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چكیده
یکی از مهمترین معیارهای برتری دانشگاهها در نظامهای ارزیابی و رتبهبندی ،کیفیت
آموزشهای ارائهشده بهوسیله آنان است .هدف از اجرای پژوهش حاضر ،شناسایی سازههای
بهبود کیفیت خدمات آموزشی و بررسی اولویت هر یك از معیارها بر کیفیت خدمات
آموزشی دانشگاه لرستان است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش
پژوهش پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش همه اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان
به تعداد  321نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  175نفر از آنان بهصورت
تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری دادهها از دو پرسشنامه برای
رتبهبندی و سطحبندی سازههای مؤثر بر کیفیت خدمات آموزشی استفاده شده است .در
پژوهش حاضر با توجه به مطالعات انجام گرفته و ادبیات پژوهش 30 ،عامل مؤثر بر بهبود
کیفیت خدمات آموزشی شناسایی شدند .عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با
استفاده از تکنیك ویکور فازی ،رتبهبندی و سپس مهمترین عوامل با استفاده از روش
مدلسازی ساختاری تفسیری ) (ISMسطحبندی شدند .نتایج پژوهش نشان میدهد که
سازههای «وضعیت دانشجو (مکان ،زمان ،استعداد فردی) ،تأمین منابع مالی دورههای
آموزشی و استفاده از مدرسان باتجربه» از اساسیترین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات
آموزشی هستند که باید در وهله اول بر آنها تأکید شود.

تاریخ دریافت مقاله99/01/31 :

شناسایی و اولویتبندی سازههای بهبود كیفیت خدمات آموزشی
دانشگاههای دولتی با استفاده از رویكرد تلفیقی ویكور فازی و
مدلسازی ساختاری تفسیری )( (ISMمطالعه موردی :دانشگاه
لرستان)
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مقدمه
مراکز آموزش عالی ،نقش و مسئولیتهای مهمی در توسعه جوامع اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و آموزشی دارند (آیتالهی و همکاران  .)2020 ،1در قرن
حاضر ،مراکز ارائهدهنده خدمات آموزشی بهصورت تصاعدی در حال رشد هستند و
ارائه خدمات آموزشی در سطح جهان جایگاه بااهمیتی با عنوان صنعت خدمات را
کسب کرده است (فواد لطیف .)2019 ،2تا جایی که کشورهای پیشرفتهای مانند؛
ایاالت متحده ،انگلستان ،استرالیا ،کانادا و سایر کشورهای توسعهیافته با ساختارهای
پیشرفته آموزشوپرورش خود باعث جذب دانشجویان از سراسر جهان شدهاند تا در
مؤسسات عالی آنها آموزشهای باکیفیت کسب کنند (استانلوگلو .)2017 ،3واحدهای
آموزش عالی در زمینه کیفیت خدمات خود با یکدیگر رقابت میکنند .آنها بهطور
منظم کیفیت خدمات را ارزیابی ،برنامههای بهبود را شناسایی ،اجرا و کارایی کلی را
اندازهگیری میکنند (نجاوان و همکاران .)2020 ،4این موضوع مسئله کیفیت خدمات
آموزشی را در جهان برجسته کرده است (استانلوگلو.)2017 ،
اخیراً ،توجه به کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده توسط دانشگاههای دولتی و
خصوصی بیشازپیش افزایش یافته است و الزم است مراکز ارائهدهنده خدمات
آموزشی همواره دغدغه شناسایی و بهبود کیفیت خدمات آموزش را داشته باشند
(الفدهلی و همکاران2019 ،5؛ گیلوند و همکاران .)2017 ،6با بررسیهای انجام گرفته
در نظام آموزش عالی بهویژه در سطح دانشگاههای دولتی در ایران ،مشخص شده که
به میزان افزایش و گسترش بعد کمی آموزش عالی ،از نظر بعد کیفیت ،اتفاق
قابلتوجهی متناسب با توسعه کمی صورت نگرفته است (زمانی .)1396 ،برای مثال؛
سرفصلهای قدیمی ،آموزش ندادن مهارتهای استخدامپذیری و کاربردی ،بیگانگی
صنعت و دانشگاه ،تأکید صرف بر مطالب تئوری ،کیفیت پایین بروندادهای نظام
آموزش عالی ،هیئت علمی و غیره (بازرگان .)1395 ،با توجه به اهمیت و نقش عوامل
بهبود کیفیت خدمات آموزشی در جذب دانشجویان ،ارتقا و رقابتپذیری دانشگاهها
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(بنچویی ،)2016 ،1لزوم توسعه کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاهها (الفدهلی و
همکاران ،)2019 ،بهویژه دانشگاههای دولتی ،مسئله شناسایی و اولویتبندی سازههای
بهبود کیفیت خدمات آموزشی ،همواره مورد توجه و از مهمترین دغدغههای
سیاستگذاران عرصه آموزش ،از سطح کالن کشور تا پایینترین سطح دانشگاهها
است و بیتوجهی به این مسئله مهم موجب تخصیص نادرست منابع ،اثربخشی و
کارایی نداشتن قابل قبول فارغالتحصیالن ،رقابتپذیر نبودن دانشگاه (بنچویی)2016 ،
و نارضایتی دانشجویان را در پی دارد که باید بیشازپیش مورد توجه و اهمیت قرار
گیرد .بر این اساس؛ هدف از اجرای پژوهش حاضر ،شناسایی و اولویتبندی
سازههای بهبود کیفیت خدمات آموزشی دانشگاههای دولتی است .با توجه به نتایجی
که از این پژوهش حاصل میشود ،سیاستگذاران و برنامهریزان حوزه خدمات
آموزشی بهویژه دانشگاههای دولتی ،میتوانند هرچه بهتر مهمترین عوامل بهبود کیفیت
خدمات آموزشی را شناسایی و با توجه به اولویتهایی که به دست میآید در جهت
پیادهسازی و توسعه آنها تمرکز کنند؛ چراکه این موضوع باعث بهبود کیفیت خدمات
آموزشی (استانلوگلو ،)2017 ،جذب دانشجویان ،خالقیت (موسوی و همکاران،2
 ،)2019تخصیص بهتر منابع مالی (آیتالهی و همکاران ،)2020 ،رقابتپذیری
واحدهای آموزش عالی (نجاوان و همکاران ،)2020 ،کاربردی بودن آموزشها ،توسعه
اقتصادی جامعه و اثربخشی و کارایی خدمات ارائهشده میشود (الفدهلی و همکاران،
 .)2019بهاینترتیب ،پرسش اصلی پژوهش به این صورت مطرح میشود ،مهمترین
سازههای بهبود کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاههای دولتی چه عواملی هستند؟ و
از نظر اولویت به چه صورت هستند؟ بهمنظور نائل شدن به هدف پژوهش ،در ادامه
به بررسی ادبیات پژوهش و شناسایی سازههای بهبود کیفیت خدمات آموزشی در
دانشگاههای دولتی و درنهایت ،به اولویتبندی سازههای شناسایی شده با استفاده از
رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری ) (ISMاقدام شده است.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
کیفیت امری ارزشی است .واژه کیفیت در لغتنامه دهخدا به معنی چگونگی و
صفت ،حالت و وصفی که در چیزی حاصل است .در فرهنگ لغت معین ،این کلمه
مترادف با چگونگی است و در فرهنگ عمید نیز کیفیت بهعنوان صفت ،حالت و
چگونگی چیزی معنی شده است .کیفیت در بعد کسبوکار به دلیل اینکه خدمات،
محصول ،مشتری یا مصرفکننده بهآسانی قابل تشخیص هستند عموماً مبهم نیست
(زمانی1396 ،؛ عباسی و شیرهپز آرانی .)1389 ،اما کیفیت در آموزش عالی با مفهوم
کیفیت در کسبوکار متفاوت است و یك نظام آموزشی هنگامی باکیفیت شناخته
میشود که بدون نقص و کاستی باشد؛ چراکه این کمبودها در یك نظام آموزشی
بهمنزله عیوب و نواقص آن است و نتیجه مطلوبی از آن نظام به دست نمیآید؛
بنابراین ،استقرار یك نظام کارآمد و اثربخش ارزیابی که با آن بتوان عالوه بر ایجاد
بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی ،خدماتی و پژوهشی ،بهبود کل نظام دانشگاهی را
مورد توجه قرارداد و متناسب با ویژگیهای این نظام باشد ،بسیار بااهمیت و ضروری
است .از سوی دیگر ،کیفیت مفهومی پیچیده دارد و تعریفی که مورد توافق همگان
باشد درباره آن وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به دالیل اشاره شده در خصوص
شاخصههای کیفیت آموزش عالی ،پژوهشگران به نتایج متفاوتی دست یافتهاند .برای
مثال؛ االلفی و اباکاری ( ،)2019بر اساس تجزیهوتحلیل دادههای کیفی پژوهش خود
به چهار بعد کیفیت خدمات آموزشی یعنی خدمات دانشگاهی ،امکانات دانشگاهی،
خدمات اداری و نقش خدمات دانشجویان اشاره میکنند .عالوه بر این ،بیان میکنند،
عملکرد و جهتگیری کارکنان دانشگاه بر کیفیت خدمات آموزشی تأثیر میگذارند.
فواد لطیف و همکاران ( ،)2019در پژوهش خود نتیجه گرفتند که شش عامل
تعیینکننده کیفیت خدمات در آموزش عالی شامل؛ کیفیت استاد ،خدمات اداری،
1
خدمات دانش ،فعالیتها ،بهبود مستمر و کیفیت راهنمایی نامگذاری شدهاند .الزمیل
( ،)2014پژوهشی با موضوع بهبود کیفیت آموزش فنی در عربستان از نظر
خودارزیابی اجرا کرد .آموزشهای فنی توسط مؤسسات فنی و حرفهای اجرا میشوند
که الزمیل پژوهش خود را با هدف پیشنهاد استاندارهای خودارزیابی برای کمك به
مؤسسات فنی انجام داد .وی برای تضمین کیفیت از تکنیك طوفان مغزی استفاده کرد
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و به این نتیجه دست یافت که طوفان مغزی یك ابزار بسیار مؤثر برای بهبود عملکرد
این مؤسسات است .سلطان و یین ،)2013( 1در پژوهش خود گزارشی از ادراك
دانشجویان با توجه به ابعاد ،پیامدهای کیفیت خدمات و سوابق انتقادی ،با هدف
توسعه یك مدل نظری در زمینه مؤسسات آموزش عالی ارائه کردند .نتایج نشاندهنده
آن بود که رضایت و اعتماد دانشجویان ارتباط مثبت و مستقیمی با کیفیت خدمات
دارد .هان ،)2012( 2در پژوهش خود به توضیح و توصیف چهار نوآوری اساسی برای
بهبود کیفیت آموزش ازجمله؛ ایجاد استاندارهای برنامه درسی ملی برای مدرسان
آموزشوپرورش ،ایجاد طرح توسعه مضاعف برای اصالح عملکرد بالینی ،بررسی
گواهینامه مدرس ملی ،راهاندازی طرح ملی آموزش بهمنظور توسعه معلمان در حال
خدمت و تحکیم نردبان شغلی برای مدرسان و معلمان اقدام کرد.
زمانی ( )1396در پژوهش خود به شناسایی ،تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر بر
کیفیت آموزش در آموزش عالی همت گماشت و از روش ترکیبی (کمی و کیفی)
استفاده کرد .در بخش کیفی از کدگذاری باز و در قسمت کمی برای اولویتبندی و
وزندهی عوامل از نرمافزار ای.اچ.پی و پی.ال.اس و آزمون ضریب بار عاملی بهره
گرفت .نتایج نشان داد که مؤلفههای سازماندهی محتوای آموزشی ،روش تدریس
استاد ،وضعیت دانشجو (مکان ،زمان و استعداد فردی) ،امکانات و تجهیزات دانشکده،
صالحیت حرفهای استادان (آموزشی و پژوهشی) و فناوریهای نوین ازجمله
مهمترین عوامل تأثیرگذار باکیفیت آموزش در آموزش عالی هستند .گودرزی و
همکاران ( )1396در پژوهش خود به شناسایی و رتبهبندی مؤلفههای تأثیرگذار
برافزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی اقدام کردند .جامعه آماری این
پژوهش شامل مدیران مدرسههای دولتی استان البرز بود .بر اساس نتایج پژوهش،
متغیرهای شرایط اقتصادی ،محیط اجتماعی ،منابع انسانی ،سازمانهای ذیربط،
والدین ،تجهیزات ،منابع مالی ،سازمانهای باالدست ،هدفها و برنامههای آموزشی و
مدیریتی از بیشترین عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی بودند .بهمئی و عنایتی ( )1396در
پژوهش خود به شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر کیفیت خدمات آموزش عالی با تأکید
بر مشتریمداری در دانشگاه فرهنگیان اقدام کردند .این پژوهش ،یك تحقیق آمیخته
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اکتشافی ،با الگوی کیفی کمّی بود .جامعه آماری آن متشکل از کارکنان ،استادان و
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود .یافتههای بهدستآمده از تحلیل عاملی،
معیارها را در قالب  2بعد و  9مؤلفه بهاینترتیب شناسایی کرد :بعد اول الزامات
ساختاری ،شامل  6مؤلفه برنامه درسی و آموزشی ،سازمان و مدیریت ،ملموسات،
رشد و توسعه اجتماعی ،قابلیت و اطمینان ،اعتبار و بعد دوم الزامات رقابتی ،شامل 3
مؤلفه صالحیت و شایستگی ،بهبود و ارتقا و همدلی .خطیبی و همکاران (،)1390
کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران را با استفاده از مدل
سروکوال مطالعه کردند .جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی دانشکده تربیت
بدنی دانشگاه تهران بود که  160نفر از آنها بهصورت تصادفی ،بهعنوان نمونه آماری
انتخاب شدند .نتایج پژوهش نشان داد که در پنج بعد کیفیت خدمات آموزشی
(پاسخگویی ،همدلی ،تضمین ،ملموس ،اطمینان) بین وضع موجود و وضع مطلوب
شکاف معنیدار و منفی وجود دارد و بیشترین شکاف کیفیت مربوط به بعد تضمین و
کمترین آن مربوط به بعد ملموس است .در ارزیابی عوامل جمعیتشناختی نیز نشان
داد شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشجویان زن ،بهصورت معنیداری کمتر از
دانشجویان مرد است ،همچنین ،شکاف کیفیت خدمات اظهار شده در دانشجویان سال
چهارم ،بهصورت معنیداری بیش از دانشجویان سال سوم و دوم است.
ترییالس و دارجنیدو ،)2009( 1پژوهشی را با هدف بررسی تأثیر نقش رهبری در
کیفیت خدمات ارائه شده در آموزش عالی اجرا کردند .مدل ارزشهای رقابتی برای
عملیاتی کردن هشت نقش رهبری ،تأیید شد .نتایج به دستآمده از این پژوهش نشان
داد که نقشهای مختلف رهبری با ابعاد مختلف کیفیت خدمات آموزش عالی ارتباط
دارند .دوهرتی )2008( 2نیز برخی از بعدهای کلیدی کیفیت در آموزشوپرورش
شامل کیفیت ،مدیریت کیفیت جامع و خودمختاری را مطالعه و بررسی کرد .نتایج این
پژوهش نشان داد ،درك روشنتر در سراسر نظام آموزشی از ماهیت مدیریت کیفیت
جامع و کیفیت آموزش و محدودیتهای خودمختاری موجب بهبود مداوم و مؤثر
کیفیت میشود .یئو ،)2008( 3در پژوهش خود به ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات در
آموزش عالی و بحث در مورد ارتباط و دوگانگی بین انتظارات مشتری و ادراکات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پرداخت .نتایج نشان داد که راه درك دانشجویان ،گفتگو ،پرسشوپاسخ ،ارزیابی و
بازخور است .اوسئو -آساره و همکاران )2007( 1در پژوهش خود افزایش آگاهی از
نقش رهبری مدیریتی در اجرای مدیریت کیفیت جامع در مؤسسات آموزش عالی را
مطالعه کردند و در خصوص چگونگی حفظ بهترین مدیریت و رهبری شیوههای
بهبود کیفیت کل در آموزش عالی بررسیهای بیشتری کردند .نتایج بهدستآمده از این
پژوهش نشان داد که بین درجه اثربخشی و کارایی در عملیات مدیریت کیفیت رابطه
ضعیفی وجود دارد که نشاندهنده مدیریت ضعیف بین اثربخشی رهبری و بهرهوری
مدیریت است.
2
اونیل و پالمر ( )2004در پژوهش خود کیفیت خدمات در بخش آموزش عالی و
همچنین نیاز به اقدامات توسعه را بررسی کردند .در این پژوهش نقاط ضعف کیفیت،
شناسایی و از طریق یك برنامه بهبود کیفیت بررسی شد .انگل و همکاران)2008( 3
پژوهشی را با هدف شناسایی عوامل خدماتی در ارزیابی کیفیت دانشجویان دوره فوق
لیسانس ،تجزیهوتحلیل تناسب اهمیت/عملکر د )IPA) 4در اندازهگیری کیفیت
خدمات و ارائه یك نمونه کار از عملکرد  IPAدر دانشگاه بریتانیا اجرا کردند .نتایج
نشان داد که تجزیهوتحلیل عملکرد/اهمیت ) (IPAابزار مطلوبی برای اندازهگیری
کیفیت خدمات در آموزش تحصیالت تکمیلی است .روفه )1998( 5در پژوهش خود
به بررسی مشکالت مفهومی از قبیل؛ متنوع بودن شاخصهای عملکرد ،کارگروهی در
نیازهای گوناگون در ارزیابی خارجی در جهت بهبود مداوم کیفیت در آموزش عالی
اقدام کرد .وی نتیجه گرفت که میتوان با اطالعرسانی و تمرین و تضمین بهبود
6
کیفیت برای آموزش و یادگیری بر مشکالت غلبه کرد .چوونگ چنگ و مینگ تام
( )1997در پژوهش خود هفت مدل کیفیت در آموزشوپرورش معرفی کردند که
شامل؛ مدل مشخصات و هدفها ،مدل فرایند ،مدل ورودی منابع ،مدل مشروعیت،
مدل رضایتمندی ،مدل فقدان مشکالت و مدل یادگیری سازمانی بود.
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آنها چارچوب جامعی برای درك و مفهومسازی کیفیت در آموزشوپرورش از
نظرهای مختلف و توسعه استراتژیهای مدیریتی برای رسیدن به آن پیشنهاد کردند.
جوزف و جوز ف )1997( 1در پژوهش خود به ارزیابی کیفیت خدمات در
آموزشوپرورش دانش آموزان نیوزیلند اقدام کردند .آنها درنهایت  7عامل کیفیت را
شناسایی و با استفاده از رویکرد عملکرد/اهمیت ،کیفیت خدمات آموزشی را بررسی
کردند .با بررسی ادبیات پژوهش و ارزیابی پژوهشهای انجام گرفته در خصوص
عوامل موجود در زمینه بهبود کیفیت خدمات آموزشی ،مهمترین عوامل به شرح
جدول ( )1بررسی شد.
جدول ( )1عوامل مؤثر بر بهبود كیفیت خدمات آموزشی
R
1

عوامل
تدوین برنامهریزی استراتژیك آموزش
توسعه مهارت نرمافزاری

منبع
(دیبناث و شانکر )2012 ،
(دیبناث و شانکر)2012 ،

3

استفاده از مدرسان با دانش و تجربه کافی

(دیبناث و شانکر)2012 ،

4

ایجاد فضاهای آموزشی کافی (آزمایشگاه ،کالسهای درسی)

(دیبناث و شانکر)2012 ،

5

مهارتهای استخدامپذیری دانشجویان

(دیبناث و شانکر)2012 ،

6

تأمین منابع مالی دورههای آموزشی

(دیبناث و شانکر)2012 ،

7
8
9
10

طراحی و ارائه دورههای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار
ارتقای سطح کیفیت خدمات پشتیبانی
پیشبینی نیازها و انتظارات بازار کار و طراحی دورههای آموزشی متناظر با آن
شناخت نظامهای نوین آموزشی و استفاده از آنها در فرایند آموزش
پیادهسازی همکاری و کارهای گروهی

(شرابی)2013 ،

12

مدیریت دورههای آموزشی بر اساس تصمیمگیری گروهی و مشارکتی

(شرابی)2013 ،

13

حل مشکالت دورههای آموزشی بر اساس روش شناسایی سامانمند حقایق و
استفاده از سیستم بازخور برای اصالح آنها

(شرابی)2013 ،

14

وجود دستورالعملهای کارآمد و مؤثر در اجرای دورههای آموزشی

2

11

2

3

(روالند )2008 ،
(روالند)2008 ،
(شرابی)2013 ،4
(شرابی)2013 ،

(سهنی و همکاران )2010 ،5
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R
15

عوامل
ایجاد نظام پایش و ارزیابی مداوم دورههای آموزشی و کنترل بر اساس آن

(سهنی و همکاران)2010 ،

16

مشارکت و درگیری دانشجویان در جلسات آموزشی

(سهنی و همکاران)2010 ،

17
18
19

ایجاد سیستم تشویقی برای فراگیران در راستای حمایت از یادگیری
بهروز بودن مدرسان در مباحث آموزشی خود
وجود سیستم انضباطی مؤثر در جهت کنترل دورههای آموزشی

20

وجود نظم و انضباط دقیق در اجرا ،ارزیابی دورههای آموزشی
وجود سیستم بودجهریزی در دورهها

22

تبیین دقیق استراتژیهای تدریس و یادگیری برای مشارکتکنندگان در
دورههای آموزشی
روش تدریس استاد
صالحیت حرفهای استاد
سازماندهی محتوای آموزشی
وضعیت دانشجو )مکان ،زمان ،استعداد فردی)
قابلیت اطمینان دورههای ارائهشده
سازمان و مدیریت دانشگاه
رشد و توسعه اجتماعی دانشجویان
متغیرهای شرایط اقتصادی ،اجتماعی دانشجویان

21
23
24
25
26
27
28
29
30

منبع

1

سنسیلکمار و آرالراج
()2011
سنسیلکمار و آرالراج
()2011
سنسیلکمار و آرالراج
()2011
سنگیتا)2003( 2
سنگیتا ()2003
سنگیتا ()2003

زمانی ()1396
زمانی ()1396
زمانی ()1396
زمانی ()1396
بهمئی و عنایتی ()1396
بهمئی و عنایتی ()1396
بهمئی و عنایتی ()1396
گودرزی و همکاران
()1396

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است .در این
پژوهش ،ابزار گردآوری دادهها شامل؛ مطالعات کتابخانهای ،ادبیات پژوهش،
پژوهشهای پیشین و دو نوع پرسشنامه است .پرسشنامهها مطابق با رویکردهای
مورداستفاده در این پژوهش (ویکور فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری) تدوین
شدند .پژوهش حاضر در دو مرحله اجرا شد .در مرحله اول؛ با توجه به اینکه جامعه
آماری شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان به تعداد  321نفر بودند ،برای
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تعیین اندازه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است .رابطه  ،1نمونهگیری با
استفاده از فرمول کوکران را نشان میدهد؛ در این رابطه ،حداکثر خطای مجاز برابر
 0/05در نظر گرفته شده است .درنتیجه ضریب اطمینان  0/95و مقدار آماره  zاز
جدول برابر  1/96استخراج شده است .مقدار  pنیز برابر  0/5در نظر گرفته شده
است .چراکه اگر مقدار  pبرابر  0/5باشد حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا میکند و
این امر باعث میشود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد.
Z=1/96 , P=0/5 , n=321

𝜀 = 0/05 ,

رابطه )1
2
N Z𝑎/2
)𝑝 × 𝑃(1 −
2
2
𝜀 × (𝑁 − 1) + Z𝑎/2
)𝑝 × 𝑃(1 −
)321 (1/96)20/05/2 × (0/5)(0/5
=
= 174/66
)(0/05)2 × (321) + (1/96)20/05/2 × (0/5)(0/5

=n

در محاسبات فوق ،حداقل نمونه الزم  175تخمین زده شده است که به روش
تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شدهاند .در ادامه پرسشنامهای مشتمل بر
 30عامل مهم و مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی استخراج شده از پژوهشهای
پیشین و ادبیات پژوهش ،در بین جامعه آماری ،توزیع شد و پس از گردآوری دادهها
با استفاده از تکنیك ویکور فازی رتبهبندی عوامل انجام گرفت .در مرحله دوم؛ پس از
رتبهبندی انجام گرفته 8 ،عامل برتر ،انتخاب و با استفاده از آن ،پرسشنامه دوم مطابق
با رویکرد  ISMتدوین و بین  12نفر از خبرگان (استادان گروه آموزشی دانشگاه) که
با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند ،توزیع شد .درنهایت با استفاده از رویکرد
 ISMبه سطحبندی عوامل اقدام شد .در ادامه ،شرح بیشتری از رویکردها و
تجزیهوتحلیل دادهها ارائه شده است.
رویكرد فازی 1و روش ویكور
در اغلب شرایط ،دادههای دقیق برای مدلسازی مسائل زندگی واقعی کافی نیستند؛
چراکه ترجیحات و قضاوتهای انسان در اغلب شرایط مبهم است و نمیتوان آنها را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Fuzzy approach
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با اعداد دقیق تخمین زد .برای حل این مشکل نظریه فازی برای اولین بار از سوی
لطفیزاده ( )1965ارائه شد که برای تصمیمگیری در رابطه با دادههای غیردقیق و
غیرقطعی مناسب بود (یالسین و همکاران  .)2012 ،1این تئوری زمان اندازهگیری ابهام
در مورد مفاهیم ذهنی انسان که اکثراً مبهم است ،بر روشهای سنتی ارجحیت دارد
(لیو و همکاران )2012 ،2
روش  ،VIKORبر انتخاب و دستهبندی از یك مجموعه گزینهها متمرکز است و
پاسخهای سازشی را برای حل یك مسئله با معیارهای متضاد تعیین میکند،
بهطوریکه میتواند تصمیمگیرندگان را برای دستیابی به یك تصمیم نهایی کمك کند.
این پاسخ سازشی یك شاخص رتبهبندی چندمعیاره مبنی بر نزدیکی به پاسخ ایدئال
را مطرح میکند (صنایعی و همکاران.)2010 ،3
یافتههای پژوهش
در این بخش با توجه به هدف پژوهش که شناسایی و اولویتبندی سازههای بهبود
کیفت خدمات آموزشی بود ،یافتهها گویای این هستند که در مرحله اول؛ با اجرای
مراحل پنجگانه روش ویکور فازی مهمترین سازههای بهبود کیفیت خدمات آموزشی
در دانشگاه لرستان مطابق جدول ( )3رتبهبندی شدهاند .مهمترین عوامل نیز مطابق
جدول ( )4به ترتیب اولویت نشان داده شدهاند .در مرحله دوم؛ با استفاده از نظر
خبرگان و بهرهگیری از روش  ISMمطابق شکل ( )1به سطحبندی عوامل اقدام شده
است.
مرحله اول؛ اجرای مراحل ویکور فازی
 .1مرحله اول؛ بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم با استفاده از رابطه زیر:
()2

𝑗𝑖𝑥

2

2
𝑚∑√
𝑗𝑖𝑥 𝑖=1

= 𝑗𝑖𝑓

 .2مرحله دوم؛ تعیین بهترین و بدترین معیار با استفاده از روابط زیر:
()3
()4

𝑗𝑖𝑓 𝑓𝑗+ = max
𝑗𝑖𝑓 𝑛𝑖𝑓𝑗− = m

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Yalcin
. Liu et al.
3
. Sanayei et al.
2
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 .3مرحله سوم؛ محاسبه فاصله گزینهها از راه حل ایدئال با استفاده از روابط زیر:
]) 𝑗𝑖𝑓 𝑠𝑖 = ∑𝑛𝑗=1[𝑤𝑖 (𝑓𝑗+ − 𝑓𝑖𝑗 )/(𝑓𝑗− −
()5
𝑛
+
−
]) 𝑗𝑖𝑓 𝑅𝑖 = ∑𝑗=1[𝑤𝑖 (𝑓𝑗 − 𝑓𝑖𝑗 )/(𝑓𝑗 −
()6
در روابط باال  Siو  Riبه ترتیب بهعنوان مقدار مطلوب و نامطلوب هر یك از
گزینهها و  Wiبهعنوان وزن هریك از معیارها محسوب میشود.
 .4مرحله چهارم؛ محاسبه مقدار  :Qiاین مقدار برای هر یك از  iها بهصورت زیر
تعریف میشود
()7
()8
()9
()10
()11

𝑅 −𝑅+

𝑆 −𝑆 +

]𝑄𝑖 = 𝑉 [ −𝑖 +] + (1 − 𝑉 ) [ −𝑖 +
𝑆𝑆 −
𝑅𝑅 −
} 𝑖𝑠{ 𝑖𝑥𝑎𝑚 = 𝑆 +
} 𝑖𝑠{ 𝑖𝑛𝑖𝑚 = 𝑆 +
} 𝑖𝑅{ 𝑖𝑥𝑎𝑚 = 𝑅+
} 𝑖𝑅{ 𝑖𝑛𝑖𝑚 = 𝑅−

 Qiنیز شاخص  VIKORبوده و ارزش  VIKORگزینه  iام را بیان میکند V

بهعنوان وزن حداکثر مطلوبیت گروهی است .که معموالً  0/5در نظر گرفته
میشود.
 .5مرحله پنجم؛ رتبهبندی گزینهها :انتخاب بهترین گزینه با کمترین  Qiدر شرایطی
محقق خواهد شد که دو شرط زیر برقرار شوند؛
1

شرط اول (ویژگی پذیرش)؛ 𝑄𝐷 ≥ ) ] 𝑄(𝐴[2] − 𝐴[1و 𝐷𝑄 = − 1
𝑀
بهطوریکه A[2] :از نظر رتبهبندی بر اساس معیار  Qگزینه موردنظر در
موقعیت یا جایگاه دوم قرار دارد A[1] .بهترین گزینه با کمترین مقدار برای .Q
شرط دوم (ثبات پذیرش در تصمیمگیری)؛ گزینه ] 𝐴[1باید همچنین بهترین
رتبه را از نظر  Sو یا  Rداشته باشد .در این پژوهش از روش دوم برای انتخاب
بهترین رتبه استفاده شده است .همچنین ،برای تعیین وزن شاخصها از 5
یك متغیر کالمی بود که
متغیرهای کالمی 1استفاده شده است .بهطوریکه
عبارتهای کالمی خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم را از نظر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Linguistic variables

1
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تصمیمگیرنده  jام برای معیار  iام را نشان میداد .آنگاه ،هر عبارت کالمی به
یك عدد فازی مثلثی طبق جدول ( )2نسبت داده شده است.
جدول ( )2عبارتهای كالمی برای رتبهبندی گزینهها
عدد فازی مثلی

عبارات كالمی

()11،9،7

زیاد خیلی

()9،7،5

زیاد

()7،5،3

متوسط

()5،3،1

کم
کم خیلی

()3،1،1
1

منبع :لیو وچن ()2006

پیش از اعمال تکنیك  VIKORنیاز است ماتریسها تبدیل به یك ماتریس
عملکرد فازی شوند و سپس ماتریس واحد فازی با عمل غیر فازی کردن
تبدیل به ماتریس قطعی شود .مقادیر  Qدر جدول ( )3نشان داده شدهاند ،این
مقادیر با توجه به رابطه  ،7محاسبه میشوند .محاسبه مقدار  Qبرای عامل رتبه
اول به شرح زیر است:
1/28336 − 1/2435
1/9079 − 0/9456
[ )] + (1 − 0/5
]
1/11588 − 1/2435
1/19220 − 0/9456
= 1/595631

[ 𝑄𝑖 = 0/5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Liou & Chen
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جدول ( )3رتبهبندی برآورد شده عوامل مؤثر بر بهبود كیفیت خدمات آموزشی
Si
1/47563
1/47715
1/28336
1/41726
1/47611
1/44307
1/47925
1/48125
1/49589
1/47365
1/46362
1/46376
1/49225
1/46446
1/46429
1/47475
1/46996
1/37722
1/47235
1/46413
1/46965
1/38355
1/31516
1/46397
1/31542
1/37739
1/46511
1/46358
1/46403
1/46476

Ri
1/9526
1/9685
1/9079
1/9079
1/9632
1/9079
1/9715
1/9822
1/9984
1/9402
1/9085
1/9098
1/9962
1/9175
1/9131
1/9454
1/9375
1/9079
1/9397
1/9126
1/9314
1/9079
1/9079
1/9102
1/9079
1/94341
1/9211
1/9079
1/9110
1/9199

Qi
1/649567
1/661212
1/595631
1/662579
1/689652
1/675487
1/661325
1/661562
1/695562
1/688756
1/685940
1/686030
1/678562
1/686127
1/686105
1/688812
1/688431
1/642562
1/688518
1/686095
1/687432
1/645726
1/61153
1/686075
1/611662
1/660399
1/686212
1/685738
1/686083
1/686184

منبع( :یافتههای نگارندگان(

رتبهبندی نهایی
24
26
1
7
25
8
27
28
30
22
10
11
29
16
15
23
20
4
21
14
19
5
2
12
3
6
18
9
13
17
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درنهایت ،در پایان روش ویکور فازی ،مهمترین عوامل بهبود کیفیت خدمات
آموزشی در جدول ( )4به ترتیب اولویت نشان داده شدهاند.
جدول ( )4عوامل با اولویت باالتر
رتبه

عوامل

1

استفاده از مدرسان باتجربه

2

تبیین دقیق استراتژیهای تدریس و یادگیری برای مشارکتکنندگان در دورهها

3

سازماندهی محتوای آموزشی

4

بهروز بودن مدرسان در مباحث آموزشی خود

5

روش تدریس استاد

6

وضعیت دانشجو )مکان ،زمان ،استعداد فردی)

7

مهارتهای استخدام پذیری دانشجویان

8

تأمین منابع مالی دورههای آموزشی

مرحله دوم؛ اجرای مراحل مدلسازی ساختاری تفسیری()ISM
 -1تشكیل ماتریس خودتعاملی ساختاری (SSIM)1

این ماتریس برای تجزیهوتحلیل ارتباط بین عناصر ،تشکیل و برای نشان دادن
ارتباطات بین آنها از چهار نماد زیر استفاده میشود:
 :Vعامل سطر ( )iمیتواند زمینهساز رسیدن به عامل ستون ( )jباشد (ارتباط
یكطرفه از  iبه) j
 :Aعامل ستون ( )jمیتواند زمینهساز رسیدن به عامل سطر ) (iباشد (ارتباط
یكطرفه از jبه) i
 :Xبین عامل سطر ( )iو عامل ( )jارتباط دوجانبه وجود دارد .به عبارتی هر دو
میتوانند زمینهساز رسیدن همدیگر شوند (ارتباط دوطرفه از  iبه jو برعکس).
 :Oهیچ ارتباطی بین این دو عنصر ( )ijوجود ندارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Structural Self-Interaction Matrix
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جدول ( )5ماتریس خود تعاملی ساختاری ))SSIM
A8
A
A
O
A
A
V
A
X

A7
V
V
V
V
V
V
X

A6
A
X
A
A
A
X

A5
O
V
V
O
X

A4
V
V
V
X

A3
V
X
X

A2
O
X

A1
X

عوامل
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

 -2تشكیل ماتریس دستیابی اولیه ))(Reachability Matrix (RM

در این مرحله با تبدیل نمادهای ماتریس  SSIMبه اعداد صفر و یك برحسب
قواعد زیر میتوان به ماتریس  RMدست پیدا کرد.
الف) اگر خانه ) (i,jدر ماتریس  SSIMنماد  Vگرفته است ،خانه مربوط در
ماتریس دستیابی عدد  1میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ) (j,iعدد صفر میگیرد.
ب) اگر خانه ) (i,jدر ماتریس  SSIMنماد  Aگرفته است ،خانه مربوط در
ماتریس دستیابی عدد صفر میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ) (j,iعدد  1میگیرد.
ج) اگر خانه ) (i,jدر ماتریس  SSIMنماد  Xگرفته است ،خانه مربوط در
ماتریس دستیابی عدد  1میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ) (j,iعدد صفر میگیرد.
د) اگر خانه ) (i,jدر ماتریس  SSIMنماد  Oگرفته است ،خانه مربوط در
ماتریس دستیابی عدد صفر میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ) (j,iعدد  1میگیرد.
جدول ( )6ماتریس دستیابی اولیه ()RM
عوامل

A8
0
0
0
0
0
1
0

A7
1
1
1
1
1
1
1

A6
0
1
0
0
0
1
0

A5
0
1
1
0
1
1
0

A4
1
1
1
1
0
1
0

A3
1
1
1
0
0
1
0

A2
0
1
1
0
0
1
0

A1
1
0
0
0
0
1
0

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

1

1

1

1

1

0

1

1

A8
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-3تشكیل ماتریس دستیابی نهایی
پسازاینکه ماتریس دستیابی اولیه به دست آمد ،باید سازگاری درونی آن برقرار
شود .بهعنوان نمونه اگر عامل  1منجر به عامل  2شود و عامل  2هم منجر به عامل 3
شود ،باید عامل  1نیز منجر به عامل  3شود .ازآنجاکه در این پژوهش برای پر کردن
پرسشنامهها از چند خبره استفاده شده ،برای تشکیل ماتریس دستیابی نهایی از روش
مد بر اساس بیشترین فراوانی در هر درایه استفاده شده است.
جدول ( )7ماتریس دستیابی نهایی
نفوذ

A8
0

A7
1

A6
0

A5
1

A4
1

A3
1

A2
1

A1
1

A1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

A2

6

0

1

1

1

1

1

1

0

A3

2

0

1

0

0

1

0

0

0

A4

2

0

1

0

1

0

0

0

0

A5

8

1

1

1

1

1

1

1

1

A6

1

0

1

0

0

0

0

0

0

A7

8

1

1

1

1

1

1

1

1

3

8

4

6

6

5

5

4

A8
وابستگی

6

عوامل

-4تعیین سطح و اولویت متغیرها
برای تعیین سطح و اولویت متغیرها ،مجموعه دستیابی و مجموعه پیشنیاز برای
هر عامل تعیین میشود .سپس ،عناصر مشترك در مجموعه دستیابی و پیشنیاز برای
هر عامل شناسایی میشوند .پس از تعیین این مجموعهها نوبت به تعیین سطح عوامل
یا عناصر میرسد .عواملی که در باالترین سطح (سطح  )1قرار میگیرند تحت تأثیر
سایر عوامل بوده و عامل دیگری را تحت تأثیر قرار نمیدهند .در اولین جدول عاملی
داری باالترین سطح است که مجموعه دستیابی و عناصر مشترك آن کامالً یکسان
باشند .پس از تعیین این عامل یا عوامل ،آنها از جدول حذف میشوند و با سایر
عوامل باقیمانده جدول بعدی تشکیل میشود .این کار تا تعیین سطح تمام عوامل
ادامه مییابد.

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

114

جدول ( )8تعیین سطوح متغیرها (تكرار )1
عوامل
1
2
3
4
5
6
7
8

مجموعه دستیابی
7-5-4-3-2-1
8-7-6-5-4-3-2-1
7-6-5-4-3-2
7-4
7-5
8-7-6-5-4-3-2-1
7
8-7-6-5-4-3-2-1

مجموعه پیشنیاز
8-6-2-1
8-6-3-2-1
8-6-3-2-1
8-6-4-3-2-1
8-6-5-3-2-1
8-6-3-2
8-7-6-5-4-3-2-1
8-6-2

سطح

مجموعه مشترك
2-1
8-6-3-2-1
6-3-2
4
5
8-6-3-2
7
8-6-2

1

جدول ( )9تعیین سطوح متغیرها (تكرار )2
سطح

عوامل

مجموعه دستیابی

مجموعه پیشنیاز

مجموعه مشترك

1

5-4-3-2-1

8-6-2-1

2-1

2

8-6-5-4-3-2-1

8-6-3-2-1

8-6-3-2-1

3

6-5-4-3-2

8-6-3-2-1

6-3-2

4

4

8-6-4-3-2-1

4

2

5

5

8-6-5-3-2-1

5

2

6

8-6-5-4-3-2-1

8-6-3-2

8-6-3-2

8

8-6-5-4-3-2-1

8-6-2

8-6-2

جدول ( )10تعیین سطوح متغیرها (تكرار )3
سطح

عوامل

مجموعه دستیابی

مجموعه پیشنیاز

مجموعه مشترك

1

3-2-1

8-6-2-1

2-1

2

8-6-3-2-1

8-6-3-2-1

8-6-3-2-1

3

3

6-3-2

8-6-3-2-1

6-3-2

3

6

8-6-3-2-1

8-6-3-2

8-6-3-2

8

8-6-3-2-1

8-6-2

8-6-2
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جدول ( )11تعیین سطوح متغیرها (تكرار )4
عوامل
1
6
8

مجموعه دستیابی
1
8-6-1
8-6-1

مجموعه پیشنیاز
8-6-2-1
8-6
8-6

مجموعه مشترك
1
8-6
8-6

سطح
4

جدول ( )12تعیین سطوح متغیرها (تكرار )5
عوامل

مجموعه دستیابی

مجموعه پیشنیاز

مجموعه مشترك

سطح

6

8-6

8-6

8-6

5

8

8-6

8-6

8-6

5

-5ترسیم مدل ساختاری تفسیری
در این مرحله بر اساس سطوح تعیینشده و ماتریس دستیابی نهایی ،مدل ترسیم
میشود.
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مهارتهای استخدامپذیری دانشجویان

بهروز بودن مدرسان در مباحث آموزشی خود

روش تدریس استاد

تبیین دقیق استراتژیهای تدریس و یادگیری برای مشاركتكنندگان دورهها

سازماندهی محتوای آموزشی

استفاده از مدرسان باتجربه

وضعیت دانشجو )مكان ،زمان ،استعداد فردی)

تأمین منابع مالی دورههای آموزشی

شكل ( )1مدل كیفیت خدمات آموزشی

بحث و نتیجهگیری
در عصر حاضر ،کیفیت خدمات آموزشی از مهمترین مسائلی است که در کشورهای
مختلف مورد توجه قرارگرفته و ازجمله دغدغههایی است که همیشه سیاستگذاران
و مسئوالن نظام آموزش عالی برای دستیابی به آن تالش میکنند .همانطور که در باال
اشاره شد ،امروزه خدمات آموزش عالی بهعنوان یك صنعت خدماتی شناخته شده
است و دانشگاهها برای حفظ مزیت رقابتی و کسب جایگاه برتر ،ناچارند به نیازهای
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مشتریان خود و انتظارات آنها توجه ویژه کنند .تا جایی که کشورهای پیشرفتهای
مانند؛ ایاالتمتحده ،انگلستان ،استرالیا ،کانادا و سایر کشورهای توسعهیافته با
ساختارهای پیشرفته آموزشوپرورش خود باعث جذب دانشجویان از سراسر جهان
شدهاند تا در مؤسسات عالی آنها آموزشهای با کیفیت کسب کنند .این گسترش
سریع در جهان ،مسئله کیفیت را برجسته کرده است .در حقیقت ،موضوع کیفیت
خدمات آموزشی بهویژه در دانشگاههای دولتی کشور از مهمترین دغدغههای
سیاستگذاران عرصه آموزش از سطح کالن کشور تا پایینترین سطح دانشگاهها
است .همچنین ،از آنجا که دانشآموختگان مستقیماً وارد عرصههای اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی میشوند  ،چنانچه این افراد از سطح کیفیت دانش و
مهارت الزم و اثربخش برخوردار باشند میتوانند هم خودشان و هم جامعه را منتفع
کنند و از هرگونه هدررفت سرمایههای انسانی ،زمان صرف شده ،هزینههای فردی و
اجتماعی جلوگیری شود.
با عنایت به نیاز روزافزون به بخش آموزش ،توجه به چگونگی کیفیت خدمات
آموزشی بسیار بااهمیت است و ارتقای مداوم کیفیت آموزش مستلزم شناسایی و
اولویتبندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزشی است .درواقع ،کیفیت آموزشی به عامل
تمایز دانشگاهها و مؤسسات آموزشی از همتایان خود تبدیل شده است و از مهمترین
معیارهای برتری دانشگاهها در نظامهای ارزیابی و رتبهبندی ،کیفیت آموزشهای ارائه
شده آنان است .از اینرو ،پژوهش حاضر به منظور شناسایی و بهبود سازههای کیفیت
خدمات آموزشی اجرا شده که با بررسی ادبیات موجود مهمترین عوامل مؤثر بر بهبود
کیفیت خدمات آموزشی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است .در این پژوهش
بهمنظور رتبهبندی و میزان اهمیت عوامل و عناصر مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات
آموزشی از رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده
است .با توجه به ادبیات پژوهش 30 ،عامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی
شناسایی و با استفاده از روش ویکور فازی رتبهبندی شدند .نتایج نشان داد که عوامل
تأمین منابع مالی ،وضعیت دانشجو (مکان ،زمان ،استعداد فردی) ،استفاده از مدرسان
باتجربه ،تبیین دقیق استراتژیهای تدریس و یادگیری برای مشارکتکنندگان در
دورهها ،سازماندهی محتوای آموزشی ،بهروز بودن مدرسان در مباحث آموزشی خود،
روش تدریس استاد و مهارتهای استخدامپذیری دانشجویان ،به ترتیب از باالترین
درجه اهمیت برخوردار هستند .الزم به ذکر است که این عوامل با نتایج پژوهشهای
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دیبناث و شانکر ( ،)2012سنسیلکمار و آرالراج ( ،)2011سنگینا ( ،)2003زمانی
( )1396و گودرزی و همکاران ( )1396همسویی دارند .پس از رتبهبندی انجام گرفته
با استفاده از روش ویکور فازی 8 ،عاملی که دارای باالترین اولویت بودند ،انتخاب و
با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به سطحبندی آن اقدام شد .نتایج
حاصل از مدلسازی نشان داد که عامل مهارتهای استخدامپذیری دانشجویان در
باالترین سطح و دارای کمترین تأثیر بر دیگر عوامل و عوامل وضعیت دانشجو (مکان،
زمان ،استعداد فردی) و تأمین منابع مالی دورههای آموزشی در پایینترین سطح و
دارای بیشترین تأثیر بر دیگر عوامل هستند.
با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،پیشنهادهای کاربردی به شرح زیر
ارائه میشود؛ ازآنجاکه نتایج حاصل از رویکرد ویکور فازی گویای  8عامل (تأمین
منابع مالی ،وضعیت دانشجو ،استفاده از مدرسان باتجربه ،تبیین دقیق استراتژیهای
تدریس و یادگیری برای مشارکتکنندگان در دورهها ،سازماندهی محتوای آموزشی،
بهروز بودن مدرسان در مباحث آموزشی ،روش تدریس استاد و مهارتهای
استخدامپذیری دانشجویان) که دارای باالترین اولویت در میان  30عامل بهبود کیفیت
مورد بررسی بودند ،به رؤسای دانشگاه و دانشکدههای زیرمجموعه دانشگاه لرستان
پیشنهاد میشود تا حدی که اختیارات قانونی به آنها اجازه میدهد ،عوامل فوق را در
جهت افزایش کیفیت خدمات آموزشی ،در دستور کار خود و عوامل زیرمجموعه قرار
دهند؛ چراکه توجه و بهکارگیری نتایج پژوهش حاضر در دانشگاه لرستان میتواند
قابلیت رقابت ،اثربخشی و کارایی ،رضایت دانشجویان ،جلوگیری از هدررفت منابع
مالی و بهطورکلی برافزایش کیفیت خدمات آموزشی در این دانشگاه بیفزاید.
از سوی دیگر ،نتایج حاصل از مدل ساختاری تفسیری نشان داد که از بین  8عامل
برتر در افزایش کیفیت خدمات آموزشی ،عامل مهارتهای استخدامپذیری
دانشجویان ،اصلیترین شاخص کیفیت خدمات آموزشی است ،بر این اساس ،به
رؤسای دانشگاه و دانشکدههای زیرمجموعه دانشگاه لرستان پیشنهاد میشود عامل
مهارتهای استخدامپذیری دانشجویان را بهطور ویژه مورد توجه و اهمیت استادان
محترم برای آموزش مهارتهای کاربردی و عملی به دانشجویان قرار دهند .همچنین،
به مسئوالن دانشگاه لرستان پیشنهاد میشود برای پذیرش دانشجویان و بهکارگیری
استادان برای تدریس در این دانشگاه و دانشکدههای زیرمجموعه ،سایر عوامل  8گانه
را بهکارگیرند .برای مثال از مهمترین شاخصهای پذیرش استادان برای تدریس در
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این دانشگاه میتوان عوامل باتجربه بودن استادان ،بهروز بودن مدرسان در مباحث
آموزشی ،روش تدریس استاد و مهارتهای کاربردی را بهعنوان شاخصهای پذیرش
در نظر گرفت.
به دلیل شباهت ماهوی اغلب دانشگاههای کشور ،به مدیران و سیاستگذاران
حوزه آموزش عالی کشور بهویژه دانشگاههای دولتی پیشنهاد میشود ،مهمترین عوامل
شناسایی و اولویتبندی شده حاصل از نتایج این پژوهش را جهبه منظورت افزایش
کیفیت خدمات آموزشی مورد توجه و استفاده قرار دهند که هم دانشگاهها و هم
جامعه از مزایای آن بهرهمند شوند .همچنین ،با توجه به اهمیت مهارتهای مورد نیاز
برای استخدام در بازار کار ،دانشگاهها باید با اصالح و بهروز کردن سرفصلهای
آموزشی خود و الگوبرداری از دانشگاههای برتر جهان ،مهارتهای استخدامپذیری
دانشآموختگان خود را افزایش دهند و ضمن بهبود کیفیت خدمات آموزشی خویش
بر میزان تقاضا برای تحصیالت کاربردی دانشگاهی بیفزایند .همچنین ازآنجاییکه
عامل تأمین منابع مالی بیشترین تأثیر را بر سازههای کیفیت آموزش دارد،
سیاستگذاران آموزش عالی باید به فکر افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاهها از
راه ارائه خدمات آموزشی باکیفیت و بازارمحور و نیز فروش نتایج حاصل از
پژوهشهای بنیادی و کاربردی باشند و وابستگی خود به بودجه عمومی را کاهش
دهند.
پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،شناسایی و اولویتبندی سازههای بهبود کیفیت
خدمات آموزشی دانشگاههای دولتی (مطالعه موردی :دانشگاه لرستان) بود .بنابراین ،به
پژوهشگران آینده که تمایل به پژوهش در این زمینه دارند پیشنهاد میشود؛ سایر
دانشگاهها ازجمله دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد ،علمی کاربردی ،غیرانتفاعی یا سایر
دانشگاههای دیگر را بررسی کنند .افزون بر این ،در پژوهش حاضر برای رسیدن به
هدف پژوهش از رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری
) (ISMبهره گرفته شد .بهاینترتیب ،به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود؛ از
روشهای دیگری ازجمله روشهای دیماتل فازی ،دلفی فازی برای شناسایی و
اولویتبندی شاخصهای شناسایی شده استفاده کنند.
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محدودیتهای پژوهش
پژوهش حاضر نگرشی ارزشمند و معنیدار بر شناسایی و اولویتبندی سازههای
بهبود کیفیت خدمات آموزشی دانشگاههای دولتی دارد اما محدودیتهایی نیز دارد؛
ازآنجاکه پاسخدهندگان ،اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان بودند؛ بنابراین،
تعمیمپذیری نتایج ممکن است محدود باشد .از دیگر محدودیتهای پژوهش،
برقراری ارتباط بهمنظور گردآوری اطالعات از خبرگان آموزشی (استادان) به دلیل
مشغله فراوان آنان بود.
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