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 مقدمه
 

 شورک یک توسعه فرآیند در عالی آموزش نظام از بخشی عنوان به ها دانشگاه

 ارآمدک انسانی نیروی سازی آماده و تربیت با همواره و داشته حیاتی نقش

 دانشگا امروزه(. 1)دارند می بر گام جامعه توسعه راه در خود بروندادهای و

 اراید بایستی نوآوری، و دانش تولید در خود جایگاه و نقش به توجه با ها

 ،osterlinck .(2).باشد جامعه نیاز به پاسخگویی جهت الزم توانمندی

 حقیقت دنیای میان پیوند برای کوشش نتیجه در را دانشگاه در خدمت مفهوم

 وجودم های قابلیت معرفی و جامعه با فعاالنه ارتباط کار؛ و کسب دنیای و

 دانشجویان شدن درگیر طریق از دانش کردن اشاعه جامعه؛ به دانشگاه در

 یادگیری آموزش طریق از العمر مادام یادگیری اجتماعی؛ های موقعیت در

  (.9)داند می یادگرفتن چگونه و

 است راهبردی نمونه یک (Service-Oriented) محوری خدمت شیوه 

 روش ینا. است شده ریزی پایه سازمان افراد نیاز به پاسخگویی پایه بر که

 "خدمات" را آن که تحوالتش و تغییر و سازمانی واقعی برفرآیندهای

 مسیست ساختن توانایی و خدمات کیفیت بهبود(. 2) دارد تاکید نامیم،می

 ترین همم از باشد، منطبق تغییرات با آسانی به که پذیر سازش فناوری های

 خدمات تلفیق با تواند می محوری خدمت(. 5) است محوری خدمت هدف

(. 0) گردد سازمان جدید های توانایی ارائه به منجر فناوری، های سیستم با

 یادگیری ،(7)سازی فرهنگ جمعی، همکاری هوشمندی، چون قابلیتهایی

 مولفه از را پذیری مشارکت و جدید دانش کسب آفرینی، ارزش مهارت،

 می محوری خدمت سمت به حرکت لذا،(. 1)دانندمی محوری خدمت های

 سود فظح و جدید رقابتی های مزیت به دستیابی برای هوشمند روشی تواند

 مشتریان با ارتباط خدمات، ارائه در سهولت این، بر عالوه(. 3)باشد آوری

(. 11)است محوری خدمت موثر کارکردهای دیگر از مناسب پاسخگویی و

 الوهع محوری خدمت شیوه بکارگیری با توانند می هادانشگاه اساس، این بر

 و ذیریپ انعطاف افزایش به منجر محیطی، تحوالت و تغییر با درگیری بر

 .(11)گردند سازمانها و دانشگاه دیگر با تعامل توسعه

 از جزئی که است اهمیت دارای جهت آن از محوری خدمت موضوع 

 دانشگاه سازمانی فرهنگ از بخشی و دانشگاهی نظام راهبردی ارزشهای

 شود می آنان رضایتمندی و مشتری جذب موجب آن به توجه که هاست

 و دهی جهت وحدت به دستیابی محوری خدمت ارتقاء بنابراین،(. 12)

 انگیزه ایجاد جهت و سازد می پذیر امکان دانشگاهها در را یکپارچگی

 این دهنده نشان اینها واقع، در. دهند می پاداش آنان به کارکنان در خدمت

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

 کار، و کسب و قتحقی دنیای میان پیوند نظیر فرآیندهایی بر که است نفعان ذی نیاز به پاسخگویی بر مبتنی راهبردی محوری خدمت شیوه زمینه و هدف: 

 قاءارت بر موثر های مولفه تعیین و شناسایی  پژوهش این اصلی هدف لذا،. دارد تاکید جامعه در دانش اشاعه و دانشگاه در موجود های قابلیت معرفی

 .است بوده( جامعه به خدمت کارکرد با)محور خدمت دانشگاه

 طریق از ها داده. دش استفاده ساختاریافته نیمه مصاحبه تکنیک از اطالعات گردآوری منظور به. بود محتوا تحلیل نوع از کیفی تحقیق روش روش بررسی: 

 اشباع» عدهقا براساس نیز ها نمونه حجم. شد انجام هدفمند روش به گیری نمونه. اند گرفته قرار تحلیل و تجریه مورد مضامین محتوای تحلیل و کدگذاری

 .شدند تعیین عالی آموزش نظام نظران صاحب و ازخبرگان نفر15 تعداد به «نظری

 خدمت های یوهش شفافیت، و پاسخگویی انسانی، نیروی: از عبارتند محور خدمت دانشگاه ارتقاء در اصلی های مولفه که است این بیانگر نتایج ها: یافته

 نظام ستقرارا نیازسنجی، و سازی استاندارد دانشگاه، مدیریت و رهبری دانشگاهی، فرهنگ داشتن پذیر، انعطاف ساختار دانشگاهی، استقالل حفظ رسانی،

 .باشند می نوآوری و فناوری توسعه خدمات، کیفیت تنظیم

 آموزش ظامن مسئوالن اساس، براین. باشد می ضروری محور خدمت دانشگاه ارتقاء در موثر های مولفه تقویت مطالعه، این های یافته بنابه گیري: نتیجه

 .سازند مهیا را مهم این تحقق جهت الزم زمینه بایستی کشور عالی

 .کیفی محتوای تحلیل عالی، آموزش خبرگان دانشگاه، محوری، خدمت های مولفه واژگان کلیدي:

 04 تا 04 صفحات ،99 بهار ، 37 شماره ،13 يدوره و همکاران. آذر پزشکی مجله توسعه آموزش در علوم
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 99 بهار، 37ی ، شماره13ی پزشكی، دورهی آموزش در علوم ی توسعهمجله

 (.19) است استراتژیک اولویت یک نهادی، هر برای متعالی خدمات که است

 بهبود برای را (SO) محوری خدمت شیوه آموزشی، نهادهای کل، در

 ها ههزین کاهش و فناوری از بکارگیری کیفیت، ارتقاء داخلی، فرآیندهای

 فتارر روی تاثیر با محوری خدمت بر مبتنی سازمانی جو ،(0و5)کردند کشف

 پزشکی جامعه در(. 12)انجامد می سازمانی قدرت ارتقاء به سازمانی،

 یوندپ باعث که شده شناخته تجربی یادگیری نوعی محوری خدمت رویکرد

 اکیدت بسیار دانشجویان سازماندهی خود بر و شود می واقعی جهان با افراد

 وجود با اما،(. 15)شود می یادگیری تسهیل به منجر مسئله این که شده

 داخل در مسئله این هنوز دانشگاه، در محوری خدمت کارکردهای اهمیت

 از مورد چند به لذا. است گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد کمتر کشور

 .گرددمی اشاره شده، انجام گذشته در که پژوهشهای

 آموختگان دانش هایشایستگی الگوی» در آقازاده و پور باقری،عباس

 رد نیاز مورد مهارتهای که، داد نشان ها یافته «محوری خدمت برای دانشگاه

 روحیه تقویت: از عبارتند جامعه نیازهای تامین برای آموختگان دانش

 ای، هرشت میان کار توانایی و پذیری انطباق هوشمندی، پذیری، مسئولیت

 طریق از دانشجویان نتیجه، در تیمی کار روحیه کارآفرینی، خالقیت،

 را آنها و کرده کسب را الزم مهارتهای باید دانشگاهی آموزش در مشارکت

 جهنتی این به تحقیقی در نیا شریف و رژه پرنده،(. 10)کنند منتقل جامعه به

 ضمن یراز بوده جامعه نیاز بر مبتنی خدمت ارائه با یادگیری که یافتند دست

 مشارکت اجازه آنها به شغلی، مهارتهای کسب برای دانشجویان سازی آماده

 کسب اثربخش، یادگیری به منجر نیز و دهد می را جامعه امور در موثر

(. 17)شودمی اجتماعی پذیری مسئولیت حس ایجاد و ارتباطی مهارتهای

 «دانشگاه در محوری خدمت ارتقای برای مدلی» ارائه در همکاران و افکانه

 جو محور، خدمت رهبری محور، خدمت کیفیت های مقوله که دادند نشان

 یتوضع در مشتریان با ارتباط مدیریت و محور خدمت یادگیری سازمانی،

 می اه مقوله این مطلوب، شرایط به دستیابی جهت و نداشته قرار مطلوب

 .(11)باشند موثر کشور دانشگاههای در محوری خدمت توسعه در تواند

Cuper ،چرخه در که دانشگاه کارکنان و آموختگان دانش های قابلیت به نیز 

 و  Mircea .(*13)کردند اشاره دارند، تاثیر محوری خدمت

Andreescu  این بیانگر ها یافته «خدمتگرا دانشگاه» عنوان با پژوهشی در 

 شیوه هک کنند ایجاد کارشان کیفیت برای هایی تکنیک باید سازمانها است

  .(2)فرآیندهاست کیفیت کردن خودکار برای گزینه بهترین خدمتگرایی

Kysilka و Medinschi دانشگاه در محوری خدمت که، دادند نشان 

 -9 پژوهشی کار برای آموزش-2 شایسته انسانی منابع تولید-1: از عبارتند

 -5 زندگی های فرصت گسترش-2 آموزش ارائه در کارآمد مدیریت

 در خدمات همه آوردن فراهم یعنی محصول؛ یک بعنوان عالی آموزش

 که کردند تاکید پژوهشی در همکاران و Davis(. 21)جهانی استاندارهای

 به مفید تجارب کسب در جامعه محوری، خدمت رویکرد از استفاده با

 آنان های نیاز رفع در متقابل بطور نیز دانشجویان و کرده کمک دانشجویان

 خدمت کیفیت» مطالعه در Berry و Zetthaml(. 15)دارد می بر گام

 ابلق امکانات، وضعیت: از عبارتند که نمودند شناسایی هایی مولفه ،«محوری

 ،کارکنان مهارت پاسخگویی، برای کارکنان تمایل و خدمت بودن اطمینان

 اثیرت خدمات کیفیت بر آنان شناخت و مشتری با ارتباط صداقت، داشتن

 در تحول که، دادند نشان تحقیقی در Norcahyo و. Fajar (21)دارد

 تنگرف نظر در بدون تواند می خدمتگرایی رویکرد بکارگیری با آموزش

. ستا داشته موثر یادگیری نوین، های فناوری از استفاده با و زمان و هزینه

 ییادگیر تجربه جامعه، توسعه برای غنی فرصتی نوآوری این نهایت در

 می فراهم را صرفه به مقرون آموزش نیازهای و علمی مشارکت  جدید،

 (.22)نماید

 الیع آموزش نظام بر حاکم واقعیت شده، انجام مطالعات نتایج به توجه با

 کشورهای در دانشگاهها  روی پیش مسیر از ماندگی عقب بیانگر ایران

 بستر در را نوینی کارکردهای جوامع این در ها دانشگاه که است یافته توسعه

 با کشور عالی آموزش نظام حاضر حال در اما. کردند تجربه جدید جامعه

 یتجامع کاهش خدمات، کیفی و کمی ابعاد نامتوازن رشد ازجمله مشکالتی،

 اجهمو جامعه متنوع نیازهای به درپاسخگویی ناتوانی و علمی مشروعیت و

 می خود خدمات بهبود جهت ما های دانشگاه رو، این از(. 29) است شده

 ودخ سهم افزایش بر عالوه محوری، خدمت استراتژی گیری بکار با تواند

 به وییپاسخگ سمت به سازنده تعامالت و بخشی کیفیت با علم، تولید در

 آن، کارایی و محوری خدمت اهمیت به توجه با. کنند حرکت جامعه نیاز

 ابهبن. شود محسوب عالی آموزش خدمات تعالی در مناسبی راهکار تواند می

 های مولفه شناسایی ضرورت کشور، دانشگاهی خدمات موجود وضعیت

 توجه مورد حاضر پژوهش در محور خدمت دانشگاه ارتقاء بر موثر

 وعموض عمیق درک منظور به دارد، نظر در پژوهش این بنابراین. قرارگرفت

 رتقاءا بر موثر های مولفه شناسایی به عالی آموزش نظران صاحب دیدگاه از

 کارکرد با( Service-Oriented University)محور خدمت دانشگاه

 .بپردازد  کیفی رویکرد با جامعه به خدمت

 

 روش بررسی
 حتوام تحلیل نوع از کیفی شیوه به مطالعه این شناختی، روش نظر از    

 را کیفی مطالعه ضرورت حاضر پژوهش اکتشافی ماهیت. است شده انجام

 احبهمص طریق از اطالعات آوری گرد عملی تکنیک. سازد می ناپذیر اجتناب

 های لفهمو بیان مصاحبه، در شده مطرح اصلی سوال. است ساختاریافته نیمه

. ودب کنندگان شرکت توسط ایران محوردر خدمت دانشگاه ارتقاء بر موثر

 های مولفه ارتقاء برای الزم های زمینه: از بودند عبارت فرعی سواالت

 دانشگاه ارتقاء برای راهکارهایی چه چیست؟ دانشگاه در محوری خدمت

  کنید؟ می پیشنهاد محور خدمت

. بودند عالی آموزش نظران صاحب و متخصصین شامل پژوهش جامعه

 زمینه رد تالیفاتی و تخصص تجربه، داشتن براساس ها نمونه انتخاب مالک

 هدفمند روش به گیری نمونه. بود مطالعه مورد موضوع و عالی آموزش

 شرکت ضرحا پژوهش مسئله عمیق بررسی بدلیل که، ترتیب بدین. شد انجام



 3        و همكاران رآذ

 93 بهار، 37ی ، شماره13ی ی آموزش در علوم پزشكی، دورهی توسعهمجله

 حوزه در آنها مقاالت و آثار از آگاهی با و راهنما اساتید توسط کنندگان

 پژوهش انجام فرایند در نیز ها نمونه حجم. شدند معرفی عالی آموزش

 نفر 15 تعداد به( Theoretical Saturation)نظری اشباع قاعده براساس

 اساتید از نفر 9 دانشگاهها، روسای از نفر 9 تعداد، این از(. 22)شدند انتخاب

 تعداد این از. بودند کشور عالی آموزش حوزه پژوهشگران از نفر 3 و برتر

 می سال (2-21) خدمت سابقه دارای که بودند مرد نفر 12 و زن نفر 9

 این و است پذیرفته صورت 15/0/31الی 5/5/31 تاریخ از هامصاحبه. باشند

 جدول در. شدند رونویسی سپس و ضبط محقق توسط ها مصاحبه

 .است شده ذکر شوندگان مصاحبه مشخصات برخی( 1)شماره

 

 (n=15) شخصی و شغلی شرکت کنندگان(: برخی مشخصات 1جدول شماره )

انحراف معیار  میانگین درصد تعداد ویژگی های شغلی و شخصی شرکت کنندگان

 سمت معیار

 

   2101  9 رئیس دانشگاه
   2101 12 عضو هیات علمی

 محل خدمت 

 

   2101  9 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
   007 1 دانشگاه عالمه طباطبایی
   1909  2 دانشگاه تهران
   1909  2 دانشگاه محقق اردبیلی
   2007  2 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
   007  1 دانشگاه ارومیه
   1909  2 دانشگاه تبریز

   9909 0 برنامه ریزی آموزش عالی تخصص
   1909 2 اقتصاد آموزش عالی
   007 1 فلسفه آموزشی

شناسی/آموزش عالیانسان   1 007   
   9101 5 مدیریت آموزشی/آموزش عالی

15تا 11 تالیفات  2 1909   
25 تا10  9 2101   
91تا  20  9 2101   
95 تا 91  7 2000   

 جنسیت

 

   2101  9 زن 
   1101  12 مرد

 سن

 

- -   

- - 2301 9201 

 9709 1502 - - سابقه خدمت

 

 

از انجام مصاحبه ها و تنظیم ویرایش اولیه داده ها، متن مصاحبه ها پس 

براساس هدف تحقیق طبقه بندی شده و با استفاده از کدگذاری اطالعات 

راهبردهایی چون  Creswellمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. 

سازماندهی داده ها برای تحلیل، فرو کاستن داده ها به مضامین از طریق 

(. 25فرایند کدگذاری و در نهایت ارائه داده ها را در جداول برجسته می کند)

استناد شده و از  Creswellلذا، در این پژوهش، در تحلیل داده به روش 

ده گردید. بدین ترتیب، بعد روشهای کدگذاری برای ساخت مقوله ها استفا

از تلخیص و دسته بندی پاسخ ها براساس هدف پژوهش، تمامی پاسخ های 

مصاحبه شوندگان به صورت عبارت کوتاه یا مضامین بازنویسی شد. در 

نهایت اصلی ترین مقوالت به منظور شناسایی مولفه های موثر بر ارتقاء 

ه ها از طریق توصیف دانشگاه خدمت محور مشخص گردید. سپس این مقول

و تحلیل و آوردن نقل و قولهای مرتبط درگزارش نتایج تحقیق ارائه شد. در 

کنار مضمون اصلی به زیر مضامین نیز اشاره شد که بیانگر استخراج مضامین 

 اصلی هستند. 

، محور به منظور اعتبارسنجی مولفه های موثر بر ارتقاء دانشگاه خدمت

مفاهیم و مقوله ها بدقت بررسی و تنظیم گردید. سپس براساس معیار های 
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ارائه شده برای اعتبار سنجی پژوهش کیفی، اقدامات الزم به شرح جدول 

.( انجام گرفت2شماره)

 

 روشهای اعتبار سنجی یافته های پژوهش :2جدول شماره

 تكنیک های اعتبار سنجی در این پژوهش معیارها

 پذیریتایید 

(Comfirmability) 

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

 فرایند انجام کار در اختیار اساتید راهنما ومشا ور قرار داده شد تا صحت یافته های تایید گردید-

 

 انتقال پذیری

(Transferability) 

 

انتخاب نمونه ها براساس تخصص  در زمینه نظام آموزش عالی و آشنا بامسائل دانشگاه های شرح مشخصات مصاحبه شوندگان: 

 کشور

 اعتبار

(Credibility) 

 

 منابع داده ها: مصاحبه با خبرگان آموزش عالی و اعضای هیت علمی دانشگاه-

 و پیشنه پژوهشیمثلث سازی روش جمع آوری اطاعات: از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و بررسی اسناد -

 نفر از مشارکت کنندگان، فرایند تحلیل و مقوله های بدست آمده را بازبینی کردند5تطبیق توسط مشارکت کنندگان:-

 

 قابلیت اعتماد

(Dependabilit) 

 شد.برای تامین معیار قابلیت اطمینان نیز فرایند انجام مطالعه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و تایید 

 

 
 

منظور رعایت مالحظات اخالقی قبل از جمع آوری داده ها، محقق در به 

مورد اهداف مطالعه و اهمیت پاسخ های دقیق جهت دستیابی به نتایج مفید 

به مصاحبه شوندگان توضیحاتی ارائه کرد و سپس رضایت آگاهانه کتبی 

گردید. ضمن رعایت عدالت در تحلیل آنان  جهت انجام مصاحبه اخذ 

مباحث به آنها اطمینان داده شد که اطالعات دریافتی با حفظ محرمانه بودن 

مشخصات مصاحبه شونده از سوی پژوهشگر مورد استفاده  قرار می گیرد. 

جهت ایجاد آمادگی الزم قبل از مصاحبه سواالت به ایمیل خبرگان 

حبه با رضایت مصاحبه شوندگان دانشگاهی ارسال شد. زمان انجام مصا

 تعیین شد تا با داشتن فرصت الزم حداکثر پاسخگویی را داشته باشند.

 هایافته
 خبرگان با مصاحبه از حاصل های داده پژوهش، سوال به توجه با     

 سپس و کدگذاری Creswell رویکرد براساس کشور عالی آموزش

 کد از حاصل های یافته بررسی با نهایت در. شدند کشف اصلی مضامین

 اهدانشگ ارتقاء های مولفه ترین اصلی پژوهش، ادبیات بررسی و گذاری

 بطور ادامه در. گردید استخراج جامعه به خدمت چارچوب در محور خدمت

 .است شده اشاره فرایند این به مختصر
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 کدگذاری نتایج: 9شماره جدول
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 زیر مولفه ها)مضامین( مولفه های اصلی
کدهای اختصاصی 

 مشارکت کنندگان

 نیروی انسانی

 )کارکنان و اساتید(

داشتن تعهد به جامعه، رفتار احترام آمیز با مشتریان، تامین نیاز دانشجویان،  مسئولیت پذیر بودن به ذی نفعان، داشتن مهارتهای  

 حرفه ای و قابلیت های شغلی 

 

0،1،12 

افیت، تامین بوم،    اعتماد سازی و شفپاسخگویی موثر به نیاز جامعه، داشتن اکوسیستم هایی مبنی بر دانشگاه؛ توسعه زیست  پاسخگویی و شفافیت

رفاه و سالمت جامعه، توسعه پایدار جامعه، تعامل وارتباط موثر بین جامعه ودانشگاه، داشتن فضای باز جهت پاسخگویی به 

 مشتریان

 

3،7 ،1،11،9 

 فرهنگ دانشگاهی

باورها و ارزش های اخالقی)تعهد اخالقی(، تامین نیاز ذی نفعان، توجه به منافع عمومی، توسعه فرهنگ عمومی، اعتقاد به 

حاکم شدن نگرش جمعی و اعتماد جمعی، تقویت روحیه جامعه پذیری علمی دانشجویان، توسعه سرمایه انسانی،آموزش و 

 آگاهی بخشی، ایجاد  عدالت و برابری

0،2،7 ،1 ،5 

 

دن )اساتید و دانشجویان(،  انتقاد گر بودن، درگیر ش ایجاد ویژگی مطالبه گری در ذیفعان: مطالبه گر بودن کنشگران دانشگاهی

 در حل مسائل جامعه، عالقمند به فعالیت های مشارکتی

 

3،7،5،15 

نحوه خدمت رسانی و آگاه سازی جامعه، ارائه آموزش مستقیم یا آموزش از راه دور )آموزش آنالین جهت کاهش هزینه  شیوه های خدمت رسانی

ارائه دوره های آموزشی بازآموزی برای فارغ التحصیالن، برگزاری نشست های تخصصی با ذی  وانتقال سریع اطالعات(،

 نفعان، ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

2،9،0 

کیفیت بخشی در خدمات، توسعه رقایت پذیری، پاسخگو بودن به نیاز جامعه، جذب و اقزایش مشتری، دستیابی به توسعه  یتتضمین کیف نظام استقرار

 پایدار 

 

1،19 ،15 

گسترش فناوری اطالعات و ارتباط، یکپارچه سازی در خدمات، تعامالت نوآورانه، توسعه کسب و کارهای فناورانه،  توسعه فناروی و نوآوری

 ، توسعه مهارت حرفه ای و نوآوری، مراکز رشد و دانش بنیان کارآفرینی

 

1 ،2 ،7 ،11 

 تصمیم گیری مشارکتی، شایسته ساالری، رعایت عدالت و برابری، ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع عمومی رهبری و مدیریت دانشگاه

 

11،3،1 

جامعه)زیست بوم(، استاندای سازی در ارائه خدمات، تکثر و تنوع بخشی در -دولت-دانشگاهتعریف خدمات مورد نیاز  استاندارسازی و نیازسنجی

 خدمات، بازاندیشی مداوم وارزشیابی مستمر در خدمات

9،5 ،3 

 انعطاف پذیری، انطباق پذیری با تغییرات، چابک سازی و آزاد سازی ظرفیت ها، تمرکززدایی ساختارغیرمتمرکز

 

3،7، 

دانشگاهی و حفظ استقالل 

 آزادی علمی

داشتن منابع مالی مستقل و متنوع، حفظ استقالل سازمانی، استقالل استخدامی، احترام به قواعد آکادمیک، عدم وایستگی به 

دولت، برخوداری از مالکیت حقوقی، فراهم کردن زیر ساخت های الزم، خصوصی سازی، رقابت پذیری، نیازبه جامعه باز، 

 وسعه انتقادگری و آزادی عملجامعه دموکراتیک، ت

1 ،2 ،9، 
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 های مولفه اسنادی ومطالعات 9شماره جدول از حاصل های داده براساس

 :گردد می تحلیل ذیل شرح به شده مستخرج

 کلیدی نقش دانشگاه آنجائیکه از  :(Human resources)انسانی نیروی-

 با هدانشگا که رود می انتظار دارد، ماهر کار نیروی وتربیت دانش تولید در

 مشارکت اظهارات بنابه. دهد اطمینان جامعه به کارآمد انسانی نیروی جذب

 گاهدانش اساتید و کارکنان دانشگاه در انسانی نیروی از منظور: » کنندگان

 مطلوب خدمات ارائه برای الزم مهارت و شایستگی دارای باید که هستند

 جلب رد مشتریان مقابل در  مسئولیت احساس و مناسب خورد بر با و داشته

 در که حالیست در این ؛(0 کننده مشارکت)باشند تاثیرگذار آنان رضایت

 تصالحی و دانش از تنها نه ما دانشگاههای در انسانی نیروی مواقع بیشتر

 اعثب این و ندارند مراجعان با هم مناسبی رفتار بلکه نبوده، خوردار بر الزم

(. 5 کننده مشارکت..«) است شده سازمان ناکارآمدی و آنان نارضایت عدم

 تهایفعالی به مستقیم شکل به جوانب همه در عالی آموزش نظام توسعه لذا،

 الترس تحقق شک بدون که است وابسته آن فکری سرمایه و انسانی عامل

 .دهدمی رُخ انسانیمنابع آفرینینقش با عالی آموزش

  :( Responsiveness and Transparency )شفافیت و پاسخگویی-

 ندتوا می که شده ذکر مدیریت در مهم عنصر دو شفافیت و پاسخگویی

(. 20)دبخش ارتقاء را بودن پاسخگو و دانشگاهی کنشگران میان سازی اعتماد

 ایدب متغیر حال در محیط در دانشگاه امروزه کنندگان مشارکت دیدگاه بنابه

 گام جامعه سالمت و رفاه تامین جهت در  ناپذیری اجتناب بطور

 نیازهای پاسخگوی بایستی محور خدمت دانشگاه(. 9 کننده مشارکت)بردارد

 ارکتمش با گیری تصمیم گونه هر اعتماد، جلب برای و باشد جامعه متنوع

 ییک که گفت توان می بنابراین(. 3 کننده مشارکت...«) شود انجام نفعان ذی

 می مشتریان نیاز به موثر پاسخگویی محوری خدمت اهداف مهمترین از

 آنان هب نسبت باید جامعه مقابل در خود مسئولیت بعلت دانشگاه که باشد

 .باشد متعهد

 به همواره آموزش :(Service methods) رسانی خدمت های شیوه-

 هایتوانمندی توسعه جهت رسانی خدمت ابزارهای ترینمهم از یکی عنوان

 کنندگان مشارکت(. 27) رودمی شمار به امروز دنیای در انسانی نیروی

 دانشگاهها، در محوری خدمت بهبود در مهم های مولفه از یکی»  که معتقدند

 طریق از تواند می که است رسانی خدمت در موثر های شیوه بکارگیری

 هب جهت دور راه از آموزش یا و مستقیم بصورت موثر آموزشی های برنامه

 مانجا.. و ها کنفرانس برگزاری با یا و وتجربیات دانش گذاری اشتراک

 از ی مشاوره و پژوهشی خدمات این، بر عالوه(. 9 کننده مشارکت) «شود

 ار آن خود خدمات توسعه جهت باید ها دانشگاه که است هایی شیوه دیگر

 رو، این از(«. 11 کننده مشارکت) دهد قرار خود های برنامه اولویت در

 به برای مناسب مکانی پژوهشی، و آموزشی محیطی عنوان به هادانشگاه

 خلق دانش محیط این در که است ضروری و  بوده  دانش گذاریاشتراک

  .شود گذاشته اشتراک به جامعه افراد بین شده

 University autonomy and) علمی وآزادی دانشگاهی استقالل-

Academic freedon):  و استقالل وجود معنای به دانشگاهی استقالل 

 اهدانشگ در خاص ماموریت و داخلی ساختار برای گیری تصمیم ظرفیت

 عهتوس برای»  حاضر مطالعه در کنندگان مشارکت اظهارات بنابه(. 21) است

 جمله از)آکادمیک واستقالل علمی آزادی داشتن محور خدمت دانشگاه

 دهکنن مشارکت)دارد اهمیت دموکراتیک ارزشهای وتوسعه( مالی استقالل

 گاهیدانش استقالل و باز فضای به نیاز جامعه با ارتباط برای دانشگاه(. 2

 امور در سیاسی گروههای دخالت ایدئولوژیک، تفکر غلبه حالیکه در دارند

(«. 9 کننده مشارکت)است شده  آن استقالل از مانع کشورمان های دانشگاه

 استقالل به نیاز محورشدن خدمت برای کشور های دانشگاه بنابراین،

 گاهدانش مدیریت در حاکم سیاسی فضای زیرا. دارند انتقادگری و آکادمیک

 و  دانشگاهی استقالل توسعه از مانع مستقل مالی منابع نداشتن جمله از

 .است شده جامعه با آن ارتباط

 این در کنندگان شرکت   :(University culture)دانشگاهی فرهنگ -

 داشتن به منوط محور خدمت دانشگاه ارتفاء» که باورند این بر پژوهش

 ن،دانشگاهیا در اخالقی و انسانی ارزشها ارتقاء برونگرا، دانشگاهی فرهنگ

 است جامعه در سازی اعتماد و امنیت تامین فرهنگی، باورهای به احترام

 تغییر دانشگاهی فرهنگ توسعه برای همچنین،( 11 کننده مشارکت)

 و پژوهشگران و اساتید از حمایتی قوانین اعمال و ها رویه و درنگرشها

(. 11 نندهک مشارکت) شود ترویج باید ذیفعان در گری مطالبه ویژگی تقویت

 جبمو بایستی تنها نه عالی آموزش و دانشگاه در محوری خدمت بنابراین،

 امعهج دانشجویانی تربیت به منجر باید بلکه شده، فردی مهارتهای افزایش

 .شود شایسته اخالقی اصول با شهروندانی و پذیر

 موازات به حاضر عصر در  :(Flexible structure)پذیر انعطاف ساختار-

 شدت به نیز آن کارکردهای و دانشگاه اکوسیستم جهانی، روزافزون تحوالت

 ریطش این در »کنندگان مشارکت اظهارات بنابه است تحول و تغییر حال در

 الشچ با رویارویی توان و پذیری انعطاف قابلیت باید دانشگاهها متحول

 اردرساخت سازی وچابک پذیری¬انعطاف زیرا،. باشند داشته را مستمر های

 اشدب می اهمیت دارای جامعه متنوع نیازهای به پاسخگویی هدف با دانشگاه

 حاکم ساختار و ها سیاست هنوز این، رغم علی(. 19کننده مشارکت)

 عدم باعث را ساختار اینگونه و بوده متمرکز کشورمان های دردانشگاه

 لذا،(«. 12 کننده مشارکت)دانند می سازمان گژکارکردی و سازگاری

 دمتخ بهبود به دستیابی برای عالی آموزش نظام ساختار در تمرکززدایی

 روریض(  هست پذیر سازش محیطی و ساختار داشتن مستلزم که)  محوری

  .رسد می نظر به

 leadership and university)دانشگاه مدیریت و رهبری-

management ): شگاهدان در مدیریت و رهبری تاثیرگذار نقش به توجه با 

 در محوری خدمت توسعه برای» که نمودند تاکید کنندگان مشارکت ها،

 را دیگران منافع و باشد جامعه به حساس باید مدیریت و رهبری دانشگاه،

 اصل رعایت نیز و( 12 کننده مشارکت)دهد ترجیح خود منافع به نسبت
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 میعمو مشارکت و سازی شفاف ها، گزینش و انتخاب در ساالری شایسته

 یگرد از ریزی برنامه و( مشارکتی مدیریت) گیری تصمیم در دانشگاهیان

 شده ذکر محوری خدمت دانشگاه مدیریت در موثر های مشخصه

 باید محور خدمت دانشگاه مدیریت رو، این از(. 11 کننده مشارکت)است

 .بداند جامعه مسئول و متعهد را خود همراه

 Standardization and Needs)نیازسنجی و سازی استاندارد -

Assessment):  تعیین خدمت ارائه برای استانداردی که سازمانهایی 

. ندک می تامین را مشتریان نیاز شده ارائه خدمت که هستند مطمئن نمودند،

 رتقاءا جهت» که است این نشانگر کننده مشارکت دانشگاهی خبرگان نظرات

 و خدمات ارائه در سازی استاندارد اهمیت به باید محور خدمت دانشگاه

 نیاز، مورد خدمات تعریف به منحر این که شود توجه مشتریان از نیازسنجی

 در) تریانمش رضایت از مستمر ارزشیابی و مداوم بازاندیشی بخشی، کیفیت

 کننده مشارکت)شود می مطلوب خدمات ارائه در( مشخص زمانی فواصل

 ازیاستاندارس به توجه عدم یا توجهی کم بعلت کشور های دانشگاه لذا،(. 3

 متخد توسعه در مولفه این ضرورت به بایستی خدمات، در نیازسنجی و

 (.9 کننده مشارکت) کنند توجه محوری

 Service quality regulation)خدمات کیفیت تنظیم نظام استقرار- 

system):  اب خدمت ارائه رقابتی، مزیت ایجاد برای مهم استراتژی یک 

 راساسب مشتریان که است قضاوت نوعی کیفیت بطورکلی. است کیفیت

 مصاحبه(. 23) دهند می انجام خدمات دریافت فرایند از پس خود ادراک

 حاضر عصر سازمانهای مشتریان رضایت جلب برای»  کردند تاکید شوندگان

 فراهم با ناگزیرند کشورمان عالی آموزش موسسات و دانشگاهها جمله از

 در ودخ بقای حفظ با تا کنند توجه خدمات کیفیت به الزم امکانات کردن

 مشارکت) «دهند افزایش و تضمین را خود درآمدی منابع رقابت، عرصه

 توده بعلت)کشور های دانشگاه خدمات کیفیت کمبود به توجه با(. 15 کننده

 سمت به خدمات کیفیت ارتقاء با باید ،...(مالی قدرت کاهش و شدن ای

 .(«1 هکنند مشارکت) بردارد گام نفعان ذی تقاضای تامین و محوری مشتری

 موازات به(: Technology and innovation)نوآوری و فناوری -

 وزشآم متخصصین دانش، خلق روند بر آن تاثیر و فناوری اخیر تحوالت

 انشد تولید گسترش»  کردند تاکید حاضر مطالعه در کننده شرکت عالی

 امهی جامعه و دانشگاه در را نوآوری و پیشرفت های زمینه فناوری و جدید

 از جدیدی خدمات به دسترسی امکان فناوری بکارگیری امروزه و نموده

 نتقالا تسریع نوآورانه، مهارتهای توسعه و الکترونیک های آموزش ارائه قبیل

 لذا،(. 7 کننده مشارکت) است موثربوده ها هزینه کاهش و اطالعات

 نامکا فناوری، توسعه برای سازی زمینه با تواند می کشور دانشگاههای

 وسعهت به منجر این که نماید فراهم نفعان ذی به را جدید های یافته انتقال

 صیالنالتح فارغ اشتغال و( ثروت به دانش تبدیل)فناورانه کارهای و کسب

 («.11 کننده مشارکت)نماید می خلق را جدیدی درآمدی منابع و شده

 

 

 بحث
 در اب دارند قصد دانشگاهها بویژه عصرجدید سازمانهای باینکه توجه با    

 خدمات، کیفیت ارتقاء جمله از) محوری خدمت های ویژگی گرفتن نظر

 این بر(. 5)دهند ارتقا را خود خدمات( محوری مشتری و پذیری انعطاف

 اهدانشگ ارتقاء در موثر های مولفه شناسایی با نیز حاضر پژوهش اساس،

 آموزش نظران صاحب دیدگاه از( جامعه به خدمت کارکرد با)محور خدمت

 محوری، خدمت های مولفه و ابعاد تعیین ضمن تا نموده تالش عالی

 حاضر حال در. سازد آگاه مهم های مقوله این اهمیت به نسبت را دانشگاهها

: هجمل از بسیاری های چالش با پیشرفتها، رغم علی کشور های دانشگاه

 تقاللاس نداشتن منابع، محدودیت خدمات، کیفی و کمی ابعاد نامتوازن رشد

(. 2)هستند مواجه پاسخگویی عدم با و علمی مشروعیت کاهش دانشگاهی،

 شدان خلق با باید اجتماعی نهاد یک بعنوان دانشگاه که حالیست در این

 های ینهزم بتواند و باشد نفعان ذی نیاز پاسخگوی نوین فناوریهای و جدید

 .نماید هموار را جامعه توسعه

 خدمت اهدانشگ ارتقاء بر موثر های مولفه و ابعاد شده، حاصل های یافته بنابه

 یپاسخگوی انسانی، نیروی: از عبارتند عالی آموزش خبرگان منظر از محور

 آزادی و دانشگاهی استقالل رسانی، خدمت های شیوه شفافیت، و

 پذیر، انعطاف ساختار دانشگاهی، فرهنگ ،(باز فضای شدن حاکم)علمی

 ظامن استقرار نیازسنجی، و سازی استاندارد دانشگاهی، مدیریت و رهبری

 های تهیاف با که باشد می ونوآوری فناوری توسعه خدمات، کیفیت تنظیم

 خدمات، کیفیت های مولفه در جمله؛ از دارد همسویی ها پژوهش این

 جنتای با محوری خدمت بهبود در پذیر ساختارانعطاف و فناوری توسعه

 بهبود ،(IT) منابع از استفاده قابلیت ؛(2)آندرسیکو و مرسیی مطالعات

 مزایای از ناشی ها هزینه در جویی صرفه و محیطی نیازهای با سازگاری

 می همکاران و پراکاش تحقیق در  محوری خدمت رویکرد بکارگیری

 هارائ در رهبران بدیل بی نقش بر همکاران و استرون پژوهش در ،(91)باشد

 محوری خدمت مسیر در توانند می رهبران زیرا،. ورزند می تاکید خدمت

 اداشپ با سازمان در را خدمت مثبت جو و کرده ایفاء را نقش ترین کلیدی

 ،مشتری به  پاسخگویی برای کارکنان تمایل ؛(91)کنند¬می ایجاد موقع به

 تماداع قابل و صداقت ، نزاکت و ادب رعایت انسانی، نیروی تبحر و مهارت

 و درک و مشتری با ارتباط خدمات، به دسترسی امنیت کارکنان، بودن

 ها، یشایستگ هوشمندی، چون قابلیتهایی پینک درمطالعه ؛(10)آنان شناخت

 محوری برخدمت موثر های مؤلفه از سازمانی فرهنگ و جمعی همکاری

 و همخوانی شده حاصل نتایج این با که ،(0)است شده بیان دانشگاه در

 مولفه این حاضر پژوهش در کنندگان نظرمشارکت از لذا،. دارد سازگاری

 توجهی بی مورد کشور عالی آموزش مراکز در محوری خدمت در موثر های

  همکاران و نهافکا پژوهش نتایج با یافته این که گرفتند قرار اعتنایی کم یا و

 های مقوله که  ها دانشگاه در محوری خدمت ارتقاء برای مدلی طراحی در

 ادامه در(. 11)دارد مطابقت نبودند، خوردار بر مطلوبی شرایط از شده کشف

 ردندک تاکید دانشگاهی خدمات از رضایت عدم به توجه با کنندگان مشارکت
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 رموث های مولفه این ضرورت به توجه صورت در عالی آموزش مسئوالن که

 تغییر ایجاد جهت الزم بسترهای نمودن فراهم و محوری خدمت بهبود در

 داشت انتظار توان می خدمت، ارائه در ها مولفه این تقویت و تحوالت و

 از .یابد بهبود نیز کشورمان عالی آموزش نظام در محوری خدمت شیوه که

 الشچ بزرگترین شده، حاصل های مولفه بهبود کنار در که معتقدند طرفی

 ازب فضای و علمی آزادی مالی، استقالل نداشتن کشور، های دانشگاه برای

 و مشتریان رضایت جلب برای دانشگاهها لذا است، جامعه با ارتباط برای

 هشپژو های یافته واقع در. دارند دانشگاهی استقالل به نیاز آنها با تعامل

 فعور شده حاصل های مقوله تقویت صورت در که است این حاضربیانگر

 خدمت فرهنگ ترویج با تواند می کشور های دانشگاه موجود، های چالش

 مانهای دانشگاه دیگر، عبارتی به. شود نفعان ذی نیاز پاسخگوی محوری

 ذی ازنی و شده ارائه خدمات بین شکاف به ها مولفه این بهبود با تواند می

 .باشد پاسخگو نفعان

 و محوری خدمت مفهوم روی بر شده انجام مطالعات نتایج به توجه با 

 انشگاهد توان  همه کارگیری به نفعان، ذی به پاسخگویی در ها دانشگاه تعهد

 ریمشت ارزشهای بر را خود استراتژی باید دانشگاهها و است ضروری امری

 یک و کننده تعیین عامل یک محوری خدمت بنابراین،. کنند استوار محوری

 و غییراتت با متناسب باید که است دانشگاه برای استراتژیک گیری جهت

 محوری خدمت که شود می محقق امر این صورتی در. باشد جامعه نیاز درک

 متعهد نآ به را خود همگی و شده تبدیل باور یک به دانشگاه سطوح کلیه در

 .بدانند

 امروز یرقابت و پرچالش عصر در بتوانند تا کنند آماده را خود باید دانشگاهها

 می کمک محوری خدمت در موثر های مولفه باشند؛ داشته فعال حضوری

 خدمت، مقوله به نهادن ارج ضمن عالی آموزش مراکز و دانشگاهها تا کند

 عبارت را محوری خدمت کنند؛ کسب نیز اعتبار و ارزش خود سازمان برای

 ثبتم باور و نگرش پیوسته، تغییرات طریق از سازمان در آفرینی ارزش از

 ارائه برای دهی جهت خدمت، بر مبتنی سازمانی جو  ایجاد خدمت، به

 هدانشگا همچنین، داند؛ می مشتریان نگرش و دانش از گیری بهره و خدمت

 میتاه مشتریان نیازهای و جامعه در تفکر به خود، در تفکر از گذار برای ها

 خدمات ارائه برای الزم آمادگی باید نیز دانشگاه کارکنان(. 92) دهند می

 و پاداش محوری، خدمت شیوه بکارگیری برای باشند، داشته را مطلوب

. کند شویقت پسندیده رفتار این ترویج برای را کارکنان تواند می انگیره ایجاد

 به را یادگیری و جامعه خدمات که است رویکری محور خدمات یادگیری

 نیروی که بوده تجربی یادگیری نوعی واقع در و( 99)دهد می پیوند هم

 فرهنگ بکارگیری بنابراین،(. 92)کند می آشنا واقعی دنیای با را انسانی

 ایجاد دانشگاهها و عالی آموزش نظام برای را فرصت این محوری خدمت

 کارکنان، عملکرد در نوآورانه راهکارهای ایجاد چگونگی سواد تا کند می

 پاداش منظا و محوری وظیفه افزایی، هم. یابد ارتقاء دیگر منابع و دانشجویان

 ین،همچن. شود می تر کیفی دانشگاه مشتریان دانش و شده تر واقعی دهی

 مانند عواملی محور خدمت دانشگاه اجرای طریق از رود می انتظار

 از هبهین استفاده آفرینی، ارزش پذیری، مسئولیت ناعادالنه، تصمیمات

 پژوهش اساس، براین. یابد بهبود دانشگاه در خدمات کیفیت و فناوری

 خدمت فرهنگ توسعه سمت به حرکت که دارد  اهمیت حیث این از حاضر

 میعل منشور یک رود می امید که شود منتهی نتایجی به و مهیا، را محوری

 ضروری شرایط، این تحت. باشد دانشگاه در محوری خدمت ارتقای جهت

 .کنیم پیدا تحول و تغییر محور خدمت دانشگاه سمت به که است

 عدم جمله از هایی محدودیت با پژوهش این انجام که است ذکر به الزم

 محوری خدمت نشدن سازی مفهوم پژوهش، جامعه به دسترسی سهولت

 با محققان ولی. بود مواجه داخلی منابع کمبود نیز و کشور های دانشگاه در

 موزشیآ خبرگان با مصاحبه و معتبر اسناد از مسئله تحلیل و عمیق بررسی

 .نمایند آوری گرد مفیدی اطالعات تا کردند تالش

 

 گیري نتیجه
 عالی آموزش که میدهد نشان کشور در آموزشی نظام جاری تحوالت    

 نیز خدمات کیفیت بهبود و حفظ به ، نفعان ذی نیاز به توجه ضمن باید

 در آن های قابلیت و محور خدمت دانشگاه اهمیت به توجه با. بپردازد

 می جامعه با تجربیات تبادل و نوین فناوریهای از تلفیقی با خدمات نوآوری

 نقش ها دانشگاه پایدار توسعه به دستیابی در کلیدی راهکار عنوان به تواند

 یم  تاکید حاضر پژوهش انجام ضرورت بر مهم، این که باشد داشته مهمی

 قاءب حفظ جهت ما دانشگاههای کنونی، متحول وضعیت در بنابراین. ورزد

 نتایج ابهبن نهایت، در. کنند توجه جامعه نیاز به باید رقابتی مزیت کسب و

 عالی آموزش نظام که گفت تواند می حاضر پژوهش در شده حاصل

 یروین داشتن جمله از آمده بدست های مولفه بهبود با توانند می کشورمان

 توسعه ت،کیفی ارتقاء مشتریان، رضایت کسب و پاسخگویی متعهد، انسانی

 دولت، هب وابستگی کاهش و دانشگاهی استقالل حفظ پذیر، انعطاف ساختار

 یگرد و مشارکتی مدیریت فناوری، توسعه مداوم، ارزشیابی و نیازسنجی

 در محوری خدمت فرهنگ تقویت و استحکام ضمن شده، مطرح ابعاد

 و دهند قرار تعالی و رشد مسیر در را ها مولفه این همواره باید دانشگاهها،

 لمیع محیط این به نسبت را مشتریان نگاه خدمات، بهبود سازی زمینه با

 بعلت کشور دانشگاهی خدمات حاضر حال در زیرا. نمایند سازگارتر

 رینوآو و تحول نیازمند شدت به اجتماعی تقاضاهای به نبودن پاسخگو

  خدمت راهبرد بکارگیری با تواند می ها دانشگاه دراینصورت که است

 .بخشند ارتقاء را کشور دانشگاهی خدمات آن، های مولفه بهبود و محوری
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 93 بهار، 37ی ، شماره13ی ی آموزش در علوم پزشكی، دورهی توسعهمجله

 تقدیر و تشکر

 می یلاردب واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکترای رساله از برگرفته مقاله این    

 خود بر حاضر پژوهش محققان. است شده انجام( 1931)سال در که باشد

 نجاما در را ما خود نظرات با که شوندگانی مصاحبه تمام از دانند می وظیفه

 .دارند را قدردانی و تشکر کمال رساندند، یاری پژوهش این

 

 جودو منافع در تضادی هیچ که کنند می اعالم نویسندگان: تضاد منافع

 .ندارد
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