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چکيده
این پژوهش از نظر هدف و تقسیمات تحقیق از نظر علمی ،از نوع تحقیقات کاربردی است و روش به
کار گرفته شده نیز از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد .جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و کارشناسان
آگاه به اصول بازاریابی و خدمات آموزش فنی حرفه ای در استان مازندران بوده اند .در این تحقیق از
روش های تجزیه و تحلیل آمار استنباطی در بخش ارزیابی وضعیت موجود عوامل آمیخته بازاریابی 6
عامل اصلی با  22شاخص و جهت تعین رتبه وضعیت عوامل و شاخصها از آزمون فریدمن و با استفاده
از نرم افزار  SPSSانجام گرفت و در بخش تعیین الویت پژوهش حاضر از روش تصمیم گیری چند
معیاره شامل فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده گردید .نتایج حاصل از این تحقیق نشان
میدهد که عوامل موقعیت مکانی ،شواهد فیزیکی ،فرآیند موسسه ،افراد موسسه در خدمات آموزش
مراکز فنی حرفه ای استان مازندران در وضعیت متوسط و قابل قبول قرار دارد اما خدمات آموزشی و
ترفیع در وضعیت مطلوب قرار ندارد و همچنین رتبه این عوامل از نظر وضعیت موجود براساس آزمون
فریدمن به ترتیب موقعیت مکانی ،شواهد فیزیکی ،فرآیند موسسه ،افراد موسسه ،خدمات آموزشی و
ترفیع می باشد .الویت اهمیت عوامل آمیخته بازاریابی خدمات آموزش فنی و حرفه ای به ترتیب شامل
ترفیع ،خدمات آموزشی ،افراد موسسه ،فرآیند موسسه ،موقعیت مکانی و شواهد فیزیکی می باشد.
همچنین در رتبه بندی کلی  5الویت اول ،شاخص های شامل تبلیغ تجاری و آگهی ،خدمات پیش و
پس از آموزش ،مربیان متخصص ،بازاریابی مستقیم ،معرفی و تحویل خدمات آموزشی می باشد.

واژگان کليدي :آموزش فنی و حرفه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی خدمات ،تحلیل سلسله
مراتبی
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پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال سوم)

الویت بندي عوامل آميخته بازاریابی خدمات آموزش فنی و حرفه اي
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مقدمه
دنیای فناورانه امروز بیش از آنکه در گیر تولید کاال باشد ،به دنبال ایجاد خدمات است؛ به همین دلیل ،نقش خدمات در جوامع امروز
اهمیت بسزایی یافته است تا جایی که امروزه به عنوان یک ضرورت اثرگذار در سیاستگذاریهای بین المللی مطرح گردیده است ،به بیانی دیگر
عصر اطالعات و ارتباطات یعنی عصرخدمات فزاینده  ،که این خود به معنی برنامهریزی ،بازاریابی ،اجرا و کنترل محصولی غیرملموس و به معنای
سادهتر یعنی شناسایی نیازهای خدماتی مردم و مشتریان و معرفی و شناساندن آن با ابزارها و شیوههای مطالعه شده و مؤثر .در جهان فراصنعتی
امروز یکی از مهم ترین بخشهای خدماتی که تاثیر بسیار شگرفی بر توسعه همه جانبه جوامع دارد ،آموزشهای فنی و حرفهای است (لی و
دیگران )2116،که یکی از بزرگترین مراکز ارائه خدمات در سراسر دنیا محسوب می شود به گونهای که صاحب نظران منابع انسانی معتقدند،
خدمات مراکز فنی و حرفهای آغازگر انقالب علمی  -فنی است که تحولی عمیق و مثبتی در نیروهای تولیدی و روشهای تولید به وجود آورده
است.
با توجه به اینکه مراکز ارائه دهنده خدمات فنی و حرفهای هم در سطح خرد و هم در سطح کالن منجر به توسعه همه جانبه جوامع می
شوند ،دولت ها و سیاستگذاران بخش توسعه خواهان این هستند که جهت گیری آموزشی به این سو متمایل شود ،به بیانی دیگر برنامه های
کالن جوامع به سمت پررنگتر کردن نقش و جایگاه آموزشهای فنی و حرفهای در حرکت است .یکی از اصلی ترین برنامه هایی که میتواند
افراد یک جامعه را به سمت خدمات آموزشهای فنی و حرفهای سوق دهد ،بازاریابی خدمات فنی و حرفهای (موسیور و کروس  )2116،است؛ به
همین خاطر است که برنامههای بسیاری در عرصه جهانی در این حوزه طراحی و اجرا میگردد .نکته قابل توجه این است که افزایش کارآمدی
بازاریابی در حوزه خدمات چالشی است که در سرتاسر جهان حائز اهمیت است اما برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی مضاعف دارد .ساالنه
مبلغی بالغ بر یک تریلیون دالر در سراسر جهان صرف فعالیتهای بازاریابی میشود و این رقم هر سال نسبت به سال قبل افزایش مییابد(لی و
دیگران .)2116،علت افزایش این سرمایهگذاریها ،رقابت بازاریابان بر سر ثروت روزافزون کشورهای در حال توسعه در بخش خدمات آموزش فنی
و حرفهای است.
در راستای وضعیت اقتصاد مقاومتی ،برنامه ریزی برای آموزش بازار محور -آموزش ،تولید ،بازاریابی و فروش  -در سال های اخیر از سوی
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور صورت گرفت .تربیت نیروی انسانی ماهر و خودباور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مؤثرمی باشد و بدین
منظور سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با قابلیت ها و جایگاه قانونی خود اجرای آموزش مبتنی بر آموزش ،تولید ،بازاریابی و فروش را که
باعث ارتقای بهره وری فرآیند آموزش مهارتی و ایجاد و توسعه اشتغال پایدار گردد را در دستور کار خود قرار داده است .اما تحقق این اهداف در
گرو جذب حداکثری فراگیران و مشارکت ذینفعان و افزایش رضایت آنان با ایجاد آموزش هایی مبتنی بر نیاز و کیفیت مورد نیاز مخاطبان صورت
خواهد گرفت و این موضوع مسئله اصلی این تحقق را بیان میکند.
با توجه به نکات عنوان شده ،مسئله تحقیق حاضر که بر برنامه عملیاتی بازاریابی خدمات آموزشی تمرکز دارد ،الویت بندی عوامل و شاخص
های آمیخته بازاریابی خدمات در مراکز آموزش فنی و حرفهای می باشد .فقر دانش بازاریابی خدمات ،در این مراکز و برخورد یکسان با عوامل
آمیخته بازاریابی خدمات آموزشی ،نه تنها توان رقابتی این مراکز را در سطح پایین نگه داشته بلکه در صورت عدم توجه و بهره برداری مطلوب
از این عوامل در بازاریابی خدمات آموزشی فنی و حرفهای تحقق اهداف عالیه این سازمان جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی با چالش جدی
مواجه خواهد بود .جهانی شدن ،فناوری اطالعات و اقتصاد دانش محور به تغییرات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کنترل نشده و سریعی در سطح
محلی ،ملی و جهانی منجر شده(چن وچنگ  )2114،و به نحوی نحوی بر توسعه بخش خدمات از جمله مؤسسات آموزشی تأثیر گذاشتهاند .طی
سالهای اخیر بازار با ثبات آموزش به طور روزافزونی رقابتی و پویا شده است .مراکز آموزشی به ویژه مراکز فنی و حرفهای به عنوان یک صنعت
خدماتی حرفهای با چالش جذب افراد مواجه شدهاند (دورکین و مککنا )2111 ،که در نتیجهی  ،چنین شرایطی افزایش رقابت بین مؤسسات
آموزشی برای جذب و حفظ مخاطبان است که این موضوع ضرورت بازاریابی برای مؤسسات آموزشی به ویژه مراکز فنی و حرفهای را نمایان
میسازد تا بتوانند خدمات خود را با نیازها و شرایط در حال تغییر بازار متناسب سازند .بازاریابی آموزشی در اواسط دهه  1891به عنوان شاخهای
از رشته بازاریابی ظاهر شد .امروزه ،بسیاری از مراکز آموزشی بازاریابی خدمات را پذیرفتهاند و به آن عمل میکنند (هایز  .)2112،محور اصلی
بازاریابی ،این رویکرد است که نیازهای مشتری باید به طور مؤثر برآورده شوند؛ به عبارت دیگر ،فعالیتهای بازاریابی بر شناخت نیازهای مشتری
و تأمین این نیازها متمرکز است(نیکولس  .)2114،در تحقیق پژوهشی حاضر روش های ارائه خدمات آموزشی فنی و حرفهای طبق نیاز جامعه
و فراگیران تعیین می شود و میتواند راهبردی برای مدیران جهت تصمیم گیری در راستای افزایش سهم بازار و کاهش هزینهها و تبلیغات
سازمان دهی شده ،ارائه دهد .آمیخته بازاریابی(خدمات) یکی از ابزارهای مهم مدیران(آموزشی) برای تصمیم گیری بهینه در خصوص ارائه و
گسترش خدمات آموزشی و در نهایت موجب کسب سود آوری بیشتر ،رفع نیاز های جامعه و اشتغال زایی است که در راستای اهداف کالن
سازمان فنی و حرفهای می باشد (لی و دیگران .)2116،لذا مساله این تحقیق تعیین وضعیت شاخص های آمیخته بازاریابی خدمات آموزش فنی
و حرفه ای و الویت بندی جهت ارائه پیشنهاداتی بمنظور بهبود و توسعه این خدمات در جامعه می باشد .پژوهش حاضر تحت عنوان الویت بندی
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عوامل آمیخته بازاریابی خدمات آموزش فنی و حرفه ای ،موضوع بسیار مهمی را در حوزه آموزش و خدمات آموزشی را نشانه گرفته است .لذا تیم
پژوهشی درصدد است تا بر مبنای دانش نوین بازاریابی ،تحقیقات روز علمی و نیازهای بازار آموزشی کشور و استان مازندران به بومی سازی دانش
و کشف شیوهها و مسیرهای نوین خدمات آموزشی بپردازد .چرا که در دو دهة گذشته ،تغییرات اقتصادی -اجتماعی ،سرعت گسترش اطالعات
و تغییرات فناوری ها و جهانی شدن اقتصاد از یک سو ،و عدم تناسب محتوای برنامه های آموزشی با نیازهای جامعه و مطلوب نبودن سطح دانش
و مهارت های اکتسابی دانش آموختگان دانشگاه ها از سوی دیگر ،نظام های آموزشی را وارد دوران جدیدی کرده است که رقابت و کیفیت از
مشخصههای اصلی آن به شمار میآید .در محیط پرتالطم و رقابتی امروز ،سازمانهایی در عرصه رقابت موفق تر خواهند بود که در برآوردن نیاز
ها و خواسته های مشتریان ،گوی سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند یا به تعبیر دیگر ،بنا به فلسفه جدید بازاریابی یعنی مشتری گرایی ،مشتریان
را مرکز توجه قرار دهند و از دید مشتریان به مسائل نگاه کنند .امروزه عبارت رضایت مشتری ،یکی از اصطالحات متداول در محیط های کاری
می باشد ،ولی بدون تردید بدون شناخت درست و اصولی عناصر بنیادی بازاریابی این امر محقق نخواهد شد .بنابراین ،سازمان ها ناگزیرند که
برای رقابت پیروزمندانه در بازار ،کاال یا خدمات با کیفیت عرضه نمایند .به همین خاطر نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به طور مستقیم بر
افزایش سهم بازار مراکز آموزش فنی و حرفه ای و به طور غیر مستقیم بر سطح کیفی خدمات ارائه شده توسط این مراکز تاثیر بگذارد .نتایج
حاصل از الویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی خدمات آموزش فنی و حرفه ای ،به دلیل نگاه ژرف و عمیق به مسائل بازاریابی خدمات آموزشی،
میتواند به طور فعال و فراگیر در زمینه سیاستگذاریهای آموزشی در سطح خرد و کالن مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرد .کلیه سازمانها
برای بهبود کیفیت و اثرگذاری آموزشهای سازمانی و ضمن خدمت خود میتوانند از نتایج این پژوهش به طور گسترده استفاده نمایند .اما به
طور ویژه سازمان فنی و حرفهای با تعیین عوامل آمیخته بازاریابی خدمات آموزشی و اجرایی نمودن گام به گام آن در سیاستگذاریها و
برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت خود ،می تواند در ارائه خدمات آموزشی که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ارائه آن ،مطلوب عمل
نمیکنند ،سهم بازار آوزشی خود را به طور قابل مالحظهای افزایش دهد و به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های خدماتی در جامعه محسوب
گردد .همچنین اجرایی شدن نتایج تحقیق میتواند روند بهبود و ارتقای سطح کیفی خدمات آموزشی فنی و حرفهای را تسریع نماید.

سوال هاي اصلی تحقيق
.1وضعیت موجود شاخص های آمیخته بازاریابی در خدمات آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران در مراکز آموزشی چگونه است؟
 .2اولویت عوامل و شاخص های آمیخته بازاریابی آموزش های فنی و حرفهای به چه ترتیبی است؟

اهداف پژوهش
هدف اصلی
شناسایی و الویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی خدمات آموزش فنی و حرفهای
اهداف فرعی
 .1شناسائی شاخصهای آمیخته بازاریابی خدمات مراکز آموزشهای فنی و حرفهای
 .2تعیین وضعیت موجود شاخص های آمیخته بازاریابی خدمات آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران در مراکز آموزشی
 .3تعیین اهمیت و اولویت بندی عوامل و شاخص های آمیخته بازاریابی آموزش های فنی و حرفهای
 .4ارائه پیشنهادات جهت تدوین برنامه عملیاتی بازاریابی مراکز آموزش های فنی و حرفهای
مروري کوتاه بر متون علمی موجود
جدول ( )1مرور مطالعات پيشين

عنوان پژوهش
شناسایی عوامل موثر بر
موفقیت بازار یابی
خدمات آموزشی

مولف

کشور/سال

تاج آبی و
همکاران

داخلی1384/

نتایج و یافته ها
به منظور شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت بازار یابی  ،از
مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  plsاستفاده شدده
است  .عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی شناسایی گردید که نتایج تحقیق
نشان داده است بین حفظ کیفیت در امر آموزش ،مالقات کار آموزان از
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نزدیک ،مسئولیت اجتماعی  ،به روز بودن تجهیزات و امکانات و عملکرد
آموزشگاه رابطه معنادار وجود دارد.
استخراج مولفه های
آمیخته بازاریابی اینترنتی :
یک طرح پژوهشی ترکیبی

جهانیان و
همکاران

بررسی وضعیت بازاریابی
خدمات آرشیوی در آرشیو
ملی ایران در چارچوب مدل
آمیختة بازاریابی مدل
«هفت پی

معصومی و
همکاران

آمیزه عملکرد بازاریابی
موسسات آموزش های
زیربنایی در توسعه
خدمات

ابر قویی و
همکاران

داخلی1383/

جایگاه و نقش بازاریابی
رابط همند در بخش
خدمات آموزشی

مجتبی
امیری

داخلی1383/

بررسی نقص عناصر
آمیخته بازاریابی در ارزش
برنذ موسسات آموزشی

الهام
حسینی

داخلی1381/

عنوان پژوهش

مولف

مدل سازی و بررسی
کارایی مدل چهار عاملی
آمیختة بازاریابی صنعت
خدمات ورزش کشور

معماری و
همکاران

داخلی1384/

داخلی1384/

کشور/سال

داخلی1399/

نتیجه مرحله کیفی  :با توجه به بار عاملی و ضریب تعیین هر عامل
مشخص شد که اهمیت عناصر آمیخته اینترنتی که همه ی ابعاد و شاخص
ها و عوامل آمیخته بازاریبابی اینترنتی را شامل می شود.
یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان داد هریک از عوامل آمیختة
بازاریابی در مراکز آرشیوی شامل محصول ،هزینه ،مکان ،فعالیت های
تشویقی ،و ترغیبی ،و مانند آن از چه شاخص هایی تشکیل میشوند .سپس،
در بخش کمّی مشخص شد وضعیت مدل آمیختة بازاریابی در خدمات
آرشیو ملی ایران در سطح متوسط قرار دارد واز نظر کارمندان آرشیو ملی
ایران از بین مؤلف ههای این مدل ،ب هترتیب شواهد فیزیکی ،با رتبة / 82
 4رتبة نخست؛ هزینه ،با رتبة  4 / 23رتبة دوم؛ محصول ،با رتبة 4 / 63
رتبة سوم؛ فرآیند ،با رتبة  4 / 29رتبة چهارم؛ افراد ،با رتبة  4 / 16رتبة
پنجم ،فعالی تهای تشویقی و ترغیبی ،با رتبة 3 / 66؛ و مکان)کانال توزیع(
با رتبة 1 / 58رتبه ی هفتم را به خود اختصاص داده اند.
براساس نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ،مشخص شد که تمامی عوامل هف
تگانه آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد سازما نهای غیرانتفاعی اثر معنا
داری دارند،که عامل های فرآیند ،شواهد فیزیکی ،خدمت و کارکنان در
اولویت باالتر و عامل های فعالیت های پیشبردی ،قیمت و مکان از نظر اثر
گذاری در اولویت پایین تری قرارداشته اند.
محیط متغیر کنونی موجب شده است که مؤسسات و شرکت های تولیدی
و خدماتی بیشتر بر روی مشتریان و رقابت متمرکز شوند ،شرکت ها می
بایست بر تعامالتشان با مشتریان نظارت داشته باشند و با ارزش آفرینی
برای آنها از طریق درک درست نیازهایشان موجبات رضایتمندی آنها را
فراهم نمایند .در مورد مفهوم حفظ مشتری ،بازاریابی رابطه مند روش
خوبی برای دستیابی به این هدف است و با آن م یتوان مشتریان قبلی را
حفظ کرد و از طریق وفادار آنها سودآوری شرکت را بهبود بخشید .تحقیق
حاضر به شناسایی نقش و جایگاه بازاریابی رابطه مند در مؤسسات خدمات
آموزشی می پردازد.
پردازش داده ها حاکی از آن است که خدمات آموزشی ،فرآیند ارائه
خدمات ،افراد و ترفیع تاثیر مثبت و معنا داری بر ارزش ویژه برند دارند و
همچنین خدمات آموزشی موسسه به عنوان تاثیر گذار ترین عامل در
افزایش ارزش ویژه برند شناسائی گردید.

نتایج و یافته ها
نتایج تحقیق نشان داد مدل چهار عاملی برازش کافی با داده های بازار ایران
دارد .مدیریت قیمت گذاری ،محور اصلی و تنها عامل قابل دستکاری برای
مدیران عامل در این مدل است .مدیریت مکان ،در بهره برداری از انرژی هزینه
شده در این بازار با مدیریت محصول شریک شده و از این نظر نتایج قابل توجهی
را مطرح کرده و موانعی را نیز ایجاد کرده است .همچنین براساس این مدل،

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 01تابستان  ،0931ص 0 - 22
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

مدیران از عامل مدیریت ترویج به عنوان ابزاری برای کنترل مدیریت مکان و
محصول بهره می برند.
مدلسازی آمیخته
بازاریابی فازی (مطالعه
موردی صنعت باطری
خودروهای شخصی)

خداداد و
همکاران

داخلی1399/

مقاله حاضر با بررسی انتقا دات وارده به چارچوب های مختلف آمیخته بازاریابی
از دو منظر محتوایی و فرایندی ،تبیین روش های مختلف تعیین عناصر تشکیل
دهنده آمیخته و آنگاه طراحی و بسط مدل پیشنهادی متناسب با یک نام تجاری
و یک خط محصول متمایز‐ و نه در سطح کل بنگاه نشان می دهد که شیوه
جدید بکار گرفته شده تناسب بیشتری با فضای نوین کسب وکار و استراتژیهای
بازاریابی بنگاه دارد.

بازاریابی خدمات
آموزشی

حامد حق
طلب

داخلی1399/

در این مقاله عالوه بر توجه به الزامات و استراتژی های بازاریابی داخلی و
بازاریابی متقابل سازمان های آموزشی مورد توجه قرار گرفته و راه های ایجاد
تمایز رقابتی در ارائه خدمات و بهبود بهره وری خدمات آموزشی مورد نقد و
بررسی قرار گرفته است.

بررسی و تعیین آمیخته
ترفیع مناسب برای
محصوالت لبنی با
استفاده از ()MCDM
روش تصمیم گیری
چند معیاره

منصور
صمدی

داخلی1392/

شکست خدمات و
مشکالت :راه حل های
بازاریابی داخلی برای
آینده

جاستین
پل و
همکاران

خارجی/
2116

آموزش ساخت پاپ! از
مباحث پیشرفته
بازاریابی چند رسانه ای

چی الم و
همکاران

خارجی2114/

هدف این تحقیق بررسی عناصر آمیخته ترفیع و تعیین مؤثرترین عناصر ترفیع از
جنبه تأثیر آن در ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصوالت لبنی با
استفاده از روش  AHPاست .از میان  16ابزار ترفیعی متناسب با محصوالت
لبنی  -که به عنوان گزینه انتخاب شدند با نظرخواهی از گروه های مختلف در
کارخانه شیر پگاه لرستان در سال  ، 1395مؤثرترین روش ترفیع جهت ایجاد
آگاهی ،عالقه  ،تمایل و نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصوالت لبنی،
تبلیغات تلویزیونی و مؤثرترین روش ترفیع جهت سوق دادن مصرف کنندگان
بالقوه به خرید محصوالت لبنی ،فروش حضوری دانسته شد.
مسائل مربوط به مصرف کنندگان مسن شده تحت با وجود جمعیت به سرعت
پیری در بسیاری از کشورها تحقیق سرتاسر جهان .ما شکست خدمات و
پیچیدگی مشکالت خانه سالمندان بررسی برای سالمندان و به دنبال کمک به
حوزه پژوهش از نظر بررسی راه حل های بازاریابی داخلی بر اساس دو نظری
 -frameworksزنجیره سود خدمات و نظریه رابطه سوم قرار می دهند .هدف
ما ارائه بینش در مورد اینکه چرا افراد سالخورده به عنوان مصرف کنندگان تحت
درمان است .عالوه بر این ،بر اساس بررسی جامع ادبیات و تجزیه و تحلیل یک
وضعیت مهم مورد ،ما یک چارچوب جدید به نام مجتمع سازمانی مشکالت و راه
حل ( )COPSوسیله تعمیم بینش ما را از طریق مطالعه به دست آورد .ما که
داخلی شیوه های بازاریابی کمک به بهبود رضایت کارکنان و کیفیت خدمات ،که
به نوبه خود منجر به رضایت مصرف کنندگان است.
در دهه های اخیر ،نگرانی فزاینده ای در مورد تقلب در حسابداری وجود دارد .بر
اساس گزارش دفتر فدرال تحقیق ،از سال  2112تا  ،2111موارد  ٪12.9افزایش
یافته است که در هشت دسته تقلب حسابداری گزارش شده است .تحقیق کنونی
از یک فیلم چند رسانه ای ،به عنوان یک ابزار بازاریابی برای فروش این موضوع
حسابداری پیشرفته استفاده کرد دانشجوی تازه کار در زمینه گردشگری و
مهمان نوازی .بیش از سه صد دانشجوی دوره ابتدایی شامل می شوند .اکثریت
دانش آموزان در مورد استفاده از فیلم برای یادگیری حسابداری درک مثبت
دارند .متوجه شده است که به درک خود و بهبود است موثر تر از خواندن کتاب
های درسی تنها بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی ( ،)TAMسه فرضیه وجود
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دارد و یک معادله رگرسیون توسعه یافته است که رابطه بین سودمندی درک
شده و سهولت درک استفاده از آن را توضیح می دهد.

مواد و روش ها
این پژوهش از نظر هدف و تقسیمات تحقیق از نظر علمی ،از نوع تحقیقات کاربردی است و روش به کار گرفته شده نیز از نوع توصیفی-
پیمایشی می باشد .جامعه مورد مطالعه این تحقیق در بخش تعیین وضعیت کارشناسان مطلع از بازاریابی و خدمات آموزش فنی و حرفه ای
سازمان فنی حرفه ای استان مازندران و در بخش الویت بندی شامل خبرگان با توجه به تحصیالت و تجربه مرتبط با بازاریابی و خدمات آموزش
فنی و حرفه ای می باشد .براساس ارتباطات صورت گرفته حدود  65کارشناس مطلع از بازاریابی و خدمات آموزش فنی و حرفه ای در سازمان
فنی حرفه ای استان مازندران شناسایی شد .روش نمونه گیری در بخش تعیین وضعیت از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است .با
توجه به بررسی بعمل آمده تعداد نمون ه افراد کارشناسی که مطلع از بازاریابی و خدمات آموزش فنی و حرفه ای در مراکز آموزش بوده اند 65
محاسبه شد که با توزیع پرسشنامه به تعداد  65مورد تعداد  42پرسشنامه جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت .در بخش تعیین الویت هم
بصورت سرشماری و با توجه به خبرگان شناسایی شده تعداد  12بوده است .در تأمین روایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش ،روایی
محتوا 1مد نظر قرار گرفته است .در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ،ابتدا تعداد  11پرسشنامه تحت عنوان پیش آزمون در میان
جامعه مورد مطالعه توزیع گردید .که طی آن اعتبار پرسشنامه برای هریک از متغیرهای اصلی از روش آلفای کرونباخ به دست آمده است .این
روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند به کار میرود .ضرایب آلفای کرونباخ حاصله
 1.829بوده و از  1.2باالتر می باشد که نش ان از قابلیت اعتماد (پایایی) باالی ابزار تحقیق دارد .به عبارت دیگر مقادیر بدست آمده ضریب آلفای
کرونباخ نشان از مناسب بودن سئواالت پرسشنامهها ،برای سنجش متغیرهای تحقیق و همچنین کاربرد آن در پاسخ به سئواالت تحقیق دارد.
ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از ابزارهای پژوهش نشان میدهد که از  1.2باالتر می باشد .نتایج حاکی از آن است که که پرسشنامه از
قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است .آزمون آلفای کرونباخ هریک از عناصر آمیخته از جمله خدمات آموزشی ،موقعیت
مکانی ،ترفیع ،شواهد فیزیکی (دارایی های فیزیکی یا عینی) ،افراد موسسه و فرآیند موسسه به ترتیب 1.811 ،1.819 ،1.816 ،1.823 ،1.812
و  1.811بدست آمده است .جهت پایایی پرسشنامه مقایسه زوجی در بخش الوبت بندی با استفاده از روش سلسله مراتبی داده ها ،پس از ورود
داده های پرسشنامه مقایسه زوجی در نرم افزار ،نرخ سازگاری محاسبه و مقدار آن برابر  1.16حاصل شد که کمتر از  1.1می باشد در نتیجه نرخ
سازگاری آن مقدار قابل قبولی است .در روش تجزیه تحلیل دادههای کمی در بخش تعیین وضعیت وضعیت پژوهش حاضر ،از آمار در دو سطح
توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،ضریب تغییرات) با استفاده از نرم افزار  Excellو در سطح آمار استنباطی در گام اول از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف جهت مشخص شدن نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد .جهت پاسخ به سوال بررسی تفاوت نظر بین پاسخ دهندگان
به ارزیابی وضعیت از آزمونهای  ،tکروسکال والیس ،آنووا ،مان ویتنی و جهت تعین رتبه وضعیت شاخص ها از ازمون فریدمن و با استفاده از نرم
افزار  SPSSانجام گرفت .و روش تجزیه تحلیل دادههای کمی در بخش تعیین الویت به منظور تجزیه و تحلیل دادههای کمی در بخش تعیین
الویت پژوهش حاضر از روش تصمیم گیری چند معیاره شامل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (  ) AHPاستفاده گردید.
یافته هاي پژوهش
در این قسمت بعد از گردآوری داده ها و اطالعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی مانند فراوانی ،درصد
فراوانی ،نمودار و جداول می باشد به توصیف نمونه پرداخته می شود .ویژگی های دموگرافیک پاسخ دهندگان در جدول ( )2زیر خالصه شده
است
جدول ( : )2ویژگی هاي دموگرافيک پاسخ دهندگان

متغیر
جنسیت
تحصیالت

محدوده

فراوانی

درصد فراوانی

زن

29

52.58

مرد

18

43.41

دیپلم و پایین تر

2

26.4

فوق دیپلم و لیسانس

25

18.53
Content Validity

1
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سن

سابقه خدمت

سمت و موقعیت شغلی

نوع بخش فعالیت

فوق لیسانس و دکترا

21

55.42

 21تا  31سال

2

26.4

 31تا  51سال

41

23.92

بیشتر از  51سال

4

51.9

کمتر از  5سال

7

14.89

 5تا  11سال

9

19.15

 11تا  15سال

8

17.02

بیشتر از  15سال

23

48.94

مدیر

18

38.30

کارمند

19

40.43

مربی

10

21.28

دولتی

33

70.21

آزاد

14

29.79

بررسی وضعیت موجود شاخص های آمیخته بازاریابی خدمات آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران در مراکز آموزشی دولتی
سوال :وضعیت موجود شاخص های آمیخته بازاریابی در خدمات آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران در مراکز آموزشی چگونه است؟
جهت بررسی و ارزیابی وضعیت موجود از لحاظ اجرای عملیاتی هر یک از عناصر اصلی و شاخص زیر مجموعه ی هر یک از عناصر آمیخته
بازاریابی خدمات آموزش فنی و حرفه ای در مراکز دولتی در سطح استان ،ابتدا جهت تعیین نوع توزیع داده های پرسشنامه مربوط به هریک از
عناصر اصلی (بررسی نرمال بودن توزیع داده ها) که بر اساس طیف لیکرت  5تایی از بسیار نا مطلوب تا بسیار مطلوب بین جامعه آماری توزیع
شده بود از آزمون های کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است و به صورت زیر بررسی شده است :
عامل دارای توزیع نرمال است Ho:
i
عامل داراری توزیع نرمال نیست H1:
i
که نتایج مربوط به تحلیل داده های پرسشنامه مربوط به هریک از عناصر اصلی آمیخته بازاریابی در جدول زیر نمایش داده شده است :
جدول ( : )3آزمون بررسی نرمال بودن توزیع داده هاي عناصر آميخته

نتیجه گیری

تایید فرضیه

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
سطح معنی داری درجه آزادی آماره

عنوان عناصر آمیخته

نرمال است

1H

211.

42

119.

خدمات

نرمال است

1H

211.

42

111.

مکان

نرمال است

1H

16.

42

161.

ترفیع

نرمال است

1H

12.

42

152.

شواهد

نرمال است

1H

158.

42

128.

افراد

نرمال است

1H

169.

42

132.

فرآیند

از آنجایی که میزان ( Sigسطح معنا داری  )1.85برای هر کدام از عناصر آمیخته بیشتر از  1.15می باشد نتیجه میگیریم که داده ها در
هریک از عوامل یا عناصر آمیخته دارای توزیع نرمال هستند .برای تعیین وضعیت عوامل آمیخته بازاریابی در خدمات آموزش فنی و حرفه ای
استان مازندران در مراکز آموزشی دولتی ،آزمون ( Tتک نمونه ای) اجرا شده است .نتایج این آزمون در جدول ( )4ارائه شده است .برحسب یافته
هایی که نتایج جدول نشان می دهد تفاوت میانگین محاسبه شده یرای متغیر ها یا عناصر اصلی آمیخته بازاریابی ترفیع و خدمات آموزشی که
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برابر با  - 1.61و  - 1.34می باشد بیشتر از تفاوت میانگین سایر عناصر یا عوامل آمیخته با مقدار تعریف شده برای آزمون ( مقدار  = 3وضعیت
قابل قبول) هستند؛ و همچنین سطح معنی داری برای عناصر خدمات آموزشی و ترفیع به ترتیب مقدار  1.11و  1.11بدست آمده است که با
توجه به سطح معنی داری  1.15می توان نتیجه گرفت این دو عنصر نسبت به حد وسط (مقدار آزمون =  )3معنادار هستند .همچنین با توجه به
حد پائین و باالی آنها که منفی باشد ،مقدار میانگین آن ها از مقدار آزمون کوچک تر است و یا به عبارت دیگر این دو عامل در وضعیت مناسب
یا قبول قرار ندارند .اما در رابطه با سایر عناصر با توجه به سطح معنی داری و مقادیر حد باال 2و پایین( 3حد پائین آنها منفی و حد باال مثبت می
باشد) به دست آمده برای هریک از آن ها می توان نتیجه گرفت مقدار میانگین لحاظ شده جهت ارزیابی وضعیت موجود آن ها با مقدار مورد
آزمون ( مقدار  = 3وضعیت قابل قبول) تفاوت معنی داری ندارد و با توجه به فرضیه تنظیم شده در وضعیت قابل قبولی قرار دارند .الزم به ذکر
است وضعیت متوسط یا قابل قبول با وضعیت مطلوب یا ایده آل برای هریک از عوامل آمیخته بازاریابی خدمات آموزشی فاصله و اختالف قابل
توجهی دارد .به طور کلی عناصر خدمات آموزشی و ترفیع از بین  6مولفه موجود شناسائی شده در آمیخته بازاریابی خدمات آموزش فنی و حرفه
ای استان مازندران در مراکز آموزشی دولتی در وضعیت متوسط یا قابل قبول قرار ندارند .وضعیت عوامل آمیختة بازاریابی خدمات آموزش فنی
و حرفه ای استان مازندران  ،براساس مدل پژوهش ) ) 6 Pبه غیر از عامل ترفیع و خدمات آموزشی سایر عناصر آمیخته بازاریابی (موقعیت
مکانی ،شواهد ،افراد و فرآیند ) تقریبا برابر با سطح متوسط (قابل قبول) هستند و در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارند.

وضعیت متوسط )Ho: t< -1.86 (sig1<.15
وضعیت مطلوب )H1: t< 1.86 (sig> 1.15
وضعیت نامطلوب )t> 1-.86 (sig> 1.15

جدول ( : )4آزمون  tتک متغيره

آزمون  Tتک متغیره
نمره آزمون = 3
% Confidence Interval of the Difference59

تفاوت میانگین

سطح معنا
داری

درجه
آزادی

t

عنوان عناصر
آمیخته

0.01

46.00

-2.58

خدمات

46.00

-1.40

مکان

-5.14

ترفیع
شواهد

Upper

Lower

-0.08

-0.61

-0.34

0.07

-0.40

-0.16

0.17

-0.37

-0.85

-0.61

0.00

46.00

0.06

-0.48

-0.21

0.13

45.00

-1.55

0.02

-0.53

-0.26

0.06

46.00

-1.90

افراد

0.08

-0.44

-0.18

0.18

46.00

-1.37

فرآیند

رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی خدمات آموزشی فنی و حرفه ای استان مازندران بر اساس ارزیابی از وضعیت موجود هریک از عوامل
و شاخص ها جهت رتبه بندی مؤلفه های آمیختة بازاریابی ،که شش مؤلفه (خدمات ،مکان ،ترفیع ،افراد ،فرآیند ،و دارایی های فیزیکی) هستند
از آزمون فریدمن استفاده میکنیم .معموال برای رتبه بندی متغیرهای مستقل در یک پژوهش ،از این تکنیک استفاده می شود .در جدول زیر
هریک از عوامل اصلی آمیخته بازاریابی خدمات آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران به همراه شاخص های زیر مجموعه آن به ترتیب میانگین
نمره 4محاسبه و بر اساس آن رتبه بندی شده اند .رتبه بندی انجام شده به کمک آزمون رتبه بندی فریدمن که با در نظر گرفتن امتیاز میانگین
و انحراف استاندارد؛ نمره میانگین محاسبه شده است .مطابق اطالعات مندرج در جدول ( )5از نظر افراد زیر مجموعه در سازمان فنی و حرفه ای
2

-Upper
-Lower
4 - Mean Rank
3
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استان مازندران وضعیت موجود از بین عوامل آمیختة بازاریابی خدمات آموزش فنی و حرفه ای استان ،موقعیت مکانی رتبة نخست؛ شواهد
فیزیکی(دارایی های عینی) ،رتبة دوم؛ فرآیند موسسه ،رتبة سوم؛ افراد موسسه ،رتبه ی چهارم؛ خدمات آموزشی رتبة پنجم و ترفیع در رتبه
ششم قرار دارد .در ادامه نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت موجود عناصر آمیخته بازاریابی شرح داده خواهد شد .برای هریک از شاخص های زیر
مجموعه عناصر اصلی آمیخته بازاریابی خدمات آموزشی فنی و حرفه ای استان نیز هر کدام از مقادیر میانگین ،انحراف استاندارد ،خطای استاندارد
میانگین ،نمره میانگین آزمون فریدمن ،رتبه وضعیت موجود هر شاخص و الویت جهت میزان توجه به شاخص مورد نظر محاسبه شده است که
به طور خالصه در جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول ( : )5رتبه بندي عوامل و شاخص هاي آميخته بازاریابی با آزمون فریدمن

الویت جهت
میزان توجه به
عامل/شاخص

رتبه وضعیت موجود
عوامل اصلی و مولفه
های زیر مجموعه

آزمون فریدمن

6

1

26.12

13.1

5

2

15.81

15.1

81.1

4

3

42.15

12.1

81.1

122.3

3

4

53.14

16.1

84.1

835.2

46

2

5

22.13

12.1

82.1

958.2

46

خدمات آموزش

1

6

23.11

13.1

91.1

613.2

46

ترفیع

22

1

81.18

12.1

91.1

452.3

46

5q

21

2

33.12

14.1

89.1

186.3

46

21q

21

3

2.12

15.1

11.1

152.3

46

1q

18

4

11.12

19.1

13.1

152.3

46

18q

19

5

18.12

2.1

1.1

118.3

46

13q

12

6

85.16

19.1

14.1

118.3

46

14q

16

2

92.15

19.1

18.1

122.3

46

19q

15

9

21.15

14.1

82.1

3

46

2q

14

8

6.15

18.1

18.1

122.3

46

16q

13

11

96.14

12.1

15.1

3

46

3q

12

11

28.14

12.1

19.1

829.2

46

22q

11

12

66.14

15.1

14.1

981.2

46

21q

الویت جهت
میزان توجه به
عامل/شاخص

رتبه وضعیت
موجود عوامل
اصلی و مولفه های
زیر مجموعه

آزمون فریدمن
Mean
Rank

خطای استاندارد
میانگین

انحراف
استاندارد

فراوا
نی

خطای استاندارد
میانگین

انحراف
استاندارد

عوامل/شاخص

میانگین

موقعیت مکانی

9.1

159.3

46

883.2

46

شواهد فیزیکی

46

فرآیند موسسه
افراد موسسه

میانگین فراوانی عوامل/شاخص

11

13

41.14

14.1

86.1

813.2

46

9q

8

14

49.13

12.1

12.1

261.2

46

15q

9

15

43.13

19.1

18.1

212.2

46

6q

2

16

49.12

14.1

88.1

624.2

46

11q

6

12

46.12

16.1

1.1

624.2

46

8q

5

19

41.12

12.1

12.1

686.2

46

4q

4

18

62.11

15.1

1

592.2

46

2q
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3

21

13.11

22.1

24.1

543.2

46

12q

2

21

28.11

13.1

81.1

5.2

46

12q

1

22

1.8

15.1

11.1

314.2

46

11q

جدول ( )6عناوین شاخص هاي آميخته بازاریابی
عناوین شاخص هاي آميخته بازاریابی
تبلیغات پیشبرد فروش=q12

معرفی و تحویل خدمات =q1

)چاشنی های فروش(

آموزشی

اسباب و اثاثیه

=q13

رفاهی
ط راحی و رنگ

خدمات آموزشی
=q14

آم یزی محیط آموزش
به روز بودن تجهیزات
آموزشی و امکانات
مورد نیاز تدریس=q15
آموزش کارکنان

خط سرویس دهی=q2

=q16

جبران خدمات=q17
ظاهر و رفتار افراد =q18

مربیان متخصص =q19

رویه ها =q20
ارزیابی عملکرد =q21
سازمانی

قابلیت خدمات آموزشی =q3

خدمات پیش و پس از=q4
آموزش
در دسترس بودن =q5
کانال های توزیع=q6
پوشش توزیع

=q7

تبلیغات غیر نقدی روابط
عمومی (اعالن عمومی) =q8
تبلیغ تجاری و آگ هی=q9
محیط عینی=q10

ارزیابی کیفیت ارائه =q22

بازاریابی مستقیم=q11

خدمات آموزشی

)خدمات تسهیلگر(

رتبه عامل موقعیت مکانی ،این عنصر از لحاظ وضعیت موجود بر اساس ارزیابی حاصل از نقطه نظرات افراد زیرمجموعه و شاغل در سازمان
فنی و حرفه ای استان مازندران نمره میانگین  3.59راکسب کرده است و این عامل با انحراف استاندارد  1.91در سطح متوسط ارزیابی می شود
یعنی اتفاق نظر در این مورد در حد میانه است .در واقع انحراف استاندارد متوسط میزان فاصله هر مورد از میانگین است .و میانگین نمره عامل
موقعیت مکانی بر اساس آزمون فریدمن  12.26به دست آمده است که رتبه اول را به خود اختصاص داده است .در این پژوهش هدف اصلی الویت
بندی عوامل آمیخته بازاریابی جهت تصم یم سازی و تصمیم گیری عملیاتی مدیران ارشد و توجه به عوامل آمیخته بر اساس وضعیت موجود و
میزان اهمیت هر یک از عناصر با هدف جذب حداکثری فراگیران و بازاریابی موفق خدمات آموزشی فنی و حرفه ای می باشد .در نتیجه هر کدام
از این عوامل که در حال حاضر در وضعیت بهتری قر ار دارد از لحاظ میزان توجه به عنصر مورد نظر جهت برنامه ریزی ،پیاده سازی و توسعه در
الویت پایین تری قرار می گیرد .عنصر موقعیت مکانی در رتبه اول از لحاظ وضعیت موجود قرار دارد در نتیجه وضعیت آن جهت میزان توجه به
این عنصر در رتبه ششم قرار می گیرد زیرا در حال ح اضر سازمان فنی و حرفه ای در شاخص موقعیت مکانی در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
رتبه عامل شواهد فیزیکی ،این عنصر از لحاظ وضعیت موجود بر اساس ارزیابی حاصل از نقطه نظرات افراد زیرمجموعه و شاغل در سازمان
فنی و حرفه ای استان مازندران نمره میانگین  2.88راکسب کرده است و این عامل با انحراف استاندارد  1.81در سطح تقریبا باال ارزیابی می
شود یعنی اتفاق نظر در این مورد در تقریبا پایین است .میانگین نمره عامل شواهد فیزیکی بر اساس آزمون فریدمن  15.81به دست آمده است
که رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .عنصر شواهد فیزیکی در رتبه دوم از لحاظ وضعیت موجود قرار دارد در نتیجه الویت آن جهت میزان
توجه به این عنصر در رتبه پنجم قرار می گیرد.
رتبه عامل فرآیند موسسه ،این عنصر از لحاظ وضعیت موجود بر اساس ارزیابی حاصل از نقطه نظرات افراد زیر مجموعه و شاغل در سازمان
فنی و حرفه ای استان مازندران نمره میانگین  3.12راکسب کرده است و این عامل با انحراف استاندارد  1.81در سطح تقریبا باال ارزیابی می
شود یعنی اتفاق نظر در این مورد در تقریبا پایین است .میانگین نمره عامل فرآیند موسسه بر اساس آزمون فریدمن  15.42به دست آمده است
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که رتبه سوم را به خود اختصاص داده است .عنصر فرآیند موسسه در رتبه سوم از لحاظ وضعیت موجود قرار دارد در نتیجه الویت آن جهت
میزان توجه به این عنصر در رتبه چهارم قرار می گیرد.
رتبه عامل افراد موسسه ،این عنصر از لحاظ وضعیت موجود بر اساس ارزیابی حاصل از نقطه نظرات افراد زیر مجموعه و شاغل در سازمان
فنی و حرفه ای استان مازندران نمره میانگین  2.83راکسب کرده است و این عامل با انحراف استاندارد  1.84در سطح تقریبا باال ارزیابی می
شود یعنی اتفاق نظر در این مورد در تقریبا پایین است .میانگین نمره عامل افراد موسسه بر اساس آزمون فریدمن  14.53به دست آمده است
که رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است پس عنصر افراد موسسه در رتبه چهارم از لحاظ وضعیت موجود قرار دارد در نتیجه الویت آن جهت
میزان توجه به این عنصر در رتبه سوم قرار می گیرد.
رتبه عامل عنصر خدمات آموزش ،این عنصر از لحاظ وضعیت موجود بر اساس ارزیابی حاصل از نقطه نظرات افراد زیر مجموعه و شاغل
در سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران نمره میانگین  2.95راکسب کرده است و این عامل با انحراف استاندارد  1.82در سطح تقریبا باال
ارزیابی می شود یعنی اتفاق نظر در این مورد در تقریبا پایین است .میانگین نمره عامل خدمات آموزش بر اساس آزمون فریدمن  13.22به دست
آمده است که رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است پس عنصر خدمات آموزش در رتبه پنجم از لحاظ وضعیت موجود قرار دارد در نتیجه
الویت آن جهت میزان توجه به این عنصر در رتبه دوم قرار می گیرد.
رتبه عامل عنصر ترفیع ،این عنصر از لحاظ وضعیت موجود بر اساس ارزیابی حاصل از نقطه نظرات افراد زیر مجموعه و شاغل در سازمان
فنی و حرفه ای استان مازندران نمره میانگین  2.61راکسب کرده است و این عامل با انحراف استاندارد  1.91در سطح متوسط ارزیابی می شود
یعنی اتفاق نظر در این مورد در حد میانه است .میانگین نمره عامل ترفیع بر اساس آزمون فریدمن  11.23به دست آمده است که رتبه ششم را
به خود اختصاص داده است پس عنصر ترفیع در رتبه ششم از لحاظ وضعیت موجود قرار دارد در نتیجه الویت آن جهت میزان توجه به این عنصر
در رتبه اول قرار می گیرد.

تعيين ضریب اهميت عوامل و شاخص ها با استفاده از روش AHP
سوال :اولویت عوامل و شاخص های آمیخته بازاریابی آموزش های فنی و حرفهای به چه ترتیبی است؟
در پاسخ به این سؤال که اولویت و اهمیت هریک از عوامل آمیخته بازاریابی و شاخص های مرتبط با آن در بازاریابی موفق خدمات آموزشی
فنی و حرفه ای استان مازندران چگونه است؛ از روش تحلیل سلسله مراتبی 5بهره گرفته شده است .جامعه آماری این مطالعه را خبرگانی که
تجربه مناسب و قابل توجهی در حوزه خدمات آموزشی داشته و با مسائل و مشکالت حوزه بازاریابی خدمات آموزشی در سطح استان آشنا بوده
اند را تشکیل می دهند که نظرات آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است و می تواند مبنای تصمیم گیری و رتبه بندی قرار گیرد .ساختار سلسله
مراتبی برای مشخص کردن وزن عناصر اصلی و شاخص های زیر مجموعه عناصر آمیخته بازاریابی بر اساس مدل مفهومی پژوهش و عناصر و
شاخص های استخراج شده در مراحل قبلی ،بصورت شکل ( )1نمایش داده شده است.

- Analytical Hierarchy process

5
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معيار

زیر معيار

هدف

معرفی و تحویل خدمات آموزشی
خط سرویس دهی خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

قابلیت خدمات آموزشی
خدمات پیش و پس از آموزش

در دسترس بودن مراکز
کانال های توزیع

موقعيت مکانی

پوشش توزیع

تبلیغات غیر نقدی روابط عمومی (اعالن عمومی)

ترفيع

تبلیغ تجاری و آگهی
محیط عینی

عوامل موثر و با
اهميت در بازاریابی

بازاریابی مستقیم (خدمات تسهیلگر)

موفق خدمات

تبلیغات پیشبرد فروش (چاشنی های فروش)

آموزشی و جذب
حداکثري فراگيران

اسباب و اثاثیه رفاهی
طراحی و رنگ آمیزی محیط آموزش

شواهد فيزیکی

به روز بودن تجهیزات آموزشی و امکانات مورد نیاز
تدریس

آموزش کارکنان
جبران خدمات
ظاهر و رفتار افراد

افراد موسسه

مربیان متخصص

رویه ها
ارزیابی عملکرد سازمانی

فرآیند موسسه

ارزیابی کیفیت ارائه خدمات آموزشی

شکل ( : )1ساختار سلسله مراتبی آميخته بازاریابی خدمات آموزشی فنی و حرفه اي استان مازندران

یافته هاي حاصل از مقایسه زوجی عوامل و شاخص ها
پس از ایجاد درخت تصمیم گیری و ورود اطالعات جمع آوری شده در نرم افزار  Excelبه وسیله پرسشنامه در قالب مقایسه های زوجی،
ضمن محاسبه ناسازگاری ،وزن هریک از معیارهای شش گانه آمیخته بازاریابی خدمات آموزشی مشخص شد که نتایج حاصل از اولویت بندی
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صورت گرفته به همراه وزن هر معیار در جدول ( )11و نیز زیر معیارهای استفاده شده در هر یک از عوامل در جداول ضمیمه شده در پیوست
ارائه شده است.
در این پژوهش پرسشنامه مقایسه زوجی عوامل اصلی و شاخص ها بر اساس نظر خبرگان صورت گرفته است به طوری که با استفاده از
روش  AHPگروهی میانگین گیری هندسی اعداد لحاظ شده توسط خبرگان (پرسشنامه مقایسه زوجی ) در مقایسه زوجی هر یک از عوامل
اصلی و شاخص های زیر مجموعه هر یک از عوامل اصلی آمیخته با یکدیگر اقدام تلفیق نظرات خبرگان صورت گرفته است .سپس نرمالیزه کردن
ماتریس تصمیم مربوط به مقایسه زوجی معیار ها ،وزن مربوط به هر عنصر با استفاده از روش سلسله مراتبی  AHPبدست آمده و در جدول
( )8و جدول ( )11نمایش داده شده است .پرسشنامه های مقایسات زوجی عوامل و مولفه ها در پاسخ به این سؤال که اولویت و رتبه هریک از
عوامل بازاریابی و شاخص های مرتبط با آن در بازاریابی موفق خدمات آموزشی فنی و حرفه ای استان مازندران و جذب حداکثری فراگیران
چگونه است .سؤاالت پرسشنامه در قالب هفت ماتریس طراحی شدند که در یکی از آن ها رتبه بندی عناصر اصلی مد نظر بوده و در شش تای
دیگر رتبه بندی مؤلفه های هریک از عوامل مدنظر بوده است بر اساس نتایج حاصل از اجرای تکنیک  AHPاز طریق استفاده از نرم افزار Excel
محاسبه شده است.
پس از ورود داده های ماتریس مقایسات زوجی در نرم افزار ،نرخ سازگاری محاسبه و مقدار آنها کم تر از از  1.1حاصل شد در نتیجه نرخ
سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی مقدار قابل قبولی است .برای نمونه جهت محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی تلفیقی عوامل
اصلی آمیخته بازاریابی جدول ( ،)11نرخ ناسازگاری این ماتریس برابر  1.1626است که کمتر از  1.1بوده بنابراین سازگاری آن مورد قبول می
باشد .همچنین برای سایر شاخص ها نیز به همین صورت محاسبه شده و نرخ ناسگاری در حد قابل قبول بدست آمده است.
جدول ( : )9خروجی نهایی پرسشنامه مقایسه زوجی تلفيقی عوامل اصلی آميخته بازاریابی خدمات آموزشی توسط خبرگان

فرآیند موسسه

افراد موسسه

موقعیت مکانی خدمات آموزشی

شواهد فیزیکی ترفیع

2.929

1.5

5

5

4

1

خدمات آموزشی

1.522

1.136

2.333

1.112

1

1.128

موقعیت مکانی

3.464

1.926

6

1

4.662

2

ترفیع

1.322

1.199

1

1.168

1.298

1.181

شواهد فیزیکی

3

1

5.333

1.549

4

1.662

افراد موسسه

1

1.224

3.155

1.298

1.232

1.354

فرآیند موسسه

اهمیت عناصر شش گانه به دست آمد که در جدول ( )11آورده شده است :
جدول ( : )11وزن عناصر اصلی آميخته بازاریابی در خصوص تأثيرگذاري آن بر جذب حداکثري فراگيران

وزن نهایی هر عنصر

عنوان عناصر آمیخته

الویت

1.354

ترفیع

1

1.246

خدمات آموزشی

2

1.223

افراد موسسه

3

1.1866

فرآیند موسسه

4

1.1528

موقعیت مکانی

5

1.1265

شواهد فیزیکی

6

پس از تعیین وزن نسبی عناصر اصلی آمیخته و شاخص های زیرمجموعه ی عناصر ،به طور کلی وزن نهایی و ضریب اهمیت هریک از
شاخص های مؤثر درآمیخته بازاریابی با احتساب وزن عناصر اصلی آمیخته محاسبه شد که نتایج آن در جدول ( )11آورده شده است:
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جدول ( : )11الویت بندي کلی شاخص هاي آميخته بازاریابی خدمات آموزشی فنی و حرفه اي استان مازندران بر اساس ضریب اهميت

الویت

وزن نسبی

شاخص

ردیف

1

166234.1

تبلیغ تجاری و آگهی

1

2

119919.1

خدمات پیش و پس از آموزش

2

3

119413.1

مربیان متخصص

3

4

191166.1

بازاریابی مستقیم (خدمات تسهیلگر)

4

5

155586.1

معرفی و تحویل خدمات آموزشی

5

6

1446.1

ظاهر و رفتار افراد

6

2

1432.1

رویه ها

2

9

138616.1

خط سرویس دهی خدمات آموزشی

9

8

139232.1

تبلیغات غیر نقدی روابط عمومی (اعالن عمومی)

8

11

132524.1

تبلیغات پیشبرد فروش

11

11

13335.1

کانال های توزیع

11

12

131499.1

قابلیت خدمات آموزشی

12

13

126532.1

جبران خدمات

13

14

126314.1

آموزش کارکنان

14

15

12429.1

محیط عینی

15

16

11812.1

ارزیابی کیفیت ارائه خدمات آموزشی

16

الویت

وزن نسبی

شاخص

ردیف

12

114269.1

به روز بودن تجهیزات آموزشی و امکانات مورد نیاز تدریس

12

19

11216.1

ارزیابی عملکرد سازمانی

19

18

11125.1

پوشش توزیع

18

21

115419.1

اسباب و اثاثیه رفاهی

21

21

114.1

در دسترس بودن

21

22

113829.1

طراحی و رنگ آمیزی محیط آموزش

22
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بحث ،نتيجه گيري و پيشنهادات حاصل از نتایج تحقيق
 -1عامل موقعیت مکانی؛ بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت موجود عوامل آمیخته بازاریابی وضعیت عامل موقعیت مکانی در اداره
کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران متوسط و براساس رتبه بندی فریدمن اول بوده که این نتیجه با یافته مک نامارا 6و همکاران( )2115هم
سو است ،اما الویت توجه به آن پنجم می باشد پژوهش های (مشهدی )1398 ،و (بصیریان جهرمی )1392،نشان می دهند که در مراکز اطال ع
رسانی مورد پژوهش آنها توجه به مکان در اولویت های اول یا دوم سازمان قرار دارد که با پژوهش حاضر ناهمسو است .ولی در پژوهش( قربان
نژاد  ) 1398،مکان در آخرین اولویت قرار دارد که با این پژوهش مشابهت دارد .این نشان دهنده این است که در شرایط فعلی عامل موقعیت
مکانی به نسبت عوامل دیگر در برنامه ریزی ها نیاز به توجه زیاد ندارد .اما رتبه و اهمیت شاخص های این عامل نشان می دهد که بایستی به
ایجاد و تنوع کانال توزیع خدمت آموزشی توجه شود .لذا باید استفاده از مکان مراکز آموزشی رسمی (دانشگاه ها و مدارس) و نهادهای عمومی
بعنوان محل ارائه خدمات آموزش فنی و حرفه ای و ایجاد شعب و تشکل های آموزشی در مناطق مختلف ،بیشتر از سایر عوامل توجه می شود.
و بر اساس نتایج به دست آمده از تعیین ضریب اهمیت عوامل آمیخته در بازاریابی موفق خدمات آموزشی این عامل در رتبه پنجم قرار گرفته
است .ساختمان و شاخص در دسترس بودن مکان آموزش در این پژوهش کم اهمیت ترین عامل است وشاید مهمترین دلیل کارکنان اداره
آموزش فنی و حرفه ای مازندران  ،غیرقابل تغییر بودن مکان و ساختمان مراکز آموزشی در طی چندین سال است .اما باید در نظر داشت که
طبق گفتة یکی از مصاحبه شوندگان ،وقتی ساختمان مراکز آموزشی قابل تغییر نیست بهتر است به سایر کانال های توزیع توجه بیشتری کرد
و آنها را تقویت کرد و به عنوان مثال شخصی جهت فراگرفتن آموزش های فنی و تخصصی ممکن است راه زیادی را طی کند و این عامل نمی
تواند تاثیر گذاری زیادی بر جذب و فراهم آمدن رضایت فراگیر داشته باشد .اگر شعب آرشیوی گسترش یابند و وبگاه آرشیو تقویت شود ضعف
غیرقابل تغییر بودن ساختمان را می شود جبران کرد.
 -2عامل شواهد فیزیکی؛ هر چند که در این پژوهش ،بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت موجود عناصر های آمیخته بازاریابی عامل
شواهد فیزیکی رتبة دوم را دارد که حاکی از آن است که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران  ،به شاخص های مربوط به تسهیالت عمومی
و رفاهی بیشتر از همة جوانب توجه می شود .در ارتباط با این شاخص هم مک ناما( )2115نیز به نتیجهی مشابهی دست یافته است .موسیور و
کوروس( ) 2116نیز توجه به امکانات و تجهیزات ظاهری آموزشی را یکی از مهم ترین موارد مطرح در آمیخته بازاریابی عنوان نمودند .به نظر
می رسد پرداختن به شواهد فیزیکی در بازار رقابتی آموزشی مد نظر بسیاری از افراد فعال در این حوزه است .نکتة جالب توجه در اینجا این است
که وقتی مردم به طور دقیق و واضح  ،خدمات آموزشی-تخصصی فنی و حرفه ای را نمی شناسند یا آشنایی و شناخت کافی نسبت به خدمات
آموزشی و امکانات تدریس ندارند و به آن مراجعه می کنند چگونه به شواهد فیزیکی آن پی می برند؟ شواهد فیزیکی زمانی دیده می شود که
کاربران به سازمان فنی و حرفه ای مراجعه کنند و در آنجا به وجود این تسهیالت و امکانات پی ببرند .بر اساس نتایج به دست آمده از تعیین
ضریب اهمیت عوامل آمیخته در بازاریابی موفق خدمات آموزشی این عامل در رتبه ششم قرار گرفته است و دارای کم ترین اهمیت می باشد .اما
جهت بهبود وضعیت این عامل تمرکز بر به روز رسانی تجهیزات آموزشی و امکانات مورد نیاز تدریس ،پیشنهاد اول می باشد .تغییر روز افزون
فناوری و سبک زندگی و تغییر سریع نیازها در سطح کسب وکار نیاز به یادگیری را براساس فناوری و متدهای یادگیری نوین را ایجاد کرده است.
لذا رصد روش های جدید و انطباق مراکز آموزشی با مجهز شدن به ابزار ها و تجهیزات سخت و نرم آموزشی بایستی در الویت برنامه ای توسعه
ای مراکز در عامل شواهد فیزیکی باشد.
 -3عامل فرآیند موسسه؛ در این پژوهش ،بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت موجود عناصر های آمیخته بازاریابی عامل فرآیند
موسسه رتبة سوم را دارد ،که این با یافتههای پااول و ساهادر( )2116همراستا میباشد  .توجه متوسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران
به کاربرپسند کردن فرآیندها در ارائة خدمات نشان دهندة این است که فعالیت ها در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای مازندران به منظور جذب
رضایت فراگیران ،تا حدودی برنامه ریزی شده اند ،ولی چندان هم جدی گرفته نشده اند به طوری که استفاده از فرم ها وشفاف سازی رویه های
دریافت و ارائه خدمات،اجرای قوانین و مقررات ثابت و یکسان در کلیة شعب مراکز آموزشی فنی و حرفه ای در سطح استان باالتر از متوسط در
وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد ولی ارزیابی کیفیت ارائه خدمات آموزشی و ارزیابی عملکرد سازمانی در سطح پایین تر متوسط یا قابل قبول قرار
دارند .بر اساس نتایج به دست آمده از تعیین ضریب اهمیت عوامل آمیخته در بازاریابی موفق خدمات آموزشی این عامل در رتبه چهارم قرار
گرفته است .پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه وجود سیستم توصیف نظام دار نقاط قوت و ضعف واحد ها در رابطه با اجزای وظایف محوله در
سازمان صورت پذیرفته است را در سطح عملکرد فردی و گروهی در کل سازمان اجرایی نمایند و امکان نظرخواهی و دریافت پیشنهادها و
انتقادات از فراگیران در زمینه ارزیابی مدرسان و کارکنان و فرایند ارائه خدمات بمنظور بهبود مستمر و ارتقائ کیفیت آموزشی (نظرسنجی دقیق
دورهها ،تحلیل و پردازش نظرسنجی های کتبی ،حضوری ،تلفنی و اینترنتی) به طور جدی تر فراهم نمایند.
- Mc Namara
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 -4عامل افراد موسسه؛ در پژوهش حاضر ،بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت موجود عناصر های آمیخته بازاریابی عامل افراد موسسه
رتبة چهارم را دارد و احمد( ) 2116نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یات که شاخص جبران خدمات در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .بر
اساس نتایج به دست آمده از تعیین ضریب اهمیت عوامل آمیخته در بازاریابی موفق خدمات آموزشی این عامل در رتبه سوم قرار گرفته است.
این درحالی است که تأثیر رفتار و عملکرد کارکنان بر رضایت مراجعه کنندگان برهمه واضح است .برای داشتن یک سازمان موفق باید کارکنانی
پرتالش داشت تا در جهت اهداف سازمان گام بردارند و در یک سازمان آموزشی که خدمت رسانی وظیفة اصلی کارکنان است باید توجه زیادی
به کارکنان و آموزش آنان برای خدمت رسانی صحیح به کاربران شود .کارکنان یک سازمان باید در ارائة خدمات بسیار فعال باشند و برخورد
مناسبی داشته باشند.کارکنان خط مقدم ارائة خدمات باید برای ارائة خدمات آموزش ببینند .هرچند که وضعیت شاخص مربیان در رتبه باال و
خوب قرار دارد اما بدلیل اهمیت این شاخص در میان شاخص ها پیشنهاد می گردد جهت جذب استادان خبره و توانمند و با انگیزه متناسب با
اهداف آموزشی فنی و حرفه ای یک برنامه مدون جهت تدوین و توزیع فراخوان صورت پذیرد و برای استادان و مربیان حاضر در مراکز آموزشی
فنی و حرفه ای برنامه آموزشی و توجیهی جهت بکارگیری روش های نوین یادگیری و تدریس و هدایت فراگیران توسط مربیان (بطور مثال در
آموزشگاه استاد از نزدیک از روند فعالیت و آموزش دانشج و آگاه شده و شناخت کافی یافته و وی را در طول دوره راهنمایی می کند) برگزار
شود .در رابطه با شاخص ظاهر و رفتار افراد برقراری سیستم آموزش ارتیاط با مشتری برای کارکنان با هدف بومی سازی و فرهنگ سازی توجه
به ظاهر و نحوة پوشش کارکنان ،لباس های متحد الشکل؛ توجه و درک احساسات مشتری ،عنایت و توجهات منحصر به فرد به مشتریان ،ارائه
خدمت سریع و کارآمد و مطمئن ،کارکنانی مطلع ،مودب ،شایسته و قابل اعتماد ،در پاسخگویی و ارتباط با مشتریان و رفتارهای مشتری پسند
بسیار موثر خواهد بود .در رابطه با شاخص جبران خدمات بایستی تصمیم گیرندگان و مدیران ارشد در سازمان  ،سیاست شایسته ساالری و ارج
نهادن به افراد و کارکنانی که بیشتر از سایر کارمندان به کار خود اهمیت می دهند را رواج دهند .و در رابطه با شاخص آموزش کارکنان هر چند
که در الویت آخر این عامل قرار دارد اما از وضعیت مناسبی نسبت به دیگر شاخص ها برخوردار نیست لذا پیشنهاد می گردد دوره های آموزشی
توانمند سازی بر اساس نیاز های کارکنان شناسائی و برگزار شود .این آموزشها باید برای افرادی که مستقیما با فراگیران در ازتباط هستند بصورت
تاکیدی و خاص تر برگزار گردد.
 -5عامل خدمات آموزشی؛ در پژوهش حاضر ،بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت موجود عوامل آمیخته بازاریابی عامل خدمات
آموزشی رتبة پنجم را دارد و گوتلیکارو و سوکالوا )2115(2نیز در تحقیق خود به موارد مشابه دست یافتند .بر اساس نتایج به دست آمده از تعیین
ضریب اهمیت عوامل آمیخته در بازاریابی موفق خدمات آموزشی این عامل در رتبه دوم قرار گرفته است .از بین عناصر آمیخته بازاریابی خدمات
آموزشی ،متغیر خدمات آموزشی موسسه بیشترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند دارد (نوع پسند .)1382 ،با توجه به نمره کسب شده این عامل در
ارزیابی وضعیت موجود عناصر های آمیخته ب ازاریابی ،نشان می دهد توجه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران به عنصر خدمات
آموزشی در سطح پایینی قرار دارد و با توجه به ضریب اهمیت این عامل میزان توجه مسئوالن به عنصر خدمات آموزشی در حد الزم و کافی نمی
باشد .در موسسات اموزشی ،محصول به معنی فراگیرا ن و خدمات به معنی آنچه که به صورت ناملموس و غیر مادی توسط موسسه آموزشی ایجاد
می شود .خدمات ،محصول موسسه را ایجاد می کنند .به وسیله خدمات و محصوالت موسسه آموزشی ،سازمان ارتقاء می یابد و ارزش برند خود
را در بازار رقابتی افزایش می دهد .منظور از خدمات آموزشی د انش نگرش و رفتار هایی است که از شخصی به شخص دیگر انتقال می یابد و
فرآیندی است که به فرد کمک می کند تا ظرفیت جدیدی را بدست بیاورد .اکثر خدمات آموزشی ترکیبی از اجزای مادی و غیر مادی هستند و
نباید به عنوان خدمات خالص در نظر گرفته شوند .در نتیجه پیشنهاد می گردد با توجه به رتبه و اهمیت شاخصهای این عامل سازمان فنی و
حرفه ای بیش از پیش به خدمات مشاوره ای اهمیت ویژه ای بدهد .هر چند این خدمت در مراکز بعنوان مشاوره شغلی وجود دارد اما اگر از
حالت وظیفهای تبدیل بک محصول و خدمت ویژه گردد میتواند نقش کاتالیزوری را در خدمات آموزشی دیگر داشته باشد بویژه در انطباق مهارت
ها برای ورود به بازار کار و با ارائه مشاوره به فراگیران جهت انتخاب و ورود به رشته و زمینه مورد عالقه و جهت ورود به بازار کار پس از آموزش
برنامه و سیاست راهبردی جدیدی اتخاذ کند .همچنین برگزاری آزمون استعداد یابی و معرفی شغل مورد عالقه به فراگیران و خدماتی که مراکز
به منظور پشتیبانی از خدمات آموزشی ارائه می کند می تواند تاثیر بسزایی در پیشبرد و تقویت این شاخص با اهمیت داشته باشد .در رابطه با
الویت دوم شاخص معرفی و تحویل خدمات آموزشی پیشنهاد میگردد تقسیم بندی خدمات آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت به تفکیک دپارتمان
ها و رشته های مختلف موجود در سطح استان و تهیة فهرستی کامل از خدمات قابل ارائه به فراگیران و تنظیم و توصیف دقیق و کامل خدمات
آموزشی در قالب ابزار تبلیغاتی ،اطالع رسانی از قبیل سایت و شبکه های اجتماعی در معرض عموم به نمایش گذاشته شود .در رابطه با الویت
سوم شاخص خط سرویس دهی خدمات آموزشی پیشنهاد می گردد راه های متنوع ارائه خدمات آموزشی از جمله  :آموزش از طریق بسته های
آموزشی مرتبط با رشته های موجود ،خدمات آموزشی غیر حضوری و آنالین و  ...در رابطه با بعضی از رشته های خاص بررسی و جهت تامین

- Gottlicharo and oukalova
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نیاز جوانان با استعداد استان انجام گیرد .در رابطه با الویت چهارم شاخص قابلیت خدمات آموزشی پیشنهاد می گردد بررسی میزان تطابق بین
خدمات آموزشی موجود و ویژگی هایش با نیازها و خواسته های فراگیران انجام پذیرد و همچنین نیاز سنجی ،طراحی و ارائه خدمات آموزشی
جدید،خالقیت و پویایی در طراحی دوره های جدید  ،پویایی و تدوین سرفصلهای آموزشی جدید و متناسب با بازار کار و نیازهای صنعت استان
صورت گیرد که نیازمند ارتباط مستمر با اصناف و صنایع بطور خاص و در سطحی کالن تر با اتحادیه ها و انجمن های صنعتی می باشد .حضور
نماینده سازمان حتی بصورت متمرکز از طرف اداره کل در این تشکلها باعث پویایی آموزشها و تطبیق با شرایط بازار می گردد.
 -6عامل ترفیع؛ در پژوهش حاضر ،بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت موجود عوامل آمیخته بازاریابی عامل ترفیع رتبة آخر (ششم)
را دارد که نتایج این پژوهش در کم توجهی به فعالیت های تشویقی ،ترغیبی و تبلیغی در راستای پژوهش های مشهدی( )1398و بصیریان
جهرمی( )1392است .بر اساس نتایج به دست آمده از تعیین ضریب اهمیت عوامل آمیخته در بازاریابی موفق خدمات آموزشی این عامل در رتبه
اول قرار گرفته است .این یافته ها همسو با پژوهش پائول و ساهادر )2116(9است که در آن عامل ترفیع از اولویت باالتر برخوردار بوده است .در
پژوهش قربان نژاد( )1398هم توجه به فعالیت های تبلیغاتی و ترغیبی به ترتیب در اولویت نخست و دوم قرار دارد .با توجه به نمره کسب شده
این عنصر در ارزیابی وضعیت موجود عناصر های آمیخته بازاریابی ،نشان می دهد توجه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران به
عنصر خدمات آموزشی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و با توجه به ضریب اهمیت بدست آمده بر اساس نظر خبرگان ،این عامل جهت بازاریابی
موفق و جذب فراگیران در سطح استان بسیار مهم و موثر می باشد لذا میزان توجه مسئوالن به عنصر ترفیع در حد الزم و کافی نمی باشد .آنچه
امروزه در ترفیع محصوالت و خدمات مختلف اهمیت یافته است  ،استفاده از یک آمیخته ترفیعی منسجم 8می باشد؛ یعنی استفاده از روشهای
ترفیعی متفاوت برای ارسال یک پیام درباره شرکت می باشد .براین اساس اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان مازندران می تواند بر اساس
ضریب اولویت و رتبه بندی ابزارهای روش های ترفیع جدول  26و با توجه به شرایط درونی مراکز و بودجه در دسترس  ،از آمیخته ترفیعی
مناسب خود استفاده کنند .نکتة حائز اهمیت در این پژوهش این است که برخالف سایر پژوهش ها ،توجه به فعالیت های تشویقی ،ترغیبی و
تبلیغاتی در اولویت ششم قرار دارد که نشان می دهد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تالشی برای معرفی خدمات آموزشی به عموم
مردم نمی کند و به همین جهت است که افراد بسیاری با آموزش های تخصصی و فنی و حرفه ای استان و برنامه های آن آشنا نیستند .البته،
باید در نظر داشت که تشویق و ترغیب به معنای بازاریابی نیست و نباید آن عامل را تنها راه بازاریابی دانست
در نتیجه پیشنهاد می گردد سازمان فنی و حرفه ای بیش از پیش و قبل از هراقدامی به تبلیغ تجاری و آگهی اهمیت ویژه ای بدهد به
طوری که با تدوین یک برنامه مناسب و برآورد هزینه و زمان اجرای عملیاتی هریک از ابزار های تبلیغاتی با توجه به هدف تبلیغی از جمله :
طراحی عالیم و نشانه تبلیغاتی مختص برند سازمان ،بازاریابی محتوایی یا تولید محتوا ،آگهی های تبلیغاتی چاپی و رسانه ای  ،پوستر و نشریات،
بازاریابی راه دور و پست مستقیم ،پست های صوتی ،انتشار پوستر و نشریات و خبرنامه های مرتبط با خدمات آموزش فنی و حرفه ای ،کاتالوگ
ها و بروشورهایی برای معرفی فعالیت های مراکز آموزش به عموم مردم ارائه نماید .در رابطه با الویت دوم شاخص بازاریابی مستقیم (خدمات
تسهیلگر) مسئولین با استفاده ابزارهای بازاریابی با تلفن ،پست الکترونیکی،تشکیل کانال های آن الین و شبکه های اجتماعی برای تبلیغات،
اطالع رسانی و تبلیغات دهان به دهان(سایر مشتریان) جهت معرفی خدمات و تشکیل دوره ها و ارتباط با مخاطبان تصمیمات الزم را اتخاذ
نمایند .در رابطه با الویت سوم شاخص تبلیغات غیر نقدی روابط عمومی (اعالن عمومی) مسئولین با استفاده ابزارهای برگزاری نمایشگاه های
عمومی و تخصصی معرفی خدمات آموزشی به افراد و دستگاههای دولتی ،فراهم آوردن امکان بازدید عمومی از خدمات آموزشی سازمان فنی و
حرفه ای  ،برگزاری سخنرانی،سمینار ،ارائه گزارش ساالنه،برگزاری مسابقات و اهدای جوایز جهت آشنایی عموم با آموزش های فنی و حرفه ای،
شرکت در رسانه های گروهی تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند .در رابطه با الویت چهارم تبلیغات پیشبرد فروش (چاشنی های فروش) مسئولین
می توانند با استفاده مجموعه ای از ابزار و تکنیک های جذاب اینفوگرافیک موشن گرافیک .ارائه نمونه امتحانی خدمات آموزشی به صورت رایگان.
استفاده از امکانات پیشرفته مانند ایمیل ،تلفن ،فاکس ،سامانه پیامکی و  ...جهت ارائة خدمات غیرحضوری به کاربران و تامین برخی ملزومات
آموزشی مورد نیاز با هدف کاهش هزینه های فراگیران تصمیمات الزم را جهت اجرایی شدناین ابزار ها بر اساس برآورد هزینه-زمان تصمیمات
الزم را اتخاذ نمایند .در رابطه با الویت پنجم شاخص محیط عینی با استفاده از تابلو های بین راهی و نصب بنرهایی برای معرفی فعالیت ها در
برخی از مراکز مورد نظر بر اساس برآورد هزینه اجرایی و بررسی های استراتژیک مکانی تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند.
پيشنهادات براي پژوهش هاي آتی
 )1شناسایی بازار های هدف و تقسیم بندی بازار خدمات آموزش مراکز فنی و حرفه ای
 )2الویت بندی و انتخاب آمیخته ترفیع مناسب و با استفاده از روش های متعدد تصمیم گیری چند معیاره از جمله ،AHP-Fuzzy
 AHPو  ANPخدمات آموزش مراکز فنی و حرفه ای
- Paul and Sahader
- integrated promotional mix

8
9
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 )3الویت بندی آمیخته بازاریابی خدمات آموزش آموزشگاه های فنی و حرفه ای
 )4تدوین استراتژیهای تبلیغات محیطی مناسب خدمات آموزش مراکز فنی و حرفه ای
 )5تدوین استراتژیهای تبلیغات مجازی خدمات آموزش مراکز فنی و حرفه ای
تدوین برنامه بازاریابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران
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