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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،111-222،)1(11 ،پیاپی ،11زمستان 1911
فاطمه مهاجرانی ،بهمن حاجی پور( .)8931طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرر ر برااار گرایری ر انشرگا فنیوحرفرهای
کشور .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.833-221 ،)8(88 ،
شاپا2001-6468 :

 نویسندگان  /سترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آاا است) .

(

طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد در بازارگرایی در
دانشگاه فنیوحرفهای کشور
فاطمه مهاجرانی ،1بهمن حاجیپور ،2شهر یار عزیزی ،3اکبر عالم تبر یز
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دریافت7930/20/02 :؛ پذیرش7930/23/70 :

چکیده

مهمترین عامل مؤثر ر عملکر بااارگرایی انشگا  ،اشتغال انشآموختگان ر بااار و ر نتیجه بهبرو
عملکر بااارگرایی است .بااارگرایی ر صنعت آمواشری ر یرد کرلنگر برا اشرتغال انرشآموختگران
ارتباط مؤثر و ویژ ای ار  .شناسایی عواملی اا انشگا که ر بااار عملکر ارند و باعر بهبرو ایرن
عملکر میشوند با هدف اشتغال انشآموختگان یکی اا مهمترین اهداف این تحقیق است .برا توجره
به اینکه موضوع عملکر ر بااار ،حوا های مختلف برنامهریزی آمواشی ،سیاستگذاریهرای کر ن
آمواش کشور ،تدوین و برنامهریرزی رسری و سرایر مروار را شرامل مریشرو ر حروام موضروعا
بینرشتهای قرار میگیر که رشتههای متفاوتی مانند مدیریت آمواشی ،مدیریت راهبرر ی ،مهندسری و
برنامهریزی رسی ،مدیریت عملکر بااار را رگیر میساا  .منطبق با نیاا فضای حاکم برر مسرهله ،ر
این مقاله یک مدل فرایندی سهمرحلهای ارائه شد است .با توجه به تجزیرهوتحلیل صرور گرفتره برر
روی ابعا و مؤلفرههای شناساییشرد برا اسرتفا اا تکنیرک لفری فراای ر روش تحلیرل تفسریری
ساختاری ،ارتباط با صنعت و پروژ های صنعتی اهمیت بسزایی ر بااارگرایی و مطابقرت آمواشهرای
انشگاهی و نیاا بااار ایفا میکند .همینطور میزان برخور اری به لیل اینکه ربرگیرنردم سرطر رفرا و
ایرساخت انشکد و منطقۀ پیرامون است ،تأثیر ایا ی بر سرطر عملکرر ر برااار مطرابق برا نترای
حاصل اا نمونهای مشتمل بر نه مرکز و آمواشکدم این انشگا ار .
کلیدواژهها :عملکر ر بااارگرایی ،انشگا فنیوحرفهای ،مدل فرایندی ،معا ال ساختاری
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

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


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


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


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


مقدمه

پیشرفت علوم و فناوری ر چند هۀ اخیر با سرعت فزایند ای چهرم انردگی و تمردن انسران را
بهطورکلی گرگون کر و ر اوضاع اقتصا یـاجتماعی کشورها تحوال عظیمی را به وجرو
آور است .ر جریان این تغییرر و تحروال

سرتگا ها ،مؤسسرا  ،سراامانها و نظامهرای

مختلف آمواشی و بهخصوص نظام آمواش فنیوحرفهای نقش بسیار مهمری را ایفرا کرر انرد
(صالحی عمران و قاسماا  .)8932 ،آمواشهای فنیوحرفرهای تأمینکننردم نیرروی انسرانی
ماهر و کارآمد هستند و ااآنجاکه نیروی انسانی ماهر یکی اا عوامرل اصرلی و انکارناپرذیر ر
یراجتماعی هر کشوری است و برای ستیابی به اهداف و چشماندااهای توسعۀ
توسعۀ اقتصا 

کشور بسیار حائز اهمیت است ،لذا بهعنوان موضوعی مهم مطرح میشو (برداوی.)2089 ،1
جوامع صنعتی نیز اا همران آاراا انقر ن صرنعتی ایرن موضروع را برهخوبی رک کرر و برا
برنامههای قیق ،آمواشهای خو را بهسویی هدایت کر اند که نیااهای امران حرال و آینردم
فصلنامه علمیـپژوهشی
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آنان را مرتفع و امینههای توسعه را فراهم ساا (صالحی عمرران و قاسرماا  .)8932 ،توسرعۀ
موفقیت آمیز اقتصا ی ر بسیاری جوامع ،به تربیت نیروی انسانی ماهر و با انش علمی و فنی
و به تعدا الام وابسته است (لیو و ک یتون )26 ،2084 ،2و آمواشهای فنیوحرفرهای نقرش

مهمی ر تشکیل سرمایۀ انسانی اا طریق تربیت نیروهای ماهر مور نیاا بااار کار ر کشورهای

مختلف جهران ایفرا میکننرد (چهونرو و لری .)802 ،2084 ،3برهع و  ،ایرن آمواشهرا را

میانبری ر مسیر تربیت نیروی انسانی نیز ب هشمار میروند؛ چراکره اا یرک سرو برا توجره بره

بهر مندی این آمواشها اا مبانی علمی و استفا اا روشهای پذیرفتهشدم ک سیک را خو را
اا یا گیری بر مبنای تجربۀ عملی صرف جدا میکنند و اا این طریق را راامد و ایرعلمری
این نوع فراگیری را کوتا و این توانایی را ر فر آمواش ید فراهم میکنند که بتواند خو را برا
تغییرا فناوری بهآسانی هماهنو کند .اا سوی یگر ،این آمواشها با توأم کر ن آمواشهای
نظری و عملی این امکان را برای فر آمواش ید فراهم میکنند.
اا طرف یگر اندگی ر جامعۀ پیشرفته و مدرن امروای و بهموااا آن افزایش مشک

و

مسائل بهصور چندبعدی و متنوع اا یک طرف ،و رشد سریع انش ،حجرم ایرا مطالر و
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
.

تقسیم امان برای روس مختلف که باع شد است یا گیرندگان امران آمرواش را بهصرور
بخششد تجربه کنند ،مربوط نبو ن برنامههای آمواشی با محیط و بااار کرار و اشرتغال
بخش 

که باع خشکی محتوا و بیروحی و بیمعنایی آن شد است اا سروی یگرر ،موجر شرد
است که شیو های آمواش سنتی و نظممحور بهصور مجزا جوابگو نباشند .میرانرشرتگی ر
معنایی عام ،همکاری و همراهی یدگا های مختلف رشتهای ،برای رسیدن بره نقراط اشرتراک
فهم اا پدید ها و همچنین فراهم کر ن امکان بهر مندی اا چشماندااهایی ایرر اا چشرمانداا
اجتماعی را شامل میشو  .برر ایرن

مألوف رشتهای برای نگریستن به پدید ها و حل مشک
اساس ،رشتهها نه مجموعهای اا حقیقتهای ُصل و انعطافناپذیر ،بلکه نظامهرای پو یرایی
هستند که با برقراری ارتباط با شیوم تحقیق و تدریس حوا های یگر ،حوام فعالیرت آنران نیرز
بهگونهای تغییر میکند که پاسخگوی نیااهای اجتماعی جدید باشند .میانرشتگی هم ما را برا
ابعا ی اا پدید روبهرو میساا که تاکنون اا نظرها ور مانداند و هم این امکران را بررای مرا
فراهم میآور که اا تقسیمبندیهای خشك و رمزبندیشدم علوم فراترر رو یرم و فضرا را بررای
یپرور و همکراران ،8911 ،سرخن
تقسیمبندیهای ابتکاری و ترکیبی تاا تر مساعد کنیم (علو 
مترجم؛ همچنین :رك :خرسندی .)8911 ،همینطور انشگاها و مؤسسا آمواش عالی ر
سراسر نیا بهسمت معماری انشگا و برنامهریزی آمواشی ر جهت رفع نیااهای بااار کار برا
رعایت جنبۀ میانرشتهای آن حرکت مریکننرد .اینگونره آمواشهرا کره بهصرور رشرتههای
جداگانه و ر قال برنامههای رسی سنتی ارائه میشوند ،برای ما که سعی میکنیم برای حرل
مسائل و گذر اا هر موقعیت اا منابع مختلف موجو  ،انش و مهار به سرت آوریرم کرافی
نیست .به همین لیل روی آور ن به رویکر های نوین آمواشی ااجمله فناوریهرای آمواشری
بینرشتهای و چندرشتهای که طی آن مرابندی صرریر میران حوا هرای انرش کنرار گذاشرته
میشو و فرصتهای یا گیری به شیو های متفاو با رویکر های میانرشتهای و چندرشتهای

ر جهت ارتقای عملکر ر بااار کار تنظیم میشو ضروری بره نظرر میرسرد و براانگری ر
رشتهای ر توسرعه و تردوین برنامرههای
برنامههای رسی بهمنظور توجه بیشتر به رویکر میان 
رسی امری مهم تلقی میشو  .ر این مقاله ،ضمن برشمر ن برخری اا آسری های ایرن نروع
برنامهها ،به بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر عملکر ر بااار برای انشگا جهت ارتقای سرطر
عملکر آنها پر اخته شد است.
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عوامل مؤثر بر ...

 .1مسئلۀ پژوهش ،روش و پیشینۀ تحقیق

انشگا ها و مؤسسا آمواش عالی پیوسته بهعنوان براالترین مرکرز اندیشرهورای و تولیرد علرم ر
جامعه محسون میشوند و با حضور و فعالیرت اندیشرمندانۀ متفکرران ،محققران ،انشپژوهران و
انشجویان ر اعت ی علمی و جهت بخشیدن به حرکتهای فکری ،اعتقا ی ،فرهنگری و سیاسری
جامعه نقش اساسی ارند (حیدراا  .)8912 ،انشگا ها برهمنظور تحقرق وارایف خطیرر خرو و
ارتقای مستمر ،نیاامند ارایابی و بررسی مداوم عملکر خو هستند (حسناا و قردیری.)8913 ،
این امر ر حالی است که یکی اا ویژگیهای مهم هر نظام اقتصا ی ،رهمتنیدگی ساختار آمرواش
و اشتغال است و ارتباط بین اشرتغال و آمرواش همروار ر برنامرهریزیهای اقتصرا ی و اجتمراعی
همامان با یکدیگر ر نظر بو است (سوسنی اریبوند و همکراران .)8932 ،حرال آنکره موفقیرت
ساامان ر بااار نتیجۀ عملکر بااار ساامان است و میتوان گفت عملکر  ،یکی اا مشخصههای
مهم نتای ساامان بهشمار میآید (خدا ا حسینی.)8936 ،
فصلنامه علمیـپژوهشی
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با توجه به تحقیقاتی که خ صهوار ر باال به آنهرا اشرار شرد ،اشرتغال انشآموختگران
انشگاها و مراکز آمواش عالی کشور ر بااار بهعنوان نتیجه و ثمررم انشرگا ها کره ر برااار
نمو عملکر ی ار اا اهمیت باالیی برخور ار اسرت .ر واقرع نمرو عملکرر ی برااار اا آن
ست عوامل و شاخصهای موجو ر انشگا است که بهعنوان اهرم و راهنمرای مناسر

ر

امر برنامهریزی محسون میشو  .مهمترین این عوامل را میتوان موار ی انست که که باع
اشتغال انشآموختگان ر بااار و ر نتیجه بهبو عملکر بااار میشوند .شناسایی این عوامرل
که نمو یا ثمرم عملکر ی ر بااار ارند ر امر سیاستگذاری و برنامهریزی مدیران انشگا و
واار علوم بسیار مهم است .ر صور کشف مدل ارتباطی و رجۀ اهمیرت هریرک اا ایرن
عوامل میتوان به یک برنامۀ منسجم و کارآمد برای رشد انشگا ها و بهبو عملکر بااار ست
یافت .اهمیت این موضوع اا حی اشتغال جوانان یک کشور و بهینهساای نظام آمواشی و ر
یک ک م عملکر بهینۀ بااار ر جذن انشآموختگان بسیار روشن است که ر این تحقیق به
آن پر اخته میشو  .اا طرفی انشگا فنیوحرفرهای کشرور اا حیر رسرالت ،سیاسرتگذار
مهار آموای انشجویان ر جهت اشتغال سریع بهمنظور رفع نیااهرای موجرو ر صرنعت و
همچنین ر این امینه پیشرو و پیشگام بهحسان میآید .ر حال حاضر با توجه بره گسرتر گی
این انشگا که شامل  819انشکد و آمواشکدم خترانره و پسررانه ر بسریاری اا رشرتههای

مهارتی است ،میتوان این انشگا را اهرمی مؤثر ر اشتغال جوانان کشور برشرمر  .اایرنرو،
ر این تحقیق این انشگا با توجه به رجۀ اهمیت و حساسیتهای مطرحشد بهعنوان مور ی
مطالعه انتخان شد است.
با توجه به آنچه بیان شد مسهلۀ اصلی تحقیق حاضرر بررسری علرت شرکاف موجرو برین
آمواشهای مهارتی ارائهشد ر مراکز فنیوحرفهای (عملکرر انشرگا های فنیوحرفرهای ر
بااار) و عدم انطباق آن با نیااهای بااار است و بهصور افزایش میزان بیکاری و همچنین نبو
مهار های پایه و قابلیتهای کانونی ر نیروی انسانی فعال ر بااار ،نمو پیردا کرر اسرت.
این امر ر حالی است که مطابق بررسیهای صور گرفته ،مطالعرا انجامشرد ر ایرران ر
این حوا بره شناسرایی مؤلفرهها و شراخصهای عملکرر ی انشرگا فنیوحرفرهای ر برااار
نپر اخته است .اااینرو ،ضرور تدوین یک مقیاس بومی برای صنعت آمرواش عرالی حرس
میشو  .همچنین شناخت عوامل عملکر ی مختلف مؤثر انشگا ها ر بااار ،ت ش ر جهت
توسعه و بهبو این عوامل و ارائۀ سیاستگذاری مناس  ،نهتنها بره بهبرو عملکرر ر جرذن
انشآموختگان توسط بااار کمک میکند ،بلکه با توسعۀ سطر انش ،افزایش میزان اشرتغال،
کاهش میزان هدررفت نیرروی انسرانی و افرزایش تولیرد ناخرالص اخلری ،بره بهبرو شررایط
اقتصا ی کشور کمک شایانی خواهد کر  .لذا ر این تحقیق نهتنها به لرزوم بررسری عملکرر
بااارگرایی ر انشگا فنیوحرفهای پر اخته میشو  ،بلکه مؤلفههای آن نیز شناسایی میشوند
و ایرساختهای الام برای موفقیت با توجه به شرایط موجرو ر ایرران و نترای حاصرل اا آن
مور بررسی قرار میگیر و به این سؤال پاسخ ا میشو که چررا برخری اا مراکرز آمواشری
مهارتی ،بهتر اا سایر مراکز /انشکد های فنیوحرفرهای عمرل میکننرد و ر نهایرت الگروی
جامع برای واحدهای انشگا فنیوحرفهای مشخص میشرو  .شناسرایی عوامرل عملکرر ی
مؤثر انشگا فنیوحرفهای ر بااار و مدلساای روابط مابین این عوامل یکی اا اهداف اصلی
این تحقیق به شمار میرو  .وجو یک مدل منسرجم و یکپارچره کره شررایط و نیاامنردیهای
مهارتی و انشری برااار جهرت ترأمین خواسرتهها و اشرتغال سرریعفارغالتحصری ن کره امرر
سیاستگذاری و تصمیمگیری راهبر ی را جهت ارتقای سطر عملکرر ی مراکرز فعلری مهیرا
میساا  ،اا اهداف این تحقیق بهشمار میرو  .اا طرفی با توجه به تحقیقا صور گرفتره ر
خصوص انشگا های مهارتی جهان ،حرکرت برهسرمت انشرگا های نسرل سروم ،توسرعه و
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بسترساای فناوری اط عا و آمواش مجاای ،سیاستگذاری بو جهای بهینه ،عدالت میران
مراکز آمواشی اا حی میزان برخور اری ،ارتقای بهینۀ رجۀ علمی قابلارائه به انشرجویان و
انطباقها و نیاامندیها برهمنظور نائرل شردن بره سرطر انشرگا های مهرارتی برترر

سایر عدم
جهانی ،امری ضروری و الزامری محسرون میشرو  .مدلسراای و شناسرایی بردون بررسری
ً
نمونههای مختلف اا جامعۀ آماری نسبتا وسیع انشگا فنیوحرفهای با بیش اا  819انشکد
و همچنین سنجش نقاط قو و ضعف مراکز پیشرو و کمباا میسر نخواهد شد .یکی یگر اا
مسائل پراهمیت ر این تحقیق نظریۀ نوک سیک صنعت آمواشی و اهمیت باالی بااارگرایی ر
آن است .طبرق تعراریف ارائهشرد ر ایرن نظریره ،اشرتغال یکری اا مهمتررین شراخصهای
بااارگرایی صنعت آمواشی و انشگا ها بهحسان میآید .ر این تحقیرق بره بررسری عملکرر
بااارگرایی مراکز و انشکد های انشگا فنیوحرفهای بهعنوان یک انشگا مهارتی و با تأکیرد
بر اشتغال سریع انشآموختگان پر اخته میشو و ر این راستای پرس اا شناسرایی عوامرل و
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ابعا مؤثر بر بااارگرایی آمواشی به کشف مدل ارتباطی مابین عوامل نیز میپرر اایم .ر انتهرا
پیشنها های تحقیقاتی و کاربر ی ارائه و میزان تأثیرگذاری هریک سرنجید مریشرو  .ر ایرن
راستا اا تکنیک لفی فراای برهمنظور شناسرایی عوامرل مرؤثر و پراهمیرت و مردل معرا ال
ُ
ساختاری ر نرمافزار 1بهمنظور کشف مدل ارتباطی استفا شد اسرت .اا ا هرای نره مرکرز
آمواش فنیوحرفهای برای سنجش عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها ر بااارگرایی اسرتفا شرد
است .شکل و میزان ارتباط آن با حوا هرای مختلرف مردیریتی ،مهندسری ،سیاسرتگذاری و
سایرین ،این موضوع را ر حوا های بینرشتهای قرار ا است.
 .2شاخصهای میانرشتهای در طراحی و تبیین الگو
 .1-2عملکرد و مفهوم آن

عملکرررر  ،پدیرررد ای پیچیرررد اسرررت کررره شررراید ،سرررا ترین تعبیرررر بررررای آن را بتررروان،
مجموعهفعالیتهای معطوف به ستیابی به اهرداف سراامانی انسرت (شررفی و عبراسپرور،

)8932؛ هستۀ مرکزی تمام فعالیتهای ساامانها و عامرل تعیینکننردم بقرای سراامانها ،و
بااتابی اا شیو و روش یک ساامان ر بهر گیری اا منابع محسوس و نامحسوس برای ستیابی

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

به اهداف ساامان َ(ونو و همکاران ،)2082 ،1همچنرین ترکیر گسرتر ای اا ریافتیهرای
ایرملموس ،همچون افزایش انش ساامانی و هم ریافتیهای عینی و ملموس همچون نتای
اقتصا ی و مالی است (ع مه و مقدمی.)12 ،8913 ،
عملکر معانی مختلفی ار ؛ این تنوع ناشی اا نگا میانرشتهای به این موضوع اسرت .اا
تجمیع تمام این معانی ،میتوان یک تعریف کاربر ی برای عملکر ارائه ا که طی آن عملکر
با مفاهیم و کنشهایی چون کیفیت ،قصد ،نتای و قضاو پیوند میخرور (رهنرور 8911 ،؛
گرین و اتمن .)2086 ،2عملکر هم به عمل ،هم به نتیجۀ عمل اشرار ار  .برهعبار

یگرر،

عملکر بهعنوان عمل امروا که مقدمۀ تولید مقدار مشخصی اا اراش خروجری فرر ا اسرت،
تعریرف میشررو (یانررو و همکرراران .)2086 ،3ر جرردول شررمارم  8شرراخصهای عملکررر
ساامانی اا یدگا های متفاو

ستهبندی شد است .ر نهایت اینکره عملکرر برا کرارایی و

اثربخشی تعریف میشو که اثربخشی بیانگر میزان ستیابی به اهرداف اسرت و ایرن اهرداف
ً
معموال ر قال موار ایر تبیین میشوند (رهنور :)13 ،8911 ،
 )8مناسبت ( رجۀ انطباق برون ا ها با نیااهای مشتریان)
 )2ر سترس بو ن (جنبههایی نظیر فراوانی ،ارائه ر میان گرو های اولویت ار و فاصلۀ فیزیکی)
 )9کیفیت ( رجۀ تحقق استاندار های مور نیاا)
جدول شمارۀ  .1شاخصهای عملکرد سازمانی
شاخصهای عملکرد

منبع

 اثربخشی :ستیابی ساامان به اهداف
 بهر وری :ستیابی به اهداف با استفا اا کمترین منابع ممکن
 توسعه :ستیابی به ارفیت ستیابی به فرصتها و چالشهای آیند

یانو و همکاران

 رضایت :اا همۀ اعضا ،سهام اران ،کارکنان و مشتریان

()2086

 نوآوری :نوآوری ر فرایندها و محصوال

 کیفیت :رصد محصوال تولیدشد با کیفیت باال
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

فصلنامه علمیـپژوهشی

022
طراحی و تبیین الگوی
عوامل مؤثر بر ...

شاخصهای عملکرد
 بااگشت سرمایه
 باا فروش
 سو آوری ر مقایسه با رقبا

منبع
گرین و همکاران
()2086

کارایی
 منابع اا نظر اقتصا ی ،چگونه برای کس هدف به کار رفته است.
اثربخشی
 مناسبت ( رجۀ انطباق برون ا ها با نیااهای مشتریان)


رهنور ()8911

ر سترس بو ن (جنبههایی نظیر فراوانی ،ارائه ر میان گرو های اولویت ار و فاصلۀ فیزیکی)

 کیفیت ( رجۀ تحقق استاندار های مور نیاا)
 نتای مالی اعم اا سو آوری و میزان فروش؛
 رضایت و بهر وری کارکنان؛

مظلومی ()8939

 رضایت مشتریان اا خدما و محصوال ارائهشد
فصلنامه علمیـپژوهشی
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 سهم بااار
 حجم فروش
 انگیزش کارکنان

طاهر پورک نتری و
طلوع ()8913

 رضایت مشتری
 سطر کیفیت

 .2-2بازارگرایی در برابر مشتریگرایی

ً
ترور 1ر  8330هر و گرایش مشتریگرایی و رقی گرایی را صرریحا برهعنوان بخشری اا کلیرت

جامع بااارگرایی توصیف میکنرد .ر مقابرل آن ،کروهی 2ر  8330تنهرا بره اط عرا مشرتری
میپررر اا  .گرو هررای پژوهشرری متعررد ی برره بررسرری و تحلیلرری هررر و گ ررایش پر اختررهانررد
(کنردی .)12 ،2002،ایرن تناق هرا مشررک تی را ر پیکر بنردی برااارگرایی برهعنوان بدنررهای
یکپارچه اا انش به وجو آور است .برخی نشرانهها موجو نرد کره برااارگرایی بایرد بهصرور
گستر تر تعریف شو  .برای مثال ،با استفا اا منظر اریف مشتریمحور ر بااارگرایی ،گررول

3

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ر  2008ریافت که بااارگرایی یک گرایش مؤثر بعد اا بحران نیست .مطالعا گررول ()2008
با بررسی تواان میان ابعا مختلف بااارگرایی ،به لزوم کوچکسراای ترأثیر یرک سرهام ار واحرد
(مشتری) پر اخت .پیچیدگی ذاتی و نهفته راهبر کسر وکار ر واقعیرت ،کسر اط عرا

ر

مور همۀ نیروهای خارجی ر بااار را ضروری ساخته است و این ر حالی است که گرایش رقبرا
و گرایش به مشتری همیشه هماهنو و سااگار نخواهد بو  .یک شرکت اگرر تنهرا برر راهبر هرای
مشتریگرایانۀ تطبیق و واکنش متمرکز شو ممکن است به بیماری نز یکبینی چار شرو  .اراش

تعریف گستر تر اا بااار بهوسیلۀ ارتباط عملکر و گرایش رقبا نمایان میشو ( یویس.)2000 ،
ی )8311( 1نیز تعا ل میان چشماندااهای رقی و مشتری را بهصور تمرکزی برر مفروضرا

رقی پیشنها میکند و عنوان می ار رقبایی که فعالیت باااریابی مناس انجام می هند ممکرن
است فرصتهایی را برای متمایز شدن پنهان کرر باشرند .برهعکس ،تمرکرز یکجانبره برر روی
مشتری ممکن است باع نا ید انگاشتن فرصتها بررای کرارایی بهترر فراینردهای کسر وکار
شو  .بنابراین رک آخرین نیااهای مشتری ر پاسخگویی به فشرارهای رقرابتی بررای کرارا برو ن
هزینهها مهم است .این مسهله نتیجهای قانعکنند ر مور اینکه بااارگرایی باید اط عا رقی و
ً
مشتری را با هم شامل شو  ،فراهم میآور  .یقینا ،بره نظرر میرسرد بیشرتر محققران تمرایز میران
گرایش مشتری و بااار را تشخیص می هند.
 .3عوامل مؤثر بر عملکرد بازار در صنعت آموزش عالی
 .1-3عوامل مؤثر بر عملکرد

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

سااگاری آنها با محیط استوار است (خیریت .)8932 ،آندروا )8318( 2ر ارتباط با اراشیابی
راهبر هم عوامل اقتصا ی و هم عوامل ساامانی را بهعنوان عوامل مؤثر بر عملکر مور تأکید

قرار می هد .توریک و مکگیون )8331( 3عوامل مؤثر بر عملکر را بره شررح ایرر فهرسرت
کر اند (رهنور :)12 ،8911 ،

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
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 .8همتراای عناصر ساامانی با محیط ساامانی ،عاملی مؤثر ر ارتقای عملکر سراامانی

است ،ایرا نتای تحقیقا برنز و استاکر )8348( ،1نشان می هد که سطوح مختلف تغییررا

محیطی ،طراحی ساختارهای متفاوتی را میطلبد .همچنین همتراای بین راهبر و محریط نیرز
مور تأکید است و به گفتۀ فر ریکسون )8314( 2مهارتی کلیدی محسون میشو .

 .2تیس )8316( 3استدالل میکند که یک ساامان اگر ر پی نیل به بهترین عملکر است

باید قابلیتهای خو را با محیط متغیر خو سااگار و متناار کند.
 .9منابع ساامانی نا ر ،بااراش و ایرقابلتقلیرد ر کسر مزیرت رقرابتی سراامان نقرش
تعیینکنند ای ارند .بارنی ( )8338این منابع را بره سره گررو فیزیکری ،انسرانی و سررمایهای
تقسیم کر است.
 .6وفا اری ساامانی به چشمانداا بلندمد  ،یکی اا عوامل کلیدی توفیق ر خلق اجماع
اخلی و اشتیاق برای نوآوری و تغییر است .خلق چنرین هردف سراامانیای مسرتلزم رهبرری
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اخ قی قدرتمند است.

4

اگر جو ساامانی را همانطور کره وسرت و همکراران ( )8331مطررح میسرااند ،ا راک
مشترک افرا اا عناصر اصلی ساامان تعریف کنیم ،باید گفت کره ویژگری محریط کراری یرک
ساامان که اا سوی افرا ا راک میشو بهعنوان عامل تأثیرگذار بر عملکر سراامانی شرناخته

میشو  .تحقیقا چاند و همکاران )2001( 5نشران می هرد کره اقرداما مردیریت منرابع
انسانی شامل برنامهریزی نیروی انسانی ،انتخان و گزینش ،طراحی شغل ،آمرواش و بهبرو ،
حلقههای کیفیت ،و نظام پر اخت مناس  ،ر عملکر ساامانی تأثیرگذار است.
 .2-3عوامل مؤثرآموزش فنیوحرفهای در عملکرد بازار
6

مؤسسا آمواش عالی بهطور فزایند ای ر سراسر جهان تحت ابعا جدیرد کراالییشردن و

نیروهای بااار 7قرار گرفتهاند و با چالش بزرگی برای ایجا تعا ل بین عملیا سنتی انشگاهی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
.
.
.

و بعد جدید فزایندم بااارمحور رقابت جهانی ،مواجه هستند (چهونو و چن2080 ،1؛ ی هان،2
 )2082و امانی که چنین یدگاهی وجو اشته باشد ،انشگا تحت تأثیر شرایط مختلرف برااار
ً
قررار مرریگیررر و ااایررنرو مرردیران مؤسسررههای آمواشرری بایررد ائمررا ر پرری کشررف مشررک
پیشبینینشد و چگونگی سااگاری با آنها و راهبر های متناس با نیااهرای رحرالتغییرر بررای
بهبو عملکرر و کسر مزیرت رقرابتی باشرند (گجیرک .)2082 ،3ااجملره عوامرل مرؤثر برر

رقابتپذیری مراکز آمواش عالی میتوان به تغییر جمعیت ،هزینه ،سطر مهار فارغالتحصی ن
و فناوری اشار کر (صحنی و تککار)2084 ،4؛ اا سوی یگر ر طول سالهای اخیرر ،مفهروم
تضمین کیفیت و افزایش کیفیت (االسی ،)2082 ،5رقابت ،شهر و معیار سرنجش ر مقیراس

جهانی ،اهمیت و اعتباربخشی و ارایابی عملکر انشرگا ها را افرزایش ا اسرت (سریکاال 6و

همکاران .)2081 ،همچنین با ارایابی و مقایسۀ عملکر مؤسسا آمرواش عرالی ،میتروان بره
بینش صحیر ر مور اثربخشی آنها رسید (وایز.)2082 ،7
 .3-3عوامل درونسازمانی

ر خصوص عوامل رونساامانی میتوان به موار مختلفی اشار کر  .اما ر قال بحر مرا
مهم ترین شاخص کیفیت است .مفهوم کیفیت ر آمواش عالی توجه ایا ی را اا طررف تمرام
ع قهمندان بخش آمواش به خو جل کر است .بهبو کیفیت یکی اا مهمترین ویژگیهای
مؤسسا آمواش عالی بو است ،و بهعنوان معیار سنجشی برای بهبو مستمر و حفظ رقابت

مطرح است (تاسوپولو و تسیوتراس .)2081 ،8تغییرا عمیق ر آمواش عالی ،برر ضررور

یررک فرهنررو کیفیترری ،ر فلسررفۀ بهبررو کیفیررت مررداوم ،تأکیررد میکنررد (سلشررو.)2086 ،9

کراسبی ،10کیفیت را "انطباق با استاندار ها" و مینو 11آن را « رجۀ قابلپیشبینی یکنواختی و
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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قابلیت اطمینان ر هزینۀ کم و متناس با بااار» ،تعریرف میکنرد (تاسروپولو و تسریوتراس،1
 .)2081متغیرهای مؤثر انشگا بر عملکر ر بااار ،و ایرشراخههای ایرن ابعرا  ،سرتهبندی
شد اند که ر جدول شمارم ( )2قابلمشاهد هستند.
جدول شمارۀ ( .)2عوامل مؤثر دانشگاه بر عملکرد در بازار
متغیر

ابعاد

محقق
اینآبا ی و همکاران8914 ،؛ صردری و ااهردی8911 ،؛ عرالیپرور و


کیفیت

نصرررری8934 ،؛ صرررحنی2002 ،؛ النرررو و همکررراران2006 ،؛

براندنبورگ و فردرکیل2001 ،2؛ چاهرال و یروی2082 ،3؛ صرحنی و
تککار2084 ،؛ تاسوپولو و تسیوتراس.2081 ،


ارائۀ برنامۀ رسی مناس برر
فصلنامه علمیـپژوهشی
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اساس نیاا بااار
تربیت روحیه کارآفرینی

اینآبا ی و همکاران8914 ،؛ نفیسی8913 ،؛ بیکر و برالمر8331 ،4؛

النو و همکراران2006 ،؛ برانردنبورگ و فردرکیل2001 ،؛ صرحنی و
تککار.2084 ،

اینآبا ی و همکاران8914 ،؛ سلیمیفر و مرتضوی8932 ،

صرردری و ااهرردی8911 ،؛ ثابررتنررژا و همکرراران8932 ،؛ فرر ح و

ایرساختها


همکررراران8932 ،؛ صرررحنی2002 ،؛ النرررو و همکررراران2006 ،؛
برانرردنبورگ و فرردرکیل2001 ،؛ چاهررال و یرروی2082 ،؛ صررحنی و
تککار2084 ،


ارتباط انشگا با صنایع
نسرربت انشررجویان مراکررز
عوامــــــــل
برونسازمانی


فنیوحرفهای به سایر مراکز

صدری و ااهدی8911 ،؛ بیکر و بالمر8331 ،؛ ای و استینر2089 ،
نفیسی8913 ،

رقابت واحدهای آمواشی

چهونو و چن2080 ،؛ ی هان2082 ،؛ سیکاال و همکاران2081 ،

حاکمیت ولتی

انگوال2001 ،5؛ سیکاال و همکاران2081 ،

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

متغیر

محقق

ابعاد
انش انشآموختگان

ئینژا 8910 ،؛ اینآبا ی و همکاران8914 ،؛ یران
نفیسی8913 ،؛ م 
فن ونو83321 ،؛ صحنی2002 ،؛ فنچ 2و همکاران2089 ،

نفیسرری8913 ،؛ ایررنآبررا ی و همکرراران8914 ،؛ مطلررق و صررابری،
مهار

انشآموختگان

8913؛ سرلیمیفرر و مرتضروی8932 ،؛ صرحنی2002 ،؛ میسرون 3و
همکاران2004 ،؛ فنچ و همکاران2089 ،

عملکرد

کارآفرینی و خو اشتغالی

اینآبا ی و همکاران8914 ،؛ صدری و ااهردی8911 ،؛ سرلیمیفرر و

مرتضوی8932 ،؛ سوسنی اریبوند و همکاران.8932 ،
ایررنآبررا ی و همکرراران8914 ،؛ صرردری و ااهرردی8911 ،؛ مطلررق و

میزان اشتغال

صررابری8913 ،؛ ثابررتن رژا و همکرراران8930 ،؛ سوسررنی اریبونررد و
همکاران8932 ،؛ یان فن ونو8332 ،؛ النرو و همکراران2006 ،؛
براندنبورگ و فدرکیل2001 ،

فاصلۀ امانی فارغالتحصیلی
تا اشتغال

میسون و همکاران2004 ،
فصلنامه علمیـپژوهشی
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مهمترین عامل برونساامانی را میتوان ر بح اا حاکمیت ولتی نبال کرر و ااآنجاییکره

طراحی و تبیین الگوی
عوامل مؤثر بر ...

آمواش فنیوحرفهای نسبت بره آمواشهرای عمرومی پرهزینرهتر اسرت ،لرذا ولتهرا نقرش
تعیینکنند ای ر توسعه این آمواشها ارنرد .ایرن بردان معنری اسرت کره ولتهرا بایرد ر
تخصیص منابع مالی توجه ویژ ای به این آمواشها اشته باشرند؛ سررمایهگذاری نامناسر ،
منت به باا نامناس میشو (سوسنی اریبوند و همکاران .)8932 ،همچنین به استنا مرا م
 28قانون برنامۀ پنجم توسعه ،ولت مکلف اسرت برهمنظور گسرترش شایسرتگی حرفرهای اا
طریق افزایش انش و مهار با نگرش به انجام کار واقعی ر محیط ،اصر ح هررم تحصریلی
نیروی کار و ارتقا و توانمندساای سرمایههای انسانی ،کاهش فاصلۀ سطر شایسرتگی نیرروی
کار کشور با سطر استاندار جهانی و ایجا فرصتهای جدید شغلی و حرفهای برای جوانان و
ررکراربر ی
ارتقای جایگا آمواشهای فنیوحرفهای برای نظام آمواش فنیوحرفرهای و علمری 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

کشور اعم اا رسمی ،ایررسرمی و سرااماننایافتره ،سرااوکارهای الام را تهیره و برا پیشبینری
الزاما مناس اجرا کند (براگران و راااان.)8932 ،
 .5نقش دانشگاه
 .1-5شاخصهای دانشگاه در عملکرد بازار

عالی با توجه به افزایش ثبتنام انشجویان ،همچنین افرزایش انشرگا ها و

امروا تحصی

شیو های جدید ارائۀ خدما آمواشی ،رشد بسیار ایا ی یافته است (شا و یاراابکوفسرکی،1

 .)2089انعطافپذیری بیشتر ،انواع جدید ارائه هندگان خدما آمواشی و شریو های جدیرد
ارائۀ آمواش ،لزوم بررسی عملکر انشرگا ر برااار را ،برر اسراس برااخور اا کارفرمایران و
ساامانهای صنعتی که نمایندم حرفههای مختلف هسرتند ،افرزایش ا اسرت .مهار هرای
چهارگانۀ اشتغالاایی شامل علم چگونگی یا گیری ،ارتباطا و مهار های تیمی ،کار تیمی و
فصلنامه علمیـپژوهشی
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مهار حل مسهله ر اینجا بسیار حائز اهمیت هستند (صالحی عمران و حسین تبار مرابالی،
 .)8939ر شرکل شرمارم ( )8برره مؤلفرههای مررؤثر ر رک ارتبراط بررین واحردهای انشررگا
فنیوحرفهای و بااار اشار شد است.



صنعت

رقبا



دانشآموختگان

آموزشکدههاو

دانشکدههایفنیو

حرفهای




داوطلبان
شکل شمارۀ  .1روابط موجود بین واحدهای دانشگاه فنیوحرفهای و بازار

2

منبع :محققان

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 2منظور اا واحدها ،آمواشکد ها و انشکد های فنیوحرفهای است.

.

 .2-5نتایج دانشگاه در عملکرد بازار

برای محاسبۀ عملکر بااار (کارایی بیرونی) به فارغالتحصی ن ،بهصور کیفی توجه میشرو و
میزان پاسخگویی برون ا های نظام آمواشی به نیااهای جامعه و برااار کرار ،مرور بررسری قررار
میگیر (مشایخ .)24 ،8913 ،مسهوالن آمواش فنیوحرفهای معتقدند که عملکر بااار آمواش
فنیوحرفهای ارتباط مستقیمی با تأمین نیروی کار ار و مؤسسهای اا بیشترین کرارایی برخرور ار
است که فارغالتحصی نش فرصت و بخت بیشتری برای ورو به بااار کار و پیدا کر ن شغل مور
ع قه و متناس با مهار آموختهشد اشته باشند (جعفری هرندی.)8936 ،
 .6مدل فرایندی تحقیق

با توجه به مرور ا بیا انجامشد و موضوعاتی که مور بررسی قرار گرفتند ،ر این بخش جنبۀ
عملکر بااار را که اا عوامل رونساامانی و برونساامانی ( انشگا ) منت میشو میتوان ر
عامل پررنوتر و پراهمیتتر اشتغال توضیر ا  .البته تمام عوامل ارای رجرۀ اهمیرت ویرژم
خو هستند ،ولی ر این تحقیق مبنا بیشتر بر اساس میزان اشتغال انشآموختگران اسرت .ر
واقع با توجه به ا بیا تحقیق ،اشتغال انشآموختگان یکی اا مهمتررین عملکر هرا ر برااار
یک انشگا یا مؤسسۀ آمواش عالی محسون میشو  .اا طرف یگر ،اشتغال یک امر بسریار
مهم است که محدو به یک ورم امانی خاص نمیشو  .به این معنی که اشتغال ب فاصلۀ یک
انشآموخته ر بااار به معنی اشتغال ائمی منظرور نمریشرو  .اشرتغال یرک انشآموختره را
میتوان به سه ورم امانی ستهبندی کر  .اولین ور مربوط به قبل اا ورو به بااار میشو کره
این ور بیشترین تقابل و تعامل با انشگا را ار  .ورم بعدی حین ورو به برااار و ر نهایرت
ورم آخر پس اا ورو به بااار کار و آمواشهای حین اشتغال و سایر موار اسرت کره حضرور
پررنو و مؤثر را ر بااار طل میکند .اایرنرو ،ر ایرن تحقیرق مردل بهصرور فراینردی و
سهمرحلهای ر نظر گرفته شد است که ر ا امه به عواملی کره اا ا بیرا موضروع اسرتخرا

شداند اشار میشو .
الف .عوامل مؤثر بر پیش از ورود به بازار

این عوامل ر ستۀ عوامل سطر یک و پیشنیاا جهت ورو مناس و استاندار انشآموختره
برای اشتغال ر بااار است:

فصلنامه علمیـپژوهشی
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 برنامهریزی روس مهارتی و نظری
 ارتقای سطر خ قیت و نوآوری

 ارتقای روحیۀ را انداای کس وکارهای اقتصا ی
 ایرساخت آمواشی

 انش تخصصی و عمومی

 مهار آموای مور نیاا بااار
 میزان برخور اری انشکد

ب .عوامل مؤثر حین ورود به بازار

 ارتباط با صنایع ر انشگا ها

 اخذ و انجام پروژ های تجاری مور نیاا بااار توسط انشگا
 بااخور گیری و باامعماری نظام آمواشی
فصلنامه علمیـپژوهشی
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 امان اشتغال

 نسبتها و شاخصهای اشتغال انشجویان
 نسبتهای و شاخصهای اشتغال رشتهها
 رقابت بین واحدهای آمواشی
 جغرافیا و میزان برخور اری
 ایرساخت

ج .عوامل مؤثر بعد از ورود به بازار کار

 تروی روحیۀ یا گیری حین کار

 بهروارسانی سطر انش و مهار
 همگامساای با نیاا بااار

 آمواشهای حین خدمت

 بهروارسانی برنامهریزی رسی

 شاخص اشتغال بر اساس انشجو و رشته
 ثبا رشته

 .7مدل نهایی تحقیق

بر اساس بررسیهای صور گرفته ،چارچون مفهومی تحقیق حاضر ر شکل ایر نشران ا
ً
شد است .تحقیقا گذشته عموما برر اسراس معیارهرای رونری یرا بیرونری تجزیرهوتحلیل
شد اند ،رصورتیکه ر نگا کلنگر و بهینه ،ید متمرکز و یکپارچه میتواند به میرزان ایرا ی
ساامان را ر نیل به اهداف خو یراری رسراند .برا توجره بره بررسری ا بیرا موضروع االر
تحقیقا

ر حوام ساامانهای ایرآمواشی صور گرفتهاند که یکی اا نوآوریهای اصلی این

تحقیق بررسی و هدف قرار ا ن انشگا برهعنوان مرجرع بررای مدلسراای اسرت .اا طرفری
انشگا فنیوحرفهای به لیل تربیت مهار محور انشجویان و آما ساای آنها بررای اشرتغال
نقش پررنگی ر مقایسه با سایر انشگاها ر بااارگرایی و اهمیت آن ایفا میکند .اا این جهت
مررور مطالعرره و سرراامان مررور پررژوهش ایررن تحقیررق برره لیررل اهمیررت برراالی آن ،انشررگا
فنیوحرفررهای اسررت .ر شررکل شررمارم ( )2روابررط بررین عوامررل رونسرراامانی ،عوامررل
برونساامانی و عملکر ر بااار و ایرشاخههای هریک بیان شد است.
عوامل برونسازمانی
عوامل درونسازمانی














ک یف ی ت
ارائۀ برنامۀ رسی مناس بر اساس نیاا بااار
تربیت روحیۀ کارآفرینی
رساختها

ای
ارتباط انشگا با صنایع
میزان برخور اری
حرفهای استا
ص حیت 
روش تدریس
ساامان هی آمواشی اساتید

امکانا و تجهیزا انشکد
فناوریهای نو ین آمواشی

رشتههای تحصیلی مور نیاا بااار
تنوع 
یوحرفه ای بره سرایر
نسبت انشجو یان مراکز فن 
مراکز










رقابت واحدهای آمواشی
حاکمیت ولتی
پروژ های تجاری
جغرافیای محل اندگی انشجو
گسترش و توسعۀ فناورانه
سایر انشگا ها (رقبا(
جنسیت
سن

عملکرد در بازار






انش انشآموختگان
مهار انشآموختگان
میزان اشتغال انشآموختگان
فاصلۀ امانی فارغالتحصیلی تا اشتغال
کارآفرینی و خو اشتغالی انشآموختگان

شکل شمارۀ ( .)2چارچوب مفهومی تحقیق
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.8تجزیهوتحلیل اطالعات

ر این مرحله ابتدا با ارسال پرسشنامۀ لفی فاای معیارهرای پراهمیرت شناسرایی و سرپس برا
استفا اا روش تحلیل سلسلهمراتبی فاای وان معیارها محاسبه شدند .پس اا آن با استفا اا
تکنیک خوشهبندی معیارها و عوامل شناساییشد  ،این عوامل خوشهبندی شدند .پس اا انجام
این کار با استفا اا روش معا ال ساختاری ر نرمافرزار ،مردل تحقیرق مرور تحلیرل قررار

گرفت .ر پایان اا روش مدلساای ساختاری تفسیری 1بهمنظور مدلساای استفا شد.
 .1-8شناسایی معیارهای برتر با استفاده از دلفی فازی

ر این مرحله ،پرسشنامۀ محاسربۀ رجرۀ اهمیرت هریرک اا معیارهرای مسرتخر اا ا بیرا
موضوع برای خبرگان که نفر بو ند ارسال شد .این پرسشرنامه بهصرور براا طراحری شرد
است که ر صور اع م نیاا خبرگان به اضافه شدن یک معیار که ممکن است ر ا بیرا بره
آن اشار نشد باشد ،ولی بهصور بومی و یا بنا بر موقعیت مور مطالعره ،لرزوم آن احسراس
فصلنامه علمیـپژوهشی
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شو  ،معیار مور نظر اضافه و ر سنجش کنار سایر معیارها برای خبرگان ارسال شرو  .پرس اا
ارسال پرسشنامه پس اا و بار تکرار معیارهای پراهمیت ،تعدا سیز معیار استخرا شد.
 .2-8وزندهی معیارها با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی فازی

ر این مرحله پرسشنامۀ مقایسههای اوجی معیارهای منتخر

ر مرحلرۀ لفری فراای بررای

خبرگان ارسال و رجۀ ارجحیت هریک اا معیارها ر مقایسه با یگر معیارهرا مطرابق جردول
فاایشد برای معیرار jام بره نمرایش گذاشرته
ایر محاسبه شد .ر جدول ( )9وان فاای و ی 
شد است و بهترتی  lنما حد پایین وان m ،حد محتمل و  uحرد بیشرینه ر اعردا مثلثری
بهحسان میآیند.
جدول شمارۀ  .9اولویتبندی معیارهای شناساییشده با روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی
وزن دیفازیشده

uw j

mw j

lw j

0.83

0.21

0.812

0.881

0.829

0.816

0.883

0.014

2

~
Wj
~
W1
~
W2

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

وزن دیفازیشده

uw j

mw j

lw j

0.019

0.88

0.01

0.064

0.822

0.832

0.828

0.014

0.019

0.88

0.01

0.062

0.069

0.044

0.068

0.024

0.02

0.014

0.061

0.092

0.013

0.828

0.014

0.063

0.061

0.012

0.064

0.09

0.892

0.831

0.821

0.019

0.802

0.63

0.09

0.02

0.022

0.099

0.028

0.086

0.066

0.041

0.062

0.021

~
Wj
~
W3
~
W4
~
W5
~
W6
~
W7
~
W8
~
W9
~
W10
~
W11
~
W12
~
W13
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ر مرحلۀ بعد معیارها و وانهای آنها بهمنظور سنجش ارتباطا اولیه وار نرمافزار شردند
و مسیرهای ارای ضری باالی  0.6انتخان گر یدند .این مسیرها برای تحلیرل ارتبراطی وار

روش یمتل 1شد که نتای

ر ا امه قابلمشاهد است.

 .3-8نتایج اجرای الگوریتم نرمافزار Smart PLS

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

 0.6بهعنوان مسیر کارا شناسایی خواهد شد .همانطور که مشاهد میشو ر مدل ساختاری
شکل ایر نتای تحلیل عاملی تأییدی با الگوریتم مربعا جزئی 2نشان هندم تأیید مسریرهای
ارتباطی یا مؤثر بین ابعا رون ،برون و عملکر ر بااار است که عوامل پیش اا ورو به بااار و
عملکر ر بااار اا ضری مسیر کمتری نسبت به سایر ارتباطها برخور ارند و این امر به تواتر
و توالی امانی بااارگرایی و مؤلفههای مؤثر بر عملکر ر بااار اشار ار .
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
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0.6

عوامل
بروندانشگاهی


عوامل
دروندانشگاهی

0.41

0.12

عملکرد در
بازار
شکل شمارۀ ( .)9نتایج اجرای الگوریتم معادالت ساختاری بر روی ابعاد و مؤلفههای مدل

 .4-8مدلسازی ساختاری تفسیری

ر این تحقیق ،سیز عامل با استفا اا نظرا خبرگان ر روش لفی فاای به لیل کلیدی برو ن
انتخان شرد اند .بررای انتخران و اسرتخرا عوامرل اا نظررا خبرگران اسرتفا شرد اسرت؛
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بدینترتی که اگر اکثریت افرا بر اصلی بو ن یك عامل یا معیار اتفاقنظر اشتهاند آن عامرل یرا

معیار برای تحلیل انتخان شد است و ر خصوص عواملی که اکثریت برای انتخان نکرر ن آن
همرأی بو باشند ،آن عامل کنار گذاشته شد است .با توجه به اینکه تعدا خبرگان تحقیق نفر

بو ند و روش مدلساای ساختاری تفسیری ر ستۀ روشهای کیفری قررار میگیرر  ،اسرتفا اا
شاخصهای مرکزی همچون میانگین برای انتخان موانع اصرلی شراخص مناسربی نیسرتند؛ بره
همین منظور اا نتای لفی فاای نظرا استفا شد است .سپس با قرار ا ن سیز معیار اصلی

ر سطرها و ستونهای یك ماتریس ،اا خبرگان خواسته شرد ترا ر خصروص اثرگرذاری عوامرل

بهطور اوجی ااهارنظر کنند .پس اا تشکیل مراتریس سترسری اولیره برا اخرذ نظررا خبرگران
بهصور مقایسههای اوجی ،ماتریس ر جدول ( )6به نمایش گذاشته شد است.
جدول  .1ماتریس دسترسی نهایی
ردیف
1
2
9
1
5

معیار
C1
C2
C3
C4
C5

C1
8
0
8
8
8

C2
8
8
8
8
8

C3
8
0
8
8
8

C4
8
0
8
8
8

C5
8
0
8
8
8

C6
8
0
8
8
8

C7
8
0
8
8
8

C8
8
0
8
8
8

C9
8
0
8
8
8

C10
8
0
8
8
8

C11
8
0
8
8
8

C12
8
0
8
8
8

C13
8
0
8
8
8

ردیف
6
1
8
3
11
11
12
19

معیار
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13

C1
8
8
8
8
8
8
0
8

C2
8
8
8
8
8
8
0
8

C3
8
8
8
8
8
8
0
8

C4
8
8
8
8
8
8
0
8

C5
8
8
8
8
8
8
0
8

C6
8
8
8
8
8
8
0
8

C7
8
8
8
8
8
8
0
8

C8
8
8
8
8
8
8
0
8

C9
8
8
8
8
8
8
0
8

C10
8
8
8
8
8
8
0
8

C11
8
8
8
8
8
8
0
8

C12
8
8
8
8
8
8
8
8

C13
8
8
8
8
8
8
0
8

.9نتیجهگیری و پیشنهادها
 .1-9نتایج

ااهمرینرو یافترههای متنروعی

این تحقیق مبتنی بر انش میانرشتهای به سامان رسید اسرت.

حاصل شد که ر این قسمت میتوان به معیارهای برتر مؤثر بر عملکر بااار انشگا ( انشگا
فنیوحرفهای) ،اولویتبنردی معیارهرای شناساییشرد  ،مردل سراختاری تفسریری عملکرر

انشگا ر بااار و ارتباطا بین معیارها ر مدل اشار کر  .این تحقیق بهخوبی فضای حراکم

بر انشگا و بااار کار را برای انشآموختگان ترسیم میکند و این امکران را کره باامعمراری و
برنامهریزی قیقتر برای نظامی آمواشی منطبق با نیراا برااار انجرام شرو بیشااپریش ممکرن
میساا  .هموار پژوهشگران ر تحقیقا خو با محدو یتهایی مواجه هستند که بخشری اا
آنها حتی ر ابتدای کار نیز خرو را نشران می هنرد .اا عمرد ترین ارکران تحقیرق و پرژوهش
سترسی به آمار و اط عا است .ر این امینه مشک تی وجو ار که موجر شرد اسرت

خدما تحقیقاتی ااقبیل سترسی به کت  ،مج

 ،آمار ،بانکهای اط عاتی و  ...ر کشور

بهراحتی ممکن نباشد .بخشی اا این مشرکل ناشری اا فقردان یرا کمبرو هریرک اا خردما

تحقیقا فوق است و اا سوی یگر فرهنو الط ،سب خصوصی تلقی کر ن این موار شرد

است و رنتیجه افرا و مؤسسا بهنوعی اا انتقرال یافترههای خرویش بره یگرران خرو اری
میکنند .اا سوی یگر ،متغیرهای ناخواسته کره ممکرن اسرت حاصرل طرحهرا و روشهرای
ً
ویژ ای باشند که ر تحقیق بهکار گرفته میشوند ،االبا به گونههای مختلرف ،اعتبرار رونری و
بیرونی تحقیق را به مخاطر میاندااند .باید آگا بو که ر تحقیقا علوم رفتراری ،کنتررل یرا

حذف کامل این نوع عوامل ایرممکن است .اما بههرحال سعی پژوهشگران بر آن است که این

عوامل را حتیاالمکان پیشبینی ،شناسایی و تمام احتیاطهای الام را بهمنظور کاهش آنهرا بره
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کار برند .این تحقیق به لیل ماهیت توصیفی مدل مفهومی ،که به نبال وصف وضع موجو ر
سیستم آمواشی بو  ،و با توجه بره یرد تخصصری انشرگا فنیوحرفرهای ارای چالشهرای

متنوعی بو  .فقدان سترسی به اط عا و ا های مراکز و همچنین نظرا متنوع خبرگان این
عرصه ،نگا تحلیلی برای رعایت روایی و پایایی کرار را الزامری مینمرو  .ر ایرن تحقیرق بره
طراحی و اعتبارسنجی مدل ارتباطی مابین عوامل مؤثر شناساییشد اا انشرگا کره ر برااار

عملکر ارند پر اخته شد است .یکی اا مهمترین ستاور های این تحقیق رسیدن به عواملی
ً
است که باع اشتغال انشجویان ر بااار کار و عملکر بهتر بااار میشو  .این عوامرل قیقرا
منطبق بر نیاا نیای واقعی شناسایی شد اند .مدل ارائهشد ر این تحقیق منطبق برر سره ورم
امانی قبل اا ورو به بااار ،حین ورو به بااار و پس اا ورو به بااار که ر نیای واقعری بررای
انشآموختگان مطرح است ر نظر گرفته شد است .این امر باع کاربر ی برو ن و اسرتفا م

بهینه جهت تصمیمگیری و برنامهریزی راهبر ی خبرگان و مدیران واحدهای آمواشی میشو .
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ااجمله عوامل شناساییشد میتوان به امان اشتغال ،نسبتهای آماری مانند نسربت اشرتغال
ر هر رشتهمحل ،ایرساخت ،ارتباط انشگا با صنعت ،باامعماری روس و بسیاری یگر اا
عوامل که بر اشتشد اا وضعیت نظام آمواشی کشرور برهخصروص انشرگا فنیوحرفرهای
است ،اشار کر  .مدل ارائهشد توسط روش معا ال ساختاری ،تحلیل عامل شد و روایی و

پایایی فنهای استفا شد اا مرحلۀ شناسایی معیارهای پراهمیت ترا مردل و تحلیرل آن مرور

اثبا قرار گرفتره اسرت .مردل ایرن تحقیرق بررای ا هرای نمونرههای اخذشرد اا انشرگا

فنیوحرفهای تجزیهوتحلیل شد است .علت انتخان این انشگا مهارتی برو ن و برنامرهها و
آرمانهای آن است که هموار بر روی اشتغال و مهار آموای منطبق بر نیاا بااار تأکید ار .

 .2-9پیشنهادها

 )8با توجه به تجزیهوتحلیل به ستآمد اا روش مدلساای ساختاری تفسیری ،معیارهای
مؤثر بر عملکر ر بااار ر سه سطر ستهبندی شد که کیفیت و میرزان برخرور اری ر سرتۀ
معیارهای سرته اول قررار گرفتنرد کره نشران هندم ایرن اسرت کیفیرت و مهمترر اا آن میرزان
برخور اری ،تأثیر مستقیم و مهمری برر روی عملکرر ر برااار ار کره برا توجره تحلیلهرا و
گزارشهای حاصل اا تحقیقا میدانی برخور اری مرکز یا انشرکد برر ایرسراخت و نحروم
عملکر آن تأثیر مستقیم میگذار و این موضوع با توجه به اینکه تجهیزا و کارگا ها ،اساتید،

انشجویان و صنعت بومی محل انشکد را تحتالشعاع قرار می هد اهمیت باالیی ار  .ر

این رابطه بایرد سرتا مرکرزی انشرگا فنیوحرفرهای ر بو جرهریزی و تخصریص اعتبرار بره
انشکد های کمبرخور ار و نیمهبرخور ار ،با رعایت سایر م حظا  ،اهمیت بیشتری بدهرد.

اا طرفی یگر به ایر اا معیار ارتباط با صنعت ،سایر معیارها ر ستۀ وم قررار میگیرر  .ایرن
امر نشان هندم این است که ایرن معیرار برر خروجری ملمروس و عملکرر انشرگا اا حیر

بااارگرایی و تربیت انشآموختۀ کارآفرین تأثیر بسیار ایا ی ار  .پیشنها میشو انشگا بره

ارتباط با صنعت بهعنوان یک واحد رگیر با سایر واحدها و همچنین عراملی جهرت محرک و
بهساای ساختار کنونی قت بیشتری اشته باشد و ر سیاستگذاری و تعریف ک ن محورهرا
به تکامل این موضوع بپر اا .

 )2با توجه به نتای حاصل اا این تحقیق ارتباط با صنعت و همینطور پروژ های تجراری

تاثیر بسزایی بر روی بهبو وضعیت اشتغال انشآموختگان ار  .این و عامل برهنوعی موترور

محرک سایر عوامل نیز بهحسان میآیند که اهمیرت و نقرش ایرا آنهرا را مشرخص میکنرد.

اااینرو ،پیشنها میشو که انشگا ها با برنامهریزی منسجم ر جهت تأمین هزینههای خرو

اا محل رآمدهای حاصل اا پروژ های تجاری حرکت کنند و تا جای ممکن اا بو جۀ ولتری
و پر اخت انشجویان استفا نکنند.

 )9یکی اا موار پراهمیت یگر برنامهریزی رسی متناس با نیاا بااار اسرت .انشرگا ها

میتوانند بهجای برنامهریزی ثابت برای یک رشته به برنامهریزی پویا برای آن بپر ااند .این کار
باع میشو که هموار انشگا به آمواش مور نیاا بااار بپر اا  .این امر شکوفایی صنعت را
نیز به نبال ار .

 )6آیندپژوهی و آیند نگاری یکی اا مهمترین موار ی است که باید یرد شرو  .صرنعت

آمواشی و نیاا بااار هموار ستخوش تغییرا و عدم قطعیتها است که این موضوع ر کشور
ما بیشتر مشاهد میشو  .اااینرو ،استفا اا راهکار این تحقیق و سایر تحقیقا که بره ارائرۀ

مدل پیشبینی و مبتنی بر واقعیت و عدمقطعیت است باعر برنامرهریزی کراراتر و مناسر تر
برای شرایط هر ساامانی است.
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