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و چهارمین همایش بین المللیهمایش ملیپنجمین 
ل مهارت آموزي و اشتغا
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ضرورت اقدام و عمل مشتري مداري آموزشی نسبت به آموزش مداري مشتري 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش مهارتی

1رامین رفیع زاده کاسانی

2رحیم عطایی پور

3شاه بهرامی..اسدادکتر 

چکیده 
ها در راستاي کسب سود رضایت آنبه شدت رقابتی امروز، نیازمند حفظ مشتریان و تمرکز بر جلبفضاي

علی الخصوص در ضرورت توجه به نیازهاي متغیر مشتریان و ایجاد ارتباط مؤثر با آنها از اینرو.استدوجانبه
ازواحديمجموعهآموزشی،هايسیستمازبسیاريدراگرچهبر هیچکس پوشیده نیست موسسات آموزشی

این در .شودمیدادهآموزشیکنواختصورتبهفراگیرانیري ونیازیادگتفاوتبهتوجهآموزشی، بدونمنابع
سنتی حالتازیادگیريراستايدرموضوعاتومباحثازبسیاريجدیدهايفناوريظهورباحالی است که

اینبرتالشپویا ضمن برقراري ارتباط بیشتر با فراگیرانهاي آموزشمحیطشده است، به نحوي که درخارج
ایشانبهاختصاصیآموزشازايفراگیران، گونهمعلوماتوعالیقشخصی،اهدافازطرحیتهیهبااتاست
ي گزینه هابینجستجوازکهاولویتهاي کاربروعالیقدانشازتاشودمیو نیز تالششوددادهارائه

کردنپیدابراي،آمدهبدستهاي موجوددادهمیاندرويگذشته فعالیتهايدرکهمختلفیآموزشی
به سازماناگر موفق به اکتساب این دانش شویم،استفاده شود ويعالقهموردآموزشیمحتویاتوموضوعات

بدین ترتیب وارد و ارایه خدمات برتر و است از: خلق محصول جدیدکه عبارتدیابسطح باالتري ارتقاء می
.از مشخصه هاي اصلی آن محسوب میشود))رضایت((و))خالقیت((، ))رقابت((که شددوران جدیدي خواهد

فنی و حرفه اي حرکت ازکارهاي روتین به سمت شخصی آموزش شالوده تحول درسازمان دراین راستا،
یبترتینبه ا.آموزشی بجاي آموزش مداري مشتري استمشتري مداريسازي آموزش مهارتی و یا بعبارتی 

حداقلبامسایل فنی خود را کرده واستفادهوفرآوريجستجو،رااتاطالعکجاوي میداند چطورمشتر
در لذاو توسعه دهد،روز نمودهبهمرتباًراخودکند و مهارتها و شایستگیهايدستورالعمل حلوآموزش

یموجب مآموزشهااز خدمات و يویتدر ارتباط خواهد بود و رضاسازمانرا با یشتريمدت زمان باینصورت
دادنقرارتوجهموردباحاضرپژوهشدر.استقبال کندنیزیدخدمات جدآموزشها یااز ید تا به خوبشو

مشتریانازگروهدودیدگاهفراگیر،کیفیتمدیریتاصول اساسیازیکیعنوانبهمداريمشتريموضوع
از مشتریان بیرونی، يمدارمیزان مشتريدرخصوصکارشناسان و مربیانیعنی؛مهارتیآموزشنظامدرونی

استقرار بستر هاي کهدادنشانپژوهشیافته هاي.استشدهبررسیسازمانآندریعنی مهارت جویان
در جهت تحقق پیشنهادهاییمقالهپایاندربسیار احساس میگرددمداريمشتريسخت افزاري و نرم افزاري 

سازمان ندهیدر آیمهارتيمشتریبه اهداف تعالیابیروشن در دستيافق هاشیدایپيسازنهیزماین مهم و 
.آموزش فنی و حرفه اي استخراج گردید

مشتري مداري، آموزش مهارتی، تعالی مشتري، موفقیت سازمان  : د واژگانیکل

.amin@gmail.comrRafizadehو 09111354086، گیالنکارشناس ارشد مدیریت فناوري اطالعات و مدرس دانشگاه جامع وجهاد دانشگاهی، اداره کل آموزش فنی و حرفه اي . 1
Ataipour@gmail.comو 09113353754، اداره کل آموزش فنی و حرفه اي گیالن، مدیرکل آموزش فنی و حرفه اي استان گیالن. 2
guilan.ac.ir@hbahramishaو09118055726: تلفن همراهمدیر گروه کامپیوتر دانشگاه گیالن ، وو عضو هیئت علمیاریاستاد. 3
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Necessary operations of educational customer-oriented compared to customer
education-oriented based on resistive economy in skills training system

Ramin Rafizadeh kasani
Rahim Ataeipour

Dr.Asadollah  Shahbahramin

Today, providing more services with high quality for different customers are necessary. In this
path, technical and vocational organizations should move toward to personalized approach to skills
training, educational customer-oriented instead of customer education-oriented. This new approach
has different characteristics such as competition, innovation, and satisfaction.
Keywords: Customer-Oriented, Skills Training, Customer Transcendent, Organization Success
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مقدمه-1
و حفظ جایگاه تکنولوژیکیهايپیشرفتدلیلبهافرادو نیازانتظاراتیادگیري و رشدقدرتتفاوتبنا به،عصر دانشدر

حیاتی بخشیدهاهمیتینظامهاي آموزشیفعالیتهايمرکزدرتريمشنیازدادنقرارومداريمشتريدر بازار علم و عمل؛ به
ارزش افزوده قلمداد نمیشود بلکه یکدیگر؛ارایه خدمات بیشتر به مشتري ها و ارتقاي کیفیتو لیکن آموزش مداري،است

ین باور را االی و پیشرو سازمانهاي متعدر واقع شیوه رفتار با مشتري نکته ظریف و کلیدي است که.ضرورتی انکار نشدنی است
هاي آموزش مهارتی حاصل این ویژگی براي محیط؛ از اینروبه روي باز می آید نه در بازخود نهادینه کرده اند که مشتريدر

با داده کاوي اطالعات موجود در سامانه ها مشتریاننوع نیازهاي مهارتی بانمی شود مگراینکه توان انطباق پتانسیلهاي موجود
.اعمال تغییرات در برنامه آموزشی خواهد بود،رکن اصلیکه این دانش ، رتال سازمانی منجر به خلق دانش سازمانی گرددو پ

براي این منظور ابتدا باید پاي صحبت .ها در حال یادگیري هستیمما همیشه از مشتریان و رفتار آنبنابراین معتقد هستیم که 
هاي جدید به دست آورد و بتوان درك نمود که نیازهاي ان گوش فرا داد تا سازمان، ایدهآنذائقه مشتري نشست و بهو رفتار 

.ها چیستفعلی و آیندة آن

تحقیق؛نظريمبانیبررسی- 2

آموزشینظامآموزش مداري درمروري بر-1- 2

؛ تهران) - 1394(اسفند ماه ي ایران ینده نگري در نظام آموزش و یادگیرآملی باز اندیشی و کنفرانسبیانیه نهاییطبق
پیشران توانمندسازي اجتماعی براي پاسخگویی به نیازهاي توسعه ،در جهانی که درگیر تحوالت پرشتاب است آموزش"

اقتصادي و اجتماعی و مقابله با چالشهاي توسعه پایدار است. هرگونه باز اندیشی و آینده نگري در آموزش باید مبتنی بر 
تغییر می دهد)، توسعه ظرفیت هاي زیر ساختی، بهبود فرایندهاي 2020% از زندگی را تا سال 80ریهاي روز (که شناخت فناو

، اسناد مرجع سیاست گذاري کشور و روند هاي رایج 2030برنامه ریزي جامع و هماهنگ با توجه به چارچوب عمل آموزش
نتیجه توسعه نظامهاي آموزشی دراثر بخشی وکارایی و دریکه و از آنجایطوح محلی، ملی و بین المللی باشدجهانی در س

فردي وبرنامه ریزي آموزشی براي کسب دانش و مهارت که الزمه اجراي وظایفلیکند، ننقش اساسی دارتوانمندیهاي افراد 
."میتواند اثرات مطلوبی بهمراه داشته باشدشغلی است، 

یبر دانش، به عنوان شرطیسازمان مبتنکیسازمان به لیکارا و تبدآموزشیتیریراهبرد مدکیيسازادهیپاز اینرو
اقتصاد، نیدر ا.ندکیمحور موارد اقتصاد دانشآنهاکهياگونهبه،ه میشوددر نظر گرفتنظامهاي آموزشیتیموفقيبرایاساس
اینبر.ها دارددر آنشهیها عمدتاً رسازمانتیو موفقشوندیمحسوب میسازمانيهاییدارانیترجزء مهميفکريهاهیسرما

کهکردتقسیمشوند،میمرتبطآموزشفرایندبهکهمختلفیگروههايرا درآموزشیذینفعانیامشتریانتوانمیاساس،
,FarukUnal).شودمیهاخانوادهوصنعتدولت،کارفرمایان،،)غیرآموزشیوآموزشی(جویان، کارکناندانششامل 2000)

لذا و)1شماره نیست(مطابق شکل ثابتزمانطولدرواستمتغیر(درونی و بیرونی)مشتریانازاین گروههاي مختلفنیاز
از اینرو دهداولویت قراردرراضرورينیازهايوکندشناساییراهاحاضر آنحالدرهاينیازومشتریانبایدوکارکسبهر

شده ملی و بین المللی بدون در نظر گرفتن نیازهاي آموزشی و سایر پذیرفتهاستانداردهايبنايمبرآموزش یکسان صرفاً
.شرایط حاکم، در دستیابی افراد و سازمانها به اهداف مد نظر نتیجه مناسبی در بر نخواهد داشت
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نیاز آموزشی متغیر مشتریان در طول زمان-1شکل شماره

لـذا  باشـد، یمـ ي علمـی و عملـی افـراد   او تـامین نیازهـ  یادگیرينرخ يحداکثرسازآموزشهدفنکهیه اتوجه ببادر واقع 
کیفیـت و  سـنجش يهـا شـاخص بکـارگیري یادگیري،بهبود يهاشاخصییشناساو جسمی؛يفکريهاتیقابلعلیرغم وجود 

مشـتریان و  با اسـتفاده از نظـرات و نیازهـاي   رونایاز.رسدیبه نظر ميضروریسازمانخدماتمعیار ارایهبعنوانرضایتمندي
شـکل  سـطح چنـدین درآنهاعملکردارزیابیمبنايبرخدماتکیفیتازادراك مشتریانکیفیت،ابعادتنوعبهتوجهبا،نفعانیذ

در .کننـد مـی ترکیـب کیفیتازکلیدركیکبهرسیدنبرايراارزیابیهاایننهایت،درمجریان آموزشکهطوري، بهمیگیرد
.دیدگاههاي مختلفی بیان شده است که در مطالب زیر به تعدادي از آنها شاره شده استکیفیت خدماتخصوص

,Gronroos )گرونوسدیدگاهقطب 1984 .شـود تقسـیم عملکرديکیفیتوفنیبعد کیفیتدوبهتواندمیخدماتکیفیت(

پاسـخ پرسـش اینبهعملکرديکیفیتوکندمیکسب))چیزيچه((تريکه مشاستپرسشاینپاسخدنبالبهفنیکیفیت
,.Parasuraman et al )همکـاران وپاراسـورمن .آورنـد مـی دسـت بـه راخـدمات ))چگونه((مشتریان کهدهدمی 1985 در(

.توجه کرده اندهمدلیوتضمینپذیري،مسئولیتاعتماد،قابلیتمحسوسات،عاملپنجبهکیفیت خدماتازمشتريارزشیابی
,.Sahney et al )همکارانوسانی 2004 شـرایط وجـود یـا ظـاهري وضـعیت (سـاختار محسوسـات  ششخودمطالعهدرنیز(

خـدمات، تهیـه بهتمایلمشتري،شناخت(نگرش،)خدماتیامحصولو تناسبطبیعت(محتوا،)کارکنانوتجهیزاتفیزیکی،
کننـدگان توسط تهیهمشتریانبرايشدهفراهمسفارشیخدماتیامحصولپشتیبانی(انتقالشیوه،)رفتار اجتماعیوآمادگی
ومهارتهابودندارا(شایستگیو)دقیقوطور مستقلبهشدهدادهوعدهخدماتارائهتوانایی(اعتمادقابلیت،)خدماتیامحصول

کـه همـه ایـن    .داده انـد قـرار نظرمدبیرونیودرونیمشتریاناصلیتاحتیاجاعنوانرا به)خدماتارائهبراينیازمورددانش
.شخصی سازي شده اشاره دارندبه تعریف مشترکی بنام خدماتدیدگاهها 

دانشیاساسبرسیستمرفتارآنطیدرکهشودمیگفتهفرآینديبهگرتوصیههايسیستمدرانطباقیاوسازيشخصی
جمعومشاهدهسیستمتوسطیاوشدهارائهکاربرخودتوسطمیتوانددانشاین.یابدمیغییرتدارد،کاربرازسیستمکه

مواقعازبسیاريدرونیستیکسانافرادهمهرويبرآموزشبازدهیکهاستدادهنشانتحقیقاتدر این راستا.شودآوري
)فراگیران(سیستمکاربرانها،سیستمایندرشوندیممواجهشکستبازیاد،هزینهوزمانصرفازپسآموزشی،هايدوره

بایادگیريهدفوانگیزهتخصص،جنس،سن،یادگیري،درپیشرفتسرعتدانش،سطحمانندفرديهايویژگیلحاظاز
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دهد،هارائاوبهوکردهانتخابکاربرهايویژگیبهتوجهباراآموزششیوهآموزشی،سیستماگروهستندمتفاوتیکدیگر
.داشتخواهدو بازدهی دوره هاي آمورزشیسیستمکیفیتارتقاءدربسزائیتأثیر

درنظام  آموزشی1مشتري مدارياهمیت -2-2

وجودرئیسیکفقط":میتوان آن را این چنین تعریف نمودوالتوندربیان اهمیت مشتري همین بس که از نظر سام
".کنداخراجکارمندان راهمهتواندمیشمابراي رقبايهاشسرمایهکردنخرجباکهتاوسهمواستهم مشتريآندارد

بگیریمدر نظرجامعهوسازمانمیانپلیرامشترياگرمی باشد و نام جامعهبهبزرگترمجموعهازبخشیمشتريواقعدر
و فروش محصوالت و بازاریابیحوزهدرمباحثنمهمتریازیکیسوییازود.نمتعریف آنبراياستراتژیکینقشتوانیممی

سایرکناردررامشتريتعالیبتواندالگویی کهو پیاده سازيطراحیدرعملیابتکارلذا .استمداريمشتري، موضوعخدمات
.استبسیار حائزاهمیتدهدقرارتمرکزوتوجهموردجامعهوچون سازمانمباحثی

ازرامیدانوگويکهآنهاشویممیمتوجهخدماتیوتولیديهايسازمانترینعملکرد موفقبررسیبادر این راستا 
در.اندبودهمشتريفکربهبیشترگامیکنها به این مسئله پی می بریم که آنهاآبا  تدبیري بیشتر در عملکرد اندربودهرقبا
ارایهیاکاالعرضهوتولید"یعنیمداريمشتري.مداري استمشتري سازمانها با واژه اي بناماول شکل گیرياصلواقع

."متقاضیانمنطقیواحساسیکاربردي،نیازهايطریق تامینازهاآنرضایتجلبمنظوربهمشتریانبا محوریتخدمات
اعتمادسازمانی،هرداراییارزشمندترینو؛ بعدي شرکتها و سازمانهاهايموفقیتتمامشرطپیشمشتري،رضایتبنابراین 

:)1392(درگی،نست کهآحاکی از معتبر،تحقیقاتمشترك اکثربر همین اساس نتایج.استمشتریانواطمینان

.استي قدیممشتریکيبرابر نگهدار11تا 5ینبیدجديمشتریکجذب ینههز-1
.کردینهدرصد هز10یدبايدرصد مشتر2یشافزايبرا-2
.استیگرديمشتر100در حکم فرار ي،مشتریکدست دادن از ازیانضرر و ز-3
.شرکت ها استيبعديهایتشرط تمام موفقیشپيمشتریترضا-4
.باشدیم...وسهم بازار، توسعه محصولي،چون سود آوریگردر مقابل اهداف دیریتیمدیتاولوینمهمتريمشتریترضا-5
.اوستیانمشتریناند و اطمهر سازمان اعتماییداراینارزشمندتر- 6
.استیکارآمد هر شرکتيهایتو استمرار فعالیدائميو وفادار تنها شرط بقایدائميانتخاب مشتر-7
يشدن مشتریاطالع از راضيبرایگیريدرصد و پ7درصد کار است و حل کردن آن 90يمشتریتگوش دادن به شکا-8

.درصد است3باز خورد 
.از قول داده شده عمل کردن استیشترکمتر از توان خود قول دادن و بيلب اعتماد متقابل مشترجياز راه ها-9

.رشد ما استیانآن روز، روز پایمبدانیدبایمایافتهدست یفیتکیترینکه به عالیماحساس کردياگر روز-10

استمطرحسوالاینحالاما.مشتري مداري داردمشتري ویعنینشان از اهمیت این دو واژه، همه این آمارها و نتایجلیکن 
عملکردبهبوددرواقعدرمداريمشتريآیاواست؟شکلیچههبو جامعه سازمانهاعملکردومشتريبینرابطه متقابلکه

است؟موثرسازمانها
عملکردومداريمشتريبینروابطبررسیخصوصدرزیاديتحقیقاتدر پاسخ اینگونه سئواالت می توان بیان کرد 

مداريمشتريکارگیريبهکهاستمعتقدبازاریابیمفهومبامرتبطادبیاتسنتیبطور،استگرفتهصورتو سازمانها موسسه
وکندمیشناخت بازارودركبهقادرراتجاريهايشرکتمداريمشتريچراکهشدخواهدممتازيسازمانیعملکردمنجر به

ها نهایتاًاستراتژياین.شودمیمشتریانهايخواستهوهانیازباراستاهمخدماتیومحصولهاياستراتژينتدویبهمنجر

1 - Customer Orientation
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تعالی مشتریان،فراینداعتقاد براي است2مطابق شکل شمارهپژوهش هادر راستاي این دارددنبالبهراعملکردبهبود
.داردبردرراجامعهوسازمانمشتري،بهمربوطگانه سهپیامدهايکهاستبعديهشتپارادایمی

الگوي پارادیمی فرایند تعالی مشتریان-2شکل شماره 

هايخصیصهبامداريمشتريهايویژگی1شمارهجدولدرمداريمشتريمفهومعینیدركبرايعالوه بر موارد فوق 
.استگردیدهقایسهماستبیستمقرننخستینهايدههغالبتفکرکهمداريمحصول

محصول مدار و مشتري مدارکردیهاي رویژگیوسهی): مقا1جدول ( 

مشتري محورمحصول محورنوع فعالیت 

ترارزشمندمشتریانمحصولتمرکز

مشتريقبالدرمسوولیتحولسازماندهیمحصولقبالدرمسوولیتحولسازماندهیسازمان

هدفمشتریانبرايمحصولیافتنالتمحصوبرايمشتريیافتناستراتژي

روابطاستمرارفرديتعامالتتعامالت مشتري

کثیرگروهیبرايشدهطراحی(کارههمهمحصوالتپیشنهادات
)یکسانشکلبهازمشتریان

ترکیبیهايبسته،سازيسفارشی

معیارهاي 
موفقیت

، )مشتریان موجودازیکهرازبیشترارزشکسب(مشتريازسهممشتريرضایتمحصول،سودآوريبازار،سهم
مشتريوفاداريمشتري،سودآوري

ومحصوالتاستراتژي،تدوینسازماندهی،ازفعالیتهاتماممحورمشتريدیدگاهدردهد،مینشان1جدولکههمانطور
وعملیاتوسازمانوجوديفلسفهواقعرد.استمشتريبرمتمرکزومعطوفعملکردارزیابیمعیارهايوتعامالتخدمات،

مدارانهمشتريتعامالتازفارغکهاستگراییمحصولدیدگاه،مقابلنقطهدر.دهدمیشکلمشتريرافرآیندهاي سازمانی
درپس ).2014روبین،(استهدفبازاربهآنفروشو)سازماننظراز(خوبکیفیتوعملکردباطراحی محصوالتدنبالبه
حساببهسازمانشریکعنوانبهبلکهنیستسازمانخدماتومحصوالتکنندهمصرفعنوانبهمشتري، صرفاًبهنگاهاقعو

.می باشدمدتبلندروابطقالبدرمدیریت کارا و جامع این روابط بهو نیازمی آید
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و موثرارتباطاتایجادمنظوربهمناسبزمانیکدرمشتریاننیازهايورفتارهاشناختمشتري،باروابطمدیریتازمنظور
.نمایدتامینرامشتريازنیازيتعاملهردرکههستندآنپیدرروزآمد،تکنولوژیهايباادغامبافرآیندهااین.استکاراتر
بینیکبهیکارتباطیکبرمبتنیکهفرهنگیاست؛نهفتهمدارمشتريفرهنگمفهومدرمشتريروابطمدیریتبستر

بهمنحصروخودبهمربوطنیازهايوهاخریدها،خواستهبافردیکچشمبهمشتريهربهواستفروشندگانومشتریان
درسازمانها بشمار می رودکلیهمشتریان از اقدامات بهبود عملکردروابطمدیریتومداريبنابراین مشترينگردمیفرد

که استبرد-برداستراتژيوراهبردیکبلکهنیست،بازاریابیتاکتیکیاتکنیکیکصرفاًمشتريروابطمدیریتنتیجه
باشد.موزشی می فعالیتهاي آعلی الخصوص در هر فعالیتی زمینه ساز توفیق 

یا ضرورتاختیار:مشتري مداري یا آموزش مداري در نظام آموزش مهارتی-3

انـدازي و  راهاء سرمایه هاي فکري مشتریان درونی و بیرونی سازمان ها مـی باشـد و   آموزش معیار ارتقحال که آگاهی داریم
این سئوال مطـرح  با مفاهیم نوین، تا چه حد براي بهبود کسب و کار مفید است،سیستم مدیریت  روابط با مشترياستقرار یک
در پاسخ باید گفت که این امر در سازمانها بـا  د؟کننمبادرت به چنین اقدامی نمیاین عرصهآفرینان چرا تمامی نقشمیشود که

هایی متعدد و جدي است که تفوق بـر آنهـا شـاید    انجام این کار داراي چالشدو رویکرد اختیار و ضرورت رو به رو است چرا که
ل به چنین هدفی ریزي و تخصیص منابع و تجهیز ابزار متناسب براي نیهرچند شرط کافی نیز برنامهدر توان هر سازمانی نباشد

امروزه عواملی مانند پیشرفت سریع فناوري هاي اطالعاتی وارتباطی وحرکـت فزاینـده بـه سـوي جهـانی شـدن،       . اماخواهد بود
سازمان هاي دانش بنیانی که درچنین محیط هایی فعالیت  می کنند، .محیط هاي سازمانی را بسیار پویا ومتالطم ساخته است

مادام که یـک سـازمان،   .ید وانطباق خود با شرایط پویاي محیطی نیاز به راهبردهایی نوآورانه دارندبراي ارائه ي محصوالت جد
هاي سازمانی، ساختاري پویـا  به عنوان شرایط الزم، از رهبري مناسب و ملتزم به حقوق مشتري، پرسنلی آگاه و متعهد به آرمان

نباشد، اتخاذ چنین راهبردي و دستیابی به چنین ساز و کـاري یـک رویـا    و فرآیندمحور، بازاري رقابتی و غیرانحصاري برخوردار 
.بیش نیست

درجهت هدایت یو نوینگامهاي موثرتوسعه و پویایی،در جهت  ازجمله سازمانهایی که درچند ساله اخیردراین راستا 
کارگاهی و غیره انجام داده است سازمان پیشرفته، استاد شادگردي، مراکز جوارهايمهارتفعالیتهاي سازمانی درحوزه آموزش

آموزش فنی و حرفه اي کشور وابسته به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی میباشدکه حسب وظایف و رسالت خود، فعالیت هایی 
بین کار اجراي آموزشهاي فنی ومهارتی کوتاه و بلند مدت که در قالب استاندارهاي با کدبین المللی را در نظیر برنامه ریزي و

آموزان خود با سطوح مختلف مقاطع تحصیلی و سنی درجاي جاي نقاط کشور با انگیزه ارایه گواهینامه هاي مهارتی بصورت 
کامالً رایگان پوشش میدهد که هر کدام به نوعی در این سیستم آموزشی مشغول فعالیت می باشند که با توجه به ظرفیت و 

استقبال حجم عظیم مراجعین به این سازمان، حتی افرادي که فارغ التحصیل ویا امکان سرمایه هاي فنی و تجهیزاتی موجود و
لذا از این طریق .ویا تمایل به شرکت در آموزشهاي رسمی دانشگاهی و نظام آموزش و پرورش را ندارند را فراهم می کند

امکان تسري این ،دیهاي دانش فنی و مهارتیبسادگی در قالب محیطی کامالً فنی و مهارتی با هدف خودکفایی در رفع نیازمن
را بنیاندانشفعالیتهايونیز زمینه سازي اشتغال جوانان و ارتقاي مهارت صاحبان مشاغلوفناوريانتقالوتولیددرآموزش 

.فراهم می سازد
کیفی ؛ ایه دهنده خدمات آموزشیارسازمانیکعنوانبهکشورسازمان آموزش فنی و حرفه اي گرفتننظردربااز اینرو

صورت هاي بهمختلفدیدگاه محققانازآموزشدریفیتککیفی سازي واینسازي دوره ها از اهمیت زیادي برخوردار است.
:)1387(سماوي،زیر تعریف شده است

,Peters and Watermanبرتري در آموزش ( -  1982(.
,Feigenbaumارزش افزوده درآموزش   (-  1951(.
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,Tang and Zairiتناسب با هدف ( -  1998(.
,Juran and Grynaتناسب با نتیجه و تجربه آموزشی در عمل  (-  1988(.
,Crosbyمطابقت نتایج آموزشی با اهداف برنامه ریزي شده، ویژگیها و نیازها ( -  1979(.
,Crosbyاجتناب از نواقص در فرایند آموزش ( -  1979(.
,Parasuramanاز انتظارات مشتریان آموزش  (برآوردن و فراتر رفتن- 1985(.

بر، دیگرعبارتبههستند؛متمرکزمشتريبرشوند،میگرفتهکاربهخدماتبرايکهکیفیت زمانیتعاریفبیشترکلی،طوربه
یا محصولآنبرايدهشتعییناستانداردباآنانطباقدرجهمیزانراخدمتیامحصولکیفیت یککهکالسیکنظریاتخالف

آنتطبیقمیزانرایا خدماتمحصولکیفیتکهاستکیفیتدرمدرننظریهبامطابقهادیدگاهاین،گیرندمینظردرخدمت
در سازمان آموزش فنی و مهارتیآموزشینظامطراحیمداري،مشترياصلاساسبنابراین بر. داندمیمشترينیازهايبا

بهتوجهبابلکه؛فقط بر اساس  استانداردهاي مدون آموزشییا بسته و محیطیدرشغلطراحاننظرساسابرنه،حرفه اي
به نحوي که صرفاً آموزش مداري را به یک ضرورت حیاتی محسوب می شودخدماتاینازکنندگانواقعی استفادهنیازهاي

کمی و نیازهايباراآموزشیاهدافکهاستيمستمرودبهبومشارکت،برنامه ریزياینضرورتمزیت.کندنمشتریان القا 
لیکن نگاهی خاص به این مجموعه میتواند گامی موثر در .سازدمیمرتبطاین خدماتکنندگانمصرفعملیکیفی علمی و 

.اقتصاد مقاومتی باشداشتغال پایدار و تحقق شعارراستاي اقدام و عمل در جهت

در نظام آموزش مهارتی:اقتصاد مقاومتی شعارتحققدر مشتري مداري نقش-3-1
تنگاتنگارتباطعبارتیبهاست،اشتغالوآموزشساختارهايتنیدگیهمدراقتصادينظامهرمهمویژگیهايازیکی

باید آموزشیهرواقع،دراستبودهنظردریکدیگرباهمزماناجتماعیواقتصاديهايریزيبرنامهدرهموارهآموزشوکار
بهمهارتیهايآموزش.استفراگیربامتناسباشتغالایجادآننوعترینعالیکهباشدداشتهاقتصاديتوجیهیابازدهی

بهوتوسعههايبرنامهدراساسیارکانازیکیعنوانبهفناورانههايتوانمنديارتقايوانسانینیرويتوانمندسازيدلیل
همیناز.نمایدایفاتوسعهاهدافبهدستیابیدررامهمینقشتواندمیکهرودمیشماربهتصادياقبعددرتوسعهویژه
هايآموزشتوسعهاقتصادي،توسعههايبرنامهمبنايبربایدکهرسدمینظربهضروريامريهاآموزشاینبهتوجهروي

.گیردرارقتوجهموردهادولتاجراییهايبرنامهبستهدرنیزمهارتی
(مد رهبرىمعظممقامتدبیربااست،گرفتهقرارتوسعهمسیردر1404اندازچشمافقباایراناسالمیجمهوريکهاکنون

ووظیفهفراخوربهمختلف جامعهنهادهاىوسازمانهاشایسته استسال،هربراىعنوانویک  ناماختصاصدرظله العالی)
عنوان باامسالنامگذارىدرو دوراندیشىدقت.کنندتالشوریزىنام، برنامهاینذیلاهدافبهدستیابىخود درکارکرد

اولویت، یکعنوانبه»مقاومتىاقتصاد«اهداف بهدستیابىکهداردتأکیداین  نکتهبر»عملواقداممقاومتى،اقتصاد«
ومشخصاز اقداماتدقیقىبرنامهضرورت داردوبودهادىاقتصنظامو کنشگرانافرادمسئوالنه»عملواقدام«مستلزم
انعطافجهادي،رویکردينظیراقتصاد مقاومتىنظاماصلىهاىمولفهدردقت.شودتعریفمقصودبه ایننیلبراىهدفمند

غیرهومردمىهاىتاز ظرفیگیرىبهرهخوداتکایى،وداخلى، خودکفایىتولیدزا،درونتوسعه،مولدساز،فرصتپذیر،
هاى ظرفیتوفردىهاىيبه توانمندآگاهوماهرتوانمند،انسانىاقتصادى، نیروىنظامایناساسوپایهکهمیدهدنشان
وعالمانهمقاومتى، تدبیراقتصادتحققکه میتوان براياستداخلىانسانىهاىتوان سرمایهازیرىگبهرهباتنهاوبودهملى
توسعهبراىهایى هدفمندبرنامهاستضرورىمقاومتى،نظام اقتصادهاىبنیاناستحکامبراىعبارتىبه.کردهمسئوالناقدام

نقشتواندیممهارتىنظام آموزشخاصطوربهوآموزشىنظامهاىشکبدونکهکردتعریفجامعهانسانى درهاىسرمایه
رشدوماهرانسانىنیروىتربیتبراي پایهبعنوانآموزى،مهارتاز استاساس الزماینبر.باشدداشتهامراینسزایى دربه

اصلیمتولیانازیکیعنوانبهکشور،ايحرفهوفنیآموزشسازماندر این خصوص نیز .نام برداقتصاد مقاومتىیافته
اقتصاداهدافتحققمنظوربهاجتماعی،رفاهوکارتعاون،وزارتهايبرنامهباهمراستاکشوردرمهارتیهايآموزش
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سایرباهمراستابتواندتااستنمودهمقاومتیاقتصادعملیاتیهايبرنامهوهاسیاستراهبردها،تدوینبهاقداممقاومتی،
دستورالعمل 3و راهبرد 5بند مطابقکه در این راستا نمایدایفاامراینتحققدرراخودسهمکشوراجراییدستگاههاي

بعنوان رکنی در پیاده سازي رسالت سازمانیمشتري مداريات مرتبط بابه موضوع)2( جدول شماره مقاومتیاقتصادانیسازم
.که نشان از اهمیت این موضوع و اهتمام سازمانی در جهت نیل به این هدف مهم می باشداشاره می کند

راهبرد و سیاستهاي سازمانی مرتبط با مشتري مداري-) 2(جدول
:کشورايحرفهوفنیآموزشسازمان3راهبرد

مهارتی،هايآموزشارتقاءوتوسعه
:مقاومتیاقتصاد5بند

بابویژهارزش،در ایجادآنهانقشبامتناسبمصرفتاتولیدزنجیرهدرعواملعادالنهسهم بري
.تجربهینی وکارآفرخالقیت،مهارت،آموزش،ارتقاءطریقازانسانیسرمایهسهمافزایش

سازمانآموزشیمنابعواستانداردهاساماندهی:06سیاست
کارمحیطبرمبتنیومحوريتقاضارویکردبامهارتیآموزشالگوهايواستقرارطراحی:07سیاست
ايحرفهوفنیآموزشمراکزکلیهدرشغلیوآموزشیمشاورهتوسعه:08سیاست
مهارتیهايآموزشتوسعهالگويرواستقراطراحی:09سیاست
نظاممدارج علمیوهاازاعتبارگواهینامهمتقابلبرداريبهرهبرايالزمسازوکارهاينمودنفراهم:10سیاست

کشورورسمیرسمیغیرآموزش
بر اساسسازمانآموزشیمراکزتجهیزاتتکمیل/ارتقاءوآموزشیفضاهايبهبود/توسعه:11سیاست

شیآموزهاياندارداست

بهنیازمداريمشتريموفقاجراي؛ تحقق اقتصاد مقاومتیعلیرغم مساعد بودن شرایط حاکم بر سازمان در جهت واقعدر
عالیمدیراناشتیاقوتعهد.یابدجریانپایینبهباالازبایستمیمداريمشترياوالً:داردعاملهاي زیاديشدنهمتراز
همانگونه که طبق فرمایشات مقام ارشد .داردسازمانسراسردرمداريمشتريساختنجاريودر ساريبسزایینقشسازمان

نیو تمام تالشمان را در انجام امیدقت کندیبااست ویمهارتيارائه آموزش هایاصلریمسيمحورسفارش"1این سازمان
دی، محصول ما مهارت است که بازار بايو حرفه ایبه نام آموزش فنمیخانواده بزرگ هستکیما رایز.میرسالت به کار بند

.شودمیمشخصاین سازمانآیندهاستراتژيدرمداريمشترينقش مهمگونهبدینو" .ما باشدداریخر
تلفیقزومل3در شکل شماره واقعدر.استو فرهنگعملیاتاستراتژي،اثربخشتلفیقحاصل، خوباجرايیکاینکهاًثانی
.استشدهدادهنمایشخوبیبهمشتریانمدیریتچارچوبغالبدراصلسهاین

کشور يو حرفه ایسازمان آموزش فنسییر-سازگار نژادنیمحمد ام-1
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در نظام اموزش مهارتیمشتریانمدیریتپیشنهاديچارچوب-3شکل شماره 

ردب-بردمدارمشتريهاياستراتژيازاقتصاد مقاومتی،بحثدرموفقنظام آموزش مهارتیبر طبق این چارچوب،بنابراین
تجربهیکبهمنجرآنهاعملیاتوفرآیندهاکهکندمیحاصلاطمینانسپسکند؛استفاده میخوداهدافحصولبراي

مشتريباتماسنقطهدرکارمندانآندرکهکندمیترویجرافرهنگیو همزمانشودمیمشتريبرايمطلوبودلخواه
.دارندرامشتريرضاي نیازاوعالیخدماتارایهبرايالزمانگیزهوآموزش

اقدام و عمل در امر مشتري مداري در نظام آموزش مهارتی:-3-2
ایم که بارها شنیده.استدشوارنیز بسیارآندرستسازيپیادهاقدام درجهت مداري،مشتريزیاداهمیتعلیرغم

رود که معنایی عار صرف به سمت تحقق پیش میهستند اما این ادعا تنها زمانی از حد شمداريها مدعی مشتريسازمان
هاي مدار است که دیدگاه فرآیندي در آن حاکم باشد، کانالسازمانی به واقع مشتري.مشترك و غیرضمنی براي آن قائل شویم

رخط، ارتباطی موثق و متعددي را براي مبادله اطالعات از مشتري به خود و برعکس تمهید کند، با مشتریان خود ارتباطی ب
درراخود)استایشانبهموثرشنیدنوسوابقتحلیلازناشیکه(روز از نیازهاي مشتریانمداوم و مفید داشته باشد، با درك به

تقلید،صرف،طلبیمنفعتهمچونغیرکارآمديوکهنهايدیدگاهاز4مطابق شکل شماره نهایتاًوکندمصونرقبابرابر
کند که منفعت هر دو سوي طراحیدر مدیریت روابط مشتریانمدلیهوشمندي،باوبگذردیحداقلوقدیمیاستانداردهاي

.هاي معقول و نیازهاي متنوع مشتریان موظف بداندمعامله را برآورده سازد و خود را نسبت به خواسته

دیدگاههاي حاکم بر فضاي کسب و کار-4شکل شماره 
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ها اي را براي نقشبندي سه الیه، عموماً دستهمدیریت روابط مشتريان مکاتب مختلفمبدعان و واضعشایان ذکر است که
اما بیشترین حجم از تعامالت را دربر استترین سطح جاي گرفتهالیه نخست که در پایین.هاي آن در نظر دارندو مسئولیت

ها، پایش رخدادها، ت ابزارها، پاسخگویی به تماساین حوزه کلیه اقدامات عملی اعم از مدیری.است1گیرد، الیه عملیاتیمی
شود؛ جایی که اما در الیه دوم به تحلیل وقایع عملیات پرداخته می.مذاکره با شاکیان، تعامل با مراجعان و غیره را دربر دارد

شناسی، ارزیابی و یبهاي آماري اقدام به آسبا هدف درك و شناسایی نقاط بهبود، با توسل بر ابزارها و روش2الیه تحلیلی
کند که نتایج آن در قالب راهبرد، تاکتیک و اقدامات عملی، به جرگه تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از رخدادها و تعامالت می

واحد و از طریق آنکه استتعامل درونیاست که وظیفه آن 3الیه سوم الیه تعاملی.گردداصالح فرآیند و عملیات بازمی
و تنها مرجع پیگیري مطالبات و حقوق مشتریان از درون واحدهاي عنوان داشبورد سازمانیط با مشتري به فرآیندهاي ارتبا
شتریان هرگز تمایل ندارند درگیر گردش کار داخل فرآیندهاي سازمان چرا که م.کنندآفرینی میدهنده، نقشسازمان سرویس

اي یکپارچه و است که به سازمان مقابل خود، به عنوان مجموعهکننده کاال و خدمات شوند، بلکه خواسته ایشان این عرضه
.منسجم بنگرند و صرفاً از یک مبداء ورودي نیاز خود را طرح و از همان نیز نتیجه را دریافت کنند

یاز مشتري محوري مهارتی؛ نعدم تعیین نقش و مسئولیت مدون درالیه هاي با توجه به آنچه که تاکنون گفته شد بنابراین 
اقدام و عمل جهت پیاده يلذا در راستااحساس میگرددموزش مهارتی آدر نظام تعالی مشتریان حلقه مفقودهمبرم سازمانی و 

سازمان آموزش در بدنهو بهره برداري از پرتال سازمانی سازي این مهم با توجه به وجود بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري
میتواندکه. استE-CRM)(الکترونیکمشتريباارتباطمدیریتنامبهوبپایهبرجدیديابزار در گرو، فنی و حرفه اي

موردمشتریانو تعالیحفظوتعاملبرقراريدر؛سازمانبهرساندنیاريهدفباضمن تعریف نقش و وظایف تک تک افراد، 
.گیردقراراستفاده

، در ارایه خدماتکیفیسطحارتقايعلیرغممیتواندآننتایجازگیريبهرهوالکترونیکمشتريباارتباطمدیریتازاستفاده
سازمان بطور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه آن،پیدرونمایدموثرتريکمکحرکتهاي نوآورانه درآموزش 

ي گوناگون مشتریان مهارتی هاتقاضا،آموزشهاشخصی سازي نماید و از این رو با هدفمندکردن سرمایه گذاریها و بامی گیري 
بصورت بصورت سنتی و بر اساس استانداردهاي بعضاً قدیمی وطوالنیو از دیدگاه صرف آموزش مداري مشتريودهرا تامین نم

.می کندپرهیز غیر انعطاف پذیر 

تحقیقو یافته هايروش-4

جهت هدف این پژوهشو با توجه به ی) درباره تحقق اقتصاد مقاومتیالعال(مد ظلهيمقام معظم رهبردیبه تاکبنا هیحال
روش به،یدر نظام آموزش مهارتيمشترينسبت به آموزش مداریآموزشيمداريضرورت اقدام و عمل در امر مشترنییتب

مطالعهازپس.پرداخته شديمداريمشتريو الگوهاندهایفرام،یبه مطالعه مفاهيکتابخانه ا-یفیتوص- یشیمایپيگردآور
موزش فنی و حرفه آمطالعه موردي در اداره کل پدیدهاینکنندهعوامل ایجادتبیینمنظوربهموجود،و مبانی نظريادبیات

سرگروهها ونفر از40تعدادوو پژوهشآموزشحوزهکارشناسانازنفر7تعدادباافتهیساخت ریغمصاحبهاب،اي گیالن
آغاز کارشناسان برجسته اداره کلازیکیباانجام مصاحبهباهامصاحبهفرایند.صورت پذیرفتآموزشی کارگاههايمربیان
تعداد دیگري از اسامیایشانطریقازوشداستفادهبرفیگلولهنمونه گیريازنظري،اشباعبهرسیدنجهتسپسوگردید

هاي مصاحبهاز بدست آمدهیجنتادر این راستا از .ه شدآورددستبهداشتندیهتجریامطالعه،تحقیقزمینهدرکهراافراد
-E(الکترونیکمشتريباارتباطمدیریتیا بعبارتی الکترونیکیمشتري مدارياستقرارسمت، اکثر نظرات بهانجام شده

1 - Operational CRM
2 - Analytical CRM
3 - Collaborative CRM
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CRM( شاملمهارتیراه اندازي جامعه مجازيمورد نظر شاملمهمگزینه هايمعطوف بود که)مان مهارتی، تازه تاالر گفت
آیتمهاي مهارتی مورد نیازسفارشی سازي استانداردهاي آموزشی براساسسامانهو)نظر سنجیسامانه هاي فنی و مهارتی،

محقق با طرح سئوال بازپاسخ نسبت به جمع آوري و جمع کارشناسان، بامصاحبهازپساخذ گردید از اینرو وصنایعافراد
سازمان بیرونی با مشتریان ایشانبه جهت ارتباط مستقیمدر خصوص  گزینه هاي احصا شده فوق الذکرمربیانت بندي نظرا

و در این راستا پیشنهادات ذیل در شداقدام کارگاههاي آموزشی طی جلسه کارگروه مربیان در و متقاضیان یعنی کاراموزان
در یمهارتمدارييمشترمشتري ویبه اهداف تعالیابیشن در دسترويافق هاشیدایپيسازنهیزمو جهت تحقق این مهم 

.موزش فنی و حرفه اي استخراج گردیدسازمان آندهیآ

نتیجه گیري:- 5
اجراي کهجاآنازاست آموزشیهايبرنامهارایهمتضمنصرفاًمحورآموزشیایادگیريبرمبتنیفرایندهايامروزه

دررواینازباشد،میعملکرد سازمان هاي آموزشیارتقايمعیارها درمؤثرترینازیکیآموزشیيفرایندهادرست و بهینه 
وراهنماییدرس،مدیریتمحتوا،عرضههايمهارتمحتوا،برتسلط،درستدوین طرحشاملهاییمؤلفهآموزشیارزیابی

پاسخاما همه این موارد دارندباالییاهمیتتدریسوآموزشدراخالقیمسایلوارتباطیمهارتهايیادگیري،ارزیابیمشاوره،
که این مهم ،داردنویندانشواطالعاتباانطباقبهنیازمتعدد و متنوع متقاضیان با ویژگیهاي مختلف نیست ونیازهايگوي

تعدادازیهاي متغیر شغلی فناورموزشهاي مهارتی با دنیايآموزش فنی و حرفه اي کشور به دلیل در گیر بودن آدر سازمان 
اجرايطریقازبهبودوپیشرفتمسیردرنهادنقدمخصوص،ایندرمؤثراز راهکارهايیکی.استبیشتري برخوردارچالش

.باشدمیمداريفازمشتريویژهبهوتعالیهايمدل
در بین کارشناسان جهت ارایه خدمات برتردر این سازمانمداريمشتريزیاد استقرارضرورتبیانگرپژوهشایننتایج

کیفیتهموفنیکیفیتهمچرا که این اقدامو مربیان بعنوان مشتریان درون سازمان نسبت به مشتریان بیرونی سازمان است
بهراخدماتاینکه"روشی"هموکندمیکسبمشتريکه"چیزي"همدیگر،عبارتبهگیرد،میبردرراعملکردي

مشتريگروههايازیکهربراياصلیاحتیاجاتساختاراینکهبهتوجهبارا متحول خواهد ساخت. از این رو آوردیمدست
برآوردنمبنايبرنظامیوبپذیرندراعناصروساختارهااینموزش مهارتیآنظام اگر،باشددرونی و بیرونی می تواند متفاوت

زمینهدرآموزشیکارگاههايبرگزاريخصوص،ایندر.یابدمیافزایشمهارتیآموزشمشتریانرضایتکند،طراحیآنها
باکیفیتبهبودتیمهايتشکیلهمچنینغیرآموزشی،وآموزشیکارکنانومدیرانبرايمداريمشتريومشتريمفاهیم
باشد.سودمندتواندمیانمشتریبهآموزشیخدماتکیفیبخشارتقايمنظوربهآموزشیمشاورانومراکزرؤسايعضویت

:شودمیپیشنهادمطالعهایننتایجراستايدرزیرراهکارهاينکات،اینگرفتننظردربا

پرتال بعنوان عضوي از ی که هر فرد پروفایل مختص خود درصورتبه؛مشتريهربرايپرتال سازمانیسازيشخصی
در ارتباط خواهد بود و سازمانرا با یشتريمدت زمان برتدر اینصو.فنی و حرفه اي داشته باشدآموزش خانواده 

.استقبال کندید نیزخدمات جدآموزشها یااز یشود تا به خوبیموجب مآموزشهااز خدمات و يویترضا
افراد ، انتخاب آیتمهاي آموزشی مورد نیاز توسط انعطاف پذیري درراه اندازي سامانه اعالم نیاز آموزشی با قابلیت

؛ در این سامانه متقاضیان با رویت استانداردها می توانند آیتمهاي مهارتی مورد نیاز را انتخاب نموده و ایع و صنوفصن
کد استاندارد تولید کند و ،ن و غیرهویو عنایا موارد مورد نیاز را اضافه نمایندو سامانه متناسب با ساعت آموزش

به سپسو  تهیه برنامه زمانبندي آموزش و مربی توانمندموزش جهت انتصاب آسپس درخواست جاري به واحد
از طریق پروفایل شخصی قابل متقاضیفرایند کار نیز همواره توسط فرد. اینمراکز آموزشی مجهز ارجاع داده شود

یاصنعت بدون درگیر شدن با پیچیدگیهاي درون سازمانی، در اسرع از این طریق فردرویت و پیگیري خواهد بود و
با ذکر عناوین تواناییهاي موفق به اخذ گواهینامه مربوطه؛طی دورهسپس ت با اعالم نوع مهارت درخواستی ووق

گردد.مهارتی گذرانده شده می
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امکان ارتباط با ؛ به نحوي که متقاضیان (مشتریان بیرونی) سازمانراه اندازي ساماته تعاملی مشتریان درونی و بیرونی
در جهت ارایه سئواالت فنی حین و یا بعد دوره هاي آموزشی در قالب تاالرهاي گفتمان را مربیان و متخصصین امر 

و بانک اطالعاتی حاصل از این پرسش و پاسخها موزش و یادگیري قطع نخواهد شدآداشته باشند بدین ترتیب روند 
رد.یگ) مورد استفادهدر حرف مختلف(می تواند تبدیل به یک دایره المعارف مهارتی غنی 

روندهايردیابیراه اندازي سامانه نظر سنجی و ارزشیابی مهارتی قبل و بعد دوره آموزشی و بازخوردگیري و
اهداف سازمانی و آموزشیچارچوبدرمشتريهرشغلیرفتار

العملعکسسریعتراپلیکیشن هاي نرم افزاري موبایلی و تحت وب جهت دریافتمعماريازشدنمندبهره
و میزان رضایتانتظاراتازاطالعدرمشتريتوانمندیهايمربوط و باالبردناز طریق کانالهايمشتریان

:شودمیخالصهقانوندودرمشتري مداريکهگویدمیدرستیبهلئونارداستیوکنه کالمدرو

."استمشتريباحقهمیشه":اولقانون
."بخوانیددوبارهرااولقانونست،نیمشتريباحقکنید،میاگرفکر: "دومقانون
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