طراحی و اعتباریابی الگوی دانشگاه خدمت محور از منظر خبرگان آموزش عالی
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چکیده
خدمت محوری یک عامل تعیینکننده و یکجهت گیری استراتژیک برای دانشگاه است که باید متناسب با تغییرات و
درک نیاز جامعه باشد .بر این اساس ،هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین الگویی برای دانشگاه خدمت محور در
چارچوب خدمت به جامعه بوده است .این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد انجام شد .نمونهگیری با
روش هدفمند (از نوع گلوله برفی) انجامشده که شامل  51نفر از خبرگان آموزش عالی بودند .جمعآوری دادهها از
طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد بوده و بر مبنای رهیافت نظاممند استراوس و کوربین (کدگذاری باز،
محوری و انتخابی) تحلیل شدند .اعتبار سنجی از طریق مثلث سازی ،بازبینی مشارکتکنندگان و خبرگان آموزش
عالی صورت گرفت .یافتههای این پژوهش نشان داد که ابعاد الگوی پارادایمی شامل شرایط علی (نیروی انسانی،
شیوههای خدمترسانی ،فرهنگ دانشگاهی ،استقرار نظام تضمین کیفیت خدمات ،ساختار دانشگاه ،رهبری و
 5برگرفته از رساله دکترای رشته مدیریت آموزشی با عنوان «تدوین الگوی دانشگاه خدمت محور از منظر خبرگان دانشگاهی» در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
 .2دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران azarkh889@yahoo.com
( .3نویسنده مسئول) دانشیار گروه علوم تربیتی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران ،
yosefy650@yahoo.com
 .4استادیارگروه علوم تربیتی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران Rastgoo22@yahoo.com:
 .1استاد گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس و استاد مدعو اوپن یونیورسیتی هلندj.hatami@modares.ac.ir ،
 .6دانشیارگروه علوم تربیتی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران sadradden1356@yahoo.com
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مدیریت دانشگاه ،منابع مالی مستقل و ویژگی مطالبه گری ذینفعان) ،پدیده محوری (دانشگاه خدمت محور) ،شرایط
حاکمیت اعتماد جمعی و خودکارمدی جمعی) ،شرایط مداخلهگر (فرهنگ عمومی ،عوامل درون دانشگاهی وبرون
دانشگاهی) ،راهبردها (فرهنگسازی ،توسعه تعامل و ارتباطات ،حفظ استقالل دانشگاهی و آزادی علمی،
توانمندسازی ،مدیریت مشارکتی) ،پیامدها (ارتقاء کیفیت خدمات ،توسعه دانش و آگاهی ،توسعه فناوری و مشتری
محوری) میباشد که بر اساس آنها مدل دانشگاه خدمت محور طراحی و اعتبار یابی شد.
واژگان کلیدی :خدمت محوری ،دانشگاه خدمت محور ،نظام آموزش عالی ،نظریه داده بنیاد

مقدمه
با تحوالت اخیر فناوری و تأثیر آن بر روند خلق دانش ،کارکردهای دانشگاه نیز دستخوش تغییراتی قرار گرفت.
نقش دانشگاهها به نهادهایی که به جامعه خدمت میکنند ،تغییر یافت (یوالند و فارینگتن ،)2151 ،5دانشگاهها موظف
شدند دانش را برای خدمت به جامعه خلق و اشاعه کنند (وایت .)2151 ،2اوسترلینک ،)2111( 3مفهوم خدمت به
جامعه در دانشگاه را متضمن کوشش برای پیوند میان دنیای تحقیق و دنیای کسبوکار؛ ارتباط باز و فعاالنه با جامعه
و معرفی تحقیقها و قابلیتهای موجود در دانشگاه به جامعه؛ اشاعه و پراکنده کردن دانش در جامعه از طریق درگیر
شدن دانشجویان در موقعیتهای اجتماعی؛ یادگیری مادامالعمر از طریق آموزش یادگیری چگونه یادگرفتن میداند.
لذا ،ارائه خدمات در دانشگاه باید بنا به نیاز جامعه تغییر یابد و با تلفیقی از فناوریهای نوین و دانش جدید بستر
الزم را به سمت نوآوری و خالقیت در تولیدات آموزش عالی فراهم نماید.
امروزه کارکردهای دانشگاه و آموزش عالی بهسوی تنوع هرچه بیشتر پیش میرود .در دهههای گذشته دانشگاه
بخشی از چرخه تولید تلقی میشد که وظیفه آن آموزش نیروی انسانی متخصص بود اما اکنون وظیفه دانشگاه ،تنها
تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد نیست ،بلکه دانشگاه مایل است کار ویژه خود را در تولید دانش جدید،
آیندهنگری و تولید نرمافزارهای تغییر اجتماعی و درونی کردن هنجارهای مدرن جستجو کند .همچنین رسالتهایی
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زمینهای (پایبندی به ارزشهای اخالقی ،بسترسازی و تمهید امکانات ،رسالت و مأموریت دانشگاه ،چابک سازی،
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مانند انتقال دانش ،حفظ و ارتقای میراث فرهنگی ،هدایت جریان توسعه و آمادهسازی برای مواجهه با تغییرات
مورد آگاهی سازی حقوق شهروندی ،به شهروندان آموزشهای الزم را ارائه دهند .چراکه باید دانشگاه فراهم آورنده
خدماتی باشد که جامعه عمیقاً بدانها وابسته است (از قبیل دورههای کارآموزی در حوزههای جدید و نوآورانه،)...
در این میان دانشگاهها میبایست با ارائه راهحلهای نو برای پیچیدگیهای مسائل جاری جامعه در سطح ملی و
منطقهای پاسخگو باشد (شاپیرو .)41:2111،5ازاینرو ،دانشگاهها در تالشاند تا دانش تولیدشده خود را بهگونهای
درخور تقاضاهای بازار و مشتریان ارائه کنند و امروزه از دانشگاه انتظار میرود استداللهای کارکردی خود را منطبق
با رویکرد "خدمت محوری" 2به مشتریان و ذینفعان ارائه دهند (حمزا ،حسن و الهادی)2151،3؛ اما دانشگاهها
همچنان آرمانهای متعالیتری دارند که باید آن را حفظ کنند؛ زیرا فلسفه وجودی آن با اندیشیدن و اکتشاف حقیقت
گرهخورده است.
از طرفی دیگر ،دانشگاهها در شرایط جدید با مشکالت زیادی ازجمله فشارهای داخلی و خارجی و بحران اقتصادی
مواجه شده است .برای اینکه بتوانند با دیگر سازمانها رقابت کنند ،باید با تغییرات اقتصاد جهانی و فناوری همگام
شوند( .نیکوالی و همکاران .)2156 ،4در این شرایط ،دانشگاهها با بهکارگیری شیوه خدمت محوری میتوانند عالوه
بر درگیری با تغییر و تحوالت ،در مقابل نیازهای محیطی انعطافپذیری داشته باشند (حمزا و همکاران .)2151،1در
دهه گذشته نهادهای آموزشی شیوه خدمت محوری را برای بهبود فرآیندهای داخلی ،کیفیت و خدمات فناوری خود
کشف کردند (کنتوال و کتونن2111،6؛ مرسیی و آندریسکو .)2152،1بنا به دیدگاه محققان ،آموزش خدمت محوری
نوعی آموزش است که فرصت و امکان آموزش را برای همه ذینفعان فراهم میسازد .از دیگر تأکیدات این رویکرد،
پوشاندن فاصله بین افراد جامعه است که باعث ایجاد مشارکت و تعامل بیشتر میشود .نکته کلیدی این است که
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اجتماعی از آن جمله میباشد (ذاکر صالحی .)5336،31،عالوه بر این ،آموزش دانشگاهی ،امروزه ملزم شده تا در
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آموزش خدمت محوری بهنوعی آموزش تجربی بوده که «خدمت به جامعه » را بهعنوان «روش کار» خود در نظر
با توجه بهضرورت توسعه خدمت محوری و کارایی آن ،محققان تأکید داشتند که ایجاد فرهنگ خدمت محوری این
فرصت را برای نظام آموزش عالی فراهم میکند تا این شیوه در حوزه اخالقی نهادینه شود؛ سواد چگونگی ایجاد
راهکارهای نوآورانه و خالقیت در عملکرد کارکنان ،دانشجویان و منابع دیگر ارتقاء یابد؛ وظیفه محوری و نظام
پاداش دهی واقعیتر شده و دانش مشتریان کیفیتر میشود (کاالبریس 3و همکاران .)2153،همچنین ،ایجاد
جوسازمانی مبتنی بر خدمت محوری با تأثیر بر روی رفتار سازمانی منجر به افزایش قدرت سازمانی میگردد (مظهر
علی و مسعود احمد.)2153،4
جهت توسعه خدمت محوری ،سازمانهای عصر حاضر ازجمله دانشگاهها ناگزیرند به کیفیت محصوالت و خدمات
خود توجه کنند تا بتوانند مشتریان جدیدی را جذب و منابع درآمدی خود را تضمین و افزایش دهند .از سوی دیگر،
رشد سریع دانش و ظهور سازمانهای دانشبنیان 1نقش نظامهای آموزشی را بهعنوان ابزاری که دسترسی به دانش و
مهارتهای نوین را تسهیل میکنند ،برجستهتر و ضرورت توجه به بهبود کیفیت خدمات را در این نظامها آشکارتر
کرده است (قالوندی ،اشرفی و آقازاده .)5331،بر این اساس ،امروزه ارائه خدمات کیفی و استمرار آن کلید مزیت
رقابتی و مهمترین معیار موفقیت سازمانها و دانشگاههاست .این بدین معناست سازمانها تنها زمانی میتوانند مزیت
رقابتی خود را تداوم بخشند که توانایی ارائه خدمات نوینی را داشته باشند که مشتریان به آن نیاز دارند اما هنوز آن را
محقق نکردهاند (توماس .)2151،6بااینوجود ،تالش سازمانها همواره این بوده است که با اجرای استراتژیهای
سودمند و خالقانه بتوانند خودشان را از سازمانهای همتا متمایز کنند .یک روش غالب برای ارائه خدمت کیفی و
موفقیت در سازمانهای خدماتی ،داشتن استراتژی خدمت محوری است (اسمیت ،مالیر و یریج )2151،1که منجر به
افزایش مزیت رقابتی و ارزشآفرینی برای سازمان میشود.
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میگیرد (شانون و رابینسون.)2156،2

طراحی و اعتباریابی الگوی دانشگاه خدمت محور از منظر خبرگان آموزش عالی 513/

مطالعه حاضر بر " دانشگاه خدمت محور" 5متمرکز است .خدمت محوری :یعنی تفکر خدمت ،فرهنگ خدمت و
سازمانی طراحیشده برای ایجاد و ارائه خدمات مطلوب اشاره دارد (گرانروز ،2116،3کنتوال و کتونن ،2151 ،میرسیی
و آندریسکو )2152،شیوه خدمت محوری ( )SOاستراتژی است که مبتنی بر نیاز ذینفعان میباشد( .بلینکو و
همکارانش .)2155 ،4بهبود کیفیت خدمات و توانایی ساختن سیستمهای فناوری سازشپذیر که بهآسانی با تغییرات
داخلی یا خارج سازمان منطبق باشد ،از مهمترین هدف خدمت محوری است (میرسیی و آندریسکو.)2152،
همچنین ،خدمت محوری میتواند با تلفیق خدمات با سیستمهای فناوری منجر به ارائه فعالیتها و تواناییهای
جدید در سازمان شود (کنتوالو کنتونن .)2151 ،قابلیتهایی چون هوشمندی ،شایستگیها ،همکاری جمعی ،بهبود
فرهنگ و تسلط به سیستم اطالعات نیز از مؤلفههای خدمت محوری بوده که برای ذینفعان سودمندی به همراه دارد
(برایجر .)2113،1دانشگاه بایستی در دانشآموختگان ،ظرفیت تفکر انتقادی و یادگیری مادامالعمر ایجاد کند تا از
طریق آنها این ظرفیتها به جامعه منتقل شود (کوپیر)2111،6؛ بنابراین ،عملیات خدمت محوری شامل فراهم آوردن
تجهیزات و فناوری است که در این شرایط سازمانها خود را مسئول مشتریان خود میدانند .درواقع ،پاسخگویی به
نیاز ذینفعان ،انعطافپذیری ،تفکر جمعی ،اعتماد ،ارزشآفرینی ،شایستگی کارکنان خدمت دهنده ازجمله
مشخصههای خدمت محوری است.
علیرغم اهمیت دانشگاه خدمت محور در ارتقاء کارکردهای نظام آموزش عالی کشور ،در این مورد کار پژوهشی
عمیقی در چارچوب خدمت به جامعه صورت نگرفته است .به علت این محدودیت ،در پیشینه به بخشی از
پژوهشهای مرتبط اشاره میگردد.
باقری ،عباس پور و آقازاده ( )5335در طراحی «الگوی شایستگیهای دانشآموختگان دانشگاه اسالمی برای خدمت
محوری» یافتهها نشان داد که خصوصیت و مهارتهای موردنیاز در دانشآموختگان دانشگاه برای تأمین نیازهای
جامعه در این عصر عبارتاند از :تقوا و روحیه وظیفهشناسی و مسئولیتپذیری ،هوشمندی ،انطباقپذیری و توانایی
کار میان وظیفهای و میانرشتهای ،خالقیت و نوآوری ،کارآفرینی ،انعطافپذیری ،روحیه کار تیمی و گروهی.
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درواقع عملکردی که بر پایه و اساس خدمت استوار است (رویز و همکاران)2151،2؛ خدمت محوری به فعالیتهای
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درنتیجه ،دانشجویان از طریق مشارکت در آموزش دانشگاهی باید مهارتهای الزم را کسب کرده و آنها را به جامعه
پرنده ،رژه و شریف نیا ( )5333در تحقیقی با عنوان " رویکرد یادگیری مبتنی بر ارائه خدمات" به این نتیجه دست
یافتند که یادگیری با ارائه خدمت بهعنوان یک رویکرد مبتنی بر جامعه برای آموزش و یادگیری است زیرا ضمن
آمادهسازی دانشجویان برای کسب مهارتهای شغلی ،به آنها اجازه مشارکت مؤثر با جامعه را میدهد ،ازجمله فواید
این نوع یادگیری میتوان به یادگیری اثربخش دانشجویان و آماده نمودن آنها برای کسب مهارتهای برقراری
ارتباط مؤثر ،تفکر انتقادی و ایجاد حس مسئولیتپذیری اجتماعی اشاره کرد.
رحیمیان و همکاران ( )5336در تحقیقی با عنوان " طراحی مدلی از رهبری خدمتگزار" ابعاد الگوی پارادایمی
حاصل از تحلیل داده شامل :شرایط علی (ویژگیهای اخالقی و روانشناختی ،انگیزه خدمترسانی ،احساس تکلیف
الهی) پدیده محوری (رهبری خدمتگزار) ،شرایط زمینهای (چابک سازی چشمانداز ،مبانی دینی ،ارزشهای نظام
اسالمی) ،شرایط میانجی (استقرار نظام شایستگی محور ،تخصص و تجربه ،شبکه قوی ارتباطات و ،).راهبردها
(نهادینه کردن رهبری خدمتگزار و ارتقاء مدیریت) ،پیامدها (ارتقاء کیفیت رابطه رهبر-پیرو ،جو روانشناختی مبتنی
بر اعتماد ،نتایج اثربخشی فردی و سازمان) ،میباشد .بر این اساس ،توسعه و کاربست رهبری خدمتگزار تأثیر بسزایی
بر کل نظام آموزشی کشور و بهتبع آن کل جامعه خواهد داشت.
افکانه ،جعفری ،شریفی و قورچیان ( )5331در تحقیقی با عنوان " ارائه مدلی برای ارتقای خدمت محوری در
دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران" یافتهها بیانگر این است که مقولههای این پژوهش یعنی کیفیت خدمت محور،
رهبری خدمت محور ،جوسازمانی خدمت محور ،یادگیری خدمت محور و مدیریت ارتباط با مشتریان در وضعیت
مطلوب قرار ندارد و پیشنهادشده برای استقرار خدمت محوری ،مؤلفههای مورداشاره میتوانند بهعنوان یک مدل
مفهومی در ترسیم ارتقای خدمت محوری در دانشگاه مؤثر باشند .در مطالعه کوپیر ( )2111نیز ضمن تأکید بر روی
همین مؤلفهها ،به قابلیتهای دانشآموختگان و کارکنان دانشگاه که در چرخه خدمت محوری نقش ایفاء میکنند،
میپردازد.
کنتوال و کتونن ( )2151در پژوهشی با عنوان "خدمت گرایی در آموزش عالی" نشان دادند که خدمت گرایی
میتواند راهکاری برای کاهش هزینه و بهبود خدمات مبتنی بر وب در آموزش عالی و همکاری بین دانشگاهها را
گسترش دهد همچنین خدمت گرایی فرصتی برای مؤسسات آموزشی است تا دانش خود را تقویت کرده و این
مبنایی جهت مشارکت بین مؤسسات میگردد.
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منتقل کنند.
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حمزا و همکاران ( )2151در مطالعهای با عنوان "توسعه فرآیند مدیریت مبتنی بر خدمت گرایی جهت تضمین کیفیت
شاخصههای استاندارد در آموزش عالی و بهبود هزینههای آن باشد .برای دستیابی به این هدف ،نهادها باید یک
استراتژی برای بهبود مستمر کیفیت را توسعه و اجرا کنند .نهایتاً ،تأکید شده که سیستم مدیریت فرآیند بهعنوان
مناسبترین مدل در دانشگاه دارای توانایی تضمین کیفیت بر مبنای خدمت گرایی میباشد.
میرسیی و آندریسکو ( )2152در پژوهشی با عنوان " دانشگاه خدمت گرا :تحولی بهسوی نوآوری" به این نتیجه
رسیدند که سازمانها باید تکنیکهایی برای کیفیت کارشان ایجاد کنند که شیوه خدمت گرایی بهترین گزینه برای
خودکار کردن کیفیت فرآیندهاست .همچنین ،برای گزار به سمت یک دانشگاه خدمت گرا چالشهای غیر فناوری نیز
وجود دارد که یکی از مهمترین چالشها سهامداران دانشگاهها هستند که باید با سازمان خدمت گرا سازگاری حاصل
کنند .درنهایت ،این مطالعه سعی دارد از دانشگاههای آینده بهعنوان ستونی برای پیشرفت سازمانها و تحول جامعه
حمایت نماید.
سندیپ و همکاران ( )2154در تحقیقی با عنوان "مدل مفهومسازی فرهنگ خدمت" بر هشت اصل کلیدی در حوزه
فرهنگ خدمت تأکیددارند که عبارتاند از )5:آموزش و دانشافزایی  )2پاداش و کارکنان همراه  )3بازآفرینی و هم
آفرینی  )4جو و شرایط سازمانی  )1تغییر ،تحول و تکامل  )6جهتدهی ،تالفی و برخوردها  )1حفظ کانون و تمرکز
به خدمت  )1و همچنین انتقال ارزشها تأکید داشته و آن را در مورد رضایت مشتری (دانشجویان) سودمند میداند.
زدحمل و همکاران )2151( 5در مطالعهای بر روی "کیفیت خدمت محوری" ،مؤلفههایی شناسایی نمودند که
عبارتاند از :وضعیت ظاهری و امکانات ،قابلاطمینان بودن خدمت ارائهشده ،تمایل و رغبت کارکنان برای
پاسخگویی به مشتری ،مهارت و تبحر کارکنان ،ادب و نزاکت کارکنان ،صداقت و قابلاعتماد بودن کارکنان ،امنیت
قابلدسترسی بودن خدمات ،ارتباط با مشتری ،درک و شناخت مشتری .درنتیجه ،تقویت این عوامل میتواند بر
کیفیت خدمات ارائهشده تأثیر داشته باشد .این پژوهش پیشنهاد میکند که دانشگاهها باید خود را در معرض نقد و
نوسازی قرار دهند تا در منظر مشتریان داخلی و خارجی موردحمایت قرار گیرند.
فجار ،نورکایو واسرایت نصری )2151( 2در تحقیقی با عنوان "آموزش عالی مدرن با معماری سیستم خدمت گرایی
( ")SOنشان دادند که ساختار خدمت گرایی یک اکوسیستم جدید مبتنی بر خدمت گرایی و هدف آن ایجاد پیوند
1

.Zethaml&etal
2. Fajar,Nurcahyo,&Sriratnasari
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دانشگاه" یافتهها حاکی از این است که تضمین کیفیت در دانشگاهها میتواند به معنای افزایش کیفیت و رشد
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بین دانشجویان ،اساتید و سایر ذینفعان میباشد و نیز انتظار میرود که این تحول در آموزش با استفاده از
توسعه جامعه ایجاد میکند که این تجربه جدید یادگیری را عمیقتر ،آموزش مهارتها ،ارتقاء قابلیتهای اشتغالزایی
و نیازهای آموزش مقرونبهصرفه را فراهم مینماید.
مظهر علی و مسعود احمد ( )2153در پژوهش " شناسایی عوامل تعیینکننده وفاداری دانشجویان به دانشگاه :با
رویکرد مبتنی بر خدمت گرایی" نشان دادند که این مطالعه کیفیت دانشگاه ،عملکرد عوامل اجرایی ،امکانات فیزیکی،
رضایت دانشجویان ،تصور و درک آنان از دانشگاه را بهعنوان عوامل تعیینکننده وفاداری دانشجویان ذکر نمودهاند.
نتایج بیانگر تأثیر قابلتوجه عوامل یادشده بر وفاداری و رضایت دانشجویان نسبت به خدمات دانشگاه دارد؛ بنابراین،
این مطالعه میتواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد دانشجویان به دانشگاه داشته باشد.
با توجه به نتایج مطالعات انجامشده بر روی مفهوم خدمت محوری و تعهد دانشگاهها در پاسخگویی به نیاز
ذینفعان ،تالش برای درک این نیازها جهت ایجاد تغییر و نوآوری در خدمات و بهکارگیری همه توان دانشگاه در
ابعاد گوناگون آموزشی ،پژوهشی ،مهارتی ،فن آورانه و ...امری ضروری است و دانشگاهها باید استراتژی خود را بر
ارزشها ی مشتری محوری استوار کنند تا وضعیت خود را در محیط رقابتی امروز ارتقاء بخشند؛ بنابراین ،خدمت
محوری یک عامل تعیینکننده و یکجهت گیری استراتژیک برای دانشگاه است؛ اما این جهتگیری باید متناسب با
تغییرات و درک نیاز جامعه باشد .البته در صورتی این امر محقق میشود که خدمت محوری در کلیه سطوح دانشگاه
به یک باور تبدیلشده و همگی خود را به آن متعهد و پایبند بدانند.
در حال حاضر ،بنا به وضعیت نظام آموزش عالی ایران ازجمله دموکراتیزه شدن دانش ،کاهش جامعیت و مشروعیت
علمی دانشگاهها ،رشد نامتوازن ابعاد کمی و کیفی خدمات ،کاهش توان مالی دانشگاهها و.مواجه شده است
(میرصالحی ،زمانی و بیگی .)5336 ،ازاینرو ،دانشگاههای کشور جهت مقابله با این چالشها و بهبود خدمات خود
میتوانند با بهکارگیری رویکرد خدمت محوری عالوه برافزایش سهم خود در تولیدات علمی با کاربردی سازی آن
به سمت پاسخگویی به نیاز جامعه حرکت کنند .لذا ،با نظر به اهمیت مسئله و کمبود پژوهشهای داخلی در زمینه
توسعه دانشگاه خدمت محور ،برای نخستین بار در پژوهش حاضر تدوین الگوی دانشگاه خدمت محور در
چارچوب کارکرد خدمت به جامعه با رویکرد نظریه داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفت.
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فناوریهای نوین یادگیری مؤثر و کارآمدی برای فراگیران داشته باشد .درنهایت این نوآوری فرصتی غنی برای
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روششناسی تحقیق
دستیابی به توصیف عمیق و غنی از تجارب و نگرش مشارکتکنندگان نسبت به ابعاد و مؤلفهها ،عوامل زمینهای
تسهیلکننده و بازدارنده به روشهای بهکارگیری دانشگاه خدمت محور در دانشگاههای ایران ،از روش پژوهش
کیفی-راهبرد نظریه داده بنیاد (کوربین و استراوس )2111 ،5استفادهشده ،شیوه نمونهگیری هدفمند بوده است .از
دیدگاه کرسول )2111( 2در نمونهگیری هدفمند ،3هدف انتخاب مواردی است که سرشار از اطالعات 4باشند و
پژوهشگر را در شکل دادن مدل نظری یاری دهند و تا جایی ادامه مییابد که طبقهبندی مربوط به دادهها و اطالعات
اشباع شود (فراستخواه .)5336 ،در این پژوهش بر اساس معیار تخصص و تجربه مشارکتکنندگان در زمینه نظام
آموزش عالی و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری با  51نفر مصاحبه انجام شد .برای گردآوری دادهها عالوه بر
مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشگاهی ،از روش مطالعه اسناد مکتوب و بررسی پیشینه پژوهش (مانند
کتابها و مقاالت صاحبنظران دانشگاهی) استفاده شد.
تحلیل دادههای کیفی بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد (کوربین و استراوس ،)2111،طی سه مرحله (کدگذاری باز،
محوری و انتخابی) انجام گرفت .با استفاده از الگوی پارادایمی استراوس و کوربین (پدیده محوری ،شرایط علی،
شرایط زمینهای ،عوامل مداخلهای ،راهبردها و پیامدها) مدل دانشگاه خدمت محور طراحی و اعتبار یابی شد .در
جدول شماره ( )5بخشی از ویژگی جمعیت شناختی مشارکتکنندگان در مصاحبه ذکرشده که به دلیل محدودیت ،از
ذکر اسامی مستقیم خودداری شده و برای هر نفر کد اختصاصی به شرح جدول زیر منظور گردید.

1.Corbin&Struass
2. Creswell
3
. Purposive sampling
4
. Information-rich

Downloaded from ihej.ir at 15:44 +0330 on Tuesday January 19th 2021

هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی برای ارتقاء دانشگاه خدمت محور بوده است .ازنظر روششناختی بهمنظور
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جدول  :1اعضای نمونه پژوهش
ردیف

عضو هیئتعلمی موسسه پژوهش و برنامهریزی

برنامهریزی آموزش عالی

حضوری

مصاحبه
شوندگان

5
2
3
4
1

آموزش عالی
عضو هیئتعلمی موسسه پژوهش و برنامهریزی

اقتصاد آمورش عالی

حضوری

()2

آموزش عالی
عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبایی

برنامهریزی آموزش عالی

حضوری

()3

عضو هیئتعلمی موسسه پژوهش و برنامهریزی

مدیریت آموزش عالی

حضوری

()4

آموزش عالی
عضو هیئتعلمی موسسه پژوهش و برنامهریزی

مدیریت آموزشی

آموزش عالی
6

()5

عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و

فلسفه آموزشی/آموزش عالی

حضوری

()1

حضوری

()6

اجتماعی
1

عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و

انسانشناسی/آموزش عالی

تلفنی

()1

اجتماعی
1

عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران

روانشناسی تربیتی /آموزش

حضوری

()1

عالی
3

عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران

انسانشناسی/آموزش عالی

تلفنی

()3

51

روسای دانشگاههای برتر کشور

مدیریت آموزشی /آموزش عالی

حضوری

()51

55

روسای دانشگاههای برتر کشور

برنامهریزی آموزش عالی

حضوری

()55

52

روسای دانشگاههای برتر کشور

مدیریت آموزشی /آموزش عالی

تلفنی

()52

53

عضو هیئتعلمی دانشگاههای برتر کشور

مدیریت آموزشی

تلفنی

()53

54

عضو هیئتعلمی دانشگاههای برتر کشور

مدیریت آموزشی

حضوری

()54

51

عضو هیئتعلمی دانشگاههای برتر کشور

برنامهریزی آموزشی

حضوری

()51
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مسئولیت

تخصص

شیوه مصاحبه

کد اختصاصی
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اعتبار یابی یافتههای پژوهشی
پارادایمی کامل و با دادهها و مدلهای قبلی مقایسه شد و به علت اینکه مدل دانشگاه خدمت محور در پژوهش
حاضر باهدف خدمت به جامعه ارائه میشد ،وجوه تغییر آن در مفاهیم و مقولهها روشن و دوباره تنظیم شد .همچنین
بر اساس معیارهای ارائهشده برای اعتبار سنجی پژوهشهای کیفی ،اقدامات الزم به شرح جدول شماره ( )2انجام
گرفت.
جدول :2روشهای اعتبار سنجی یافتههای پژوهش
تکنیکهای اعتبار سنجی در این پژوهش

معیارها
اعتبار سازه
تائید پذیری

تشریح مراحل انجام تحقیق ،نحوه کدگذاری ،استخراج مفاهیم و مقوله و طبقات کدگذاری باز،5

محوری و انتخابی
-فرایند انجام کار در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار داده شد تا صحت یافتههای تأیید گردید

روایی بیرونی
انتقالپذیری

2

روایی درونی
باورپذیری

3

شرح مشخصات مصاحبهشوندگان :انتخاب نمونهها بر اساس تخصص در زمینه آموزش عالی و آشنابا مسائل دانشگاههای کشور
منابع دادهها :مصاحبه با خبرگان آموزش عالی و اعضای هیئتعلمی دانشگاهمثلث سازی روش جمعآوری اطاعات :از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و پیشینهپژوهشی
تطبیق توسط مشارکتکنندگان 1:نفر از مشارکتکنندگان ،فرایند تحلیل و مقولههای بهدستآمده رابازبینی کردند

پایایی

برای تأمین معیار قابلیت اطمینان نیز فرایند انجام مطالعه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت

(اطمینانپذیری)

و تأیید شد.

1

. Comfirmability
.Tr ansferability
2
.Credibility
1
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در طی تحلیل ،چند بار متن مصاحبهها برای یافتن مدل جدید موردبازنگری قرار گرفت .بهمنظور بررسی روایی مدل
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با توجه به سؤاالت پژوهشی ،مصاحبه نیمه ساختاریافتهای با  51نفر از خبرگان عالی ایران انجام شد .دادههای حاصل
از مصاحبهها ،بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد طی (کدگذاری باز ،5کدگذاری محوری ،2کدگذاری انتخابی)3
کدگذاری شدند .سپس ابعاد الگوی پارادایمی (پدیده محوری ،شرایط علی ،شرایط زمینهای ،عوامل مداخلهای،
راهبردها و پیامدها) کشف گردید .درنهایت با بررسی یافتههای حاصل از کدگذاری ،بررسی ادبیات پژوهش و
مصاحبه با متخصصین آموزش عالی الگوی دانشگاه خدمت محور (در چارچوب خدمت به جامعه) طراحی و
موردبحث قرار گرفت .در ادامه بهطور مختصر به این فرایند اشارهشده است.
در مرحله کدگذاری باز ،پس از بررسی جملهها و مشخص شدن دادههای خام برای رسیدن به کدهای اولیه کلیه
عبارات بهدقت بررسی ،مفهوم کلیدی مستتر در هریک از عبارتها استخراج شد .بهعنوان نمونه «جهت ارتقاء فضای
خدمت محوری ،دانشگاه باید دارای مدیریت مستقل و بدون مداخله عوامل خارجی (گروههای سیاسی) اداره شود»
در این عبارت مفهوم استقالل دانشگاهی بهعنوان یک کد قابل استناد است .کدهای اولیه با توجه به سنخیت با سایر
کدها کشفشده و در ذیل مفهوم کالنتری قرار گرفت ،این فرایند ،بارها تکرار شد تا پس از پاالیشهای مکرر،
کدهای اولیه به مفاهیم و مفاهیم نیز هریک بر اساس فرایند تجانس مفهومی ،در قالب مفاهیم گستردهتر بهعنوان
مقوله سازماندهی شدند و همینطور مقوالت به وجود آمدند .برحسب شباهت مفهومی در قالب طبقاتی با یکدیگر
تلفیق شدند.

3

- Open Coding
4- Axial Coding
5- Selective Coding

Downloaded from ihej.ir at 15:44 +0330 on Tuesday January 19th 2021

یافتههای پژوهش

طراحی و اعتباریابی الگوی دانشگاه خدمت محور از منظر خبرگان آموزش عالی 561/
جدول  :3نتایج کدگذاری باز

پاسخگویی و

پاسخگویی به نیاز جامعه؛ ساختن اکوسیستمهایی مبنی بر دانشگاه؛

مسئولیتپذیری

توسعه زیستبوم دانشگاه؛ مطالبه گر بودن ذینفعان؛ توسعه

طبقه

اختصاصی

مصاحبهشو
ندگان
3،1،1،51،3

فرهنگ عمومی ،اعتمادسازی ،تأمین رفاه و سالمت جامعه؛
کیفیتبخشی و توسعه پایدار جامعه
ویژگیهای دانشگاه خدمت محور

افزایش تعامل و

داشتن خرد جمعی ،حس مشارکت و همکاری ،افزایش تعامل میان

مشارکتپذیری

کنشگران دانشگاهی ،توسعه ارتباطات الکترونیک ،شبکهسازی بین

،1،3،51،1،6

سازمانها ،گسترش روابط بینالمللی
توسعه دانش و

دانشآفرینی در جامعه ،توسعه فکر و اندیشه ،نوآوری و خالقیت،

آگاهی

توسعه فناوریهای نوین ،افزایش دانش اجتماعی

توانمندسازی

شایستگیهایی ازجمله داشتن روحیه وظیفهشناسی ،هوشمندی،

52،53
2،3،5،3،1

انطباقپذیری ،،توانایی کار میانرشتهای و فرا رشتهای،
انعطافپذیری ،کارآفرینی توجه به نیازهای غیرعلمی دانشجویان؛
تقویت مهارتهای بین فردی؛ روحیه کار تیمی ،درگیر شدن در
حل مسئله؛ یادگیری فعال؛ کمک به تعادل بخشی بیم محیطزیست
و انسان،

محور

دانشگاه خدمت

عوامل مؤثر بر ارتقاء

نیروی انسانی

تکریم ذینفعان ،تالش کارکنان و اعضای هیئتعلمی در تأمین نیاز

6،1،52

دانشجویان ،مسئولیتپذیری و داشتن تعهد به جامعه،
فرهنگ

اولویت قرار دادن تأمین نیاز ذینفعان ،توجه به منافع عمومی،

دانشگاهی

اعتقاد به باورها و ارزشهای اخالقی (تعهد اخالقی) ،تقویت

6،2،1،1،3

 .5کد اختصاصی مصاحبهشوندهها مربوط به مشارکتکنندگان در مصاحبه است که از طریق این کد به نظرات آنان استناد شده
است
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مقولهها

نمونه مفاهیم

کد
1
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روحیه جامعهپذیری علمی دانشجویان ،توسعه سرمایه انسانی،

ابزارها

نحوه خدمترسانی ،اطالعرسانی ،آموزش از راه دور یا آموزش

2،3،6

آنالین (جهت کاهش هزینه) ،انتقال سریع اطالعات،
استقرار نظام

توسعه رقابتپذیری ،پاسخگو بودن ،توسعه پایدار

1،53،51

تضمین کیفیت
توسعه فناوری

گسترش فناوری اطالعات و ارتباط ،یکپارچهسازی در خدمات،

55 ،1 ،4 ،5

تعامالت نوآورانه ،توسعه کسبوکارهای فناورانه ،مراکز رشد و
دانشبنیان
رهبری و

پاسخگویی و شفافیت ،تصمیمگیری مشارکتی ،شایستهساالری،

مدیریت دانشگاه

رعایت عدالت و برابری ،ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع

51،3،1

عمومی
نگرش حاکم در

دانشگاه محل تولید علم است یا انتقالدهنده علم ،کلینگری،

دانشگاه

وحدت رویه

ساختار

انعطافپذیری ،چابک سازی ،تمرکززدایی

3،53،51
،3،1

غیرمتمرکز
داشتن منابع

اقتصاد باز ،داشتن منابع متنوع و استقالل مالی و عدم وابستگی

3،51،52

مالی

دانشگاه

شایستگی)

عادالنه (مبتنی بر

نظارت و ارزشیابی
مأموریت

ویژگی مطالبه

مطالبه گری جامعه (کنشگران دانشگاهی) ،انتقادگر بودن ،درگیر

گری ذینفعان

شدن در حل مسائل جامعه ،عالقهمند به فعالیتهای مشارکتی

نیازسنجی و

تعریف خدمات موردنیاز دولت-جامعه (جامعه غیرانسانی و

ارزشیابی

محیطزیست) ،استانداردسازی در ارائه خدمات ،توجه به کیفیت

3،1،1،51
3 ،3،1

زندگی ،انتقادگری ،تکثر و تنوعبخشی در خدمات ،بازاندیشی
مداوم و ارزشیابی مستمر در خدمات
تحقق چشمانداز

دانشافزایی ،افق گشایی در دانش ،توسعه درک و فهم جامعه،

و مأموریتها

تربیت نیروی انسانی ماهر ،ارتقاء دانش اجتماعی،

51،1،54
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آموزش و آگاهی بخشی

طراحی و اعتباریابی الگوی دانشگاه خدمت محور از منظر خبرگان آموزش عالی 563/
اخالقی

ارزشهای

اعتقاد به

ارزشها

انسانی متعهد

(تعهد اخالقی)
استقرار ساختار
مشارکتی

شبکهسازی بین نهادها و دیگر ارگانهای جامعه ،ارتباطات

1،1

چندرسانهای

فرهنگ

استقرار فرهنگ دانشگاهی ،ایجاد فضای امن ،داشتن تعهد اخالقی،

دانشگاهی

احترام به ارزشهای دیگران ،پذیرش چند فرهنگی و میان فرهنگی،

5،3،11

کمک به هم نوعان
ارائه برنامههای آموزشی موردنیاز ،محیط و فضای بانشاط و پویا،

1،3،515،53

ایجاد رشتههای جدید (میانرشتهای و فرارشته ای) ،استخدام
بسترسازی و تمهید امکانات

تعالی آموزش

نیروی جوان متعهد ،توجه به ارتقاء عناصر آموزشی (اساتید و
دانشجویان) ،تجهیزات الزم و کیفیتبخشی به محتوای منابع برای
آموزش

توسعه پژوهش

انجام پژوهشهای مسئله محور ،ارائه راهکارهایی برای حل مسائل

4،6

جامعه
عدالت آموزشی

عدالت سازمانی ،توزیع برابر امکانات آموزشی ،توجه به مناطق

1،1،54

آموزشی حاشیهنشین ،دسترسی به آموزشهای عمومی
استقالل دانشگاه

داشتن استقالل سازمانی ،استقالل استخدامی ،احترام به قواعد

،3 ،4 ،5

آکادمیک ،برخورداری از مالکیت حقوقی ،فراهم کردن
زیرساختهای الزم،
خصوصیسازی دانشگاه ،رقابتپذیری ،افزایش انگیزه یادگیری در
دانشجویان (بهبود یادگیری) ،نیاز به جامعه باز ،جامعه دموکراتیک،
آزادی عمل
شایستهساالر

استقرار نظام

برقراری عدالت

رعایت عدالت اجتماعی ،ریشهکنی فقر و نابرابری ،رفع تبعیض

2،3

و برابری
شایسته محوری

باور شایستگی زیردستان ،شایستهساالری در مدیریت

53،51
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پایبندی به

نهادینه شدن ارزشها در تحقق خدمترسانی مؤثر ،تربیت نیروی

55،53
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اقتصادی

دانشگاهها به
بودجه دولتی

سازی

فرهنگ

جمعی

اعتماد

کیفیت

ارتقاء
مشتری محوری

آموزش و

آموزش فرهنگ خدمت محوری ،آموزش رفتار شهروندی ،آموزش

آگاهی بخشی

در جهت بهبود کیفیت خدمات ،ارتقاء دانش اجتماعی،

اعتماد و

اعتماد متقابل و اطمینان ،حاکمیت اعتماد جمعی ،خودکارآمدی

شفافسازی

جمعی

کیفیتبخشی

تأکید بر بهبود کیفیت ،اهتمام به ارتقاء کیفیت

،2،3

وابستگی به

تقاضامحوری ،وابسته بودن به مشتری و بازار ،توسعه ارتباطات

53،51،1

مشتری

ملی و بینالمللی،

رقابتپذیری

ارتقاء کیفیت خدمات ،افزایش خصوصیسازی

1،4

ساختار سیاسی ،مداخله گروهیهای داخلی و خارجی در دانشگاه،

،1،1

خطمشی سیاسی

دولت ساالری

وابستگی مالی دانشگاه به دولت ،افزایش بروکراسی

ایدئولوژی

ساختار سیاسی و ایدئولوژی دولتی بر نظام علمی (غلبه تفکر

زدگی

ایدئولوژیک بر آکادمیک)

مدرکگرایی

افزایش فارغالتحصیالن بیکار در جامعه ،نداشتن مهارتهای

51،3،55

3،5

3،4،6،1

1،2

موردنیاز بازار کار
دولتی

مدیریت

سیطره

دانشگاهی

فرهنگ

ضعف استقالل

انتخاب مدیران دانشگاه توسط دولت و نیروهای سیاسی ،عدم

دانشگاهی و

آزادی علمی برای نقد و بررسی مسائل  ،تاثیر عوامل خارج از

آزادی علمی

دانشگاه در جذب و ارتقاء هیئتعلمی  ،عدم شایستهساالری

ضعف فرهنگ

دخالت ارکانهای غیردانشگاهی در مسائل فرهنگی ،باورپذیر نبودن

دانشگاهی

ارزشهای فرهنگی ،کاهش ارزشهای اخالقی،

51،55،52

2،3،1
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شرایط

وابستگی

نداشتن استقالل مالی ،نبود تنوع منابع مالی ،وابستگی به دولت

4،6،1

طراحی و اعتباریابی الگوی دانشگاه خدمت محور از منظر خبرگان آموزش عالی 515/
عمومی

فرهنگ

چندگانه

فرصتطلبانه در میان عموم جامعه ،رواج فساد و آسیبهای
اجتماعی در جامعه

همکاری

و

مشارکت

از دانشگاه

کاهش تصدی دولت

افزایش تعامل و

تعامل بین داتشگاه-دولت و جامعه ،پشتیبانی جامعه (دولت-ملت)

ارتباطات

از دانشگاه ،توسعه روابط بینالمللی

استقالل

فراهم کردن فضای باز در محیط دانشگاه ،دادن اختیار و آزادی

دانشگاهی

عمل به دانشگاهها،

اقتصاد باز

استقالل مالی ،توسعه کسبوکاریهای دانشبنیان ،توسعه

6،1،5

3،2،5

1،6

کارآفرینی
آموزشهای رسمی (آموزش عملی به دانشجویان در دانشگاه و

توانمندسازی

مهارتهای
توانمندسازی و
ظرفیتسازی در
ذینفعان

51،55،3

شرکت در دوره های کارورزی) ،آموزشهای داوطلبانه ( شرکت
در فعالیت گروههای جهادی)،درگیر کردن افراد در ارائه خدمت
(حل مسئله)
ارتقاء دانش و آگاهسازی ،توسعه سرمایه انسانی ،یادگیری فعال،

51،52،1

افزایش تحرک و پویایی اجتماعی ،ارتقاء منزلت و مشروعیت
علمی دانشگاه ،توسعه پایدار جامعه

فناوری

توسعه فناوری
نوین

افزایش خالقیت و نوآوری ،گسترش ارتباطات الکترونیک ،انتقال
سریع اطالعات و کاهش هزینهها و از تأثیرات منفی آن ناپایداری
جهان ،نابودی بشریت و زیستبوم

دانشگاه

بازاری شدن

تجاری شدن دانشگاه؛ وابسته بودن به مشتری و بازار محوری ،به
مشتری محوری

1،1،5

خطر افتادن استقالل دانشگاهی ،مغایر با فلسفه دانشگاه دور شدن
از اهداف اصلی (گسترش علم) ،افزایش رقابتپذیری

3،2،3،1
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رفتارهای

کاهش اعتماد و اطمینان جمعی ،زرنگبازی و رفتارهای

2،3؛1
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کدگذاری محوری فرایند مرتبط کردن مقوالت فرعی به مقوالت اصلیتر و همانند کدگذاری باز از طریق «مقایسه
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کردن» و «پرسش کردن» تالش میشود تا مقوالت بر اساس «الگوی پارادایمی» ایجاد و کشف شوند (فلیک.)2111،5
در پژوهش حاضر یافتههای حاصل از کدگذاری محوری ،بر اساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین (پدیدهی
محوری ،شرایط علی ،شرایط زمینهای ،مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها) ،در جدول ( )4ارائه شدند.
جدول  :4کدگذاری محوری
پارادایم
پدیده
محوری

طبقات و مقولهها
دانشگاه خدمت محور
ویژگیهای خدمت محوری :پاسخگویی به نیاز جامعه ،تعهد ،اعتمادسازی ،کیفیتبخشی ،توسعه پایدار؛ گسترش
تعامل و مشارکت ،تأکید بر خرد جمعی؛ توسعه دانش و آگاهی؛ توانمندسازی (وظیفهشناسی ،انعطافپذیری،
هوشمندی ،یادگیری فعال و).
نیروی انسانی متعهد؛ داشتن فرهنگ دانشگاهی؛ ابزارها خدمترسانی (نحوه خدمترسانی و اطالعرسانی)
توسعه فناوری (عامل تسهیل گر در خدمات و گسترش ارتباطات)؛

شرایط
علی

استقرار نظام تضمین کیفیت :توسعه رقابتپذیری ،کیفیتبخشی در خدمات
استانداردسازی و نیازسنجی :انتقادگری ،تکثر و تنوعبخشی در خدمات ،بازاندیشی مداوم و ارزشیابی مستمر،
تعریف خدمات موردنیاز؛
رهبری و مدیریت دانشگاه؛ نگرش حاکم در دانشگاه؛ شفافسازی؛ ساختار غیرمتمرکز؛ منابع مالی مستقل،
ویژگی مطالبه گری در ذینفعان
بسترسازی و تمهید امکانات :استقرار ساختار مشارکتی ،اصالحات ساختاری ،استقرار فرهنگ دانشگاهی
(برونگرا) ،تعالی آموزش و پژوهش (مانند برگزاری دورههای آموزشی جهت ارائه خدمات بهتر) ،بسترسازی
دوره آموزشی میانرشتهای و فرارشته ای؛

شرایط

رسالت و مأموریت دانشگاه :دانشآفرینی (افق گشایی دردانش ،بهبود درک و فهم جامعه ،ارتقاء دانش

زمینهای

اجتماعی)،
چابک سازی و آزادسازی ظرفیتها :انعطافپذیری ،تمرکززدایی و بومیسازی
حفظ استقالل دانشگاهی :داشتن آزادی علمی ،شرایط اقتصادی مستقل
اعتمادسازی :حاکمیت اعتماد جمعی ،خودکارآمدی جمعی و نگرش جمعی
.Flick

1
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پایبندی به ارزشهای اخالقی :نهادینه شدن ارزشها در تحقق خدمترسان ی شایسته ،تربیت نیروی انسانی
فرهنگ اجتماعی حاکم (فرهنگ عمومی) ،کاهش اعتماد و اطمینان جمعی ،ضعف فرهنگ دانشگاهی،
مداخله عوامل درون دانشگاهی (تخصص مدیریت دانشگاه و توانایی اساتید ،شایسته محوری ،عدالت سازمانی،
ترویج سالمت سازمانی ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندی سازمان ،چابک سازی ،برنامهریزی استراتژیک)،
یادگیرنده بودن دانشگاه (یادگیری از طریق حل مسئله ،آموزش و پژوهش) ،تعامالت باز در سطوح ملی و
شرایط
مداخلهگر

بینالمللی،
فناوری (عاملی تسهیل گر در ارائه خدمات)
مداخله عوامل برون دانشگاهی :ساختار سیاسی ناپایدار ،مداخله دولت و گروههای سیاسی ،فضای سیاسی
نامطلوب ،متمرکزیودن ،بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
سیطره مدیریت دولتی :فقدان استقالل دانشگاهی و آزادی علمی ،ایدئولوژی زدگی ،مدرکگرایی،
مکانیسم نظارت و ارزیابی عملکرد :ارزیابی مدام و مستمر عملکرد
فرهنگسازی :آموزش فرهنگ خدمت محوری ،تشویق و حمایت ،آموزش رفتار شهروندی ،آموزش در جهت
بهبود کیفیت خدمات ،ارتقاء دانش اجتماعی
افزایش تعامل و ارتباطات :تعامل بین دانشگاه-دولت و جامعه ،پشتیبانی جامعه (دولت-ملت) از دانشگاه ،توسعه
روابط ملی و بینالمللی
حفظ استقالل دانشگاهی و آزادی علمی :دست کشیدن دولت از نهاد دانشگاهی (ایجاد فضای باز در محیط

راهبردها

دانشگاه ،انتقادگری)؛ احیای استقالل استخدامی دانشگاهی؛ اقتصاد باز (تنوع منابع مالی ،توسعه کسبوکارهای
دانشبنیان) ،خصوصیسازی و داشتن اختیار عمل
توانمندسازی :آموزشهای رسمی (آموزش عملی به دانشجویان در سطح جامعه بهمنظور درک نیاز بازار کار)؛
آموزشهای داوطلبانه مثل گروههای جهادی ،درگیر کردن افراد در حل مسئله؛
توسعه مدیریت مشارکتی :حاکمیت تفکر جمعی ،انعطافپذیری ،تصمیمگیری مشارکتی و تقویت انجمنهای
علمی ،برقراری عدالت سازمانی و شایستهساالری
ارتقاء کیفیت خدمات :کیفیتبخشی ،تعهد و اعتمادسازی ،توسعه کارآفرینی ،گسترش تعامالت
توسعه دانش :آگاهساز ی ،توسعه دانش اجتماعی ،یادگیری فعال ،افزایش تحرک و پویایی اجتماعی ،کاربردی

پیامدها

سازی علم تولیدشده ،ارتقاء منزلت و مشروعیت علمی دانشگاه ،توسعه پایدار جامعه
توسعه فناوری :توسعه خالقیت و نوآوری ،افزایش ارتباط الکترونیک ،انتقال سریع اطالعات و کاهش هزینه،
تأثیرات منفی :ناپایداری جهان ،نابودی بشریت و زیستبوم
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مشتری محوری :وابسته بودن به مشتری و بازار محوری ،تجاری شدن دانشگاه ،،به خطر افتادن استقالل

کدگذاری انتخابی (مرحله نظریهپردازی) :در این مرحله از کدگذاری نظریهی برآمده از تحقیق ارائه میشود
(استراس و کوربین .)2111 ،نظریه به وجود آمده ،حول مقوله دانشگاه خدمت محور بهصورت مدل (روایت توصیفی
از پدیده محوری) ارائه میگردد.
روایت توصیفی این تحقیق به این شرح است« :از مجموع بررسی ادبیات پژوهشی و تحلیل نظرات
مشارکتکنندگان و بررسی اسناد ،میتوان نتیجه گرفت که دانشگاه خدمت محور با پشتوانه الزم و قابلیتهای عملی
خود ،میتواند استراتژی مطلوبی برای سازماندهی خدمات نظام آموزش عالی و کارکردهای دانشگاههای ایران باشد؛
دانشگاه خدمت محور رویکردی جهت ارزشآفرینی در خدمات دانشگاهی باهدف پاسخگویی به نیاز ذینفعان
است ،از تمام ظرفیتهای خود جهت دستیابی به این هدف استفاده میکند و آن را در اولویت برنامههای خود قرار
میدهد .تعهد ،پاسخگویی ،اعتمادسازی ،مشارکتپذیری (خرد جمعی) ،شفافسازی ،تولید دانش جدید و آگاهی
بخشی ،خالقیت و نوآوری ،کیفیتبخشی و توسعه پایدار جامعه از مشخصههای بارز دانشگاه خدمت محور ذکرشده
است».
دانشگاه خدمت محور دارای مدیریت مشارکتی و ساختار انعطافپذیر بوده و با ایجاد تعامل و همکاری با ذینفعان
به دنبال خلق فرصتهای جدید و کشف ظرفیتهای موجود و نیز انتقال دانش و تجربیات بین دانشگاه و جامعه
است؛ با توسعه دانش اجتماعی و اعتمادسازی منجر به بهبود فرهنگ عمومی شده و جامعه را در دستیابی به
فرصتها زندگی مطلوب یاری میرساند؛ ترسیم چشماندازهای نظام آموزشی ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی را در
میان کنشگران دانشگاهی نهادینه میکند ،دانشگاه خدمت محور دغدغه خدمت به مردم را دارد و محیط باز برای
تبادلنظر پژوهشگران میباشد؛ شرط تحقق دانشگاه خدمت محور برخورداری از ویژگیهایی نظیر تعهد و
پاسخگویی به نیاز جامعه ،پیشران بودن در تولید دانش جدید ،داشتن مشروعیت علمی ،تعالیجویی ،شفافسازی،
بازاندیشی و ارزشیابی مستمر در خدمات ،داشتن روحیه کار تیمی و مشارکت و داشتن انگیزه خدمترسانی به
ذینفعان است .دانشگاههای کشور با استفاده از این راهبردها :توسعه فرهنگ دانشگاهی خدمت محور ،ارتقاء سطح
مدیریت و توسعه مشارکت سازمانی ،ایجاد منابع مالی متنوع و داشتن استقالل اقتصادی ،ارتقاء کیفیت خدمات،
توسعه فناوری و نوآوری ،توسعه تعامل و مشارکتپذیری ،درگیر کردن جامعه در حل مسائل ،تقویت روحیه
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دانشگاهی ،دور شدن از اهداف اصلی (گسترش علم) ،افزایش رقابتپذیری
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جامعهپذیری علمی دانشجویان ،مطالبه گر بودن جامعه ،آموزش عملی به دانشجویان در سطح جامعه (بهمنظور درک
مسئولیتپذیری ،اعتماد متقابل ،حاکمیت فرهنگ جمعی و خودکارآمدی جمعی ،چابک سازی و آزادسازی
ظرفیتهای دانشگاه بهعنوان عوامل زمینهای میتواند عملیاتی سازی راهبردهای خدمت محوری را در دانشگاهها
امکانپذیر نمایند .البته تحقق چنین شرایطی منوط به کنترل و استفاده اثربخش از شرایط و عوامل مداخلهای نظیر
حفظ استقالل دانشگاهی و آزادی علمی ،استقرار نظام شایستهساالری در حوزه منابع انسانی ،کاهش سیطره مدیریت
دولتی ،ایدئولوژی زدگی ،بهبود ساختار حاکم (با تمرکززدایی) ،تقویت فرهنگ دانشگاهی ،ایجاد شبکه ارتباطات قوی
(بین دانشگاه-دولت و جامعه) ،عدم ثبات مدیریتی و ارزیابی مداوم و مستمر است که نقش تسهیلکننده و یا
بازدارنده در اجرایی ساختن راهبردها و بهتبع آن تحقق دانشگاه خدمت محور ،بازی میکنند .چنانچه دانشگاه خدمت
محور در دانشگاههای ایران نهادینه شود پیامدهایی برای ذینفعان دارد به این معنی که دانشگاه خدمت محور با
پاسخگویی به نیاز جامعه و مشتریان ،عملکرد و رفتار آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و با حاکم کردن فضای مناسب
مبتنی بر اعتماد متقابل ،مشارکت جمعی و خدمترسانی شایسته به ذینفعان منجر به نتایج مثبتی چون تعهد و
پاسخگویی ،کیفیتبخشی ،برقراری عدالت و برابری ،توسعه کارآفرینی ،ارتقاء منزلت و مشروعیت علمی دانشگاه،
گسترش تعامالت ،دانشآفرینی ،افزایش دانش اجتماعی ،یادگیری فعال و تحرک اجتماعی ،توسعه فناوری ،خالقیت
و نوآوری میشود ،اما در مقابل ،مشتری محوری میتواند منجر به بازار محور شدن و تضعیف استقالل دانشگاهی
گردد (یکی از پیامدهای آن میتواند این باشد که دانشگاه را در دستیابی به فلسفه وجودی خود یعنی گسترش دانش
دور کند ...که این مسئله مستلزم توجه جدی و سیاستگذاری مناسب جهت کاهش چنین پیامدهایی میباشد).

تشریح و تفسیر مدل دانشگاه خدمت محور در ایران
شرایط علی مربوط به پدیده دانشگاه خدمت محور :نیروی انسانی متعهد ،شیوههای خدمترسانی ،فرهنگدانشگاهی ،استانداردسازی و نیازسنجی (باهدف بازاندیشی مداوم و ارزشیابی مستمر) استقرار نظام تضمین کیفیت
خدمات ،دانشآفرینی (افق گشایی دردانش ،بهبود درک جامعه ،ارتقاء دانش اجتماعی) ،توسعه فناوری (عامل تسهیل
گر در خدمات ،گسترش ارتباطات و نوآوری) ،رهبری و مدیریت دانشگاه ،نگرش حاکم در دانشگاه ،شفافسازی،
ایجاد ساختار غیرمتمرکز ،منابع مالی مستقل ،داشتن ویژگی مطالبه گری در ذینفعان ازجمله عوامل به وجود آورنده
پدیده "دانشگاه خدمت محور" در نظام آموزش عالی ایران تأکید شده است .بنا به دیدگاه مصاحبهشوندگان منظور از
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نیاز بازار کار) و .میتواند امکان استقرار دانشگاه خدمت محور را فراهم سازند .همچنین ،دانشگاه بر اساس تعهد و
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نیروهای انسانی کارکنان و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها هستند که باید خود را متعهد و مسئول پاسخگویی به نیاز
است ( 1و  .)2امروزه نیروی انسانی باکیفیت و دانشمحور مهمترین مزیت رقابتی سازمان و کمیابترین منبع در
دستیابی به اقتصاد دانشمحور است .ارائه خدمات متفاوت و باکیفیت ،کاهش هزینهها ،خالقیت و نوآوری و افزایش
رقابتپذیری به علت وجود منابع انسانی باکیفیت و دانشمدار است .لذا سازمانهای پیشرو با درک این مهم در
جهت بهکارگیری بهینه از این منبع کلیدی در حوزههای گوناگون ازجمله ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی نهایت
تالش را میکنند (عبداله فام و ابراهیم پور .)5335،فرهنگ دانشگاهی حاکم نیز باید دارای اخالق حرفهای ،فرهنگ
یادگیری ،فضای اطمینانبخش و سیستم پاداش و ارزیابی داشته باشد (ذاکر صالحی ،)5331،کارکنان باید اولویت کار
خود را تأمین نیاز جامعه بدانند و در تعامالت به ارزشهای اخالقی پایبند باشند ،عالوه بر این ،فراهم کردن امکانات
الزم و ایجاد فضای مناسب و بانشاط در محیط دانشگاه در خدمترسانی مطلوب تأثیرگذار است .البته شیوههای
خدمترسانی به جامعه هم باید موردتوجه قرار بگیرد که میتواند از طریق آموزش (مانند آموزشهای حضوری یا
دورههای آنالین باهدف کاهش هزینه و انتقال سریع اطالعات) ،پژوهش و خدمات مشاورهای انجام شود ( .)3لذا
جهت ارتقاء خدمت محوری تعریف خدمات موردنیاز جامعه ،انتقادگری ،بازاندیشی مداوم و ارزشیابی مستمر
ضروری است.
بنا به دیدگاه خبرگان دانشگاهی در این پژوهش ،منظور از نگرش حاکم در دانشگاه این است که آیا دانشگاه محلی
برای تولید علم است و یا باید علم تولیدشده را به جامعه منتقل کند؟ فعالیتهای دانشگاه بایستی مورد نظارت و
بررسی قرار بگیرد که آیا این فعالیتها پاسخگوی نیاز جامعه بوده یا نه؟ ...مدیریت دانشگاه باید متناسب ساختار و
قواعد دانشگاهی انتخاب شود نه مدیریت سیاسی و یا با اعمال فشار گروههای برون دانشگاهی؛ ساختار دانشگاه باید
انعطافپذیر و توانایی سازشپذیری در مقابل تغییرات محیطی را داشته باشد؛ کنشگران دانشگاهی (دانشجویان،
اساتید و کارکنان) دارای انگیزه مطالبه گری باشند زیرا مطالبه گر بودن ذینفعان در بهبود خدمات دانشگاهی بسیار
مؤثر است .البته مداخله دولت ،ایجاد فضای بسته و وابستگی مالی میتواند از علل اصلی عدم بهکارگیری مطلوب
شیوه خدمت محوری در دانشگاههای کشور باشد ( 5،3و .)6
دانشگاه خدمت محور ،بهعنوان پدیده محوری :در این پژوهش صاحبنظران آموزش عالی ویژگیهای خدمت
محوری را پاسخگویی به نیاز جامعه ،تعهد ،اعتمادسازی ،کیفیتبخشی و توسعه پایدار؛ گسترش تعامل،
مشارکتپذیری و خرد جمعی؛ توسعه دانش و آگاهی؛ توانمندسازی (وظیفهشناسی ،هوشمندی ،ارتقاء مهارتهای
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مشتریان و دیگر ذینفعان بدانند و البته نحوه برخورد ،شایستگی و مهارت آنان در ارائه خدمت مطلوب بسیار مؤثر
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شغلی و ).بیان نمودند ( 2و  3و  .)1در پژوهشهای بسیاری از محققان در زمینه خدمت محوری بر یادگیری مهارت،
دانش جدید ،یادگیری فعال ،آموزش و مشارکتپذیری را از مشخصات خدمت محور شدن در دانشگاهها میدانند
(باقری ،عباس پور و آقازاده)5335،؛ قابلیت مشارکت ،تیم سازی ،پژوه محور بودن ،وظیفه مداری و همراه و سازگار
شدن (فرساید)2151،5؛ هوشمندی و نگرش مثبت خود یادگیری و خودسازمانی ،حل مسئله ،ایدههای جدید و
نوآوری ،مسئولیت و تعهد ،دانش کار تیمی ،توانمندسازی ،پاسخگویی ،سازگاری با تغییرات و محیطهای جدید،
توسعه مهارتها از معرفهای خدمت محوری محسوب میشود (پلنک.)2151،2
راهبردهای بهکارگیری پدیده محوری (دانشگاه خدمت محور) :جهت تحقق دانشگاه خدمت محور در
دانشگاههای کشورمان پنج راهبرد پیشنهادشده است .راهبرد اول "فرهنگسازی" است .عملیاتی کردن این راهبرد از
طریق آموزش و آگاهی بخشی در مورد فرهنگ خدمت محوری میسر میگردد .یکی از وظایف مدیران برای
فرهنگسازی ،فراهم کردن فرصتهای مداوم برای آموزش درون دانشگاهی و برون دانشگاهی ،تشویق و حمایت از
فعاالن این عرصه است ( 52و  .)53اهتمام در آموزش و افزایش معلومات شغلی و اجتماعی باعث آشنایی کنشگران
دانشگاهی از فرهنگ خدمت محوری و آگاهی از مزیتهای آن ،تغییر نگرش افراد و بهبود کیفیت خدمت و خدمت
محوری میشود ( .)54مظهر علی و مسعود احمد ( )2153تأکید داشتند بهکارگیری فرهنگ خدمت محوری این
فرصت را برای نظام آموزش عالی و دانشگاهها ایجاد میکند تا سواد چگونگی ایجاد راهکارهای نوآورانه و خالقیت
در عملکرد کارکنان ،دانشجویان و منابع دیگر ارتقاءیافته ،همافزایی ،وظیفه محوری و نظام پاداشدهی واقعیتر گشته
و اطالعات مشتریان دانشگاه کیفیتر میشود .راهبرد دوم " تعامل و ارتباطات" است .یکی از راههای توسعه
تعامالت دانشگاه ،تعامل بین دانشگاه -دولت و جامعه است که این نیازمند اعتمادسازی و پشتیبانی جامعه (دولت-
ملت) از دانشگاه است که میتواند در توسعه روابط محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی مؤثر باشد .راهبرد سوم "حفظ
استقالل دانشگاهی و آزادی علمی" است ازجمله راهکاریهای عملی آن دست کشیدن دولت از نهاد دانشگاهی،
احیای استقالل استخدامی و توجه با اصل شایستهساالری در انتخاب مدیران دانشگاه و جذب اساتید توانمند ،ایجاد
فضای باز در محیط دانشگاه و انتقادگری ،داشتن استقالل مالی با ایجاد تنوع در منابع ،توسعه کسبوکارهای
دانشبنیان میباشد .به تعبیر فراستخواه ( ،)5336استقالل دانشگاهی یعنی «موسسه آموزش عالی مجاز باشد بدون
1
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سازگاری و انطباقپذیری ،عامل تغییر و ارزشآفرینی در جامعه ،چابک سازی در سازمان ،قابلیتهای فناورانه ،کسب
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دخالت و تأثیر مستقیم نیروی خارج از دانشگاه ،به اداره امور بپردازد» .راهبرد چهارم " توانمندسازی" است .اجرایی
کار)؛ یادگیری فعال ،آموزشهای داوطلبانه (مثل گروههای جهادی و ).و درگیر کردن افراد در حل مسائل جامعه
میتواند عملی شود ( .)3راهبرد پنجم " توسعه مدیریت مشارکتی" است .این مهم نیز میتواند از طریق حاکمیت
تفکر جمعی ،تفویض اختیار و تصمیمگیری مشارکتی محقق شد .اتخاذ تصمیم بهتر ،باال رفتن روحیه ذینفعان،
اثربخشی و افزایش تعهد و تکامل فردی استداللهایی هستند که پدیده مشارکت در مدیریت دانشگاه را الزامی
میکند ( 6و .)1
شرایط زمینهای مربوط به پدیده دانشگاه خدمت محور :اتخاذ و توسعه راهبردهای مربوط به پدیده دانشگاه خدمت
محور بستگی به عوامل زمینهای در دانشگاه دارد شامل فراهم کردن تجهیزات ،سازماندهی کارکنان ،فناوری و
امکانات است که همگی جزء داراییهای سازمان هستند .در این شرایط سازمان مسئول مشتریان خود خواهد بود
یعنی فرایند خدمت را برای مشتریان تسهیل میکند (میرسیی و همکاران .)2155،اعتقادات و باورهای معنوی در
رهبران و معنویت در سازمان را میتوان از دیگر عوامل تأثیرگذار در خدمترسانی برشمرد (سندجیا و
کرتی .)2151،5چشمانداز و مأموریت دانشگاه ،نیز بهعنوان چراغراهنما و مسیر فعالیتهای دانشگاه را نمایان میکند
که توسعه دانش و تربیت نیروی انسانی توانمند از اصلیترین رسالت آن بوده است ( .)51بسترهای الزم جهت
عملیاتی کردن راهبردهای بهکارگیری دانشگاه خدمت محور از دیدگاه متخصصین آموزش عالی ( 2،4و  )1از طریق
استقرار ساختار مشارکتی ،اصالحات ساختاری ،چابک سازی و آزادسازی ظرفیتها (انعطافپذیری و تمرکززدایی)؛
استقرار فرهنگ دانشگاهی ،تعالی آموزش و پژوهش ،بسترسازی دوره آموزشی میانرشتهای؛ حفظ استقالل
دانشگاهی ،شرایط اقتصادی باز و متنوع؛ حاکمیت اعتماد جمعی و خودکارآمدی جمعی؛ و پایبندی به ارزشهای
اخالقی در خدمترسانی تحقق مییابد .البته ،استقرار ساختار مشارکتی با مشارکت همه ذینفعان در تصمیمگیری و
انجام فعالیتهای گروهی میسر میگردد.
استقرار فرهنگ دانشگاهی از طریق ایجاد فضای امن فرهنگی بهعنوان شاخص استقرار فرهنگ دانشگاهی ،ایجاد جو
خوشایند و محیط حمایتکننده امکانپذیر میشود ( .)3تعالی آموزش و پژوهش از طریق برگزاری دورههای
آموزشی جهت ارتقاء خدمات و انجام پژوهشهای مسئله محور و نیز با بسترسازی دوره آموزشی میانرشتهای و فرا
رشتهای انجام میشود ( .)2تمهید امکانات با تنوعبخشی به منابع مالی و استفاده از کل ظرفیتهای اجرایی و
1- kerti and Sendjaya
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شدن این راهبرد از طریق آموزشهای رسمی (آموزش عملی به دانشجویان در سطح جامعه بهمنظور درک نیاز بازار
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مدیریتی ،بهبود خدمترسانی ،تغییر ساختار سازمانی با رفع موانعی چون ساختار سیاسی حاکم و موازی کاری میسر
سیاستهای کلی دانشگاه و سیاستگذاری در حوزه فرهنگ ،کاستن از نظام سلسله مراتبی؛ اعتمادسازی و پایبندی به
ارزشهای اخالقی (که از ارکان اساسی خدمترسانی مؤثر به جامعه محسوب میشود) ،با نهادینهسازی ارزشها و
ایجاد فرهنگ اعتماد جمعی به ثمر خواهد نشست ( 4و .)6
شرایط مداخلهگر مؤثر بر راهبردهای بهکارگیری دانشگاه خدمت محور :این شرایط عوامل تسهیلکننده و بازدارنده
را دربرمی گیرند که بر اتخاذ راهبردهای بهکارگیری دانشگاه خدمت محور دخیل هستند .فرهنگ اجتماعی حاکم
(فرهنگ عمومی) ،کاهش اعتماد جمعی ،ضعف فرهنگ دانشگاهی؛ مداخله عوامل درون دانشگاهی :مانند تخصص
مدیریت دانشگاه و اساتید توانمند ،شایسته محوری ،عدالت ،ترویج سالمت سازمانی ،رضایت شغلی ،رفتار
شهروندی ،چابک سازی ،برنامهریزی استراتژیک ،یادگیری فعال (یادگیری از طریق حل مسئله ،آموزش و پژوهش)،
بهکارگیری فناوری (عامل تسهیل گر در ارائه خدمات)؛ و عوامل برون دانشگاهی :ساختار سیاسی حاکم (مداخله
دولت و گروههای سیاسی ،متمرکز بودن ،فضای سیاسی نامطلوب) ،سیطره مدیریت دولتی (فقدان استقالل دانشگاهی
و آزادی علمی ،ایدئولوژی زدگی ،مدرکگرایی) از عوامل مداخلهگر مؤثر در عدم تحقق دانشگاه خدمت محور
میباشد ( 5،3و  .)51بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،ضعف فرهنگ دانشگاهی و فقدان اعتماد و شفافیت
بین دانشگاه و جامعه در عدم تحقق خدمت محوری تأثیر دارند .همچنین عدم توجه به تخصص و تجربه در گزینش
مدیران ازجمله عوامل بازدارنده رهبری مطلوب در دانشگاه است ( .)3بر اساس اصل عدالت و با تکیهبر اندیشه
برابری ،نظام آموزش عالی باید گامهای مؤثری جهت کاهش و رفع نابرابری در دانشگاهها بردارد (مانند توجه به
مناطق حاشیهنشین) .داشتن نگاه عادالنه و ارائه خدمات بر اساس عدالت بهدوراز هرگونه تبعیض باعث گسترش
احساس تعلق به سازمان و جامعه و تقویت فرهنگ عدالت محوری در سطوح مختلف دانشگاه که موجب ارتقاء
سالمت سازمانی میگردد ( .)5حاکم بودن فضای یادگیری مداوم در دانشگاه با درگیر کردن ذینفعان در حل مسائل
موجب افزایش تحرک و پویایی جامعه و ارتقاء کیفیت خدمات میشود (یادگیری خدمت محور) " .شایسته
محوری" وجه دیگری است که بر اساس آن مدیران ،اعضای هیئتعلمی و کارکنان توانمند و شایسته جذب دانشگاه
میشوند؛ زیرا در نظام شایسته محوری ارتقاء بر اساس تعهد و توانایی افراد انجام میگردد ( .)55حاکمیت نظام
شایسته محوری روند عملیاتی کردن راهبردهای ارتقاء خدمت محوری را تسهیل و فقدان آن مانع تحقق دانشگاه
خدمت محور خواهد شد.
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میگردد .چابک سازی سازمانی و آزادسازی ظرفیتها از طریق ساختار انعطافپذیر ،غیرمتمرکز و بومیسازی
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در نظام آموزش عالی ایران سیاستهای سازمان مرکزی دانشگاهها از ثبات الزم برخوردار نیستند و هرازگاهی با
سیطره دولت و گروههای سیاسی در مدیریت دانشگاه و جذب کارکنان و اساتید از عوامل مداخلهگر مزاحمی هستند
که موجب فقدان استقالل دانشگاهی و آزادی علمی و ایدئولوژی زدگی شده و این عوامل بازدارنده تأثیر نامطلوبی
در عملکرد دانشگاه جهت خدمت محوری دارد .همچنین نظام دانشگاهی مستلزم استقرار مکانیسم نظارت و ارزیابی
میباشد ،در این صورت مجموعه عوامل دانشگاهی را بر اساس استانداردهای عملکردی ،به شیوه عادالنه و با توجه
به شایستگیهای الزم ارزیابی مینمایند ( 52و .)54
پیامدهای راهبردهای بهکارگیری در دانشگاه خدمت محور :راهبردهایی که مسئوالن دانشگاهها میتوانند در قبال
پدیده «خدمت محوری» اتخاذ کنند خواسته یا ناخواسته پیامدهایی به همراه خواهد داشت .ازجمله پیامدهای مثبت
راهبردهای توسعه دانشگاه خدمت محور " ارتقاء کیفیت" است که موجب کیفیتبخشی در خدمات ،اعتمادسازی،
مشارکتپذیری و همافزایی ،رضایتمندی شغلی ،ارزشآفرینی ،توسعه کارآفرینی و گسترش تعامالت خواهد شد؛
راهبرد"تولید دانش" که کار ویژه اصلی دانشگاه است در آگاهسازی و توسعه دانش اجتماعی ،یادگیری فعال ،ارتقاء
منزلت دانشگاه و توسعه پایدار جامعه تأثیر دارد .درواقع افزایش دانش و آگاهی ذینفعان در بهبود درک افراد و
داشتن جامعه سالم بسیار مؤثر است ( .)1پیامد دیگر آن " توسعه فناوری" است .ازجمله تأثیرات آن توسعه
خالقیت و نوآوری ،افزایش ارتباطات الکترونیک ،توسعه کسبوکارهای فناورانه و دانشبنیان ،اشتغالزایی ،توسعه
اقتصاد پایدار ،انتقال سریع اطالعات و کاهش هزینهها میسر میشود؛ اما در مقابل ،تأثیرات منفی آن باعث ناپایداری
جهان و بشریت و زیستبوم میگردد ( .)4همچنین راهبرد " مشتری محوری" عالوه بر پاسخگویی به نیاز ذینفعان،
درافزایش رقابتپذیری و خصوصیسازی تأثیر مثبت دارد در مقابل میتواند پیامدهای منفی هم داشته باشد ازجمله
وابسته بودن به مشتری و بازار محوری ،تجاری شدن دانشگاه موجب به خطر افتادن استقالل دانشگاهی و دور شدن
از اهداف اصلی (گسترش علم) میگردد ( .)51این در حالی است که بنا به رسالت دانشگاهها باید همواره پیشران
جامعه باشند و مرزهای دانش را به روی جهانیان بگشایند.
با توجه به نتایج حاصل از دیدگاه خبرگان دانشگاهی ،خدمت محوری در دانشگاههای کشور نامطلوب توصیفشده
است .لذا ،بهکارگیری مدل پیشنهادی میتواند در توسعه دانشگاه خدمت محور در نظام آموزش عالی ایران مؤثر و
عملی گردد (شکل .)5
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تغییرات جناحهای سیاسی ،شاهد تغییرات زود هنگامی در سیستم مدیریتی دانشگاه هستیم .لذا ناپایداری سیاستها،
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نتیجهگیری
مهمترین ویژگی جهان معاصر سرعت شتابان تغییرات در عرصههای مختلف جامعه است .پیامدهای این وضعیت
برای جوامع بخصوص برای سازمانهای مختلف به شکلهای تهدید و فرصت متجلی میشود .بدون شک
سازمانهایی موفق خواهند شد که بتوانند خدمات اثربخشی داشته باشد و تهدیدها را به فرصتهای جدید تبدیل
کنند .البته چنین دانشگاههایی باید خدماتش با نیاز جامعه تناسب داشته باشد .بر این اساس ،پژوهش حاضر جهت
دستیابی به این امر مهم ،با طراحی الگوی دانشگاه خدمت محور بر محور پاسخگویی به نیاز جامعه تأکید نموده
است .بررسی ادبیات و یافتههای حاصلشده نشان داد که خدمت محور شدن دانشگاه ،مجموعه از نتایج مثبتی را

Downloaded from ihej.ir at 15:44 +0330 on Tuesday January 19th 2021

شکل  :1مدل دانشگاه خدمت محور برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد
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برای نظام آموزش عالی ایران به دنبال دارد که میتواند تأثیر مطلوبی در ارتقاء خدمات دانشگاهی داشته باشد .از
کشور ،پژوهش نظاممندی صورت نگرفته است ،وجود این خأل اهمیت پرداختن به پژوهش حاضر را نشان میدهد.
لذا در این پژوهش بر مبنای نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه با خبرگان آمورش عالی الگویی برای توسعه دانشگاه
خدمت محور ارائه شد .از بررسی یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که شرایط علی شامل (نیروی انسانی،
شیوههای خدمترسانی ،فرهنگ دانشگاهی ،استقرار نظام تضمین کیفیت خدمات ،ساختار دانشگاه ،رهبری و
مدیریت ،استقالل دانشگاهی و فناوری) ،پدیده محوری (دانشگاه خدمت محور که ویژگیهای آن نظیر پاسخگویی،
تعهد ،اعتماد ،انعطافپذیری ،توانمندسازی و توسعه دانش ،)...شرایط زمینهای (پایبندی به ارزشهای اخالقی،
بسترسازی و تمهید امکانات ،رسالت و مأموریت دانشگاه ،چابک سازی ظرفیتهای دانشگاهی ،حاکمیت اعتماد
جمعی و خودکارمدی جمعی) ،عوامل مداخلهگر (فرهنگ عمومی حاکم ،عوامل درون دانشگاهی و برون دانشگاهی)،
راهبردها نظیر (فرهنگسازی ،توسعه تعامل و ارتباطات ،حفظ استقالل دانشگاهی و آزادی علمی ،توانمندسازی،
توسعه مدیریت مشارکتی) و پیامدها شامل (ارتقاء کیفیت خدمات ،توسعه دانش ،توسعه فناوری ،مشتری محوری)
میباشد .نتایج حاضر به لحاظ ویژگیهای خدمت محوری در دانشگاه از جهاتی با مطالعات باقری و همکاران
( ،)5335فرساد ( ،)2151پلنگ ( )2151همسویی دارد در ارتقاء کیفیت خدمات با یافتههای میرسیی و آندرسکو
( 2155و  )2152و کتونن و کنتوال ( ،)2151کوپیر ( ،)2111سندیپ ( ،)2154مظهر و مسعود ( ،)2153افکانه و
همکاران ( )5331و در دیگر یافتهها با پژوهشهای نیکوالی و همکاران ( ،)2151آسیایی ( ،)2151فجار و همکاران
( )2151مطابقت دارد .بنا به نظر خبرگان آموزش عالی در پژوهش حاضر ،دانشگاههای کشور به لحاظ خدمت
محوری وضعیت مطلوبی نداشته و توانایی الزم جهت پاسخگویی به نیاز ذینفعان را ندارند؛ زیرا رشد ناموزون در
ابعاد کیفی و کمی خدمات ،عدم توجه به نیاز جامعه ،نداشتن انعطافپذیری در قبال تحوالت محیطی و کاهش
مشروعیت علمی دانشگاه از دالیل اصلی ضعف خدماترسانی در دانشگاه در سالهای اخیر یادشده که در حال
حاضر این واقعیت باعث عقبماندگی کشور دررسیدن به توسعه پایدار در سطوح مختلف جامعه (محلی ،ملی و
بینالمللی) شده است ( 4،6،1و .).لذا دانشگاههای ما باید با فراهم نمودن بستر الزم ازجمله حفظ استقالل دانشگاهی
با کاهش مداخالت دولتی و گروههای سیاسی در مدیریت دانشگاه ،استقرار نظام تضمین کیفیت خدمات ،بازاندیشی
مداوم و ارزشیابی مستمر ،ارتقاء فرهنگ خدمت محوری در دانشگاه و افزایش مشارکتپذیری در تصمیمگیری،
زمینهساز ارتقاء خدمت محوری در نظام آموزش عالی باشند.
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دانشگاهها باید خود را آماده کنند تا در عصر پر چالش و رقابتی امروز حضوری فعال داشته باشند؛ مسلم است
محوری کمک میکند تا دانشگاهها و نظام آموزش عالی ضمن ارج نهادن به مقوله خدمت ،برای سازمان خود ارزش
و اعتبار نیز کسب کنند؛ خدمت محوری عبارتاند از ارزشآفرینی در سازمان از طریق تغییرات پیوسته و تحولی ،هم
آفرینی ،نگرش و باور مثبت به کار و خدمت ،ایجاد جوسازمانی مبتنی بر خدمت ،جهتدهی برای ارائه خدمت و
بهرهگیری از دانش و نگرش ذینفعان میداند .در این شرایط ،دانشگاهها برای گذار از تفکر در خود ،تفکر به جامعه
و نیاز مشتریان را در مسیر میپروراند (سندیپ .)2154،برای ارتقاء خدمت محوری ایجاد رویههای تشویقی و
حمایتی از کارکنان برای ترویج رفتار پسندیده بسیار مؤثر است (توماس .)2151،رحیمیان و همکاران ( )5331بر
نقش بی به دلیل رهبران در ارائه خدمات مطلوب تأکید کردند ،زیرا رهبران میتوانند در مسیر خدمت محوری
کلیدیترین نقش را داشته و جو مثبت خدمت را در سازمان ایجاد کنند.
در حقیقت توسعه دانشگاه خدمت محور با محوریت پاسخگویی به نیاز جامعه در راستای ایجاد تعامل سازنده میان
دانشگاه-دولت و جامعه منجر به تربیت شهروندان مولد و کارا ،بهبود فرصتهای شغلی برای دانشجویان از طریق
توانمندسازی هدفمند آنان جهت ورود به بازارهای کار ،تقویت بنیه علمی آموزشهای تخصصی مراکز علمی
بهوسیله حمایت از نهادهای مختلف مردمی و توسعه دانش اجتماعی بادانش آفرینی ،افزایش رقابتپذیری سالم برای
ارائه خدمات باکیفیت به جامعه ،تقویت روحیه مسئله محوری از طریق فرآیند حل مسئله با درگیر کردن ذینفعان در
آن و ارائه محتوای آموزشی به مردم برای ارتقاء مهارتهای الزم جهت بهتر زیستن (داشتن زندگی سالم و تأمین رفاه
جامعه) و یا از طریق آموزشهای فضای مجازی و...شود .از بررسی نتایج پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مدل
طراحیشده مبتنی بر ارزشهای حاکم در دانشگاههای کشور است .بر این اساس ،توسعه و کاربست دانشگاه خدمت
محور در دانشگاههای ایران با توجه به عوامل تسهیلکننده و بازدارنده آن و شیوههای بهکارگیری خدمت محوری
مطابق نظر متخصصین آموزش عالی طراحی و اعتبار یابی شد که نتایج آن میتواند تأثیر بسزایی در عملکرد و ارتقاء
خدمات مراکز آموزش عالی داشته باشد و درنهایت منجر به توسعه پایدار جامعه میشود.
آنچه باید موردتوجه سیاستگذاران آموزش عالی کشور قرار بگیرد این هست که برای توسعه دانشگاه خدمت محور
متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی باید آمادگی الزم در میان نیروی انسانی و مدیران دانشگاهی فراهم گردد؛
همچنین ،تغییر در قوانین ،رویهها و ساختارهای حاکم با کاهش تصدیگری دولتی میتواند بستر مناسبی در کاربرد
سازی راهبردهای ارائهشده (در پژوهش حاضر) جهت توسعه خدمت محوری ایجاد کند.
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با نظر به یافتههای حاصلشده ،راهکارهایی جهت توسعه دانشگاه خدمت محور پیشنهاد میگردد:
است؛
-

ارزشیابی مداوم و مستمر از رضایت ذینفعان در فواصل زمانی مشخص بهمنظور استانداردسازی و
نیازسنجی در ارائه خدمات مطلوب؛

-

تدوین برنامه آموزشی مدون برای کارکنان ،اساتید و دانشجویان در زمینه آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ
خدمت محوری ،ارتقای دانش ،مهارتها و تعالی اخالق حرفهای سرمایههای انسانی در دانشگاه؛

-

حفظ فرهنگ دانشگاهی جهت توسعه خدمت محوری در دانشگاهها از طریق تقویت تفکر انتقادی و
آیندهنگری ،تقویت جامعهپذیری علمی در دانشجویان جهت ورود به جامعه ،آموزش رفتار شهروندی،
احترام به عقاید و ارزشها (تعهد اخالقی)؛

-

ارتقای استقالل دانشگاهی و آزادی علمی در مؤسسات آموزش عالی (با کاهش مداخالت دولتی و
گروهیهای سیاسی) بهعنوان ضرورت الزم برای ارتقاء خدمت محوری بایستی موردتوجه باشد؛

-

ایجاد تغییر در ساختار دانشگاه با تمرکززدایی ،انعطافپذیری در برخورد با تغییرات محیطی ،تحول و
نوآوری در خدمات؛

-

استقرار نظام تضمین کیفیت خدمات از طریق مشتری محوری ،فراهم نمودن امکانات الزم ،ایجاد انگیزه و
پاداش دهی برای تشویق کارکنان جهت کیفیتبخشی در خدمات دانشگاهی؛

-

توسعه تعامل و ارتباطات بهمنظور بهبود خدمت محوری در دانشگاه با مشارکتپذیری و اعتمادسازی در
میان ذینفعان ،اشتراکگذاری دانش و تجربیات میان جامعه و دانشگاه ضرورت دارد؛

-

داشتن مدیریت دانشگاه توانمند با مشارکت همه ذینفعان در تصمیمگیری و واگذاری اختیارات (داشتن
مدریت مشارکتی)؛

-

توسعه دانشگاه خدمت محور مستلزم بهرهمندی از ظرفیت فناوریهای جدید در تسریع روند
خدماترسانی و کاهش هزینهها از طریق دورههای آموزش الکترونیک و نیز توسعه کسبوکارهای
دانشبنیان و کارآفرینی بهمنظور اشتغالزایی فارغالتحصیالن؛

-

توانمندسازی و احیای آموزش عالی از طریق بسط و تنوعبخشی در تولید و انتقال دانش و کاربردی سازی
آن ،افزایش دانش اجتماعی و آگاهی مردم باهدف توسعه خدمت محوری و پاسخگویی به تقاضای جامعه
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 افکانه ،صغری ،جعفری ،پریوش ،پاشا شریفی ،حسن ،قورچیان ،نادر ( .)5331ارائه مدلی برای ارتقای خدمت
محوری در دانشگاهها (واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران) .فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در
مدیریت آموزشی521-512 ،)5(3 ،

 ابراهیم پور ،داود؛ عبداله فام ،رحیم ( .)5335بررسی رابطه سالمت اجتماعی با رفتار شهروندی کارکنان دانشگاه
آزاد .مجله مطالعات جامعهشناسی511-526 ،)56(2،
 پرنده ،اکرم ،رژه ،ناهیده ،شریف نیا ،حمید ( .)5333رویکرد یادگیری مبتنی بر ارائه خدمات در آموزش
پرستاری .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی613-611 ،)1(3 ،

 سبحانی جو ،سبحان ،رحیمیان ،حمید ،عباسپور ،عباس ،طاهری ،مرتضی ( .)5336طراحی مدلی از رهبری
خدمتگزار برای دانشگاه فرهنگیان .مجله علوم تربیتی شهید چمران اهواز11-511 ،)5(6 ،
 شاپیرو،هارولدتی ( .)2111آموزش عالی و جامعه .مترجم :شروین مقیمی و شیماشصتی ( .)5336تهران:
انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 کرسول ،جان دبلیو ( .)2113طرح پژوهش رویکردهای کمی ،کیفی و ترکیبی .ترجمه علیرضا کیامنش و مریم
دانای طوس ( .)5336تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی451-421،

 قالوندی ،حسن ،اشرفی ،فرشید ،آقازاده ،کیوان ( .)5331ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر
اساس مدل هدپرف .فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی61-11،)56(1 ،
 فراستخواه ،مقصود ( .)5331روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه گراندد تئوری .تهران:
انتشارات آگاه211-213،
 فراستخواه ،مقصود ( .)5336استقالل دانشگاهی در ایران؛ پیش برندهها و بازدارندهها .مجموعه مقاالت همایش
ملی استقالل دانشگاهها؛ چالشها و راهبردها .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.

 باقری کراچی ،امین ،عباس پور ،عباس ،آقازاده ،احمد ( .)5335طراحی الگوی شایستگیهای دانشآموختگان
دانشگاه اسالمی برای خدمت محوری وتامین نیازهای جامعه ،فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسالمی-121 ،)3(5،
114

 ذاکر صالحی ،غالمرضا ( .)5336دانشگاه ایرانی (درآمدی بر جامعهشناسی آموزش عالی) .تهران :انتشارات
سمت نو11-31،
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