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چکیده
مهمترین سرمایه پژوهشگاه علوم انسانی ،کارآموزانی است که در دورهها شرکت میکنند .هدف
این پژوهش ،ارائه مدلی برای پرتفوی محصول ،با رویکرد رفتار مصرفکننده است ،روش پژوهش،
آمیخته اکتشافی است در بخش پژوهش کیفی ،با استفاده از تحلیل داده بنیاد و به شیوه اشباع نظری،
با دوازده تن از خبرگان برتر پژوهشگاه علوم انسانی ،مصاحبههای عمیق و هدفمند برای گردآوری
دادهها انجام شد؛ و با سه مرحله کدگذاری ،درنهایت ،الگوی مفهومی ،استخراج شد .سپس در قسمت
پژوهش کمی ،برای سنجش مدل ،از بین  120کارمند و مدیر و اساتید پژوهشگاه ،به روش تصادفی
ساده و با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  22تن برگزیده شدند پرسشنامه بین آنان پخش شد .روایی
پرسشنامه  0/578و پایایی آن  %53به دست آمد .وضعیت موجود پژوهشگاه از بابت سبد خدمات
آموزشی ،باالتر از میانگین و در سطح نسبتاً خوبی است .برای تحلیل دادهها ،با استفاده از نرمافزار پی
ال اس ،روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که مدل بهطور کامل مورد تائید قرار گرفت .مدل
شامل ده بعد (عوامل فردی ،عوامل سیستمی ،مدیریت خدمات آموزشی ،عوامل محیطی،
سیاستگذاری سطح خرد پژوهشگاه ،سیاستگذاری سطح کالن پژوهشگاه ،مدیریت پژوهشگاه ،پیامد
برای کارآموز ،پیامد برای اساتید و پیامد برای پژوهشگاه) و بیست مؤلفه میباشد .با پیادهسازی این
مدل ،میتوان ،دورههای بیشتری به همراه تعداد کارآموزان بیشتر ،تشکیل داد .سود بیشتری را نصیب
پژوهشگاه نمود و میزان رضایتمندی کارآموزان و اساتید را نیز افزایش داد.
واژگان کلیدی :خدمات آموزشی ،داده بنیاد ،پرتفوی محصول

 1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
( 2نویسنده مسئول) دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی-دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
 3دانشیارگروه آموزشی مدیریت بازرگانی -دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
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مقدمه
مهمترین دارایی بیشتر سازمانها ازجمله سازمانهای آموزشی چون دانشگاهها ،مشتریان آنها
هستند .امروزه برای رشد و بقا در عرصه رقابت اقتصادی و خدماتی ،شرکتها و سازمانها باید به
مشتری مداری اهمیت ویژهای بدهند و ارتباط خود را با متقاضیان کاال و خدمات ،بیشازپیش افزایش
دهند (عباسی و ترکمنی )1352،با توجه به ارتباط بین کیفیت خدمات آموزشی و رضایت کارآموزان،
باید در سازمانهایی مانند دانشگاه ،سیستمی برای جذب و نگهداری کارآموزان طراحی و پیادهسازی
شود که این سیستم بتواند روابط سازمان و مشتریان را بهخوبی مدیریت کند امروزه به این سیستمها،
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می گویند (عباسی و ترکمنی )1352،تصویر و شهرت سازمانها بر
سرنوشت آنها موثر میباشد .با توجه به رقابت فزاینده در موسسات آموزشعالی بر سر جذب دانشجو،
خصوصا در سالهای گذشته باعث شده است که دانشگاهها به دنبال ایجاد تصویر مناسب و متمایز از
خود باشند تا بتوانند در کنار جذب دانشجوی بیشتر ،از حمایتهای مختلف سازمانهای دولتی و
غیردولتی هم برخوردار باشند (هاشمی.)1321،
اگر مؤسسات آموزش عالی بخواهند از طریق تصویر خودشان رقابت کنند باید به عنوان قدم اول
تصویر ایجاد شده توسط دانشجویان ،اساتید و کارکنان را مورد سنجش قرار دهند (آلوسو
راپوسو.)2010،
امروزه بسیاری از سازمانها ،زمان ،منابع و تالش زیادی را صرف ایجاد تصویری تأثیرگذار از
سازمان یا کسب و کار خود می کنند .آنها مبالغ هنگفتی را برای تبلیغ کاالها یا خدمات خود
اختصاص میدهندتا از خود تصویری مثبت ارائه کنند و نیز در کارهای خیریه و عام المنفعه شرکت
میکنند تا از دیدگاه عموم ،سازمانی باشند که دارای مسئولیتپذیری اجتماعی است .پژوهشگران فعال
در این عرصه عواملی همچون :پیشینة سازمان ،هویتدرونی ،معروفیت و شهرت ،نحوة ارائة خدمات
و ...را به عنوان عوامل مؤثر بر شکلگیری یا ارتقاء تصویرسازمانهاعنوان کرده اند (هاشمی.)1321،
بسیاری از آموزشگاهها ،ازجمله پژوهشگاه علوم انسانی ،قادر هستند که دورههای آموزشی بسیار
مفیدی با کیفیتهای خوبی برگزار نمایند که بسیار هم مورد نیاز جامعه است اما دارای رونق مورد انتظار
نیستند با در نظر گرفتن اینکه یک آموزشگاه هزینه های بسیار سنگینی را برای ساختمان ،کارکنان،
اساتید و غیره میپردازد ،رونق آن باید به گونه ای باشد که جوابگوی هزینه ها باشد بنابراین مشکل
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رونق کمتر از حد انتظار پژوهشگاه علوم انسانی ،در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد تا با طراحی
مدل پرتفوی محصول با رویکرد رفتار مصرفکننده بتوان سودآوری پژوهشگاه را افزایش داد.
از اینرو پژوهشگر در این پژوهش به دنبال یافتن مدلی برای پرتفوی محصول با رویکرد رفتار
مصرفکننده در صنعت خدمات آموزش عالی تخصصی آزاد (پژوهشگاه علوم انسانی) خواهد بود.
ادبیات و پیشینه پژوهش:
خدمت:
تعاریف متعددی از خدمت وجود دارد که برای نمونه میتوان به تعریفی که فیلیپ کاتلر وگری
آرمسترانگ درکتاب اصول بازاریابی ارایه کرده اند اشاره کرد .خدمت فعالیت یا منفعتی است
نامحسوس و لمس نشدنی که یک طرف به طرف دیگر عرضه میکند و مالکیت چیزی را به دنبال
ندارد .تولید خدمت ممکن است به کاالی فیزیکی وابسته باشد یا نباشد؛ مانند سپردن بسته یا پاکت
نامه به پست ،مسافرت با هواپیما ،اجاره اتاق در هتل و سپردن پول به بانک که همه مستلزم خرید
خدمت هستند (کاتلر و آرمسترانگ)1222،
آموزش عالی:
آموزشهاییکه برای باال بردن سطح دانش و مهارتهای تخصصی و کاربردی جامعه ،تأمین نیروی
انسانی متخصص ،توسعه ی میراث فرهنگی ،خلق افکار تازه و ایجاد روحیه ی پژوهش در بین آحاد
جامعه ،ارائه میشود ،آموزش عالیمحسوب میشوند(شریعتمداری.)1318،
پیشینه:
مرداسی ( ،)1322الزامات اساسی ،الزامات عملکردی و الزامات انگیزشی را به عنوان شاخص های
سنجش کیفیت خدمات آموزشی ضمن خدمت براساس مدل کانو در مجتمع آموزش فنون اهواز
معرفی می نماید.
رزاقی ( )1321به منظور تشویق کودکان در مدارس ابتدایی به تحرک و افزایش بهره وری درسی،
الگوی زیراندز ،الگوی لگو ،الگوی قایم موشک و الگوی مار و پله را طراحی نمود
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سعیدی ( )1322با هدف سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات مؤسسات آموزش دریانوردی استان
بوشهر به بررسی وضع موجود و مطلوب پرداخت بیشترین میانگین شکاف کیفیت در بعد اطمینان و
بعد از آن به ترتیب در بعد پاسخگویی ،بعد فیزیکی ،بعد تضمین مشاهده شد و کم ترین میانگین
شکاف مربوط به همدلی بود.
همچنین هوباکووا ) (2015در پژوهش خود با عنوان عوامل موثر بر کیفیت تدریس زبان خارجی
به این نتیجه دست یافتند که استفاده از فناوری اطالعات ،تخصص معلمان ،مهارتهای تدریس
معلمان ،محتوای برنامه درسی و تعداد دانشجویان بر کیفیت تدریس اساتید تاثیرگذار است.
حمیتی و همکاران ( )2014با بررسی نقش کامپیوتر در بهبود کیفیت تدریس و فرآیندهای آموزشی
در دانشگاه به این نتیجه دست یافتند که پژوهش ،ارائه ،ارتباطات ،همکاری ،حل مسئله ،چالش ها و
خالقیت تحت تاثیر کامپیوتر و تکنولوژیهای رایج قرار گرفتند و نقش مهمی در کیفیت تدریس روزانه
دارد .بنابراین از نظر آنها مهم است که فناوری را در فرایند آموزش و تدریس ادغام بکنیم.
روش پژوهش:
روش پژوهش حاضر ،روش پژوهش آمیخته اکتشافی است.
بخش کیفی پژوهش:
خبرگان ،از بین مدیران ،اساتید و کارشناسان ارشد آموزشی پژوهشگاه علوم انسانی شهر تهران
انتخاب شده است که دارای حداقل مدرک فوق لیسانس باشند و حداقل دارای یک مقاله علمی در
زمینه آموزشی باشند و دست کم بیست سال سابقه همکاری با پژوهشگاه را داشته باشند .تعداد این
خبرگان ،نوزده نفر میباشد .پژوهشگر از راه مصاحبه نیمه ساختار یافته با آنان به روش اشباع نظری و
به صورت نمونه گیری قضاوتی اقدام نمود .در این مرحله تعداد دوازده تن از خبرگان مورد مصاحبه
قرار گرفتند .دادههای گردآوری شده از مصاحبه ،با کدگذاری آزاد ،دسته بندی شدند سپس با کدگذاری
محوری ،اعاد و مؤلفه ها تعیین گردید و با کدگذاری انتخابی ،مدل کیفی پژوهش ،طراحی گردید و
براساس مدل طراحی شده ،فرضیه های پژوهش استخراج شد.
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بخش کمی پژوهش:
با استفاده از فرمول کوکران از بین  120عضو جامعه که مدیران و کارکنان پژوهشگاه علوم انسانی
هستند تعداد  22تن برگزیده شدند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ،پرسشنامه های
طراحی شده ،به آنان داده شد و سپس پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری شدند ،در ادامه ،با
استفاده از نرمافزار اسمارت پی ال اس ،نرمال بودن دادههای گردآوری شده سنجیده شد .سپس به
منظور اطمینان از روایی سازه پرسشنامه های پژوهش ،با استفاده روش تحلیل عاملی تأییدی،
دادههای پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا بدین وسیله اعتبار مدل ،مورد سنجش قرار
گیرد که درنهایت ،مدل نهایی با لحاظ نمودن معناداری بارهای عاملی استخراج شد در گام بعد در
قالب پرسشنامه ،با نظرخواهی از جامعه آماری که  22تن بودند ،به بررسی وضع موجود هر کدام از
ابعاد ،پرداخته شد .در پرسشنامه های طراحی شده از طیف  8گزینه ای لیکرت استفاده شده است.
برای اطمینان از روایی پرسشنامه ،از اعتبار محتوا استفاده شده است .بدین صورت که ضریب توافق
خبرگان به عنوان شاخصی از روایی محتوایی محاسبه گردید که برابر با  ./ 578به دست آمد.
همچنین ،پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ  ،%28مقدار  %53به دست آمد
یافته های کیفی:
کدگذاری باز و محوری:
پژوهشگر ،نتایج مصاحبه با خبرگان را پس از کدگذاری باز با کدگذاری محوری ،دسته بندی نمود
و نتایج را در جدول یک در زیر ارائه نموده است .الزم به ذکر است که تعداد چهار زن و هشت مرد از
جامعه خبرگان مورد مصاحبه قرار گرفتند میانگین سنی آنان  81سال است .یک زن دارای مدرک
دکترا و چهار مرد دارای مدرک دکترا هستند.
جدول  .1نتایج کدگذاری باز و محوری؛ مقوله های اصلی و فرعی پرتفوی خدمات آموزشی
ردیف

مقوله اصلی

مقوله های فرعی

1

عوامل فردی

عوامل کارآموز

مفاهیم
شناخت کارآموزان از پژوهشگاه
وابستگی ،عالقه و وفاداری کارآموزان به پژوهشگاه
اعتماد کارآموزان
نگرش کارآموزان به تحصیل در پژوهشگاه
دانش آکادمیک اساتید
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ردیف

مقوله اصلی

2

عوامل سیستمی

مقوله های فرعی

مفاهیم
توان علمی استاد
چهره بودن اساتید
رزومه اساتید
کیفیت تدریس اساتید
شیوه تدریس اساتید

عوامل فنی کادر علمی

فن بیان اساتید
مهارت انتقال درست مطالب
مهارت تفهیم مطالب
تجربه شغلی اساتید
مهارت پاسخگویی استاد
مهارت تفهیم مطالب
تجربه شغلی اساتید
مسئولیت پذیری در قبال کارآموزان
مسئولیت پذیری اساتید در قبال سازمان
مهارت پاسخگویی استاد
تیزهوشی اساتید
دقت نظر اساتید
خوشرویی اساتید
مودب و محترم بودن اساتید
حواس جمعی اساتید
انگیزه اساتید به تدریس
مسئولیت پذیری در قبال کارآموزان
مسئولیت پذیری اساتید در قبال سازمان

عوامل روانشناختی کادر علمی

خوش اخالقی اساتید
اعتمادبه نفس اساتید
اخالق خوب اساتید
وقت شناسی اساتید
جدیت اساتید در کار
توان مالی جذب اساتید
توان قسطی نمودن شهریه

منابع مالی

بودجه دولتی
توان پرداختهای به موقع حقوق به اساتید و کارکنان
برگزاری دورههای دروس غیر دانشگاهی

سیاستهای معاونت
آموزشی پژوهشگاه

کنترل تعدادنفرات
تنوع طول دورهها
تنوع زمانی دورهها
به روز بودن مطالب

فرآیند خدمات آموزشی

مفید بودن مطالب
کاربردی بودن مطالب
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ردیف

مقوله اصلی

3

مدیریت خدمات آموزشی

مقوله های فرعی

مفاهیم
اعتبار مدرک پژوهشگاه
دسترسی کارآموزان به شبکه و سایت اینترنتی

منابع و امکانات

امکانات رفاهی و تجهیزات
امکانات فرهنگی و اجتماعی

عوامل سازمانی

شهرت پژوهشگاه
هزینه شهریه دورهها
ارائه طرح های نوآورانه

طراحی دورههای آموزشی

گسترش خالقیت و نوآوری
ارائه دورهها با بهبود در کیفیت

عوامل اجتماعی فرهنگی
عوامل محیطی
4
5

سیاستگذاری سطح خرد
پژوهشگاه

تعامل اساتید ،کارکنان و کارآموزان با یکدیگر
رعایت شئونات فرهنگی

شرایط اقتصادی

شرایط اقتصادی

نقش دولت

قوانین و مقررات دولتی

کارآموز محوری

تضمین کیفیت دوره به کارآموز
انعطافپذیری در قوانین برای کارآموزان
تبلیغات

شیوه جذب کارآموز
6

بازاریابی
توان رقابت قیمتی
توانایی پاسخگویی به کارآموزان

سیاستگذاری سطح کالن
پژوهشگاه

توانایی گردآوری انتقادها و پیشنهادها از کارآموزان
نقش کارکنان پژوهشگاه

مهارت نیازسنجی از کارآموزان
مهارت جذب و نگهداری کارآموز
مهارت جذب و نگهداری اساتید
بهبود پیوسته امور پژوهشگاه

7

مدیریت پژوهشگاه

8

پیامد برای کارآموز

رضایتمندی کارآموزان

9

پیامد برای اساتید

رضایتمندی اساتید

برنامه ریزی مدیریت پژوهشگاه

تعامل مدیر با آموزش عالی
توان مدیریتی
زمینه ساز خودشکوفایی کارآموزان
افزایش میل و اشتیاق به یادگیری بیشتر
کسب مهارت و دانش مطلوب مورد نیاز

اعتبار و شهرت پژوهشگاه
11

افزایش تجربه و ارتقاء رزومه اساتید
رضایت مالی اساتید
افزایش اعتبار و شهرت پژوهشگاه
توان رقابت علمی
بهبود کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده

پیامد برای پژوهشگاه

دستیابی به اهداف آموزشی پژوهشگاه
بهبود عملکرد پژوهشگاه

بهبود کارایی و اثربخشی پژوهشگاه
افزایش سود
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یافته ها از جدول یک نشان میدهد که ده مقوله اصلی و بیست مقوله فرعی شناسایی شدند.
یافته های پارادایمی کدگذاری محوری و تبیین مؤلفه های مدل کیفی پژوهش:
در ادامه این بخش ،اجزای پارادایم کدگذاری محوری شامل پدیده اصلی ،شرایط علی ،راهبردها،
عوامل زمینه ای ،شرایط مداخله گر و پیامدها به تفکیک و براساس مقوله ها طرح و درنهایت بنا به
کدگذاری انتخابی به هم پیوند داده شده است و الگوی پرتفوی خدمات آموزشی با رویکرد مصرف
کنندگان ،به صورت یک مدل مفهومی ترسیم شده است.
عوامل فردی :مجموعه عواملی است که خارج از کنترل پژوهشگاه میباشد و در اختیار کارآموزان
میباشد
عوامل سیستمی :آنچه توسط مدیر پژوهشگاه قابل کنترل باشد.
مدیریت خدمات آموزشی :مسئولین طرح ها و ایدههایی نو و راهکارهایی برای بهبود کیفیت ارائه
دهند.
عوامل محیطی  :دولت میتواند اعتبار ببخشد و یا تاثیر منفی بگذارد شرایط اقتصادی و اجتماعی
حاکم بر جامعه نیز ،بر عملکرد پژوهشگاه تاثیرگذار است.
سیاستگذاری سطح خرد پژوهشگاه :تضمین و انعطافپذیریهای الزم ،راهکارهایی هستن که باید
اجرا شوند تا پژوهشگاه را در رسیدن به هدفش یاری رسانند.
سیاستگذاری سطح کالن پژوهشگاه :در سطح کالن ،کارکنان ،نقشی مهم در سازمان دارند و
شیوه جذب کارآموز باید به عنوان متغیری کلیدی نگاه کالن به آن شود.
مدیریت پژوهشگاه :بهبود پیوسته عملکرد و تعامل سازنده با وزارت آموزش عالی و انجام امور،
مدیریت توانمندی را خواستار است.
پیامد برای کارآموز :پیامدهای به دست آمده برای کارآموز باید منجر به شکوفایی و افزایش میل
به استفاده بیشتر از دورهها گردد.
پیامد برای اساتید :برطرف شدن خواسته ها و نیازهای اساتید ،پیامدهایی است که باید برای آنان
برآورده گردد.
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پیامد برای پژوهشگاه :افزایش اعتبار ،شهرت و عملکرد سازمان محورهای مهمی هستند که انتظار
می رود محقق شود.

عوامل زمینه ای:
مدیریت پژوهشگاه
برنامه ریزی مدیریت پژوهشگاه

شرایط علی:

پیامدها:
پیامد برای کارآموز
رضایتمندی کارآموزان
پیامد برای اساتید

رضایتمندی اساتید

مدیریت خدمات آموزشی
پدیده اصلی:

طراحی دورههای آموزشی

عوامل فردی

عوامل سیستمی

عوامل کارآموز

منابع مالی
عوامل سازمانی
فرآیند خدمات آموزشی
سیاستهای آموزشی
عوامل فنی کادر علمی
عوامل روانشناختی کادر
علمی
منابع و امکانات

پیامد برای پژوهشگاه
بهبود عملکرد پژوهشگاه
اعتبار و شهرت پژوهشگاه

راهبردها:
سیاستگذاری سطح خرد پژوهشگاه
کارآموز محوری
سیاستگذاری سطح کالن پژوهشگاه

شیوه جذب کارآموز
نقش کارکنان پژوهشگاه

شرایط مداخله گر:

عوامل محیطی
عوامل اجتماعی فرهنگی شرایط
اقتصادی
نقش دولت

نمودار  .1مدل پارادایمی بخش کیفی پژوهش
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فرضیه های استخراج شده از بخش کیفی پژوهش
فرضیه اول" :عوامل فردی" در تدوین مدل پورتفوی خدمات آموزشی تاثیرگذار است
فرضیه دوم":عوامل سیستمی" در تدوین مدل پورتفوی خدمات آموزشی تاثیرگذار است
فرضیه سوم" :مدیریت خدمات آموزشی" در تدوین مدل پورتفوی خدمات آموزشی تاثیرگذار است
فرضیه چهارم :عامل مداخله ای"عوامل محیطی" بر راهبردها تاثیرگذار است
فرضیه پنجم :راهبرد"عملکرد سطح خرد پژوهشگاه"درتدوین مدل پورتفوی خدمات آموزشی
تاثیرگذار است
فرضیه ششم :راهبرد"عملکرد سطح کالن پژوهشگاه"درتدوین مدل پورتفوی خدمات آموزشی
تاثیرگذار است
فرضیه هفتم :عامل زمینه ای"مدیریت و سیاستگذاری کالن پژوهشگاه" درتدوین مدل پورتفوی
خدمات آموزشی تاثیرگذار است
فرضیه هشتم :راهبردها موجب پدید آمدن پیامدهایی برای کارآموزان میشوند
فرضیه نهم :راهبردها موجب پدید آمدن پیامدهایی برای اساتید میشوند
فرضیه دهم :راهبردها موجب پدید آمدن پیامدهایی برای پژوهشگاه میشوند
یافته های کمی پژوهش:
آزمون کولموگروف اسمیرنوف:
جدول  .2نتایج نرمال بودن توزیع دادهها
سطح معناداری

نرمال  /غیرنرمال
نرمال

1

مقوله های اصلی
عوامل فردی

./

2

عوامل درون سیستمی

./

نرمال

3

مدیریت خدمات آموزشی

4
8

عوامل محیطی
عملکرد سطح خرد پژوهشگاه

./0
./ 085

نرمال

./

1

عملکرد سطح کالن پژوهشگاه

./0

نرمال

7

مدیریت و سیاستگذاری کالن پژوهشگاه

./0

نرمال

5

پیامد برای کارآموز

./

نرمال

2

پیامد برای اساتید

./7

نرمال

10

پیامد برای پژوهشگاه

./022

نرمال

نرمال
نرمال
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نتایج این آزمون نشان میدهد که توزیع مشاهدات در وضعیت مطلوب سبد خدمات آموزشی ،نرمال است زیرا
سطح معناداری بزرگتر از  ./ 08است
آزمون کی مو و بارتلت:
برای انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید از این مسئله اطمینان یافت که آیا تعداد نمونه ها و روابط بین
متغییرها برای
تحلیل عاملی مناسبند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص  KMOاستفاده شده است؛ و با آزمون
بارتلت ،معناداری مدل بررسی شده است.
جدول  .3نتایج آزمون کی مو و بارتلت
آزمون
KMO

مقدارعددی
./61

کای اسکوئر (شاخصی از بارتلت) ./ 613
سطح معناداری

./ 111

از آنجا که مقدار شاخص  KMOبرابر با  ./ 11است یعنی بزرگتر از  ./ 1است در نتیجه تعداد
نمونه های انتخابی برای تحلیل عاملی کافی است؛ و چون سطح معناداری کوچکتر از ./ 08
( )sig=000است ،نشان می دهد تحلیل عاملی برای تائید ساختار مدل عاملی ،مناسبی است؛
بنابراین همبستگی بین متغییرها و معنادار بودن ماتریس دادهها برای همه مؤلفه به اثبات رسید از
اینرو در این بخش به استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برای اثبات کفایت ابعاد مدل پرداخته شده
است؛ و چون سطح معناداری برای شاخص کای اسکوئر هم کوچکتر از  8صدم شده است بنابراین
تحلیل عاملی برای تائید ساختار ،مناسب است یعنی اینکه مدل معنادار است.
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تحلیل عاملی تأییدی:

نمودار  .2تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای مدل طراحی شده در حالت تخمین استاندارد
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نمودار  .3تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای مدل طراحی شده در حالت معناداری

برازش مدل
برازش مدل یعنی چقدر یک مدل نظری با یک مدل تجربی سازگاری دارد .در جدول  4در زیر ،از
سه شاحص برای سنجش برازش مدل کمک گرفته شد
جدول شماره  .4نتایج برازش مدل
برآوردمدل

نوع شاخص برازش

./ 166

 SRMRریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده

./ 919

شاخص نرم شده برازندگی NFI

./962

شاخص نیکویی برازش )(AGFI
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به دلیل اینکه هم شاخص  SRMRکوچکتر از  ./ 05به دست آمده است و هم اینکه شاخص
 NFIبزرگتر از  ./ 2به دست آمده است و شاخص  AGFIهم بیشتر از  ./2به دست آمد بنابراین
نتیجه گرفته شد که مدل دارای برازش خوبی است.
بررسی وضعیت موجود سبد خدمات آموزشی
آزمون :t-test
جدول شماره  .5وضعیت ابعاد مدل
عوامل مرتبط به سیستم

میانگین آماره t
نمره

سطح

2/1

-1/2

معناداری
./ 000

4/15

./ 000
./ 000

1

عوامل فردی

2

عوامل سیستمی

4

3

مدیریت خدمات آموزشی

3

6/10

4

سیاستگذاری سطح خرد پژوهشگاه

3/5

4/86

./04

5

سیاستگذاری سطح کالن پژوهشگاه

3/0

8/13

./ 000

6

عوامل محیطی

3/1

4/83

./ 000

0

مدیریت پژوهشگاه

4/1

2/52

./ 000

8

پیامد برای اساتید

4/1

6/98

./002

9

پیامد برای پژوهشگاه

3/1

2/2

./ 000

11

پیامد برای کارآموز

4

2/82

./ 000

یافته های جدول  8نشان میدهد بجز بعد عوامل فردی که میانگین  2/1دارد بقیه ابعاد مدل،
میانگینی برابر با سه و یا بیشتر دارند بنابراین ،تنها بعدی که با وضعیت مطلوب فاصله دارد ،همین بعد
عوامل فردی است .مقدار  tآماره این بعد ،برابر با  -1/2میباشد
جدول شماره  .6وضعیت مؤلفه های مدل
1

2

مقوله های اصلی

مقوله فرعی

میانگین مره

آماره t

سطح معناداری

عوامل فردی

عوامل کارآموز

2/1

-1/2

./ 000

منابع مالی

3/1

1/47

./ 000

عوامل سازمانی

4/1

1/22

./ 000

فرآیند خدمات آموزشی

3/2

4/52

./ 000

سیاستهای معاونت آموزشی

4/1

1/3

./ 000

عوامل سیستمی
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پژوهشگاه
عوامل فنی کادر علمی

4/1

7/21

./ 000

عوامل روانشناختی کادر علمی

4/2

3/01

./ 000

منابع و امکانات

4

1/32

./ 000

طراحی دورههای آموزشی

3

6/10

./ 111

عوامل اجتماعی فرهنگی

2/2

3/5

./ 111

شرایط اقتصادی

2/0

9/83

./ 139

نقش دولت

4/4

6/86

./ 111

کارآموز محوری

3/5

4/86

./04

سیاستگذاری سطح کالن

شیوه جذب کارآموز

3/1

6/10

./ 111

پژوهشگاه

نقش کارکنان پژوهشگاه

4/3

3/99

./111

برنامه ریزی مدیریت

4/1

2/52

./ 000

4

2/82

./ 000

6/98

./002
./ 111
./ 111

3

مدیریت خدمات آموزشی

4

عوامل محیطی

5
6

سیاستگذاری سطح خرد
پژوهشگاه

0

مدیریت پژوهشگاه

8

پیامد برای کارآموز

رضایتمندی کارآموزان

9

پیامد برای اساتید

رضایتمندی اساتید

4/1

11

پیامد برای پژوهشگاه

بهبود عملکرد پژوهشگاه

3/1

9/88

اعتبار و شهرت پژوهشگاه

4/1

6/20

پژوهشگاه

یافته های جدول  1نشان میدهد بجز مؤلفه عوامل کارآموز که میانگین  2/1دارد بقیه مؤلفه های
مدل ،میانگینی برابر با سه و یا بیشتر دارند بنابراین ،تنها مؤلفه ای که با وضعیت مطلوب فاصله دارد،
همین مؤلفه عوامل کارآموز است .مقدار  tآماره این بعد ،برابر با  -1/2میباشد
برازش مدل
در جدول  7از سه شاحص برای سنجش برازش مدل کمک گرفته شد
جدول شماره  .0نتایج برازش مدل
برآوردمدل

نوع شاخص برازش

./ 154

ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده SRMR

./ 989

شاخص نرم شده برازندگی NFI

./944

شاخص نیکویی برازش)(AGFI
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به دلیل اینکه هم شاخص  SRMRکوچکتر از  ./ 05به دست آمده است و هم اینکه شاخص
 NFIبزرگتر از  ./ 2به دست آمده است و شاخص  AGFIهم بیشتر از  ./2به دست آمد بنابراین
نتیجه گرفته شد که مدل دارای برازش خوبی است.
بحث و نتیجه گیری
نتایج بیانگر این است که کارآموزان ،به این مرحله از باور نرسیده اند که میتوانند برای دورههای
مورد نیازشان به پژوهشگاه تکیه نمایند و این به دلیل شناخت ناکافی آنان از پژوهشگاه است و اینکه
چرا به اندازه کافی شناخته شده نیست برمیگردد به عملکرد پژوهشگاه و بیشترین شکاف تا وضعیت
مطلوب همین بعد عوامل فردی است از یافته های این پژوهش برای بهبود کیفیت خدمات آموزشی
استفاده میشود تا اینکه بتواند پرتفوی خدمات آموزشی مطلوبی برای کارآموزان فراهم نماید .اگر چه
تاکنون پژوهشی برای پرتفوی خدمات آموزشی انجام نشده است ولی با این وجود این پژوهش با
بعضی از پژوهش های دیگر از لحاظ موضوعی ،نزدیکی و مشابهت هایی دارد که در اینجا مورد
بررسی قرار گرفته است .پژوهش حاضر ،دارای ده بعد و بیست مؤلفه میباشد .بعدهای سیاستگذاری
سطح خرد ،سیاستگذاری سطح کالن ،پیامدهای فردی ،پیامدهای سازمانی ،عوامل سیستمی ،عوامل
فردی و عوامل محیطی با پژوهش عباسی نیکو ( )1324مشابهت دارد .از لحاظ موضوع پژوهش ،یعنی
خدمات آموزشی ،با پژوهش سعیدی ( )1322مشابهت دارد از نظر بررسی کارآموزان ،با پژوهش
محمدزاده ()1325مشابهت دارد

طراحی و آزمون مدل پرتفوی محصول با رویکرد رفتار مصرفکننده در صنعت خدمات آموزش عالی تخصصی آزاد 27 
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