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 چکیده
آموختگان  ر بااار و  ر نتیجه بهبرو   گرایی  انشگا ، اشتغال  انشترین عامل مؤثر  ر عملکر  بااار مهم

آموختگران  نگر برا اشرتغال  انرش است. بااارگرایی  ر صنعت آمواشری  ر  یرد کرل عملکر  بااارگرایی
ای  ار . شناسایی عواملی اا  انشگا  که  ر بااار عملکر   ارند و باعر  بهبرو  ایرن  ارتباط مؤثر و ویژ 

ترین اهداف این تحقیق است. برا توجره  آموختگان یکی اا مهم وند با هدف اشتغال  انشش عملکر  می
هرای کر ن  گذاری ریزی آمواشی، سیاست های مختلف برنامه به اینکه موضوع عملکر   ر بااار، حوا 

شرو   ر حروام موضروعا   ریرزی  رسری و سرایر مروار  را شرامل مری آمواش کشور، تدوین و برنامه
های متفاوتی مانند مدیریت آمواشی، مدیریت راهبرر ی، مهندسری و  گیر  که رشته ی قرار میا رشته بین

ساا . منطبق با نیاا فضای حاکم برر مسرهله،  ر  ریزی  رسی، مدیریت عملکر  بااار را  رگیر می برنامه
گرفتره برر وتحلیل صرور  شد  است. با توجه به تجزیره ای  ارائه  مرحلهاین مقاله یک مدل فرایندی سه

شرد  برا اسرتفا   اا تکنیرک  لفری فراای  ر روش تحلیرل تفسریری  های شناسایی روی ابعا  و مؤلفره
هرای  های صنعتی اهمیت بسزایی  ر بااارگرایی و مطابقرت آمواش ساختاری، ارتباط با صنعت و پروژ 

 ربرگیرنردم سرطر رفرا  و  لیل اینکه طور میزان برخور اری به کند. همین  انشگاهی و نیاا بااار ایفا می
ایرساخت  انشکد  و منطقۀ پیرامون است، تأثیر ایا ی بر سرطر عملکرر   ر برااار مطرابق برا نترای  

 ای مشتمل بر نه مرکز و آمواشکدم این  انشگا   ار . حاصل اا نمونه
 ریای، مدل فرایندی، معا ال  ساختا حرفه و عملکر   ر بااارگرایی،  انشگا  فنی :ها کلیدواژه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

   مسهول( )نویسند  ایران تهران، بهشتی، شهید  انشگا  حسابداری، و مدیریت  انشکدم باارگانی، مدیریت  کتری  انشجوی .1
  

 ایران. تهران، بهشتی، شهید  انشگا  حسابداری، و مدیریت م انشکد مدیریت، استا  .2
   

 ایران. تهران، بهشتی، شهید  انشگا  حسابداری، و مدیریت  انشکدم استا یارمدیریت، .3
  

 ایران. تهران، بهشتی، شهید  انشگا  حسابداری، و مدیریت  انشکدم استا مدیریت، .4
  

https://www.doi.org/10.22035/ISIH.2019.3207.3486
http://www.isih.ir/article_301.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:mohajerani.ftm@gmail.com
mailto:b-hajipour@sbu.ac.ir


 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

022 
 1،  شماره 11دوره

 1931زمستان 
 11پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
ای چهرم انردگی و تمردن انسران را  پیشرفت علوم و فناوری  ر چند  هۀ اخیر با سرعت فزایند 

اجتماعی کشورها تحوال  عظیمی را به وجرو  ـطورکلی  گرگون کر   و  ر اوضاع اقتصا ی به
هرای  ها و نظام ها، مؤسسرا ، سراامان آور   است.  ر جریان این تغییرر و تحروال   سرتگا 

انرد ای نقش بسیار مهمری را ایفرا کرر   حرفه و خصوص نظام آمواش فنیتلف آمواشی و بهمخ
کننردم نیرروی انسرانی  ای تأمین حرفره و های فنی (. آمواش8932اا  ،  )صالحی عمران و قاسم

ماهر و کارآمد هستند و ااآنجاکه نیروی انسانی ماهر یکی اا عوامرل اصرلی و انکارناپرذیر  ر 
اندااهای توسعۀ  به اهداف و چشم یابی ست یاجتماعی هر کشوری است و براریتوسعۀ اقتصا 

(. 2089، 1شو  )برداوی عنوان موضوعی مهم مطرح می ت است، لذا بهیار حائز اهمیکشور بس
خوبی  رک کرر   و برا  جوامع صنعتی نیز اا همران آاراا انقر ن صرنعتی ایرن موضروع را بره

اند که نیااهای امران حرال و آینردم  سویی هدایت کر  را به های خو  های  قیق، آمواش برنامه
(. توسرعۀ 8932اا  ،  های توسعه را فراهم ساا  )صالحی عمرران و قاسرم آنان را مرتفع و امینه

آمیز اقتصا ی  ر بسیاری جوامع، به تربیت نیروی انسانی ماهر و با  انش علمی و فنی  موفقیت
ای نقرش  حرفره و های فنی ( و آمواش26، 2084، 2و ک یتون و به تعدا  الام وابسته است )لیو

 یماهر مور نیاا بااار کار  ر کشورها یمهمی  ر تشکیل سرمایۀ انسانی اا طریق تربیت نیروها
هرا را   ع و ، ایرن آمواش (. بره802، 2084، 3کننرد )چهونرو و لری مختلف جهران ایفرا می

سرو برا توجره بره  روند؛ چراکره اا یرک  شمار میهانسانی نیز ب ی ر مسیر تربیت نیرو یبرمیان
شدم ک سیک را  خو  را  های پذیرفته ها اا مبانی علمی و استفا   اا روش مندی این آمواش بهر 

کنند و اا این طریق را   راامد  و ایرعلمری تجربۀ عملی صرف جدا می یبر مبنا یاا یا گیر
کنند که بتواند خو  را برا   ید  فراهم می  ر فر  آمواشرا کوتا  و این توانایی را  یاین نوع فراگیر
های  ها با توأم کر ن آمواش  یگر، این آمواش یآسانی هماهنو کند. اا سو به یتغییرا  فناور

 کنند.  ید  فراهم می فر  آمواش یو عملی این امکان را برا ینظر
  آن افزایش مشک   و موااا اا طرف  یگر اندگی  ر جامعۀ پیشرفته و مدرن امروای و به

طرف، و رشد سریع  انش، حجرم ایرا  مطالر  و  صور  چندبعدی و متنوع اا یک  مسائل به
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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طراحی و تبیین الگوی 

 ...عوامل مؤثر بر 

صرور   تقسیم امان برای  روس مختلف که باع  شد  است یا گیرندگان امران آمرواش را به
 های آمواشی با محیط و بااار کرار و اشرتغال شد  تجربه کنند، مربوط نبو ن برنامهبخشبخش

معنایی آن شد  است اا سروی  یگرر، موجر  شرد   روحی و بی که باع  خشکی محتوا و بی
رشرتگی  ر صور  مجزا جوابگو نباشند. میران محور بههای آمواش سنتی و نظم است که شیو 

دن بره نقراط اشرتراک  ی، برای رسیا مختلف رشته یها دگا ی  یو همراه یعام، همکار ییمعنا
انداا  ر اا چشرمیری ایاندااها اا چشم یمند ن فراهم کر ن امکان بهر یچنها و هم د یفهم اا پد

ن یرشو . برر ا یها و حل مشک   اجتماعی را شامل م د یستن به پدینگر یبرا یا مألوف رشته
 ییایرپو یهرا ر، بلکه نظامیناپذ ُصل  و انعطاف یها قتیاا حق یا ها نه مجموعه اساس، رشته

ز یرت آنران نیرگر، حوام فعالی  یها س حوا یق و تدریط با شیوم تحقارتبا یهستند که با برقرار
رشتگی هم ما را برا د باشند. میانیجد یاجتماع یااهاین یکند که پاسخگو یر مییای تغ گونه به

مرا  ین امکران را بررایاند و هم اساا  که تاکنون اا نظرها  ور ماند  یرو مد  روبهیابعا ی اا پد
 یم و فضرا را بررایرشدم علوم فراترر رو خشك و رمزبندی یها یبند میتقس آور  که اا یفراهم م

، سرخن 8911پرور و همکراران، یم )علویتر مساعد کن تاا  یبیو ترک یابتکار یها یبند میتقس
ها و مؤسسا  آمواش عالی  ر طور  انشگا  (. همین8911، ین: رك: خرسندیمترجم؛ همچن
ریزی آمواشی  ر جهت رفع نیااهای بااار کار برا  و برنامهسمت معماری  انشگا  سراسر  نیا به

های  صرور  رشرته هرا کره به گونره آمواش کننرد. اینای آن حرکت مری رشته رعایت جنبۀ میان
کنیم برای حرل  شوند، برای ما که سعی می های  رسی سنتی ارائه می جداگانه و  ر قال  برنامه

ف موجو ،  انش و مهار  به  سرت آوریرم کرافی مسائل و گذر اا هر موقعیت اا منابع مختل
هرای آمواشری  نیست. به همین  لیل روی آور ن به رویکر های نوین آمواشی ااجمله فناوری

هرای  انرش کنرار گذاشرته  ای که طی آن مرابندی صرریر میران حوا  ای و چندرشته رشته بین
ای  ای و چندرشته رشته یانهای متفاو  با رویکر های م های یا گیری به شیو  شو  و فرصتمی

رسرد و براانگری  ر  شو  ضروری بره نظرر می  ر جهت ارتقای عملکر   ر بااار کار تنظیم می
های  ای  ر توسرعه و تردوین برنامرهرشتهمنظور توجه بیشتر به رویکر  میان های  رسی به برنامه

های ایرن نروع   ، ضمن برشمر ن برخری اا آسریمقالهشو .  ر این  رسی امری مهم تلقی می
ها، به بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر عملکر   ر بااار برای  انشگا  جهت ارتقای سرطر  برنامه

 شد  است. عملکر  آنها پر اخته 
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 مسئلۀ پژوهش، روش و پیشینۀ تحقیق .1
ورای و تولیرد علرم  ر عنوان براالترین مرکرز اندیشره ها و مؤسسا  آمواش عالی پیوسته به  انشگا 

پژوهران و  شوند و با حضور و فعالیرت اندیشرمندانۀ متفکرران، محققران،  انش ه محسون میجامع
های فکری، اعتقا ی، فرهنگری و سیاسری   انشجویان  ر اعت ی علمی و جهت بخشیدن به حرکت

منظور تحقرق وارایف خطیرر خرو  و  ها بره (.  انشگا 8912جامعه نقش اساسی  ارند )حیدراا  ، 
(. 8913اا   و قردیری،  اامند ارایابی و بررسی مداوم عملکر  خو  هستند )حسنارتقای مستمر، نی

تنیدگی ساختار آمرواش های مهم هر نظام اقتصا ی،  رهم این امر  ر حالی است که یکی اا ویژگی
های اقتصرا ی و اجتمراعی  ریزی و اشتغال است و ارتباط بین اشرتغال و آمرواش همروار   ر برنامره

آنکره موفقیرت   حرال (.8932یگر  ر نظر بو   است )سوسنی اریبوند و همکراران، امان با یکد هم
های  توان گفت عملکر ، یکی اا مشخصه ساامان  ر بااار نتیجۀ عملکر  بااار ساامان است و می

 (.8936آید )خدا ا  حسینی،  شمار میمهم نتای  ساامان به
آموختگران  آنهرا اشرار  شرد، اشرتغال  انشوار  ر باال به  با توجه به تحقیقاتی که خ صه   

ها کره  ر برااار  عنوان نتیجه و ثمررم  انشرگا  ها و مراکز آمواش عالی کشور  ر بااار به انشگا 
نمو  عملکر ی  ار  اا اهمیت باالیی برخور ار اسرت.  ر واقرع نمرو  عملکرر ی برااار اا آن 

وان اهرم و راهنمرای مناسر   ر عن های موجو   ر  انشگا  است که به  ست عوامل و شاخص
توان موار ی  انست که که باع   ترین  این عوامل را می شو .  مهمریزی محسون می امر برنامه

شوند. شناسایی این عوامرل  آموختگان  ر بااار و  ر نتیجه بهبو  عملکر  بااار می اشتغال  انش
ریزی مدیران  انشگا  و  ری و برنامهگذا که نمو  یا ثمرم عملکر ی  ر بااار  ارند  ر امر سیاست

واار  علوم بسیار مهم است.  ر صور  کشف مدل ارتباطی و  رجۀ اهمیرت هریرک اا ایرن 
ها و بهبو  عملکر  بااار  ست  توان به یک برنامۀ منسجم و کارآمد برای رشد  انشگا  عوامل می

ساای نظام آمواشی و  ر  یافت. اهمیت این موضوع اا حی  اشتغال جوانان یک کشور و بهینه 
آموختگان بسیار روشن است که  ر این تحقیق به  ک م عملکر  بهینۀ بااار  ر جذن  انش یک 

گذار  ای کشرور اا حیر  رسرالت، سیاسرت حرفره و شو . اا طرفی  انشگا  فنی آن پر اخته می
نعت و منظور رفع نیااهرای موجرو   ر صر آموای  انشجویان  ر جهت اشتغال سریع به مهار 

آید.  ر حال حاضر با توجه بره گسرتر گی  حسان می پیشرو و پیشگام به همچنین  ر این امینه
های   انشکد  و آمواشکدم  خترانره و پسررانه  ر بسریاری اا رشرته 819این  انشگا  که شامل 
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رو، توان این  انشگا  را اهرمی مؤثر  ر اشتغال جوانان کشور برشرمر . اایرن مهارتی است، می
عنوان مور ی  شد  به های مطرح ر این تحقیق این  انشگا  با توجه به  رجۀ اهمیت و حساسیت 

 مطالعه انتخان شد  است.
با توجه به آنچه بیان شد مسهلۀ اصلی تحقیق حاضرر بررسری علرت شرکاف موجرو  برین 

ای  ر  هحرفر و های فنی ای )عملکرر   انشرگا  حرفه و شد   ر مراکز فنی های مهارتی ارائه آمواش
صور  افزایش میزان بیکاری و همچنین نبو   بااار( و عدم انطباق آن با نیااهای بااار است و به

های کانونی  ر نیروی انسانی فعال  ر بااار، نمو  پیردا کرر   اسرت.  های پایه و قابلیت مهار 
ران  ر شرد   ر ایر گرفته، مطالعرا  انجامهای صور  این امر  ر حالی است که مطابق بررسی

ای  ر برااار  حرفره و های عملکرر ی  انشرگا  فنی ها و شراخص این حوا  بره شناسرایی مؤلفره
رو، ضرور  تدوین یک مقیاس بومی برای صنعت آمرواش عرالی حرس  نپر اخته است. اااین

ها  ر بااار، ت ش  ر جهت  شو . همچنین شناخت عوامل عملکر ی مختلف مؤثر  انشگا  می
تنها بره بهبرو  عملکرر   ر جرذن  گذاری مناس ، نه عوامل و ارائۀ سیاست توسعه و بهبو  این

کند، بلکه با توسعۀ سطر  انش، افزایش میزان اشرتغال،  آموختگان توسط بااار کمک می  انش
کاهش میزان هدررفت نیرروی انسرانی و افرزایش تولیرد ناخرالص  اخلری، بره بهبرو  شررایط 

تنها به لرزوم بررسری عملکرر   لذا  ر این تحقیق نه اقتصا ی کشور کمک شایانی خواهد کر .
شوند های آن نیز شناسایی می شو ، بلکه مؤلفه ای پر اخته می حرفه و بااارگرایی  ر  انشگا  فنی

های الام برای موفقیت با توجه به شرایط موجرو   ر ایرران و نترای  حاصرل اا آن  و ایرساخت
شو  که چررا برخری اا مراکرز آمواشری  پاسخ  ا   می گیر  و به این سؤال مور  بررسی قرار می

کننرد و  ر نهایرت الگروی  ای عمرل می حرفره و های فنی مهارتی، بهتر اا سایر مراکز/  انشکد 
شرو .  شناسرایی عوامرل عملکرر ی  ای مشخص می حرفه و جامع برای واحدهای  انشگا  فنی

ط مابین این عوامل یکی اا اهداف اصلی ساای رواب ای  ر بااار و مدل حرفه و مؤثر  انشگا  فنی
های  رو . وجو  یک مدل منسرجم و یکپارچره کره شررایط و نیاامنردی این تحقیق به شمار می

التحصری ن کره امرر  فارغها و اشرتغال سرریع مهارتی و  انشری برااار جهرت ترأمین خواسرته
فعلری مهیرا گیری راهبر ی را جهت ارتقای سطر عملکرر ی مراکرز  گذاری و تصمیم سیاست

گرفتره  ر رو . اا طرفی با توجه به تحقیقا  صور  شمار میساا ، اا اهداف این تحقیق به می
های نسرل سروم، توسرعه و  سرمت  انشرگا های مهارتی جهان، حرکرت بره خصوص  انشگا 



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

022 
 1،  شماره 11دوره

 1931زمستان 
 11پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای بهینه، عدالت میران  گذاری بو جه بسترساای فناوری اط عا  و آمواش مجاای، سیاست
ارائه به  انشرجویان و  اا حی  میزان برخور اری، ارتقای بهینۀ  رجۀ علمی قابل مراکز آمواشی

های مهرارتی برترر  منظور نائرل شردن بره سرطر  انشرگا  ها بره ها و نیاامندیانطباقسایر عدم
سراای و شناسرایی بردون بررسری  شرو . مدل جهانی، امری ضروری و الزامری محسرون می

 انشکد   819ای با بیش اا  حرفه و ی نسبتًا وسیع  انشگا  فنیهای مختلف اا جامعۀ آمار نمونه
باا   میسر نخواهد شد. یکی  یگر اا و همچنین سنجش نقاط قو  و ضعف مراکز پیشرو و کم

مسائل پراهمیت  ر این تحقیق نظریۀ نوک سیک صنعت آمواشی و اهمیت باالی بااارگرایی  ر 
های  تررین شراخص نظریره، اشرتغال یکری اا مهمشرد   ر ایرن  آن است. طبرق تعراریف ارائه

آید.  ر این تحقیرق بره بررسری عملکرر   حسان می ها به بااارگرایی صنعت آمواشی و  انشگا 
کیرد  ای به حرفه و های  انشگا  فنی بااارگرایی مراکز و  انشکد  عنوان یک  انشگا  مهارتی و با تأ

 ر این راستای پرس اا شناسرایی عوامرل و  شو  وآموختگان پر اخته می بر اشتغال سریع  انش
پرر اایم.  ر انتهرا گرایی آمواشی به کشف مدل ارتباطی مابین عوامل نیز میابعا  مؤثر بر بااار

شرو .  ر ایرن پیشنها های تحقیقاتی و کاربر ی ارائه و میزان تأثیرگذاری هریک سرنجید  مری
مرؤثر و پراهمیرت و مردل معرا ال  منظور شناسرایی عوامرل  راستا اا تکنیک  لفی فراای بره

هرای ُنره مرکرز  شد  اسرت. اا  ا   منظور کشف مدل ارتباطی استفا    به1افزار  ساختاری  ر نرم
شرد   ای برای سنجش عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها  ر بااارگرایی اسرتفا    حرفه و آمواش فنی

گذاری و  مهندسری، سیاسرتهرای مختلرف مردیریتی،  است. شکل و میزان ارتباط آن با حوا 
 ای قرار  ا   است. رشته های بین سایرین، این موضوع را  ر حوا 

 
 ای در طراحی و تبیین الگو رشته های میان. شاخص2
 . عملکرد و مفهوم آن2-1

ترین تعبیرررر بررررای آن را بتررروان،  ای پیچیرررد  اسرررت کررره شررراید، سرررا   عملکرررر ، پدیرررد 
پرور، بی به اهرداف سراامانی  انسرت )شررفی و عبراسهای معطوف به  ستیا فعالیتمجموعه

ها، و  کننردم بقرای سراامان ها و  عامرل تعیین های ساامان (؛ هستۀ مرکزی تمام فعالیت8932
گیری اا منابع محسوس و نامحسوس برای  ستیابی  بااتابی اا شیو  و روش یک ساامان  ر بهر 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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هرای  ای اا  ریافتی ترکیر  گسرتر   (، همچنرین2082، 1به اهداف ساامان )َونو و همکاران
های عینی و ملموس همچون نتای   ایرملموس، همچون افزایش  انش ساامانی و هم  ریافتی

 (. 12، 8913اقتصا ی و مالی است )ع مه و مقدمی، 
ای به این موضوع اسرت. اا  رشته عملکر  معانی مختلفی  ار ؛ این تنوع ناشی اا نگا  میان

توان یک تعریف کاربر ی برای عملکر  ارائه  ا  که طی آن عملکر   انی، میتجمیع تمام این مع
؛ 8911خرور  )رهنرور ،  هایی چون کیفیت، قصد، نتای  و قضاو  پیوند می با مفاهیم و کنش

 یگرر،   عبار  (. عملکر  هم به عمل، هم به نتیجۀ عمل اشرار   ار . بره2086، 2گرین و اتمن
که مقدمۀ تولید مقدار مشخصی اا اراش خروجری فرر ا اسرت،  عنوان عمل امروا عملکر  به

های عملکررر   شرراخص 8(.  ر جرردول شررمارم 2086، 3شررو  )یانررو و همکرراران تعریرف می
شد  است.  ر نهایت اینکره عملکرر  برا کرارایی و   بندی های متفاو   سته ساامانی اا  یدگا 

ی به اهرداف اسرت و ایرن اهرداف شو  که اثربخشی بیانگر میزان  ستیاب اثربخشی تعریف می
 (: 13، 8911شوند )رهنور ،  معمواًل  ر قال  موار  ایر تبیین می

  ا ها با نیااهای مشتریان( مناسبت ) رجۀ انطباق برون( 8
  ار و فاصلۀ فیزیکی( های اولویت هایی نظیر فراوانی، ارائه  ر میان گرو   ر  سترس بو ن )جنبه( 2
 تاندار های مور نیاا(کیفیت ) رجۀ تحقق اس( 9
 

 های عملکرد سازمانی . شاخص1جدول شمارۀ 

 منبع های عملکرد شاخص
 اثربخشی:  ستیابی ساامان به اهداف 
  وری:  ستیابی به اهداف با استفا   اا کمترین منابع ممکن بهر 
 های آیند  ها و چالش توسعه:  ستیابی به ارفیت  ستیابی به فرصت 
 اران، کارکنان و مشتریانامرضایت: اا همۀ اعضا، سه  
  نوآوری: نوآوری  ر فرایندها و محصوال 
 کیفیت:  رصد محصوال  تولیدشد  با کیفیت باال 

یانو و همکاران 
(2086) 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 منبع های عملکرد شاخص

 بااگشت سرمایه 
 باا   فروش 
     سو آوری  ر مقایسه با رقبا 

گرین و همکاران 
(2086) 

 کارایی
 به کار رفته است. منابع اا نظر اقتصا ی، چگونه برای کس  هدف 

 اثربخشی
 ا ها با نیااهای مشتریان( مناسبت ) رجۀ انطباق برون  
 ار و فاصلۀ فیزیکی( های اولویت هایی نظیر فراوانی، ارائه  ر میان گرو   ر  سترس بو ن )جنبه  
 )کیفیت ) رجۀ تحقق استاندار های مور نیاا 

 (8911رهنور  )

  روش؛ف میزان و یسو آور اا اعم مالی نتای 
 کارکنان؛ وری بهر  و رضایت 
 شد  ارائه محصوال  و خدما  اا مشتریان رضایت 

 (8939مظلومی )

 سهم بااار 
 حجم فروش 
 انگیزش کارکنان 
 رضایت مشتری 
 سطر کیفیت 

طاهر پورک نتری و 
 (8913طلوع )

 

 
 گرایی مشتریبر ابر. بازارگرایی در 2-2

عنوان بخشری اا کلیرت  گرایی را صرریحًا برهقی گرایی و ر هر  و گرایش مشتری 8330 ر  1ترور
تنهرا بره اط عرا  مشرتری  8330 ر  2کنرد.  ر مقابرل آن، کروهی جامع بااارگرایی توصیف می

انررد  هررای پژوهشرری متعررد ی برره بررسرری و تحلیلرری هررر  و گرررایش پر اخترره پررر اا . گرو  می
ای  عنوان بدنرره رگرایی برهبنردی برااا هرا مشررک تی را  ر پیکر  (. ایرن تناق 12، 2002)کنردی،

صرور   ها موجو نرد کره برااارگرایی بایرد به یکپارچه اا  انش به وجو  آور   است. برخی نشرانه
 3محور  ر بااارگرایی، گررولتر تعریف شو . برای مثال، با استفا   اا منظر اریف مشتری گستر  

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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( 2008. مطالعا  گررول ) ریافت که بااارگرایی یک گرایش مؤثر بعد اا بحران نیست 2008 ر 
 ار واحرد  سراای ترأثیر یرک سرهام با بررسی تواان میان ابعا  مختلف بااارگرایی، به لزوم کوچک

وکار  ر واقعیرت، کسر  اط عرا   ر  )مشتری( پر اخت. پیچیدگی ذاتی و نهفته راهبر  کسر 
ه گرایش رقبرا مور  همۀ نیروهای خارجی  ر بااار را ضروری ساخته است و این  ر حالی است ک

هرای  و گرایش به مشتری همیشه هماهنو و سااگار نخواهد بو . یک شرکت اگرر تنهرا برر راهبر 
بینی  چار شرو . اراش  گرایانۀ تطبیق و واکنش متمرکز شو  ممکن است به بیماری نز یکمشتری

(. 2000یویس، شو  )  وسیلۀ ارتباط عملکر  و گرایش رقبا نمایان می تر اا بااار به تعریف گستر  
صور  تمرکزی برر مفروضرا   اندااهای رقی  و مشتری را به ( نیز تعا ل میان چشم8311) 1 ی

 هند ممکرن   ار  رقبایی که فعالیت باااریابی مناس  انجام می کند و عنوان می رقی  پیشنها  می
برر روی جانبره  عکس، تمرکرز یک هایی را برای متمایز شدن پنهان کرر   باشرند. بره است فرصت

وکار  ها بررای کرارایی بهترر فراینردهای کسر  مشتری ممکن است باع  نا ید  انگاشتن فرصت
شو . بنابراین  رک آخرین نیااهای مشتری  ر پاسخگویی به فشرارهای رقرابتی بررای کرارا برو ن 

  و یقکنند   ر مور  اینکه بااارگرایی باید اط عا  ر ای قانعها مهم است. این مسهله نتیجه هزینه
رسرد بیشرتر محققران تمرایز میران  آور . یقینًا، بره نظرر می مشتری را با هم شامل شو ، فراهم می
  هند. گرایش مشتری و بااار را تشخیص می

 
 . عوامل مؤثر بر عملکرد بازار در صنعت آموزش عالی3
 عوامل مؤثر بر عملکرد  .3-1

تصا ی که بر اهمیت عوامل خارجی  و جریان اصلی  ر سنجش عملکر  وجو   ار :  یدگا  اق
شرناختی و  بااار نظیر موضع رقابتی تأکید  ار ، و  یدگا  ساامانی که بر  یدگا  رفتاری و جامعه

(  ر ارتباط با اراشیابی 8318) 2(. آندروا8932سااگاری آنها با محیط استوار است )خیریت، 
ن عوامل مؤثر بر عملکر  مور  تأکید عنوا راهبر  هم عوامل اقتصا ی و هم عوامل ساامانی را به

( عوامل مؤثر بر عملکر  را بره شررح ایرر فهرسرت 8331) 3گیون هد. توریک و مک قرار می
 (: 12، 8911اند )رهنور ،  کر  
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تراای عناصر ساامانی با محیط ساامانی، عاملی مؤثر  ر ارتقای عملکر  سراامانی . هم8
 هد که سطوح مختلف تغییررا   ( نشان می8348، )1کراست، ایرا نتای  تحقیقا  برنز و استا

تراای بین راهبر  و محریط نیرز طلبد. همچنین هم محیطی، طراحی ساختارهای متفاوتی را می
 شو . ( مهارتی کلیدی محسون می8314) 2مور  تأکید است و به گفتۀ فر ریکسون

بهترین عملکر  است  کند که یک ساامان اگر  ر پی نیل به ( استدالل می8316) 3. تیس2
 های خو  را با محیط متغیر خو  سااگار و متناار کند.  باید قابلیت

تقلیرد  ر کسر  مزیرت رقرابتی سراامان نقرش . منابع ساامانی نا ر، بااراش و ایرقابل9
ای  ( این منابع را بره سره گررو  فیزیکری، انسرانی و سررمایه8338ای  ارند. بارنی ) کنند  تعیین

 ست. تقسیم کر   ا
انداا بلندمد ، یکی اا عوامل کلیدی توفیق  ر خلق اجماع  . وفا اری ساامانی به چشم6

ای مسرتلزم رهبرری  اخلی و اشتیاق برای نوآوری و تغییر است. خلق چنرین هردف سراامانی
 اخ قی قدرتمند است.

سرااند، ا راک  ( مطررح می8331و همکراران ) 4طور کره وسرت اگر جو ساامانی را همان
ترک افرا  اا عناصر اصلی ساامان تعریف کنیم، باید گفت کره ویژگری محریط کراری یرک مش

عنوان عامل تأثیرگذار بر عملکر  سراامانی شرناخته  شو  به ساامان که اا سوی افرا  ا راک می
 هرد کره اقرداما  مردیریت منرابع  ( نشران می2001) 5شو . تحقیقا  چاند و همکاران می

ی نیروی انسانی، انتخان و گزینش، طراحی شغل، آمرواش و بهبرو ، ریز انسانی شامل برنامه
 های کیفیت، و نظام پر اخت مناس ،  ر عملکر  ساامانی تأثیرگذار است. حلقه

 ای در عملکرد بازار حرفه و . عوامل مؤثرآموزش فنی3-2
و  6شردنای  ر سراسر جهان تحت ابعا  جدیرد کراالیی طور فزایند  مؤسسا  آمواش عالی به

اند و با چالش بزرگی برای ایجا  تعا ل بین عملیا  سنتی  انشگاهی قرار گرفته 7نیروهای بااار
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، 2؛  ی هان2080، 1و بعد جدید فزایندم بااارمحور رقابت جهانی، مواجه هستند )چهونو و چن
( و امانی که چنین  یدگاهی وجو   اشته باشد،  انشگا  تحت تأثیر شرایط مختلرف برااار 2082

های آمواشرری بایررد  ائمررًا  ر پرری کشررف مشررک    رو مرردیران مؤسسرره گیررر  و ااایررنقرررار مرری
تغییرر بررای نشد  و چگونگی سااگاری با آنها و راهبر های متناس  با نیااهرای  رحرال بینی پیش

(. ااجملره عوامرل مرؤثر برر 2082، 3بهبو  عملکرر  و کسر  مزیرت رقرابتی باشرند )گجیرک
التحصی ن  توان به تغییر جمعیت، هزینه، سطر مهار  فارغ واش عالی میپذیری مراکز آم رقابت

های اخیرر، مفهروم  (؛ اا سوی  یگر  ر طول سال2084، 4کارو فناوری اشار  کر  )صحنی و تک
(، رقابت، شهر  و معیار سرنجش  ر مقیراس 2082، 5تضمین کیفیت و افزایش کیفیت )االسی

و  6ها را افرزایش  ا   اسرت )سریکاال ابی عملکر   انشرگا جهانی، اهمیت و اعتباربخشی و ارای
تروان بره  (. همچنین با ارایابی و مقایسۀ عملکر  مؤسسا  آمرواش عرالی، می2081همکاران، 

 (. 2082، 7بینش صحیر  ر مور  اثربخشی آنها رسید )وایز
 سازمانی عوامل درون .3-3

فی اشار  کر . اما  ر قال  بحر  مرا توان به موار  مختل ساامانی می  ر خصوص عوامل  رون
ترین شاخص کیفیت است. مفهوم کیفیت  ر آمواش عالی توجه ایا ی را اا طررف تمرام  مهم

های  ترین ویژگی مندان بخش آمواش به خو  جل  کر   است. بهبو  کیفیت یکی اا مهم ع قه
مر و حفظ رقابت عنوان معیار سنجشی برای بهبو  مست مؤسسا  آمواش عالی بو   است، و به

(. تغییرا  عمیق  ر آمواش عالی، برر ضررور  2081، 8مطرح است )تاسوپولو و تسیوتراس
کیررد می (. 2086، 9کنررد )سلشررو یررک فرهنررو کیفیترری،  ر فلسررفۀ بهبررو  کیفیررت مررداوم، تأ

بینی یکنواختی و  پیش رجۀ قابل»آن را  11، کیفیت را "انطباق با استاندار ها" و  مینو10کراسبی
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

.  &  

.  

.

. &  

.

.
 . 
.  
.

.

.



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

072 
 1،  شماره 11دوره

 1931زمستان 
 11پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 1کنرد )تاسروپولو و تسریوتراس ، تعریرف می«یت اطمینان  ر هزینۀ کم و متناس  با بااارقابل
  بندی های ایرن ابعرا ،  سرته (. متغیرهای مؤثر  انشگا  بر عملکر   ر بااار، و ایرشراخه2081

 مشاهد  هستند. قابل (2)اند که  ر جدول شمارم  شد 
 

 بازار . عوامل مؤثر دانشگاه بر عملکرد در(2)جدول شمارۀ 

 محقق ابعاد متغیر

ــــــــل  عوام
 سازمانی درون

 کیفیت

پرور و ؛ عرالی8911؛ صردری و ااهردی، 8914آبا ی و همکاران، این
؛ 2006؛ النرررو و همکررراران، 2002؛ صرررحنی، 8934نصرررری، 

؛ صرحنی و 2082، 3؛ چاهرال و  یروی2001، 2براندنبورگ و فردرکیل
 .2081؛ تاسوپولو و تسیوتراس، 2084کار، تک

ئۀ برنامۀ  رسی مناس  برر ارا
 اساس نیاا بااار

؛ 8331، 4؛ بیکر و برالمر8913؛ نفیسی، 8914آبا ی و همکاران، این
؛ صرحنی و 2001؛ برانردنبورگ و فردرکیل، 2006النو و همکراران، 

 .2084کار، تک

 8932فر و مرتضوی، ؛ سلیمی8914آبا ی و همکاران، این تربیت روحیه کارآفرینی

 هاایرساخت

؛ فرر ح و 8932نررژا  و همکرراران، ؛ ثابررت8911صرردری و ااهرردی، 
؛ 2006؛ النرررو و همکررراران، 2002؛ صرررحنی، 8932همکررراران، 

؛ صررحنی و 2082؛ چاهررال و  یرروی، 2001برانرردنبورگ و فرردرکیل، 
 2084کار، تک

 2089؛ ای و استینر، 8331؛ بیکر و بالمر، 8911صدری و ااهدی،  ارتباط  انشگا  با صنایع

ــــــــل  عوام
 سازمانیبرون

نسرربت  انشررجویان مراکررز 
 ای به سایر مراکز حرفه و فنی

 8913نفیسی، 

 2081؛ سیکاال و همکاران، 2082؛  ی هان، 2080چهونو و چن،  رقابت واحدهای آمواشی

 2081؛ سیکاال و همکاران، 2001، 5انگوال حاکمیت  ولتی
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 محقق ابعاد متغیر

 عملکرد

؛ یران 8914آبا ی و همکاران، ؛ این8910نژا ، ئی؛ م 8913نفیسی،  آموختگان  انش  انش
 2089و همکاران، 2؛ فنچ 2002؛ صحنی، 18332فن  ونو، 

 آموختگان مهار   انش
؛ مطلررق و صررابری، 8914آبررا ی و همکرراران، ؛ ایررن8913نفیسرری، 

و  3؛ میسرون2002؛ صرحنی، 8932فرر و مرتضروی، ؛ سرلیمی8913
 2089؛ فنچ و همکاران، 2004همکاران، 

فرر و ؛ سرلیمی8911؛ صدری و ااهردی، 8914آبا ی و همکاران، این کارآفرینی و خو اشتغالی
 .8932؛ سوسنی اریبوند و همکاران، 8932مرتضوی، 

 میزان اشتغال

؛ مطلررق و 8911؛ صرردری و ااهرردی، 8914آبررا ی و همکرراران، ایررن
؛ سوسررنی اریبونررد و 8930نررژا  و همکرراران، ؛ ثابررت8913صررابری، 

؛ 2006؛ النرو و همکراران، 8332؛ یان فن  ونو، 8932مکاران، ه
 2001براندنبورگ و فدرکیل، 

التحصیلی فاصلۀ امانی فارغ
 تا اشتغال

 2004میسون و همکاران، 

 
 سازمانی. عوامل برون4

کره  توان  ر بح  اا حاکمیت  ولتی  نبال کرر  و ااآنجایی ساامانی را می ترین عامل برون مهم
هرا نقرش  تر اسرت، لرذا  ولت هرای عمرومی پرهزینره ای نسبت بره آمواش حرفه و فنیآمواش 

هرا بایرد  ر  ها  ارنرد. ایرن بردان معنری اسرت کره  ولت ای  ر توسعه این آمواش کنند  تعیین
گذاری نامناسر ،  ها  اشته باشرند؛ سررمایه ای به این آمواش تخصیص منابع مالی توجه ویژ 

(. همچنین به استنا  مرا م 8932شو  )سوسنی اریبوند و همکاران،  منت  به باا   نامناس  می
ای اا  منظور گسرترش شایسرتگی حرفره قانون برنامۀ پنجم توسعه،  ولت مکلف اسرت بره 28

طریق افزایش  انش و مهار  با نگرش به انجام کار واقعی  ر محیط، اصر ح هررم تحصریلی 
 یانسانی، کاهش فاصلۀ سطر شایسرتگی نیررو های سرمایه یکار و ارتقا و توانمندساا ینیرو

جوانان و  یای برا های جدید شغلی و حرفه کار کشور با سطر استاندار  جهانی و ایجا  فرصت
 یکراربر ررای و علمری حرفره و نظام آمواش فنی یای برا حرفه و های فنی ارتقای جایگا  آمواش

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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بینری  رهای الام را تهیره و برا پیشنایافتره، سرااوکاکشور اعم اا رسمی، ایررسرمی و سراامان
 (.8932الزاما  مناس  اجرا کند )براگران و راااان، 

 
 . نقش دانشگاه5
 های دانشگاه در عملکرد بازار  شاخص .5-1

ها و  نام  انشجویان، همچنین افرزایش  انشرگا  امروا  تحصی   عالی با توجه به افزایش ثبت
، 1بسیار ایا ی یافته است )شا  و یاراابکوفسرکی های جدید ارائۀ خدما  آمواشی، رشد شیو 

های جدیرد   هندگان خدما  آمواشی و شریو  پذیری بیشتر، انواع جدید ارائه (. انعطاف2089
ارائۀ آمواش، لزوم بررسی عملکر   انشرگا   ر برااار را، برر اسراس برااخور  اا کارفرمایران و 

هرای  ند، افرزایش  ا   اسرت. مهار های مختلف هسرت های صنعتی که نمایندم حرفه ساامان
های تیمی، کار تیمی و  اایی شامل علم چگونگی یا گیری، ارتباطا  و مهار  چهارگانۀ اشتغال

مهار  حل مسهله  ر اینجا بسیار حائز اهمیت هستند )صالحی عمران و حسین تبار مرابالی، 
واحردهای  انشررگا  های مررؤثر  ر  رک ارتبراط بررین  ( برره مؤلفره8(.  ر شرکل شرمارم )8939

 شد  است. ای و بااار اشار   وحرفهفنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2ای و بازار وحرفه. روابط موجود بین واحدهای دانشگاه فنی1شکل شمارۀ 

 منبع: محققان
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.
 .است یاوحرفهیفن یها انشکد  و هاآمواشکد  واحدها، اا منظور 2

 رقبا



 صنعت



 دانشآموختگان

وهاآموزشکده
فنیوهایدانشکده

 ایحرفه



 داوطلبان

 تولید  تولید 



 

 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

079 
طراحی و تبیین الگوی 

 ...عوامل مؤثر بر 

 . نتایج دانشگاه در عملکرد بازار5-2
شرو  و  وجه میصور  کیفی ت التحصی ن، به برای محاسبۀ عملکر  بااار )کارایی بیرونی( به فارغ

 ا های نظام آمواشی به نیااهای جامعه و برااار کرار، مرور  بررسری قررار میزان پاسخگویی برون
ای معتقدند که عملکر  بااار آمواش  حرفه و (. مسهوالن آمواش فنی24، 8913گیر  )مشایخ،  می
ن کرارایی برخرور ار ای اا بیشتری ای ارتباط مستقیمی با تأمین نیروی کار  ار  و مؤسسه حرفه و فنی

التحصی نش فرصت و بخت بیشتری برای ورو  به بااار کار و پیدا کر ن شغل مور   است که فارغ
 (.8936شد   اشته باشند )جعفری هرندی،  ع قه و متناس  با مهار  آموخته

 
 یندی تحقیقا. مدل فر6

گرفتند،  ر این بخش جنبۀ  شد  و موضوعاتی که مور  بررسی قرار مرور ا بیا  انجام  با توجه به
توان  ر  شو  می ساامانی ) انشگا ( منت  می ساامانی و برونعملکر  بااار را که اا عوامل  رون

تر اشتغال توضیر  ا . البته تمام عوامل  ارای  رجرۀ اهمیرت ویرژم  تر و پراهمیت عامل پررنو
آموختگران اسرت.  ر  ل  انشخو  هستند، ولی  ر این تحقیق مبنا بیشتر بر اساس میزان اشتغا

تررین عملکر هرا  ر برااار  آموختگان یکی اا مهم واقع با توجه به ا بیا  تحقیق، اشتغال  انش
شو . اا طرف  یگر، اشتغال یک امر بسریار  یک  انشگا  یا مؤسسۀ آمواش عالی محسون می

ب فاصلۀ یک شو . به این معنی که اشتغال  مهم است که محدو  به یک  ورم امانی خاص نمی
آموختره را  شرو . اشرتغال یرک  انشآموخته  ر بااار به معنی اشتغال  ائمی منظرور نمری  انش

شو  کره  بندی کر . اولین  ور  مربوط به قبل اا ورو  به بااار می توان به سه  ورم امانی  سته می
ه برااار و  ر نهایرت این  ور  بیشترین تقابل و تعامل با  انشگا  را  ار .  ورم بعدی حین ورو  ب

های حین اشتغال و سایر موار  اسرت کره حضرور   ورم آخر پس اا ورو  به بااار کار و آمواش
صرور  فراینردی و  رو،  ر ایرن تحقیرق مردل بهکند. اایرن پررنو و مؤثر را  ر بااار طل  می

اسرتخرا  شد  است که  ر ا امه به عواملی کره اا ا بیرا  موضروع  ای  ر نظر گرفته  مرحلهسه
 شو . اند اشار  میشد 

 الف. عوامل مؤثر بر پیش از ورود به بازار 
آموختره  نیاا جهت ورو  مناس  و استاندار   انش این عوامل  ر  ستۀ عوامل سطر یک و پیش

 برای اشتغال  ر بااار است:
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 ریزی  روس مهارتی و نظری برنامه 
 ارتقای سطر خ قیت و نوآوری 
  وکارهای اقتصا ی اای کس اند ارتقای روحیۀ را 
 ایرساخت آمواشی 
 انش تخصصی و عمومی  
  آموای مور نیاا بااار مهار 
  میزان برخور اری  انشکد 

 عوامل مؤثر حین ورود به بازار ب.
  ها ارتباط با صنایع  ر  انشگا 
  های تجاری مور نیاا بااار توسط  انشگا  اخذ و انجام پروژ 
  آمواشیبااخور گیری و باامعماری نظام 
 امان اشتغال 
 های اشتغال  انشجویان ها و شاخص نسبت 
 ها های اشتغال رشته های و شاخص نسبت 
 رقابت بین واحدهای آمواشی 
 جغرافیا و میزان برخور اری 
 ایرساخت 

 عوامل مؤثر بعد از ورود به بازار کار ج.
 تروی  روحیۀ یا گیری حین کار 
 روارسانی سطر  انش و مهار  به 
 با نیاا بااارساای  همگام 
 های حین خدمت آمواش 
 ریزی  رسی روارسانی برنامه به 
 شاخص اشتغال بر اساس  انشجو و رشته 
 ثبا  رشته 
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 . مدل نهایی تحقیق7
گرفته، چارچون مفهومی تحقیق حاضر  ر شکل ایر نشران  ا   های صور  بر اساس بررسی

وتحلیل  یرا بیرونری تجزیرهشد  است. تحقیقا  گذشته عمومًا برر اسراس معیارهرای  رونری  
تواند به میرزان ایرا ی  نگر و بهینه،  ید متمرکز و یکپارچه می که  ر نگا  کل اند،  رصورتی شد 

ساامان را  ر نیل به اهداف خو  یراری رسراند. برا توجره بره بررسری ا بیرا  موضروع االر  
های اصلی این  یاند که یکی اا نوآور های ایرآمواشی صور  گرفته تحقیقا   ر حوام ساامان

سراای اسرت. اا طرفری  عنوان مرجرع بررای مدل تحقیق بررسی و هدف قرار  ا ن  انشگا  بره
ساای آنها بررای اشرتغال  محور  انشجویان و آما   لیل تربیت مهار ای به حرفه و  انشگا  فنی

اا این جهت  کند. ها  ر بااارگرایی و اهمیت آن ایفا مینقش پررنگی  ر مقایسه با سایر  انشگا 
 لیررل اهمیررت برراالی آن،  انشررگا  مررور  مطالعرره و سرراامان مررور  پررژوهش ایررن تحقیررق برره

سرراامانی، عوامررل  روابررط بررین عوامررل  رون (2)ای اسررت.  ر شررکل شررمارم  حرفرره و فنی
  شد  است. های هریک بیان  ساامانی و عملکر   ر بااار و ایرشاخه برون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مفهومی تحقیق . چارچوب(2)شکل شمارۀ 

 سازمانی عوامل برون
 یآمواش یرقابت واحدها 
 ی ولت تیحاکم 
  یتجار یها پروژ 
 انشجو یمحل اندگ یایجغراف  
 فناورانه ۀو توسع گسترش 
 باها )رق  انشگا  ریسا( 
 تیجنس 
 سن 
 

 سازمانیعوامل درون
 تیفیک 
 بااار اایمناس  بر اساس ن ی رس ۀبرنام ۀارائ 
 ینیکارآفر یۀروح تیترب 
 هارساختیا 
 عی انشگا  با صنا ارتباط 
 یبرخور ار زانیم 
 استا  یاحرفه تیص ح 
 سیتدر روش 
 دیاسات یآمواش ی هساامان 
  انشکد  زا یو تجه امکانا  
 یواشآم نینو یهافناوری 
 بااار اایمور  ن یلیتحص یهارشته تنوع 
 ریبره سرا یوحرفه ایمراکز فن انی انشجو نسبت 

 مراکز
 

 عملکرد در بازار 
 آموختگان  انش  انش 
 آموختگان مهار   انش 
 آموختگان میزان اشتغال  انش 
 التحصیلی تا اشتغال امانی فارغ ۀفاصل 
 آموختگان کارآفرینی و خو اشتغالی  انش 
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  وتحلیل اطالعات .تجزیه8
و سرپس برا    ر این مرحله ابتدا با ارسال پرسشنامۀ  لفی فاای معیارهرای پراهمیرت شناسرایی

مراتبی فاای وان معیارها محاسبه شدند. پس اا آن با استفا   اا استفا   اا روش تحلیل سلسله
بندی شدند. پس اا انجام  عوامل خوشهشد ، این  بندی معیارها و عوامل شناسایی تکنیک خوشه

افرزار، مردل تحقیرق مرور  تحلیرل قررار  این کار با استفا   اا روش معا ال  ساختاری  ر نرم
 شد.  ساای استفا    منظور مدل به 1ساای ساختاری تفسیری گرفت.  ر پایان اا روش مدل

 . شناسایی معیارهای برتر با استفاده از دلفی فازی8-1
له، پرسشنامۀ محاسربۀ  رجرۀ اهمیرت هریرک اا معیارهرای مسرتخر  اا ا بیرا   ر این مرح

صرور  براا طراحری شرد   موضوع برای خبرگان که    نفر بو ند ارسال شد. این پرسشرنامه به
اضافه شدن یک معیار که ممکن است  ر ا بیرا  بره   است که  ر صور  اع م نیاا خبرگان به

بومی و یا بنا بر موقعیت مور  مطالعره، لرزوم آن احسراس  صور  آن اشار  نشد  باشد، ولی به
شرو . پرس اا  شو ، معیار مور  نظر اضافه و  ر سنجش کنار سایر معیارها برای خبرگان ارسال 

 ارسال پرسشنامه پس اا  و بار تکرار معیارهای پراهمیت، تعدا  سیز   معیار استخرا  شد.
 مراتبی فازی یل سلسلهدهی معیارها با استفاده از تحل . وزن8-2

های اوجی معیارهای منتخر   ر مرحلرۀ  لفری فراای بررای  ر این مرحله پرسشنامۀ مقایسه
خبرگان ارسال و  رجۀ ارجحیت هریک اا معیارها  ر مقایسه با  یگر معیارهرا مطرابق جردول 

  تهام بره نمرایش گذاشرjشد  برای معیرار فاای( وان فاای و  ی9ایر محاسبه شد.  ر جدول )
حرد بیشرینه  ر اعردا  مثلثری  uحد محتمل و  mنما  حد پایین وان،   l ترتی شد  است و به

 آیند. حسان می به
 

 2مراتبی فازی شده با روش تحلیل سلسله بندی معیارهای شناسایی . اولویت9جدول شمارۀ 

jW
~

 jlw jmw juw 
 شدهفازیوزن دی

1

~
W 

0.881 0.812 0.21 0.83 

2

~
W 

0.014 0.883 0.816 0.829 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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jW
~

 jlw jmw juw 
 شدهفازیوزن دی

3

~
W 

0.064 0.01 0.88 0.019 

4

~
W 

0.014 0.828 0.832 0.822 

5

~
W 

0.062 0.01 0.88 0.019 

6

~
W 

0.024 0.068 0.044 0.069 

7

~
W 

0.092 0.061 0.014 0.02 

8

~
W 

0.063 0.014 0.828 0.013 

9

~
W 

0.09 0.064 0.012 0.061 

10

~
W 

0.019 0.821 0.831 0.892 

11

~
W 

0.02 0.09 0.63 0.802 

12

~
W 

0.086 0.028 0.099 0.022 

13

~
W 

0.021 0.062 0.041 0.066 

افزار شردند  منظور سنجش ارتباطا  اولیه وار  نرم های آنها به  ر مرحلۀ بعد معیارها و وان
این مسیرها برای تحلیرل ارتبراطی وار   .انتخان گر یدند 0.6و مسیرهای  ارای ضری  باالی 

  .مشاهد  است شد  که نتای   ر ا امه قابل 1روش  یمتل
 Smart PLSافزار  نتایج اجرای الگوریتم نرم .8-3

هرای حاصرل اا پرسشرنامه بررای   ا   افزار برر روی   ر شکل ایر نتای  حاصل اا خروجی نرم
مسیرهای  ارای ضری  باالی  .مشاهد  است  سنجش و اعتبارسنجی مدل مفهومی تحقیق قابل

شو   ر مدل ساختاری  طور که مشاهد  می همان .عنوان مسیر کارا شناسایی خواهد شد به 0.6
 هندم تأیید مسریرهای  نشان 2نتای  تحلیل عاملی تأییدی با الگوریتم مربعا  جزئیشکل ایر 

ارتباطی یا مؤثر بین ابعا   رون، برون و عملکر   ر بااار است که عوامل پیش اا ورو  به بااار و 
ها برخور ارند و این امر به تواتر  عملکر   ر بااار اا ضری  مسیر کمتری نسبت به سایر ارتباط

 .های مؤثر بر عملکر   ر بااار اشار   ار  توالی امانی بااارگرایی و مؤلفهو 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

  
.  
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یتم معادالت ساختاری بر روی ابعاد و مؤلفه .(9)شکل شمارۀ   های مدل نتایج اجرای الگور
 

 سازی ساختاری تفسیری  . مدل8-4
برو ن  یدی لیل کل به ق، سیز   عامل با استفا   اا نظرا  خبرگان  ر روش  لفی فاایین تحقی ر ا

بررای انتخران و اسرتخرا  عوامرل اا نظررا  خبرگران اسرتفا   شرد  اسرت؛  .اند شرد   انتخان
اند آن عامرل یرا  نظر  اشته ك عامل یا معیار اتفاقیبو ن  یت افرا  بر اصلیترتی  که اگر اکثربدین

نتخان نکرر ن آن ت برای ایشد  است و  ر خصوص عواملی که اکثر ل انتخان یمعیار برای تحل
ق    نفر ینکه تعدا  خبرگان تحقیبا توجه به ا .شد  است رأی بو   باشند، آن عامل کنار گذاشته هم

گیرر ، اسرتفا   اا  قررار می یفریهای ک ساای ساختاری تفسیری  ر  ستۀ روش بو ند و روش مدل
تند؛ بره نیسر یشراخص مناسرب ین برای انتخان موانع اصرلیانگیهای مرکزی همچون م شاخص

 یسپس با قرار  ا ن سیز   معیار اصل .شد  است ن منظور اا نتای   لفی فاای نظرا  استفا   یهم
عوامرل  یس، اا خبرگان خواسته شرد ترا  ر خصروص اثرگرذاریك ماتریهای   ر سطرها و ستون

نظر کنند یطور اوج به پس اا تشکیل مراتریس  سترسری اولیره برا اخرذ نظررا  خبرگران  .ااهار 
 .شد  است ( به نمایش گذاشته 6های اوجی، ماتریس  ر جدول )صور  مقایسه به
 

یس دسترسی نهایی .1جدول   ماتر

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 معیار ردیف
1 C1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
2 C2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 C3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
1 C4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
5 C5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

مل عوا
 دانشگاهیدرون

عوامل 
 دانشگاهیبرون

عملکرد در 
 بازار

0.6 

0.12 0.41 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 معیار ردیف
6 C6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
1 C7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
8 C8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
3 C9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

11 C10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
11 C11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
12 C12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 
19 C13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 
 گیری و پیشنهادها .نتیجه9
 . نتایج9-1

های متنروعی  رو یافترهااهمرین .ای به سامان رسید  اسرت رشته این تحقیق مبتنی بر  انش میان
توان به معیارهای برتر مؤثر بر عملکر  بااار  انشگا  ) انشگا   حاصل شد که  ر این قسمت می

مردل سراختاری تفسریری عملکرر  شرد ،  بنردی معیارهرای شناسایی ای(، اولویت حرفه و فنی
خوبی فضای حراکم  این تحقیق به . انشگا   ر بااار و ارتباطا  بین معیارها  ر مدل اشار  کر 

کند و این امکران را کره باامعمراری و آموختگان ترسیم می بر  انشگا  و بااار کار را برای  انش
ااپریش ممکرن  ر انجرام شرو  بیشتر برای نظامی آمواشی منطبق با نیراا برااا ریزی  قیق برنامه

هایی مواجه هستند که بخشری اا  هموار  پژوهشگران  ر تحقیقا  خو  با محدو یت .ساا  می
ترین ارکران تحقیرق و پرژوهش  اا عمرد  . هنرد آنها حتی  ر ابتدای کار نیز خرو  را نشران می

شرد  اسرت   ر این امینه مشک تی وجو   ار  که موجر  . سترسی به آمار و اط عا  است
 ر کشور  ...های اط عاتی و  خدما  تحقیقاتی ااقبیل  سترسی به کت ، مج  ، آمار، بانک

بخشی اا این مشرکل ناشری اا فقردان یرا کمبرو  هریرک اا خردما   .راحتی ممکن نباشد به
تحقیقا  فوق است و اا سوی  یگر فرهنو الط، سب  خصوصی تلقی کر ن این موار  شرد  

های خرویش بره  یگرران خرو  اری  یافتره  نوعی اا انتقرال فرا  و مؤسسا  بهاست و  رنتیجه ا
هرای  هرا و روش اا سوی  یگر، متغیرهای ناخواسته کره ممکرن اسرت حاصرل طرح .کنند می

های مختلرف، اعتبرار  رونری و  شوند، االبًا به گونه کار گرفته می ای باشند که  ر تحقیق به ویژ 
گا  بو  که  ر تحقیقا  علوم رفتراری، کنتررل یرا  .اندااند یبیرونی تحقیق را به مخاطر  م باید آ

هرحال سعی پژوهشگران بر آن است که این  اما به .حذف کامل این نوع عوامل ایرممکن است
منظور کاهش آنهرا بره  های الام را به بینی، شناسایی و تمام احتیاط االمکان پیش عوامل را حتی
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 نبال وصف وضع موجو   ر ماهیت توصیفی مدل مفهومی، که به لیل این تحقیق به .کار برند
هرای  ای  ارای چالش حرفره و سیستم آمواشی بو ، و با توجه بره  یرد تخصصری  انشرگا  فنی

های مراکز و همچنین نظرا  متنوع خبرگان این  فقدان  سترسی به اط عا  و  ا   .متنوعی بو 
 ر ایرن تحقیرق بره  .نمرو  یایی کرار را الزامری میعرصه، نگا  تحلیلی برای رعایت روایی و پا

شد  اا  انشرگا  کره  ر برااار  طراحی و اعتبارسنجی مدل ارتباطی مابین عوامل مؤثر شناسایی
ترین  ستاور های این تحقیق رسیدن به عواملی  یکی اا مهم .شد  است عملکر   ارند پر اخته 

این عوامرل  قیقرًا  .شو ملکر  بهتر بااار میاست که باع  اشتغال  انشجویان  ر بااار کار و ع
شد   ر این تحقیق منطبق برر سره  ورم  مدل ارائه .اند شد  منطبق بر نیاا  نیای واقعی شناسایی 

امانی قبل اا ورو  به بااار، حین ورو  به بااار و پس اا ورو  به بااار که  ر  نیای واقعری بررای 
این امر باع  کاربر ی برو ن و اسرتفا م  .شد  است  آموختگان مطرح است  ر نظر گرفته  انش

 .شو  ریزی راهبر ی خبرگان و مدیران واحدهای آمواشی می گیری و برنامه بهینه جهت تصمیم
های آماری مانند نسربت اشرتغال  توان به امان اشتغال، نسبت شد  می ااجمله عوامل شناسایی

عت، باامعماری  روس و بسیاری  یگر اا محل، ایرساخت، ارتباط  انشگا  با صن ر هر رشته
ای  حرفره و خصروص  انشرگا  فنیشد  اا وضعیت نظام آمواشی کشرور بره عوامل که بر اشت

شد  توسط روش معا ال  ساختاری، تحلیل عامل شد  و روایی و  مدل ارائه .است، اشار  کر 
مردل و تحلیرل آن مرور  شد  اا مرحلۀ شناسایی معیارهای پراهمیت ترا  های استفا   پایایی فن

های اخذشرد  اا  انشرگا   هرای نمونره مردل ایرن تحقیرق بررای  ا   .اثبا  قرار گرفتره اسرت
ها و  علت انتخان این  انشگا  مهارتی برو ن و برنامره .وتحلیل شد  است ای تجزیه حرفه و فنی

 .ر تأکید  ار آموای منطبق بر نیاا بااا های آن است که هموار  بر روی اشتغال و مهار  آرمان
 . پیشنهادها9-2

ساای ساختاری تفسیری، معیارهای  آمد  اا روش مدل  ست وتحلیل به با توجه به تجزیه( 8
بندی شد که کیفیت و میرزان برخرور اری  ر  سرتۀ  مؤثر بر عملکر   ر بااار  ر سه سطر  سته

ر اا آن میرزان تر  هندم ایرن اسرت کیفیرت و مهم معیارهای  سرته اول قررار گرفتنرد کره نشران
هرا و  برخور اری، تأثیر مستقیم و مهمری برر روی عملکرر   ر برااار  ار  کره برا توجره تحلیل

های حاصل اا تحقیقا  میدانی برخور اری مرکز یا  انشرکد  برر ایرسراخت و نحروم  گزارش
اتید، ها، اس گذار  و این موضوع با توجه به اینکه تجهیزا  و کارگا عملکر  آن تأثیر مستقیم می
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 ر  . هد اهمیت باالیی  ار  الشعاع قرار می  انشجویان و صنعت بومی محل  انشکد  را تحت
ریزی و تخصریص اعتبرار بره  ای  ر بو جره حرفره و این رابطه بایرد سرتا  مرکرزی  انشرگا  فنی

 .برخور ار، با رعایت سایر م حظا ، اهمیت بیشتری بدهردبرخور ار و نیمههای کم  انشکد 
ایرن  .گیرر  فی  یگر به ایر اا معیار ارتباط با صنعت، سایر معیارها  ر  ستۀ  وم قررار میاا طر

 هندم این است که ایرن معیرار برر خروجری ملمروس و عملکرر   انشرگا  اا حیر   امر نشان
شو   انشگا  بره  پیشنها  می .آموختۀ کارآفرین تأثیر بسیار ایا ی  ار  بااارگرایی و تربیت  انش

عنوان یک واحد  رگیر با سایر واحدها و همچنین عراملی جهرت محرک و  ا صنعت بهارتباط ب
گذاری و تعریف ک ن محورهرا  بهساای ساختار کنونی  قت بیشتری  اشته باشد و  ر سیاست

 .به تکامل این موضوع بپر اا 
 های تجراری طور پروژ  با توجه به نتای  حاصل اا این تحقیق ارتباط با صنعت و همین( 2

نوعی موترور  این  و عامل بره .آموختگان  ار  تاثیر بسزایی بر روی بهبو  وضعیت اشتغال  انش
 .کنرد آیند که اهمیرت و نقرش ایرا  آنهرا را مشرخص می حسان می محرک سایر عوامل نیز به

های خرو   ریزی منسجم  ر جهت تأمین هزینه ها با برنامه شو  که  انشگا  رو، پیشنها  میاااین
های تجاری حرکت کنند و تا جای ممکن اا بو جۀ  ولتری   رآمدهای حاصل اا پروژ  اا محل

 .و پر اخت  انشجویان استفا   نکنند
ها   انشرگا  .ریزی  رسی متناس  با نیاا بااار اسرت یکی اا موار  پراهمیت  یگر برنامه( 9

این کار  .ا برای آن بپر ااندریزی پوی رشته به برنامه  ریزی ثابت برای یک جای برنامه توانند به می
این امر شکوفایی صنعت را  .شو  که هموار   انشگا  به آمواش مور  نیاا بااار بپر اا  باع  می

 .نیز به  نبال  ار 
صرنعت  .ترین موار ی است که باید  یرد  شرو  نگاری یکی اا مهم پژوهی و آیند آیند ( 6

ها است که این موضوع  ر کشور  و عدم قطعیتآمواشی و نیاا بااار هموار   ستخوش تغییرا  
رو، استفا   اا راهکار این تحقیق و سایر تحقیقا  که بره ارائرۀ اااین .شو  ما بیشتر مشاهد  می

تر  ریزی کراراتر و مناسر  قطعیت است باعر  برنامرهبینی و مبتنی بر واقعیت و عدم مدل پیش
 .برای شرایط هر ساامانی است
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 منابع
(. آامون رویکرر  تقاضرامحور بره رشرد اقتصرا ی  ر 8931بااخانه، صالر ) احسانی، محمدعلی؛ و طاهری

یلای رشلو ش  فصللنامه علیلی وهشی،لیژ وهشی ایران: کاربر ی اا رهیافت پارامتر متغیر  ر طول امران. 
 .899-862(، 90)1، توسعه اقتصادی

(. ترأثیر فنراوری اط عرا  و ارتباطرا  برر 8930اا ، محمرد؛ صرالحی، محمرد؛ و قرایخلو، مرریم ) حاجی
فناشری اطالعات ش ارتباطات در علوم ای استان مااندران.  های کارآفرینی مربیان مراکز فنی و حرفه مهار 

 .2-81(، 2)2، بیتیتر

(. ارتقاء کیفیت آمواش منرابع انسرانی آمرواش 8932عمران، ابراهیم ) کر ، سو ابه؛ و صالحی بارانی اا   حسن
(، 80)9، بع انسلانی ارلرانفصلنامه آموزش ش توسعه مناعالی با تاکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی. 

63-29.

هرای  هرا و ویژگی (. ارایرابی مهار 8934فرانی، احمرد ) نیا، ا محسین؛ عطایی، پوریرا؛ و یعقروبی حسینی
کراربر ی  -کرز آمرواش علمری کارآفرینانه  انشجویان و تأثیر آن بر قصد کرارآفرینی )مرور  مطالعره: مرا

. 22-66(، 19)83، فصلنامه آموزش مهنوسی اررانمهار (. 

( بر عملکر  کس  یافته ) (. ارایابی تأثیر بااارگرایی توسعه8911اا  ، شهناا ) حیدراا  ، کامبیز؛ و نائ 
وهشیی  مجلله آرنلو شرد   ر برورس اوراق بهرا ار و ارائره چرارچون کراربر ی.  فتههای پذیر و کار شررکت

.89-93(، 8)20، مورررت

هرای پویرا و  (. رابطره قابلیت8932حیدری، علی؛  یواندری، علی؛ اعرابی، سیدمحمد؛ و سیدک لی، نرا ر )
 .822-860(، 9)82، انواز مورررت بازرگانی چ،مهای عملیاتی.  گری قابلیت ت با میانجیعملکر  شرک

و فني ی ها اشموآ ریتأث لی(. تحل8938نارنجی، مرررریم ) موسررری نارنجی، حسرررین؛ و حیدری موسررری حیدری
 بدنة دیتول  خانجاركار ی تي: مطالعة مورمهای ثربخشي شغلهاصرررررری و اخصت  بر عملكرای حرفه

.63-19(، 2)8، آموزی مهارت  كرمانشا انستا  ر  روخو

یاری  شناسلیژ ش طلم م،لی ای دان : مبانی نظریژ گونه رشته گفتیان میان(. 8911طاسکو ، علی ) خورسندی
. تهران: پژوهشکد  مطالعا  فرهنگی و اجتماعی.برای عیل در آموزش عالی

 .23-98، 224، ماینامه گزارشساای علم.  (. اا توسعه علمی تا بومی8930اله ) سپندارند، روح

(. بررسی تاکیرد رویکر هرای منرابع انسرانی 8932طل ، آیت؛ یاسینی، علی؛ و شیرعلی، اسماعیل ) سعا  
کر  کارآفرینانه و نوآورانه  ر آمواش عالی ایران: مور  مطالعه  انشگا  شرهید بهشرتی و استراتژیک بر عمل

 . 249-210(، 2)4، فصلنامه بررسی مسائل اجتیاعی ارران تهران

(. نقش آمواش عالی  ر توسعه ملی برا تاکیرد برر آمرایش سررامین. 2080س. ) ،ین.، و سوف ،یبوکان یصا ق
. نرسلزار هیبار سام ویبتا تاک لیم هیینوز توشسهمایش منطقه ای بومی ساای مدل پیشرفت آمواش عالی.

http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_3233.html
http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_3233.html
http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_3233.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/article_631379.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/article_631379.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/article_631379.html
http://istd.saminatech.ir/Article/13951005153254307
http://istd.saminatech.ir/Article/13951005153254307
http://istd.saminatech.ir/Article/13951005153254307
https://dx.doi.org/10.22047/ijee.2017.61340.1408
https://dx.doi.org/10.22047/ijee.2017.61340.1408
https://dx.doi.org/10.22047/ijee.2017.61340.1408
http://jmfr.srbiau.ac.ir/article_6627.html
http://jmfr.srbiau.ac.ir/article_6627.html
http://jmfr.srbiau.ac.ir/article_6627.html
http://jbmp.sbu.ac.ir/article/view/16468/5832
http://jbmp.sbu.ac.ir/article/view/16468/5832
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261731
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261731
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261731
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1304215&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1304215&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://www.magiran.com/view.asp?type=pdf&id=854749&l=fa
https://dx.doi.org/10.22059/ijsp.2015.58561
https://dx.doi.org/10.22059/ijsp.2015.58561
https://dx.doi.org/10.22059/ijsp.2015.58561
http://journals.msrt.ir/files/site1/rds_journals/561/article-561-334812.pdf
http://journals.msrt.ir/files/site1/rds_journals/561/article-561-334812.pdf
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.قاتیشاحو علوم ش تحق یدان،گا  آزاد اسالم ژیشاحو سننوجژ شاحو علوم انسان یدان،گا  آزاد اسالم

های فنری و  (. مطالعه پیگیرانه عملکر  نظام تربیت تکنسین آمواشکد 8911صدری، عباس؛ و ااهدی، انسیه )
.33-882(، 6)82، ررزی در آموزش عالی فصلنامه وهشی  ش برنامهای ایران.  حرفه

(. ترسیم نقشه استراتژی با  ر نظرگرفتن نروع نگررش و میرزان 8932محمدی، احسان ) صفری، حسین؛ و خان
-10(، 91)82، ن،رره ملورررت فلردافاای.  گیرندگان با استفا   اا تکنیک  اطمینان تصمیم

28.

ن،رره ن،لا  (. ضرور  تبدیل  انش به علم و فناوری. 8938بختیاری، ابوالفضل ) عارف، محمدرضا؛ و کیانی
.4-84(، 8)9، علم

های عملکر  آمواشری  انشرگا  علروم  (. بررسی و تحلیل شاخص8934پور، علیرضا؛ و نصری، فرامرا ) عالی
.62-40(، 2)6، علیی وهشی،ی آموزش علوم درراری فصلنامه.  ریایی به روش

عالیآمواشمراکز(. نقش8936سبحان )شریفی،ونا ر؛انوری،مسعو ؛انوری،علی؛سلماسی، اا   عبداله
 .1-20(، 86)6، آموزی مهارتکارآفرینی. و ر اشتغال

(. بررسی وضعیت تدوین 8939ر، حسین؛ رحمتی، محمدحسین؛ و جندقی، ا مرضا )عطارنیا، احمد؛ خنیف
. 962-916(، 2)82، مورررت فرینگ سازمانیخط مشی  ر نظام ایر رسمی آمواش مهارتی ایران. 

ر اا نقرش اعضرای هیهرت (. شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای فراتر8911پور، آرین ) علوی، سیدبابک؛ و قلی
.8-90(، 86)6ای  ر  انشگا  صنعتی شریف. انجمن علوم مدیریت ایران،  ها: مطالعه علمی  انشگا 

. تهران: پژوهشکد  مطالعرا  ای رشته شناسی مطالعات میان مبانی نظری ش رشش(. 8911پور، محسن  ) علوی
فرهنگی و اجتماعی.

. تهران: انتشارا  سمت.ررزی آموزشی یای نو در برنامه دروگا (. 8913مشایخ، فرید  )

. آموزش ش توسعه: مباحث نورن در اقتصاد آموزش(. 8911آرانی، عباس؛ و سرکارآرانی، محمدرضا )  ار معدن
تهران: نشر نی.

آموختگران مقطرع کارشناسری  ر  (. بررسری برااار کرار  انش8914اا  ، یداله؛ و آرمرن، سریدعزیز ) مهرعلی
.19-11، 24، رایبردیای بازرگانیهای  ولتی ایران.   انشگا 

جهرت ارایرابی  (. رویکرر  منسرجم 8911نیری، محمرو  ) ان، محمدرضرا؛ و  هقرانمهرگر
.829-841(، 2)8، ن،رره مورررت صنعتیهای استان تهران.  های مدیریت برتر  انشگا   انشکد 

 شریژ ملورررت بهلر شدن بر برااار کرار.  (. تحلیلی بر تأثیر جهانی8911میراایی، حسین؛ و آقاجانی، حبی  )
9(80 ،)268-283.
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http://journal.irphe.ir/browse.php?a_code=A-10-1-259&slc_lang=fa&sid=1
http://journal.irphe.ir/browse.php?a_code=A-10-1-259&slc_lang=fa&sid=1
http://www.modiriyatfarda.ir/Article/139412282031441460
http://www.modiriyatfarda.ir/Article/139412282031441460
http://www.modiriyatfarda.ir/Article/139412282031441460
http://www.sciencecultivation.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=511&lang=fa
http://www.sciencecultivation.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=511&lang=fa
http://rmt.iranjournals.ir/article_27426.html
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ارایابی عملکر  مؤسسا  کوچک و متوسط )مطالعه مور ی: مراکز آمرواش عرالی ایرانتفراعی مشرهد(. 

های  انشگا  تهران. ، مرکز همایشسومین کنفرانس ملی حسابواری ش مورررت

مجلله شرناختی  ر علروم اجتمراعی.  بش سروم روشهای تحقیق تلفیقری، جنر (. روش8930نیاای، محسن )
 .821-818(، 2)2، مطالعات اجتیاعی ارران

علالی یای دان،گا  ارشمیه بر اساس معیاریلای ملوت ت بررسی کیفیت فعالیت(. 8930آبا ی، امید ) علی وال تی
نامه کارشناسی ارشد(.  انشکد  علوم تربیتری و روانشناسری،  انشرگا  شرهید  )پایان عیلکرد کیفیت ارشوا
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