلیل . وقتی راه حل مساله اي ناموفق است
 ناکارآمدي آن را بررسی می کنند.

مهارت هاي حل مساله 

 )AAاجتناب ( –گرایش 

0.74 0.56 AA2 وقتی دانشجویان من با مساله پیچیده اي روبرو می شوند، سعی .
می کنند استراتژي را براي گردآوري اطالعات تدوین کنند تا بتوانند ماهیت 

 د.مساله را دقیقاً تعریف نماین

0.66 0.56 AA3 در مواجهه با وضعیت جدید، دانشجویان من مطمئنند می توانند .
 مسائل پدید آمده را حل نمایند.

0.75 0.67 AA4 وقتی تالش اولیه دانشجویان من شکست خورد، بابت توانایی خود .
 در رسیدگی به این وضعیت آشفته نمی شوند.

0.58 0.50 OP1ویان من را قادر ساخته تا بر پیش داوري در . دانشگاه (کالج) دانشج
 قبال سن و سال (رحجان جوانان بر پیران) غلبه نمایند.

 )OPغلبه بر پیش داوري (

0.92 0.93 OP2 دانشگاه (کالج) دانشجویان من را قادر ساخته تا سوگیري خود را .
 در قبال رنگ پوست (رجحان پوست روشن بر پوست تیره) غلبه نمایند.

0.79 0.71 OP3 دانشگاه (کالج) دانشجویان من را قادر ساخته تا بر پیش داوري خود .
جنسیت (ارتباط خانواده با زنان و شغل با مردان) غلبه  -در قبال شغل 

 نمایند.

0.73 0.68 SK1 دانشگاه (کالج) به دانشجویان من کمک کرده تا دانش و مهارت .
 کافی براي مشاغل آتی را کسب نمایند.

 )SKهارت (م

0.96 0.87 SK2 دانشگاه (کالج) به دانشجویان من کمک کرده تا دانش، مهارت و .
 توانایی خود را افزایش دهند.

 نکته: تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از مطالعه دوم و تحلیل عاملی تایید با استفاده از مطالعه سوم انجام شد.

است.  EFAآیتم درباره راه حل پنج عاملی حاصل از  27خش ایجاد نمودیم. بخش اول شامل ما پرسشنامه بازنگري شده اي را با دو ب
 25بخش دوم حاوي آیتم هاي خواستار اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان بود. ما بر اساس همان چارچوب نمونه برداري 

ازنگري شده را مجدداً به صورت نظرسنجی دستی مدرسه خصوصی کسب و کار که پیشتر در مطالعه دوم شرکت کرده بودند، ابزار ب
مورد  11پرسشنامه را واجد شرایط تجزیه و تحلیل داده ها فرض نمودیم زیرا  299شرکت کننده اجرا نمودیم. ما مجموعاً  310بین 

=  5داً مخالف، = شدی 1را برحسب مقیاس پنج امتیازي رتبه بندي نمودند ( TRFQناقص بودند. پاسخ دهندگان دوباره آیتم هاي 
 مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگان را نشان می دهد (مطالعه سوم). 2شدیداً موافق). جدول 
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) به بررسی وجود سوگیري روش 2003ما با استفاده از آزمون تک عاملی هارمن پیشنهادي پادساکو، مک کنزي، لی و پادساکوف (

درصد واریانس را توضیح می دهد  36.43لی هارمن نشان داد که عامل واحد مشترك در داده هاي واصله پرداختیم. آزمون تک عام
 درصد می باشد. 50که پایین تر از حد آستانه توصیه شده 

). شاخص 2021را براي تعیین شاخص هاي نکویی برازش بین مدل ساختارمند عاملی اجرا نمودیم (کورونیوس و همکاران،  CFAما 
درباره برازش کلی مدل اندازه گیري ارائه می کنند. این تحقیق برازش مدل را بر اساس شاخص برازش  هاي نکویی برازش اطالعاتی را

، شاخص تاکر df (> 3.0) درجه آزادي (Х2، نسبت کاي اسکوئر GFI (< 0.92)، شاخص نکویی برازش (CFI < 0.92تطبیقی (

؛ 2006ارزیابی می نماید (هیر و همکاران،  0.08 <) RMSEA، و ریشه میانگین مربعا خطاي تقریب TLI (< 0.92)لوئیس ( –

). با این حال، پیش از تعیین مدل اندازه گیري، ما بررسی می 2015؛ تو و ترنگ، 1998؛ هیر، اندرسون، تاتهام و بلک، 2001بیرن، 

؛ 2015؛ تو و ترنگ، 7 >گی و کشید 2 >کنیم آیا داده هاي ما مفروضات نرمال بودن چندمتغیره را محقق می نمایند (یعنی چولگی 
 ). نتایج مطالعه نشان داد داده هاي ما این مفروضات را محقق می کنند.1995وست، فینچ و کوران، 

اجرا می شود. مدل اندازه گیري به برازش نکویی  AMOS 27در نرم افزار  CFAتنها پس از حصول اطمینان از نرمال بودن داده ها 

 –منتج گردید (جکسون، گیلسپی جونیور و پورك  Х2/df ،0.93  =CFI ،0.92  =TLI ،0.06  =RMSEA=  2.18با 
). تمام شاخص هاي برازش مورد نیاز براي دستیابی به نکویی برازش مدل از مقدار آستانه فراتر بوده و لذا مقبولیت 2009استیفنسون، 

 کلی مدل اندازه گیري تایید گردید.

ه گیري (که نکویی برازش مدل را نشان داد)، ما پایایی و روایی مدل اندازه گیري را بررسی پس از تایید مقبولیت کلی مدل انداز
نمودیم. نخست، ما با بررسی این مساله که آیا همه آیتم ها داراي بار عاملی قابل قبولی براي سازه هاي پنهان مربوطه هستند یا خیر 

) و واریانس میانگین CRبار عاملی استاندارد، پایایی ترکیبی ( 4و  3 ). جداول2015تک بعدي بودن را تعیین نمودیم (اوانگ، 
بوده که نشان می دهد آیتم هاي مورد استفاده معیارهاي  0.50) را نشان می دهند. کلیــه بار آیتم ها باالتر از AVEاستخراج شده (

بودند که باالتر از حد تفکیک توصیه شده  0.73و  0.51بین  AVE). مقادیر 1979خوبی براي هر سازه هستند (کارمینز و زیلر، 
 0.70بود که باالتر از آستانه توصیه شده  0.96و  0.76بین  CR). به همین ترتیب، مقادیر 1981می باشد (فورنل و الرکر،  0.5

 می باشد. این نتایج نشان داد که این مدل داراي روایی همگرا خوبی است.

یم که بیانگر میزان تمایز حقیقی یک سازه نسبت به سازه هاي دیگر بر اساس استانداردهاي تجربی ما روایی افتراقی را ارزیابی نمود
را با همبستگی متغیر پنهان مقایسه می کند.  AVE). این معیار ریشه دوم مقادیر 121، ص 2013است (هیر، رینگل و سارستد، 

، ص 2013همبستگی آن با هر سازه دیگر باشد (هیر و همکاران،  هر سازه باید بزرگ تر از باالترین AVEبه طور خاص، ریشه دوم 

در موقعیت قطري نشان می دهد. از  AVEهمبستگی بین سازه ها را به عنوان عناصر خارج از قطر با ریشه دوم  4). جدول 122
، این مدل معیارهاي 4هر سازه بزرگ تر از ضریب همبستگی با سازه هاي دیگر است، مطابق جدول  AVEآنجایی که ریشه دوم 

) HTMTخصیصه همگن ( –مورد نیاز براي ارزیابی روایی افتراقی را محقق می نماید. عالوه بر این، ما تحلیل خصیصه ناهمگن 
نشان می دهد که همه  5) را براي تایید وجود روایی افتراقی کافی اجرا نمودیم. جدول 2015پیشنهادي هنسلر، رینگل و سارستد (

 می باشند. 0.85ر پایین تر از مقدار آستانه توصیه شده مقادیر بسیا
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 . تجزیه و تحلیل روایی و پایایی.4جدول 

 

= حداکثر واریانس مشترك،  MSV= میانگین واریانس استخراج شده،  AVE= پایاي ترکیبی،  CR= انحراف معیار،  SDنکته: 

ASV .میانگین واریانس مشترك = 

 .HTMTیل . نتایج تجزیه و تحل5جدول 

 

 

 بحث

 موسسات آموزشی تسهیلگرمطالعه حاضر در وهله نخست خواهان توجه به درك و بهبود واقع گرایانه کیفیت در بخش رو به رشد 
جذب کننده تقاضا و غیرنخبه همچنان در پایین رتبه قرار دارند. مطالعه حاضر  HEIمی باشد. در یک سیستم رتبه بندي خودانجام، 

دو مقوله اي پرداخته و رویکردي را نشان می دهد که می تواند فراتر از شکاف  HEفیت، به ویژه در یک سیستم به معیارهاي کی
کیفیت برود. بدین منظور، این مطالعه دیدگاه اساتید خط مقدم را که غالباً کمتر مطالعه شده و یا نادیده گرفته می شوند  -دسترسی 

ات موجود قادر به تمایز بین دیدگاه هاي اساتید خط مقدم از یک سو و مدیران و اساتیدي لحاظ می نماید. به طور خاص، اکثر ادبی
که کار آن ها مسئولیت مدیریتی مهمی محسوب نمی شود از سوي دیگري نمی باشد. مطالعات موجود در واقع شرکت کنندگان را 

پژوهان را از اطالعات مربوط به ویژگی ها و مسئولیت  اساتید [هات علمی]، جامعه دانشگاهی یا مدرسان اطالق نموده و لذا دانش
هاي مهم شرکت کنندگان جدا می نماید. این فقدان اطالعات خاص درباره ویژگی هاي اساتید، مانند رتبه، رشته و درجه مشارکت 

 ).2015در فعالیت هاي مدیریت کیفیت، مانع انتقال پذیري مطالعات تجربی موجود می باشد (هال، 

می پرسد که آیا ما می توانیم معیار کیفیت مجزایی را براي مدارس کسب و کار خصوصی (غیرنخبه) جذب  RQ1لعه حاضر، در مطا
دو مقوله اي تحت سیستم رتبه بندي خودانجام تدوین نماییم یا خیر. براي پرداختن به این پرسش،  HEکننده تقاضا در یک سیستم 

) پیشنهاد می نماید. ایده اصلی 1993) را بر اساس مفاهیم اولیه هاروي و گرین (TRFQاین مطالعه معیار کیفیت تحول آفرین (
کیفیت تحول آفرین، ایجاد تحول در دانشجویان از طریق افزایش دانش، مهارت ها، توانایی ها و نگرش ها ضمن توانمندسازي آن ها 

جه به ماهیت گسترده آن که شامل مفاهیمی تعالی شناختی، ). با تو2000براي تبدیل شدن به متفکران اندیشمند می باشد (هاروي، 
توانمندسازي دانشجویان، رهایی از آموزش، گذار رشدي، ذهن اگاهی و تغییر در سطوح فردي و اجتماعی است، کیفیت تحول آفرین 

آفرین نیز تحت تفاسیر ). افزون بر این، به مانند خود کیفیت، کیفیت تحول 2014از دیرباز دست نیافتنی تلقی می شد (چنگ، 
) به مطالعه تجربی کیفیت تحول آفرین پرداخته اند. نویسندگان 2016متفاوتی قرار گرفته است. تاکنون، تنها تیروونگادوم و همکاران (

و  یهشت سازه پیچیده، مرتبه باال و غیرشناختی را پیشنهاد نمودند. با این حال، آن ها این سازه هاي به شدت پیچیده روانشناخت
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را در جمالت یک خطی خالصه ارائه نموده  –ثبات عاطفی، اعتماد به نفس، تفکر انتقادي، خودآگاهی و غلبه بر پیش داوري  –نظري 
و لذا ماهیت چندبعدي خود کیفیت نفی می گردد. مطالعه حاضر درصدد پرداختن به این خالء با تدوین معیار پیچیده تر و دقیق 

می پرسد که کدام دیدگاه ذینفعان باید در تدوین  RQ2در بر بگیرند.  HEت که کیفیت تحول آفرین را در تري از ابعاد مختلفی اس
معیار کیفیت تحول آفرین مد نظر قرار گیرد. براي پرداختن به این پرسش، مطالعه حاضر شکاف مهم بین دیدگاه هاي مدیریت 

می شناسد که داراي پتانسیل تاثیرگذاري نامطلوبی بر تحول دانشجویان  سازمانی و دیدگاه هاي اساتید درباره کیفیت را به رسمیت

). مطالعه حاضر با توجه به مطالعات محدود صورت 2011؛ استنساکر و همکاران، 2012گالدوس و همکاران،  –است (باراندیاران 

و یا توانایی  HEIرزیابی کیفیت تحول آفرین گرفته درباره دیدگاه هاي خط مقدم و حتی کمبود گسترده آثار تجربی، با تدوین ابزار ا
HEI  براي ارتقاء و توانمندسازي دانشجویان به این خالء می پردازد. آنگاه این مطالعه به اعتبارسنجی معیار پیشنهادي با استفاده از

اساتید خط مقدم در  ویژگی هاي آموزش پذیر هستند، نقش TRFQدیدگاه هاي اساتید خط مقدم می پردازد. از آنجایی که ابعاد 
 فعالیت هاي مدیریت کیفیت در مدارس کسب و کار اهمیت بیشتري می یباد.

فرآیند تدوین ابزار مذکور در گردآوري داده هاي مربوط به سازه هاي متعدد شناختی و مرتبه باال شامل سه مطالعه می گردد. نخست، 
از دیدگاه اساتید خط  TRFQي طراحی پرسشنامه ساختارمند و ارزیابی ما به بررسی گسترده ادبیات و مصاحبه با گروه کانونی برا

، ساخت مقیاس را با ایجاد آیتم ها، تعریف ابعاد خاص آن ها و انجام آزمایش مقدماتی تسهیل 1مقدم می پردازیم. در نتیجه مطالعه 
عاملی زیربنایی مقیاس می پردازد. ابعاد مهم به منظور بررسی ساختار  EFAمی نماید. مطالعه دوم به پاالیش مقیاس با اجراي یک 

TRFQ  در زمینه مدارس خصوصی کسب و کار که ازEFA  و بررسی ادبیات سرچشمه می گیرد عبارتند از: اعتماد به نفس

 61.96اجتناب، آگاهی کلی، غلبه بر پیش داوري و مهارت ها. این ابعاد خاص تقریباً  -انتقــادي، مهارت هاي حل مساله گرایش 
را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، عوامل مذکور به صورت معنی داري  HEIدرصد تغییرپذیري در کیفیت کلی تحول آفرین 

و بررسی شاخص هاي نکویی برازش و  CFAکیفیت تحول آفرین را توضیح می دهند. مطالعه سوم ما را قادر می سازد تا با اجراي 
، ساختار پنج عاملی کیفیت CFAیایی ابزار به اعتبارسنجی مقیاس پیشنهادي بپردازیم. نتایج ارزیابی روایی افتراقی و همگرا و پا

اجتناب، آگاهی کلی، غلبه بر  -تحول آفرین را تایید نمودند که مشتمل بر اعتماد به نفس انتقادي، مهارت هاي حل مساله گرایش 
ف گردید چرا که مشکالت عمیقی را در سطح آموزش معلمان حذ EFAپیش داوري و مهارت می باشد. معیار ثبات عاطفی پس از 

 نشان می دهد که در بخش آتی بحث می گردد.

 جمع بندي

) در یک کشور در حال توسعه تعریف کرده و توسعه HEIاین مطالعه معیاري از کیفیت را در زمینه موسسات آموزش عالی تسهیلگر (
) ارائه شده ، و آن TRFQگویه اي از کیفیت تحول آفرین ( 27است، یک مقیاس نشان داده شده  3دهد. همانطور که در جدول می

شهر بزرگ در سراسر هند هستند،  10مدرسه کسب و کار از  25را با استفاده از سه نظرسنجی از اساتید خط مقدم که نماینده  
هاي حل مسئله براي رویکرد انتقادي، مهارت شامل ابعاد اعتماد به نفس TRFQدهد که تأیید می کند. نتایج این مطالعه نشان می

در تحقیقات آتی مفاهیم و توصیه هایی براي مدیریت نهادي در  TRFQاجتنابی، آگاهی کلی، غلبه بر پیش داوري و مهارت است. 
HEI .و براي سیاست گذاران دارد. این بخش مفاهیم عملی و نظري مطالعه را مورد بحث قرار می دهد 

 پیامدهاي نظري

-حولتاندك است. محققین کیفیت  باشد، ي تجربیهاشامل مشارکتکه آفرین به کیفیت تحول هاي مرتبطپژوهشاول اینکه تعداد 
ند (گیل ا. با این حال، آنها هنوز این مفهوم را عملیاتی نکردهدانندمیدوگانه  تحصیالت دانشگاهیدر سیستم  یرا معیار مناسب آفرین

ه به منظور ارائ آفرینتحولسازي کیفیت سازي مجدد و عملیاتیبراي مفهوم دقیق و کامل کارلعه اولین ). این مطا2019و سینگ، 
قبلی در مورد کیفیت را  هايپژوهشمعیارهاي پیشنهادي در  ،ارائه شده در این پژوهش. مقیاس استتر تر و پیچیدهمعیاري دقیق

، آفرینحولت. با توجه به فقدان کار تجربی در مورد کیفیت باشدمینیز  انشگاهیتحصیالت ددر  دیدگاه ذینفعان شاملکند و می ادغام
مک ککیفی  هايپژوهشوکار و به آموزش کسب ،از طریق تئوري تجربی پشتیبانی شدهوکار، این مطالعه، در زمینه مدارس کسب

 کند.میشایانی 
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دوگانه، غیرنخبگان،  تحصیالت دانشگاهی(سیستم  TRFQص صرفه و خابهمقرونشناختی، توسعه مقیاس روش دیدگاهدوم، از 

 دهد کهمی معیار قابل اعتماد و معتبري را ارائه TRFQکند. ) به کیفیت در تحقیقات آموزشی کمک میبر اساس تقاضا جذب
 ه مطالعه تجربیدازد. سبپر خودساختهبندي سیستم رتبه بررسیدوگانه فراتر رود و به  تحصیالت دانشگاهیتواند از مسائل سیستم می

کند و درها را براي کاربرد دقیق آن در تحقیقات سنجی مقیاس پیشنهادي را تأیید میهاي روانو ویژگی صحت و اعتبار، انجام شده
 کند.باز می بعدي

را در  شداساتید اري هاپردازد و به وضوح دیدگاهمیارشد علمی  ساتیدهاي ادر مورد دیدگاه هاپژوهشسوم، این مطالعه به کمبود 
. اطالعات خاصی که مقیاس ما در مورد رتبه، رشته و درجه دهدنشان می» استادان«یا » هادانشگاهی«، »هیئت علمی«مقابل 

ند (هال، کمی کند، امکان انتقال این مطالعات تجربی را فراهممی آوريي مدیریت کیفیت جمعهاکنندگان در فعالیتمشارکت شرکت
 در مورد کیفیت را با ارائه یک بررسی جامع از مفهوم گسترش ذینفعاندیدگاه انجام شده درمورد وه بر این، مطالعات ). عال2015

 دهد.می

است. از آنجایی که آموزش معلمان به خودي خود  مهمیداراي مفاهیم نظري  TRFQاز  پذیريهیجانچهارم، نتایج ما براي حذف 
شود. تحقیقات نیز به تدریس کالس درس تبدیل نمی SEL) شکست خورده است، SEL( انیهیجدر ترکیب یادگیري اجتماعی و 

مفید باشند  هازمینه جویان در تمامیتوانند براي دانشمی قابل آموزش هستند و هارا تایید کرده است زیرا این مهارت SELقبلی 
تواند می SELکند که در آن می کالس درس هموار). این مطالعه مسیري را براي تحقیقات مرتبط با آموزش 2006، 105(کوهن

 کند.پشتیبانی می دانشجویاندر تحول  SEL مهمهاي ما بیشتر از تحقیقات تجربی قبلی در مورد نقش ایفا کند. یافته مهمی رانقش 

یفیت ، و کجامعیتکند، که خواستار پر کردن شکاف بین دسترسی و وگوي جهانی کمک میدر نهایت، این مطالعه به تحکیم گفت
 را براي درگیر شدن با نیازهاي اجتماعی هااي مسئولیت دانشگاهاست. ذینفعان در سراسر جهان به طور فزاینده برتري سطح آموزشیو 

 ، مانند برنامه تحقیقاتی آموزش عالیهادهند. بسیاري از سازمانمی و ارتقاي توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي تشخیص
)PROPHE(106، EAIRانجمن تحقیقات در آموزش عالی ، )SRHE(107پذیریت، اصول آموزش مدیریت مسئول 

)PRME(108 ) و انجمن تحقیقات نهاديAIR(109برتري -جامعیتموضوعات  هاد. این سازماننکنمی ، این احساسات را منعکس
واهی بر تعهد گ ایناند. ی قرار دادهو تحقیقات مشارکت صدر مباحثرا در  تحصیالت دانشگاهیسترسی در د-و کیفیت سطح آموزشی

 .پردازدمی تحصیالت دانشگاهیدر  جامعیت-دسترسی و تعالی-میزان فزاینده توجهی است که به موضوعات کیفیت

 مفاهیم عملی

ا جهانی که ب تحصیالت دانشگاهی، این تحقیق براي هر سیستم اول اینکهدهد. می این مطالعه چهار مفهوم عملی کلیدي را ارائه
ست. کند مرتبط امی دست و پنجه نرم برتري سطح آموزشی -جامعیتکیفیت و -دسترسی هايشکاف اي شدنتودهپیامدهاي پس از 

دهند که چین، هند و ایاالت می سهام برتر جهانی را تشکیل 10درصد از  69.2هاي خصوصی HEIاز نظر پیامدهاي اقتصادي، 

). بنابراین، استحکام این بخش بسیار مهم است زیرا فروپاشی آن 2015، 110ارند (لويمتحده آمریکا در سه جایگاه برتر قرار د
ک حقیقت یاین بخش، این مطالعه به  ثباتیبیپیامدهاي مالی قابل توجه و غیرقابل برگشتی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به 

 تیبندي فعلی) و بر نیاز به یک معیار کیفن سیستم رتبه(ناکافی بودپردازد که به صورت غیر قابل حل باقی مانده استآشکار می
توانند کند. سیاستگذاران، مدیران نهادي و مربیان میمی و دوگانه تاکید اي شدنتودهپس از  تحصیالت دانشگاهیجداگانه در سیستم 

-یشپل مسئله، خودآگاهی، غلبه بر ، تفکر انتقادي، اعتماد به نفس، توانایی حهیجانیابعاد خاص (ثبات  که شاملاز این چارچوب 
استفاده کنند و در نتیجه کیفیت  دانشجویانبراي توانمندسازي و تحول است، ها) ها، دانش و تواناییو کسب و ارتقاي مهارت هاداوري
 دهد.می ارتقا تحصیالت دانشگاهیرا در  آفرینتحول
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 هايپژوهشنیست، علیرغم این واقعیت که سایر محققان در  TRFQاز مهمی  مولفه پذیريهیجاناست که نشان داده دوم، مطالعه ما 

 ها). این یافته2013، 115، و پولیس114، ماورولی113روئیز-؛ سانچز2003، 112و اشمن 111اند (هیقبلی از آن حمایت کرده
در  SELي هاجنبه تواند حذف آشکارمی ، از دیدگاه اساتید،پذیريهیجانحذف  پیامدهاي عملی مهمی نیز دارند. یکی از دالیل

را براي  SELدهد که باید سیاستگذاران آموزش ). بنابراین، نتایج نشان می2019، 116اي مستمر معلمان باشد (هرالدتوسعه حرفه
با استفاده از توانند می معلمان در اولویت قرار دهند. این امر از نظر آموزشی کالس درس نیز پیامدهایی دارد. در واقع، اساتید

 ).2020، 117دانشجویان ایفا کنند (کندي هیجانینقش حیاتی در افزایش ثبات هاي مداخله مؤثر در تدریس خود، راهبرد

 118گیري نیازمند تعریف مجدد نقش مربی است (لوتراکند زیرا محیط پس از همهمی را فرض يارتباط بیشترحتی سوم، این مطالعه 
 تغییربر نیاز اساتید به  19 گیري کوویدهمهدر کند. می ن مقاله پیشنهاد)، که دقیقاً همان چیزي است که ای2020، 119و مکنزي

هاي دیجیتال بیاموزند، هایی را از دورهتوانند مهارتمی دانشجویان). وقتی 2020است (دونتو،  شدههاي تدریس خود تأکید روش

 تحصیالتگیر براي د. پیامدهاي کلی این بیماري همهدانشجویان باش TRFQ، باید شامل تسهیل ابعاد ارشد اساتیدویژه نقش مربی، به
 ي آموزشی دیگرهاباید راهجویان بیشتر خواهد بود، به خصوص اگر دانش وکارکسبگسترده خواهد بود، اما براي مدارس  دانشگاهی
با آن مواجه  هغیرنخب وکارکسبکه مدارس  ی فوق الذکر. عالوه بر مسائل)2020(کریشنامورتی،  بررسی کنند وکارکسبرا پس از 
خود نیز دست و پنجه نرم کنند (آموزش،  جویانبا مسائل مربوط به سالمت روان در میان کارکنان و دانش این مدارسهستند، 

شود. عالوه بر این، از آنجایی که می بسیار مهم -هیجانیبا ابعاد خاص آن، به ویژه ثبات - TRFQ). در این سناریو، الگوي 2020
هاي عملیاتی، مانند منابع اختصاص داده شده فرصتی براي کاهش هزینه 19کووید  گیريات محدود به منابع هستند، همهاین مؤسس

 ).2020(کریشنامورتی،  است TRFQها و کافه تریاها و در عوض تخصیص منابع به هاي زیرساختی، پارکینگها، ساختمانبه خوابگاه

موجود، بلکه براي کسانی که قصد ورود به بخش خصوصی  وکارکسبند نه تنها براي مدارس تواهاي این مطالعه میچهارم، یافته
سترسی و د جامعیتتوان به بهاي فراهم کردن را نمی تسهیلگررا دارند نیز مفید باشد. به بیان ساده، نهادهاي  تحصیالت دانشگاهی

. بنابراین، ما )2020پاول و همکاران، -(سنلسون حل نباشدراهفقر سوق داد. افزایش منابع به شیوه اي عمومی ممکن است  سمت به
 خصوصی باید براي تقویت و وکارکسب، مدارس خودساختهبندي کنیم: (الف) براي رهایی از سیستم رتبهموارد زیر را پیشنهاد می

) و (ب) 2016، 123براون ، و همسلی122، ملوار121، یو120(نگوین تالش کنند دانشجویانخود، یعنی  ذینفعان اصلیتوانمندسازي 
دارند و از نزدیک با آنها تعامل دارند، دیدگاه آنها در مورد کیفیت باید دسترسی مستقیم به دانشجویان ارشد  اساتیداز آنجایی که 

د ارش داساتی–که قبال نادیده گرفته شده بودند را  تحصیالت دانشگاهیشود. بنابراین، سیاستگذاران باید ذینفعان بخش  مهم ارزیابی

ي قابل آموزش هاشامل ویژگی TRFQهمکاري کنند. از آنجایی که ابعاد  TRFQدر نظر بگیرند و با آنها براي ترویج  -و دانشجویان
-هاي کیفیتشکاف حلتواند به دارند. چنین رویکردي میآموزان نقش مهمی در توسعه آنها در بین دانش ارشد، اساتید هستند

اده را تحت تأثیر قرار د تحصیالت دانشگاهیکمک کند که در حال حاضر بخش خصوصی  طح آموزشیبرتري س-جامعیتدسترسی و 
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 بعديگیري تحقیقات ها و جهتمحدودیت

 هاي جالبی را برايها و تالشبینشهاي معتبر و مبانی روش شناختی انجام شده است، در حالی که با پشتوانه پژوهشپژوهش این 
ر باقی گیري براي تحقیقات بیشتبا این حال، یک محدوده قابل اندازه . کندارائه می تحصیالت دانشگاهیفیت در هاي کیجنبه بررسی

پردازد که براي به ابعادي می TRFQ. اوالً، اگرچه معیار استي این مطالعه فرصتی براي محققان آینده هامانده است. محدودیت
هاي نظارتی، کننده، مانند رهبري سازمانی، چارچوبسی سایر عوامل میانجی و تعدیلمهم هستند، اما امکان برر دانشجویانتحول 

؛ 2016، 127، و کارپن126کندویت ،125، هو124(پلوا احساس خودکارآمدي معلمان، شهرت، عملکرد استخدام و سازمانی وجود دارد
نش منحصر به فرد و ارزشمندي ارائه . بنابراین، تحقیقات در مورد این عوامل ممکن است بی)2016، 130، و لتیس129، رپر128راتر
هد و دمی آفرین ارائهاز کیفیت تحول تريدقیقدولتی تصویر  وکارکسبخصوصی و مدارس  وکارکسبد. دوم، مقایسه مدارس نده

ز انیم که کمی کند. ما به محققان توصیهمی را فراهم برتري سطح آموزشی-جامعیتدسترسی و -شکاف کیفیت از امکان تجسم بهتر
. سوم، )131،2020یک(الزیت استفاده کنندکننده بینیرویکرد ثمربخش براي دستیابی به نتایج پیشیک به عنوان  تحقیقات تطبیقی 

گذاران، مدیریت ارشد، ، از جمله سیاستتحصیالت دانشگاهیتواند این مطالعه را از دیدگاه سایر ذینفعان در می بعديتحقیقات 
 عديبي مختلف ذینفعان کمک کند. عالوه بر این، تحقیقات هاتواند به ادغام دیدگاهمی د کند. چنین تالشیو والدین تأیی شجویاندان
 ، نیز بنا شود.K12در سطح  TRFQي ما با انجام مطالعات مربوط به هاتواند بر یافتهمی

یجاد اکنندگان با توانمندسازي شرکت بسیار زیاد است. هدف آن تقویت و وکارکسبدر آموزش  آفرینتحولدامنه و ارزش کیفیت 
کننده مشکالت هستند. براي تعصب و ماهر است که متفکران انتقادي و حل، خودآگاه، بیهاي متعددداراي مهارتی دانشجویان

 تغییره و نیاز آنها ب اساتید محورينقش  به 19 گیري کوویدهمهدر بسیار مهم است.  ارشداساتید دستیابی به این اهداف، مشارکت 

 آفرینتحول). از این رو، تالش براي تعریف کیفیت 2020؛ کریشنامورتی، 2020(دونتو،  شدهاي آموزشی خود تأکید ها و روشدوره
ر باشد پذیوکار خصوصی آسیبتواند فرصتی براي بخش آموزش کسبشهري نباشد. درعوض، میممکن است تالشی بیهوده یا آرمان

 رسیدگی کند. گذارد،بر آن تاثیر می که د و به مسائلیکن بازآفرینیتا خود را 
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