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ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه ارزیابی كارآیی بيرونی فارغ التحصيالن دانشگاه

رضا جعفری هرندی :عضو هیأت علمی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.

چكيده :پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه کارآیی بیرونی فارغ التحصیالن دانشگاه انجام
شده است .کارآیی بیرونی در واقع میزان پاسخگویی فارغ التحصیالن را به جامعه در ابعاد فردی ،اجتماعی و
اقتصادی مشخص می نماید .روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون سازی و رویکرد آن کاربردی است .جامعه پژوهش
فارغ التحصیالن دانشگاه قم طی سالهای  1391تا  1393به تعداد  3056نفر بودند ،که از این میان  350فارغ
التحصیل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم طبقات در چند مرحله به عنوان نمونه
انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود .جهت طراحی پرسشنامه از روش والتز ( )2010استفاده
و براساس بررسی هدفمند متون و پرسشنامه های کارآیی بیرونی موجود ،پرسشنامه اولیه با  25گویه طراحی شد.
پس از تأیید اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه توسط  10نفر از متخصصین دانشگاه ،مراحل روایی سازه با
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی انجام گرفت .پایایی درونی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ تعیین
گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد ،پرسشنامه
کارآیی بیرونی دارای  20سئوال و سه بعد؛ فردی ،اجتماعی و اقتصادی بوده و از لحاظ روانسنجی از پایایی ،روایی
و برازندگی خوبی برخورداراست .ساختار عاملی تأییدی مدل سه عاملی پیشنهادی پرسشنامه را تأیید کرد .لذا
پرسشنامه ساخته شده ،به دلیل استحکام ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی مناسب ،قابلیت بکارگیری توسط
سایر پژوهشگران برای تعیین کارآیی بیرونی را دارا بوده و استفاده از آن پیشنهاد می شود.
واژگان کليدی :اعتباریابی؛ کارآیی بیرونی؛ ساخت ،پرسش نامه ،فارغ التحصیالن دانشگاه.

*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.
Email: rjafarih@gmail.com
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از راه طراحی و اجرای دوره های آموزشعی متناسعب بعا

مقدمه
با توجه به نقش انسان در امر توسععه و اهمیعت روز

شرایط اجتماعی و اقتصادی کشعورها ،انجعام معی دهعد

افزون آن نسبت به سایر منابع ،توسعه منابع انسعانی بعه

(جعفری هرندی  .)1382همچنین افزایش سطح علمی،

طور جدی مورد توجه قرار گرفعت .در قعرن بیسعتم کعه

انتقععال میععراه فرهنگععی ،سععازگاری و اجتمععاعی کععردن

شکاف بین کشورهای شمال و جنوب بیشتر شعد ،بحع

دانشآموزان ،آماده کردن برای ایفای نقشهای مختلعف

توسعه در بین کشورهای مختلف مطعر و کشعورها بعه

مثععل تععامین معععاش زنععدگی (کععارکرد اقتصععادی) از

دنبال توسعه ی متعادل و پایدار در ابعاد مختلف هستند

کارکردهای نظام آموزشی است (عالقه بند .)1392

(شریف ،نیکخواه و نیلی .)1386

حرفه آموزی (کارآموزی یا استاد -شاگردی) در انجمن

بررسی عوامل توسعه کشورهای صنعتی نشان می دهعد

اصناف قرون وسطی ریشه دارد .نخستین اسناد آلمانی،

کععه ایععن کشععورها از نظععام آموزشععی کارآمععد برخععوردار

انگلیسی و فرانسوی درباره اصناف از قرن های  11و 12

هستند .لذا سایر کشعورها بعه بازیعابی نقعش آمعوزش و

آغاز می شود .هنگامی که صنعتی شدن در قرنهای 18

پرورش در توسعه کشور خود پرداخته و در انتخاب نظام

و  19سرعت گرفت و تقاضا برای کارگران با صالحیت

آموزشععی کارآمععد و یععا کارآمععدتر نمععودن آن کمتععرین

رو به افزایش گذاشت ،کارآموزی نیز نوعی نوزایی

فرصتی را از دست نمیدهند (محسعن پعور  .)1390بعه

(رنسانس) را تجربه نمود (لوترباخ ترجمه نفیسی،

همین دلیل توجه به توسعه انسانی یکی از اولویت هعای

 .)1382کشورهای جهان و مخصوصا کشورهای اروپایی

امروز جوامع محسوب می شود .توسعه انسانی فرآینعدی

تالش زیادی برای گسترش انواع آموزش انجام داده اند

است که بر کران بهزیستی انسان ها افزوده و لذا امکعان

(نیوون هیوز و براندسما .)2001 ،در این مدت همیشه

گزینش های بهتر را برای وی فراهم می سعازد (مشعای

دغدغه کمیت و کیفیت آموزش و ارزیابی آن ،مطر

 .)1389توسعه منابع انسانی بطور عمده با آموزشهعای

بوده است .در این راستا ارزیابی کمیت و کیفیت این

رسمی ،غیررسمی ،مستمر و یا ضمنی تامین معی شعود؛

آموزشها در تحقق اهدف از قبل تعیین شده ،رابطهی

لذا آموزش و پرورش هم عامل خدمات اجتمعاعی و هعم

آنها با اشتغال و بازار کار بسیار مهم و یکی از دل

نوعی سرمایه گذاری اقتصادی است کعه باعع

تسعهیل

نگرانیهای مسئوالن و برنامه ریزان آموزشی می باشد.

رشد و توسعه انسانی خواهد شد .بنابراین ارتبعا اصعلی

یکی از شاخصهای ارزیابی کمی

بین آموزش و پرورش و رشد و توسعه بطور عمده نتیجة

آموزش،کارآیی ( )Efficiencyاست .کارآیی اصطالحی

تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار از طریق آموزش

است که برای توصیف ارتبا میان داده ها و ستانده ها

و پرورش است (ماسری  .)2003بر ایعن اسعاس؛ نیعروی

به کار می رود .وقتی نظام آموزشی به صورت یك

انسانی کارآزموده یکی از عوامعل تعیعین کننعده رشعد و

سیستم در نظر گرفته می شود با واژه های درون داد و

توسعه ی کشورها محسوب و نظعام آموزشعی از بخعش-

برون داد سروکار داریم .فراگیران از مهمترین دروندادها

های مهعم در تربیعت نیعروی انسعانی اسعت (عمعادزاده

و فارغ التحصیالن از مهم ترین بروندادهای این سیستم

 .)1392نظام آموزشی یکی از نهادهای زیر بنایی جامعه

هستند .از آنجا که همه فراگیران ورودی ،فارغ التحصیل

است که نقش مهمی در آمعاده سعازی و توزیعع اعضعای

نمی شوند و همه فارغ التحصیالن به نیازهای خود،

اجتماع در جایگاه مناسبشان بر عهده دارد .ایعن ويیفعه

کارآیی درونی

جامعه و بازارکار پاس نمی دهند ،بح
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(Efficiency

)Internal

و

کارآیی

بیرونی

تغییراتی که بدنبال اجرای هر برنامه آموزشی در ابعاد

( )External Efficiencyدر نظام آموزشی مطر

مختلف ایجاد می شود ،معرف کارآیی بیرونی همان

می شود .برای محاسبه کارآیی درونی معموال داده ها را

برنامه آموزشی است .بر این اساس در پایان برنامه هر

با دانش آموز -سال محاسبه می کنند و ستاده یا

اندازه تغییرات ایجاد شده در دانش ،نگرش و مهارت یا

برونداد (تعداد فارغ التحصیالن) به صورت کمی استفاده

رفتار فراگیران با اهداف از قبل مشخص شده هم سویی

میشود (ساخاروپولوس ،ترجمه وحیدی  .)1381اما

بیشتری داشته باشد ،می توان گفت که برنامه از کارآیی

برای محاسبه کارآیی بیرونی از شاخصهای مثل؛ تحلیل

بیرونی بیشتری برخوردار است (شریف ،نیکخواه و نیلی

هزینهها ،بازدهی ،شاخصهای بازار کار ،برابری فرصت

 1386و جعفری هرندی .)1382

های یادگیری ،اشتغال مرتبط و غیرمرتبط ،ادامه

بررسی مطالعات و پژوهشهای قبلی نشان میدهد که

تحصیل و  ...استفاده می شود (شریف و همکاران

پژوهشگران برای اندازه گیری کارآیی بیرونی هم از

 .)1386همچنین ،کارآیی بیرونی تحلیل فایده  -هزینه

شاخصهای مختلفی و هم از پرسشنامههای متفاوتی

است (الك هید و هانوشك  .)1994از طرفی برای

استفاده نموده اند ،بهطوریکه تعداد مولفهها و سئواالت

محاسبه کارآیی بیرونی به فارغ التحصیالن به صورت

استخراج شده بسیار متنوع بود .در ارتبا با استفاده از

کیفی توجه شده و میزان پاسخگویی برون دادهای نظام

شاخصهای مختلف؛ نیکخواه ( )1382و شریف،

آموزشی به نیازهای جامعه و بازار مورد بررسی قرار می

نیکخواه و نیلی ( )1386از دو شاخص اشتغال و ادامه

گیرد (لوی ترجمه مشای  .)1389البته این تنها بعد

تحصیل؛ اکرامی ( )1380و جعفری هرندی ( 1382و

اقتصادی مسأله است و بایستی به ابعاد فردی و

 )1394از ترکیب شاخصهای مختلف در  3بعد فردی،

اجتماعی نیز پرداخته شود (محسن پور .)1390

اجتماعی و بازار کار؛ مك لین و کامو ( ،)1999فتح

در مجموع ،بررسی توانمندی یا کارآمدی نظام آموزشی

آبادی ( )1380و رستمانه ( )1384از شاخص اشتغال و

ابعاد مختلفی دارد که کارآیی بیرونی از مهمترین و

بیکاری؛ هاروی ( ،)1999غالمی الیاسوند (،)1394

عمده ترین این ابعاد می باشد (موسسه بین المللی

ویسه و مشتاقی ( )1392و میرهادی ()1380

از

برنامه ریزی آموزشی  )2007این مفهوم نشان دهنده

شاخص اشتغال در مشاغل مرتبط و ادامه تحصیل؛

کفایت نسبی نظام آموزشی با تأکید بر مطلوبیت

(بونه ،صدریه و اورس  )2004صرفا از شاخص بیکاری؛

بروندادها و نتایج نظام آموزشی در سطو مختلف نظام

ساخاراپولوس( ،)1381کیلی و داویسون ( )2004و

آموزشی است و به همین دلیل از کارآیی بیرونی می

(موپینگا داوی ژن ،لیویسای کلی  )2004از شاخص

توان به عنوان یك ابزار مناسب جهت ارزیابی نظام

نیازهای بازار کار و بیکاری؛ بانك جهانی ( )1991از

آموزشی در سطو مختلف استفاده نمود (موسسه آمار

شاخصهای اشتغال و خوداشتغالی؛ هاشمی ( )1390از

یونسکو  .)2006سرانجام اینکه برای هر برنامه درسی

ترکیب شاخصهای مختلف  4بعد آموزشی ،اداری،

اهداف مختلف تحصیلی ،شغلی ،اجتماعی ،فرهنگی و

پژوهشی و فرهنگی؛ کاسکا لوگلو ( )2008عوامل فردی،

اقتصادی در نظر گرفته می شود .لذا کارآیی بیرونی هر

اجتماعی-روانی ،خانوادگی و آموزشی؛ هوانگ تانکر

برنامه درسی را نیز می توان از جنبه های مختلف ذکر

( )1992اشتغال و درآمد استفاده کردهاند و پر واضح

شده مورد ارزیابی قرار داد .لذا میتوان نتیجه گرفت

است که پرسشنامه های آنها نیز بر اساس شاخص-
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های آنها و بسیار متنوع باشد (به نقل از ویسه و

با استفاده از منابع موجود .در این مرحله پرسشنامه

مشتاقی .)1392

اولیه با  25گویه آماده گردید -3 .تعیین روایی پرسش-

با توجه به این که عدم توجه به کارآیی بیرونی،

نامه  -4تعیین پایایی پرسشنامه .قابل ذکر است به

فارغالتحصیالن نظام آموزشی را به صورت نیروی انسانی

منظور استخراج ابعاد کارآیی بیرونی از تحلیل عاملی

غیرکارآمد و غیرمولّد به جامعه تحویل میدهد و این

اکتشافی استفاده شد .تحلیل نشان داد که پس از بیست

فارغالتحصیالن نه تنها قادر به حل مشکالت خود

و پنج بار چرخش آزمایشی روی دادهها 20 ،گویه و سه

نیستند ،بلکه مشکالتی را برای خود و جامعه به وجود

بعد به نام بعد فردی (دارای  8گویه) ،بعد اجتماعی

میآورند که یکی از آنها بیکاری و تبعات حاصل از آن

(دارای  7گویه) و بعد اقتصادی (دارای  5گویه) به

میباشد ،لذا بررسی در زمینه کارآیی نظام آموزشی

صورت مقیاس پنج ( )5درجهای شامل خیلی کم (،)1

ضروری است .در مجموع با توجه به نیاز به ارزیابی

کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( )4و خیلی زیاد ( )5نمره

کارآیی بیرونی نظام آموزشی در کشور و فقدان ابزار

گذاری شد .پایایی ابعاد و کل پرسش نامه از طریق

مناسب جهت ارزیابی کارآیی بیرونی ،لزوم ساخت

آلفای کرونباخ و روایی پرسش نامه از طریق تحلیل

پرسشنامه روا و پایا مطر میگردد .لذا پژوهش حاضر

عاملی اکتشافی و تاییدی نیز مورد قبول واقع شد.

با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامهای جهت ارزیابی

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از

کارآیی بیرونی انجام گردیده است.

میانگین ،انحراف معیار و روش های متعارف آزمون

مواد و روشها

سازی (تعیین روایی ،تحلیل عاملی و پایایی) استفاده

پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده که با توجه به
هدف و ماهیت آن ،از روش تحقیق توصیفی از نوع

شد.

یافته ها

آزمون سازی استفاده شده است (دالور .)1392 ،جامعه

همان طور که اشاره شد با توجه به مطالعه مبانی

آماری پژوهش حاضر ،تمام فارغ التحصیالن دانشگاه قم

نظری و پیشینه پژوهش ابتدا مفهوم کارآیی بیرونی در

طی سالهای  1391تا  1393به تعداد  3056نفر بوده

قالب؛ کفایت نسبی نظام آموزشی با تأکید بر مطلوبیت

است .معیار ورود به پژوهش رضایت کامل فارغ

بروندادها و نتایج نظام آموزشی در سطو مختلف نظام

التحصیل برای مطالعه و تکمیل پرسشنامه و معیار

آموزشی ،تعریف شد .همچنین از آنجا که هر برنامه ی

خروج عدم تمایل به مشارکت در مطالعه و تکمیل

درسی اهداف مختلف تحصیلی ،شغلی ،اجتماعی،

پرسشنامه بود .حجم نمونه براساس جدول مورگان،

فرهنگی و اقتصادی دارد ،لذا کارآیی بیرونی هر برنامه

گرجسی و کوهن  350نفر تعیین شد که با استفاده از

ی درسی را نیز می توان از جنبه های مختلف تحصیلی،

روش نمونه گیری تصادفی طبقهای چند مرحله ای

شغلی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار

انتخاب شدند .جهت اطمینان از کفایت حجم نمونه،

داد .در اینجا هر یك از ابعاد فردی ،اجتماعی و اقتصادی

آزمون کیسر -مایر -اولکین نیز انجام شد .مراحل

مورد توجه قرار گرفت .حداقل و حداکثر نمره به ترتیب

ساخت پرسشنامه طبق روش والتز ( )2010و طی 4

برای بعد فردی  8و  ،40ضمنا میانگین و انحراف معیار

مرحله انجام شد -1 :تعریف مفهوم کارآیی بیرونی با

آن ( ،)25/99 ± 4/368حداقل و حداکثر نمره برای بعد

مروری بر منابع نظری  -2طراحی گویههای پرسشنامه

اجتماعی  7و  ،35ضمنا میانگین و انحراف معیار آن
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( )22/16 ± 3/788و حداقل و حداکثر نمره برای بعد

برای تایید روایی محتوایی از شاخص های؛ نسبت روایی

اقتصادی  5و  ،25ضمنا میانگین و انحراف معیار آن

محتوایی ( Content Validity Ratioیا  )CVRو

( ،)14/99 ± 4/349به دست آمد.

روایی محتوایی ( Content Validity Indexیا

سوال اول پژوهش :آیا پرسشنامه کارآیی بیرونی فارغ

 )CVIاستفاده شد.

التحصیالن دانشگاه از روایی کافی برخوردار است؟

جهت محاسبه شاخص نسبت روایی محتوایی ()CVR

به منظور گردآوری شواهد مربو به روایی پرسش نامه

از نظرات اساتید متخصص استفاده شد و با توضیح

کارآیی بیرونی فارغ التحصیالن دانشگاه از سه ()3

اهداف آزمون برای آن ها و ارائه تعاریف عملیاتی مربو

روش؛ روایی صوری ،روایی محتوایی و روایی سازه

به محتوای گویه ها به آن ها ،از آن ها خواسته شد تا

استفاده شد.

هر یك از گویه ها را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت

 )1روایی صوری

«گویه ضروری است»« ،گویه مفید است ولی ضروری

در مطالعه حاضر روایی صوری پرسشنامه اولیه به دو

نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقه بندی کنند.

صورت کمی و کیفی بررسی شد .جهت روایی صوری

سپس بر اساس فرمول الوشه نسبت روایی محتوایی

کیفی از نظرات اساتید متخصص استفاده و با اعمال

محاسبه شد.

نظرات آن ها در پرسش نامه اولیه ،روایی صوری کیفی

نتایج حاصل از محاسبه نشان داد از  25گویه ،مقادیر

تایید گردید.

نسبت روایی محتوا در  4گویه پایین تر از مقادیر ارایه

جهت تعیین روایی صوری کمی؛ پرسش نامه به  10نفر

شده در جدول الوشه برای  10نفر ( )0/62بود .در این

از فارغ التحصیالن واجد شرایط از گروه نمونه داده شد.

مرحله هیچ گویه ای به دلیل کسب نمره پایین حذف

بدین منظور از نمرات تأثیر آیتم ( Item Impact

نشد و پس از تجدید نظر در گویه های مربوطه و اعمال

 )Scoreاستفاده شد .برای بررسی نمرات تأثیر ابتدا از

نظرات و پیشنهادهای اساتید متخصص 2 ،گویه به دلیل

شرکت کنندگان خواسته شد تا میزان اهمیت هریك از

همپوشانی با گویه های دیگر حذف گردید .پس از آن

گویه های پرسشنامه را در یك طیف لیکرت ()Likert

بار دیگر پرسش نامه  23گویه ای جهت تعیین شاخص

 5قسمتی از ( 1اصال مهم نیست) تا ( 5کامالً مهم

نسبت روایی محتوایی به اساتید متخصص داده شد .که

است) مشخص نمایند .کامالً مهم است ( 5امتیاز) ،مهم

در این مرحله از  23گویه ،گویه ای حذف نگردید .نمره

است ( 4امتیاز) ،به طور متوسطی مهم است ( 3امتیاز)،

کلی نسبت روایی محتوایی در پرسش نامه  23گویه ای

اندکی مهم است ( 2امتیاز) و اصالً مهم نیست (1

 CVR = 0/87محاسبه گردید.

امتیاز) .سپس نمرات تأثیر از طریق فرمول زیر محاسبه

جهععت محاسععبه شععاخص روایععی محتععوایی سععه معیععار

شد :اهمیت × فراوانی (به درصد)= نمره تأثیر جهت

سادگی ،مرتبط بودن و وضو گویه های پرسش نامعه از

پذیرش روایی صوری هر گویه ،نمره تأثیر آن نبایستی

فرمول والتعز و باسعل ( )Waltz & Bausellاسعتفاده

کمتر از  1/5باشد .با توجه به این که مقادیر تاثیر آیتم

شد.

گویه های ابزار باالتر از  1/5بود ،در این مرحله هیچ

بدین صورت که  10نفر متخصص «مربو

کدام از گویه ها حذف نشد.

«واضح بودن» و «ساده بودن» هر گویه را بر اساس یك

 )2روایی محتوایی

طیف لیکرتی  4قسمتی مشخص می کنند .متخصصان
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مربو بودن هر گویه را از نظر خودشان از « 1مربو

روش چرخش واریماکس مورد سنجش قرار گرفتند.

نیست»« 2 ،نسبتاً مربو است»« 3 ،مربو است» ،تا

نتایج نشان داد که پس از بییست و پنج ( )25بار

« 4کامالً مربو است» مشخص می کنند .ساده بودن

چرخش این پرسش نامه سه ( )3عامل دارد که در

گویه نیز به ترتیب از « 1ساده نیست»« 2 ،نسبتاً ساده

مجموع  55/102درصد از واریانس کل پرسش نامه را

است» و

تبیین می کند (جدول  .)2بر اساس نتایج به دست

واضح بودن گویه نیز به ترتیب از « 1واضح نیست»2 ،

آمده عامل اول با  8عبارت ،عامل دوم با  7عبارت و

«نسبتاً واضح است»« 3 ،واضح است» ،تا « 4واضح

عامل سوم با  5عبارت مشخص شدند .سه ( )3تا از

است» مشخص می شود .حداقل مقدار قابل

گویه های پرسش نامه نیز پس از بازنگری و عدم

قبول برای شاخص  CVIبرابر با  0/79است و اگر

تخصیص بار عاملی از پرسش نامه حذف گردیدند .در

شاخص  CVIگویه ای کمتر از  0/79باشد آن گویه

نهایت تعداد کل گویه ها به  20گویه کاهش یافت.

بایستی حذف شود .با توجه به این که مقادیر شاخص

عامل اول با مقدار ویژه  6/407شامل  8گویه بود که بار

روایی محتوایی برای تمام گویه ها باالی  0/79و میزان

عاملی آن ها از  0/841تا  0/528متغیر بود .عامل دوم

کلی آن برابر  CVI = 0/92محاسبه گردید ،در این

با مقدار ویژه  2/705شامل  7گویه بود که بار عاملی آن

مرحله هیچ کدام از گویه ها حذف نشد.

ها از  0/686تا  0/416در نوسان بود .عامل سوم با

 )3روایی سازه

مقدار ویژه  1/908شامل  5گویه بود که بار عاملی آن

برای محاسبه روایی سازه ابتدا از روش تحلیل عاملی

ها از  0/677تا  0/441متغیر بود .در مجموع بر اساس

اکتشافی ( )Explatory factor analysisو سپس از

نتایج تحلیل عامل اکتشافی انجام یافته بر روی 23

روش تحلیل عاملی تاییدی ( Confirmatory factor

گویه ،تعداد  20گویه تایید و ابعاد کارآیی بیرونی در 3

 )analysisاستفاده شد ،که نتایج در ادامه آمده است.

بعد (عامل) قرار گرفتند .از آنجا که عامل اول به مواردی

تحليل عاملی اکتشافی

همچون؛ پاسخگویی به نیازهای شخصی توسط

به منظور استخراج عوامل (ابعاد) کارآیی بیرونی از

واحدهای تحصیلی ،میزان استفاده در زندگی شخصی و

تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی

رضایت و عالقه به رشته می پردازد ،لذا عامل اول به نام

استفاده گردید .نتایج نشان داد که شاخص کفایت

بعد فردی نام گذاری شد .تامل در گویه های عامل دوم

کیسر -مایر -اولکین ( )KMOبرابر  0/876و گویای

حکایت از آن دارد که به مواردی همچون؛ پاسخگویی

حجم نمونه کافی برای انجام تحلیل عاملی است.

به نیازهای زندگی اجتماعی توسط واحدهای درسی،

همچنین آزمون کرویت بارتلت ( Bartletts Test of

میزان استفاده از آموخته های دانشگاهی در جامعه ،نگاه

 ، )Sphericityمناسب بودن تحلیل عاملی را برای

خود و دیگران به عنوان فردی حرفه ای می پردازد ،لذا

شناسایی ساختار مدل عاملی در سطح ()P < 0/001

به استناد همین عبارت ها ،عامل دوم بعد اجتماعی نام

نشان داد و حاکی از روابط قابل کشف ،بین متغیرهایی

گذاری شد .سومین عامل پرسش نامه به نام بعد

بود که مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند .در این مطالعه

اقتصادی نام گذاری شد .چرا که گویه های آن به

مالك استخراج عوامل شیب نمودار اسکری با نقطه

مواردی همچون؛ پاسخگویی به نیازهای شغلی توسط

برش ( 0/45نمودار  )1و ارزش ویژه باالتر از  1بود که با

واحدهای تحصیلی ،مهارت استفاده از آموخته های

است»« 3 ،ساده است» ،تا « 4ساده مربو

مربو
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دانشگاهی ،مهارت استفاده از ابزارها و نوع نگاه

های پرسش نامه کارآیی بیرونی ،در جدول شماره 2

کارفرمایان به عنوان افراد حرفه ای می پردازد .نتایج

آمده است.

تحلیل عاملی ،ابعاد ،بار عاملی چرخش یافته و گویه

نمودار  . 1آزمون اسکری بر اساس تحليل عامل اكتشافی جهت تعيين همبستگی ميان گویه ها
جدول .1ابعاد ،گویه ها و ماتریس بارهای عاملی چرخش یافته واریماكس پرسش نامه كارآیی بيرونی با سه عامل از طریق تحليل مؤلفه های اصلی
بعد

گویه ها
 -1تا چه اندازه واحدهای تحصيلی تخصصی كه گذرانده اید ،پاسخگوی نيازهای
شخصی شما بوده است.
 -2تا چه اندازه واحدهای عملی و كارگاهی كه گذرانده اید ،پاسخگوی نيازهای
شخصی شما بوده است.
 -3در حال حاضر به چه ميزان از آموزش های دانشگاهی در زندگی خود استفاده
می نمائيد.

فردی

 -4در محل تحصيل شما تا چه اندازه وسایل و امکانات آموزشی كافی وجود داشت.
 -5تا چه اندازه از ابزار و وسایل مورد استفاده در محل تحصيل در زندگی خود
استفاده می نمائيد.
 -6زمانی كه شما رشته خود را انتخاب نمودید ،تا چه ميزان انتخاب رشته شما بر
مبنای عالقه بوده است.
 -7زمانی كه شما رشته خود را انتخاب نمودید تا چه ميزان انتخاب رشته شما بر
اساس پيدا كردن كار در آینده صورت گرفته است.
 -8از اینکه در رشته خود فارغ التحصيل شده اید چقدر احساس رضایت می نمائيد.
 -9تا چه اندازه واحدهای تحصيلی تخصصی كه گذراندهاید پاسخگوی نيازهای شما
در جامعه (نيازهای اجتماعی) می باشد.

اجتماعی

 -10تا چه اندازه واحدهای عملی و كارگاهی كه گذرانده اید ،پاسخگوی نيازهای
شما در جامعه (نيازهای اجتماعی) می باشد.
 -11در حال حاضر به چه ميزان از آموزش های دانشگاهی در بين اعضای خانواده و
بستگان خود استفاده می نمائيد.

بار عاملی
0/826
0/606
0/612
0/531
0/598
0/841
0/497
0/528
0/786
0/549
0/608
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 -12در حال حاضر به چه ميزان از آموزش های دانشگاهی در جامعه مثال در بين

0/416

دوستان خود استفاده می نمائيد.
 -13تا چه اندازه اعضای خانواده و بستگان به شما به عنوان یك فرد حرفه ای

0/519

اعتماد دارند.
 -14تا چه اندازه در جامعه (مثال در بين دوستان) به شما به عنوان یك فرد حرفه ای

0/635

اعتماد دارند.
 -15تا چه اندازه به رشته تحصيلی شما در شهر یا روستای محل سکونت شما نياز می

0/423

باشد.
 -16تا چه اندازه واحدهای تحصيلی تخصصی كه گذرانده اید پاسخگوی نيازهای

0/576

شغلی شما می باشد.
 -17تا چه اندازه واحدهای عملی و كارگاهی كه گذرانده اید پاسخگوی نيازهای

0/677

شغلی شما می باشد.
 -18به چه ميزان از دانش و مهارت هایی كه در محل تحصيل كسب نموده اید در

اقتصادی

0/616

انجام وظایف شغلی خود استفاده می نمایيد.
 -19به چه ميزان از ابزار و وسایل و تجهيزاتی كه در محل تحصيل به كار می بردید،

0/441

در انجام وظایف شغلی خود استفاده می نمایيد.
 -20تا چه اندازه كارفرمایان به شما (فارغ التحصيل دانشگاه) به عنوان افراد حرفه

0/639

ای اعتماد دارند.
مقادیر ویژه

6/407

2/705

1/908

درصد واریانس تبيين شده

26/514

15/904

12/684

درصد تجمعی واریانس تبيين شده

37/22

47/80

57/33

تحليل عاملی تایيدی

 of Moment Structuresیا )Amos Graphics

در این قسمت به منظور تعیین روایی عوامل استخراج

استفاده شد .برای انجام این تحلیل از برآورد حداکثر

شده پرسش نامه کارآیی بیرونی از مدل سازی معادله

درست نمایی ( )Maximum likelihoodاستفاده

ساختاری ( Structural Equation Modelingیا

شد.

 )SEMبه کمك نرم افزار آموس گرافیك ( Analysis
جدول  .2مقایسه ساختارهای عاملی پرسش نامه كارآیی بيرونی
الگو

X2

df

P

RMSEA

X2/df

CFI

PCFI

HOELTER

 1عاملی

983/7

164

0/001

0/11

2/197

0/82

0/78

48

 2عاملی

469/8

152

0/001

0/107

2/123

0/85

0/71

112

 3عاملی

194/7

126

0/001

0/056

1/545

0/92

0/64

162

79/17

118

0/071

0/040

1/361

0/97

0/43

275

-

-

> 0/05

< 0/05

<5

> 0/9

< 0/5

> 200

 3عاملی پس از
اصالح
مقدار مجاز

بر اساس نتایج جدول  ،2مدل یك عاملی و دو عاملی

ایجاد شد برازش مدل اصالحی کامال خوب و قابل قبول

برازش خوبی با داده ها ندارند .اما مدل سه عاملی برازش

گشت .از یك طرف ،شاخص برازش مطلق کای اسکوئر

تقریبا مناسبی با داده ها دارد و ساختار عاملی را تایید می

( )X2کاهش چشمگیری یافت .مقدار کای اسکوئر برابر

نماید ،هر چند مدل سه عاملی پس از اصال بهترین

 79/17و سطح معناداری ( )Pبرابر  0/071است ،لذا

برازش را دارد (نمودار  .)2زیرا با تغییراتی که در مدل

فرضیه صفر که مدل برازش خوبی با داده ها دارد رد نمی
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شود ( .)p<0/05از طرف دیگر شاخص ریشه دوم میانگین

نظر محقق به درستی تائید نمودند زیرا که مدل حاضر با

مربعات خطای برآورد ( 0/040 )RMSEAاست که

استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی به درستی اجرا

کمتر از  0/05است ،لذا هر دو آزمون نشان می دهند که

شده است و تداخل قابل توجهی مشاهده نمیشود .الزم به

مدل برازش خوبی با داده ها دارد و مدل  3عاملی اصال

ذکر است که در نمودار  2بیضی ها ،متغیرهای پنهان

شده توسط داده های گردآوری شده مورد حمایت قرار

(ابعاد) و مستطیل ها ،مواد (گویه ها) پرسش نامه کارآیی

گرفت .همچنین شاخص های کای اسکوئر نسبی

بیرونی را نشان می دهد .پیکانهای یك سویه از بیضیها

( ،)X2/dfشاخص برازش تطبیقی  ،CFIشاخص برازش

به مستطیلها نشان می دهد که مادهها (گویه ها) روی

مقتصد  PCFIو شاخص هولتر  HOELTERنیز

کدام عامل بار می گیرند .مقدار نوشته شده روی پیکان ها

مطلوبتر شدند .در خصوص مقادیر مجاز این گونه شاخص

آن میزان از واریانس ماده ها (گویه ها) را که از سوی

ها صاحب نظرانی همچون (هو و بنتلر  )1999اعداد

عامل قابل توضیح است ،نشان می دهد .پیکان های

جدول  2را پیشنهاد نموده اند .براساس یافتههای مدل

کوچك واریانس باقی مانده (خطا) را نشان می دهد که به

اصال شده میتوان پارامترهای برآورد شده را به لحاظ

وسیله عامل تبیین نمی شود .پیکان های دوسویه

آماری قابل اتکا دانست و از آن جهت تطابق پذیری

همبستگی میان ابعاد (عامل ها) را نشان می دهد .در

متغیرهای مشاهده شده با متغیرهای پنهان مورد مطالعه

تحلیل عاملی تاییدی مقادیر بارهای عاملی با توجه به وزن

استفاده نمود .متغیرهای مشاهده شده در کنار یکدیگر

های بتا نشان داده می شوند (شوماکر و لوماکس .)1996

متغ یرهای پنهان مربو به خود را با توجه به ساختار مورد

نمودار  .2تحليل عاملی تایيدی پس از اصالح
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سوال دوم پژوهش :آیا پرسشنامه کارآیی بیرونی فارغ

التحصیالن دانشگاه انجام گردید .در مجموع و بر اساس

التحصیالن دانشگاه از پایایی کافی برخوردار است؟

نتایج بدست آمده پرسش نامه کارآیی بیرونی فارغ

پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ،نتایج نشان

التحصیالن دانشگاه یك ابزار قابل اعتماد و مناسب برای

داد ،ضریب آلفای کرونباخ بعد فردی با  8گویه برابر

بررسی و تعیین میزان کارآیی بیرونی فارغ التحصیالن

 ،0/829بعد اجتماعی با  7گویه  ،0/797بعد اقتصادی با 5

دانشگاهی است .سئوال اول پژوهش به دنبال تعیین

گویه  0/849و کل پرسش نامه با  20گویه  0/896است.

روایی کافی برای پرسش نامه کارآیی بیرونی بود .بدین

لذا ابعاد فردی ،اجتماعی و اقتصادی و همچنین کل

منظور پس از بررسی هدفمند متون معتبر ،مقاالت

پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  0/7دارند و
پرسش نامه و ابعاد آن از پایایی کافی برخوردار می باشد.
سوال سوم پژوهش :فاصله نرم پرسش نامه چقدر است؟
با توجه به این که پرسش نامه کارآیی بیرونی دارای 20
گویه می باشد لذا با احتساب حداقل نمره (امتیاز)  1و
حداکثر نمره (امتیاز)  5برای هر گویه ،حداقل نمره
(امتیاز) کل پرسش نامه  20و حداکثر نمره (امتیاز) کل
پرسش نامه  100خواهد بود .به منظور تعیین محاسبه
فاصله نرم مقیاس سه ( )3طبقه ای پرسش نامه کارآیی
بیرونی بدین صورت عمل شد 25 .درصد باالی نمره
(امتیاز) در طبقه خوب 25 ،درصد پایین نمره (امتیاز) در

مرتبط و پرسش نامه های کارآیی بیرونی موجود،
لیستی از گویه های مرتبط با موضوع کارآیی بیرونی
شامل  25گویه تهیه گردید .در مرحله اول برای تایید
روایی صوری به کمك شاخص تاثیر آیتم تمام گویه ها
تایید شد .در مرحله بعد برای تایید روایی محتوایی با
استفاده از نظرات متخصصان ،نسبت و شاخص روایی
محتوایی محاسبه و  23گویه تایید شد .در مرحله سوم
برای تایید روایی سازه ،پرسش نامه توسط  180نفر از
فارغ التحصیالن تکمیل و ابتدا به کمك تحلیل عامل
اکتشافی با روش مولفه های اصلی همراه با چرخش

طبقه ضعیف و  50درصد وسط نمره (امتیاز) در طبقه

واریماکس نشان داد که پرسش نامه کارآیی بیرونی

متوسط در نظر گرفته شد .لذا در بعد فردی کارآیی

برای  20گویه با  3عامل 55/102 ،درصد از واریانس

بیرونی سطح ضعیف ( ،)8-16سطح متوسط ( )16-32و

کل آزمون را تبیین می نماید .سه عامل (بعد) فردی،

سطح خوب ( )32-40قرار گرفت .در بعد اجتماعی کارآیی

اجتماعی و اقتصادی مورد تایید قرار گرفت .سپس نتایج

بیرونی سطح ضعیف ( ،)7-14سطح متوسط ( )14-28و

تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل سه عاملی از

سطح خوب ( )28-35قرار گرفت .در بعد اقتصادی کارآیی

شاخص های برازش مناسبی برخوردار است .لذا مدل

بیرونی سطح ضعیف ( ،)5-10سطح متوسط ( )10-20و

سه عاملی تایید شد .در مجموع پرسش نامه کارآیی

سطح خوب ( )20-25قرار گرفت .در کل کارآیی بیرونی

بیرونی (مدل سه عاملی با  20گویه) از روایی کافی

سطح ضعیف ( ،)20-40سطح متوسط ( )40-80و سطح

برخوردار می باشد.

ضعیف ( )80-100قرار گرفت.

یافته حاضر با نتایج یافته های اکرامی ( )1380و

بحث
امروزه که دوام و بقا سازمان ها به اثربخشی و

جعفری هرندی ( 1382و  )1394که از ترکیب
شاخصهای مختلف در  3بعد فردی ،اجتماعی و بازار

کارآیی آن ها وابسته است ،داشتن ابزارهای معتبر برای

کار در محاسبه کارآیی بیرونی استفاده نموده اند ،کامال

اندازه گیری اثر بخشی و کارآیی مورد تاکید مسئولین

همسو می باشد .همچنین یافته حاضر با نتایج پژوهش

امر قرار گرفته است .این پژوهش با هدف ساخت و

کاسکا لوگلو ( )2008که از عوامل فردی ،اجتماعی-

اعتبار یابی پرسش نامه ارزیابی کارآیی بیرونی فارغ
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روانی ،خانوادگی و آموزشی استفاده نموده اند ،از نظر

در خصوص پایایی نیز با نتایج تحقیقات اکرامی

بعد فردی و بعد اجتماعی همسو است .اما یافته پژوهش

( ،)1380جعفری هرندی ( 1382و  ،)1394کاسکا

حاضر با برخی از نتایج یافته های؛ مك لین و کامو

لوگلو ( )2008هماهنگ بود .لذا با توجه به تشابه

( ،)1999فتح آبادی ( )1380و رستمانه ( )1384که از

تعدادی از گویه ها این پژوهش ها با پژوهش حاضر،

شاخص اشتغال و بیکاری استفاده نموده اند ،تقریبا با

تمام آنها دارای ویژگی های روان سنجی مطلوب

بعد اقتصادی همسو است؛ هاروی ( ،)1999غالمی

هستند که اعتبار باالی این پرسش نامه ها را تایید می

الیاسوند ( ،)1394ویسه و مشتاقی ( )1392و میرهادی

نماید.

( )1380که از شاخص اشتغال در مشاغل مرتبط و ادامه

سئوال سوم پژوهش به دنبال تعیین فاصله نرم برای

تحصیل استفاده نموده اند ،با بعد اقتصادی و بعد فردی

پرسش نامه کارآیی بیرونی بود .سه ( )3طبقه برای

همسو است؛ بونه ،صدریه و اورس ( )2004که صرفا از

فاصله نرم پرسش نامه کارآیی بیرونی در نظر گرفته

شاخص بیکاری استفاده نموده اند ،تقریبا با بعد

شد 25 .درصد باالی نمره در طبقه خوب 25 ،درصد

اقتصادی همسو است؛ ساخاراپولوس ( ،)1381کیلی و

پایین نمره در طبقه ضعیف و  50درصد وسط نمره در

داویسون ( )2004و موپینگا داوی ژن ،لیویسای کلی

طبقه متوسط قرار گرفت .در بعد فردی کارآیی بیرونی

( )2004که از شاخص نیازهای بازار کار و بیکاری

سطح ضعیف ( ،)8-16سطح متوسط ( )16-32و سطح

استفاده نموده اند ،تقریبا با بعد اقتصادی و بعد فردی

خوب ( )32-40قرار گرفت .در بعد اجتماعی کارآیی

همسو است؛ بانك جهانی ( )1991که از شاخصهای

بیرونی سطح ضعیف ( ،)7-14سطح متوسط ()14-28

اشتغال و خوداشتغالی استفاده نموده ،تقریبا با بعد

و سطح خوب ( )28-35قرار گرفت .در بعد اقتصادی

اقتصادی و بعد فردی همسو است؛ هاشمی ( )1390که

کارآیی بیرونی سطح ضعیف ( ،)5-10سطح متوسط

از ترکیب شاخصهای مختلف  4بعد آموزشی ،اداری،

( )10-20و سطح خوب ( )20-25قرار گرفت .در کل

پژوهشی و فرهنگی استفاده نموده ،تقریبا با بعد فردی و

کارآیی بیرونی سطح ضعیف ( ،)20-40سطح متوسط

اجتماعی همسو است؛ هوانگ تانکر ( )1992که از

( )40-80و سطح ضعیف ( )80-100قرار گرفت .قابل

شاخص اشتغال و درآمد استفاده نموده ،تقریبا با بعد

ذکر است هیچ کدام از پژوهش های قبلی و پرسش نامه

اقتصادی و بعد فردی همسو است.

های آنها به فاصله نرم نپرداخته بودند ،چون اساسا در
روانسنجی مطر نبوده است .در

سئوال دوم پژوهش به دنبال تعیین پایایی کافی برای

هیچ یك از آنها بح

پرسش نامه کارآیی بیرونی بود .بدین منظور از روش

ضمن به دلیل نبود ابزاری معتبر برای محاسبه کارآیی

همسانی درونی یا آلفای کرونباخ استفاده شد .در

بیرونی ،ساخت ابزاری برای کارآیی بیرونی فارغ

پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ در بعد فردی ،بعد

التحصیالن دانشگاه از نقا قوت پژوهش است اما اینکه

اجتماعی ،بعد اقتصادی و کل پرسش نامه کارآیی

این ابزار در یك دانشگاه و با استفاده از نظرات فارغ

بیرونی باالتر از مقدار مجاز  0/700بدست آمد که نشان

التحصیالن انجام شده ،از نقا ضعف پژوهش است.

داد پرسش نامه و ابعاد آن از ضریب پایایی مناسب و

نتيجه گيری

باالیی برای بررسی و سنجش کارآیی بیرونی فارغ

در مجموع نتایج پژوهش نشان داد ،پرسش نامه ی

التحصیالن دانشگاهی برخوردار می باشد .نتایج پژوهش

کارآیی بیرونی تدوین شده دارای ویژگی های
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روانسنجی مطلوبی می باشد و از اعتبار و اعتماد کافی
جهت سنجش کارآیی بیرونی فارغ التحصیالن
 همچنین از آنجا که پرسش.دانشگاهی برخوردار است
نامه ای برای اندازه گیری کارآیی بیرونی فارغ
 لذا به،التحصیالن دانشگاه ساخته نشده است
پژوهشگران عالقه مند به این موضوع پیشنهاد می شود
که برای اندازه گیری کارآیی بیرونی از این پرسش نامه
 چرا که پرسش نامه یاد شده روا و پایا.استفاده نمایند
 مراحل.بوده و می تواند کارآیی بیرونی را تعیین نماید
روانسنجی پرسش نامه کارآیی بیرونی بر روی فارغ
1393  تا1391 التحصیالن کارشناسی سال های
دانشگاه قم صورت گرفته است لذا قابلیت تعمیم آن
برای تمام دانشگاه های کشور و تحصیالت تکمیلی باید
 مهمترین،صورت گیرد که این موضوع

با احتیا

 در این راستا.محدودیت مطالعه حاضر می باشد
پیشنهاد در پژوهش های آینده به این موضوع توجه
شود و پرسش نامه کارآیی بیرونی بازنگری الزم صورت
.پذیرد
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Construction and Validation of External Efficiency Evaluation
Questionnaire of university graduates
Reza Jafari Harandi: Faculty Member, Department of Educational Sciences, Faculty of
Literature and Human Sciences, Qom University, Qom, Iran.

Abstract: The purpose of this study was to construct and validate the External Performance
Questionnaire of university graduates. External efficiency actually determines the degree of
responsiveness of graduates to society in the individual, social, and economic dimensions.
The research method is descriptive and its approach is applied. The study population
consisted of 3056 graduates of Qom University from 2012 to 2014, that 350 graduates were
selected using stratified random sampling method proportional to the volume of classes in
several stages. The research instrument was a researcher-made questionnaire. The Waltz
method (2010) was used to design the questionnaire and based on purposeful review of
existing literature and external performance questionnaires, the initial questionnaire was
designed with 25 items. After validation of face and content validity of the questionnaire by
10 university experts, construct validity was performed by exploratory and confirmatory
factor analysis. Internal reliability of the questionnaire was determined by Cronbach's alpha.
Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The results showed that
External Efficacy Questionnaire has 20 questions and three dimensions - individual, social
and economic and has good reliability, validity and fitness in psychometric. Confirmatory
factor structure confirmed the proposed three-factor model of the questionnaire. Therefore,
the developed questionnaire, due to the robustness of the factor structure and appropriate
psychometric properties, can be used by other researchers to determine its external efficacy
and it is recommended to use it.

Key words: Validation, External Efficiency, Construction, Questionnaire, university
graduates.
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