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  پيشگفتار
 
 

هاي سياست، اقتصاد، علم و ها در عرصهاي از دگرگونيجهان امروز با مجموعهدر شرايطي كه 
عنوان يكي از  اورانه بههاي فنّ رو است، قابليت هي وسيع روبا هاي زندگي در دامنهفرهنگ و شيوه

رود؛ اهميت اين شاخص تا جايي  شمار مي هاي اصلي توسعه در فضاي رقابت جهاني به شاخص
 يت انساني در فرآيند توسعه بر نقش منابع طبيعي برتري يافته است.است كه نقش قابل

محور، توليد كاال با مهارت بيشتر،  از همين روي عواملي همچون اهميت يافتن اقتصاد دانش
ها را خارجي و ...، دولت ةتأثير نيروي كار در مشاغل، تربيت نيروي كار ماهر براي جذب سرماي

هاي مهارتي خود و سازگاري آن با  يفيت بخشيدن به نظام آموزشبر آن داشته است تا براي ك
 اي در اين فضا بزنند. هاي فعاالنه تغييرات جهاني، دست به اتخاذ استراتژي

هاي مهارتي  پژوهي در آموزش محوري و آينده ها، استراتژي پژوهش يكي از اين استراتژي
هاي مهارتي در كنار ساير  آموزش ةشك در مسير حركت به سمت توسع است؛ بحثي كه بي

هايي  ناپذير است؛ در اين استراتژي ضروت پرداختن به سياست ها امري اجتناب استراتژي
هاي برتر و پيشرفته و  اورانه، شناسايي مهارتهاي فنّ همچون ايجاد و تقويت توانمندي

ذ اين استراتژي ناپذير است. اتخا توليد و انتقال امري اجتناب ةهاي اشتغال در حوز فرصت
اي را به دنبال خواهد داشت و در اين مسير  هاي فني و حرفه تر به آموزش پرداختن عميق

 ها را ضروري مي سازد. نگر به اين آموزش داشتن رويكردي جامع و كالن
اي كشور در اتخاذ استراتژي مهارتي كشور در  سازمان آموزش فني و حرفه با اين رويكرد

سال گذشته اقدام به تدوين سند  3ويژه در توليد و انتقال فناوري، از  و به فرآيند رقابت جهاني
ده است. اين سازمان در سند راهبردي مهارت و فناوري، در كرراهبردي مهارت و فناوري 

محوري  سياست اهتمام به پژوهش "ها و فرآيندها استاندارد سازي، اصالح و بهبود روش"راهبرد 
 گيري را در دستور كار خود قرار داده است. سازي و تصميم در تصميم

 "آموزي و اشتغال مهارت "المللي و دومين همايش بين  سومين همايش ملي، در همين راستا
 اي كشور برگزار گرديد. در اين همايش مقاالتي در چهار نيز توسط سازمان آموزش فني و حرفه

طراحي نظام آموزش مهارتي ، هاي مهارتي در تحقق آن اقتصادي و نقش آموزش ةماسح محور
هاي  آموزش ةپژوهي در حوز ارتباطات فراملي و آينده، با رويكرد نظام جامع مهارت و فناوري

فضاي بسيار مناسبي را براي بحث و  هاي مهارتي، اي در آموزش اخالق حرفه ةتوسعو  مهارتي
هاي مهارتي را فراهم  آموزشنظران  متخصصان و صاحب پژوهشگران، ،انادتاس تبادل نظر علمي

 نمود.
ريزان  اران، برنامهذگ و سياست موارد زير مورد تأكيد پژوهشگرانپاياني اين همايش  ةدر بياني

 قرار گرفت:اي در كشور جمهوري اسالمي ايران  آموزش فني و حرفه و مديران
 ؛اي هاي آموزش فني و حرفه محوري در برنامه پژوهشراه  ةتدوين نقش �



 

هاي  اي در دنيا از طريق تكيه بر پژوهش هاي فني و حرفه آموزش ةعرصرصد تحوالت  �
 ؛كاربردي
 ؛هاي مهارتي ريزي آموزش پژوهي در سياستگذاري و برنامه اتخاذ رويكرد آينده �
 ؛اي هاي آموزش فني و حرفه ها و تحقيقات علمي در اجراي برنامه كاربست نتايج پژوهش �
هاي  اي در بخش هاي فني و حرفه آموزش ةحوزگذاري كالن در سياستدر لزوم هماهنگي  �

 ؛مدت متوسطه، آموزش عالي و آموزش غير رسمي كوتاه
منظور  هاي مهارتي به آموزش ةپژوهشي در حوزهاي مناسب كارگيري سياست هلزوم ب �

 ؛كاربست نتايج آن در ايجاد، توسعه و پايداري اشتغال در كشور
هاي  پژوهشي براي تحقق نقش آموزشكارگيري راهكارهاي مناسب  هاتخاذ تدابير و ب �

 ؛مهارتي در اقتصاد مقاومتي
آموزي و اشتغال ساالنه و  المللي مهارت هاي ملي و بين مداوم همايشبرگزاري  �

هاي مهارتي و  منظور بسط مباني علمي و پژوهشي آموزش سمينارهاي تخصصي فصلي به
 ؛گران اين حوزهنظران و پژوهش دريافت نظرات صاحب

 ةپژوهشي در حوز –اي كشور در راستاي توليد منابع علمي  سازمان آموزش فني و حرفه �
المللي  اي، مقاالت سومين همايش ملي و دومين همايش بين هاي فني و حرفه آموزش

 .جلدي حاضر منتشر نموده است 7 ةصورت مجموع را به "آموزي و اشتغال مهارت"
 اين مجموعه به موضوعات:

هاي مهارتي؛ آموزش فني و  ؛ المپياد و رقابت اي اي و آموزش فني و حرفه اخالق حرفه �
 "جلد يك " .اي و ارتباطات فراملي حرفه

پايدار روستايي؛  ةاي و توسع حرفهو پايدار؛ آموزش فني  ةاي و توسع حرفهو آموزش فني  �
 "جلد دوم" .اي، مديريت و رفتار سازماني آموزش فني و حرفه

 "جلد سوم " .اي كارآفريني و آموزش فني و حرفه �
 .اي؛ نظام جامع مهارت و فنّاوري برنامة درسي، الگوهاي يادگيري و آموزش فني و حرفه �

  "چهارمجلد "
 "جلد پنجم" .اي نيازسنجي، ارزيابي و نظارت بر آموزش فني و حرفه �
جامعه؛ مربيان و آموزش آموزي، جوانان و  اي؛ فرهنگ مهارت زنان و آموزش فني و حرفه �

  "جلد ششم" .اي فني و حرفه
 .پردازد مي " هفتمجلد " .فرهنگ كار، اشتغال و توليد ملي �

المللي، دو   محوري با نگاه بين سازي مبتني بر پژوهش كه در راستاي استراتژي مهارتاكنون 
برگزار شده  "آموزي و اشتغال مهارت"المللي و سه دوره از همايش ملي  دوره از همايش بين

هاي متخصصان، اساتيد،  ها بتوانند از طريق تبادل افكار و انديشه است، اميدواريم اين همايش
اي، دستاوردهاي مناسبي را در اين مسير فراهم  هاي فني و حرفه پژوهشگران و خبرگان آموزش

 .نمايند



 

اول
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  اي  بر آموزش فني و حرفهه



 

 

 
 

 



 
 

ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملكرد سازمان 
با رويكرد كارت  اي كشور آموزش فني و حرفه

 امتيازي متوازن
  1حميده قنبري

 چكيده
ي مستمر مهارتي ها در عصر حاضر با پيشرفت فناوري، نياز به آموزش

ي عملكردي ها توليد و ارزيابي مستمر شاخص هنيروي كار در عرص
ناپذير تبديل شده است. پژوهش حاضر با  اجتناب آموزي به ضرورتي مهارت

با رويكرد ارزيابي كارت  اي حرفهي فني و ها هدف ارزيابي عملكرد آموزش
صورت پذيرفته تا بتواند به صورت نظامگرا و  (BSC)  امتيازي متوازن

ي سازمان، ها اندازها و استراتژي قالب چشم ساخت يافته، عملكرد را در
بندي  تحليل رده يادگيري)،( رت كارآموزانجهت ارتقاء سطح مها

وري  نفعان)، افزايش بهره ذي( پذيري ، بهبود كيفيت و توان رقابتها استان
نفعان از كيفيت كاالهاي  عوامل توليد، بهبود سطوح عملكرد، آگاهي ذي

آموزش، ارتقاء  هسران هيندهاي داخلي)، كاهش هزينآفر( توليد داخل
ي مالي) ارزيابي كند. در ها جنبه( شتريانمندي م سطح رفاه و رضايت

پايان با توجه به نتايج تحقيق، پيشنهادهاي كاربردي جهت بهبود وضعيت 
 شود. گذاران اين عرصه ارائه مي ريزان و سرمايه موجود به برنامه

 
، كارت امتيازي متوازن، اي حرفهي فني و ها آموزشواژگان كليدي: 

 ارزيابي عملكرد، شاخص.
 

                                                                                                                
                                                                 Email: gh.ha20@gmail.com. دانشجوي دكتري رشته مديريت مالي، 1
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 مقدمه
خـوردار از  ؛ بركشوري است 1404، در افق ساله كشور 20انداز  اساس سند چشم  كشورمان بر

 همتكي بر سهم برتـر منـابع انسـاني و سـرماي     ،دانش پيشرفته كه گواه در توليد علم و فناوري
تـالش وافـر و    ،قـدم جـدي   ،انداز بلنـد  شك دستيابي به اين چشم بي ،اجتماعي در توليد ملي

 طلبد. ميو آموزشي كشور را   ميي علها پيش شما مجموعهپوايي بيش از 
مستلزم تغيير رويكرد كشورهاي جهان از اقتصاد مبتني بـر منـابع    ،انداز نيل به اين چشم

پايدار در ايـن كشـورها بـا     هاقتصاد مبتني بر دانش و اهميت يافتن موضوع دستيابي به توسع
 .) شايستگي است3 ،) فناوري2 ،) نوآوري و كارآفريني1سه محور 

نقش اساسي در رشـد اقتصـادي    ،كسب مهارت با رويكرد فناورانه ،نظران به اقتصاد صاحب
منـابع   ،هـا  بهينه از فرصت هاستفاد ،اشتغال پايدار و مولد هتوسع ،افزايش رفاه عمومي ،متوازن

 افزايش همبستگي اجتماعي و ملي و ايجاد تنوع در كسب كار دارد. ،اي ملي و منطقه
امكـان   ،اي انسـاني  عنوان يكي از اركان اصلي توانمندسازي سـرمايه  ي مهارت بهها وزشآم
آفريني و قابليت دسترسي همگاني را در خصـوص تربيـت نيـروي انسـاني متخصـص و       ثروت

كارآفريني متناسب با استعدادهاي افراد و نياز بازار كار توأمان بـا اسـتفاده بهينـه از ظرفيـت     
 آورد. مياعم از دولتي و غير دولتي فراهم  مي ي مختلف بوها بخش

سـازي و   گيران ارشد كشور در يكپارچه آموزي، عزم جدي مديران و تصميم اهميت مهارت
يكـي از   ،ي موجـود هـا  ي شغلي و ارتباط هوشمندانه آن با سـاير آمـوزش  ها هماهنگي آموزش

بـا سـاماندهي و   ي راهبردي براي سرآمدي كشورمان در منطقـه و جهـان اسـت تـا     ها اولويت
در قالـب نظـام آمـوزش مهـارت و      ،كاربر عملي از علـوم  هتبيين يك ساختار آموزشي در حوز

توانمندسـازي و بـه    ،ط احـراز اشـتغال  ياي و نظـام شـرا   فناوري در كنار نظام صالحيت حرفه
 سازد. ميكارگيري مطلوب نيروي انساني را ممكن 

اي  ي عملكرد سـازمان آمـوزش فنـي  وحرفـه    شود مگر با ارزياب ميگفتارمان ميسر ن ميتما
گذاران كـل   مشي از سوي سياست ي خطها همسو با اولويت ،صورت چند بعدي ههم ب كشور آن

ابزارهـا و   پـنجم توسـعه كشـور    هسـاله و قـانون برنامـ    20انـداز   كشور با نگاه به سـند چشـم  
رسي هستند اما بايد اي قابل دست ها حرفه گيري كيفيت آموزش ي زيادي براي اندازهها شاخص
توجـه   ...هاي موجود جامعـه و  همراه با ظرفيت ،ردي مختلف در داخل و خارج سازمانبه رويك
اسـت كـه در    (BSC) است از روش كارت امتيـازي متـوازن   ها مفيد يكي از اين روش ،داشت

 اين پژوهش استفاده شده است.

 بيان مسئله
اي عيني يا ذهني  ، حل مسئلهها ت ناشناختهها، شناخ هر تحقيقي به دنبال پاسخ  به پرسش«

طـور خالصـه صـورت     االمكان بـه  و يا نزديك شدن به حقيقتي است. دراين قسمت بايد حتي
 .»اي كه درصدد تحقيق روي آن هستيد روشن شود مسئله
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بيـت نيـروي كـار مـاهر     ثيرگذار در ترأيكي از عوامل مهم و ت اي حرفههاي فني و  آموزش 

انـدركاران   دسـت  گـذاران  و  ها، مورد توجه سياست زايش اثربخشي اين آموزشافاست. امروزه 
عنـوان متـولي    كشور به اي حرفهسازمان آموزش فني و  ي مهارت  قرار گرفته است.ها آموزش
 نقش قابل توجهي در اين خصوص دارد. اي حرفهي فني و ها آموزش
: در يــك چهــارچوب منظــور افــزايش اثربخشــي عملكــردي، شــوراي همكــاري اروپــا  بــه

آموزش و پرورش و كارآموزي در سـال   هاستراتژيك براي همكاري كشورهاي اروپايي در زمين
كيـد نمـوده   أبر اهميت ارزيابي عملكرد به منظور رسيدن به كيفيت آموزش مطلـوب ت  2009

بـه   BSCدهد كه رويكرد  چون   ي عملكرد ارزيابي سازمان نشان ميها است. بررسي شاخص
.. ، ابزار مناسبي بـراي  .يندهاي داخلي و ماليآي فرها اد عملكرد سازمان از جمله حوزهابع ههم

اساس در اين پژوهش ارائـه الگـوي ارزيـابي عملكـرد       همين ارزيابي عملكرد سازمان است. بر
 مورد توجه و عنايت قرار گرفته است.     BSCسازمان با رويكرد 
ش واقعي را در عمليات ايجاد كند از دارد تا بينني اي حرفهمان آموزش فني و آنچه كه ساز

؛ ي مالي ِهدايت عملكرد آينده وكمك در اجـراي اسـتراتژي اسـت   ها متوازن كردن دقت اندازه
اگر ارزيابي استراتژي به  ها پاسخ مي دهد. روش كارت امتيازي متوازن به اين چالش ،بنابراين

از  و تفاده كنـد نقـاط قـوت داخلـي اسـ     توانـد از  سـازمان مـي    بخش انجـام شـود   اي اثر شيوه
در برابر آنها ازخود دفاع كند  نمايد تهديدات را شناسايي و برداري مي هاي خارجي بهره فرصت

 و سرانجام بيش از آنكه نقاط ضعف داخلي زيان بار شوند از نيروي آن بكاهد.
پـذير اسـت    هاي عملكرد اجتناب سازي واقعيت ايجاد مكانيزم ارزيابي عملكرد جهت شفاف

ارزيابي وجود دارد عملكرد بدرستي ارزيـابي   هاي موجود يي كه در روشها ليكن به دليل نقص
ي گذشــته براســاس عملكــرد هــا هــاي مــالي ســنتي بــراي مقايســه دوره نمــي شــود انــدازه

هاي اسـتاندارد مسـاعدت كمـي در بهبـود      استانداردهاي داخلي طراحي شده است اين اندازه
نتيجـه مـديران    در هـا دارنـد.   كيفيـت يـا فرصـت    –كاركنـان   –نفعان  يهاي ذ شاخص هاولي

بـراي رفـع ايـن    اتخاذ نماينـد   توانند توجه به ارزيابي صورت گرفته  تصميمات درستي را نمي
ـ  اندازها و استراتژي دهد كه سازمان چشم مشكل روش كارت امتيازي متوازن اجازه مي   هها را ب

هـاي   انـدازه  كه شرح استراتژي سازمان از طرق اهداف و تهيه يك چارچوب تفسيركند هوسيل
كـه از   هـاي قابـل سـنجش را    اي از انـدازه  شـود ايـن روش مجموعـه    انتخاب شـده بيـان مـي   

و بـراي اسـتفاده مـديران در برقـراري ارتبـاط بـا        كند انتخاب مي شود ها مشتق مي استراتژي
شود همچنين چارچوبي بـراي   مي هدايت عملكرد سازمان نائل نفعان خارجي و كاركنان و ذي

 اسـتراتژي بـه اصـطالحات عمليـاتي و     هبرقراري ارتباط با اسـتراتژي ترجمـ   تعريف پااليش و
 كند.       بخشي استقرار استراتژي فراهم مي ارزيابي اثر
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 اهميت و ضرورت موضوع
 و هر تحقيقي مستلزم صرف منابعي است. دراين قسمت سعي كنيد با اتكاء بر بيـاني عملـي  «

اهميـت يـا    بـي ايد  مستند جايگاه تحقيق خود را بيان كنيد. نشان دهيد موضوعي كه برگزيده
اي خـودداري   درج مطالـب كليشـه   از گيرد. لطفـاً  ميارزش نيست و بنا بر ضرورتي صورت  بي

   .»نماييد.
نگر كاپالن و نورتون چهارمنطقه را شناسايي كردند كه هر يك از آنها نمايا 1980 هدر ده

ينـدهاي داخلـي و   آ: مـالي، مشـتريان بيرونـي، فر   كي از وجوه مهم سازمان بوده، چهارمنطقهي
نوآوري و يادگيري، آنها معتقد بودند كه چهارمنطقه فوق، ديدگاهي متـوازن در هـر سـازمان    

بـه كـاري   يي تحت هريك از اين چهار منطقه  هيچ حـوزه  ها آورد و با ايجاد نسخه وجود مي هب
كـارت امتيـازي   ( . ايـن روش والـه وردي تقـوي)   1386تهـران و  ( مهمي ناديده نخواهد مانـد 

ينـدهاي  آ) در ارزيابي عملكرد با درنظر داشتن چهاربعـد مشـتري، مـالي، فر   BSCمتوازن يا  
تواند براي سنجش و بهبود عملكرد  با شعار آنچه كه سنجيده  داخلي و نوآوري و يادگيري مي

هـاي   بعدي در آموزش به نتايج چند بعدي و از ظرفيت ي تكها شود از جنبه اجرا ميشود،  مي
 نهفته در سازمان به نتايج بسيار مفيد دست يافت.

در اين تحقيق سعي شده است تا با تكيه بر روش كـارت امتيـازي متـوازن بـا توجـه  بـه       
ت گرفته ئشور كه نشك اي حرفهاهداف سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و 

پـنجم توسـعه     هكشور و ساير اسناد باالدستي از جمله قانون برنام هسال 20انداز  از سند چشم
كاركنـان، توانمندسـازي آنـان، ايجـاد      هباشد دست يافت. با اين روش ضمن مشاركت كلي مي

ديگر، انسجام در كاركنان بابت انجام تعليمات خرد و كالن، هماهنگ شدن كليه سطوح با يكـ 
، بهينـه مصـرف كـردن بودجـه     هـاي آزاد)  كارآموزان و آموزشـگاه ( نفعان خارجي رضايت ذي

 اختصاصي مورد توجه قرار گيرد.

 اهداف پژوهش
ه الگويي جهت طراحي و استقرار نظام ارزيابي عملكرد سازمان ئارا ،هدف اصلي پژوهش حاضر

ـ ارا ،رعـي پـژوهش  اسـت. اهـداف ف   BSC  اي كشور با رويكرد آموزش فني و حرفه ه تعريـف  ئ
 ،ي ارزيـابي هـا  شـناخت و تحليـل شـاخص   BSC  مناسبي از الگوي ارزيابي عملكرد با رويكرد

 طراحي چارچوب مناسب جهت استقرار الگوي ارزيابي هستند.
ال اصلي: طراحي نظام ارزيابي عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بـا  ؤس

 يي دارد؟ها شاخصو  ها لفهؤم ،چه ابعاد BSCرويكرد 
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 ي تحقيقها فرضيه
ــي - ــه مـ ــارويكرد    چگونـ ــازمان بـ ــرد سـ ــابي عملكـ ــام ارزيـ ــوان در نظـ ــه  BSCتـ بـ
 ؟ هاي آموزش ديده پرداخت ي عملي براي بهبود و مشاركت گروهها مشي خط

ــه مــي - ــا رويكــرد   چگون ــابي عملكــرد ســازمان ب ــوان در نظــام ارزي ــه ايجــاد   BSCت ب
 ا براي هر طيف متقاضي پرداخت؟ي اطالعاتي راهنمها سيستم

بـه تطبيـق و    BSC چگونه مـي تـوان در نظـام ارزيـابي عملكـرد سـازمان بـا رويكـرد         -
 ي تصويب شده براي تقاضاهاي شناسايي شده پرداخت؟ها نوآوري دوره

ــه مــي - ــا رويكــرد   چگون ــابي عملكــرد ســازمان ب ــوان در نظــام ارزي ــه ايجــاد   BSCت ب
 پذير دست يافت؟ هاي نخبه و قشر آسيب وههاي حمايت مالي براي گر طرح
بـه طراحــي     BSCتـوان در نظـام ارزيـابي عملكـرد سـازمان بـا رويكـرد         چگونـه مـي   -
 اي دست يافت؟ منطقه ي جديد متناسب با نيازهاي بازار اشتغال ملي وها دوره
بــه برقــراري  BSCتــوان در نظــام ارزيــابي عملكــرد ســازمان بــا رويكــرد   چگونــه مــي -
ــ ــا هبرنام ــارت ه ــاربردي مه ــاتي و ك ــان و    ي عملي ــار كاركن ــل ك ــده در مح ــب ش ــاي كس ه

 شاغلين سازمان دست يافت؟
ــه مــي - ــا رويكــرد   چگون ــابي عملكــرد ســازمان ب ــوان در نظــام ارزي ــه ايجــاد   BSCت ب

ــارآيي بــراي فرهــا مكانيســم تقاضــاي موجــود و آينــده بازاركــار ملــي و   هينــد اطالعــات درب
 اي دست يافت؟ منطقه
بــه تــرميم    BSCتــوان در نظــام ارزيــابي عملكــرد ســازمان بــا رويكــرد  ونــه مــيچگ -
هــاي قـديمي بــراي ورود بــه بخــش   ي بـراي آمــوزش  افــراد بيكـار در بخــش  هــا مشــي خـط 

 دست يافت؟ ICTجديد 
 بـه اثربخشـي و  BSC تـوان در نظـام ارزيـابي عملكـرد سـازمان بـا رويكـرد        چگونه مي -
 رسمي و  بازار كار دست يافت؟                          وري گذار بين يادگيري غير بهره

بـه ايجـاد يـك      BSCتوان در نظـام ارزيـابي عملكـرد سـازمان بـا رويكـرد        چگونه مي -
 مشي فعال براي مبارزه با افت تحصيلي در تمام سطوح دست يافت؟ خط

 روش كلي تحقيق
منظور استخراج به  .ي تحقيق كمي وكيفي استفاده شودها در اين تحقيق از تلفيق روش

پس  شود. اندركار ارزيابي عملكرد مصاحبه مي ي تحقيق با خبرگان دستها و شاخص ها لفهؤم
 شود. االت استفاده ميؤگويي به س ييديه از خبرگان از روش پيمايشي به منظور پاسخأاز اخذ ت

 جامعه تحقيق  -قلمرو مكاني
عنوان پايلوتدر سال  تهران به اي رفهحاين پژوهش در ستاد سازمان و  اداره كل آموزش فني و 

 انجام شده است. 1392
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 ها و ابزار مورد استفاده براي آن  هاي گردآوري داده روش
به دو صورت حضوري و  ها البته پرسشنامه پرسشنامه هستند. تحقيق مصاحبه وابزار 

 الكترونيكي ارسال گرديد.

 ها هاي تحليل داده روش
 حليل عاملي استفاده شده است.از روش ت ها براي تحليل داده

 قلمرو پژوهش
 قلمرو موضوعي پژوهش �

 ،ي ماليها موضوعات قلمرو ارزيابي عملكرد در حوزه هكلي ،اين پژوهش از نظر موضوعي
اي كشور را در  نفعان سازمان آموزش فني و حرفه يادگيري و نوآوري و ذي ،فرآيندهاي داخلي

 گيرد. ميبر 
 قلمرو مكاني پژوهش �

صورت پايلوت در استان تهران)   هب( ها اداره كل در استان 31هش در ستاد سازمان و اين پژو
 شود. ميانجام  ،پايگاه نخبگان مهارت در ستاد سازمان ،هاي آزاد و آموزشگاه

 قلمرو زماني پژوهش �
شود ولي با توجه به ماهيت پژوهش تا  ميانجام  92زماني اين پژوهش در سال  از نظر

 گيرد. مييابي به نتيجه مورد برسي قرار  الگو تا از دست طراحي و آزمايش

 هاي تحقيق موانع ومحدوديت
مثل كمبود منابع علمي، دشواري دسترسي به منابع اطالعاتي، كمبود سوابق تحقيق، «

 »زمان در اختيار هاي دسترسي به خبرگان، كمبود دشواري
آشنايي كارشناسان از ارزيابي و عدم  اي حرفهآموزش فني و  هتحقيق در حوز هنبود سابق

 عملكرد سازمان به روش كارت امتيازي متوازن از جمله موانع تحقيق حاضر مي باشد.

 هانتايج و دستاوردهاي تحقيق همراه با پيشنهاد
 ، رشد ودر جهت افزايش توليد ملي هر سازماني ارائه خدمات و ... با كيفيت عاليهدف غايي 

نقاطي  ها و عيين گلوگاهتتواند به  متوازن مي جامع و دفمند،ه ،ارزيابي صحيح توسعه است.
اين مقاله ضمن  كمك شاياني نمايد. كه محدوديتي براي عملكرد ماكزيمم سازمان هستند،

كارت امتيازي متوازن) درصدد ارائه مضامين و ( هاي معروف كارگيري يكي از مدل هب
اي كاربردي از نقشه استراتژيك،  ا ارائه نمونهتا ب .باشد ي ارزيابي سازمان ميي عملكردها لفهؤم

ي ها با لحاظ كردن تماتي جنبه و  ها ، اوزان شاخصپذيري انعطاف ،بتواند با قدرت تفكيك باال
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سازي الگو و تشكيل جلسات  ، پيادهجذب افراد نخبه وري كاركنان و بهره ءارتقا در كليدي،

رفع موانع  در شناسايي و ..ي آموزشي و.ها نامه گروهي. تعريف شاخص گرايش به انعقاد تفاهم
 اقدام نمايد.

 منابع 
انتشارات  رابرت كاپالن وديويد نورتون، ،محور تژيرامان استساز .)1390( بختياري، پرويز

 ،سازمان مديريت صنعتي
انتشارات رسا ، بورنهمايك بورنه و پاي پا ،كارت امتيازي متوازن .)1391( تقوي ،الهوردي

1386 
هايي براي كيفيت اموزش فني و  شاخص .اميد ،يحيي پور و ابراهيم، عمران صالح

 انتشارات سازمان –اروين سيفريد  اي حرفه
موزش فني و آراهبردي مهارت و فناوري سازمان  سند .)1390( .ديگران كورش پرند و

  .اي كشور حرفه
 



 
 

 محور هاي مهارت ارزيابي اثر بخشي آموزش
 1زهرا زماني زنوز 

  2 علي موسويسيد 

 چكيده 
است. محور  ي مهارتها ارزيابي اثر بخشي آموزشهدف از تحقيق بررسي 
اي  باشد بنابراين روش تحقيق روش كتابخانه مينوع پژوهش توصيفي 

اهدافي  يي وارتباط محتوا ي پيشين كه با موضوعها و پژوهش بوده، اسناد
دخيل در اثر  در اين مقاله عوامل گرفت. بررسي قرار دارد مورد مطالعه و

مالي و  –فني ( محور براساس نوع دوره ي مهارتها بخشي آموزش
اقتصادي و مديريت) كه شامل: ارزشيابي واكنش، ارزشيابي يادگيري، 

به اهداف شود. اگر نيل  ميارزشيابي رفتار و ارزشيابي نتايج است ارزيابي 
را به صورت وضعيت مطلوب سازمان در آينده تعريف كنيم، اثربخشي 

ي مورد نظر ها سازمان عبارت از درجه يا ميزاني است كه سازمان به هدف
آيد. در واقع اثر بخشي آموزش نتيجه يا برآيندي از مجموعه  ميخود نايل 

موجب ي طراحي، اجرا و ارزشيابي آموزشي است كه نه تنها ها فعاليت
ي دانش آموختگان ها بينش و مهارت  ،افزايش و ارتقاي سطح دانش

 شود. ميشود، بلكه موجب بهبود عملكرد افراد نيز  مي
  
محور، اثر بخشي  ارزيابي اثربخشي، آموزش مهارتواژگان كليدي:  

 آموزشي.

                                                                                                                
                                                        Email: zamanizenooz@yahoo.comريزي آموزشي،  . كارشناس ارشد برنامه1
 هاي درسي.. مدير كل دفتر طرح و برنامه2
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 مقدمه 
بـه بـازار توليـد توانـا و     ترين منابع، منجر  با ارزش عنوان بهي انساني ها در دنياي امروز سرمايه

گيـري صـحيح    كشور و جامعه در گرو بهره هشود. رشد و توسع ميها و جوامع  امكانات سازمان
يافتـه بـا     ملـل توسـعه   هست. با نگاهي تطبيقي به كشورهاي جهان و مقايسـ ها از اين سرمايه

يـن جوامـع امـر    يافتگي و يا عدم توسعه ا  يابيم كه علت توسعه مينيافته در   كشورهاي توسعه
عمـق و    ،در عصر حاضر وسعت گردد. ميي انساني بر ها بلكه به كيفيت سرمايه ،تصادفي نبوده

وري، اعلم و فنـ  هويژه در زمينه و تهديدهاي محيطي و ب ها شدت دگرگوني و تحول در فرصت
ده هاي نيروي انسـاني وابسـته نمـو    و مهارت ها ها را بيش از گذشته به آگاهي موفقيت سازمان

هـاي منسـجم و    ريزي توجهي صورت گيرد و بدون برنامه آموزش بي هاست. اگر نسبت به مقول
هـا   كه بهتـرين روش نهاي توليدي و خدماتي اي دقيق در اين وادي وارد شوند حتي در سازمان

ـ   هـا  ترين شـيوه  را در گزينش نيروي كار مناسب و مناسب كـار گرفتـه   ه ي ارزيـابي عملكـرد ب
و با كيفيـت بـه نتيجـه     هاي مناسب ست عملكرد نيروي كار در نبود آموزشممكن ا  ،شود مي

 .)1383،احمدي و اخالقي( مطلوب نرسد
آمدهاي بسيار مهم آموزش اسـت يكـي از معيارهـاي ارزيـابي عملكـرد       وري كه از پي بهره
اصلي رشد و  أي مختلف اقتصادي و اجتماعي بوده و رشد مستمر آن منشها و تالش ها فعاليت

ي اقتصـادي از قبيـل رشـد    هـا  وري بر ساير پديـده  . به عالوه ارتقاء بهرهاست اقتصادي هوسعت
أثيرهـاي  و افزايش توان رقابـت اقتصـادي ت    مياقتصادي، كاهش تورم، افزايش سطح رفاه عمو

 .)2000،گيل( بسياري دارد
ـ     ريزي و تصـميم  از آنجا كه نظام برنامه   صـورت متمركـز صـورت   ه گيـري در كشـور مـا ب

ها و با توجـه بـه محـدوديت منـابع سـازماني متـولي        توان از قبل چنين پژوهش مي ،گيرد مي
مين اين نيازها جهت حركت بـه  أريزي را مجاب به ت بودجه همچون سازمان مديريت و  برنامه

هـاي توليـدي و خصوصـي     هاي مناسب و مورد نياز بخش سازي آموزش سمت طراحي و پياده
جويي در تخصيص منـابع   تواند كمك شايان توجهي به صرفه ميآن  نمود. موضوعي كه تحقق

مين نيازهاي واقعي بازار كار به نيروي ماهر از سـوي ديگـر   أبراي آموزش كيفي از يك سو و ت
 نمايد.

آن طريـق   از اساسي و محوري خواهـد شـد تـا     هاين پژوهش منجر به استنتاج سه گزين
ارائه آموزش كيفي و مناسـب منـابع انسـاني كشـور     كارشناسان آموزش برمبناي آن اقدام به 

ديدگان مهـم اسـت يـا     معنا كه تعداد آموزش انتخاب كميت يا كيفيت بدين :اول هگزين نمايد.
ي مختلف بـر مبنـاي كيفيـت خروجـي     ها : انتخاب بين روشدوم هگزين كيفيت آموزش آنان.

 ه.سوم: انتخاب بين آموزش فرد و آموزش براي توسع هگزين آموزش.
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 روش شناسي 
روش تحقيق در اين پژوهش روش  ،لذا ؛باشد با توجه به نوع پژوهش كه توصيفي مي

ي صورت گرفته پيشين كه با موضوع ارتباط محتوايي و ها اي بوده و اسناد و پژوهش كتابخانه
اهدافي دارد مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس با گردآوري مطالب مربوطه پژوهش 

 دآوري شده است.حاضر گر

  ها يافته
 اثر بخشي آموزش

اگر نيل به اهداف را به صورت وضعيت مطلـوب سـازمان در آينـده تعريـف كنـيم، اثربخشـي       
. آيـد  هاي مورد نظر خود نايل مـي  سازمان عبارت از درجه يا ميزاني است كه سازمان به هدف

اجرا و ارزشيابي   ،اي طراحيه در واقع اثر بخشي آموزش نتيجه يا برآيندي از مجموعه فعاليت
هـاي   بيـنش و مهـارت    ،سـطح دانـش   ءآموزشي اسـت كـه نـه تنهـا موجـب افـزايش و ارتقـا       

شود. تعابيري كه بـا توجـه    آموختگان مي شود، بلكه موجب بهبود عملكرد افراد نيز مي دانش
 از  است توان براي اثربخشي آموزشي بيان كرد، عبارت به مفاهيم مذكور مي

 قق اهداف آموزشيميزان تح
 ي آموزشيها ميزان تحقق اهداف شغلي كارآموزان پس از گذرانيدن دوره �
 تعيين ميزان انطباق رفتار كارآموزان با انتظارات مديران و سرپرستان �
 تعيين ميزان اجراي درست كار كه مورد نظر آموزش بوده است �
 بي به اهداف  ها براي دستيا هاي ايجاد شده در اثر آموزش تعيين ميزان مهارت �
 تعيين ميزان ارزش افزوده آموزشي �
 هاي موفقيت كسب و كار تعيين ميزان بهبود شاخص �

 ي آموزشيها داليل عمده در تعيين اثر بخشي دوره
هاي فرسايشي و زمانبري كه ذهن بسـياري از مـديران را بـه خـود      ها و چالش يكي از پرسش

منـابع انسـاني بـه     ههـاي توسـع   ي نظامهايي كه از سو مشغول كرده اين است كه چرا آموزش
وري   شود و چـرا بهـره   به يادگيري يا اثر بخشي مورد انتظار تبديل نمي  ،شود كاركنان داده مي

هاي ما به حد مطلوب نرسيده يـا تغييـر و تحـول مـورد      ي انساني سازمانها يي سرمايهآو كار
اين اسـت كـه آيـا      ،ح مي شودكه مطر هاي بعدي انتظار در رفتار آنان رخ نداده است؟ پرسش

ينــدها و زيــر آمنــابع انســاني متناســب بــا اهــداف ســازماني اســت؟ ارتبــاط فر هنظــام توســع
هـاي   گيري موفقيت و اثر بخشـي نظـام   هاي اندازه ي آن با يكديگر چيست؟ شاخصها سيستم

خ بـه  تر از همه آيا مـديريت ارشـد سـازمان اعتقـاد راسـ      اند؟ و مهم منابع انساني كدام هتوسع
فرزانگـي و    ،منـابع انسـاني بـراي ايجـاد و افـزايش خـرد جمعـي        ههـاي توسـع   استقرار نظـام 
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ي توسعه منابع انساني به مديران در ها فرهيختگي در سازمان دارد؟ اين قطعي است كه برنامه

كمك مي كنـد. ايـن     ،تجهيز كاركنان خود با آنچه براي پيشرفت خود آموزي مورد نياز است
يي آايجاد انرژي و افزايش كار  ،منابع انساني در بهبود روحيه هي توسعها ه برنامهقطعي است ك

انساني پيشگام شـدن بـراي ايجـاد     هي توسعها اين قطعي است كه برنامه ثر است.ؤكاركنان م
يك فرهنگ توانمند در قالب وظايف فردي و تيمي براي حمايت از تغيير سازماني و توسعه را 

مـديران    ،منـابع انسـاني   ههـاي در نظـر گرفتـه شـده بـراي توسـع       هدف رهنمون مي شود. با
هـاي  كارآفرينانـه    توانند توجه خود را براي به دست آوردن جوهر كسـب و كـار و مهـارت    مي

 ثر در توسعه سازماني مورد نياز است.ؤمتمركز كنند كه براي ايفاي يك نقش م
 كند: مت را چنين بيان مياي ضمن خد كرك پاتريك داليل اصلي ارزشيابي آموزشه

توجيه داليل وجودي واحد آموزش با نشـان دادن نقـش و اهميـت آن در تحقـق      �
 هاي سازمان اهداف و رسالت

 آموزشي هگيري الزم در خصوص تداوم داشتن يا تداوم نداشتن يك برنام تصميم �
ي آموزشـي را در آينـده   هـا  تـوان برنامـه   اينكه چگونه مـي  هگرفتن اطالعات دربار �

 .بود بخشيدبه
يك اصل كلي و قديمي در بين بزرگان امر آموزش وجود دارد مبني بر اينكه هر وقـت در  
يك سازمان بخواهند تعديل نيرو انجام دهند يا سازمان خود بخواهد سياست كوچـك سـازي   
را در پيش بگيرد ابتدا به دنبال واحدهايي مي رود كه با حذف آنها كمترين ضـرر ممكـن بـه    

  ،امـور كاركنـان   هدر بخش مديريت منابع انساني واحـدهايي همچـون ادار   د، مثالًسازمان برس
هـا مـدير    حقوق و دستمزد، روابط عمومي و واحد آموزش وجود دارنـد. در برخـي از سـازمان   

جز واحـد آمـوزش بـراي سـازمان ضـروري      ه آنها ب هارشد ممكن است چنين فكر كند كه هم
 ميزان اثر بخشي مورد توجه واقع مي شود.هستند. حال در چنين زماني است كه 

 ي آموزشيها ثر بر اثر بخشي برنامهؤعوامل م
تـرين آنهـا    عوامل متعددي در اثر بخشي آموزشي دخالت دارند اما به نظر مي رسد كـه مهـم  

 از : است عبارت
پشتيباني مديران عالي سازمان و ميزان اهميتي كه آنها براي امر آمـوزش و بهسـازي    �

 ساني قايل هستند.منابع ان
ميزان اعتقاد كاركنان به امر آموزش و اهميتي كه آنها براي آن قايل هستند و به طور  �

 شود. ها اختصاص داده مي كلي جايگاهي كه به آموزش در سازمان
انـد تامـل    اي كـه گذرانـده   دوره هشود تا دربار فرصت و مجالي كه به فراگيران داده مي �

 .گيرند به كار كنند و آن را عمالً
 ها وجود داشتن ابزارها و تجهيزات كمك آموزشي مناسب در سازمان �
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مكـان و شـكل     ،آوري اطالعات كـافي دربـاره زمـان    پس از جمع ها برگزار كردن دوره �

 اجراي آنها
 ها و هنجارهاي سازمان براي كاركنان تازه استخدام  شده توضيح كامل ارزش �
 ستادي از طريق آموزشهاي مديريتي مديران صفي و  مهارت هتوسع �
 ي آموزشي متنوعها روابط انساني مناسب در سازمان از طريق برگزاري دوره هتوسع �
ي هـا  گـذاري نـه هزينـه    ي سـرمايه هـا  ي آموزشي جز هزينـه ها محسوب كردن هزينه �

 مصرفي

 سطوح ارزشيابي
ه آورده شد 1كند كه در جدول  كرك پاتريك چارچوب ارزشيابي را در چهار سطح ارائه مي

 است.
شود و  قبل از اينكه كارآموز به شغل برگردد، ارزشيابي مي  ،2و  1معيارهاي سطوح 

يد آموزش بر عملكرد أيبراي تعيين ميزان انتقال يادگيري به وظايف شغلي و ت  ،4و  3سطوح 
 سازماني به كار برده مي شود.

 

 ) سطوح چهارگانه مالكهاي ارزشيابي1( جدول 
 تمركز مالك سطح

1 
2 
3 
4 

 واكنش
 يادگيري

 رفتار
 نتايج

 رضايت فراگير
 نگرش و رفتار  ،كسب دانش، مهارت

 بهبود رفتار در شغل
 نتايج سازماني

 مدل كرك پاتريك
 از است در اين مدل چهار مرحله براي ارزشيابي آموزش پيشنهاد مي شود كه عبارت

 هدر يك برنام كنندگان الف: ارزشيابي واكنش كه منظور همان واكنشي است كه شركت
مصاحبه و   ،دهند كه اين را از طريق پرسشنامه آن برنامه از خود نشان مي هآموزشي دربار

 توان بدست آورد. غيره مي
ها، فنون و حقايقي است  ب: ارزشيابي يادگيري كه همان تعيين ميزان فراگيري مهارت

 ه آن پي برد.توان ب آزمون مي اند و از طريق پيش آزمون و پس كه افراد آموخته
پ: ارزشيابي رفتار كه منظور چگونگي و ميزان تغييراتي است كه در رفتار 

توان با ادامه  را مي  آموزشي ايجاد شده است كه آن هكنندگان در اثر شركت در دور شركت
 ارزشيابي در محيط كار واقعي روشن ساخت.
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اي است كه براي آموزش صرف شده است  ت: ارزشيابي نتايج كه منظور بررسي هزينه

كنندگان تا چه اندازه قادرند اين مخارج را از طريق كار و اداي  تا معلوم شود كه شركت
وظايف به نحو احسن جبران كنند. در اين قسمت نقش آموزش در افزايش توليد، بهبود 

زايش ميزان ، كاهش ميزان حوادث ناشي از كار، افزايش فروش، افها كيفيت، كاهش هزينه
 سود آوري و ... ارزيابي مي شود.

 تجزيه و تحليل  اطالعات
ي مهارتي اجرا شده از طريق بررسي چهار ها به منظور ارزيابي واكنش فراگيران به دوره

موضوع مرتبط كه شامل محتواي دوره، مربي، امكانات رفاهي و امكانات جانبي اقدام شد و هر 
 60متغير بررسي شد و حدود  15بي شد كه در مجموع موضوع با متغيرهاي مشخصي ارزيا
ه امكانات درصد مربوط ب 20درصد مربوط به محتوا و  20درصد از متغيرها مربوط به مربي 

توان ارزيابي كلي از كاهش رضايت و  دست آمده ميه اساس اطالعات ب رفاهي و جانبي بود. بر
عمل آمده بيشترين نارضايتي از ه هاي ب طبق بررسي واكنش نامناسب كارآموزان را ارائه كرد.

استفاده از وسايل كمك آموزشي مناسب و منطبق با نيازهاي آموزشي دوره و كمترين 
 نارضايتي نيز از رفتار اجتماعي مدرس و ايجاد احترام متقابل است.
ي مهارتي برگزار شده و ها به منظور بررسي و ارزيابي يادگيري كارآموزان با توجه به دوره

ترين اتفاقاتي كه براي يك  ي مهارتي مهمها ميزان تغيير رفتار فراگيران با شركت در دوره
ثري داشته باشد توجه شده ؤافتد تا بتواند رفتار مطلوب را بروز دهد و عملكرد م فراگير مي

است. فراواني تكرار يك صالحيت يا شايستگي مي تواند شرايط را براي تمرين و كسب تسلط 
تواند به ايجاد صالحيت منجر شود و  مي ي آموزشي مستقيماًها م كند. برخي از دورهالزم فراه

البته برخي ديگر مستلزم كسب اطالعات تكميلي از منابع مختلف ديگر است. تمركز بر 
اي برخوردار است، از اين  ي آموزشي از اهميت ويژهها مشكالت رفتاري و عملكردي در برنامه

ي كاربردي در انجام دادن ها آموزشي، شيوه ههاي اشاره شده در برنامرو الزم است به رويكرد
با توجه به اينكه برخي از  ثير آن در محيط واقعي كار سازمان توجه شود.أامور شغلي و نيز ت

ها  هاي مربوط به آنها اساساً براي افراد مناسب نبود، در تحليل ي آموزشي يا شايستگيها دوره
ي آموزشي معطوف ها رار گرفت و بررسي فقط به آن دسته از دورهاين موضوع مورد توجه ق

مالي و  هدر اين بررسي سه نوع دوره شامل دور اي نبودند. شد كه دچار چنين مسئله
فني مورد بررسي قرار گرفت. در بررسي صورت گرفته بين  هدوره مديريت و دور  ،اقتصادي

آماري تفاوت چنداني وجود ندارد و اين امر  ها و نوع دوره از نظر ميزان استفاده از شايستگي
ها وجود دارد. در خصوص  حاكي از ارتباط ضعيف بين نوع دوره و ميزان استفاده از شايستگي

عمل آمده از نظر آماري ه طبق بررسي ب  ،ها متغير دوم مبني بر تسلط يافتن بر شايستگي
اساس نوع دوره وجود  بر ها رههاي مورد نظر در دو تفاوت چنداني بين ميزان كسب شايستگي
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هاست. در خصوص  ندارد و اين حاكي از ارتباط ضعيف نوع دوره و ميزان تسلط بر شايستگي

عمل آمده از نظر آماري ه طبق بررسي ب  ،ها متغير سوم مبني بر زمان فراگيري شايستگي
دوره اساس نوع بر ها ي مورد نظر در دورهها تفاوت چشمگيري بين زمان كسب شايستگي

در واقع ارتباط قوي ميان نوع دوره و زمان كسب يا فراگيري  شود. مشاهده مي
داري طي  طور معنا هاست. از طرف ديگر از نتايج مهم اين است كه كارآموزان به شايستگي

ي ديگر موفق به كسب ها ي فني نسبت به دورهها مدت زمان كمتري پس از طي دوره
از   ،ميزان تحقق اهداف رفتاري هورد متغير چهارم در زميندر م اند. هاي الزم شده شايستگي

اساس نوع دوره بر ها نظر آماري تفاوت چشمگيري بين ميزان تحقق اهداف رفتاري دوره
در  باشد. وجود دارد و اين حاكي از ارتباط ضعيف بين نوع دوره و تحقق اهداف رفتاري مي

داري كمتر  طور معنا ي مديريتي بهها رهواقع از نتايج مهم اين بوده است كه فراگيران دو
ي ديگر موفق به بروز رفتارهاي شغلي مورد نظر شده و براي تكميل آن به ها نسبت به دوره

در مورد متغير ميزان حل مشكالت مورد نظر نيز  اند. منابع اطالعاتي ديگر مراجعه كرده
بر  ها ت مورد نظر دورهها نشان داد ارتباط ضعيفي بين ميزان حل مشكال مطالعات و بررسي

ها، هيچ  در خصوص ميزان انطباق روش كاري با واقعيت شود. اساس نوع دوره مشاهده مي
 ها وجود ندارد. ارتباطي با نوع دوره و ميزان انطباق روش كاري با واقعيت

 گيري  بحث و نتيجه
خوردار است. ي افراد  از ارزش خاصي برها در قرن بيست و يكم پرورش استعداد و توانايي

اي و  ي حرفهها يكي از رويكردهايي كه امروزه در تربيت نيروي انساني  به ويژه در آموزش
  آموزي شايستگي . آموزش و مهارتمحور است  رود رويكرد شايستگي آموزي به كار مي مهارت

ه محور، آموزش مبتني بر پيامد است كه با نيازهاي در حال تغيير فراگيران، معلمان و جامع
به معناي شناسايي   ،ريزي و يادگيري مبتني بر شايستگي سازگار است. به عبارت ديگر برنامه

تواند اهداف  فرد ارتباط مستقيم دارد، بنابراين مي هيي است كه با عملكرد آيندها شايستگي
 هيي كه بتواند هم در عرصها آموزشي را تشكيل دهد. بدون ترديد تدوين شايستگي هبرنام

زي ري كار مناسب باشد، امري دشوار است و مستلزم هماهنگي برنامه ههم در حوز آموزش و
 ).1391مرجاني، ( عوامل اجرايي نظام آموزشي است

هاي خاص در واقع پيشرفت ياد گيرنده  كسب دانش و مهارت  ،محور در آموزش شايستگي 
و  ها كسب قابليت  ،آموزشي برنامه ههاي برنام مالك تحقق هدف  ،. بنابرينشود تلقي مي
؛ به طوري كه در درسي توسط يادگيرنده است هي از پيش تعيين شده در برنامها شايستگي

. به گيرد انجام دهد ضمن و پايان دوره آموزش به تناسب بتواند وظايفي را كه بر عهده مي
؛ يعني تسلط سنجش و ارزش يابي مالك محور است  ،همين دليل در اين نوع آموزش

. در آيد مالك موفقيت او به شمار مي  ،ي آموزش داده شدهها ه بر دانش و مهارتيادگيرند
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 دهنده ياد  ،شود و آموزش زمان واحد پيشرفت تلقي مي  ،محور  نظام آموزش غير شايستگي

ي خاص واحد ها كسب دانش و مهارت  ،مربي) محور است اما در آموزش مبتني بر شايستگي(
. دو اصطالح اساسي هنرجو) محور است( يادگيرنده  ،زششود و آمو پيشرفت محسوب مي

آموزي مورد استفاده قرار  مهارت و شايستگي در رويكردهاي شايستگي محور براي مهارت
 ).  1995  ،1ساليوان ( گيرد مي

 -درسي مبتني بر تحليل تسلسلي شايستگي به شرح زير است :   هاين رويكرد برنام 
تعيين اينكه براي  -يي كه بايد براي آن آمادگي فراهم شود وظايف يا كارها هشناسايي هم

قرار دادن وظايف و  -فرد چه چيزي را بايد بداند و انجام دهد   ،عمل به اين وظايف و كارها
ي الزم ها دهي سلسله مراتبي اطالعات و مهارت سازمان –ي آموزشي مناسب ها كارها در دوره

فرد چه چيزهايي   ،يابي در هر وظيفه يا كار براي مهارت تعيين اينكه -براي هر وظيفه يا كار 
ي عملكردي بيان ها اين تحليل وظايف كه به صورت هدف هنتيج . معموالًرا بايد بداند

ي ها فعاليت  ،بر اين پايه .آورد ي الزم را براي يك نظام آموزشي فراهم ميها داده  ،شود مي
شود و عملكرد يادگيرنده مبنايي تلقي  ي ميريز طرح  ،يادگيري براي دستيابي به هر هدف

  ،. بنابراينگيرد شود كه به منظور پيشروي از يك هدف به هدف ديگر مورد بررسي قرار مي مي
ي خاص تسلسلي و ها مهارت  ها، فعاليت  ،محور از طريق يادگيري وظايف  آموزش شايستگي

گرفته و اجرا گردد،  گيرنده ياد ياد هاعمالي است كه بايد به وسيل هدهند قابل نمايش، كه نشان
 ) .1980  ،4ولونتيس  ،3الكساندر 2سيلور ( مشخص مي شود

آموزي  ) پنج عنصر اساسي نظام مهارت1995  ،به نقل از ساليوان 1987( 5نورتن 
ي ها تعيين و تعريف دقيق شايستگي -1كند :  به شرح ذير توصيف مي  ،محور را شايستگي

 هبرنام هتهي -3ي سنجش پيشرفت يادگيرنده ها تعيين شرايط و مالك -2مورد نظر برنامه 
سنجش  -4 ها ارزشيابي هر يك از شايستگي هآموزشي براي يادگيري يادگيرنده و نحو

با استفاده از تكاليف  ها ؛ مهارت و نگرشي يادگيرنده از نظر كسب دانشها شايستگي
ي تحقق ها با توجه به مالك  ،آموزشيبرنامه  هپيشرفت يادگيرندگان به واسط -5عملكردي 
 .ي مورد نظر برنامهها شايستگي

ذاتي نيست، اما قابل پرورش است. به  هايي اشاره دارد كه الزاماً مهارت به توانايي هواژ
  ،يابد. بنابراين هاي بالقوه او انعكاس مي اداري وظيفه شخص و نه در توانايي هخصوص در نحو

محور   در نظام شايستگي ،بنابراين؛ ثر در شرايط متغير استؤاصلي مهارت اقدام م هضابط
براي عمل كردن به وظايف خود دست   ،يادگيرنده در پايان آموزش به قابليت مورد نياز

ي از ها و شايستگي ها ي آموزشي برنامه، كسب قابليتها بنابراين، مالك تحقق هدف يابد. مي
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5. Norton 
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گيرندگان است. به عبارت ديگر، تسلط  ط يادآموزي توس مهارت هپيش تعيين شده در برنام

 آيد. ي آموزش داده شده، مالك موفقيت آنان به شمار ميها يادگيرندگان بر مهارت

 منابع 
و تخصصـي    هـاي آموزشـي عمـومي    تعيين اولويـت  .)1383( م ،اخالقـي  و ر ،احمدي

 نامـه كارشناسـي ارشـد    پايـان  ،استان هرمزگـان  اي حرفه .فني وآموزش سازمان 
 .مديريت

سازمان مطالعـه و تـدوين كتـب     ،»مباني نظري تكنولوژي آموزشي« .)1391( ه  ،مرجاني
 .انتشارات سمت  ،ها علوم انساني دانشگاه
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 آموزشي هاي محتواي درسي دوره  اثربخشي ارزيابي
 1اي حرفه فني يها پژوهش و مربي تربيت مركز 

 2غالمحسين باقرآبادي
 3دكتر محمد حسن ميرزامحمدي
 4دكتر علي توكلي گلپايگاني
 5محمود مكرمي

 چكيده
 مربي تربيت مركز آموزشي يها درسي دوره اثربخشي محتواي ارزيابي بررسي هدف با حاضر پژوهش

 پيمايشي است. -اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي. است شده انجام اي حرفه فني يها پژوهش و
 شده استفاده اي نمونه تك t بندي فريدمن، و آزمون اولويت آزموناز  ها براي تجزيه و تحليل داده

 يها هدور در كننده شركت 2300بازآموز شامل  مربيان هكلي شامل پژوهش آماري هاست. جامع
گيري تصادفي ساده حجم  در سراسر كشور بود. با استفاده از روش نمونه مربي تربيت مركز آموزشي

 محقق پرسشنامه پژوهش، نفر انتخاب شده است. ابزار 330نمونه از جدول كرجسي و مورگان برابر با 
 يها گرفت. يافته ارقر ييدأت روايي و پايايي آن مورد كه بوده ليكرت ارزشي پنج طيف بر مبتني ساخته

ي آموزشي مركز تربيت مربي در اثربخشي ها محتواي مطرح شده در دوره بود آن از حاكي پژوهش
ي مشخص شده ها ي، طراحي محتواي در انطباق با سرفصلها ثير مثبت مي گذارد. اما گويهأت ها دوره

ي ها ه شده با استانداردي عملي و كارگاهي در نظر گرفتها در اهداف دوره، تناسب محتوا و فعاليت
ين عملي حين يادگيري در سازي تمر پذير آموزشي در جهت امكان هآموزشي، طراحي محتواي دور

لفه اثربخشي: سبك ؤجامعه قرار داشتند. در رابطه با پنج م ميانگين به مطلوبي نسبتوضعيت نا
مطرح شده در مركز  محتواآموزشي،  هبندي دور گذاري، امكانات و زمان ارزشيابي، هدف تدريس،

 از و همچنين، است بودهلحاظ آماري معنادار ي آموزشي به ها تربيت مربي در افزايش اثربخشي دوره
واكنش،   ترتيب به آموزشي يها دوره اثربخش عوامل ترين مهم بندي اولويت بازآموز مربيان ديدگاه

 .است هبود محتوا و امكانات گذاري، هدف يادگيري، ارزشيابي، سبك تدريس،
 

و  ، سازمان آموزش فنيمربي تربيت مركز ريزي درسي، ارزشيابي، محتوا، برنامه :واژگان كليدي
 .اي حرفه

                                                                                                                
 .باشد اي كشور مي . اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي مصوب در سازمان آموزش و فني حرفه1
                                                  Email: Hosein.bagherabadi.yahoo.comريزي درسي،  كارشناسي ارشد برنامه. 2
 .دانشيار دانشگاه شاهد. 3
 .استاديار پژوهشگاه استاندارد. 4
 .اي هاي فني حرفه معاونت پژوهش مركز تربيت مربي و پژوهش. 5
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 مقدمه

طور عام  تحوالت سريع و پرشتاب جهان امروز، تغيير نگرش را نسبت به آموزش و پرورش به
اني به خاص بيش از بيش ضرورت بخشيده است. اقتصاد جهطور بهاي  و آموزش فني حرفه

پذير و مولد نيازمند است تا بتواند خود را با محيط پيوسته در حال  نيروي انساني انعطاف
آموزي در طول زندگي افراد فراهم كردن امكان يادگيري و كار تغيير سازگار كند. از اين رو،

 ي الزم براي زندگي درها توان مردم را با دانش و مهارت ميتنها راهي است كه از طريق آن 
ي مهارتي، در ها جهان پوياي عصر حاضر مجهز كرد. با توجه به اهميت جايگاه آموزش

از اثربخشي الزم   آموزش منطقي است كه ه، زماني ارائ1كشور اي حرفهسازمان آموزش و فني 
ثير گذار چه مثبت و چه منفي توجه و اقدامات الزم در راستاي أعوامل ت  برخوردار باشد و به

گردند كه محتواي اين  مياثر بخش  ها ، بايد توجه داشت كه وقتي دورهآن انجام گيرد
ي ها برنامه مؤثري آموزشي در راستاي نيازها تبديل نيازها به محتواي آموزشي، اجراي ها دوره

و استفاده از ابزار مناسب براي ارزيابي  ها سازي الزم براي استفاده از آموخته آموزشي بستر
بر بررسي تناسب محتواي آموزش با نيازهاي   رو در اين پژوهش عالوه  اثربخشي باشد. از اين

مشخص شده در اهداف دوره، طراحي محتواي كاربردي ي ها بازار كار، تناسب با سرفصل
ي ها بر اثربخشي دوره مؤثركنندگان در دوره، به عوامل  متناسب با مقتضيات شغلي شركت

ي آموزشي، محتواي ها انات و زمانبندي دورهگذاري، امك هدف( ؤلفهآموزشي، شامل پنج م
) پرداخته شده است. تا با ارزشيابي هنحو تدريس مدرسين، همطرح شده در دوره، سبك و نحو

ي آموزشي ها دورهدر  كنندگان شركتسنجش اين عوامل و بررسي نقاط قوت و ضعف از نظر 
 مشخص گردد. ها اثربخشي اين دوره 2اي حرفهي فني ها مركز تربيت مربي و پژوهش

د مور اي حرفهدر هر دهه، تكنولوژي پيشرفت چشمگيري دارد و همگام با دانش فني و 
هاي  شود و بسياري از مهارت ميتر و متحول  روز پيچيده  به نياز جهت موفقيت در اشتغال روز

ت شوند. در چنين شرايطي ارتقاء كيفي مي  مياي كهنه و قدي به گونه فزاينده اي حرفهفني و 
باشد و رسيدن به آن مستلزم  ميي آموزشي ها آموزشي يك ضرورت اساسي در سيستم

باشند.  ميمديريتي آگاه و حساس به مسائل جاري سيستم و اعضاء آن از جمله مربيان 
ي تدريس و در نتيجه ارتقاء ها ارزشيابي عملكرد مربيان باعث اعمال نتيجه ارزشيابي در شيوه

عنوان يكي از ابزارهاي مديريت آموزشي نقش  د، ارزشيابي بهشو ميكيفيت آموزش آنان 
 آموزشي و بهبود كيفيت آموزش داردي ها ريزي صحيح، اجراي موفق برنامه در برنامه مي مه
ي فني ها ). بسياري از كشورهاي جهان بسط و توسعه آموزش1384فتحي واجارگاه، (

                                                                                                                
1. Technical and vocational Training organization (TVTO) 
2. Instructor Training centr(ITC) 
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حل  يها هغل مختلف را يكي از راي ماهر جهت احراز مشاها براي تربيت تكنسين اي حرفه

كنند. براي فراگيري مهارت و  ميزايي براي كشورها ذكر اين مشكل صنعتكاران و اشتغال
يي جديد بود. يكي از ها ي مختلف مورد نياز بازار كار بايستي به دنبال كشف روشها توانايي

 هايجاد كند، برنامگيرندگان را  عناصري كه خواهد توانست تغييرات مطلوب در رفتار آموزش
درسي و انتخاب محتواي آموزشي مناسب و هماهنگ با نيازهاي محيط كار است. در نظام 

حول  ها شود و آموزش ميآموزشي متمركز كشور، محتواي آموزشي در قالب كتب درسي ارائه 
توان پي به  ميشود. بنابراين با بررسي مطالب و محتواي كتب درسي  ميمحور كتب اداره 

ي عملي با نيازهاي بازار كار برد و جهت بهبود ها مناسب آموزشاق مناسب يا ناطبان
در  اساس نيازهاي صنعت بهره جست.  بر ها سازي آموزش ي درسي و بهينهها ريزي برنامه

 هدر مشاغل غير مرتبط با رشت اي حرفهي فني ها التحصيالن آموزش ايران، اشتغال فارغ
هاي كسب شده و وظايف شغلي افراد مورد  سب ميان مهارتكافي بودن متناتحصيلي و يا نا

مند و تعريف  نظام ههاي اشتغال و آموزش رابط دهد كه ميان نظام ميطور آشكار نشان  نظر، به
 ).1384مهرعلي زاده، ( اي وجود ندارد شده

ذكر اين   گرايي جديد به گرايي سنتي و حرفه )در مقام مقايسه ميان حرفه2003( گوردون
آموزان را براي ورود فوري به  دانش اي حرفهي سنتي آموزش ها پردازد كه برنامه ميه نكت

سعي  اي حرفهي درسي جديد در آموزش ها مشاغل خاص آماده ساختند. در حالي كه برنامه
آموزان را براي دنياي كار و هم ادامه تحصيل در مقاطع آموزش عالي مهيا  دارند كه دانش

ي ها انگيز و دانش مهارتدرسي نظري چالش بر هيق تركيب يك برنامسازند. اين امر از طر
 شود.  ميمتمركز براي كار امكان پذير 

هايي را كه  گرا، چالش ي درسي حرفهها ) نيز با بررسي شرايط فعلي برنامه2003( 1داگت
 گرايي جديد با آن مواجه است چنين طرح كرده است: حرفه

 ي تحصيلي سطح باالها مجهز كردن فراگيران به مهارت .1
 ي قابل انتقال و گستردهها مجهز كردن فراگيران به مهارت .2
ي فني مورد نياز براي مشاركت در شرايط ها مهارت. مجهز كردن فراگيران به 3

 پذيري عنصر اساسي آن است. اقتصادي جديد كه انطباق
گرا كه  درسي حرفه هگرايانه از برنام  گرايي جديد برداشت ابزار رسد حرفه مينظر   به

سازي افراد براي مشاغل نيازمند سطوح پايين  يند آمادهآفر همنزل  را به اي حرفهي ها آموزش
گرايي جديد بر اهميت رشد شخصي و  شمارد. در حرفه ميگيرد مردود  ميمهارت در نظر 
بخش باشد  ي فرد براي انتخاب كردن شغلي كه بتواند براي وي رضايتها پرورش توانايي

                                                                                                                
1. Daggett 
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اساس اين ديدگاه فراگيران بايد بتوانند از مجموعه مشاغلي كه اجتماع به   شود. بر ميكيد أت

شناسد شغلي كه بيشتر با عاليق آنان در ارتباط است انتخاب نمايند.  ميمنزله درست و بارور 
 ي دستيابي به آنها در اختيارها و روش ها اي از گزينه گرايي جديد را مجموعه در حقيقت حرفه

ي شغلي  ها با مفهوم آموزش اي حرفههمين دليل است ما به جاي مفهوم آموزش   گذارد. به مي
فني اشاره به نقش در حال تغيير اقتصاد و  هدر اين مفهوم كاربرد واژمواجه هستيم. 1فني 

به  اي حرفهگستره  هي فني دارد در حالي كه واژها و مهارت ها كيد روز افزون بر تكنولوژيأت
اي از  با مجموعه ها اشتغال و قابليت انطباق اين مهارت مي ي عموها كيد بر مهارتأتدليل 

ريزان درسي با سه رويكرد  در اين شرايط برنامه مشاغل مورد استفاده قرار گرفته است.
 اند: در برقراري ارتباط ميان مدارس و دنياي كار مواجه  ميعمو

اي از دروس را  فراگيران مجموعهتعليم و تربيت از طريق كار: در اين حالت،  .1
گذرانند كه تجربيات كاري و شغلي نيز در آنها لحاظ شده است. در اين  مي

درسي  هي خارج از مدرسه در برنامها ي يادگيري موقعيتها دروس برخي از جنبه
اي از اين رويكرد است. در  درسي تعاوني نمونه همدرسه گنجانده شده است. برنام

در همان حال  بينند و ميي شغلي خاص آموزش ها ران در زمينهاين برنامه فراگي
شغل مربوطه چيزهايي را  هكنند تا دربار ميمعلمان نيز در مدزسه  به آنها كمك 

 ثير گذار باشند. أياد بگيرند و در محيط ت
در اين رويكرد، فراگيران با بررسي دنياي كار  كار: هتعليم و تربيت دربار .2

ي اجتماعي الزم براي ها شغلي حقوق كار و مهارت هراه پردازند و از كار مي
كنند. در اين رويكرد از  ميدستيابي به يك شغل و حفظ آن اطالع پيدا 

دست  ي فني مورد نياز براي آنها اطالعاتي بهها ي شغلي موجود و آموزشها گزينه
ريزي شغلي از جمله  ي كاري ترسيم شغل و برنامهها محيط هآورند. مشاهد مي

 شوند. ميقداماتي هستنند كه در اين رويكرد اجرا ا
اي از  ي ورود به مجموعهدر اين رويكرد فراگيران برا تعليم و تربيت براي كار: .3

اي است كه  درسي در اين رويكرد به گونه هشوند. طراحي برنام ميمشاغل آماده 
شوند  يممند  بهره اي حرفهفراگيران هم از محتواي نظري و هم از محتواي فني و 

 شوند.  مياي از مشاغل خاص آماده  و براي مجموعه
ريزان درسي، صرف نظر از رويكردي كه براي برقراري ارتباط ميان  اما برنامه

 رو هستند: دهند با چهار مسئله رو به ميمدارس و دنياي كار مورد استفاده قرار 

                                                                                                                
1. Career-Technical Education 
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ران و راهنمايي آنها بايد پرورش ذهني فراگي مي اي حرفهي درسي ها آيا برنامه اهداف: �

طور عام را مدنظر قرار دهند و به ايشان براي انتخاب شغل مناسب كمك كند يا اينكه  به
 ي شغلي خاص و مورد نياز براي استخدام در بازار كار مجهز سازند؟ ها فراگيران را به مهارت

هوش بايد براي هر دو گروه از فراگيران تيز  اي حرفهي فني ها آيا آموزش دسترسي: �
بايد فرد را براي ورود به  اي حرفهي فني ها آموز يكسان فراهم شوند؟ آيا آموزش و كند

دانشگاه آماده سازند يا ورود وي را به دنياي كار را مدنظر قرار دهند؟ آيا اين ديدگاه كه 
بايد فقط مختص مردان و يا مختص زنان باشد، ديدگاهي منسوخ  مي اي حرفهي ها آموزش
 است؟
تا چه حد با نيازهاي حال و آينده  اي حرفهي آموزشي ها محتواي برنامه محتوا: �

 اقتصاد مرتبط است؟
 هنحوي سازماندهي شوند كه فاصل بايد به مي اي حرفهي ها آيا آموزش سازماندهي: �

 ي بازار كار را پر كند؟ها مدارس و نياز اي حرفهاي آموزش  موجود ميان برنامه
لوژي موجود، و شرايط تكنو ها ا در نظر گرفتن اين دغدغهب 2و لنو پدروتي 1لها دانيل

براي مشاغلي كه نيازمند آشنايي با تكنولوژي  اي حرفهدرسي  هالگويي را براي طراحي برنام
 اين الگو شامل سه هسته اصلي است: اند.  پيشرفته هستند طراحي نموده

 اطات و روابط انسانيرياضي، فيزيك، ارتب هشامل دروس پايه در زمين عمومي: ههست -1
 برق، الكترونيك، رايانه و سياالت هشامل دروس در زمين  فني: ههست -2
شامل ليزر يا الكترو اپتيك، كنترل و ابزار دقيق، روباتيك و مايكرو  تخصصي: ههست -3

 الكترونيك
بايد نقش خود را در  مياي بخش صنعت  اين دو، براي اجراي چنين برنامه هعقيد  به

مك به مراكز آموزشي و مدارس از طريق فراهم كردن كاركنان ماهر و تجهيزات ك هزمين
 قيمت ايفا نمايد.  گران

كارشناسي ارشد خود، ارتباط بين بازار كار و محتواي  هنام در پايان )1388( نظري
نامتناسب با  را ناهماهنگ عنوان كرده و اي حرفهآموزشي رشته صنايع چوب شاخه فني 

صنايع  هريزي درسي رشت داند. در اين بررسي ارتباط برنامه مينولوزي روز ي تكها پيشرفت
بدان معني است كه از صاحبان صنعت در  صنعت چوب ضعيف عنوان شده و اين چوب و

 صنايع چوب هنرستان تاكنون استفاده مناسبي نشده است. هريزي درسي رشت برنامه
يت تطابق محتواي دروس ارائه شده بررسي وضع« ) در پژوهشي با عنوان1386( احمدزاده

                                                                                                                
1. Daniel Hull 
2. Leno Pedrotti 



   ...هاي آموزشي ارزيابي اثربخشي  محتواي درسي دوره                                          
 

 

30 
» شهرستان بندرعباس اي حرفههاي فني  ي مصوب در آموزشگاهها توسط مربيان با سرفصل
ي مصوب دروس توسط ها عباس از نظر رعايت سرفصلرهاي بند نشان داد كه آموزشگاه

د رشته مور 41مربيان در وضعيت قابل قبولي قرار دارند. در اين بررسي دروس مربوط به 
 بررسي قرار گرفتند. 

با بازار كار و  اي حرفهالتحصيالن هنرستان فني و  بين آموزش فارغ ه) رابط1386( يحيايي
التحصيالن  اشتغال در شهر اصفهان را بررسي نمود. نتايج تحقيق نشان داد كه اكثر فارغ

آنها در بازار از 5/29/0اند و تنها  اصفهان جذب بازار كار نشده اي حرفهي فني و ها هنرستان
اداري ولي نارتباط مع ها باشد. همچنين بين تحصيل هنرآموزان و خود اشتغالي آن ميكار 

سيس كارگاه يا أالتحصيالن اقدام به تاز فارغ 38/15/0معكوس وجود دارد، طوري كه تنها 
در تحقيقي  اند. سيس نكردهأسسه يا كارگاه خصوصي تؤم 62/84/0سسه خصوصي كرده و ؤم

با بازار كار و ارائه  راه  اي حرفهي ارتباط  نظام آموزش فني و ها با عنوان بررسي نارساييديگر 
از نيازهاي  اي حرفهي فني و ها كه گسترش آموزش، اين  نتيجه  حاصل شد حل اصالحي

 باشد مياز مهارت الزم  برخوردار ن اي حرفهالتحصيالن  فني و  كند و فارغ مينبازار كار تبعيت 
اند كه اگر كارآموز  )، در مطالعات خود نشان داده2000( مكاران).كلكويت و ه1378، نفيسي(

اي كافي براي شركت در اين  توانايي يادگيري محتوي دوره آموزشي را داشته باشد اما انگيزه
ترين  ) مهم2001( 1زعم مولدر برد. به مياي از دورهاي مذكور ن نداشته باشد، بهره ها دوره

تعيين اهداف گروه، مواد و تجهيزات فني،  شي شامل؛ي آموزها اثربخشي دوره مؤثرعوامل 
ي آموزش، نيازهاي يادگيري، نقش مربيان و مشاوران، به كارگيري ها ي ارزيابي پروژهها روش

ي آموزشي و گزارش نهايي ها هاي جديد در كارگاه، طرح آموزش، تداوم پروژه دانش و مهارت
يافتند كه ان نيز در پژوهشي ديگري دراشد. اسميت و همكارب ميهاي سازمان  از آموزش

ي فاقد عمق ها خدمت، آموزش ي ضمنها ي كافي در پيشرفت محتوي آموزشأاحساس عدم ر
ترين موانع اثر  مربيان، عمده  ميضعيت عله شده در دوره وئو محتوا، آگاهي از اطالعات ارا

 باشد. ميي آموزشي ها بخشي دوره
دهد كه بنياد  ميبندي نتايج پژوهشي موجود اين استنباط را به دست  طور كلي، جمع به

ي ها ي جاري از سياستها ريزي در كشور ما ضعيف بوده و برنامه اي حرفهي فني و ها آموزش
ي فني و ها ي جهاني از رشتهها انتظار موفقيت ،كند. بنابراين ميمدرن و بازار محور تبعيت ن

اساس در اين تحقيق سعي شده است تا با بررسي سه   اين بر امري غير معقول است. اي حرفه
ي آموزشي مركز ها ي درسي دورهها ال اصلي زير به بررسي محتواي مطرح شده در برنامهؤس

 پرداخته شده است. اي حرفههاي فني  تربيت مربي و پژوهش

                                                                                                                
1. Mulder 
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31 
ي بوده در چه وضعيت محتواي مطرح شده در دوره آموزشياز ديدگاه مربيان باز آموز  -1
 است؟
از ديدگاه مربيان باز آموز ي آموزشي ها بندي محتواي مطرح شده در دوره اولويت هنحو -2

 ؟به چه صورتي بوده است
 اي آموزشي،اهداف، محتو( ي آموزشيها در دوره اثربخش يعوامل آموزشبندي  اولويت -3

آموز به چه باز از ديدگاه مربيان) ارزشيابي مدرس وسبك تدريس ، يآموزشزمان  امكانات
 ؟صورتي بوده است

 شناسي تحقيق  روش
 آوري جمع چگونگي لحاظ از كاربردي، هدف لحاظ از پژوهش روش پژوهش: روش �

 تحقيقات جزء توصيفي يها پژوهش انواع ميان از و توصيفي يها پژوهش جمله از اطالعات
 است. پيمايشي
بازآموز شامل  بيانمر هكلي شامل پژوهش آماري هپژوهش: جامع هجامعه و نمون �

از سراسر كشور بود. با  مربي تربيت مركز آموزشي يها دوره در كننده شركت 2300
استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان برابر با 

 نفر انتخاب شده است. 330
 پنج طيف بر يمبتن ساخته محقق هپرسشنام پژوهش، : ابزارها آوري داده ابزار گرد �

 پايايي روايي صوري و محتوايي استفاده شده است همچنين كه از بوده ليكرت ارزشي
 كه آمد دست  به 965/0 بازآموز مربيان براي كرانباخ آلفاي ضريب از استفاده با پرسشنامه

 بود. قبولي قابل پايايي
بندي  اولويت مونآز از ها براي تجزيه و تحليل داده :ها ي تجزيه و تحليل دادهها روش �

 است. شده استفاده اي نمونه تك t فريدمن، آزمون

 ي تحقيقها يافته
 از حاكي وهش پژ يها جنسيت يافته متغير حسب بر دهندگان پاسخ فراواني توزيع خصوص در
 هسهم از حجم نمون بيشترين داراي مرد داراي كمترين سهم و مربيان مربيان زن كه است آن

 . )1شماره جدول( دهند ميآماري را تشكيل 
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 جنسيت متغير حسب بر دهندگان پاسخ فراواني توزيع )1(  جدول

 

 يها يافته تحصيالت متغير حسب بر دهندگان پاسخ فراواني توزيع خصوص در
 داراي مربيان ديپلم و فوق مدرك داراي مربيان باز آموز كه است آن از حاكي وهش پژ

. ليسانس مدرك داراي باالتر، به ترتيب كمترين سهم و مربيان و ليسانس فوق مدرك
 ). 2 هجدول شمار( دهند مي تشكيل را ما آماري هنمون حجم سهم، از بيشترين داراي
 

 تحصيالت براي مربيان متغير حسب بر دهندگان پاسخ فراواني توزيع )2(  جدول

 

 همحتواي مطرح شده در دوراز ديدگاه مربيان باز آموز  ال اول:ؤبررسي س
 بوده است؟ در چه وضعيتي آموزشي

ي ها آزمون فريدمن ضمن معنادار نشان دادن اظهارات مربيان بازآموز در خصوص گويه
متناسب با  هي آموزشي به ترتيب شامل: طراحي محتواي دورها محتواي مطرح شده در دوره

كنندگان در طراحي محتواي  دهي فعال شركت كنندگان، مشاركت شركت سطح و نوع تجارب
كنندگان،  طراحي محتواي كاربردي متناسب با مقتضيات شغلي شركتدوره و اجراي آن، 

ي علمي، انگيزه بخشي ها ي روز رشتهها متناسب با دانش و مهارت هطراحي محتواي دور
كنندگان، طراحي محتواي در انطباق با  محتواي دوره آموزشي طراحي شده براي شركت

 ).3شماره ( ست. جدولي مشخص شده در اهداف دوره، را نشان داده اها سرفصل
 

 ها شاخص
 تراكمي درصد فراواني درصد فراواني جنسيت

 3/20 3/20 67 زن
 100 7/79 263 مرد
  100 330 جمع

 ها شاخص
 درصدفراواني درصد فراواني تحصيالت

 تراكمي
 5/11 5/11 38 فوق ديپلم
 4/72 9/60 201 ليسانس

 100 6/27 91 باالتر و ليسانس فوق
  100 330 جمع
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 محتواي مطرح شده در دورهاي آموزشي از نظر مربيان بازآموز يها گويه وضعيت توصيف )3( جدول

 

در كننده  از ديدگاه مربيان باز آموز شركتمحتواي مطرح شده  رسيبر منظور به طرفي از
 نتايج كه گرديد استفاده »اي نمونه تكt  « آزمون از ها ي آموزشي نسبت به اين دورهها دوره

 . است گرديده ارائه )4 هشمار( جدول در آن
 

ها اخصش
 ي محتواي ها گويه

 مطرح شده در دوره آموزشي

انحراف ميانگينفراواني
وضعيت معيار

آموزشي طراحي  هانگيزه بخشي محتواي دور
 كنندگان شده براي شركت

330 53/2 878/0 
 نسبتاً

 مطلوب
متناسب با سطح و نوع  هطراحي محتواي دور

 كنندگان شركتتجارب 
330 27/3 019/1 

 نسبتاً
 مطلوب

طراحي محتواي كاربردي متناسب با مقتضيات
 كنندگان شغلي شركت

330 86/2 963/0 
 نسبتاً

 مطلوب
طراحي محتواي دوره متناسب با دانش و 

 يي علمها ي روز رشتهها مهارت
330 63/2 053/1 

 نسبتاً
 مطلوب

كنندگان در طراحي دهي فعال شركت مشاركت
 محتواي دوره و اجراي آن

330 94/2 191/1 
 نسبتاً

 مطلوب
ي ها طراحي محتواي در انطباق با سرفصل

 مشخص شده در اهداف دوره
نامطلوب 988/0 30/2 330

طراحي محتواي متناسب با نيازهاي عملي و 
 نندگانك كاربردي شركت

330 49/2 792/0 
 نسبتاً

 مطلوب
طراحي محتواي دوره آموزشي در جهت 

پذير سازي تمرين عملي حين يادگيري امكان
نامطلوب 352/1 20/2 330

ي عملي و كارگاهي ها تناسب محتوا و فعاليت
 ي آموزشيها در نظر گرفته شده با استاندارد

نامطلوب 002/1 30/2 330
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 براي مربيانخصوص محتواي مطرح شده در دورهاي آموزشي  اي در نمونه تك t ) آزمون4( جدول

 

) حاكي از آن است كه تفاوت معناداري بين 4هشمار( ارائه شده در جدول بررسي نتايج
وجود دارد بنابراين 05/0) در سطح معناداري �= 3( و ميانگين نظري جامعه ها ميانگين نمونه
ي،  طراحي ها گويه ميانگين كه است اين بيانگر نتايج ديگر عبارت  شود. به ميفرض صفر رد 

دهي فعال  مشاركت« كنندگان، شركتح و نوع تجارب دوره متناسب با سطمحتواي 
، طراحي محتواي كاربردي متناسب با مقتضيات شغلي كنندگان در طراحي محتواي شركت
ي روز، انگيزه بخشي ها كنندگان، طراحي محتواي دوره متناسب با دانش و مهارت شركت

 كنندگان، در ركتمحتواي دوره،  طراحي محتواي متناسب با نيازهاي عملي و كاربردي ش
ي، طراحي محتواي در ها و گويه جامعه قرار دارد ميانگين به نسبت مطلوبي نسبتاً وضعيت

ي مشخص شده در اهداف دوره، تناسب محتوا كارگاهي در نظر گرفته ها انطباق با سرفصل
ين عملي پذير سازي تمر ، طراحي محتواي دوره آموزشي در جهت امكانها شده با استاندارد

 جامعه قرار دارد. ميانگين به مطلوبي نسبتيادگيري در وضعيت نا حين

ها شاخص
 

 آموزشي همحتواي مطرح شده در دور ها متغير

ميانگين نظري: 
3 

t Sig 
  كنندگان آموزشي طراحي شده براي شركت هبخشي محتواي دور انگيزه

 00/0 91/4كنندگان طراحي محتواي دوره متناسب با سطح و نوع تجارب  شركت
009/0. -62/2كنندگان غلي شركتطراحي محتواي كاربردي متناسب با مقتضيات ش

ي ها ي روز رشتهها متناسب با دانش و مهارت هطراحي محتواي دور
 00/0 -37/6 علمي

كنندگان در طراحي محتواي دوره و اجراي  مشاركت دهي فعال شركت
021/0-32/2 آن

ي مشخص شده در اهداف ها طراحي محتواي در انطباق با سرفصل
 00/0-80/12 دوره

 00/0-60/11كنندگان ي محتواي متناسب با نيازهاي عملي و كاربردي شركتطراح
پذير سازي تمرين عملي طراحي محتواي دوره آموزشي در جهت امكان

 66/1000/0 حين يادگيري

ي عملي و كارگاهي در نظر گرفته شده با ها تناسب محتوا و فعاليت
 52/1200/0 ي آموزشيها استاندارد
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35 
ي آموزشي ها بندي محتواي مطرح شده در دوره اولويت هال دوم: نحوؤبررسي س

 ؟از ديدگاه مربيان باز آموز به چه صورتي بوده است
ي آموزشي،  طراحي ها بندي نحوه محتواي مطرح شده در دوره اولويت« يها گويه بين در

دهي فعال  كنندگان، مشاركت شركتدوره متناسب با سطح و نوع تجارب واي محت
كنندگان در طراحي محتواي دوره و اجراي آن،  طراحي محتواي كاربردي متناسب با  شركت

به ترتيب باالترين ميانگين را دارند. و  اول سه مورد »كنندگان مقتضيات شغلي شركت
پذير سازي تمرين عملي  ره آموزشي در جهت امكانطراحي محتواي دو « ها ترين گويه پايين

ي عملي و كارگاهي در نظر گرفته شده با ها حين يادگيري، تناسب محتوا و فعاليت
ي آموزشي، طراحي محتواي متناسب با نيازهاي عملي و كاربردي شركت ها استاندارد
 آمده از جدول دسته بنابر نتايج ب به ترتيب كمترين ميانگين را دارا بودند. »كنندگان

ي محتواي مطرح شده در ها بندي گويه اولويت ه) حاكي از آن است كه نحو5 هشمار(
 گذارد. ميثير مثبت أي آموزشي تها ي آموزشي بر اثر بخشي دورهها دوره
 

 ي آموزشي از ديدگاه مربيان باز آموزها اولويت بندي محتواي مطرح شده در دوره ه) نحو5( جدول
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 ميانگيناولويتميانگين ها گويه
اولويت كل

دوره متناسب با سطح و طراحي محتواي 
 اول 07/7 كنندگان شركتنوع تجارب 

هفتم 99/1

كنندگان در  دهي فعال شركت مشاركت
 دوم 99/5 طراحي محتواي دوره و اجراي آن

اسب با طراحي محتواي كاربردي متن
 سوم 90/5 كنندگان مقتضيات شغلي شركت

طراحي محتواي دوره متناسب با دانش و 
جهارم 07/5 ي علميها ي روز رشتهها مهارت

بخشي محتواي دوره آموزشي  انگيزه
 پنجم 76/4 كنندگان طراحي شده براي شركت

يها طراحي محتواي در انطباق با سرفصل
 ششم 46/4 مشخص شده در اهداف دوره

طراحي محتواي متناسب با نيازهاي عملي
 هفتم 11/4 كنندگان و كاربردي شركت
ي عملي و ها تناسب محتوا و فعاليت

كارگاهي در نظر گرفته شده با 
 ي آموزشيها استاندارد

 هشتم 4/7

طراحي محتواي دوره آموزشي در جهت 
سازي تمرين عملي حين  پذير امكان

 يادگيري
 نهم 58/3

Chi-Square( 1/55743/721( خي دو 
df 8 6 
Sig 000/0 000/0 
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36 
ي ها در دوره اثربخش يعوامل آموزشبندي  ال سوم: اولويتؤبررسي س

سبك تدريس ، يآموزشزمان  اي آموزشي، امكاناتاهداف، محتو(  آموزشي
 ؟از ديدگاه مربيان باز آموز به چه صورتي بوده است) ارزشيابي مدرس و

 آزموناز  يآموزش يها اثربخش در دوره يعوامل آموزشبندي  جهت اولويت
 ل از اين آزمون ميزان شاخص خي دواستفاده شد و با توجه به نتايج حاص» فريدمن«
باشد و به ترتيب بيانگر وجود تفاوت  ميمعنادار  05/0) است كه در سطح 431/721(

ي، گذار يابي، يادگيري، هدفارزش ، سبك تدريس،واكنشمعنادار بين ميانگين رتبه 
 ).6 هجدول شمار( كانات و محتوا بوده استام

 

 عوامل اثربخش از نظرمربيان باز آموز بندي اولويت )6( جدول
 Chi-Square( df Sig( خي دو  اولويت ميانگين ها گويه

 اول 19/5 واكنش

431/721 6 000/0 

 دوم 10/5 سبك تدريس
 سوم 08/5 ارزشيابي
 چهارم 32/4 يادگيري

 پنجم 77/3 گذاري هدف
 ششم 56/2 امكانات
 هفتم 99/1 محتوا

 گيري بحث و نتيجه
ارزشيابي،  لفه اثربخشي: سبك تدريس،ؤدر رابطه با پنج م بود آن از حاكي پژوهش يها يافته
ز تربيت مربي در آموزشي، محتوا مطرح شده در مرك هبندي دور گذاري، امكانات و زمان هدف

و اين نتايج بيانگر آن  .است بودهلحاظ آماري معنادار ي آموزشي به ها افزايش اثربخشي دوره
ي آموزشي مركز تربيت مربي اثربخش بوده و بر افزايش مهارت و دانش ها است كه دوره

ح ثير مثبت گذاشته است. همچنين نتايج حاكي از آن بود كه محتواي مطرأمربيان بازآموز ت
گذارد. اما  ميثير مثبت أت ها ي آموزشي مركز تربيت مربي در اثربخشي دورهها شده در دوره

ي مشخص شده در اهداف دوره، تناسب ها ي، طراحي محتواي در انطباق با سرفصلها گويه
ي آموزشي، طراحي ها ي عملي و كارگاهي در نظر گرفته شده با استانداردها محتوا و فعاليت

ملي حين يادگيري در وضعيت سازي تمرين ع پذير موزشي در جهت امكانآ همحتواي دور
جامعه قرار دارد. بنابراين الزم است مدرسان در حين تدريس  ميانگين به مطلوبي نسبتنا

تر در اختيار فراگيران قرار  فرصت كافي براي تمرين و تكرار براي يادگيري بهتر و با دوام
ي ها ي عملي و كارگاهي در نظر گرفته شده با استانداردها تو الزم است محتوا و فعالي ،بدهند

ي ها ها، استعدادها، نيازها، و رغبت آموزشي تناسب داشته باشد. و همچنين محتوا با توانائي
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ساز تجربيات و يادگيري بعدي فراگيران باشد و مبتني  فراگيران تناسب داشته باشد و زمينه

منجر  ها ن باشد. محتوا نبايد تنها به يك حيطه از هدفار تجربيات و اطالعات قبلي فراگيرب
بر آن، به مسائل   ي آموزشي منتهي گردد و عالوهها ي هدفها حيطه ميشود، بلكه بايد به تما
پردازد، چرا كه گسترش روزافزون دانش، باعث آن شده تا  هب  ميصحيح و معتبر عل

 راستا نصر اصفهاني  همين در مايند.ريزان با دقت بيشتري در اين زمينه فعاليت ن برنامه
ي آموزشي را شامل؛ ها ترين داليل عدم اثربخشي دوره ) در پژوهشي يكي از عمده1379(

همكاران نيز در  با نيازهاي آموزشي بيان نموده است. اسميت و ها عدم تناسب محتواي دوره
ي ها زشي كافي در پيشرفت محتوي آموأيافتند كه احساس عدم رپژوهشي ديگري در

ه شده در دوره و ضعف ئي فاقد عمق و محتوا، آگاهي از اطالعات اراها خدمت، آموزش ضمن
باشد. اعمال تغييرات جزئي  ميي آموزشي ها ترين موانع اثر بخشي دوره مربيان، عمده  ميعل

، عدم ها آوري نشدن محتواي كلي كتاب روز  ي آموزشي، و بهها ي دورهها در محتواي برنامه
ريزي  ، كمرنگ بودن نقش اشتغال در تدوين برنامهها تجهيزات متناسب با محتواي دورهوجود 

) نيز به 1381( مرتبط نبودن محتوا با بازار كار است. برزگر ه، از داليل عمدها درسي دوره
اي صنعت دست يافت، چنين نتايجي بين محتواي كتب رشته ساخت و توليد با نيازه

ي آموزش فني و ها كافي نبودن انطباق برنامه هدهند نشان ) نيز1378( تحقيقات نفيسي
 با نيازهاي صنعت است.  اي حرفه

 هاپيشنهاد
ي آموزشي مركز تربيت مربي بر اثر ها دست آمده، محتواي مطرح شده در دورهه بنابر نتايج ب
اف گذارد. بنابراين الزم است محتواي آموزشي با اهد ميثير مثبت أي آموزشي تها بخشي دوره

ي عملي و كارگاهي در ها دوره انطباق داشته باشد، و همچنين محتواي آموزشي و فعاليت
ي آموزشي تناسب داشنه باشند. در اين راستا براي ارتقاء ها نظر گرفته شده بايد با استاندارد

 گردد:   ميذيل ارائه  هاي آموزشي مركز تربيت مربي پيشنهادها اثربخشي دوره
 .ي آموزشي و محتواي كتب كارگاهي متناسب با نيازهاي صنعتها اردبازنگري استاند )1
ي درسي به صورت مشاركتي با صاحبان صنعت، كارفرمايان و ها ريزي اجراي برنامه )2

 .اي حرفهاستادكاران 
ي آموزشي ها كنندگان توسط مدرسان دوره ي فردي شركتها بايد سطح توانايي )3

 .مراعات گردد
ي آموزشي بايد توسط مدرسين ها تدريس محتواي مطرح در دوره اصول يادگيري در )4

 رعايت گردد.
ي آموزشي پيشنهاد ها با توجه به نتايج بدست آماده در خصوص محتواي دوره )5

ي ها كنندگان در دوره ي شركتها متناسب با نيازهاي عملي، دانش و مهارت محتوا ،گردد مي
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شده براي آنان فراهم آيد تا بدين واسطه آموزشي باشد و امكان تمرين محتواي مطرح 

 به سطح مطلوب خود برسد. ها اثربخشي آموزشي دوره
ي متنوع براي اثربخشي بيشتر ها تواند از دوره مي) مديريت آموزشي مركز تربيت مربي 6

ي آموزشي حمايت نمايد، همچنين مديريت مركز ها كنندگان در دوره بهره گرفته و شركت
 كنندگان متناسب باشد. يي بپردازد كه با مشاغل شركتها اري دورهتواند به برگز مي

 منابع
بررسي وضعيت تطابق محتواي دروس ارائه شده توسط  .)1386( محمد احمدزاده،

شهرستان  اي حرفههاي فني و  ي مصوب در آموزشگاهها مربيان با سرفصل
 د رجايي.نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت دبير شهي پايان ،عباسبندر

خدمت  ريزي آموزش ضمن درآمدي به برنامه .)1384( ، كوروشفتحي واجارگاه
 تهران، انتشارات سرآمدكاوش. ،كاركنان

ارزيابي كميت  و كيفيت   .)1384( منيژه؛ كريمي، زيبا مهرعلي زاده، يداله؛ شهني ييالق،
ومين مجموعه مقاالت د ،اي حرفهي آموزش صنعتي در مراكز  فني و ها دوره

، جتماعي، جلد اولدر تحوالت اقتصادي و ا اي حرفهي فني وها همايش نقش آموزش
 مازندران. اي حرفهمازندران، اداره كل آموزش فني و 

و صنعت در  اي حرفهي فني و ها بررسي ارتباط ميان هنرستان .)1388( .نظري، ايمان
 جايي تهران.پايان نامه ارشد، دانشگاه شهيد ر ،صنايع چوب در ايران هرشت

با  اي حرفهبررسي كارايي ارتباط نظام آموزشي فني و  .)1378( عبدالحسين ،نفيسي
، ،  چاپ اول، وزارت آموزش و پرورشتهران ي اصالحي،ها حل بازار  كار و ارائه راه

 مدرسه ريزي آموزشي، انتشارات  سازمان پژوهش و برنامه
 اي حرفهالتحصيالن هنرستان فني و  رابطه بين آموزش فارغ .)1386( يحيايي، مهدي

 نامه كارشناسي ارشد . دانشگاه الزهرا. پايان ،كار و اشتغال در شهر اصفهان با بازار
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 و مربي تربيت مركز آموزشي هاي دوره اثربخشي ارزيابي
 1پاتريك كرك الگوي اساس بر اي حرفه فني هاي پژوهش

 2غالمحسين باقرآبادي
 3دكتر محمد حسن ميرزامحمدي
 4دكتر علي توكلي گلپايگاني
 5محمود مكرمي
 6محمد علي موحديان

 چكيده
 يهـا  پـژوهش  و مربي تربيت مركز آموزشي يها دوره اثربخشي ارزيابي بررسي هدف با حاضر پژوهش

ايـن پـژوهش از نـوع    . است شده انجام پاتريك كرك الگوي دوم و اول سطح اساس بر اي حرفه و فني
 بنـدي فريـدمن   اولويـت  آزمـون از  هـا  براي تجزيـه و تحليـل داده   پيمايشي است. -تحقيقات توصيفي

 در كننـده  شـركت  2300بازآموز شامل  مربيان هكلي شامل پژوهش آماري هاست. جامع شده استفاده
گيـري تصـادفي    در سراسر كشور بود. با اسـتفاده از روش نمونـه   مربي تربيت مركز آموزشي يها دوره

 پـژوهش،  نفـر انتخـاب شـده اسـت. ابـزار      330ساده حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان برابر با 
 تأييـد  روايي و پايـايي آن مـورد   كه بوده ليكرت ارزشي پنج طيف بر مبتني ساخته محقق پرسشنامه

 كه بر اساس سـطح اول و دوم الگـوي كـرك پاتريـك،     بود آن از حاكي پژوهش يها گرفت. يافته قرار
بيشـتر   هـا  و يادگيري، هرچه انگيزه و اشتياق شركت كنندگان نسبت به شركت در دوره واكنش طرز

 لفـه اثربخشـي: سـبك تـدريس،    ؤبـا پـنج م  يابـد. در رابطـه    ميافزايش  يادگيري باشد به همان اندازه
آموزشي،  محتوا مطرح شده در مركز تربيت مربي  هبندي دور گذاري، امكانات و زمان ارزشيابي، هدف

 ديـدگاه  از . و همچنـين اسـت  بـوده لحاظ آمـاري معنـادار   ي آموزشي به ها در افزايش اثربخشي دوره
واكـنش، سـبك     ترتيـب  بـه  آموزشي يها دوره اثربخش عوامل ترين مهم بندي اولويت بازآموز مربيان

 .است بوده محتوا و امكانات گذاري، هدف يادگيري، ارزشيابي، تدريس،
 

مربي، سازمان آموزش  تربيت مركز ارزشيابي، اثربخشي، پاتريك، كرك مدل آموزش، :واژگان كليدي
 .اي حرفهو  فني

                                                                                                                
 .باشد اي كشور مي حرفه و برگرفته از طرح پژوهشي مصوب در سازمان آموزش فني . اين مقاله1
                                           Email: Hosein.bagherabadi.yahoo.comريزي درسي،  كارشناسي ارشد رشته برنامه. 2
 .دانشيار دانشگاه شاهد. 3
 .استاديار پژوهشگاه استاندارد. 4
 .معاونت پژوهش مركز تربيت مربي. 5
 .. كارشناسي ارشد مديريت آموزشي6
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 مقدمه
كه فـرد را بـراي احـراز شـغل، پيشـه و      يي است ها ، انجام فعاليت اي فني و حرفهي ها آموزش

دهـد. ايـن    مـي كنـد يـا كـارايي و توانـايي وي را در انجـام آن افـزايش        ميكسب و كار آماده 
ي هـا  فناوري تكنولوژي و علوم وابسته به همـراه دانـش   هرا در زمين ها كسب مهارت ها آموزش

هـد. گسـترش   د مـي ي مختلـف اقتصـادي و اجتمـاعي ارائـه     ها خاص مربوط به مشاغل بخش
افـراد در   در كشورهاي گوناگون، با هدف افزايش مهارت و توانايي  اي فني و حرفهي ها آموزش

بـا توجـه بـه    ). 1385خداورديان و حسـيني، ( آمد شكل گرفته استجهت ايجاد اشتغال و در
كشـور، زمـاني ارائـه      اي فنـي و حرفـه  ي مهارتي، در سازمان آموزش ها اهميت جايگاه آموزش

گذار چـه مثبـت و    تأثيرخشي الزم برخوردار باشد و به عوامل  منطقي است كه اثربآموزش 
 هـا  چه منفي توجه و اقدامات الزم در راستاي آن انجام گيرد، بايد توجه داشت كه وقتي دوره

ي آموزشي در راسـتاي نيازهـا تبـديل نيازهـا بـه      ها گردند كه محتواي اين دوره مياثر بخش 
 هـا  سازي الزم براي استفاده از آموختههاي آموزشي بستر برنامه مؤثري محتواي آموزشي، اجرا

و استفاده از ابزار مناسب براي ارزيابي اثربخشي باشـد. از ايـن رو در ايـن پـژوهش عـالوه بـر       
بـر   مـؤثر بـه عوامـل   » واكـنش و يـادگيري  « سطح اول و دوم الگوي كرك پاتريك بررسي دو

ي هـا  امكانات و زمانبنـدي دوره  ،هدف گذاري( مؤلفهج ي آموزشي، شامل پنها اثربخشي دوره
) ارزشـيابي  هنحـو  تـدريس مدرسـين،   هسـبك و نحـو   ،محتواي مطرح شده در دوره ،آموزشي

پرداخته شده است. تا با سنجش اين عوامـل و بررسـي نقـاط قـوت و ضـعف از نظـر شـركت        
 مشخص گردد. اه بخشي اين دوره اثر ي آموزشي مركز تربيت مربيها كنندگان در دوره

اي مـورد نيـاز     كند و دانـش فنـي و حرفـه    ميدر هر دهه، تكنولوژي پيشرفت روز افزوني 
هـاي   شـود و بسـياري از مهـارت    ميتر و متحول  جهت موفقيت در اشتغال روز به روز پيچيده

شوند. در چنين شرايطي ارتقـاء كيفيـت    مي  مياي كهنه و قدي اي به گونه فزاينده فني و حرفه
باشـد و رسـيدن بـه آن مسـتلزم      مـي ي آموزشـي  ها زشي يك ضرورت اساسي در سيستمآمو

باشـند.   مـي مديريتي آگاه و حساس به مسائل جاري سيسـتم و اعضـاء آن از جملـه مربيـان     
ي تدريس و در نتيجه ارتقاء ها ارزشيابي در شيوه هارزشيابي عملكرد مربيان باعث اعمال نتيج

عنوان يكي از كاركردهاي مـديريت آموزشـي نقـش     زشيابي بهشود، ار ميكيفيت آموزش آنان 
ي آموزشي و بهبود كيفيت آمـوزش دارد.  ها ريزي صحيح، اجراي موفق برنامه در برنامه  ميمه

طـور جـامع و    اي بـه  شواهد حاكي از آن است كه نيازهاي آموزشي مربيان مراكز فني و حرفه
شناسند و  ميواقعي خود مطلع نبوده و آنها را نمند تعيين نشده است. مربيان از نيازهاي  نظام

تجربيات مربيان بـه روز نيسـت، تجربـه و حرفـه مربيـان كـاردانش در آمـوزش و         اطالعات و
) انگيـزش  1995( در مـدل فيكتـو و همكـاران    ). 1382ميرزامحمـدي،  ( پرورش كـم اسـت  

 ان، سرپرسـتان، يادگيري نقش محوري داشته و عواملي از قبيل، حمايت زير دسـتان، همكـار  
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 تـأثير ي شغلي، و ارزش آموزش بـر انگيـزش   ها مديريت تعهد سازماني، كارراهه، اجبار، مشوق

ي اشاره شده ها ) حاكي از آن بود كه تمام متغير1995( دارد. نتايج پژوهش فيكتو و همكاران
وسيله به صـورت غيـر مسـتقيم، موجبـات اثربخشـي       بر انگيزش يادگيري اثر گذاشته و بدين

آورند، انگيزش يادگيري و حمايت زيردستان، همكاران، مديريت و اجبار  ميآموزشي را فراهم 
 )1مدل ( گذارد مي تأثيرنيز به طور مستقيم بر اثربخشي آموزش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) نيز مانند مدل فيكتو و همكاران انگيزش نقـش اصـلي بـر عهـده     1996( در مدل پوتيت
ريـزي مسـير شـغلي، حمايـت      دي، خـود كارآمـدي، برنامـه   ي فـر ها دارد، در اين مدل ويژگي

گـذارد، همچنـين    مي تأثيرسرپرستان، حمايت همكاران و پاسخگويي مورد انتظار بر انگيزش 
 گـذارد  مي تأثيرحمايت سرپرستان، حمايت همكاران، پاسخگويان و انگيزش بر انتقال آموزش 

 ))2( نمودار(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)) مدل اثربخشي آموزشي پوتيت 2(نمودار( 

 لانتقا
شآ

 مورد انتظارپاسخگويي 

 خود كارآمدي

 انگيزش

 فردي ويژگي

برنامه ريزي مسير 

 همكاران حمايت

 سرپرستان حمايت

 انگيزش يادگيري
 تعهد سازماني

حمايت زيردستان و  
همكاران و مديريت و 

 اجبار در وظيفه

 اثربخشي آموزشي

 مشوق شغلي

 اهميت آموزش

 اههر ركا
 اجبار

 )1995)مدل اثربخشي آموزشي فيكتو و همكاران(1(نمودار (
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ي هـا  آيندي خطـي اسـت كـه در آن هـيچ كـدام از اسـتراتژي      ) فر1994( 1مدل ميلهيم 

كه تمركز آمـوزش بـر   عملكرد شغلي نخواهد داشت مگر اينريزي شده نتايجي در بهبود  برنامه
 اين مدل ماهيت خطي داشته اما در هر مرحله بايد بازخورد داده شـود  .باشد ها انتقال مهارت

 .))3( نمودار(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )1994( ثربخشي آموزشي ميلهيم ) مدل ا3( نمودار
 

ي ارزيابي و سنجش مديريت منابع انساني مدل كرك پاتريـك  ها ترين مدل يكي از با نفوذ
). ايـن  233:  2004اسـميت،  ( باشد كه توسط دونالد كرك پاتريـك توصـيف شـده اسـت     مي

و در اين ارزشيابي پاياني و پيگيري است،  هات برنامتأثيرالگوي جديد، فقط به دنبال سنجش 
ي متعـددي نظيـر   هـا  كند، اين الگـو در سـازمان   ميزمينه سطوح مختلفي براي آن شناسايي 

وي به قرار ذيل  سطوح مورد نظر ).185: 1383فتحي واجارگاه ( بانك باركلي اجرا شده است
 :)21996كرك پاتريك ( است

 العمل سطح عكس الف)
كـارآموزان،   ( هكننـدگان در دور  العمـل شـركت   توان عكس ميآموزشي  هپس از پايان دور

ترين روش  بررسي كرد. متداول  ؟نه اينكه آيا دوره اثربخش بوده است يا ه.) را دربار.مدرسان و.
تـرين نـوع ارزشـيابي در     هـاي نظرخـواهي اسـت. متـداول     اين سطح استفاده از پرسشنامه در

  بالفاصله پس از پايان دورةهاي كارآموزان  ها و واكنش العمل ها عبارت از بررسي عكس سازمان
 ،شـود  ارزشيابي نـام بـرده مـي    ، اين ارزشيابي كه از آن تحت عنوان  سطح اول است آموزشي

                                                                                                                
1. Milheim model 
2. Kirk Patrik 

 

 ها راتژياست ها استراتژي ها استراتژي

 پيش از آموزش آموزش بعد ازآموزش

 تعريف هدف
 نياز سنجي

 محتواي مرتبط
حمايت مديران مياني 

 و عالي
 استراتژ هاي

 حداقل منابع كاري
 پيگيري ارتباطات

 فعاليت هاي مديريت
 فعاليت هاي كارآموزان

 تقويت و بازخورد
 پيگيري

 فعاليت هاي مديريت
 عمل برنامه ريزي

 استراتژي هاي عمومي
 مديريت زمان
 فعاليت هاي
 كارآموزان
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 هدنبال آن است تا نظرات كارآموزان را درخصوص كيفيت دوره عمدتاً با استفاده از پيمايش ب

ربط مشخص  ذي هرآنها را براي بهبود دو هايآموزشي به تصوير بكشد و درعين حال پيشنهاد
 نمايد.  

 سطح يادگيري ب)
دسـتيابي   دواقعاً آنچه كه دوره درصد فراگيرانال مطرح است كه آيا ؤدرسطح دوم اين س

خير؟ اين ارزشـيابي هـم بالفاصـله پـس از پايـان دوره توسـط        اند يا گرفته ياد اند، به آن بوده
در صـورتيكه براسـاس    هـا  دوره شود. براي مثال امتحانات پايـان  مدرس از فراگيران انجام مي

اوقات ايـن   شوند، معرف ارزشيابي اثربخشي درسطح يادگيري است. گاهي ها اجرا اهداف دوره
 پژوهش و كارعملي است. صورته بصورت آزمون و گاهي ه امتحانات ب

 سطح رفتار ج)
برعملكـرد   يآموزشـي چـه تـأثير     شـود كـه دورة   درسطح سوم اين پرسـش مطـرح مـي   

اثـر دوره،   عبـارت ديگـر آيـا بـر    ه شركت كننده در محيط كار آنها داشته است ؟ بكارآموزان 
 6( ارزشيابي مدتي پس از اتمام دوره اي آنان بهبود يافته است؟ اين نوع عملكرد و رفتار حرفه

   شود. مييكسال بعد) انجام تا ماه 
 جسطح نتاي د)

سـال از زمـان    2تـا   1داقل حـ  گذشـت اين نوع ارزشيابي بسيار دشـوار بـوده و مسـتلزم    
سـطح  ) 1996( هار سطحي دونالـد كـرك پاتريـك   برگزاري دوره است. در الگوي ارزشيابي چ

چهارم به  نتايج اختصاص يافته است. وي اين امر را در يك برداشت وسيع مد نظر قـرار داده  
ل كه در آن هر نوع منافع ملموسي كه بـراي سـازمان بـر اثـر برگـزاري دوره آموزشـي حاصـ       

 گيرد.  ميشود، مورد توجه قرار  مي
ي ضـمن خـدمت   هـا  ) در تحقيقي با عنوان بررسـي اثربخشـي آمـوزش   1383( عباسيان 

شركت ايران خودرو بر اساس مدل كرك پاتريك به اين نتيجه رسـيد كـه فراگيـران واكـنش     
ي هـا  چنـين دوره اجرا شـده از خـود نشـان دادنـد و هم     ي آموزشيها مطلوبي نسبت به دوره

فراگيران شده است. از نظر تغييرات ايجاد  موزشي در حد مطلوبي باعث افزايش سطح دانشآ
) نيـز در  1379( شود. نصر اصـفهاني  ميشده در رفتار فراگيران سطح نسبتاً مطلوبي مشاهده 

ي آموزشي را شامل؛ عـدم تناسـب محتـواي    ها ترين داليل عدم اثربخشي دوره پژوهشي عمده
ي تدريس ها و عدم تناسب  روش  ها آموزشي، عدم انسجام و جامعيت دورهبا نيازهاي  ها دوره

ي هـا  در تحقيقـي ديگـر بـا عنـوان بررسـي نارسـايي      را عنوان داشته است.  ها با محتواي دوره
، اين  نتيجه  حاصـل  اي با بازار كار و ارائه  راه حل اصالحي ارتباط  نظام آموزش فني و حرفه

كنـد و   مـي اي از نيازهـاي بـازار كـار تبعيـت  ن     و حرفـه  ي فنـي هـا  كه گسترش آمـوزش شد 
). گـري و  1378نفيسي، ( باشد مياي از مهارت الزم  برخوردار ن التحصيالن  فني و حرفه فارغ
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اي در  ي فنــي و حرفــههــا ي آمــوزشهــا )در پژوهشــي اثربخشــي هزينــه1992( 1آن مــاري 

ن تحقيق دو مجموعه پيشنهاد ارائه كشورهاي در حال توسعه را مورد بررسي قرار دادند. در اي
و محصوالت و افزايش  ها از ارائه راهبردهايي براي بهبود نسبت بين نهاده است شد كه عبارت

ه بهبود كيفيت محصوالت آن و تمركـز بيشـتر بـر    اي از را ي فني و حرفهها اثربخشي آموزش
)، 2000( و همكـاران   كلكويتاند.  شكل گرفته ها اهداف محوري كه بر مبناي آن اين آموزش

اند كه اگر كـارآموز توانـايي يـادگيري محتـوي دوره آموزشـي را       در مطالعات خود نشان داده
اي از دورهـاي   نداشته باشـد، بهـره   ها اي كافي براي شركت در اين دوره داشته باشد اما انگيزه

ي آموزشـي  هـا  اثربخشـي دوره  مؤثرترين عوامل  ) مهم2001(  2برد. به زعم مولدر ميمذكور ن
ي آمـوزش،  هـا  ي ارزيـابي پـروژه  هـا  تعيين اهداف گروه، مواد و تجهيـزات فنـي، روش   شامل؛

هاي جديد در كارگـاه،   نيازهاي يادگيري، نقش مربيان و مشاوران، به كارگيري دانش و مهارت
باشـد.    مـي هـاي سـازمان    ي آموزشي و گزارش نهـايي از آمـوزش  ها طرح آموزش، تداوم پروژه

بر اثربخشي آموزشي، دريافتند  مؤثر) در پژوهشي با عنوان عوامل 1992( 3و همكاراناسكات 
چشمگيري بر پيامدهاي آموزش در سازمان دارد. اين عوامـل   تأثيركه چندين عامل غير فني 

شامل؛ اعتماد به نفس، نگرش شغلي، انتظـارات آموزشـي، اجـراي آمـوزش و انگيـزه قبـل از       
 باشد. ميآموزش 

ي كـافي در  أيافتنـد كـه احسـاس عـدم ر    همكاران نيز در پژوهشي ديگـري در  اسميت و
ي فاقـد عمـق و محتـوا، آگـاهي از     هـا  ي ضـمن خـدمت، آمـوزش   ها پيشرفت محتوي آموزش

ي هـا  تـرين موانـع اثـر بخشـي دوره     مربيان، عمـده   ميه شده در دوره و ضعف علئاطالعات ارا
ي آموزشـي مركـز   هـا  فراگيران و مربيان دورهبنابراين بررسي ديدگاه و نظر  .باشد ميآموزشي 

 ،بنـابراين  ؛را مشخص سـازد  ها تواند تا حدودي داليل عدم موفقيت اين دوره ميتربيت مربي، 
ي آموزشي مركـز  ها هاي ارزشيابي، اين شيوه از ارزيابي دوره روش ضروري است در كنار ساير

ال اصـلي زيـر   ؤپـژوهش بـه چهـار سـ    تربيت مربي نيز مورد توجه قرار گيرد. بنابراين در اين 
 پرداخته شده است:

 هـا  دوره اين به نسبت آموزشي يها دوره در كننده شركت بازآموز مربيان واكنش طرز -1
 است؟ حد چه در

 ؟است داشته معناداري ثيرأت بازآموز مربيان يادگيري افزايش در آموزشي يها دوره آيا -2
 است؟ بوده وضعيتي چه در آموزشي دوره در ريگذا هدف آموز باز مربيان ديدگاه از -3
 امكانـات  محتوي، اهداف،( آموزشي يها دوره در اثربخش آموزشي عوامل بندي اولويت -4

 صـورتي  چـه  به آموز باز مربيان ديدگاه از) ارزشيابي و مدرس تدريس سبك وزمان، آموزشي
 است؟ بوده

                                                                                                                
1. Gray & Ann-Marie 
2. Mulder 
3. Scott & et al 
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 شناسي تحقيق  روش
 اطالعات آوري جمع چگونگي لحاظ از كاربردي، فهد لحاظ از پژوهش روش روش پژوهش:

 پيمايشـي  تحقيقـات  جزء توصيفي يها پژوهش انواع ميان از و توصيفي يها پژوهش جمله از
 است.

 2300بازآموز شامل  مربيان هكلي شامل پژوهش آماري هجامع جامعه و نمونه پژوهش:

شـور بـود. بـا اسـتفاده از     در سراسـر ك  مربي تربيت مركز آموزشي يها دوره در كننده شركت
نفـر   330گيري تصادفي ساده حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگـان برابـر بـا     روش نمونه

 انتخاب شده است.
 پـنج  طيـف  بـر  مبتنـي  سـاخته  محقق پرسشنامه پژوهش، ابزار :ها آوري داده ابزار گرد

 پايـايي  روايـي صـوري و محتـوايي اسـتفاده شـده اسـت همچنـين        كه از بوده ليكرت ارزشي
 كـه  آمـد  دسـت  بـه  965/0 بازآموز مربيان براي كرانباخ آلفاي ضريب از استفاده با پرسشنامه

 بود. قبولي قابل پايايي
بنـدي   اولويـت  آزمون از ها براي تجزيه و تحليل داده :ها ي تجزيه و تحليل دادهها روش

 است. شده استفاده فريدمن

 ي تحقيقها يافته
 حـاكي  وهش پژ يها جنسيت يافته متغير حسب بر دهندگان سخپا فراواني توزيع خصوص در
 را مـا  آماري نمونه حجم از درصد 7/79درصد و مربيان مرد  3/20 مربيان زن كه است آن از

 انـد  بـوده  سـهم  بيشـترين  داراي مـرد  مربيـان  اسـت  مشخص كه طور همان. دهند مي تشكيل
 .))1(  جدول(

 جنسيت متغير حسب بر ندهندگا پاسخ فراواني توزيع) 1( جدول

 

 ها اخص
 جنسيت

 تراكمي درصد فراواني درصد فراواني

 3/20 3/20 67 زن
 100 7/79 263 مرد
  100 330 جمع
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 وهش پـژ  يهـا  يافته تحصيالت متغير حسب بر دهندگان پاسخ فراواني توزيع خصوص در
 داراي مربيـان  ،درصـد  5/11 ديـپلم  فـوق  مدرك داراي مربيان باز آموز كه است آن از حاكي
 از درصـد  6/27 بـاالتر  و ليسـانس  فـوق  مـدرك  داراي مربيان و درصد 9/60 ليسانس مدرك
 مـدرك  داري افـراد  اسـت  مشـخص  كه همان طور. دهند مي تشكيل را ما آماري هنمون حجم

 هسـتند  سـهم  كمتـرين  داراي ديپلم فوق مدرك داراي افراد و سهم بيشترين داراي ليسانس
 .) )2( جدول(

 

 تحصيالت براي مربيان متغير حسب بر دهندگان پاسخ فراواني توزيع)2( دولج

 

ي آموزشـي  هـا  در دوره كننـده  شركت يرانطرز واكنش فراگال اول: ؤبررسي س
 ؟استبوده در چه حد  ها نسبت به اين دوره

تـرين   بندي مهـم  آزمون فريدمن ضمن معنادار نشان دادن اظهارات مربيان بازآموز اولويت
ي آموزشي به ترتيب شامل: اشتياق به حضـور  ها ي طرز واكنش مربيان نسبت به دورهها گويه

ي خود به محيط كار، اشتياق ها ي و انتقال آموختهكنندگان به يادگير در دوره، اشتياق شركت
مهـارتي خـود، ميـزان نگـرش مثبـت بـه        -كنندگان به يادگيري و رشد علمـي  باطني شركت

ي شـناختي، اعتقـاد   هـا  آموزش ضمن خدمت، اشتياق شركت كنندگان به توسـعه توانمنـدي  
 نشـان داده اسـت   عملكرد شـغلي آنـان  ي ارائه شده بر ها كنندگان به اثر مثبت آموزش شركت

)3.( 

 ها شاخص
 تحصيالت

 فراواني
 درصد
 فراواني

 درصد
 تراكمي

 5/11 5/11 38 فوق ديپلم
 4/72 9/60 201 ليسانس

 100 6/27 91 باالتر و ليسانس فوق
  100 330 جمع
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 ها طرز واكنش مربيان نسبت به دوره يها گويه بندي اولويت )3( جدول

وره
ه د

ت ب
سب

ن ن
ربيا

ش م
اكن

ز و
طر

ها 
شي

موز
ي آ

 

 ميانگيناولويتميانگين ها گويه
 كل

اولويت

كنندگان به حضور در  اشتياق شركت
 ميي علها دوره جهت كسب مهارت

 روز دنيا 
 اول 17/10

 اول 19/5

كنندگان به يادگيري و  اشتياق شركت
 دوم 83/9 ي خود به محيط كارها انتقال آموخته

كنندگان به  اشتياق باطني شركت
 سوم 14/9 مهارتي خود -يادگيري و رشد علمي

ميزان نگرش مثبت به آموزش ضمن 
چهارم 90/8 خدمت

 هكنندگان به توسع اشتياق شركت
 پنجم 87/8 ي شناختيها منديتوان

كنندگان به اثر مثبت اعتقاد شركت
ي ارائه شده بر عملكرد ها آموزش

 شغلي آنان
 ششم 70/8

 Chi-Square( 0/361 43/723( خي دو 
df 15 6 
Sig 000/0 000/0 

 

ي آموزشي در افزايش يـادگيري مربيـان بـازآموز    ها ال دوم: آيا دورهؤبررسي س
 تاثير معناداري داشته است؟

ي هـا  بندي گويـه  زمون فريدمن ضمن معنادار نشان دادن اظهارات مربيان بازآموز اولويتآ
دوره آموزشي، بر دانـش و مهـارت    تأثيري آموزشي بر يادگيري به ترتيب شامل: ها دوره تأثير

افـزايش دانـش علمـي، تغييـر      آموخته شـده در محـيط كـار و انجـام وظـايف محـول شـده،       
انجام دادن كار، كـاهش ضـايعات كـاري، افـزايش انگيـزه بـراي        هاي ارتباطي، مستقل مهارت

 ).4( يادگيري مداوم، نشان داده است
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 ي آموزشي بر يادگيريها دوره تأثيربندي  )اولويت4( جدول 

 

محتـواي مطـرح شـده در دوره    ال سوم: از ديدگاه مربيان باز آمـوز  ؤبررسي س
 در چه وضعيتي بوده است؟ آموزشي

بنـدي   اولويـت  هنشان دادن اظهـارات مربيـان بـازآموز نحـو     آزمون فريدمن ضمن معنادار
دوره  ي آموزشي به ترتيب شـامل: طراحـي محتـواي   ها ي محتواي مطرح شده در دورهها گويه

كننـدگان در   كننـدگان، مشـاركت دهـي فعـال شـركت      شركت متناسب با سطح و نوع تجارب
ب بـا مقتضـيات شـغلي    طراحي محتواي دوره و اجراي آن، طراحي محتواي كاربردي متناسـ 

ثير
تأ

 
وره

د
 يها 

شي
موز

آ
 بر 

ري
دگي

يا
 

ران
اگي

فر
 

 ميانگيناولويتميانگين ها گويه
 كل

اولويت

بر دانش و مهارت  ،دوره آموزشي تأثير
آموخته شده در محيط كار و انجام 

 .وظايف محول شده
 اول 44/12

چهارم 32/4

شما پس از گذراندن   ميدانش عل
 .دورهاي آموزشي افزايش يافته است

 دوم 36/12

ي آموزشي ها از گذراندن دوره بعد
ي ارتباطي شما تغيير كرده ها مهارت

 .است
 سوم 40/11

منجر  شده است كه  دوره آموزشي
با حداقل ( كار خود را مستقالً

 .سرپرستي) انجام دهيد
چهارم 20/11

ي آموزشي باعث شده است تا ها دوره
در محيط كار ضايعات كاري را كاهش 

 .دهيد
 پنجم 1/11

شركت در دوره آموزشي بر  تأثير
 انگيزه و يادگيري مداوم در شما

 ششم 91/10

بر  ،ي آموزشيها ورهشركت در د تأثير
روحيه و اعتماد به نفس شما در 

 محيط كار
 هفتم 78/10

 Chi-Square( 6/264 431/721( خي دو 
df 19 6 

 Sig 000/0 000/0 
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ي علمـي،  هـا  ي روز رشتهها كنندگان، طراحي محتواي دوره متناسب با دانش و مهارت شركت

كنندگان، طراحي محتـواي در   انگيزه بخشي محتواي دوره آموزشي طراحي شده براي شركت
  ).5( ي مشخص شده در اهداف دوره، را نشان داده است. جدولها انطباق با سرفصل

 

 هاي آموزشي حوه اولويت بندي محتواي مطرح شده در دوره) ن5( جدول

 
ـ  بنـدي   اولويـت  :ؤال چهارمبررسي س ي هـا  در دوره اثـربخش  يعوامـل آموزش

ـ  ي،امكانـات اهداف، محتو( آموزشي  مـدرس و تـدريس  سـبك  زمـان،   و يآموزش
 ؟از ديدگاه مربيان باز آموز به چه صورتي بوده است) ارزشيابي

وره
ر د

ه د
شد

ح 
طر

ي م
توا

مح
ي 

ند
ت ب

لوي
ه او

حو
ن

ها 
شي

موز
ي آ

 

 ميانگين اولويتميانگين ها گويه
 كل

اولويت

طراحي محتواي دوره متناسب 
با سطح و نوع تجارب  

 كنندگان شركت
 اول 07/7

 هفتم 99/1

دهي فعال  مشاركت
در طراحي  كنندگان شركت

 محتواي دوره و اجراي آن
 دوم 99/5

طراحي محتواي كاربردي 
متناسب با مقتضيات شغلي 

 كنندگان شركت
 سوم 90/5

طراحي محتواي دوره متناسب 
ي روز ها با دانش و مهارت

 ي علميها رشته
 جهارم 07/5

انگيزه بخشي محتواي دوره 
آموزشي طراحي شده براي 

 كنندگان شركت
 پنجم 76/4

طراحي محتواي در انطباق با 
ي مشخص شده در ها سرفصل

 اهداف دوره
 ششم 46/4

Chi-Square( 1/557 43/721( خي دو 
df 8 6 

Sig 000/0 000/0 
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» فريـدمن « آزمـون از  يآموزشـ  يها اثربخش در دوره يعوامل آموزشبندي  جهت اولويت

) اسـت  431/721( ل از اين آزمون ميزان شاخص خي دواستفاده شد و با توجه به نتايج حاص
به ترتيب بيانگر وجود تفاوت معنادار بين ميانگين رتبـه  باشد و  ميمعنادار  05/0كه در سطح 

 .)6ي، امكانات و محتوا بوده است (گذار يابي، يادگيري، هدفارزش، سبك تدريس، واكنش
 

 عوامل اثربخش از نظرمربيان باز آموز بندي ) اولويت6( جدول
 Chi-Square( df Sig( خي دو  اولويت ميانگين ها گويه

 اول 19/5 واكنش

431/721 6 000/0 

 دوم 10/5 سبك تدريس
 سوم 08/5 ارزشيابي
 چهارم 32/4 يادگيري

 پنجم 77/3 گذاري هدف
 ششم 56/2 امكانات
 هفتم 99/1 محتوا

 

 بحث و نتيجه گيري 
در اثربخشـي   مـؤثر بنـدي عوامـل    رتبـه  هي پژوهش  در زمينها در اين بخش به بررسي يافته

ي آموزشـي مركـز   هـا  كننـده در دوره  زشي بنابر اظهارات مربيان بازآموز شـركت ي آموها دوره
 پرداخته شده است: ها، و ارائه پيشنهاد اي فني و حرفهي ها تربيت مربي و پژوهش

 اساس سـطح اول و دوم الگـوي كـرك پاتريـك،    كه بر بود آن از حاكي پژوهش يها يافته
 هـا  كنندگان نسبت به شـركت در دوره  شركت و يادگيري، هرچه انگيزه و اشتياق واكنش طرز

اثربخشـي: سـبك    مؤلفهيابد. در رابطه با پنج  ميافزايش  يادگيري بيشتر باشد به همان اندازه
بندي دوره آموزشي،  محتـوا مطـرح شـده در     گذاري، امكانات و زمان ارزشيابي، هدف تدريس،

  .اسـت  بودهلحاظ آماري معنادار ي آموزشي به ها مركز تربيت مربي در افزايش اثربخشي دوره
ي آموزشـي مركـز تربيـت مربـي اثـربخش بـوده و بـر        ها و اين نتايج بيانگر آن است كه دوره

نتـايج حـاكي از آن بودكـه    مثبت گذاشته اسـت.   تأثيرافزايش مهارت و دانش مربيان بازآموز 
از طريـق  بايـد   بنـابراين  ،گـذارد  مـي چشمگيري بر يادگيري آنان  تأثيرطرز واكنش فراگيران 

تسلط الزم را در مربيان ايجاد كرد،  اسـكات    ها و افزايش دانش مختلف از جمله ارتقاء مهارت
بر اثربخشـي آموزشـي پرداختـه و     مؤثر) نيز در پژوهشي به بررسي عوامل 1992( و همكاران

توانـد بـر ارتقـاء اثربخشـي آموزشـي       مـي نگرش افراد بـر شـغل و آمـوزش     هدريافتند كه نحو
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ي هـا  يادگيري بـر اثربخشـي دوره   هگذار باشد. و همچنين نتايج حاكي از آن بود كه نحوتأثير

تواند هم  ميكنندگان  بنابراين ارزشيابي ميزان يادگيري شركتگذارد.  ميمثبت  تأثيرآموزشي 
براي بهبود فرآيند آموزش و هم انعكاس نتايج يادگيري حاصل از دوره بـه مـديران آمـوزش،    

ها، كاركنان و بازخورد داده شود، تا فرهنگ آموزش هر چه بيشـتر در محـيط    زمانمديران سا
شي را فراهم آورد. در همين ي آموزها سازمان نهادينه گردد و موجبات استقبال بيشتر از دوره

) نيز در تحقيق خود با عنوان درك و تعهـد و انگيـزش و رضـايت     2008ساهينيديس، ( راستا
عوامـل   هو تأثيرآن بر اثربخشي آموزشي بيان كرده است هر گاه كليـ شغلي و نگرش كاركنان 

شود و بهبـود   يند اثربخش باشد در مهارت، دانش و نگرش افراد تغيير حاصل ميآدرونداد و فر
محتـواي   هگردد. و همچنين نتايج حاكي از آن بود كه نحو عملكرد فردي و سازماني ايجاد مي

مثبـت   تـأثير  هـا  ز تربيـت مربـي در اثربخشـي دوره   ي آموزشـي مركـ  هـا  مطرح شده در دوره
ي مشـخص شـده در اهـداف    ها ي، طراحي محتواي در انطباق با سرفصلها گذارد. اما گويه مي

ي هـا  ي عملي و كارگاهي در نظـر گرفتـه شـده بـا اسـتاندارد     ها دوره، تناسب محتوا و فعاليت
ي حـين  تمـرين عملـ   سـازي  پـذير  آموزشي، طراحي محتواي دوره آموزشي در جهـت امكـان  

جامعـه قـرار دارد. بنـابر ايـن الزم اسـت       ميـانگين  بـه  مطلوبي نسـبت يادگيري در وضعيت نا
تر در  مدرسان در حين تدريس فرصت كافي براي تمرين و تكرار براي يادگيري بهتر و با دوام

گرفتـه   ي عملي و كارگاهي در نظرها اختيار فراگيران قرار بدهند. و الزم است محتوا و فعاليت
هـا، اسـتعدادها،    ييي آموزشي تناسب داشته باشد. الزم است محتوا با تواناها شده با استاندارد

سـاز تجربيـات و يـادگيري بعـدي      ي فراگيران تناسب داشته باشـد و زمينـه  ها نيازها، و رغبت
يـك   ان باشد. محتوا نبايد تنها بـه ر تجربيات و اطالعات قبلي فراگيرفراگيران باشد و مبتني ب

ي آموزشي منتهي گـردد و  ها ي هدفها حيطه ميمنجر شود، بلكه بايد به تما ها حيطه از هدف
بپردازد، چرا كه گسترش روزافزون دانش، باعـث    ميعالوه بر آن، به مسائل صحيح و معتبر عل

در همـين راسـتا نصـر     ريزان با دقت بيشتري در اين زمينه فعاليـت نماينـد.   آن شده تا برنامه
ي آموزشـي را  هـا  ترين داليل عدم اثربخشي دوره ) در پژوهشي يكي از عمده1379( نياصفها

با نيازهاي آموزشي بيان نموده است. اسميت و همكـاران   ها شامل؛ عدم تناسب محتواي دوره
ي كــافي در پيشــرفت محتــوي أنيــز در پژوهشــي ديگــري در يافتنــد كــه احســاس عــدم ر 

ه شـده در  ئـ د عمق و محتوا، آگاهي از اطالعـات ارا ي فاقها ي ضمن خدمت، آموزشها آموزش
 باشد. ميي آموزشي ها ترين موانع اثر بخشي دوره مربيان، عمده  ميدوره و ضعف عل
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 هاپيشنهاد
چشـمگيري بـر يـادگيري آنـان      تـأثير نتايج حاكي از آن بودكـه طـرز واكـنش فراگيـران      -1

ربيـت مربـي را تحليـل كـرده يعنـي      ي آموزشي مركـز ت ها گذارد بنابراين بايد اهداف دوره مي
. تـا بـراي فراگيـران قابـل فهـم باشـد       تبديل نمـود   ميبه اهداف مشخص و ك را  اهداف كلي

ي بعدي بـه صـورت جـزوه    ها همچنين نياز است كه در هر دوره مطالب آموزشي را براي دوره
 ند.  شركت كن ها در اختيارآنان قرار داد تا با آشنايي كامل از دروس در اين دوره

 بـر  آموزشـي  يهـا  دوره تـأثير ي هـا  بنـدي گويـه   اولويت هنحوبنابر نتايج بدست آمده،  -2
بنـابراين الزم اسـت    گذارد. ميمثبت  تأثيري آموزشي ها بر اثر بخشي دوره فراگيران يادگيري

هـاي دوره تسـلط    كننـدگان بـر هـدف    عالوه بر ضرورت روشن ساختن اين امر كه آيا شـركت 
از ايـن طريـق، ارزشـيابي ميـزان      هـا  اثربخشـي دوره  هر، داوري و قضاوت دربـار اند يا خي يافته

توانـد هـم بـراي بهبـود فرآينـد آمـوزش و هـم انعكـاس نتـايج           ميكنندگان  يادگيري شركت
،  اي فنـي و حرفـه  به مديران آمـوزش، مـديران سـازمان آمـوزش و      ها يادگيري حاصل از دوره

گ آموزش هر چه بيشتر در محيط سازمان نهادينه گردد كاركنان، بازخورد داده شود، تا فرهن
 ي آموزشي را فراهم آورد. ها و موجبات استقبال بيشتر از دوره

ي ها محتواي مطرح شده در دورهي ها بندي گويه اولويت هبنابر نتايج بدست آمده، نحو -3
. همچنـين  گـذارد  مـي مثبت  تأثيري آموزشي ها بر اثر بخشي دورهآموزشي مركز تربيت مربي 

مدرسان در حين تدريس الزم است فرصت كافي براي تمرين و تكرار براي يـادگيري بهتـر و   
ي عملـي و كارگـاهي   ها با دوام تر در اختيار فراگيران قرار بدهند. و الزم است محتوا و فعاليت

 ي آموزشي تناسب داشته باشد.ها در نظر گرفته شده با استاندارد
ي متنـوع بـراي اثربخشـي بيشـتر بهـره گرفتـه و       ها ند از دورهتوا ميمديريت سازمان  -4

توانـد بـه    ميي آموزشي حمايت نمايد، همچنين مديريت سازمان ها شركت كنندگان در دوره
 كنندگان متناسب باشد. يي بپردازد كه با مشاغل شركتها برگزاري دوره

ريك انجام شد. اساس مدل كرك پاتي آموزشي برها در اين تحقيق بررسي اثربخشي دوره
 در اين زمينه، كمك دهد. ها يافته تواند به تعميق ميي ذيل، ها بررسي و تحقيق در زمينه

ي آموزشي مركز تربيت مربـي و  ها و راهكارهاي ارتقاء اثربخشي دوره ها چالشبررسي  .1
 ، اي فني و حرفهي ها پژوهش

ي هـا  پـژوهش ي آموزشي مركز تربيـت مربـي و   ها تحقق اثربخشي دوره بررسي موانع .2
 ، اي فني و حرفه

 يهـا  كننـدگان بـا اسـتفاده از ابـزار     بر اثربخشي آموزشي شـركت  مؤثرارزيابي عوامل  .3
 .مصاحبه و مشاهده
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 مقدمه
 باشد، مي سازماني هره توسع و رشد عوامل ترين مهم از يكي كارآمد انساني ينيرو تربيت

 و شود مي محسوب ها سازمان براي استراتژيك مهم بسيار موضوع كاركنان بهسازي و آموزش
 در كه كنند مي تعيين را اي گستره ها سازمان آن، طريق از كه آيد مي شمار به ابزاريه مثاب به
 .)166: 1387 عباسپور،( شوند مي تلقي پايدار يها سرمايه هاآن انساني دارايي آن

 ضمن آموزشي يها دوره است. ميسر كاركنان آموزش طريق از انساني منابعه توسع
 علمي، سطح ارتقاي باعث كه باشد اقداماتي ترين مفيد و ترين سريع از يكي تواند مي خدمت

 فضايه توسع و بهبود براي راستا ينا در(piror, 1994).  گردد كاركنان كيفي و كاربردي
 سازمان و شهري مديران توجه مورد همواره ماهر يها باغبان آموزش و تربيت شهري سبز

  .(jim ,2013) است گرفته قرار سبز فضاي و ها پارك
 از قبل يها آموزش قالب در  ميرس غير و  ميرس صورت به اي حرفه و فني يها آموزش 

 صاحبان كشورها از برخي در حتي و دارند وجود كشورها بيشتر در اشتغال حين و اشتغال
 و فر ميسلي( شوند مي ملزم مهارتي يها آموزش برخي انجام براي در نيز كارفرمايان و صنايع

 عملي و نظري يها آموزش نمودن مأتو دليل به اي حرفه و فني هاي آموزش )1384 مرتضوي،
 به باشند. مي برخوردار مدار دانش كارگر تربيت و نيانساه سرماي تشكيل در زيادي توانايي از

 مبذول اي حرفه و فني يها آموزش به را افزوني روز توجه جهان كشورهاي دليل همين
 آموختگان، مهارت اشتغال وضعيت بررسي .(nordman and pasquier, 2013) اند داشته

 باشد آموزشي دوره اجراي ديبع يها ريزي برنامه و گيري تصميم در  ميمه راهنماي تواند مي
 براي اشتغال ايجاد فرآيند در آموزشي يها دوره قوت و ضعف نقاط به توان مي حدودي تا و

 و فني آموزش مراكز براي دنتوا مي مطالعه اين نتايج مجموع در برد. پي كارآموزان و جامعه
 سبز فضاي و ها پارك سازمان باغباني، و كشاورزي فني، آموزشي يها مربي ،اي حرفه

 در همچنين و انساني نيروي مينأت و آموزش امور در گيرندگان تصميم و مديران ،ها شهرداري
  .باشد داشته كاربرد كارگري پرسنل سازي توانمند و بهبود

 مسئله بيان
 بهبود در ها پارك و سبز فضاي از استفاده فوايد و شهرهاه توسع و نشيني شهر رشد امروزه

 باعث (Katherine et al ,2013 p:418) اجتماعي تعامالت برقراري و شهروندان سالمتي
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 سبز فضاي كيفي و  ميكه توسع به اي ويژه توجه شهري ريزان برنامه و مديران است شده

 محرم( نمايند مطرح جوامع يافتگي توسعه هاي شاخص از يكي عنوان هب را آن و باشند داشته
 نياز شهرها وسعت و تعداد ساله همه افزايش با است بديهي ).524ص1388 پور، بهمن و ژاد ن

-7 كشور سبز فضايه سران كه طوري هب است مهم ضروريات از سبز فضاي سطح افزايش به
 اكبري، علي و  ميكاظ موسي( باشد مي مربع متر 50-25 جهاني استاندارد و مربع متر 12

 رسيدن و سبز فضايه سعتو در ها شهرداري اهداف و سياست به عنايت با ).137ص ،1389
 آن از تر مهم و انساني نيروي جذب شهري مديريت يها برنامه در مطلوب سبز فضايه سران به

 نظر به ناپذير اجتناب باشند برخوردار كافي توانايي از كه مطلع و ماهر انساني نيروي تربيت
 مدت كوتاه يها آموزش برگزاري 1404 گرگان استراتژيك برنامه سند در كه بطوري رسد مي

 رويني ارتقاء و بكارگيري استراتژي يها برنامه از يكي آموزشي يها دوره بخشي اثر ارزيابي و
 انساني نيروي تربيت مجموع در ).126ص ،1391نام، بي( است شده گرفته نظر در انساني

 يها آموزش و باشد مي سازمان هر  ميك و كيفي رشد راه در مديريتي عوامل ترين مهم از يكي
 موريتأم و اهداف به ها پارك و سبز فضاي سازمان دستيابي هاي راه از يكي عنوان هب مهارتي

 تدريس كيفيت مانند اي حرفه و فني يها آموزش مختلف ابعاد است الزم بنابراين است. خود
 نوع با اي حرفه و فني يها آموزش خواني هم و انطباق آموزشي، تجهيزات كاربرد مدرسان،

  گيرد. قرار ارزيابي و سنجش مورد سازمان و افراد عملكرد در ها آموزش بخشي اثر و شغل

 تحقيقه پيشين
 در موجود يها پتانسيل از هنوز كه نمود اظهار خود تحقيقات در )1391( ساماني بهارلو
 نشده استفاده پايدار اشتغال ايجاد و وري بهره هزمين در اصفهان استان غرب صنعتيه منطق
 عدم لهئمس اين هعمد داليل از يكي كه است باال منطقه اين منابع رفتن هدر درصد و است

 باشد. مي منطقه اين در شاغل انساني نيروهاي بين در مهارتي كافي آموزش
 توليد كارخانجات كارگران تخصصي عملكرد در )1391( نارنجي موسي حيدري تحقيقات

 با ديده آموزش كارگران شغلي بخشي ثرا بين كه داد نشان كرمانشاه استان در خودروه بدن
 فني يها آموزش همينطور و دارد وجود داري معنا و مثبت هرابط ،اي حرفه و فني يها آموزش

 .است گذارده جاي بر معناداري و مثبت اثر كارگران شغلي رضايت بر اي حرفه و
 و فني شآموز يها دوره عملكرد ارزشيابي به خود پژوهش در )1391( همكاران و ربيعي

  پرداختند بختياري و محال هارچ استان كارفرمايان و كارآموزان ديدگاه از  ميرس غير اي حرفه
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 هدف با جوان نيروي تربيت و مهارتي آموزش ثيرأت خصوص در اي گسترده مطالعات

 افراد از كاربردي پژوهش اين در شد انجام نيويورك شهر زيست محيط بازسازي در اشتغال
 شرط به بودند جامعه محروم و درآمد كمه طبق از كه سال 24 تا 18 بين جوان و ماهر غير

 منظر طراحي درختكاري، آموزشي يها دوره ماه هفت گذراندن صورت در وقت تمام استخدام
 آموزش هرز، يها علف كنترل و مبارزه يها دوره همچنين و زيست محيط ترميم باغباني، و

 تحقيقات اين يها يافته گرديد. اجرا گواهينامه دريافت اب كمپوست توليد آموزش برقي، اره
 احساس و فكري تحريك براي را واقعي يها فرصت اشتغال و مهارتي يها آموزش داد نشان
  .(Flaxi-Raymond et al ,2013) است كرده ايجاد موفقيت افزايش در جوان افراد

 پژوهش يها فرضيه
 عملكرد بر مثبتي اتتأثير است توانسته مهارتي يها آموزش رفت مي انتظار اينكه به توجه با

 و مطرح زير فرضيات پژوهش اين در باشد داشته سبز فضاي ديده آموزش فني كارگران
 گرفتند: قرار ارزيابي و آزمون مورد
 .است داشته مثبتي تأثير كارگران عملكرد در مهارتي ها آموزش -
 است. داشته مثبتي أثيرت كارگران شغلي رضايت در مهارتي يها آموزش -
 سبز فضاي مهندسين با كارگران هماهنگي و ارتباط ايجاد در مهارتي يها آموزش -
 است. داشته مثبتي تأثير
 است. داشته كرده تحصيل افراد عملكرد در بيشتري تأثير مهارتي يها آموزش -

 تحقيق) روش( شناسي روش
 توجه با پردازد. مي متغيرها بين روابط بيينت به و باشد مي تحليلي توصيفي نوع از مطالعه اين
 از روش لحاظ از و كاربردي هدف، نظر از تحقيق اين آموزش، آثار عيني بررسي ضرورت به

 ديده آموزش كارگران گروه در آموزش آثار پژوهش اين در است. بوده اي مقايسه علّي نوع
  است. گرفته قرار مقايسه مورد

 از كارفرمايان و شهرداري سبز فضاي مديران نظرات گيري اندازه براي حاضر پژوهش در
 تعيين براي گرديد، طراحي پرسشنامه اين در الؤس 36 و استفاده ساخته محقق هپرسشنام

 .رسانيد انساني علوم نظران صاحب و كارشناسان تأييد به را پرسشنامه محقق محتوا، روايي
 38 داراي كه ساخته محقق هسشنامپر يك از نيز مهارتي يها شغل اثربخشي سنجش براي
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 شغلي، رضايت بعدهاي سنجش براي نهايت، در و شد تنظيم و تهيه كارگران تخصصي سؤال

ه پرسشنام يك كارگران رفتاري يها شاخص و اعتقادات فني، سازمان يها آموزش از رضايت
 كرونباخ آلفاي ضريب با دروني ثبات پايايي رسيد كارشناسان تأييد به و طراحي سؤالي 24

 76 كارگران براي مهارتي آموزش يها دوره بخشي اثر پرسشنامه آلفاي درصد شد. محاسبه
 اجرا از قبل محققين بود. درصد 79 كارفرمايان و مديران مندي رضايت و نگرش براي و درصد

 مورد در كارگران و كارفرمايان به تكميلي توضيحات بهتر،ه نتيج خذا و انگيزه ايجاد منظور به
 تحليل براي دادند. ارائه را پژوهش اين انجام داليل همچنين و سؤاالت به دادن جواب هنحو

 مديران هكلي پژوهش اين آماري هجامع گرديد. استفاده اينتر روش از ها رگرسيون آزمون
 به پيمانكار نمايندگان و پيمانكاري يها شركت يها عامل مدير اجرايي، كارشناسان ارشد،
 در ديده آموزش و كار به مشغول سبز فضاي كارگران هكلي كارگران براي و نفر 30 تعداد

 spss 21 افزار نرم از نيز ها داده تحليل براي بودند. نفر 190 تعداد به ياي حرفه و فني سازمان
  آمد. عمل به استفاده

 ها يافته
  توصيفي يها يافته
 درصد 8/53 و باشند مي هلأمت كار به مشغول افراد بيشترين دهد مي نشان يك هشمار جدول

 خدمته سابق نظر از همچنين اند. گرفته قرار سال 40 تا 31 سني هدامن در كارگري هجامع از
 سال پنج از بيشه سابق با همطالع مورد كارگران بيشتر كه است واقعيت اين بيانگر آمار اين

 از دوره يك حداقل همطالع مورد كارگران بيشتر كه دهد مي نشان جدول اين نتايج هستند.
 و اند گذرانده را است شده برگزار كشور اي حرفه و فني سازمان توسط كه مهارتي هاي آموزش

 اين دهنده نشان آمار اين اند. نداشته حضور آموزشي دوره هيچ در افراد درصد 7/7 فقط
 يها دوره گذراندن و حضور به مند عالقه شهرداري مديران و كارگران كه است واقعيت
 و آموزشي ساعات وضعيت دهنده نشان آمار اين همچنين باشند. مي مهارتي يها آموزش

 به مشغول كارگران براي متفرقه و هرس باغبان، سبز، فضاي كارگر شامل آموزشي يها دوره
 .باشد مي ها پارك سازمان در كار
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 نفر 190 تعداد مطالعه مورد كارگران دموگرافيك توصيف )1(  جدول

 معيتج مشخصات
 جمعيت مشخصاتدرصد شناسي

درصد شناسي

 وضعيت
 هلأت

1/93 متاهل
 يها دوره تعداد
 ديده آموزش مهارتي

 

 7/7 هيچ
1/50 دوره يك 9/6 مجرد

 سطح
 تحصيالت

9/25 دوره دو 9/2 سواد بي
 پنجم تا

 3/16 دوره سه3/18 ابتدايي

3/42 سيكل

 آموزش يها دوره
 ديده

 فضاي كارگر
1/48 سبز

 25 باغبان7/31 ديپلم
 8/3 هرس 9/2 ديپلم فوق

 8/3 ساير 9/1 ليسانس

 سابقه
 خدمت

 7/7 دوره بدون 9/3 سال 2 زير
 5 تا 2 بين

 7/8 سال

 آموزشي ساعات كل

 50 زير
 3/8 ساعت

 100 تا 3/2250 10 تا 5 بين
1/25 ساعت

 تا 10 بين
 250 تا 5/48100 20

5/39 ساعت

 تا 20 بين
 ساعت 250 5/16 30

 3/16 باال به

 سني سطوح

 تا 20 بين
 7/7 دوره بدون 9/26 سال 30

 تا 31 بين
8/53 سال 40

 تا 41 بين 
4/14 سال 50

 سال 50 از
 8/3 باال به
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 استنباطي يها يافته

 كه يشغل با آموزشي يها دوره كارگران نظر نقطه از دهد مي نشان دوه شمار جدول اطالعات
 كه دهد مي نشان بررسي نتايج اين دارد. خواني هم باغباني)( اشندب مي كار به مشغول آن در

 كارگران همينطور است. داشته كم بسيار تأثير كارگران درآمد افزايش در مهارتي يها آموزش
 ويدئو مانند آموزشي كمك تجهيزات و كارگاه از استفاده و مدرسان تدريس روش و كيفيت از

 داشتند. رضايت آموزش زمان در ..... و باغباني عمليات استفاده، مورد ادوات و ابزار ژكتور،پرو
 

 شغلي يها شاخص معيار انحراف و ميانگين نتايج همقايس )2(  جدول

 ها شاخص
 و سازمان مديران كارگران

 كارفرمايان
 ميانگين
 وزني

 انحراف
 معيار

 ميانگين
 وزني

 انحراف
 معيار

 شغل با آموزشي يها رهدو خواني هم
 557/0 34/3 99/0 84/2 باغباني

 در مهارتي يها آموزش انطباق
 - - 48/0 61/1 كارگران درآمد افزايش

 افزايش در ها آموزش تأثير ميزان
 701/0 77/2 749/0 11/3 افراد توانايي

 در مهارتي يها آموزش ارتباط
 943/0 24/2 991/0 53/2 كارگران اجتماعي و شغلي جايگاه

 و ارتباط ايجاد در ها آموزش تأثير
 966/0 67/2 896/0 94/2 مهندسين با كارگران هماهنگي

 و فني اصطالحات و لغوي يادگيري
 - - 256/0 93/3 باغباني علوم تخصصي

 اي حرفه و فني مدرك صدور تأثير
 - - 105/1 75/2 ها كالس در حضور در

 مدرسان تدريس كيفيت از رضايت
 402/0 75/2 28/1 73/2 آموزشي يها دوره در

 دوران در تجهيزات كاربرد و رضايت
 - - 05/1 71/2 آموزشي

 512/0 51/2 59/1 63/2 آموزشي يها دوره طول از رضايت
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 فراگيري براي كارگران از درصد 5/38 تحقيق اين در دهد مي نشان يكه شمار نمودار

 به مربوط يها هزينه ريال 150000 تا 50000  پرداخت به تمايل اي حرفه و فني يها مهارت
 دارند. را آموزشي يها دوره شركت

 

 
 مهارتي آموزشي هاي دوره در شركت هاي هزينه پرداخت تمايل فراواني توزيع )1(  نمودار

 ريال) 10000 حسب بر(  
 

 در كارفرمايان و ها پارك ازمانس مديران تمايل ميزان بيانگر دوه شمار نمودار يها يافته
 اند. گذرانده را مهارتي آموزش يها دوره كه است ماهري كارگران به بيشتر حقوق پرداخت

 هستند حاضر كارفرمايان و كارشناسان مديران، كه است واقعيت اين دهنده نشان رنمودا اين
 بيشترين تحقيق ينا در كه نمايند پرداخت بيشتري حقوق ديده آموزش و ماهر كارگران براي

 باشد. مي ريال 1500000 تا 1000000 محدوده به مربوط درصد 1/38 با فراواني
 

 
 ماهر نيروهاي حقوق افزايش در كارفرمايان و مديران تمايل فراواني توزيع )2(  نمودار

 ريال) 10000 حسب بر(  
 

 مهارت شامل كارگران عملكرد يها شاخص بر مهارتي يها آموزش ثيرأت رگرسيون تحليل
 و هماهنگي اجتماعي، و شغلي جايگاه انگيزه، ايجاد گيري، تصميم قدرت كارگران، فني

 فضاي كارگران نظر از دهد مي نشان سهه شمار جدول در اشاره مورد كارشناسان با ارتباط
 با بيشتر و بهتر ارتباط همينطور و گيري تصميم يها شاخص در مهارتي يها آموزش سبز
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 تحليل نتايج است. داشته مثبتي و دار معني ثيرأت سبز فضايه رشت متخصصين و كارشناسان
 جدول در اشاره مورد كارگران عملكرد يها شاخص بر مهارتي يها آموزش تأثير رگرسيون

 آموزش يها دوره دهد مي نشان سازمان كارشناسان و مديران نگرش نظر از چهاره شمار
 اين نتايج است. داشته داري معني و مثبت ثيرأت كارگران گيري تصميم قدرت بر فقط مهارتي
 ايجاد كارگران، فني مهارت روي بر است نتوانسته مهارتي يها آموزش دهد مي نشان آزمون
 زيادي و دار معني تأثير كارشناسان با ارتباط و هماهنگي حتي و شغلي جايگاه ايجاد و انگيزه
 گردد. اجرا و طراحي عملي راهكارهاي شاخص اين بهبود براي است زمال و باشد داشته

 

 كارگران نظر از عملكرد يها شاخص بر مهارتي آموزش تاثير )3(  جدول

 نسبي اهميت ضريب مستغل متغيررديف
)Beta) 

 درجه
 آزادي

  دار معنا سطح
)Sig.( 

 680/0 5 042/0 كارگران فني مهارت 1
 037/0 5 213/0 گيري تصميم قدرت 2
 497/0 5 068/0 انگيزه ايجاد 3

 و شغلي جايگاه 4
 534/0 5 070/0 اجتماعي

 با ارتباط و هماهنگي 5
 022/0 5 275/0 كارشناسان

 
 كارفرمايان و مديران نظر از عملكرد يها شاخص بر مهارتي آموزش ثيرأت )4(  جدول

  نسبي اهميت ضريب مستغل متغيررديف
)Beta) 

 درجه
 آزادي

  دار معنا سطح
)Sig.( 

 666/0 5 - 129/0 كارگران فني مهارت 1
 035/0 5 509/0 گيري تصميم قدرت 2
 888/0 5 -036/0 انگيزه ايجاد 3

 و شغلي جايگاه 4
 901/0 5 037/0 اجتماعي

 با ارتباط و هماهنگي 5
 949/0 5 015/0 كارشناسان

 

 با تحصيالت سطح بين دهد مي ننشا پنجه شمار جدول در من) اسپير( همبستگي آزمون
 كه افرادي كه است معنا بدان اين است. نگرديده مشاهده داري معني اثر مهارتي يها آموزش

 .اند داشته كمتري تحصيالت كه افرادي به نسبت بيشتري تمايل اند داشته بيشتري تحصيالت
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 توان مي را تمايل ناي عدم اند. نداده نشان خود از مهارتي يها دوره در حضور و شركت براي

 جايگاه رفتن باال و كارگران درآمد و حقوق افزايش در آموزشي يها دوره بودن تأثير بي در
 كرد. جو و جست چهار و سهه شمار جدول يها يافته طبق اجتماعي و شغلي

 

 مهارتي آموزش يها دوره با تحصيالت سطح بين همبستگي )5(  جدول

 سطح 
 تحصيالت

 يها آموزش
 مهارتي

Spearman's 
rho 

 سطح
 تحصيالت

Correlation 
Coefficient 1.000 .029 

Sig.  (2-tailed) . .777 
N 190 172 

 يها آموزش
 مهارتي

Correlation 
Coefficient .029 1.000 

Sig.  (2-tailed) .777 . 
N 190 181 

 

 با خدمت سابقه بين دهد مي نشان ششه شمار جدول در من) اسپير( همبستگي آزمون
 دهد مي نشان نتايج اين است. گرديده مشاهده مثبتي و دار معني اثر مهارتي يها آموزش
 سازمان در باغباني شغل در حضور و يادگيري در بيشتري تمايل و انگيزهه سابق با كارگران

 سازمان در بيشتر خدمتي سابقه با افراد رسد مي نظر به اند. داشته سبز فضاي و ها پارك
 ارزش و پذيرفته زندگي براي خود اصلي شغل عنوان هب را باغباني شغل سبز فضاي و ها پارك

  هستند. قائل شغل اين براي بيشتري
 

 مهارتي آموزش يها دوره با خدمتي سابقه سطح بين همبستگي )6(  جدول

 
 سابقه
 خدمت

 يها آموزش
 مهارتي

Spearman's 
rho 

 خدمت سابقه
Correlation 
Coefficient 1.000 -.297** 

Sig.  (2-tailed) . .003 
N 190 176 

 يها آموزش
 مهارتي

Correlation 
Coefficient -.297** 1.000 

Sig.  (2-tailed) .003 . 
N 190 178 

**. Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 
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 بين دهد مي نشان هشت و هفته شمار لجدو در من) اسپير( همبستگي آزمون نتايج

 كاري، دوباره و ضايعات كاهش نوآوري، و خالقيت مهم شاخص چهار با مهارتي يها آموزش
 و ضايعات كاهش يها شاخص با كارگران نظر از ،كار دقت رفتن باال كار، سرعت رفتن باال

 روي بر  و دارد وجود مثبتي و دار معني اثر كار انجام دقت و كار انجام سرعت كاري، دوباره
 هشته شمار جدول در كه همانطور اما است. نداشته داري معنا تأثير آنها نوآوري و خالقيت
 مورد در فقط مهارتي يها آموزش دهد مي نشان كارشناسان و مديران نگرش شود مي مشاهده
 رصد)د پنج سطح( داري معني و مثبت اثر سبز فضاي نكارگرا كاري دوباره و ضايعات كاهش
 و خالقيت ايجاد باعث است نتواسته مهارتي يها آموزش است معنا بدان اين است. داشته

 باعث است نتواسته مهارتي يها آموزش كارگران تصور خالف بر و شود كارگران نوآوري
 ارزيابي را كاري عملكرد كه مديراني نظر از كار انجام در دقت و سرعت يها شاخص افزايش

 و خالقيت ايجاد همينطور و كار در سرعت و دقت يها شاخص كه آنجايي از گردد. كنند مي
 و آموزش نوع در بايد باشد مي سازمان بهبود مهم يها شاخص از كارگران و نيروها در ابتكار
 .شود گرفته نظر در ها شاخص اين ماهر نيروي تربيت

 

 كارگران نظر از عملكرد يها شاخص با مهارتي يها آموزش بين همبستگي )7(  جدول

 
 آموزش
مهارتي

 خالقيت
 و

نوآوري

 كاهش
 ضايعات

 و
 دوباره
 كاري

 سرعت
 انجام
 كار

 دقت
 انجام
 كار

Spearman's 
rho 

 آموزش
مهارتي

Correlation 
Coefficient 1.000 .174 .420** .462** .466**

Sig.  (2-
tailed) . .090 .000 .000 .000 

N 190 186 187 187 187 
**. Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed). 
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 سازمان كارفرمايان و مديران نظر از عملكرد يها شاخص با مهارتي يها آموزش بين همبستگي )8(  جدول

 سبز فضاي و ها پارك

 
 آموزش
مهارتي

 خالقيت
 و

نوآوري

 كاهش
 ضايعات

 دوباره و
 كاري

 سرعت
 انجام
 كار

 دقت
 انجام
 كار

Spearman's 
rho 

 آموزش
مهارتي

Correlation 
Coefficient 1.000 -.009 -.445* .014 -

.133
Sig.  (2-
tailed) . .970 .043 .954 .565

N 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level  (2-tailed). 

 گيري نتيجه و بحث
 يها شغل اثربخشي و تخصصي عملكرد بر اي حرفه و فني يها آموزش تأثير مطالعه اين

 بين معنادار هرابط وجود از آماري يها يافته داد، قرار ارزيابي و تحليل مورد را مهارتي
 كارگران شغلي بخشي اثر و عملكرد وابسته متغيرهاي با اي حرفه و فني آموزش يها متغير
 توانند مي زيادي حد تا اي حرفه و نيف هاي آموزش كه است آن از حاكي ها يافته .دهد مي خبر

  .گردد كارگران توانمندي و بهبود باعث

 هاپيشنهاد
 از ماهر انساني نيروي جذب در گردد. مي پيشنهاد مهارتي يها آموزش بهبود براي

 افرادي ،شود مي پيشنهاد .شود استفاده ها سازمان در اي حرفه و فني سازمان آموختگان دانش
 جذب اولويت در دارند بيشتري توانايي اجرا در و اند كرده كسب بيشتري هنمر و امتياز كه

 گيرند. قرار
 شود. گرفته نظر در حقوق افزايش ،مهارت گيريفرا در تالش و انگيزه ايجاد براي

 نوآوري، و خالقيت يها شاخص بهبود باعث كه باشد مسيري در مهارتي يها آموزش
 گردد. كار دقت رفتن باال كار، سرعت تنرف باال كاري، دوباره و ضايعات كاهش
 بهبود و انگيزه ايجاد باعث تواند مين ييتنها به مهارتي يها آموزش اينكه به توجه با

 با منطبق كه اجتماعي و انساني علوم به مربوط يها آموزش شود شغلي و اجتماعي جايگاه
 شود. گرفته نظر در شاغل افراد براي باشد مهارتي يها آموزش



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

67 

 عمناب
 پايدار اشتغال ايجاد در اي حرفه و فني هاي آموزش اهميت .)1391( س ساماني، بهارلو

 صنعتي منطقه سنگبري كارخانجات و سنگ صنايع در آن كاربرد تأثير و
 و آموزيمهارت ملي همايش نخستين اصفهان، استان غرب در واقع اسفيدواجان

  صفحه.44 ايران در اشتغال
 انتشارات گرگان، شهرداري ريزي برنامه اداره ،1404 گرگان استراتژي مهبرنا .)1391( نام بي

 صفحه 170 ريحان،
 يها آموزش تأثير تحليل .)1391( م نارنجي، موسي حيدري و ح نارنجي، موسي حيدري

 مورديه مطالع مهارتي: يها شغل بخشي اثر و تخصصي اي حرفه و فني
ه دور آموزي، مهارته نام فصل مانشاه،كر استان در خودرو بدنه توليد كارخانجات

 73 -49 صفحه ،2ه شمار ،1
 يها دوره عملكرد ارزشيابي .)1391( س حيدري، و ؛ع زاده، كريم ؛ا ن، سعيدي، م، ربيعي،

 استان كارفرمايان و كارآموزان ديدگاه از  ميرس غير اي حرفه و فني آموزش
 ايران در اشتغال و وزيآم مهارت ملي همايش نخستين بختياري، و محال چهار
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 يها برگزار شده در آموزشگاه يمهارت يها دوره يابيارز
  آزاد از نظر كارآموزان اي حرفهو  يفن

 1 سميه باقرپور

 2جواد شهسواري

 چكيده 
 يها برگزار شده در آموزشگاه يمهارت يها دوره ياثر بخش يابيپژوهش ارز ناي هدف از 

پژوهش آميخته با  ناي در قيباشد، روش تحق ميآزاد از نظر كارآموزان  اي حرفهو  يفن
و  يفن يها پژوهش شامل آموزشگاه ناي  يآمار هكيفي است جامع -يالگوي كم

 20است. نمونه شامل كارآموزان  ها آموزشگاه ناي  آزاد شهر اهواز و كارآموزان اي حرفه
خوزستان به  اي حرفهو  ينظر سازمان آموزش فن ريآزاد كه ز اي حرفهو  يآموزشگاه فن

 ليشامل تحل قيقرار گرفته شدند. ابزار تحق يهدفمند انتخاب و مورد نظر سنجصورت 
اطالعات از مصاحبه با  ليتكم ياسناد و مدارك و پرسشنامه محقق ساخته و برا

دست آمده است.   هب 93/0پرسشنامه  ييايپا بياستفاده شده است. ضر زيكارآموزان ن
استفاده شده است.  يتك گروه tآزمون پرسشنامه از  يها افتهي ليو تحل هيتجز يبرا
است. كارآموزان  يمهارت يها مطلوب بودن دوره هپژوهش نشان دهند يها افتهي

 يو فضا زاتيو تجه يياجرا تيريمد ،يدرس هبرنام ان،ياز مرب ها كننده در دوره شركت
 يتياز نارضا يمصاحبه با كارآموزان حاك يها افتهياند. اما  داشته تيرضا  يآموزش

 است. دهيارائه گرد يشنهاداتيپ نهيزم ناي بوده است. در يياجرا تيريكارآموزان از مد
 

 .يابي، ارزيمهارت يها كارآموز، آموزشگاه آزاد، دورهواژگان كليدي: 
 

                                                                                                                
                                                       Email: s.bagherpoor.ut@gmail.com. كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي،  1
 ي ارشد مديريت آموزشي.. كارشناس 2
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 مقدمه
 و كرد تغيير به تدريج نيز آن روش و شكل آموزشي، نيازهاي اوليه، جوامع شدن تر پيچيده با

 كه گرديد مشخص مرور  به شد، ولي گذاري پايه امروزي خود لشك به اي آموزش مدرسه
 دانش سريع و تحول تغيير خاص، مقررات و ضوابط جمله از به داليلي، اي مدرسه هاي آموزش

 همين باشد. به» ها مهارت« و» ها آگاهي«ه زمين در ها انسان و نيازهاي پاسخگوي تواند مين... و
 غير يها آموزش. گرفت شكل نيز اي مدرسه غير هاي وزشها، آم آموزش ناي  موازات به علت

 و فني يها مهارت كسب از جمله كاروزي، و آموزشي فعاليت نوع  به  ميرس يا غير اي مدرسه
 كردن غني براي هاي مفيد آموزش انواع و خدمات كشاورزي، صنعت، يها زمينه در اي حرفه
 در است، ولي يافته سازمان  ميرس يها آموزش مانند كه شود مي اطالق غيره و فراغت اوقات
 جمله ). از1372يونسكو، مشاوران گروه( پذيرد مي تحقق  ميرس آموزشي نظام از خارج

اي  ي فني و حرفهها هاي ارائه شده در آموزشگاه توان به آموزش رسمي، مي غير يها آموزش
ند، اشاره كرد، كن اي فعاليت مي طور مستقيم زير نظر سازمان فني و حرفه آزاد كه به

ي اساسي ها يكي از محور ها ي ناظر بر اين آموزشها اي و پژوهش ي فني و حرفهها آموزشگاه
زايي در كشور ما محسوب  ي كالن اشتغالها همه جانبه، به ويژه تحقق سياست هدر توسع

 شود. مي
ي فني و ها ) آموزش2013( و همكاران 1در بررسي پيشينه، نتايج پژوهش بالك ماريت

ي غير ها دهد. آموزش اي غير رسمي را براي ترك تحصيل كنندگان مطلوب نشان مي حرفه
و دانش مفيد به افزايش توانمندسازي عملي و  ها توانند با تجهيز اين افراد به مهارت رسمي مي

 بهبود كيفيت زندگي آنها كمك كند. 
 كيفيت آموزان ازكار درك بررسي چگونه ) به2012( همچنين زوهدي ابراهيم و همكاران

 كلي رضايت و (TEVT) خصوصي و اي دولتي حرفه و سسات فنيؤم در شده ارائه خدمات
ي اين پژوهش حاكي از آن است كه ها اند. يافته پرداخته مالزي در يها آنها از اين آموزش

 است. خصوصي سساتؤم از باالتر دولتي يها سسهؤم در خدمات كيفيت از آموزان كار رضايت
خصوصي بين درك كارآموزان از  و سسه دولتيؤم توسط شده ارائه خدمات كيفيت هب نسبت

 دارد. وجود داري تفاوت معني ها اين آموزش
 و يندهايآفر دروندادها، كه است ناي نشانگر پژوهش ناي  يها يافته) 1390( حسيني قصر

همچنين  .اردد قرار مطلوب سطح ارم در هپيشرفت هاي مهارت مركز در آموزشي بروندادهاي
 كه روستايي يها آموزش وري بهره بر افزايش مؤثر عوامل بررسي عنوان با پژوهشي نتايج

 در روستايي آموزش مدارس كه تشكيل دهد مي نشان است شده انجام) 1388( توسط قنبري

                                                                                                                
1. Blaak Marit 
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 كشاورزي توليدات در افزايش مؤثري نقش) رسمي غير و مي رس( اشكال مختلف و سطوح
 آيد. مي حساب به روستايي مناطق در خصوص توسعه، به هايبنياد از داشته،

داند.  بخشي بيشتر و بهتر مي ) هدف نهايي آموزش كاركنان را كارايي و اثر1387( عبدي
 هيند آموزش است و با اين كار حلقآفر هبنابراين بررسي و آگاهي از نتايج و بازده آموزش، الزم

گيري در  تصميم هالش داشته تا ابتدا چرخشود. وي در پژوهش خود ت آموزش تكميل مي
 هگام روش ارزيابي زمين  ي آموزشي را تشريح كند و سپس از راه معرفي گام بهها فعاليت

 آشنايي عملياتي مديران و كارشناسان آموزش با اين مهم را فراهم كند. 
س اهدافي از اسا  اي آزاد شهر اهواز بر ي فني و حرفهها ي ارائه شده در آموزشگاهها آموزش

رود كه پس  اي تدوين گرديده است و انتظار مي پيش تعيين شده توسط سازمان فني و حرفه
و عادات معيني را  ها ، مهارتها ي آموزش مهارت، كارآموزان بتوانند دانشها از پايان دوره

ز ال است كه اؤاين پژوهش به دنبال پاسخ به اين س كسب كنند و در رفتار آنان تجلي نمايد.
اي آزاد و ديگر  ي فني و حرفهها ي ارائه شده در آموزشگاهها موزان آيا آموزشآنظر كار
 اي آنان كمك كند؟ ا توانسته است به كسب يا افزايش مهارت حرفههي آنها فعاليت

 نكهاي  از اطمينان با ها آموزش كيفيت ارتقاي و بهبود ارزيابي نهايي اين هدف     
وسيله با ارزيابي و كمك به   بدين .باشد مي گردد، مي اجرا آموزشگاه توسط هپاي استانداردهاي

اي بر  توان آموزشي در  ي فني و حرفهها در باال بردن سطح آموزش ها ارتقاء كيفي اين آموزش
ي بازار كار تربيت ها نيروي انساني ماهر مطابق با نيازافزود شود و بتوانند  ها اين آموزشگاه

ثر ؤاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهر اهواز م هبيكاري در رشد و توسعكنند و با كاهش نرخ 
 باشد.

آزاد از  يا و حرفه يفن يها برگزار شده در آموزشگاه يمهارت يها دوره يابيارزهدف پژوهش: 
 مي باشد. نظر كارآموزان

 سؤاالت پژوهش
 است؟ دانش و مهارت) چگونه( كار آموزان نسبت به مربيان نظر .1
 است؟ ي آموزشي چگونهها درسي ارائه شده در دوره هزان نسبت به برنامنظر كار آمو .2
 است؟ نظر كار آموزان نسبت به مديريت اجرايي چگونه .3
 است؟ نظر كار آموزان نسبت به امكانات و تجهيزات چگونه .4

 روش شناسي 
است كه شامل تحليل اسناد و  كيفي -كمي الگوي با روش تحقيق در اين پژوهش آميخته

باشد و براي تكميل اطالعات از مصاحبه نيز استفاده شده است.   و پرسشنامه ميمدارك 
 كاربردي تحقيقات نوع از ماهيت و اهداف به با توجه تحقيق به لحاظ هدف، اين همچنين
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 و ها گذاري سياست ،ها گيري تصميم در پژوهش اين نتايج از توان مي كه چرا ،باشد مي

ي فني ها آموزشگاه هاي در زمين سازمان فني و حرفه  آموزشي يها دوره آموزشي ريزي برنامه
 .كرد اي آزاد استفاده و حرفه

آزاد شهر اهواز  يا و حرفه يفن يها آموزشگاه كارآموزان پژوهش شامل نيا يآمار هجامع
نظر سازمان  ريكه ز است آزاد يا و حرفه يآموزشگاه فن 20شامل كارآموزان  هاست. نمون
قرار گرفته  يصورت هدفمند انتخاب و مورد نظر سنج  خوزستان به يا هو حرف يآموزش فن

 ليتكم ياسناد و مدارك و پرسشنامه محقق ساخته و برا ليشامل تحل قيتحق بزارند. اا هشد
ضرايب پايايي پرسشنامه با استفاده استفاده شده است.  زيبا كارآموزان ن هاطالعات از مصاحب

 درسي ه)، برنام79/0( مربي دوره است. ضريب پايايي ارزيابي از آلفاي كرونباخ محاسبه شده
 ) و ضريب كل پرسشنامه83/0( تجهيزات و )، امكانات88/0( اجرايي )، مديريت84/0(
 يتك گروه tپرسشنامه از آزمون  يها افتهي ليو تحل هيتجز يدست آمده است. برا  هب )93/0(

 استفاده شده است.

  ها يافته
 دانش و مهارت) ( انين نسبت به مربنظر كار آموزا .1

 هاي، درج نمونه تك tمعيار و نتايج آزمون   تعداد، ميانگين، انحراف )1( هاي جداولداده
ي آموزشي را ها دوره مربيان به نسبت كارآموزان نظر آزادي و سطح معناداري را براي متغير

 آن است كه براي نظردست آمده در مورد اين سؤال حاكي از  دهد. نتايج بهنشان مي
) باالتري نسبت به ميانگين 01/4( ي آموزشي ميانگينها دوره مربيان به نسبت كارآموزان

اي انجام گرفته مقدار  تك نمونه tدست آمده است. همچنين براي آزمون ه ) ب25/3( مفروض
 آمده است به دست) 001/0( و سطح معناداري 277آزادي  ه) با درجt )82/25 آماره 

)p<0/05( . 
 

 آموزشي يها دوره مربيان به نسبت آموزان كار اي نظر تك نمونهt ) 1( جدول
 سطح معناداريدرجه آزادي tميانگينتعداد نام متغير

 0,001 2784,01525,82277 آموزشي يها دوره مربيان
 

در  ي برگزار شدهها شان از مربيان دوره رضايت هي مصاحبه با كارآموزان دربارها يافته
رضايت  ها موزان از مربيان دورهآكار هد.د اي نشان مي ي آزاد فني و حرفهها آموزشگاه

درست كالس، انتقال صحيح  هباره كارآموزان به مواردي همچون ادار  اند. در اين داشته
  گيري در تدريس، اخالق خوب و از نظر عملي در سطح باال بودن اشاره داشته سختمطالب، 

 ي حاصل از پرسشنامه مطابقت دارد.ها مصاحبه با يافته يها يافته اند.
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  يآموزش يها ارائه شده در دوره ينظر كار آموزان نسبت به برنامه درس .2

اي، درجه  نمونه تك t) تعداد، ميانگين، انحراف معيار و نتايج آزمون 2( هاي جداولداده
 در شده ارائه درسي هبرنام هب نسبت كارآموزان نظر آزادي و سطح معناداري را براي متغير

دست آمده در مورد اين سؤال حاكي از آن است  دهد. نتايج بهرا نشان مي آموزشي اي  دوره
 ي آموزشي ميانگين ها در دوره شده ارائه درسي هبرنام به نسبت كارآموزان كه براي نظر

ن براي آزمون دست آمده است. همچنيه ) ب25/3( ) باالتري نسبت به ميانگين مفروض82/3(
t رفته مقدار آمارهاي انجام گ تك نمونهt  )73/13 و سطح معناداري 277) با درجه آزادي 
 . )p<0/05( آمده است به دست) 001/0(

 

 درسي برنامه به نسبت آموزان كار تك نمونه اي نظرt ) 2( جدول
 سطح معناداري درجه آزادي t ميانگينتعداد نام متغير

 001/0 277 73/13 82/3 278 درسي برنامه
 

ي برگزار شده ها دوره درسي هبرنامشان از  ي مصاحبه با كارآموزان درباره رضايتها يافته
اند.  تا حدودي رضايت داشته ها ارائه شده در دوره درسي برنامهكارآموزان از  هد. نشان مي

 ي حاصل از پرسشنامه مطابقت دارد.ها ي مصاحبه با يافتهها يافته

  يياجرا تيريار آموزان نسبت به مدنظر ك .3
اي، درجه  نمونه تك t) تعداد، ميانگين، انحراف معيار و نتايج آزمون 3( هاي جداولداده

 ها اجرايي آموزشگاه مديريت به نسبت كارآموزان نظر آزادي و سطح معناداري را براي متغير
 دست آمده در مورد اين سؤال حاكي از آن است كه براي نظر دهد. نتايج بهرا نشان مي

) باالتري نسبت به ميانگين 59/3ميانگين ( ها اجرايي آموزشگاه مديريت نسبت كارآموزان
اي انجام گرفته مقدار  تك نمونه tدست آمده است. همچنين براي آزمون ه ) ب25/3( مفروض
 دست آمده استه ) ب001/0( اداريو سطح معن 277) با درجه آزادي t )99/5 آماره 

)p<0/05(. 
 

 اجرايي مديريت به نسبت آموزان كار تك نمونه اي نظرt ) 3( جدول
 سطح معناداري درجه آزادي t ميانگينتعداد نام متغير

 001/0 99/5277 27859/3 اجرايي مديريت
 

ي آزاد ها آموزشگاهيي اجرا تيريمدشان از  رضايت هي مصاحبه با كارآموزان دربارها يافته
رضايت ندارند.  ها آموزشگاهيي اجرا تيريمدهد. كارآموزان از  اي نشان مي فني و حرفه

شان بعد از ثبت نام كارآموزان،  يها كارآموزان به مواردي از جمله عدم صداقت در گفته



   ...ها هاي مهارتي برگزار شده در آموزشگاه ارزيابي دوره                                         
 

 

74 
دم برخورد نامناسب مدير و ساير كاركنان آموزشگاه، عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي، ع

با  ها اند. اين يافته آموزشي و شغلي در مراحل پيش از ثبت نام اشاره داشته هانجام مشاور
 خواني ندارد. ي حاصل از پرسشنامه همها يافته

 . نظر كار آموزان نسبت به امكانات و تجهيزات 4
 اي، درجه نمونه تك t) تعداد، ميانگين، انحراف معيار و نتايج آزمون 4( هاي جداولداده

را  آموزشي فضاي و تجهيزات به نسبت كارآموزان نظر آزادي و سطح معناداري را براي متغير
 دست آمده در مورد اين سؤال حاكي از آن است كه براي نظر دهد. نتايج بهنشان مي
) باالتري نسبت به ميانگين 87/3( آموزشي ميانگين فضاي و تجهيزات نسبت كارآموزان

اي انجام گرفته مقدار  تك نمونه tمده است. همچنين براي آزمون آ به دست) 25/3( مفروض
 آمده است به دست) 001/0( و سطح معناداري 277) با درجه آزادي t )18/14آماره 

)p<0/05( . 
 

 آموزشي فضاي و تجهيزات به نسبت آموزان كار تك نمونه اي نظرt ) 4( جدول
اداريسطح معندرجه آزادي tميانگينتعداد نام متغير

 001/0 18/14277 27878/3 تجهيزات و فضاي آموزشي
 

 تجهيزات و فضاي آموزشيشان از  رضايت هي مصاحبه با كارآموزان دربارها يافته
 تجهيزات و فضاي آموزشيهد. كارآموزان از د اي نشان مي ي آزاد فني و حرفهها آموزشگاه
زان به مواردي همچون سالمت تا حدودي رضايت دارند. از جمله كارآمو ها آموزشگاه

، كمتر بودن تعداد اين وسايل به نسبت كارآموزان، نياز به وسايل ابتدايي بيشتر در ها دستگاه
روزتر اشاره   و وسايل و تجهيزات به ها ي اوليه در كارگاهها ، نياز به وسايل كمكها كارگاه
 اند.  داشته

 گيري بحث و نتيجه
 نسبتاً توان چنين بيان داشت كه كارآموزان در كل نظر ميي پژوهش ها با توجه به يافته

ي آزاد دارند. اما كارآموزان نسبت به ها ي برگزار شده در آموزشگاهها دوره همطلوبي دربار
اساس اطالعات   براند. در اين خصوص  نظر مطلوبي نداشته ها آموزشگاه يياجرا تيريمد

دهد كه  ي فرضيات پژوهش نشان ميها يافتهن كارآموزا هدست آمده از پرسشنامه و مصاحب هب
كه  اند آنان بيان داشته اند. رضايت داشتهاز نظر دانش و مهارت،  انيكارآموزان نسبت به مرب

 يرا به راحت يكند. مطالب آموزش يعمل م يبه خوب يدر انتقال اطالعات مهارت شان انيمرب
آنها مطمئن شود.  يريادگيتا از  رديگ يم دكند و از كارآموزان در كالس درس بازخور يم انيب
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توان  يم يآموزش يها ارائه شده در دوره يدرس هنظر كارآموزان نسبت به برنام هنيدر زم

 يندارند. اما از نحو ياطالع روشن يدرس هكارآموزان اظهار كردند از برنامكه كرد  انيب نيچن
 تيشوند رضا يم يمعرف يموزشعنوان منبع آ كه به ييها و جزوه ها و كتاب ها كالس ميتنظ

 يياجرا تيريآموزشگاه، كارآموزان اظهار داشتند از مد يياجرا تيريمد هنيدارند. در زم
توان به عدم  يداشتند م يياجرا تيريكه از مد يندارند. از جمله انتقادات تيآموزشگاه رضا

جذب  يه براانجام گرفت غاتيدرست در زمان ثبت نام و عمل نكردن به تبل يرسان  اطالع
كارآموزان اظهار داشتند كه از  ،يآموزش يو فضا زاتيتجه هنياشاره كرد. در زم انكارآموز

كارگاه  زاتيو تجه ليوسا يدارند. با كار بر رو تيآموزشگاه رضا يكارگاه زاتيو تجه ليوسا
دازه دارند و تعدادشان به ان يسازبه نو ازيآالت ن و ابزار زاتيتجه نيندارند. اما ا يمشكل

 قنبري)، 2013( تيبالك ماري ها ي اين پژوهش با يافتهها يافته .ابدي شيزاكارآموزان اف
) هم 2012( ميابراه يزوهدي ها هم سو بوده و با يافته )1390( حسيني قصر ،)1388(

 سويي ندارد.
 يها آموزش ارائه پايدار و مولد اشتغال جاداي براي مهم و اساسي جمله راهكارهاي از
عنوان بازوي  آزاد به اي حرفهي فني وها آموزشگاه .است صالح ذي يها سازمان سوي از يمهارت

آموزي و رسيدن به اشتغال  در تحقق مهارت توانند مي اي حرفهپرتوان سازمان آموزش فني و
 يمهارت يها دوره يابيارز خصوص نقش نيدر ا باشند.گذار  ثيرأبسيار تبراي كارآموزان  پايدار

تواند بر كارايي و بازده  مي آزاد از نظر كارآموزان يا و حرفه يفن يها در آموزشگاه گزار شدهبر
 يفن يها برگزار شده در آموزشگاه يمهارت يها دورهبيشتر اين مراكز كمك كند. براي تقويت 

توان راهكارهاي مطرح شده ذيل را پيشنهاد داد كه اهم اين راهكارها مي آزاد يا و حرفه
 :از است عبارت
اندازي بخش مشاوره و راهنمايي شغلي كارآموزان در مراكز آموزشي فني و  ايجاد و راه �

 اي آزاد.حرفه
 يا و حرفـه  يفنـ  يهـا  آموزشگاه يآموزش هاي به روز كردن تجهيزات و امكانات كارگاه �

 آزاد.
 .  ديعصر جد يازهايمطابق با ن يا حرفه ياستانداردها نيدر تدو يبازنگر �
 هاي مهارتي.آموزش هلوژي پيشرفته در توسعبه كارگيري تكنو �
 به آنها دسترسي جهت در آنان يها افزايش توانمندي براي بيكاران از مؤثر حمايت �

 پايدار. اشتغال
 و فعلي( كار بازار نيازهاي متناسب با كارآمد و ماهر متخصص، انساني نيروي آموزش �

 ي آزاد.ها مهارت آنان در آموزشگاه ارتقاء و آتي)



   ...ها هاي مهارتي برگزار شده در آموزشگاه ارزيابي دوره                                         
 

 

76 

 ع مناب
اشـــتغال  تيوضـــع يابيـــارز .)1390(  ع يقربـــان ؛عمـــران، ا يص؛ صـــالح ،يزدايـــ

 يانجمـن آمـوزش عـال    هفصـلنام  ،يكـاربرد  يآموختگان دانشگاه جامع علم دانش
 .1 -25، صص 1389 زييدوم. پا ه. سال سوم، شماررانيا

 طيور و دام امور اي حرفه فني آموزشي هاي دوره كارايي بررسي .)1385(  ،م بخشـوده 
تابسـتان   - 1 هشـمار  -. سـال اول  بهربرداري و توسعه همجل ،كشاورزي جهاد وزارت
1385. 

بررسي عوامـل مـؤثر بـر بهبـود كيفيـت       .)1390( ر ،صادقي، م ؛صالحي، م ؛بريماني، ا
 مـي عل فصـلنامه  ،آموزش عالي در دوره تحصيالت تكميلي از ديدگاه دانشجويان

، صـص  1390چهـارم، تابسـتان    هسال دوم، شمار آموزشي. مديريت تحقيقات پژوهشي 
71- 51. 

 درونـي  ارزيـابي  .)1392(  ح مـنش،  عرفـان  و ؛ر رضايي، و ؛ع ،ر ر؛ طرخان، ،ع زاده، حاتم
 ميـزان  رويكـرد  با كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان دولتي آموزش مراكز
 1392 هـار ب سـوم،  هشـمار  اول، سال ،آموزي مهارت فصلنامه. اهداف به يابي دست
 .83-93صص 

 مركز يها دوره كيفيت ارزشيابي .)1390( ، معليزاده ؛ر، ، حزين آبادي ؛، صحسيني قصر
 درونـداد، (  ميسيسـت  الگـوي  با كاربسـت  مشهد، ارم پيشرفته هاي مهارت آموزش

مقـاالت   دهيـ چك .و اشتغال يآموز مهارت يالملل  ينب شيهمانخستين  ).برونداد يند،آفر
 .78. ص و اشتغال يآموز مهار ت يلمللنا يب شيهما

 بـراي  ييها درس استراليا؛ اي حرفه و فني آموزش نظام يها ويژگي .)1382( ا ،ع خالقي،
، 5 هشمار، 1382 پاييز آموزشي. يها نوآوري ايران. مجله اي حرفه و فني آموزش اصالح
 . 67-84صص 

اوري سازمان آموزش فني و سند راهبردي مهارت و فن )1390( و ديگران ؛كورش ،پرند
 تهران: سازمان فني و حرفه اي كشور.  / اي حرفه
مطالعــه پيگيرانــه عملكــرد نظــام تربيــت تكنســين  .)1388( ؛ زاهــدي، اصــدري، ع

ريـزي در آمـوزش    فصلنامه پـژوهش و برنامـه   ،اي ايران هاي فني و حرفه آموزشكده
 .99-112، صص 1388، 54 هعالي، شمار

 يهـا  آمـوزش  وري افزايش بهره بر مؤثر عوامل بررسي .)1388( ي، حو برقـ  ؛قنبري، ي
 .88، تابستان 18 همجله راهبرد ياس، شمار ،روستايي



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

77 
هــاي آمــوزش ارزيــابي اثربخشـي دوره  .)1383( و چينــي پـرداز، ر  مهـر علـي زاده، ي  

 بندر امام خمينـي  -خدمت اداره كل بنادر و كشتيراني استان خوزستان  ضمن
گزارش نهايي طرح، دانشگاه شهيد چمران اهـواز:   ،1380 – 1383هاي  سالطي  )ره(

 معاونت پژوهشي.
 تهران. انتشارات سمت. ،يآموزش يابارزشي .)1386( ع بازرگان،
چـاپ   ،اي ريزي درسي در آموزش فني و حرفـه  برنامه .)1390( كو فتحي،  ا ع. خالقي،

 اول، انتشارات مدرسه.
 ،ريـزي آموزشـي   ينـد برنامـه  آفر .)1385( ترجمه، فريده مشايخ ؛وران يونسكوگروه مشا

 تهران: انتشارات مدرسه.
 و نظـري  مبـاني  .)1392( ا عمران، صالحي و  ر ،م علم، ؛م مقدم، صفايي ؛ي زاده، علي مهر

 دانشـگاه  انتشارات ،اهواز  انساني علوم در) آميخته و كيفي كمي،( پژوهش عملي
 اهواز. چمران شهيد

Blaak, Marit; Openjuru, George L.; Zeelen, Jacques (2013) Non-Formal 
Vocational Education in Uganda: Practical Empowerment through a 
Workable Alternative. International Journal of Educational 
Development, v33 n1 p88-97 Jan 2013. 

Mohd Zuhdi Ibrahim, Mohd Nizam Ab Rahman, Ruhizan M. Yasin (2012) 
Assessing Students Perceptions of Service Quality in Technical 
Educational and Vocational Training  (TEVT) Institution in Malaysia. 
International Conference on Teaching and Learning in Higher 
Education  (ICTLHE 2012) in conjunction with RCEE & RHED 
2012. 

Masri, M.W.  (2003) Vocational Education and the Changing Demand of 
the World of Work. President: National Center for Human Resources 
Development Jordan. 

UNESCO (2012) Proposed Indicators for Assessing Technical and 
Vocational Education and Training. Inter-Agency Working Group on 
TVET Indicators. 

 
 



 
 

 استان اي حرفه و فني آموزش كل اداره عملكرد ارزيابي
 )EFQM(  سازماني تعالي الگوي اساس بر اصفهان

  1 فروزش علي
 2 ميكري منيژه
  3خنجري سعيد

 4اميني اعظم 

  چكيده
 موفقيت ميزان سنجش و عملكرد ارزيابي براي چارچوبي عنوان به سازماني تعالي يها مدل

 مروزها فراگير، كيفيت مديريت و مديريتي نوين يها تمسيس استقرار در ها سازمان
 آموزش كل اداره عملكرد ارزيابي پژوهش اين انجام از هدف اند. يافته روزافزوني كاربردهاي

 روش باشد. مي EFQM سازماني تعالي مدل از استفاده با اصفهان استان اي حرفه  و فني
 پايه مياني، مديرانه كلي شامل تحقيق آماريه جامع و باشد مي پيمايشي – توصيفي تحقيق

 عنوان به نفر 62 تعداد به كه باشد مي كل اداره جوار مراكز يساؤر و ارشد كارشناسان و
 متناسب استاندارد پرسشنامه از ها داده گردآوري منظور به گرديدند. انتخاب آماري نمونه
 آمار يها روش از ها دهدا تحليل منظور به گرديد. استفاده سازمان شرايط با شده سازي

 تعيين و سازمان فعلي وضعيت شناخت اصلي هدف گرديد استفاده استنباطي و توصيفي
 و ها كاستي رفع ،ها قوت تقويت جهت در تالش بعد مرحله در و آن قوت و ضعف نقاط
 تعيين را ضعف و قوت نقاط توانست بررسي اين يها يافته باشد، مي سازمان وضعيت بهبود
 تحقيق نتايج باشد. مديريتي يها سياستگذاري و ها گيري تصميم براي راهنمايي و نموده
 است. بوده كل اداره بودن متعالي دهنده نشان
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  مقدمه
 در ها سيستم استقرار ميزان سنجش براي قدرتمند ابزاري عنوان به سازماني تعالي يها مدل

 يك اينكه ضمن ،ها مدل اين كارگيري هب با شوند. مي گرفته كار به مختلف يها سازمان
 زماني مختلف مقاطع در بهبود يها برنامه اجراي در را خود موفقيت ميزان تواند مي سازمان

 مقايسه آنها رينتبه ويژه به ها سازمان ساير با را خود عملكرد تواند مي قراردهد، ارزيابي مورد
 .)1389 اللهي, فيض( كند

 برخي بودن دارا صورت در يا هستند ارزيابي نظام فاقد يا ها سازمان امروزه كه آنجا از
 كه دهند مي قرار استفاده مورد را سنتي و اداري معيارهاي برخي و سطحي معيارهاي
 تعالي هاي مدل از صحيح درك و آشنايي ،بنابراين نيست؛ حاضر رقابتي دنياي با متناسب
 آنها نمودن جايگزين و استفاده به منجر تواند مي آنها كاركردهاي و ها نقش اهداف، و سازماني

 تفرشي, مشهدي( است گرفته مي قرار استفاده مورد سنتي طور به كه شود ارزيابي يها نظام با
1386(. 
 آنها همگي كه اند شده هاستفاد و معرفي سازماني تعالي يها مدل از مختلفي انواع كنون تا

 يكساني گيري جهت و گرفته شكل فراگير، كيفيت مديريت يها ارزش و عناصر اساس بر
 تعالي مدل و بالدريج ملكوم عملكرد تعالي مدل دمينگ، مدل ،ها مدل اين ميان در .دارند

 و هستند سازمان تعالي يها مدل ترين شده شناخته از تا سه EFQM اروپايي عملكرد
 .)1385 ،معنوي( دارند ها سازمان عملكرد ارزيابي در را كاربرد رينبيشت

 اين معيار پنج .است شده گذاري پايه معيار 9 براساس EFQM سازماني تعالي مدل
 تعامل چگونگي و سازمان يك دهنده تشكيل اجزاي كننده بيان و توانمندسازها هدربار مدل،

 نتايج و اند داده تشكيل را سازمان عملكرد از حاصل نتايج ،ديگر معيار چهار و است؛ هم با آنها
 .)1384 ،ممقاني جلوداري( كنند مي معرفي را توانمندسازها اجراي از حاصل مطلوب

 نيروي آموزش بر حاضر شرايط در كشور اي حرفه  و فني آموزش سازمان كه آنجا از
 اين مزاياي به توجه با است شايسته ،بنابراين ؛است متمركز ها انسان تعالي واقع در و انساني

 با دارد سعي حاضر پژوهش اساس اين بر بپردازد. خود سازماني تعالي ميزان ارزيابي به ،مدل
 منظور بدين دهد. قرار ارزيابي مورد را سازمان اين EFQM مدل اساس بر و كيفي رويكردي

 منابع، و اه شراكت كاركنان، استراتژي، و مشي خط رهبري، بعد 9 در پژوهشي االتؤس
 زير شرح به عملكرد كليدي نتايج و جامعه نتايج ،كاركنان نتايج مشتري، نتايج فرآيندها،

 : گرديدند تنظيم
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 رهبريه حوز در اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان -1

 است؟ چقدر )EFQM( سازماني تعالي مدل اساس بر سازماني
 و مشي خط بعد از اصفهان استان اي حرفه  و فني شآموز كل اداره عملكرد ميزان -2

 است؟ چقدر )EFQM( سازماني تعالي مدل براساس سازماني استراتژي
 بر انساني منابع بعد از اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان -3
 است؟ چقدر )EFQM( سازماني تعالي مدل اساس
 تجاري شركاي بعد از اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كله ادار عملكرد ميزان -4

 است؟ چقدر )EFQM( سازماني تعالي مدل اساس بر سازماني منابع و
 فرآيندهاي بعد از اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان -5

 است؟ چقدر )EFQM( سازماني تعالي مدل اساس بر سازماني
 به مربوط نتايج بعد از اصفهان استان اي حرفه  و يفن آموزش كل اداره عملكرد ميزان -6

 است؟ چقدر )EFQM( سازماني تعالي مدل اساس بر مشتري
 به مربوط نتايج بعد از اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان -7
 است؟ چقدر )EFQM( سازماني تعالي مدل اساس بر جامعه
 نتايج حوزه در اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان -8

 است؟ چقدر )EFQM( سازماني تعالي مدل اساس بر كاركنان
 كليدي نتايجه حوز در اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان -9

 است؟ چقدر )EFQM( سازماني تعالي مدل اساس بر عملكردي
 مختلف يها حوزه در اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان -10

 است؟ چقدر )EFQM( سازماني تعالي مدل اساس بر
 هاي دانشگاه و تحقيقاتي سساتؤم و مراكز در كه پژوهش اين با مشابه تحقيقات از برخي

 از است عبارت اند گرفته صورت دولتي
 با مليه تابخانك و اسناد سازمان تعالي سطح ارزيابي به پژوهشي در همكاران و زاده حسن

 ميان در كه داد نشان  تحقيق اين يها يافته .است پرداخته سازمان تعالي مدل از استفاده
 به را امتياز كمترين فرآيندها معيار و بيشترين منابع و ها شراكت معيار مدل، معيارهاي هكلي

 ليديك خارجي منابع بر مناسب مديريت دهنده نشان خود اين كه است، داده اختصاص خود
 جلب منظور به را خود فرآيندهاي بايست مي اما است، ملي كتابخانه كليدي داخلي منابع و

 بهبود مطلوبي نحو به خود نفعان ذي ساير و كاربران براي افزوده ارزش ايجاد و كامل رضايت
  .)1390 ،همكاران و ديزجي زاده حسن(دهد
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 مراكز و ها بيمارستان ملكردع ارزيابي به كه پژوهشي در )1387( همكاران و سجادي

 پرداخته سازمان تعالي مدل از استفاده با اصفهان پزشكي علوم دانشگاه درماني – آموزشي
 زير هايپيشنهاد سازمان تعالي مدل از ثرترؤم استفاده نيز و بيشتر تعالي به كمك براي است،

 :)1387 همكاران, و سجادي( است نموده ئهارا را
 نتايج از و شده تحليل و گردآوري ،خارجي و داخلي مشتريان ختلفم يها گروه نظرات - 

 .گردد استفاده ها گيري تصميم و ها ريزي برنامه براي ها آن
 ارشد مديران عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان افزايش منظور به آموزشي يها ريزي برنامه -

 مدل مفاهيم از بيمارستان
 با مرتبط موضوعات از روز به آگاهي و اطالع كسب جهت در ها بيمارستان بيشتر تالش -

  انساني نيروي
 چمران شهيد دانشگاه يها كتابخانه مديريت عملكرد كيفيت سنجش عنوان با تحقيقي در

 از پذيرفت صورت همكار و آخشيك توسط كه )EFQM )1386 مدل از استفاده با اهواز
 و تدوين ،چمران شهيد انشگاهد يها كتابخانه مديريت كيفيت بهبود براي مهم راهكارهاي

 راهبردها و مشي خط تدوين در بايستي چارچوب اين در كه بودند راهبردي يها برنامه اجراي
 اطالعات از ،دانشگاهيه جامع و كاركنان مراجعان، آينده و حال انتظارهاي و نيازها براساس
 اين تدوين و طرح از پس و كرده استفاده آنها مداوم بازنگري و عملكرد گيري اندازه از حاصل

 .)1388 ،آخشيكو  پهلو فرج( كنند اجرا و ريزي پي را مناسبي عملياتي يها برنامه ،راهبردها
 توسط كيفي مختلف يها استراتژي و مفاهيم سازي پياده)2006( پينتو و اكوآ همچنين

 پرورش و آموش وزارت  ميعمو دبيرخانه رساني  اطالع واحد( دولتي تخصصي كتابخانه
 اطالع واحد اين انجام حال در كيفي عمليات از حاصل بازخورد و اجتماعي تأثيرات و پرتغال)
 نتايج كه است داده نشان پژوهش اين يها يافته .اند داده قرار بررسي مورد را رساني

 در اينكه يكي  :است داشته بر در دولتي يها كتابخانه براي را زير مزاياي آنها خودارزيابي
 تعالي مدل اساس بر  ميعمو خدمات براي خالقانه كيفي هبرنام داشتن سبب به ،1998 سال

EFQM واحد اين ،2004 سال در ،اينكه دوم و كردند؛ دريافت را پرتغال كيفيت هجايز 
 داد شركت اروپا كيفي رويدادهاي ترين مهم از بسياري در را پرتغال كشور رساني، اطالع

(Ochao & Pinto, 2006). 
 آرتور توسط ،عالي آموزش سساتؤم مديريت در EFQM توانمندساز عوامل كاربرد

 سال در اسپانيا سويل دانشگاه بازرگاني و اقتصادي علوم دانشكده در همكارانش و كولومورا
 توانمندساز عوامل مابين پيچيده روابط تحليل و تجزيه تحقيق از هدف گرديد. بررسي 2006
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 در كيفيت بهبود و مديريت براي چارچوبي عنوان به مدل اين كارگيري هب و EFQM مدل

  .است شده بيان عالي آموزش سساتؤم
 مدل از فرافن سازه مهندسي شركت مديران آگاهي ميزان پژوهشي در زاده دشتي
EFQM سازماني تعالي سوي به حركت براي مناسب بستري ايجاد در مدل فوايد و اهميت و 

 دشتي( پرداخت EFQM مدل مختلف زواياي معرفي به همچنين و داد قرار سنجش مورد را
 .)1383 زاده،

 تعالي مدل از استفاده با ملت بانك شعب عملكرد ارزيابي به كه پژوهشي در الهي فيض
 آشنايي خود تحقيق از تر دقيق و بهتر گيري نتيجه جهت ،پرداخت  EFQM سازماني
 بيان را مرتبط آموزشي يها دوره نمودن سپري و EFQM مدل از آماريه جامع اجمالي
  .)1389 اللهي, فيض( است داشته

  شناسي روش
 و فني آموزش كل اداره عملكرد ارزيابي تحقيق هدف اينكه به عنايت با تحقيق اين در

ه جامع .گرديد استفاده پيمايشي -توصيفي تحقيق روش از باشد مي اصفهان ستانا اي حرفه 
 كل اداره جوار مراكز سايؤر و ارشد كارشناسان و هپاي ،مياني مديرانه كلي شامل آماري

 .باشد مي نفر 62 مجموع در آنها تعداد كه باشد مي اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش
 روش هيچ از و شد استفاده نمونه عنوان به جامعه كل از جامعه، آمار بودن پايين علت به
 48 تعداد توزيع از پس كه باشد مي 62 نمونه حجم تعداد است. نشده استفاده گيري نمونه

 استاندارد پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار .گرديد آوري جمع استفاده قابل پرسشنامه
 پرسشنامه براساس پرسشنامه اين كه است بوده پاسخ بسته الؤس 50  با شده سازي متناسب

 اعتبار طبع به و نامهپرسش اعتبار بر گواه خود امر اين و باشد، مي EFQM ارزيابي استاندارد
  ميتما در  ميعمو هاستفاد منظور به پرسشنامه اين باشد. مي شده آوري جمع يها داده

 است. شده طراحي ها بنگاه و ها سازمان
 هجامع اعضاي از نفر 20 اختيار در شده تهيه پرسشنامه پرسشنامه، پايايي سنجش جهت

 يها داده كرونباخ، آلفاي همحاسب منظور به سپس گرفت. قرار تصادفي صورت به  آماري
 ،محاسبه انجام از پس گرديد. استخراج و بندي طبقه spss محيط در پرسشنامه از حاصله
 مورد و قبول قابل پايايي دهنده نشان كه آمده دست به98/0 با برابر كرونباخ آلفاي ميزان

  باشد مي پرسشنامه اين ييدأت
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 صورت استنباطي و توصيفي آمار سطح دو در پژوهش اين يها داده تحليل و تجزيه

 و شد استفاده معيار انحراف و ميانگين ،درصد ،فراواني از توصيفي آمار قلمرو در .است گرفته
 به  2χ و واريانس تحليل ،مستقل گروه دو با t ،متغيره تك t آزمون استنباطي آمار قلمرو در
 .شد گرفته كار

  ها يافته
 2 جدول و باشد مي سازماني تعالي به رسيدن جهت الزم تامتيازا دهنده نشان 1 جدول
 جهت .دهد مي نشان تفكيك به را پژوهش دهم تا اول االتؤس امتيازات ميانگين توزيع

 پاسخ t آزمون طريق از و شده تبديل يك و صفر فرضيات به االتؤس نتيجه اخذ و پاسخگويي
 .اند شده داده

 

 سازماني اليتع به رسيدن جهت امتيازات  )1( جدول

 ها فرضيه
 معيارها)(

 امتياز
 در معيار

 مدل

 درصد
 امتيازات

 الزمه

 معيار هر براي الزم امتياز
 تعالي به رسيدن جهت

 سازماني
 30 %30 100 رهبري

 و مشي خط
 استراتژي

80 30% 24 

 27 %30 90 كاركنان
 و سازماني منابع

 تجاري شركاي
90 30% 27 

 فرآيندهاي
 سازماني

140 30% 42 

 60 %30 200 مشتريان نتايج
 27 %30 90 جامعه نتايج
 45 %30 150 كاركنان نتايج
 كليدي نتايج

 عملكردي
60 30% 18 

 300 %30 1000 كل امتياز
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 براساس پژوهش سواالت به پاسخگويي در فرضي ميانگين با نظرات ميانگين بين )مقايسه2( جدول

 متغيره تك  t آزمون

 انحراف ميانگين پژوهش االتؤسرديف
 معيار

 خطاي
 t معيار

1 

 كل اداره عملكرد ميزان
 استان اي حرفه  و فني آموزش

 بر رهبريه حوز در اصفهان
 سازمااني تعالي مدل اساس

EFQM 

534/33 135/13 354/2 453/5 

 استراتژي و مشي خط بعد از 2
 سازماني

598/48 743/16 112/3 645/7 

-415/0 207/3 745/20 390/23 كاركنان بعد از 3

 شركاي و انساني منابع بعد از 4
 تجاري

474/25 590/14 675/2 698/0-

 879/2 389/2 753/17 943/48 سازماني فرآيندهاي بعد از 5
-821/0 761/3 890/20 264/41 مشتريان نتايج 6
 321/2 290/2 923/15 510/28 جامعه نتايج 7
 675/3 213/3 867/19 579/46 كاركنان نتايج 8
 954/6 954/2 729/16 592/20 عملكردي كليدي نتايج 9

10 

 كل اداره عملكرد ميزان
 استان اي حرفه  و فني آموزش
 مختلف يها حوزه در اصفهان
 سازمااني تعالي مدل براساس

EFQM 

518/324728/19 564/3 765/10

 

 شده مشاهده t پژوهش ششم و چهارم سوم، االتؤس در كه دهد مي نشان 1 جدول نتايج
 ميانگين فرضيه آزمون براي و است كوچكتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از
 الزم امتيازات حداقل ترتيب به كه 200 و 90 ،90 اعداد با پرسشنامه اجراي از آمده دست هب

 ،باشد مي مشتريان نتايج و تجاري شركاي كاركنان، ابعاد در سازمان يك دانستن متعالي براي
 الزمه امتياز حداقل با مقايسه در آمده دسته ب يها ميانگين با كه است گرديده مقايسه

 اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان نتيجه در و باشند مي كوچكتر
 EFQM سازماني تعالي مدل اساس بر مشتريان نتايج و تجاري شركاي ،كاركنان بعدهاي در

ه رشت و تحصيلي مدرك تناسب عدم از ناشي كاركنان براي لهأمس اين شد.با مين متعالي
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 آشنا از ناشي تجاري شركاي براي ،كاركنان يها انگيزه كاهش همچنين و كاركنان شغلي
 به مشتريان نتايج براي و سازمان نبودن شده شناخته بعضاً و تجاري شركاي كامل نبودن
 ها عرصه اين در كله ادار كه دهد مي نشان و باشد مي سازمان كارآموزان يها انگيزه كمبود
 دارد. رو پيش در طوالني راهي

 بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t ،االتؤسه بقي در
 گردد. مي رد صفر فرضيات شش و چهار سه، سوال جزه ب االتؤسه هم در بنابراين .باشد مي

 است بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t :اول ؤالس
 امتياز حداقل كه 30عدد با پرسشنامه اجراي از آمده بدست ميانگين فرضيه آزمون براي و

 با كه است گرديده مقايسه باشد، مي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم
 نتيجه در و باشد مي بزرگتر الزمه متيازا حداقل با مقايسه در 534/33 آمده دسته ب ميانگين

 مدل اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان
  باشد.مي متعالي EFQM سازماني تعالي
 است بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده  tدوم: الؤس

 امتياز حداقل كه 30عدد با پرسشنامه اجراي از آمده دسته ب ميانگين فرضيه آزمون براي و
 با كه است گرديده مقايسه ،باشد مي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم

 نتيجه در و باشد مي بزرگتر الزمه امتياز حداقل با مقايسه در 598/48 آمده دست هب ميانگين
 مدل اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان اي رفهح  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان
 باشد. مي متعالي EFQM سازماني تعالي
 بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t پنجم: الؤس
 حداقل كه 30عدد با پرسشنامه اجراي از آمده دسته ب ميانگين فرضيه آزمون براي و است
 است گرديده مقايسه ،باشد مي رهبري بعد در سازمان يك نستندا متعالي براي الزم امتياز

 در و باشد مي بزرگتر الزمه امتياز حداقل با مقايسه در 943/48 آمده دست هب ميانگين با كه
 اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان نتيجه
 باشد. مي متعالي EFQM سازماني تعالي مدل

 است بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t هفتم: الؤس
 امتياز حداقل كه 30عدد با پرسشنامه اجراي از آمده دسته ب ميانگين فرضيه آزمون براي و

 با كه است گرديده مقايسه ،باشد مي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم
 در و باشد مي بزرگتر الزمه امتياز حداقل با مقايسه در  510/28 آمده تدس هب ميانگين

 اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان نتيجه
 باشد. مي متعالي EFQM سازماني تعالي مدل

 گتربزر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t هشتم: الؤس
 حداقل كه 30عدد با پرسشنامه اجراي از آمده دست هب ميانگين فرضيه آزمون براي و است
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 است گرديده مقايسه ،باشد مي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم امتياز

 در و باشد مي بزرگتر الزمه امتياز حداقل با مقايسه در 579/46 آمده دسته ب ميانگين با كه
 اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد يزانم نتيجه
 و )1389( الهي فيض  نتايج با الؤس اين نتايج باشد. مي متعالي EFQM سازماني تعالي مدل
 دارد. همخواني )1388( پهلو فرج

 است ربزرگت درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t نهم: الؤس
 امتياز حداقل كه 30عدد با پرسشنامه اجراي از آمده دست هب ميانگينه فرضي آزمون براي و

 با كه است گرديده مقايسه ،باشد مي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم
 نتيجه در و باشد مي بزرگتر الزمه امتياز حداقل با مقايسه در 592/20 آمده دست هب ميانگين

 مدل اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد انميز
 باشد. مي متعالي EFQM سازماني تعالي
 است بزرگتر درصد 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t :دهم ؤالس

 امتياز حداقل كه 30عدد با پرسشنامه اجراي از آمده دسته ب ميانگينه فرضي آزمون براي و
 با كه است گرديده مقايسه ،باشد مي رهبري بعد در سازمان يك دانستن متعالي براي الزم

 در و باشد مي بزرگتر الزمه امتياز حداقل با مقايسه در 518/324 آمده دست هب ميانگين
 اساس بر رهبري بعد در اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كل اداره عملكرد ميزان نتيجه
 )1389( الهي فيض نتايج با ؤالس اين نتايج باشد. مي متعالي EFQM سازماني تعالي مدل

 دارد. مطابقت اند يافته دست بانك شعب در لهأمس همين به كه

  گيرينتيجه و بحث
 معيارهاي از حاصل امتياز مجموع، در كه گرفت نتيجه توان مي شد، ذكر آنچه به توجه با

 ،مشتريان نتايج و تجاري شركاي انساني، منابع يها حوزه كه است واقعيت اين بيانگر ،مدل
 هشد طراحي هايكار و ساز و ها روش ها، بخش و دارد قرار متوسط از تر پايين سطحي در

 از حاصل هاييافته كنند. فعاليت مطلوب كيفيت با اندتوانستهن مذكور هايحوزه به مربوط
 نيازهاي با هماهنگي عدم ،انساني منابع به كافي هتوج عدم كه است آن از حاكي بررسي اين

 كل اداره در عوامل اين تضعيف باعث مناسبات و روابط در موجود رويكرد و مشتريان اصلي
  .روند مي شمار به سازمان در بهبود نيازمند يها حوزه از ها حوزه اين است. گرديده

 صورت فوقه حوز 3 در  ميهم بنيادي هاي فعاليت اخير يها سال در است ذكر به الزم
 كه رود مي آن اميد بهبود نيازمند يها حوزه در موارد انطباق با تدريج به كه است پذيرفته
 گردد. برطرف نير موجود نواقص

 سازماني استراتژي و مشي خط معيار در اصفهان استان اي حرفه  و فني آموزش كله ادار
 كه گفت توان مي اساس اين بر .است برخوردار بيشتري امتياز از ها حوزه ساير با مقايسه در
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 فني آموزش سازمان راهبردي سند در مدون و روشن هاي سياست وجود دليل به موضوع اين

 هاي فعاليت و ها سياست راهبردها، مبناي بر سازماني وظايف آن در كه است كشور اي حرفه  و
ه انداز به انساني منابع و ركنانكا محور در ديگر سوي از .اند گرديده مدون و مشخص سازمان

 انساني، نيروي ريزي برنامه قبيل از مواردي بايستي و است نپذيرفته صورت فعاليت كافي
 توانمندي و مشاركت و ساالري شايسته ،كاركنان رفاه انساني، نيروي حفظ و توسعه ،ارزيابي

 گيرد. قرار مدنظر كاركنان
 يك به رسيدن براي اي حرفه  و فني شآموز كل ادارات كه گرديد مشخص بنابراين

 سازماني متعالي سطح به رسيدن و دارد همراه به را توسعه و رشد كه مطلوب عملكرد
 باشد. مي  ميعمو عزم و تالش و سعي نيازمند همچنان

 داد: قرار كار دستور در را زير هايپيشنهاد توان مي حاصل، نتايج به توجه با نهايت، در
 ،EFQM سازماني تعالي مدل معيارهاي دقيق بررسي با انمدير شود مي توصيه �
 كنند. ريزي برنامه آنها براي و شناسايي دارند نياز بهبود به كه را مديريت از هاييجنبه
 مديران عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان افزايش منظور به آموزشي يها ريزي برنامه �
 شود. پيگيري جدي بسيار صورت هب موجود وضعيت با آن انطباق و مدل مفاهيم از ارشد
 و شده داده يها وعده به عمل طريق از كاركنان و مديران بين اعتماد حس ايجاد �

 ،كاركنان مشكالت حل پيگيري
 ،معنوي و مادي صورت به محوله وظايف حسب بر كاركنان از تشويق و تقدير  �
 از بهتر يريگ نتيجه منظور به  تمهيداتي، اتخاذ با شود مي توصيه ارشد مديران به �

 آموزشي، يها دوره اندازي راه با و نموده تالش كاركنانشان رضايت جلب جهت در ،خدمات
 با نيز، و ،امور انجام در كاركنان دادن مشاركت و مستدل هاي گيري تصميم و اختيار تفويض
 براي را الزم يها زمينه شغلي، مزاياي افزايش و مناسب رفاهي خدمات ارائة و تدارك
 يابد. بهبود عملكرد طريق، اين از تا سازند فراهم آنان منديرضايت
 از و شده تحليل و گردآوري ،خارجي و داخلي مشتريان مختلف يها گروه نظرات �
 .گردد استفاده ها گيري تصميم و ها ريزي برنامه براي هاآن نتايج
 قبيل از ها ارگان ساير به آن اهداف و ها سياست ،سازمان شناسايي راهكارهاي ايجاد �
 .موردي بروشورهاي تهيه و شهر سطح در تبليغات تلويزيوني، يها برنامه تهيه
 ..و ذهاب اياب وسايل قبيل از سازمان كارآموزان براي الزم امكانات گرفتن نظر در �
 .سازمان هاي آموزش با متناسب كارآموزان به شغلي هاي فرصت معرفي پيگيري �
 .بهينه گيري بهره جهت خود مالي و فيزيكي يها دارايي بر صحيح مديريت �
 ياري سازمان، مشكالت رفع در آنها نظرات و كاركنان از سازمان شود مي پيشنهاد �
 شود. فراهم آنها شغلي رضايت زمينه تا بگيرد
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 بتوانند بهتر تا كنند دريافت عملكردشان از سازنده بازخوردهاي بايستي كاركنان �

 .نمايند مينأت را مردم نيازهاي

  منابع
 تحقيقات و آموزش مركز تهران: .EFQM سازماني تعالي .)1384( ب ،ممقاني جلوداري

 ايران. صنعتي
 با سازماني تعالي سطح ارزيابي .)1390( ف ،آزاده و ؛ن ،نشاط ؛ا ،ديزجي زاده حسن

 .ا.ا.ج ملي كتابخانه و اسناد سازمان مدل از استفاده( :EFQM موردي مطالعه
 .http://jist.irandoc.ac.ir در دسترسي ،ت)اطالعا فناوري و علوم

 مراكز و ها بيمارستان عملكرد خودارزيابي .)1387( همكاران و ؛س ،ح ،سجادي
 -بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه پوشش تحت درماني - آموزشي

 ،پزشكي در پژوهش ،سازماني تعالي مدل از استفاده با اصفهان استان درماني
32، 227:231. 

 مديريت عملكرد كيفيت سنجش .)1388( س ،س ،آخشيك و ؛ع ،پهلو رجف
 فصلنامه ،EFQM مدل از استفاده با اهواز چمران شهيد دانشگاه يها كتابخانه
 .12 رساني، اطالع و كتابداري

 سازماني تعالي مدل از استفاده با ملت بانك عملكرد ارزيابي .)1389( ج ،اللهي فيض
EFQM، واحد  مياسال آزاد دانشگاه ،بازرگاني مديريت ارشد شناسيكار نامه پايان 

 .سنندج
 يها كتابخانه در فراگير كيفيت مديريت سطح ارزيابي .)1386( .ش ،تفرشي مشهدي

 دكتري، نامه پايان ،نآ ارتقاء براي راهكار ارائه و ايران پزشكي علوم مركزي
 . مياسال آزاد دانشگاه

 مقاالت خالصه ،عملكرد ارزيابي يها مدل يتحليل بررسي .)1385( س ،معنوي
 .كشور سراسر درماني و بهداشتي خدمات مديريت دانشجويان ساالنه همايش چهارمين

 .شيراز
Ochoa, P., & L. G. Pinto. 2006. Quality – an on-going practice and 

reflection in a governmental library  (1996-2006-). Paper presented at 
the 72nd IFLA Conference.  

http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/078-Ochoa_Pinto-en.pdf (accessed 
8 September 2011). 



 
 

اي  هاي مراكز آموزش فني و حرفه ارزيابي عملكرد فعاليت
 EFQMگيري از مدل  با بهره استان گلستان

 1آتنا قريشي
 2محمدعزيز قريشي

 چكيده 
زواياي   مىعنوان يك ابزار فراگير با نگرش جامع به تما به  EFQMمدل تعالي سازماني 

ي تحت امرخود ها تر سازمان قيقرا در شناخت د هاكند و آن مىبه مديران كمك  ها سازمان
ي ها گذاري شده تا عملكرد فعاليت اساس پايه  اين پژوهش انجام شده بر نمايد. مىياري 

اي استان گلستان را بر مبناي معيارهاي توانمندساز و نتايج مدل  مراكز آموزش فني و حرفه
EFQM اين پژوهش  يد.ي قابل بهبود را شناسايي نماها مورد ارزيابي قرار دهد و زمينه

مديران و  هآماري آن شامل كلي هيابي انجام گرديده است و جامع طريق زمينه توصيفي، به
 هعنوان نمونه جامع نفر به 140اي كه مشخصاً تعداد  كارشناسان مراكز آموزش فني و حرفه

آوري اطالعات از ابزار  استفاده شده است، براي جمع ها داده آوري آماري جهت جمع
ي آمار ها استفاده شده و براي تجزيه و تحليل از شاخص EFQMمه استاندارد پرسشنا

مراكز آموزش فني و  دهد كه در مجموع مىتوصيفي بهره گرفته شد و نتايج تحقيق نشان 
% اهداف و  23/89توانمندسازها و نتايج به  هاند در حوز اي استان گلستان توانسته حرفه

امتياز را كسب نمايند. به هرحال  EFQM  ،840ز مدل امتيا 1000نتايج دست يابد و از 
ي مراكز ها يابي به اهداف نشانگر آن است كه معيارهاي مدل با عملكرد فعاليت ميزان دست

 شوند. مىي مراكز ها طور نسبي منجر به بهبود و ارتقاي عملكرد فعاليت هدر ارتباط بوده و ب
سازي و  ي مراكز و مراحل تصميمها يتچنانچه مديران مراكز بتوانند رويكردهاي فعال

ي ها گيري را با معيارهاي مدل منطبق بسازند مطمئناً نتايج حاصل از فرآيند فعاليت تصميم
 گردد. مىمراكز بهينه و مطلوب 

 
 .نتايج ،EFQMمدل تعالي  توانمندسازها، ارزيابي عملكرد،واژگان كليدي: 

                                                                                                                
                                                         Email: atena.ghoreyshi@gmail.comكارشناس ارشد مديريت آموزشي، . 1
  .اي كارشناس آموزش اداره كل آموزش فني و حرفه. 2
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 مقدمه
ها بر كسي پوشانده  كارآمد در بهبود و تعالي سازمان هاي ارزيابي و نظارت امروزه نقش نظام

ها در واقع جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف و نقاط قابل بهبود  ارزيابي سازمان نيست.
اي برخوردار است در همين راستا  منظور استفاده بهينه از منابع و امكانات از جايگاه ويژه به

تواند مورد  ها مي ن نياز سازماناي  اسخگوئي بهعنوان ابزاري قوي در پ مدل تعالي سازماني به
ال است كه سازمان برتر چگونه ؤن ساي  ن مدل پاسخي بهاي  در واقع استفاده قرار گيرد.

اجراي آن  با، معيارهاي حاكم بر آن چيست ،كند چه اهدافي را دنبال مي ،سازماني است
طع مختلف مورد ارزيابي قرار دهد. تواند ميزان موفقيت خود را در مقا نكه سازمان مياي  ضمن

ويژه برترين آنها مقايسه  هاي مشابه به تواند عملكرد خود را با ساير سازمان در كنار آن مي
ن مدل جوايزي را در اي  با استفاده از هاي زيادي در خيلي كشورهاي دنيا امروزه سازمان نمايد.

رشد و  ،ها و كسب و كار و تعالي اند كه محرك سازمان اي دريافت نموده سطح ملي و منطقه
 ثروت آفريني بوده است.

سرآمد  ،ده و عملاي  كند كه در الگوئي از يك سازمان ارائه مي EFQM1 1لدرواقع مد
دهد كه در محيط رقابتي براي رشد و ماندگاري و برتري  هاي ديگر است و نشان مي سازمان

ن مدل ابعاد مختلف مديريتي و اي گيري از تواند با بهره چگونه بايد عمل كرد و هرسازمان مي
     .)1382  ،نجمي و حسيني( قالبي يكپارچه و جامع بهبود بخشدعملياتي خود را در 

اي استان گلستان  ي مراكز آموزش فني و حرفهها به ارزيابي عملكرد فعاليت پژوهشاين 
ي جامع و كامل ن مدل داراي ساختاراي  پرداخته است و EFQMارزياب  خود اساس مدل بر

بوده و از معيارها و زيرمعيارهاي مشخص تشكيل شده است و از يك سيستم امتيازدهي 
ن اي استفاده از روش علمي در ،بنابراين ؛كند پيروي مي RADARمنطقي به نام چرخه رادار 

 اهميت خواهد بود. تحقيق با
گيري  قابل اندازه مفاهيم اساسي و بنيادين بوده و هدر برگيرند  EFQMمعيارهاي مدل 

 ،منابع انساني ،مشي و استراتژي خط، از رهبري است ن معيارها عبارتاي  باشند و مي
 .نتايج كليدي عملكرد ،نتايج كاركنان نتايج جامعه ،فرآيندها ،ها و منابع شراكت

عنوان يك ابزار نسبتاً فراگير  ههاي اخير ب ران در سالاي در  EFQMمدل تعالي سازماني
تواند  هاي توليدي و خدماتي بكار گرفته شده و مي ها و شركت زيابي عملكرد سازمانجهت ار

حيدر اميران صص ( هاي خود ياري و كمك رساند تر از سازمان مديران را در شناخت دقيق
11-1(. 

خط مشي  ،از رهبري است متغيرهاي مستقل عبارت، EFQMي مدل ها لفهؤبا توجه به م
نتايج  ،نتايج جامعه، فرآيند نتايج مشتري ،ها و منابع شراكت ،نيمنابع انسا، و استراتژي

                                                                                                                
1. European Foundation for Quality management 
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فني  كاركنان و نتايج كليدي عملكرد بوده و متغير وابسته عبارتست از عملكرد مراكز آموزش

به منظور ارزيابي عملكرد  ن مدلاي ترين پرسش در اجراي اي استان گلستان و اساسي و حرفه
هاي مراكز آموزش  ابعاد كمي و كيفي فعاليت ،EFQMاساس مدل  ن است كه: براي مراكز

ي سازمان فني و ها و برنامه ها اي استان گلستان كه در چارچوب استراتژي فني و حرفه
چگونه  EFQMهاي مدل  اي كشور فعاليت مي نمايند چگونه مي باشد و ابعاد شاخص حرفه

 ؟ن مراكز مطابقت مي نماينداي در عملكرد

 تحقيقاهداف 
اساس معيارهاي   اي استان گلستان بر يند ارزيابي عملكرد مراكز آموزش فني و حرفهآدر فر

 : گردد        اهداف زير پيگيري مي EFQMگانه مدل  نه
 هدف كلي:

عنوان ابزاري براي ارزيابي عملكرد مراكز آموزش فني  به EFQMكارگيري مدل تعالي  هب
اي استان  عملكرد مراكز آموزش فني و حرفه عبارتي ارزيابي  به( اي استان گلستان و حرفه

 .)EFQMهاي مدل  گلستان بر مبناي شاخص
 اهداف جزئي: 

 در ارزيابي ابعاد عملكرد مراكز آموزش EFQMي مدل ها شاخص اي مقايسهسنجش  -
 .گلستان اي فني و حرفه

در مراكز  EFQMهاي عملكرد  سازي اعمال شاخص شناسايي راهكارهاي مطابقت -
 .گلستان اي فني و حرفهش آموز

 االت تحقيقؤس
 پرسش اصلي :

استان  اي هاي مراكز آموزش فني و حرفه ابعاد كمي و كيفي فعاليت ،EFQMاساس مدل    بر
كشور فعاليت  اي ي سازمان فني و حرفهها و برنامه ها گلستان كه در چارچوب استراتژي

ن مراكز اي  گونه در عملكردچ EFQMهاي مدل  باشد و ابعاد شاخص نمايند چگونه مي مي
 مطابقت مي نمايند؟

هاي مدل تعالي سازماني  مطابق با شاخص ،استان گلستان اي ا مراكز فني و حرفهيآ  -
EFQM عمل مي نمايند؟ 

ي مدل تعالي ها استان گلستان با توجه به شاخص اي مراكز آموزش فني و حرفه -
 قند و يا موفقيت ندارند؟ن مدل موفاي  در كداميك از ابعاد EFQMسازماني 

 از است اند عبارت االتي كه در مراحل انجام تحقيق مورد آزمون قرار گرفتهؤس
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چگونه  EFQMمدل حوزه  7استان گلستان در  اي عملكرد مراكز آموزش فني و حرفه

 ؟است

 شناسيروش 
دل اساس م اي استان گلستان بر ي مراكز آموزش فني و حرفهها ارزيابي عملكرد فعاليت 

EFQM آوري اطالعات  پيمايشي جاي گرفته و از طريق جمع -در قالب تحقيق توصيفي
 EFQMو معيارهاي مدل  ها با شاخص مراكزوضع موجود  مراكز،واقعي و متنوع عملكرد 

 مورد ارزيابي قرارگرفته است.
 از  است جامعه آماري عبارت، جهت ماهيت تحقيق وموضوع مورد بررسي تحقيق حاضر به
 اي مدارك و مستندات رسمي كه در گزارشات مراكز آموزش فني و حرفه ،اسناد هكلي) 1

 مضبوط و منعكس شده است. 90تا  88ي ها بين سال
 ،سرپرستان ،مديران( اي مخاطبان و جامعه هدف مراكز آموزش فني و حرفه ه) كلي2

 .)N=140نفر ( باشند مدرسان و كارآموزان) مي ،كارشناسان
 هپيوست شمار(  EFQMي استاندارد ها كه لزوماً از پرسشنامه  يياز آنجا ن پژوهشاي  در

ابتدا براي گردآوري  ،بنابراين ؛و اطالعات استفاده شده است ها آوري داده ) براي جمع1
هاي تعالي و  ي مباني نظري تدوين ادبيات تحقيق و شناسائي مدلها اطالعات در زمينه

و مصاحبه حضوري با مدرسان و  اي مطالعه كتابخانه و تعاريف عملياتي از روش ها شاخص
مدل تعالي سازماني استفاده شده  هكارشناسان و مديران و افراد مورد مطالعه جامعه در زمين

 است.
 استفاده شده است. SPSS11االت پرسشنامه و محاسبه از ؤبراي سنجش روايي س

مدرسان و  ،كارشناسان ،نسرپرستا ،مديران( آماري هپرسشنامه توسط اعضاي جامعاين 
ها و تعيين  زمان تكميل گرديد و با مقايسه نتايج پاسخ صورت مجزا و هم كارآموزان) به

متوسط امتيازات براي هر معيار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت در سرفصل پرسشنامه 
آماري درج گرديد تا اعضاي جامعه  هراهنمايي الزم جهت پاسخگوئي صحيح اعضا جامع

هانه گزينه مدنظر خود را انتخاب نموده تا بدين وسيله رعايت اصل صحت و دقت در آگا
 اطالعات حاصل گردد.

 روش امتيازدهي
 هواسط  هاالت بؤبه دليل مشكل در درك و فهم دقيق س EFQMامتيازدهي به پرسشنامه 

ك امر عنوان ي عدم آگاهي كامل از موضوعات مطروحه و تعيين امتياز واقعي و صادقانه به
الخصوص مديران ارشد و مديران مياني  معموالً مديران علي، شود مي پرچالش محسوب

و تا حد ممكن از معرفي  ها سعي دارند بهترين تصوير از سازمان خود را نشان دهند سازمان
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مربوطه توزيع  هدر حوز ،نقاط ضعف و منفي دوري كنند به همين دليل پرسشنامه هر حوزه

آماري  هاالت از معيارهاي مختلف در اختيار اعضاي جامعؤنامه با تمام سنگرديد بلكه پرسش
 دست آمده پرداخته شود. هاساس نظرات آنها به تجزيه و تحليل نتايج بقرارگرفت تا بر

اساس براي امتيازدهي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف در هريك از معيارهاي   ناي  بر
سسه مطالعات ؤم( ايران  رد سازمان گسترش و نوسازيي استانداها از پرسشنامه EFQMمدل 
وري و منابع انساني) استفاده گرديد و براي محاسبه ميزان دستيابي مراكز به اهداف و  بهره

 هاي داده شده جدول ي توانمندساز مدل تعداد كل پاسخها ميزان موفقيت در هريك از حوزه
)A,B,C,D ها تياز مطلوب در هريك از حوزهام هدهند ضرب كرده كه نشان 100) را در 

س جدول با توجه به ضريب ارزش باشد را بر مجموع امتيازاتي كه هريك از معيارها بر اسا مي
ضرب  100تقسيم كرده و در ، تعيين شده )A-Dترتيب براي  هب 100و 67 و 33 و0( مدل

مشخص  ها هنموده تا درصد موفقيت مراكز و دستيابي به هريك از اهداف در هريك از حوز
 گردد.

 روايي و پايايي پرسشنامه
نكه اگر اي  شود عبارتست از دقت و اعتمادپذيري نيز تعبير مي، پايايي ابزار كه از آن به اعتبار

ساخته شده در شرايط مشابه در  گيري كه براي سنجش متغير و صفتي يك وسيله اندازه
 ،عبارت ديگر  به ؛هي از آن حاصل شودنتايج مشاب، زمان و مكان ديگر مورد استفاده قرار گيرد

سنجش نتايج يكسان برخوردار  ابزار پايا يا اعتبار ابزاري است كه از خاصت تكرارپذيري و
                                                                                             .)155،1387، 154، حافظ نيا( باشد

اساس مدل تعالي سازمان  پرسشنامه استاندارد بر مطابق مطالب فوق در تحقيق حاضر از
EFQM وري و منابع  سسه مطالعات بهرهؤم( رانياي  كه توسط سازمان كنترل نوسازي صنايع

هايي كه  انراني و سازماي  هاي اري از سازمانيانساني) منتشر گرديده استفاده شده كه در بس
هاي زيادي مورد استفاده قرار گرفته  و  المللي دست يافته در پژوهش بر جوايز داخلي و بين

باشد ولي براي اطمينان از  ييد پايايي پرسشنامه ميأن تاي  نتايج مطلوبي هم داشته است كه
رسشنامه استفاده شده تا آلفاي كرونباخ پ SPSS0/11 افزار  روايي و پايايي پرسشنامه از نرم

بوده كه نشان دهنده  7901دست آمده برابر ه محاسبه شود و با انجام محاسبه ميزان آلفاي ب
 ييد پرسشنامه مي باشد.أروايي قابل قبول و ت

امتيازات  ،ي توانمندسازها و نتايجها در هريك از حوزه ها، براي محاسبات و تعيين شاخص
يستم امتيازي كه در پرسشنامه مبناي سآوري گرديد و بر  اساس پرسشنامه جمع شركت بر

گرديده بود اطالعات محاسبه و مورد تجزيه و تحليل توصيفي قرار گرفت و ميزان  قيد
ي مراكز ها دستيابي مراكز به اهداف و تحصيل ميزان اثرگذاري حوزه بر عملكرد فعاليت

 استان گلستان پرداخته شد. اي آموزش فني و حرفه
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 قلمرو تحقيق

 موضوعي – 1
ي مراكز ها عاليتفشده كه عملكرد  بنا نموضوع تحقيق از نوع مديريت عملكردي مديرا

در  EFQMاستان گلستان بر اساس معيارهاي مدل تعالي سازماني  اي آموزش فني و حرفه
 توانمندسازها و نتايج مورد ارزيابي قرار گرفت. هحوز

 مكاني -2
استان  اي ي مراكز آموزش فني و حرفهها ن تحقيق ارزيابي عملكرد فعاليتاي  قلمرو مكاني

 گلستان بوده است.
 زماني -3

) مراكز آموزش 88-89-90( روند) سه سال( بر اساس عملكرد 1391تحقيق در سال 
 استان گلستان مدنظر قرار گرفته شده است. اي فني و حرفه

 تعاريف عملياتي
 1رهبري

موريت سازمان را تدوين و امكان أانداز و م گردد كه مديران مراكز چگونه چشم مشخص مي
يي كه براي موفقيت پايدار مراكز ها ها و سيستم كنند و ارزش نها را تسهيل ميآدستيابي به 

جراي سيستم مديريتي بخشند و مديران چگونه در توسعه و ا مورد نيازند تدوين و تحقق مي
 .)38ص  ،نجمي حسيني( مشاركت دارند

 2خط مشي و استراتژي
انداز خود را با يك استراتژي متمركز  موريت و چشمأردد كه چگونه مراكز مگ مشخص مي

اهداف درازمدت و فرآيندها  ها، برنامه ها، مشي و خط بخشد نفعان مراكز تحقق مي منافع ذي
 .)41ص  ،همان منبع( گردند ت  تحقق استراتژي مراكز ميچگونه موجبا

 3كاركنان)( منابع انساني
شان را در تمامي  دانش و تمامي توان بالقوه كاركنان ،نه مراكزگردد كه چگو مشخص مي

 ،همان منبع( گيرد توسعه داده و از آن بهره مي ،تيمي و سازمان مديريت كرده ،سطوح فردي
 .)44ص 

 4ها و منابع شراكت
كنندگان و منابع داخلي  مينأت ،كه چگونه مراكز شركاي برون سازماني گردد مشخص مي
فرآيندهاي آن ثر ؤمشي و استراتژي مراكز و عملكرد م ر پشتيباني از خطخود را به منظو

 .ندك ريزي و مديريت مي برنامه

                                                                                                                
1. Leadership 
2. policy and Strategy 
3. People 
4. Partneurship & Resource 
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 1فرآيندها

گلستان فرآيندها را به منظور  اي گردد كه چگونه مراكز آموزش فني و حرفه مشخص مي
و بهبود نفعان خود طراحي و مديريت كرده  جلب رضايت كامل مشتريان و ساير ذي

 شد.بخ مي
 2نتايج مشتري

طور فراگير  گلستان  بهاستان  اي مراكز آموزش فني و حرفهگردد كه چگونه  مشخص مي
 يابد. گيري نموده و به آنها دست مي نتايج برجسته مرتبط با مشتريان خود را اندازه

 3نتايج منابع انساني
ج مرتبط با گلستان نتاياستان  اي گردد كه چگونه مراكز آموزش فني و حرفه مشخص مي

 كند. گيري مي منابع انساني خود را اندازه
  4نتايج جامعه
گلستان نتايج مرتبط با استان  اي گردد كه چگونه مراكز آموزش فني و حرفه مشخص مي
 يابد. گيري نموده و به آنها دست مي جامعه را اندازه

 5نتايج كليدي عملكرد
طور فراگير  گلستان به استان اي گردد كه چگونه مراكز آموزش فني و حرفه مشخص مي

 يابد. نها دست ميآگيري نموده و به  نتايج مرتبط با اجزا اصلي خط مشي و استراتژي را اندازه

 ي تحقيق ها يافته
و  EFQM اساس پرسشنامه استاندارد مدل ن پژوهش پس از بررسي انجام شده براي  در

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل  ،آوري پرسشنامه ي حاصل از جمعها تجزيه و تحليل داده
استان  اي ي مراكز آموزش فني و حرفهها گانه مدل در فعاليت اساس معيار نه بر ها داده

 2/96مشي و استراتژي  خط ،درصد 5/91باشد: در معيار رهبري  گلستان بدين شرح مي
نتايج  ،درصد 87 فرآيندها ،درصد 5/92ها  منابع و شراكت، درصد 4/89منابع انساني  ،درصد

نتايج  ،درصد 2/87نتايج جامعه ،درصد 3/86نتايج منابع انساني  ،درصد 7/85مشتريان 
امتياز  1000درصد يعني از  23/89در كل توانسته   نهايتاً درصد و 3/87كليدي عملكرد 

بررسي عملكردهاي چندين ساله توانسته امتياز امتياز را به دست بياورد كه با توجه به  840
در مسير راه تعالي بوده امتياز به دست  مراكز آموزشياينكه جزو  را به حد عالي برساند.خود 

 باشد. ميعالي آمده در حد 

                                                                                                                
1. Process 
2. Customer Results 
3. People Results 
4. Society Result 
5. Key Performance Result 
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در كليت عملكرد خود  استان گلستان اي كه مراكز سازمان آموزش فني و حرفهناي  خالصه

د از درص EFQM، 23/89اساس مدل  توانسته است در دو حوزه توانمندسازها و نتايج بر
امتياز را توانسته  840امتياز مدل  1000اهداف و نتايج مطرح شده را دست پيدا كنند و از 

ي مدل با ها ن واقعيت است كه تمامي معياراي ميزان دستيابي به اهداف نشانگر .كسب نمايد
را فراهم آورده است و  مراكزبهبود عملكرد  در ارتباط بوده و موجبات ارتقاء و مراكزعملكرد 

و نتايج منابع انساني  ها يندآفقط در دو حوزه فر ،برابر امتيازاتي تقريباً ها در اكثر حوزه مراكز
 امتيازات كمتري كسب نموده است.

االت پرسشنامه در مراكز سازمان آموزش ؤي داده شده به سها حاصل از پاسخاطالعات 
بوده  Bو  Aي ها ها به گزينه ن است كه بيشتر پاسخاي  استان گلستان  نشانگر اي فني و حرفه

 امتياز بر 1000متياز از ا 840% يعني  23/89( با توجه به درصد امتياز كسب شده است و
و  توان گفت امتياز عالي راكسب نموده است. پيشرفت مثمرثمري داشته و مي) اساس مدل
 نكهاي  حاصل كالم

مقايسه با معيارهاي  استان گلستان در اي * وضعيت موجود مراكز آموزش فني و حرفه
دست   بوده است و نتايج به عاليدر حد  EFQMتوانمندسازها و نتايج مدل تعالي سازماني 

 .در طي مراحل انجام كار بوده است مراكز بهبود و ارتقاء عملكرد هدهند نشانآمده 

 نتيجه گيري
ده آل اي  ن اهدافمديران) در تعيي( نكه در معيار رهبري چگونگي رهبري رهبراناي  با توجه به

ن اي  بندي مشاغل و دسترسي به آنها و هدايت امور در آموزش و طبقه ،و رسالت تشكيالت
 ،بنابراين؛ و وضعيت مطلوب برآورد شده استال و ارزيابي قرار گرفته است ؤبخش مورد س

مينه ن طريق زاي  از وبرقرار نموده  تري كاركنان با افراد داخل و خارج سازمان تعامل مناسب
 نمايند. ميسوي سرآمدي را راهبري و هدايت  بهبود و حركت به
يي همچون ها مشي پيگيري و تدوين سياست و خط ،مشي و استراتژي مراكز در معيار خط

تحول نظام اداري از امور ارزيابي بوده  ،تشكيالتي و امور مربوطه ،بندي مشاغل آموزش طبقه
 .گردد عملياتي بايد مدنظر قرار بگيرد كه پيشنهاد ميي استراتژيك و ها كه تدوين برنامهاست 
قرار بگيرد و  ها عملياتي با اهداف مشخص به صورت مكتوب و مستند در اختيار واحد هبرنام

) هم بايد برنامه بندي مشاغل و تحول اداري طبقه ،تشكيالت آموزش( واحدهاي زيرمجموعه
 طه در اختيار داشته باشند.جهت پيشبرد اهداف واحد مربو اي عملياتي جداگانه

در معيار كاركنان كه توانمندسازي كاركنان و تقويت مهارت آنان در راستاي بهبود 
گيرد و ميزان  ي واحد در سطح فردي و گروهي مورد ارزيابي قرار ميها عملكرد فعاليت

از و آشنابودن و تسلط آنها به كار و ميزان تحصيالت  ها گيري مشاركت كاركنان در تصميم
تر كاركنان  گردد در خصوص حضور فعال پيشنهاد مي ،بنابراين ؛مواردي است كه مدنظر است



 شتغال                                              اي و ا آموزش فني و حرفه
 

 

97 
، برقراري مناسب بين ي مرتبط با شغلشانها ، برقراري آموزشها در سمينارها و كنفرانس

سازي را در كاركنان مراكز فراهم  جاد بهبود و توانمنداي  ههاي اصلي و پشتيباني زمين پست
 آورند.

استفاده از منابع داخلي و خارجي در راستاي  هها كه هدف نحو معيار منابع و شراكتدر 
روز بودن آمار و اطالعات و وجود   بهت مراكز است و نسبت جذب اعتبارات، اهداف و رسال

ي ها اطالعات و داده هگردد كلي مي است كه پيشنهادكيد أآرشيو اسناد و مدارك مورد ت
در هاي الگو جهت برقراري ارتباطات مناسب  مشتريان و سازمان كنندگان مينأمربوط به ت

 آرشيو نگهداري شود تا توسط تمام طرفين به راحتي قابل استفاده و در دسترس باشد.
برداري از منابع موجود  و بهره ها در معيار فرآيند هم كه مراحل و راهبردي و انجام فعاليت

تمر در فرآيندها بسيار مهم است كه پيشنهاد اصالح و بهبود مس ،بنابراين ؛مد نظر است
ي جويد تا ضمن گردد  مراكز از نظرات و پيشنهادات كاركنان در راه رفع مشكالت يار مي

بروز خالقيت و نوآوري را در  ه، زميناصالح و بهبود فرآيندها هزمين ،كسب حمايت كاركنان
 شركت فراهم سازد.

ير افراد يا در واقع مشتريان است يعني در واقع معيار نتايج مشتري كه توجه به نظرات سا
گردد مراكز نظر  مورد ارزيابي قرار گرفته كه پيشنهاد مي، بايد رضايت آنان جلب گردد

ي مداومي از طرق مختلف انجام بدهند و از نتايج آن براي بهبود مستمر  ها سنجي
گذاري آن  ثيرأت هداري و نحوآرشيو نگه ن مستندات را دراي  فرآيندهاي خود استفاده نمايند و

را در بهبود مستمر در جلب رضايت مشتري و ميزان وفاداري مشتري طي جداولي نگهداري 
 گيري قرار دهند. اختيار مديريت مراكز جهت  تصميم و در

مين رضايت و رفاه كاركنان انجام أيي را كه براي تها ، نتايج تالشدر معيار نتايج كاركنان
 هگردد كه مراكز در خصوص توسع مي پيشنهاد ،بنابراين ؛ابي قرار گرفته است، مورد ارزيگرفته

اقدام  جدي  ها رساني دوطرفه يعني آگاه سازي از نتايج نظرسنجي  آموزش كاركنان و اطالع
 به عمل آورد تا موانع برسر راه استمرار حركت به سمت تعالي را مرتفع نمايد.

هاي نظارتي مورد  سخگويي به نهادها و سازماندر معيار نتايج جامعه دقت و صحت پا
 ارزيابي قرار گرفته است .

كه بتوانند از نتايج مميزها  عمل نمايند اي در معيار كليدي عملكرد هم مراكز بايد به گونه
، با ...)ي عملياتي و ها ، دادهي دريافتي از مشتريانها با تحليل داده( و نيازها ها و از فرصت

 ،مانند حسابداري( هاي مستمر پشتيباني نترل و بهبود مستمر فعاليتمستند نمودن و ك
ها و بهبود مستمر استفاده  در برطرف نمودن ضعف ها) پرداخت ،،كارگزينيآوري اطالعات  فن

 نمايد.
ي معنوي و دانايي ها هايي را براي استفاده از نتايج دارايي مديريت مراكز بايد روش

كميته  ،تحول اداري هكميت ،، اتاق فكرمثل مديريت دانشهمچون دانش و تجارب كاركنان 
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) به وجود آورده و جامعه ،نفعان مشاركت كليه كاركنان، ذي( هانظام پيشنهاد ه،كميتراهبردي

 سوي تعالي شركت يله مسير حركت بهوس  خود نيز در آن حضور چشمگيري داشته تا بدين
 هموارتر گردد. بلوغ سازماني)(

 منابع 
، دانش هاي مديريتي و رفتاري طي در پژوهشفنون آمار استنبا .)1373( ، عادلآذر

  28-37صص  ،مديريت
ي ها اساس مدل راهنماي گام به گام سرآمدي سازماني بر .)1383( اميران، حيدر

EFQM/INQA 1-11،  16-25،  23-26، صص 
 ازرگانيهاي ب سسه مطالعات و پژوهشؤوري در مركز م بهره .)1382( ابطحي، كاظمي

راهنماي ارزيابي عملكرد سازمان ، )1384؛ (محمد رضا ،سكاكي ؛محمد رضا ،اميري
  EFQMبراساس مدل تعالي 

 جلدي آموزشي و كاربردي مدل تعالي سازمان 10مجموعه  .)1385( حيدر، اميران
 روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي .)1380( علي، دالور

 مديران تحول ،مديران كيفيت .)1384( مهدي ،زنجاني ؛پگاه ،رحيمي
 وري نيروي انساني ها و بهره مقاله مديريت سازمان .)1386( اردشير، رضايي
   بررسي  نقش جوايز كيفيت در يادگيري سازماني .)1382( غالمرضا، توكلي

-253، صـص  بر روش تحقيق در علوم انسـاني  اي مقدمه .)1387( رضاحافظ نيا، محمد
231 ،163-162،155-150،20-11 

ؤسسـه تحقيقـات و   انتشـارات م   ،TQM تعالي سازماني .)1385( ، بهرامجلوداري ممتازي
 2،3،4، چاپ دوم ،  صص آموزش مديريت

، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد روش تحقيق در مديريت .)1379( ، غالمرضاخاكي
 اسالمي 

 89-93صص  ،كيفيت جامعمدل اجرايي مديريت  .)1373( عبدالحميد ،رازاني
و انداز  چشم ،اصول و مفاهيم( مديريت كيفيت فراگير .)1379( شريف زاده، فتاح

 114،6صص  ،كاربرد)
، سال وري آب انتشارات كيفيت بهره( ، دوره تربيت ارزيابساز شركت مشاورين كيفيت

1385(. 
، جهاني كيفيتاستانداردهاي  9000و ايز .)1376( جيمز جي، پترسون؛ ظهوريان، حسين

 11-50، 46، 21صص 
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،  هاي علمي تحقيق در مديريت كاربرد روش .)1382( مهرداد ،متاني؛ عباسي محمد
  18-28، 20-177، 91 ، 29صص  

مديريت عملكرد با نگاهي به  .)1387( عالءالدين ،رفيع زاده ؛محمد علي ،عفتي دارياني
 177، 170، 159، 88صص  ،هاي اجرايي ارزيابي عملكرد دستگاه

استانداردهاي  2000مروري بر ويرايش  .)1380( امير محمد ،طباطبايي ؛مالك ،فرشيد
ISO9000 ،  34-45صص 

، هاي نوين ارزيابي عملكرد سازمان مجله تدبير سال مدل .)1385( تورج، كريمي
 20-27صص  ،171شماره 

صص  ،ريزي و بهبود) امه، برنارزيابي( تعالي منابع انساني .)1386( قرباني، محمد جواد
141-138 

  كتاب استراتژي اثربخش .)1385( رضا ،غفاريان ؛غالمرضا ،كياني
ها الگوي تعالي بنياد  تعالي سازمان .)1387( حميد رضا ،نور عليزاده ؛محمد رضا ،گرامي

 15-48، 16صص  ،EFQMاروپايي مديريت كيفيت 
 ،ده تا عملاي  از EFQMي مدل سرآمد .)1387( سيروس ،حسيني ؛منوچهر ،نجمي

 2-3، 6-13،12-17 ،16، 38، 41، 44، 68 ،100-125صص 
، ص  SPSS11/0راهنماي روش تحقيق به كمك پرسشنامه  .)1384( نگهبان، عليرضا

120-111 
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 و روابط رياضي ها فرمول
 

فرمول محاسبه امتيازات و درصد دستيابي به نتايج در هرمعيار بشرح ذيل 
 :باشد  مي

 ∑ A+B+C+D=)امتياز مطلوب هرمعيار(=100* )ها مجموع پاسخ(  
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ل يمورد تحل يريگ

 يقرارگرفته و برا
، يبند تي، الوييشناسا
 يو اجرا يزير طرح

بهبودها مورد استفاده قرار
 رد.يگ مي
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 جينتا يازدهيامترادار،  يازدهيس امتياترم )2( 
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استان همدان توسط  اي حرفهارزيابي عملكرد مراكزآموزش فني و 
تحليل سلسله مراتبي در سال فرآيندكارت امتيازي متوازن و 

1392 
 1عليرضا مهرابي
 2عباس خاكپور
 3مهنازآصف پور وكيليان

 چكيده
 قالب در كه دارند نياز ارزيابي هاي سيستم به رقابتي، هعرص در پايداري و رشد توسعه، براي ها سازمان

راستايي  ميزان همآگاهي از  .دهند قرار سنجش مورد را خود يها برنامه بخشي اثر و كارايي بتوانند آن
ها  براي مديران و سازمان در محيط پيچيده و پوياي امروزي، آناهداف و موقعيت  باعملكرد سازمان 

 دندش مي استفاده عملكرد ارزيابي ابزار عنوان تنها به مالي هايشاخص درگذشته اهميت فراواني دارد.
 روش .اند مورد توجه بيشتري قرار گرفته متوازن امتيازي كارترويكردهاي جديدي چون  اما اخيراً

 ميان از گزينه بهترين انتخاب و تصميمگيري منظور  بهنيز  تحليل سلسله مراتبي بندي رتبه
تنهايي در ارزيابي داراي مزايا و معايبي   بهيك از دو روش اتخاذ هر .رود مي كار  به متعدد يها گزينه
 با استان همدان اي حرفهآموزش فني و  مراكز هكلي عملكردارزيابي  پژوهش اينهدف از  است.

 حاضر تحقيق باشد. سلسله مراتبي مي فرآيندو مدل تحليل  متوازن دهي امتياز كارتاستفاده از 
 ،مديران هتحقيق شامل كلي آماري هامعج .است كاربردي تحقيق يك هدف لحاظ از و توصيفي

سال  در استان اي وحرفه نيف آموزشآموزان مراكز  مربيان و مهارت ،كارمندان ،كارشناسان
دو  توزيع ومصاحبه با خبرگان  مدارك، و اسناد هاز طريق مطالع ها آوري داده جمع باشد. مي1392

آموزان انتخاب شده توسط  ارتنفر مه 384نفر كاركنان و  186محقق ساخته بين  هپرسشنام
طبق نتايج حاصل نيز، ارزيابي . شد تحليل افزار نرم گيري تصادفي ساده انجام و نتايج توسط نمونه

ي كليدي ها شاخص اساس تحقيق، ي عوامل هر منظر برآورد شد. همچنين برها مخاطبان از اولويت
با تحليل نتايج  بندي شدند. مراكز تابعه رتبه براي ارزيابي مراكز شناسايي و با محاسبه اوزان و معيارها،

ريزي  تواند در برنامه ميدست آمده نيز نقاط قوت و ضعف مراكز شناسايي گرديد. نتايج اين تحقيق  به
ي ها و سياست. ي فني و..ها هنرستان ،اي حرفهتدوين چارچوب ارزيابي مراكز  فني و  آموزشي،

 ر گيرد.امر قرا ياي مورد استفاده اوليا توسعه
 

تحليـل  فرآينـد  ، ، ارزيابي عملكـرد، كـارت امتيـازي متـوازن    اي حرفهآموزش فني و : يكليد گانواژ
 مراتبي. سلسله

                                                                                                                
                                                                Email: alirezameh@yahoo.com ش آموخته كارشناسي ارشد،. دان1
  .ت علمي دانشگاه ماليرئهي . عضو2
 .. استاديار دانشگاه علوم پزشكي همدان3
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 مقدمه
نحوي نتايج حاصل از   پردازند و بايد بهمشتريان به رقابت مي ها براي منابع وسازمان

عملكرد از جمله  گيرياندازه ).2012بنتز ( اقدامات خود را ارزيابي كنند تصميمات و
ها است، بين گيري در سازمان دست آوردن اطالعات براي تصميم هاي بهبهترين راه

هاي اساس اندازه گيري برتوانستند تنها با تصميمها ميسازمان 1975تا  1850هاي  سال
ها، مديران مالي به موفقيت خود اطمينان داشته باشند، وليكن با افزايش رقابت در بازار

 باشندهاي عملكرد سازمان نيز ميگيري مالي نيازمند آگاهي از ساير جنبهوه بر اندازهعال
ترين ابزارهاي كسب وكار  تكنيك كارت امتيازي متوازن يكي از مهم اخيراً ).1379ديويد،(

ها را از چهار  براي هزاران سازمان در سراسر جهان بوده است. روش ارزيابي متوازن سازمان
يادگيري مورد بررسي و ارزيابي  فرآيندهاي داخلي و منظر رشد و مشتري، منظر مالي،

گيري و انتخاب بهترين بندي جهت تصميممنظور رتبه نيز به AHPروش دهد. قرارمي
 ،كندگيرنده تعيين مي هايي كه تصميمهاي متعدد با توجه به شاخصگزينه از ميان گزينه

كارت امتيازدهي  اساس پژوهش عملكرد سازمان بر در اين ).1384مهرگان،( رود به كار مي
اي استان همدان از چهار منظر مالي، مشتري، متوازن در مراكز آموزش فني و حرفه

هاي آنها مشخص گرديد. سپس ي داخلي و رشد و يادگيري ارزيابي شده و اولويتها فرآيند
 ندي شدند.ب با ابزار  فرآيند تحليل سلسله مراتبي رتبه ها مراكز شهرستان

 اهميت موضوع پژوهش
هاي دولتي در نظام اداري و اجرايي كشور، رضايت مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاه

گردد و موجبات آمدي و رشد و توسعه نظام تلقي ميهاي اصلي كارعنوان يكي از شاخص به
باشد را شور ميگاه براي نظام اداري كافزايش اعتماد عمومي كه بزرگترين سرمايه و تكيه

پايداري  ها براي توسعه، رشد وسازمان ه). هم1391درافشاني و همكاران،( سازدفراهم مي
رقابتي امروز، به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد نياز دارند، كه در قالب آن بتوانند  هدر عرص

نجش ها و نيروي انساني خود را مورد سهاي سازمان، فرآيندكارايي و اثر بخشي برنامه
كارت امتيازي متوازن فهم مشتركي از رسالت و  ).1382،واني و نقويال( قراردهند
عنوان ابزار  ها، بههايي مرتبط به استراتژيمعيار هكند، با ارائ هاي شركت ايجاد مياستراتژي

توانند كنترل عمليات را با استراتژي شود و مديران ميانگيزشي و كنترلي استفاده مي
عنوان يكي از وجوه كارت امتيازي متوازن، باعث  همچنين وجه مالي به كنند.شركت مرتبط 

هاي شود. مدل امتيازات متوازن با توجه به شاخصهاي مالي با استراتژي ميارتباط برنامه
هاي ايران ترين مدل براي ارزيابي عملكرد درسازمانترين و مناسباي، ملموسمقايسه

 كارت امتيازي متوازن در رويكرد با توجه به موارد فوق ).1383ابن رسول ،( باشد مي
 .)1شكل ( ان در اين تحقيق به كار گرفته شدارزيابي سازم



   ...استان  يا و حرفه يعملكرد مراكزآموزش فن يابيارز                                          
 

 

106 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) چارچوب كارت امتيازي متوازن1( شكل

 پژوهش هپيشين
ي آن بـا ابزارهـاي مختلـف تحقيقـات     هـا  در موضوع ارزيابي عملكـرد سـازمان و تحليـل داده   

انجـام   يهـا  برخـي پـژوهش   هان داخلي و خارجي انجام شده كه خالصـ متفاوتي توسط محقق
ارائه شده است. شايان ذكر است با توجه به تحقيقات به عمل  1شده در اين زمينه در جدول 

در  AHPبندي بـا اسـتفاده از   زمان رتبه و هم BSCآمده درخصوص ارزيابي عملكرد به روش 
 دست نيامد. به  مييق علتحق هاي،  پيشينمراكز آموزش فني و حرفه

 بيان مسئله
ي غير رسمي در سطوح پايه و ها اي كشور متولي دولتي آموزش سازمان آموزش فني و حرفه

مهارت شاغالن  در  ءپيشرفته به تمام متقاضيان ورود به بازار و كار جويان و همچنين ارتقا
محور كشور و  دانشاقتصادي  هآموزي در توسع كشور است. با توجه به اهميت نقش مهارت

تري در  اي نقش پر رنگ ي فني و حرفهها شود كه آموزش جايگاه آن، تالش مي ءلزوم ارتقا
هاي اي در شهرستانمراكز آموزش فني وحرفه اقتصادي، اجتماعي كشور ايفا كند. هتوسع

 ههاي آموزشي غير رسمي دولتي هستند كه خدمات مختلفي را به جامعاستان نيز تنها بنگاه
دانشجويان، كارجويان، ( هاي مختلف جامعهنمايند. از يك سو با گروهشهري ارائه مي

و كار دارند كه همان مشتريان  سر كارگران، سربازان، زندانيان، آسيب ديدگان اجتماعي و...)
بايست پرسنل خود سوي ديگر اين مراكز به دليل ماهيت آموزشي دائماً مي باشند و ازآنها مي

هاي عملي و  دارند. همچنين به دليل انجام آموزش روز نگه داده و به ءارتقا و را آموزش 
تجهيزات مدرن و گران قيمت و اساتيد خبره دارند كه بايد منابع و  هكاربردي نياز به تهي

هاي داخلي خود را براي پاسخگويي مصارف آن به خوبي مديريت شده و از سويي بايد فرآيند
 .)2شكل ( جام خدمات جديد نيز بهبود ببخشندو انهاي جامعه به نياز
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 خالصه مطالعات انجام شده در ايران و جهان درخصوص پيشينه تحقيق)1( جدول

 نتايج عنوانسال محقق

بهبود كارت امتيازي متوازن 2007 آذر و درويشي
 اساس منطق فازيبر

در ارزيابي  BSCيها افزايش توانايي
گيري  دازهعملكرد با الگوي ذهني در ان

 BSCي عملكردها شاخص
 نوروزي و مقدم

 2009
ارزيابي عملكرد به روش كارت 

امتيازي متوازن در شركت پارس 
 سوئيچ زنجان

BSC ي ها ترين مدل يكي از كاربردي
 ارزيابي عملكرد با مقبوليت جهاني

سوندين،گرانالند و 
2009 براون

يك شركت الكتريكي در  همطالع
ه از كارت استرليا  با استفاد

 امتيازي متوازن
BSC اي براي قضاوت و  توانايي بالقوه

متعادل كردن اهداف دارد. زيني وگجاي

بين كارت امتيازي متوازن  هرابط2010 برني و سوانسن
 و رضايت شغلي مديران

مثبت بين رضايت شغلي و معيار و هرابط
 .استراتژي سازماني وجود دارد

2010 وو ، لين و ساي
ي ها بي عملكرد تجاري بانكارزيا

) WM( ناميده به مديريت رفاه
 در كشور تايوان

چوب ارزيابي عملكرد ساخت يك چار
تدوين چارچوب  WMي ها براي بانك

 ي فرعيها معيار و ها مالك

2010 لي هويي
ايجاد سيستم شاخص عملكرد 

المللي مبتني بر  هاي بين پروژه
BSC 

BSC ب نتايج و فرآيند را با هم تركي
نموده تا بتواند به دستيابي اهداف، 
 .فرآيند و ارزيابي عملكرد كمك كند

2011 هونگ يي وو
اكز آموزش ارزيابي عملكرد مر

اساس كارتها بر عالي در دانشگاه
 امتيازي متوازن

اثر گذاري فاكتوريادگيري و رشد بر سه 
يندهاي داخلي و آمنظرديگر.نقش فر

ت مالي در ارزيابي مراكز تحصيال
 .تكميلي

ورون بنتس و 
2012 كارنيرو

ارزيابي چند بعدي عملكرد 
و  BSCسازماني: يكپارچه سازي 

AHP 

ازطريق ( ارائه تصوير خوب ازعملكرد
. درك بهتر )بحث عميق بين مديران

 .ي گوناگون ارزيابي عملكردها ازجنبه

1387 بردبار و سريزدي
ي كليدي عملكرد ها شاخص

 AHPوBSC منابع انساني با 
 درشركت برق قم

نرخ رضايت شغلي نيروي انساني 
ترين شاخص منابع انساني نسبت به مهم

 BSCي ها در منظر ها ديگر شاخص
 است

1388والمحمدي و فيروزه
ارزيابي عملكرد با تكنيك كارت 
امتيازي متوازن در يك سازمان 

 آموزشي

حاكي از كسب موفقيت سازمان در نتايج
ده و درك اين تحقق اهداف تعيين ش

ها از سوي كاركنان  اهداف و شاخص
 .است

دكتر عليرضا علي 
 احمدي و ديگران

ارزيابي عملكرد كسب و كار 1389
 صنعتي در ايران درحمايت از

 BSCبخش خصوصي با 
عملكرد ضعيف كشور در اين حوزه و 

 آخر در بين هفت كشور منطقه هرتب

1391 فالح و همكاران
ارائه راهكارهاي ارزيابي عملكرد و

 بهبود در مراكز آموزش فني و
 اي با كارت امتيازي متوازنحرفه

)BSC( و )DEA( 

يي كه براي ها كمك به شناسايي بخش
بهبود عملكرد سازماني ضروري  است و 

گيري دو  فراهم كردن فرصت براي ياد
 ها طرفه بين واحد
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 اييازي متوازن براي آموزش فني و حرفهرابطه علت و معلولي در چهار منظر كارت امت )2( شكل

 

باشد، بنابر موارد فوق انجام ارزيابي عملكرد كه يكي از اركان مهم مديريت استراتژيك مي
توان ضمن شناسايي نقاط قوت و ضعف وضعيت عملكردي  هدر اين مراكز ضروري است تا ب
قيق عملكرد مراكز آموزش . در اين تحأموريت اصلي رصد كرداين مراكز را در راه رسيدن به م

اساس چارچوب ز روش كارت امتياز دهي متوازن براي استان همدان با استفاده افني و حرفه
 ،مشتري ،از چهار منظر مالي ،) اقتباس گرديده2000( ن و نورتوننظري كه از مدل كاپال

گرديد و ها مشخص يندهاي داخلي و رشد و يادگيري مورد ارزيابي قرار گرفته و اولويتآفر
 .)3شكل( بندي شدند سپس مراكز با استفاده از ابزار ومدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي رتبه

 اهداف پژوهش
اي استان همدان جهت هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي عملكرد مراكز آموزش فني و حرفه
زار بندي توسط اب رتبه دستيابي به اهداف استراتژيك از طريق كارت امتيازدهي متوازن و

 است تحقيق عبارت هاي سؤالاساس   اين رباشد . ب مي 1391تحليل سلسله مراتبي در سال 
 از :

در مراكز آموزش فني و BSC بندي اهداف استراتژيك با استفاده از اولويت: 1اصلي  سؤال
 چگونه است؟اي استان همدان حرفه
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 چگونه است؟هاي استان اي شهرستانبندي مراكز آموزشي فني و حرفه رتبه :2اصلي سؤال
 فرعي: هاي سؤال

اي در مراكز آموزش فني و حرفه BSCهاي مالي، با استفاده از بندي شاخص اولويت -الف
 استان همدان چگونه است؟

در مراكز آموزش فني و  BSCهاي رشد و يادگيري، با استفاده از بندي شاخص اولويت -ب
 اي استان همدان چگونه است؟حرفه

در مراكز آموزش فني  BSCهاي فرآيندهاي داخلي، با استفاده از بندي شاخص اولويت -ج
 اي استان همدان چگونه است؟و حرفه

در مراكز آموزش فني و  BSCهاي رضايت مشتريان، با استفاده از بندي شاخص اولويت -د
 اي استان همدان چگونه است؟حرفه

 

 
 ايتيازي متوازن  براي آموزش فني و حرفهنقشه استراتژي در چهار منظر كارت ام )3( شكل
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 روش پژوهش
آوري اطالعات از نوع توصيفي است و از لحاظ هدف يك جمع هپژوهش حاضر به لحاظ شيو
آماري پژوهش شامل مديران و كاركنان مراكز آموزش فني و  هتحقيق كاربردي است. جامع

 92نفر در سال  10000ه تعداد آموزان ب نفر و مهارت 360اي استان  همدان به تعداد حرفه
دست  نفر به 384و  186بوده است كه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به ترتيب 

هاي بررسي اسناد و مدارك، جستجوي اينترنتي و آمد. براي انجام اين تحقيق از روش
 35 و 11محقق ساخته  هآوري اطالعات از دو پرسشنام اي و براي جمعمطالعات كتابخانه

يك جهت سنجش نظر كارآموزان مراكز  ثابت  هشمار هپرسشنام ي استفاده گرديد.سؤال
مراجعيني كه به منظور اخذ ( اي استان به عنوان مشتري سازمان آموزش فني و حرفه

طراحي گرديد. براي سه منظر  نمايند)آموزش به مراكز آموزش فني و حرفه اي مراجعه مي
مورد  2 هشمار هاي استان با پرسشنام اكز آموزش فني و حرفه، مديران و كاركنان مرديگر

براي تعيين روايي از نظر اساتيد دانشگاه و متخصصان سازمان  نظر سنجي قرار گرفتند.
جدول ( اي و براي تعيين پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ  استفاده شدآموزش فني و حرفه

ها  ) ، پرسشنامه7/0تر از  بزرگ( ها نامهرسشمقادير ضرايب آلفاي هريك از پ). با توجه به 2
و بررسي   ها آوري پرسشنامه باشند. پس از توزيع و جمع از پايايي مطلوب برخوردار مي

ي آماري و استفاده از ها آزمونبا استفاده از  ،ها پرسشنامهاطالعات جمعيت شناختي 
 انجام پذيرفت.تحليل تجزيه و و  ها سؤالبررسي Expert Choice و  SPSSافزارهاي  نرم

 

 ها ضرايب آلفاي كرونباخ پرسشنامه )2( جدول
 ضريب ها سؤال تعداد ها پرسشنامه

 %1/79 11 )مشتريان( 1 هشمار هپرسشنام
 %3/96 35 كاركنان)مديران و( 2 هشمار هپرسشنام

 

 ها يافته
 ي توصيفيها يافته

اين پژوهش به تفكيك  سؤالز مورد كارآمو 384كارمند و  184اطالعات توصيفي مربوط به تعداد 
 باشد. مي 4و 3به شرح جداول 

 

 هل كاركنانأتحصيالت، سن و ت سابقه، ،توزيع فراواني جنسيت)3( جدول
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 درصد تعداد توصيف آماره رديف

 %44 82 زن جنسيت 1
 %56 104 مرد

 سابقه 2

 %24 45 سال 5زير 
 %45 84 سال 10تا  5
 %10 18 سال 15تا  10
 %13 24 سال 20تا  15
 %8 15 سال به باال 20

 تحصيالت 3

 %8 14 ديپلم و پايينتر
 %18 34 فوق ديپلم
 %70 130 ليسانس

 %4 8 فوق ليسانس و باالتر

 سن 4

 %45 84 سال 30تا  20
 %36 67 سال 40تا  30
 %11 21 سال 50تا  40
 %8 14 سال و بيشتر 50

 %60 111 هلأمت هلأت 5
 %40 75 مجرد

 

 هل كارآموزانأتحصيالت، سن و ت سابقه، ،توزيع فراواني جنسيت)4( جدول
 درصد تعداد توصيف آماره رديف

 %49 188 زن جنسيت 1
 %51 196 مرد

 وضعيت مهارت 2
 %52 201 فاقد مهارت
 %33 125 نيمه ماهر

 %15 58 ماهر

 تحصيالت 3

 %28 109 ديپلم و پايينتر
 %38 145 فوق ديپلم
 %33 125 ليسانس

 %1 5 فوق ليسانس و باالتر

 سن 4
 %75 287 سال 30تا  15
 %20 76 سال 40تا  30
 %5 21 سال 50تا  40
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 5ميانگين چهار منظر كارت امتيازي متوازن نيز به تفكيك هر شهرستان نيز  در جدول 

 گزارش شده است. 
 

 ر منظر كارت امتيازي متوازن به تفكيك هر شهرستانميانگين چها )5( جدول

منظر
 مالي ياد گيري و رشد داخلي فرآيندمشتري شهرستان

 67/2 77/2 39/2 85/1 همدان
 21/2 31/2 93/1 95/1 مالير
 31/3 31/2 13/3 61/1 نهاوند

 24/3 94/2 71/2 94/1 تويسركان
 74/2 87/2 13/2 04/2 اسد آباد

 8/2 9/2 8/2 22/2 كبودرآهنگ
 89/2 84/2 32/2 2 رزن
 85/2 32/3 85/2 7/1 بهار

 ي استنباطيها يافته
 )6جدول ( براي انجام آزمون نرمال بودن متغيرها  از آزمون كولموگروف اسميرنوف استفاده شد.

 آزمون فرض نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق)6( جدول

انحراف ميانگين رتبه معيارها
 معيار

ه آمار
Z 

سطح 
 معناداري

 162/5000/0 707/0 84/1 ايجاد مهارت و توانايي
 058/5000/0 754/0 86/1 امكان اشتغال

 701/5000/0 735/0 01/2 يي هزينهآكار
 749/2000/0 007/1 66/2 مديريت نوآوريهاي فرآيند

 178/3000/0 852/0 71/2 هاي انسانيسرمايه
 898/2000/0 896/0 81/2 وريافزايش بهره

 646/3000/0 967/0 30/2 مديريت اجتماعيهاي فرآيند
 179/3000/0 862/0 73/2 مديريت عمليات هايفرآيند

 561/3000/0 785/0 78/2 هاي اطالعاتيسرمايه
 128/3000/0 825/0 55/2 كاهش هزينه

 688/2000/0 971/0 52/2 هاي مديريت مشتريفرآيند
 389/3000/0 844/0 96/2 هاي سازمانيسرمايه

 282/3000/0 863/0 83/2 درآمدزايي
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تر بـوده بنـابراين   كوچك α=05/0متغيرهاي تحقيق سطح معناداري آزمون از   ميدر تما 

متغيرهـاي    ميشـود. در نتيجـه توزيـع تمـا     نمـي  ها ردفرض صفر مبني بر نرمال بودن توزيع
يا نا مناسب بودن اسـتراتژي هـر يـك از     باشند و جهت آزمون مناسب بودنتحقيق نرمال مي

 .)7جدول ( ستفاده نمودا t-testتوان از آزمون   ميمتغيرها 
 

 ها براي شاخص tآزمون  )7( جدول

 ها شاخص
t- test 

درجه  tآماره 
 آزادي

سطح 
 معناداري

حد  ميانگين
 پايين

حد 
 باال

 87/2 63/2 75/2 000/0 185 112/46 شاخص مالي
شاخص 
 93/2 70/2 81/2 000/0 185 342/48 يادگيري

شاخص 
 54/2 29/2 41/2 000/0 185 026/38 يفرآيند

شاخص 
رضايت 
 مشتري

888/56 383 000/0 90/1 84/1 93/1 

 تحقيق هاي سؤالپاسخ به 
در مراكز فنـي و  BSC اهداف استراتژيك با استفاده از  بندي: اولويت1اصلي  سؤال
 ؟اي استان همدان چگونه استحرفه

بندي بـين عوامـل مختلـف انجـام      با استفاده از آزمون فريدمن، رتبه سؤالبراي پاسخ به اين 
ترتيـب   ها، بـه  در اين جداول شاخص است. ارائه شده 9و  8شد. نتيجه اين آزمون در جداول 
هـا عوامـل    اساس ميـانگين توان بر اند. بنابراين مي دي شدهبن ميزان تأثير از زياد به كم اولويت

 بندي و شناسايي كرد. ق را بر اساس رديف رتبهفو
 

 كارآموزان)( آزمون رتبه بندي فريدمن جهت عوامل پرسشنامه اول)8( جدول

ميانگين  متغيرها
 رتبه

آماره كاي 
 مربع

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 15/2 يي هزينهآكار

 93/1 امكان اشتغال 000/0 2 189/26
ايجاد مهارت و 

 توانايي
92/1 
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 كاركنان)( آزمون رتبه بندي فريدمن جهت عوامل پرسشنامه دوم)9( جدول

ميانگين  متغيرها
 رتبه

آماره كاي 
 مربع

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 60/6 هاي سازمانيسرمايه

673/155 9 000/0 

 12/6 درآمدزايي
 99/5 وريافزايش بهره

 85/5 هاي اطالعاتيسرمايه
يريت مد هايفرآيند

 64/5 عمليات

 63/5 هاي انسانيسرمايه
هاي  مديريت فرآيند

 43/5 نوآوري

 93/4 كاهش هزينه
هاي مديريت فرآيند

 85/4 مشتري

هاي  مديريت فرآيند
 97/3 اجتماعي

 

 هاي استان با توجه بـه اي شهرستانرتبه بندي مراكز فني و حرفه :2اصلي سؤال
BSC  ازبا استفادهAHP چگونه است؟ 

 نشان داده شده است. 4در شكل  انتخاب بهترين مركزبراي  AHPسلسله مراتب درخت 
 

 
 استان همدان اي حرفهبراي مراكز آموزش فني و  يند تحليل سلسله مراتبيآمدل سازي فر)4( شكل
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با استفاده از . داده استرا معيارهاي اصلي تشكيل فوق مراتب   سطح اول سلسله

به تعيين اولويت  ،اساس هدف مقايسه زوجي معيارهاي اصلي براز طريق  گاننامه خبرپرسش
شد و دو با هم مقايسه   به اساس هدف دو . معيارها برپرداخته شداصلي  يهر يك از معيارها

 پس از ها وزن هر يك از معياراخذ شد. سپس   اي حرفهنظر خبرگان اداره كل آموزش فني و 
 Expertافزار ي هر شهرستان با استفاده از نرمها اسبه و وزن شاخصنرماليزه كردن مح

Choice .هر شهرستان در  دست آمده براياز مجموع حاصل ضرب وزن به تعيين گرديد
دست آمده و سپس  ، وزن شهرستان مربوطه بهدست آمده از مقايسات زوجي به معيار

 .)10جدول ( بندي گرديد ها به ترتيب از مقدار وزن باالتر به كم رتبهشهرستان
 

 AHPاز ابزار BSCرتبه بندي مراكز بر اساس  )10( جدول
 اولويت شهرستان وزن
 1 اسد آباد 095/1
 2 تويسركان 860/0
 3 كبودرآهنگ 838/0
 4 همدان 787/0
 5 رزن 778/0
 6 مالير 668/0
 7 بهار 445/0
 8 نهاوند 426/0

 

ــ ــزار نامــه رســشدســت آمــده از پ هبــا توجــه بــه نتــايج ب و  AHPهــا و بــا اســتفاده از اب
 بندي شدند: ها به ترتيب زير اولويت مراكز شهرستان Expert Choiceافزار نرم

شهرستان  -4شهرستان كبودرآهنگ  -3شهرستان تويسركان  -2شهرستان اسد آباد  -1
 شهرستان نهاوند -8شهرستان بهار  -7شهرستان مالير  -6شهرستان رزن  -5همدان 
 فرعي: هاي السؤ

در مراكز آموزش فني و  BSCهاي مالي، با استفاده از بندي شاخص اولويت -الف
 اي استان همدان چگونه است؟حرفه

بندي فريدمن جهت عوامـل   رتبهو انجام آزمون  spssافزاري توسط  با توجه به تحليل نرم
افـزايش   -2رآمد زايي، د -1بندي شدند:  دوم معيارهاي مالي به اين ترتيب اولويت هنامپرسش
 كاهش هزينه.-3وري،  بهره

در مراكـز   BSCهاي رشد و يادگيري، بـا اسـتفاده از   اولويت بندي شاخص -ب
 اي استان همدان چگونه است؟فني و حرفه
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بنـدي فريـدمن جهـت عوامـل      رتبـه و انجام آزمـون   spssافزاري توسط  نتايج تحليل نرم

 شـوند:  مـي بنـدي   ي به ترتيب زيـر  اولويـت  ريادگو ي نامه دوم نشان داد معيارهاي رشدپرسش
 هاي انساني. سرمايه -3هاي اطالعاتي،  سرمايه -2هاي سازماني،  سرمايه -1

در مراكز فني و  BSCبا استفاده از  فرآيندهاي داخلي، بندي شاخص اولويت -ج
 اي استان همدان چگونه است؟حرفه

دوم  هنامبندي فريدمن جهت عوامـل پرسشـ   رتبهو آزمون  spssافزاري توسط  تحليل نرم
فرآينـدهاي مـديريت    -1شـوند:   مـي بندي  ي به ترتيب زير  اولويتداخلي ندهايفرآمعيارهاي 
فرآيندهاي اجتمـاعي و   -4فرآيندهاي مديريت مشتري،  -3فرآيندهاي نوآوري،  -2عمليات، 

 قانوني
در مراكز فني BSC هاي رضايت مشتريان، با استفاده از بندي شاخص اولويت-د

 اي استان همدان چگونه است؟و حرفه
بندي فريدمن جهـت عوامـل    و انجام آزمون رتبه spssافزاري توسطبا توجه به تحليل نرم

 ، كـارايي هزينـه   -1بنـدي شـدند:   ي بـه ايـن ترتيـب اولويـت    مشـتر اول معيارهاي  هنامرسشپ
 ايجاد مهارت و توانايي. -3امكان اشتغال،  -2

 گيريبحث و نتيجه
 رقابتي امروز به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد اثر هها براي رشد و توسعه در عرصسازمان ههم

هاي سازمان، فرآيند و نيروي بخش نياز دارند كه در قالب آن بتوانند كارايي و اثربخشي برنامه
 اي حرفهانساني خود را مورد سنجش قرار دهند. در اين تحقيق مراكز آموزش فني و 

ي كارت امتيازي متوازن و با ابزار تحليل ها اساس شاخص ي استان همدان برها ستانشهر
ي تحقيق بيشترين فراواني براي ها اساس يافته بررتبه بندي شدند. AHP سلسله مراتبي 

بر جوان بودن، هم   دهد كه عالوه%) است كه نشان مي81( سال 40تا  20سن كاركنان بين 
ي فعلي وجود ها هم نيازي به جايگزيني نيروي جديد در پست كافي بوده و هداراي تجرب

دهنده تركيب تقريباً  % مرد بودند كه نشان56% از پاسخگويان زن و 44ندارد. همچنين 
تقريباً  ها متوازن نيست.در سطح شهرستان مناسب جنسيتي در استان است در حالي كه

%) داراي مدرك 70( و اكثريت آنان% كاركنان سازمان داراي تحصيالت دانشگاهي هستند 92
تواند  ميسال سابقه خدمت دارند كه  15% كاركنان كمتر از 79. كارشناسي هستند

% از 60باشد. همچنين تجربي  و  ميتركيب مناسب كاركنان از لحاظ عل هدهند نشان
آن %  مجرد بودند. نتايج تجزيه و تحليل توصيفي كارآموزان حاكي از 40پاسخگويان متأهل و
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مناسب  تركيب تقريباً هدهند بودند كه نشان %مرد51% از پاسخگويان  زن و 49است كه 

 % از پاسخگويان فاقد مهارت،52در بين زنان و مردان در استان است.  ها پراكندگي آموزش
 تطابق انجام وظايف مراكز طبق قانون كار هدهند % ماهر بودند كه نشان15% نيمه ماهر و33

% فوق 38% نفرات ديپلم، 28باشد.  ميفاقد مهارت و ارتقاء مهارت شاغلين) آموزش افراد (
باشند كه نشان از شدت  مي% نفرات فوق ليسانس 1% ليسانس و مابقي يعني 33ديپلم ، 

 هاي مهارتي در جامعه دارد. نياز به آموزش و التحصيالن نسبت به افراد كم سواد بيكاري فارغ
تعداد زياد جوانان جوياي  هدهند سال سن دارندكه نشان 30تا  20% كارآموزان بين 75

بندي  پاسخ داد كه شامل اولويت سؤال 5تحقيق حاضر به  باشد.مهارت و شايد كار مي
اي استان همدان و  هاي كارت امتيازدهي متوازن در مراكز آموزش فني و حرفه شاخص

اساس نتايج حاصله، ودند. برب AHPي استان با ابزارا حرفهي و فني مراكز آموزش بند رتبه
تحقيق در منظر  هبندي گرديد و مشخص شد از نظر جامع منظر اولويت 4عوامل هر يك از 

ي سازماني، در منظر مشتري عامل كارايي هزينه، در منظر ها رشد و يادگيري عامل سرمايه
ي از هاي مديريت عمليات و در منظر مالي عامل درآمدزايفرآيندهاي داخلي عامل فرآيند

كل و مراكز  همديران ارشد ادار ،رسد توجه سازمان مياولويت نخست برخوردارند. به نظر 
ي خود را ها بندي شدند معطوف و فعاليت خرين اولويت رتبهآآموزشي بايد به عواملي كه در 

هاي داخلي و فرآيندمنظر رشد و يادگيري، مشتري،  4نمايند كه به ترتيب در  هامتوجه آن
هاي اجتماعي و فرآيند ي انساني، ايجاد مهارت و توانايي،ها سرمايه از هستند تمالي عبار

 .)11جدول ( قانوني، كاهش هزينه
 

 1392استان همدان در سال  اي حرفهخالصه ارزيابي عملكرد مراكزآموزش فني و )11( جدول

 ها رتبه بندي شاخص شاخص
 نهيهزكاهش  -3ي وربهر شيافزا -2ييزادرآمد  -1 مالي

 ييتوانامهارت و  جاديا -3امكان اشتغال  -2نهيهزيي آكار -1 مشتري
فرآيندهاي 

 داخلي
ي ندهايفرآ -3ينوآوري ندهايفرآ -2 اتيعمل تيريمدي ندهايفرآ -1

 فرآيندهاي اجتماعي و قانوني -4ي مشتر تيريمد
ي ها هيسرما -3ي تاطالعاي ها هيسرما -2ي سازمان يها هيسرما -1 و رشد

 

 با  آن مواجه بوده است كه عبارت در طي انجام پژوهش هايي كه محققبرخي محدوديت
هاي ارزيابي محدوديت منابع اطالعاتي و اسناد و مدارك كافي در برخي حوزه از بودند

، ي متوسطها دهندگان به گويه استفاده از طيف ليكرت و تمايل بخشي از پاسخ ،عملكرد
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هاي  شهرستانتردد بسيار زياد ميان  و ها داده آوري جمع فرآيند بر بودن هزينه بر و زمان

 پاسخگويي در زمان دهندگان برخي از پاسخ و استنباط استان، عدم آشنايي، درك
، عدم همكاري برخي ازكاركنان به دليل عدم اطمينان، تكراري بودن و امهپرسشن هاي سؤال به
، نو و ازمان و عدم بازخور آن در سازمانام چنين امور پژوهشي در سفايده دانستن انجبي

جديد بودن موضوع پژوهش و عدم آشنايي كامل و درست اعضاي جامعه تحت مطالعه. با 
 گردد: مي هايي ارائه،پيشنهادي تحقيقها توجه به يافته

 اي فهحرالتحصيالن بيكار، مراكز آموزش فني و  با توجه به افزايش جمعيت فارغ -1
مورد نياز در آينده  اساس نياز بازار كسب و كار و با نگاه به مشاغل نو وهاي خود را برآموزش

 ساماندهي كنند.
كل  و مراكز  هطراحي و تدوين نظام مديريت عملكرد و اعتبار بخشي آن در ادار -2

 اي استان همدان انجام شود.آموزش فني و حرفه
جهت نيل  ها يشتري در انتقال و پياده سازي استراتژيمديران ارشد سازمان اهتمام ب -3

 به اهداف استراتژيك در مراكز آموزشي داشته باشند .
اي به ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني خود همچنين سازمان آموزش فني و حرفه -4

 .كارت امتيازي متوازن اقدام نمايدهاي مختلف براساس درسطح ستاد و استان
گردد براي اطمينان از جاري شدن  مير تحقيقات آتي پيشنهاد همچنين به منظو

 مدل اساس بر هاي خود رااستراتژي در سطوح مختلف سازمان عملكرد ادارات  يا شركت
روش  همچنين مديران براي انتصاب و ارتقاء پرسنل از .نمايند ارزيابي متوازن امتيازي كارت
AHP عدم به مربوط موانع در خصوصي ام تحقيقانج هاي خود استفاده نمايند.در سازمان 
اي استان كل آموزش فني و حرفه هدر ادار متوازن امتيازي رويكردكارت با هااستراتژي اجراي
 .است هانيز از ديگر پيشنهاد همدان

 منابع 
كاربرد كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي  .)1383( محسن ،اصغر؛ رضايي ،ابن الرسول

 .6-5 هشمار ،مديريت فردا فصلنامه ،عملكرد
روشي براي  الگوي امتيازدهي متوازن، .)1382( سيدميرعلي ،سيدمهدي؛ نقوي الواني،

 38و  37 هشمار .مطالعات مديريت ،وري بخش دولتي بهره
تهران:  ،اي بر روش تحقيق در علوم انساني مقدمه .)1377( محمد رضا ،حافظ نيا

 انتشارات سمت.
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تهران: انتشارات يادواره  ،ي پژوهش آميختهها روش .)1391( شسياو ،خليلي شوريني

 كتاب.
بررسي و تحليل نتايج افكار سنجي از مراجعان  .)1391( عباس و ديگران ،درافشاني

معاونت توسعه مديريت و منابع  ،90هاي اجرايي در استان قزوين سال  دستگاه
 اداري.انساني استانداري قزوين، دفتر منابع انساني و تحول 

دكتر علي پارساييان و سيد محمد اعرابي.  ،مديريت استراتژيك .)1379( فردآر ،ديويد
 ي فرهنگي.ها تهران: دفتر پژوهش

ي پژوهش ها ي پژوهش در علوم اجتماعي: روشها روش .)1387( ايرج ،ساعي ارسي
 تهران: انتشارات راه ابريشم. ،كمي و كيفي

ابزارها و فنون كمي  ي پژوهش در علوم اجتماعي،ها روش .)1390( ايرج ،ساعي ارسي
 تهران: انتشارات بهمن برنا. ،پژوهش

 ،هاي تحقيق در علوم انسانيروش .)1381( الهه ،عباس؛ حجازي ،سرمد، زهره؛ بازرگان
 تهران: انتشارات آگه.

مورد ( ي كارت امتيازي متوازنها بندي شاخص رتبه .)1391( محمدحسن ،عزيزخاني
 اولين همايش ملي حسابداري و مديريت. ،تأمين اجتماعي استان زنجان)مطالعه 
ارائه راهكارهاي بهبود در مراكز آموزش فني  ارزيابي عملكرد و .)1389( فالح، حسين

  ها ) و تحليل پوشش دادهBSC( اي رويكرد كارت امتيازي متوازن و حرفه
)DEA(، .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور 

تهران: دانشگاه پلي  ،يند تحليل سلسله مراتبيآفر .)1384( حسن و ديگران ،قدسي پور
 تكنيك تهران.

تهران : سازمان مديريت  ،سازمان استراتژي محور .)1386( ديويد ،رابرت؛ نورتون ،كاپالن
 صنعتي.

 تهران: آريانا قلم. ،نقشه استراتژي .)1390( ديويد ،رابرت؛ نورتون ،كاپالن
 ،بر گرايش كارآفرينانه فراگيرانKAB ثير آموزش الگوي أت .)1390( رهام ،ييكيا

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر. پايان نامه كارشناسي ارشد،
 تهران: نشر كتب دانشگاهي. .،پژوهش عملياتي پيشرفته .)1384( محمدرضا ،مهرگان

 132 /هشمار ماهنامه تدبير. ،ارزيابي متوازن .)1382( مجيد ،ولي؛ زارع ،نادي قمي
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مترجم عليرضا علي  ،كارت امتيازي متوازن .)1384( آنا ،اولوه؛ شوستراند ،نيلس يوران

 سليماني. تهران: انتشارات مركز آموزش تحقيقات صنعتي 
مترجمان پرويز بختياري وهمكاران.  ،گام گام به -ارزيابي متوازن  .)1386( پل آر ،نيون

 سازمان مديريت صنعتي.تهران: انتشارات 
 استفاده از ارزيابي عملكرد سازمان با .)1389( نگين ،چنگيز؛ فيروزه، والمحمدي

 .18 هشمار سال هفتم.، فصلنامه مديريت تكنيك كارت امتيازي متوازن.
 www.irantvto.irكشور  اي حرفهموزش فني و آوب سايت سازمان 
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اي  حرفه ارزيابي كارآيي دروني مراكز آموزش فني و
 88-90هاي  طي سال استان خوزستان در

 1اميديان فرانك دكتر
 2ليال زارعي

 چكيده
اي استان  حرفه ارزيابي كارآيي دروني مراكز آموزش فني و هدف پژوهش حاضر،

 وطريق اطالعات  هاي اين پژوهش از بود. داده 88-90هاي  طي سال خوزستان در
 در آوري و اي استان خوزستان جمع حرفه جداول آماري اداره كل آموزش فني و

ها از آمارتوصيفي  تحليل داده روش تجزيه و قرارگرفته است. پژوهشگر اختيار
هاي پژوهش حاكي از  استفاده شده است. يافته ها و درصد فراواني ها شامل فراواني

 التدريس و رسمي وپيماني وحقكاهش درصد قبولي كارآموزان و كاهش مربيان 
پيماني و قرارداد مشخص بوده ولي كادر اداري قرارداد  افزايش كادر اداري رسمي و

فوق  در مقطع ليسانس و هامعين كاهش داشته است. همچنين سطح تحصيالت آن
 دهد.  ليسانس افزايش داشته و در مقطع زيرديپلم كاهش را نشان مي

 
 آيي دروني، كارآموزان، مراكز آموزش فني وحرفه اي.كار : ارزيابي،واژگان كليدي
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 مقدمه 
هاي پيچيده و فراگيري از جمله رقابـت، تحـول بازارهـا و     جهاني شدن، چالش هبا ظهور پديد

 كنـد  مديريت نيروي انساني طلب مي هتغييرات سريع فناوري، رويكردهاي جديدي را در حوز
وخامـت اشــتغال در   ،ي بســيار وهـا  يكــاري. از يــك سـو ب )56ص  1390قرائتـي و فروزفـر؛   (

دليل تغيير ساختار اقتصادي و شـركتي ايجـاد شـده اسـت و از      كشورهاي در حال توسعه به
سوي ديگر فقدان اقتصاد مبتني بر دانش كاهش توليدات ناخالص داخلي را به دنبـال داشـته   

عنـوان   ور بـه ). در چنين شرايطي توجه به اقتصـاد مهـارت محـ   11ص  1382باقريان، ( است
 ).56ص  1390قرائتي و فروزفر، ( ي انساني مطرح است سرمايه هراهبردي كليدي براي توسع

هاي كسـب   يابد؛ مهارت اساس اقتصاد مهارت محور توسعه مي انساني بر هزيرا زماني كه سرماي
نمايـد، موجـب توسـعه و تحـول      شده ضمن اينكه مشكالت بيكاري و اشتغال فرد را حل مـي 

اي  هـاي فنـي و حرفـه    ). در ايـن راسـتا، آمـوزش   2012، 1خيلجـي ( شود كشور نيز مي اقتصاد
غرب بـا ركـود اقتصـادي و     هپس از مواجه 1970 هانساني از ده هسرماي هكليد توسع عنوان به

كيد قرار گرفت. بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيـز بـا شـناخت    أبيكاري جوانان مورد ت
ول در نظام آموزشي فنـي و  اقتصادي خود را با تح هيزي براي توسعر دقيق اين آموزش، برنامه

اي بـا گـذر از    هاي فني و حرفه ). در ايران نيز آموزش1390محمدعلي، ( اي، آغاز كردند حرفه
شمسي شـروع   50و40هاي  اول كه از دهه هزماني سير تحولي خود را طي نمود. بره هدو بره

اي تحـت نظـارت وزارت    هاي فني و حرفـه  هنرستاناي تحت عنوان  شد؛ آموزش فني و حرفه
اي  دوم آموزش فني و حرفه هبره   ميآموزش و پرورش مطرح بود. پس از پيروزي انقالب اسال

با توجه به ضرورت تشكيل سازماني مستقل كه پاسخگوي نيازهاي اشتغال جوانان باشد؛ آغاز 
ت كار و امور اجتماعي با اهتمام تحت نظارت وزار 1360اي در سال  شد. سازمان فني و حرفه

اي در بخـش   هاي فني و حرفـه  ضرورت وجود دستگاهي مشخص، قانونمند و متولي آموزش به
 ).1391 ،پرند و همكاران( تأسيس شد  ميغير رس

موريت و أ، مذاتي آن، آموزش است كه فرآيند آن ههاي سازمان و وظيف ركن اصلي فعاليت
) از طريق بخش دولتي( ماهه 18تا  1ي ها در قالب دورهدهد و  رسالت سازمان راشكل مي

 ،آموزش در زندان ،هاي سيار شهري و روستايي آموزش توسط تيم ،آموزش در مراكز ثابت
آموزش در مركز تربيت مربي و باالخره آموزش  ،آموزش در صنايع ،ها آموزش در پادگان

ربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر مين و تأهاي آزاد نسبت به ت بخش غير دولتي در آموزشگاه
كشاورزي و خدماتي كشور و ارتقاء فرهنگ فني مهارتي  ،هاي مختلف صنعتي مورد نياز بخش
 . كند جامعه اقدام مي

                                                                                                                
1. khilji 
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هاي مجهز به تجهيزات در مراكز ثابت  اي ثابت و سيار در كارگاه ي فني و حرفهها آموزش

مربوطه در نقاط دور دست و  هش دوربا تجهيزات خودرو، چادر، كانكس و تجهيزات آموز
ايجاد شرايط اوليه براي اشتغال و تقويت  منظور به. آموزش در زندان شوند اجرا مي ،روستاها

احراز شرايط  منظور  به گيرد. آموزش در پادگان نيز  ميشخصيت و منزلت اجتماعي فرد اجام 
هاي سازمان  شي از آموزش. همچنين بخشود مياشتغال جوانان بعد از خدمت سربازي انجام 

شاغلين بازار كار و در راستاي صيانت از نيروي كار و ارتقاء  هدر قالب آموزش در صنايع، ويژ
آموزش  ،سازمان يآموزش ياز محورها گريد يكگيرد ي  ميسطح مهارت آنان صورت 

ز آموزش و مراك عيصنا ازيمورد ن يكادر آموزش نيتأم منظور  به يآموزش انياستادكاران و مرب
واقع در  سازمان يمرب تيكشور است كه در مركز ترب هاي آزاد ي و آموزشگاها و حرفه يفن

 ).1390 ،پرند و همكاران( پذيرد  ميشهرستان كرج و چند شاخه استاني انجام 
اي در  هـاي فنـي و حرفـه    هـاي فـراوان كـه بـراي گسـترش آمـوزش       اما با وجود تالش   
و كيفي موفقيت چنداني را   مي انجام شد. اين سازمان از نظر كهاي دولتي و غير دولتي  بخش

دست نياورد. اگـر چـه نتـايج    ه سرمايه انساني ب هبراي پاسخگويي به مشكالت اشتغال و توسع
تواننـد    مـي هاي فني وحرفه اي تا حـد زيـادي    نشان داد كه آموزش )1383( مطالعه بيدختي

 بـراي فراگيـران اشـتغال ايجـاد نمايـد و      صـنعت وخـدمات   هاي كشاورزي، درهريك از بخش
 هـا،  هنرسـتان ( علمـي  مراكـز  توانند درمقايسه با سـاير  اي مي هاي آموزش فني وحرفه سازمان

فـراهم آوردن   كاربردي)در دانشگاه علمي، ي فني،ها آموزشكده مهندسي، ي فني وها دانشكده
باشـند. پـژوهش   ومتخصـص تجربـي موفـق     مين نيروي انسـاني مـاهر  أت ي شغلي وها فرصت

اي اسـتان مازنـدران    هاي فني و حرفـه  ) در ارزيابي وضعيت سازمان1383( حيدري و خاوري
هاي شغلي چندان موفق  يابي به فرصت سازمان در دست هنشان داد كه كارآموزان آموزش ديد

هاي شغلي بيشتري در مقايسه با زنان برخوردار بودنـد.   اند. ضمن اينكه مردان از فرصت نبوده
هاي آموزشي و زمان اختصاص داده شده به آمـوزش   همچنين كيفيت تدريس مربيان، كارگاه

 و رضايت كارفرمايان از وضعيت مطلوبي برخوردار نبود. 
) نيز اكثريت ثبـت نـام كننـدگان    2008( 1اي  به گزارش گروه تحقيقات ملي فني و حرفه

درصـد از تعـداد    28ستند و حـدود  اي كشور ليبرليا نيز مردان ه هاي فني و حرفه در سازمان
هاي متنوع براي زنان در سازمان در نظر گرفته  ثبت نام كنندگان را زنان تشكيل داده و رشته

اسـاس   التحصـيالن بـر   ) وضـعيت فـارغ  1386( شد. در پژوهش ديگري توسط زين آبادي نمي
ز از وضـعيت  اي شـهر تهـران نيـ    كيفيت اشتغال كارآفريني و اشتغال در سازمان فني و حرفه

درسـي   ه)نشان داد كه برنامـ  1390( مطلوبي برخوردار نبود. از سوي ديگر پژوهش عبداللهي
اي از حيث هدف، محتوا و روش از مطلوبيت بااليي برخوردار نبود. در اين زمينـه   فني و حرفه

                                                                                                                
1. National Working Group on Technical and Vocational education and Training  
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وري اطالعـات و ارتباطـات   ادر بنگالدش نيز حاكي از آن بود كه فن )2011( 1مطالعات شميم

شد. در حاليكه مربيـان معتقـد بودنـد     اي لحاظ نمي هاي فني و حرفه درسي سازمان هر برنامد
جويي  تواند منجر به صرفه هاي مهارتي مي ارتباطات در آموزش كه كاربست فناوري اطالعات و

شـود.   در زمان ارتباطات اثر بخش كـارآموزي و مربيـان و افـزايش يـادگيري كـارآموزان مـي      
اي سـاري را   فنـي و حرفـه   هـاي  ) عوامـل ناكـار آمـدي آموزشـگاه    2011( 2تبقدهي و زمـاني 

نمودند. اين عوامل شامل پـايين بـودن تخصـص كـارآموزان، امكانـات و تجهيـزات       شناسايي 
هاي آموزشي كيفيت امتحانات و فضاي آزمون و باال  هاي تدريس، كيفيت دوره آموزشي، روش

 بودن ساعات تدريس  بودند.
اي از  هاي فني و حرفه ي فوق حاكي از آن است كه نظام آموزشي سازمانها نتايج پژوهش

باشـند. در   يندي و يا بروندادي از وضعيت مطلوبي برخـوردار نمـي  آفر ،حيث عوامل دروندادي
بـازنگري   منظور بهاي  چنين شرايطي لزوم ارزيابي جامع سيستم آموزشي سازمان فني و حرفه

كارگيري رويكردجامع ارزيابي كارايي دروني ه ري است. بو اصالح ساختارهاي موجود آن ضرو
.  الگوي نمايد اي ايفا مي مان فني و حرفهي  سازها ها و قوت را در شناسايي ضعف  مي نقش مه

و كيفي نظـام آموزشـي     مي ارزيابي كارايي دروني چارچوب مناسبي را براي سنجش كارايي ك
هـاي جريـان    نظام آموزشي به كمـك شـاخص     ميك نمايد. كارايي دروني  ميسازمان را فراهم 

آمـوزي   هاي جريـان دانـش   شوند. شاخص معلمان و فضاي آموزشي  مشخص مي ،آموزي دانش
. باشـند  مـي  التحصيالن، مردودين و بازماندگان از تحصـيل   كنندگان، فارغ امل تعداد ثبت نامش

ميـانگين   همحاسـب  ،آمـوز  نرخ معلم به دانش هبه محاسب طهاي معلمان مربو همچنين شاخص
. كـارايي  يانه مربوظ به آموزش كاركنان استساعات تدريس معلمان و محاسبه نرخ هزينه سال

شـناختي،   ههايي مانند سطح اكتسابي فراگيـران در سـه حيطـ    اساس شاخص دروني كيفي بر
 ،بازرگـان ( شـوند  درسي سـنجيده مـي   ههاي تدريس و برنام عاطفي و حركتي و كيفيت روش

تـرين   مهـم  عنـوان  بـه را  5و كارايي مقياس4كارايي فني   )1999( 3دكوليگاس ). ابات و1390
. بـه خصـوص   نماينـد  اي معرفي مي ي فني و حرفهها گيري وضعيت سازمان هاي اندازه شاخص

آموزان با اسـتفاده از امكانـات    زماني كه هدف سازمان توسعه آن و افزايش ميزان ثبت نام كار
رايي فني از طريق محاسبه نسبت نـرخ ثبـت نـام كننـدگان بـه كاركنـان       . كاباشد يموجود م

. كارايي مقياس با توجه به مقايسه شود اي مشخص مي يا سرمايهو  موزشي آموزشي و يا غير آ
. در واقـع  شـود  ارد و مقيـاس بهينـه محاسـبه مـي    ميزان كارايي فني به دست آمده با اسـتاند 

ي كارايي دروني قلمداد نمـود.  شـناخت ميـزان كـارايي     توان بخشي از الگو كارايي فني را مي
توانـد   هاي ارتقاء افت، ماندگاري و نـرخ گـذر مـي    يابي به شاخص دروني نظام آموزشي و دست

                                                                                                                
1. Shamim 
2. Tabaghdeh and Zamani 
3. Abbott and Doucouliagos 
4. Technical Efficiency 
5. Scale Efficiency 
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ريـزي و   درونـدادها و برونـدادها نمايـان سـازد و مسـير برنامـه       هكارآمدي سيستم را در حـوز 

هـاي   اربست اين الگو در ارزيابي نظـام ). اگر چه ك1388بازرگان، ( گيري را جهت دهد تصميم
طوالني مدت است ولي بـيش از يـك دهـه اسـت كـه برخـي از        هداراي سابق  مي آموزشي رس

اي وابسـته بـه    هـاي فنـي و حرفـه    هـاي آموزشـگاه   محققان از اين الگو براي ارزشيابي فعاليت
 اند . آموزش و پرورش استفاده نموده

كــه نتــايج مطالعــات كــارايي درونــي و بيرونــي  ) بــر ايــن بــاور اســت1374( عزيــززاده 
هاي فردي و بازدهي كارآموزان تأثير داشته است و در  هاي آموزشي در افزايش قابليت سازمان

) در تحقيقـي بـه ارزيـابي    1386( قياسـي اقتصادي به سازمان مؤثر است. هاي  بازگشت هزينه
پرداخـت.   1385ركـزي در سـال   اي استان م هاي فني و حرفه كارايي دروني و بيروني آموزش

درصـد بـه دسـت آورده     72/21درصد و نرخ فارغ التحصـيلي را   22/70نرخ قبول شدگان را 
اي استان  هاي فني و حرفه خالصه نتايج حاكي از اين واقعيت است كه نرخ كل كارايي آموزش

ونـي  ) نـرخ كـارايي در  1386( بود. براساس مطالعه همايي و همكـاران  84/63در مقياس صد 
اي استان خراسان جنوبي داراي روند صعودي و افزايش بـوده اسـت.    هاي فني و حرفه آموزش

هـاي   ) نـرخ كـارايي درونـي آمـوزش    1386( . آبـي نرخ كـارايي بيرونـي كنـد بـوده اسـت      اما
اي استان كرمانشاه را بررسي نمود. نتايج مطالعات ايشـان نشـان داد    هاي فني و حرفه سازمان
مراكـز كـامالً كـارا     عنـوان  بهمركز روي كارايي قرار داشتند و  7عال آموزشي مركز ف 13كه از 

% باقيمانده نزديك به مركز كارايي قرار داشتند. در اين مراكز برخـي از  46شدند و  قلمداد مي
تراشكاري، بـرق،   ،ها همچون درودگري، مكانيك، جوشكاري، حسابداري، تعمير اتومبيل رشته

طي، عروسـك سـازي، قاليبـافي و الكترونيـك روي مركـز كـارايي قـرار        ساختمان، رايانه، خيا
هـاي سـرد كننـده و لولـه كشـي و نصـب وسـايل         هايي از قبيل تعمير دستگاه داشتند. رشته

تر از ميانگين كـارايي بودنـد.    نهال، تعمير كار رايانه پايين هبهداشتي، زنبورداري و توليد كنند
هـاي   نرخ كارايي دروني در آمـوزش  هتحت عنوان مطالعاي را  ) پژوهش گسترده1387( بياتي

هاي  اي استان كردستان انجام داد. در اين پژوهش كارايي مربيان، مديران، كارگاه فني و حرفه
آموزشي، تجهيزات و امكانات، نرخ ثبت كنندگان و قبولي كارآموزان پسران و دختـران مـورد   

كارشناسـان   هوسيله درصد بود كه ب 82ي مربيان ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه كاراي
درصد برآورد شده است. كـارايي مـديران در سـه     58سا ؤر هدرصد و به وسيل 6/79كل  هادار

هـاي   درصـد بـود. كـارايي كارگـاه     4/38و  7/43 ،5/37بعد فني، انساني و ادراكي به ترتيـب  
درصد و كارايي تجهيزات  5/67درصد و در سطح استان  7/73درصد و برادران  2/56دختران 

درصـد   85درصـد و در اسـتان    6/86درصـد و پسـران    2/83هـاي دختـران    و امكانات كارگاه
برآورده شده است. نرخ گذر كارآموزان گاهي روند صـعودي و يـا رونـد نزولـي را طـي نمـوده       

ت است. همچنين برخي از ثبت كنندگان بعد از فرآيند آموزشي خارج شـده و يـا در امتحانـا   
 اند.   پايان دوره شركت ننموده
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اي تحت عنوان كارايي فني و  هاي فني و حرفه در كشور نيوزلند نيز كارايي دروني سازمان

مورد ارزيابي قرار  1996 تا1995ي ها سال) درطي 1999( 1مقياس توسط ابات ودكوليگاس
و  1995 يها سالدر طول  ها سازمان. نتايج نشان داد كارايي فني و كارايي مقياس گرفت
نام دانشجويان  ثبت . همچنين نتايج نشان دادكه بين تعدادروند نزولي داشته است 1996
 به اين معنا كه هرچه تعداد دارد منفي وجود هرابطي استفاده شده ها هزينه اي و حرفه فني و

 اي و حرفه همچنين بين كارايي فني و كند.  مي تقليل پيدا ها هزينه باشد، دانشجويان بيشتر
هاي  ينههز باشد، اي باالتر هرچه كارايي فني وحرفه دارد. رابطه منفي وجود نيز ها هزينه

 يابد.  يماي كاهش  حرفه مؤسسات فني و
كـارايي درونـي مراكـز     هدر زمينـ  هاي انجام شده صرفاً گونه كه بررسي شد پژوهش همان

كـارايي درونـي    هدر حـوز و  بـوده اسـت،  اي وابسته به آموزش و پـرورش   آموزش فني و حرفه
اي تا به حال هيچگونه تحقيقي انجام نشده است. سازمان آموزش فنـي و   سازمان فني و حرفه

باشد. اين  اي كشور مي هاي  فني و حرفه ترين سازمان اي استان خوزستان، يكي از بزرگ حرفه
تـيم   10ه،نـدامتگا  11پادگـان،  6مؤسسه آموزشـگاه آزاد، 1220 ثابت، مركز 44سازمان داراي 

 مركـز  2 و آموزشـي ضـمن كـار    مركـز 10مركـز آموزشـي جـوار،    4پايگاه روستايي،25 سيار،
 دانشـجويان و  كارجوي شـهري، ( آموزشي بين كارگاهي صنايع جهت آموزش به جامعه هدف

ضـمن   هـاي اقتصـادي).   شاغلين تمام بخش كارجويان روستايي و التحصيالن دانشگاهي، فارغ
خصـوص   سـازمان اقـدامات مـؤثري در    هـاي جديـد   نمودن سياسـت راستاي اجرايي  آنكه در

 كـاربردي در    ميعل ارتقاء سطح مراكز آموزشي به مراكز صنايع و افزايش تعداد آموزشي جوار
 دست اقدام است.

تـاكنون هـيچ    1360هاي گسترده اين سازمان و تأسيس آن از سـال  رغم فعاليت ولي علي
هدف اصلي پـژوهش   ،بنابراين ؛عمل نيامده است سازمان بهگونه ارزيابي كارايي دروني از اين 

اي اسـتان خوزسـتان در طـي     حاضر عبارت از ارزيابي كارايي درونـي سـازمان فنـي و حرفـه    
محتـواي   وايـن پـژوهش  ازلحـاظ چـارچوب      ،باشد. شـايان ذكـر اسـت    مي 88-90هاي  سال

. زيـرا   متفـاوت اسـت   تـا حـدود زيـادي   خـارجي   هاي انجام شده داخلـي و  پژوهش سؤاالت با
هـاي فنـي و    اي ساختاري متفاوت با مراكز آموزشي سازمان هاي فني و حرفه ارزيابي هنرستان

چگـونگي برگـزاري آزمـون     شـرايط و  شرايط سني كـارآموزان و  ،از لحاظ طول دورهاي  حرفه
مـاه   18الـي   1اي  ي كارآموزي سازمان فني و حرفـه ها كه مدت زمان دوره اي دارند . به گونه

. در واقـع  باشـد   مـي قبـولي و مـردودي كـارآموزان امكانپـذير ن     ،نرخ گذر  هباشد  و محاسب  مي
كـارآموزان محـدوديتي بـراي     و متفـاوت هسـتند   ي بعديها كنندگان هر دوره با دوره شركت

ي هـا  ونـداد ر در پژوهش حاضر به ارزيابي وضعيت در بنابراين ندارند. آزمون مجدد شركت در
 هـاي تعـداد داوطلبـين    اسـاس شـاخص   كادر آموزشي بر ،مربيان ،ون كارآموزانآموزشي همچ

                                                                                                                
1. Abbott and Doucouliagos 
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تعـدادكارآموزاني كـه   ( حاضـرين  ،انـد)  ي آموزشي شركت كردهها تعدادكارآموزاني كه دردوره(

. همچنـين وضـعيت   شـود   مـي موزان پرداختـه  آو درصد قبولي كـار  باشند)  مي درآزمون حاضر
ينـدهاي آموزشـي   آفر عنـوان  بـه هـا   ديد ازصـنايع و كارگـاه  كارآموزان از لحاظ كارآموزي و باز

 .   شود  مياي بررسي  سازمان فني و حرفه

 سؤاالت پژوهش 
 تعداد داوطلب، تعداد نظر اي از حرفه آموزش فني و وضعيت كارآموزان مراكز -1

 چگونه است؟ 88-90هاي  قبولي درطي سال تعداد ،حاضرين
 اداري نوع استخدام كادر سطح تحصيالت و نظر مربيان از اداري و وضعيت كادر -2

 پيماني، و   ميرس( نوع استخدام مربيان و معين) داد شخص، قرار يداد پيماني، قرار و   ميرس(
 چگونه است؟ 88-90هاي  طي سال اي در حرفه آموزش فني و مراكز التدريس) در حق

اي  آموزش فني وحرفه مراكز در محيط كار لحاظ كارآموزي در وضعيت كارآموزان از -3
 چگونه است؟ 88-90هاي  طي سال در

اي  مراكزآموزش فني وحرفه ها در وضعيت بازديد آموزشي كارآموزان ازصنايع وكارگاه  -4
 چگونه است؟ 88-90هاي  طي سال در

 روش پژوهش
توجه  باشد. با مي 1تحليلي –نوع توصيفي  ماهيت آن از توجه به اهداف و روش اين پژوهش با

گيري به عمل نيامده  نمونه روش سرشماري استفاده شده و اين پژوهش از مربوطه در ه آمارب
 است.  

 آماري هجامع
 باشد: ي زير ميها جامعه آماري اين پژوهش شامل زير هجامع
 اي برادران و حرفه آموزش فني و قبول شده مراكز حاضرين و ،كارآموزان داوطلب -1

 ،88995به ترتيب  آنها كه تعداد 88 -90هاي  سال طي خواهران استان خوزستان در
 باشند.  مينفر 47649 ،72402

 آموزش فني و مراكز اداري و مربيان در مراكز اعم از كادر در نيروهاي انساني موجود -2
آنها به  كه تعداد 88-90هاي  طي سال برادران استان خوزستان در اي خواهران و حرفه

 شند. با  مي نفر 983 و1256ترتيب

                                                                                                                
1. descriptive& analytical 
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اي كارآموزان فرستاده شده درمحيط كارآموزي توسط مراكزآموزش فني وحرفه -3

ساعت  نفر 389781 كه آموزش آنها 88-90هاي  برادران استان خوزستان درطي سال
 باشد. مي

اي  آموزش فني وحرفه مراكز ها در بازديدهاي آموزشي كارآموزان ازصنايع وكارگاه -4
 باشد. ساعت مي نفر20609  كه 88-90هاي  خوزستان درطي سال خواهران استان برادران و

 ابزار گردآوري اطالعات
عملكرد  و 1نمودارهاي ستوني و جداول آماري تعهد اطالعات به صورت اين پژوهش از در

كارآموزان  آمار رابطه با . اين اطالعات درتابعه استفاده شده است مراكز كل و هساليانه ادار
 آموزش فني و مراكز زنداني در كارآموزان بيمه بيكاري و مربيان و اداري و دركا ثابت و مراكز
مساعدت  همكاري و كه با باشند  مي 88-90هاي طي سال اي استان خوزستان در حرفه

  .تحليل گرديد تجزيه و ،آوري  جمع ،اداري امور آزمون و پژوهش و واحدهاي آموزش و

 االت پژوهشي مربوط به سؤها دادهتحليل و تجزيه 
 كار  ههاي ب شود. روش روش آمارتوصيفي استفاده مي تحليل آماري اين پژوهش از تجزيه و در

 درصد ها  و محاسبه فراواني ،خالصه كردن شامل جداول گرفته شده جهت سازمان دادن و
 .باشد  ميها  فراواني

 2و عملكرد ها مالكپژوهش و قضاوت در خصوص  4و  3ي ها الؤسبراي تجزيه و تحليل 
ي كه معيار و مالك ا درجهي استان خوزستان، از يك طيف شش ا حرفهمراكز آموزش فني و 

 استفاده شده است:   1به شرح جدول  باشد،  يمارزيابي عملكرد مراكز استان 
 

 ي استان خوزستانا حرفهفني و  آموزشمعيارهاي ارزيابي عملكرد مراكز  )1( جدول
درصد 
 عملكرد

تا  0
25% 

% تا 51%50تا26%
75% 

% تا 76
100% 

% تا 101
105% 

% و 106
 باالتر

 ارزيابي
خيلي 
 ضعيف

 عالي خوب متوسط ضعيف
انحراف از 

 برنامه
 

خيلي ضعيف،  عنوان به% 25تا  0شود درصد عملكرد  يمديده  1كه در جدول  طور همان
درصد متوسط،  عنوان به%75% تا 51% ضعيف، درصد عملكرد 50% تا 26درصد عملكرد 

عالي و درصد  عنوان به%105%تا 101خوب، درصد عملكرد  عنوان به% 100% تا 76عملكرد 
. شود يمانحراف از برنامه ارزيابي  عنوان بهرغم مثبت بودن  و باالتر علي %106 عملكرد

                                                                                                                
 گردد. تعيين مي سال براي مراكز پايان هر كل استان تا ةطرف ادار . ميزان وظايفي كه از1
 .طول يك سال در . ميزان وظايف انجام شده توسط مراكز2
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توجه به تعهداتي كه  باشد كه با  ميعملكرد مراكز در طي يكسال  منظور بهدرصدهاي عملكرد 

. تا مراكز عملكرد خود را با توجه و بر گردد  ميكل استان به تمام مراكز ابالغ  هاز سوي ادر
 . تعهدات تنظيم كرده و آموزش دهند طبق

ي از نظر تعداد داوطلب، ا حرفه: وضعيت كارآموزان مراكز آموزش فني و 1ال ؤس
 چگونه است؟ 1390تا  1388ي ها سالتعداد حاضرين و تعداد قبولي در طي 

 

وضعيت كارآموزان از نظر تعداد داوطلب، حاضرين و قبولي در مراكز آموزش فني و )2( جدول
 90تا  88ي ها سالطي ر ي استان خوزستان دا حرفه

 فيرد

 مركز شهر
1388 1389 1390 

 قبول حاضرداوطلب قبول حاضرداوطلب قبول حاضرداوطلب

 اهواز 1

 1071 1527 2183 862 1366 1737 519 804 942 امام علي
 727 1003 1095 925 1419 1781 868 1005 1127 غدير

 107 274 349 137 246 294 239 477 643 ديها امام
 1233 1450 1694 1303 1711 2062 418 490 633 خوارزمي

 912 1136 1442 450 620 710 276 310 364 كوثر

 آبادان 2
 1495 2176 2898 1737 1409 2770 1205 1773 2030 آبادان
 - - - - - - - - - جوش

 382 648 763 642 1042 1113 486 831 890 آغاجاري آغاجاري 3
 252 454 528 211 481 663 59 135 162 اميديه اميديه 4
 370 804 1566 158 216 248 0 0 0 انديكا انديكا 5
 1225 1933 2173 1058 1671 2002 801 875 1295 انديمشك انديمشك 6
 1117 1623 1969 693 1112 1277 492 700 813 ايذه ايذه 7
 471 6628 777 584 861 995 549 753 829 باغملك باغملك 8

 بهبهان 9
 855 1421 1853 806 1381 1739 617 1243 1753 بهبهان

 22 31 42 0 0 0 0 0 0 منصوريه
 170 212 243 46 149 168 0 0 0 زيدون

 1036 1645 2118 1447 2182 2791 1236 1892 2244 خرمشهر خرمشهر 10
 730 1142 1290 783 1043 1176 854 1135 1293 دزفول دزفول 11
 372 692 824 628 908 1081 655 933 1177 رامهرمز رامهرمز 12
 113 288 379 174 223 254 5 29 33 رامشير رامشير 13
 190 365 433 60 108 136 0 0 0 گتوند گتوند 14
 587 896 1161 1446 1802 2035 405 705 840 شوش شوش 15

 شوشتر 16
 686 1133 1493 553 928 1247 249 386 458 شوشتر

 46 85 105 131 200 267 43 46 50 جنت مكان
 719 1233 1543 557 933 1072 557 987 1326 شادگان شادگان 17
 476 952 1199 659 1023 1194 413 563 886 دشت آزادگان دشت آزادگان 18
 301 332 360 147 174 182 156 183 224 اللي اللي 19
 613 1047 1429 1425 2166 2878 1040 1354 1582 مسجدسليمان مسجدسليمان 20
 472 854 1023 453 813 992 294 539 719 ماهشهر ماهشهر 21
 64 95 109 34 58 67 56 104 114 هنديجان هنديجان 22
 423 676 735 485 752 844 293 524 352 گلهفت هفتگل 23
222821834312453333592762218268333542643716928 كل 
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ي استان خوزستان در ا حرفهدرصد قبولي كارآموزان در مراكز آموزش فني و  )3( جدول

 90تا  88ي ها سالطي 
 مركز شهر رديف

1388 1389 1390 
 قبوليدرصد  درصد قبولي درصد قبولي

 اهواز 1

 14/70 1/63 55/64 امام علي
 48/72 19/65 37/86 غدير

 05/39 69/55 1/50 ديها امام
 03/85 15/76 31/85 خوارزمي

 28/80 58/72 03/89 كوثر

 آبادان 2
 7/68 1/72 96/67 آبادان
 - - - جوش

 95/58 61/61 48/58 آغاجاري آغاجاري 3
 51/55 87/43 7/43 اميديه اميديه 4
 02/46 15/73 0 انديكا انديكا 5
 37/63 32/63 54/91 انديمشك انديمشك 6
 82/68 32/62 29/70 ايذه ايذه 7
 06/69 83/67 91/72 باغملك باغملك 8

 بهبهان 9
 17/60 36/58 64/49 بهبهان

 97/70 0 0 منصوريه
 19/80 87/30 0 زيدون

 32/65 37/66 97/62 خرمشهر خرمشهر 10
 92/63 07/75 24/75 دزفول دزفول 11
 76/53 16/69 2/70 رامهرمز رامهرمز 12
 24/39 03/78 24/17 رامشير رامشير 13
 05/52 56/55 0 گتوند گتوند 14
 51/65 24/80 45/57 شوش شوش 15

 شوشتر 16
 55/60 59/59 51/64 شوشتر

 12/54 5/65 48/93 جنت مكان
 31/58 7/59 43/56 شادگان شادگان 17
 50 42/64 36/73 دشت آزادگان دشت آزادگان 18
 66/90 48/84 25/85 اللي اللي 19
 54/58 78/65 8/76 مسجدسليمان مسجدسليمان 20
 27/55 72/55 55/54 ماهشهر ماهشهر 21
 37/67 62/58 85/53 هنديجان هنديجان 22
 57/62 49/64 92/55 هفتگل هفتگل 23
 %03/64 %14/66 %89/67 درصد كل 

 

 داده شده است كه به شرح ذيل بحث و 3 و 2 ههاي شمار پاسخ اين سؤال باتوجه به جدول
 گردد. گيري مي نتيجه
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 و 88هاي  سال را در 1ها شده  قبول حاضرين و كارآموزان داوطلب و كه تعداد 2جدول  در

قبول  88 آزمون سال از حاضرين در 2/1مساوي  يا دهد، مراكزي كه كمتر نشان مي 90و 89
مراكز  90مراكز زيدون و اميديه و درسال 89سال  در شده شامل اميديه، بهبهان و رامشير و

باشند كه در بين آنها مركز اميديه به خاطر اينكه در سه سال  انديكا و مجدداً اميديه مي
. به نظر شدبا آن قبول شده، قابل تأمل مياز كارآموزان حاضر در جلسه آزمون  2/1متوالي، 

. اگر اين باشد احد آزمون يا واحد آموزش ميرسد يكي از داليل اين يافته مربوط به و  مي
باشد بايد سؤاالت آزمون با كد استاندارد، و همچنين كد  موضوع مربوط به واحد آزمون مي

 باشد بايد و اگر اشكال از آموزش مي ،سؤاالت نيز با جواب صحيح سؤاالت، تطبيق داده شوند
توسط كارشناسان آموزش  روش تدريس مربيان و ميزان انطباق آموزش آنها با كد استاندارد

دهد بين تعداد داوطلبين و تعداد   ميي اين جدول نشان ها بررسي گردد. همچنين يافته
اختالف چشمگيري   90و  89و  88حاضرين در جلسه در تمام مراكز و در هر سه سال 

غيبت زياد  ها يا شده توان با توجه به تعداد زياد مردود  ميته را تبيين اين يافوجود دارد. 
است توسط مركز پيگيري گردد. البته ذكر  كارآموزان در جلسات آزموني توجيه نمود و بهتر

اين مطلب در اينجا ضروري است كه باتوجه به اينكه محدوديتي براي شركت در آزمون 
است در طول سال چندين بار در آزمون شركت  يك كارآموز ممكن ،بنابراين ؛وجود ندارد

فزار ا نرم كرده و غايب يا مردود گردد كه متأسفانه اين موضوع در آمار قابل شناسايي نيست و 
هاي اين پژوهش  اين موضوع يكي از محدوديت ،بنابراين ؛افزار كاملي نيست موجود، نرم

 باشد. مي
اي به  تمام مراكز آموزشي فني و حرفه كه درصدهاي قبولي كارآموزان را در 3در جدول 

بيشترين درصد قبولي را نسبت به ساير مراكز به  88دهد. مركزي كه در سال  ما نشان مي
باشد كه درصد قبولي اين مركز بيشتر از باالترين  خود اختصاص داده مركز جنت مكان مي

ن، درصد قبولي اين سفانه با گذشت زماأباشد ولي مت مي 90و  89هاي  درصد قبولي در سال
 توسط كارشناسان آموزش و مركز كاهش بسيار چشمگيري داشته است كه اين موضوع بايد

نسبت به ساير مراكز باالترين درصد  90و  89جوئي گردد. و مركز اللي در سال  آزمون چاره
در حد خوب ارزيابي  90و  89، 88قبولي را داشته و درصد قبولي آن در هر سه سال 

گردد كه درصد قبولي آنها با گذشت  . همچنين در اين جدول مراكزي مشاهده ميگردد مي
زمان سير نزولي يافته است كه شامل مراكز انديمشك، رامهرمز و جنت مكان و دشت 

                                                                                                                
اي بايد در آزمون كتبي و عملي شركت كرده و حد نصاب نمره رادريافت  كارآموزان براي كسب گواهينامه فني و حرفه .1

بيشتر  70 % ضرب شده كه مجموع آنها از عدد75عملي آنها در ضريب  ه%  نمر25كتبي آنها در ضريب  هنمايند كه نمر
 77عملي آنها بايد از  ةباشد نمر 50كتبي آنها  هباشد كه در غير اين صورت مردود خواهند بود. يعني به طور مثال اگر نمر

 باشد. بيشتر
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آزمون  باشند كه بايد اين موضوع توسط كارشناسان آموزش و آزادگان و مسجد سليمان مي

 هاي پيشنهادي و حل راه هارائ تشكيل جلسات و با بررسي و مراكز خود در وكل  هادار در
 جوئي كنند. چاره هاي آموزشي مدون بتوانند طراحي برنامه

: وضعيت كادر مربيان و اداري از نظر نوع استخدام و سطح تحصيالت و در مراكز 2ال ؤس
 چگونه است؟ 1390تا  1388ي ها سالي استان خوزستان در طي ا حرفهآموزش فني و 

 

 اي استان خوزستان  درصد فراواني استخدام مربيان درمراكز آموزش فني وحرفه )4( جدول
 90تا88ي ها سالطي 

يف
رد

 

 مركز شهر
1388 1389 1390 

 و   ميرس
 و   ميرسالتدريس حق پيماني

 و   ميرسالتدريس حق پيماني
التدريس حق پيماني

 اهواز 1

 33/33 67/66 25 75 33/33 67/66 امام علي
 09/59 91/40 87/60 13/39 11/42 89/57 غدير

 100 0 100 0 100 0 ديها امام
 100 0 100 0 100 0 خوارزمي

 67/86 33/13 75 25 50 50 كوثر

 27/27 73/72 33/33 67/66 67/46 33/53 آبادان آبادان 2
 100 0 100 0 0 0 جوش

 67/66 33/33 75 25 90 10 آغاجاري آغاجاري 3
 100 0 100 0 100 0 اميديه ميديها 4
 100 0 100 0 100 0 انديكا انديكا 5
 29/64 71/35 44/44 56/55 73/72 27/27 انديمشك انديمشك 6
 67/66 33/33 64/63 36/36 33/58 67/41 ايذه ايذه 7
 70 30 75 25 92/76 08/23 باغملك باغملك 8

 بهبهان 9
 67/41 33/58 15/46 85/53 72 28 بهبهان

 100 0 100 0 0 0 منصوريه
 100 0 100 0 0 0 زيدون

 50 50 50 50 18/41 82/58 خرمشهر خرمشهر10
 18/41 82/58 25 75 30 70 دزفول دزفول11
 44/44 56/55 33/58 67/41 85/53 15/46 رامهرمز رامهرمز12
 100 0 100 0 100 0 رامشير رامشير13
 100 0 100 0 0 0 گتوند گتوند14
 44/44 56/55 44/44 56/55 29/64 71/35 شوش شوش15

 40 60 45/45 55/54 73/72 27/27 شوشتر شوشتر16
 100 0 100 0 0 0 جنت مكان

 80 20 5/87 5/12 33/83 67/16 شادگان شادگان17

 33/33 67/66 33/33 67/66 40 60دشت آزادگاندشت آزادگان18

 100 0 100 0 100 0 اللي اللي19

 67/66 33/33 68/73 32/26 68/73 32/26مسجدسليمانمسجدسليمان20

 75/43 25/56 75/43 25/56 25/31 75/68 ماهشهر ماهشهر21
 100 0 100 0 100 0 هنديجان هنديجان22
 67/66 33/33 50 50 60 40 هفتگل هفتگل23
 %01/59 %99/40 %57 %43 %6/59 %4/40 درصدكل 
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 2و پيماني بيش از    ميتعداد نيروهاي رس 88دهند كه در سال   مينشان  4جدول  يها يافته
دزفول  مركز مراكز امام علي و مجدداً 89باشند. در سال  التدريس را دارا مي برابر نيروهاي حق

فقط مركز  90لتدريس دارند كه در سال  و پيماني بيش از دو برابر نيروهاي    مينيروهاي رس
دهد كه تعداد مربيان  باشد. و نتايج آمار در كل استان نشان مي مذكور مي د موردآبادان واج

باشد و  مي 90و  89و پيماني در سال  ميبيشتر از مربيان رس 88و پيماني درسال    ميرس
. همچنين نتايج تعداد مربيان باشد مشابه يكديگر مي 90و  89ال تعداد مربيان مذكور در س

و    ميمربيان رس التدريس نسبت به تعداد آن است كه تعداد مربيان حقالتدريس حاكي از  حق
و مجدداً در  ،كاهش چشمگيري داشته است 89پيماني بسيار بيشتر بوده است كه در سال 

و پيماني و هم     ميافزايش داشته است. ولي در كل هم از تعداد مربيان رس   ميك 90سال 
توان داليل   ميكاهش يافته است درتبيين اين يافته  88التدريس نسبت به سال  مربيان حق

 زير را برشمرد : 
 هاي آموزشي به بخش خصوصي. التدريس به دليل واگذاري كارگاه اخراج مربيان حق -1
 استخدام  در وزارت آموزش و پرورش و التدريس و شركت درآزمون توسط مربيان حق -2
 و.. ها شركت ها و وزارت ساير

 ها. پيماني به ساير استان و   مييان رسانتقال مرب -3
به كادر اداري مراكز به علت موازي بودن حرفه آموزشي با    ميانتقال مربيان رس -4

 هاي مربوطه. هاي آزاد در سطح شهرستان و تعطيلي كارگاه آموزشگاه
 

خوزستان  ي استانا حرفهدرصد فراواني نوع استخدام كادر اداري در مراكز آموزش فني و  )5( جدول
 90 تا 88ي ها سالدرطي 

يف
رد

 

 مركز شهر
1388 1389 1390 

 و   ميرس
پيماني

قرارداد 
مشخص

قرارداد 
معين

 و   ميرس
پيماني

قرارداد 
مشخص

قرارداد 
معين

 و   ميرس
پيماني

قرارداد 
مشخص

قرارداد 
معين

 اهواز 1

 33/3367/660 25/3175/680 25/3175/680 امام علي
 71/3529/640 15/4685/530 46/3854/610 رغدي

 0 100 0 0 100 0 0 100 0 ديها امام
 0 100 0 0 100 0 0 100 0 خوارزمي

 67/6633/330 33/330 67/66 0 40 60 كوثر

 آبادان 2
 12/4488/550 63/4038/590 63/4038/590 آبادان
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جوش

 44/4456/550 11/4289/570 44/4456/550 غاجاريآ آغاجاري 3
 0 100 0 0 100 0 0 100 0 اميديه اميديه 4
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انديكا انديكا 5
58/3116/6326/558/3116/6326/532/2642/6826/5 انديمشك انديمشك 6
 89/3111/610 58/3116/6326/584/3616/630 ايذه ايذه 7
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يف
رد

 

 مركز شهر
1388 1389 1390 

 و   ميرس
پيماني

قرارداد 
مشخص

قرارداد 
معين

 و   ميرس
پيماني

قرارداد 
مشخص

قرارداد 
معين

 و   ميرس
پيماني

قرارداد 
مشخص

قرارداد 
معين

 41/2959/700 0 75 53/2359/7088/525 باغملك باغملك 8
 44/4456/550 44/4456/550 06/4794/520 بهبهان بهبهان 9
 83/4417/550 0 60 40 0 60 40 خرمشهر خرمشهر10
55/5442/4203/388/5518/4194/288/5518/4194/2 دزفول دزفول11
 18/4182/580 0 65 35 58/3142/680 رامهرمز رامهرمز12
 0 100 0 0 0 0 0 100 0 رامشير رامشير13
 0 100 0 0 0 0 0 0 0 گتوند گتوند14
 33/3367/660 33/3367/660 27/2773/720 شوش شوش15

 شوشتر16
73/2273/7255/473/2273/7255/467/2667/6667/6 شوشتر

 0 100 0 0 0 0 0 0 0 جنت مكان
 58/3116/6326/585/5144/447/3 0 75 25 شادگان شادگان17

 18/4182/580 0 9/61 1/38 33/3367/660دشت آزادگاندشت آزادگان18

 0 100 0 0 100 0 0 100 0 اللي اللي19

 33/3367/660 33/3367/660 84/3616/630مسجدسليمانمسجدسليمان20

 0 9/61 36/3609/5955/478/3487/6035/41/38 ماهشهر ماهشهر21
 0 100 0 0 0 0 0 100 0 هنديجان هنديجان22
 33/3367/660 84/3616/630 84/3616/630 هفتگل هفتگل23

%94/0%67/62%38/36%19/1%9/63%92/34%47/1%79/64%74/33 درصدكل 
 

و پيماني    مياداري رس از مراكز كادرتعدادي   ،گردد مشاهده مي 5همانطور كه در جدول 
اداري قرارداد مشخص دارند و تعدادي از مراكز نيز مانند مركز انديكا،  ندارند و فقط كادر

به  اند. و منصوريه و زيدون و جوش نيز داراي كادر اداري شده 90جنت مكان و گتوند از سال 
و    مياداري رس بر اين كادر هباشند. عالو اداري مي دليل جديدالتأسيس بودن فاقد كادر

افزايش محدودي را نشان  پيماني افزايش داشته است و كادراداري قرارداد مشخص نيز
توان اينگونه   ميدهد. در واقع  اداري قرارداد معين نيز كاهش را نشان مي دهد. كادر مي

ه است. تبيين به افزايش بود و پيماني كادر اداري رو   ميگيري نمود كه نيروهاي رس نتيجه
و پيماني مربي به دليل    ميتوان با توجه به افزايش تعدادي از نيروهاي رس  مياين يافته را 

 . ياوجيه نمودهاي آموزشي به بخش خصوصي ت و واگذاري مديريت كارگاه ها تعطيلي كارگاه
. داليل ها به اين استان منتقل گرديده است پيماني اداري از ساير استان و   مينيروهاي رس

و پيماني شدن تعدادي از آنها و يا    ميمشخص را نيز به دليل رس افزايش نيروهاي قرارداد
تواند برآورد گردد. همچنين داليل  ها يا اخراجي بعضي از آنها مي استان انتقالي به ساير
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كاهش نيروهاي قرارداد معين به علت اضافه شدن آنها به نيروهاي قرارداد مشخص يا اخراج 

 اند. بوده   ميباشد كه اكثراً بازرسين غيررس نها قابل توجيه ميآ
 

ي استان ا حرفهآموزش فني و  تحصيالت مربيان و كادر اداري مراكزدرصد فراواني   )6( جدول
 1390تا  1388هاي خوزستان درطي سال

 مركز
 فوق ليسانس ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم

138913901388138913901388138913890138813891390138813891390
 اهواز

 امام علي
88/2162/2120 63/4073/2914/3725 03/2743/315/1262/2143/110 0 

 0 81/1051/1368/914/3543/3271/3843/3254/4048/3562/2151/1313/160 غدير اهوار
دي ها امام

 اهواز
50/3740 86/425/120 29/1450 40 86/420 20 0 0 0 

25/6 10 40 50 35 32 5/12 25 25/612 15 12 25 15اهواز  ميخوارز
 0 14/776/469/743/211/3846/3857/2881/2377/3086/4233/3308/230 كوثر اهواز

 0 26/3228/125/1223/30 58/3179/2603/2933/3371/3548/3581/2225 آبادان
 0 0 0 0 0 0 60 50 0 40 50 0 0 0 جوش

 0 52/929/140 0 74/2181/2386/1783/4738/5286/4243/3029/1425 آغاجاري
67/6 0 33/3320 67/60 57/2867/2667/2671/3567/2667/4671/3567/6 اميديه
 0 33/330 67/665/3740 5/6260 0 0 0 0 0 0 انديكا

 0 43/215/375/220 43/2163/1530 43/4663/4040 71/1025/65/7 انديمشك
 0 13/1606/645/648/353/3094/4103/2936/3626/3235/1927/2735/190 ايذه

 0 29/3922/2267/3614/722/2267/60 86/1752/1867/1671/3504/3740 باغملك
 0 19/4481/2533/2388/3435/1967/1628/160 65/416/4550 68/910 بهبهان

 0 0 0 25 0 0 75 100 0 0 0 0 0 0 منصوريه
 0 0 0 0 50 0 100 50 0 0 0 0 0 0 زيدون

13/2 02/1789/1483/2015/1902/170 4/2353/255/373/3855/4275 25 خرمشهر
 0 87/1542/167/1951/3684/3236/3635/3237/2576/2581/2337/2518/180 دزفول
 0 88/2123/1921/215/3746/3842/4241/2946/3827/2775/1885/309/90 رامهرمز
 0 29/140 20 57/280 40 29/14100 86/425/1210 5/3730 رامشير
 0 0 0 0 0 0 81/145/37 5/370 25 0 25 0 گتوند
71/1482/889/1329/3518/4167/4124/2453/2322/2271/1453/2322/2294/294/2 شوش
 0 17/2936/3641/295/3755/290 65/175/1264/1353/2383/2045/2050 شوشتر

 0 0 0 0 0 67/660 100 67/160 0 67/160 0 جنت مكان
 0 52/1823/1939/170 52/1869/704/1315/4854/6187/6081/1454/117/8 شادگان

 0 27/2717/5586/4224/2414/2486/2215/1524/1729/140 33/3345/320دشت آزادگان
 0 0 33/330 25 67/66100 50 0 0 25 0 0 0 اللي

03/3 58/3162/2115/1542/180 51/1315/1516/1384/3736/3621/3403/273/30مسجدسليمان
 7/2 08/2322/1605/2121/2832/2458/3177/3054/4095/2895/1722/1642/180 ماهشهر
 0 0 0 0 0 67/6650 25 67/160 50 67/1650 25 هنديجان
 0 0 24/1711/1186/1717/5544/4471/6079/1363/2943/2179/1381/140 هفتگل
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اي  ) وضعيت كارآموزي در محيط كار براساس نفر ساعت در مراكزآموزش فني و حرفه7( جدول

 90تا 88هاي  استان خوزستان طي سال

 

مربوط به كاركنان داراي مدرك  بيشترين آمار ،شود يممشاهده  6  جدولهمانطور كه در 
. باشند يمليسانس  مربوط به كاركنان داراي مدرك فوق ين آمارتر كمتحصيلي ديپلم و 

اي كه بايد اشاره گردد اين است كه سطح تحصيالت مربيان و كادر اداري به صورت  نكته
توان سطح تحصيالت مربيان و  نمي ،بنابراين ؛نداشت تفكيكي در امور اداري اداره كل وجود

مقاطع   88ي جدول در سال ها رت مجزا ارزيابي نمود. با توجه به يافتهكادر اداري را به صو
اول، مقطع  هتحصيلي مربيان و كادر اداري به ترتيب اولويت مقطع تحصيلي ديپلم در رتب

 مركز شهر رديف
1388 1389 1390 

 عملكرد تعهد عملكرد تعهد عملكرد تعهد

 اهواز 1

 8411 8000 12860 9884 9809 9642 امام علي
 6370 4722 5850 4672 3571 3544 غدير

 2200 1700 2680 2000 1720 1524 هادي امام
 7900 4830 2000 4000 1610 1311 خوارزمي

 آبادان 2
 11960 9069 20893 10748 2715 8791 آبادان
 4330 2560 0 0 0 0 جوش

 3300 3906 3720 3041 2680 2679 آغاجاري آغاجاري 3
 2280 2280 1040 768 970 556 اميديه اميديه 4
 0 3060 0 1600 0 1408 انديكا انديكا 5
 8360 7880 7380 4000 4285 343 انديمشك انديمشك 6
 9440 5560 7330 4562 5840 3569 ايذه ايذه 7
 5910 3872 4210 3820 5235 2966 باغملك باغملك 8

 بهبهان 9
 4800 4774 6160 5032 10690 5004 بهبهان

 1300 1000 0 0 0 0 منصوريه
 2180 1400 0 0 0 0 زيدون

 10868 8628 11016 7614 7917 7153 خرمشهر خرمشهر 10
 7390 7566 10595 8384 1370 7641 دزفول دزفول 11
 6547 4604 5940 3678 2440 2297 رامهرمز رامهرمز 12
 2070 2040 2360 2900 0 0 رامشير رامشير 13
 5380 240 3290 2900 0 0 گتوند گتوند 14
 6590 5391 6475 5800 4550 4303 شوش شوش 15
 7460 5640 5685 2800 3815 2577 شوشتر شوشتر 16
 5180 4220 5400 5200 5020 4211 شادگان شادگان 17
 9540 6458 3540 3800 3060 2517 ادگاندشت آز دشت آزادگان 18
 2200 1170 2930 1526 2200 1214 اللي اللي 19
 5285 5238 3825 3742 4140 2903 مسجدسليمان مسجدسليمان 20
 6200 3680 5104 4000 2140 2407 ماهشهر ماهشهر 21
 0 1360 540 1300 140 565 هنديجان هنديجان 22
 4050 3305 3020 2560 2520 2248 هفتگل هفتگل 23
 157501 124153 143843 110331 88437 81383 كل 
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سوم و مقطع تحصيلي  هدوم و مقطع تحصيلي زير ديپلم در رتب هتحصيلي فوق ديپلم در رتب

گيرند.  در سال  پنجم قرار مي هي فوق ليسانس در رتبچهارم و مقطع تحصيل هليسانس در رتب
باشد با اين تفاوت كه  مي 88 از لحاظ ترتيب اولويت مقاطع تحصيلي عيناً همانند سال 89

دهند كه حاكي از افزايش مقطع تحصيلي زير ديپلم،  مقاطع تحصيلي تغييراتي را نشان مي
پلم و افزايش مقطع تحصيلي كاهش مقطع تحصيلي ديپلم، كاهش مقطع تحصيلي فوق دي

سطح تحصيالت مربيان و كادر اداري تغييرات  90. در سال دباش ليسانس و فوق ليسانس مي
چهارم  همقطع تحصيلي زير ديپلم كاهش يافته و به رتب هچشمگيري داشته به طوري كه رتب

داشته و سوم صعود  همقطع تحصيلي ليسانس افزايش يافته و به رتب هتنزل پيدا كرده و رتب
. اين تغييرات افزايش يافته استهمچنين مقطع تحصيلي فوق ليسانس نيز تا حدودي 

دهنده باال رفتن سطح تحصيالت مربيان و كادر اداري و توجه كردن به تحصيالت  نشان
 .باشد دانشگاهي و استقبال از سطح تحصيالت مقاطع عالي مي

اي  حرفه آموزش فني و مراكز در ارمحيط ك لحاظ كارآموزي در وضعيت كارآموزان از -3
 چگونه است؟ 88-90هاي  درطي سال

 
اي استان  نتايج ارزيابي وضعيت كارآموزي در محيط كار در مراكزآموزش فني و حرفه )8( جدول

 90تا  88هاي  خوزستان طي سال

ف
ردي

 

 مركز شهر
1388 1389 1390 

درصد 
 عملكرد

نتيجه 
 ارزيابي

درصد 
 عملكرد

نتيجه 
 ابيارزي

درصد 
 عملكرد

نتيجه 
 ارزيابي

 اهواز 1

انحراف از  11/130 عالي 73/101 امام علي
 برنامه

انحراف از  14/105
 برنامه

انحراف از  21/125 عالي 76/100 غدير
 برنامه

انحراف از  9/134
 برنامه

انحراف از  86/112 ديها امام
 برنامه

انحراف از  134
 برنامه

انحراف از  41/129
 برنامه

انحراف از  81/122 خوارزمي
 برنامه

انحراف از  56/163 ضعيف 50
 برنامه

 آبادان 2
انحراف از  39/194 ضعيف 88/30 آبادان

 برنامه
انحراف از  88/131

 برنامه

انحراف از  14/169 - - - - جوش
 برنامه

انحراف از  33/122 عالي 04/100 آغاجاري آغاجاري 3
 برنامه

 خوب 49/84

انحراف از  46/174 اميديه هاميدي 4
 برنامه

انحراف از  42/135
 برنامه

 خوب 100

خيلي ضعيف 0خيلي ضعيف 0خيلي ضعيف 0 انديكا انديكا 5

 27/1249 انديمشك انديمشك 6
انحراف از 

 برنامه
5/184 

انحراف از 
 برنامه

09/106 
انحراف از 

 برنامه

انحراف از  63/163 ايذه ايذه 7
 برنامه

راف از انح 68/160
 برنامه

انحراف از  78/169
 برنامه



   ...اي ارزيابي كارآيي دروني مراكز آموزش فني و حرفه                                           
 

 

138 

ف
ردي

 

 مركز شهر
1388 1389 1390 

درصد 
 عملكرد

نتيجه 
 ارزيابي

درصد 
 عملكرد

نتيجه 
 ابيارزي

درصد 
 عملكرد

نتيجه 
 ارزيابي

انحراف از  5/176 باغملك باغملك 8
 برنامه

انحراف از  21/110
 برنامه

انحراف از  63/152
 برنامه

 بهبهان 9

انحراف از  63/213 بهبهان
 برنامه

انحراف از  42/122
 برنامه

 عالي 54/100

انحراف از  130 - - - - منصوريه
 برنامه

انحراف از  71/155 - - - - زيدون
 برنامه

انحراف از  68/110 خرمشهر خرمشهر10
 برنامه

انحراف از  68/144
 برنامه

انحراف از  96/125
 برنامه

انحراف از  37/126خيلي ضعيف 93/17 دزفول دزفول11
 برنامه

 خوب 67/97

انحراف از  23/106 رامهرمز رامهرمز12
 برنامه

انحراف از  5/161
 برنامه

انحراف از  2/142
 برنامه

 عالي 47/101 خوب 38/81 - - رامشير رامشير13

انحراف از  45/113 - - گتوند گتوند14
 برنامه

انحراف از  67/2241
 برنامه

انحراف از  74/105 شوش شوش15
 برنامه

انحراف از  64/111
 برنامه

انحراف از  24/122
 برنامه

انحراف از  04/148 شوشتر شوشتر16
 برنامه

انحراف از  04/203
 برنامه

انحراف از  27/132
 برنامه

انحراف از  21/119 شادگان شادگان17
 برنامه

انحراف از  75/122 عالي 85/103
 برنامه

انحراف از  57/121دشت آزادگاندشت آزادگان18
 برنامه

انحراف از  72/147 خوب 16/93
 برنامه

انحراف از  22/181 اللي اللي19
 برنامه

انحراف از  01/192
 برنامه

انحراف از  03/188
 برنامه

انحراف از  61/142مسجدسليمانمسجدسليمان20
 برنامه

 عالي 9/100 عالي 22/102

انحراف از  6/127 خوب 91/88 ماهشهر ماهشهر21
 برنامه

انحراف از  48/168
 برنامه

خيلي ضعيف 0 ضعيف 54/41خيلي ضعيف 78/24 هنديجان هنديجان22

 1/112 هفتگل لهفتگ23
انحراف از 

 97/117 برنامه
انحراف از 

 54/122 برنامه
انحراف از 

 برنامه

 %67/108 درصد و ارزيابي كل 
انحراف از 

 %37/130 برنامه
انحراف از 

 %86/126 برنامه
انحراف از 

 برنامه
 

 
مراكز دزفول و آبادان و هنديجان  88در سال  ،شود  ميمشاهده  7همانطور كه در جدول 

اند و مركز انديمشك عملكرد بسيار باالتر از تعهد  تر از تعهد خود را داشته لكرد بسيار پايينعم
مركز گتوند نيز عملكرد بسيار باالتر از تعهد خود را اجرا  90خود را داشته است و در سال 

مشابهي  به عملكرد نسبت تعهد 90و  89و  88هاي  اند ولي ساير مراكز در سال نموده
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تر به مراكز در طول سه سال مركز هنديجان و انديكا قابل تأمل  د. با نگاهي كليان داشته

گونه عملكردي نداشته و مركز  باشند به دليل اينكه مركز انديكا در طول سه سال هيچ مي
 .باشد  مي عملكرد فاقد 90هنديجان نيز در سال 

 برشمرد : توان داليل زير را  ميمذكور  در تبيين علت كاهش عملكرد مراكز
 ماهه مهارت)18هاي  دوره( باالتر يا1اي درجه  هاي آموزش فني وحرفه نداشتن حرفه -1
 منطقه مربوطه  صنفي در عدم وجود واحدهاي صنعتي و -2
 اي  حرفه مراكز آموزش فني و صنوف با عدم همكاري واحدهاي صنعتي و -3
مجموع  دهد نشان مي 90تا88هاي  سال مراكز در طوركه مجموع عملكرد همچنين همان 

به نظر باشد.   مي مجموع تعهدات آنها از بيشتر اين سه سال بسيار استان در مراكز عملكرد
 از  است آن عبارت هرسد داليل عمد  مي

 ماهه مهارت)18هاي  دوره( باالتر يا1اي درجه  هاي آموزش فني وحرفه داشتن حرفه -1
 ربوطه منطقه م صنفي در وجود واحدهاي صنعتي و -2
 .برشمرد اي مذكور حرفه مراكز آموزش فني و صنوف با همكاري واحدهاي صنعتي و -3
كارهاي عملي نسبت به  و محيط كار استان به كارورزي در توجه مسئولين مراكز -4

  شايان ذكر است. نظري نيز كارهاي تئوري و
كارآموزي  هز در زمينمراك 1390تا  1388هاي  كلي مربوط به عملكرد سال هدر تبيين نتيج  

باشد ولي به ترتيب با مقادير  توان اظهار داشت، اگرچه مثبت مي  ميكارآموزان در محيط كار 
اند.   درصد در سطح انحراف از برنامه ارزيابي شده 86/126درصد و  37/130درصد،  67/108

ها از  ن سالاي در اي اين مطلب بيانگر اين نكته است كه فعاليت مراكز آموزش فني و حرفه
شده  بيني مي در محيط كار بيشتر از مقدار تعهدي بوده كه پيش ،لحاظ كارآموزي كارآموزان

 اند.  و به عبارتي عملكرد باالتري در مقايسه با تعهد خود داشته
توان آمار دقيق   ميبوده كه ن قابل توجه ديگر،گزارش عملكرد نفر ساعت مراكز هنكت 

هاي كارورزي را از  محيط كار يا آمار دقيق طول دوره ورزي دركار هكنند كارآموزان شركت
 باشد. هاي پژوهش حاضر مي آمار كل استخراج نمود به همين دليل يكي از محدوديت

ها در مراكز آموزش فني و  : وضعيت بازديد آموزشي كارآموزان از صنايع و كارگاه4ال ؤس
 چگونه است؟ 1390تا  1388هاي  اي طي سال حرفه
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ها براساس نفرساعت در مراكزآموزش  وضعيت بازديدآموزشي كارآموزان از صنايع وكارگاه)9( ولجد

 90تا 88هاي  اي استان خوزستان طي سال حرفه فني و

 مركز شهر رديف
1388 1389 1390 

 عملكرد تعهد عملكرد تعهد عملكرد تعهد

 اهواز 1

 547 400 367 395 560 556 امام علي
 288 236 214 187 365 204 غدير

 201 85 60 80 40 88 ديها امام
 251 242 159 214 140 76 خوارزمي

 208 169 93 88 0 0 كوثر

 آبادان 2
 490 357 657 520 404 507 آبادان
 137 128 0 0 0 0 جوش

 237 136 507 194 197 155 آغاجاري آغاجاري 3
 129 114 95 31 88 33 اميديه اميديه 4
 0 153 0 64 0 81 انديكا انديكا 5
 421 260 375 240 268 196 انديمشك انديمشك 6
 438 211 510 221 346 206 ايذه ايذه 7
 295 194 325 153 318 177 باغملك باغملك 8

 بهبهان 9
 264 162 345 273 307 289 بهبهان

 59 50 0 0 0 0 منصوريه
 110 70 0 0 0 0 زيدون

 319 349 633 393 707 413 هرخرمش خرمشهر 10
 296 288 495 425 471 441 دزفول دزفول 11
 323 205 287 219 272 133 رامهرمز رامهرمز 12
 102 102 23 116 0 0 رامشير رامشير 13
 0 102 35 116 0 0 گتوند گتوند 14
 412 270 273 232 283 248 شوش شوش 15

 شوشتر 16
 287 165 210 168 171 149 شوشتر

 0 50 49 48 0 0 جنت مكان
 382 211 485 208 269 243 شادگان شادگان 17
 327 239 275 226 276 145 دشت آزادگان دشت آزادگان 18
 160 59 104 61 77 70 اللي اللي 19
 254 177 276 214 159 167 مسجدسليمان مسجدسليمان 20
 239 184 162 160 308 139 ماهشهر ماهشهر 21
 0 68 0 52 28 33 هنديجان جانهندي 22
 147 104 340 158 179 131 هفتگل هفتگل 23
 7115 5371 7261 5368 6233 4880 كل 
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ها درمراكزآموزش فني  نتايج ارزيابي وضعيت بازديدآموزشي كارآموزان از صنايع وكارگاه)10( جدول 

 90تا  88هاي  اي استان خوزستان طي سال و حرفه

 مركز شهررديف
1388 1389 1390 

نتيجه درصدعملكرد
 ارزيابي

نتيجه درصدعملكرد
 ارزيابي

نتيجه درصدعملكرد
 ارزيابي

 اهواز 1

 75/136 خوب 91/92 عالي 72/100 امام علي
 انحراف از

 برنامه

 92/178 غدير
 انحراف از

 برنامه
44/114 

 انحراف از
 برنامه

03/122 
 انحراف از

 برنامه

 47/236 متوسط 75 يفضع 45/45 ديها امام
 انحراف از

 برنامه

 21/184 خوارزمي
 انحراف از

 برنامه
 عالي 72/103 متوسط 3/74

 68/105 - - كوثر
انحراف از 

 برنامه
07/123 

انحراف از 
 برنامه

 آبادان 2
 35/126 خوب 68/79 آبادان

انحراف از 
 برنامه

25/137 
انحراف از 

 برنامه

 03/107 - - - - جوش
ف از انحرا

 برنامه

 1/127 آغاجاري آغاجاري 3
 انحراف از

 برنامه
34/261 

انحراف از 
 برنامه

26/174 
انحراف از 

 برنامه

 67/266 اميديه اميديه 4
انحراف از 

 برنامه
45/306 

انحراف از 
 برنامه

16/113 
انحراف از 

 برنامه
خيلي ضعيف 0خيلي ضعيف 0خيلي ضعيف 0 انديكا انديكا 5

 73/136 نديمشكا انديمشك 6
انحراف از 

 برنامه
25/156 

انحراف از 
 برنامه

92/161 
انحراف از 

 برنامه

 96/167 ايذه ايذه 7
انحراف از 

 برنامه
77/230 

انحراف از 
 برنامه

58/207 
انحراف از 

 برنامه

 66/179 باغملك باغملك 8
انحراف از 

 برنامه
42/212 

انحراف از 
 برنامه

06/152 
انحراف از 

 برنامه

 بهبهان 9

 23/106 بهبهان
انحراف از 

 برنامه
37/126 

انحراف از 
 برنامه

96/162 
انحراف از 

 برنامه

 118 - - - - منصوريه
انحراف از 

 برنامه

 14/157 - - - - زيدون
انحراف از 

 برنامه

 19/171 خرمشهر خرمشهر 10
انحراف از 

 برنامه
07/161 

انحراف از 
 برنامه

 خوب 4/91

 8/106 لدزفو دزفول 11
انحراف از 

 برنامه
47/116 

انحراف از 
 برنامه

 عالي 78/102

 51/204 رامهرمز رامهرمز 12
انحراف از 

 برنامه
05/131 

انحراف از 
 برنامه

56/157 
انحراف از 

 برنامه
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 مركز شهررديف
1388 1389 1390 

نتيجه درصدعملكرد
 ارزيابي

نتيجه درصدعملكرد
 ارزيابي

نتيجه درصدعملكرد
 ارزيابي

 خوب 100خيلي ضعيف 83/19 - - رامشير رامشير 13
خيلي ضعيف 0 ضعيف 17/30 - - گتوند گتوند 14

 11/114 شوش شوش 15
انحراف از 

 برنامه
67/117 

انحراف از 
 برنامه

59/152 
انحراف از 

 برنامه

 شوشتر 16
 77/114 شوشتر

انحراف از 
 برنامه

125 
انحراف از 

 برنامه
94/173 

انحراف از 
 برنامه

خيلي ضعيف 0 عالي 08/102 - - جنت مكان

 7/110 شادگان شادگان 17
انحراف از 

 برنامه
17/233 

انحراف از 
 امهبرن

04/181 
انحراف از 

 برنامه

 34/190دشت آزادگاندشت آزادگان 18
انحراف از 

 برنامه
68/121 

انحراف از 
 برنامه

82/136 
انحراف از 

 برنامه

 110 اللي اللي 19
انحراف از 

 برنامه
49/170 

انحراف از 
 برنامه

19/271 
انحراف از 

 برنامه

 97/128 خوب 21/95مسجدسليمانمسجدسليمان 20
حراف از ان

 برنامه
5/143 

انحراف از 
 برنامه

 58/221 ماهشهر ماهشهر 21
انحراف از 

 برنامه
 89/129 عالي 25/101

انحراف از 
 برنامه

خيلي ضعيف 0خيلي ضعيف 0 خوب 85/84 هنديجان هنديجان 22

 64/136 هفتگل هفتگل 23
انحراف از 

 برنامه
19/215 

انحراف از 
 برنامه

35/141 
انحراف از 

 هبرنام

 %73/127 درصد و ارزيابي كل 
انحراف از 

 برنامه
26/135% 

انحراف از 
 برنامه

47/132% 
انحراف از 

 برنامه
 

عملكرد بسيار باالي اكثريت مراكز به خصوص مراكز  9ي جدول ها با توجه به يافته
عملكرد مراكز  89. در سال باشد قابل تأمل مي 88هر در سال رامهرمز و ماهش ،اميديه
نيز  90ي، اميديه، ايذه، باغملك، هفتگل بيش از دو برابر تعهد بوده است. در سال آغاجار

اند. و آنچه كه در اين جدول   مراكز ايذه و اللي عملكردي بيش از دو برابر تعهد داشته
گونه  هيچ 88باشد مراكز كوثر و رامشير و گتوند و جنت مكان است كه در سال  چشمگير مي

و مركز گتوند كه در  90و  89. مركز هنديجان كه در سال ته استتعهد و عملكردي نداش
. همچنين مركز انديكا در سه سال متوالي هيچ گونه عملكردي نداشته است 90 سال
زير را  هتوان داليل عمد  ميدر تبيين اين يافته  .و عملكردي نداشته است گونه تعهد هيچ

 :برشمرد
 انديكا.  و وگتوند رامشير زيدون، وريه،تازه تأسيس بودن مراكزي مانند: منص -1
 مربوطه. شهرستان مراكز صنوف در عدم داشتن واحدهاي صنعتي و -2
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 .برشمرد نمايندگان بازديد آموزشي مراكز صنوف با عدم همكاري واحدهاي صنعتي و -3

اكثريت  ، عملكرد90و 89و 88سه سال  هر دهد، در طوركه جدول مذكورنشان مي همان   
 پايين تراز مراكز عملكرد معدودي از تعداد بوده است و مربوطه باالتر سبت به تعهدمراكز ن

گرديد. بنابراين مجموع  بحث قبلي ذكر در ،دهند كه داليل مربوطه نشان مي را خود تعهد
توجه  باشد و  مي آنها مجموع تعهد از بيشتر بسيار 90تا 88هاي  سال مراكز استان در عملكرد

شناسايي صنايع منطقه جهت  بازديد آموزشي كارآموزان و استان به امر مسئولين مراكز
 شايان ذكراست. آشنايي هرچه بيشتر،

 1388هاي  كلي مربوط به عملكرد سال هدهد اگرچه نتيج  مينيز نشان   10نتايج جدول 
ه ها مثبت بوده ولي ب بازديد آموزشي كارآموزان از صنايع و كارگاه همراكز در زمين 1390تا 

انحراف از برنامه   عنوان بهدرصد  47/132درصد و  26/135درصد،  73/127ترتيب با مقادير 
فوق بيانگر اين مطلب نيز است كه فعاليت مراكز آموزش  ه. نتيجاند مورد ارزيابي قرار گرفته

از  ها باالتر ها از لحاظ بازديد آموزشي كارآموزان از صنايع و كارگاه اي در اين سال فني و حرفه
 شده است.  بيني مي مقداري بوده كه پيش

بوده كه  ، توسط مراكز1اساس نفر ساعت گزارش عملكرد بر ،اين سؤال قابل توجه در هنكت
 و همچنين  تعداد اند هنمود ها بازديد كارگاه صنايع و توان آمار دقيق كارآموزاني كه از  مين

از آمار كل استخراج  محاسبه و اساعاتي كه عمل بازديد توسط كارآموزان صورت گرفته ر
 رود.  مي هاي پژوهش حاضر به شمار نمود به همين دليل اين مورد يكي از محدوديت

 بحث و نتيجه گيري
اي برادران استان خوزستان از  نتايج به دست آمده از ارزيابي كارايي دروني مراكز فني و حرفه

د داوطلبين و كاهش تعداد مربيان گيري است. افزايش تعدا چند نظر قابل بحث و نتيجه
دادهاي آموزشي ونربيانگر آنست كه الگوي رشد در 90-88هاي  در طي سال   مياستخدا

بر يعني  ي هزينهها ريزان هر قدر الگوي رشد داده . به اعتقاد برنامهانطباقي نبوده است
به همان  ،دآموز، آموزشگاه و نيروي آموزشي انطباق بيشتري با يكديگر داشته باش دانش

ي تدوين شده مجال بيشتري براي اجرا و حركت در جهت تحقق اهداف را ها ميزان برنامه
عملكرد  هي آموزشي دارد، مقايسها نچه اهميت بيشتري در ارزيابي برنامهآدارند. در واقع 

بيني شده نيست، بلكه ميزان انطباقي است كه الگوهاي انبساطي و  برنامه با اهداف پيش

                                                                                                                
 آموزشي هساعت استاندارد همان دور نفرات يك دوره در . حاصلضرب تعداد1
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قربان و ( دهند  ميي آموزشي اصلي در دوران مختلف فعاليتي از خود نشان ها داده انقباضي

حاكي از آنست كه  تعداد ي ارزيابي كاركنان اداري ها ). در حالي كه يافته1391همكاران، 
. كه اين امر موجب نهادينه شدن منفرد ز مراكز استان در حال افزايش استآنها در بعضي ا
ي مهم  ها توجهي به ديگر جنبه اي  و بي آموزشي نظام فني و حرفه يها يكي از درونداد
استخدام براي كاركنان وجود . از سوي ديگر ساختار مشخصي از نظر نوع آموزشي  است

ط كادر اداري . و فقو پيماني ندارند   مياي كه برخي از مراكز كادر اداري رس . به گونهندارد
باال رفتن  ،.  با اين وجودكز فاقد كادر اداري هستنداز مرا . و برخيقرارداد مشخص دارند

سطح تحصيالت دانشگاهي مربيان و كادر اداري بيانگر توجه سازمان به ارتقاي كيفي 
 . ي آموزشي استها داده

 اي استان و حرفه آموزش فني و مراكز در از سوي ديگر وضعيت كارآموزي درمحيط كار
براساس نفرساعت، داراي عملكرد  ها كارگاه نايع وص وضعيت بازديد آموزشي كارآموزان از

 ناشي از . در واقع اين عملكردباشد  ميكل استان  هاعالم شده توسط ادار تعهد از بيشتر بسيار
 قبولي همسو تئوري آن دارد و با كاهش درصد عملي آموزش نسبت به بعد توجه به بعد

 طلبد.   ميربط را بررسي وكنكاش مسئولين ذي ،باشد كه اين موضوع  مين

 منابع 
، اي استان كرمانشاه هاي فني وحرفه نرخ كارايي درآموزش همطالع ،)1386( ؛آبي، ص

 10ص 
خوداشتغالي   هاي در توسع هاي فني وحرفه نقش آموزش ،)1383( ؛ع امين بيدختي،

 شانزدهم/ هشمار اجتماعي/سال چهارم/ علوم انساني و هپژوهشنام ،در استان سمنان
 831سال

: تهران ،يند عملياتيآالگوها و فر ،مفاهيم ،ارزشيابي آموزشي، )1390( ؛ع ،بازرگان
سمت) مركز تحقيق و توسعه ( ها سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

 علوم انساني 
سازمان  تهران: ،ملي و روندهاي جهاني ههاي اساسي توسع چالش ،)1382؛ (باقريان، م

 ، چاپ اول. 1382مديريت صنعتي،
اي استان  حرفه هاي فني و آموزش نرخ كارايي داخلي در همطالع ،)1387؛ (بياتي، ج

 1ص كردستان،
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 هنگـر در حـوز   ي تحـولي و آينـده  هـا  و برنامـه  ها طرح ،)1391؛ (و ديگـران  ؛ك پرند،

سـازمان آمـوزش    تهـران:  عملياتي.هاي راهبردي و  اقدام ،اي هاي فني وحرفه آموزش
 . 1391كشور، اي فني وحرفه

فنـاوري سـازمان آمـوزش فنـي      سند راهبردي مهارت و ،)1390؛ (رند،ك، و ديگرانپ
 1390اي كشور، : سازمان آموزش فني وحرفهتهران اي كشور، وحرفه

 ابعـاد  كيفيـت  ارزشـيابي  اي، حرفه و فني آموزش و جوانان، )1386؛ (ح آبـادي،  زين

 شـهر  اي فهحر و فني يها آموزشكده بروندادهاي اقتصادي و اجتماعي فردي،

 .  5 هشمار زنان، پژوهش مجله ،تهران
اي بـا   ي فنـي وحرفـه  ها ررسي تناسب آموزشب ،)1390( ؛سعادتمند، ز ؛ش ،عبداللهي

 واحـد    ميمديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسال فصلنامه رهبري و درسي. هعناصر برنام
 81-100صص ،1390پاييز  ،3 هشمار سال پنجم، گرمسار.

 مجموعـه مقـاالت،   ،كشـور    ميكارايي دروني نظام آموزشي عمـو  ،)1374؛ (عزيززاده، ه
 پرورش استان تهران. انتشارات آموزش و

ي ها بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان در رشته ،)1382؛ (خاوري، ع  ؛صفارحيدري،  ح
نامـدي   پـژوش  ،اسـتان مازنـدران   سوم توسعه: همربوط به بخش صنعت در برنام

 .1383سال سيزدهم/ هشمار سال چهاردهم/ عي/علوم انساني و اجتما
نيم نگـاهي بـه عملكـرد وزارت كـار و امـور       -رنامه ب ،)1390( ؛ع قرائتي،م، فروزفر،

 آرمان: تهران   ميسسه روابط عموؤم ،اجتماعي در دولت دهم
 ؛ع ،بنـدور  و ؛ف ،نجـار زاده  ؛م ،محمـدزاده الري  ؛ط ،عرفانيـان اميـدوار   ؛ر ،فضـلي  ،ف ،قربان

 .تهران : به آفرين اخير . هسير تحول آموزش ابتدايي در سد ،)1391(
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 فازي MCDMبا تكنيك  ارزيابي كيفيت آموزش

 1فرهاد قاسميان

  چكيده
باشد.  ي خاص ميها ارزيابي كيفيت آموزش به علت ماهيت آن نيازمند روش

ي مختلف ارزيابي و ها در اين مقاله سعي شده است تا با به كارگيري تكنيك
د. به ه شوئي آموزشي اراها بندي، روش نويني در ارزيابي كيفيت دوره رتبه

ي كيفيت آموزش، از ها بندي و يافتن ميزان اهميت شاخص منظور اولويت
براي ارزيابي  .استفاده شده است (AHP)  يند تحليل سلسله مراتبيآفر

آوري  ي كيفيت آموزش، جمعها بر مبناي شاخص ها عملكرد هر يك از دوره
فته ي فازي انجام پذيرها وري مجموعهئبه كمك ت هاو تلخيص آن ها داده

نيز از  هاآن هي آموزشي و مقايسها بندي دوره است و در نهايت براي رتبه
 .سوده برده شده است TOPSISروش

 
 كيفيت، آموزش، مجموعه فازي.واژگان كليدي:  

                                                                                                                
                                                                    Email: farhad1352gh@yahoo.comمهندسي مكانيك،  . كارشناس1
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 مقدمه 
طور اعم و كسب  آموزش و فراگيري علوم به و متخصصان، نظران صاحب هامروزه به اعتقاد هم

ناپذير  عنوان يك ضرورت اجتناب ي تخصصي به طور اخص بهها ي الزم در زمينهها مهارت
 كالن برخوردار است. هاي در امر توسع اجتماعي از اهميت و جايگاه ويژه

گيرد كه افراد انساني  ميت ئله نشئاين اهميت به ويژه در شكل خاص خود از اين مس
حدود خود را در ميدان ي نامها م با پرورش خواهند توانست تواناييأتنها به مدد آموزش تو

آموزش در پيشرفت اقتصادي اجتماعي، فرهنگي،  هبه مالحظ، ظور برسانند هعمل به منص
ريزان آموزشي واقع شده است. اطالعات به دست  كيد برنامهأارزيابي كيفيت آموزشي مورد ت

نابع آموختگان، مدرسان و اساتيد م آمده از ارزيابي بيانگر كيفيت فعاليت فراگيران، دانش
 و مديريت آموزشي است. ها رساني، كتابخانه اطالع

 لهئبيان مس
به علت كيفي بودن ماهيت امر آموزش، سنجش و ارزيابي اثر بخشي آن نيز بسيار دشوار 

ي ها كه روشبه رغم اين .گذارند ميثير أي زيادي بر آن تها باشد، چرا كه عوامل و متغير مي
ي ها ه شده است، اما هنوز هم در بيشتر شركتئگوناگوني براي سنجش كيفي خدمات ارا

 هشود كه از آن جمله تهي ميو سنتي استفاده  مي و متدهاي بسيار قدي ها ايراني از روش
بسيار جاي بحث دارد و همچنين استفاده از طيف  هايي كه روايي و اعتبار آنها نامهپرسش

 است مسلماً زياد و بسيار متوسط، زياد ،كم ،ر كمي بسياها ليكرت كه اغلب شامل گزينه
ي آموزشي دارند و بايد در ارزيابي هر دوره ها ثير بيشتري بر كيفيت دورهأبرخي از عوامل ت

 ها ي فعلي اوزان مساوي به هر يك از شاخصها بيشتر مدنظر قرار گيرند، اما استفاده از روش
ي به روش فعلي ي آموزشها دهد و اين يكي ديگر از عوامل ضعف ارزيابي كيفيت دوره مي
چنين در مواردي كه پرسش شوندگان داراي قطعيت نظر نيستند، يعني تعريف  باشد. هم مي

فوق كارايي چنداني ندارد،  هدقيقي براي متعيرهاي كيفي در ذهن همگان وجود ندارد شيو
ال شوندگان در نظر گرفت و اين يكي ديگر از معايب ؤاي از انتخاب براي س بلكه بايد بازده

جهت ارزيابي كيفيت  ،ين تشخيص و تعيين معيارهاي مناسبارزيابي فعلي است. بنابرا هوشي
تواند به حل  مي ها اساس اين شاخصبر ها آموزش همچنين سنجش عملكرد هر يك از دوره

ي آموزشي ادامه ها اين مشكل كمك فراواني كند. چنانچه روند فعلي ارزيابي كيفيت دوره
ثري در ؤتوان اقدام م ميپي برد و در نتيجه ن ها قوت و ضعف اين دورهتوان به نقاط  مييابد، ن

نسبت به يكديگر  ها بندي دوره انجام داد. همچنين مقايسه و رتبه ها جهت بهبود كيفيت دوره
باشد. با توجه به موارد يادآوري شده از آن جايي كه ارزيابي كيفيت  ميپذير ن نيز امكان
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باشد از اين رو با توجه به  مي ها زهاي اساسي بسياري از سازماني آموزشي يكي از نياها دوره

از اين رو در تحقيق حاضر پس از  رسد. ميي فوق انجام اين تحقيق، ضروري به نظر ها كاستي
ال ؤس 3به  (SEEQ) ي ارزيابي كيفيت آموزش ار روي مدلها شناسايي معيارها و شاخص

ي فازي پاسخ داده ها وري مجموعهئو ت MCDMي ها اساسي زير با استفاده از برخي روش
  .شده است

 ي كيفيت آموزش به چه ميزان است؟ها اهميت هر يك از معيارها و شاخص -1
 گونه است؟آماري مورد مطالعه)چ هدر جامع( ي آموزشيها عملكرد هر يك از دوره -2
 ؟ي آموزشي نسبت به هم چگونه استها بندي دوره اولويت -3

 ت آموزشچارچوب و روش ارزيابي كيفي
اي  ي مناسب براي اين پژوهش مطالعات كتابخانهها براي ارزيابي و استخراج معيارها و شاخص

 اند.   ي مختلفي مورد بررسي قرار گرفتهها وسيعي صورت گرفته و مدل
 اي است تحت عنوان از جمله تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفته است مقاله

انجام پذيرفته است. اين پژوهش  »فيت آموزش كارآموزانو كي ها ي آموزشي شركتها انگيزه«
كيفيت آموزش كه بر خروجي آموزشي  هي صورت گرفته در زمينها برخالف اكثر پژوهش

كيد دارند. به ورودي آموزشي توجه دارد و كيفيت آموزش تالش يك شركت در سازماندهي أت
زيادي قابل دستيابي باشند مدنظر ثيرات  آموزش تا حد أاي كه ت آموزشي و انجام كار به شيوه

باشند در نظر  ميثر ؤشاخص عمده را كه بر كيفيت آموزش م 9قرار گرفته است. تحقيق فوق 
 گرفته است.

سيستم  هبراي توسع ISO و مفاهيم TQM در تحقيق ديگري كه تحت عنون كاربرد   
كيفيت  جامع و  تضمين كيفيت در آموزش عالي انجام پذيرفته است به بررسي اثر مديريت

ي تايلند پرداخته شده است. در اين تحقيق ها بر كيفيت آموزش در دانشگاه ISOمفاهيم 
 اند. طور وسيعي انتخاب و مورد ارزيابي قرار گرفته به ها معيارها و شاخص

نفعان تشكيل شده  يند، درونداد، برونداد و ذيآمعيار اصلي شامل فر 4پژوهش فوق از   
شاخص و  2شاخص و معيار برونداد از  3يند از آشاخص، معيار فر 8ونداد از است كه معيار در

گيري درجه  شاخص تشكيل شده است. در نهايت با اندازه 5نفعان از  در نهايت معيار ذي
به دست آمد كه درجه بااليي از اعتبار  a/.=95 اعتبار مدل جديد، ضريب آلفاي كروتباخ برابر

ب عنوان چارچو نشان داده شده است به 1 اين مدل كه در نمودار دهد. از اين رو ميرا نشان 
 .نظري اين تحقيق انتخاب شده است

 



  فازي MCDMارزيابي كيفيت آموزش با تكنيك                                                
 

 

150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي ارزيابي كيفيت آموزشه معيارها و شاخص)1( نمودار  

 خواني محتواي سواالت هم

 ها به صورت عملي مون آموختهآز

 ايجاد مكانيزم بازخورد مناسب

 رزيابيا هاي منصفانعه بودن روش

 كاربردي بودن مطالب و محتواي كتاب

 ثر بودن تكاليف ارائه شدهؤم

ارزش علمي، 
يادگيري و 

 كاربردي درس

 مهيج بودن وچالش برانگيز بودن دوره

مطالب خواندني وتكاليف

تعامل گروهي . مشاركت
 

در دسترس بودن مدرس

جامعيت مطالب آموزش
 داده شده

 امتحان ونمره گذاري

ش
موز

ت آ
يفي

ك
 

 مطابقت مطالب با اهداف مشخص شده

 ت در مباحث كالسيق فرگيران ببه شركتشو

 كمك به انتقال آموخته ها توسط مدرس

 هاي مفيد پذيرفتن انتقاد

 ارتباط دوستانه مدرس با فراگيران

 واقعي مدرس به فراگيران ةعالق

 دسترسي كافي فراگيران به مدرس

 ثير در جهت افزايش عالقه به حرفه وشغلأت

 ثير در جهت تسهيل انجام كارأت

 اجرايي بودن آموخته ها

 ده با نياز هاي فراگيرانارتباط آموزش عرضه ش

 عالقمندي مدرس به درس

 پويايي و فعاليت مدرس در هدايت كالس

تسعيل ارائه شوخ طبعي و روحيه خوب مدرس جهت
 سبك ارائه درس توسط مدرسطال

 شفاف بودن تضيحات درس

 مناسب بودن محتواي دوره

 معاني و مفاهيم به موضوع درسي ةمقايس

 مناسب بودن اندازه و حجم منبع آموزشي

 نقطه نظرات ديگران و ارائه ديدگاه

 روز بودن مطالبه ب تازه و

 هاي كاربردي ارائه مثال

القه واشتيلق مدرس بهع
 موضوع درس

روشني وسازمانبندي 
 مطالب
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 (AHP) فرآيند تحليل سلسله مراتبي
  .گام عمده است 4به كارگيري اين روش مستلزم 

گيري به صورت سلسه مراتبي  له و هدف از تصميمئاول، مدل سازي: در اين گام مس گام
و  ها عناصر تصميم شامل معيار آيد. مياز عناصر تصميم كه باهم در ارتباط هستند، در 

 باشد. ميي تصميم ها و گزينه ها شاخص
اخص اساس هر ش ي مختلف تصميم، برها گام دوم، قضاوت ترجيحي: مقايسه بين گزينه

 شود. ميمورد اهميت شاخص تصميم و با انجام مقايسات زوجي قضاوت  صورت گرفته و در
ي نسبي وزن و اهميت عناصر تصميم نسبت به هم از طريق ها گام سوم، محاسبات وزن

 شود. مياز محاسبات عددي تعيين  همجموع
تصميم صورت  يها بندي گزينه ي نسبي اين گام به منظور رتبهها ، ادغام وزنگام چهارم

 .پذيرد مي

 دو تئوري مجموعه فازي 
مفاهيم انتزاعي، در انعكاس مظاهري از جوانب شناخت شهودي و زواياي احساسات انساني 

اي را برخوردار هستند و بر اين پايه، بسياري از تجليات رفتاري  ي خاصهها ظرافت ظرفيت و
ذهني به رخسار عيني  هاز صور اند، به عبارتي به سامان گرديده و در شرف عمل در آمده

 اند. ده شدهنكشا
 مجموعه فازي �

 هاي از فاصل سترهگي فازي يك زير مجموعه از اعداد حقيقي هستند كه ها مجموعه
 عنوان مثال در اين پژوهش اصالح كيفيت دهند. به مياطمينان عقايد و نظرات را ارائه 

دقيق ميسر  طور كامالً گيري آن به زهزباني بيان شده است كه اندا هآمورش به عنوان يك واژ
رهاي رياتي يشوند متغ مييي كه موجب كيفيت امر آموزش ها باشد زيرا هر يك از شاخص مين
به صورت يك بازه صورت  زي نيجبايست ارزيابي و نظرسن ميا نادقيق هستند. بدين جهت ي
 شده است.داد فازي استفاده عيدن نظرات فراگيران اجاز اين رو براي سن يرد.ذپ

 اعداد  فازي مثلثي �
به صورت رابطه تعريف R روي  ور ساده عدد مثلثي با تابع عضويتط يا به Aعدد مثلثي 

    .گردد مي
به  0-100باشد كه در مقياس  مي =LMU (A( شكل كلي اين تابع عضويت به صورت تابع 

 براي نشان دادن نظرتواند  ميطور مثال فراگير  پردازد به ميگيري نظرات فراگيران  اندازه
متوسط ) ( ) =60و 50و 40( توسط بودن يك شاخص از تابع عضويتشخصي خود راجع به م

ترين امتياز براي  زيابي كننده محتملبدان معني است كه به نظر شخص ار استفاده كند اين
 باشد. مي 50اين شاخص برابر 
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و  40وان به اين شاخص داد عدد ت ميترين امتياز ممكني كه  ترين امتياز با پايين بدبينانه

 باشد. مي 60تواند كسب كند عدد ميترين يا باالترين امتيازي كه شاخص   خوش بينانه
اي ليكرت  مرحله 5ي طيف ها بايست از ميان گزينه ميدر مقايسه با روش سنتي كه ارزياب 

به شخص يك گزينه را انتخاب كند، اين روش آزادي عمل و قدرت انتخاب زيادي  اجباراً
نظر خود را به صورت سه امتياز راجع به يك  3در اين پژوهش فراگير . دهد ميارزيابي كننده 

 M ترين  امتياز محتمل 1دهد بدين معني است كه اين شاخص با درجه عضويت  ميشاخص 
 و باالترين امتياز ممكن  Lترين امتياز ممكن كند و با درجه عضويت صفر پايين ميرا انتخاب 

U  امتيازات كمتر از   ميآن است كه تما هدهد اين امر نشان دهند ميبه شاخص راL  و بيشتر
 و همچنين امتيازات بين (L.M) ضويت صفر هستند اما اميازات بينداراي درجه ع Uاز 

(M.U) صفر تا يك هستند پس داراي مطلوبيتي بيشتر از صفر و  داراي درجه عضويت بين
توانسته آنها را نيز با مطلوبيت كمتري  ميسخ دهنده كمتر از يك هستند كه شخص پا

 .انتخاب كند
 ارزش كلي قضاوت فازي  �

ي آموزشي داراي ادراكات مختلفي نسبت ها از آنجايي كه فراگيران شركت كننده در دوره
دهند  ميامتيازاتي كه هر كدام  باشند قطعاً ميي كيفيت آموزش ها به هريك از شاخص

بيبه يك ارزش كلي از هر شاخص، اقدام  اين رو براي دست يا باشد. از ميران گدي متفاوت با
يك عدد فازي مثلثي E با فرض اينكه . به محاسبه ميانگين نظرات فازي افرادگرديده است

به اين ترتيب با يكپارچه  .آيد ميباشد، ميانگين اعداد فازي مثلثي از فرمول زير به دست 
 3 ها ي آموزشي براي هريك از شاخصها هريك از دورهسازي نظرات افراد شركت كننده در 

 باشد. ميآيد كه حاصل ميانگين نظرات فراگيران  ميعدد فازي بدست 

 فازي زدايي 
بنابراين الزم است كه  نظر خواهي فازي براي هر شاخص، يك عدد فازي خواهد بود. هنتيج

 ي خارج كرد.ي به دست آمده در طي ارزيابي آموزش را از حالت فازاعداد فاز
به عبارت ديگر فازي زدايي تكنيكي است براي تبديل اعداد فازي به اعداد حقيقي 
قطعي. روشي كه در اين تحقيق جهت فازي زدايي استفاده شده است موسوم به روش عالمت 

 .]10[ت) آورده شده اس3-5( بطهباشد كه در را مياي  فاصه

 
به مركز ناحيه نيز براي فازي زدايي همچنين در اين تحقيق از روش ديگري موسوم 

 باشد. مينشان دهنده اين روش فازي زدايي  هاستفاده شده است كه رابط
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 تاپسيس
باشد كه زير گروه سازشي كه زيرگروه سازشي  ميي زيرگروه سازشي ها تاپسيس يكي از روش

مجاز  ها صي جبراني مبادله بين شاخها در مدل .مدل جبراني استي ها نيز خود از زير گروه
است يعني به طور مثال ضعف يك شاخص ممكن است توسط امتياز شاخص ديگري جبران 

 بندي در روش رتبه. ]1[باشد مي  MADMيها ي جبراني يكي از زير شاخهها شود. مدل
TOPSIS آل حل ايده انتخابي بايد كمترين فاصله از راه هبه اين صورت است كه گزين (A)  و

نيز اين روش  ي ورودي موردها باشد داده (A) ه حل ايده آل منفيبيشترين فاصله از را
 از است  عبارت

 Wبردار اوزان  -1
 گيري، ماتريس تصميم -2

 
 T0PSISالگوريتم روش  �

مقياس شده با استفاده  گيري موجود به يك ماتريس بي تبديل ماتريس تصميم -گام اول
 از فرمول:

 .دباشن ميگيري  عناصر ماتريس تصميم rijرآن كه د
 :عنوان ماتريس اوزان بهWمقياس وزين با مفروض بودن بردار ايجاد ماتريس بي -گام دوم

مقياس و قابل مقياس  در آن بي ها ماتريسي است كه امتيازات شاخص NDبه طوري كه 
 ماتريسي قطري است كه فقط عناصر قطر اصلي آن غير صفر خواهد بود. WNNاند و  شده

 حل ايده آل و راه حل ايده آل منفي خص نمودن راه اش -گام سوم 
 :شود ميتعريف  (-A) و براي گزينه ايده آل منفي (+A) براي گزينه ايده
 فاصه)( جدايي هانداز همحاسب -گام چهارم

  ،روش اقليدسي بدين قرار است ازبا استفاده  ها ام با ايده آ  هگزين هفاصل
آل اين نزديكي نسبي به صورت زير  نسبي به راه حل ايده Ai محاسبه نزديكي -گام پنجم

 :شود ميتعريف 
له أي موجود درمسها موان گزينه CL اساس ترتيب نزولي بر ها بندي گزينه گام ششم رتبه

 .بندي كرد را رتبه

 روش شناسي 
طور خالصه  گام اصلي تشكيل شده است كه به 4ارزيابي كيفيت آموزش دراين مقاله از  هروي

اي مدلي مناسب  شده است در اولين گام با انجام مطالعات كتابخانه نشان داده ]2[در نمودار
ي ارزيابي كيفيت آموزش يافته شده است. در گام دوم با ها يارها و شاخصعبراي يافتن م
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بندي  به مقايسه و رتبه AHPي يافته شده و به كمك تكنيكها استفاده از معيارها و شاخص

 .ر پرداخته شده استنسبت به يكديگ ها اين معيارها و شاخص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 چارچوب ارزيابي كيفيت آموزش)2( نمودار

 
 جامعه آماري  �

ي آموزشي كه توسط واحد ها كنندگان در دوره آماري در اين تحقيق، شركت هجامع
برگزار شده  1390لغايت اسفند ماه  1390 اي  از فروردين ماه اجرايي آموزش فني و حرفه

اند  ماه برگزار شده 12ي آموزشي كه در طي اين ها دوره هكه هم باشند بدين ترتيب مياست 
آماري  هعنوان جامع به ها كننده در اين دوره افراد شركت  مياند و تما مورد ارزيابي قرار گرفته
 باشد: ميدوره انتخابي زير  8شامل  ها اند اين دوره اين پژوهش انتخاب شده

 نفر شركت كننده  8دستي با الكترود  آموزش جوشكاري قوس الكتريك با -1
 نفر شركت كننده  10تراشكاري با هدور -2
 نفر شركت كننده 5با  EFQMآموزشي  هدور -3
 نفر شركت كننده  ISO 10 آموزشي آشنايي هدور -4
 نفر شركت كننده  15آموزشي تخصصي بازرسي جوش با  هدور -5
 نفر شركت كننده  9آموزشي درودگري با  هدور -6
 نفر شركت كننده  10شت با آموزشي ايمني و بهدا هدور -7
 نفر شركت كننده  10آموزشي تعمير خودرويا  هدور -8

 و شاخص هاي كيفيت آموزشمعيارها 

 هاي شاخص ها وزن

 ارزيابي عملكرد دوره ها

 رتبه بندي دوره هاي آموزشي

AHP 

Fuzzy theory 

Topsis 
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آوري نظرات كارشناسان آموزش و اساتيد پيرامون تعيين اهميت  همچنين براي جمع

نفر استفاده گرديده است كه اين افراد شامل  27ات راز نظ ها شاخص هريك از معيارها  و
 .باشند مياي  مربيان مراكز آموزش فني و حرفه و كارشناسان آموزش

 ها يافته
  ها اوزان نهايي شاخص �

 .باشد مي ها ال اول اين تحقيق مربوط به اهميت يا وزن هر يك از شاخصؤس
اوزان هر يك از معيارها  و اوزان هر  هدهندنشان  هدر نگار AHPنتايج حاصله از تكنيك 

خص در وزن معيار مربوط با ضرب وزن هر شا .اشدب مينسبت به معيار خود  ها يك از شاخص
وزن نهايي هر شاخص حاصل شده است كه اين مقادير در ستون سمت چپ نگاره  ،به آن

شاخص ميزان اهميت آن شاخص در امر كيفيت  اوزان نهايي هر مقادير .اند نمايش داده شده
ل با غالقه به حرفه و شثير در جهت افزايش عأطور مثال شاخص ت به .دهد ميآموزش را نشان 

ه شده با اهداف مشخص شده با ائاول و شاخص مطابقت داشتن مطاب ار ه) رتب6903(امتياز 
االت ؤخواني محتواي س دوم را كسب كرده است و به همين ترتيب شاخص هم هامتياز رتب

ان اين ترين رتبه را از نظر اهميت در مي كيدات مدرس در كالس با امتياز پايينأامتحاني با ت
 ي كيفيت آموزش كسب كرده است.ها شاخص
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 گيري عملكرد كيفيت آموزش هر دوره آموزشي  اندازه
ي آموزشي ها ال دوم اين پژوهش مربوط به بررسي عملكرد هر يك از دورهؤس

 باشد. مي
شده آموزشي خواسته  هدور ال دوم  اين پژوهش از شركت كنندگان در هرؤبراي پاسخ به س

   هترين امتياز ممكن در باز ترين امتياز ممكن و پايين محتمل ،است كه باالترين امتياز ممكن
آوري  را به هر شاخص كيفيت آموزش بدهند. اين نظرات به صورت فازي جمع 100-0
ستون از  3ميانگين فازي نظرات شركت كنندگان براي هر دوره  هاند در نهايت با محاسب شده

باشد بدست آمده  ميترين امتياز  ترين و پايين ، محتملميانگين باالترين هاعداد كه نمايند
 است.

 هايي در نهايت عملكرد هر دور با فازي زدايي اين اعداد فازي به روش عالمت فاصله
دهد به عنوان نمونه  ميآموزشي در هر شاخص مشخص شده است. نگاره اين نتايج را نشان 

) 8841و 55 و2571( يجوشكاري كه داراي اعداد فاز هي اولين شاخص از دوريفازي زدا
  .باشد مي

عملكرد دوره بهتر و  تر باشد نزديك 100باشد كه هرچه اين اعداد به  ميالزم به تذكر 
يي كه در ها در نگاره دوره .رددگ ميتر ارزيابي  هرچه صفر نزديكتر باشند عملكرد دوره ضعيف

با  ها اند فازي زدايي از داده تر نشان داده شده يرهاند ت هر شاخص بهترين عملكرد را داشته
روش مركز ناحيه نيز انجام پذيرفت كه نتايح حاصله از اين روش همبستگي بااليي با روش 

 اي دارد. عالمت فاصله
 بندي نهايي  رتبه �

 ي آموزشي با استفاده از تكنيك تاپسيس نياز به ماتريسها بندي نهايي دوره براي رتبه
بدست  ها بندي شاخص باشد. ماتريس اوزان به وسيله رتبه ميگيري  ماتريس تصميمو  Wاوزان

و  ها باشد كه اعضا روي قطر اصلي همان اوزان شاخص مي 29=29آمده است اين ماتريس 
باشد كه  مي 29=8گيري نيز يك ماتريس باشد. ماتريس تصميم مياعضا ديگر همگي صفر 

فاده از روابط در بخش تباشد. با اس ميآموزشي  شامل اعداد فازي زدايي شده هر دوره
آل و  ي آموزشي از لحاظ نزديك بودن به جواب ايدهها بندي و امتيازات هر يك از دوره رتبه

 باشد. ميآل منفي به شرح نگاره  دوري از جواب ايده
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 ي آموزشي نسبت به هم با اعداد فازيها بندي هر يك از دوره رتبه )1( جدول

ره آموزشينام دو رتبه  امتيار كسب شده 
954/0 جوشكاري دستي با قوس الكتريك 1  
 577/0 زبان انگليسي 2
 570/0 استانداردهاي جهاني مواد نسوز 3
تخصصي ديگبانان هدور 4  536/0 
5 EFQM 492/0 
6 5S 468/0 
 399/0 ايمني و بهداشت گروه 7
8 iso 311/0 

به  ها بندي دوره اعداد فازي با اعداد قطعي، رتبهدست آمده از ه نتايج ب هبه منظورمقايس
بندي در  نيز انجام پذيرفته است نتايج اين رتبه اعداد قطعي)( ترين امتيازات كمك محتمل

  .نگاره نمايش داده شده است
 

ي آموزشي نسبت به هم با اعداد قطعيها رتبه بندي هر يك از دور )2( جدول   
ب شدهامتيار كس نام دوره آموزشي رتبه  

954/0 جوشكاري دستي با قوس الكتريك 1  
 577/0 زبان انگليسي 2
 570/0 استانداردهاي جهاني مواد نسوز 3
تخصصي ديگبانان هدور 4  536/0 
5 EFQM 492/0 
6 5S 468/0 
 399/0 ايمني و بهداشت گروه 7
8 iso 311/0 

 

از دو روش فازي و  بندي حاصل اي اسپير من بين نتايج رتبه ضريب همبستگي رتبه
باشد كه نشان دهنده همبستگي بسيار باالي نتايج حاصل از دور روش  مي 976قطعي برابر با 

 5ي ايمني و بهداشت گروه با ها بندي دوره فوق رتبه هباشد تنها تفاوت حاصل از دو نتيج مي
 باشد. مي
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توان  ميداده است با توجه به اوزان به دست آمده براي هر شاخص كه در نگاره نيز نشان 

 را به صورت نگاره رتبه بندي كرد: ها به طور كلي از لحاخظ اهميت، شاخص
 

 از لحاظ اهميت ها اولويت شاخص)3( جدول 
ي بسيار ها شاخص

 – ميعوامل عل( مهم
)كاربردي  

و  عوام مربوط به كاربردي بودن مطالب به روز بودن
بار داراي ارزش و  مطالب كه اجرايي بودن جامع بودن

.مناسبي باشند  ميعل  
 ي مهمها شاخص

نياز  عوامل مرتبط با(
)فراگيران  

ه ئعوامل مربوط به تسهيل انجام كار و ارتباط آموزش ارا
ي فراگيران و همچنين شفاف بودن آموزش ها شده با نياز

ه شدهئارا  

ي متوسط ها شاخص
)عوامل عاطفي(   

اگيران عوامل مربوط به ارتباط و صميميت بين مدرس و فر
توانند به راحتي با نكه فراگيران بدون ترس يا مانعي بو اي

مندي مدرس  همدرس ارتباط برقرار كنند و همچنين عالق
 به فراگيران و درس

ي كم ها شاخص
عوامل ( اهميت 

)وريكيئت  

يي پيرامون ها وريكي و بحثئمربوط به مباحث ت لعوام
.نقطه نظرات ديگرن كه چندان كاربردي نيستند  

ي بسيار ها شاخص
عوامل ( كم اهميت

)ارزشيابي  
گذاري و ارزيابي فراگيران عوامل مربوط به امتحان و نمره  

 هاوپيشنهاد  گيرينتيجه
نتايج حاصل از فازي زدايي نظرات شركت كنندگان به منظور ارزيابي كيفيت آموزش هر يك 

هر چه مقادير به مقدار  ي آموزشي در نگاره نشان داده شده است در اين نگارهها از دوره
نزديكتر باشد نمايانگر عملكرد عملكرد بهتر دوره و هرچه به مقدار  100ماكزيمم خود يعني

تر باشند نشانگر عملكرد ضعيف دوره از نظر كيفيت آموزشي  نزديك نيمم خود يعني صفرمي
 هدور بودن طور مثال در مورد شاخص اول يعني مهيج بودن و چالش برانگيز باشد. به مي

امتياز بهترين رتبه را در ميان سايز  67778 واد نسوز باي جهاني مها آموزشي، دوره استاندارد
به دست آورده است و اين يعني اينكه اين دوره امتياز باالتر از متوسط يعني قوي را  ها دوره

 10جوشكاري در  هگردد كه دور ميبه دست آورده است با نگاهي اجمالي به نگاره مالحظه 
 هشاخص دور 7ص باالترين امتياز را كسب كرده است و به همين ترتيب دوره زبان در خشا

EFQM  هشاخص دوره 3در ISO تخصصي ديگبانان در يك  هو دور صدر هيچ شاخ
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شاخص و  2ايمني و بهداشت گروه در  هشاخص و دور 5استاندارد مواد نسوز در  هشاخص دور

 .اند ا كسب كردهدوره در هيچ شاخص بهترين امتياز ر
آل و  ز لحاظ نزديكي به جواب ايدهي آموزشي برگزار شده اها بندي كيفيت دوره رتبه

آل منفي به صورت نگاره نمايش داده شده است نتايج نشان دهنده آن  دوري از جواب ايده
 8 آموزشي جوشكاري دستي با قوس الكتريك باالترين رتبه را در ميان اين هكه دور تاس

 هدور .دوم جاي گرفته است هزبان انگليسي در رتب هاست. دور وزشي داشتهدوره آم
 چهارم  هآموزش تخصصي ديگبانان در رد هسوم و دور هاستانداردهاي جهاني مواد نسوز در رد

EFQM 5 در رديف پنجمS در رديف ششم ايمني و بهداشت گروه در رديف هفتم و ISO  
بندي با اعداد قطعي نيز بسيار نزديك به  صل از رتبههشتم جاي گرفته است. نتايج حا هدر رد

بندي با اعداد  بندي با اعداد قطعي نيز بسيار نزديك به نتايج حاصل از رتبه نتاج حاصل از رتبه
هفتم ر  هرتب EFQM هرتبه ششم و دور هباشد با اين تفاوت كه در روش قطعي دور ميفازي 

ششم را كسب  هرتب EFQM ههفتم و دور هرتب هاند اما در روش فازي دور كسب كرده
ييد كننده روش قطعي باشد اما در اين تحقيق به أاند در حالت كلي روش فازي بايد ت كرده

اند همبستگي حاصل از  علت استفاده از اعداد فازي مثلثي كه در بيشتر موارد قرينه نيز بوده
 .دو روش بسيار باال بوده است

شود متوليان امر آموزش روي  مياز اين تحقيق پيشنهاد دست آمده ه با توجه به نتايح ب
ي كيد بيشترأاند ت يي كه امتياز بيشتري براي ارزيابي كيفيت آموزش كسب كردهها شاخص

بپردازند به  ها طور مداوم سنجش اين شاخص مناسب به  ميداشته باشند و با ايجاد مكانيز
با  ه شدهئم ميزان رابطه بين آموزش ارايي با فواصل زماني كها مثال با انجام ارزيابي طور

 .اهداف مشخص شده را بررسي كرد
گيرند  ميكيد قرار أتر در امر كيفيت آموزش بيشتر مورد ت ي مهمها به اين ترتيب شاخص

در بعضي از  ها شود با بررسي علل پايين بودن برخي امتيازات شاخص ميهمچنين پيشنهاد 
يابي كرده و در صورت لزوم كارهاي پژوهشي ديگري در  يشهرا ر ها نقاط ضعف اين دور ها دوره
رابطه با تشويق  پيشنهاد بعدي اين پژوهش در .انجام پذيرد ها علل ضعف اين شاخص هزمين

بيشتر فراگيران   ميرا كه اين امر موجب دلگرچي آموزشي با عملكرد باال است ها مناسب دوره
ي بعدي با الگو قراردادن ها د تا فراگيران دورهشو ميگردد و موجب  مي ها و مدرسين ان دوره

به محققيني كه  .كيفيت آموزش كسب كنند ي برتر انگيزه بيشتري براي بهبودها دوره
تر در  گردد با بررسي دقيق مي باشند توصيه ميمند به پژوهش در زمين كيفيت آموزش  هعالق

مورد بررسي خود را  ي مناسب مكانها و شاخص ها ادبيات موضوع كيفيت آموزش مالك
ي مبهم با زباني به ها ي مختلف ديگري كه براي تبديل واژهها از روش استفاده بيابند و با

همچنين به  ،تر سازند د ارزيابي كيفيت آموزش را پربارتر و غنياروجود د  ميي كها واژه
وجه به شود با ت ميباشند توصيه  ميمحقيقي كه مايل به ادامه و تكميل اين كار تحقيقي 
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ان كيفي آموزش و آن يم طاند ارتبا ي كيفيت آموزش كسب كردهها امتيازي كه شاخص

كه محققين  ي كيفيت آموزش كسب كرده استها را بررسي كنند ميان شاخص ها شاخص
 هافزايش عالق ثير آن برأه شده و تئتوانند با بررسي رابطه بين كيفيت آموزش ارا ميبعدي 

گيري اين رابطه نمايند همچنين اين  حرفه خود اقدام به اندازهشركت كنندگان به شغل و 
باشد پژوهشگراني كه تمايل دارند  ميي مهم ديگر قابل اجرا  ها عمل براي ساير شاخص

ي ديگر و يا حتي مراكز ها يا سازمان ها چنين سيستم ارزيابي كيفيت آموزشي را در شركت
تفاده از كارشناسان و اساتيد خبره در اين توانند به شرط اس ميآموزش عالي پياده كنند 

فازي نيز براي باالتر بردن دقت نتايج تحقيق  TOPSISفازي و يا  AHPزمينه از روش 
 .استفاده كنند

 منابع
 .دانشگاه تهران :تهران ،ي چند معيارهها تصميم گيري .)1383( م ،اصغرپور

ارزشيابي مجموعي از  ويني وراهنماي ارزشيابي تك .)1960( ا ،كظيمي & ،و .ب ،بلوم
 .دانشگاه تربيت معلم :تهران ،آموزان ي دانشها آموخته

 .ايشيف :تهران ،منطق فازي و كاربرد آن در مديريت .)1381( م ،ح ،ج ،بوجادزيف
، ها وري سازمان آموزش نيروي انساني فراگردي در افزايش بهره .)1381( ب ،ورآرمنپ

  .مجموعه مقاالت
 ،اصول سياسي برنامه ريزي درسي و آموزشي .)1376( ع ،تقي پور ظهيري و ،د ،تايلر

 .دانشگاه تهران: تهران
 .دانشگاه پيام نور ،ي ارزشيابي آموزشيها روش .)1379( ع، كيامنش
 .كتاب دانشگاهي: تهران ،پژوهش عملياتي پيشرفته .)1383( م ،مهرگان
فصلنامه  ،يريت آموزش و پرورشراهبردي در مدكيفيت گرايي  .)1371( چ ،هورتيز

  .مديريت آموزش و پرورش
 .مركز دانشگاهي :تهران ،ارزشيابي آموزشي .)1371( ع ،كيامنش & ،چ،هورتيز

Herbert, w.  (1976). student evealuation of education quality.  
sheng, h., tscuur, s., & te, y. c.  (2002). the evalution of airlin sevvice 

quality by fuzzy mcdm .  
 
 



 
 

 سطح در اي حرفه  يها صالحيت و ها گواهينامه اعتباربخشي
 راهكارها و ها چالش :المللي بين

1ايزدي صمد دكتر  
2تيموري ميترا   

 

 چكيده
 كشـور  يـك  نـوآوري  و توليد سرمايه، كه است اين شود مي استنباط شدن جهاني از اكثراً كه  ميمفهو

 نمـوده  رخ شدن، جهاني به پاسخ در كه شدن ليالمل بين فرآيند .شود مين محدود ملي مرزهاي توسط
 آمـوزش  اسـت.  نموده تر المللي بين را ها زندگي و داشته حضور بشر زندگي يها عرصه ميتما در است،
 يهـا  سياست از كه آتي) و فعلي( كار بازار نيازهاي با متناسب كارآمد و ماهر متخصص، انساني نيروي

 فاصـله  نتـوان  چنانچه است. المللي بين و جهاني هجامع از تأثرم نيز باشد، مي كشور اشتغال نظام كلي
 عمـالً  اي حرفـه   صـالحيت  نظـام  داد، كـاهش  جهاني استاندارد سطح با را كار نيروي شايستگي سطح

 بخشـي  اعتبـار  كشـور،  اشـتغال  و مهارت نظام كنوني الزامات از يكي بنابراين گردد. مي تلقي ناكارآمد
 رسـميت  اسـت.  المللـي  بـين  سطح در كارآموزان، توسط شده كسب  اي هحرف  يها صالحيت و مدارك
 يهـا  نامـه  گـواهي  ارزيـابي  بـا  مـرتبط  هايفرآينـد  سـازي  استاندارد نيز و ملي مدارك انواع به بخشي
 اشـتغال  نظـام  خالء اي حرفه  صالحيت احراز جهت مستند تجربيات و تحصيلي مدارك آموزي، مهارت
 شماري بي فوايد ،المللي بين سطح در بخشي اعتبار نظام يك استقرار شك بي شود. مي محسوب كشور

 اين نويسندگان اصلي هدف نمايد. مي جهاني شهروندان عنوان به كارآموزان و جامعه نصيب آينده در را
 و هـا  شايسـتگي  بخشـي  اعتبـار  و گـذاري  ارزش جهـت  راهكارهايي پيشنهاد و ها چالش بررسي  مقاله

 از پـژوهش  ايـن  انجـام  براي خصوص، اين در باشد. مي المللي بين سطح در وزانكارآم مهارتي مدارك
 اعتباربخشـي  مراكـز  يهـا  سـايت  بررسـي  و ديجيتـالي  اي، كتابخانـه  اسـناد  تحليـل  روش از سـو  يك
 نظـران،  صـاحب  از كـه  شوندگان مصاحبه نظرات محتواي تحليل از ديگر سوي از و گرديد برداري بهره

  شد. استفاده باشند، مي حوزه ناي خبرگان و مسئوالن
 

 .اي حرفه  يها صالحيت و ها گواهينامه شدن، المللي بين بخشي، اعتبار :كليدي واژگان

                                                                                                                
 .. دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران1
  Email: taymoori.mitra@yahoo.com آموزش عالي دانشگاه مازندران، هريزي توسع دانشجوي دكتري تخصصي برنامه. 2
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 مقدمه
 (Maringe & Foskett.,2010:88)  »تجربه شدن غني براي را هايي فرصت« كه شدن جهاني

 محصوالت، ،ها نديشها ،افكار يافتن جريان از است عبارت« است؛ گذارده جوامع اختيار در
 ،واجارگاه فتحي(  »جهان. مختلف كشورهاي جغرافيايي مرزهاي بين ... و اقتصاد و فناوري

 توصيف شدن المللي بين« آن دنبال به و شدن جهاني فرآيند  واقع در .)72 :1388 واجاري،
 در كه (Luijten-Lub.,2007:26) »باشد مي ها فرهنگ و ها ملت بين روابط پيشرفت كننده
 »شود. مين محدود ملي مرزهاي توسط كشور يك نوآوري و توليد سرمايه،« آن هنتيج

.(Carnoy.,1999:13)   
 در و بـوده  پديده اين از متأثر ها زمينه ساير همانند نيز كشوري هر مهارت و اشتغال نظام

 معنـوي  و مـادي  يها ظرفيت به توجه با است. شده متحمل چشمگيري تغييرات آن به پاسخ
 ها ظرفيت اين از بتوانيم تا است الزم اي هوشمندانه حركت داراست، ما كشور كه اي العاده فوق

 بازيابيم. زمينه اين در را خود واقعي جايگاه و نموده استفاده احسن نحو به
 مهارت اي حرفه يها صالحيت و ها گواهينامه ،مدارك المللي بين اعتبار و پذيرش كه آنجا از

 نيز و اي حرفه تربيت و آموزش به المللي بين و ملي بخشي اعتبار به منوط ايراني آموزان
 فرآيند شايسته اجراي نيز و بخشي اعتبار امر به توجه است، آموزشي مراكز فزاينده اعتبار
 باشد. مي كشور اشتغال و مهارت نظام الزامات از ها صالحيت و مراكز اين سنجي اعتبار

 ارزشيابي همرحل در و نموده عمل ما از تر پيش زمينه اين در كه كشورهايي تجارب از استفاده
 ما بسا چه و شده اعتباربخشي هزمين در ما مسير شدن تر روشن به منجر هستند، روندها اين

 دارد. برحذر بسيار خطاهاي از را
 يهـا  صالحيت و ها گواهينامه به المللي بين بخشي اعتبار يها چالش بررسي هدف با مقاله اين

 بـه  توجـه  با اعتبار اين ارتقاء خصوص در راهكارهايي ارائه نيز و ايراني آموزان مهارت اي حرفه
 ايـن  نظـران  صـاحب  و متخصصـان  اتنظر نيز و زمينه اين در پيشرو كشورهاي ساير تجارب
 است. شده نگاشته ،حوزه

  پژوهش اهداف
 اصلي هدف �

 يهـا  صـالحيت  و هـا  گواهينامه به المللي بين اعتباربخشي راهكارهاي و ها چالش بررسي
 ايراني. آموزان مهارت اي حرفه

 جزئي اهداف �
 و فنـي  يهـا  آمـوزش  خصـوص  در فرادسـتي  اسـناد  و تحولي قوانين واكاوي و بررسي .1
 ؛اي حرفه يها صالحيت و ها آموزش به بخشي اعتبار و اي حرفه
 آن؛ كاربست چگونگي و اي حرفه صالحيت زيرنظام بررسي .2
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 كشـور  و پيشـرفته  كشورهاي در اي حرفه تربيت و آموزش اعتبارسنجي فرآيند بررسي .3
 ايران؛
 و اي حرفـه  يهـا  مهـارت  تربيـت  و آمـوزش  و اعتبارسـنجي  فرآيند يها چالش بررسي .4

 آنها؛ به اعتباربخشي

 شناسي روش
 نيـز  و ديجيتـالي  و اي كتابخانـه  اسـناد  بررسـي  از استفاده با و بوده كيفي نوع از پژوهش اين

 شـده  گـردآوري  آن اطالعـات  خبرگـان،  و متخصصـان  بـا  ساختاريافته نيمه و عميق همصاحب
 است.

 پژوهش هنمون و جامعه �
ـ  باشد. مي كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان پژوهش اين هجامع  دو مصـاحبه  مـورد  هنمون

 از نفـر  دو تخصصـي،  دكتـري  مـدرك  بـا  اي حرفه و فني يها آموزش هحوز پژوهشگران از نفر
 از نفـر  سـه  نيـز  و مهندسـي  - كارشناسـي   مـدرك  بـا  عملكـرد  اسـتانداردهاي  گران تدوين

 هدفمنـد  نـوع  از گيـري  نمونـه  نفـر).روش  7 جمعـاً ( باشـد  مـي  تجربه با مربيان و كارشناسان
   باشد. مي

 پژوهش اهداف بررسي
 نتـايج  ندب هر پايان در و پرداخته  مقاله اين در شده مشخص جزيي اهداف به قسمت اين در

 گردد: مي درج متخصصان نظرات اخذ از حاصل
 خصـوص  در يفرادسـت  اسـناد  و يتحـول  نيقوان يواكاو و يبررس :يك هشمار هدف �

 ؛اي حرفه يها تيصالح  و ها آموزش به يبخش اعتبار و اي حرفه و يفن يها آموزش
 معرض در ارههمو مهم اين ايران، در اي حرفه و فني يها آموزش طوالني سابقه به توجه با
 بـه  قمـري  هجـري  1268 سال در كه زماني از است. بوده ساختاري و قانوني تحوالت و تغيير

 كـه  زماني تا شد، تأسيس ايران در دارالفنون همدرس اي حرفه و فني يها رشته آموزش منظور
 در متعـددي  مقـررات  و قوانين همواره گرديد؛ تشكيل اي حرفه و فني دانشگاه 1390 سال در
 سـال  در قـوانين  ايـن  تحـولي  سـير  اسـت.  شده تصويب اي حرفه و فني يها آموزش با باطارت

 1358 سـال  در اساسـي  قانون كه آن از پس و گرديد؛ آغاز كارآموزي قانون  تصويب با 1349
 جامعه نياز مورد كار و انساني نيروي و اشتغال به نيز  43 و 28 و 3اصول در رسيد تصويب به

 شـده  اشاراتي اي حرفه و فني يها آموزش به نيز چهارم تا اول يها برنامه نقواني در شد. توجه
 و فنـي  نظـام  تشـكيل  بر 21 ماده در  كه بود توسعه هبرنام پنجم قانون در نهايت در اما است.
 آمده چنين ماده اين در گرديد. بيشتري تأكيد كننده هماهنگ نهاد تأسيس و كشور اي حرفه
 و دانـش  افـزايش  طريق از اي حرفه شايستگي گسترش منظور به است مكلف دولت «كه است



   ...اي حرفه هاي  ها و صالحيت اعتباربخشي گواهينامه                                             
 

 

164 
 و ارتقـاء  و كـار  نيـروي  تحصـيلي  هـرم  اصـالح  ،محيط در واقعي كار انجام به نگرش با مهارت

 اسـتاندارد  سطح با كشور كار نيروي شايستگي سطح كاهش انساني، يها سرمايه توانمندسازي
 يهـا  آمـوزش  جايگـاه  ارتقاء و جوانان براي اي حرفه و شغلي جديد يها فرصت ايجاد و جهاني

 رسـمي،  از اعـم  كشـور  كـاربردي  – ميعل و اي حرفه و فني آموزش نظام براي اي حرفه و فني
 سـاز  زير، محورهاي در قانون اين تصويب تاريخ از سال يك ظرف نايافته، سازمان و  ميغيررس

 چهــارچوب كاربســت نــد.ك اجــرا مناســب الزامــات بينــي پــيش بــا و تهيــه را الزم كارهــاي و
 ها گواهينامه و مدارك ،ها صالحيت ارتباط براي منسجم صورت به ملي اي حرفه يها صالحيت

 يـادگيري  شـناختن  رسـميت  بـه  جهـت  در شـغل  و حرفه هحوز در مختلف انواع و سطوح در
 آزاد، و اسـمعيلي  از نقـل  بـه ( »مهـارتي...  مختلـف  سـطوح  يها شايستگي تعيين و العمر مادام

1392 :46(. 
 ذيـل  مـوارد  اي حرفـه  و فني يها آموزش در است شده ذكر قانون اين در كه طور همان«

 گســترش ؛المللـي  بـين  و جهــاني اسـتاندارد  سـطح  بــه توجـه  گيـرد:  قــرار توجـه  مـورد  دبايـ 
 العمـر؛  مادام يادگيري شناختن رسميت به كار؛ واقعي محيط به توجه ؛اي حرفه يها شايستگي

 و هـا  صالحيت ارتباط و ملي؛ اي حرفه صالحيت چارچوب در مختلف حسطو شايستگي تعيين
 .منبع) همان( »مدارك

 قـانون  21 هماد اجراي در و اساسي قانون هشتم و سي و يكصد اصل راستاي در« بنابراين
 سياسـتگذاري،  امـر  در سـازي  يكپارچه و هماهنگي ايجاد منظور به كشور، توسعه پنجم هبرنام

 نظام شغلي، نيازهاي با متناسب مهارتي يها آموزش بر نظارت و اربخشياعتب حمايت، هدايت،
 مـورخ  جلسـه  در آن نامـه  آيـين  و تـدوين  خبرگـان  از جمعي توسط فناوري و مهارت آموزش

 ايـن  بـه  توجـه  با )23 :1392مهارت، خبرنامه( .»شد ابالغ و تصويب وزيران هيأت 1/8/1390
 صـالحيت « ،»فنـاوري  و مهـارت  آمـوزش « نظـام  رزي سه فناوري و مهارت جامع نظام اين كه

 دقـت  بـه  بايستي ها نظام زير اين از كدام هر گيرد، مي بر در »اشتغال احراز نظام« و »اي حرفه
 و مهـارت  آمـوزش « يهـا  نظـام  زيـر  تـاكنون  برسـد.  وزيـران  تئهي تصويب به و شده تشريح
 تصـويب  به 23/7/1390 و 1/8/1390 يها تاريخ در ترتيب به »اي حرفه صالحيت«و »فناوري

   .منبع) همان( است گرديده ابالغ مرتبط يها وزارتخانه به و رسيده وزيران تئهي
 و فني آموزش سازمان توسط نيز »فناوري و مهارت راهبردي سند« راستا اين در 
 راهبردي اسناد به توجه با و  فناوري و مهارت جامع اجراي بسترسازي منظور به اي حرفه
 اين تحقق براي و بوده سياست 27 و راهبرد 8 بر مشتمل سند اين است. يافته نتدوي كشور

 مربوط يها برنامه و سياست قسمت اين در است. نموده تدوين را برنامه 245 حدود راهبردها
 گردد: مي ذكر بخشي اعتبار به

 :المللي بين سطح در سازمان يها آموزش به اعتباربخشي :3 سياست
 سياست: اين راستاي در اديپيشنه يها برنامه
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 به خصوص در المللي بين يها سازمان با نامه  مقاوله انعقاد كارهاي و ساز كردن فراهم .1

 سازمان؛ يها گواهينامه شناختن رسميت
 كيفيت جهت آموزش) فرايندهاي استانداردها،( نيازي مورد ها بسته كردن فراهم .2

 ؛ملليال بين استانداردهاي با منطبق ها آموزش به بخشي
 مهارت؛ يها آموزش هحوز در المللي بين تعامالت افزايش جهت ريزي برنامه .3
 معتبر صنايع با مشترك مربي آموزش مراكز ايجاد  جهت مناسب بستر نمودن فراهم .4
 ؛المللي بين

 و فني آموزش سازمان تأييد ضرورت خصوص در قانوني مناسب بستر ساختن فراهم .5
 همراه به مربوطه يها آموزش انتقال مبحث در كشور در فناوري مبادالت هكلي در اي حرفه

 وارداتي؛ فناوري
 و پرند( يافته توسعه كشورهاي استانداردهاي با منطبق ارزشيابي يها آزمون برگزاري .6

 .)64 :1390همكاران،
 تـاكنون  مـا  متأسـفانه  كـه  انـد  داشـته  اظهـار  مطالعـه  ايـن  شوندگان مصاحبه ميان اين در

 يهـا  صـالحيت  و هـا  آمـوزش  خصـوص  در را قـوانين  در شده مطرح موارد  ميتما ايم نتوانسته
 تأكيـدات  از يكـي  باشد. مي ما كشور در موجود يها خالء از يكي امر اين نماييم. اجرا اي حرفه

 بيشـتر  نوايي هم و گرايي هم و قانون در مندرج قوانين و موارد كاربست شوندگان مصاحبه ههم
 باشد. مي شده تصويب يها قانون به همه پايبندي نيز و

 در شده ذكر موارد از سياستگذاري امر در سازي يكپارچه و هماهنگي كه اين به عنايت با
 اي حرفـه  يهـا  صـالحيت  اعتباربخشـي  خصـوص  در بـاالخص  آن بـه  توجـه  ،باشد مي قوانين

 بخشـي  اعتبـار  هزمينـ  در اساسـي  يهـا  چـالش  از يكي نيز متخصصان نظر از نمايد. مي ميالزا
 اي حرفـه  و فني آموزش در كننده هماهنگ نهاد استقرار و تشكيل عدم اي حرفه يها الحيتص

 مياسـال  شـوراي  مجلـس  يهـا  پـژوهش  مركز اجتماعي مطالعات دفتر راستا اين درباشد.  مي
 اي حرفـه  و فني آموزش در كننده هماهنگ نهاد استقرار زمينه در را زا آسيب عامل سي تعداد 

 شود: مي اشاره آنها از برخي به مبحث اين با ارتباط دليل هب كه است شمرده بر
 نهاد؛ تشكيل جهت مربوطه مسئولين بين در مناسب هاراد عدم  -
 فنـي  آموزش دهندگان ارائه بين در  ميسيست تفكر و گروهي كار فرهنگ وجود عدم  -

 ؛اي حرفه و
 كشور؛ هتوسع هسال پنج يها برنامه قوانين اجراي به تمايل عدم  -
 كشور؛ داخل در سياستگذار نهاد ايجاد در كشورها ديگر تجارب از استفاده معد  -
 كشور؛ در اي حرفه و فني آموزش دهندگان ارائه زياد بسيار تنوع  -
 سازي تصميم و گيري تصميم در نهاد مردم و غيردولتي يها بخش مشاركت عدم  -
 نهاد؛ تشكيل جهت
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 و فني آموزش دهندگان ارائه ينب در مشترك) ترمينولوژي( مشترك زبان وجود عدم -
 ؛اي حرفه
 كشور؛ هتوسع يها برنامه قوانين اجراي در مياسال شوراي مجلس مناسب نظارت عدم  -
 اجتماعي، مطالعات دفتر( كشور... اساسي قانون هشتم و بيست اصل به توجه عدم  -

)a1391(. 

 آن؛ كاربست چگونگي و اي حرفه صالحيت زيرنظام بررسي دو: هشمار هدف �
 اي حرفـه  و فني آموزشي هحوز در اساسي يها چالش از يكي )15 :1392( عمران صالحي

 دانـد  مي ما هجامع در ها يادگيري نوع اين اعتباربخشي و ارزشيابي شناسايي، نظام يك خالء را
 حـل  به زيادي حد تا NQF اي حرفه ملي صالحيت نظام يك استقرار و طراحي با توان مي كه
 تصويب مورد اي حرفه صالحيت نظام كه اين به توجه با وي اعتقاد به .نمود كمك چالش اين
 و ارزشيابي شناسايي، به توان مي مناسب اجرايي نظام يك طراحي با گرفته، قرار دولت تئهي

 نيـز  جامعـه  اجتمـاعي  اقتصـادي،  هتوسـع  اسـاس  كه مهارتي يها آموزش  ميتما اعتباربخشي
 و آمـوزش  نظـام  اصـلي  وظـايف  جملـه  از« امـر،  اين به توجه با نمود. اقدام شود، مي محسوب
ــت ــي  تربي ــه و فن ــارت  اي حرف ــديريت ازســاماندهي عب ــت، تضــمين و م ــاماندهي كيفي  س

 دفتـر ( »باشـد  مـي  و... ملـي  اي حرفـه  صـالحيت  سـاماندهي  شـغلي،  و اي حرفه استانداردهاي
 .)b: 13( 1391 اجتماعي، مطالعات

 مشـترك،  عاليـق  حـول  نفعان ذي كردن نزديك ،يا حرفه و فني آموزش كيفيت افزايش«
 صـالحيت،  بـا  كـار  نيـروي  تربيـت  و آموزش پذيري مسئوليت مورد در موافقت و سازي شفاف
 اطمينان حصول ،مدارك ها گواهينامه در بندي رتبه ايجاد آموزشي، مختلف سطوح بين ارتباط

 يهـا  نظـام  تلفيـق  توانـايي  و زمان و مكان در پذيري تحرك تسهيل ،ها مهارت پذيري انتقال از
 كـه  هسـتند  داليلـي  جملـه  از ،)45 :1392 آزاد، و اسـمعيلي ( »يادگيري ميرس غير -رسمي
 نظـام  بررسـي  و توصـيف  بنـابراين،  نماينـد.  مـي  ضروري را اي حرفه صالحيت چارچوب وجود

 نمايد: مي ضروري مقاله اين در اي حرفه صالحيت
 را شايستگي بر مبتني رويكرد هايد لستانانگ در همكارانش و 1جوزف 1991 سال در

 به را اي حرفه يها صالحيت چارچوب متعددي كشورهاي تاكنون زمان آن از دادند. گسترش
 كه اين بر مبني نمود منتشر را اطالعاتي  2اروپا آموزي مهارت بنياد راستا اين در اند. بسته كار

 يها صالحيت چارچوب ارزشيابي و اجرا،كاربست طراحي، حال در جهان كشور 140 از بيش
 منطقه اي حرفه صالحيت چارچوب2004 سال از نيز اروپا اتحاديه باشند. مي ملي اي حرفه
 يك عنوان به را چارچوب اين 2012 سال تا خواست كشورها از و رساند تصويب به را 3اروپا
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 .)44همان:( رندگي نظر در اي حرفه مدارك و ها گواهينامه انتقال و  دهي امتياز براي مرجع
 ارائه تبديلي و كننده؛ اصالح دهنده؛ ارتباط نوع سه در اي حرفه صالحيت چارچوب عموماً
   .همان)( است شده

 مرحله چهار1 اروپا اي حرفه و فني بنياد ملي اي حرفه صالحيت نظام استقرار زمينه در
 هستند اي مرحله چه در كه اين به توجه با را مختلف كشورهاي و گرفته نظر در را پيشرفت
 از: است عبارت ترتيب به مرحله چهار اين است. نموده مشخص

 نشده مشخص مديريت و اجرا براي نهادي( طراحي و سازي مفهوم همرحل .1
 دارند. قرار مرحله اين در تاجيكستان و مراكش شيلي، است):كشورهاي

 كشورهاي ت):اس شده ايجاد نهادها و مجامع از بعضي( پيشرفت حال در اجرا همرحل .2
 تركيه. و كوزوو
 و مالزي فرانسه، هستند):كشورهاي فعال مجامع و نهادها تمام( كامل اجراي همرحل .3

 ناميبيا.
 و استراليا كشورهاي است): شده بازسازي مؤسسات يها نقش( اجرا بازبيني همرحل .4

 .)26 :1392 اجتماعي، مطالعات دفتر( انگليس
 در زمينه اين در ايران كشور كه گرفت نتيجه چنين توان مي بندي تقسيم اين به توجه با
 ،اساس اين بر .باشد مي دوم همرحل به ورود حال در و گرفته قرار بندي تقسيم اين اول همرحل

 اظهار و داشته تأكيد نامه آيين اين در مندرج مفاد اجراي بر پژوهش اين شوندگان مصاحبه
 زير ايجاد با نيز و مجريان انگيزه بردن باال و توجيهي يها كارگاه ايجاد با كه اند داشته
 يافت. دست مهم اين به توان مي كشورها ساير تجارب از استفاده و الزم يها ساخت

   ايران ملي اي حرفه صالحيت نظام زير توصيف ��
 از اي مجموعه از عبارتست و باشد مي فناوري و مهارت جامع نظام زير سه از يكي نظام زير اين

 استانداردهاي و ها مشي خط ،ها سياست تحقق براي را الزم يها زمينه كه ندهايآفر و عناصر
 خبرنامه،( كند مي فراهم انساني نيروي اي حرفه صالحيت به اعتباربخشي منظور به صالحيت

1392: 23(.  
 به كه است نگرش و مهارت دانش، شامل ها شايستگي از اي مجموعه اي حرفه صالحيت«

 يها محيط در تجربي و آموزشي يندهايآفر در فرد توسط و تعيين فهحر يا شغل هر تناسب
 حسطو استاندارد شود. مي اي حرفه رفتار به تبديل و شده كسب جامعه و كاري آموزشي،
 انساني نيروي اي حرفه صالحيت سطوح احراز معيارهاي و ها روش شامل اي حرفه صالحيت

 :1392 خبرنامه،(  »باشد. مي هنر و نگفره كشاورزي، خدمات، صنعت، مختلف يها بخش در
23(. 

                                                                                                                
1. ETF 2010 
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 شايستگي بر مبتني رويكرد اي حرفه صالحيت چارچوب گردد، مي مالحظه كه طور همان

 بر و بوده توجه مورد اي حرفه و فني آموزش در رويكرد اين دارد كار دستور در را
 و ها سازمان ويس از اي گسترده و متفاوت يها ديدگاه است. متمركز اي حرفه يها شايستگي

 1اينونت مؤسسه ميان اين در است. شده اظهار شايستگي خصوص در صالح ذي مراجع
 توانايي را شايستگي 2آگودلو است؛ نموده مطرح را نگر كل و ساختارگرا كاربردگرا، يها ديدگاه
 باشد، داشته كارآ عملكرد يك كاري شرايط در تا دهد مي اجازه او به كه شخص يك از جامعي

 و مهارت دانش، داراي كه داند مي اي حرفه شايستگي داراي را شخصي  3بانك داند؛ يم
 و مستقل طور به را اي حرفه مشكالت و مسائل تواند مي و است ضروري انجام يها ظرفيت
 با مطابق وظايف و كارها انجام توانايي به استراليا، آموزي مهارت همؤسس كند؛ حل پذير انعطاف

 سازمان 195 توصيه نهايت در و نمايد؛ مي اطالق شايستگي عنوان اي رفهح استانداردهاي
 رسيده تسلط به مشخص هزمين يك در كه فني دانش و ها مهارت ،دانش مجموعه كار، جهاني

 با .)100 :1392آزاد، و اسمعيلي( گيرد مي نظر در شايستگي عنوان به را است گرفته كار به و
 از اي مجموعه يا حرفه يك در( فني يها شايستگي به دتوانن مي ها شايستگي وجود اين

 ههم از حداقلي به فراگيران رسيدن شوند. بندي دسته  ميعمو و فني غير )،ها حرفه
 قرار توجه مورد رويكرد اين در اي حرفه و فني يها آموزش هدف عنوان به ها شايستگي

 بايد اي حرفه يها الحيتص و ها شايستگي از ارزيابي هرگونه .)14-15همان:( »گيرد مي
 سطح در كاري عملكرد استانداردهاي و اهداف با خواني هم« باشد: زير شرايط حائز حداقل

 را شناختي باالي سطوح باشد؛ شايستگي سطح با متناسب باشد؛ نظر مورد صالحيت
 متعادل و منصفانه باشد؛ داشته پايايي باشد؛ داشته روايي باشد؛ پذير امكان كند؛ ارزشيابي

 .)127همان:( »باشد. جانبه همه باشد؛ مناسب شواهد بر مبتني باشد؛
 است: شده ابالغ و تدوين زير اهداف تأمين منظور به اي حرفه يها صالحيت نظام واقع، در
 ارزيابي و اي حرفه يها شايستگيء ارتقا و گسترش براي مناسب بستر  ايجاد« �

 اي حرفه صالحيت مختلف سطوح در مستمر شرفتپي جهت انساني يها سرمايه يها توانمندي
 شغل؛ احراز شايستگي كسب براي
 ؛المللي بين و ملي سطوح در اي حرفه يها صالحيت انواع به بخشي رسميت �
 مدارك آموزشي، يها نامه گواهي ارزيابي با مرتبط يندهايآفر سازي استاندارد �

 ؛اي حرفه صالحيت احراز جهت مستند تجربيات و تحصيلي
 ؛اي حرفه صالحيت مختلف سطوح بين منطقي ارتباط تعيين و باقانط �
 و نظري آموزش نظام اشتغال، احراز شرايط نظام بين اثربخش و مستمر ارتباط بهبود �
 فناوري؛ و مهارت آموزش نظام
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 و تهيه منظور به فناوري و مهارت ملي سازمان با مختلف يها دستگاه هماهنگي �

 مرتبط؛ مشاغل اي فهحر صالحيت استانداردهاي تصويب
 ؛اي حرفه صالحيت مختلف سطوح در كيفيت بهبود يها شاخص و معيارها تعيين �
 صالحيت يها حوزه در فراگيران نياز ارزيابي براي راهنما و دستورالعمل تعيين �
 .)24 :1392خبرنامه،( .»اي حرفه
 و ايـي اجر يهـا  دسـتگاه  در مشـاغل  اي حرفه صالحيت سنجش موجود، قوانين به توجه با

 صـالحيت  نظـام  اسـاس  بـر  خصوصـي  و تعـاوني  يهـا  بخـش  و صنفي و اي حرفه يها سازمان
 يهـا  گواهينامـه  ،اي حرفـه  صـالحيت  نامـه  آيين 8 ماده اساس بر و پذيرد. مي صورت اي حرفه

 فنـاوري  و مهارت ملي سازمان توسط شده كسب صالحيت سطح مبناي بر اي حرفه صالحيت
 يهـا  بخـش  و صـنفي  و اي حرفـه  يهـا  سـازمان  و اجرايي يها گاهدست بنابراين شود. مي صادر

 كـه  نيروهـايي  از خـود  نيـاز  مـورد  انسـاني  نيـروي  جـذب  جهـت  موظفند خصوصي و تعاوني
 .همان)( نمايند استفاده اند، نموده كسب را مرتبط اي حرفه صالحيت يها گواهينامه
 صورت نظام اين تصويب ايبر كه ييها تالش وجود با گرديد، عنوان تر پيش كه طور همان

 اين شوندگان مصاحبه گرديم. مند بهره آن رارقاست مزاياي از ايم نتوانسته هنوز است، گرفته
 استقرار عدم زمينه اين در ما كشور مشكالت و مسائل از يكي كه اند، داشته اذعان مقاله

 موارد در زج( استانداردها و مشاغل بندي طبقه تطبيق عدم و شايستگي بر مبتني آموزش
 استقرار كه اند داشته تأكيد متخصصان باشد. مي جهاني هيافت تغيير استانداردهاي با محدود)

 بيشتر اعتبار به تواند مي آن درست اجراي و اي منطقه و ملي اي حرفه صالحيت نظام
 شود. منجر اي حرفه يها صالحيت و ها گواهينامه نتيجه در و ها آموزش
 در اي حرفـه  تربيت و آموزش اعتبارسنجي فرآيند بررسي سه: هشمار هدف �

 ايران؛ كشور و پيشرفته كشورهاي
 بـه  آن هنتيجـ  در كـه  اسـت،  قـانوني  پـرورش  و آمـوزش  شرط پيش موفق سنجي اعتبار

 از برخـورداري  نتيجـه  در و  ميعمـو  دسـتاوردهاي  در مشـاركت  حق آن هكنند تأمين سازمان
 يـك  بـه  منجـر  توانـد  مـي  موفـق  اعتبارسـنجي  سـو،  ديگر از گردد. مي اعطا مالي يها حمايت
 برقـراري  در و بازاريـابي  مسـائل  بـراي  تواند مي كه شود ميعمو مشاهده قابل كيفيت برچسب

 .CEDEFOP) 2009 (38-37:گردد. استفاده بالقوه مشتريان با ارتباط
 و خصوصيات مجموعه از است عبارت «كه باشد مي سنجي اعتبار كليدي مفهوم كيفيت

 و تلويحي نيازهاي برآوردن در آن توانايي هبرگيرند در كه خدمت يا محصول يك يها گيويژ
 كه داشت ذعانا توان مي ديگر بيان به .)83 :1387مقدم، و هويدا(  »باشد. معين)( تصريحي

 نقل به(  .»(Harvey,2005) بهبود. و گويي پاسخ پذيري، مسؤوليت« كيفيت اصلي منطق سه
 باشد. مي )111 :1387 نژاد، فرخ از:
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 معتبرتر نيز و شده ارائه خدمات و ها آموزش اعتبار و كيفيت حصول از اطمينان براي
 در اعتبارسنجي فرآيند يك اجراي ،المللي بين سطح در اعطايي ييها گواهينامه ساختن
 فرآيند نمونه يك ادامه در الزاميست. جهاني استانداردهاي اساس بر كننده تأمين يها سازمان

 قرار بررسي مورد آن داخلي هنمون سپس و شده ارائه پيشرفته كشورهاي از اعتبارسنجي
 گيرد مي

 : CEDEFOP اعتبارسنجي فرآيند مدل  ��
 1اي حرفه تربيت و آموزش يها نظام در اعتبارسنجي از متفاوتي كامالً معاني كه وجودي با

 با رابطه در اصلي عنصر يك حداقل اما گردد، مي استنباط اروپا اتحاديه عضو كشورهاي
 از خارجي ارزيابي به نياز هم آن و است شده پذيرفته  ميعمو طور به اعتبارسنجي و كيفيت
 تربيت و آموزش كننده تأمين يعني – مختلف طرف دو بنابراين است. آموزش ارائه كيفيت

 ان،مي اين در دارند. دخالت اعتبارسنجي يندآفر اين در – خارجي هيئت نيز و اي حرفه
 به گام طور به يندآفر اين در كه است مترتب خارجي تئهي و VET كننده تأمين بر وظايفي

    است: شده تشريح گام
 كه است استانداردهايي و ضوابط تعريف و تشريح اعتبارسنجي تئهي وظيفه اولين

 يابند. تحقق خارجي مثبت ارزيابي به رسيدن جهت VET  كنندگان تأمين توسط بايستي
 پيش نيز داخلي كيفيت مديريت سيستم يك اجراي يا و VET كننده تأمين ارزيابي خود

 بيروني، ضوابط و ها مالك بر عالوه ميان اين در است. اعتبارسنجي يندهايآفر تمام شرط
 كاركنان كافي هانگيز از اطمينان حصول گردند. مي منعكس نيز ويژه داخلي نيازهاي
 درخواستVET كنندگان تأمين كه آن از پس است.  ميالزا روند اين به كمك براي ها سازمان

 در يابد. مي جريان خارجي ارزيابي نمود، تسليم مربوطه تئهي به اعتبارسنجي براي را خود
 يها گزارش ،خارجي ارزيابي شروع هنقط انگلستان و هلند ايرلند، دانمارك، مانند كشورهايي

 خود توسط ارزيابي كه اين بر مبني ضرورتي يچه باشد. مي VET كنندگان تأمين ارزيابي خود
 كارشناسان از گروهي به كار اين موارد اكثر در ،ندارد وجود گيرد صورت خارجي هيئت
VET همگنان از مستقلي كارشناسان هم اوقات گاهي گردد. مي محول آموزش هزمين در 
 گروه اين، بر عالوه ردد.گ مي واگذار زمينه همان در VET كنندگان تأمين از نمايندگاني مانند

   ...باشد. و مدني هجامع يادگيرندگان،  از ييها نماينده شامل است ممكن ارزيابي
 مجدداً قضيه، اين گرفتن نظر در بدون باشد، منفي ها ارزيابي اين نتيجه چنانچه

 اين در گردد. آماده هدوبار اجراي و سازي آماده براي تا گردد مي ملزم VET كننده تأمين
 كشورها از برخي در حتي گردد. مي ارائه الزم تغييرات مورد در ييها توصيه و ها مشاوره زمينه
 در ييها پيشتيباني سنجي، اعتبار هيئت با مرتبط خارجي تأهي يك  كه است ممكن

 نمايد. ارائه VET كننده تأمين به بودجه كسري بر غلبه خصوص

                                                                                                                
1. VET 
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 صورت اصالحاتي  صرفاً ،يستن فيمن هم چندان سنجياعتبار هنتيج كه مواردي در
 در و مثبت ارزيابي يك از پس گردد. مي گزارش خارجي ارزيابي انجام براي تأهي به و گرفته

 و سازمان و شده اعطا اعتباربخشي ،VET كننده تأمين به سنجي، اعتبار براي درخواست پي
 بازاريابي يها فعاليت در تواند مي گواهي اين نمايد. مي دريافت كيفيت گواهي VETبرنامه يا

 گواهي يك كه است ذكر شايان گيرد. قرار استفاده مورد مشتريانش به VET كننده تأمين
 هدور يك از پس ها گواهينامه اين گردد. مين اعطا نامحدود هدور يك براي هرگز كيفيت

 اغلب اعتبار تمديد اين البته گردند. تمديد بايستي و شده منقضي سال) پنج معموالً( مشخص
 .(Cedefop) 2009:9 است اوليه اعتبارسنجي از تر سبك
 ايران: در اعتبارسنجي يندآفر ��

 هبرنام قانون 21 ماده »ز« بند اجراي راستاي در نيز ايران اي حرفه و فني آموزش سازمان
 در دولتي اي حرفه و فني آموزش مراكز بندي رتبه منظور به را اعتبارسنجي طرح توسعه پنجم

 از پـس  رابطـه  ايـن  در دارد. اجـرا  حـال  در  »بيرونـي  ارزيـابي « و »دروني رزيابيا« بخش دو
 هـا  اسـتان  در خبـره  متخصصان و كارشناسان توسط كه توجيهي جلسات و ها كارگاه برگزاري
 ارزيـابي  هزمينـ  در و نمودنـد  مراكـز  درونـي  ارزيـابي  به اقدام ها استان ادارات پذيرفت، صورت
 و مراكـز  در حضـور  بـا  سـازماني  برون و درون خبرگان از تركيبي با همگنان گروه نيز بيروني
 بـا  اعتبار گواهينامه صدور به اقدام دروني، ارزيابي دقت و صحت و طرح اجراي مراحل بررسي
 سـتادي  و استاني كارشناسان همكاري با طرح اين تدوين و طراحي نمايند. مي ساله دو اعتبار
 است. رسيده انجام به آموزشي نظارت و بهسازي دفتر توسط

ــرح ــذكور ط ــه دو م ــدوين مرحل ــي و ت ــز و طراح ــه ني ــرا مرحل ــر در را اج ــي ب ــرد. م  گي
 )1-2 :1391خبرنامه،(

 ارزيـابي  نيازمنـد  كنـد،  مـي  طـي  را خود ابتدايي مراحل هنوز طرح اين كه اين به توجه با
 از اسـتفاده  مصـاحبه،  مـورد  خبرگـان  اظهـارات  بر بنا باشد. مي گسترده شناسي آسيب و دقيق

 و بـوده  ارزنده بسيار نيز اند رسيده سنجي اعتبار طرح ارزيابي همرحل به كه كشورهايي تجارب
 بـه  اعتبـاردهي  هوظيفـ  المللي بين سطح در كه ييها سازمان با قرارداد انعقاد باشد. مي راهگشا
 به اجرا حال در يها طرح بر نظارت براي آنها از درخواست و دارند اي حرفه و فني يها آموزش

 اي حرفـه  يهـا  صـالحيت  نيـز  و هـا  آموزش اين جهاني اعتبار و نموده كمك بيشتر بيني واقع
 دهد. مي افزايش را آموزان مهارت
 و آمـوزش  و اعتبارسـنجي  فرآينـد  يهـا  چالش بررسي چهار: هشمار هدف  �

 آنها؛ به اعتباربخشي و اي حرفه يها مهارت تربيت
 كشورهاي اعتبارسنجي فرآيند ،(Cedefop:2011) يها پژوهش و مطالعات هنتيج در

 و تجزيه مورد انگلستان) و روماني ايتاليا، مجارستان، فرانسه، آلمان، دانمارك، از اعم( عضو
 يها چالش پژوهش، اين انجام نتيجه در است. شده بررسي آن مستندات و گرفته قرار تحليل

 مورد SWOT تحليل و تجزيه قالب در اه سازمان به اعتباربخشي و سنجي اعتبار فرآيندهاي
 نظر در قطعاً باشد، مي راه ابتداي در زمينه اين در ما كشور كه آنجا از است. گرفته قرار مداقه
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 فني آموزش نفعان ذي و متوليان اختيار در را اي ارزنده تجربيات تواند مي ها چالش اين گرفتن

 رادر اعتباربخشي كنوني ضعف و قوت نقاط زير جدول دهد. قرار كشورمان اي حرفه و
 سازد. مي نمايان را رو پيش تهديدهاي و ها فرصت و داده نشان مذكور كشورهاي

 

 اي حرفه تربيت و آموزش اعتباربخشي هزمين در SWOT تحليل و تجزيه )1( جدول
Cedefop.,2011:176)( 

 ضعف نقاط قوت نقاط
 يها نظام براي اي حرفه قانوني/ چارچوب .1

 ؛بخشي ملي/
 ها مالك و ها رويه انطباق و پيوسته بازنگري .2

 اعتبارسنجي؛ براي
 به ابزارها همه اعتبارسنجي: يندآفر شفافيت .3

 باشند؛ مي دسترس در الين آن صورت
 براي  ميعمو صورت به اعتبارسنجي نتايج .4

 دسترس در نفعان ذي و مشتريان ههم
 باشند؛ مي

ارائه در استانداردها حداقل از يافتن اطمينان .5
 بازار تهاتر ؛اي حرفه تربيت و آموزش خدمات

 براي صرفاً( گستر -اروپايي همقايس قابليت .6
 بخشي). يها نظام

 بر محور داد درون يها نظام غلبه .1
 ملي؛ سنجي اعتبار

 ها داده آوري جمع يها روش ضعف .2
كيفيت؛ اهداف به دستيابي ارزيابي جهت

 گيري اندازه شدن واقع غفلت مورد .3
شده؛ ارائه يها آموزش ايجنت و ها خروجي

 بر بخشي اعتبار اثرات بودن شناختهنا .4
؛اي حرفه تربيت و آموزش يها نظام روي

 و بهبود سوي به ضعيف گيري جهت .5
 آموزشي؛ كيفيت هتوسع

شدن المللي بين همسئل بودن رنگ كم .6
 ملي. يها سيستم در

 تهديدها ها فرصت
 بخش بين ارتباطات گشودگي تقويت .1

 اشتغال؛ نظام و اي حرفه يتترب و آموزش
 پيشران نيروي يك به اعتبارسنجي هتوسع .2

 كيفيت؛ بهبود براي
 تربيت و آموزش كنندگان تأمين حمايت .3

 استاندارد؛ يها مالك اجراي در اي حرفه
 كيفيت مديريت يها نظام بر تر قوي تمركز .4

 ؛اي حرفه تربيت و آموزش كنندگان تأمين
مديريت ظامن يك استقرار براي نيازها تشخيص

 مؤثر؛ كيفيت
ابزارهاي دسترسي نتايج: گيري جهت تقويت .5

 آموزش؛ ارائه كيفيت بازبيني به كافي
گستر-اروپايي همقايس قابليت يازيدن دست .6

يها نظام براي( اعتباربخشي يها رويه و ها نظام
 ملي).

 براي استانداردها و ها مالك تكثر .1
 كيفيت؛ بر تمركز جاي به اعتبارسنجي

 براي بوروكراتيك بار شافزاي .2
؛اي حرفه تربيت و آموزش كنندگان تأمين
 بيروني كنترل و نظارت افزايش .3

؛اي حرفه تربيت و آموزش كنندگان تأمين
 بخشي. اعتبار صنعت نوعي ظهور .4
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 گيري نتيجه و بحث
 ما كشور در اي حرفه تربيت و آموزش هزمين در سنجي اعتبار فرآيند اجراي كه اين به توجه با

 هستيم. روه ب رو فراواني يها چالش با خصوص اين در كه است طبيعي نوپاست، بسيار
 به مربوط مدارك و اسناد واكاوي نيز و پيشرفته كشورهاي در شده انجام يها نمونه بررسي
 اين برآيند است. بسياري مسائل روشنگر ايران در اي حرفه و فني يها آموزش شناسي آسيب
 بين فاصله ما كشور در كه دهد، مي نشان مسئوالن و متخصصان ظراتن با همراه ها بررسي

 ارتقاء همانا كه مطلوب وضع با است ناپخته و ناهماهنگ منسجم، غير كه موجود وضع
 اين در است. زياد بسيار است، اي حرفه يها صالحيت اعتبار بودن باال و ها آموزش اين كيفيت
 بررسي و شوندگان مصاحبه نظرات از برگرفته( ديپيشنها راهكارهاي ،ندي  عنوان به قسمت
 يها صالحيت به اعتباربخشي افزايش نتيجه در و نظام اين ارتقاء جهت موجود) اسناد
  گردد: مي ارائه آموزان مهارت اي حرفه
 هماهنـگ  و المللـي  بـين  يهـا  نظـام  بـا  حـرف  و مشاغل بندي طبقه نظام تطبيق لزوم �

 ؛المللي بين سطح در هم و ملي سطح در هم نظام اين نمودن
 در مهارتي يها گواهينامه ارزشيابي المللي بين مؤسسات با پويا و مؤثر ارتباط داشتن �
 آنها؛ اعتبار افزايش و ايراني كارآموزان مهارتي يها گواهينامه كردن المللي بين هزمين
 ؛ياعتبارسنج يندرآف در نفعان ذي ساير و  ميعل شوراهاي ،ها انجمن دادن مشاركت �
 آموزشي؛ استانداردهاي طراحي هزمين در كارفرمايان همكاري جلب �
 ي؛آموزش ياستانداردها هنيزم در يآموزش و يشغل يها يازسنجين تقويت �
 از نشـدن  غافـل  و اعتبارسـنجي  در بيروني و دروني يها ارزيابي بودن مكمل به توجه �

 ؛ها ارزيابي اين از هيچكدام
 يطراحـ  يمتـول  و يمجـر  يهـا  دسـتگاه  يهمكار و يهماهنگ كيفيت و ميزان ارتقاء �

 ي؛آموزش استاندارد
 ؛)التيتسه و زاتيتجه و تامكانا و منابع( ازين مورد يها رساختيز تقويت و يبازنگر  �
 ي؛آموزش ياستانداردها گران نيتدو و انيمرب مجريان، انيم در زهيانگ جاديا �
 شايستگي؛ بر مبتني آموزش رويكرد كاربست �
 فني؛ يها شايستگي كنار در يفن ريغ يها يستگيشا كاربست �
 اي حرفه و فني  آموزشي يها نظام در عميق اي مقايسه و تطبيقي يها پژوهش انجام �

 آنها؛ تجارب از استفاده و كشورها
 و  ميرس غير رسمي، آموزش مختلف هاي بخش بين بيشتر انسجام و هماهنگي ايجاد �

 يافته؛ نا سازمان
 از پرهيز و كشور اي حرفه و فني نظام هحوز در متوليان بيشتر نوايي هم و گرايي هم �

 نظام؛ اين به بخشي نگاه داشتن
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 ؛اي حرفه و فني آموزش يها شبكه تشكيل  �
 ؛اي حرفه و فني يها آموزش در اصل يك عنوان به كار بازار نيازهاي گرفتن نظر در �
 قانون 19 ماده اساس بر اي حرفه و فني آموزش المللي بين نهادهاي با مستمر ارتباط �
 كشور؛ هتوسع پنجم برنامه
 هنرآموزان؛ و معلمان اي حرفه يها صالحيت به توجه �
 آموزش؛ در محوري عرضه نگاه از پرهيز �

 اي حرفه و فني آموزش سازمان در موجود يها آسيب و موانع دقيق شناسايي با است اميد
 بتوانيم نفعان، ذي تمام تمشارك با موانع اين نمودن برطرف خصوص در دلسوزانه اقدام با و

 در را آن در شده اعطا مدارك نيز و آن توسط شده ارائه يها آموزش سازمان، اين اعتبار
 كسب اي حرفه يها صالحيت و مدارك افتخار با ايراني آموزان مهارت و برده باال جهان سطح
 يها برنامه در شركت براي را خارجي كارآموزان هانگيز و كشيده جهانيان رخ به را خود شده
 نمايند. بيشتر سازمان اين

 منابع
 درسي ريزي برنامه فرآيند تدوين و طراحي ،)1392( ؛ابراهيم آزاد، و ؛مهدي اسمعيلي،
 كار و اي حرفه و فني درسي هاي كتاب تأليف دفتر ،اي حرفه و فني هاي آموزش در

 .آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان پرورش: و آموزش وزارت دانش.
 و فني آموزش سازمان ،فناوري و مهارت راهبردي سند ،)1390( ؛ديگران و كوروش پرند،

 كشور. اي حرفه
 ماه. آبان ،اي حرفه و فني آموزش سازمان ،)1391( ؛مهارت خبرنامه
 و آموزي مهارت المللي بين همايش نخستين نامه ويژه ،)1392( ؛مهارت خبرنامه

 كشور. اي حرفه و فني آموزش سازمان ،اشتغال
 گزارش،)b1391,( ؛اي حرفه و فني تربيت و  آموزش گروه كار اجتماعي مطالعات دفتر

 مركز ،اي حرفه و فني تربيت و آموزش نظام طرح نويسپيش و الزامات
 اسالمي. شوراي مجلس هاي پژوهش

 عدم شناسي آسيب ،)a1391, ( ؛اي حرفه و فني آموزش گروه كار اجتماعي مطالعات دفتر
 هاي پژوهش مركز ،اي حرفه و فني آموزش نظام در سياستگذار نهاد قراراست

 اسالمي. شوراي مجلس
 ،اي حرفه و فني هاي آموزش هاي شاخص بررسي ،)1392( ؛اجتماعي مطالعات دفتر

 .12979 مسلسل هشمار
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 اميدها ؛اي حرفه و فني هاي آموزش در گذاري سرمايه، )1392(؛ ابراهيم عمران، صالحي
 .14-17 صص مهارت. خبرنامه با گفتگو در، ها نينگرا و
 المللي بين مجازي هاي دانشگاه ،)1388( ؛ديبا طلعت واجاري، كوروش؛ واجارگاه، فتحي

 ميان مطالعات هفصلنام انساني، علوم در اي رشته بين / المللي بين رويكردي
 .67-96 صص ،3 هشمار اول، سال انساني، علوم در اي رشته

 در ،امروز هاي دانشگاه ضرورت ،يادگيري براي ارزشيابي ،)1387( ؛انظرخد نژاد، فرخ
 بهشتي. شهيد دانشگاه عالي آموزش ارزيابي و نظارت ملي همايش هاي مقاله مجموعه

 .97-118 صص عالي. آموزش انجمن
 كيفيت، مفهوم بر آن تأثير و شدن جهاني، )1387( ؛اعظم مقدم، و ؛رضا هويدا،

 هاي مقاله مجموعه در ،ها دانشگاه توسعه فعلي روند و آن تعيين هاي شيوه
 عالي. آموزش انجمن، بهشتي شهيد دانشگاه عالي آموزش ارزيابي و نظارت ملي همايش

 .77-95 صص
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اي خراسان  بندي) مراكز آموزش فني وحرفه رتبه( اعتبارسنجي
 فازي  AHPرضوي با

 1غالمرضا عليخاني
 2 دكتر آصف زارع
  3مريم نجاري

 چكيده 
ي غير قطعي هميشه مورد توجه محققين و پژوهشگران بوده ها ي آن در محيطها بندي و روش رتبه
و كيفي نيز مورد   ميو پيچيدكي موضوعات كبندي مراكز آموزشي به لحاظ وسعت كار  و رتبه ،است

باشند. هدف ما در اين  نيز داراي معيارهاي غير قطعي مي اي حرفهباشد. مراكز آموزش فني و  توجه مي
دست پيدا  اي حرفهبندي مراكز آموزش فني و  نامه اين است كه به يك روش مناسب براي رتبه پايان

 در بند گستردگي اين مراكز در سطح كشور و الزام قانوني كنيم دليل آن هم اين است كه با توجه به
بندي  ايران مبني بر رتبه  مياقتصادي جمهوري اسال ،پنجم توسعه سياسي، اجتماعي هقانون برنام )ز(

سي و رنيز بر اي حرفهي پژوهشي سازمان آموزش فني و ها اين مراكز در طول برنامه يكي از اولويت
ي ها سي روشرنامه ضمن بر باشد. در اين پايان بندي اين مراكز مي هيافتن روش مناسب براي رتب

چهار مركز آموزش فني و  FAHPي غير قطعي و انتخاب روش مناسب ها بندي در محيط رتبه
براي  .سازي شده است پياده هاپايلوت در استان خراسان رضوي انتخاب شده كه روش براي آن اي حرفه
مديريت آموزش،  هابتدا عوامل در چهار حوز FAHPوان ورودي روش عن آوري اطالعات مراكز به جمع

وري و پشتيبان شناسايي گرديده براي هر عامل تعدادي نشانگر و براي هر نشانگر  بهره ،اجراي آموزش
اند كه امتياز  صورتي طراحي شده هالت بؤاس هاالتي طراحي گرديده كه با توجه به عدم قطعيت همؤس

ي ورودي و خروجي مشخص شده ها كاهشي نمايان شود. سپس داده بصورت 1تا  5آن از 
را حل   سازند و ماتريس مقايسات زوجي را تشكيل داده و آن ميي ورودي و خروجي را ها ماتريس

باشد براي نافازي  مياساس معيارهاي مشخص شده   بندي اين مراكز بر نموده  و خروجي ما رتبه
ايم و  استفاده نموده  superSBMبراي كارايي بهتر از مدلاز روش مركز ثقل و  ها سازي داده

 5و  2و  1ايم كه اين چهار مركز مراكز  رتبه بندي) چهار مركز پايلوت را انجام داده( اعتبارسنجي
 باشد. ميكشور  اي حرفهمراكز آموزش فني و  هكه قابل تعميم به كلي .باشد ميگناباد  7مشهد و 

 
 .FAHP، فازي، اي حرفهمراكز آموزش فني و بندي،  : رتبهواژگان كليدي

                                                                                                                
                                                    Email: rez_alikhani@yahoo.comاي گناباد، . رئيس مركز آموزش فني و حرفه1
                                             .. استاديار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد2
 .د برق كنترل دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد. دانشجوي كارشناسي ارش3
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 مقدمه 
آموزي را براي افراد جوياي كار و  مهارت هاي در سطح كشور وظيف مراكز آموزشي فني وحرفه

مهارتي برعهده   ميي غير رسها مند در قالب دوره آموزان عالقه دانش همچنين دانشجويان و
تواند در  گردد و آموزش مي ولتي ارائه ميدصورت ه ب ها آموزش هدارند. در اين مراكز كه كلي

 .گردد محل مركز يا به صورت سيار برگزار مي
هميشه نياز به شناسايي نقاط  يند نيزآيك سيستم آموزشي جهت پوياي و بهبود فر

ريزي مناسب نسبت به رفع نقاط  بايد بتواند با برنامه تقويت نقاط قوت خود دارد و ضعف و
 .ضعف خويش اقدام نمايد

 تقريباً واي مطرح بوده  يكي از مباحثي كه هميشه در سطح سازمان آموزش فني وحرفه
 بندي اين مراكز جهت شناسايي نقاط ضعف و بحث رتبه ،اند ن بودهآن به دنبال آساي ؤر ههم

 .ي مختلفي انجام شده استها قوت مراكز بوده است كه در ادوار گذشته به شيوه
 هپنجم توسع هقانون برنام 21 هاي در ماد آموزش فني وحرفه اما باتوجه به الزام سازمان

 بندي مراكز آموزش فني و رتبه ز) كه صراحتاً( بند )1390-1394( ايران جمهوري اسالمي
از  92و 91ي ها باشد كه در اين خصوص در سال تا پايان برنامه خواستار مي اي را حرفه

اي  بندي مراكز آموزش فني و حرفه ي رتبهاه ي پژوهش اين سازمان نيز تعيين روشها اولويت
 باشد. مي

ي ها اي وظايف زياد آن كه در حوزه حرفه توجه به وسعت كار مراكز آموزش فني و با
باشد كه به تفصيل توضيح داده خواهد شد و پيچيدگي بسيار زياد  مختلف داراي عملكرد مي

 .باشد دشواري مي ارزيابي اين مراكز نيز كار سخت و
گيري با شاخص داريم انتخاب شاخص  زيابي يك موضوع ما نياز به معيار اندازهار در

تي كه قوريم اما وآبه عمل ها  دهد كه مقايسه درستي بين الترناتيو مناسب به ما امكان را مي
 شود و ميشود كار ارزيابي پيچيده  ميچند يا چندين شاخص براي ارزيابي در نظر گرفته 

هاي مختلف  گانه از جنس ي چند يا چندينها گيرد كه معيار مي پيچيدگي كار زماني باال
باشند. در اين هنگام كار ارزيابي و مقايسه از حالت ساده تحليلي كه ذهن قادر به انجام آن 

كند تا  شود و به يك ابزار تحليل قوي نياز خواهد بود اين ابزار به ما كمك مي مياست خارج 
وضوعات پيچيده را با ساده نمودن و هدايت مراحل نتوانيم تصميمات مناسب براي م

يند تحليل سلسله مراتبي روشي است كه در آن يك مزيت آفر. گيري اتخاذ كنيم تصميم
در يك ساختار سلسله مراتبي  ي كوچكتر آن تجزيه شده، سپس اين اجزاها پيچيده، به بخش
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عددي  مقاير يت هر متغيري ذهني با توجه به اهمها گيرد. در اين روش به قضاوت ميقرار 

 شوند به عبارت ديگر مييي كه بيشترين اهميت را دارند مشخص ها اختصاصي دارد، متغير
توان مسائل  ميAHP شود با اين ترتيب به كمك  ميتعيين  ها ترتيب اولويت متغير

 عوامل متعددند را درك نمود. هاي كه در برگيرند پيچيده
برند كه شامل  مياساسي را در تجزيه و تحليل به كار  دو رويكرد ها طور كلي انسان به 

در   ميگيري هر دو سيستم قياسي و سيست به كار .است  ميقياسيو رويكرد سيسترويكرد 
   AHPكيد اين دو رويكرد از طريق فنأوت ثر خواهد بود.ؤدرك يك سيستم پيچيده بسيار م

 .باشد ميپذير  امكان
ي ذهني خود براي انجام مقايسه استفاده ها و توانايي ها اگرچه افراد خبره از شايستگي

يند تحليل سلسله مراتبي كالسيك امكان آبايد به اين نكته توجه داشت كه فر اما ،نمايند مي
 ي فازيها طور كامل ندارد به عبارت بهتر استفاده از مجموعه هانعكاسي سبك تفكر انساني را ب

در  .گيري در دنياي واقعي پرداخت مدت و تصميم بلندبيني  كارگيري اعداد فازي) به پيش هب(
يند تحليل سلسله آي الرهورن پدريز روشي را براي فرها دو محقق هلندي به نامه 1983سال 

بنا نهاده شده   ميمراتبي فازي پيشنهاد نمودند كه براساس روش حدافل مجذورات لگاريت
 .نظريه فازي بود با AHPتركيب  هاين تحقيق اوليه تحقيق در زمين .بود

سنجي مراكز  ي اعتبارها با توجه به داده مادر اين مقاله نيز با اقباس از رويكرد فازي و
اي خراسان رضوي  ابتدا ماتريس مقايسات زوجي را به روش تحليل  آموزش فني و حرفه

تشكيل داده و با استفاده از اين ماتريس مقايسات زوجي با روش  )DEA( ها پوششي داده
AHP ايم. بندي بين مراكز را انجام داده فازي رتبه 

 روش شناسي 
با استفاده از ماتريس مقايسات زوجي تشكيل يافته حل و   AHPدر اين مرحله يك مدل

 الزم است محاسبات زير را انجام دهيد. .شود ميبندي انجام  رتبه
تون تقسيم را بر مجموع آن س ) هر عنصروع اعداد هر ستون را حساب كنيد بمجم )الف

 .را ماتريس نرمال شده بناميد  آن وجديد به اين صورت به دست آوريد  كنيد و يك ماتريس
مده آدست ه ميانگين ب ،ميانگين عناصر هر سطح ماتريس نرمال شده را محاسبه نماييدپ) 

 .دهد مياي هر واحد را نشان  وزن رتبه
اي كه  ي مراكز آموزش فني و حرفهي ما براها و خروجي ها با توجه به اينكه تعداد ورودي

 ،دهيم در اعتبارسنجي مراكز آمده است زياد است ابتدا با ذكر يك مثال روش را توضيح مي
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باشد محاسبات را براي  افزار قدرتمند در اين حوزه ميكه يك نرم  Gamsافزارسپس با نرم

 .نماييم مياي انجام داده و نتايج رابررسي  مراكز آموزش فني و حرفه
 

 :دهد ميي مربوط به چهار واحد را نشان ها وخروجي ها : جدول زير وروديمثال

 ها واحد
  

 

A 50 55 10 56

B 13060 12 78

C 68 96 45 9 
D 45 30 35 18

 
 .شود ميحل  Bبا  A، زير براي مقايسه واحد  DEAيها اول : مدل همرحل

EAA: 
Max ZBB=12u1+78u2 
ST.     130V1+60V2=1 

12u1+78u2 
10u1+56u2-50v1-55v2 

U1=0 u2=0/0128 , v1=0/0029,v2=0/0104
EBB=Z*BB=1 

EAA: 
Max  zAA =10u1+56u2 

ST.     50v1+55v2=1 
10u1+56u2 

12u1+78u2-130v1-60v2 
U1=0,u2=0/0179,v1=0/004,v2=0/0145

EAA=Z*AA=1 
EAB: 

Max  ZAB=10u1+56u2 
ST.      50v1+55v2=1 

10u1+56u2 
12u1+78u2-EBB (130v1+60v2)=0 

U1=0,u2=0/0179,v1=0/004,v2=0/0145 
EAB=Z*AB=1 

EBA: 
Max  ZBA=12u1+78u2 

ST.  130v1+60v2=1 
12u1+78u2 

10u1+56u2-EAA (50v1+55v2)=0 
U1=0,u2=0/0128,v1=0/029,v2=0/0104

EBA=Z*BA=1 
 

=aAB  ببه اين ترتي =      =1 
با استفاده از ) A,C(،  )A,D(،  )B,C،(  )B,D،(  )C,D( يها به همين ترتيب بايد واحد

ي الزم در مقايسه ها حل و محاسبه هنتيج .آن محاسبه شود ajkمقايسه و  DEAي ها مدل
 .كنند ميقايسات زوجي زير را ارائه ماتريس م ها اين واحد

 

   A ها واحد 
1 1 1 1 A 
1 1 1 1 B 

0/8508 1 1 1 C 
1 1/754 1 1 D 

ajk= 
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 .شود بندي مي رتبه  AHP: با استفاده از دوم همرحل

 
 

D C B A دهاواح 
26/0 21/0 25/0 25/0 A 
26/0 21/0 25/0 25/0 B 
26/0 21/0 25/0 25/0 C 
26/0 37/0 25/0 25/0 D 

 
 ها وزن ها رتبه

A, (2  3) WA=0/2425 
B, , (2or3) WB=0/2425 

C, (4) WC=0/2325 
D, (1) WD=0/2825 

 

 با بيشترين وزن و  dمربوط به واحد هرتب ،باالترين رتبه كنيد ميطور كه مشاهده  همان
 .گيرد ميتعلق  B يا Aبعد واحد  و Cي بعدي به واحد ها رتبه

بندي  براي رتبه SUPERSBMيكي شود انگاه از مدل  ها واحد ههم هدر مواردي كه رتب
  .شود مياستفاده  ها واحد

با اين  ،اي كشور است بندي مراكز دولتي سازمان آموزش فني و حرفه ما رتبه ههدف پروژ
مركز آموزش  –مشهد   2و  1 همركز آموزش شمار ،گناباد( اي ظور چهار مركز فني و حرفهمن

 .كنيم ميي پيشرفته ارم) را ابا هم مقايسه ها اي مركز مهارت فني و حرفه
خود نيز شامل موارد مختلفي  ها يي است كه اين شاخصها هر مركز شامل شاخص   
 هاي  مربي كارگاه معرفي شده عنوان ويژگي ي بهطور مثال براي هر مركز شاخص هب .شوند مي

ي ها آموزش ،تجربه ،ارتباط تحصيلي ،: سطوح تحصيالتكه اين شاخص خود نيز شامل موارد
 .شود ميمندي رئيس  طي شده  افتخرات و رضايت

عنوان ورودي و خروجي هستند. ورودي و به ها نياز به مشخص كردن داده  AHPدر
 كنيم : ميورت زيرتعريف را به ص ها خروجي مركز

D C B A ها واحد 
1 1 1 1 A 
1 1 1 1 B 

0/8508 1 1 1 C 
1 1/754 1 1 D 

3/1508 4/754 4 4  
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ي آموزشي ها ي پژوهشي مربي كارگاه، فعاليتها ي مربي كارگاه، فعاليتها ويژگي :ها ورودي

امكانات محيطي كارگاه، تجهيزات و  يادگيري، فضاي آموزشي و دهي و ي يادها كارگاه، راهبرد
ي كارشناسان مركز، ها ي رئيس مركز، ويژگيها امكانات آموزشي، اهداف مركز، ويژگي

سنجش  ،. تنوع آموزش2) تعهد( و ظرفيت اجرايي ي، تنوع مخاطبينمديريت بهينه منابع مال
  ي اجراييها و روش
  ميامكانات عمو اماكن  و -4اماكن اداري  -3امكن فرهنگي    -2اماكن رفاهي   -1

 آموزشي، اماكن پشتيبان،  –آموزش، مديريت اجرايي 
   ،.كارايي3 ،پذيرش ،تعامالت بيروني مركز ،مركز هتوسع ،مركزي ها : كاركردخروجي

  بهره وري ،اثر بخشي
 ؛شوند ميي ورودي و خروجي خود نيز شامل موارد مختلفي ها نجايي كه هريك از شاخصآاز 

را به  ها باشند و به همين منظور بايد ابتدا داده ميي فازي ها بصورت داده ها داده ،بنابراين
استفاده  ها از روش مركز ثقل براي نافازي سازي داده .فازي تبديل كنيم ري غيها داده
 :بصورت زير خواهد شد ها ماتريس  ورودي داده .كنيم مي

  
1.757       0.165      3.4      1.842    …     7.28 

    2.11        0.387       4.447      2.94    …     7.66 
X=   20.8       0.14       4.37          2.53       …   6.393 

1.91      0.823      3.555      2.49    …    6.41 
 

 
وتعداد مان تعداد مراكز مرود بررسي است رديف استكه منظور ه 4اين ماتريس شامل 

خودداري  ها درايه هاز نوشتن كلي .نوزده ستون دارد كه هر ستون بيانگر يك شاخص است
كه به پيوست اضافه شده گنجانده شده  ها ماتريس كامل در برنامه ،حجم زياد شده به دليل

 :باشد ميصورت زير ه ب ها ماترس خروجي.است
 

          1.576    3.5    2.24    3.75    3.385    2.96    17.55 
           1.638    3.2    2.6      3.5     3.414     3.84    18.225 
Y =     1.523    2.3    2.14    3.4    2.914     2.4       16.65 
          1.576    3.2    2.32    3.2    2.6         2.16     15.4 

 
 

 .باشد ميستون) ( ) و هفت شاخصرديف( نيز شامل چهار مركز ها ماتريس خروجي
اول از سطر  همثال درايطور  هب .باشد ميشامل چند مورد  ها، ي اين ماتريسها هريك از درايه
باشد خود نيز شامل  ميي مربي كارگاه ها كه شاخص ويژگي 757/1يعني  xاول ماتريس 

مندي  افتخارات در رضايت ،ي طي شدهها آموزش ،تجربه ،ارتباط تحصيلي ،سطح تحصيالت
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    25/2    6/1    1/1    8/2   4/0   2 ( صورت ه ي اين درايه بها يعني داده .باشد ميرئيس 

ي فازي در نظر گرفتيم و با استفاده از روش مركز ثقل ها باشد كه به صورت داده ) مي13/2
 .شده است 757/1تبديل به  ها اين داده

  :بصورت زير است  AHPبندي ي رتبهها داده
  DMV1اي گناباد = مركز فني و حرفه
  DMV2:اي شماره يك مشهد مركز فني وحرفه
    DMV3:دو مشهد اي شماره مركز فني وحرفه
  DMV4:اي ارم مركز فني وحرفه

 

DMV4 DMV3 DMV2 DMV1  
1 1 1 1 DMV1 
1 1 1 1 DMV2 
1 1 1 1 DMV3 
1 1 1 1 DMV4 

   

تمام  هتوجه كنيد كه در اينجا رتب باشد. مياي ، مراكز فني وحرفهها  DMVمنظور از
، ها DMVال نيز بايد از بين اينباشد، ح مينها كارا آ هباشد و هم ميمراكز مشابه به هم 

 .بندي كنيم را رتبه ها داده يعني مجدداًها را جدا كنيم نآكاراترين 
براي  .در پيوست برنامه اين قسمت اضافه شده است)( SupesBMدر ادامه از مدل 

باتوجه به اين مدل رتبه مراكز به صورت زير بدست  شود. مياستفاده  ها  DMVبندي رتبه
 .يدآ مي

  كارايي هبرت
1 11,034 DMV1 
2 10.531 DMV  2 
3 10.342 DMV  3 
4 9.5 DMV  4 

 گيري بحث و نتيجه
ارائه شده و سعي شد بيشتر كارهاي  FAHPبندي  در اين مقاله روش جديدي براي رتبه

بندي انجام شده و  نيز رتبه DEAسي گردند. همچنين با رانجام شده در اين حوزه نيز بر
 زم انجام شده و برتري روش فوق را به اثبات رسانده است.ال همقايس
، بدون در نظر گرفتن ساير ها براي هر زوج از واحد DEAاين روش ابتدا يك مدل  در
به  DEAي ها سپس با استفاده از نتايج بدست امده از حل مدل .شود ميحل  ها، واحد
آيند تحليل يك مدل فربا  اي كه گفته شد يك ماتريس مقايسات زوجي تشكيل و شيوه
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كه در نوع خود در  شود ميبندي كامل انجام  يك سطحي رتبه )FAHP( سلسله مراتبي

 باشد. مياي بي سابقه  سطح سازمان آموزش فني و حرفه
طوالني بدست  هاي نسبتاً ماتريس مقايسات زوجي با روش FAHPهاي در ساير روش

ست دفاده شده است كه بسيار راحت باست DEAروش از ماتريس روش  نولي در اي ،آيد مي
 آيد. مي

در روش انجام شده همانطور كه ديديم محاسبات انجام شده بسيار كمتر نسبت به ساير  
 باشد. مياز اين لحاظ نيز داراي مزيت  هاست و روش
مل ايند پژوهشي استخراج عوآي سلسله مراتبي نيز طي يك فرها به جهت ورودي 
عنوان يك بانك  تواند به اي انجام شده است و خود مي ني و حرفهبندي مراكز آموزش ف رتبه

 اطالعاتي در مراكز و ادارات كل مورد استفاده قرارگيرد.

 هاپيشنهاد
 سازگاري معيار تركيب براي مختلف هاي روش از كل، سازگاري آوردن بدست براي توانيم مي

 ASP كالسـيك  تركيب و ،ابيمي دست مراتبي سلسله كل معيار سازگاري كنيم و به استفاده
روش  از نهـايي  وزن آوردن دسـت ه ب و ها وزن تركيب براي ي فازيها رابطه تركيب قسمت در

 تركيـب  بـراي  مختلـف  هـاي  قاعـده  از بـا اسـتفاده   تـوان  مي بنابراين كرديم، استفاده ساعتي
 داد ارائه فهد به نسبت ها گزينه وزن آوردن بدست هنحو مختلفي براي تعابير فازي يها رابطه

 .بررسي بدهد تحت لهئمس مورد گيرنده در تصميم به بهتري ديد تعابير اين از استفاده با و
نامه ديگري با روش تاپسيس فـازي نيـز قـرار     بندي ميتواند در موضوع يك پايان اين رتبه

 گيرد.
 اي توسعه يابد. تواند به كل مراكز آموزش فني و حرفه بندي مي اين رتبه

معيارهـا و نشـانگرهاي    ،توانند با طراحي عوامل اي هم مي ي آزاد فني و حرفهها آموزشگاه
 بندي گردند. جديد به اين شيوه رتبه

 منابع 
 ،AHPروش  براي فازي رياضيات ساختار )،1386 شهريور(؛ آخوندي روشناوند ناصر

  ارشد كارشناسي نامه مشهد، پايان دانشگاه فردوسي– رياضي گروه- رياضي علوم هدانشكد
 كتاب نشر ،آن كاربردهاي و فازي يها مجموعه تئوري )،1378؛ (مرتضي، زاهدي
 ،دانشگاهي
 دانشگاه انتشارات مراتبي، سلسله تحليل فرآيند )،1385؛ (حسن سيد، پور قدسي

  ،كبير امير صنعتي
 ،دانش نگاه انتشارات ،كاربردي گيري تصميم )،1387؛ (علي ،زاده رجب ؛عادل ،آذر
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  TQMمديريت كيفيت فراگير استقرارسنجي  امكان
 اي شيرازدر مراكز آموزش فني و حرفه

  1محمد جامعي

 چكيده
باشد. روش سنجي استقرار مديريت كيفيت فراگير ميهدف از اين پژوهش، امكان

شيراز  اي حرفهآماري مراكز آموزش فني و  هپژوهش، از نوع پيمايشي است. جامع
نفر زن،  16نفر مرد و  69نفر شامل  85ه به روش سرشماري باشد. حجم نمونمي

ها و اطالعات از طريق پرسشنامه سنجش مديريت آوري دادهتعيين شد. جمع
ها از آمار  نوح پيشه) صورت گرفته است. جهت تجزيه وتحليل داده( كيفيت فراگير

يه و منظور تجز  توصيفي و استنباطي استفاده شده و در سطح آمار توصيفي به
هاي پژوهش از جدول توزيع فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد و در تحليل داده

اي) و خي دو استفاده گرديده است. تك نمونه( سطح آمار استنباطي از آزمون تي
الزم  هها و با استفاده از آزمون تي تشان داد زميننتايج پس از تجزيه و تحليل داده

شيراز با  اي حرفهيت فراگير در مراكز آموزش فني و براي استقرار  مديريت كيف
گيري و مشاركت هاي تعهد مديريت، توجه به مشتري، تصميمتوجه به مؤلفه

فراگير، بهبود مداوم، ارزشيابي، آموزش و رشد كاركنان وجود دارد. همچنين نتايج 
 هابقها با استفاده از آزمون خي دو نشان داد كه سپس از تجزيه و تحليل داده

كاري در پذيرش مديريت كيفيت فراگير نقشي ندارد. در نهايت با توجه به نظرات 
كننده در  آزمون خي دو، افراد شركت رؤسا، مربيان و كاركنان اداري و با استفاده از

 گيرند. عنوان مشتري در نظر مي كاركنان را  به پژوهش، كارآموزان و
 

، مراكز آموزش راگير، مشتريت فسنجي، مديريت كيفيامكانواژگان كليدي: 
 .اي حرفهفني و 

                                                                                                                
                                      Email: g2jamei@yahoo.comاي فارس، كل آموزش فني و حرفه ه. كارشناس آموزش ادار1
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 مهمقد
، عبارت است از فرآيند مديريت بهبود مستمر كه در آن تالش 1مديريت كيفيت فراگير

نياز آذري و همكاران ( شود، انتظارات مراجعان يا مشتريان به نحو احسن برآورده شود مي
رغم  ر محيط شديد رقابتي عليامروزه، رشد سريع تكنولوژي و تنوع محصوالت د ).1389

سسات بزرگ و كوچك ؤمحدوديت هاي منابع و مشكالت استفاده از نيروي انساني، مديران م
دولتي يا خصوصي، توليدي يا خدماتي را وادار كرده تا براي رفع معضالت سازمان خود به 

 ). 1995، 2چادويك( هاي مناسب باشندحل دنبال راه
هاي دولتي و در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، بخش جنبش مديريت كيفيت فراگير

هاي خود بازنگري كرده و مدت زمان ارائه خدمات به  خصوصي را تشويق نمود تا در سياست
سسات داشته و باعث افزايش ؤمشتريان را كاهش دهند. اين جنبش، ارتباط زياد و نزديكي با م

شود ريسك و هزينه در اين بخش ميتالش در جهت بهبود كيفيت و خدمات و نيز كنترل 
كنندگان و مشتريان افزايش چشمگيري پيدا كرده و  سطح آگاهي و انتطارات مصرف اوالً ،زيرا

). دوم اينكه، 1381زاده، حسين( كننددر نتيجه آنان توقعات جديد و متغيري را مطرح مي
راستاي جلب  هاي بهبود كيفيت درهاي بخش خصوصي بيش از پيش به اهميت روش شركت

كنندگان از  اند. اين امر باعث شده كه مصرفرضايت مشتريان پي برده و آن ها را به كار گرفته
هاي دولتي نيز انتظار بهبود كيفيت خدمات را داشته باشند. سوم اينكه در يك محيط  سازمان

يجاد مزيت عنوان يكي از عناصر كليدي ا رقابتي شديد، ابزارها و روش هاي ارتقاء كيفيت، به
 ).1998، 3فورد( روندرقابتي به شمار مي

، كشورهاي مختلف را به اين باور رسانده كه براي وجود آمده در اقتصاد جهاني  ات بهتغيير
هاي خود  اي و حتي داخلي بايد توان و قابليت سازمان حضور و بقا در بازارهاي جهاني، منطقه

گيري از  و بهره 4هاي متداول، مهندسي مجدد نظر و بازبيني روش را افزايش دهند. تجديد
منظور فائق آمدن بر مشكالت پيش روي، امري بديهي است. با به كار   نگرش سيستمي به

گيري مديريت كيفيت فراگير ضمن اين كه يك سازمان، ميزان موفقيت خود در اجراي 
تواند عملكرد خود را  مي دهد، هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني را مورد ارزيابي قرار مي برنامه

 ويژه بهترين آنها مقايسه كند.   ها و به با ساير سازمان
يط محيطي را مورد بررسي قرار براي اجراي مديريت كيفيت فراگير در بدو امر بايستي شرا

پس بايد عوامل محيطي، ادراكات و  .ر، اعمال يك تغييردرسطح كالن استاين ام .داد
هاي استقرار آن را به  بعدي راه هن و كاركنان را سنجيد و در مرحلمديرا انتظارات مشتريان،

                                                                                                                
1. Total Quality Management 
2. Chadwick 
3. Ford 
4. Re Engineering 



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

187 
از اين  ،عنوان واحدهاي عملياتي و اجرايي اي به مراكز آموزش فني و حرفه .ايشان نشان داد

منظور دستيابي به كيفيت و استانداردهاي الزم نسبت به   امر مستثني نبوده و بايستي به
. از نظر كاربردي انتظار مديريت كيفيت جامع اقدام نمايند ارسنجي استقر يابي و امكان زمينه

اي  ميزان نگرش كاركنان مراكز آموزش فني و حرفه ،رود كه پس از اجراي پژوهش مي
هاي الزم ارائه و تالش در جهت  نقاط ضعف احصاء، آموزش ،شهرستان شيراز مشخص شده

يت كيفيت فراگير و حصول نتايج منظور فراگير شدن باور مدير  تغيير فرهنگ سازماني به
 همطلوب كه همانا تربيت نيروي انساني ماهر و توانمند جهت رفع نياز بازار كار و توسع

 فراهم آيد. ، اقتصادي است

 هدف كلي
 .»اي شيراز فراگير در مراكزآموزش فني و حرفهسنجي استقرار مديريت كيفيت  امكان«
 االت پژوهشؤس

ار مديريت كيفيت فراگير در مراكز آموزش فني و تقرالزم براي اس هآيا زمين -1
 هاي آن وجود دارد؟ ؤلفهاي شيراز با توجه به م حرفه

آيا سوابق كاري در نگرش رؤسا، مربيان و كاركنان اداري نسبت به پذيرش  -2
 مديريت كيفيت فراگير نقشي دارد؟

وهي را اي شيراز، چه گر مربيان وكاركنان اداري مراكز آموزش فني و حرفه ،رؤسا -3
 گيرند؟ ) در نظر ميمخاطب( عنوان مشتري به

 پژوهش هپيشين
نامة كارشناسي ارشد خود تحت عنوان اجراي مـديريت كيفيـت    ) در پايان1373( بيگي رجب

ريزي آموزش وزارت جهاد سازندگي بـه ايـن نتـايج دسـت يافتنـد كـه        فراگير در دفتر برنامه
كاركنـان، بـاال    هرآيندهاي كـاري، افـزايش انگيـز   ها و ف افزايش مشاركت كاركنان، بهبود نظام

دليل استفاده از روش مديريت كيفيت فراگير ه رفتن دقت و كيفيت در خدمت و محصوالت ب
  .بوده است
 ت علميئ) تحقيقي را با عنوان بررسي تحليلي ميزان آمادگي اعضاء هي1381( زاد قاسمي

انجام داد و به   كر مديريت كيفيت فراگيراستادان و مديران) دانشگاه شيراز براي پذيرش تف(
ت به پذيرش مديريت كيفيت فراگير هيچ كدام از افراد نگرش پايين نسب :اين نتايج رسيد

 بهتفاوت معناداري وجود دارد  001/0نداشتند و بين نگرش استادان و مديران در سطح 
ما ميان نگرش زنان و ا خوردارند رب آنمديران از نگرش بااليي نسبت به پذيرش  نحوي كه 

مردان نسبت به پذيرش مديريت كيفيت فراگير  اختالف معناداري وجود ندارد. آزمون 
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و آموزش با  90/2هاي تكراري نشان داد كه توجه به مشتري با ميانگين  واريانس طرح

به ترتيب كمترين و بيشترين تأثير را در نگرش اعضاء هيئت علمي دارد.  40/4ميانگين 
 آنباشد از نگرش بااليي نسبت به پذيرش  سال مي 10كار آنان زير  هكه سابقافرادي 

عنوان  جامعه را به و % از افراد، دانشجويان، كاركنان40برخوردارند. سرانجام اينكه در حدود 
 گرفتند كه بيشترين درصد را داشت. گروه مشتري درنظر مي

هاي  فيت فراگير در بيمارستانثر بر اجراي مديريت كيؤدر تحقيقي با عنوان عوامل م
انجام شده،  1386آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران كه توسط توراني و همكاران در سال 

: توجه مديران به فرهنگ سازماني، مشاركت باشد دست آمده به شرح زير مي  به هنتيج
ت، اثربخشي تواند به بهبود خدما ،كار تيمي و تعهد رهبري ميمنابع انساني هكاركنان، توسع

 .هاي كشور منتهي شود فعاليت ها و مقبوليت اجتماعي بيمارستان
سسات آموزش عالي كه ؤدر تحقيقي با عنوان ارائه يك مدل مفهومي تعالي كيفيت براي م

انجام شده است،  89-90رالديني و همكاران در سال تحصيليدر دانشگاه يزد توسط ميرفخ
يندهاي آفر هعنوان نيروي محركه هم مديران ارشد به ها نشان داد كه رهبري و تعهد يافته

 رود.  شمار مي بهبود كيفيت ومديريت كيفيت به
) به بررسي ديدگاه رهبري و مديريت آموزش عالي نسبت به مديريت 1995( 1لري داستن

 آنهاي  آيا ابزار و تكنيك ،كيفيت فراگير پرداخت. هدف مطالعه اين بود كه تعيين كند
؟ توانمند سازد گونه كه توانست صنعت آمريكا را توانمند كند، وزش عالي را همانتواند آم مي

نتايج نشان داد كه اگر مديريت كيفيت فراگير بخواهد آموزش عالي را متحول كند بايد از 
گيري و سنجش دقيق براي تعيين  منابع مناسب تخصيص داده شده به آموزش عالي، اندازه

 باشد. بتواند براي آموزش عالي، اثر بخش و كاران روش ايپيشرفت استفاده شود تا 
) به يك تحليل منتقدانه از مديريت كيفيت فراگير در تداوم 1997( 2رودريخ سانيل

هدف از اين مطالعه اين بود كه تعهد افراد را در پنج مؤسسه آموزش  .آموزش عالي پرداخت
ه جد و تعيين كند كه چه مقدار ببسن، عالي پرداخت نسبت به اجراي مديريت كيفيت فراگير

 جامع مديريت كيفيتنتايج نشان داد كه  .در تداوم آموزش عالي تأثير دارد آنكارگيري 
موجب يك تحول عظيم كه مبني و  گيرد تواند در تداوم آموزش عالي مورد استفاده قرار مي
اد محوري به سمت ها بايد از است شود. وي دريافت كه برنامه مي ،بلند مدت است هبرنام، بر
خدمات اداري بايد از يك سيستم مؤسسه محور به سوي  ،يند دانشجو محوري حركت كندآفر
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همچنين اين تحقيق نشان داد كه بيشترين  ،سيستم خدماتي دانشجو محور حركت كند

هايي خواهد بود كه به نيازهاي مشتريان توجه نمايد. موانعي از قبيل  موفقيت از آن برنامه
فقدان يك ديدگاه مشترك و فقدان برنامه استراتژيك  ،عهد، فقدان حمايت استادانفقدان ت

 بايد شناسايي شود. 
) نيز بيان كرد كه مديريت كيفيت جامع منجر به افزايش مشاركت 2002( 1آنتوني

كاري، افزايش رضايت   كاركنان، بهبود روابط، افزايش توليد، بهبود كيفيت، كاهش دوباره
 شود.هاي ناشي از كيفيت ضعيف و بهبود مزيت رقابتي مي هزينهمشتري، كاهش 

 184هـاي موفقيـت و شكسـت در     لفـه ؤ) تحقيقي را با هدف تعيين م2004( 2كالچنسكي
فقـدان حمايـت    ،% از مؤسسـات 37مؤسسه آموزشي انجام داد و بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه      

راه اجـراي مـديريت كيفيـت    عنـوان موانـع عمـده در     يا فقدان رهبري را به، مديريت و ضعف
ايـن  نام بردند. در كل علل شكست يـا موفقيـت مؤسسـات آمـوزش عـالي در اعمـال        ،فراگير
هاي خود را موفق پنداشـته   ها و مشاغل بود. مؤسساتي كه كوشش ها، مثل ساير سازمان روش

ر ها، كـار گروهـي و رهبـري قدرتمنـد از سـاي      وسيلة حمايت قاطع مديريت، ديدگاهه بودند، ب
 .مؤسسات متمايز بودند

 شناسي پژوهشروش
گردآوري اطالعات، جزء  هاين تحقيق از لحاظ هدف، جزو تحقيقات كاربردي و از نظر شيو

سا، مربيان ؤر هكلي پژوهشآماري  هجامعرود. تحقيقات توصيفي از نوع پيمايشي به شمار مي
باشد. در اين نفر مي 92اي شهر شيراز شامل  و كاركنان اداري مراكز آموزش فني و حرفه

 85ها، تعداد آوري پرسشنامهاند. بعد از جمععنوان نمونه انتخاب شده پژوهش تمامي افراد به
كه به خاطر پرسشنامه ناقص بودند  7ده بود و صورت كامل پاسخ داده ش  هپرسشنامه ب

 ز پرسشنامهها ابراي گردآوري دادهتر از تعداد نمونه كسر شدند.  رسيدن به نتيجه قطعي
) در تحقيقي با 1386پيشه، نوح( سنجش مديريت كيفيت فراگير كه براي اولين بار توسط

سنجي مديريت كيفيت فراگير در سازمان آموزش و پرورش استان فارس عنوان امكان
 است از استفاده گرديده، استفاده شده است. ابعاد مورد بررسي در اين پرسشنامه عبارت

گيري و مشاركت فراگير، ه به مشتري، آموزش و رشد كاركنان، تصميمتعهد مديريت، توج
 ارزشيابي و بهبود مداوم.

 30منظور تعيين پايايي پرسشنامه، تعداد پيشه، بهدر تحقيق انجام شده توسط نوح
آماري توزيع و گردآوري شده است. ضريب آلفاي كرونباخ مقياس مديريت  هپرسشنامه درجامع
 بوده است.88/0برابر با  1ال مطابق با جدول ؤس 36كيفيت فراگير با 
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 ) پايايي ابزار پژوهش1( جدول
 ابعاد كيفيت فراگير االتؤتعداد س آلفاي كرونباخ

 تعهد مديريتي 6 93/0
 توجه به مشتري 7 957/0
 آموزش و رشد كاركنان 5 962/0
 گيري و مشاركت فراگيرتصميم 6 85/0
 ارزشيابي 5 79/0
 بود مداومبه 6 90/0

 

هم ازاعتبار عاملي استفاده شد.  همچنين جهت آزمون روايي سؤاالت هم ازاعتبار محتوا و
براي سنجش اعتبار محتوايي پرسشنامه، از نظرات متخصصان، اساتيد دانشگاهي و 

اين مرحله با توجه به نظرات افراد ياد شده، اصالحات الزم  كارشناسان خبره استفاده شد. در
ترتيب اطمينان حاصل گرديد كه پرسشنامه همان خصيصه مورد نظر  آمده و بدين عمل  به

ميان ها به اين صورت است كه در روش اجراي اين پرسشنامهمحققين را خواهد سنجيد. 
اي پرسشنامه ،اي شهر شيرازسا، مربيان و كاركنان اداري مراكز آموزش فني و حرفهؤر هكلي

و شش بعد تعهد مديريت، توجه به مشتري، آموزش و رشد انتخاب كرده  را كه پژوهشگر
گيري و مشاركت فراگير، ارزشيابي و بهبود مداوم كه ابعاد مديريت كيفيت كاركنان، تصميم

پخش كرده و براي هركدام از افراد توضيحات الزم جهت تكميل ، سنجدرا ميفراگير 
العات در دو بخش آمار توصيفي در پژوهش حاضر تجزيه و تحليل اط ها داده شد.پاسخنامه

معيار و در تحليل  و استنباطي صورت خواهد گرفت. با آمار توصيفي، ميانگين، انحراف
اي و خي دو  تك نمونه -ها با استفاده از آزمون تي  االت با استفاده از آمار استنباطي، دادهؤس

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

 هاي پژوهشيافته
شود در بين ابعاد مديريت كيفيت فراگير مورد بررسي،  مشاهده مي 2ر جدول همانطور كه د

گيري و مشاركت فراگير و كمترين ميانگين مربوط به بيشترين ميانگين مربوط به بعد تصميم
 باشد. بعد بهبود مداوم مي

 
 
 
 
 



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

191 
 ) آمار توصيفي ابعاد پرسشنامه2( جدول

معيار انحرافحداكثر  حداقل ميانگين ابعاد
 605/0 00/5 17/2 768/3 هد مديريتيتع

 774/0 00/5 86/1 675/3 توجه به مشتري
 727/0 00/5 20/2 628/3 آموزش و رشد كاركنان

 525/0 00/5 33/2 964/3 گيري و مشاركت فراگيرتصميم
 643/0 00/5 40/2 658/3 ارزشيابي

 739/0 00/5 60/1 529/3 بهبود مداوم
 

داري محاسبه شده در سطح ، سطح معني3اي مطابق جدول  هتك نمون tبا انجام آزمون 
توجه به  ،تعهد مديريت( هاي مديريت كيفيت فراگير لفهؤم هدرصد براي كلي 95اطمينان 

 ،)آموزش و رشد كاركنان و ارزشيابي ،بهبود مداوم ،گيري و مشاركت فراگير تصميم ،مشتري
و با توجه به اينكه اختالف  05/0از  داري كمتربه دست آمد. چون مقدار سطح معني 000/0

الزم براي  هتوان ادعا نمود كه زمين درصد مي 95باشد، در سطح اطمينان  ميانگين مثبت مي
اي شيراز با توجه به مؤلفه هاي استقرار مديريت كيفيت فراگير در مراكزآموزش فني و حرفه

 .آن وجود دارد
 

 مولفه هاي مديريت كيفيت فراگيري براي ا نمونه تكتي  آزمون جينتا )3( جدول

 
 

انحرافميانگينتعدادجنسيت متغير
معيار

خطاي 
استاندارد 
 ميانگين

اختالف 
ميانگين

درجه 
 Tآزادي

سطح 
  معني
داري

تعهد 
 مديريت

 706/110 768/068 69768/3605/0065/0 مرد
 706/110 659/015 16659/3543/0054/0 زن

توجه به 
 0 04/8 675/084 85675/3774/0084/0  مشتري

-تصميم
گيري و 
مشاركت 

 فراگير
 85964/3525/0957/0 964/084 914/160 

بهبود 
 603/60 529/084 85529/3739/008/0  مداوم

آموزش و 
رشد 

 656/100 658/084 85658/3346/0342/0  كاركنان

 439/90 628/084 85628/3727/0078/0 ارزشيابي
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آيا سوابق كاري در نگرش رؤسا، مربيان و كاركنان اداري نسبت به پذيرش مديريت  سؤال دوم:

ال از آزمون خي دو استفاده و نتايج در جدول ؤدارد؟ براي پاسخ به اين س كيفيت فراگير نقشي
 قابل مشاهده است. 4

-Chi( يريت كيفيت فراگير)آزمون چي اسكوآر براي تعيين رابطه سابقه كاري و مد4( جدول
Square Tests( 

 
 مديريت كيفيت فراگير

 جمع
 1 2 3 4 5 

 سابقه كاري

>5 0 0 5 11 0 16 

10-6 0 1 2 10 5 18 

15-11 0 1 4 9 6 20 

20-16 0 0 5 10 6 21 

20> 0 0 2 8 0 10 

0 جمع 2 18 48 17 85 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 13.886a 12 .308 

Likelihood Ratio 19.532 12 .076 
Linear-by-Linear Association .414 1 .520 

N of Valid Cases 85   
a. 15 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .24. 
 

 308/0داري آزمون برابر جا كه سطح معنيدست آمده از آزمون، از آن با توجه به نتايج به
كاري و پذيرش  هگوييم سابقرد كرده و مي 691/0را با اطمينان  H0، فرض بنابراين ؛است

كاري نقشي در  هعبارتي سابق اي با يكديگر ندارند يا بهمديريت كيفيت فراگير هيچ رابطه
 پذيرش مديريت كيفيت فراگير ندارد.

اي شيراز، چه  وكاركنان اداري مراكز آموزش فني و حرفهرؤسا، مربيان  سؤال سوم:
ال از آزمون خي ؤگيرند؟ براي پاسخ به اين س مخاطب) در نظر مي( عنوان مشتري گروهي را به

 قابل مشاهده است. 5استفاده شد و نتايج در جدول  دو
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 مخاطب)( )آزمون چي اسكوآر براي تعيين مشتري5( جدول

 اختالف فراواني نظري شدهفراواني مشاهده  گروه مشتري
 -2/6 2/14 8 كارآموزان

 -2/1 2/14 13 كاركنان
 -2/5 2/14 9 جامعه

 8/9 2/14 24 كاراموزان و كاركنان
 -2/6 2/14 8 كاراموزان و جامعه

 8/8 2/14 23 همه موارد
   85 مجموع

 

682/19  
 درجه آزادي 5

 داريسطح معني 001/0
 

داري آزمون برابر دست آمده از آزمون، از آنجا كه سطح معني  با توجه به نتايج به
گوييم، نظر رؤسا، رد كرده و مي 999/0را با اطمينان  H0 ، فرضبنابراين ؛است001/0

كاركنان و مربيان متفاوت بوده است. با توجه به اين كه فراواني به دست آمده براي كارآموزان 
با توجه به نظرات رؤسا،  ،بنابراين ؛شتر شده است) نسبت به ساير موارد بي24( و كاركنان

 شوند. كارآموزان و كاركنان) به عنوان مشتري در نظر گرفته مي( مربيان و كاركنان اداري،

 گيري بحث و نتيجه
به  ،هاي مديريت كيفيت فراگير از ديد كاركنان مراكز لفهؤدر اين پژوهش بيشترين ميانگين م

آموزش و رشد كاركنان و  ،ارزشيابي ،مشتري مداري ،د مديريتتعه ،ترتيب مشاركت فراگير
 توراني و همكاران ،)1373( بهبود مداوم بوده است كه با نتايج تحقيقات رجب بيگي

با  سويي و ) هم2004( ) و كالنچسكي2002( آنتوني ،)1997( رودريخ سانيل ،)1386(
رت دارد. عالوه بر اين در تحقيق مغاي ،)1995 ( ) و لري داستن 1381( تحقيقات  قاسمي زاد

كا ر در نگرش افراد نسبت به اجراي مديريت  هسابق ،)1381( انجام شده توسط قاسمي زاد
كار نقشي در پذيرش   هسابق ،نقش دارد در صورتي كه در اين تحقيق ،كيفيت فراگير

 مديريت كيفيت فراگير ندارد.
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اي كه  بهبود مستمر آن دارد به گونه تأكيد فزاينده بر كيفيت و ،مديريت كيفيت فراگير

در گرو تعهد مديريت  امر فراهم گردد. اين ،رضايت و خشنودي دريافت كنندة كاال يا خدمت
هاي  ييها و توانا ارشد سازمان نسبت به ايجاد تغيير و تحول كيفيت، استفاده از تمامي قابليت

موزش مداوم كاركنان، توجه به و تصميمات، آ اموركاركنان از طريق مشاركت دادن آنها در 
آوري اطالعات و آمار به  اساس واقعياتي كه از طريق جمع گيري بر نيازهاي مشتري، تصميم

 باشد. هاي خوب موجود و بهبود مداوم كيفيت مي راضي نشدن به روش و ،اند دست آمده
به نحو مطلوب  هر سازماني قبل از اينكه به ارائه خدمات بپردازد، بايد مشتريان خود را    

هاي امروزي بايد بتوانند پاسخگوي نيازهاي مشتريان خود باشند.  شناسايي كند. سازمان
مدار بايد بتواند پاسخگوي نيازهاي  عنوان يك سازمان انسان نيز به  اي حرفهسازمان فني و 

اي يك فردي و اجتماعي كارآموزان، كاركنان، بازار كار و جامعه باشد و اين امر نيازمند اجر
باشد. در اين تحقيق با توجه به  نفع مي مديريتي مبتني بر نيازهاي افراد ذيربط و ذي هشيو

نظرات كاركنان، مربيان و رؤسا از بين كليه افرادي كه محتمل مشتريان اين مراكز هستند، 
به با توجه  ،بنابراين ؛اندترين مشتريان معرفي كردهموزان و كاركنان را به عنوان اصليآكار

معرفي هرچه بهتر  هنتايج به دست آمده از تحقيق، مسئولين بايد تمام تالش خود را در زمين
عمل آورند و در جهت راضي نگهداشتن مشتريان، در   خدمات قابل ارائه خود به مشتريان به

سازي و استقرار هر چه بهتر مديريت كيفيت فراگير قدم بردارند. همچنين بايد ذكر  فكر پياده
كاري ربطي نداشته و مديريت كيفيت  هكه پذيرش مديريت كيفيت فراگير به سابق نمود

رسد. اين آموزش صرفاً معطوف به  نتيجه) مي( جامع با آموزش آغاز شده و با آموزش به پايان
درك مفاهيم مديريت كيفيت فراگير نيست بلكه كاركنان سازمان بايد در اين مورد كه 

عيت كاري خود به كار بگيرند، نيز آموزش ببينند. هدف از چگونه آن را در محيط و موق
آموزش، اين است كه همگي كاركنان، قادر به حل مشكالتي كه مانع دستيابي آنان به اهداف 

هاي آموزشي به تنهايي كافي نيست و  و مقاصد موردنظرشان است، باشند. اعزام افراد به دوره
بر  هاي مديريت كيفيت فراگير را در يازمندين هنبايد چنين تصور كرد كه اين كار، كلي

داف موردنظر سازمان با اه ،هاي آموزشي ها و برنامه گيرد بلكه الزم است كه طرح مي
آموزش و ارتقاء آگاهي كاركنان به صورت جزئي از  ،. با پذيرش اين نگرشهماهنگي يابد

به موازات كشف و آيد. يعني بخش مهمي از مديريت كيفيت فراگير  فرهنگ سازمان درمي
روز شده و توسعه يابد. اين امر،   هاي جديد و بهتر حل مشكالت، همواره بايستي به ابداع روش

آورد. ساختار آموزشي  توانايي رقابت بيشتري را براي سازمان، از طريق كاركنان آن، فراهم مي
تر  ه سمت سطوح پايينبايد از باال به پايين باشد، يعني از تيم مديران رده باال شروع شده و ب
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هاي آموزشي اين است كه اطمينان حاصل  سازمان، انتقال يابد. اصل طاليي موفقيت برنامه

 است افراد و كارشناسان را آموزش دهند. اهداف كلي آموزش عبارت  گردد كه مديران، خود،
با  از آشنايي افراد با وظايف و مسئوليت هاي خود و شناسائي مشتريان و آشنايي افراد

ارتقاء سطح دانش افراد، آشنايي افراد با مفاهيم مديريت كيفيت فراگير و   نيازهاي آنان،
 يادآوري مستمر اين مفهوم كه كيفيت انتهايي ندارد. 

 پيشنهادهاي پژوهش
اي. اعضاي اين شورا حدود  تشكيل شوراي بهبود كيفيت در مراكز آموزش فني و حرفه �

هاي شغلي و همچنين يك نفر كارشناس بيروني  رده هنفر از كاركنان مراكز در هم 10
 باشد . مي

 .دن آنها با مديريت كيفيت فراگيرآموزش ويژه اعضاي شورا و آشنا نمو �
 .تشكيل تيم هاي فرعي مسئول �
 ها .ا و واگذاري اختيارات الزم به آنه مشخص كردن وظايف تيم �
 .تاه مدت براي پاسخگويي به نيازهاتدوين يك برنامه كو �
 .آيند پيشرفترسي فربر �
 .اصالح برنامه �

  منابع
 تيفيك تيريمد يثر بر اجراؤوامل مع ،)1386( ب؛ ،يو شهباز ؛س ،يعيطبس؛  ،يتوران

 ،ميحك هينشر ،رانيا يدانشگاه علوم پزشك يآموزش يها مارستانيدر ب ريفراگ
 .94-101 صفحه .78، زمستان 47 هشمار

 هشمار ،. مجله تدبيرمديريت كيفيت جامعمفاهيم و فلسفه  )،1381( ؛د ،حسين زاده 
 .1381، دي ماه 129

اجراي مديريت كيفيت فراگير دردفتر  ،)1373( ح؛ ،م ،سليمي ؛ م ،رجب بيگي
 . شگاه امير كبيرپايان نامه كارشناسي ارشد دان ،سازندگي ريزي جهاد برنامه

ي دانشگاه بررسي تحليلي ميزان آمادگي اعضاء هيئت علم ،)1381( ؛عزاد،  قاسمي
نامه كارشناسي ارشد  پايان ،شيراز براي پذيرش تفكر مديريت كيفيت فراگير

 .دانشگاه شيراز  مديريت آموزشي.
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در  تيريسازمان و مد يها هينظر ،)1389( ؛م ،يازآذريو ن ؛م ،يزديي يتقوا؛ ك ،يازآذرين
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 به و ارتقاء در كار ضمن هاي آموزش بخشي اثر بررسي
 صنعتي هاي شركت پرسنل مهارت روزرساني

 1حسني فرشيد

 چكيده
 و فني آموزش سازمان مهارتي و  ميعل هاي آموزش جمله از كار ضمن هاي آموزش

 نياز و درخواست هب بنا سازمان صنايع در آموزش واحد در كه باشد مي اي حرفه
 شركت محل در شان انساني نيروهاي مهارت رساني روز به و ارتقاء ايبر ها شركت
 ها آموزش اين كارآيي و بخشي اثر بررسي منظور به حاضر پژوهش گردد. مي برگزار

 پرسشنامه از ها داده آوري جمع براي است. گرفته صورت صنعتي هاي شركت در
 ييدأت مورد رنظ صاحب مدرسين و متخصصين توسط آن محتواي كه ساخته محقق

 صنعتي هاي شركت پژوهش اين آماري هجامع است. شده استفاده است گرفته قرار
 ثيراتأت و ها نشيب و فراز جريان در كه شركت آموزش مسئولين و مديران و هستند
 40 از اطالعات اين اند. بوده پرشسنامه اين گوي پاسخ  هستند كار محيط در آموزش
 و فني سازمان كار ضمن هاي آموزش از كه وينقز استان فعال و معتبر شركت
 از ها شركت اين اكثريت تقريباً است. شده آوري جمع اند برده بهره استان اي حرفه

 باعث ها آموزش اين كه اند داشته عانذا و داشته كامل رضايت شده ارائه هاي آموزش
 افزايش و كار حين حوادث و ضايعات كاهش باعث افراد مهارت و افراد مهارت ءارتقاء
 مندي رضايت ميزان كه است شده باعث ها آموزش اين حتي است. شده وري بهره
 يابد. افزايش كار شرايط و محيط از افراد

 
 .صنعتي هاي شركت مهارت، كار، ضمن هاي آموزش :يكليد واژگان

                                                                                                                
  Email: farshid.hasani@modares.ac.ir                                                . كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، 1
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 مقدمه
 يها نيروي به مهارت و دانش انتقال براي موجود فرآيند ترين قوي و ابزار كارآمدترين آموزش،
 و روزمره تحوالت و تغيير به توجه با باشد. مي وظايف انجام براي آنان تقويت و انساني

 منابع، اتالف از جلوگيري براي و ها حرفه و مشاغل تعدد نيز و فناوري و علوم پيشرفت
 همطالع و ريزي برنامه به نياز آن اجراي و است برخوردار اي ويژه اهميت از كاركنان آموزش

 تنهايي به آموزش ).1385 طالبي، هوشنگ( دارد كاركنان آموزشي نيازهاي براساس دقيق
 وظايف چگونه آنان كه اين در تغيير قبيل از شود مي كاركنان براي تغييرات انواع برخي شامل
 يا كنند عمل آن تحت كه شرايطي ،شوند مرتبط ديگران با چگونه ،دهند انجام را خود شغلي

 كاركنان به توجه ).1387عباسپور،( دهد روي تغييراتي آنان شغلي يها سئوليتم در كه اين
 اخير هده دو در كه است اي پديده ،ها شركت دارايي و سرمايه ترين مهم و بزرگترين عنوان به

 كاركنان آموزش به نياز سازماني، فرآيندهاي در تغيير سرعت امروزه است. داشته فراوان رشد
 و مسائل به توجه با ضرورت اين گاه اما است. كرده بديهي و ضروري امري به تبديل را

 كاركنان شود. مي سپرده فراموشي بوته به ها شركت و ادارات ،ها سازمان در روزمره مشكالت
 با كه شوند مي رو به رو االتؤس از انبوهي با كار محيط به ورود بدو در شده استخدام تازه

 بيشتري هتجرب كه آنان يابند، مين آن براي جوابي خود شگاهيدان و عملي هاندوخت به مراجعه
 واكنش چگونگي با ارتباط در همچنين و خود تخصصي هحوز در جديدي ابهامات با دارند

 از  ميعظي خيل با مديران و شوند مي مواجه خود پيرامون محيط مسائل به نسبت
 چنين در اند. گريبان به ستد انساني نيروي مسائل و ها چالش گيري، تصميم يها موقعيت
 ؛شود گرفته كار به موجود مشكالت بر غلبه براي ابزاري عنوان به تواند مي آموزش شرايطي
 بالقوه نيروي از بهينه استفاده و تكنولوژي و دانش فزاينده سير به توجه با است الزم ،بنابراين
 نگرش، تغيير آگاهي، دادن با آنها وجودي ظرفيت از استفاده چگونگي به  كه كاركنان
 زمان و منابع سرمايه، بيشترين باشد، مي ميسر هاآن  استعدادهاي پرورش و ها مهارت افزايش
 اي، حرفه يها مهارت افزايش سازماني، رفتار ارتقاء ،بخشياثر باعث تا گردد آموزش صرف
 و ها فرصت از استفاده و ضعف و قوت نقاط شناخت بيشتر، هانگيز و كارائي و وري بهره

 از حداكثري استفاده به خدمات و توليد افزايش با نتيجه در و سازماني تهديدات از جلوگيري
 براي را آينده زندگي در عظيم تحوالت با رويارويي راه و فعاليت ترين مهم تافلر، برسيم. منابع

 به وانندبت آنها تا كند مي كمك افراد به پرمايه و مؤثر آموزش داند. مي آموزش تغيير، پذيرش
 كه است بديهي كنند. كار بيشتري كارايي با و يابند دست خود شغل در كافي توانايي و رشد
 هاآن يادگيري فرآيند باشند برخوردار خود كار مورد در بهتر مهارت و دانش از چقدر هر افراد
 ني،الحسي( پردازند مي كار بهبود براي مفيدتري نظريات و ها انديشه ارائه به و است بهتر

 تمام در در بلكه آموزشي، يها سازمان در تنها نه كار ضمن آموزش امروزه ).1379
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 در هستند، خود اي حرفه و  ميعل  ميك و كيفي ارتقاء درصدد مستمر طور به كه ييها سازمان

 بر كه است ثرؤم وقتي كار ضمن آموزش يها برنامه شود. مي گرفته كار به وسيعي سطح
 شده ييدأت و بررسي ها آموزش ينا كارايي و بخشي اثر و باشد كاركنان واقعي نيازهاي اساس
 و مهارتي و  ميعل هاي توانايي گسترش هدف با كاركنان كار ضمن آموزش هاي دوره باشد.
 ترين مهم جمله از گيرد. مي صورت ها شركت مختلف هاي رده پرسنل تخصص و  دانش هتوسع

 آموزش سازمان كشور در صنعتي يها شركت براي كار ضمن يها آموزش متولي يها سازمان
 و فني آموزش سازمان صنايع در آموزش واحد در ها آموزش اين باشد. مي اي حرفه و فني

 براي سازماني برون و سازماني درون مربيان و اساتيد متخصصين، كمك با و اي حرفه
 براي فراواني و مختلف يها آموزش و ها دوره امروزه شود. مي برگزار صنعتي ها شركت
 ها آموزش اين براي فراواني انرژي و هزينه و وقت كه شود مي برگزار صنعتي يها شركت
 اثر ها آموزش اين اگر كه صورتي در گردد. مي صرف اي حرفه و فني سازمان و ها شركت توسط
 را زمينه اين در خدمتگذار انساني و مالي منابع ،باشند نداشته را مطلوب كارايي و بخشي

 مقاله اين در كند. مي اتالف نيز را ها شركت منابع و زمان سرمايه، همچنين و دهند مي هدر
 پرسنل مهارت رساني روز به و ارتقاء در كار ضمن يها آموزش بخشي اثر بررسي به داريم بنا

 بپردازيم. صنعتي يها شركت

 تحقيق پيشينه
 كه است شده انجام ييها وهشپژ و مطالعات كار ضمن يها دوره ثيرأت بررسي هزمين در
 روي بر خود پژوهش در )1377 زاده، رضا( ددا قرار بررسي مورد زير شرح به توان مي

 كاهش شغلي، ارتقاء موجب آموزشي يها دوره كه داده نشان معاون و صنايع وزارت كاركنان
 ،)1379 كراني، و الهي سبحان( .است گرديده آنان اي حرفه يها مهارت افزايش و ضايعات

 كشور آبفا كاركنان عملكرد بر آموزشي يها دوره اثربخشي بررسي عنوان تحت اي مطالعه طي
 داراي و داشته كاركنان ييكارا در سزايي هب نقش ها آموزش كه رسيدند نتيجه اين به

 يها آموزش اثرات بررسي عنوان با خويش پژوهش در )1389 موسوي،( است. بوده اثربخشي
 تأثير ها آموزش نتيجه كه دريافت ترابري و راه وزارت كاركنان وري بهره ءارتقا در كاركنان

 و قوت و ضعف نقاط شناسائي و اثربخشي وري، بهره سازماني، رفتار ارتقاء بر داري معني
 تحت خويش پژوهش در )1388 نوذرمنفرد،(  ندارد. سازمان فراروي هاي فرصت و تهديدها

 به كشور كشاورزي جهاد يها سازمان در كاركنان يها زشآمو مزاياي و اثرات بررسي عنوان
  اند. نداشته اثربخش تأثير مذكور يها سازمان در كار ضمن يها آموزش كه رسيد نتيجه اين

 عملكرد بر كاركنان آموزش هدور تأثير اثربخشي عنوان با خود نامه پايان در )1388 رضايي،(
 بازده افزايش عالقه، موجب ها آموزش اين كه رسيد نتيجه به ايران بيمه كاركنان شغلي
 خويش پژوهش در )1387 حسيني،(  است. گرديده بيمه آن كاركنان مهارت و دانش كاري،
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 كاركنان شغلي عملكرد بر كاركنان مدت كوتاه آموزش يها دوره اثربخشي بررسي عنوان با

 شغلي عملكرد اثربخشي باعث فوق يها آموزش كه رسيد نتيجه اين به تبريز شهرداري
 عنوان با خويش ارشد كارشناسي نامه پايان در )1386 ساعدپناه،(  است. گرديده كاركنان
 اين به تهران مسكن يها بانك مديران ديدگاه از كاركنان آموزش يها دوره اثربخشي ارزيابي
  دارند. سزائي هب نقش كاركنان سازماني رفتار تغييرات در ها آموزش اين كه رسيد نتيجه

 طريق از كاركنان سازي توانمند عنوان با خويش پژوهش در )1386 همكاران، و نادري(
 يها توانمندي افزايش كه دريافتند اصفهان نفت پااليش شركت در مدت كوتاه يها آموزش

 و رقابت سازگاري، پذيري، مسئوليت يها مؤلفه در تنها فقط ها آموزش طريق از كاركنان
 آمده بدست نتايج سازماني اثربخشي بخصوص ها مؤلفه ساير در و پذيرد مي صورت يادگيري

 آموزشي يها دوره اثربخشي عنوان با پژوهشي در نيز )1383 نورعليزاده،( باشد. مين دار معني
 دانش افزايش باعث ها آموزش اين كه رسيد نتيجه به سايپا شركت كاركنان شغلي عملكرد بر

 است. گرديده اتضايع كاهش و كاري هروحي مهارت، فني،
 باشد: مي زير شرح به نيز زمينه اين در شده انجام خارجي تحقيقات از برخي

 و دانش و ها مهارت بر آموزش اثر بر مبني خويش پژوهش در )1998  ،1استون و ملتز( 
 كاركنان براي را مؤثر عملكرد و دانش مهارت، آموزش كه دريافتند كانادا در كاركنان عملكرد

 آن كاناكال دانشگاه در )2000  ،2ايسك حليل( آورند. مي ارمغان به شان وظايف انجام در
 اين به مديران سازي آماده بر كاركنان آموزش يها دوره تأثير بررسي با تركيه ايسكزمارت

 كه داشته آموزش وضعيت بهبود در  ميمه نقش اصالحات نهضت كه رسيد نتيجه
 تأثيرات بر اعتقاد تحقيق اين در ويژه هب ،باشد مي آن از  ميمه قسمت فوق يها آموزش
 باعث آموزش نتيجه در كه دارد يكسان صورت هب خدمت از بعد و قبل آموزش برنامه اصولي
 ،3مايرز و پيكورز( گردد. مي نو يها جنبه و ابعاد با سازماني و رفتاري الگوهاي بهبود و اصالح
 ،خوب آموزش كه دارند اشاره نكته اين به كاركنان يها آموزش نقش هزمين در )2009

 با كه دهد مي ياري را كاركنان و داده كاهش زياد مقدار به را كاري دوباره و شغلي نارضايتي
 سلسله تمام آنكه مگر يابند مين تحقق  ميمه اهداف اينچنين كنند، كار خود ظرفيت تمام

 و 4نيكوالدين كاترينا( باشند. آگاه آموزش اهميت به كاركنان تا اجرائي مدير از سازمان مراتب
 بررسي به يونان اريستول دانشگاه همكاري با  انگلستان ولز دانشگاه در )2011 همكارانش، و

 مثبت ثيرأت پژوهش نتيجه كه پرداختند زبان محققان عملكرد بر كاركنان يها آموزش تأثير
 باشد. مي معلمان عملكرد بر ها آموزش

                                                                                                                
1. Meltz & Stone 
2. Halil isik 
3. Picors and Mayers 
4. Katerina Nicolaidis 
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 تحقيق اهداف
 ارائه را خاصي تعريف »سازماني اثربخشي« از سازماني علوم دانشمندان هنوز كه آنجا از

 نيست. عملي »آموزشي هايبرنامه اثربخشي« از مشخص تعريف يك بيان ،بنابراين ؛اند نكرده
 شامل( گانه پنج روشهاي يا كردهاروي قالب در سازماني اثربخشي مفهوم چون ديگر، بيان به

 هاي ارزش و نفع ذي عوامل رضايت دروني، فرآيندهاي منابع، مينأت هدف، به نيل رويكردهاي
 اثربخشي« مفهوم تبيين براي ،بنابراين ؛گيردمي قرار ارزشيابي و بحث مورد رقابتي)

  آموزشي بخشي اثر كلي: طور هب اما جست. رهبه رويكردها اين از توانمي »آموزشي هاي برنامه
 و صحيح انجام در كاركنان براي الزم مهارت و دانش افزايش در آموزش مستقيم ثيرأت يعني

 كاركنان) كارآمدي و كارايي و وري بهره در آموزش مثبت ثيرأت( وظايف كامل و درست
 توان مي كلي استنباط در و است برخوردار وسيعي پهناي از آموزش اهداف هدامن باشد. مي

 كه است يافته سامان آگاهي دانش و آورد مي وجود هب دانش انسان در آموزش كه گفت
 ارمغان به را توسعه و پيشرفت ها سازمان انساني نيروي براي كاربري هعرص طريق از تواند مي

 بررسي براي منظور همين به باشد بخش اثر و هدفمند بايد ها آموزش اين اما بياورد.
 ساخته محقق هپرسشنام از ها شرك كاركنان مهارت ارتقاء در كار ضمن يها دوره اثربخشي

 است گرفته قرار ييدأت مورد نظر صاحب مدرسين و متخصصين توسط آن محتواي كه
 با سوال 17 قالب در كه باشد مي زير شرح به تحقيق اين اهداف و االتؤس است. شده استفاده

 االتؤس است. گرديده طرح زياد) خيلي زياد، حدودي، تا كم، كم، خيلي( اي گزينه پنج پاسخ
 ييكارا به مروبط 16 تا 9 االتؤس و مستقل) متغيير( كار ضمن يها دوره به مربوط 8 تا1

 مورد مستقل طور به گيري نتيجه در هم 17 يعني آخر الؤس و بوده وابسته) متغيير( كاركنان
 است. گرفته قرار استفاده

 تحقيق: پرسشنامه تاالؤس
 كاركنان مهارت و دانش افزايش باعث حدي چه تا كار ضمن آموزشي يها دوره طرح  -1

 گردد؟ مي
 است؟ مؤثر انساني نيروي ييكارآ بردن باال در كاركنان آموزش اندازه چه تا  -2
 باال را كار محيط در كاركنان خالقيت كار ضمن آموزشي يها دوره اندازه چه تا  -3

 برد؟ مي
 كاركنان ييكارآ باعث كار ضمن آموزشي يها دوره محتواي در بازنگري اندازه هچ تا  -4

 شود؟ مي
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 خود از اندازه چه تا اند كرده شركت كار ضمن آموزشي يها دوره در كه كاركناني  -5
 دهند؟ مي نشان ييكارآ

 مؤثر كاركنان ييكارآ در اندازه چه تا طرح يها هزينه و بودجه افزايش شما نظر به  -6
 گرديد؟ خواهد واقع

 كار كيفيت به اندازه چه تا كار ضمن آموزشي يها دوره در كاركنان حضور عدم  -7
 كند؟ مي وارد لطمه سازمان

 يها دوره در كاركنان تصدي مورد شغل به مربوط يها سرفصل كه صورتي در  -8
 يابد؟ مي افزايش كاركنان ييكارآ چقدر شود تدريس آموزشي

 كاركنان تصدي مورد پست با ارتباط در كار ضمن يآموزش يها دوره اندازه چه تا  -9
 است؟

 دارد؟ نياز نظر تجديد به اندازه چه تا كار ضمن آموزشي يها دوره شما نظر به -10
 گذراندن به نياز اندازه چه تا شما نظارت هحيط تحت كاركنان شما نظر به -11

 دارند؟ كار ضمن آموزشي يها دوره
 شغلي نيازهاي با اندازه چه تا كار نضم آموزشي يها دوره محتواي شما نظر به -12

 است؟ مرتبط كاركنان
 كنيد؟ مي ارزيابي چگونه را كار ضمن آموزشي يها دوره اجراي -13
 آموزشي يها دوره در شركت به نسبت اندازه چه تا شما سرپرستي تحت كاركنان -14

 دهند؟ مي نشان تمايل خود از كار ضمن
 كار ضمن آموزشي يها دوره در شركت الشرايطواجد كه كاركناني حضور عدم -15

 كند؟ مي ايجاد مشكل سازمان كار در اندازه چه تا باشند مي
 چه تا كار ضمن آموزشي يها دوره طرح براي شده انجام يها هزينه شما نظر به -16

 يابد؟ كاهش بايد اندازه
 مربوطه هاي هدف از درصد چند به كار ضمن آموزشي يها دوره طرح شما نظر به -17
 است؟ رسيده

 پژوهش انجام روش
 فراز جريان در كه ها شركت آموزش مسئولين و مديران را مطالعه مورد هجامع پژوهش اين در
 پژوهش محيط و دهند مي تشكيل هستند كار محيط در آموزش ثيراتأت و ها نشيب و

 و معتبر شركت 40 تعداد تحقيق آماري هنمون باشد. مي قزوين استان صنعتي يها شركت
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 اند برده بهره استان اي حرفه و فني سازمان كار ضمن يها آموزش از كه نقزوي استان فعال
 اطالعات به دستيابي منابع عنوان به ها شركت مسئولين و مديران انتخاب علت باشند. مي

 حوزه در كاركنان كه است آن كاركنان ييكارآ بر كار ضمن آموزشي يها دوره تأثير به مربوط
 از ناشي مثبت تغييرات بروز توانند مي مديران و نمايند مي ظيفهو انجام مديران نظارت حيطه

 ابزار نمايند. منعكس تحقيقي سنجي نظر در و نموده سنجش كاركنان در را آموزش فراگيري
 اطالعات به رهيافت از بعد و بوده اي گزينه پنج تستي نوع از پرسشنامه تحقيق سنجش
 به نسبت )1375 ،شوريني خليلي( تگيهمبس تحقيق روش طريق از سنجي نظر از حاصل

 ،حميدي( T-TEST آزمون از استفاده با مذكور ضريب آزمون و همبستگي ضريب محاسبه
 هب گيري بهره آن گيري نتيجه و تحقيق يها داده پردازش جهت SPSS افزار نرم از )1375

 متغير و كار ضمن آموزش يها دوره مستقل متغير حاضر تحقيق در ضمناً. است آمده عمل
 كاركنان ييكارآ و كار ضمن آموزشي يها دوره بين هرابط باشد. مي كاركنان كارآئي وابسته
 باشد. مي پژوهش فرضيه

 پژوهش نتايج
 ضريب همحاسب از حاصل نتيجه نيز و پژوهش تحقيقي االتؤس از حاصل نتايج به توجه با

0.99r( همبستگي  مستقل متغيرهاي بين خطي شديد يهمبستگ هرابط يك كه )،�
 معنادار از حاكي و دهد مي نشان را كاركنان) ييكارا( وابسته و كار) ضمن آموزشي يها دوره(

 بين همبستگي هرابط كه گفت توان مي درصد 99 احتمال با يعني دارد. تحقيق فرضيه بودن
 كلي ارزيابي در نبنابراي است. دار معني كاركنان ييكارآ و كار ضمن آموزشي يها دوره

 آموزشي يها دوره ها شركت آموزش مسئولين و مديران ديدگاه از كه گفت توان مي تحقيق
 .است گرديده واقع مؤثر كاركنان كارائي افزايش در باالئي ميزان به كار ضمن

 پژوهش االتؤس از حاصله نتايج
 باعث كار منض آموزشي يها دوره طرح كه دارند اعتقاد مديران از درصد 3/81 حدود -1

 .است گرديده شركت كاركنان مهارت و دانش افزايش
 كار ضمن آموزشي يها دوره كه دارند اعتقاد شركت مديران از درصد 1/86 حدود  -2

 .است گرديده واقع مؤثر آنان كارآئي بردن باال در كاركنان
 خالقيت كار ضمن آموزشي يها دوره كه متعقدند مديران از درصد 5/60 حدود -3
 .برد مي باال را كار محيط در نكاركنا
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 آموزشي يها دوره محتواي در بازنگري كه اند داده نظر مديران از درصد 7/90 حدود -4
 .گرديد خواهد آنان ييكارآ بهبود باعث
 كار ضمن آموزشي يها دوره كه كاركناني كه معتقدند مديران از درصد 1/72 حدود -5

 .دهند مي شانن كار محيط در اثربخشي خود از اند كرده طي را
 و بودجه افزايش كه اند نموده اظهار سنجي نظر در مديران از درصد 4/81 حدود -6
 .گرديد خواهد مؤثر كاركنان ييكارآ در مدت كوتاه آموزشي طرح يها هزينه
 آموزشي يها دوره در كاركنان شركت عدم كه معتقدند مديران از درصد  7/67 حدود -7

 .شود مي سازمان ركا كيفيت كاهش به منجر شغلي تخصصي
 شغل به مربوط هاي سرفصل تدريس كه معتقدند مديران از درصد 1/65 حدود -8

  .شد خواهد كاركنان ييكارآ افزايش موجب كار ضمن آموزشي يها دوره در كاركنان
 آموزشي يها دوره كه متعقدند پژوهش آماري هجامع مديران از درصد 1/72 حدود -9
 .است آنان تصدي ردمو پست با مرتبط كاركنان كار ضمن

 محتوي كه هستند باور اين بر تحقيق آماري هجامع مديران از درصد 9/69 حدود -10
 .دارد نظر تجديد به نياز كاركنان آموزشي يها دوره

 هحيط تحت كاركنان كه دارند اعتقاد شركت مديران از درصد 3/95 حدود در -11
 .دارند كار ضمن آموزشي يها دوره طي به نياز آنان نظارت
 نيازهاي با كار ضمن آموزشي يها دوره كه معتقدند مديران از درصد 9/62 دودح -12
 .است مرتبط كاركنان شغلي

 سطح در را كار ضمن آموزشي يها دوره اجراي ،مديران از درصد 5/58 حدود -13
 .اند كرده ارزيابي مثبت باال به متوسط
 كاركنان كه اندداده نظر پژوهش آماري هجامع مديران از درصد 5/81 حدود -14

 .باشند مي كار ضمن آموزشي يها دوره در شركت به مايل آنان سرپرستي تحت
 در كاركنان حضور عدم كه معتقدند شركت مديران از درصد 8/76 حدود -15

 .نمايند مي ايجاد مشكل شركت كار كيفيت بخشي اثر در مدت كوتاه آموزشي يها دوره
 شركت آموزشي يها هزينه در ييجو صرفه به معتقد مديران از درصد 50 حدود -16
 .هستند
 كل به آموزشي يها دوره طرح كه معتقدند مديران از درصد 7/83 حدود -17

 است. نگرديده نائل شركت آموزشي ريزي برنامه هاي هدف
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  پيشنهاد و گيري نتيجه
 ييكارآ و كار ضمن آموزشي يها دوره بين كه دهد مي نشان  ميعل هشيو به تحقيقي بررسي

 هب دارد وجود داري معني همبستگي هرابط صنعتي يها شركت مديران گاهديد از كاركنان
 كار ضمن آموزشي يها دوره مديران ديدگاه از گفت توان مي درصد 99 احتمال با كه طوري
 محيط مديران ديدگاه از ديگر عبارت به .گردد مي صنايع كاركنان ييكارآ سطح ارتقاء موجب

 بنابراين .است شده آنان كار محيط بخشي اثر وجبم خدمت ضمن يها دوره آموزش پژوهش،
 در و يابد تداوم كاركنان براي كار ضمن آموزشي يها دوره آموزش كه شود مي پيشنهاد

 شود مي پيشنهاد همچنين .قرارگيرد پژوهش معرض در مستمر صورت هب ساله يك يها دوره
 افزايش باعث آمده دست هب نتايج طبق زيرا يابد افزايش كار ضمن يها دوره برگزاري هبودج
 كار كيفيت كاهش باعث كار ضمن يها دوره در شركت عدم گردد. مي كاركنان ييكارا
 اجباري صورت به ها دوره از برخي در شركت و برگزاري كه گردد مي توصيه بنابراين گردد مي

 باشد.

 منابع
 ارتقاء و زش،آمو انواع ثيرأت و استفاده ميزان بر تحليلي ،)1385( ؛هوشنگ ،طالبي

 ،كاركنان مهارت و دانش
 .1387 ،سوم چاپ سمت، تهران:، پيشرفته انساني ابعنم مديريت ؛عباس ،پور عباس

 اصالت تبين( .C.E.O سازمان مداوم مهندسي تئوري ،)1379( ؛حسن الحسيني،
 ،جامعه) و فرد بالندگي هعرص عنوان به ها سازمان نهاد در  ميدائ تغيير

 هرمزگان. اهدانشگ بندرعباس:
 عملكرد بر كاركنان آموزش هاي دوره اثربخشي ارزشيابي )،1377؛ (ح زاده، رضا

 .20 هشمار ،پنجم دوره ، مديريت يها تازه ،فلزات و معاون و صنايع وزارت نانكارك
 از بازخوردي ،كاركنان ييكارا و فني سطح تفاوت بررسي )،1379؛ (م ،الهي سبحان

 .6 هشمار آبفا، هتوسع و مديريت سازمان ،كاركنان ارتقاء و رشد طرح
 بهره ءارتقا در كاركنان مدت كوتاه هاي آموزش اثرات بررسي ،)1389؛ (م ، موسوي

 ترابري. و راه وزارت انتشارات اداره ، تهران ترابري، و راه وزارت كاركنان وري
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 در كاركنان هاي آموزش مزاياي و اثرات بررسي پژوهش ،)1388؛ (ن ،منفرد نوذر

 ، 9 هشمار كشاورزي، جهاد مديريت پژوهش فصلنامه ،كشاورزي جهاد يها سازمان
 تهران.

 شغل عملكرد بر كاركنان هاي آموزش اثربخشي بررسي ،)1387؛ (ح ،م س، ،حسيني
 شهرداري ريزي برنامه معاونت پژوهش، و مطالعات گروه ،تبريز ريشهردا كاركنان

 شيراز.
 كاركنان ديدگاه از كاركنان آموزش هاي دوره اثربخشي يارزياب ،)1386؛ (م ،ساعدپناه

 دانشگاه تربيتي، علوم دانشكده ارشد، كارشناسي نامه پايان ،تهران شهر مسكن بانك
 تهران. بهشتي شهيد

 ،خدمت ضمن يها آموزش طريق از كاركنان سازي توانمند ،)1386؛ (ن ،نادري
 هفت. و بيست هشمار ،هفتم سال مديريت) ويژه( انساني علوم هپژوهشنام

 رضا هترجم مديران، سازي برآماده كاركنان هاي آموزش تأثير ،)2005( ؛ح ،ايسك 
 ايسكزمارت. آن كاناكال دانشگاه تركيه، رضايي،

 زبان معلمان عملكرد بر نكاركنا آموزشي هاي دوره تأثير ،)2011؛ (ن ،كاترينا
 .دلز ، انگلستان ،3 هارشم 31 جلد ،معلمان آموزش اروپائي ژورنال انگليسي.

  انساني، علوم در تحقيق هاي روش )،1375؛ (سياوش ،شوريني خليلي
  ،احتمال و آمار )،1375؛ (اصغر ،حميدي

 
 



 
 

برق مبتني بر  هرشتي آموزشي ها بررسي اولويت
موردي مركز آموزش فني  همطالع   SOWTمدل

 الهيجان اي حرفهو
 1قاسم حسين پور
 2امير محمد پور
 3دكتر رسول شمشادي
 4جواد صادقي

 چكيده 
و  نيازها SOWTدر اين مقاله  مبتني بر روش تحقيق ميداني مترتب، بر مدل 

بازار كار  ق در ارتباط با جذب فراگيران اين رشته دربر هي اساسي رشتها الويت
  ئهكوشند تا با ارا ميمورد بررسي قرار خواهد گرفت در اين مقاله نگارندگان 

كارآموزان در مقاطع مختلف نرخ جذب در   هحوزي استاندارد در ها پرسشنامه
ن را ي بوجود آمده در حين كار توسط كارآموزاها بازار كار را رهگيري و چالش

آماري هدف،  هآوري اطالعات از جامع مورد كاوش قرار دهد، در اين راستا با جمع
برق، بازنويسي  هرشتبازار كار در  يها در خصوص نيازسنجي  ميپيشنهاداتي عل

مركز آموزش  ههاي شغلي فراگيران، در حوز استاندارد آموزشي، بررسي فرصت
 قرار گرفت.شهرستان الهيجان مورد بررسي  اي حرفهفني و 
 

ي ها ترشته برق، بازاركار، استاندارد آموزشي، فرص ،SOWT:كليدي واژگان
 شغلي.

 

                                                                                                                
                                     Email: gh_hoseinpoor15@yahoo.comاستان گيالن،  اي . مدرس آموزش فني وحرفه1
 ،استان گيالن اي مدرس آموزش فني وحرفه .2
 ،اي استان گيالن مدير كل آموزش فني وحرفه. 3
 ،اي الهيجان رئيس مركز آموزش فني و حرفه. 4
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 بيان مسئله
ي ها درحرفه اي، حرفهفني و  هليف اين مقاله بررسي نسبت مقاضيان آموزش ديدأهدف از ت

ي بررس ،شان در بازار كار، علل عدم جذب در بازار كار برق شهرستان الهيجان به نسبت جذب
 باشد . ميارائه راه كارهاي مناسب  و

شهرستان الهيجان در  اي حرفه ي برق در مركز آموزش فني وها ي اجرا شده حرفهها دوره
       89-90-91هاي طي سال

 اگر تعاريف ذيل را داشته باشيم:
                 A  نامه عنوان يك متغيير ب هر متقاضي به �
 Bنام ه آموزشي را ب هدر هر دورگان تعداد ثبت نام شد ،تعداد متقاضي �
          E    آموزشي را  هدر هر دور گان نهاييتعداد قبول شد �
 F          را  تعداد معرفي شده به آزمون �
 G   را تعداد قبول شدگان آزمون تئوري �
ت نام آموزشي در طول هر دوره به كل كارآموزان ثب هنسبت تعداد قبول شدگان حرف �

                         Qي هر دورهشده حرفه آموزش
كارآموزان ثبت نام نسبت كل قبول شدگان هر حرفه در طول سال  به تعداد كل  �

            W         هر حرفه در طول همان سالشده 
نسبت كل كل قبول شدگان هر حرفه در طول سه سال  به تعداد كارآموزان ثبت نام   �

 P  شده هر حرفه در طول سه سال 
 C     ا ي اجراء شده در طول يك سال براي هر حرفه آموزشي رها تعداد دوره �

           ي گسستهها ميانگين را براي داده انحراف �

                  ي گسسته   ها ميانگين حسابي را براي داده �

                 ي گسستهها واريانس را براي داده �
 ي خام جدول ذيل خواهيم داشت.ها با توجه به داده ،نمايش دهيم �
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)1(جدول  

ف
ردي

 

 هحرف
   /قبول شده گان / ي گسستهها داده آموزشي

 ميانگين
  حسابي

 

ل 
سا

89 

برق 
ساختمان 

 2درجه 

5/74-81-72-78-88-5/81-5/82-78-2/74-
9/78-4/72-77-86-78-1/79-1/76-9/81-

3/72-79-72-87-79-89- 
01/79 

برق 
ساختمان 

 1درجه 

82-83-83-80-02-84-75-91-84-75-87-78-
78-72-77-78--78-77 -74-82-81 

61/72 

ل 
سا

90 

برق 
ساختمان 

 2درجه 

95-92-93-86-100-91-100-88-93-100-96-
96-98-96-86-94-78-83-87-79-83 

61/96 

برق 
ساختمان 

 1درجه 

85-92-78-80-81-76-77-86-78-79-79-79-
84-85-79-82-76-89-75-74-76-80-75-75-

74-82-77-83-82-84-81 
09/80 

ل 
سا

91 
برق 

ساختمان 
 2درجه 

9/82-7/84-8/80-8/88-7/94-2/74-9/78-
4/72-73-1/72-8-83-84-82-83-83-78-77-

91-79-83-89-95 
12/78 

برق 
ساختمان 

 1درجه 

3/72-3/96-8/78-95-1/79-1/76-9/81-
3/72-3/96-8/78-95-1/79-1/76-9/81- 
6/71-9/86-1/88-8/93-8/93-4/94-95-
1/76-9/86-1/88-8/93-8/93-4/94-95-

9/84-7/86-8/88-2/91-92-7/89- 

58/76 
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 )2(جدول 
ف

ردي
 

حرفه 
     /قبول شده گان/ي گسستهها داده آموزشي

 ميانگين
   حسابي

ل 
سا

89 

 برق
صنعتي  

 2درجه 

5/88-86-95-5/76-5/88-87-82-5/78-71-
79-89-5/78-5/87-81-5/81-5/79-74-94-
5/76-5/78-79-91-5/86-5/85-5/778-73-78-

79-76 

02/82 

ل 
سا

90 

برق 
صنعتي  

 2درجه 

79-84-86-87-83-90-80-97-86-95-98-93-
98-90-94-78-94-96-95-88-89-86-99-78-
78-72-77-78 

42/87 

ل 
سا

91 

برق 
صنعتي  

 2درجه 

2/89-3/82-9/88-3/76-9/85-8/78-5/86-
8/78-72-73-73-82-74-76-75-81-72-77-

80-5/77-5/81-77-5/77-5/77-75-73-5/73 
67/78 
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 )3(جدول 

ف
ردي

 

حرفه 
 آموزشي

     /قبول شده گان/ي گسستهها داده

 

 ميانگين

   حسابي

ل 
سا

89 

تعميركار 
 تلوزيون رنگي

98-5/91-5/93-5/93-95-5/96-98-
5/73-5/87-7/87-5/81-5/84-5/72-78-

72-81-5/96 

 
1/87 

 
تعميركار 

 راديو و ضبط

72-78-77-78-92-77-87-81-87-99-
99-5/83-98-5/89-93-98-87 

82/86 
ل 

سا
90 

تعميركار 
 راديو و ضبط

94-72-75-91-84-75-87-94-75-82-
95-93 

75/84 

ار تعميرك
 تلوزيون رنگي

82-79-74-75-81-89-98-93-98-95-
89-94-93-99-97-97-88-99-96-87-

96-94 
59/90 

ل 
سا

91 

تعميركار 
 تلوزيون رنگي

97-86-95-98-93-98-90-78-92-77-
87-81-87-88 

07/89 

تعميركار 
 راديو و ضبط

6/95-6/75-80-6/95-80 36/85 
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 )4(جدول 

ردي  BF GEQ W P  M.D حرفه آموزشيف

ل 
سا

89 

برق ساختمان
 2درجه 

1514111133/73٪
66/76٪

24/83٪

76/1989/301/79
1515121280٪ 

برق ساختمان
 1درجه 

1412101042/71٪
41/72٪03/2249/761/72

1514111133/73٪

ل 
سا

90 

برق ساختمان
 2درجه 

14148 8 14/57٪
70٪ 03/1052/561/91

1615131325/81٪

برق ساختمان
 1درجه 

16161616100٪ 
100٪ 46/7 53/309/80

15151515100٪ 

ل 
سا

91 

برق ساختمان
 2درجه 

1514101066/66٪
41/77٪41/1707/512/78

161514145/87٪ 
برق ساختمان

 1درجه 
16161616100٪ 

100٪ 72/2493/658/86
18181818100٪ 
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 )5(جدول 

ف
ردي

  BF GE Q W P  M.D حرفه آموزشي 

ل 
سا

89 

2برق صنعتي  درجه 
15151515100٪ 

66/96٪

3/91٪

49/1305/5 
02/82

1515141493,33٪ 

ل 
سا

90 

2برق صنعتي  درجه 
16161616100٪ 

32/90٪94/1875/10
42/87

1514121280٪  

ل 
سا

91 

2برق صنعتي  درجه 
1614131325/81٪

09/87٪35/9 33/4 
67/78

1515141433/93٪ 
 

 )6(دول ج

ف
ردي

 BF GEQ W P  M.D حرفه آموزشي 

ل 
سا

89 

تعميركار تلوزيون
 رنگي

1414119 28/64٪
96/62٪

12/56٪

27/1582/71/87 
13118 8 53/61٪

تعميركار راديو و ضبط
14108 8 14/57٪

38/65٪19/6 3/7 82/86
12119 9 75٪ 

ل 
سا

90 
تعميركار تلوزيون

 رنگي
15136 6 40٪ 

96/70٪39/1458/775/84
16161616100٪ 

٪85/42 6 14146تعميركار راديو و ضبط
87/42٪08/1048/659/90

14126 6 85/42٪

ل 
سا

91 

تعميركار تلوزيون
 رنگي

14139 9 28/64٪
50٪ 209/764/507/89

14125 5 71/35٪

19/836/85 4,29٪33/33٪33/33 5 15105تعميركار راديو و ضبط

  Uاخير                 ي برق در سه سال ها كل كارآموزان ثبت نام شده در حرفه �
 V                      ي برق در سه سال اخيرها كل كارآموزان قبول شده در حرفه �
ي آموزشي  برق در طول سه سال به كل ها نسبت تعداد قبول شده گان حرفه �

 Q                         ي آموزشي برق درطول سه سال  ها كارآموزان ثبت نام شده حرفه
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 )7(جدول 

 U V Q  M.D حرفه آموزشيرديف

ل 
سا

89 - 
90  -

91 

185154 2و  1درجه   ساختمانبرق 

23/75٪9/1656/6 09/84
 84 92 2برق صنعتي  درجه 

 34 69 تعميركار راديو و ضبط
 53 86 تعميركار تلوزيون رنگي

 

 
 

 از ٪23/75شد  ادهكه نشان دو نمودارهاي دست آمده ه ي بها با توجه به نسبت 
كيفيت  دهنده نشان كه ،اند شده مهارتي يها گواهينامه دريافت اخذ به موفق متقاضيان

اند كه  محدودي موفق به جذب بازار كار گرديده هسفانه عدأباشد ولي مت ميآموزشي مطلوب 
 آورد: ميوجود ه گان بمطالعه كنند االت را در ذهنؤخود اين س
 اند؟ ديدگان مهارت الزم را كسب نموده آيا آموزش �
 اند؟ پس چرا جذب بازار كار نشده ،ديدگان مهارت الزم را كسب نموده اگر آموزش �
ي الزم را جهت آموزش ها خود تخصص اي حرفهآيا مربيان سازمان آموزش فني و  �
 دارند؟
 ت؟ي برگزار شده به درستي صورت گرفته اسها آيا آزمون �
آموزشي را  هگان اين حرفالزم را جهت پذيرش آموزش ديد يها يا منطقه ظرفيتآ �

 دارد؟
هاي نظارت  ي تئوري و عملي ناظري بر برگزاري آزمونها آيا در زمان برگزاري آزمون �

 داشته است؟
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 ،ي برق تدوين شده استها ي كه براي حرفهي مربوط به استانداردها آيا توانايي �
 باشند ؟ ميمناسب 
 شود؟ مييا استاندارد به طور كامل آموزش داده آ �
ي مورد نياز جهت جذب متقاضيان در بازار كار در استاندارد مربوطه ها آيا توانايي �

 تدوين شده است؟
 هست؟ هاي آموزشي موجود بوده و آيا ابزار و مواد مصرفي كافي و الزم در كارگاه �
 باشد؟ ميي آموزشي مناسب ها آيا ساعت استاندارد �
ي مهارتي برق از تسهيالت بانكي با سود كم برخودار ها ا دارندگان گواهينامهآي �

 ميگردند؟
آيا در طول مدت اجراي دوره متقاضيان طبق شرايط و مقررات مربوطه در كارگاه  �

 گردد ؟ نمايند،كارگاه همه روزه تشكيل مي ميآموزشي شركت 
 گردد؟ متقاضيان نمي هاي آموزشي بطور مداوم باعث خستگي آيا برگزاري كارگاه �
 صحيح است ؟ ها ي عملي وتئوري و نظارت برآنها روح بر آزمون آيا اساساً �
اتصال  گردد و اساساً مياساس كدام سياست اجرايي مدل ارزشيابي تئوري و عملي بر �

ي عملكرد مهارت را ها فاجعه سقوط شاخص هعملكرد مربي به تعداد قبولي كارآموز پديد
 سبب نخواهد شد؟

 ..   ؟و . �

 بحث و نتيجه گيري
 روش 

اجرا  : اين پژوهش به صورت يك تحقيق كيفي طراحي وها گيري و گردآوري داده فرآيند نمونه
 اي حرفهي آموزشي برق در مركز آموزش فني و ها كارآموزان حرفه هكلي،تحقيق هشد. جامع

 اشند.ب يشهرستان الهيجان م
 آماري تحقيق حاضر هتعداد جامع

 دا
ان

ضي
تقا

م
لي

شغ
ت 

هار
ه م

رند
 

 154 2و  1برق ساختمان درجه 

 84 2برق صنعتي درجه 

 34 زيون رنگي و راديو ضبطيتعميركار تلو
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ي ها حرفه هگيري مطالعه مبتني بر هدف بود و افراد به صورت هدفمند از كلي نمونه

به صورت مجزا  ها آماري انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. پرسشنامه هآموزشي در جامع
ي مختلف داده شد و بعد از بررسي ها مهارت شغلي در حرفه همتقاضيان دارندبه هر كدام از 

مشخص قرار  هدسته بندي و در طبق ان،گمحتواي مطالب بيان شده از سوي مصاحبه شوند
 هجامع ،ديدگان هر حرفه آموزشي ي آموزشها گرفت. پس از تجزيه وتحليل پرسشنامه

 گرفت. ميتحليل قرار  ي مربوطه مورد تجزيه وها ي مورد مصاحبه و پرسشنامهآماري بعد
طور مجزا  به ،ي آماري مربوط به هر حرفه آموزشيها به صورت دعوت از نمونه ها مصاحبه

 صورت گرفته است.
 تعداد نمونه از هر حرفه آموزشي

لي
شغ

ت 
هار

ه م
رند

 دا
ان

ضي
تقا

م
 

 10 2و  1برق ساختمان درجه 

 8 2صنعتي درجه  برق

 7 تعميركار تلوزيون رنگي و راديو ضبط

 

حرفه  ،صيليحمقطع ت ،االت ساده نظير سنؤاالت مطرح شده در پرسشنامه از سؤس
تر ادامه يافت، اين  االت پيچيدهؤبا س وضعيت مالي شروع و شهر محل سكونت، ديده، آموزش

 االت شامل موارد ذيل بود:ؤس
 هل؟أوضعيت ت  -1
 وضعيت نظام وظيفه؟  -2
 آموزي از كدام يك از نهادهاي زير معرفي شده بوديد؟ در زمان آموزش جهت مهارت  -3
 ايد مشغول به كار هستيد؟ آيا در حال حاضر در راستاي مهارتي كه آموزش داده  -4
 آموزشي چه بوده است؟ هدر ابتداي امر هدف اصلي جهت شركت در دور  -5
هاي زير  ذب كار به نظر شما كدام يك از عللترين مشكل در ج كنيد مهم ميفكر   -6

 باشند؟ مي
 باشد؟ ميآيا منطقه صنعتي   -7
 باشد؟ ميآيا در شهرستان الهيجان مشغول به كار   -8
 گيرانه برگزار گرديد؟ آيا آزمون تئوري و عملي با جديت و سخت  -9
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 اي صورت گرفت؟ آيا در بدو ثبت نام در حرفه برق مشاوره -10
ه مهارتي آموزش ديده مشغول ب هآيا در حرف ،ه كار هستيداگر در شهرستان مشغول ب -11

 باشيد؟ ميكار 
 مربي مربوطه تخصص الزم را جهت آموزش را داشت؟ ،آيا در زمان آموزش -12
 آيا تجهيزات و مواد مصرفي الزم وكافي در زمان كار عملي در كارگاه وجود داشت؟ -13
 باشد؟ ميي جديد جهت آموزش ها آيا نياز به تهيه سرفصل -14

 ي تحقيق ها فتهيا
 مشخصات نمونه

 17-40نفر از متقاضيان در محدوده سني  25شان شوندگان كه تعداد انتخاب مصاحبه
تحليل محتوا  هصورت مستند شده و براساس محتواي آن به شيوه ي بها سال بود. پرسشنامه

 .از كدهاي عددي استفاده شد ،مصاحبه شوندگان  ميذاري و به جاي اسابندي و كدگ طبقه
جهت آموزش از  ،وقتي از متقاضيان دارنده مهارت شغلي در زمينه وضعيت نظام وظيفه 

مشكالت عدم جذب در  آموزشي، هدور در هدف از شركت نهادي خاصي معرفي شده بودند،
 ال شد مشكالت متعددي ذكر كردند.ؤس بازار كار

 1،3،4،5،6،8،9،10،11،12،15،17،18،20،24ي ها ي شمارهها مصاحبه شونده 
تحصيلي به مراكز آموزشي  ههاي مهارتي مرتبط با رشت جهت تكميل آموزش صرفاً 
افرادي  دانشجو،  يكارند و درصد اندك يا بي و درحال حاضر سرباز و ،ت نموده بودندعمراج

اگر هم دارند  ذكر كرده بودند همه مطالب آموزشي را فراموش و تخصص الزم را ندارند، و
ي برق ها زمينه تعداد افرادي كه در ،عدم صنعتي بودن منطقه را ندارد، اعتماد به نفس الزم

 كنند زياد گرديده است .  كار مي
  23و  2 هشمار همصاحبه شوند

آموزي به مركز  از جمله افرادي بودند كه از سوي اداره كار و امور اجتماعي جهت مهارت
هاي  به اجبار در كارگاه اكثراًجهت برقراري حق وحقوق بيمه بيكاري كه  معرفي شده صرفاً

بعد اتمام دوره به سوي  آموزشي شركت كرده و موفق به اخذ گواهينامه مهارتي شده بودند و
 باشند. ميكار ه مشغول ب ،اند مشاغل ديگري كه از قبل در آن مهارت داشته

  22و  7 هشمار همصاحبه شوند
كار بوده ه ه آموزش ديده مشغول باذعان داشتند كه خود در نهاد ديگري غير از مهارتي ك

ي ها فقط جهت اخذ گواهينامه و كامل شدن مدرك تحصيلي در اين حرفه هستند و صرفاً و
 آموزشي شركت نموده بودند.
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  25و  19 هشمار همصاحبه شوند

ي اين مصاحبه شوندگان متوجه شديم كه فقط دو نفر از ها با بررسي پرسشنامه
 اند، پيگير بودن كار، تسليم نشدن در ي نمونه جذب بازار كار شدهآمار هآموزان از جامع مهارت

مندي از جمله مواردي بودند كه اين افراد جذب  هتالش فراوان و عالق سعي و ،مواقع سختي
ها به صورت عملي بيشتر برگزار گردد تا  كه كارگاه و توسعه داشتند بازار كار شده بودند

مصرفي، به روز نبودن تجهيزات از موارد ديگري بود كه ذكر نبود تجهيزات و مواد  ،تئوري
 شده بود.

 14و  21 هشمار همصاحبه شوند
در جذب بازار كار در اين حرفه فقط داشتن مدرك مهارتي با  ذكر كرده بودند اصالً

 گردد. داشتن پارتي به راحتي جذب بازار كار مي
  16 همصاحبه شونده شمار
شركت نموده به اميد  ها ر خانواده و يا اتالف وقت در اين دورهبه اسرا اين متقاضي صرفاً

 اينكه در آينده جذب بازار كار ميگردد.
 

 توصيف طبقات و كدهاي مشكالت )3(جدول
 كدها طبقه

تي
هار

م
 

 مضامين اصلي
 نداشتن مهارت الزم
 صنعتي نبودن منطقه

 عدم برگزاري كالس آموزشي
 ت نبود تجهيزات و مواد مصرفيعله ها ب تئوري بودن كارگاه

 به روز نبودن تجهيزات
 ي آموزشيها بازنويس برخي از توانايي

دي
فر

 

 انتخاب نادرست رشته تحصيلي
 عالقمند نبودن

 نداشتن اعتماد به نفس

دي
صا

قت
 

 كمبود مواد مصرفي
 كمبود تجهيزات آموزشي
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مركز تربيت مربي  ،كردن معلومات خود در جهت باال بردن و به روز ،آموزيباز هدور �

باشند كه اين امر خود سبب باال رفتن كيفيت آموزشي مربيان  مي اي حرفهسازمان فني و
 شود يمگرديده و در نتيجه به خودي خود به مهارت آموزان انتقال داده 

 بزرگسال دانش و كار آموزان دانش از متقاضيان %60الي  %50 از طرفي تقريباً �
 مراكز به ديپلم نمودن تكميل براي مهارتي يها گواهينامه اخذ جهت فقط كه اشندب مي

 گردد. ري ميثم بي خروجي باعث خود امر اين اند،كه نموده مراجعت آموزشي
مربوطه افرادي كه از سوي اداره كار و امور اجتماعي  هخان ي وزراتها نامه طبق بخش �

بيكاري  هحقوق بيم ه جهت برقراري حق وشوند ب آموزي به مركز معرفي مي جهت مهارت
 اخذ به موفق و شركت آموزشي هاي كارگاه در اجبار به اكثراً كه ،%5  الي% 2  حدوداً

بعد اتمام دوره به سوي مشاغل ديگري كه از قبل در آن مهارت  و گردند مي گواهينامه
 باشد. ميكار  پردازند، كه باعث خروجي زياد ولي بي اثر درجذب  بازار مياند  داشته
 مهارت جهت %15 الي %10محدودي از متقاضيان مراكز آموزشي در حدود  هفقط عد �

جذب بازار  ،مايند و پس از پايان دورهن مي مراجعت مراكز اين به كار بازار در جذب و آموزشي
علت عدم صنعتي بودن و ساخت ساز جهت امرار معاش مشغول ه ردند و برخي نيز بگ كار مي

 گردند.  ميديگر  هرفكار در ح
 شركت ها دوره اين در وقت اتالف يا و خانواده اسرار به صرفاً متقاضيان از %3 الي 1% �

ي ديگري ها گردد در صورتي كه تمايل به حرفه مي اضافه مركز اين خروجي به كه  نمايند مي
 دارند.
و قبل از  با توجه به اينكه هر استاندارد آموزشي داراي ساعت آموزشي متفاوتي بوده �

طور كامل اجراء  ي آموزشي بهها گردد پس دوره اتمام  مدت زمان الزم آزمون برگزار نمي
 در مربوطه مقررات و شرايط طبق متقاضيان هدور اجراي مدت طول در آيا حال گردد، مي

 نيازمند خود امر اين كه گردد مي تشكيل روزه همه كارگاه نمايند، مي شركت آموزشي كارگاه
 .دارد را الزم شرايط و علل بررسي
 و مهندسين وجود از بايست مي آموزشي يها استاندارد تدوين در نبايد آيا �

 برد؟ بهره هستند كار به مشغول كار بازار در مستقيم طور به كه  استادكاراني
 نبود و مصرفي مواد كمبود كرد اشاره آن به توان مي كه ديگري عوامل و علل از �

 مراكز كه هرچند باشد مي مركز آموزشي هاي كارگاه در روز به و  الزم ،كافي تجهيزات
 تجهيزات با آموزشي محدودي هاي مكان جمله از  اي حرفه و فني آموزش  سازمان آموزشي
 .باشد مي كشور كامل آموزشي
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كاركردها و وظايف مختلفي دارد كه يكي از آنها تربيت  اي حرفهمراكز آموزش فني و 

 متخصص براي آينده كشور است. نيروي كار مهار و 
ي بود كه متقاضيان قبل ها ندي مشكالت وآسيب هدف اين مطالعه شناسايي شناسايي و  

از   %23/75گردند. با توجه به اينكه ي الزم چرا جذب بازار كار نميها و بعد از آموزش مهارت
از  %8سفانه أاند ولي مت موزان ثبت نام شده موفق به اخذ گواهينامه مهارتي شدهآكار 

 اند. متقاضيان جذب بازار كار شده

 پيشنهادهاي كاربردي
 اي حرفهي پژوهشي سازمان فني و ها اولويتنگارنده در راستاي  هايپيشنهاد

 در رشته برق كشور
 ،برق هدر رشت اي حرفهبررسي مباني فلسفي آموزش فني و  �
شركت در دوره ي اجتماع -مباني روانيكارآموزان شركت كننده از منظر بررسي    �

 ،برق هدر رشت اي حرفهآموزش فني و آموزشي 
كشور و ارائه  اي حرفهبازنگري سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و  �

 ،برق هي خاص نظير  رشتها حرفهي كاربردي در ها ه آموزشئاراراهكارهاي الزم جهت 
  ،برق هرشتسنجي راهكارهاي ايجاد شبكه ملي مهارت در  امكان  �
 ،برق هرشتر د اي حرفهي ها طراحي نظام تفصيلي صالحيت �
نظام آموزش و   ي عملي و بازنگريها طراحي و تدوين الگو(هايي) براي آزمون  �

 ،برق هدر رشتآزمون عملي  هسنجش و آزمون در حوز
 وري اقتصادي كشور  بهرهبرق و نرخ  هرشتي مهارتي در ها بررسي نقش آموزش  �
و جايگزيني و كشور  اي حرفهماهه در سازمان آموزش فني و  18آسيب شناسي طرح  �

 ،زير ساختي برق هي مذكور با رشتها تلفيق رشته
 هدر رشت اي حرفههاي فني و  بررسي راهكارهاي جذب حداكثري جوانان به آموزش �

 ،برق
هاي عملي مهارت، متناسب با  بررسي و ارائه چارچوب استاندارد برگزاري آزمون �

 ،تبط با رشته برقمري ها حرفه
كشور  اي حرفهنيازسنجي آموزشي ويژه مشاغل اختصاصي سازمان آموزش فني و  �

 ،برق همرتبط با رشت
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 منابع
 )2و1(جلدين وتفسيري پست مدرن. نماد ،تئوري سازماني مدرن ،)1386؛ (مارجوي هچ.

 نشر افكار ؛ترجمه حسن دانايي فر
نشكده مديريت دا ،فرهنگ سازماني فرين وآرابطه متقابل رهبري تحول  ؛عسل ،غازآ

 ن نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه تهران پايا
فرين در آطراحي و تبيين الگوي مديران كار )،1377؛ (محمود ،احمد پور دارياني

 رساله دوره دكتري دانشگاه علوم انساني. ،صنعت دانشگاه تربيت مدرس
 ،محمد اعرابي، تهران ،علي پارسيان ه(ترجم ،يكمديريت استراتژ ،)1380(؛ ديويد ،فرد آر

 ي فرهنگي.ها نشر دفتر پژوهش
در مقايسه با   ميموزش غير رسآمفهوم  چهارچوب)، 1387؛ (پورجمشيدي. مريم

دانشگاه   مييادگيري غير رس موزش وآمقاالت اولين همايش  هچكيد  ،ميموزش رسآ
 فردوسي مشهد

 انتشارات سمت تهران: ،موزشيآريزي  نو در برنامه يها ديدگاه  )،1385؛ (فريده ،مشايخ
انتشارات دانشگاه  ترجمه غالمحسين شكوهي ،تعليم وتربيت )،1362؛ (ئلايمانو كانت،

 تهران.
ترجمه صديقه ، مديريت دانش از ديدگاه يك استراتژي تجاري )،1999؛ (كالست كارل

 111و104)4و3(18 هرساني شمار احمدي فصيح علوم اطالع
 ترجمه ناصر موفقيان .تهران نشر ني  ؛تشخص و تجدد )،1387؛ (انتوني ،زگيدن

دار جهت  ي اولويتها شناسايي عوامل وشاخص)، 1381؛ (امير مسعود .صالحي
 پايان نامه كارشناسي ارشد ،فرين در كشورآي كار ها دستيابي به سازمان

يان و محمد اعرابي انتشارات ترجمه علي پارسائ ،فتار سازمانير)، 1385؛ (استفن ،رابينز. پي
 ي فرهنگي ها دفتر پژوهش

  ،موزشي در مواجه با تغييربي جاآي مديران ها سبك )،1387؛ (حميد، رحيميان
ي مديريت براي دانش ها استراتژي)، 383؛ (عليرضا ،افشار نژاد و ؛مهدي ،خير انديش

 1ماهنامه تدبير ، سازماني شخصي و
تهران  ،ترجمه محمدعلي طوسي ،موزشيآرهبري  ومديريت  )،1376؛ (كمبل ،وايلز

 موزش دولتي  آانتشارات مركز 
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 -1358ايران مصوب   ميقانون اساسي جمهوري اسال ،)1382؛ (جهانگير، منصور

نشر دوران چاپ  تهران:، 1368اصالحات و تغييرات وتتميم قانون اساسي مصوب 
 پانزدهم

 http://farsi.khamenei.ir ،ظله العالي)ي كلي اشتغال مقام معظم رهبري(مدها سياست -
  ،سياست نظام اداري مقام اداري مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

http://farsi.khamenei.ir                                                                                   
 ميجمهوري اسال هقانون پنج ساله پنجم توسع )،1390؛ (مهدي كنگراني،

 انتشارات جمال الحق  )1394-1390ايران( 
؛ مقررات قوانين و انتشار تنفيح و ،معاونت حقوقي رياست جمهوري معاونت تدوين

 ،ايران اسالميجمهوري  هنجم توسعپساله  نجپمجموعه قانون برنامه  ،)1390(
 چاپ سوم ،راترمق قوانين و انتشار مركز انتشارت معاون تدوين تنقيح و :تهران

                                            http://www.iranculture/fa، كشور مينقشه جامع عل
؛ 30/8/89مورخ 57153/258 هشمار قانون اساسي رياست جمهوري 123مصوبه اصل 

 ها و تجاري سازي نوآوري سسات دانش بنيان وؤم ها و (قانون حمايت از شركت
 www.president.ir/fa،                                                                اختراعات)

 http:www.dastor.ir/brows/                ، پرورش وزش ووظايف آم قانون اهداف و
 1389/1390 فناوري هيئت وزيران آيين نامه نظام آموزش مهارت و همصوب

سند  بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت آيين نامه ايجاد و مصوبه هيئت دولت،
                                                                    /1381http:www.dolat.irتحول

 .مجلس شوراي ملي 6/2/1349قانون كارآموزي مصوب 
  1374 ماه اسفندكنترل ساختمان مصوب  نظام مهندسي وقانون 

http:www.vojoudi.com/nezam/index.htm                                    
 http://www.dadkhahi.net اسالمي مجلس شوراي26/6/1369قانون بيمه بيكاري مصوب 

 چهارم چاپ شصت و نشر دوران / ،قانون كار )،1390؛(جهانگير –منصور 
 انتشارات پرديس  ،تهران ،كارآفريني )،1387؛ (محمود ،دارياني احمدپور

 وري  نگرشي به مفهوم بهره ،وري ثر بهرهؤمقاله عوامل م )،1388؛ (مهدي ،مبيني
 چاپ سوم ،فرهنگي :تهران ،يريت استراتژيكمد ،)1381(؛ ا م. فردآر، ،ديويد
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ماهنامه آينده  ،انتخاب استراتژي براي مديريت دانش ،(بدوت تاريخ)؛ م محمدي،

 .127هشمار هنشري–مديريت 
 .مباني مديريت استراتژيك ،)1381(؛ توماس ال ،ويلن ؛ويلن و ؛جي ديويد هانگر،
؛ محبوبه ،رنجبر ؛عليوسوي، م ؛نيگجه ،عزيزحبيبي ؛نيرومند ،پوراندخت؛ پرند ،كورش
 .كشور اي حرفهانتشارات تهران: سازمان آموزش فني و ،)1390(

 و ها ه مدلئبررسي مديريت سازماني نظام آموزشي يا ارا( )،1390؛(امير محمدپور.
پيوستگي سازمان  تعامل و  هتوسع الگوهاي تشكيل سازمان ملي مهارت و

چكيده  كشور) ميير نهادهاي علسا صنعت و دانشگاه، ،اي حرفهآموزش فني و
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت 1404ملي آموزش در ايران مقاالت اولين همايش 

 .نظام(تهران)
هوشمند   مي(جستاري در تدوين دكترين نقشه جامع عل )،1390؛ (امير محمدپور.

چكيده مقاالت اولين ، ه تئوري پارلمان علم در كشور)ئكشور با ارا ميجامع عل
 .دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام(تهران)1404لي آموزش در ايران مهمايش 

(بررسي مديريت سازماني نظام آموزشي مدرن كشور و   1)،389؛ (امير محمدپور.
چكيده مقاالت  ،)اي حرفهتعامل آموزش عالي و سازمان آموزش فني و هتوسع

 وزيآم سوي نظام مهارته حركت ب شناسي آموزش سنتي و آسيب اولين همايش
 .(خوزستان)

 (جستاري تحليلي در  مهندسي ارتباط بين بخشي و )،1389؛ (امير ،محمدپور
از منظر دكترين مديريت  ،تدوين تكنولوژي آموزشي اشتغال محور سازماني و

ي ها ثير همكاريأت چكيده مقاالت اولين همايش ،منابع سازماني كارآفرين پرور)
 .(شيراز) با دانشگاه اي حرفه فني و

دستاوردهاي انقالب  ناخودآگاه اجتماعي و (توسعه سازماني،)، 1386؛ (امير ر.محمدپو
  هجشنوارچكيده مقاالت اولين  ،»ترونيك در كاربست آموزش خرد محور تكنو

 .(دانشگاه پيام نور استان گيالن)شكوفايي فرهنگي و  مينوآوري عل
مديريت  نظر ي ازمهندسي فرهنگ مقاله جستاري تحليلي در)، 1385؛ (امير محمدپور.

شوراي عالي  ،مجموعه مقاالت همايش ملي مهندسي فرهنگي ،جلد سوم ،علمي)
 ..(تهران)1385انقالب فرهنگي كشور،
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مقاله جستاري بر دكترين سازمان آموزش )، 1391؛ (امير ،محمدپور ؛رسول شمشادي.

 اشتغال، آموزي و مجموعه مقاالت همايش ملي مهارت ،جلد اول ،اي حرفه فني و
 ..(تهران)1391اي، حرفهسازمان آموزش فني و

نظام يكپارچه اجرا ، مقاله مديريت هماهنگ)، 1391؛ (امير ،محمدپور ؛رسول شمشادي.
 ،جلد اول ،كشور ميدر نقشه جامع عل اي حرفهنقش سازمان آموزش فني و

 اي، حرفهاشتغال، سازمان آموزش فني و آموزي و مجموعه مقاالت همايش ملي مهارت
 .(تهران) .1391
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 التحصيالن فارغ بيروني كارآيي ميزان بررسي
 يها سال طي يزد استان اي حرفه و فني هاي آموزشكده

1392-1390  
 1هرندي جعفري رضا دكتر
 2نژاد سبحاني مهدي دكتر

 3نجفي حسن

 چكيده
 النيالتحص فارغ اثربخشي)( بيروني كارآيي ميزان بررسي هدف با حاضر پژوهش

 روش شد. انجام 1390-1392 يها سال طي يزد استان يا حرفه و فني يها آموزشكده
 هكلي پژوهش آماريه جامع .است بوده يكاربرد نيز آن كرديرو و يفيتوص ژوهشپ

 با كه بودند نفر 3736 تعداد به يزد استان اي حرفه و فني يها آموزشكده التحصيالن فارغ
 با و برآورد تحصيلال فارغ نفر 350مورگان و كرجسي نمونه تخمين جدول از استفاده
 داده، آوري جمع ابزار .شدند انتخاب تصادفي اي طبقه گيري نمونه روش از استفاده

 آمار يها شاخص از استفاده با نيز حاصل يها داده و بود ساخته محقق هپرسشنام
 مورد 16 فرم SPSS افزار نرم محيط در استنباطي آماري يها آزمون نيز و يفيتوص

  65 برابر فردي بعد در بيروني كارآيي كه؛ بود آن بيانگر پژوهش تايجن .گرفت قرار تحليل
 توجه با مجموع در .است بوده درصد 60 با برابر اقتصادي بعد در و 4/63 اجتماعي بعد در
 در الزم يها جويي چاره اثربخشي)،( بيروني كارآيي ميزان از درصد 2/37 تحقق عدم به

  .شد توصيه مدرسان تا دستا از امر مسئولين به زمينه اين
 

 يها آموزشكده بيروني، كارآيي اقتصادي، توسعه اشتغال، آموزي، مهارت كليدي: واژگان
 .اي حرفه و فني

 

                                                                                                                
                                                          Email: rjafarih@yahoo.com . استاديار دانشگاه قم گروه علوم تربيتي ،١
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   ... التحصيالن بررسي ميزان كارآيي بيروني فارغ                                                
 

 

226 

  مقدمه 
 متعهد و متخصص انساني نيروي تربيت گرو در جهان كشورهاي اجتماعي و اقتصادي هتوسع
 و شود مي محسوب توسعه و رشد ضروريات از ماهر، و متخصص انساني نيروي وجود است.

 خ،يمشا( نمايد مي ايفا كننده تعيين نقش فرآيند اين در عامل ثرترينؤم همنزل به آموزش،
 در گذاري سرمايه كشورها، هتوسع براي ها گذاري سرمايه بهترين از ييك بنابراين ).27 :1389

 از 1اسميت آدام د.باش مي باال بسيار مدت بلند در آن بازدهي نرخ كه است پرورش و آموزش
 داده قرار توجه مورد را آموزش اقتصادي اهميت كه است كالسيك اقتصاددانان معتبرترين

 گذاري سرمايه نوعي واقع در افراد آموزش كه، است معتقد وي ).23 :1389 وضات،يف( است
 نهات نه كه شود مي سبب آنان يها قابليت رشد و شده تواناتر افراد آموزش با است. هاآن در

  به نمايد. اسفاده هاآن در گذاري سرمايه از نيز جامعه بلكه برسند بيشتري درآمد به خود
 انجام مستلزم دانش كسب كه آنجا از شوند، يم لمبد هيسرما به آموزش با ها انسان او، هديعق
 كنندگان افتيدر دارند، )يمصرف نه و( يا هيسرما هجنب ها نهيهز نيا و است ييها نهيهز

 ديتول قدرت  د،يتول نديفرآ در كه شوند يم ليتبد يثابت يها هيسرما به صورت، هر به ش،آموز
  يد.بخش خواهند ارتقاء را جامعه درآمد و فرد

 حساب به »يمل ثروت« ينوع قتيحق در افراد يها استعداد چون كه است معتقد تياسم
 مردم ياستعدادها شپرور و كشف جهت در يآموزش يها يگذار هيسرما با جامعه د،يآ يم
 هبهر يداد خدا و يعيطب يها ثروت از ،ييها هيسرما نيچن نمودن بارور و اياح ضمن تواند يم
 كي مثابه به قتيحق در كار، يروين افتهي توسعه يها مهارت ت،ياسم تفكر در .ديبجو يشتريب

 از دهيد مهارت و متخصص افراد گردد.يم ديتول يور بهره سطح ارتقاء موجب ،يا هيسرما ابزار
 باشند. يم يشتريب يها ارزش خالق د،يتول نديفرآ در و برخوردارند يشتريب يديتول ييتوانا
 بود خواهد قادر كشور آن شود، شتريب جامعه در متخصص و دهكر ليتحص افراد تعداد قدر هر
 كه رددا يم اظهار تياسم عالوه به .ابدي دست يتر افزون درآمد و باالتر، يمل ديتول به كه

 مجموع ارزش كه يمعن نيبد است. ياقتصاد مثبت بازده يدارا آموزش در يگذار هيسرما
 ديكأت او خصوص به باشد. يم آن از يناش منافع از كمتر آموزش در شده انجام يها نهيهز

 يگذار هيسرما ياقتصاد بازده گردد، تر شرفتهيپ و تر يتخصص آموزش سطح قدر هر كه دارد
 ).6 – 7 :1384 ، عمادزاده( بود اهدخو شتريب آن در

 را درآمد اي و مصرف زانيم تواند يم د،يآ حساب به يگذار هيسرما پرورش و آموزش اگر
 در پرورش و آموزش كه ياثر هر ).76 :2003 ،يماسر( دهد قرار ريتأث تحت ندهيآ زمان در

 آموزش كنيل گردد. يم يتلق يگذار هيسرما ينوع آورد وجود  به ندهيآ در فرد طيشرا و رفتار
 و ها مهارت در يگذار هيسرما ينوع قتيحق در و است مولد ه،يسرما ينوع نعنوا به پرورش و
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 ).154 :1388 خ،يمشا( سازد يم افزون را ندهيآ يدرآمدها زانيم كه باشد يم دانش

 يكاالها ريسا در يگذار هيسرما مشابه پرورش، و آموزش در يگذار هيسرما بيترت نيبد
 و ها ييتوانا و ها تيقابل خلق موجب كه پرورش و آموزش بنابراين باشد. يم بادوام و يا هياسرم

 شيافزا ندهيآ در را فرد درآمد و گردد يم ها مهارت ليتحص و استعدادها ييشكوفا موجب
  ).2006 ماهون، مك( ديآ يم حساب به يگذار هيسرما ينوع شك يب دهد، يم

 تواند يم است، ياجتماع ينهادها نيترحساس از يكي هك پرورش و آموزش ما كشور در
 نيا به يا حرفه و يفن يها آموزش ژهيو به يعموم آموزش بسط و ميتعم قيطر از

 براي الزم يها مهارت و نگرش دانش، ارتقاي همچون اهدافي به و ديآ نائل يگذار هيسرما
 اشتغال موضوع رايز )؛10 :1390 پور، محسن( شود كتريدنز كار و كسب و حرفه شغل، احراز

 آمارها اساس  بر است. جامعه دولتمردان و مسئوالن يفكر يها دغدغه نيتر عمده از امروزه
 از درصد 95 يبرا يشغل فرصت ونيليم 5/47 يشمس يهجر 1400 سال تا ديبا آنان
 نند،يبب تدارك رسد يم رنف ونيليم  50 به زمان آن در تعدادشان كه كشور فعال تيجمع

 يفن يها آموزش گسترش مشكل نيا حل يبرا راه نيوسودمندتر نيتر كوتاه ن،يبهتر نيابرابن
 نظام بيروني كارآيي ).52 :1377 مندان، عالقه( باشد يرونيب ييكارآ به توجه و يا حرفه و

 ايؤسسهم و دارد كار نيروي تأمين با  ميمستقي ارتباط اي حرفه و فني متوسطه آموزش
 بيشتري فرصت و شانس التحصيالنش فارغ كه داشت، خواهد را بيروني كارآيي ترين بيش
 داشته شده آموخته يها مهارت با متناسب و عالقه مورد كار يافتن و كار بازار به ورود براي

 .باشند
 انجام ايران در چنداني مطالعات اي حرفه و فني يها آموزشكده بيروني آيي كار هزمين در
 باشد، فوق موضوع خصوص در مستقيماً كه تحقيقاتي يافتن ديگر عبارت به است. نشده

 فوق موضوع به مستقيم غير طور به پژوهش زيادي سبتاًن تعداد اما نبود كننده اميدوار چندان
 التحصيالن فارغ يها آموخته بخشي اثر و اشتغال و تحصيل ارتباط ميزان مانند اند، پرداخته

 با يپژوهش در )1386( همكاران و فيشر نماييم. مي ارهاش آنها از برخي به كه اي حرفه و فني
 مبناي بر شهركرد شهرستان متوسطه آموزش اي حرفه و فني شاخه بيروني كارآيي« عنوان

 پذيرفته نرخ كه دنديرس جهينت نيا به »التحصيالن فارغ تحصيل ادامه و اشتغال شاخص دو
 اشتغال نرخ و درصد 8/55 يعال آموزش مراكز در آماري هنمون التحصيالن فارغ شدن
 بررسي« هدف با كه يپژوهش در )1384( رستمانه است. بوده درصد 8/24 التحصيالن فارغ

 -1382 يها سال در سميه اي حرفه و فني آموزشكده التحصيالن فارغ بيروني كارآيي ميزان
 و ربيكا درصد 7/38 شاغل، النيالتحص فارغ درصد 8/54 كه نمود مشخص داد انجام »1376

 كارآيي بررسي« عنوان با يپژوهش در )1382( يهرند يجعفر اند. بوده دار خانه درصد 5/6
 و ساخت مكانيك، برق، يها رشته در اصفهان استان اي حرفه و فني يها هنرستان نيبيرو

 كارآيي كه داد نشان »1377 ،1378 ،1379 يها سال حسابداري و دوخت طراحي توليد،
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 درصد 62 برابر اقتصادي و اجتماعي بعد در و درصد 2/66 رابرب فردي بعد در بيروني

 ،1377هايسال طي اصفهان استان اي حرفه و يفن يها هنرستان مجموع در و دباش مي
 و دوخت طراحي توليد، و ساخت خودرو، مكانيك برق، يها رشته در 1379و1378

  هايريزي برنامه و تدابير نانديشيد و باشند مين برخوردار قبولي قابل كارآيي از حسابداري
 بررسي« عنوان با يپژوهش در )1382( نيكخواه رسد. مي نظر به ضروري زمينه اين در الزم

 طي شهركرد شهرستان متوسطه آموزش اي حرفه و فني شاخه بيروني و دروني كارآيي
 و فني متوسطه آموزش تحصيلي پوشش كه ديرس ها افتهي نيا به »1375 -1380 يها سال

 قبولي نرخ است. بوده درصد 1/14 شهرستان متوسطه آموزش كل به نسبت اي رفهح
 تحصيل ترك نرخ درصد، 77/75شهرستان اي حرفه و فني طهمتوس آموزش آموزان دانش

 اتالف نسبت درصد، 7/51 التحصيلي فارغ نرخ درصد، 32/66 ماندگاري نرخ درصد، 68/33
 ساخاراپولوس است. بوده سال 56/3 صيلتح طول ميانگين و 7/0 كارآيي ضريب ،43/1

 و فني آموزش فراوان يها هزينه رغم علي شده، انجام تحقيقات به بنا نويسد مي )1381(
 در ها رشته اين التحصيالن فارغ وري بهره افزايش شاهد ،ها آموزش ساير به نسبت اي حرفه
 اشتغال وضعيت رسيبر« عنوان با يپژوهش در )1380( آبادي فتح ايم. نبوده كار بازار

 هك دارد يم انيب »مركزي استان كاردانش هشاخ 1376 تا 1374 يها سال آموختگان دانش
 در درصد 8 تحصيل، ادامه حال در درصد22 اشتغال، حالت در التحصيالن فارغ از درصد 24

 به كه خود پژوهش در )1380( ميرهادي اند. بوده بيكار درصد 46 و سربازي خدمت حال
 استان در مرتبط مشاغل در دانش و كار يها مهارت التحصيالن فارغ اشتغال ميزان بررسي«

 كار يها آموزش ميان ارتباط كه افتي دست جهينت نيا به پرداخته »1379 سال در اصفهان
 كارآيي ميزان بررسي« با )1380( اكرامي .ستين دار يمعن التحصيالن فارغ شغل نوع و دانش

 يها سال  يط  گيالن استان كاردانش يها دبيرستان و اي حرفه و فني يها هنرستان بيروني
 شاغل، درصد2/21 مطالعه مورد آماري هجامع از كه ديرس جهينت نيا به »1376 -1378
 بررسي با )1376( زاده مهدي هستند. بيكار درصد 4/64 و تحصيل درحال درصد4/14

 يها سال شاخه اين التحصيالن ارغف اشتغال با ارتباط در كاردانش شاخه بخشي اثر ميزان«
 با پسران و ندخترا از  ميني تقريباً كه ساخت مشخص »كرمان استان در 1371– 1375

 خود آموزي حرفه از بيشتر پسران اند. نموده انتخاب را تحصيلي شاخه اين رضايت و ميل
 و دختران از صد در 5/26 ). درصد 40 دختران درصد، 50 از بيشتر پسران( اندبوده راضي
 متوسطه آموزش ريزي برنامه و تحقيقات دفتر اند. بوده كار به مشغول پسران از صد در 7/21

 يها آموزش بين رابطه بررسي« عنوان با يپژوهش در )1371( پرورش و آموزش زارتو
 »كشور استان 22 حسب بر 1367 تا 1363 يها سال طي اشتغال و اي حرفه و فني  ميرس
 جذب التحصيالن فارغ صد در 70 به نزديك مديران و كارفرمايان ديدگاه زا كه ساخت انينما

 هرشت با شغل ارتباط لحاظ از كشاورزي و اي حرفه فني، يها آموزش اند. شده مرتبط مشاغل
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 كشاورزي يها آموزش انجام سر و اي حرفه يها آموزش فني، يها آموزش ترتيب به تحصيلي

 راستا اين در نيست آموزش مناطق نيازهاي با متناسب اي حرفه و فني يها رشته دارند. قرار
 محل در متناسب شغل نبود را اصلي علت ،اند شده متفرقه مشاغل جذب كه التحصيالني فارغ
 التحصيالن فارغ آيي كار با مقايسه در اي حرفه و فني التحصيالن فارغ آيي كار اند. نموده بيان

 هرشت با شغل بودن ارتباط بي ،نهايتاً و است. بيشتر هاآن مؤسسه يا كارگاه در نظري
 و حقوق نبودن كافي آن از پس و داشته شغلي رضايت عدم در را تأثير بيشترين تحصيلي
 عنوان با  )1999( كامو و لين مك كه تحقيقي در است. داشته نقش زمينه اين در دستمزد

 اكثر گرديد مشخص اند داده امانج كنيا در »انساني منابع هتوسع و اي حرفه و فني يها شاخه«
 شده انجام تتحقيقا هستند. مواجه بيكاري با اي حرفه و فني يها رشته التحصيالن فارغ

 سال اوايل از كه دهد مي نشان انگلستان اشتغال كيفي تحقيقات مركز در )1999( رويها 
 و رشد در مهم عنصري عنوانبه عالي آموزش بر زيادي تأكيد كشورها از بسياري در 1990

 براي متحده ايالت در كه )1992( تانك هوانگ پژوهش جينتا شود. مي اقتصادي شكوفايي
 داده انجام اي حرفه و فني متوسطه آموزش در شركت از ناشي مدت طوالني يجنتا بررسي
 تعداد بر دار معني مثبت اثرات متوسط اي حرفه آموزش در شركت كه است آن انگريب است،

 آبادي، فتح( است داشته ساليانه درآمدهاي و ساعتي دستمزدهاي نرخ ،اشتغال يها ماه
1380(. 
 و يفن يها آموزشكده التحصيالن فارغ بيروني، كارآيي به توجه عدم كه نيا به توجه با
 اين و دهد مي تحويل جامعه به دمول غير و غيركارآمد انساني نيروي صورت به را يا حرفه
 و خود براي را مشكالتي بلكه نيستند خود مشكالت حل به رقاد تنها نه التحصيالن فارغ

 ،بنابراين ؛باشد مي آن از حاصل تبعات و بيكاري آنها از يكي كه آورند مي وجود به جامعه
 كه دارد آن اميد پژوهش اين حال است. ضروري آموزشي نظام كارآيي هزمين در بررسي
 1390 يها سال طي يزد استان اي حرفه و يفن يها آموزشكده بيروني كارآيي بررسي با بتواند

 دهد. قرار ياقتصاد گذاران استيس و ريزان برنامه و مديران اختيار در مناسبي تصوير 1392 تا

  شناسي روش
 نظر از و كاربردي تحقيقات گروه در آمده دست  هب نتايج و هدف نظر از حاضر پژوهش

 به كه دارد قرار آزمايشي غير يا فيتوصي تحقيقات گروه در متغيرها كنترل و آوري جمع
 اي حرفه و فني يها آموزشكده التحصيالن فارغ بيروني كارآيي ميزان تعيين و وضعيت توصيف
 نيز نگر گذشته پژوهش اين ضمن در پردازد. مي 1392 تا 1390 يها سال طي يزد استان

 باشد. مي
 استان اي حرفه و فني يها آموزشكده التحصيالن فارغ هكلي پژوهش، اين آماري هجامع

 و پسرانه آموزشكده 6 در كه باشند مي نفر 3736 تعداد به 1392 تا 1390 يها سال طي يزد
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 نمونه نيتخم جدول از استفاده با نمونه حجم اند. نموده تحصيل دخترانه هآموزشكد 1

 اي هطبق گيري نمونه روش از استفاده با و برآورد ليالتحص فارغ نفر 1350مورگان و يكرجس
  .شدند انتخاب تصادفي
 محقق پرسشنامه از پژوهش، االتؤس به پاسخ و نياز مورد اطالعات گردآوري براي

 كه بود پاسخ بسته پرسش 20 و بخش 3 داراي مذكور پرسشنامه شد. استفاده ساخته
 اشتغال)( اقتصادي و اجتماعي فردي، ابعاد در بيروني كارآيي تعيين براي را الزم اطالعات

 در استخراجي يها گويه و ابعاد  2روايي وجود از اطمينان حصول منظور  به نمود. مي همفرا
 گذارده بودند، كافي تخصص داراي زمينه اين در كه علمي هيئت اعضاي از تن چند اختيار

 نمودند. تأييد بيروني كارآيي با مرتبط مفاهيم با تناسب درجه لحاظ  به را ها گويه آنان و شد
 تعيين 92/0  كرونباخ آلفاي طريق از 4مقدماتي اجراي از پس مزبور رسشنامهپ 3پايايي
 باشد. مي ابزار مناسب پايايي دهنده نشان كه گرديد
 مقياس نوع و هدف ماهيت، به توجه با نيز و پژوهش هاي سؤال به پاسخگويي منظور  به
 و توصيفي سطوح در آماري مناسب هاي آزمون از آمده، دسته ب هاي داده گيري اندازه

 پس پرسشنامه)،( پژوهش ابزار از حاصل هاي داده توصيفي تحليل در شد. استفاده استنباطي
 ها، فراواني به شده اعطاء عددي هاي ارزش از گيري بهره با حاصله هاي پاسخ فراواني ارائه از

 نسبت، همچون متناسب توصيفي هاي آماره از و شد محاسبه حاصل هاي پاسخ ميانگين
 توصيف براي توافقي جداول و آماري هاي آزمون و شكل و جدول ارائه بندي، طبقه رصد،د

 بودن نرمال ابتدا پژوهش، هاي داده استنباطي تحليل در اما شد. استفاده نتايج مقدماتي
 نرمال توزيع به توجه با و شد بررسي اسميرنف -كالموگروف آزمون طريق از نمرات توزيع
 در گرديد. استفاده اي نمونه تك  t همچون مناسب پارامتريك آماري هاي آزمون از نمرات
 شد. انجام EXCEL و   SPSSافزارهاينرم محيط در آماري عمليات ضمن

 ها يافته
 يزد استان اي حرفه و فني يها آموزشكده التحصيالن فارغ بيروني كارآيي پژوهش: اول سؤال

 است؟ ميزان چه به فردي بعد در 1392 تا 1390 يها سال طي
 در كه گرفته قرار پرسشنامه در پرسش 8 پژوهش اول سؤال پاسخ به دستيابي منظور به
  گردد. مي بيان استنباطي و توصيفي نتايج ادامه
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 8 تا 1 يها گويه به نسبت پاسخگويان ارزيابي جنتاي )1( جدول

 زير يها پرسش از يك هر مطالعه از پس لطفاً
 نماييد. مشخص ×)( عالمت با را خود پاسخ

خيلي
 كم

 خيليزيادمتوسطكم
ميانگينزياد

 تحصيلي واحدهاي اندازه چه تا -1
 پاسخگوي ايد، گذرانده كه تخصصي
 است. بوده شما شخصي نيازهاي

 6526 49168 42فراواني
95/2 0/120/140/486/184/7 درصد

 و عملي واحدهاي اندازه چه تا -2
 پاسخگوي يد،ا گذرانده كه كارگاهي
 است. بوده شما شخصي نيازهاي

 491341189 40فراواني
02/3  4/110/143/387/336/2 درصد

 از ميزان چه به حاضر حال در -3
 در اي حرفه و فني يها آموزش
 نمائيد. مي استفاده خود زندگي

 11137 8878 36فراواني
07/3 3/101/253/227/316/10 درصد

 چه تا شما تحصيل محل در -4
 آموزشي امكانات و وسايل اندازه

 داشت. وجود كافي

 102121890 38فراواني
75/2  9/101/296/344/250 درصد

 وسايل و ابزار از اندازه چه تا -5
 در تحصيل محل در استفاده مورد

 نمائيد. مي استفاده خود زندگي

 56154648 68فراواني
68/2 4/190/160/443/183/2 درصد

 را خود هرشت شما كه زماني -6
 انتخاب ميزان چه تا نموديد انتخاب
 بوده عالقه مبناي بر شما هرشت

 است.

91158 3047 24فراواني

94/3 9/66/84/130/261/45 درصد

 را خود هرشت شما كه زماني -7
 انتخاب ميزان چه تا نموديد انتخاب
 كار كردن پيدا اساس بر شما هرشت
 است. گرفته صورت آينده در

 15570 2968 28فراواني

60/3 0/83/84/193/440/20 درصد

 خود هرشت در اينكه از -8
احساس چقدر ايد شده التحصيل فارغ

 نمائيد. مي رضايت

119138 2157 15فراواني
98/3 3/40/63/160/344/39 درصد

بيروني) يكارآي فردي بعد( مجموع
 ميانگين
25/3 5310310256 36فراواني
 3/101/154/291/2916 درصد



   ... التحصيالن بررسي ميزان كارآيي بيروني فارغ                                                
 

 

232 
 

 در اينكه از( 8 گويه به مربوط )98/3( ميانگين بيشترين دهد؛ مي نشان فوق جدول نتايج
 ميانگين كمترين و نمائيد.) مي رضايت احساس چقدر ايد شده التحصيل فارغ خود هرشت

 در تحصيل محل در استفاده مورد وسايل و ابزار از اندازه چه تا( 5 هگوي به مربوط )68/2(
 يها پرسش پاسخگويان از درصد 4/25 مجموع؛ در باشد. مي نمائيد.) مي استفاده خود زندگي
 از درصد 4/29 اند. نموده ارزيابي كم خيلي و كم حد در را بيروني كارآيي فردي بعد به مربوط

 ارزيابي تاحدودي حد در را بيروني كارآيي فردي بعد به مربوط يها پرسش پاسخگويان
 در را بيروني كارآيي فردي بعد به مربوط يها پرسش پاسخگويان از درصد 1/45 اند. نموده

 پاسخگويان دهد، مي نشان 5 از 25/3 وزني ميانگين اند. نموده ارزيابي زياد خيلي و زياد حد
 در است. شده) تأمين( آمده دست  هب حدودي تا از بيشتر بيروني كارآيي فردي بعد معتقدند

 20 معادل را گزينه هر بيروني كارآيي درصد تعيين براي محقق سازيمعادل حالت يك
 وزني ميانگين صورت اين در كه است نموده ضرب 20در را وزني ميانگين و فرض درصد
 0/65 فردي بعد در بيروني كارآيي پژوهش اين در ديگر بيان به شود. مي درصد 0/65 معادل
 دسته ب فردي بعد در بيروني كارآيي درصد 0/35 دهد، مي نشان كه باشد مي درصد

 آيد. مين
 
 
 

 )m=3( فرضي ميانگين با ميانگين مقايسه اي، نمونه تك t آزمون نتايج )2( جدول
 )Sig( معناداري سطح t df معيار انحراف ميانگين فرضي ميانگين
3 25/3 546/0 542/8 3490005/0< 

 

 و است >0005/00 برابر ) p ارزش( معناداري سطح مقدار استنباطي تحليل اساس  بر
 ميانگين بين شده مشاهده تفاوت ،بنابراين ؛است 01/0 از كوچكتر خيلي مقدار اين چون

  به است. معنادار درصد 99 اطمينان سطح در آماري نظر از شده مشاهده ميانگين و فرضي
 دست  هب تاحدودي از بيشتر بيروني كارآيي فردي بعد معتقدند، ويانپاسخگ ديگر، عبارت

 است. آمده
 اي حرفه و فني يها آموزشكده التحصيالن فارغ بيروني كارآيي پژوهش: دوم سؤال

 است؟ ميزان چه به اجتماعي بعد در 1392 تا 1390 يها سال طي يزد استان
 در كه قرارگرفته پرسشنامه در شپرس  7 پژوهش دوم سؤال پاسخ به دستيابي منظور به
  گردد. مي بيان استنباطي و توصيفي نتايج ادامه
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 15 تا 9 يها پرسش به نسبت پاسخگويان ارزيابي نتايج )3( جدول

 زير يها پرسش از يك هر مطالعه از پس لطفاً
 نماييد. مشخص ×)( عالمت با را خود پاسخ

خيلي
 كم

 خيليزيادمتوسطكم
 زياد

ميانگين

 تحصيلي واحدهاي اندازه چه تا -9
 پاسخگوي ايد گذرانده كه تخصصي
 نيازهاي( جامعه در شما نيازهاي

 باشد. مي اجتماعي)

 1121108015 33 فراواني

81/2  4/90/324/319/223/4 درصد

 و عملي واحدهاي اندازه چه تا -10
 پاسخگوي ايد، گذرانده كه كارگاهي
 ازهايني( جامعه در شما نيازهاي

 باشد. مي اجتماعي)

 771458111 36 فراواني

87/2  3/100/224/411/231/3 درصد

 از ميزان چه به حاضر حال در -11
 بين در اي حرفه و فني يها آموزش

 خود بستگان و خانواده اعضاي
 نمائيد. مي استفاده

 76155570 62 فراواني

59/2  7/177/213/443/160 درصد

 از ميزان چه به حاضر حال در -12
 در اي حرفه و فني يها آموزش

 خود دوستان بين در مثالً جامعه
 نمائيد. مي استفاده

 108150527 33 فراواني

69/2  4/99/309/429/140/2 درصد

 و خانواده اعضاي اندازه چه تا -13
 فرد يك عنوان به شما به بستگان

 دارند. اعتماد اي حرفه

 15466 3592 3 يفراوان
70/3 9/00/103/260/449/18 درصد

در مثالً( جامعه در اندازه چه تا -14
 يك عنوان به شما به دوستان) بين

 دارند. اعتماد اي حرفه فرد

 1811916548 0 فراواني
69/3 1/50/341/477/13 0 درصد

تحصيلي هرشت به اندازه چه تا -15
 محل روستاي يا شهر در شما

 باشد. مي نياز شما سكونت

 10017364 8 5 فراواني
81/3 4/13/26/284/493/18 درصد

 كارآيي اجتماعي بعد( مجموع
 بيروني)

 ميانگين
 فراواني

25 621241930 17/3
 1/77/174/351/316/8 درصد
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 چه تا( 15 گويه به وطمرب )81/3( ميانگين بيشترين كه، دهد مي نشان فوق جدول نتايج

 كمترين و باشد.) مي نياز شما سكونت محل روستاي يا شهر در شما تحصيلي هرشت به اندازه
 و فني يها آموزش از ميزان چه به حاضر حال در( 11 گويه به مربوط )59/2( ميانگين

 ع؛مجمو در باشد. مي نمائيد.) مي استفاده خود بستگان و خانواده اعضاي بين در اي حرفه
 و كم حد در را بيروني كارآيي اجتماعي بعد به مربوط يها پرسش پاسخگويان از درصد 7/29
 اجتماعي بعد به مربوط يها پرسش پاسخگويان از درصد 4/37 اند. نموده ارزيابي كم خيلي

 يها پرسش پاسخگويان از درصد 9/32 اند.نموده ارزيابي تاحدودي حد در را بيروني كارآيي
 ميانگين اند. نموده ارزيابي زياد خيلي و زياد حد در را بيروني كارآيي اجتماعي عدب به مربوط
 از بيشتر بيروني كارآيي اجتماعي بعد معتقدند پاسخگويان دهد، مي نشان 5 از 17/3 وزني

 تعيين براي محقق سازي معادل حالت يك در است. شده) تأمين( آمده دسته ب تاحدودي
 ضرب 20در را وزني ميانگين و فرض درصد 20 معادل را گزينه هر بيروني كارآيي درصد
 اين در ديگر بيان به شود. مي درصد 4/63 معادل وزني ميانگين صورت دراين كه است نموده

 درصد 6/36 دهد، مي نشان كه باشد مي درصد 4/63 اجتماعي بعد در بيروني كارآيي پژوهش
 آيد. مين بدست اجتماعي بعد در بيروني كارآيي

 

 )m=3( فرضي ميانگين با ميانگين مقايسه اي، نمونه تك t آزمون جنتاي )4( جدول
 )Sig( معناداري سطح t df معيار انحراف ميانگين فرضي ميانگين
3 17/3 541/0 728/5 3490005/0< 

 
 و است 0>0005/0 برابر ) p ارزش( معناداري سطح مقدار استنباطي تحليل اساس  بر
 ميانگين بين شده مشاهده تفاوت ،بنابراين ؛است 01/0 از كوچكتر يليخ مقدار اين چون

 است. معنادار درصد 95 اطمينان سطح در آماري نظر از شده مشاهده ميانگين و فرضي
 هب تاحدودي از بيشتر بيروني كارآيي اجتماعي بعد معتقدند، پاسخگويان ديگر، عبارت به

 است. آمده دست 
 اي حرفه و فني يها آموزشكده التحصيالن فارغ بيروني كارآيي پژوهش: سوم سؤال

 است؟ ميزان چه به اقتصادي بعد در 1392 تا 1390 يها سال طي يزد استان
 كه گرفته قرار پرسشنامه در پرسش 5 پژوهش سوم سؤال پاسخ به دستيابي منظور  به
 كار انجام طريق از خانه بيرون يا درخانه درهفته روز دو حداقل كه افرادي( شاغل افراد فقط

 نتايج ادامه در كه اند، داده پاسخ آن يها پرسش به نمايند) مي كسب درآمد فعاليتي، و
 گردد. مي بيان استنباطي و توصيفي
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 20 تا 16 يها پرسش به نسبت پاسخگويان ارزيابي نتايج )5( جدول
 زير يها پرسش از يك هر مطالعه از پس لطفاً

 نماييد. مشخص ×)( عالمت با را خود پاسخ
خيلي
 كم

 خيليزيادمتوسطكم
ميانگينزياد

تحصيلي واحدهاي اندازه چه تا -16
 پاسخگوي ايد گذرانده كه تخصصي

 باشد. مي شما شغلي نيازهاي

 3414 2899 39فراواني
79/2  2/181/133/469/155/6 درصد

 و عملي واحدهاي اندازه چه تا -17
 پاسخگوي ايد گذرانده كه كارگاهي

 باشد. مي شما شغلي نيازهاي

 4828 2275 41فراواني
00/3 2/193/100/354/221/13 درصد

 و دانش از ميزان چه به -18
 تحصيل محل در كه ييها مهارت
 وظايف انجام در ايد نموده كسب

 نماييد. مي استفاده خود شغلي

 8519 3643 31فراواني

12/3 5/148/161/207/399/8 درصد

و وسايل و ابزار از ميزان چه به  -19
 به تحصيل محل در كه تجهيزاتي

شغلي وظايف انجام در برديد، مي كار
 نماييد. مي استفاده خود

 7321 2060 40فراواني

07/3 7/183/90/281/348/9 درصد

شما به كارفرمايان اندازه چه تا -20
 نوانع به آموزشكده) التحصيل فارغ(

 دارند. اعتماد اي حرفه افراد

 5210 3997 16فراواني
00/3 5/72/183/453/247/4 درصد

 كارآيي اقتصادي بعد( مجموع
 بيروني)

 ميانگين
00/3 5918 2975 33فراواني
4/156/130/356/274/8 درصد

 

 به( 18 گويه به مربوط )12/3( ميانگين يشترينب كه، دهد مي نشان فوق جدول نتايج
 شغلي وظايف انجام در ايد نموده كسب تحصيل محل در كه ييها مهارت و دانش از ميزان چه

 واحدهاي اندازه چه تا( 16 گويه به مربوط )79/2( ميانگين كمترين .نماييد) مي استفاده خود
 در باشد. مي باشد) مي شما شغلي نيازهاي پاسخگوي ايدگذرانده كه تخصصي تحصيلي

 در را بيروني كارآيي اقتصادي بعد به مربوط يها پرسش پاسخگويان از درصد 0/29 جموع؛م
 بعد به مربوط يها پرسش پاسخگويان از درصد 0/35 اند.نموده ارزيابي كم خيلي و كم حد

 پاسخگويان از درصد 0/36 اند.نموده ارزيابي تاحدودي حد در را بيروني كارآيي اقتصادي
 ارزيابي زياد خيلي و زياد حد در را بيروني كارآيي اقتصادي بعد هب مربوط يها پرسش
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 كارآيي اقتصادي بعد معتقدند پاسخگويان دهد، مي نشان 5 از 00/3 وزني ميانگين اند. نموده

 براي محقق سازي معادل حالت يك در است. شده) تأمين( آمده دست  هب تاحدودي بيروني
 20در را وزني ميانگين و فرض درصد 20 معادل را گزينه هر بيروني كارآيي درصد تعيين
 ديگر بيان به شود. مي درصد 0/60 معادل وزني ميانگين صورت اين در كه است نموده ضرب

 0/40 دهد، مي نشان كه باشد مي درصد 0/60 اقتصادي بعد در بيروني كارآيي پژوهش اين در
  آيد. مين دست  هب اقتصادي بعد در بيروني كارآيي درصد

 

 )m=3( فرضي ميانگين با ميانگين مقايسه اي، نمونه تك t آزمون نتايج )6( جدول
 )Sig( معناداري سطح t dfمعيار انحرافميانگينفرضي ميانگين
3 00/3 870/0 047/0-213962/0 

 

 چون و است 962/0 برابر )p ارزش( معناداري سطح مقدار استنباطي تحليل اساس بر
 ميانگين و فرضي ميانگين بين شده مشاهده تفاوت ،بنابراين ؛است 05/0 از بزرگتر مقدار اين

 ديگر، عبارت  به نيست. معنادار درصد 95 اطمينان سطح در آماري نظر از شده مشاهده
 است. آمده بدست تاحدودي بيروني كارآيي اقتصادي بعد معتقدند، پاسخگويان

 گيري نتيجه و بحث
 با غيردولتي يها سازمان .است وابسته ها آن كارآيي و بخشي راث به ها سازمان بقا و دوام

 ادامه خود فعاليت به دولتي يها سازمان اما شوند مي پاشيده هم از اثربخشي و كارآيي كاهش
 كننده مينأت پرورش و آموزش طرفي از شود، مي تحميل جامعه به آن يها خسارت و داده

 نظام اين محصول آموزشي نظام كارآيي به توجه دمع بنابراين باشد، مي جامعه انساني نيروي
 دهد مي تحويل جامعه به مولد غير و غيركارآمد انساني نيروي صورت به را )التحصيالن فارغ(

 نيز جامعه و خود براي مشكالتي بلكه نيست، خود مشكالت حل به قادر تنها نه نيرو اين كه
 كارآيي به مربوط كه باشد مي آن از اصلح تبعات و بيكاري آنها از يكي كه آورد مي بوجود
 با آموزشي نظام نسبي كفايت هدهند نشان بيروني كارآيي .باشد مي آموزشي نظام بيروني

 بنابراين .باشد مي مختلف سطوح در آموزشي نظام نتايج و بروندادها مطلوبيت بر ويژه كيدأت
 سطح در التحصيالن فارغ پاسخگويي ميزان بهتر عبارت  هب يا و كفايت و مطلوبيت ميزان
 اصلي هلأمس )اقتصادي و اجتماعي ي، فرد ابعاد( بازاركار و جامعه خود، نيازهاي به جامعه
  .است بوده حاضر تحقيق
 ها بررسي مجموع كه شد، طرح پرسش 8 پژوهش اول سؤال پاسخ به دستيابي منظور به

 از( 8 گويه به مربوط )98/3( ميانگين بيشترين داد: نشان 2 و 1 يها جدول نتايج همچنين و
 كمترين و نمائيد.) مي رضايت احساس چقدر ايد شده التحصيل فارغ خود رشته در اينكه

 محل در استفاده مورد وسايل و ابزار از اندازه چه تا( 5 گويه به مربوط )68/2( ميانگين
 يها سشپر پاسخگويان از درصد 4/25 است. نمائيد.) مي استفاده خود زندگي در تحصيل
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 تاحدودي حد در درصد 4/29 كم، خيلي و كم حد در را بيروني كارآيي فردي بعد به مربوط

 نشان 5 از 25/3 وزني ميانگين اند. نموده ارزيابي زياد خيلي و زياد حد در درصد 1/45 و
 آمده دست  هب تاحدودي از بيشتر بيروني كارآيي فردي بعد معتقدند، پاسخگويان دهد، مي

 در آماري نظر از شده مشاهده تفاوت اي نمونه تك t آزمون نتايج اساس  بر ضمن در است.
 بعد در بيروني كارآيي پژوهش اين در مجموع در است. معنادار درصد 99 اطمينان سطح
 درصد كه نيامد دست  هب بعد اين در بيروني كارآيي از درصد 0/35 و بود درصد 0/65 فردي
 يها يافته است. نبوده مطلوب فردي بعد در بيروني كارآيي ،ينبنابرا ؛بوده ايمالحظه قابل

 رستمانه )،1386( همكاران و شريف توسط شده انجام يها پژوهش  نتايج با حاضر پژوهش
 اكرامي )،1381( ساخاراپولوس )،1382( نيكخواه )،1382( هرندي جعفري )،1384(
 و تحقيقات دفتر )،1376( زاده مهدي )،1380( آبادي فتح )،1380( ميرهادي )،1380(

 اشتغال ميزان مورد در )،1992( تانك هوانگ و )1371( متوسطه آموزش ريزي برنامه
 تمام در كه طوري  به بوده همسو بيروني كارآيي ميزان مورد در اما همسو غير التحصيالن فارغ

  د.نماي تأمين را آموزشي مسئولين انتظارات نتوانسته بيروني كارآيي ميزان موارد
 ها بررسي مجموع كه شد، طرح پرسش  7 پژوهش دوم سؤال پاسخ به دستيابي منظور  به

 15 گويه به مربوط )81/3( ميانگين بيشترين داد: نشان 4 و 3 يها جدول نتايج همچنين و
 و باشد.) مي نياز شما سكونت محل روستاي يا شهر در شما تحصيلي هرشت به اندازه چه تا(

 فني يها آموزش از ميزان چه به حاضر حال در( 11 گويه به مربوط )59/2( ميانگين كمترين
 از درصد 7/29 است. نمائيد.) مي استفاده خود بستگان و خانواده اعضاي بين در اي حرفه و

 كم، خيلي و كم حد در را بيروني كارآيي اجتماعي بعد به مربوط يها پرسش پاسخگويان
 اند. نموده ارزيابي زياد خيلي و زياد حد در رصدد 9/32 و تاحدودي حد در درصد 4/37

 بيروني كارآيي اجتماعي بعد معتقدند پاسخگويان دهد، مي نشان 5 از 17/3 وزني ميانگين
 اي نمونه تك t آزمون نتايج اساس بر ضمن در است. آمده دسته ب تاحدودي از بيشتر
 مجموع در است. نادارمع درصد 99 اطمينان سطح در آماري نظر از شده مشاهده تفاوت
 تحقق بيروني كارآيي درصد 6/36 و باشد مي درصد 4/63 اجتماعي بعد در بيروني كارآيي
 مطلوب اجتماعي بعد در بيروني كارآيي ،بنابراين و بوده اي مالحظه قابل درصد كه نيافته
 و شريف توسط شده انجام يها پژوهش  نتايج با حاضر پژوهش يها يافته است. نبوده

 )،1382( نيكخواه )،1382( هرندي جعفري )،1384( رستمانه )،1386( كارانهم
 زاده مهدي )،1380( آبادي فتح )،1380( ميرهادي )،1380( اكرامي )،1381( ساخاراپولوس

 در )،1992( تانك هوانگ و )1371( متوسطه آموزش ريزي برنامه و تحقيقات دفتر )،1376(
 بوده همسو بيروني كارآيي ميزان مورد در اما همسو غير التحصيالن فارغ اشتغال ميزان مورد

 را آموزشي مسئولين رهايانتظا نتوانسته بيروني كارآيي ميزان موارد تمام در كه طوري  به
 نمايد. تأمين
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 شاغل افراد فقط كه شد طرح پرسش 5 پژوهش سوم سؤال پاسخ به دستيابي منظور به

 بيشترين داد: نشان 6 و 5 يها جدول نتايج همچنين و ها بررسي مجموع دادند. پاسخ هاآن به
 محل در كه ييها مهارت و دانش از ميزان چه به( 18 گويه به مربوط )12/3( ميانگين
 ميانگين كمترين و نماييد.) مي استفاده خود شغلي وظايف انجام در ايد نموده كسب تحصيل

 ايد گذرانده كه تخصصي تحصيلي واحدهاي اندازه چه تا( 16 گويه به مربوط )79/2(
 مربوط يها پرسش پاسخگويان از درصد 0/29 است. باشد.) مي شما شغلي نيازهاي پاسخگوي

 و تاحدودي حد در درصد 0/35 كم، خيلي و كم حد در را بيروني كارآيي اقتصادي بعد به
 ننشا 5 از 00/3 وزني ميانگين اند. نموده ارزيابي زياد خيلي و زياد حد در درصد 0/36

 در است. آمده دست  هب تاحدودي بيروني كارآيي اقتصادي بعد معتقدند پاسخگويان دهد، مي
 سطح در آماري نظر از شده مشاهده تفاوت اي نمونه تك t آزمون نتايج اساس  بر ضمن

 درصد 0/60 اقتصادي بعد در بيروني كارآيي مجموع در نيست. معنادار درصد 99 اطمينان
 كارآيي ،بنابراين ؛نيامد دست هب اقتصادي بعد در بيروني كارآيي زا درصد 0/40 كه، بود

 يها پژوهش  نتايج با حاضر پژوهش يها يافته است. نبوده مطلوب اقتصادي بعد در بيروني
 )،1382( هرندي جعفري )،1384( رستمانه )،1386( همكاران و شريف توسط شده انجام

 آبادي فتح )،1380( ميرهادي )،1380( مياكرا )،1381( ساخاراپولوس )،1382( نيكخواه
 و )1371( متوسطه آموزش ريزي برنامه و تحقيقات دفتر )،1376( زاده مهدي )،1380(

 ميزان مورد در اما همسو غير التحصيالن فارغ اشتغال ميزان مورد در )،1992( تانك هوانگ
 انتظارات نتوانسته بيروني كارآيي ميزان موارد تمام در كه طوري به بوده همسو بيروني كارآيي

 پاسخگويان دهد، مي نشان 5 از 00/3 وزني ميانگين نمايد. تأمين را آموزشي مسئولين
 يك در است. شده) مينأت( آمده دست  هب تاحدودي بيروني كارآيي اقتصادي بعد معتقدند

 درصد 20 معادل را گزينه هر بيروني كارآيي درصد تعيين براي محقق سازي معادل حالت
 معادل وزني ميانگين صورت دراين كه است نموده ضرب 20در را وزني ميانگين و فرض
 0/60 اقتصادي بعد در بيروني كارآيي پژوهش اين در ديگر بيان به شود. مي درصد 0/60
 بدست اقتصادي بعد در بيروني كارآيي درصد 0/40 دهد، مي نشان كه باشد مي درصد

 بعد در و 4/63 اجتماعي بعد در ،0/65 برابر فردي بعد در يبيرون كارآيي مجموع در آيد. مين
  .است درصد 0/60 برابر اقتصادي

 

 بعد تفكيك به بيروني كارآيي درصد )7( جدول
 بيروني كارآيي درصد وزني ميانگين بعد

 0/65 25/3 فردي
 4/63 17/3 اجتماعي
 0/60 00/3 اقتصادي
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56
58
60
62
64
66

بعد فردي بعد اجتماعي بعد اقتصادي

65 63/4
60

                       
 بعد تفكيك به بيروني كارآيي ددرص )1( نمودار

 

 بعـد  و اجتمـاعي  بعـد  از بزرگتر فردي بعد در بيروني كارآيي است مشخص كه طور همان
 فردي بعد در فردي يها انگيزه و ها تالش شايد كه است، اقتصادي بعد از بزرگتر نيز اجتماعي

 صـرفاً  نـه  باشـد  آن عامـل  اجتمـاعي  بعـد  در اجتمـاعي  يهـا  محـرك  ساير و  ميعمو اقبال و
 و سـي  نيامدن دست  هب ،به توجه با حال هر به اما .آموزشكده در تحصيل دوران يها آموزش

 و نبـوده  مطلـوب  بيروني كارآيي درصد كه گرفت نتيجه توان مي بيروني كارآيي از درصد چند
   .رسد مي نظر به الزم نمدرسا تا ستاد از امر مسئولين توسط زمينه اين در جويي چاره

 ها يافته كاربست جهت زير پيشنهادهاي پژوهش يها الؤس نتايج بررسي از پس
 گردد: مي توصيه

 به اي حرفه و فني دانشگاه در اي حرفه فني شاخه ريزي  برنامه هكميت تشكيل -
 وضعيت و گذشته روند بررسي براي پرورش و آموزش متوسطه آموزش معاونت همكاري

 يها برنامه و ها سياست اندازها، چشم تدوين و نگري آينده منظور به شاخه اين در موجود
 سازماني برون و سازماني درون متخصصين عضويت با اي منطقه و استاني
 هكميت نظر زير اي حرفه و فني يها دانشكده در كارشناسي هكميت تشكيل -
 : يرز وظايف با  ا) بند كميته( اي حرفه فني دانشگاه ريزي برنامه
  .ها دانشكده در اي حرفه فني يها رشته هتوسع و ايجاد شرايط و ضوابط ،ها مالك تدوين *
 و ايجاد منظور  به ها دانشكده و ها استان در موجود يها پتانسيل و نيازها شناسايي *
  .ها رشته هاشاع

 حصحي هدايت منظور  به مختلف يها استان در التحصيالن فارغ اشتغال يابي زمينه *
   استان. يا شهر در نياز مورد يها رشته در متقاضيان
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 استفاده مورد ابزار و وسايل ،عملي ،نظري دروس محتواي تناسب و ارائه هنحو بررسي *

   اي حرفه فني يها آموزشكده در
 مختلف يها دانشكده در جديد يها رشته اندازي راه و تصويب پيشنهاد، وكار ساز تعيين *
  استان.
 ،اي حرفه فني آموزش سازمان مثل اشتغال با مرتبط يها سازمان ساير با يهماهنگ *
 رشته سيسأت كارگيري، هب جذب، مورد در اجتماعي امور و كار و صنايع تعاون، يها اداره

 ... و
 جذب همچنين و بزرگ كارخانجات و صنايع كنار در جوار يها آموزشكده سيسأت -

 .جويان هنر تربيت در خصوصي بخش مشاركت
 به ها استان نياز مورد و موجود مشاغل و التحصيالن فارغ اطالعاتي بانك تشكيل -

 ارتباط برقراري امكان و سياستگذاري هزمين در مسئولين يا و التحصيالن فارغ استفاده منظور
 آموزشي. نظام از خروج از پس التحصيالن فارغ با

 تفكيك به لتحصيالنا فارغ حضور با ساالنه يها همايي گرد و جلسات برگزاري -
 وضعيت بررسي و مشكالت و مسائل با آشنايي منظور به استان ويا رشته آموزشكده،

 يكديگر. با التحصيالن فارغ مواجهه و التحصيالن فارغ

 منابع
 و اي حرفه فني يها هنرستان بيروني كارآيي ميزان بررسي ،)1380( ؛ح اكرامي،
 پرورش و آموزش تحقيقات شوراي تان:گلس ،گلستان استان كاردانش يها دبيرستان

 استان.
 اي حرفه و فني يها هنرستان بيروني كارآيي بررسي ،)1382( ؛ر هرندي، جعفري

 و دوخت طراحي توليد، و ساخت خودرو، مكانيك برق، يها رشته در اصفهان استان
 و آموزش تحقيقات شوراي اصفهان: .1377 ،1378 ،1379 يها سال طي حسابداري

 ستان.ا پرورش
 بررسي ).1371( ،پرورش و آموزش وزارت متوسطه آموزش ريزيبرنامه و تحقيقات دفتر

 1367 تا 1363 يها سال طي اشتغال و اي حرفه و فني  ميرس يها آموزش بين رابطه
 پرورش. و آموزش وزارت تهران:، كشور استان 22 حسب بر
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 آموزشكده لتحصيالنا فارغ بيروني كارآيي ميزان بررسي ،)1384( ؛ن رستمانه،

 اصفهان: ارشد، كارشناسي نامه پايان ،76 -82 يها سال در سميه اي حرفه و فني
  استان. ريزيبرنامه و مديريت سازمان پژوهش و آموزش مديريت

 وحيدي پريدخت مترجم ،توسعه براي آموزش ،)1381( ؛م ودهال، ج؛ وپولوس، ساخار
 بودجه. و برنامه سازمان انتشارات تهران: سهرابي، حميد و

 اي حرفه و فني شاخه بيروني كارآيي ،)1386( ؛م نيلي، و م، نيكخواه، ؛ م. شريف،
 تحصيل ادامه و اشتغال شاخص دو مبناي بر شهركرد شهرستان متوسطه آموزش

 .55 – 68 صفحه ،27 هشمار رفتار، دانشور ماهنامه دو ،التحصيالن فارغ
 براي بزرگ طرح يك از بخشي ،متوسطه آموزش جديد نظام ،)1377( ؛ج مندان،عالقه

 .46 ،45 ،44 ،26، 25 ،24 يها شماره كاردانش، فصلنامه است. پرورش و آموزش تغيير
 جهاد انتشارات اصفهان: ،پرورش و آموزش اقتصاد از مباحثي ،)1384( ؛م زاده، عماد

 دانشگاهي.
 تا 1374 يها سال نآموختگا دانش اشتغال وضعيت بررسي ،)1380( ؛م  آبادي، فتح
 استان. پرورش و آموزش تحقيقات شوراي مركزي: ،مركزي استان كاردانش شاخه 1376

  ويرايش. انتشارات تهران: ،آموزشي ريزي برنامه مباني ،)1389( ؛ي  فيوضات،
 سمت. انتشارات تهران: ،آموزشي ريزي برنامه مباني ،)1390( ؛ب پور، محسن
 سمت. انتشارات تهران: ،آموزشي ريزي برنامه در نو ياه ديدگاه ،)1389( ؛ف مشايخ،
 با ارتباط در كاردانش شاخه اثربخشي ميزان بررسي ،)1377( ؛ع زاده، مهدي

 رايشو كرمان: .كرمان استان در 71-75 يها سال شاخه اين التحصيالن فارغ اشتغال
 استان. پرورش و آموزش تحقيقات
 كاردانش يها مهارت التحصيالن فارغ اشتغال ميزان بررسي ،)1380( ؛م دي،ها مير

 و آموزش تحقيقات شوراي اصفهان: ،1379 سال در اصفهان استان در مرتبط مشاغل در
 استان. پرورش

 اي حرفه و فني شاخه بيروني و دروني كارآيي بررسي ،)1382( ؛م نيكخواه،
 نامه پايان ،1375  -1380 يها سال طي شهركرد شهرستان متوسطه آموزش

 اصفهان. دانشگاه ارشد، كارشناسي
Harrey , l. (1999). New Realities : There lation ship bet ween higher 

education and employment http://www.uce . uk / crq / publications / cp / 
eair 99.htm l.p34. 
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 فني آموزش كل اداره كاركنان آموزشي نيازسنجي بررسي
 تحت مراكز مربيان ديد از خوزستان استان اي حرفه و

 پوشش
 1باقرپور هيسم

 2يپرچم نبيز
  3نژاد تركي پروانه

  چكيده
 اي حرفه و فني آموزش كل هادار كاركنان آموزشي سنجي نياز بررسي تحقيق اين از هدف
 مبناي بر مقاله اين باشد. مي آن پوشش تحت مراكز انمربي ديد از خوزستان استان
 مراكز مربيان  ميتما شامل آماريه جامع .است شده تنظيم پيمايشي تحقيق يها يافته

 به و استان مربيان از نفر 97 شامل نمونه است. خوزستان استان اي حرفه و فني آموزش
 ابزار از تحقيق فرضيات نآزمو و داده آوري جمع براي اند. شده انتخاب تصادفي صورت

 پرسشنامه ييايپا بيضر شود. مي استفاده مربيان با مصاحبه و ساخته محقق پرسشنامه
 افزار نرم از استفاده با پژوهش اين يها داده تحليل و تجزيه است. آمدهدست  به 89/0

spss آزمون از و t تدس به نتايج .است شده استفاده فرضيات محاسبه براي اي نمونه تك 
 ي،گروه كار آموزش، به عالقه باالي ثيرأت بر مربيان نظر از حاكي ها فرضيه آزمون از آمده
 ثيرأت و باشد. مي آموزش كيفيت بهبود بر دوره انيپا يها آزمون و مهارت ارتقاء ،اتيرفاه

 زمينه اين در .اند دانسته رنگ كم را يآموزش زاتيتجه و استانداردها و يمرب تيترب مراكز
 است. شده ارائه هاداتيپيشن

 
 .انيمرب ،اي حرفه و يفن آموزش ،يآموزش يسنج ازين واژگان: كليد

                                                                                                                
                                                       Email: s.bagherpoor.ut@gmail.com. كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي، 1

 .ريزي . مسئول واحد پژوهش و برنامه2
 .ريزي برنامه . كارشناس واحد پژوهش و3
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 مقدمه
 است. شده بدل انساني منابع مديريت اصلي موضوعات از يكي به انساني نيروي هتوسع امروزه 

 وارد ها سازمان بر مضاعفي فشارهاي فناوري و اقتصادي اجتماعي، يها عرصه در متغير محيط
 در را پرسنل اي حرفه يها شايستگي هتوسع و حفظ فشار، اين به پاسخ كه ايگونه به نمايد يم

 و اصولي يها راه از يكي حقيقت در آموزش .طلبد مي شغل هر وظايف اصلي يها زمينه
 كارگيري هب باعث و سازمان در كاركنان يها تالش هدايت و شايستگي هتوسع منطقي
 افزايش به منجر ديگر سوي از و شد خواهد كاركنان در نهفته استعدادهاي و ها توانايي

 درك بردن باال سازمان يك كارايي ارتقاء راه ترين اصلي .گردد مي سازمان كارايي و اثربخشي
 برقراري و مستمر آموزش طريق از خود كه است آن اهداف و ها برنامه مورد در آن كاركنان

 كه هنگامي ،ها سازمان در آموزش اهميت .گردد مي اهمفر كاركنان با مداوم و گسترده ارتباط
 جهاني همچون موضوعاتي شدن فراگير با شود. مي چندان دو يابد مي پيوند حرفه و كار با

ه پاي بر توسعه نوين الگوي به راستين نيازي ارتباطات، و اطالعات وريافن در انقالب و شدن
 با آميخته عنصري عنوان به اي حرفه و فني يها آموزش شود. مي احساس انساني منابع

ه توسع صلح، فرهنگ اهداف به دستيابي در سودمند ابزاري مانند بايد هميشگي، آمورش
 كمك دانايي بر نهاده پايه جامعه سرانجام و اجتماعي همبستگي زيست، محيط حفظ با پايدار
  ).1384 كارنوي،( كند

 براي الزم عملي و اصلي وظايفه ربارد اطالعاتي به دستيابي آموزشي سنجي نياز مقصود
 اين از است. وظايف آن انجام براي ضروري يها نگرش و ها مهارت دانش، و شغلي نقش ايفاي

 درستيه ب چنانچه كه است اطالعات گردآوري ابزار يك عمالً سنجي نياز گفت توان مي رو
 سازد مي خارج آموزشي يها فعاليت در آميز ابهام و انفعالي موضع يك از را ما شود اعمال

ه سامان بنيادي دروندادهاي از يكي آموزشي سنجي نياز ).1386 همكاران، و زادگان عباس(
 يها داده سازي فراهم است. سازمان يها كنش ارزشيابي و اجرا ريزي، برنامهه پاي و آموزشي

 يا اه دشواري يافتن و شناخت و دليل ترين مهم آموزشي، ريزي برنامه براي نياز مورد
  ).1994 سوارز،( است سنجي نياز ديگر هدف سازمان، كمبودهاي

 تدوين براي اساسي گام يك عنوان به تواند مي نيازسنجي از حاصل اطالعات بنابراين
 مورد كاركنان مهارت و دانش كردن روز به و تقويت جهت آموزشي يها برنامه و توسعه

 گيري ازهاند  موجود، وضع كردن مشخص هداف،ا تعيين يندآفر نيازسنجي  گيرد. قرار استفاده
 بندي اولويت مهم مسأله نيازسنجي از تعريف اين .است عمل براي ها اولويت تعيين و نيازها
 و  است گران آموزش سويي از .دهد مي قرار توجه مورد را آنها اهميت هدرج حسب بر نيازها
 ثانياً و باشد داشته وجود شده شناخته نياز يك به پاسخي اوالً كه شود ارائه موقعي بايد فقط
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 كه آموزشي يها فعاليت .اند حل قابل طريق آن از كه باشد مشكالتي براي حل راه بهترين

  بود. خواهد منابع اتالف نوعي واقع در شوند اجرا و طراحي شرايط اين به توجه بدون
 استنباط چنين سنجي نياز نتايج از )1386( همكاران و ميرزابيگي پيشينه، بررسي در

 هدانشكد مدرسان اشاره، مورد آموزشي يها گروه بين مشترك نيازهاي به توجه با ،كنند مي
 اهداف بندي طبقه يها حيطه با آشنايي: دارند آموزش به نياز مقوالت اين در وسيما صدا

 روش كاربرد تدريس، در  ميعل گردش روش كاربرد ،)حركتي– رواني و عاطفي شناختي،(
 اينترنت، با آشنايي دور، راه از آموزش آموزشي، كارگاه ونونف با آشنايي تدريس، در نمايشي
 تحصيلي پيشرفت ارزشيابي كالس، مديريت دانشجويان، شناختي روان يها ويژگي با آشنايي

 .ارزشيابي فنون و
 يها برنامه برگزاري و تدوين طريق از داند مي الزم )1389( جهانبخش پژوهش يها يافته

 در ادراكي يها مهارت بايگاني، واحدهاي در فني يها مهارت هتوسع و ارتقاء به وزشيآم
 هاي بخش كاركنان پذيرش واحدهاي در انساني يها مهارت و آمار و كدگذاري واحدهاي

 .شود اقدام اصفهان شهر آموزشي يها بيمارستان پزشكي مدارك
 كاركنان آموزشي نيازسنجي نوانع با )1390( همكاران و آباد شرف منافي  پژوهش نتايج

 وزارت ستاد كاركنان آموزشي نيازهاي ها پرسشنامه تحليل با درنهايت كشور وزارت ستاد
 و موجود وضعيت در اختصاصي و  ميعمو مهارتهاي به توجه با ها نياز اين اولويت و كشور

 گرديد. مشخص شغلي هتشر 6 در مطلوب
 به نيازسنجي مدل در داد نشان )1384( مكارانه و  ميجهر زارعيان يها يافته همچنين

 اجتماعي، و محيطي امكانات پرستاري، معلم درسي، هبرنام اصلي محور پنج شده گرفته كار
 محور فراگير نيازسنجي مدل اساس، اين بر شد. استخراج ها يافته از فراگير و مديريت
 پذيري، ليتئومس تغيرم سه اصلي، محور پنج بر عالوه مدل اين در كه گرديد استخراج
 افزايش بر كه بودند متغيرهايي جمله از خاطر آرامش كسب و پرستاري حرفه دقيق شناخت
 درسي، هبرنام دارد. قرار يادگيري مركزيت در معلم نيازسنجي بودند. تأثيرگذار فراگير توانايي

 تواند مي گيريياد و آموزش امر در لزوم مورد امكانات تجهيز نيز و آموزشي قدرتمند مديريت
 .نمايد تضمين را پرستاري كارشناسي آموزشي هبرنام كفايت

 بررسي به سازمان كاركنان نگرش و  دانش ،مهارت آزمودن واسطهه ب آموزشي نيازسنجي
 بندي اولويت را شغلي نيازهاي و پردازد مي باشد بايد كه آنچه و هست كه آنچه بين تفاوت

 آموزشي يها برنامه هتوسع و تدوين در اساسي  ميگا آموزشي نيازسنجي واقع در .كند مي
 حاضر پژوهش ،بنابراين ؛شود مي قلمداد انساني نيروي نگرش و دانش ،ها مهارت دهنده ارتقاء

 خوزستان استان يا حرفه و يفن آموزش كل اداره كاركنان آموزشي نيازهاي شناسايي هدف با
 در نيازها اين شناسايي با تا است گرفته مانجا اداره اين پوشش تحت مراكز انيمرب ديد از

 يا حرفه و يفن مهارتي يها آموزش سطح بردن باال در ها آموزش كيفيت ءارتقا و بهبود جهت
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 كار بازار يها ازين با مطابق ماهر يانسان يروين بتوان و شود افزود اداره نيا در يآموزش توان بر
 ثرؤم يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد هسعتو و رشد در يكاريب نرخ كاهش با و ندك تيترب

 .باشد

  پژوهش هدف
 استان يا حرفه و يفن آموزش كل اداره كاركنان يآموزش يسنج ازين پژوهش اين نهايي هدف

 باشد. مي پوشش تحت مراكز انيمرب ديد از خوزستان

 پژوهش سؤاالت
 ت؟چيس آموزش كيفيت بهبود در آموزش به عالقه تأثير هزمين در مربيان نظر

 بهبود در يآموزش كمك ليوسا و زاتيتجه و استانداردها تأثير هزمين در مربيان نظر
 چيست؟ آموزش كيفيت

 چيست؟ آموزش كيفيت بهبود در يمرب تيترب مراكز تأثير هزمين در مربيان نظر
 چيست؟ آموزش كيفيت بهبود در اتيرفاه تأثير هزمين در مربيان نظر
 چيست؟ آموزش كيفيت بهبود در يرگروهكا تأثير هزمين در مربيان نظر
 چيست؟ آموزش كيفيت بهبود در مهارت ارتقا تأثير هزمين در مربيان نظر
 آموزش كيفيت بهبود در يكارآموز هدور انيپا يها آزمون تأثير هزمين در مربيان نظر
 چيست؟

  شناسي روش
 هزمر در كه است يفيتوص آن قيتحق روش و كاربردي قاتيتحق نوع از حاضر قيتحق
 تحت مراكز مربيان تمامي شامل پژوهش نيا يآمار هجامع .رديگ يم قرار يشيمايپ قاتيتحق

 مربيان از نفر 97 شامل نمونه است. خوزستان استان يا حرفه و يفن آموزش كل اداره پوشش
 گرفته قرار يسنج نظر مورد و انتخاب ساده تصادفي صورت به كه است پوشش تحت مراكز

 شامل قيتحق بزارا دهد. مي تشكيل زن را نفر 29 و مرد مربيان از 68 تعداد اين از ،اند هشد
 است. شده استفاده زين مربيان با مصاحبه از اطالعات ليتكم يبرا و ساخته محقق پرسشنامه
 كم بسيار از گزينه، پنج با ليكرت طيف اساس بر و بوده الؤس 32 داراي شده تهيهه پرسشنام

  كرونباخ آلفاي از استفاده با پرسشنامه پايايي ضرايب .است شده يازبنديامت زياد بسيار تا
 و هيتجز يبرا است. آمدهدست  به )87/0( پرسشنامه كل پايايي ضريب است. شده محاسبه

 است. شده استفاده 3 مفروض ميانگين با يگروه تك t آزمون از پرسشنامه يها افتهي ليتحل
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  ها يافته
 1جدول يها يافته شود. مي تقسيم استنباطي و توصيفي بخش دو به پژوهش اين يها يافته
 به نتايج دهد مي نشان را پژوهش در كننده شركت مربيان تحصيالت وضعيت فراواني توزيع
 56 با كارشناسي پژوهش در كننده شركت بيشتر تحصيالت كه است آن از حاكي آمده دست
 با باالتر و ارشد كارشناسي مدرك  با كننده شركت به مربوط درصد كمترين و باشدمي درصد

 باشد. مي درصد 2/3
 

 پژوهش در كنندگان شركت مربيان تحصيالت فراواني )توزيع1( جدول

 فراواني درصد فراواني تحصيالت
 5/9 9 ديپلم

 6/31 30 كارداني
 8/55 53 كارشناسي

 2/3 3 باالتر و ارشد كارشناسي
 

 نشان را پژوهش در كننده شركت مربيان كار هابقس وضعيت فراواني توزيع 2 جدول
 با پژوهش در داشته شركت مربيان بيشتر كه است آن از حاكي آمده دست به نتايج دهد مي
 شركت مربيان به مربوط درصد كمترين و اند داشته سال 10 زير كاري سابقه درصد 66

 باشد. مي درصد 5/4 با سال 20 از بيشتر كاري سابقه با داشته
 

 پژوهش در كنندگان شركت مربيان كار سابقه فراواني توزيع )2( جدول

 فراواني درصد فراواني كار سابقه
 7/56 51 سال 10 زير

 16/15 14 سال 15 تا 10 بين
 23/23 21 سال 20 تا 15 بين

 4/4 4 سال 20 از بيشتر
 

 باالي يانگنم به توجه با دهد مي نشان )3 جدول( فرضيات آزمون از حاصل يها يافته
 چنين توان مي 05/0 از كوچكتر معناداري سطح و آموزش به عالقه متغير براي آمدهدست  به

 يها آموزش كيفيت بهبود در را تأثير بيشترين آموزش به عالقه مربيان اين نظر از گفت
 براي درصد 05/0 از كوچكتر معناداري سطح و ميانگين به توجه با همچنين دارد. مهارتي
 مربيان گفت توان مي دوره انيپا يها آزمون و مهارت ارتقاء ،اتيرفاه ي،گروه كار يها متغير
 بهبود بر را دوره انيپا يها آزمون و مهارت ارتقاء ،اتيرفاه ي،گروهكار يها متغير تأثير

 سطح به توجه با كه است حالي در اين .اند كرده ارزيابي مهم مهارتي يها آموزش كيفيت
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 يآموزش زاتيتجه و استانداردها و يمرب تيترب مراكز يها متغير براي آمدهت دس به معناداري

 .اند كرده ارزيابي پايين آموزش كيفيت بهبود در را متغير دو اين نقش مربيان
 

 پژوهش در كنندگان شركت مربيان كار سابقه فراواني توزيع )3( جدول
 معناداري سطح t ميانگين متغير

 001/0 39/13 77/3 آموزش به عالقه
 011/0 -59/9 83/2 گروهي كار

 001/0 -44/13 036/2 رفاهيات
 134/0 -51/1 91/2 مربي تربيت مراكز

 001/0 99/4 31/3 مهارت ارتقاء
 001/0 -42/6 51/2 دوره پايان هاي آزمون
 607/0 -15/0 96/2 آموزشي تجهيزات و استانداردها

  

 در را آموزش به مندي عالقه مربيان تياكثر دهد مي نشان مربيان با مصاحبه يها يافته
 ينييپا هزيانگ از خود اند داشته بيان مربيان دانند. مي گذارتأثير بسيار آموزش كيفيت بهبود
 زانيم بودن نييپا همچون عواملي به را امر اين داليل هستند. برخوردار آموزش براي

 يآزمون يآموزش منابع كمبود اي بودن ي،مصرف مواد نبودن فراهم ،هوا و آب يبد  ستمزد،د
  .اند كرده ذكر را يآموزش يتكنولوژ زاتيتجه كمبود و كساني

  گيرينتيجه و بحث
 بهبود عوامل ترين مهم از آموزش به مربيان هعالق افزايش دهد مي نشان پژوهش هاي يافته

 نمودن فراهم درآمدها، افزايش مانند عوامل ساير بهبود به خود كه باشد مي آموزش كيفيت
 با ارتباط ،كساني يآزمون منابع توليد ،ها كارگاه در موجود يمصرف مواد مناسب) و موقع به(

 دارد. بستگي هوا و آب يبد و روز) به و مناسب يآموزش يها دوره( يمرب يبازآموز ،كار بازار
 بهبود براي هزانگي افزايش بر را كارگروهي تأثير مربيان فرضيات ساير به مربوط هاي يافته در

 افزايش اند، داشته بيان مربيان همچنين اند. دانسته گذار تأثير مهارتي هاي آموزش كيفيت
 صحيح برگزاري و مربيان مهارت ارتقاء رفاهيات، افزايش آن طبع به و مزدها دست سطح
 اين باشد. داشته سزايي به تأثير مهارتي هاي آموزش كيفيت بر تواند مي دوره انيپا يها آزمون

 زاتيتجه و استانداردها و يمرب تيترب مراكز اند داشته اظهار مربيان كه است حالي در
 در تغييراتي ايجاد با هرچند دارند. مهارت آموزش كيفيت بهبود در رنگي  كم نقش يآموزش

 از استانداردها رساني روز به ها، آن بودن تكراري غير و جديد حيث از ها دوره اجرايي يندآفر
 آموزشي تجهيزات ارتقاي آن تبع به و سازمان ستادي مرتبط دفاتر سازي پارچه يك طريق

 گذاشت. صحه آموزش كيفيت بهبود در موارد اين اهميت بر توان مي
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 تحت مراكز مربيان مهارتي هاي آموزش كيفيت بهبود براي شد، گفته آنچه به نگرش با

 شود: مي ارائه زير شرح به پيشنهاداتي يا حرفه و يفن آموزش كل اداره پوشش
 مزد دست سطح افزايش �
  كاري ساعات كاهش �
 در ايجادشده تغييرات آخرين با متناسب مهارت ارتقاء و بازآموزي هايدوره برگزاري �
 حرفه.
 مهارتي. هايآموزشه توسع در پيشرفته تكنولوژي كارگيري به �
  .كار بازار يازن با متناسب شغل آموزش ياستانداردها يبازنگر و تدوين در تسريع �
 نياز. صورت در آن نواقص رفع و مهارت ارزشيابي و سنجش دستورالعمل دقيق ياجرا �
   .دوره پايان هاي آزمون تحليل نتايج از كاربردي استفاده �
 آموزشي. هايكارگاه امكانات و تجهيزات كردن روز  به �
 كتاب، علمي، جالتم از اعم مربيان به مطالعاتي امكانات قراردادن اختيار در و مينأت �

 و... مطالعاتي وقت اينترنت، خانه،كتاب
 مربيان تعاملي هاي شبكه ايجاد منظور به تفريحي -آموزشي تورهاي ايجاد �
 التدريس. حق مربيان اجتماعي مينأت بيمه وضعيت بهبود �
 مربيان هاي تشكل از حمايت �

  منابع
 مدارك يها بخش نكاركنا آموزشي نيازسنجي، )1389؛ (ه ،ستايش و؛ م ،جهانبخش

 علوم در آموزش ايراني مجله ،اصفهان شهر آموزشي يها بيمارستان در پزشكي
 .971 تا 962 ص 10)5(  :1389 زمستان / آموزش) توسعه نامه ويژه( پزشكي

 كارشناسي دوره در يادگيري نيازسنجي ،)1384؛ (ا ،ف احمدي و؛ آ جهرمي، زارعيان
 زمستان و پاييز / پزشكي علوم در آموزش رانياي مجله ،كيفي مطالعه يك پرستاري:

 .92 تا 81 . ص )،2( 5 :1384
 فني آموزش سازمان فناوري و مهارت راهبردي سند، )1390؛ (]ديگران و[ پرند كورش
 كشور. اي حرفه و فني سازمان تهران: / اي حرفه و
، بدانند ايدب ريزان برنامه آنچه آموزشي: اصالحات و شدن جهاني، )1384؛  (م كارنوي،

 يسطرون. انتشارات تهران .1 فريدي.چاپ ر. م. و محمدي، ميرزا ح. م. برگردان
 آموزشي زسنجينيا ،)1390؛ (ا ،كام شيرين و؛ ف ،ميراحمدي؛ ك ،آباد شرف منافي

 .سازماني آموزش شناسي آسيب همايش نخستين ،كشور وزارت ستاد كاركنان
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 با مرتبط آموزشي نيازهاي بررسي ،)1386( ؛حسن ،فرهمندخواه و ؛ع ،م ،ميرزابيگي

 ريزي برنامه و مديريت فصلنامه دو ،سيما و صدا دانشكده مدرسان اي حرفه رشد
 .55 -75،1388 بهار 2 هشمار 1 هدور ،آموزشي يها نظام در
 سمت. انتشارات تهران. .يآموزش يابارزشي ،)1386(  ؛ع بازرگان،
 چاپ ،اي حرفه و فني آموزش در درسي ريزي مهبرنا ،)1390( ؛ك فتحي، و ؛ا ،ع خالقي،

 مدرسه. انتشارات اول،
 ،آموزشي ريزي برنامه يندآفر ،)1385( ؛مشايخ فريده ترجمه، ،يونسكو ورانمشا گروه

 مدرسه. انتشارات تهران:
 تهران، ،ها سازمان در آموزشي سنجي نياز ،)1386( ؛ج زاده، ترك و م؛ ،س زادگاه، اسعب
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اي روستاييان كشور:  بررسي نيازهاي آموزش فني و حرفه
هاي قلعه گنج، ايوان غرب، كالله،  شهرستان موردي همطالع

 تاكستان و چابهار
 1حسين امامي
 2فاطمه برزا

 چكيده
منابع انساني در هر  هترين الزامات توسع اي روستايي از مهم هاي فني و حرفه توجه به آموزش

باشد.  مي ها بدون نيازسنجي دقيق و جامع فاقد اثر بخشي مناسب  آموزشباشد. اين  مي كشوري 
موريت به سازمان آموزش فني و أقانون برنامه پنجم توسعه كشور، اين م 194 هدر ايران در ماد

هاي  مدل همنظور، اين سازمان با استفاده از كلي  سپرده شده است. بدين )T.V.T.O(  اي حرفه
 هه نموده است تا با مشاركت كليئق و بومي سازي آنها، روشي را ارامرسوم نيازسنجي و تلفي

هاي دولتي و خصوصي)،  نمايندگان روستاييان، مقامات و كارشناسان محلي بخش( نفعان ذي
دست آورد. اين مدل براي اولين بار در اين سازمان طراحي ه بهترين نتايج را با حداقل هزينه ب
هاي قبلي را جبران نمايد. هدف از انجام اين  هاي مدل كاستي و اجرا شده است و توانسته است

غرب، كالله، تاكستان  گنج، ايوان تحقيق بررسي نيازهاي آموزشي روستاييان پنج شهرستان قلعه
باشد. در اين مطالعه از هر دهستان، سه روستا با توجه به شرايط تعيين شده،  مي و چابهار 

گرفتند. نتايج حبه با دهياران مورد مطالعه قرار از طريق مصا عنوان نمونه انتخاب شدند سپس هب
هاي خصوصي و دولتي كه آشنا با مشاغل مختلف و شرايط  اوليه توسط كارشناسان بخش

لويت اصلي هر شهرستان وهفت ا تاًاقليمي و اجتماعي منطقه بودند تحليل و بررسي و نهاي
تواند برنامه بلند مدت  مي اي كشور  و حرفه اساس اين نتايج سازمان آموزش فني ن شد. برتعيي

 هاي مورد مطالعه تعريف نمايد.  آموزش روستاييان را براي هريك از شهرستان
 

 ،آموزش روستايي ،اي روستايي نيازسنجي، آموزش فني و حرفه واژگان كليدي:

                                                                                                                
                                            Email: hemami123@gmail.com  . كارشناس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور،1
 .كارشناس علوم اجتماعي .2
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 مقدمه
نشان از  تحت عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي 1393نامگذاري سال 
% جمعيت 28اقتصاد و فرهنگ در شرايط كنوني كشور دارد. در كشوري كه  هاهميت دو مقول

روستايي از اهميت خاص  ،اقتصاد خانوار هلئآن در مناطق روستايي سكونت دارند توجه به مس
برخوردار است. جوامع انساني مدام در حال تغيير و تحول بوده و نيازها با توجه به شرايط 

هاي  تواند با دريافت آموزش مي ترين عاملي است كه  كند. منابع انساني مهم مي تغيير  جديد
هاي اقتصادي ناشي از تحوالت را بگيرد بلكه از  موقع نه تنها جلوي آسيب  ثر و بهؤم

مشاغل كنوني  ءمشاغل جديد و ارتقا ههاي ارزشمندي بسازد. توسع هاي جديد فرصت چالش
گام مهمي در بهبود اقتصاد روستا و خانوار روستايي باشد كه از طريق تواند  مي روستاييان 

ريزي آموزشي مناسب براي ايشان محقق  شناسايي نيازهاي شغلي روستاييان و برنامه
 فني و علمي معلومات و اطالعات سطح ءآموزي روستاييان و ارتقا گردد. بدين لحاظ مهارت مي 

گردد. مجلس  مي روستايي محسوب  توسعه پايدار آيندفر در بنياني اقدامات جمله از آنان،
پنج ساله  هقانون برنام 194محترم شوراي اسالمي با توجه به اهميت موضوع در بند و ماده 

سازمان آموزش فني و  هكشور، رسالت انجام نيازسنجي از جوامع روستايي را بر عهد هتوسع
اي نيز اين برنامه را با  وزش فني و حرفهاي كشور نهاده است. به همين منظور سازمان آم حرفه

در سند راهبردي خود گنجانده است. هدف از انجام اين تحقيق مشخص  041403 كد
 باشد.  مي اي هر يك از پنج شهرستان هدف  لويت اصلي آموزش فني و حرفهوا 7نمودن 

 اند دانستهبين وضع موجود و آنچه كه بايد باشد  هفاصل را  در تعريف نياز آن
اي بين وضع موجود و وضع مطلوب وجود دارد و در واقع  ). همواره فاصله1386خداياري،(

 ).1973نولز،( باشد مي دنبال مشخص نمودن ابعاد مختلف اين شكاف   بهنيازسنجي 
 تعيين يعني شود؛ آموخته بايد كه است چيزي آن كردن مشخص فرآيند نيازسنجي،

 و فتحي( باشد مي  ها و مهارت دانش در نارسايي و كمبود تشخيص و برنامه كلي گيري جهت
 ).1372اجارگاه، 

ويژه آموزش روستاييان، ساالنه  هاي كشور، در قالب برنام سازمان آموزش فني و حرفه
نمايد.  مي اي را براي بيش از هفتاد هزار نفر از روستاييان برگزار  هاي آموزش فني و حرفه دوره

ؤثر قرار ريزي آموزشي م تواند پايه و اساس يك برنامه مي يق انجام يك نيازسنجي آموزشي دق
اي است و بنابراين بايد  گذاري پر هزينه يد به خاطر داشته باشيم كه آموزش، سرمايهگيرد. با

آموزشي مناسب را تدوين نمود.  هترين نيازها را شناسايي نمود و براي آن برنام همواره مهم
 باشد. مي معناي از دست دادن منابع و امكانات آموزشي   بهي انگاري در نيازسنج  هرگونه سهل

 شرح زير است.   بهترين اهداف و كاربردهاي برنامه نيازسنجي  برخي از مهم 
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اساس  مدت در امر آموزش روستايي بر مدت و بلند مدت، ميان هاي كوتاه تعيين برنامه  -

 نياز سنجي
 ت نوين و بهبود توليدات روستاييه و استفاده از خدمائسازي براي ارا توانمند -
 تعيين نيازهاي آموزشي روستاييان  -
 سطح درآمد و زندگي روستائيان  ءارتقا -
 هاي آموزشي  افزايش اثر بخشي دوره -
 رفع محروميت مناطق روستايي -
 نياز سنجي مستمر هتبيين برنام -

 روش تحقيق 
وجود دارد. اما هيچكدام  هاي بسيار متنوعي براي نيازسنجي آموزشي ها و مدل در دنيا روش
انواع  هها داشته باشد و در هم تواند برتري كاملي نسبت به ساير روش مين ها از اين روش

 نيازسنجي براي چارچوب مفهومي يا مدل عبارت ديگر هيچ   به نيازسنجي قابل استفاده باشد.
 ).1984كين،  ويت( باشد جهاني پذيرش مورد كه ندارد وجود

ميداني با استفاده از روش بوريچ و  هاربردي سعي شده است از مطالعدر اين تحقيق ك
عبارت ديگر تالش شد با الهام از    بهتغييرات استفاده شود.   كواردانت و تكنيك دلفي با كمي

 هاي ياد شده، تكنيك جديد و بومي متناسب با شرايط كشور طراحي و استفاده شود. روش

 روش دلفي
 ،دلفي گيري رأي ،دلفي همطالع ،پيمايش ،رويكرد هاي هژوا ،ديگر ىبرخ و فن را دلفي برخي

 تنوع اين و ميدانند تر صحيح دلفي مطالعات توصيف براي را دلفي روش و اجماع مطالعه
 از ت استعبار بعضي كه است داشته دنبال به را دلفي از متعددي تعاريف ،هژوا

 از گروه يك از نظرات تخراجاس براي تحقيق در سيستماتيك روشي يا رويكرد دلفي -1
 .است سؤال يك يا موضوع يك مورد در متخصصان

 حفظ با اي پرسشنامه چينش از مجموعه يك طريق از گروهي اجماع به رسيدن يا و -2
 .است گروه اعضاي به نظرات بازخورد و ،دهندگان پاسخ گمنامي

 وضوعم يك مورد در مستقل ناهمگن متخصصان از اي حرفه هاي قضاوت درخواست -3
 اجماع به دستيابي زمان تا كه است ها پرسشنامه از استفاده با جغرافيايي گبزر سطح در ويژه

 . شود مي تكرار مداوم نظرات
 و موضوع بودن ذهني موارد در نظرات گردآوري براي اي مرحله چند همطالع روش -4

 اجماع فهد ،است متخصص گروه يك آوردن هم گرد جاي به نوشتاري هاي پاسخ از استفاده
 . آيد مي دست به عددي هاي با تخمين عقايد ،نظر تجديد و آزادانه اظهارنظر امكان با
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 ،وسيع گروه نظرات و متخصصان قضاوت به نياز: دلفي كاربرد براي نياز مورد شرايط ترين مهم

 توافق عدم و اي رشته بين و گبزر ،پيچيده مشكل وجود ،نتايج به دستيابي در گروهي توافق
 جغرافيايي نظر ازمتخصصين  ،تجربه با متخصصين بودن دسترس در ،دانش بودن ناكامل يا

 روش اصل در .است زماني محدوديت عدمو ها  داده آوري جمع در گمنامي لزوم ،پراكنده
 :رود مي به كار زير موضوعات براى دلفى
  آينده در مشخص بعدى تك موضوع يك بينى پيش •
  اجماع آوردن وجود به •
  اقليت گرايى سكوت و گرايانه گروه تفكر يافتن غلبه از جلوگيرى •
 شخصى مورد در را تيم يك اعضاى نظر -1 خواهيد: كه مى است استفاده مورد هنگامى و

 .شود قضاوت در خطا احتمال سبب آنان شدن ور  به رو آنكه بى ،آوريد دست به
 اعضاى است الزم كه زمانى -3 .نباشند مستقر جا يك در تيم يك اعضاى كه هنگامى -2 

 .باشند مسئول و آگاه كامل طور به ،آن عواقب و گيرند مى كه تصميمى به نسبت تيم
 مىگذارد اثر گيرى تصميم بر همتايان فشار و باالدست هاى چهره حضور كه هنگامى -4 
 .)1388 ،احمدى(

 هاي نيازسنجي بوريچ و كواردانت مدل
د به چيزي و يا احساس كمبود فرد نسبت به وضعيت مطلوب برخي از محققان نياز را ميل فر

تواند به دو صورت قابل  مي ). البته بايد توجه داشت كه نياز 1980پنينگتون،( اند دانسته
احساس و غير قابل احساس وجود داشته باشد. يعني ممكن است فرد از نياز خود مطلع باشد 

 و يا نباشد. 
 خود عملكرد مورد در توانند مي  بهتر نيازسنجي بافراد مخاط بوريچ معتقد است كه

). در مدل كواردانت نيازسنجي از طريق اعالم نياز افراد و تلفيق 1980بوريچ ( كنند قضاوت
عبارت ديگر نيازهاي محسوس   شود. به مي آن با نظرات كارشناسان و متخصصين حاصل 

گردد. سپس موضوعاتي كه از  مي توسط افراد و نيازهاي نامحسوس توسط كارشناسان بيان 
تواند  مي نمايد. اين مدل  مي بندي  اند را مشخص و الويت هر دو ديدگاه اهميت بيشتري داشته

 ش كمتر استاحتمال خطا در اين روه نمايد و ئتري را نسبت مدل بوريچ ارا نتايج دقيق
 ).1981جيالن، و گابل، پچيون(

كاربرگ تهيه  12منظور انجام نيازسنجي دستورالعملي متناسب با اهداف، مشتمل بر   به
اي و پتانسيل موجود در مناطق  مربوط به شناسايي اطالعات پايه 1-7هاي  شد. كاربرگ

دي اطالعات دريافت بن مربوط به جمع 8روستايي بود كه توسط دهياران تكميل شد. كاربرگ 
شده از دهياران در سطح دهستان بود و توسط كارشناس مسئول نيازسنجي تكميل شد. 

زاي شهرستان بود كه توسط هر يك  هاي اشتغال مربوط به فهرست پروژه 10و  9هاي  كاربرگ
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دولتي)  هاي دولتي و غير كارشناسان متخصص بخش( از اعضاي كميته تخصصي نيازسنجي

بندي مشاغل و  مربوط به اولويت 11شد. كاربرگ  بندي  جمع 10كاربرگ تكميل و در 
هاي آموزشي/شغلي مورد نياز دهستان بود  هاي مورد نياز و ساماندهي در قالب گروه مهارت

كه با توجه به نظرات اعضاي كارگروه تخصصي نيازسنجي، مشاغل نيازمند به آموزش 
سازي نتايج   بندي و خالصه مربوط به جمع 12 هبندي شد. كاربرگ شمار شناسايي و الويت

نيازسنجي روستاهاي هدف در سطح شهرستان بود كه توسط كارشناس نيازسنجي و با توجه 
 ييد كارگروه اشتغال شهرستان رسيد.أنتايج حاصله به ت نهايتاًتكميل شد.  11هاي  به فرم

ييان يك شهرستان به منظور تحقق نيازسنجي جامع و دقيق از نيازهاي آموزشي روستا
يند آبرگزيده شده و در فر هالزم بود از هر دهستان حداقل سه روستا به عنوان نمون

ها به شرح زير تعيين  نيازسنجي مشاركت نمايند. دو شاخص اصلي براي انتخاب اين نمونه
 شد:

هاي زيستي، اقليمي، فرهنگي و  روستاهاي انتخاب شده بايد بتواند تمام تفاوت -1
 جود در دهستان را شامل شوند.اجتماعي مو

روستاهاي انتخاب شده بايد از بين روستاهاي نسبتاً بزرگتر و پرجمعيت دهستان بوده  -2
 خانوار باشد. 20و حداقل جمعيت بيش از 

هاي فرهنگي و  شهرستان از پنج استان با تفاوت 5آماري در اين مطالعه تعداد  هجامع
روستا از  15روستا از شهرستان قلعه گنج،   7اقليمي انتخاب شد. در اين راستا تعداد 

 11روستا از شهرستان ايوان و   14روستا از شهرستان تاكستان،   29شهرستان كالله،  
باشد. اين مطالعه در دو مرحله انجام شد. در  روستا) مي76جمعاً ( چابهارروستا از شهرستان 

نوان نمايندگان روستاييان در ع  هنخست، نظرات سه دهيار منتخب از هر دهستان ب همرحل
هاي عضو كارگروه  دوم از كارشناسان دستگاه هفرم تشريحي دريافت شد. در مرحل 7قالب 

هاي مختلف مرتبط با اشتغال و آشنا به  عنوان متخصصان حوزه  هها ب اشتغال فرمانداري
تفكيك  بندي نظرات دهياران به جغرافياي اجتماعي و شغلي شهرستان جهت تحليل و الويت

ترتيب كه نظرات حاصل از نيازسنجي انجام شده از دهياران   دهستان استفاده شد. بدين
بندي و سپس با نظرات اعضاي كارگروهي از متخصصين محلي  روستاهاي هر دهستان جمع

نفر از كارشناسان  10بندي شد. كارگروه متخصصين محلي حداقل با  تلفيق و الويت
ي اداري و نماينده اصناف و...) تشكيل شد. جهت دريافت ها دستگاه( هاي مختلف بخش

نظرات اين كارگروه از روش بحث آزاد استفاده شد. همچنين تالش شد امكان اظهار نظر آزاد  
نحوي فعال نمود. در   اعضاي جلسه فراهم شود و عناصر با فعاليت كمتر را به هبراي كلي

، نتايج كلي براي شهرستان حاصل شد. با ها بندي نتايج نيازسنجي دهستان نهايت از جمع
ييد جمعي از نخبگان و متخصصين و مسئولين محلي رسيده أتوجه به اينكه اين نتايج به ت

 اي برخوردار است. است از اهميت ويژه
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 هانتايج و پيشنهاد
 باشد: مي نتايج حاصله از نيازسنجي پنج شهرستان كشور به شرح زير 

 تان قلعه گنج استان كرمان:الويت نتايج نيازسنجي شهرس
ميوه كاري،  -4خدمات كشاورزي، -3صيفي و سبزي كاري، -2صنايع تبديلي كشاورزي،  -1

 تعميرات الكتروموتورها. -7تعمير خودروهاي سواري و سنگين،  -6پرورش طيور،  -5
 الويت نتايج نيازسنجي شهرستان ايوان غرب استان ايالم:

طراحي و  -4زراعت،  -3ورش دام سبك و سنگين، پر -2داري،  هاي داري و غير بافت -1
  ميوه كاري. -7وري اطالعات، افن -6آالت زراعي و باغي،  ماشين -5 دوخت

 الويت نتايج نيازسنجي شهرستان چابهار استان سيستان و بلوچستان
 -6صنايع دريايي،  -5برق،  -4اتومكانيك،  -3مراقبت و زيبايي،  -2فناوري اطالعات،  -1

 صيفي و سبزي كاري.-7 سيسات،أت
 الويت نتايج نيازسنجي شهرستان تاكستان استان قزوين

هاي داري و غير  بافته -4آالت زراعي و باغي،  ماشين -3طراحي و دوخت،  -2كاري،  ميوه -1
 آبياري. -7پرورش طيور،  -6پرورش دام،  -5 داري،

ت آمايش منطقه تقويم آموزشي متناسب با وضعي هتحقق نيازسنجي مستمر، منجر به تهي
تواند در افزايش اساس اين تقويم مي گردد. آموزش بر ايدار روستايي ميپ هو در راستاي توسع

روز رساني اطالعات شاغلين  ههاي آموزشي، ايجاد مشاغل پايدار و جديد، ب اثر بخشي دوره
 هايي، تهيبهبود توليدات روست ،ه و استفاده از خدمات نوينئسازي براي ارا روستايي، توانمند

عدالت  هتوسع ،روستاها، ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستائيان ههاي جامع توسع برنامه
 ثر باشد.ؤاجتماعي و رفع محروميت از مناطق روستايي م

دهي  اي كشور بايد جهت الذكر سازمان آموزش فني و حرفه با توجه به نتايج فوق
هاي ياد  هاي مذكور به سمت گروه تانهاي مهارتي خود را در مناطق روستايي شهرس آموزش

وري در آموزش  تواند موجبات افزايش بهره مي هاي ياد شده  شده سوق دهد. پرداختن به رشته
شود  هاي منابع انساني روستايي را در پي داشته باشد. پيشنهاد مي توانمندي همهارتي و توسع

هاي مورد  ها، بودجه آموزش وري و هدفمندي با توجه به اهميت نيازسنجي در افزايش بهره
ها منوط بر انجام  نياز در قالب بودجه سنواتي سازمان ديده شود. همچنين اجراي كليه دوره

 نيازسنجي باشد.  
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  يا و حرفه يعملكرد مركز آموزش فن هو ارزيابي رابط يبررس
  1390كاركنان،  يشغل تيبا رضا شوش

 1حسن هژبري نژاد
 2ليلي بهزاد نيا 

 چكيده 
اصلي اين پژوهش بررسي دقيق و عملي ارتباط بين عملكرد مركز و رضايت  ههدف عمد

ي براي فرضياتي ها سخباشد و در راستاي اين تحقيق هدف يافتن پا ميشغلي كاركنان 
تر به  ابتدا جهت بررسي و پاسخ دقيق ،بنابراين؛ است كه در اين مقاله ارائه شده است

ايم و براي اثبات يا رد فرضيات از  مربوطه اقدام به تعريف و تعيين متغيرها نموده هاي سؤال
اربردي به دليل انتخاب روش توصيفي كآوري اطالعات پرداختيم و  روش پرسشنامه به جمع
براي  ي ضريب همبستگي و ضريب تعيينها تحقيق از روش و به سبب شرايط اين

 ها براي تجزيه و تحليل داده SPSS16افزار  و از نرمي اين تحقيق ها پاسخگويي به فرضيه
» كوكران«ه ق حجم نمونه با استفاده از رابطدر اين تحقي شود، همچنين مياستفاده 

آمده حاكي  دست بهنتايج  .شده استاساس اين رابطه تعيين  رب نيز محاسبه و تعداد نمونه
از اين است كه كارمندان اين مركز مباني حقوق و مزاياي خود را با همكاران و ساير 

 هكنند و از كارهاي تكراري و يكنواخت در طول دور ميهاي دولتي ديگر مقايسه  دستگاه
شود  مي شنهاديپباشند.  ميخشنود  شوند، ولي در كل از كار خود راضي و ميكاري خسته 

 : كه
 سازماني مناسب. ت. مشخص كردن سيستم تسهيال1
عالقه و همچنين رضايت شغلي  ،ي طراحي شغل براي افزايش انگيزهها . استفاده از روش2

 .كاركنان
  

ي شغل، ها انگيزش، رضايت شغلي، تسهيالت سازماني، ماهيت و ويژگي: كليديواژگان 
 ار.شرايط فيزيكي ك

                                                                                                                
                                   Email: hassanhozhabri@yahoo.com،اي شوش . مسئول آموزش مركز آموزش فني و حرفه1
 .. كارشناسي ارشد روانشناسي باليني2
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 مقدمه
انسان امروزه با سازمان پيوند عميقي يافته و ابعاد زندگي شخصي و زندگي سازماني افراد به 

هاي  دوم انسان هها را خان توان سازمان ميطوري كه  هصورتي شگرف در هم تنيده شده است ب
ي در ترين منبع راهبرد عنوان مهم هسازماني برشمرد. از آنجا كه نيروي انساني هرسازمان ب

را ايفا نموده و نيروي محركه سازمان محسوب  مي هاي سازماني نقش مه رسيدن به هدف
يي و اثربخش سازمان اثرگذار اشان در حيات،كار هاي آنان به شغل شود، تصورات و نگرش مي

اي رفتاري است كه در  شان عينيت بخش پديده ها نسبت به شغل نگرش كلي انسان باشد.
اند از زماني كه  آن خشنودي شغلي و رضايتمندي شغلي نام نهاده هاي مديريت بر كتاب

علوم گذاشت و پاي خود را از گليم  هو دانشگاهي خود با در سيطر  ميمديريت به مفهوم عل
خود فراتر گذاشت بحث رضايت شغلي نيز مورد بررسي قرار گرفته و از آن روز تاكنون  هديرين
نظر از  نگرش كلي هر فرد از شغل خود صرف ه است.ي مختلفي از آن كلي ديده شدها جنبه
ي كاري و زندگي فرد اثري ژرف ها ساير جنبه اي است كه در ماهيت شغل مسئله نوع و

هايي است كه او را در نهايت به واكنش مثبت يا  داشته، چرا كه رضايت شغلي مجموعه نگرش
 دارد. ميمنفي نسبت به شغل خود وا 

از باورهاي مثبت و منفي فرد نسـبت بـه ابعـاد كـارش حاصـل      اي است كه  رضايت نتيجه
آيد و همين قـدر پيـدا اسـت كـه رضـايت و عـدم رضـايت افـراد مربـوط بـه احسـاس و             مي

 گيري كلي عاطفي آنهاست. جهت
جستجو در مورد موضوع تحقيق با فقدان منابع جـامع   پس از بررسي و تحقيق: هپيشين

انجـام   شهرسـتان يم و تحقيقي كه بـا ايـن عنـوان در    كامل پيرامون اين تحقيق مواجه شد و
بندي مشاغل بر رضايت شغلي كاركنـان   اثرات طرح طبقهچه رگ يافت نشد. گرفته شده باشد،

در گذشته مورد بررسي قرار گرفته، امـا در هـيچ تحقيـق     ها و صنايع شهرستان شوش شركت
سـعي شـده   درنتيجـه  . اسـت  مشخصي، عوامل تأثيرگذار بر روي آن مورد بررسي قرار نگرفته

 .آن را اجرا و پيدا سازي كنيم شهرستان شوشبراي اولين بار در 
براي آغاز تحقيق بايد فهرستي از مشكالت سازماني كه در رابطه با عملكرد  :بيان مسئله

منظور  به ،بنابراين ؛دست آوريم هشوند ب دار مي مركز و اثرات آن بر عدم رضايت شغلي معني
هايي از جامعه مورد بررسي انجام  ت موجود يك بررسي مقدماتي در قسمتشناخت مشكال

نظران و افراد مجرب مركز و همچنين مطالعه  نظرجويي از صاحب شد و از طريق مشاهده،
از  است ي موجود در اين زمينه اهم مشكالت مشخص گرديدند كه عبارتها نوشته مدارك و



  ... عملكرد مركز آموزش فني و هبررسي و ارزيابي رابط                                           
 

 

260 
ار و عدم احساس وفاداري به سازمان، غيبت و گي به ك عالقه بي خروج خدمت و ترك خدمت،

كاري، از ميان رفتن روح ابداع و  موقع، توجه صرف به منافع شخصي، كم عدم حضور به
اختراع، عدم استفاده تام از نيروها و استعدادهاي فرعي، عدم صداقت در اعتراف به اشتباهات، 

ت فوق از عدم رضايت شغلي با توجه به اينكه مشكال كوشش مهار گسيخته براي كسب مقام.
اين تحقيق قصد دارد اثرات عملكرد مركز بر رضايت شغلي كاركنان در  ،بنابراين ؛مي باشد

 مركز شوش را بررسي نمايد.
چه عواملي در ايجاد باشد كه  يال ايجاد شده در اينجا اين مؤس :سؤال تحقيق

 د؟نشوش تأثير دار اي شهرستان رضايتمندي شغلي كاركنان مركز آموزش فني و حرفه
حقوق و  هايهدف از انجام اين تحقيق، بررسي ميزان تأثير اهداف و مفاهيم علمي:

دستمزد، مسئوليت و پايگاه شغلي، آزادي در كار، محيط كار دوستانه و صميمي، مخاطره 
آميز بودن شغل مانند كار با وسائل و پرسنل، ناكامي و عدم وجود مقررات حمايتي از نظر 

تأمين نيازهاي اجتماعي از شغل، يكنواخت و تكراري بودن شغل و همچنين بررسي مادي، 
اثرات ميزان حقوق و دستمزد دريافتي متناسب با نيازهاي خود و خانواده، كار، عدالت در 
پرداخت، احساس منصفانه بودن حقوق و دستمزد دريافتي يا حقوق و دستمزد ساير 

كار مساوي و مزد ( د انگيزش عادالنه حقوق و دستمزداها و اثرات اين عوامل بر ايج شركت
مساوي) از اهداف ديگر اين تحقيق مي باشد. همچنين بررسي ميزان تأثيرات كار يكنواخت و 
تكراري، جذاب و برانگيزاننده بودن شغل، لذت بخش بودن و آسان بودن شغل، استفاده از 

جاد و افزايش انگيزه و عالقه به كار در مهارتها و استعداد در كار و چالشي بودن كار، بر اي
مركز و بررسي ميزان تأثيرات عادالنه بودن ارتقاء، ارتقاء بر حسب توانايي شخصي، ايجاد 

بيني شغل در آينده، ميزان پيشرفت بر  ارتقاء، پيش هوسيل  ههاي خوب براي پيشرفت ب فرصت
بر بهبود و توسعه مسير شغلي  ،ءاساس شايستگي و عدالت نسبت به وظايف انجام شده و ارتقا

 باشد. كاركنان از جمله اهداف ديگر اين تحقيق مي
انجام تحقيقات مختلف اغلب از چارچوب تئوريك مناسب  براي: چارچوب نظري تحقيق

شود. البته ذكر اين نكته ضروري است كه چارچوب تئوريك به عنوان الگو و  مياستفاده 
ليكن نبايد از اين نكته غافل بود كه  نمايد، ميك راهنما و نقشه تحقيقات به محقق كم

كند همان اندازه محقق را محدود  ميانتخاب چارچوب مناسب همان قدر كه به محقق كمك 
توان استدالل كرد كه اگر فرض بر اين باشد كه تحقيق حتماً  ميكند. در اثبات اين مطلب  مي

كه براي اولين بار موضوعي را  چارچوب تئوريك مشخصي از قبل داشته باشد، پس آنهايي
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اند، البته ممكن است  اند از كدام چارچوب استفاده كرده مورد كنكاش و بررسي قرار داده

 تحقيقي بدون چارچوب تئوريك مشخص يا با يك، دو يا چند چارچوب تئوريك صورت گيرد.
امترهـاي  اين تحقيق اثرات عملكرد مركز را بر رضايت شغلي كاركنـان را بـا توجـه بـه پار    

داخلي مركز كه بر رضايت شغلي فرد تأثير دارند از قبيل حقـوق و مزايـا، نـوع كـار مـدير يـا       
سرپرست، همكاران، ارتقاء در سازمان و نوع كار بررسي مي كند و پارامترهاي خـارجي مركـز   
از قبيل وضعيت خانوادگي، البته اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي كه به نحوي بر رضـايت  

موضـوع ايـن تحقيـق در     گذارند، جزء اهداف اين تحقيق نمي باشـد.  كاركنان تأثير ميشغلي 
 و در شهرستان شوش، شروع و در زمان حال به پايان مي رسد. 1390مقطع زماني سال 

همچنين شناخت مسائل و مشكالت  با توجه به مطالعات انجام شده و فرضيات تحقيق:
جايي ه ب مناسبي در جهت كاهش ترك خدمت و جاتواند اين تحقيق وسيله  نيروي كار مي

و ايجاد عالقه به كار در مركز باشد. فرضيات  آنها، نگرش پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد
 از است تحقيق عبارت

هاي شغل و رضايت شغلي ارتباطي مثبت و معناداري  بين ماهيت و ويژگي :اول هفرضي
 وجود دارد.

مطلوب و رضايت شغلي ارتباط مثبت و معناداري وجود بين نحوه سرپرستي  : دوم هفرضي
 دارد.

بين رضايت از حقوق و مزاياي دريافتي و رضايت شغلي همبستگي و ارتباط  :سوم هفرضي
 مثبت وجود دارد.

هاي ارتقاء و رضايت شغلي ارتباط مثبت و معناداري وجود  چهارم: بين فرصت هفرضي
 دارد.

و رضايت شغلي ارتباط مثبت و معناداري وجود  پنجم: بين تسهيالت سازماني هفرضي
 دارد.

 قلمرو تحقيق
 قلمرو زماني  -الف

و در بـين   1390مقطـع زمـاني سـال    اي شوش در  مركز آموزش فني و حرفهاين پژوهش در 
  صورت گرفته است. ها آوري داده كه با توجه به امكانات وي در جمع مركزاين  واحدهايي از

 قلمرو موضوعي تحقيق -ب
 باشد. ميمديريت منابع انساني و رفتار سازماني  هقلمرو موضوعي اين تحقيق در زمين
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 مدل مفهومي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 روش تحقيق
 از نظر ماهيت و روش -الف

باشد و محققين هم روش آماري  ميهاي جمعيتي  از آنجائيكه موضوع تحقيق مربوط به گروه
بنابراين روش تحليل تكنيكي اين تحقيق  ،اند وضوعات ذكر كردهرا براي تحليل تكنيكي اين م

ندي مشاغل بر ب روش آماري است. در اين تحقيق ميانگين رضايت شغلي افراد از طريق طبقه

 سرپرستي لشغ

 حقوق و مزايا ارتقاء

 تسهيالت سازماني

 رضايت شغلي

هـــــاي  . فرصـــــت1
 پيشرفت

 . قوانين و مقررات2

 . ماهيت1
 . ويژگي ها2

 . قوانين و مقررات1
 . نحوه مديريت2

 . عوامل غيررسمي1
 . قوانين و مقررات2

 . تسهيالت مالي سازمان1
 . تسهيالت غيرمالي سازمان2
 

H2 H1 

H4 
H3 

H5 
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گردد. و از نظر  مي) را با يكديگر مقايسه اساس روش ليكرت  بر( پنج عامل مطرح شده

آمار  هباطي استفاده شده است. در زمينموضوعي هم از آمار توصيفي و هم از آمار استن
توصيفي از نمودارهاي وصفي نظير ستوني و بافت نگار استفاده شده است. نمودار ستوني را 

كيفيت مشاهدات و محور عمودي  هدهند در يك دستگاه مختصات كه محور افقي آن نشان
متمايز را به  شود. مقادير ميفراواني مطلق يا نسبي هر گروه است رسم  هدهند آن نشان

هاي ضخيم بر محور  صورت نقاطي روي محور افقي مشخص كرده سپس از نقاط حاصل خط
 گردد. مياساس فراواني مشخص  كنيم. ارتفاع هر يك از خطوط بر عمود مي

تحقيق همبستگي است. در ) غير آزمايشي( هاي تحقيقي توصيفي يكي ديگر از نوع روش
اساس هدف  ميان متغيرها بر هكنيم. در اين تحقيق رابط يم، از اين روش استفاده اين پژوهش

 پاسخگويي به سه سؤال زير هستندتحقيق تحليل ميگردد. معموالً اين نوع مطالعات براي 
 ). 89، 1385نادري، (

اي بين دو دسته از اطالعات وجود دارد يا نه؟ در صورت منفي بودن  اول اينكه آنكه رابطه
نخواهد شد و اگر جواب مثبت باشد وجود رابطه محرز گردد و در جواب دو سؤال ديگر مطرح 

آن صورت دو سؤال به ترتيب مطرح خواهد شد. دومين سؤال در مورد جهت همبستگي 
است. در حالت همبستگي مثبت تغييرات هر دو دسته از اطالعات در يك جهت است 

نيز افزايش حاصل خواهد دوم  هاول ايجاد شود در دست هصورت كه اگر افزايش در دست بدين
، اما در حالت همبستگي منفي تغييرات در هر دو دسته در جهت خالف عكس شد. يا بر

دوم  هاول ايجاد شود در دست هيكديگر خواهد بود. به اين ترتيب كه اگر افزايش در دست
، كاهش حاصل خواهد شد. سومين سؤال اين است كه ميزان و مقدار همبستگي چه اطالعات

كه هدف مشخص كردن  ميباشد: هنگا ميه است؟ ضريب همبستگي نيز به دو طريق انداز
اي باشد از آزمون همبستگي اسپيرمن  ميزان و شدت ارتباط بين دو متغير كيفي رتبه

توان ضريب  اي باشد مي داراي مقياس فاصله  ميشود. در صورتيكه دو متغير ك مياستفاده 
دت ارتباط بين دو متغير مورد استفاده قرار همبستگي پيرسون را جهت مشخص كردن ش

 داد.
 روش تحقيق از نظر هدف -ب

 

 ارتباط بين هدف مقياس، نوع متغير و نوع آزمون )1( جدول 

نوع  مقياس هدف
 نوع آزمون متغير

مشخص كردن شدت ارتباط بين دو 
ضريب همبستگي  كمياي فاصله متغير كمي

 پيرسون
مشخص كردن شدت ارتباط بين دو 

ضريب همبستگي  كيفي اي رتبه متغير كيفي
 اسپيرمن
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 آماري هجامعه و نمون
 آماري هجامع
شهرستان شوش التدريس مركز  حق كارمندان و مربياني رسمي،آماري اين تحقيق  هجامع

مشغول به فعاليت در اين  1390باشد كه در طول سال  شامل تمامي نيروهاي مياست. البته 
براي مربيان كه  بدين ترتيب لحاظ گرديده است پرسنلبودن  الاشتغشرايط  .مركز بودند

مورد تأييد اداره كل استان باشد.  نه آنهاها حضور ماه داير بوده و يا در مورد كادر اداري كارگاه
 يا خدمات درماني مربوطه نيز واريز گرديده باشد.مين اجتماعي أت هبيمدر ضمن 

 ها هاي گردآوري داده روش
مطالعه كتب  نامه شامل: اي براي تدوين مباحث نظري پايان تابخانهمطالعات ك -1

  اي و تخصصي. مجالت و نشريات حرفه مقاالت، تخصصي،
 .در روش ميداني -2

 ابزار گردآوري 
گيري از  پرسشنامه براي بهره ازاستفاده در اين تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است. 

آوري اطالعات براي كار  ع پرسشنامه به منظور جمعاين نو شود: نظرات گروهي پرداخته مي
تجزيه و تحليل اطالعات بكار گرفته شده است؛ در واقع اين پرسشنامه با مقياس پنج 

، مورد سنجش و متغير مستقلدر ارتباط با متغيرهاي وابسته را  هاي طيف ليكرت، كلي گزينه
هاي مورد نياز به  ت تجزيه و تحليلبه جه ها دهي به سؤال وزن هشيو ارزيابي قرار داده است.
 صورت زير بوده است: 

 

پنج در مقياس  هاي مورد نياز دهي به سؤاالت به جهت تجزيه و تحليل وزن هشيو )2( جدول 
 اي طيف ليكرت گزينه

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد گزينه
 1 2 3 4 5 ارزش

 

 روايي و پايايي پرسشنامه
ي استانداري كه در اين ها ، از پرسشنامهها جهت گردآوري دادهپرسشنامه مورد استفاده 

براي انطباق با  ها زمينه موجود بوده است، اقتباس شده و با يكسري تغييرات در سطح سؤال
موضوع تحقيق، اقدام به انجام مطالعات اوليه و تعيين روايي پرسشنامه گرديد؛ بدين منظور 

مربيان كه  و كاركناننفر از افراد نمونه كه همانا  10طور آزمايشي بين  هپرسشنامه مذكور ب
و  ها آوري پرسشنامه داراي تحصيالت ديپلم و ديپلم به باال بودند، توزيع گرديد؛ پس از جمع

اصالحات الزم انجام و  ها ي ارائه شده در بعضي از سؤالها پاسخ تعيين روايي آنها با عنايت به
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منظور سنجش روايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ  براي تحقيق نهايي آماده گرديد. به

 مي شود: استفاده گرديده كه به شرح ذيل توضيح داده
 
 
 
 

n =  
 
 

، اعتبـار سـؤاالت مطـرح شـده در     ، اعتبـار سـؤاالت مطـرح شـده در     SSPPSSSSافـزار  افـزار    با توجه به ضريب فوق الذكر، با استفاده از نرمبا توجه به ضريب فوق الذكر، با استفاده از نرم
 .اي مي باشداي مي باشد  تعيين گرديد كه اعتبار قابل مالحظهتعيين گرديد كه اعتبار قابل مالحظه  %%8181پرسشنامه پرسشنامه 

 و اطالعات ها وش تجزيه و تحليل دادهر
 SSPPSSSSافزار  هاي ضريب همبستگي و ضريب تعيين و همچنين از نرم در اين تحقيق از روش

 استفاده از آنها پرداخته شده. هاستفاده نيز استفاده شده كه در پايين به نحو
 الف) آزمون ضريب همبستگي

 :فرمول ضريب همبستگي اسپيرمن به شرح زير است 
n تعداد مشاهدات = 

d=x-y                                                                                                   تفاوت بين دو متغير
p = 1-  

p =   ضريب همبستگي 
) ميزان نزديكي  p ≤ 1 ≥ 0 ( باشد ميميزان ضريب همبستگي اسپيرمن بين صفر و يك 

به يك نزديكتر  pباشد. به هر مقداري كه  مييا دوري از صفر بيانگر ميزان و قدرت ارتباط 
به صفر نزديكتر باشد بيانگر ضعيف بودن ارتباط  pباشد بيانگر مقدار ارتباط زياد و هر مقدار 

 ). 271، 1385آذر و مؤمني، ( باشد مي Yو  Xبين دو متغير 
 ضريب تعيين ب) ضريب تشخيص يا

) تغييرات تابع متغير مستقل( اندازه مدل رگرسيوناين ضريب بيانگر اين است كه تا چه حد 
كند و قادر است تغييرات  ميدهد به عبارت ديگر مدل ما چقدر از برآوردها را بيان  را وضع مي

يب را . اين ضر1تابع ناشي از تغييرات متغيرهاي مستقل مورد بررسي را توضيح و بيان نماد
نامند. به بياني ديگر ضريب تعيين عبارت است از  ميضريب تعيين يا ضريب اطمينان نيز 

) به كل تغييرات، مه فرمول آن مورد بررسي( يرات توضيح  داده شده توسط مستقلنسب تغي
 به شرح زير است:

R2 = 1-                  SSE تغييرات توضيح داده نشده : 
SST  كل تغييرات : 

6.∑ i=1 d n
n (n2 -1) 

SSE 

n 
 
n-1 

      Σ s2
i 

 s2
t 1- 

nnپرسشنامه پرسشنامه   هاها  الالؤؤ: تعداد س: تعداد س  
 ) )22  SSii((::  سؤال سؤال   سسواريانواريانii   پرسشنامهپرسشنامهام ام    
))22  SStt((::  كل پرسشنامهكل پرسشنامه  سسواريانواريان  

 ) 3فرمول ( 
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 هصورت مستقيم ، بدون برآورد كردن رابطه توان ب ميهمچنين مقدار ضريب تعيين را 

دست آورد. يعني  هب ها هرگرسيون و با استفاده از فرمول ضريب همبستگي از روي مشاهد
 توان دو برسانيم نتيجه بيانگر ضريب تشخيص است. ميضريب همبستگي را 

 ها روش تجزيه و تحليل داده
 آماري هجامع
در اين باشند كه در زمان انجام تحقيق،  مي كاركنان و مربيان كلآماري پرسشنامه  هجامع

كل  اند. و از لحاظ  تحصيالت حداقل داراي مدرك ديپلم به باال بودهمركز مشغول به كار بوده 
 باشد. مينفر  30آماري  هجامع

 تعيين حجم نمونه
آوردن  دسـت  بـه تعيين حجم نمونه بـراي   ارقام جايگذاري شده براي موارد مجهول در فرمول

 به قرار زير تعيين شده اند: كاركنان و مربياننمونه متعارفي از 
n 30(  نمونه: تعداد افراد( 
p 5/0(  رضايت دارند: نسبت افراد( 
q 5/0(  رضايت ندارند: نسبت افرادي كه( 
d 01/0(  برآورد: دقت( 
 
 
 
 

 باشد. ميبودن حجم جامعه آماري، حجم نمونه نيز برابر كل جامعه  علت كوچكه ب
N = n              كل جامعه = نمونه جامعه 

 نتيجه گيري
هدف عمده اصلي اين پژوهش بررسي دقيق و عملي ارتباط بين عملكرد مركز و رضايت 

 كه : اه باشد. و در راستاي اين تحقيق يافتن پاسخ بر اين سؤال شغلي كاركنان مي
هاي شغل و رضايت شغلي ارتباطي مثبت و معناداري وجود  آيا بين ماهيت و ويژگي -1
 دارد؟
 سرپرستي مطلوب و رضايت شغلي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد؟ هآيا بين نحو -2
آيا بين رضايت از حقوق و مزاياي دريافتي و رضايت شغلي همبستگي و ارتباط مثبت  -3

 وجود دارد؟

n = 
Z2  pq/d2 

1+            ( Z2 pq) 
d2 

1    

n 

(1/96)2 

n =  (0.5) (0.5) (0.01)2/ 

(0.01)2 

1 

30 1+ ( 1.96)2  (0.5)(0.5) 

- 1 

- 1 
 = 30 
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 هاي ارتقاء و رضايت شغلي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد؟ آيا بين فرصت -4
 آيا بين تسهيالت سازماني و رضايت شغلي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد؟ -5

فوق اقدام به تعريف و تعيين  ها تر به سؤال ابتدا جهت بررسي و پاسخ دقيق ،بنابراين
آوري اطالعات  ش پرسشنامه به جمعمتغيرها نموديم. و براي اثبات يا رد فرضيات از رو

افزار  آمده از نرم دست بهي ها پرداختيم و جهت رسيدن به مقصود فوق و تجزيه و تحليل داده
SPSS آمد به شرح  دست به ها گيري كه از اين تحقيق بر اساس فرضيه استفاده شد. نتيجه
 :باشد زير مي

ي ارتبـاطي مثبـت و   هاي شغل و رضايت شـغل  اول : بين ماهيت و ويژگي هفرضي
 معناداري وجود دارد.

كه خي مشاهده شده دهد  ي حاصل از تجزيه و تحليل اطالعات اين فرضيه نشان ميها يافته
 ؛باشد % كوچكتر مي5دار  و سطح معني 4باشد كه از خي با درجه آزادي  مي 98/5در 

شغلي و ماهيت فرض صفر تأييد و فرض خالف رد مي شود به عبارتي بين رضايت  ،بنابراين
بسياري از افراد از لحاظ اينكه كارشان،  شود. معناداري مشاهده نمي ههاي شغلي رابط ويژگي

تا حدودي يكنواخت، تكراري و آزادي عمل در كار كم است ناراضي هستند. و برانگيزاننده 
ي هاي مناسب با كار، چالش ي اجتماعي شغل، تالش برانگيز بودن، پاداشها بودن شغل، جنبه

ها و استعدادها باعث راضي بودن آنها و افزايش انگيزه و عالقه به كار  بودن و استفاده از مهارت
 در مركز مي باشد.

سرپرستي مطلوب و رضايت شغلي ارتباط مثبت و  هدوم:  بين نحو هفرضي
 معناداري وجود دارد.

هده علت اينكه خي مشا  هتوان گفت ب آمده اين فرضيه مي دست بهاز اطالعات 
 ؛باشد % بزرگتر مي1و سطح معني دار  4باشد كه از خي با درجه آزادي  مي 152/20شده

توان گفت  % مي99شود و بنابراين با اطمينان  فرض صفر رد و فرض خالف تأييد مي ،بنابراين
توان متوجه شد كه  مي معناداري وجود دارد. هسرپرستي رابط هبين رضايت شغلي و نحو

اند و با ارتباط  ساي خود از عملكرد آنان راضيؤخوب و صميمانه ر هعلت رابط هكاركنان مركز ب
نزديك و دوستانه مي توانند تمام مشكالت شغلي خود را با آنان در ميان گذاشته و 

 ي مورد نياز را گرفته و در كارشان موفق بشوند. ها راهنمايي
شغلي همبستگي سوم: بين رضايت از حقوق و مزاياي دريافتي و رضايت  هفرضي

 و ارتباط مثبت وجود دارد.
 083/22دهد كه خي مشاهده شده  دست آمده از اين فرضيه نشان مي هاطالعات ب

فرض  ،بنابراين ؛باشد % بزرگتر مي1دار  و سطح معني 4آزادي  هباشد كه از خي با درج مي
بين رضايت  توان گفت % مي99شود و بنابراين با اطمينان  ميصفر رد و فرض خالف تأييد 
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معناداري وجود دارد. اين بدين معنا است كه، هر چه  هرابطحقوق و مزاياي دريافتي شغلي و 

حقوق و دستمزد، نوع شغل؛ متغيرهاي مستقل كه شامل ارزشيابي مشاغل، تجزيه شغل، 
تر و منطبق بر واقعيت باشد نگرش عدالت در پرداخت در بين كاركنان  ، مشخصتر دقيق

بسياري از افراد از لحاظ تناسب حقوق خود با ساير همكاران كه داراي شرايط  .شود بيشتر مي
دهند و آنچه كه  و وظايف مشابه، افراد همسطح شغلي خود كه وظايف ديگري را انجام مي

استحقاق دريافت آن هستند و تناسب حقوق و تجربيات، تحصيالت خود در مقايسه با 
 كنند. يت نميها تقريباً مشابه احساس رضا سازمان

هاي ارتقاء و رضايت شغلي ارتباط مثبـت و معنـاداري    چهارم: بين فرصت هفرضي
 وجود دارد.

دهد كه خي مشاهده  ي حاصل از تجزيه و تحليل اطالعات اين فرضيه نشان ميها يافته 
 ؛باشد % بزرگتر مي1و سطح معني دار  4باشد كه از خي با درجه آزادي  مي 5/10شده در 
توان گفت  % مي99شود و بنابراين با اطمينان  فرض صفر رد و فرض خالف تأييد مي ،بنابراين

 معناداري وجود دارد. هرابطهاي ارتقاء  فرصتبين رضايت شغلي و 
اين بدين معنا است كه، هر چه متغيرهاي مستقل كه شامل ارزشيابي مشاغل، تجزيه 

نطبق بر واقعيت باشد كاركنان تر و م تر، مشخص شغل، حقوق و دستمزد، نوع شغل؛ دقيق
مسير شغلي كاركنان  هتوانند مسير شغلي خود را تعيين كنند و باعث بهبود و توسع بهتر مي

شغلي خود را  هآيند ع كاركنان آنچنان كه شايد و بايدشود. با توجه به اين موضو مي
باشد و بر  ادالنه مياند كه ارتقاء در مركز ع بيني كنند و بسياري از كاركنان اظهار داشته پيش

هاي فردي  باشد. همچنين ارتقاء در مركز بر حسب تالش حسب اصول دقيق و توانايي آنها مي
 گيرد و بسياري از كاركنان معتقدند كه پيشرفت در مركز يا سازمان مطبوع بر انجام مي

 شود. اساس شايستگي انجام مي گيرد و سيستم شايستگي در ارتقاء اجرا مي 
م: بين تسهيالت سازماني و رضايت شغلي ارتباط مثبت و معناداري پنج هفرضي

 وجود دارد. 
باشد  مي 333/3دهد كه خي مشاهده شده  دست آمده از اين فرضيه نشان مي هاطالعات ب

فرض صفر تأييد و  ،بنابراين ؛باشد % كمتر مي5و سطح معني دار  4كه از خي با درجه آزادي 
تسهيالت سازماني توان گفت بين رضايت شغلي و  اين ميفرض خالف رد مي شود و بنابر

با توجه به اين موضوع ،كاركنان آن چنان كه شايد و بايد از  معناداري وجود ندارد. هرابط
يك سيستم مطمئن براي  ددريافت تسهيالت سازماني راضي نيستند. همچنين از كمبو هنحو

 باشند.  ميدريافت اين تسهيالت شاكي ن
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 ي تحقيقها مبتني بر يافته هايپيشنهاد
له و يا مشكل يكي از اهداف ئمس هبا توجه به اينكه قابل كاربردي كردن پژوهش دربار

 هاها و پيشنهاد له پژوهش است و به تبع آن بايستي راه حلئبندي و محدود كردن مس مرز
 ،ابراينبن ؛جهت حل مسأله و مشكل نيز از جنبه كاربردي بودن و عملي بودن برخوردار باشند

 سعي شده است كه مورد زير مد نظر قرار گيرد. هادر ارائه پيشنهاد
و مباني  ها ي حاصل از آزمون فرضيهها با نتايج و يافته ها: ارتباط مستقيم پيشنهادالف
 نظري.
 اي شهرستان شوش. : توجه به شرايط حاكم بر مركز آموزش فني و حرفهب
 .هاها و پيشنهاد حل ت عملي بودن راه: قابليت كاربردي يا برخوردي از قابليج

 زير ارائه مي شود: هايبنابراين پيشنهاد
ها و نيازهاي  بايستي از طريق بررسي خواسته . دقت در انتخاب و انتصاب كاركنان:1

شغلي كاركنان بر اساس معيارها و ضوابطي كه براي احراز شغل معين گرديده است افراد 
ترين افراد انتخاب شوند تا  ترين و اليق ميان آنها شايسته متقاضي آن شغل را ارزيابي و از

وسيله عملكرد و كارايي كاركنان افزايش يافته و به موجب آن از لحاظ شغلي احساس   بدين
 رضايت نمايند.

هاي طراحي شغل براي افزايش انگيزه و عالقه و همچنين رضايت  . استفاده از روش2
انجام شده مشخص شد كه بسياري از افراد از اينكه  هاي هبا بررسي و مشاهدشغلي كاركنان: 

بنابراين استفاده از  باشند. كننده است ناراضي مي تكراري و خسته شان يكنواخت، شغل
كاركنان و جلوگيري از  ههاي طراحي شغل به شرح زير باعث افزايش انگيزه و عالق روش

 خستگي و كسالت آنها مي باشد.
 چرخش شغلي،    ج: غني سازي شغل،     د: مشاغل گروهيالف: توسعه شغل،    ب: 

 جهت تحقيقات آتي هاپيشنهاد
ي بزرگتر و ديگر پارامتر در ها در تحقيقات آتي براي آزمايش صحت نتايج مي توان از نمونه

هاي موجود در داده  بيني ديگر مربوط به محدوديت كرد. پيشاستفاده  خصوص نوع شغل
گيري در انتخاب  ي فراوان تصميمها خواهيم در خصوص جنبه لي، ميطور ايده آ هباشد. ب مي

آوري كنيم اما اينكار با در نظر گرفتن وسايل قابل دسترسي  يي را جمعها نوع  شغل داده
ها نظير  توان ساير ويژگي در تحقيقات آتي مي باشد. پذير نمي براي انجام تحقيق امكان

عالوه براين، جالب توجه خواهد  بررسي قرار داد.و ديگر موارد را مورد  تحصيالتجمعيت، 
عنوان  هب شان شغلبود اگر فرد بتواند تأثير چند مرحله از سيكل زندگي خانوادگي را بر روي 

 عامل اضافي مورد بررسي قراردهد.
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 هاي تحقيق محدوديت
له تحقيق معيارهاي ديگري مؤثر هستند كه به ئبيان مس محدوديت موضوعي: در  -1

ردگي و تنوع، نياز به مدت زمان طوالني براي تحقيق داشت كه از وقت و محدوده دليل گست
 ، آموزش و، سن و جنسيتنوع شغل، ماليات ،ج بود مانند: پارامترهاي از قبيلاين پژوهش خار

.... 
افراد نمونه پژوهش  آماري و هآشنايي جامع آوري اطالعات: عدم محدوديت در جمع  -2

اي  ها، مانع عمده عدم اعتماد آنها به تأثير و كاربرد نتايج پژوهش با تحقيقاتي از اين دست و
 در همكاري با محقق بوده است.

علت اينكه در اين مورد تحقيقات زيادي انجام نشده  هب محدوديت منابع تحقيق:  -3
رو شده و سعي شده ازحداكثر منابع موجود استفاده   هب محقق با محدوديت منايع تحقيق رو

 شود.

 منابع 
جلد دوم، تهران:  ،آمار و كاربرد آن در مديريت)،  1385 ( ؛منصورمؤمني، و  ؛آذرعادل، 

 سمت، چاپ دهم.
بندي و ارزشيابي مشاغل، بنياد پانزده  اي بر طبقه مقدمه )،1374( ؛نامه داخلي آيين

 ها، تهران: بهمن ماه. ها و سيستم ، واحد بهبود روشخرداد
تهـران:  ، بنـدي و ارزشـيابي مشـاغل    طبقه)، 1382( ؛نآرميمهروژان، و  ؛ابطحي، حسين

 شقايق، چاپ دهم.
ترجمـه علـي پارسـائيان و     مديريت ،جلد سـوم، )، 1385( فريمن، ؛و ادوارد ؛جميز استونر،

 هاي بازرگاني، چاپ دوازدهم. سسه مطالعات و پژوهشؤمحمود اعرابي، تهران : م
 ر ني، چاپ هفدهم.تهران: نش ،مديريت عمومي)، 1381( ؛الواني، مهدي

: اشراقي، ، تهرانبندي و ارزشيابي مشاغل اصول و مباني طبقه)، 1380( ؛پرهيزكار، كمال
 چاپ دهم.

سازمان مطالعه و تدوين كتب  :، تهرانسانيمديريت منابع ان )،1386(  ؛سعادت، اسفنديار
 سمت)، چاپ دوازدهم.( ها علوم انساني دانشگاه

جلد اول، ترجمه علي پارسائيان و سيد محمود رفتار سازماني،  )،1386( رابينز، استيفن پي،
 چاپ دوازدهم. ،هاي فرهنگي اعرابي، تهران: دفتر پژوهش



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

271 
، جلد سوم، ترجمه علي پارسائيان و مديريت رفتار سازماني )،1386( ؛رابينز، استيفن پي

 دهم.هاي بازرگاني، چاپ دواز سسه مطالعات و پژوهشؤسيد محمود اعرابي، تهران: م
، جلد دوم، ترجمه داود مدني، تهران: آرين، چاپ مباني مديريت )،1386(  ؛دسلر، گري

 چهاردهم.
: مجتمع آموزش عالي دانشگاه قم مديريت منابع انساني، )،1385( ؛حسنزارعي متين، 

 تهران، چاپ دوازدهم دهم.
تهـران:   ،، ترجمه حسين شكر كـن روانشناس صنعتي و سازمان )،1380( ؛كورمن، آبراهام

 رشد، چاپ هشتم.
تهران: نقش جهـان، چـاپ    ،مديريت منابع انساني و روابط كار )،1382( ؛ناصر ،ميرسپاسي

 شانزدهم.
هاي تحقيق و چگونگي ارزشـيابي   روش )،1385( ؛مريم سيف نراقي، و  ؛نادري، عزت اهللا

 : كامران، چاپ سي و هشتم.تهران ،آن در علوم انساني
، اراك، ذره بين، چـاپ  نامه تنظيم رساله و پايان هشيو )،1385( ؛حي، تنهايو  ؛نكهت، جواد

 چهاردهم.
 



 
 

 

هاي جمعيت و فعاليت در مقايسه با  بررسي و تحليل شاخص
مراكز دولتي سازمان آموزش فني و  1391عملكرد آموزشي سال 

 موردي استان كردستان هكشور: مطالع اي حرفه
 1جميل احمدي سيد

 2ناصر شيرمحمدي محمد 
 3سروه دولت آبادي 

  4صبا شيخ االسالمي

 چكيده 
مهارت نيروي انساني و در نهايت  ارتقاءكشور، آموزش و  اي حرفهو  يكي از اهداف سازمان آموزش فني

ي ها باشد. اما آموزش تنها، بدون توجه به قابليت مينيروي ماهر جهت اشتغال در بازار كار  تأمين
ن معنا اي  تواند به اشتغال و توسعه پايدار منجر گردد به ميي فعاليت و جمعيت نها و شاخص اي منطقه

هدف  ،بنابراين ؛موزش را به جهتي سوق دهيم كه نيازهاي شغلي جامعه را پوشش دهدكه بايستي آ
ي فعاليت و جمعيت استان و مقايسه آن با عملكرد آموزشي ها پژوهش حاضر بررسي تحليلي شاخص

ي ها جاد توازن بين آموزشاي  و دستيابي به راهكارهايي جهت اي حرفهمراكز دولتي آموزش فني و 
ي جمعيت و فعاليت استان ها ن مطالعه شاخصاي  باشد. در ميزهاي بازار كار در استان مهارتي و نيا

ي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات استخراج گرديد. ها در بخش 90آماري سال  هاساس سالنام بر
ي استان كردستان نسبت به ها ي ارائه شده در شهرستانها عمل آمده، آموزش هبرابر بررسي ب

 هاي فعاليت عبارت است از ن انحراف به تفكيك بخشاي  ر داراي انحراف است وي مذكوها شاخص
 -6/19درصد در بخش خدمات و انحراف  -5/13+ درصد در بخش صنعت، انحراف 6/32انحراف 

نتوانسته  اي حرفهن است كه مراكز دولتي آموزش فني و اي  هدهند درصد در بخش كشاورزي، كه نشان
نكه در اي  ي تابعه به ارائه آموزش بپردازد و با وجودها عيت شاغل در شهرستاناساس نياز واقعي جم بر

 ؛بخش صنعت بيش از حد نياز به ارائه آموزش پرداخته، در دو بخش ديگر كم كاري داشته است
 اي حرفهسازمان آموزش فني و  ريزيگردد در برنامهبا توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي ،بنابراين

ي جمعيت و ها اي و شاخصي ناحيهها ي مهارتي در مراكز دولتي، قابليتها رشته هتوسع كشور براي
 فعاليت استان نيز مالك عمل قرار گيرد.

هاي جمعيت و فعاليت، مراكز دولتي سازمان آموزش هاي مهارتي، شاخصآموزشواژگان كليدي: 
 .اي ي ناحيهها كشور، قابليت اي حرفهفني و 

                                                                                                                
                                          Email: fani@kurdtvto.irمدير كل اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان، . 1
                                         .. كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي2
 .. كارشناس ارشد مديريت اجرايي3
  .دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري .4
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 مقدمه
شود كه چنانچه به  ميگذاري مفيد و عاملي كليدي در توسعه محسوب سرمايهآموزش نوعي 

داشته  اي تواند بازده اقتصادي قابل مالحضه مي ،و اجرا شود ريزي برنامه درستي و شايستگي
ي ارائه شده ها عنوان بخشي از آموزش ي مهارتي بهها آموزش ).1381،عباس زادگان( باشد

آموزي  فزايش سطح درآمد خانوار مطرح است. به عالوه مهارتعنوان عامل ا به، توسط دولت
است در جهت ارتقاء جايگاه اجتماعي شخصي كه كمال طلبي و نياز اقتصادي وي را   مياقدا

معني كه افزايش سطح مهارت به صورت مستقيم در افزايش درآمد  بدين سازد. ميبرآورد 
ي ها اجتماعي خواهد شد. اما آموزش خانوار و به صورت غير مستقيم موجب بهبود جايگاه

ي ها و همچنين نياز بخش اي ي ناحيهها مهارتي بايستي با در نظر گرفتن شرايط و استعداد
آموختگان  تا شرايط مناسب كارايي را براي مهارت اقتصادي و اجتماعي هر ناحيه، انجام گيرد.

وزش جلوگيري نمايد. آم هي دولت در زمينها فراهم آورده و همچنين از اتالف سرمايه
ريزي بر اساس شرايط محيطي و همچنين كسب  برنامه، ها بنابراين بررسي و تشخيص اولويت

توسط ، ي مهارتي ارائه شدهها ن پژوهش آموزشاي در باشد. ميآگهي بر تمام جوانب ضروري 
ي جمعيت و فعاليت ها استان كردستان با شاخص اي حرفهدولت در مراكز آموزش فني و 

خدمات و كشاورزي مورد مقايسه و بررسي قرار گرفت و ، ي مختلف صنعتها ان در بخشاست
پيشنهادهايي براي اصالح آن ارائه گرديد كه در ، ضمن تعيين ميزان انحراف آموزشي مراكز

 ن پژوهش خواهيم پرداخت.اي ي اندازگيري شده درها ادامه به تعريف شاخص

 تعاريف و مفاهيم
 كار:

نقدي و يا ( فكري و يا بدني) كه به منظور كسب درآمد( ي اقتصاديها ليتآن دسته از فعا
 شود. ميغير نقدي) صورت پذيرد و هدف آن توليد كاال يا ارائه خدمت باشد، كار محسوب 

 جمعيت فعال اقتصادي:
قبل از هفته   ميحداقل سن تعيين شده)، كه در هفته تقوي( ساله و بيش تر 10تمام افراد 

شاغل) و يا ( در توليد كاالو خدمات مشاركت داشته ،هفته مرجع) طبق تعريف كار( گيري آمار
 شوند. ميبيكار)، جمعيت فعال اقتصادي محسوب ( اند از قابليت مشاركت برخوردار بوده

 جمعيت غير فعال اقتصادي:
 ،حداقل سن تعيين شده)، كه در طول هفته مرجع طبق تعريف( تر ساله و بيش 10تمام افراد 

جمعيت غير فعال اقتصادي  ،گيرند ميدر هيچ يك از دو گروه شاغالن و بيكاران قرار ن
 شوند. ميمحسوب 
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 شاغل:

طبق  ،)، كه در طول هفته مرجعن شدهحداقل سن تعيي( ساله و بيش تر 10تمام افراد 
حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به داليلي به طور موقت كار را ترك كرده  تعريف كار

طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق  بگيران و  هشوند. شاغالن ب ميشاغل محسوب  ،ندباش
 براي ،شغلي  ميمرجع با داشتن پيوند رس هشوند. ترك موقت كار در هفت ميخود اشتغاالن 
عنوان اشتغال محسوب  به ،بگيران و تداوم كسب و كار براي خود اشتغاالن مزد و حقوق

 شود. مي
 شوند: ميبه لحاظ اهميتي كه در فعاليت اقتصادي كشور دارند، شاغل محسوب افراد زير نظر 

افرادي هستند كه بدون دريافت مزد براي يكي از اعضاي خانوار خود كه با وي نسبت 
 ).بدون مزد كاركنان فاميلي( كنند ميخويشاوندي دارند كار 
موزي انجام آسسه محل كارؤم كارآموزي فعاليتي در ارتباط با فعاليت هكارآموزاني كه در دور

در توليد كاال يا خدمات سهيم هستند و فعاليت آنها كار  محسوب  يعني مستقيماً ،دهند مي
 شود. مي

 اند. مرجع مطابق تعريف كار كرده همحصالني كه در هفت
نيروي مسلح، ( كنند ميتمام افرادي كه در نيروي مسلح به صورت كادر دائم يا موقت خدمت 

 ). ميو انتظا  مير و سربازان، درجه داران، افسران وظيفه نيروهاي نظاپرسنل كاد
 بيكار:

 شود كه : ميساله و بيش تر اطالق  10بيكار به تمام افراد 
 .)نباشد داراي اشتغال مزد بگيري يا خود اشتغالي( مرجع فاقد كار باشد هدر هفت
اي اشتغال مزد بگيري يا خود بر( بعد از آن آماده براي كار باشد همرجع يا هفت هدر هفت
 .)آماده باشند اشتغالي
مشخصي را به منظور  مياقدا( مرجع و سه هفته قبل از آن جوياي كار باشند هدر هفت

 .)به عمل آورده باشند جستجوي اشتغال مزدبگيري و يا خود اشتغالي
وياي كار نبوده، نده و يا انتظار بازگشت به شغل قبلي جيآ افرادي كه به دليل آغاز به كار در

 شوند. مياند نيز بيكار محسوب  ولي فاقد كار و آماده براي  كار بوده
 فعاليت اصلي محل كار :

مرجع  هفعاليت كارگاهي است كه فرد شاغل در طول هفت ،منظور از فعاليت اصلي محل كار
ن فعاليت بر حسب نوع كاالي توليد شده يا خدمت عرضه شده ايدر آن كار كرده است. 

فعاليت اصلي محل كار افراد  شود. ميكند مشخص  ميتوسط كارگاهي كه فرد در آن كار 
  (ISIC.REV31990) ي اقتصاديها المللي فعاليت بندي بين اساس طبقه  شاغل بر



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

275 
صنعت و  ،بندي زير در سه بخش كشاورزي اساس تقسيم  بندي شده و نتايج آن بر طبقه

 خدمات ارائه شده است.
 كشاورزي شامل:

 جنگلداري و ماهيگيري. ،شكار ،دامپروري ،باغداري ،زراعت
 صنعت شامل:
 آب و برق و گاز . تأمين ،ساختمان ،صنعت ،استخراج معدن

 خدمات شامل:
موتور سيكلت و كاالهاي شخصي و  ،فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري فروشي و خرده عمده

 ،مستغالت ،ي ماليها گري واسطه ،تباطاتار ،انبار داري ،حمل و نقل ،هتل و رستوران ،خانگي
و  ها كاري اجتماعي سازمان بهداشت و مدد ،آموزش ،ي كسب و كارها اجاره و فعاليت

امور  هادار ،خانوارهاي معمولي داراي مستخدم ،دفاتر و ادارات مركزي ،ي برون مرزيها تأهي
 اجتماعي. تأمين، دفاع و  ميعمو

 ان كردستاناست ههاي توسع ترين قابليتاصلي
 آبخيز مهم كشور ههاي پنج حوزوجود منابع آب فراوان و قرارگرفتن بر سرشاخه -1
 ن منابعاي  وجود منابع غني جنگل و مرتع و قابليت توسعه پذيري -2
هاي پرورش دام و  آب و هواي مناسب براي كشت انواع محصوالت كشاورزي و فعاليت -3

 شمند ژنتيكي دامزري از ذخاير ارزنبورداري و برخوردا ،طيور و آبزيان
 باغداري در سطح استان هقابليت توسع -4
 ها و نقاط مستعد استاناراضي زيركشت آبي در دشت هقابليت توسع -5
 هاي ساختماني و ... سنگ ،وجود ذخاير متنوع معدني فلزي و غير فلزي خصوصاً طال -6
جنوب غربي  -شمال غربي  موقعيت مناسب جغرافيايي ناشي از استقرار بر محور -7

ن كشور و نيز توان تبادل انرژي اي  مرزي با كشور عراق و امكان توسعه مبادالت باكشور و هم
 ن كشوراي  برق با
تاريخي و  ،هاي فرهنگياندازهاي طبيعي و جاذبهبرخورداري از عرصه و چشم -8

 گردشگري 
توت ( فرده هاي نسبتاً منحصر بتوليد قابل مالحظه گياهان دارويي و صنعتي و ميوه -9

 فرنگي و انگور ديم)
هاي سطحي و  هاي آبي كوچك با توجه به منابع آب قابليت احداث نيروگاه -10

 توپوگرافي استان 
 اجتماعي و نيروي انساني سازگار با نوآوري و توسعه  ،هاي مناسب فرهنگي ظرفيت -11
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كاري ) و صنايع نازك -فرش ( تيصنايع دس هدارا بودن سابقه و تجربه در توسع -12

 چوب
 جاد منطقه آزاد تجاري اي  شرايط بسيار مناسب براي -13
 مستعد و عالقمند به فناوري نوين ،كارآمد ،وجود نيروي انساني جوان -14

 روش شناسي 
ميداني است در مراحل زير انجام شده  – اي ي كتابخانهها پژوهش حاضر كه از نوع پژهش

 است:
ن مرحله آمار جمعيت و فعاليت استان كردستان بر اساس اي  دريت موجود : بررسي وضع

خدمات و كشاورزي و همچنين عملكرد آموزشي مراكز  ،ي صنعتها در بخش 90سالنامه 
 آوري گرديد. استخراج و جمع 1391استان در سال  اي حرفهدولتي آموزش فني و 

فراواني و درصد) ( ي توصيفيها از آمار ن مرحله با استفادهاي  درمرحله تجزيه و تحليل : 
تجزيه و تحليل شد و انحرافات آموزشي مراكز دولتي نسبت  ،ي آماري گردآوري شدهها داده

صنعت و خدمات تعيين گرديد.  ،ي كشاورزيها ي جمعيت و فعاليت در خوشهها به شاخص
 ه گرديد.پيشنهاداتي ارائ ،ي مختلف آموزشيها سپس به منظور كاهش انحراف در بخش

 ها يافته
 باشد: مينتايج حاصل از پژوهش به شرح زير 

ساله و بيشتر و جمعيت فعال به تفكيك  10) شاخص عمده نيروي كارو جمعيت 1( جدول
 1390شهرستان در سال 

مالحظاتنرخ بيكار بيكار شاغل فعالساله و بيشتر 10جمعيت شهرستان

 213631959117728,29 52835دهگالن
 419243814437809,02 107547 بانه

 275262494425829,38 68169ديواندره
 4558340880470310,32 115698 قروه
 3286128995386611,76 80906 بيجار
 6954660956859012,35 176903 سقز

 5009564308187013814,00 1254329كردستان
 1718114724245714,30 42296سروآباد
 3581430233558115,58 89329كامياران
 1512151245052671017,66 386928 سنندج
 53161368981626330,59 137645 مريوان
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جمعيت فعال و نرخ بيكاري را در  ،ساله و بيشتر 10ي جمعيت ها شاخص ؛1 هجدول شمار

ن بين اي  نمايد كه در ميمشخص  1390سال  استان كردستان به تفكيك شهرستان در
درصد داراي  29/8درصد داراي بيشترين و شهرستان دهگالن با  59/30شهرستان مريوان با 

 باشند. ميكمترين نرخ بيكاري را در استان دارا 

 
 

جمعيت شاغل ) به تفكيك بخش فعاليت شهرستان در سال ( نيروي كار ه) شاخص عمد2( جدول
1390 

 سهم اشتغال در بخش تعداد شاغلين در بخش جمعيت شاغلينشهرستان
خدماتصنعتكشاورزي خدمات صنعتكشاورزي

39/2750/43 12536811804418740609/29 430818كردستان
43/3075/52 80/16 20121 11611 6412 38144 بانه

75/1604/37 20/46 10741 4857 13397 28995 بيجار
88/2717/27 94/44 5323 5462 8806 19591 دهگالن
00/1176/30 23/58 7675 2744 14525 24944 ديواندره
17/1662/44 20/39 6571 2381 5772 14724 سروآباد

88/2464/47 46/27 29040 15167 16741 60956 سقز
31/2641/59 26/14 73973 32769 17763 124505 سنندج

32/2773/40 93/31 16654 11171 13055 40880 قروه
37/3049/38 13/31 11638 9183 9412 30233 كامياران

34/1452/59 13/26 21963 5292 9643 36898 مريوان
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 ،هاي كشاورزي تعداد شاغلين و سهم شاغلين استان كردستان در بخش ؛2 هجدول شمار

هاي مختلف  نمايد بيشترين سهم شاغلين به تفكيك بخش ميصنعت و خدمات را مشخص 
 به شرح زير است 

درصد بيشترين وشهرستان  23/58الف) به نسبت جمعيت شاغلين، شهرستان ديواندره با 
 درصد كمترين  سهم را در بخش كشاورزي دارند. 26/14سنندج با 

درصد بيشترين و شهرستان  52/59ب) به نسبت جمعيت شاغلين، شهرستان مريوان با 
 باشند. ميين سهم را در بخش خدمات دارا درصد كمتر 17/27دهگالن با 

درصد بيشترين و شهرستان ديواندره  43/30شهرستان بانه با  ،ج) به نسب جمعيت شاغلين
 باشد. ميدرصد كمترين سهم را در بخش شاغلين صنعت دارا 11با 
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مات خد ،صنعت ،ي كشاورزيها مقايسه سهم شاغلين سهم آموزش ارائه شده در بخش )3( جدول

 1391در سال 

ساعت)-نفر ( سهم عملكرد آموزش در بخش دولتييها سهم شاغلين در بخشنرستاشه
 خدمات صنعت كشاورزيخدماتصنعتكشاورزي

 5/30 60 5/9 5/43 4/27 1/29كردستان
 52/40 37/56 44/3075/5211/3 81/16 بانه

 29/36 50 75/1604/3771/13 2/49 بيجار
 2/15 35/80 88/2717/2745/4 94/44 ندهگال

 27/9 31/65 27/3042/25 11 23/58 ديواندره
 22/8 78/65 17/1636/4426 2/39 سروآباد

 7/27 6/62 88/2464/477/9 46/27 سقز
 56/33 87/60 32/2641/5957/5 27/14 سنندج

 16/29 19/60 33/2774/4056/10 93/31 قروه
 33/31 7/56 37/3049/3897/11 13/31 كامياران

 6/23 22/62 34/1452/5918/14 13/26 مريوان
 

به تفكيك شهرستان سهم شاغلين را با سهم عملكرد آموزش بخش دولتي ؛ 3 هجدول شمار
صنعت و خدمات را با هم مقايسه  ،ي كشاورزيها در بخش اي حرفهمراكز آموزش فني و 

 نمايد. مي

 
 
 

 

 اي  )مقايسه سهم  شاغلين با سهم عملكرد آموزش مراكز دولتي آموزش فني و حرفه5نمودار(
 كردستان در بخش كشاورزي، صنعت و خدمات  
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نحراف در بخش كشاورزي مربوط به شهرستان دهگالن و كمترين آن مربوط الف) بيشترين ا

 .باشدبه شهرستان سنندج مي
ب) بيشترين انحراف در بخش صنعت مربوط به شهرستان سروآباد و كمترين آن مربوط به 

 باشد.شهرستان قروه مي
ربوط به ج) بيشترين انحراف در بخش خدمات مربوط به شهرستان سروآباد و كمترين آن م

 باشدشهرستان كامياران مي

 بحث و نتيجه گيري 
 ،زمين( امروزه نقش و اهميت نيروي انساني بر هيچ كس پوشيده نيست. در بين عوامل توليد

نيروي انساني  ،ترين و نادرترين عاملكمياب ،ترينارزش ) بافناوري و سرمايه ،نيروي انساني
تنها باعث كاهش  عوامل نه ي و توجه مطلق به ديگروري نيروي انسانتوجهي به بهرهاست . بي

جاد اي  بلكه باعث افزايش ضايعات و حوادث و ،گرددكارآيي و اثربخشي در سازمان مي
مستلزم شناخت  ،آموزشي هشود. تنظيم و عملكرد يك ساماننارضايتي در نيروي انساني مي

ن راستا با توجه به مفاد اي وضعيت موجود و نيز آن فاصله از وضعيت مطلوب است و در
ن اي  اي كشوراجرايي سازمان آموزش فني و حرفه -آموزشي  هدستورالعمل تنظيم برنام

هاي  استان به تفكيك بخش 1391پژوهش اقدام به بررسي و تحليل عملكرد آموزشي سال 
 صنعت وخدمات نموده است:  ،كشاورزي

برابر ( 70138) و درصد 86بر برا( نفر شاغل 430818 ،از كل جمعيت فعال استان -1
 دهد. مي) را افراد بيكار تشكيل درصد 14

درصد) در بخش  1/29برابر ( نفر 125368نفر جمعيت شاغل استان  430818از  -2
) 5/43برابر ( نفر 187406درصد) در بخش صنعت و  1/27برابر( نفر 118044 ،كشاورزي

است عملكرد آموزشي مراكز دولتي با  نمايند. كه انتظاردرصد در بخش خدمات فعاليت مي
 .ي مذكور هم خواني داشته باشدها سهم بخش
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 60درصد به بخش كشاورزي  5/9هاي ارائه شده مراكز دولتي  از مجموع آموزش -3

درصد به بخش خدمات اختصاص دارد. كه با سهم شاغلين در  5/30درصد به بخش صنعت و 
 دارد.خدمات و كشاورزي مطابقت ن ،ي صنعتها بخش
ساعت  60/7هاي ارائه شده بخش دولتي نسبت به جمعيت فعال برابر  آموزش هسران -4

 باشدمي
 ،بخش معدن 3استان در  هي توسعها توان قابليت ميعمل آمده  هي بها با بررسي -5

 .گردشگري و كشاورزي عنوان نمود
هم شاغلين در بخش دولتي) نسبت به س( هاي ارائه شده ان انحراف سهم آموزشزمي -6

 باشد:به شرح زير مي
 5/9 -29,1=  -6/19الف) بخش كشاورزي 

 60 - 4/27+ = 6/32ب) بخش صنعت 
 30,5 –5/43=  -13ج) بخش خدمات 

ي مهارتي ارائه شده با ها رسد كه آموزش ميبا توجه به انحرافات به وجود آمده به نظر 
ضروري  ،بنابراين ؛اني وجود ندارداستان هيچگونه همخو اي ي توسعهها سهم شاغلين و قابليت

 ي مهارتي استان تجديد صورت پذيرد.ها است كه در توسعه مراكز و ارائه آموزش
 شهرستان سنندج با بيشترين سهم 1391هاي ارائه شده در سال  از كل آموزش  -7

هاي مهارتي  درصد كمترين سهم را از آموزش5/0درصد) و شهرستان سروآباد با  2/42(
 ند.اداشته
باشد كه شهرستان درصد مي 14ميانگين نرخ بيكاري در استان كردستان برابر  -8

درصد كمترين سهم را دارا  29/8درصد بيشترين و شهرستان دهگالن با  5/30مريوان با 
ثر در افزايش ؤو نقش م اي حرفهي فني و ها با توجه به ماهيت آموزش ،بنابراين ؛باشدمي

در كاهش  اي حرفهي فني و ها توسعه آموزش ،جاد اشتغالاي  در جهتمهارت و توانايي افراد 
 ثر واقع شود.ؤتواند م مينرخ بيكاري 

هاي استان موارد زير به عنوان  جمعيت فعال و قابليت ،با توجه به عملكرد آموزشي ،بنابراين
 گردد:پيشنهادهاي اجرايي ارائه مي

هاي مهارتي در بخش كشاورزي م آموزشبا توجه به انحراف به وجود آمده در بين سه -1
گردد اقدامات الزم نسبت درصد انحراف)، پيشنهاد مي -6/19( به تعداد شاغلين همان بخش

 د. يآ  عمل هاندازي مراكز تخصصي كشاورزي ب تجهيز و راه ،به توسعه
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نامه آئين  ( ت محترم وزيرانئهي 1/8/1390در راستاي تصويب نامه جلسه مورخ  -2

هاي  آموزش ههاي الزم در خصوص توسع موزش مهارت و فناوري) تعامل و همكارينظام آ
 د.يآ عمل  ههاي اجرايي مرتبط ب مهارتي با دستگاه

هاي  هاي كشاورزي و مهارترشته ،هاي مهارتي در مراكز ثابترشته هدر توسع -3
 .پيشرفته در اولويت قرارگيرد

هاي اجرايي تدوين  با همكاري دستگاه هاي مهارتي استان آموزش هسند جامع توسع -4
 گردد.
ي اجرايي سطح استان در ها هاي مهارتي ارائه شده توسط دستگاه آموزش هثبت كلي -5

 اي) ثبت گردد.پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه( بانك اطالعاتي يكپارچه
ينارهاي ها و سم همايش ،ايهاي فني و حرفه آموزش هتالش در جهت معرفي و توسع -6

 هاي اجرايي برگزار گردد. با همكاري دستگاه
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 هران: انتشارات قوقنوست
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 ،ريزي آموزشي فرآيند برنامه ،)1380( ؛ف ،به ترجمه مشايخ ،گروه مشاوران يونسكو
 انتشارات مدرسه ،زي آموزشيري تهران: سازمان پژوهش و برنامه

 
 



 
 

 بر نظارت در الكترونيك مديريت كارگيري هب تأثير
 كرمان اي حرفه و  فني آموزش كل هادار مهارتي يها  آموزش

1نژاد ميابراهي مهدي دكتر  
2راوري مالمحمدي مجيد  

3اسفنديارپور جاويد  

 چكيده
 هاي شبكه هتوسع هساي در كه مجازي دانشگاه و وب رايانه، بر مبتني يادگيري يها  فناوري

 اند. ساخته هموار آموزش نوين هاي شيوه ظهور بر را راه اند، گشته پذير امكان جهاني ردهگست
 ها فناوري اين از گيري بهره با كه است هايي سازمان جمله از اي وحرفه فني آموزش سازمان

 عدم و جامعه در متخصص كار نيروي كمبود به توجه با كه است برداشته مناسبي هاي گام
 پوشش جهت در مناسبي حركت تواند مي مجازي آموزش آموزشي، مراكز ظرفيت كفايت

 نظر از و كاربردي هدف نظر از تحقيق اين باشد. جامعه شغلي هاي مهارت آموزشي نياز
 هادار شاغل نظر،كاركنان مورد آماري هجامع است. پيمايشي نوع از و توصيفي تحقيق، هشيو
 محقق نامهپرسش نيز اطالعات گردآوري بزارا بودند. كرمان اي حرفه  و  فني آموزش كل

 شد. استفاده  SPSSهمچون آماري افزارهاي نرم از اطالعات پردازش جهت و بود ساخته
 به نتايج است. قرارگرفته استفاده مورد استنباطي آمار ها، فرضيه تحليل براي همچنين

 كارگيري به  و جديد هاي مهارت يادگيري نيازمند مديران كه دهد مي نشان آمده دست 
 و يادگيري مديريت  سيستم جمله از باشند مي سازمان در گوناگون مديريتي هاي سيستم
 به يابي دست و سازي پياده و يادگيري يها محيط طراحي براي كه الكترونيكي دروازه

 است اين از حاكي همچنين پژوهش هاي يافته جست. بهره توان مي مطلوب آموزش يندآفر
 گردد. مي تر آسان افراد براي شود، همراه روزانه كاري فعاليت با قتيو يادگيري كه

 
 هاي سيستم الكترونيكي، دروازه الكترونيك، مديريت الكترونيكي، آموزش :يكليد ناگواژ

 يادگيري. مديريت
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 مقدمه
 مواجه مختلف هاي عرصه در ها خيزش ترين عميق با و  ميكوانتو جهش با بشر حاضر عصر در

 نحو به جمعي ارتباط و آموزشي يها رسانه و ها ماهواره نقش عصر اين در ،است گرديده
 را اطالعات و ها مهارت هعرص و بشري معارف انتقال تحوالت اين و گشته متحول آوري شگفت

 مكان عنوان به را  ميرس غير مراكز و ها خانه حتي و ساخته ميسر  ميرس مرزهاي سوي فرا به
 مستمر فعاليت و پايدار اصل يك صورت به تغييرات امروزه بنابراين ت.اس رفته نشانه آموزشي

 بهبود و پويي به ديگر تعبير به است، آموزشي هاي سازمان ويژه به ها سازمان ههم توجه مورد
 حيات ادامه و است شده نهادينه آموزشي هاي سازمان در شعار يك عنوان به مستمر
 نوخواهي و نوجويي و نوآوري به گماردن همت مرهون آنها بقاي و ماندن زنده و ها سازمان

 است.
 در را زيادي يها نوآوري و است گذر زود يها پديده از مملو امروز فناوري دنياي

 اطالعات، مديريت بر مبتني يها نوآوري است، زده دامن تربيتي و تعليم يها عرصه
 و تمرين و آموزش براي اتارتباط و اطالعات فناوري از گيري بهره به مربوط هاي نوآوري

 يها نوآوري گونه همين به و يادگيري مديريت سيستم به مربوط يها نوآوري و خودآموزي،
 الكترونيك پست آن بارز هنمون كه ارتباطات و اطالعات فناوري از ابزاري استفاده به مربوط

 به ارتباطات و اطالعات فناوري در جهاني يها پيشرفت هستند. ها نوآوري اين جمله از است
 يندآفر تسهيل و تسريع و آموزشي منابع به دسترسي و يادگيري هاي فرصت وسيع گسترش

 يادگيري كامپيوتر، بر مبتني يادگيري يها فناوري ميان اين در است. نموده كمك تربيت
 جهاني گسترده يها شبكه هتوسع هساي در كه مجازي وكالس مجازي دانشگاه وب، بر مبتني
 و اند ساخته هموار يادگيري و آموزش نوين يها شيوه ظهور بر را راه اند، گشته پذير امكان
 شده اي سابقه بي و روزافزون رشد داراي الكترونيكي آموزش در گذاري سرمايه روند امروزه
 است.

 اين از گيري بهره با كه است هايي سازمان جمله از اي وحرفه فني آموزش سازمان
 از جوانان استقبال به توجه با كه است برداشته زمينه اين در ثرؤم اييه گام تاكنون ها فناوري
 ظرفيت كفايت عدم و جامعه در متخصص كار نيروي كمبود و اي وحرفه فني هاي آموزش

 آموزشي نياز پوشش جهت در  ميقد تواند مي مجازي آموزش رسد مي نظر به آموزشي، مراكز
 تواند مي الكترونيكي آموزش كه آنجايي از اين بر عالوه بردارد. جامعه شغلي هاي مهارت
 احراز براي فرد شك بي بخشد، ارتقا را كارآموز اطالعات فناوري و كامپيوتري هاي مهارت
 اطالعات فناوري دنيا تمام در كه چرا كند، مي پيدا بيشتري آمادگي امروز دنياي در شغل

 كمك و ها هزينه آوردن پايين بر الوهع و درآمده مشاغل و ها رشته خدمت در ابزاري عنوان به
 انتخاب دليل همين به است. نموده تعريف نيز را جديدي مشاغل سنتي، مشاغل بهبود به



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

285 
 هبرنام و متدلوژي خصوص در گيري تصميم اطالعات، تكنولوژي به آشنا و باتجربه مدير يك

 بررسي براي ملكرديع ارزيابي هاي روش و مجازي آموزش استقرار براي نياز مورد بندي زمان
 اينترنت عصر گردد. روشن و تعريف بايستي كه است نيازهايي و اقدامات از پيشرفت ميزان

 فناوري و مديريت سازي يكپارچه منظور به و نموده ايجاد را مديران هاي مهارت تغيير به نياز
 بررسي از حاصل يها يافته شود. هماهنگ سازماني يها سيستم تمتم با مديريت است الزم

 محسوب وري بهره پذير توسعه و پويا منابع جز انساني، عوامل دهد مي نشان موجود منابع در
 افق تعيين ،ها مسئوليت تقسيم متخصص، رهبري تيم تشكيل كلي طور به اما گردد، مي

 ي،ملع آزادي افزايش مالي، منابع مينأت چگونگي و ها هزينه برآوردي اهداف و ها برنامه زماني
 بسيار موارد از شغلي رضايت و مديران آموزش گيرنده، ياد سازمان به آكادميك محيط تبديل
 اي سازنده و بسزا نقش راستا اين در الكترونيك ابزارهاي و باشد مي وري بهره افزايش در مهم،
 و قلمرو ارتباطات، وسعت لحاظ به مديريت، نقش ايفاي گذشته، با مقايسه در امروزه دارند.

 و كاركنان انتظارات و افكار پيچيدگي گسترش نيز و سازمان وظايف و هدافا پيچيدگي
 آموزشي مديريت به توجه ،بنابراين ؛است شده دشوار بسيار تجهيزات، از استفاده يها مهارت

 مدير، از كاركنان خاطر رضايت افزايش كار، شرايط بهبود سبب مديران يها مهارت تقويت و
 اهداف تحقق جهت موجود ومنابع امكانات به دهي كلش در ها تالش ساختن هماهنگ
 تحرك و نوآوري خالقيت، شكوفايي براي وآمادگي كاركنان هروحي تقويت نتيجه در و سازمان

 شود. مي كاركنان كاري
 كه است، سازمان رويدادهاي و جريان كنترل و نظارت آموزشي مديران وظايف از يكي
 كه چرا سازد، موفق اهدافش به رساندن در را سازمان تواند مي زمينه اين در مدير توانايي
 جهت در اندازه چه تا سازمان يها فعاليت و اقدامات كه كند مي مشخص نظارت و كنترل
 معرض در ها سازمان كه جايي آن از  .است شده بيني پيش موازين با مطابق و ها هدف

 براي اختيار تفويض و شود ميتر دهپيچي روز به روز آنها فعاليت و دارند قرار مداوم تغييرات
 الزم و شود مي آشكارتر ها سازمان در كنترل و نظارت اهميت است، ناپذير اجتناب كار تسهيل

 و سنتي يها روش جايگزين نظارتي جديد يها وروش فنون تغييرات اين با متناسب است
 شود. نظارت متداول

 آن در موجود آموزشي نيروهاي و سازمان كار بر بايد مختلف جهات از آموزشي مديران
 اجتماعي، تربيتي، اخالقي، علمي، اهداف به يابي دست ميزان بررسي باشند: داشته نظارت

 گروه انگيزش بررسي همچنين است. آموزشي مديران وظايف اهم از اقتصادي فرهنگي،
 و قوانين و نظم رعايت بر نظارت آنان، شغلي رضايت حدود و مدرسان و گيرنده آموزش

 در كه است آموزشي مديران وظايف جمله از و... يادگيري كيفيت تدريس، يها روش مقررات،
 و كنترل فراگرد كه است شده سعي مقاله اين در گيرد. مي جاي نظارت و كنترل هحيط

 قرار بررسي مورد مديران نظارتي نقش و نظارت هچرخ باليني)( محور كارمند نظارت نظارت،
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 گيرد. مي

 قادر را مديران و كند مي گيري اندازه را ها هدف جهت در پيشرفت ميزان ترلكن فراگرد
 را الزم راتتغيي يا اصالحي اقدامات و دهند تشخيص موقع به ار برنامه از انحراف كه سازد مي
 ).1389 بند، عالقه( آورند عمل به

 داند: مي مرحله چهار شامل را كنترل فراگرد ايشان چنينهم
 ها فعاليت گيري اندازه و سنجش يها روش و ها مالك تعيين )1
 آنها گيري اندازه و سنجش و ها فعاليت و عملكرد نظارت )2
  شده تعيين يها هدف و ها مالك با عملكردها سنجش از حاصله نتايج همقايس )3
 عملكردها تصحيح براي اقدام )4

 :كرد نديب طبقه زير عنوان سه تحت توان مي را سازمان در كنترل فراگردهاي
 كار درگردش انحرافات بروز از تا كوشد مي كنترل نوع اين پيشگير: يا مقدماتي كنترل )1

 گيرد. مي صورت سازمان جاري عمليات انجام از قبل معموالً و كند جلوگيري سازمان
 و گيرد مي صورت سازمان عمليات حين در كنترل نوع اين عمليات: همگام كنترل )2
 شود، مي اجرا شده بيني پيش موازين طبق برنامه و پيگيري ها هدف نكهاي از اطمينان براي
 شود. مي انجام
 و كار نهايي نتايج از حاصله اطالعات بر كنترل نوع اين بازخوردي: يا نهايي كنترل )3

 از پس را احتمالي انحرافات كه گيرد مي صورت منظور اين به و است مبتني سازماني فعاليت
 تحقق جهت سازمان هر كه جايي آن از ).1389بند، عالقه( كند اصالح و داده تشخيص وقوع

 و كنترل اعمال است مقرراتي و موازين تابع درآن افراد رفتار و يابد مي موجوديت اهدافي
 دنبال آن در متعددي اهداف كه آموزشي يها درسازمان ويژه به .است ضروري نظارت

 چشم به ديگري سازمان هر از بيش نآ در تدريس و آموزش در پيچيدگي و شود مي
 را فرد آزادي رسد مي نظر به كه دارد نامطلوبي ضمني معناي غالباً كنترل، البته خورد. مي

 و ندارند خوشي دل چندان كنند نظارت آنان بر اينكه از كارمندان بيشتر و كند مي ديدهت
 به نياز ميان بالقوه تضاد ولي ،دهند مي نشان العمل عكس نظارت به تدافعي صورت به همواره
 كار وضعيت با متناسب بايد مديران كه است اي مسأله سازماني، كنترل و فردي عمل آزادي
 و كنترل اعمال بين تعادلي و نمايند حل را آن دارند، زيردستان از كه شناختي و خود واحد

 هدايت و ظارتين يها زمينه در را مديران بايد ديگر عبارت به آورند، وجود به عمل آزادي
 كسب و آموزش به زمينه اين در مديران كه دهد مي نشان تحقيقات داد. آموزش كارمندان

 به آموزشي رهبر عنوان به مدير هحرف كه كند مي اشاره  1996 سال دراوليوا دارند. نياز دانش
 يدبا امروز آموزشي مراكز مديران كه معنا اين به ، است آمده در بعدي دو هحرف يك صورت

 براي كارمندان عملكرد زشيابيار در و دهند قرار خود كار اولويت در را آموزشي راهنمايي
 مؤثر هگون به كار اين انجام براي آنان دهند. نشان مهارت خود كار از اداري يها گيري تصميم

 در اسنايدر و جانسون ،1996در ديگران هيزو دارند. نياز نظارتي فنون هزمين در آموزش به
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 مديران نياز كه اند كرده اشاره خود مقاالت و تحقيقات در ،سال در يومينگ و لين ،1990سال

 افزايش باعث امر اين كه معتقدند و است مشهود كامالً راهنمايي و نظارت فنون به مدارس
  ).1390، احمدي( شود مي مديران اثربخشي

 عدم .است گرفته انجام تعليماتي راهنمايي و نظارت هزمين در تحقيقاتي نيز ايران در
 توجه مورد بايد آموزشي نظام در مشكل و كمبود يك عنوان به راهنمايي و نظارت اعمال

 براي را تدريس يها مهارت كيفيت بهبود به توجه لزوم .)1377، عباسي( ردگي قرار والنئمس
 عدم كه دهكر اشاره نيز و است داده قرار تأكيد مورد شدت به تعليماتي راهنمايان و ناظران
 و شده آموزشي مشكالت بروز سبب كشور، آموزشي سيستم در راهنمايي و نظارت توانايي
 آموزشي نيازهاي بررسي در است. ناپذير اجتناب ضرورتي راهنمايي و نظارت هزمين در آموزش
 كه است رسيده نتيجه اين به نظارتي يها نقش هزمين در اصفهان شهر آموزشي مراكز مديران
 نوشتن شامل كه تدريس و آموزش طراحي جمله از نظارتي يها نقش از يك هر در مديران
 و ريزي برنامه و درس طرح تدوين يها روش تدريس، كردن مند نظام رفتاري، اهداف

 استفاده و انتخاب اثربخش، تدريس يها راه شامل كه آموزش اجراي و تدريس سازماندهي
 تدريس متنوع راهكارهاي انتخاب و انگيزه ايجاد يها راه آموزش، فرعي و اصلي منابع از بهينه

 استفاده امتحاني، يها سؤال انواع طراحي شامل كه آموزش ارزشيابي و مشاركتي يادگيري و
 و كالس هادار ،گيرندگان آموزش به موقع به و مناسب بازخورد ارائه امتحان، فنون از صحيح
 اصالح و پيشگيري يها راه و دگانگيرن آموزش رفتاري مشكالت شناخت علل نظم، حفظ

 به نياز ها زمينه اين تمام در متوسط حد از بيش و هستند مشكل دچار است، و... رفتاري
 سازمان مديريت عملكرد ارتقاي براي آموزشي نظام يك طراحي ،بنابراين ؛دارند آموزش

 آن ودوج آموزش بحث در آنچه ).1390، احمدي( است ناپذير اجتناب و ضروري آموزشي
 از يكي الكترونيكي يادگيري و جهاني ضرورت يك آموزش هتوسع كه است اين است،  ميحت

 بر گذراند مي را خود رشد زمان هنوز اينكه با آموزش نوع اين است. آن يها حل راه بهترين
 اين تا پائيد نخواهد ديري پديده اين كالن بحث در است. گذاشته تأثير دنيا سراسر آموزش

 انقالب يك عنوان هب را خود مؤثر چهره المللي بين اي حرفه آموزش مختلف ابعاد بر تأثير
 بگذارد. نمايش به آموزشي
 تنگناهاي از بسياري  1990 سال از بعد ويژه به الكترونيكي يادگيري در سريع رشد
 كه زيادي يها پروژه كرده اشاره )2005( آيوري كه همانطور اما است. نموده مرتفع را آموزش

 ؛شدند مواجه شكست با بودند، شده طراحي الكترونيكي يادگيري از استفاده هزمين در
 از جلوگيري براي الكترونيكي يادگيري اثربخشي در تأثيرگذار عوامل از كامل درك ،بنابراين
 مؤثر عوامل موردي، همطالع يك نتايج براساس است. ضروري شكست، آن دنبال به و اشتباه

 و آموزشگر فني مهارت انساني، عوامل از است عبارت الكترونيكي رييادگي اثربخشي در
 و همكاري و تعامل سطح الكترونيكي، يادگيري به فراگير و آموزشگر نگرش فراگير،

 هم كنار در بايستي عوامل اين ههم كه كنند مي توصيه مطالعه اين محققان فاوا. زيرساخت
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 استراليا عالي آموزش الكترونيكي آموزش در تكيفي مطالعه نتايج بگيرند. قرار توجه مورد
 آموزشگر تخصص از است عبارت الكترونيكي يادگيري موفقيت در مؤثر عوامل دهد مي نشان

 آموزشگران، آموزش تدريس، در فناوري از استفاده خط، بر تدريس  شامل: آنالين تدريس در
 يادگيري فناوري، سواد اوري،فن به دسترسي فناورانه، يها مهارت شامل: دانشجويان آمادگي

 افزار، نرم و افزار سخت الكترونيكي، يادگيري يها سامانه شامل: فناوري زيرساخت خودتنظيم،
  آموزشي يها طرح يادگيري، براي الزم منابع و محتوي تأمين خدمات تأمين

(Oliver,2001). 
 اشاره الكترونيكي يادگيري موفقيت در اصلي عامل هفت به  مياس گاويند آموزشي نظر از

 از پشتيباني درس، ساختار يادگيري، و تدريس محتوا، تدوين سازماني، پشتيباني كند: مي
 اساس بر .(Govindasamy, 2002) ارزشيابي و ميعل هيأت اعضاي از پشتيباني دانشجويان،

 يها ويژگي از است عبارت الكترونيكي يادگيري موفقيت در اصلي عوامل سليم، مطالعات
 در مهارت( رفراگي يها ويژگي تدريس) سبك آن، كنترل و فناوري به نگرش( زشگرآمو

 پشتيباني و دسترسي) سهولت و زيرساخت( ،آن) طراحي نحوه و محتوا تعامل، كامپيوتر،
)Selim,2005(. با يادگيري كيفيت در مؤثر عوامل عنوان با خود هرسال در نيز فريزن 

 چند به را عوامل اين از كدام هر وي است. داختهپر اصلي عامل چند به وب پشتيباني
 .(Frazeen,2010) است كرده متقسي زيرگروه

 عبارت فريزن نظر از آن يها زيرگروه و الكترونيكي يادگيري كيفيت در مؤثر اصلي عوامل
 براي فني پشتيباني )،7-24 دسترسي( دسترسي قابل (پايايي، فناوري هبرنام -1 از است

 از مناسب هاستفاد دانشجويان، و آموزشگران براي سامانه آموزش نشجويان،دا و آموزشگران
 آموزشگر به مربوط عوامل -2 ان)،دانشجوي به مربوط اطالعات و ها داده مديريت تكنولوژِي،

 به مداوم و موقع به بازخورد يادگيري، و آموزش گري تسهيل فراگيران، يا طرفه دو تعامل(
 خدمت)، ضمن يها آموزش تدريس، در مهارت خوب،  ميعل اعتبار و سابقه فراگيران،

 كنترل معين، وقت در كارها انجام ،ها همكالسي با ارتباط( اندانشجوي به مربوط عوامل -3 
 تعهد، انگيزش، انتقادي، تفكر راهبردهاي يادگيري، هاي بخش و مكان زمان، روي بر فراگير

 تعامل،( آموزشي طراحي به مربوط عوامل -4 له)،ئمس حل يها توانمندي بهبود خود، به اتكاء
 يادگيري/ باالي شناختي سطوح در دانشجو نمودن درگير تيمي، تكاليف گروهي، يادگيري

 انگيزه افزايش يادگيري، در فراگير فعاليت و مشاركت قوي، يادگيري منابع دانش، ساخت
 از روتين ارزشيابي و مرور خودتنظيم، يادگيري قبال در مسئوليت يادگيري/ براي فراگيران

 ارائه نمودارها، و تصاوير از مناسب استفاده آموزشي، يها رسانه از هدفمند استفاده ها، دوره
 آموزشي عوامل -5 و موجود) اينترنتي سرعت و باند پهناي با سازگار يادگيري، كامل بسته

 مداوم توسعه و قيقتح و محور فراگير محيد تأمين يادگيري، براي متعدد مسيرهاي ارائه(
 .(Frazeen,2010) اثربخشي بهود براي
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 پژوهش روش

 شده گرفته نظر در الكترونيكي يادگيري موفقيت براي عوامل از سري يك پژوهش اين در
 :شوند مي تقسيم دسته هشت است

 طراحي رسانه، تحليل اهداف، تحليل مخاطبان، تحليل محتوا، تحليل( آموزشي عوامل -1
 راهبردها) و ها روش و اندهيسازم رهيافت،

 افزار) نرم افزار، سخت زيربنايي، ريزي برنامه( فناوري -2
 دسترس گفتگو، اتاق طراحي محتوا، طراحي صفحه، و سايت طراحي( رابط طراحي -3

 استفاده) قابليت آزمون پذيري،
 يادگيري محتواي نگهداري الكترونيكي، يادگيري محتواي تدوين( تمديري -4

 يكي)الكترون
 منابع) آنالين، پشتيباني( منابع پشتيباني -5
 تنوع جغرافيايي، تنوع سوگيري فرهنگي، تنوع سياسي، و اجتماعي نفوذ( انساني -6

 حقوقي) موضوعات معاشرت، آداب رقمي، شكاف فراگير،
 خدمات) علمي، امور مديريتي، امور( سازماني -7
 آموزش) و يادگيري محيط از ارزشيابي فراگيران، ارزيابي( ارزشيابي -8

 پيمايشي نوع از و توصيفي تحقيق، هشيو نظر از و كاربردي هدف نظر از تحقيق اين
 نظير اي كتابخانه مطالعات طريق از موضوع ادبيات به مربوط مطالب كه صورت اين به است،
 آماري هجامع است. شده آوري جمع غيره و اينترنت مانند الكترونيكي منابع مجالت، كتب،

 و فني آموزش كل هادار مديران)، كليه و كارمندان،كارشناسان( شاغل كاركنان موردنظر،
 در الكترونيك مديريت از استفاده ثيرأت بررسي پژوهش اين هدف بودند. كرمان شهر اي حرفه

 ابزار است. بوده كرمان شهر اي حرفه و فني كاركنان در مهارتي هاي آموزش بر نظارت
 از نظر مورد يها داده استخراج از بعد بود. ساخته محقق نامهپرسش زين اطالعات گردآوري

 ها داده تحليل براي  SPSSهمچون آماري افزارهاي نرم از پردازش جهت پرسشنامه، طريق
 است. شده استفاده

  تحقيق هاي فرضيه
 صفر هفرضي

 است. هنداشت ثيريأت مهارتي هاي آموزش بر نظارت در الكترونيك مديريت كارگيري هب
 : مقابل هفرضي

 است. داشته ثيريأت مهارتي هاي آموزش بر نظارت در الكترونيك مديريت كارگيري هب
 به پايان در و است قرارگرفته استفاده مورد استنباطي آمار ،ها فرضيه رد يا تحليل براي

 .است شده پرداخته الكترونيك آموزش نظام اجزاء سازي استاندارد جهاني منابع معرفي

 ها افتهي
  يادگيري و نظارت كيفيت بر مؤثر عوامل زمينه در شده انجام مطالعات نتايج به توجه با

 شد: حاصل ذيل بشرح نتايج شدند ذكر كه الكترونيكي
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 الكترونيكي يادگيري موفقيت بر مؤثر عوامل)1( جدول

 انحرافميانگين مؤثر عوامل
 معيار

 ضريب
 تغييرات

 09/0 80/442/0 مناسب آموزشي محتواي
 10/0 74/446/0 ارتباطات و اطالعات فناوري يها زيرساخت

 14/0 66/0 61/4 مناسب افزار نرم از استفاده
 11/0 49/0 61/4 مناسب آموزشي رسانه انتخاب

 13/0 58/460/0 دوره طول در فراگيران مشكالت رفع به كمك
 11/0 55/450/0 آموزشي مطالب به دسترسي سهولت

 14/0 53/464/0 پرسنل خدمت ضمن آموزش
 14/0 53/463/0 پرسنل براي پژوهشي يها مشوق
 19/0 50/484/0 آموزشي سامانه در تعامل امكان

 16/0 49/472/0 آموزشي مطالب مناسب سازماندهي
 12/0 48/454/0 فراگيران ميان تعامل ميزان

 16/0 43/473/0 يادگيري نوين راهبردهاي از استفاده
توجه با( ازني مورد حضوري تكميلي يها دوره برگزاري

 22/0 41/495/0 موضوع) به

 15/0 39/465/0 آموزشي نيازسنجي
 17/0 39/473/0 آموزشي نظام اندركاران دست همكاري

 داوطلبان به روزانه معمول آموزشي خدمات ارائه
 20/0 34/485/0 آموزش

 19/0 21/479/0 اطالعات مناسب مديريت
 17/0 20/472/0 تيمي تكاليف
 21/0 17/488/0 پرسنل از پشتيباني

 هسامان از استفاده هزمين در فني مشاوره ارائه
 17/0 10/471/0 الكترونيكي

 19/0 02/476/0 پذيرش و نام ثبت در مناسب مديريت
 24/0 82/392/0 آموزشي كادر موظفي ساعات كاهش

 41/0 23/333/1 معنوي مالكيت حقوق رعايت
 زياد خيلي =5 تا كم خيلي =1 : سنجش مقياس
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 از مورد، دو از غير بررسي مورد موارد همه شود مي مشخص 1 جدول يها داده به توجه با

 ترين مهم فوق موارد ميان از باشند. مي زيادي خيلي و زياد اهميت داراي پرسنل ديدگاه
 يها زيرساخت بودن فراهم مناسب، موزشيآ محتواي از: است عبارت اهميت ترتيب به عوامل

 مناسب. آموزشي رسانه انتخاب و مناسب افزار نرم از استفاده ارتباطات، و اطالعات فناوري
 

 الكترونيكي يادگيري و آموزش نظام موفقيت بر مؤثر عوامل )2(  جدول
 واريانس تجمعي درصد ويژه مقدار واريانس درصد ويژه مقدار ها عامل
 709/49 709/49 930/11 1 عامل
 992/72 283/23 588/5 2 عامل

 

 را عوامل اين دهد مي نشان الكترونيكي يادگيري نظام موفقيت در مؤثر عوامل بررسي
 اين در كرد. بندي دسته آموزشي ابزارهاي و محتوا و پشتيباني عوامل دسته دو به توان مي

 شدند. بندي دسته فردي ارهايابز و گروهي ابزارهاي مهم عامل دو به تعامالت تحقيق،
 افزايش براي و آمده بدست يها يافته مبناي بر بود. باالتري اولويت داراي گروهي ابزارهاي
 گردد: مي ارائه زير پيشنهادهاي الكترونيكي يادگيري نظام در آموزشي كيفيت

 انهسام يها قابليت ارتقاء طريق از تعاملي تدريس فنون و ها روش از استفاده امكان -
 (LMS).  آموزشي مديريت

 تعامالت افزايش به كه تدريسي فنون و ها روش از مجازي يها دوره آموزشي كادر اعضاء -
 استفاده كنند، مي كمك فراگيران خود بين تعامالت و فراگيران و آموزشگر بين آموزشي

 كنند.
 ونيكي،الكتر يادگيري نظام اثربخشي در آموزشي كادر نقش و اهميت به توجه با -

 و مديريت در توانايي همچون ييها ويژگي داراي كه شوند استفاده نظام اين در پرسنلي
 و مهارت دانشجويان، از پشتيباني آموزش، فرآيند در مجازي تعامل و حضور فراگيران، تشويق

 باشند. گري تسهيل و مثبت نگرش و تعاملي محيط تأمين در توانمندي الكترونيكي، تعهد
 طريق از جديد يها فناوري از استفاده امروزه كه، دهد مي نشان آمده ستده ب نتايج

 يادگيري نيازمند مديران و است مؤثر بسيار آموزش در مجازي هاي محيط ايجاد و طراحي
باشند از جمله  مي سازمان در گوناگون مديريتي يها سيستم كارگيري به و جديد هاي مهارت

 و يادگيري يها محيط طراحي براي كه لكترونيكيا دروازه و يادگيري مديريتسيستم 
 پژوهش يها يافته جست. بهره توان مي مطلوب آموزش فرايند به دستيابي و سازي پياده

 افراد براي شود، همراه روزانه كاري فعاليت با وقتي يادگيري كه است اين از حاكي همچنين
 و تر صرفه به مقرون ها سازمان براي شيوه اين فوايد گردد. مي تر آسان و تر دسترس قابل

 الزم همه، از بيش و گردند مي نفع ذي نيز ها سازمان افراد، عملكرد پيشرفت با است. كارآمدتر
 و استقالل خاطر به ديگر صورتي به يا الكترونيكي صورت به را يادگيري ارزش آنها كه است
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 چنين به دستيابي براي هك نمود توجه نكته اين به بايد همچنين شوند. متوجه خود عملكرد

 چه افزار سخت چه تكنولوژي نمايند. غلبه ها محدوديت برخي به بايد ها سازمان تصويري،
 در اصول ترين اساسي از يكي اينكه و باشد، ممكن و ثيرپذيرأت دسترس، در بايد افزار نرم

 و پسند ربركا قالبي در محتوا ارائه چگونگي الكترونيكي، يادگيري مجازي يها محيط طراحي
 را شده تعيين قبل از اهداف و كند ايجاد انگيزش هيادگيرند در كه نحوي به باشد، مي مطلوب
 نوين يها فناوري امروزه كه گفت توان مي شده مطرح مباحث به توجه با دهد. پوشش

 همه ديگر تعبير به و باشند آموزشي محافل و مراكز ههم اصلي و جزءالينفك بايد آموزشي
 در بايد آموزشي مديران بروند. نوين رويكردهاي استقبال به باز آغوش با بايد موزشيآ مراكز
 كه آمادگي و ريزي برنامه هزمين در اطالعات بكس :باشند داشته كافي اطالعات زير موارد
 ،ها فعاليت انجام براي نياز مورد منابع ،گيرندگان آموزش انتظارات هزمين در اطالعاتي شامل

 اطالعات كسب .آنهاست بر موفقيت و ها توانايي مختلف سطوح و ها برنامه حلمرا هماهنگي
 ميزان و دسترس در منابع با ارتباط در اطالعاتي كه كالس سازماندهي و مديريت هزمين در

 استفاده در آنها يها فعاليت وچگونگي كيفيت منابع، از استفاده در گيرندگان آموزش توانايي
 به راجع اطالعاتي كه تدريس هاي روش هدربار اطالعات كسب .ودش مي شامل را منابع از

 تجربيات و پژوهش و خالقيت يها روش كارگيري به تدريس، زمان تنظيم و سازماندهي
 اطالعاتي شامل كه گيرندگان آموزش با روابط هدربار اطالعات كسب طلبد. مي را يادگيري

 كيفيت هدربار اطالعات كسب ،بالعكس و گيرندگان آموزش با مدرس برخورد هنحو به راجع
 انتظارات تحصيلي، پيشرفت با ارتباط در اطالعاتي كه گيرندگان آموزش موفقيت و يادگيري
 هدربار اطالعات كسب شود. مي شامل را گيرندگان آموزش عملي و شفاهي توان ،مدرسان
 يها روش هدربار اطالعاتي زمينه اين در كه گيرندگان آموزش سوابق نگهداري چگونگي

 آموزشي مديران .است نياز سوابق ازروي ريزي برنامه پذيري امكان ميزان سوابق، آوري جمع
 آموزش با ارتباط جمله از مختلفي يها كانال از را خود اطالعات بايد اثربخش نظارت براي

 دست به آنان با  ميغيررس و  ميرس يها نشست و نظران صاحب و نمدرسا و گيرندگان
 اطالعات يا و ناقص اطالعات كه نمود توجه نكته اين به بايد اطالعات آوريجمع رد آورند.

 باشد. موقع به و دقيق بايد اطالعات دارد. همراه به باري زيان نتايج نادرست، ولي زياد
 انرژي، و هزينه ترينكم با توان هب كه گيرد قرار دسترس در و تهيه موقعي بايد اطالعات
 كيفي و  ميك هاي جنبه به بايد مؤثر كنترل و نظارت آورد. عمل به را مالز اصالحي اقدامات

 ابزارهاي ،بنابراين ؛باشد داشته توجه مسائل منفي و مثبت يها جنبه به چنينهم و
 اين از استفاده بدون گفت توان هب شايد باشد. مي كارگشا بسيار منظور بدين الكترونيك

 سازها، گزارش انواع اطالعاتي، هاي بانك و گيرد يمن صورت اثربخشي نظارت عمالً ابزارها
 و صحيح نظارت انجام براي را مديران همگي غيره و ها سايت وب و كاربردي افزارهاي نرم

 و ثرؤم يها گام اي وحرفه فني هاي برنامه در اطالعات فناوري هتوسع نمايند. مي كمك اصولي
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 نتيجه در و ها شيوه و ها روش ،ها امهبرن اهداف، كيفي تحول تواند مي كه است ماندگاري
 فناوري هتوسع با شود مي بيني پيش باشد. داشته دنبال به را مهارتي هاي آموزش اثربخشي
 و فني اموركاربردي قبيل از الينحل، مشكالت و ديرينه روياهاي اطالعات، و ارتباطات

 جاي به محوري ادگيرندهي كردن نهادينه فراگيران، نيازهاي و توانايي روي تمركز اي، حرفه
 محقق العمر مادام آموزش به بخشيدن اصالت باالخره و مربيان نقش تغيير و محوري كالس
 شد. خواهد

 منابع
 محمد  ترجمه ، تعليماتي  راهنمايي و  نظارت ،)1380( ؛ تمردي ، گال دامين ؛ا ، كيت ، اچسون

 . تربيت  كمال : تهران )، برنجي(  بهرنگي رضا
 شهر  ابتدايي  مدارس  مديران  آموزشي  نيازهاي  بررسي ،)1390( ؛غالمرضا ، احمدي

  هشمار ، هجدهم  سال ، تربيت و  تعليم  هفصلنام ،نظارتي هاي نقش  هزمين در  اصفهان
3. 
 كاربرد ، آموزشگاهي و  آموزشي  ديريتم ،)1374( ؛رضا محمد )، برنجي(  بهرنگي

 . تربيت  كمال : تهران ، نظارت و  يريز دربرنامه  مديريت  هاي نظريه
 قلمرو  مثابه  به  تعليماتي  راهنمايي و  نظارت  عملي فرآيند ،)1378( ؛احمد ، سلطاني

 )24و23(  هشمار ، ششم  هدور ، وپرورش  درآموزش  مديريت  فصلنامه ، اي حرفه
  پيشرفت بر  تعليماتي  راهنمايي و  نظارت  تأثيرات  بررسي ،)1371(  ؛علي ، عباسي

  علوم  دروس در  داران شهر  راهنمايي  دوم  پايه  آموزان دانش  تحصيلي
 . خوراسگان واحد آزاد  دانشگاه ، آموزشي  مديريت ارشد  كارشناسي  نامه پايان ، اجتماعي

 . دوران نشر : تهران ، آموزشي  مديريت  مقدمات ،)1389(  ؛علي بند، عالقه
 از برگرفته، عالي آموزش يها دگرگوني و اينترنتي هاي نشگاهدا؛ اصغر علي فرامرزيان،

 www.itanalyze.ir/index.php،                                                1387اينترنت:
 عالي آموزش نظام اطالعاتي هتوس كارهاي راه و ها چالش)،1385؛ (علي غالم منتظر،

 145-101 صص + الكترونيكي يادگيري همايش اولين مقاالت مجموعه،  ايران در
  ،زنجان

 . يسطرون نشر : تهران ، آموزشي  مديريت و  رهبري ،)1383( ؛سيدمحمد ، ميركمالي
 : تهران ، طوسي  علي محمد  هترجم . آموزشي  رهبري و  مديريت ،)1377( ؛ كيمبل وايلز،

   . دولتي مديريت آموزش مركز
Aury M. curbelo Agricultural Education Students Perception of Webct in 

Puerto Rico Available at www.webct confex.com /webct/2005/2005 
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 به روش اي حرفهسازمان آموزش فني و  تدوين استراتژي
 اي حرفه: مورد كاوي اداره كل آموزش فني و SWOT ماتريس

 استان يزد
 1حسين فالح
 2دكتر محمد تقي اميني

 چكيده
 راهبردهاي سازمان آموزش فني و و تهديدها ،ها فرصت ،ها ضعف ها، هدف از اين پژوهش تعيين توانايي

اساس چهارچوب  استان يزد بر اي حرفه   ا مطالعه موردي در حوزه آموزش فني وكشور و ب اي حرفه
اساس مدل  تصميم گيري بر و SWOTتحليل  الگوي تجزيه و جامع تدوين استراتژي با استفاده از

QSPM به منظورسازي سازمان  براي آماده ها سازمانريزي استراتژيك در  برنامهاز آنجا كه  باشد. مي 
و  هنگام در مقابل تغييرات محيط داخل و خارج سازمان ضروري استه مناسب و بي يپاسخگو

اي كشور نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نيست و با توجه به سهم و  سازمان آموزش فني و حرفه
هاي  هاي شغلي و فراهم نمودن زمينه ي مهارتي اين سازمان در بهبود مهارتها نقش باالي آموزش

هاي پيش روي خود را شناسايي و در  لبد كه اين سازمان با نگاهي راهبردي چالشط اشتغال، مي
ا بهبود بخشيده و در محيط پوياي امروزي از ر موقعيت خود 1404جهت كسب اهداف برنامه ايران 

سا ؤازر نفر 35طريق پرسشنامه از  در اين پژوهش اطالعات از ثبات و پايايي نسبي نيز برخوردار شود.
آوري گرديد. پس از  عنوان خبرگان جمع استان يزد به اي حرفهاسان اداره كل آموزش فني وو كارشن
نظر خبرگان و بكارگيري روش تحليل  ي وأگيري از روش دلفي با كمك و ر و بهره ها نشست

هاي استراتژيك سازمان گنجانده شد. بر اين اساس و با  ي الزم تهيه و در گزارهها محتوايي، پاسخ
اي كشور در كليات فرآيند  فلسفه مديريتي و اركان استراتژي سازمان آموزش فني و حرفه توجه به

 به ارزيابي نقاط ضعف و قوت SWOTريزي استراتژيك با استفاده از روش تحليل ماتريس برنامه
سپس از نظر درجه اهميت و  برون سازماني) پرداخته شد( ها ها و تهديد درون سازماني) و فرصت(

هاي برتر معرفي گرديد. نتايج  استراتژي QSPMبا روش  و نهايتاً بندي صورت گرفت رتبهاولويت 
) نشان داد كه سازمان در ابعاد سياستگذاري، منابع 22/2( تحليل ماتريس عوامل داخلي و   تجزيه

روست. تجزيه وتحليل ه ب هاي متعددي رو هاي آموزشي با ضعف انساني و شرايط حاكم بر نهاد
روي سازمان در ابعاد  هاي پيش ترين فرصت ) نيز نشان داد كه مهم79/2( عوامل خارجيماتريس 

ثير تغيير حاكميت سياسي برثبات مديريتي و أترين تهديدات ت سياسي، قانوني و اجتماعي است و مهم
بر همين اساس و مطابق با نتايج  نبود شناخت دقيق مردم از سازمان و جايگاه اجتماعي آن است.

عه، سه راهبرد سازماني شامل: استراتژي ادغام در وزارت آموزش عالي يا معاونت علمي فناوري مطال
رياست جمهور در قالب يك ساختار جانبي با بدنه اصلي، استراتژي برون سپاري و استراتژي 

استراتژي  ،ديپلماسي مهارت) و در كنار اين راهبردها( آموزشي، حقوقي و قانوني  هاي فني  همكاري
 باشد. اي، داراي اهميت مي و وظيفه اداره كل) ( ويژه در سطح بخشه توسعه منابع انساني ب

 ،SWOTماتريس ، محيط بيروني ،محيط دروني ،استراتژي، اي حرفهآموزش فني و : كليدي واژگان
 .QSPMماتريس 

                                                                                                                
                                                              MBA  ،Email: azmoon.yazd@yahoo.comكارشناس ارشد مديريت .  1
 .دانشيار گروه مديريت دانشگاه پيام نور.  2
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 مقدمه 
 فناوريلم و رشدي شتابان يافته و تحوالت ع ،متالطم كنوني كه تغييرات محيطي در دنياي

ها تنها با در نظر ريزي و مديريت بر سازمان زده است، برنامه  بر اين تغييرات به شدت دامن
كند. اين در واقع همان گرفتن شرايط و مقتضيات محيطي است كه موضوعيت پيدا مي

و  ها ريزي استراتژيك است كه با بررسي محيط خارجي و داخلي سازمان فرصت برنامه
موريت أكند و با توجه به م هاي داخلي را شناسايي مي ها و ضعف يطي و قوتتهديدهاي مح

نمايد و براي دستيابي به اين اهداف از  سازمان، اهداف بلند مدت براي سازمان را تنظيم مي
پردازد كه در صورت اجراي صحيح  هايي مي ي استراتژيك به انتخاب استراتژيها يبن گزينه

 ).1383آقازاده، ( دان رقابت شوندموجب موفقيت سازمان در مي
 ،اجتماعي ،هاي امروزي متأثر از تحوالت سياسيبدون شك فرآيند عمليات در سازمان

محيط دروني  ،تحوالتي چنين فرهنگي و تكنولوژيكي محيط آنهاست و همساز با ،اقتصادي
همسو شدن با  ها براي سازمان بنابراين،. كندآوري را تجربه ميهاي شگفتآنها نيز دگرگوني

هستند تا خود را با محيط  هاي كارآمد شيوهبه كارگيري  تشخيص و ، ناگزير به تحوالت
جهت پاسخگويي به نيازهاي  در هاي آموزشي سازمانپيرامون سازگار كنند. در اين راستا 

ر قاد هاي بازار گيري و شناخت فرصت اي براي رشد بوده و با بهره داراي پتانسيل بالقوه جامعه،
ژيك و مديريت  ريزي استرات ترين تدوين، استقرار برنامه تازهبه پيشرفت بسياري هستند. 

كه  طوريه اي براي برخورد با تغييرات است، ب يك است كه روش جامع و نظام يافته استرات
آورده و با استفاده از يك سيستم خدماتي  به دستمدير توانايي الزم براي اداره تصميمات را 

ي محيطي، زمينه رشد و پويايي سازمان ها هاي داخلي و فرصت با شناخت توانمنديكامل و 
اي، متولي امر  ) در ايران، سازمان آموزش فني و حرفه1384:3فروزنده، ( كند را فراهم مي

شود.   مي 1است كه منجر به دريافت گواهينامه مهارتي كوتاه مدت آموزشهاي غيررسمي و
 600هايي كه توسط بيش از اداره كل، اعم از آموزش 31در گستره اين عمليات آموزشي 

هزار آموزشگاه آزاد بخش خصوصي در اين 17مركز آموزش مهارتي دولتي و نيز از طريق 
سايت سازمان آموزش فني و  ( ال استپذيرد در سراسر كشور گسترده و فع حوزه صورت مي

 اي). حرفه

 روش شناسي
ت. در تدوين استراتژي كالن سازمان آموزش فني روش پژوهش صورت گرفته توصيفي اس 
هاي هنجاري و توصيفي معطوف نموديم. يعني در  كشور، توجه خود را به پژوهش اي حرفهو

پژوهش هنجاري فرآيندهاي آرماني سازمان مد نظر قرار گرفته و در پژوهش توصيفي بر  
 است. كيد شدهأرود ت كار ميه فرآيندهايي كه هنگام تدوين استراتژي ب

                                                                                                                
1. Skill Certificate 
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 جامعه آماري
سا و سرپرستان مراكز ؤجامعه مورد بررسي اين پژوهش عبارت بود از مديران، كارشناسان، ر

اي و افرادي كه به نحوي با بدنه مديريت عملياتي، مياني و عالي سازمان  وحرفه آموزش فني
 در ارتباط بودند.

 نمونه گيري
ي ها نا به مسائل استراتژيك در بخشالن آشئونفر از خبرگان و مس 35در اين پژوهش از  

 مختلف سازمان براي كسب ديدگاه و نظراتشان استفاده گرديده است.

 ها آوري داده ابزار جمع
با تكميل   در اين پژوهش از پرسشنامه باز و بسته و روش دلفي استفاده شده است. اعضا 

ي آن را بر عهده داشته اي كه خود اجرا پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در مصاحبه
يي در زمينه ها هاي مختلف حاوي پرسش ها در سر فصل است شركت كردند. پرسشنامه

 ها، تهديدها و نقاط قوت و ضعف سازمان  تنظيم شده است. فرصت

 له و اهداف پژوهشئبيان مس
ي يوسازي سازمان براي پاسخگ براي آماده ها در سازمانريزي استراتژيك  برنامهاز آنجا كه  

 و سازمان هنگام در مقابل تغييرات محيطي داخل و خارج سازمان ضروري استه مناسب و ب
اي كشور نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نيست و  با توجه به سهم و  حرفه و  آموزش فني

هاي شغلي و فراهم نمودن  ي مهارتي اين سازمان در بهبود مهارتها نقش باالي آموزش
هاي پيش روي خود را  طلبد كه اين سازمان با نگاهي راهبردي چالش ل، ميهاي اشتغا زمينه

موقعيت خودر ا بهبود بخشيده و در  1404شناسايي و در جهت كسب اهداف برنامه ايران 
 محيط پوياي امروزي از ثبات و پايايي نسبي نيز برخوردار شود. 

 مدل نظري پژوهش
 بنا شده است: 1شكل شماره  گام مطابق 6پايه  چارچوب مقاله حاضر بر 

 ادبيات تحقيق
نظران و  تعريف مديريت اتفاق نظر خاصي در دست نيست و صاحب  درباره: مديريت تعريف    

 .اند هاي گوناگون، تعاريف متفاوتي ارائه كرده نظريه پردازان علم مديريت با اهداف و سوگيري
 )1391القه بند،ع( عبارتست از  مديريتم عل مديريت از ديدگاه بزرگان

هاي  فراگرد هماهنگ سازي فعاليت)؛ 1924فالت( دادن كار به وسيله ديگران نر انجامه
 ثرؤايجاد محيطي م)؛ 1971دانلي و همكارانهاي گروهي ( فردي و گروهي براي تحقق هدف

)؛ 1972كونتز و اودانل( كنند هاي رسمي سازماني فعاليت مي براي افرادي كه در گروه
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هرسي و بالنچارد ( هاي سازماني ها براي تحقق هدف و به وسيله افراد و گروه با كاركردن

كاست و ( ها منابع انساني و مادي در جهت تحقق هدف سازي  هماهنگ)؛ 1972
رهبري و كنترل منابع  ،سازماندهي ،ريزي برنامه ،گيري فراگرد تصميم)؛ 1974رزنزويگ

 )؛1987 ،گريفين( اهداف سازمانر بخش منظور تحقق اثه ب ،مادي و اطالعاتي ،انساني
 استراتژي: 

ارتش، مركب   به معناي فرمانده strategema يوناني  از ريشهراهبرد) ( 1استراتژي  واژه     
مفهوم استراتژي ابتدا به  به معناي رهبر گرفته شده است. ago به معني ارتش و  stratosاز

ا جهت نيل به اهداف جنگ در علوم نظامي سازي نيروه تطبيق و هماهنگ هدايت، معناي فن
استراتژي عبارت است  :كند استراتژي را به اين صورت تعريف مي  2ندلرچ د.كار گرفته شه ب

و  ها از يك طرح واحد، همه جانبه و تلفيقي كه نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت
. سازد يسر ميدستيابي به اهداف اصلي سازمان را م تهديدهاي محيطي مربوط ساخته و

هاي اصلي و  الگوي منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشي يعنيگويد: استراتژي  يم 3اندروز
 .سايت رشد)( طرحهايي جهت دستيابي به اهداف

 

 
 
 

                                                                                                                
1. Sterategy 
2. Chandler,1962 
3.Andrews,1971 

 مراحل اجرايي پژوهش)1( شكل
 مراحل اجرايي

 ورودي)( 1مرحله 
 گام صفر: تشكيل گروه خبرگان

 ها : تعيين شاخص1گام
 (EFE)   عوامل خارجي :  تشكيل ماتريس2گام

  (IFE)  :  تشكيل ماتريس عوامل داخلي3گام
 مقايسه)( 2مرحله

  (IE)  : تشكيل ماتريس داخلي خارجي4گام
 (SWOT) :  تشكيل ماتريس سوات5گام

 تصميم گيري)(  4مرحله 
 QSPMروش  ي برتر باها : گزينش استراتژي6گام 
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 مفهوم مديريت استراتژيك
اي  يريت استراتژيك هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفهاز لحاظ مفهومي مد

). 1382:24ديويد، ( سازد به مقاصد خود دست يابد اي است كه سازمان را قادر مي چندگانه
اندازي از  فعاليت آينده براي  ثير متغيرهاي محيطي و ارائه چشمأتوجه به محيط، آگاهي از ت

 مديريت استراتژيك كند. ي برخورد با تغييرات مداوم را توجيه ميها، لزوم آمادگي برا سازمان
هاي  يند تضمين دستيابي سازمان به فوايد ناشي از به كارگيري استراتژيآعبارت است از فر

هاي سازمان در زمان  مطابق با نيازمندي ،استراتژي مناسبيك طبق اين بيان،  مناسب.
 اتژيك شامل شش گام متوالي و مستمر استيند مديريت استرآفر شود. مشخص تعريف مي

گيري  گذاري جهت پايه -2 تحليل محيطي  و  تجزيه -1): 1380داوري و شانه ساز زاده،(
 ها بسترسازي و اجراي استراتژي -5 ها تعيين و تدوين استراتژي -4گذاري  هدف -3 سازماني

 ها كنترل استراتژي -6

 سطوح مديريت استراتژيك
: هدف سطح كل سازمان ).1385:6اعرابي،(تراتژيك داراي سه سطح است فرآيند مديريت اس

از تدوين استراتژي در اين سطح، هدايت مجموعه و تخصيص بهينه منابع در آن است. 
 سطح بخشي/نامند.  هاي كل سازمان يا كل شركت مي هاي اين سطح را استراتژي استراتژي

ايي كه داراي واحدهاي مستقل مختلفي ه سازمان تجاري استراتژيك/ كسب وكار: در واحد
موريت أهاي سطح كل سازمان، براي هر بخش نيز م موريت و استراتژيأهستند در راستاي م

: اي سطح وظيفهشود.  كار ناميده مي و  هاي كسب شود كه استراتژ هايي تعيين مي و استراتژي
هر كدام از وظايف  هاي سطوح باالتر براي اساس اهداف و استراتژي در اين سطح نيز بر

 شود.  اي تعيين مي واحدهاي تجاري استراتژيك، راهبردهاي وظيفه

 چارچوب جامع تدوين استراتژي
ي ها در اندازه( ها شود كه براي انواع سازمان هايي ارائه مي در اين چهارچوب ابزارها و روش 

رزيابي و گزينش ي مناسب شناسايي، ا ها كند تا استراتژي گوناگون) مناسب است و كمك مي
نشان داده شده است  1  مراحل اجرايي پژوهش كه در نمودار شماره ).1385:7اعرابي،( شوند

 پايه همين چهارچوب صورت گرفته است. بر
در اين چارچوب محيط داخلي و خارجي سازمان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار 

و تهديدات محيطي شناسايي  ها  ترين نقاط قوت و ضعف داخلي و نيز فرصت گرفته؛ مهم
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شود، سپس در مرحله مقايسه برحسب ميزان اهميت اين عوامل به آنها نمره داده شده  مي

 2خارجي  ) و ماتريس عواملIFE( 1است كه در همين راستا از دو ماتريس عوامل داخلي
(EFE)  .ي خارجي و پرهيز ازها هر سازماني براي بهره جستن از فرصتاستفاده شده است 

هايي  بايد در صدد تدوين استراتژي ،اثرات ناشي از تهديدات خارجي يا كاهش دادن آنها
تواند موفقيت  و تهديدات خارجي مي ها برآيد. بدين دليل شناسايي، نظارت و ارزيابي فرصت

هايي  ها و توانايي نقاط قوت سازمان شامل مهارت. )1377سنجه،( سازمان را تضمين نمايد
سازد راهبردهايش را به درستي و به خوبي طراحي و اجرا كند.  را قادر مياست كه سازمان 

يي را انتخاب كنند كه  نقاط قوت آنها را تقويت ها ها در صدد هستند كه استراتژي سازمان
در مقابل، عواملي ضعف تلقي  و يا برطرف سازد. بخشيده ي آنها را بهبودها كرده و ضعف

توانست انجام دهد درحاليكه رقباي  ام آنها را ندارد يا قبالً ميشود كه سازمان توانايي انج مي
نكات زير در نظر گرفته  IFE). براي تهيه ماتريس 1378 رشيدي،( اصلي اين توانايي را دارند

 شوند.  پس از بررسي عوامل داخلي، عوامل شناخته شده فهرست مي شود. الف) مي
شود. اين ضريب بيانگر  بسيار مهم) داده مي( بي اهميت) تا يك( ب) به عوامل وزني از صفر

اهميت نسبي آن عامل در موفقيت شركت است. مجموع اين ضرايب بايد برابر عدد يك شود. 
 2بيانگر ضعف اساسي، نمره 1شود. نمره ج) به هريك از عوامل نمره يك تا چهار داده مي

شد. د) براي تعيين نمره با قوت بسيار باالي عامل مي 4نقطه قوت و نمره 3ضعف كم، نمره
هاي نهايي محاسبه  شود، مجموع نمره نهايي هر عامل، ضريب هر عامل در نمره آن ضرب مي

باشد بيانگر  5/2آيد. هـ) اگر نمره نهايي كمتر از  مي به دستشده و نمره نهايي سازمان 
نظر  بيانگر قوت سازمان از 5/2ضعف سازمان از نظر عوامل داخلي است و نمره بيش از 

نيز مراحل قبل در خصوص عوامل خارجي  EFEعوامل داخلي است. براي تهيه ماتريس 
تهديد معمولي،  2ي، نمرهبيانگر تهديد جد 1امل خارجي نمرهشود. در ماتريس عو تكرار مي

باشد  5/2باشد. اگر نمره نهايي كمتر از  فرصت طاليي مي 4فرصت معمولي و نمره 3نمره
 5/2هاي كمتري نسبت به تهديدات دارد و نمره بيش از  مان فرصتبيانگر اين است كه ساز

و با  SWOTهاي بيشتر است. در ادامه و در اين مرحله با استفاده از ماتريس  بيانگر فرصت
مقايسه بين عوامل داخلي و خارجي سازمان، چهار دسته استراتژي را براي سازمان مورد 

 :)1389اميني،( نماييم  مطالعه شناسايي مي
 ،با استفاده از نقاط قوت ها گيري از فرصت ): بهرهSO( ي تهاجميها استراتژي -1

                                                                                                                
1. Internal Factor Evaluation 
2. External Factor Evaluation 
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 ،): خنثي كردن تهديدهاي محيطي با استفاده از نقاط قوتST( ي رقابتيها استراتژي -2

 سازماني
هاي محيطي براي كاهش  ): بهره گيري از فرصتWO( ي محافظه كارانهها استراتژي -3

  ،نقاط ضعف
 ): مبارزه با تهديدها و نقاط ضعف مانند انحالل و ..WT( ي تدافعيها ژياسترات -4

 ها يافته
 (EFE)  اي حرفهماتريس ارزيابي عوامل خارجي آموزش فني و �
با توجه به اهميت حوزه كه ها و تهديدها  ترين فرصت ليست مهم،  1جدول شماره در     

فرصت  9ر ارزيابي عوامل خارجي آورده شده است. د ،هگرديدبررسي  خبرگان كاري و نظر
 .دهند در نظر گرفته شده است ثير قرار ميأرا تحت ت سازمانتهديد مهم كه  8مهم و 

 (IFE) اي حرفه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي آموزش فني و �
ضعف عمده  9قوت و  8 آمده است، 2كه در جدول شماره  در ارزيابي عوامل داخلي    

  .است شناسايي شده داخلي 
 : 1خارجي -ماتريس داخلي  �
هاي نهايي ارزيابي عوامل داخلي كه بر روي  دو بعد اصلي اين ماتريس شامل جمع نمره   

جمع  . در پژوهش حاضرها yشود و عوامل خارجي بر روي محور ها نشان داده ميxمحور 
وامل مرات ماتريس ارزيابي ع)؛ و جمع نIFE=  22/2( نمرات ماتريس ارزيابي عوامل داخلي

دليل ه شود كه ب مشخص مي 2) شده است و با توجه به شكل شماره EFE=  79/2( خارجي
) اين احتمال هست كه مجبور شود به Vموقعيت ( قرار گرفتن در نزديكي مركز ماتريس

) نيز وجود I ،II ،IV( هاي مجاور گيري در موقعيت فعاليت فعلي ادامه دهد ولي احتمال قرار
زياد شرايطي پيش خواهد آمد كه سازمان بايد به رشد، توسعه و گسترش دارد و به احتمال 

، ديگر راهبردهاي woهاي جديد نيز بپردازد بنابر اين عالوه بر راهبرد فعاليتها و ورود به حوزه
برحسب  ها گيري از استراتژي هاي مجاور نيز بايد مد نظر قرار گيرد. نحوه بهره موجود در خانه

 ):1385:148اعرابي،( سازمان بدين صورت استموقعيت استراتژيك 
  (I ،II ،IVي رشد و توسعه؛ها ): استراتژي 

  )III،V  ،  VIIاستراتژيهاي حفظ و نگهداري؛ :( 
  )VI، IIX ،IXاستراتژي برداشت يا انحالل :( 

                                                                                                                
1. Internal- External matrix 



   ...تدوين استراتژي سازمان آموزش فني و حرفه اي به روش                                   
 

 

302 
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4                      3        

5/2          2                 1 
  

 
تريس ارزيابي ي ماها نمره

 عوامل داخلي
 

  

 )  SWOT( ١تجزيه و تحليل سوات
ها،  گيرند، تا فرصت در تجزيه و تحليل سوات، عوامل خارجي و داخلي مورد بررسي قرار مي

نها آهاي سازمان شناسايي شده و براي رويارويي بهتر با  ها و ضعف تهديدها، قوت
اين تجزيه و تحليل از ماتريس سوات استفاده هاي مناسبي تدوين شوند. براي انجام  استراتژي

وسيله اطالعات مربوط به  شود. اين ماتريس يكي از ابزارهاي مهمي است كه مديران بدان مي
توانند با استفاده از آن و با توجه به ماتريس  كنند و مي عوامل داخلي و خارجي را مقايسه مي

توان  هاي ممكن را مي ه كنند. استراتژيئاراهاي ممكن را  اصلي، انواع استراتژي هاي استراتژي
. اين راهبردها از مقابله يك به يك برشمرد  WT،ST ، WO،SO گانه  چهار هاي در دسته

                                                                                                                
1. Strogth, Weaknes, Opertunity, Threat 
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به  3آيد كه در جدول شماره  مي به دست هاي سازمان و ضعف ها و تهديدها با قوت ها فرصت

ي چهارگانه بايد از نظرات ها ژي اختصار آورده شده است. براي تدوين هر كدام از استرات
خبرگان و كسانيكه در كسب و كار مربوطه صاحب نظر هستند و نسبت به موقعيت سازمان 

تواند در  هاي خالق مانند طوفان فكري مي واقفند استفاده نمود؛ و همچنين استفاده از تكنيك
هميت ). در اين مرحله قضاوت شهودي حائز ا1391فروزنده،(اين زمينه گره گشا باشد 

 باشد. مي

 )QSPM( ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي  :مرحله تصميم گيري
كنند كه  ها را مشخص مي تعريف: يك روش تحليلي كه بدان وسيله جذابيت نسبي استراتژي

چارچوب جامع تدوين استراتژي به عنوان يك چارچوب تحليلي مورد  چهارمدر مرحله 
ماتريس از شهودي  هاي قضاوت يت بخشيدن بهبه جهت عين گيرد. استفاده قرار مي

از ديدگاه نظري، با استفاده از ماتريس  .دشو مياستفاده ي ريزي استراتژيك كم برنامه
 هاي مختلف را مشخص كرد.  توان جذابيت نسبي استراتژي ي ميريزي استراتژيك كم برنامه
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 اي و تهديدهاي سازمان آموزش فني و حرفه ها فرصت)1( جدول

ضريب  وامل خارجيع 
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 اي هاي فني و حرفه ) حمايت مسئوالن از آموزش1
سال به باال از  15) امكان برخورداري گروه سني 2

 اي هاي فني و حرفه آموزش
اي و  دانش و فني و حرفه هاي كار و ) وجود هنرستان3

 هاي متقاضي استفاده از آموزش سازمان دانشگاه
) وجود صنايع جديد و رو به رشد در منطقه و نيازمند 4

 اي هاي فني و حرفه به آموزش
 آموختگان دانشگاهي نيازمند مهارت  ) وجود دانش5
 اي هاي فني و حرفه المللي گواهينامه ) اعتبار بين6
از توانايي بخش خصوصي براي ) امكان استفاده 7

 هاي آزاد وابسته به سازمان تأسيس آموزشگاه
وزارتخانه  5) قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر ادغام 8

 )53ماده (
 ه) قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر هماهنگي و ارائ9

 )21و 71ماده ( اي  هاي فني و حرفه آموزش
سازمان در حد ) ارتباط مراكز صنعتي و توليدي با 10

 باشد. مطلوب نمي
هاي مهارتي موازي در ساير  ) وجود آموزش11

 هاي دولتي دستگاه
اي در هاي سازمان فني و حرفه ) عدم تأثير گواهينامه12

 صنعت و در حقوق و مزاياي نيروي كار
هاي اشتغال در منطقه با برخي از  ) نبودن زمينه13

 هاي آموزشي موجود حرفه
افي جامعه و ناشناخته بودن جايگاه ) عدم شناخت ك14

 اجتماعي سازمان
هاي ) عدم حمايت مالي و قانوني مناسب از آموزشگاه15

 بخش خصوصي)( آزاد 
) عدم اطمينان جامعه و صنعت به توانايي 16

 كارآموختگان سازمان
) تأثير تغيير حاكميت سياسي كشور بر ثبات 17

 مديريتي سازمان

09/0 
09/0 
05/0 
06/0 
06/0 
06/0 
05/0 
05/0 
04/0 
06/0 
03/0 
06/0 
05/0 
07/0 
07/0 
06/0 
05/0 

3 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

27/0
36/0
15/0
18/0
24/0
24/0
20/0
2/0
16/0
12/0
06/0
06/0
10/0
14/0
14/0
12/0
05/0

 79/2  1جمع
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 ي سازمان آموزش فني و حرفه ايها و ضعف ها قوت )2( جدول 

ضريب داخلي عوامل 
نمرهرتبهاهميت

وت
ـــ

ـــ
قـ

 
ف

ـــ
ـــ

ضعـ
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ها 
 ها 

 هاي مجهز، مناسب، ) كارگاه1
 هاي تخصصي مربيان سازمان باال است. ) مهارت2

كرده با  ) وجود كاركنان و كارشناسان باتجربه و تحصيل3
 يمدارك دانشگاه

) عزم و عالقه سازمان براي پذيرش تغيير و تحوالت 4
 ساختاري

) امكان جذب نيروهاي آموزشي برحسب ضرورت به صورت5
 التدريس حق

 ها در مراكز آموزشي دولتي بودن  آموزش ) رايگان6
%)25% ، 75( هاي عملي به تئوري  ) نسبت باالي آموزش7
ه نياز صنعت وهاي سازمان باتوجه ب پذيري آموزش ) انعطاف8

 جامعه در كمترين زمان ممكن
) نبودن برنامه و سياستي پايدار در اهداف و شيوه مديريت 9

 سازمان
) نبودن ارتباط مؤثر و كارآمد بخش آموزش با ديگر 10

 جمله بخش سنجش و ارزشيابي هاي سازمان از بخش
 %)50( ) درصد افت و انصراف از دوره كارآموزان11

از (   حاكم بر نهادهاي آموزشي در سازمان) نبود قوانين 12
 لحاظ ساعت آموزش  و قوانين و مقررات ).

از ( مدت زمان استانداردهاي آموزشي ) تنوع بيش از حد 13
 چند ساعت تا چند صد ساعت متغير است).

 ) نبود سيستم جامع اطالعات مديريت و ارتقاء از درون14
زم براي احراز نامشخص بودن شرح وظايف و شرايط ال  ) 15

 شغل و ارزيابي عملكرد
نمودن بر  هاي عملي و تكيه  توجهي به آزمون ) كم16

 ارزشيابي تئوري
 هاي اطالعاتي موجود ) عدم يكپارچگي سيستم17

05/0
05/0
05/0
05/0
07/0
05/0
08/0
07/0
07/0
06/0
07/0
08/0
05/0
06/0
04/0
05/0
05/0

3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

15/0
15/0
15/0
15/0
21/0
20/0
32/0
21/0
07/0
12/0
07/0
08/0
10/0
06/0
08/0
05/0
05/0

22/2  1 جمع
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 اي حرفهآموزش فني و  (SWOT) ماتريس سوات  )3(جدول 
 (W) نقاط ضعف  (S) نقاط قوت  

 
 
 

 عـــوامـل داخـــلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـــوامـل خـــارجي

S (1  دارابودن
هاي مجهز با  كارگاه

 امكانات مناسب
S (2 هاي  مهارت

تخصصي مربيان سازمان 
 باال است.

S (3  وجود كاركنان و
كارشناسان باتجربه و 
 تحصيالت دانشگاهي

S (4  عزم و عالقه
سازمان براي پذيرش 

تغيير و تحوالت 
 ساختاري

S (5  امكان جذب
نيروهاي آموزشي 

برحسب ضرورت به 
 التدريس صورت حق

S (6 باالي  نسبت
هاي عملي به  آموزش
 %)25% به 75(تئوري 
S (8 پذيري  انعطاف

هاي سازمان  آموزش
باتوجه به نياز جامعه و 

 ضنعت

W (1 گذاري نبودن برنامه و سياست
پايدار در اهداف و شيوه مديريت 

 سازمان
W (2  نبودن ارتباط مؤثر و كارآمد

 هاي سازمان آموزش با ديگر بخش
W (3 راف از دوره درصد افت و انص

 %)50(كارآموزان 
W (4  نبود قوانين حاكم بر نهادهاي

كادر آموزشي (سازمان آموزشي در 
ساعت حضور و  44رسمي موظف به 

باشد). ساعت آموزش در هفته مي 36
W (5  تنوع بيش از حد ساعت

هاي  استاندارد آموزشي در حرفه
از چند ساعت تا چند صد (مختلف 

وز نمودن ساعت متغير است) و به ر
 آنها.

W (6  نبود سيستم جامع اطالعات
 مديريت و ارتقاء از درون

W (7  شرح وظايف و شرايط الزم
براي احراز شغل و ارزيابي عملكرد به

اي شفاف و آشكار مشخص  شيوه
 نيست.

W (8 هاي  كم توجهي به آزمون
 هاي تئوري عملي و تكيه بر ارزش

W (9 هاي  عدم يكپارچگي سيستم
 موجود اطالعاتي
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 يها استراتژيWO(SO) هاي  استراتژي (O) ها   فـرصت
O (1 والن ئحمايت مس

هاي فني  كشوري از آموزش
 اي و حرفه

O (2  امكان برخورداري
 15اي از افراد  طيف گسترده

 ها سال به باال از آموزش
O (3 هاي  وجود هنرستان

اي كار و دانش و فني و حرفه
و مراكز دانشگاهي متقاضي 

تفاده از خدمات آموزشي اس
 سازمان

O (4  وجود صنايع جديد و
رو به رشد در منطقه و 

 نيازمند آموزش
O (5 آموزان  وجود دانش

 فاقد مهارت
O (6 المللي  اعتبار بين

هاي فني و  گواهينامه
 اي حرفه

O (7  امكان استفاده از
توانايي بخش خصوصي براي 

تأسيس آموزشگاه آزاد 
 وابسته به سازمان

O (8  قانون برنامه پنجم
توسعه مبني بر 

 وزارتخانه5ادغام
O (9  قانون برنامه پنجم

توسعه مبني بر توسعه فني و
 اي حرفه

) استراتژي رشدوتوسعه1
سرپرستي) ( خارجي     

(S8 ، S7 ،  S4 ، O7 ، 
O1) 

) استراتژي مشاركت و 2
همكاريهاي فني آموزشي
              (S4، S7، S8، 

O5 ، O3، O7) 
 ) استراتژي ادغام3

(S1، S2، S3، S4، O8) 

 ) استراتژي ادغام1
(W1، W4، O9، O8، O6) 

) استراتژي مديريت منابع انساني2
(W6، W7، O2 ، O3 ، O4 ، O5) 

ي ها )استراتژي توسعه سيستم3
 ، W9 ، W8) يكپارجه    اطالعات 

W3 ، W2 ، O1 ، O2 ، O3 ، O4) 
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 WTهاي  استراتژي STهاي  تژياسترا (T( تهديدها 
T (1  عدم ارتباط با مراكز

 صنعتي و توليدي
T (2 هاي  وجود آموزش

مهارتي موازي درساير 
 هاي دولتي دستگاه
T (3  عدم تأثير
هاي سازمان در  گواهينامه

حقوق و مزاياي نيروي كار و 
 استخدام امور صنعت.

T (4  عدم شناخت و
مقبوليت جايگاه اجتماعي 

 سازمان
T (5  نبودن زمينه اشتغال

ها و آموزش  برخي از حرفه
 در منطقه

T (6  عدم حمايت مالي و
قانوني مناسب از 

 هاي آزاد آموزشگاه
T (7 عدم اطمينان جامعه و

صنعت به توانايي 
 كارآموختگان

T (8  تأثير تغيير حاكميت
ثبات  سياسي كشور بر

 مديريتي سازمان

 و ) استراتژي رشد1
 توسعه خارجي 

سرپرستي) (          
(S4 ، S7 ، S8 ، T6) 

) استراتزي اطالع 2
 رساني و بازاريابي

  (S1 ، S2 ، S5 ، T2 ، 
T7) 

هاي همكاري )استراتژي مشاركت و1
              فني و آموزشي  

(W5 ، T1، T2 ، T5 ، T7) 
 ) استراتژي مشاركت و2

قانونيهاي حقوقي و  همكاري  
 ، W3 ، T4 ديپلماسي مهارت)    ( 

T5) 
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 نحوه استخراج استراتژي از مقابله يك به يك عوامل )4(جدول 
  WO يها استراتژي SOي ها استراتژي

)  استراتژي رشد و توسعه خارجي 1
توسعه و بهبود سرپرستي) ( 

هاي آزاد آموزشگاه   
 (S8 ، S7 ،  S4 ، O7 ، O1) 

و  ) استراتژي مشاركت2
هاي فني آموزشي : ارائه  همكاري
هاي موردنياز صنعت و  آموزش

ها از طريق خريد خدمات با  دانشگاه
هاي آزاد همكاري آموزشگاه  

 (S4 ، S7 ، S8 ، O5 ، O3 ، O7) 
) استراتژي ادغام: پيگيري ادغام 3

اي زير  سازمان آموزش فني و حرفه
نظر وزارت علوم يا معاونت علمي 

 وريرييس جمه فناوري
     S1) ، S2 ، S3 ، S4 ، (O8 

ي ها )   استراتژي ادغام: تدوين مقررات و رويه1
عنوان يك سازمان جانبي با انعطاف  سهل تر به

وري با آفريني و نوآپذيري الزم جهت افزايش كار
 راهبرد مشخص و بلندمدت 

        (W1 ، W4 ، O6 ، O8 ، O9) 
جه ويژه به ) استراتژي مديريت منابع انساني: تو2

 مديريت منابع انساني
     (W6 ، W7 ، O2 ، O3 ، O4 ، O5) 

ي اطالعات ها )  استراتژي توسعه سيستم3
يكپارجه : استفاده از  سيستم اطالعات يكپارچه 

در واحدهاي  پذيرش آموزش و آزمون در 
هاي آزاد و دولتي وابسته  آموزشگاه  

 (W9 ، W8 ، W3 ، W2 ، O1 ، O2 ، O3 ، 
O4) 

 WTهاي  استراتژي STهاي  استراتژي
 )  استراتژي رشدوتوسعه خارجي 1

سرپرستي) :( توانمندسازي  
هاي آزاد  آموزشگاه               

(S4 ، S7 ، S8 ، T6) 
) استراتزي اطالع رساني و 2

رساني مناسب و  بازاريابي): اطالع
برگزاري مسابقات ملي مهارت و 
      حضور در المپيادهاي جهاني  
(S1 ، S2 ، S5 ، T2 ، T7) 

 

هاي  )  استراتژي مشاركت و همكاري1
آموزشي: تدوين استانداردهاي آموزشي با  فني

ها در قالب  ها و دانشگاه مشاركت صنايع و سازمان
 هاي مشخص و معين و چهارچوب

 W3) ، T4 ، (T5 
هاي حقوقي  همكاري ) استراتژي مشاركت و2

ي ها همكاري در برنامه وقانوني:  مشاركت و
منطقه اي و بين المللي، تصويب قوانين الزم با 
مشاركت اتحاديه كارگري و كارفرمايان و وزارت 
كار درخواست استخدام نيروي كار ماهر و تعيين 

مزاياي متناسب با مهارت فرد و الزام ارائه 
نامه مهارت براي انجام شغليگواه  

(W5 ، T1، T2 ، T5 ، T7) 
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                                                      ل ارائه ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كميمراح  
و تهديدات عمده خارجي و نقاط قوت و ضعف عمده داخلي در ستون طرف  ها فرصت .1

 شود.  ريزي استراتژيك كمي نوشته مي راست ماتريس برنامه
كه در موفقيت سازمان نقش عمده دارند وزن يا . به هر يك از عوامل داخلي يا خارجي 2

شود. اين ضرايب در يك ستون در طرف چپ هر يك از عوامل داخلي يا  ضريب داده مي
 شوند. خارجي نوشته مي

هايي كه سازمان بايد به اجرا در آورد مشخص شده و در رديف باالي  . استراتژي3
 .شوند ي نوشته ميريزي استراتژيك كم ماتريس برنامه

مقدار عددي كه جذابيت هر استراتژي را در يك ( گردد. هاي جذابيت مشخص مي نمره .4
 باشند: هاي جذابيت به اين شكل مي دهند.) نمره ها نشان مي مجموعه از استراتژي

؛ سپس سيار جذاب= ب4= داراي جذابيت معقول 3= تا حدي جذاب 2= بدون جذابيت 1 
مرحله دوم) ( دد. يعني مجموع حاصل ضرب ضريب گر هاي جذابيت محاسبه مي جمع نمره

دهنده جذابيت نسبي هر  هاي جذابيت نشان مرحله چهارم). جمع نمره( هاي جذابيت در نمره
ست كه تنها با توجه به اثر عوامل داخلي و خارجي مربوطه به دست ها يك از استراتژي

ريزي استراتژيك كمي  نامههاي ماتريس بر هاي جذابيت هر يك از ستون مجموع نمره آيد. مي
 دهد كه در هر مجموعه كدام استراتژي از جذابيت بيشتري برخوردار است. نشان مي

ها بيانگر  ي جذابيت در هر مجموعه از استراتژيها نكته: تفاوت فاحش بين مجموع نمره
ي برنامه ريزي استراتژيك ها كار برگ مطلوبيت يك استراتژي نسبت به استراتژي ديگر است.

ي:كم 
موريت، عوامل داخلي و خارجي أي جذاب: با در نظر داشتن مها . انتخاب استراتژي1

هاي قبل  استراتژي ممكن براي سطوح مختلف كه از طريق ماتريس ،سازمان يا كسب وكار
اند با استفاده از يك ماتريس ارزيابي و استراتژي مناسب براي سطوح مختلف  شناسايي شده

 گردد. گزينش مي
  QSPMهاي قبل و به خصوص ماتريس  : با توجه به كار برگها ترين استراتژي ابجذ 2

 هاي موجود ها از بين گزينه هاي برگزيده سطوح مختلف بهترين استراتژي استراتژي
براي ساز مان يا كسب و كار در جدولي نوشته  )هاي انتخاب شده براي اجرا استراتژي(

 شود. مي
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 QSPMس برنامه ريزي استراتژيك كمي) ماتري5جدول (

 بحث و نتيجه گيري 
 ي ممكن:ها شناسايي استراتژي

هاي  شامل استراتژي( تراتژي احصا شده در ماتريس سواتسبا عنايت به چهار دسته ا
WT،WO،ST،SO و با توجه به منطقه قرار گرفتن سازمان يا كسب و كار در ماتريس (

ريزي  داخلي و خارجي، آن دسته از استراتژهايي را جهت ارزيابي و انتخاب در ماتريس برنامه
ن شده در ماتريس داخلي و خارجي گزينيم كه مربوط به منطقه تعيي استراتژيك كمي بر مي

شوند كه با خانه  هايي در نظر گرفته مي باشند. بديهي است كه بدين منظور ابتدا استراتژي
مربوط به نقطه اصلي جايگاه سازمان در ماتريس داخلي و خارجي مطابقت داشته باشند، 

به نقاط فرعي ي احتمالي مربوط ها خانه( هاي مجاور ها از خانه سپس مهمترين استراتژي

هاي استراتژي
موردنظر

 عوامل

ضريب
اهميت

استراتژي 
 ادغام

استراتژي 
 توسعه

 منابع انساني

استراتژي 
سيستم 
اطالعات 
 يكپارچه

استراتژي 
 سرپرستي 

توسعه (
هاي  آموزشگاه
 آزاد)

 استراتژي
مشاركت و 
همكاريهاي 

 آموزشي

استراتژي 
مشاركت و 
همكاريهاي 

قوقي و قانونيح

نمره 
جذابيت

جمع 
نمره

نمره 
جذابيت

جمع 
نمره

نمره 
جذابيت

جمع 
نمره

نمره 
جذابيت

جمع 
نمره

نمره 
جذابيت

جمع
نمره

 نمره
جذابيت

جمع
نمره

وت
ـــ

ق
 ها 

هاي  . كارگاه1
مجهز با 
امكانات 
 مناسب

 

05/0
05/0
05/0
05/0
07/0
05/0
08/0
07/0

4 
3 
3 
4 
2 
2 
3 
2 

20/0
15/0
15/0
20/0
14/0
10/0
24/0
14/0

1 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 

05/0
20/0
20/0
15/0
21/0
05/0
08/0
07/0

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

05/0
05/0
05/0
10/0
07/0
05/0
08/0
07/0

1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

05/0
05/0
05/0
15/0
07/0
05/0
16/0
07/0

1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 

05/0
15/0
05/0
05/0
14/0
05/0
16/0
21/0

3 
4 
3 
2 
2 
1 
2 
1 

15/0
20/0
15/0
10/0
14/0
05/0
16/0
07/0

ـف
ـــ

ضعـ
 ها 

. نبودن 1
برنامه و 

گذاري سياست
پايدار در 
اهداف و 

هاي  شيوه
 مديريت

07/0
06/0
08/0
08/0
05/0
06/0
04/0
05/0
05/0

4 
2 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 

28/0
12/0
24/0
32/0
10/0
12/0
04/0
05/0
05/0

3 
2 
2 
3 
1 
4 
4 
1 
1 

21/0
12/0
16/0
24/0
05/0
24/0
16/0
05/0
05/0

2 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 

14/0
24/0
08/0
08/0
10/0
12/0
08/0
10/0
20/0

2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

14/0
18/0
24/0
08/0
10/0
06/0
04/0
10/0
10/0

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

14/0
06/0
08/0
08/0
10/0
06/0
04/0
05/0
05/0

2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14/0
06/0
24/0
08/0
05/0
06/0
04/0
05/0
05/0

79/1 52/1 69/1 66/1 29/2 64/2  جمع عوامل داخلي
جمع عوامل داخلي 

17/3 46/3 76/3 92/2 89/3 07/5   و خارجي
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از آنجا كه مطابق  شوند. حاصل از لحاظ نمودن انحراف معيار نقطه اصلي) در نظر گرفته مي

ايم و باتوجه به انحراف معيار  محافظه كارانه) قرار گرفته( WOاي  در موقعيت نقطه 2شكل 
ر ي بهتگيري كم نمرات نهايي، و با توجه به مجموع  امتيازات كسب شده در ماتريس تصميم

خارجي ايجاد شود كه در  -است كه به جاي انتخاب يك خانه، يك منطقه از ماتريس داخلي
كنيم، بنابراين:  شامل تهاجمي و رقابتي نيز استفاده مي  اين حالت از چند نوع استراتژي

 باشد: اي به ترتيب به شرح زير مي هاي سازمان آموزش فني وحرفه بهترين استراتژي
اي به  شود سازمان آموزش فني و حرفه ر همين اساس پيشنهاد مي.استراتژي ادغام: ب1

ي آموزش باشد در كنار ساختارها عنوان يك ساختارجانبي كه ارگانيك، منعطف و پويا مي
ي كارايي ها تبي اين است كه ضمن دارا بودن مزيت ساختار جانعالي قرار گيرد. نقطه قو
ي)، مزاياي انعطاف پذيري حاصل از كار از طريق استاندارد ساز( سطح باالي بوروكراسي

 ). 1388رابينز ، ( آورد مي به دستآفريني دروني را نيز 
دنبال ايجاد ه اين راهبرد ب  توسعه كاركنان)؛( . استراتژي مديريت منابع انساني،2 

حداكثر هماهنگي ميان كاركنان و سازمان است. در اين زمينه چهار رويكرد وجود دارد كه 
ليت اجتماعي در عمليات كسب و كار سازماني، ئوز: آموزش رسمي براي تلفيق مسعبارتند ا

). با توجه به اينكه مطالعه و 1385قلي پور،  ( سنجش، تجارب شغلي، و ارتباطات بين فردي
پژوهش حاضر در سطح اداره كل انجام گرفته است، اين راهبرد نگاه كشوري ندارد و بهتر 

 نيز بررسي شود و پس از آن به كل سازمان تعميم يابد. است كه در ديگر ادارات كل 
هاي  توسعه و حمايت از آموزشگاه شامل سرپرستي)،( . استراتژي رشد و توسعه خارجي 3

اي كه  گونهه سپاري دارد، ب  كيد بر برونأاي. در حقيقت اين راهبرد ت حرفه  و  آزاد فني
 خش خصوصي فراهم شود.تر ب ها و تسهيالت الزم براي حضور گسترده حمايت

هاي آموزشي: از جمله تدوين استانداردهاي آموزشي با  . استراتژي مشاركت و همكاري4
اي كه  گونهه ن و استاندارد شده بهاي معي ها در قالب و چهارچوب اهمشاركت صنايع و دانشگ

 گذاري بر مبناي واحد درسي وجود داشته باشد.  امكان ارزش
هاي حقوقي و قانوني: اين راهبرد، مشاركت و همكاري  مكاري. استراتژي مشاركت و ه5

المللي، تصويب قوانين الزم با مشاركت اتحاديه كارگري و  اي و بين ي منطقهها در برنامه
كارفرمايان و وزارت كار، درخواست استخدام نيروي كار ماهر و تعيين مزاياي متناسب با 

شود. تركيب و تلفيق  براي انجام شغل را شامل ميمهارت فرد و الزام ارائه گواهينامه مهارت 
اي و  هاي داخلي براي حضور در بازار منطقه ) در راستاي استفاده از ظرفيت5و  4( دو راهبرد 

ها و  وجود ظرفيت توان نام برد. ديپلماسي مهارت) مي(عنوان  جهاني است كه از آن به
ارتي نيروي انساني سبب شده است تا هاي مه توانمنديهاي بالفعل كشورمان در عرصه آموزش

ها در داخل كشور، فصل نويني را  عالوه بر تالش در جهت توسعه و ترويج فرهنگ اين آموزش
المللي براي انتقال تجارب،  المللي و البته يافتن بازارهاي بين هاي بين در توسعه همكاري
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خام فرستي  و م غيرهدفمندجاي اعزاه ب( هاي مهارتي و نيز صدور نيروي كار ماهر توانمندي

اي  در قالب برنامه ي متنوع  ديپلماسي مهارتها گيري از ظرفيت بهره نيروي كار) بگشايد
هاي اقتصادي، فرهنگي و ... براي  فرابخشي نه تنها بهره منسجم و هماهنگ ميان بخشي و

 ي نيز خواهد بود راه آورده، تأمين كننده منافع ملهمه جمهوري اسالمي ايران ب
 ). 1392براتي،(

. استراتژي سيستم اطالعات يكپارچه در فرآيندهاي آموزش: اين راهبرد به منظور 6
كيد أگيري از  فناوري اطالعات در جهت ايجاد مزيت رقابتي براي  سازمان مورد ت بهره
 باشد.  مي

 منابع 
 .174شماره ، مجله تدبير ها برنامه ريزي استراتژيك در سازمان)، 1383( شم؛ها  آقازاده،

تدوين استراتژي با استفاده از ماتريس ، )1389( اميني، محمدتقي و سماواتيان اكرم؛ 
 74، فرايند مديريت و توسعه شماره سوات

 41-79صص ؛مديريت استراتژيك،)، 1380(  ؛شانه ساززاده، محمد حسن؛ داوري، دردانه
 .31و

 دي الواني و حسن دانايي فرد. ترجمه سيد مه تئوري سازمان؛)، 1388( رابينز، استيفن؛
ارزيابي محيط ، نگرش تحليلي بر برنامه ريزي استراتژيك)، 1378(رشيدي، عليرضا؛ 

 .59روش شماره  خارجي؛
ترجمه حافظ كمال هدايت و محمد روشن؛ مديريت پنجمين فرمان؛ )، 1377(سنگه، پيتر؛ 

 صنعتي.
 .چاپ بيست و پنجم ،يرايش سومو نشر روان، ؛مديريت عمومي، )1391( ؛علي ،عالقه بند

  ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي،  مديريت استراتژيك،، )1386(فرد آر، ديويد؛ 
 هاي فرهنگي. انتشارات دفتر پژوهش

برنامه ريزي و مديريت )؛ 1391(اميني، محمدتقي؛ خباز باويل صمد؛ فروزنده، لطف اهللا؛ 
 ، پيام نور.يژ يك با رويكرد تدوين استرات استرات

تدوين استراتژي مديريت منابع انساني يك شركت )، 1385( قلي پور، احمدرضا؛
 چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت ، SWOTتوليدي با مدل 

: سايتعمومي-ديپلماسي-بمثابه-مهارت-ديپلماسي ،)1392( ؛رضا ،براتي     
 http:// WWW.taamolnews.ir/fa/news/54442/  

 http://WWW.daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-pagehistory.php 
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 و اروميه شهرستان مراكز در شغلي و آموزشيه مشاور و راهنمايي
 آن ارزيابي براي الگويي ارائه

1درشكي رضايي معصومه   
2جاني حسين مجدد فاطمه   

  چكيده
 اجتماعي – اقتصاديه توسع در ناپذير انكار و اصلي عوامل از يكي ماهر انساني نيروي كه آنجا از

 راستا اين در است آمد وكار ماهر انساني نيروي كننده تأمين اي رفهح و فني آموزش و است كشور هر
 آن از و برگزيند را شغلي سرانجام بايد هرفرد و است زندگي يها فعاليت ترين اساسي از يكي اشتغال
 كدؤم ILO كار الملي بين سازمان مختلف يها نامه توصيه و ها مقاوله دهد. ادامه اش زندگي به طريق

 مهارت است. آن همراه حداقل يا و شغلي برآموزش مقدم همواره شغلي همشاور باحثم كه است آن
 و كارآيي براي باشد. فرد شغلي ريزي برنامه از ميمه بخش تواند مي شغلي مشاوره همراه آمورزي
 است مطرح الؤس اين اكنون شود. مي نمايان پيش از بيش اشتغال، براي انساني نيروي سازي توانمند

 راهنمايي اثربخشي ميزان بخواهيم اگر همچنين داشته؟ عهده بر وظايفي چه شغلي مايراهن كه
 اين در ما است؟ كدام آن سنجش پرسشنامه نماييم، گيري اندازه را مراجعين به شده ارائه شغلي

 كاملي تصوير،اي حرفه و فني آموزش مراكز براي شغلي راهنمايي مطلوب سيستم ارائه هدف با تحقيق
 و ارائه را فرآيند اين مديريت مدل نيز و كارآموزان به شغلي همشاور و راهنمايي ارائه يندآفر از

 پژوهشي مقاله اين .دهيم مي قرار محققين اختيار در بخشي اثر ميزان بررسي جهت نيز ابزارهايي
 عتبرم منابع از اطالعات آوري جمع براي و باشد مي تحليلي – توصيفي آن در كار روش كه است كيفي

 ارائه در قدم اولين .است شده استفاده مرتبط يها مقاله و موردي يها پژوهش اسناد، روز، به و
 مراجع به شغلي آموزشي مشاوره و راهنمايي ارائه از عبارت اي حرفهو فني يها آموزش آميز موفقيت

 بازار در وجودم شغلي يها فرصت و طرف يك از خود عالئق و توانايي به نسبت بايد مراجع باشد. مي
 كه ببيند آموزش اي حرفه در بتواند تا گردد هاآن انطباق به قادر و كند پيدا آگاهي ديگر طرف از كار

 با اي حرفه و فني آموزش مراكز در مشاوره و راهنمايي چنانچه .باشد داشته پايدار اشتغال امكان
 و  سازماني برون و  ميعمو نظر از وكاركرد اهداف تحقق به توان مي گردد اجرا قواعد و اصول رعايت

 كارآموزان به شغلي راهنمايي بخشي اثر ميزان بررسي براي بود. اميدوار سازماني درون تخصصي
 استفاده اروميه برادران و خواهران مراكز از سال فصول ماهه سه طي موجود اطالعات و مستندات

 و فني يها آموزش كه دارند داللت رام اين بر پژوهش از آمدهبه دست  اطالعات نتايج .است شده
  و داشته انساني نيروي تربيت ماهر نيمه و ماهر كار نيروي پرورش در توجهي قابل توفيق ،اي حرفه

 نمايند. نقش ايفاي انسانيه سرماي جهت در ميانبر راه يك عنوان به توانند مي
 شغلي. موفقيت شغلي، رضايت شغلي،ه مشاور آموزشي،ه مشاور :كليدي واژگان

                                                                                                                
                                                 Email: rezaei1384@mihanmail.ir  ،وشغلي آموزشي مشاور كارشناس .1
  ي. دكتر جويدانش .2
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 مقدمه
 زندگي چهره كه گرفته ايفزآينده سرعت چنان اخير دهه چند در تكنولوژي و علوم پيشرفت
 ها كشور اجتماعي و اقتصادي اوضاع در و ساخته دگرگون كلي طوربه را انسان وتمدن

 اي وحرفه فني آموزش  نقش تحوالت اين جريان در است. آورده وجود به را عظيمي تحوالت
 قدم اولين و است پذير انكار رشد حال در جوامع در كار آماده و ماهر انساني نيروي تربيت در
 مراجع به شغلي و آموزشيه مشاور و راهنمايي ارائه از عبارت ها آموزش آميز موفقيت ارائه در
 بازار در شغلي هاي فرصت و طرف يك از خود عاليق و توانايي به نسبت بايد مراجع باشد. مي
 آموزش شغلي در بتواند تا گردد آنها انطباق به قادر و كرده پيدا آگاهي ديگر فطر از كار

 فكر يدهيزا صرفاً كه نيست مطلبي راهنمايي و مشاوره .باشد تهداش پيشرفت امكان كه ببيند
 نظر و اسالمي منابع ساير و احاديث و قرآن به مراجعه با، زيرا باشد اخيره ده چند بشر

 در است. شده بيان وفور به هدايت و راهنمايي يها شيوه اسالمي تربيت و تعليم كارشناسان
 جامعه نياز اساس بر را خاص معناي در راهنمايي 1پارسونز فرانك نام به كشيشي1906 سال

 و يابيشغل در را آمريكا جامعه بيكاران تا كوشيد پارسونز كرد. آغاز شغلي راهنمايي با
 مريكاآ در رسمي طوربه بار اولين براي را شغلي ماييراهن نتيجه در و كند كمك اشتغال
 در تدريج به منظم طوربه راهنمايي خدمات ارائه طرح، اين از پس ساخت. مطرح

 در شد. آغاز آنها امكانات و نيازها اساس بر جهان نقاط ساير متعدد ؤسساتم و مراكزآموزشي
 صنايع سازمان و كار وزارت مشاركت با 1332 سال در نقشه و طرح بر مبتني راهنمايي ايران
 سال در شد. آغاز كارمندان صحيح انتصاب و انتخاب براي المللي بين عمران هيئت و كشور
 وپرورش آموزش وزارت يها برنامه و مطالعاته ادار در روانشناسي تحقيقاته داير 1344
 منظور به پرورش و آموزش در مشاوره و راهنمايي رسمي طور به135.سال شدودر ايجاد
 مطرح آينده در درست اشتغال تنهاي در و تحصيليه رشت انتخاب براي آموزان دانش به كمك

  ).29ص ،1376آبادي، شفيع( شد
 و فني هايآموزش نوسازي و توسعه راستاي در نيز ايحرفه و فني آموزش سازمان در
 جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارمه برنام هايسياست از يكي كه ايحرفه

 و كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان پيشنهاد اساسبر رودمي شمار به ايران اسالمي
ه توسع راستاي در جمهوري رياست نهاد راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت تصويب
 شد. تأسيس1387 سال در آموزش شغلي هدايت و مشاوره مديريت مهارت، ملي سازمان
 و اهداف ها،سياست مجموعه كارشناسي هايبررسي و مطالعات انجام از پس آن متعاقب
 گرديد تدوين ايحرفه و فني آموزش مراكز در شغلي مشاوره و راهنمايي خدمات

                                                                                                                
1. frankparsons  
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 ).1390 اي حرفهو فني آموزش سازمان آموزشي مشاوره و راهنمايي اجرايي دستورالعمل(

 كه است آن كدؤم ILOكار يلالمل بين سازمان مختلف هاينامهوتوصيه هامقاوله همچنين
 است. آن همراه حداقل يا و شغلي برآموزش مقدم همواره شغلي و آموزشي مشاوره مباحث

 زندگي سراسر در شغلي هايريزيبرنامه نيازمند كار بازار كاوش و خود ارزيابي براي فرد هر
 ريزي برنامه از ميمه بخش تواندمي شغلي مشاوره همراه آمورزي مهارت باشد.مي خود كاري
 از يابد افزايش مشاوره و راهنمايي ساعات هرچه است داده نشان تجربه باشد. فرد شغلي
 وسعت، گستردگي به توجه با جوامع در و شد خواهد كاسته كنندگان تحصيل ترك تعداد

 براي آموختگان مهارت و است مشكل حرفه، و شغل انتخاب، هاگزينه تنوع، تعدد، اطالعات
 توجه با بايد سرانجام انساني هر و دارد نياز راهنمايي و مشاوره كمك به مناسب گيري متصمي

 برگزيند مناسبي شغل جامعه، امكانات و نيازها گرفتن نظر در با و خويش رغبت و استعداد به
 جمله، از مختلف جهات از اي حرفه و فني آموزش مراكز كارآموزان ناهمگني كه آنجا از و

 رسمي غير هاي آموزش نمودن متمايز ثرؤم عوامل از قبلي تجربيات و سن ،تحصيالت سطح
 چنين در بنابراين باشد.مي پرورش و آموزش سازمان رسمي يها آموزش با اي حرفه فني

 براي مراكز، آموزشي مشاوران و مربيان توسط آموزان كار هدايت و مشاوره لزوم شرايطي
 ،جباري( شود مي نمايان پيش از بيش اشتغال، براي انساني نيروي سازيتوانمند و كارآيي
 را اي حرفهو فني آموزش مراكز كنندگان مراجعه اكثر ).1383فارس استان مورديه مطالع

 كه اميد اين به هستند شغلي رشته يك در مهارت كسب پي در كه دهند مي تشكيل افرادي
 الزم افراد اين براي ورزند الاشتغ رشته آن در آميز موفقيت طور هب آموزشه دور طي از پس
 شغلي و آموزشي راهنماي كه است مطرح الؤس اين اكنون .شود هارائ شغلي راهنمايي است
 اختيار در را ياطالعات چه و باشد داشته بايد هايي مهارت چه ،داشته برعهده وظايفي چه

 مدلي چه از ؟است كدام شغلي راهنمايي و مشاوره امر در ثرؤم فرآيند ؟دهد قرار مراجعين
 به كنيم مي سعي تحقيق اين در ما ؟دكر استفاده شغلي مشاوره و راهنمايي مديريت براي

 .دهيم پاسخ فوق ؤاالتس

       تحقيقه پيشين و تاريخچه
 آموختگان مهارت و مراجعان به كه است مداومي و  پيوسته جريان شغلي مشاوره و راهنمايي

 شغلي نيازهاي نيز و ها محدوديت ،ها رغبت ،ها داداستع شناخت اساس بر تا شود مي كمك
 موفقيت طور هب آموزشيه دور گذراندن از پس و كنند انتخاب مناسب شغلي بتواند جامعه

 :است مرحله سه شامل كه ورزند تغالاش شغل آن به بخشي رضايت و آميز
 كارآموز هاي محدوديت و ها رغبت ،ها استعداد شناخت .1
  جامعه شغلي هاي فرصت و مشاغل خصوصيات شناخت .2
  شغلي خصوصيات با ان كارآموز فردي خصوصيات بين منطقي سازشي برقراري .3
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 قابل پژوهشي و نظري بستر كه هستند متغيرهايي زمره از شغلي ترفيعات و موفقيت

 موفقيت كه است باور اين بر )2004( 1باروش است. شده فراهم آنها براي تاكنون توجهي
 توانمي كه است افراد براي دلخواه مورد و مطلوب پيامدهاي ايموعهمج بر مشتمل شغلي،

 خشنودي،( شناختي دستاوردهاي بقاء، ياگيري، و پيشرفت شامل اصلي، طبقه چند در را آنها
 و پژوهشي توجهات روند نمود. بندي طبقه زندگي كيفيت و خودشكوفايي) و نفس عزت

 پيشرفت و موفقيت كه نقشي ثيرأت تحت شدت به متغيرها اين به مختلف پژوهشگران نظري
 اساس بر است. بوده دارد و داشته سازماني و فردي كارايي و اثربخشي ايجاد در شغلي

 اين مفهوم و معنا گرفت، قرار اشاره مورد باروش توسط كه شغلي موفقيت اصلي يها مشخصه
 اين عينيه جنب گيرد. مي بر در را عيني و ذهنيه جنب دو شغل، مفهوم و معنا با همسو متغير
 ذهنيه جنب مقابل در و ترفيعات ميزان و سازمان در فرد پايه مزايا، و حقوق سطح را پديده

 را هاآن كارش در حضور زمان طول در فرد كه كارهايي و امور از رضايت شغلي، رضايت را آن
 افراد نزد يشغل موفقيت مفهوم و معنا از اعظمي بخش پژوهشگران باور به دهد.مي انجام
 در حضور هنگام فرد كه لذتي ميزان و شغلي رضايت و دارد روانشناختي و ذهني جنبه

 گل( است آن هايلفهؤم ترين مهم از كار با شدن عجين ميزان يعني كندمي تجربه كار محيط
 شغلي مشاوره ثيرأت«بررسي به خود پژوهش در )1384( محمدخاني ).1389 قضوي، و پرور

 »اصفهان استان اجتماعي امور و كار اداره كارمندان شغلي رضايت و وري هرهب افزايش بر
 نتايج بودند. گواه) گروه نفر 20 و آزمايش گروه نفر 20( نفر 40وي پژوهش نمونه پرداخت.
 بر ولي است، ثرؤم كارمندان وري بهره ميزان افزايش بر شغليه مشاور كه داد نشان پژوهش
 روش بخشي اثر« بررسي به پژوهشي در )1385( اميني ارد.ند ثيرأت آنان شغلي رضايت
 پژوهشه نمون پرداخت. »يدك پيشرو سازي اتوبوس شركت كارگران افزايش بر شغلي مشاوره

 شده كارگران شغلي رضايت افزايش باعث شغلي مشاوره كه داد نشان نتايج بود. نفر 24 وي
 شغليه مشاور ثيرأت بررسي به وهشيپژ در )1387( سوداني و آبادي شفيع است.احياكننده،

 نتايج بود. نفر 40 پژوهشه نمون پرداختند. »آزاد دانشگاه كاركنان شغلي فرسودگي بر
 به است. بوده ثرؤم كاركنان شغلي فرسودگي كاهش بر شغلي مشاوره كه داد نشان پژوهش

 و استعداد با متناسب و موقع به و بسنجد را كودك قريحه و طبع بايد معلم سينا ابن نظر
 تأكيد ضمن اسكندر بن كيكاوس كند. راهنمايي مناسب شغل گزينش جهت در را او هوش،

 از يكي را هنر و دانش كسب طبقات،ه هم براي آموزي پيشه و شغل يادگيري لــزوم بر
 بايد معلم است معتقد نيز طوسي نصيرالدين خواجه شمارد.مي پرورش و آموزش هايهدف

 و كند معين تحصيلي رشته او براي و كند كشف را او استعداد و شناسدب را كودك طبيعت
 و صنعت آموختن پرورش، و آموزش مهم هايهدف از يكي رو، اين از بياموزد. وي به را هنري

                                                                                                                
1. barros 
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 براي كارگران ترينمناسب استخدام با رابطه در نيز1تايلر ديدگاه است. آموزان دانش به هنر
 در شغلي راهنمايي گسترش در وري، بهره و كارآمدي بردن باال منظور به ها كارخانه در كار

 مختلف كارهاي دادن انجام براي الزم زمان گيري اندازه با تايلر داشت. سزايي هب نقش جهان
 سرعت هافعاليت دادن انجام در كه پرداختمي كارگراني از دسته آن استخدام به هاكارگاه در

  .داشتند بيشتري
 مورد در )VO.C.H،1997( توسط  آمريكا كشور در شده انجامه لعمطا يك براساس

 هاآموزش اين به كه بودند باور اين بر %76 اي حرفه و فني آموزش عملكردهاي و جايگاه
 آموزش و فني ديدگان آموزش كه داشتند قبول آنان %90گردد. مبذول بيشتري توجه
 %92 داشت. خواهند عمومي هايزشآمو به نسبت را باالتري مالي دريافت شانس اي حرفه
 باالي مراتب در تحصيل ادامه به را افراده عالق اي حرفه و فني هايآموزش كه بودند موافق
 را كاري محيط در كارآموزي و شاگردي استاد هايآموزش %98 بخشد.مي ارتقاء اي،حرفه
 جايگاه فاقد را اي فهحر و فني هايآموزش آنان از %4 فقط و دانستند ضروري فراگيران براي

ه سرماي تشكيله زمين در اي حرفه و فني آموزش مراكز موفقيت نمودند. منظور باال شغلي
 انساني سرمايه( خراسان استان در كارآفريني و يريپذاشتغاله روحي پرورش نيز و انساني

 يبررس مرتضوي) ودكتر فر سليمي دكتر - اي وحرفه وفني آموزش رويكرد در وكارآفريني
 است. شده جسته سود مشاهده و پرسشنامه بر مبتني پيمايشي تحقيق طبق كه است شده
 گانهسيزده مراكز اي حرفه و فني ديدگان آموزش از نفر 13485 تحقيق اين آماريه جامع

 - تصادفي گيرينمونه روش از استفاده با كه باشدمي 1382-1378 هاي سال در خراسان
 بر تحقيق از آمده دست به نتايج و شدند انتخاب نمونه عنوان به نآنا از نفر 1432 ،طبقاتي

 نيروي پرورش در توجهي قابل توفيق ،اي حرفه و فني هاي آموزش كه دارند داللت امر اين
 در بر ميان راه يك عنوان به توانند مي  و داشته كارآفرين انساني نيروي تربيت و ماهر كار

 مايند.ن نقش ايفاي انساني سرمايه جهت

 شناسي روش
ه بهين الگوي ارائه به موجود مقاالت و تحقيقات ساير نتايج بر مروري با پژوهش، اين در

 مورد روش و است كيفي تحقيق يك حاضر پژوهش دارد. اختصاص شغليه مشاور و راهنمايي
 متنوع ابزارهاي از االتؤس پاسخ يافتن براي .باشد مي تحليلي – توصيفي آن در استفاده

 ،موجود مدارك و اسناد بررسي ،تطبيقي و اي كتابخانه مطالعات مانند اطالعات آوري دگر
 و آگاه كارشناسان و متخصصين هاي ديدگاه بررسي و سازمان هاي سياست و اهداف
 .است شده استفاده يافته سازمان مهني يها مصاحبه طريق از آموختگان مهارت
 

                                                                                                                
1. tyler 
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    ونتايج ها داده تحليل
 راهنمايي ارائه از عبارتست ،اي حرفهو فني هاي آموزش آميز موفقيت ارائه در قدم اولين

 و طرف يك از خود عالئق و توانايي به نسبت بايد مراجع اشدب مي مراجع به شغلي و آموزشي
 آنها انطباق به قادر و كرده پيدا آگاهي ديگر طرف از كار بازار در موجود شغلي هاي فرصت
 فرديش هاي توانمندي از استفاده و موفقيت امكان كه،ببيند آموزش شغلي در بتواند تا ،گردد

 نتايج( مراكز در مشاوره و راهنمايي موجود اسناد و مستندات به توجه با .باشد داشته را
 برادران مركز هاي كارگاه از تعدادي در شغلي و آموزشي راهنمايي و مشاوره خدمات از حاصل
 وكاركردهاي اهداف تحقق به توان مي گردد، ارائه آمده، يقتحق اين در كه صورتي به اروميه)

 )سازماني درون( تخصصي منظر زا همچنين و )سازمان برون(  ميعمو نظر از سازمان در زير
  .بود اميدوار

  سازماني برون و  ميعمو نظر از الف:
  جامعه انساني و معنوي و مادي يها سرمايه اتالف از جلوگيري -
  آنها پيشبرد به كمك و اشتغالزايي هاي سياست تكميل و حمايت -
  وكاريابي جايايي يها هزينه كاهش -
  افراد استعداد و عالئق و ها مهارت با متناسب مناسب كاريابي در انتظار زمان كاهش -
  عاليق و تحصيلي و آموزشيه حرف با مناسب كار كردن پيدا طريق از شغلي تثبيت -
  جوانان به آن صحيح انعكاس و اشتغال وضعيت تغييرات درك -
  زنان خصوص هب جوانان براي خانگي كار و كسب توسعه-
  سازماني درون و اختصاصي نظر از ب:
  مهارتي هاي آموزش وكارآيي بخشي اثر افزايش -
  وكاربردي مهارتي هاي آموزش با كار نيروي سازي توانمند به كمك -
  روز تكنولوژي با همگام  آموزشي كزمرا در كاربردي يها حرفه معرفي -
 سازي غني و كيفيت ارتقاء جهت در آموزشي هاي فرصت معرفي و پيشنهادات ارائه -
  آموزشي يها ريزي برنامه در آموزشي دورهاي
  مهارتي هاي آموزش سوي به انگيزه وايجاد جوانان جذب افزايش -
  مراكز آموزشي سيستم به ها ورودي پايش و اصالح -

 هاي كارگاه در آموختگان مهارت از  اشتغال وضعيت رهگيري فرآيند طي در همچنين و
 نشان دارد وجود مطلوبي حد در شغلي و آموزشي مشاوره خدمات كه اروميه شهرستان

 يافته اشتغال آموختگان مهارت مندي رضايت و اشتغال بين مثبت تنگاتنگه رابط ،دهنده
 آموزي حرفهه مشاور وكمك آگاهي با آموزشيه دور شروع از قبل كه آموزشي،ه دور با مرتبط

 .دارد وجود است كرده شروع اشتغال براي  فردي توانايي با مطابق قوي انگيزه با را
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 )،نفر200 از بيش( يافته اشتغال آموختگان مهارت از يافته سازمان نيمه يها مصاحبه طي

 از كامل آشنايي با آموزشي،ه دور اب مرتبط يافتگان اشتغال از درصد 69 اخير سال 2 طي در
 به اقدام ،فردي عالئق و استعداد و توانايي به توجه با آگاهانه انتخاب با ،مركز مشاوره خدمات
 عنايت با نموده رضايت اعالم  خود كار كسب و شغل از يافتگان اشتغال  و نموده آموزي مهارت

  .داشتند درخواست سازمان از را زشيآمو و شغلي ارتقاء براي الزم انگيزه شغلي موفقيت به

 سيستم در شغلي و آموزشي مشاوره فرآيند پيشنهادي مدل اجزا
  بازاركار وتقاضاي عرضه و مهارتي هاي آموزش

 بازار بين است پلي و ارتباط ايجاد حقيقت در شغلي و آموزشي هدايت و مشاوره خدمات ارائه
 و مند هعالق متقاضيان به هنگام به و مناسب اطالعات ارائه با كه آموزي حرفه بازار و كار

 آموزشيه دور صحيح انتخاب ازطريق شغل انتخاب در گيري تصميم به كمك بر عالوه مستعد
 پذيري اشتغال باعث شغلي هاي وكاريابي كارفرمايان و اقتصادي هاي بنگاه تعامل با همچنين و
 مراكز  ميتما در فعاليت اين رائها بر مديريت .شود مي كار يها محيط و شغل با سازگاري و

 تدوين ،ريزي برنامه و سنجي نياز ،گذاري سياست مستلزم اي حرفه و فني آموزش
 عالقه و استعداد شناسايي منظور به مناسب ابزارهاي شناخت و الگوها و ها دستورالعمل

 از تبطمر مشاغل و آموزشي يها  حرفه با افراد هاي ويژگي بين تناسب ايجاد و كارآموزان
 لحاظ از مشاوره و راهنمايي مدل اجزا اساس براين .است كار بازار دقيق شناخت طريق

 از است عبارت شغلي و آموزشي
  آموزشي لحاظ از الف:

 كار با هماهنگي و تعامل ،كار بازار مطالعه با آموزشي مشاوران :محلي كار بازار -1
 تكنولوژي از آگاهي با و شغلي اطالعات بانك از استفاده ،ها كاريابي،استاني اشتغال گروهاي

 يها دوره آموختگان مهارت اشتغال وضعيت رهگيري نتايج از برداري بهره با همچنين و روز
 با  كافي اطالعات و شناخت با مراجع تا داده ارائه مراجع به را الزم آگاهي امكان حد تا ،قبلي
 .نمايد آموزي حرفه به اقدام خود خاص شرايط به توجه
 با بايد آموزشي هاي برنامه ههم اثربخشي، و كارايي منظور به آموزشي: سنجي يازن -2

 موضوع اين بايد ،بيفتد اتفاق واقعي آموزش اينكه از قبل شوند. آغاز آموزشي نيازسنجي
 .شود داده آموزش چگونه و چرا جايي، چه وقتي، چه چيزي، چه كسي، چه كه شود مشخص

 براي چيزي چه است كشور در مهارتي هاي آموزش متولي ازمانس كه امر اين انجام منظور به
 كمك با و نمايد عملياتي بررسي از بعد را است نياز شاغلين مهارت ارتقاء و كار جويندگان

 صحيح برنامه ارائه با سازمان عاليه اهداف تايراس در را الزم راهنمايي مشاور سنجي، نياز
 اجازه آموزشي مدير به نيازسنجي نتايج .باشد شتهدا تواند مي بسزايي نقش مراجعان براي
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 -1:كند شناسايي اساسي خيلي الؤس دو به پاسخگويي طريق از را آموزشي اهداف تا دهد مي
 است؟ نياز مورد آموزشي چه -2 دارد؟ نياز آموزش به كسي چه

 غليش انداز وچشم كار بازار وضعيت از اطالعات ارائه با :انساني نيرويه عرض و آموزش -3
 كار نيروي آموزش در ثريؤم نقش توانند مي آموزشي سنجي نياز با همگام آموزشي يها دوره

 .نمايند فراهم وكار كسب محيط براي را پايدار اشتغال با
 اطالعات داشتن بر عالوه شغل، و مهارت انتخاب براي :مناسب شغل به دستيابي -4
 اساس بر بالقوه استعدادهاي و هابترغ عاليق، كشف جامعه، امكانات و مشاغله دربار دقيق

 و آموزشيه دور انتخاب در عوامل ثرترينؤم جزء تواندمي نيز صحيح خودشناسي يك
 در و گرددمي ايجــاد هم انگيزه استعداد، و عاليق كنار در زيرا باشد. شغل و آموزي مهارت
-فعاليت توانمي فردي، هايتفاوت به توجه با گردد.مي شكوفـا فـــرد هايتوانايي آن مقابل
 و دانش و ساخت هماهنگ مراجع و سازمان هدف به دستيابي جهت در را متفاوت افراد هاي

 آورد. دستبه را شغل براي الزم يها مهارت
 آموزشيه برنام كه صورتي در ،شد اشاره باال در كه مواردي به توجه با :رضايتمندي -5

 مراكز بين هم و شاغل و مهارتي يانمتقاض  بين هم رضايت احساس شود، اجرا صحيح
  .شد خواهد مشهود آموختگان مهارت درص و رهگيري ،ارزشيابي از بعد آموزشي

 مسلماً ،برنامه اين آميز موفقيت اجراي با :مهارتي و فني هاي آموزش وري بهره و ارتقاء -6
 را الزمه هاي مهارت و ها آموزش فرآيند، اين اجراي با كه كنند مي تالش فني و آموزشي مراكز

 داشته كار نيروي توسط را ها آموزش از الزم بهروري و داده ارتقاء اهداف پيشبرد جهت در
  .باشند
 و ارتقاء با كه است بديهي :سازمان آموزشي سيستم و كار بازار عملكرد سطح افزايش 

  .داشت خواهند مثبتي عملكرد آموزشي وسيستم وكار كسب محيط ،انساني نيروي بهروري
  كار بازار لحاظ از ب:
 شد) ارائه باال در توضيحات( :محلي كار بازار -1
 يا عملكرد ملزومات شناسايي  مرحله اين در نيازسنجي از هدف آموزشي: سنجي نياز -2

 در ماهر نيمه و ماهر انساني نيروي دهي جهت به كمك منظور به سازمان يك نيازهاي
 هستند مدنظر نيازهايي يعني باشد. مي د،نردا خاصي آموزش به نياز كه وكار كسب هاي بخش

 دارند اقتصادي هاي بنگاه و سازماني هاي فعاليت و اهداف بخشي  رضايت با نزديكي ارتباط كه
 كسب محيط از نيازسنجي جا اين در شوند. مي كيفيت با خدمات و وري بهره بهبود باعث و

 .است مراكز يآموزش يها برنامه تعريف براي اقتصادي هاي بنگاه و وكار
 ،نسبي تعادل به توان مي كارفرمايان نياز درخواست و سنجي نياز با :كار بازار تقاضاي -3
 اطالعات بايد مشاور و بود اميدوار كار بازار و مهارتي هاي آموزش متولي هاي سازمان ميان
 .اشدب داشته آموختگان ومهارت مراجعان براي مشاوره خدمات ارائه براي زمينه، اين در كافي
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 كار بازار واقعي نياز براساس آموزش و سنجي نياز با :مناسب كار نيروي به دستيابي -4

 .يافت خواهند دست متخصص، انساني نيروي يك به نيز كارفرمايان
 هاي آموزشه عرض  بين هماهنگي با شد، عنوان باال موارد در چنانچه :مندي رضايت -5

 و كارفرمايان بين در رضايت احساس ديگر طرف از كار بازار تقاضاي و سو يك از مهارتي
 .آمد خواهد جودو هب آموزشي سازمان

 فني هاي آموزش از رضايت با كارفرمايان :مهارتي و فني هاي آموزش وري بهره و ارتقاء -6
 اقتصادي بنگاه در شاغل يها تكنسين و كارگران شغلي و مهارت ارتقاء در تالش ،اي حرفه و

 .نمود خواهند
 هاي آموزش ميان تعامل با سازمان: آموزشي سيستم و كار بازار ملكردع سطح افزايش -7

  .آمد خواهد وجود هب وكار كسب يها محيط در مثبتي عملكرد بازار نياز و مهارتي
 

 
   

 
    

  
 

   
          

 
 

             
 

                                                                                          
 
 
 

 مهارتي و فني هاي آموزش وري بهره و ارتقاء
 
 

 سازمان آموزشي سيستم و كار بازار عملكرد سطح افزايش
  آموزشي سيستم براي شغلي و آموزشي مشاوره و راهنمايي فرآيند - نمودار

 كار بازار تقاضاي و عرضه و

 آموزشي سنجي نياز
 آموزشي سنجي نياز

 نيروي وعرضه آموزش
 انساني

 شغل به دستيابي
 مناسب

راهنما
 يي

 بازار

 تقاضاي

 به دستيابي
 كار نيروي

 مندي رضايت
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 گيري نتيجه و بحث
 با مرتبط اشتغال احتمال بر مثبت اثر شغلي و آموزشيه مشاور كه داد نشان پژوهش نتايج
 بازار در موجود يها فرصت با كارجويان كه شودمي باعث شغلي مشاوره دارد. آموزشيه دور
 همچنين بيابند. را خود دلخواه شغل بتوانند آنها شودمي باعث امر اين و شوند آشنا كار

 هايتوانايي به بيشتر آنها شودمي باعث و نموده تقويت را كارجويان نفس عزت شغليه مشاور
 براي اشتغال از بعد و باشند داشته آموزشيه دور با مرتبط  اشتغال در سعي و شوند آگاه خود

 .باشند داشته تالش مكمل يها حرفه در آموزش و مهارت ارتقاء
 يعني شغلي موفقيت بر مثبتي اثر شغليه مشاور كه داد نشان پژوهش هاييافته

 اميني، پژوهش با سو هم يافته اين دارد. شغل با شدن عجين و شغلي رضايت آن هاي لفهؤم
 رضايت افزايش بر ديويس شغلي سازگاريه شيو به شغلي مشاوره بخشي اثر 1385( زهرا

 و خود هايتوانايي به كارجويان نمودن آگاه طريق از شغليه مشاور باشد.مي )كارگران شغلي
 است مناسب، شغل تنياف براي جستجو همچنين

 را خود عالقه مورد شغل فرد وقتي همچنين شود.مي آنان شغلي رضايت افزايش موجب
 و اهداف تحقق با  شغلي و آموزشيه مشاور همچنين و  ،شودمي عجين بيشتر آن با يافت،

 درون( تخصصي منظر از همچنين و ) سازماني برون(  ميعمو نظر از سازمان در كاركردهاي
 ارائه ذيل پيشنهادات و كارهاراه تحقيق نتايج به توجه با .دارد مطلوبي عملكرد ي)سازمان

 گردد. مي

 هاپيشنهاد و راهكارها
 اهداف ترينمهم از يكي توانمند و كارشناس انساني نيروي تركيب و كيفيت حاضر حال در 

 آگاهي و ييدانا عنصر در كه اقتصادي است. اقتصاديه توسع و رشد كننده تعيين نهادهاي
 شرايط كردن فرآهم در جامعه يك در اي حرفه و فني آموزش نظام رسالت اينبنابر است.
 و اقتصادي كردهاي كار بررسي بعد از مختلف ابعاد در افراد يها قابليت توسعه و رشد

 منطقي هرچه براي تالشي اي حرفه و فني آموزش نظام هايمسئوليت اهم از پايدار اشتغالي
 طور به اجتماعي مقتضيات با آموزش هايروش و محتوي اهداف، كردن تركممح و كردن
 تنگناهاي وجود اين با است. توجه قابل ويژه طور به جوامع شغلي نيازهاي و گير همه

 و تكنولوژي سطح تفاوت آموزشي،ه دور بودن كوتاه كارگاهي، تجهيزات كمبود آموزشي،
 ثرؤم آموزشي مراكز توفيقات كاهش در صنعت در ابهمش موارد با مقايسه در كارگاهي وسايل

 نظام و اي حرفه و فني آموزش نظام بين پلي ايجاد براي تالشي بايستي بنابراين است. بوده
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 اين در ورد.آ وجود به كار دنياي و پايدار اشتغال با آموزش ساختن مرتبط و جامعه اقتصادي

 توانمند كارشناسان توسط شغلي مشاوره و آموزشي هدايت ارائه با تواندمي سازمان راستا
 جهت برسد. پايدار اشتغال با مأتو مهارت ملي سازمان اهداف از مهم بخشي به تواند مي

 اي حرفهو فني آموزش مراكز شغلي و آموزشي مشاوره و راهنمايي يها حوزه كارايي افزايش
 .گردد مي ارائه ذيل بشرح راهكارهايي كشور
 جايگاه و نقش تبيين و مشاوره خدمات بيشتر و بهتر هرچه يمعرف جهت در تالش -1

  اي حرفهو فني آموزش مراكز در هدف جامعه در آن
 شغلي المعارف ةداير انتشار و تنظيم و شغلي اطالعات رساني روز هب و آوري جمع -2
  كار بازار تحليل و تجزيه -3
 مراكز توسط شغلي رغبت و استعداد شخصيت، شناخت هايتست ابداع و تنظيم -4
 شغليه مشاور
 ايجاد و اطالعات فناوري مانند شغلي هدايت امر در نوين هايتكنولوژي از استفاده -5
 شغلي رساني اطالع جامع نظام

 فني آموزش مراكزه كلي در شغلي و آموزشي مشاوره هاي پست وگسترش ايجاد -6
  كشور اي حرفهو

 با آشنا نا پرسنل جاي هب مشاوره امر در تخصصم و توانمند انساني نيروي از استفاده -7
 وشغلي آموزشي مشاورهه مقول

 خدمات به نسبت كارآموزان بيشتر چه هر سازي اعتماد اجراي جهت در تالش -8
 .وشغلي آموزشي مشاوره كارشناسان و مسئوالن توسط مشاوره

 منابع
 به شغلي مشاوره ثيرأت ،)1387( ؛منصور سوداني، ؛عبداهللا آبادي، شفيع ؛منيژه احياكنند،

 آزاد دانشگاه كاركنان شغلي فرسودگي بر ديويس شغلي سازگاريه شيو
 .1-24 :38 شناسي، روان در پژوهش و دانش بهبهان، واحد اسالمي

 بر ديويس شغلي سازگاريه شيو به شغلي مشاوره بخشي اثر ،)1385( ؛زهرا اميني،
 نامه پايان ،يدك پيشرو سازي اتوبوس شركت كارگران شغلي رضايت افزايش

 طباطبايي. عالمه دانشگاه ارشد كارشناسي
 و فني آزاد و دولتي هاي آموزشگاه اشتغال وضعيت بررسي)، 1383؛ (سوسن ،جباري

 پژوهشي طرح ،فارس) استان موردي مطالعه( اي حرفه
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 1390 آموزشي مشاوره مديريت ،آموزشي مشاوره و راهنمايي اجرايي العمل دستور
 در كارآفريني و انسانيه سرماي ،)1380؛ (سعيد ،مرتضوي و ؛مصطفي فر، سليمي

 مقاله ،خراسان) موردي مطالعه( اي حرفه و فني رويكرد
 نشر هفتم چاپ شغلي و تحصيليه مشاور و راهنمايي )،1386؛ (عبداهللا ،آبادي شفيع

 .سمت
 .فلسفه انتشاراتي سسهؤم ،شغل آگاهانه انتخاب)، 1389( ؛شيده تجريشي، عابدي
 اله قدرت ترجمه: ،اجتماعي علوم در آمار كاربرد بر اي مقدمه ،)1384(  ؛نورمن كورتز،

 ني. نشر تهران: تيموري.
 اقدامات و ها سياست و اجتماعي حمايت نقش، )1389( ؛اصغر قضوي، ؛محسن پرور، گل

 .21-29 ):1( 5 معاصر، روانشناسي شغلي، موفقيت در سازماني
 سازگاري روش به شغليه مشاور ثيرأت بررسي، )1384( ؛السادات خليفه محمدخاني،

 امور و كار اداره كارمندان شغلي رضايت و وري بهره افزايش بر ديويس شغلي
 اصفهان. دانشگاه ارشد كارشناسي نامه پايان اصفهان، استان اجتماعي

  تهران، )1382( ؛كار بازار در شغلي رساني اطالع نقش همايش مقاالت مجموعه
 خواهران و برادران مركز( ؛آموختگان مهارت اشتغال وضعيت رهگيري آمار مستندات

 ،اروميه)
 

 
 

 
 

 
 



 
 

هاي رقابتي پايدار مؤسسات كارآموزي فني و شناسايي مزيت
 ي آزاد استان گلستانها موردي آموزشگاه همطالع. اي آزاد حرفه

 1ابراهيم پفاژ
 2شهريار نيرومند
  3فرهاد شادكام
 4فريده روشنفر

 چكيده 
فقيت تجاري ي اقتصادي بزرگترين عامل موها ي رقابتي براي بنگاهها شناسايي، كسب و يا ايجاد مزيت

 هي نوين رقابتي و استفادها ي رقابتي و كاربرد مؤثر روشها است. ايجاد و حفظ و توسعه مزيت هاآن
وري و حضور پايدار در محيط  تواند منجر به افزايش بهره ميي در اختيار ها بهينه از منابع و سرمايه

ه به رسالت آموزشي خود براي آزاد با توج  اي حرفهرقابتي مؤسسات گردد. مؤسسات كارآموزي فني و 
يك بنگاه  عنوان بهاي و هدايت كارجويان به بازار كار  ي حرفهها سطح شايستگي ارتقاءايجاد و 
فعاليت و در  هي رقابتي موفقيت خود را در عرصها كارگيري مزيته توانند با شناسايي و ب مياقتصادي 

مين نمايند. اين پژوهش سعي دارد تا با ي آزاد و مؤسسات آموزشي تضها رقابت با ساير آموزشگاه
آزاد بر مبناي اهداف فعاليت   اي حرفهي رقابتي پايدار مؤسسات كارآموزي فني و ها شناسايي مزيت

آن به مؤسسات، آنان را در حضور موفق و مؤثر در صحنه رقابتي ياري نمايد. در اين  ارائهشغلي و 
نامه محقق ساخته كه روايي آن با تفاده از پرسشاس پژوهش از روش ميداني و اسنادي استفاده و با

آوري  مراجعه به خبرگان و پايايي آن نيز توسط آزمون آلفاي كرونباخ به اثبات رسيده نسبت به جمع
آمده از اين پژوهش حاكي از آن  به دستداده و سپس تجزيه و تحليل آن اقدام شده است. نتايج 

صورت ه و هدايت صحيح شغلي كارآموز  جهت اشتغال ب است كه مؤثرترين مزيت رقابتي مشاوره
براي جذب  ها رايگان قبل از ثبت نام و بعد از قبولي در آزمون بوده و عوامل: نرخ شهريه مناسب دوره

روزآوري مهارت مربيان با دانش روز و ه و ب ءبيشتر كار آموز، تبليغات گسترده و هدفمند و ارتقا
، نقش عامل اعتبار سنجي باشند. ضمناً اين پژوهش ميي مؤثر ها مزيت از ديگر  اي حرفهي ها صالحيت

 آموزشگاه را ضعيف ارزيابي نموده است. همندي از رتب آزاد و بهره  اي حرفهمؤسسات فني و 
 

 . اي حرفهي فني و ها مزيت رقابتي، مؤسسات كارآموزي آزاد، آموزشواژگان كليدي: 

                                                                                                                
                                                               Email: e_pofazh@mihanmail.ir. كارشناسي ارشد مديريت آموزشي،  1
                                                                       Email: shahriar172@yahoo.comوري آموزشي، ا. كارشناس فن 2
                               Email: farhad.shadkam@gmail.com . دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات، 3
                                                Email: faridehroshanfar@yahoo.com. كارشناسي زيست شناسي علوم گياهي،  4
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 مقدمه  
ي مناسب ها هدف توانمندسازي نيروي انساني و ايجاد زمينه آموزي با فرهنگ مهارت هتوسع

مل استقالل و خودكفايي كشور است. ترين عوا ي شاغلين، از مهمها مهارت ارتقاءاشتغال و نيز 
ي ها سطح شايستگي ارتقاءموريت أكشور با م  اي حرفهدر اين راستا سازمان آموزش فني و 

سسات كارآموزي آزاد ؤفناوري، حمايت مؤثر از م در چارچوب نظام آموزش مهارت و  اي حرفه
پرند و ( يكي از راهبردهاي اساسي خود برگزيده است عنوان بهرا   اي حرفهفني و 
سطح  ارتقاءكوشند تا با هدف  مينيز   اي حرفهي آزاد فني و ها ). آموزشگاه1390ديگران،

ي رقابتي خود نسبت ها تمزي ههاي عملي متقاضيان، ضمن ايجاد و توسع دانش فني و مهارت
رونق بخشيدن به  به سايرين، بيشترين جذب ونگهداشت كارآموز را داشته باشند و با

 ي آموزشي خود به سود بيشتري نيز دست يابند.ها فعاليت
تعدادي از تعاريف ارائه شده توسط براي درك مناسب از مفهوم مزيت رقابتي 

 شود: مينظران ارائه  صاحب
ارت از ميزان فزوني جذابيت پيشنهادهاي شركت در مقايسه با رقبا از مزيت رقابتي عب«

 ).1390كيگان،( »نظر مشتريان است
ها يا ابعاد هر شركتي است كه آن را قادر به ارائه خدمات  مزيت رقابتي تمايز در ويژگي«

  ).1392وب سايت رجيران،( »كند ميارزش بهتر) به مشتريان ( بهتر از رقبا 
ها  هاي قابل ارائه شركت براي مشتريان است به نحوي كه اين ارزش ي ارزشمزيت رقابت«

  ).1392وب سايت رجيران،( »ي مشتري باالتر استها از هزينه
توجه به تعاريف فوق و ساير تعاريف ارائه شده در مورد مزيت رقابتي گوياي اين است كه 

ي ها ده شركت و ارزشي عرضه شها ي مورد نظر مشتري، ارزشها ارتباط مستقيم ارزش
كند. چنانچه از  ميعرضه شده توسط رقباي شركت الزامات و ابعاد مزيت رقابتي را تعيين 

ي عرضه شده رقبا بيشتر به ها ي عرضه شده شركت با ارزشها ديدگاه مشتري مقايسه ارزش
ت توان گفت كه آن شرك مير باشد  ت ات او سازگارتر و نزديكرهاي مورد نظر و انتظا ارزش

نحوي كه اين مزيت   در يك يا چند شاخص نسبت به رقباي خود داراي مزيت رقابتي است به
بازار نسبت به رقباي خود در نزديكي به مشتري و تسخير  هشود كه شركت در عرص ميباعث 

 قلب وي برتري داشته باشد. 
ـابتي را هاي مرتبط با مزيت رق بررسي مباني نظري بيانگر اين است كه مفاهيم و تئوري

 هاي قابليتتوان در سه دسته نگرش كلي شامل تئوري مزيت رقابتي بر مبناي منابع و  مي
ي ها سازماني، تئوري شبكه تعاملي كسب و كار و تئوري مزيت رقابتي برمبناي ويژگي

 هاي موجود مقاله حاضر سعي كرد كه با توجه به تئوري محيطي ارائه داد. در اين راستا و با
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چوب مناسبي از مفهوم، انواع و قلمرو علّي مزيت رقابتي بستر مناسبي را براي انجام ارائه چار

 اصحاب انديشه بيش از گذشته فراهم آورد. تحقيقات بنيادي و كاربردي توسط متخصصان و
مزيت رقابتي دو نكته بسيار حائز اهميت است كه اولي  هطور كلي در رابطه با مقول به

پايدارسازي آن   ميي جديد و متعدد مزيت و دوها اليه ي و ايجادكسب و ايجاد مزيت رقابت
درون  هاي قابليتاست. براي تحقق هدف اول هر سه دسته منابع مزيت رقابتي شامل منابع و 

بايست در كانون  ميمحيطي  هاي قابليتبين سازماني و منابع و  هاي قابليتسازماني منابع و 
برداري قرار گيرند. براي  ي كارآمد مورد بهرهها اده از روشاستف توجه سازمان قرار گرفته و با

، اتكا به منابع ها پايدارسازي مزيت رقابتي ايجاد تركيب منحصر به فردي از منابع و قابليت
كنند زيرا مزيت رقابتي پايدار  مياي را ايفا  كننده هاي نامتجانس نقش تعيين نامشهود و روش

اي مديريتي و اجتماعي است و در اين صورت است كه ه مستلزم ابهام علّي و پيچيدگي
تقليدپذيري از مزيت رقابتي سازمان توسط رقبا مشكل بوده و در نتيجه مزيت سازمان پايدار 

وب سايت ( گردد ميو طوالني مدت باقي مانده و از موقعيت رقابتي سازمان صيانت 
  ).1392رجيران،

اي رقابتي امروز سازمان را به موازات يندي است كه نيازهآمزيت رقابتي پايدار فر
يندي داراي ماهيت آكند. چنين فر ميمين أمين نيازهاي رقابتي آينده تأتواناسازي آن جهت ت

 شود: ميهاي اساسي زير را شامل  پويا بوده و بنيان
هيچ سازماني نامحدود نيست مزيت رقابتي  هاي قابليتبا پذيرش اين واقعيت كه منابع و 

نحوي كه در اين راستا يكي از   به ،گرا و نگهدارنده محور است اي ماهيت حفاظتپايدار دار
كننده، مديريت دقيق و خردمندانه منابع بالقوه و بالفعل سازمان  الزامات اساسي و تعيين

بايست  ميمزيت رقابتي پايدار مستلزم سازگاري با الزامات رقابتي بازار سازمان بوده و  است؛
 ها طراحي و اجرا گردد.براساس اين نياز

گرا باشد. به نحوي كه با  بايست مبتني بر نگاه استراتژيك و آينده ميمزيت رقابتي پايدار 
و  ها بلندمدت منابع و قابليت هبراي توسع ها فراتر رفتن از مديريت جاري منابع و قابليت

 رسيدن به مزيت استراتژيك تمركز داشته باشد.
هاي اقتصادي و  ع استاندارد مهندسي مجدد بنگاهمزيت رقابتي پايدار در واق

برداري به موقع و مناسب از  بهره ست كه تا حدود زيادي به شناخت، توسعه و ها سازمان
 هاي نوين رقابت اتكاء دارد. استفاده از روش منابع استراتژيك با

ي و شركتي كه در نهايت سودده عنوان بهنيز   اي حرفهمؤسسات كارآموزي آزاد فني و 
رقابت با  هكوشد در عرص ميهدف عالي خود اختيار نموده و  عنوان بهاستمرار و بقاي خود را 

ي خود ها وري، باالترين سود ممكن را از فعاليت ساير رقباي آموزشي، ضمن افزايش بهره
بايست با در نظر گرفتن  ميكسب نموده و در عين حال به استمرار بقاي خويش بيانديشد، 

ي رقابتي در تقويت آنها بكوشد. به اين دليل پژوهش حاضر ها هم در كسب مزيتمتغيرهاي م
ي رقابتي پايدار و معرفي آنها ها ثرترين عوامل كسب مزيتؤسعي بر آن دارد تا با شناسايي م
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اهداف خود  هرا در توسع ها ، اين آموزشگاه اي حرفهبه مديران مؤسسات كارآموزي آزاد فني و 

 ياري نمايد.

 ناسي ش روش
ي آزاد فني و ها ي رقابتي پايدار براي آموزشگاهها اين پژوهش با هدف شناسايي مزيت

استان گلستان بوده و در اين   اي حرفهي آزاد فني و ها آموزشگاهموردي  هبا مطالع  اي حرفه
اول به مطالعه اسنادي و نيز بررسي مطالعات پيشين در اين زمينه پرداخته و  همسير در مرحل

ي شناسايي شده پرداخته و در ي رقابتها مزيت عنوان بهنويسي از عناوين ذكر شده  پيش
دوم با مراجعه به خبرگان و تشكيل جلسات كارشناسي، به روش دلفي فهرستي از  همرحل
آماري و به روش استفاده از  هسوم با مراجعه به نمون هي احتمالي استخراج و در مرحلها مزيت

 SPSSافزار  هر يك از عناوين احصاء شده با كمك گيري از نرمپرسشنامه ميزان اهميت 
خروجي اين  عنوان بهآمده  به دستي ها احصاء گرديد. و نتايج حاصله به ترتيب اولويت

ارائه شده است. به طور خالصه در روش شناسي اين پژوهش موارد  ها پژوهش در بخش يافته
 باشند: ميزير قابل ذكر 

 استفاده شده است. » ميداني و اسنادي«يها در اين پژوهش از روش
دهند كه  ميواحد آموزشگاه آزاد استان تشكيل  450آماري پژوهش حاضر تعداد  هجامع
 .اند را به كارآموزان ارائه نموده  اي حرفهي آموزشي فني و ها طور فعال دوره به 1391در سال 

است و ناهمگوني زيادي آماري مورد نظر يكدست و يكپارچه  هدر اين پژوهش چون جامع
گيري تصادفي ساده  مورد نظر وجود ندارد بنابراين، از روش احتمالي از نوع نمونه هدر حوز

 اند.  پرسشنامه قابل قبول مورد تحليل واقع شده 92استفاده شده و در نهايت تعداد 
ي آور عنوان متغير از روش دلفي و ابزار جمع 35در اين پژوهش استخراج اوليه تعداد 

 باشد. مي، پرسشنامه ها نهايي داده
در اين پژوهش، از روش تعيين اعتبار صوري يا ذهني و براي باال بردن روايي پرسشنامه، 

 از نظرات كارشناسان و افراد خبره استفاده شده است. 
محقق ساخته از آلفاي  هدر اين پژوهش، براي بررسي پايايي يا قابليت اعتبار پرسشنام

نفر از  45استفاده شده است كه ابتدا بر روي  ها همساني دروني يا پايايي گويهكرونباخ براي 
ميزان پايايي آن محاسبه  SPSSافزار  گردد و سپس با استفاده از نرم مينمونه آماري اجرا 

 گردد. مي

  ها يافته
توانند در كسب مزيت  ميمتغيرهاي مفروض كه  عنوان بهاساس نظر خبرگان موارد زير   بر
ي ها تحليل داده هاي آزاد مطرح شوند استخراج و با استفاده از ابتي پايدار براي آموزشگاهرق

 پرسشنامه، نتايج زير حاصل گرديده است:
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 بندي و تحليل متغيرهاي پژوهش نتايج حاصله از جمع )1( جدول

ت
اولوي

 

 شرح

بسيار مهم
 

مهم
متوسط 

ت 
كم اهمي

ت 
بي اهمي

 

امتياز نسبيجمع امتياز

1 

وره و هدايت صحيح مشا
شغلي كارآموز  جهت 

صورت رايگان ه اشتغال ب
نام و بعد از  قبل از ثبت

 قبولي در آزمون

51365 0 0 414 ٪0/90 

2 
 ها مناسب دوره هنرخ شهري

 0/88٪ 405 0 1 45406براي جذب بيشتر كار آموز

3 

 تبليغات گسترده و هدفمند
استفاده از صدا و سيما، (

بنرهاي سطحتكثير بروشور، 
شهر و برگزاري نمايشگاه، 
 همايش، سمينار .......... )

4832120 0 404 ٪8/87 

4 
و بروزآوري مهارت  ءارتقا

مربيان با دانش روز و 
  اي حرفهي ها صالحيت

47366 1 2 401 ٪2/87 

5 
استفاده از اساتيد صاحب 
نظر براي افزايش دانش 
ها مهارتي ارائه شده در دوره

4437110 0 401 ٪2/87 

6 

تشويق ارائه كنندگان 
 ي خالقانه و نوها ايده

، كاركنان و مربيان(
 كارآموزان)

4040110 1 394 ٪7/85 

7 
سهولت دسترسي متقاضيان

 به آموزشگاه
4333150 1 393 ٪4/85 

8 
مين منابع مالي كم بهره أت

جهت توسعه و تجهيز 
 ي آموزشيها كارگاه

3830240 0 382 ٪0/83 
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ت
اولوي

 

 شرح

بسيار مهم
 

مهم
متوسط 

ت 
كم اهمي

ت 
بي اهمي

 

امتياز نسبيجمع امتياز

9 
هاي عملي تنوع ارائه آموزش

و پروژه محوري به 
 كارآموزان

3440170 1 382 ٪0/83 

10

تباط مناسب، همدلي و ار
، مربي و همياري مدير

 عنوان بهكاركنان آموزشگاه 
يك ارزش جهت جذب 

 متقاضيان

3637143 2 378 ٪2/82 

11

ي آموزشي ها اجراي مدل
مدرن و استفاده از 

ي روز در ارائه اه فناوري
ويژه  هها ب آموزش

 هاي مجازي و .... آموزش

3830203 1 377 %0/82 

12

مشاركت آموزشي 
ي هم رشته در ها آموزشگاه

جذب متقاضيان آموزش و 
 ي آموزشيها اجراي دوره

استفاده از حداكثر (
 )ها ظرفيت

3336185 0 373 %1/81 

13

ي كوتاه ها اجراي كارگاه
هاي  وريامدت آموزشي فن

نوين و پيشرفته و مشاغل نو
آموزشي هدر خصوص رشت

3432232 1 372 %9/80 

14

هاي خاص به اجراي آموزش
مين نيروي أمنظور  ت

ي ها متخصص بنگاه
و كار  ها ، كارخانهاقتصادي
 ي توليديها گاه

3041147 0 370 %4/80 
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ت

اولوي
 

 شرح

بسيار مهم
 

مهم
متوسط 

ت 
كم اهمي

ت 
بي اهمي

 

امتياز نسبيجمع امتياز

15
مشاركت مدير و مربي در 

سود حاصل از فعاليت 
 هآموزشگا

2834282 0 364 %1/79 

16

استفاده از ارزيابي بيروني 
جهت شناسائي و كاهش 
نقاط ضعف و بهبود نقاط 

 قوت

2636282 0 362 ٪7/78 

ارائه تسهيالت رفاهي و 17
 حمايتي به كاركنان

2835243 2 360 ٪3/78 

18

بررسي محيطي جهت 
شناسايي و استفاده از 

ي رقابتي و مقابله ها فرصت
 با تهديدهاي بيروني

2239292 0 357 ٪6/77 

19

ي پودماني ها اجراي دوره
هاي  آموزش( كوتاه مدت

ويژه براي  هكپسولي) ب
كساني كه فقط بدنبال 

افزايش مهارت هستند يا 
 براي كودكان

2832256 1 356 ٪4/77 

20
مشاركت آموزشگاه در 

كاريابي و اشتغال به كار 
 مهارت آموختگان

2632295 0 355 ٪2/77 

21

برداري از سند راهبردي بهره
آوري جهت  مهارت و فن

هدفمندي، توسعه و پويائي 
 آموزشگاه

2335295 0 352 ٪5/76 

برقراري اردوهاي كارآموزي 22
 3/76٪ 351 1 2431342ي علمي، ها و بازديد
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ت
اولوي

 

 شرح

بسيار مهم
 

مهم
متوسط 

ت 
كم اهمي

ت 
بي اهمي

 

امتياز نسبيجمع امتياز

پژوهشي  براي بازديد از 
ها و  ها، همايش نمايشگاه

 اردوهاي تفريحي

23
مشاركت افراد و خانواده در 

ريزي و نحوه اداره  برنامه
 آموزشگاه

1637299 1 334 ٪6/72 

24
ي مستقل ها ادغام آموزشگاه

ي ها و تشكيل مجتمع
 سينرژي)( آموزشي
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 گيريبحث و نتيجه
ي رقابتي به ها ثر در كسب مزيتؤترين عوامل م ي پژوهش حاضر عمدهها با توجه به يافته
 گردند: ميشرح زير تشريح 

 ثبت از قبل رايگان صورته ب اشتغال جهت كارآموز شغلي صحيح هدايت و مشاوره
 آزمون: در قبولي از بعد و نام

 هتواند تعيين كنند ميآموز با انجام مشاوره و هدايت صحيح شغلي  مهارتشناسايي هدف 
ميزان تمايل كارآموز در كسب مهارت و نيز سطح انتظارات وي باشد. بديهي است اخذ نتايج 

آموزي و در نتيجه ملزم بودن  تواند جدي بودن عزم وي را در مهارت ميصحيح از مشاوره فرد 
 هخدمات مطلوب و استاندارد نمايان سازد. با انجام مشاور ئهارادر  ها مؤسسه مجري آموزش

ي تعيين شده و تأييد شده كارشناسان مشاوره و هدايت شغلي در ها اساس الگو  دقيق و بر
توان افراد را در  ميآموز غير از اخذ توانايي شغلي تشخيص داده شود  مواردي كه هدف مهارت

تر است،  يزان هزينه كرد و زمان و ساير موارد مناسبي متناسب با نياز كه از لحاظ مها دوره
 ها ي طي اوقات فراغت و يا قسمتي از استاندارد و يا حتي معرفي ساير استانداردها نظير دوره
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، راهنمايي كرد. پس از قبولي در آزمون نيز با توجه به اين كه كارشناسان ها و شايستگي

ي كار  در ها آموختگان به بازار اي هدايت مهارتمشاوره و هدايت شغلي اطالعات مناسبي را بر
دسترس دارند، با رهگيري اشتغال به كار افراد و نيز اقدامات حمايتي هدايتي جهت اشتغال 

 نمايند. ميكار آنان تالش ه ب
 آموز: كار بيشتر جذب براي ها دوره مناسب شهريه نرخ

خواهد يافت. كاهش شهريه  مسلماً با كاهش شهريه جذب متقاضيان و كارآموزان افزايش
آموزي خوشايند بيشتر متقاضيان خواهد بود. اما اين كاهش هزينه نبايد منجر  و هزينه مهارت
جذب و افزايش  .)1392حسني شلماني،( رقابت ناسالم بين مؤسسات گردد هبه ايجاد زمين

با  مزيت به حساب آمده و از سوي ديگر ممكن است عنوان بهپذيرش متقاضي از يك سو 
خدمات توسط آموزشگاه و به صرفه نبودن ميزان شهريه  ارائهتوجه به ميزان قيمت تمام شده 

آيد.  مياخذ شده از كيفيت خدمات كاسته شود كه اين خود تهديدي جدي به حساب 
آموز بر  بنابراين در صورت داشتن نوعي واقع نگري اگر جلب رضايت مشتري يا همان مهارت

ناسب و مطلوب و منطبق با نياز وي باشد با كاهش شهريه اگر كيفيت خدمات م ارائهمبناي 
گردد، بلكه يك مزيت نيز از دست  ميشده كاهش يابد نه تنها رضايت حاصل ن ارائهخدمات 

 رود.  مي
عاملي براي حفظ برتري رقابتي باشد و از سويي كيفيت  ها براي اينكه كاهش شهريه

جوي راهكارهاي مناسب كاهش و  بايست در جست ميخدمات نيز كاهش نيابد آموزشگاه 
مؤسسه براي تأمين سرمايه ثابت  هقيمت تمام شده خدمات خود باشد. افزايش سهم آورد

ي جاري آموزشگاه را كاهش داده ها تواند قسمتي از هزينه مينظير نيازهاي تجهيزاتي و مكان 
هش ميزان شهريه كاهش و با فكر كسب سود بيشتر در دراز مدت سود جاري خود را با كا

ي غيرضروري قابل ها ي جاري به خصوص هزينهها جويي در هزينه دهد. اتخاذ روش صرفه
كارگيري منابع مالي خود براي برآوردن نيازهاي اصلي نظير ه حذف، توان مؤسسه براي ب

دفتر امور ( دهد ميالتدريس و غيره را افزايش  ي پرسنلي و حقها تأمين مواد اوليه، هزينه
)، بنابراين اتكاي صرف به شهريه اخذ 1392هاي مردمي، مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركت
يابد. در چنين شرايطي كسب سود  ميي جاري كاهش ها شده از كارآموزان براي تأمين هزينه

آموز  تواند عامل انگيزشي براي جلب مشتري و جذب مهارت ميتر ناشي از كاهش شهريه  كم
 بيشتر باشد.

 سطح بنرهاي بروشور، تكثير سيما، و صدا از استفاده( هدفمند و گسترده تتبليغا
 سمينار): همايش، نمايشگاه، برگزاري و شهر
كه متقاضي  ميزماني كه مؤسسه خدمات خود را در معرض مشتريان قرار ندهد و تا هنگا 

آموز از  ارتتوان انتظار داشت مه ميو كيفيت آن اطالع حاصل ننمايد ن ارائهاز خدمات قابل 
كند دست به  ميبين چندين آموزشگاه دست به انتخاب بزند. در هر حال مشتري سعي 

گردد. مدير يك  ميتر تشخيص داده شود انتخاب  مقايسه بزند و آن كه براي او مناسب
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مؤسسه در معرض ديد و اطالع  ها بايست شرايطي را فراهم نمايد كه قابليت ميآموزشگاه 

انجام تبليغات مختلف با استفاده از راهكارهاي تبليغاتي متنوع كه در اختيار  افراد قرار گيرد.
 ميي علها و كارگاهي ها و سمينار ها هر شهروند است. برگزاري نمايشگاه، بر پا نمودن همايش

آموزي با استفاده از نظر مربيان و كاركنان آموزشگاه و مشاركت  مرتبط با اشتغال و مهارت 
بر اينكه امكان معرفي محصوالت و خدمات را براي   و كارشناسان عالوه يماعضاي هيئت عل

ي مؤسسه را به اقشار خاص جامعه نظير ها نمايد سطح توانايي ميمتقاضيان فراهم 
ي اقتصادي، كارخانجات و ساير شناسانده و ها فرهيختگان، كارشناسان و متخصصين، بنگاه
 براي مؤسسه خواهد نمود. منجر به كسب جايگاه رقابتي منحصر به فرد

 : اي حرفه يها صالحيت و روز دانش با مربيان مهارت بروزآوري و ءارتقا
وري در جامعه، دانش فني و مهارت افراد جهت ابا توجه به تغييرات چشمگير و سريع فن

طوري كه اگر فرد نتواند خود را با اين تغييرات ه گردد ب ميانجام مشاغل دستخوش تغيير 
گردد. به همين صورت مربياني  ميدهد ناخواسته از گردونه اشتغال خارج  ءو ارتقا وفق داده

ي مهارتي افراد را ها توانند نياز ميدهند قطعاً ن ءهم كه نتوانند خود را با تغييرات فناوري ارتقا
مورد  هباشد كه بتوانند نتيج ميآموز در جستجوي مؤسسه و مربياني  برآورده نمايند. مهارت

رقابت مربي و مديري است كه پيوسته در  هتيارش قرار دهند. بنابراين برندخار را در انتظا
 انش است.ي خود و كاركنها سطح مهارت و توانايي ءحال ارتقا
 :ها دوره در شده ارائه مهارتي دانش افزايش براي نظر صاحب اساتيد از استفاده

ي ها آموز با روش شدن مهارتهم به لحاظ ايجاد تنوع در يادگيري و هم به جهت آشنا 
شده به افراد متناسب با  ارائهآموزي و از طرفي گسترده كردن سطح آموزش  متفاوت مهارت

زمان و  ي مختلف مربيان، استفاده از اساتيدي غير از مربي خود كارگاه همها سطح توانايي
مزيتي براي  هدشده و ايجاد كنن ارائهتوأم با زمان طي دوره منجر به بهبود كيفيت خدمات 

 باشد. ميآموزشگاه 
  ):كارآموزان و كاركنان ، مربيان( نو و خالقانه يها ايده كنندگان ارائه تشويق

پويايي يك مؤسسه در گرو ايجاد تغيير جهت همگام نمودن سطح كيفيت خدمات آن با 
 باشد. رمز بقاي يك مؤسسه توسعه و پيشرفت آن است. براي ايجاد ميسطح مطلوب جامعه 

باشد. مؤسسات آموزي كه از جلب  ميي ممتاز در پس تفكر افراد ها تغيير نيازمند فكر و ايده
برد  ميدهندگان آن اعم از مربي، كاركنان و كارآموزان بهره  ارائهي خالقانه ها و بكارگيري ايده

ن به باشد بنابراي ميتواند به خلق شرايطي دست بزند كه از ديد سايرين بكر و غير تكراري  مي
 توان به مزيت رقابتي پايداري دست يافت. مينحو مطلوب 

 آموزشگاه: به متقاضيان دسترسي سهولت
الوصول و در دسترس بودن آن  آمد و رفت كارآموز به محل آموزشگاه، سهل هكاهش هزين

توانند  مياين مؤسسات حل كارآموزي وي مؤثر باشد. بنابرتواند در انتخاب فرد در تعيين م مي
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نتخاب مكان مناسب با توجه به عواملي نظير ترافيك، حمل و نقل و امكان استفاده از با ا

 آموزان را به سمت آموزشگاه خود جلب نمايند. عمومي، نظر مهارت هوسايل نقلي
 آموزشي: يها كارگاه تجهيز و توسعه جهت بهره كم مالي منابع مينأت

ي فعاليت آموزشگاه آزاد يك مزيت نيروي محرك اصل عنوان بهجذب و تأمين منابع مالي 
تواند عالوه بر ايجاد شرايط دوام مؤسسه در  ميرقابتي پويا، كارا و سرآمد به حساب آمده كه 

آن را نيز فراهم نمايد. وقتي قدرت آموزشگاه در تأمين  هبازار شرايط رقابت، رشد و توسع
اي خود  هداف اجرايي و توسعهتواند بر روي ا ميمنابع مالي زياد باشد بدون چالش و نگراني 

ي ها متمركز شده و به فعاليت بپردازد. اخذ تسهيالت با كامزد كم يا مناسب يكي از راهكار
ثابت، قسمتي از منابع در اختيار كه صرف  همناسب جلب سرمايه است. با افزايش سرماي

 هوسعتوان اين منابع را صرف ت ميگردد آزاد گرديده و  ميي جاري ها تأمين هزينه
 ي اصلي آموزشي مؤسسه نمود.ها گذاري و يا تأمين اهداف و هزينه سرمايه

 كارآموزان: به محوري پروژه و عملي هاي آموزش ارائه تنوع
باشد كه سهم  مينوع منحصر به فرد آموزش   اي حرفهي مهارتي و فني و ها آموزش

ه كارآموز با در اختيار آموزش عملي در مقابل تئوري در آن خيلي بيشتر است. در شرايطي ك
داشتن امكانات و تجهيزات آموزشي امكان فراگيري مهارت را متناسب با شرايط واقعي كار در 

تري را  شده تخصص و مهارت مطلوب ارائهدليل عيني بودن آموزش ه اختيار داشته باشد ب
جام و خلق عاملي كه فرد در طي دوره كارآموزي با ان عنوان بهمحوري  نمايد. پرژه ميكسب 

آورد يكي از  مي به دستي ذهني خود و تبديل آن به تجربه عملي مهارت انجام كار را ها ايده
تواند باشد در بهبود  مييدار در افراد است و عاملي ي مناسب ايجاد يادگيري پاها روش

 شده آموزشگاه.   ارائهخدمات 
 يك عنوان به گاهآموزش كاركنان و مربي مدير، همياري و همدلي مناسب، ارتباط
 متقاضيان: جذب جهت ارزش

بايست به اين نكته توجه داشته باشد كه منابع انساني  ميمدير يك مؤسسه آموزشي 
توان از آن براي بقا و استمرار فعاليت مؤسسه استفاده كرد.  مياي است كه  بزرگترين سرمايه

باشد.  ميع انساني در اختيار ي ايجاد مزيت رقابتي استفاده كارآمد از منابها يكي از راهكار
وري در تك تك افراد مؤسسه نهادينه شود اهداف كاركنان  براي اينكه توسعه و بهره

بايست با اهداف مؤسسه يكي گردند. كاركنان بايد بدانند كه توسعه و پيشرفت مؤسسه  مي
). در 1390جزني،( آنان است  اي حرفهمنجر به بهبود وضعيت معيشت و رمز پايداري شغلي و 

سازي اهداف افراد در محل كار احساس ارزش مشترك   ترين عامل در يكسان اين ميان مؤثر
باشد. اگر افراد بدانند كه تالش بيشتر براي مؤسسه به معني بهبود و پيشرفت براي همه  مي
دانند در نتيجه تمام مساعي  ميدر همگام بودن با ساير افراد و اعضا  باشد. منفعت خود را مي

 نمايند. ميتالش خود را صرف دستيابي به اهداف  و
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همچنين با توجه به امتياز پايين مكتسبه توسط برخي از متغيرهاي شناسايي شده توسط 

 خبرگان، موراد زير مورد تحليل قرار گرفته اند:
 آموزشگاه: رتبه از منديبهره و آزاد  اي حرفه و فني يها آموزشگاه سنجي اعتبار

 و كيفيت  ميداي رشد كنترل كه ابزار يك عنوان به اعتبارسنجي فرض شده بود كه
 اعتبارسنجي نظام در. باشد مي مطرح كند ميتضمين  را  اي حرفهو  فني هاي آموزش پايداري
 و كار بازار نيازهاي تنگاتنگي با ارتباط بايد  اي حرفه و فني هاي آموزش كه است مفروض
 و نوين هاي روش ضرورت شناسائي منابع، محدوديتباشد،  داشته كشور كار نيروي اشتغال

 و امكانات از بهينه استفاده به منظور هاي جاري آموزش سيستم در آن جايگزيني واثربخش 
 و كارفرمايان از اعم جامعه احاد اينكه و، سازد مياتالف منابع را روشن  از جلوگيري نيز

توسط  كه  اي حرفه اخالق و آموزش باالي كيفيت از بايد مهارت كار فاقد جوياي جوانان
دفتر امور مؤسسات كارآموزي آزاد و ( نمايند حاصل اطمينان گردد مي ارائه مؤسسات
 عنوان بهبا اين حال دليل اين كه اعتبار سنجي از نظر افراد  .)1388 ي مردمي،ها مشاركت

شرح موارد زير تواند به  ميعاملي با تأثير گذاري كم در كسب مزيت رقابتي لحاظ شده است 
 باشد:
 مشتريان نياز اساس بر كيفيت استانداردهاي عدم دسترسي و يا ناشناخته بودن به -

 آنها. رضايت جلب منظور براي
 آزاد.  اي حرفه و فني يها آموزشگاه سالم رقابت و فضاي انگيزش نبود -
رد كارآيي مو و كيفيت سطح براساس ها آموزشگاه عمل آزادي و عملياتي انعطاف نبود -

 .هاآن انتظار از
 يها بنگاه كارفرمايان و كارآموزان اعتماد تأمين و آگاهانه انتخاب شرايط نبودن فراهم -

  اقتصادي.
 شده تعريف استانداردهاي به مربوط يها شاخص به آموزشگاه اينكه از عدم اطمينان -

 .است يافته دست
مناسبي بوده  فيتكي داراي كه مؤسساتي از حمايت و پشتيباني همناسب نبودن سابق -

 اند.
 ).1390ثابت نژاد،( نگراني مؤسسات از درگير شدن بيشتر با نظام اداري -

 :)سينرژي( آموزشي يها مجتمع تشكيل و مستقل يها آموزشگاه ادغام
رسيد يك راهكار مناسب جهت افزايش قدرت رقابت و ماندگاري در بازار  ميبه نظر 

ي آموزشي ها و ادغام و تشكيل مجتمع ي آموزشي كوچك با يكديگرها مشاركت واحد
دراختيار خود در مجتمع  هاي قابليتاساس سهم آورده و   باشد. هر يك از مؤسسات بر مي

گردد. مزاياي اين ادغام عالوه بر  ميدار خواهند بود و منافع حاصل بين شركا تقسيم  سهام
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نحصر به فرد هر كدام از م هاي قابليتاستوار نمودن بنيان و زير ساخت مجتمع، استفاده از 

اي داراي توان مالي اندك ولي  باشد. اگر مؤسسه ميضا براي دستيابي به اهداف مشترك اع
كادر آموزشي قوي باشد و در كنار خود از توانايي ساير شركا نظير تمكن مالي و سطح 

مخاطبين گذاري ثابت و در گردش مناسب و يا امكان برقراري ارتباط مؤثر با مراجع و  سرمايه
و متقاضيان برخوردار گردد، به مجموعه اهداف الزم و حياتي خود دست يافته است كه 

خدمات مطلوب و مناسب و در نهايت بهبود جمعي  ارائهآن جلب رضايت مشتريان،  هنتيج
ي آنان خواهد بود. با اين حال از ها كسب و كار و افزايش سود حاصله و استمرار و فعاليت

ين شيوه نقش مناسبي در ايجاد و كسب مزيت رقابتي نداشته است. علل ديدگاه افراد ا
 تواند موارد به شرح زير باشد: ميبيني شده براي آن  پيش
پذيري كم افراد ناشي از عدم اعتماد به كارگروهي و مشاركتي. افراد معتقدند  ريسك -

ند به نتيجه توان ميكه اگر كاري را خود به تنهايي به عهده بگيرند به مراتب بهتر 
برسند تا زماني كه چند نفر با شرايط ناشناخته و سطح عالقه و انگيزه متفاوت آن را 

 انجام دهند.
ي آموزي در مواجهه با ها نگراني از مشكالت حقوقي ناشي از ادغام و تشكيل مجتمع   -

 نظام اداري كشور.
كيل ي صنفي ناشي از تشها سوابق عدم حمايت مناسب بخش حاكميتي از تشكل -

 و نظير آن ها ، تعاونيها مجتمع
گذاري بر روي  مشكالت ناشي از تعيين سهم و اندازه و ميزان مشاركت افراد و ارزش -

توانايي ( افزاري افزاري و نرم خدمات انجام شده توسط هر بخش از لحاظ سخت
 افزاري هر بخش متشكل از افراد با يكديگر متفاوت است). افزاري و نرم سخت

 .ي ادغام شدهها مشكالت ناشي از مديريت مجموعه نگراني از -
 آموزشگاه: اداره هنحو و ريزيبرنامه در خانواده و افراد مشاركت

ي آموزشي فعلي، با توجه به ها و سازمان ها دهد كه معموالً در نظام ميتجارب افراد نشان 
جرا توسط اي از افراد و ا روش اجراي متمركز كه بر اساس مدل مديريت يك يا مجموعه
گردد. با توجه به اينكه  ميكاركنان تحت سرپرستي بوده است اهداف تعيين و اجرا و ارزيابي 

ريزي تغيير       سازي و برنامه گيري، تصميم روال تصميم ها در صورت مشاركت افراد و خانواده
سسات و ؤم نمايد و از طرفي با توجه به عدم اعتماد و اعتقاد به نظرات افراد توسط مديران مي

شده توسط ايشان، استقبال  ارائهيا الاقل عدم اطالع از صحت و سقم تصميمات و يا نظرات 
خدمات صورت نپذيرفته است به اين لحاظ  ارائهدر  ها مناسبي از مشاركت افراد و خانواده

عامل كم اهميتي براي كسب مزيت رقابتي توسط مؤسسات در نظر گرفته شده  عنوان به
 است. 
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شناسايي موانع عدم استقرار آموزش الكترونيك در 
 شهرستان زاهدان اي حرفهو فني 

 1فاطمه ريگي
  2دكتر حبيب اهللا ساالرزهي

 

 چكيده 
ي نوين  آموزشي است كه با ظهور اينترنت و ها آموزش الكترونيك، يكي از اين شيوه

ميان برداشتن ، آموزش الكترونيك با از وجود نهاد هصفناوري اطالعات پا به عر
مهم در پيشرفت نظام   ميموقع در هر زمان و مكان گا  و دسترسي به ها فاصله

ترين مراكز آموزشي در ايران كه با ارتقاء  آموزش كشور داشته است. يكي از مهم
سازد، سازمان  ميپذير  اشتغالي را براي فرد امكان هاي فردي، امكان خود سطح مهارت

هاي الكترونيك در نظام آموزشي خود بهره  ه اگر از آموزشباشد ك مي اي حرفهفني و 
كمتر و سرعت بيشتر خواهد  هجويد سبب آموزش تعداد بيشتري از افراد، با هزين

اي آموزش الكترونيك ثيرات مثبتي كه برأله اين است كه با وجود تئحال مس شد.
سازي آن  دهزاهدان نسبت به پيا اي حرفهچرا تا كنون در فني و  ،بيان شده است

اقدام نشده است. در واقع هدف ما از اين پژوهش شناسايي موانع عدم استقرار 
ثيرگذار بر أباشد. در ابتدا متغيرهاي ت ميزاهدان  اي حرفهآموزش الكترونيك در فني 

 ساختاري، محتوايي و محيطي شناسايي و بر هلفؤآموزش الكترونيكي همچون م
ييد روايي و پايايي أاي تنظيم گرديد. پس از ت ي مرتبط پرسشنامهها اساس شاخص 

كل فني و  هخبرگان و مديران ادار( آماري اين پژوهش هپرسشنامه بين جامع
يي براي  ها دست آمده پيشنهاد  هزاهدان) توزيع گرديد و با توجه به نتايج ب اي حرفه
 ه شده است.ئارا اي حرفهي الكترونيك  فني و ها آموزش هتوسع
  

 .اي حرفهآموزش، آموزش الكترونيك، نظام فني و ليدي: واژگان ك
 

                                                                                                                
                                                            Email: F_rigy@pgs.usb.ac.ir ،. كارشناس ارشد مديريت فناوري اطالعات1
 .. دانشيار گروه مديريت دولتي2
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 مقدمه 
يندها به صورت الكترونيكي انجام آبسياري از فر با ورود به دنياي اطالعات و ارتباطات،

آموزشي و  در بسياري از مراكز گردد. اين امر سبب كاهش هزينه و وقت مي گيرد، مي
از اينترنت و دنياي مجازي استفاده ، ي ارتباطيها منظور از ميان برداشتن فاصله  پژوهشي به

هاست كه در  اكنون سال ). آموزش  از راه دور  هم1391 خسروي محمدسلطان،( گردد مي
اما تركيب آن با اينترنت منجر به ابداع روش جديدي از آموزش به  دنيا متداول و رايج است،

 ).1385 مكاران،الحسيني و ه( زش الكترونيكي يا مجازي شده استنام آمو
گيرد كه با استفاده از ابزارهاي  هايي را در بر مي آموزش الكترونيكي تمامي آموزش

نجابي و ( شود اي و جز آن انجام مي اي، شبكه اعم از صوتي، تصويري، رايانه -الكترونيكي
طور كلي هدف آموزش الكترونيكي فراهم ساختن امكان دسترسي يكسان و  به ).1382زيبايي،

ي درسي و ايجاد فضاي آموزش يكنواخت براي اقشار ها گان و جست و جو پذير در دورهراي
تر و  منظور يادگيري عميق ه مطالب درسي بهئي اراها سازي شيوه مختلف در هر نقطه و بهينه

شان  توانايي هدر چنين فضاهاي آموزشي بر خالف آموزش سنتي افراد به انداز تر است. جدي
 ).1383 فرهادي،( گردند ند ميم از موضوعات بهره

هاي مهارتي  بزرگترين و فراگيرترين نهاد متولي آموزش اي حرفهسازمان آموزش فني و 
يادگيري  هاي براي ورود به عرص دركشور است طي چند سال اخير اين سازمان تالش گسترده

مادگي آن آاين حوزه و ميزان  الكترونيكي داشته است از اين رو بررسي موقعيت سازمان در
اين  .)1389 منتظر و موسوي،( شود ميموزي الكترونيكي بسيار ضروري تلقي آبراي مهارت 

بازارهاي  هاي مختلف به فراگيران و با توجه به محدوديت با هدف انتقال مهارت سازمان
التحصيالن دانشگاهي قصد در آموزش  آزاد) جهت جذب فارغ( سازماني و غير سازماني

هاي نوين يادگيري الكترونيكي داشته تا باعث اثر بخشي بيشتر  د با روشمهارتي اين افرا
 شده و بتواند گام بلندي در جهت اشتغال جوانان بردارد اي حرفههاي فني و  آموزش

 ).1389 عليمرداني و شهبازي،(
 ،1در اين ميان عناصر كليدي در موفقيت هر سازمان در سه بخش  عوامل محتوايي

كه اگر هر كدام از اين عناصر در سازمان به  سازمان خالصه مي شود،3 و ساختاري 2محيطي
 يندهاي سازمان خواهيم بود.آخوبي تقويت شود شاهد موفقيت چشمگيري در تمامي فر

                                                                                                                
1. Content Factors 
2. Environmental  factors 
3. Co-Structural Factors 
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عوامل و شرايط فيزيكي و غير انساني سازمان  تمام عناصر، هدر برگيرند عوامل ساختاري:

بدنه و يا  پوسته، قالب، به هم پيوسته، چارچوب،قاعده و ترتيب خاص و  باشد كه با نظم، مي
 اطالعاتي و فني، مالي، بنابراين تمام منابع مادي، سازد. هيكل فيزيكي و مادي سازمان را مي

 هعوامل غير زنده) جز شاخ( شوند كلي سازمان جاري مي هكه با تركيب خاصي در بدن
 هكنند بيان قع ابعاد ساختاري،در وا )،1391دهقان و همكاران،( گيرند ساختاري قرار مي

گيري و با  ها را اندازه ن سازمانآ هباشد و مي توان به وسيل هاي دروني يك سازمان مي ويژگي
 ).1380 دفت،( هم مقايسه كرد

شامل عوامل انساني و روابط انساني در سازمان است كه هنجارهاي  :عوامل محتوايي
هم پيوسته و محتواي اصلي سازمان را  ارتباط غير رسمي و الگوهاي خاص به رفتاري،

 ).1391 دهقان و همكاران،( دهد تشكيل مي
عوامل محيطي: عبارت است از تمام عواملي كه در خارج سازمان وجود دارد و بر تمام يا 

 ).1380 دفت،( گذارد ثير بالقوه ميأبخشي از سازمان ت
ي جامعه از اصول پذيرفته ي آموزشي و نيازهاها طور كلي وجود هماهنگي بين برنامه به

اي در هر كشوري براي  ي آموزشي سازمان فني وحرفهها كشورها است و برنامه هشده در هم
شوند و در كشور ما  خدمات و كشاورزي اجرا مي صنعت،، يها پاسخگويي به نيازهاي بخش

و  ريزان كشور درك شده اي از سوي مسئوالن و برنامه هاي فني و حرفه نيز اهميت آموزش
اي وابسته به وزارت كار و امور  تعداد قابل توجهي از افراد در مراكز سازمان فني و حرفه

گذاري هماهنگ با تحوالت  اما اگر اين سرمايه باشد، آموزي مي اجتماعي مشغول مهارت
كارايي دروني  تكنولوژي و گسترش ارتباطات و نيازهاي معقول جامعه طراحي و تنظيم نشود،

ترين ابزار  كه يكي از مهم )،1386 نيكخو،( گيرد ال قرار ميؤم آموزشي مورد سو بيروني نظا
 باشد. تكنولوژي جديد همانطور كه گفته شد آموزش الكترونيك مي

شهرهاي ايران استفاده از اين تكنولوژي معمول گشته، اما  اگر چه در بسياري از كالن
خسروي ( اند ت بي نصيب ماندههنوز هم بسياري از شهرهاي كوچك كشورمان از اين نعم

االت و فرضيات تحقيق ما ؤله سئحال در مسير يافتن چرايي اين مس ).1392 محمدسلطان،
 گيرد. شكل مي

 ال اصلي تحقيقؤس
 اي زاهدان كدامند؟ موانع عدم استقرار آموزش الكترونيكي در فني و حرفه
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 االت فرعي تحقيقؤس
اي زاهدان  رار آموزش الكترونيكي در فني و حرفهتا چه اندازه عوامل ساختاري در عدم استق

 ثير دارد؟أت
اي  تا چه اندازه عوامل محتوايي در عدم استقرار آموزش الكترونيكي در فني و حرفه

 ثير دارد؟أزاهدان ت
اي  تا چه اندازه عوامل محيطي در عدم استقرار آموزش الكترونيكي در فني و حرفه

 ثير دارد؟أزاهدان ت

 حقيقي تها فرضيه
ثير مثبت و أعوامل ساختاري بر عدم استقرار آموزش الكترونيكي در فني و حرفه اي زاهدان ت

 مستقيمي دارد.
ثير أعوامل محتوايي بر عدم استقرار آموزش الكترونيكي در فني و حرفه اي زاهدان ت

 مثبت و مستقيمي دارد.
ثير أاي زاهدان ت عوامل محيطي بر عدم استقرار آموزش الكترونيكي در فني و حرفه

 . مثبت و مستقيمي دارد
 

 ي تحقيقها متغيرها و شاخص )1( جدول
 متغير نام نويسنده ها شاخص

 مالي �
فناوري  �

 اطالعات

 )، صالحي چشمه علي1384( سرلك و ميرزايي اهرنجاني
)،1391( )، خسروي محمدسلطان و كرد1382( )، نصيري1383(

 )،1388( ادريمني و نؤ)، م1391( ساالرزهي و همكاران
 )،1390( بهروزيان  نژاد

Webb (1997), Puri, G.  (2012), Macgregor &. 
Vrazalic,  (2005), Flynn&.Purchase, (2000), 

ساختاري

نيروي  �
 متخصص

 فرهنگ �

)،1384( عزيزي و همكاران  )،1384( سرلك و ميرزايي اهرنجاني
 )،1389( امامي

Testa& Freitas (2003), Frimpon  (2012), Lin et al 
(2011), Mcpherson (2002), 

محتوايي

قوانين و  �
 مقررات

حمايت  �
 دولتي

دهقان و  )،1389( امامي )،1384( سرلك و ميرزايي اهرنجاني
 )،1384( تقوايي )،1388( صفري و همكاران )،1391( همكاران

 خبرگان
، Hozouri Hoseini (2005) 

محيطي
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 روش شناسي تحقيق
 ميداني از نوع پيمايشي است. حيث هدف كاربردي و از حيث روش اجرا، اين تحقيق از

اي شهرستان زاهدان  با  كل فني و حرفه هآماري اين تحقيق خبرگان و مديران ادار هجامع
نفر انتخاب گرديد.  40با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه تحقيق  ،نفر بودند 45تعداد 

از  ها براي گردآوري داده باشد. مي 1392زمستان  قلمرو زماني مربوط به اين پژوهش
محتوايي و محيطي استفاده شده است.  ساختاري، هلفؤساخته با سه م پرسشنامه محقق

روايي  دست آمده است.  هب 935/0ضريب پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرانباخ 
براي تجزيه و تحليل  ست.ييد شده اأحاضر توسط  اساتيد فناوري اطالعات ت هپرسشنام

 استفاده شده است. spssافزار  اطالعات از نرم

  ها يافته
درصد زنان تشكيل  20درصد افراد نمونه مورد بررسي را  مردان و  80در اين پژوهش 

 5/17درصد مدرك كارشناسي و  80درصد مدرك فوق ديپلم، 5/2از اين تعداد  دهند. مي
درصد  45 سال، 10درصد  5/47تجربه كاري اين افراد  ،درصد مدرك باالي كارشناسي دارند

 10،درصد مدير 5/32از منظر جايگاه شغلي  مي باشد. 21-30درصد بين  11،5/7-20بين 
درصد كارشناس فناوري اطالعات هستند. آشنايي اين  5/57درصد مدير فناوري اطالعات و 

 65در وضعيت متوسط و درصد  25 درصد در وضعيت كم، 10افراد با فناوري اطالعات 
با استفاده از روش  ها درصد در وضعيت زياد قرار دارند. در ابتدا نرمال بودن توزيع داده

 ارائه شده است. 2 هنتايج در جدول شمار كولموگرف اسميرنف بررسي شد،
 ها )توزيع نرمال داده2( جدول

 

 sakhtar mohtava mohit 
N 40 40 40 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 3.3429 2.9150 3.1800 
Std. 

Deviation 
.75232 1.15903 .85870 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .203 .135 .156 
Positive .097 .106 .078 
Negative -.203 -.135 -.156 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.283 .857 .985 
Asymp. Sig.  (2-tailed) .074 .455 .286 
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است و  05/0بيشتر از  ،2 هاري آزمون كولموگرف اسميرنف در جدول شمارسطح معناد

 اين به معناي توزيع نرمال متغيرهاست.

 ي تحقيقها فرضيه
اي زاهدان  عوامل ساختاري بر عدم استقرار آموزش الكترونيكي در فني و حرفه اول: هفرضي

 ثير مثبت و مستقيمي دارد.أت
 

 ي)كفيشنس( اول هتحليل فرضي)3( جدول

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.B Std. Error Beta 
1  (Constant) 2.494 .411  6.066 .000

sakhtar .289 .120 .364 2.406 .021
 

) 05/0( باشد كه از سطح معني داري مي 021/0مدل   sigبا توجه به اينكه ميزان 
توان بيان نمود كه با تغيير يك واحد در عوامل  باشد. درتفسير اين فرضيه نيز مي كوچكتر مي

اي زاهدان  تغيير در استقرار آموزش الكترونيكي در فني و حرفه 364/0ساختاري به اندازه 
 گردد. ايجاد مي
اي  عوامل محتوايي بر عدم اسـتقرار آمـوزش الكترونيكـي در فنـي و حرفـه      دوم: هفرضي
 ير مثبت و مستقيمي دارد.ثأزاهدان ت

 

 كفيشنسي)( دوم هتحليل فرضي )4( جدول

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.B Std. Error Beta 
1  )Constant) 3.075 .253  12.141 .000

mohtava .132 .081 .256 1.634 .010
 

) 05/0( داري باشد كه از سطح معني مي 010/0مدل   sigبا توجه به اينكه ميزان 
توان بيان نمود كه با تغيير يك واحد در عوامل   باشد. درتفسير اين فرضيه نيز مي كوچكتر مي

اي زاهدان  تغيير در استقرار آموزش الكترونيكي در فني و حرفه 256/0محتوايي به اندازه 
 گردد. ايجاد مي

اي  م استقرار آموزش الكترونيكـي در فنـي و حرفـه   عوامل محيطي بر عد سوم: هفرضي
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 ثير مثبت و مستقيمي دارد.أزاهدان ت

 كفيشنسي)( سوم هتحليل فرضي)5( جدول

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.B Std. Error Beta 
1  )Constant) 2.800 .355  7.893 .000

mohit .208 .108 .298 1.925 .002
 

) 05/0( باشـد كـه از سـطح معنـي داري     مـي  002/0مـدل    sigبا توجه به اينكه ميـزان  
توان بيان نمود كه با تغيير يك واحد در عوامل  تفسير اين فرضيه نيز مي باشد. در كوچكتر مي

اهـدان  اي ز تغيير در استقرار آمـوزش الكترونيكـي در فنـي و حرفـه     298/0محيطي به اندازه 
 گردد. ايجاد مي

 گيري بحث و نتيجه
محيطي و محتوايي بر عدم استقرار  لفه ساختاري،ؤدهد كه سه م نتايج اين پژوهش نشان مي

در رابطه با هر يك از  سزايي دارند.  هاي زاهدان نقش ب آموزش الكترونيك در فني و حرفه
ترين عامل عدم استقرار  مهم درصد 36توان بيان داشت كه عوامل ساختاري با  ابعاد فوق مي

ثير و عوامل أدرصد ت 25همچنين عوامل محتوايي با  شود. آموزش الكترونيك شناخته مي
تفاوت اندكي كه در ضرايب  گيرد. ي بعدي قرار ميها ثير در اولويتأدرصد ت 29 محيطي با

ي ها يافته .شود اجراي همزمان سه عامل اهميت يابد سبب مي وجود دارد، ها لفهؤثير اين مأت
دهد كه در مطالعه ادبيات پيشين نيز برخي از آنها مورد توجه قرار  اين پژوهش نشان مي

) در 1390( ي محمودي ميمند و همكارانها اين پژوهش با يافته براي مثال، گرفته بود.
محتوايي و محيطي  در  موانع پذيرش تجارت  بندي سه عامل ساختاري، خصوص اولويت
 ) عواملي همچون ساختار،1391( در پژوهش دهقان و همكاران بقت دارد.الكترونيك مطا

ثر شناخته ؤي علوم پزشكي مها بر نوآوري و كارآفريني سازماني در دانشگاه هرفتار و زمين
)، موفقيت 1388( صفري و همكاران ي اين پژوهش سازگاري دارد.ها كه با يافته شده است،

درصد و  96محتوايي درصد، 80ثير أمل ساختاري با تعا 3هاي تعاوني را تابعي از  شركت
ي اين تحقيق ها لفهؤبندي م با ترتيب اولويت درصد بيان كرده است كه كامالً 69اي  زمينه

 مطابقت دارد.
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 هاپيشنهاد
توان پيشنهادهاي زير را براي استقرار مناسب آموزش  مي با توجه به نتايج پژوهش،
 دان پيشنهاد داد.اي زاه الكترونيك در فني و حرفه

 .ي اينترنت با سرعت باال در مراكزها ايجاد شبكه �
و سخت افزارهاي موجود در سازمان با نياز آموزش  ها افزار ايجاد تناسب بين نرم �

 .الكترونيك
ي آموزشي متناسب با نياز آموزش ها صدور كارت مربيگري منوط به گذراندن دوره �

 .الكترونيك
ي فني و تخصصي در مراكز فني و ها ا ايجاد كميتهاندركاران  ب مسئولين و دست �
انضباطي  هنام اي مدون پيرامون محتواي آموزش الكترونيك و همچنين آيين اي برنامه حرفه

 طراحي و تنظيم نمايند.
بروشور و تبليغات جهت اعالم اثر بخشي  هتهي ي متعدد،ها برپايي نمايشگاه �
 .هاي مجازي آموزش
هاي الكترونيك استفاده  ت براي مراكزي كه از آموزشاختصاص بودجه حمايتي دول �

 .كنند مي
هاي الكترونيكي  آموزشي پيرامون استفاده صحيح از آموزش هي برنامها برگزاري دوره �

 .براي مربيان و كارآموزان در مراكز

 ها محدوديت
 1392اين تحقيق به لحاظ مكان بـه شهرسـتان زاهـدان و از لحـاظ زمـاني بـه سـال         -1

 شده است.محدود 
 عدم پاسخگويي صادقانه بعضي از افراد نمونه به پرسشنامه -2
 گيري محقق ساخته محدوديت پژوهش به ابزار اندازه -3

 منابع 
-آمادگي ميزان و الكترونيكي يادگيري كليدي عوامل بررسي ،)1389(؛ حسن امامي،

 .4 و 3 هبيمارستان شمار  هفصلنام پژشكي، آموزش در آموزشي يها گروه )8( ،57
 آموزش الكترونيكي، )1390؛(زينبكرمي، و  ؛ابراهيمبهروزيان نژاد،  ؛بهروزيان نژاد، محمد

دومين همايش  فناوري اطالعات، هپاي ي آموزشي برها طرحي نوين در فناوري
 .، مشهد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهداطالعات، حال، آينده فناوري
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متوسطه از  هنع استفاده از آموزش مجازي در دوربررسي موا ،)1384(؛ مرضيه ،تقوايي

دانشگاه  نامه كارشناسي ارشد، پايان هاي شهر تهران، ديدگاه مديران دبيرستان
 شهيد بهشتي تهران.

شناسايي و  )،1391( ؛علي رمضاني اسفدن، و ؛ياسر و اميري، ؛حبيب اهللا ساالرزهي،
ري الكترونيكي ي يادگيها ي سنجش موفقيت سيستمها لفهؤبندي م رتبه

 هشمار ،3 هدور ،91زمستان  ،MEDIA با رويكرد تحليل شبكه فازي، ها دانشگاه
4. 
 ،دومين همايش مجازي آموزش )،1392( ؛باقر و كرد، ؛مريم ؛محمدسلطان ،خسروي

 تهران. ،1392ارديبهشت 
چاپ  ،ترجمه پارساييان و اعرابي وري و طراحي سازمان،ئت )،1380( ؛ال ،ريچارد دفت،

 .45-46ص هاي فرهنگي، تهران: انتشارات دفتر پژوهش سوم،
ثر بر نوآوري و كارآفريني سازماني ؤپژوهشي پيرامون عوامل م )،1391( ؛رضا دهقان،

پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي  هدانشكد همجل هاي علوم پزشكي، در دانشگاه
 .22-33، 1391فروردين و ارديبهشت  ،1هشمار ،6 هپياورد سالمت) دور( تهران
نقش يادگيري الكترونيكي در  )،1389( ؛مجتبي و شهبازي، ؛پريسا عليمرداني،

ثير آن در مديريت نظام أاي آموزش مبتني بر وب و ت هاي فني و حرفه آموزش
 شيراز. المللي مديريت و نوآوري، اولين كنفرانس بين رهگيري اشتغال كارآموزان،

ثر بر موفقيت ؤعوامل م )،1388( ؛عباس راهيمي،و اب ؛آريان فر، خسرو ،و ؛حسين صفري،
 .1388اسفند  ،212 هشمار سال بيستم، تعاون، هاي تعاوني مصرف برتر، شركت

موانع پذيرش  )،1391( ؛محمد و بختآزماي بناب، ؛علي و قرباني، ؛محمد محمودي ميمند،
موردي استان آذزبايجان  همطالع تجارت الكترونيكي در صنعت خشكبار،

 .1390زمستان  ،19شماره  سال پنجم، فراسوي مديريت، شرقي،
 موزيآمادگي مهارت آارزيابي ميزان ، )1389( ؛سيدعلي ،موسويو  ؛منتظر، غالمعلي

پنجمين كنفرانس ملي و  اي كشور، الكترونيكي سازمان آموزش فني و حرفه
نعتي المللي يادگيري و آموزش الكترونيك، تهران، دانشگاه ص كنفرانس بين دومين

 .اميركبير
همايش  ،سوم هآموزش الكترونيكي در هزار، )1388؛ (مطهرهنادي، و  ؛خدامرادمومني، 

 سوم، كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد هي نوين در مديريت مدارس در هزارها شيوه
 .كرمانشاه
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 تحليل زير بعدي سه مدل ارائه ،)1381(؛ مجتبي ،اميري و حسن؛ اهرنجاني، ميرزايي
 دانشگاه :تهران ،مديريت هاي تئوري فلسفي مباني و بنيادين يها اختس

 .3 صص مديريت، دانش فصلنامه 21تهران،
رسمي  اي غير بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي فني و حرفه)، 1386( ؛غالمرضا نيكخو،

 توسعه استان از ديدگاه كارفرمايان مراكز صنعتي و خدماتي، هبا توجه به برنام
اي استان آذربايجان  مربيان آموزشي و كارآموزان مراكز فني و حرفه مديران و

 اي. حرفه هاي پژوهشي سازمان فني و چكيده طرح ،1386غربي در سال 
Frimpon, M. F.  (2012). A Re-Structuring of the Critical Success Factors 

for E-Learning Deployment. American International Journal of 
Contemporary Research, 2 (3), 115-127. 
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NewZealand, Massey University, pp 120-121. 
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مربيان شناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم ارزيابي عملكرد 
 ايسازمان فني و حرفه

 1داريوش شيراوند
 2دكتر پوراندوخت نيرومند
 3علي پورجعفر
 4فريدون سليماني

 چكيده 
توزيع تعيين عوامل مهم و با اهميت  هتحقيقي، در زمين همنظور توصيف يك جامع  هدر اين پژوهش ب 

نفري از  90 ه، عوامل ارزيابي عملكرد در اختيار يك نمونايمربيان فني و حرفه براي ارزيابي عملكرد
هاي سازماني  قرار داده شد و همچنين جايگاه البرز و تهراندر استان  ايمربيان فني وحرفه

ها برابري دارند، در سه سطح  هاي سازماني كه با اين رتبهو برخي از محل و بدون جايگاه12و13و14
آماري بوده است تا ميزان   همد نظر محقق براي انتخاب جامع التدريس حقو  پيماني، سمير مربيان

خيلي كم، كم، ( اي شامل درجه 5بر روي مقياس  مربياناهميت هر كدام از عوامل را در ارزيابي 
دار  هاي عالمت متوسط، زياد، خيلي زياد) مشخص نمايند. تحليل گردآوري نتايج آزمون رتبه

 26ي گير هاي استخراج شده براي اندازه محاسبه شده براي شاخص هن نشان داد كه ميانويلكاكسو
ج حاصله براي محور ينتاهمچنين  ).p<0/001( متوسط) باالتر است( 3 هعامل استخراج شده از نمر

ابي عملكرد يي ارزيز نشان داد كه روند اجرايپژوهش ن مربيان سازمانابي عملكرد يروند اجراي ارز
ان ربيارزشيابي عملكرد آنان در سطح م هاني كه نمرربيي ميدر محورهاي: جابجاان سازمان مربي

ي كه به نتيجه ارزشيابي عملكرد خود معترض مربيان هدگي به پرونديت رسيفيك ؛باشد ناموفق مي
 هيتوج؛ ل به اهداف سازمانييان با نربيهاي ارزشيابي م نامه آيين ارتباط دستورالعمل و؛ باشند مي

 از به بررسي و اصالح دارد.يمنابع ارزشيابي) به عوامل ارزشيابي مناسب نبوده و ن( ارزيابي كنندگان
  

 ارزشيابي، شايستگي، مربيان، كارآيي، ارزشيابي شايستگي.: يواژگان كليد

                                                                                                                
                                                                        Email: d.shiravand@gmail.com،. كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي1
 .دكتراي مديريت تكنولوژي .2
                                                            .. كارشناسي ارشد محيط زيست3
 .ي صنايع غذايي. كارشناس4
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 مقدمه 
امور بشري  هارزيابي و ارزشيابي از جمله اموري است كه به شكلي مستمر و مداوم در كلي 

هاي  بارها و بارها در خصوص پديده كه خود متوجه اين مهم باشد،آن  ن دارد و بشر بيجريا
ترين  اي عنوان يكي از پايه گيري به پردازد. امروزه، اندازه اطراف خويش به ارزيابي و داوري مي

شك، علم از زماني آغاز  دستاوردهاي بشري در آمده است. بي همباني علوم مختلف در عرص
 گذارد. گيري پا به ميدان مي اندازه شود كه مي

گيري  هاي اصلي پيشرفته بودن جوامع را همين بخش اندازه شايد بتوان يكي از مؤلفه
عنوان يك موضوع عمومي، عملكردهاي  گيري عملكرد فرد به دانست. در اين ميان، اندازه

ي عملكرد به گير جا كه اندازهشود. از آن كسب و كار را شامل ميمختلف موجود در صحنه 
پايدار  ههاي مديريتي مطرح است و رشد و توسع گر كليه فعاليت عنوان چراغ راه و هدايت

گيري،  ها و مؤسسات كشور و پيامد آن يعني رشد اقتصاد ملي مرهون سنجش، اندازه سازمان
تجزيه و تحليل، مقايسه و انجام اقدامات الزم و ضروري در اين زمينه است، مبحث 

، 1382اميران، ( ت بسيار زيادي برخوردار شده استي عملكرد روز به روز از اهميگير اندازه
 .)77ص 

هاي استخدامي تازه به كار گرفته  تاكنون شيوه 1883در اياالت متحده آمريكا از سال 
هاي فردي به  هاي ارزشيابي صفات و خصلت شده است و طي سي سال گذشته روش

هاي و خود ارزشيابي تمايل پيدا كرده است. با  و برنامه ها اساس هدف  ارزشيابي عملكرد بر
توان مشاهده كرد اين  هاي ارزشيابي مختلف را مي كشورهاي مذكور شيوه هاين وجود در هم

 .)31، ص 1384گودرزي، ( شوند كلي به چهار دسته تقسيم ميطور  ها به شيوه
 ههاي عملكرد، تهي ونآزم، گيري عملكرد بخشي اندازه هاي عيني يك از اين شاخص هر

داراي نقاط قوت و ضعف خاص  گيري توليد اندازه، گيري ميزان فروش اندازه، آمارهاي پرسنلي
هاي عيني از اين مزيت برخوردارند كه از خطاها و  گيري عنوان مثال، اندازه خويش هستند، به

ندرت  هايي به خصگيري ذهني، مبرا هستند، اما در مقابل، چنين شا تعصبات آميخته با اندازه
-22، ص 1381فضلي، ( گيرد راد به سازمان را در بر ميهاي اف ها و كمك تمامي مشاركت

21(. 
) در مطالعات خود، ميزان شيوع و گستردگي سوگيري 1984( » اندرسون و همكارانش«

ساعتچي، ( هاي خويش نشان داده است تواناييهاي افراد در زمينه  تورمي را در خود ارزشيابي
 .)104، ص 1380
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ارزياب يا قاضي را ندارد، بلكه در جريان كار نقش مشاور و  نقشدر اين روش، مربي 

دهد كه به ارزشيابي عملكرد  كند و اين فرصت را به كارورز مي راهنما را براي كارورز ايفا مي
خويش در طول يك دوره ارزشيابي بپردازد و ديدگاهش را نسبت به شغل و پيشرفت 

 در آينده اعالم نمايد.تخصص خود 
فلسفه اين روش، مشاركت مربيان در تعيين اهداف سازگار سازماني و فردي است و مربي 

قرار  در استقرار و پيگيري اهدافي كه قبالً مورد موافقت دو طرف طور مشترك بهو كارورز 
  .)61، ص 1371حاجي شريف، ( كنند گرفته است، اقدام مي
هايي است، كه امروزه در حال گسترش و توسعه  از روش» ه باالپايين ب« روش ارزشيابي از

از باال به پايين) انجام ( رزشيابي مربي توسط رئيس / سرپرستاست. در ارزشيابي سنتي ا
روش ارزشيابي به نوعي به كارآموزان اجازه مشاركت در ارزشيابي  اينگيرد. ليكن در  مي

شيابي وضعيت متعادلي را در برابر قدرت مطلق آورد. اين نوع ارز مربيان خود را فراهم مي
 .)333، ص 1375طوسي و صائبي، ( نمايد ارزشيابي پيشين فراهم مي مربيان در نظام

ها مرسوم و متداول گرديده است، چرا كه در  امروزه اين روش در بسياري از سازمان
لكرد مربي خويش است و ارزشيابي از باال به پايين، كارآموز هر روز شاهد رفتار و كردار و عم

كارداني و  هتواند دربار به دليل اجراي تصميمات و دستوراتش در موقعيتي قرار دارد، كه مي
 اثربخشي او قضاوت درستي داشته باشد.

يك نظام ارزشيابي عملكرد زماني مفيد و اثربخش است كه از مالك و معيار ثابتي براي 
نظران مديريت اگر چه در نظرات خود  صاحب ارزشيابي مربيان استفاده نمايد. علماء و

پيرامون معيار و شاخص ارزشيابي عملكرد مختلف، ليكن در استفاده از مالك و معيار ثابت 
هاي  القول هستند. برخي از آنان، نتايج فردي، رفتارها و ويژگي براي ارزشيابي عملكرد متفق

 .)92، ص 1374ان و اعرابي، پارسائي( دانند مناسبي براي ارزشيابي مي فردي را مالك

 روش شناسي 
منظور تعيين ميزان مناسب بودن روند اجراي ارزيابي عملكرد مربيان سازمان آموزش فني   به

 41اي در قالب  اي، روند كنوني اجراي ارزيابي عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه و حرفه
ن و البرز و بازآموزي در تربيت نفري از مربيان در استان تهرا 90ال در اختيار يك نمونه ؤس

دها بر روي مربي قرار داده شد تا ابتدا انجام يا عدم انجام و سپس كيفيت اجراي اين رون
خيلي ضعيف، ضعيف، متوسط، خوب، و خيلي خوب) مشخص ( اي شامل درجه 5مقياس 
 نمايند.
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رايانه، و جهت  ها بهاز گردآوري اطالعات و انتقال آن منظور دستيابي به هدف فوق، پس  به

طور معني داري از  بيان بهكه آيا كيفيت روندهاي كنوني اجراي ارزيابي عملكرد مر  تعيين اين
دار ويلكاكسون اجرا  هاي عالمت اي رتبه ، آزمون يك نمونهخيرمتوسط) باالتر است يا ( 2 هنمر

 شد. 

 روش اجراي پرسشنامه
هاي  مورد نظر و برقراري هماهنگي گيري و مشخص شدن نمونه پس از انجام مراحل نمونه

ها در بين مربيان در استان تهران و البرز و بازآموزان در مركز تربيت مربي  الزم پرسشنامه
روز انجام پذيرفت.  15ها در مدت  آوري گرديد. اجراي پرسشنامه توزيع و پس از تكميل جمع

هاي دريافتي  رسشنامهپرسشنامه تكميل شده فاقد نقص دريافت گرديد كه پ 90در نهايت 
هاي آماري با  دست آمده به رايانه انتقال داده شد. در نهايت دادهه كدگذاري شده و اطالعات ب

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSS 5/11افزار آماري  استفاده از نرم

 حجم نمونه
 ) استفاده شد.1 هشمار( براي برآورد حجم نمونه از فرمول زير

 )1( فرمول شماره

و سطح  p  ،05/0=q  ،05/0=d=05/0با در نظر گرفتن 
 نفر تعيين شد. 90درصد تعداد نمونه مورد نياز برابر با  95اطمينان 

 ها روش تجزيه و تحليل داده
دست آمده و پاسخگويي به سؤاالت   ههاي ب در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده

 از است ري متعددي بهره گرفته خواهد شد كه عبارتهاي آما پژوهش از روش
 هاي خام ها و توصيف نمره جداول توزيع فراواني جهت سازماندهي داده -
 ها نمودارهاي ستوني جهت توصيف تصويري داده -
 ميانگين، ميانه و انحراف معيار)( هاي آمار توصيفي شاخص -
 دار ويلكاكسون هاي عالمت اي رتبه آزمون يك نمونه -
 مقايسه زوجي براي استخراج وزن منابع ارزيابي عملكرد مربيان سازمانتكنيك  -

2
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2
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 اي  مالك انتخاب عوامل ارزيابي عملكرد مربيان سازمان فني و حرفه
عنوان عوامل مهم و با اهميت در ارزيابي مربيان سازمان فني و  در اين تحقيق، عواملي به

يابي عملكرد مربيان سازمان از نظر ها در ارزانتخاب گرديد. كه ميزان اهميت آناي  حرفه
باالتر باشد؛ به عبارت  2اطمينان از نمره  95/0التدريس، با حداقل  رسمي و پيماني و حق

ديگر عواملي كه ميزان اهميت آنها در ارزيابي عملكرد مربيان سازمان، از نظر مربيان در 
عنوان عوامل  زياد باشد، به استان تهران و البرز و بازآموزي در تربيت مربي در حد متوسط تا

 با اهميت در ارزيابي عملكرد مربيان سازمان انتخاب گرديد. 

 اي تعيين وزن منابع ارزيابي عملكرد مربيان سازمان فني و حرفه
) نسبت به التدريس رسمي، پيماني، حق( منابع ارزيابي عملكرد مربيانوزن  تعيينبراي 

هر گزينه از ماتريس  جهت محاسبه وزنشد. از تكنيك مقايسه زوجي استفاده همديگر 
 استفاده شد.ميانگين حسابي  تقريبي از روش نيزوزن نسبي) ( مقايسه زوجي

) 32/0با ارجحيت ( ن منابع ارزيابي عملكرد، خود فردنتايج حاصله نشان داد كه از ميا
ير مسئول غ) دومين و 25/0با ارجحيت ( خود فرداست. منبع ارزيابي عملكرد برترين 
سوم قرار  هگانه ارزيابي عملكرد مربيان در رتب از ميان منابع شش) 22/0با ارجحيت ( مستقيم

 گرفته است.
 منابع: هاي نسبي بردار ارجحيت كه ارجحيت

 خود فرد   -1
 ول مستقيمئمس   -2
 مسئول غير مستقيم  -3
 بازرسي  -4
 همكار فرد  -5
 مرئوس  -6
 دهد به شرح زير است: نشان مي را

 )32/0و  25/0و  22/0و  11/0 و 07/0و  04/0( 
 

 هاي نسبي منابع نسبت به همديگر ) ارجحيت1( جدول 

همكار مرئوس
مسئول بازرسي فرد

 غيرمستقيم
مسئول 
 مستقيم

خود 
منابع فرد

 اوزان 32/0 25/0 22/0 11/0 07/0 04/0
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 روش امتيازي 
دهنده هر شغل  يلاساس كار در روش امتيازي بر تجزيه و تحليل شغل و تعيين عوامل تشك

نامه ضوابطي را  گيرد. اين آيين نامه امتيازات صورت مي تنظيم آيين هوسيل  هاستوار است و ب
نامه توسط  دهد. تهيه اين آيين دست ميه هر شغل ب هدهند براي ارزيابي عوامل تشكيل

 نندشغل ما هر هدهند گيرد و ابتدا عوامل اصلي تشكيل كارشناسان مجرب و ورزيده صورت مي
 گردند. مهارت، تالش، مسئوليت و شرايط محيط كار و...) تعيين مي(

هاي  شود كه در بعضي از طرح پس از آن، عوامل جزئي و فرعي هر عامل اصلي تعيين مي
عامل فرعي در نظر گرفته  5يا  4گيرند و معمول آن است كه  عامل در نظر مي 40ارزيابي تا 

 شود. مي
 جزاء و عوامل اصلي را نشان مي دهد.) عوامل اصلي و ا2( جدول 

 عوامل فرعي عوامل اصلي رديف
 دانش شغلي، تجربه كار، ابتكار و خالقيت مهارت 1
 تالش جسماني، تالش فكري تالش 2

 مسئوليت 3

 مسئوليت حفظ و نگهداري وسائل و تجهيزات
 مسئوليت حفظ موارد اوليه و محصوالت

 مسئوليت حفظ سالمت كارآموزان
 ت كار زيردستان و غيرهمسئولي

 دشواري انجام كار، ميزان پذيرش خطرات شرايط محيط كار 4
 

امتياز،  150باشد. مثالً براي مهارت  در قدم بعدي تعيين مجموع امتيازات هر عامل مي
شود.  امتياز اختصاص داده مي 70امتياز و شرايط محيط كار  200امتياز، مسئوليت  80تالش 

 دهنده شغل است. بي هر عامل تشكيلكه بيانگر ارزش نس
درجه ممتاز،  5گردد، معموالً  در گام چهارم براي هر عامل درجات مختلفي تعيين مي

شود. قدم پنجم مربوط به  عالي، خوب، متوسط و ضعيف براي هر عامل در نظر گرفته مي
مسئوليت  باشد و معموالً به مهارت و هر عامل مي مختلفدرجات  تخصيص امتياز به عوامل و

اي از تخصيص امتياز به هر عامل را نشان  نمونه 3 هگيرد. جدول شمار باالترين امتياز تعلق مي
 دهد. مي
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 اي از تخصيص امتياز به عوامل مختلف )نمونه3( جدول 

جمع امتياز  عامل اصلي
 درجه عامل فرعي متعلقه

 150 مهارت
10 20 30 45 50 دانش شغلي

 8 15 22 30 40 تجربه كار مفيد
12 20 35 50 60 ابتكار و خالقيت

 80 تالش
 5 10 15 24 30 تالش جسماني
10 18 30 42 50 تالش فكري

 200 مسئوليت

مسئوليت وسايل 
 7 14 20 32 40 و تجهيزات

مسئوليت مواد و 
 5 12 18 25 30 محصوالت

مسئوليت 
سالمتي 
 كارآموزان

70 60 45 30 15

مسئوليت كار 
10 20 35 50 60 يردستانز

شرايط كار 
 70 محيط كار

دشواري انجام 
 5 12 18 25 30 كار

ميزان پذيرش 
 7 14 20 32 40 خطرات

50042527818594  500 جمع
 

در گام ششم و مشخص شدن عوامل اصلي و فرعي تشكيل دهنده هر شغل و تعيين ريز 
تنظيم آيين نامه امتيازات كه استانداردي است امتيازات و نهايتاً درجات مختلف هر عامل به 

گردد. چنانچه پس از سنجش عملكرد هر فردي عملكرد وي  براي انجام ارزيابي، مبادرت مي
ارتقاء واگذاري شغل با مسئوليت بيشتر  هتواند در زمين عالي و باالتر ارزيابي گردد مديريت مي

تر ارزيابي گردد بايستي  او متوسط و پايينگيري نمايد و چنانچه عملكرد  و موارد ديگر تصميم
در مورد تغيير شغل، آموزش، باال بردن سطح معلومات شغلي و نهايتاً بركناري و اخراج او 

عملكرد  هدهند تصميمات مقتضي صورت گيرد و ارزيابي در بين اين دو حد نشان
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را ارتقاء بخشيد و هاي مورد نياز دانش شغلي فرد  توان با آموزش باشد و مي بخش مي رضايت

 به وي براي ايجاد انگيزه و بهبود عملكرد ترفيع رتبه و مقام اعطاء نمود.

شناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم ارزيابي مربيان سازمان فني و 
 اي حرفه
از اين تحقيق امكان شناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم ارزيابي مربيان سازمان  حاصلهنتايج 

 اهم كرد:زير فر محوررا در چهار 
 عملكرد مربيان سازمان ارزيابيعوامل  -1
 گيري هر يك از عوامل ارزيابي عملكرد مربيان سازمان هاي اندازه شاخص -2
 عملكرد مربيان سازمان  ارزيابيمنابع  -3
 ارزيابي عملكرد مربيان سازمان اجرايروند  -4
استخراج شده براي  عامل 26 هاساس نتايج حاصله براي محور اول مالحظه شد كه هم  بر

 ارزيابي عملكرد مربيان سازمان در حد زياد تا خيلي زيادي حايز اهميت هستند.
موريت أاستقبال از م هاي دست آمده براي محور دوم نشان داد كه شاخص  نتايج به

پيش بيني و اجراي سيستم كنترلي و )، مسئوليت پذيري مربوط به عامل( دراجراي وظايف
سعي در افزايش انگيره و )، ايجاد هماهنگي و اعمال نظارت بوط به عاملمر( نظارتي مطلوب

ايجاد )، ايجاد روحيه توجه به وضعيت كاركنان و مربوط به عامل( خدمتي كاركنان هروحي
ايجاد  توجه به وضعيت كاركنان و مربوط به عامل( فضاي اعتماد و تفاهم در محيط كار

مربوط به ( ه مربيان با ارائه راهنمايي دقيق به آنانانتقال مقصود خود به آساني ب)، روحيه
مناسب در  هبرخورداري از روحي)، سازي مربيان توانمندي تجربه و انتقال دانش و عامل

آمادگي براي انجام آموزش در )، حسن سلوك همكاري و مربوط به عامل( هاي جمعي فعاليت
ثير أها و ت ل همگني ضعيف با ساير شاخصبه دلي ها، عشاير و جوار دانشگاهي ها، زندان پادگان

بر آن عوامل صحت عمل؛   ها، نامناسب تشخيص داده شدند. عالوه منفي بر پايايي مقياس
تيزهوشي، نكته سنجي و سرعت دريافت مطالب؛ و توانايي جسمي متناسب با شغل نيز فاقد 

سب تشخيص داده هاي اين محور منا ها و شاخص شاخص بودند. بنابراين اگرچه اغلب عامل
شدند، اما نقاط ضعف اين محور عدم وجود شاخص براي عوامل مذكور و همچنين همگني 

 باشد.  هاي مربوطه مي ها با مقياس اندك برخي از شاخص
براي محور سوم  هاي به كار گرفته شده نتايج ناشي از محاسبات انجام شده و تكنيك

اهميت يكساني برخوردار  از ارزيابي عملكرد مربيان سازمانگانه  ششمنابع كه  نشان داد
 هكار بگيريم، نمره هاي جديد را ب اگر وزن ،بنابراين ؛ها متفاوت است نبوده و ميزان اهميت آن

نتيجه گرفته  ،يكسان باشد. بنابراينمنابع حاصل از ارزيابي متفاوت از زماني است كه وزن 
تر  به واقعيت نزديك تر نشان داده و نهايتاً موجود را دقيقشود كه اجراي اين رويه وضعيت  مي
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 مربيانعملكرد  ارزيابيتر با اعمال اين روش در  دستيابي به نتايج دقيق خواهد بود. مسلماً

بنابراين از نقاط ضعف اين محور اين است كه در حال حاضر براي  كمك بيشتري خواهد كرد.
شود، در حالي كه در واقعيت چنين  نظر گرفته ميمنابع ارزيابي عملكرد وزن يكساني در 

 نيست و وزن اين منابع متفاوت است.
نتايج حاصله براي محور چهارم پژوهش نيز نشان داد كه روند اجرايي ارزيابي عملكرد 

 مربيان سازمان در محورهاي:
 .باشد مي سطح مربيان ناموفق كرد آنان در عمل ارزشيابي همربياني كه نمرجايي  هجاب -
ارزشيابي عملكرد خود معترض  همديراني كه به نتيج هكيفيت رسيدگي به پروند -

 .باشند مي
 به اهداف سازماني با نيلهاي ارزشيابي مربيان  نامه آيين دستورالعمل وارتباط  -

  .شناخت نيازهاي مربيان)(
به مناسب نبوده و نياز  ارزشيابي) به عوامل ارزشيابي منابع( كنندگان ارزيابيتوجيه  -

 بررسي و اصالح دارد.

گيري عوامل ارزيابي  هاي اندازه تعيين ميزان مناسب بودن شاخص
 اي عملكرد مربيان سازمان فني و حرفه

هاي استخراج شده براي هر يك از عوامل، آن عامل را  كه آيا شاخص منظور ارزيابي اين  به
دار ويلكاكسون  هاي عالمت بهاي رت دهند يا خير، آزمون يك نمونه گيري قرار مي مورد اندازه
 اجرا شد. 

، توانايي جسمي متناسب با شغلعامل شامل  6دهد كه ميانه  ) نشان مي4( نتايج جدول
، خالقيت و نوآوري، پذيري انعطافك، و حسن سلو يهمكاري، مشورت خواهي و انتقاد پذير

 5/4مساوي  اريگذ ثيرأشخصيت و قدرت ت، ميانه عامل 4مساوي  تقسيم كار و ارجاع وظايف
باشد. به  مي 69/4تا  29/4باشد. ميانگين عوامل نيز بين  مي 5و ميانه ساير عوامل نيز مساوي 

عبارت ديگر، عوامل استخراج شده به ميزان زياد تا خيلي زيادي در ارزيابي عملكرد مربيان 
 باشند.  سازمان حائز اهميت مي

) نشان داد كه ميانه 5جدول( ويلكاكسوندار  هاي عالمت اي رتبه نتايج آزمون يك نمونه
عامل استخراج شده از  26ي گير هاي استخراج شده براي اندازه محاسبه شده براي شاخص

هاي  شود كه شاخص نتيجه گرفته مي ،بنابراين ؛)p<0/001( متوسط) باالتر است( 2نمره 
اي در حد  ني و حرفهگيري عوامل ارزيابي عملكرد مربيان سازمان ف استخراج شده براي اندازه

هاي استخراج  باشند. البته اگرچه همه شاخص گيري اين عوامل مناسب مي زيادي براي اندازه
استقبال  هاي گيري عوامل مربوطه مناسب هستند؛ اما شاخص شده در حد زيادي براي اندازه

يستم بيني و اجراي س پيش)، پذيري مسئوليت مربوط به عامل( موريت در اجراي وظايفأاز م
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سعي در افزايش )، ايجاد هماهنگي و اعمال نظارت مربوط به عامل( مطلوبكنترلي و نظارتي 

)، توجه به وضعيت مربيان و ايجاد روحيه مربوط به عامل( خدمتي مربيان هانگيره و روحي
ايجاد  توجه به وضعيت مربيان و مربوط به عامل( ايجاد فضاي اعتماد و تفاهم در محيط كار

مربوط به ( ه راهنمايي دقيق به آنانئانتقال مقصود خود به آساني به كارآموزان با ارا)، روحيه
مناسب در  هبرخورداري از روحي)، سازي كارآموزان توانمندي انتقال دانش و تجربه و عامل

آمادگي براي انجام تدريس در )، حسن سلوك همكاري و مربوط به عامل( هاي جمعي فعاليت
ثير منفي أها و ت به دليل همگني ضعيف با ساير شاخص ها ها و جوار دانشگاه ها و پادگان زندان

 ها، نامناسب تشخيص داده شدند. بر پايايي مقياس
 
 

هاي توصيفي محاسبه شده براي محاسبه ميزان اهميت عوامل ارزيابي عملكرد  ) شاخص4( جدول
 اي مربيان فني و حرفه

انحراف 
 معيار

ميانگين ميانه تعداد رديف عوامل

62281/0 6194/4  1 صحت عمل 90 5
57087/0 6296/4  2 هدايت و رهبري 90 5
62420/0 6119/4  3 پذيري مسئوليت 90 5
60745/0 5639/4  4 گيري حسن تشخيص و تصميم 90 5
61460/0 5970/4  5 ريزي برنامه 90 5
67769/0 3657/4 تقسيم كار و ارجاع وظايف در بين كارآموزان 90 4 6 
59398/0 5714/4  7 ايجاد هماهنگي و اعمال نظارت 90 5
76289/0 5758/4  8 توجه به وضعيت كارآموزان و ايجاد روحيه 90 5
73569/0 3835/4  9 مشورت خواهي و انتقاد پذيري 90 4

64594/0 5075/4 5 90 
سازي  انتقال دانش و تجربه و توانمند

 10 كارآموزان

77339/0 3284/4  11 ر و حسن سلوكهمكا 90 4
63331/0 6269/4  12 پاسخگوئيي ورفتار مناسب با ارباب رجوع 90 5
70671/0 5896/4  13 دهي عملي به كارآموزان عدالت در نمره 90 5
72351/0 5338/4  14 حفظ و نگهداري و استفاده بهينه از اموال 90 5
68734/0 6917/4  15 وجدان كاري، عالقمندي ودلسوزي 90 5
77048/0 3083/4  16 پذيري انعطاف 90 4
79565/0 2932/4  17 خالقيت و نو آوري 90 4
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انحراف 

 معيار
ميانگين ميانه تعداد رديف عوامل

71158/0 3731/4 5/4  18 گذاري ثيرأشخصيت و قدرت ت 90
76499/0 5038/4  19 قابليت اعتماد 90 5

72351/0 4662/4 5 90 
دريافت  ، نكته سنجي و سرعتتيزهوشي

 20 مطالب

65324/0 5746/4  21 انضباط اداري رعايت مقررات و 90 5
65324/0 5746/4  22 سلسله مراتب و اجراي دستورات 90 5
75661/0 2932/4  23 توانايي جسمي متناسب با شغل 90 4
60397/0 6493/4  24 نفس ، اعتماد بهجاعت، شهامتش 90 5
67813/0 5758/4  25 وايثارگريطلبي  شهادت 90 5
67942/0 5489/4  26 رعايت شعائر و رفتار اخالق اسالمي 90 5

 

دار ويلكاكسون براي تعيين ميزان اهميت عوامل  هاي عالمت )آماره هاي آزمون رتبه5( جدول
 اي استخراج شده در ارزيابي مربيان سازمان فني و حرفه

p Z تعداد رديف عوامل
000/0 281/10  1 صحت عمل 90
000/0 304/10  2 هدايت و رهبري 90
000/0 241/10  3 پذيري مسئوليت 90
000/0 157/10  4 گيري حسن تشخيص و تصميم 90
000/0 199/10  5 برنامه ريزي 90
000/0  6 تقسيم كار و ارجاع وظايف در بين كارورزان 90 817/9
000/0 157/10  7 ايجاد هماهنگي و اعمال نظارت 90
000/0  8 توجه به وضعيت كارآموزان و ايجاد روحيه 90 713/9
000/0  9 پذيري مشورت خواهي و انتقاد 90 637/9
000/0 251/10  10 سازي كارآموزان انتقال دانش و تجربه و توانمند 90
000/0  11 همكار و حسن سلوك 90 470/9
000/0 171/10  12 رفتار مناسب با ارباب رجوع پاسخگوئيي و 90
000/0 062/10  13 عدالت در ثبت نمره عملي كارآموزان 90
000/0  14 حفظ و نگهداري و استفاده بهينه از اموال 90 890/9
000/0 183/10  15 كاري، عالقمندي ودلسوزي وجدان 90
000/0  16 پذيري انعطاف 90 447/9
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p Z تعداد رديف عوامل
000/0  17 خالقيت و نوآوري 90 357/9
000/0  18 گذاري ثيرأشخصيت و قدرت ت 90 716/9
000/0  19 قابليت اعتماد 90 765/9
000/0 ، نكته سنجي و سرعت دريافت مطالبتيزهوشي 90 848/9 20 
000/0 135/10  21 رعايت مقررات وانضباط اداري 90
000/0 135/10  22 سلسله مراتب و اجراي دستورات 90
000/0  23 توانايي جسمي متناسب با شغل 90 441/9
000/0 246/10  24 ، اعتماد به نفسعت، شهامتشجا 90
000/0  25 طلبي و ايثارگري شهادت 90 972/9
000/0  26 رعايت شعائر و رفتار اخالق اسالمي 90 993/9

 

 گيري و بحث نتيجه
هاي مديريت منابع  ترين جنبه ترين و در عين حال پيچيده ارزشيابي مربيان يكي از مهم

كنند.  ميلي مي ارزشيابي كار مربيان خود ابراز بيانساني است، ولي اغلب مديران نسبت به 
شود، مربوط به عوامل ارزشيابي، معيارها  آنچه موجب چنين برداشتي نسبت به ارزشيابي مي

عنوان سنجيدن كار مربيان مورد پذيرش  و ضوابط مورد استفاده است و گرنه ارزشيابي به
 .بيشتر مديران و سرپرستان است

هاي  اي رتبه ك نمونهيري آزمون يكارگه و با ب SPSS11/5زار اف با استفاده از نرم
مربيان ابي عملكرد يج حاصله براي محور عوامل ارزيلكاكسون بر اساس نتايو دار عالمت

ابي عملكرد يعامل استخراج شده براي ارز 26 همالحظه شد كه هم اي سازمان فني و حرفه
 ت هستند.يز اهمئادي حايلي زياد تا خيدر حد ز اي مربيان سازمان فني و حرفه

مربيان ابي عملكرد يك از عوامل ارزيهر  رييگ هاي اندازه دست آمده براي شاخص  ج بهينتا
بيني و اجراي  هاي استقبال از ماموريت در اجراي وظايف، پيش نشان داد كه شاخص سازمان

ن، ايجاد يامربخدمتي  هسيستم كنترلي و نظارتي مطلوب، سعي در افزايش انگيره و روحي
ه راهنمايي ئان با ارامربيفضاي اعتماد و تفاهم در محيط كار، انتقال مقصود خود به آساني به 

هاي جمعي، آمادگي براي انجام  مناسب در فعاليت هدقيق به آنان، برخورداري از روحي
ر يها و تاث ر شاخصيف با سايل همگني ضعي، به دلهاها، عشاير و زندانآموزش در پادگان

بر آن عوامل صحت عمل؛   ص داده شدند. عالوهيها، نامناسب تشخ اسيي مقيايمنفي بر پا
ز فاقد يي جسمي متناسب با شغل نيافت مطالب؛ و توانايزهوشي، نكته سنجي و سرعت دريت

ص داده ين محور مناسب تشخيهاي ا ها و شاخص اگرچه اغلب عامل ،نيشاخص بودند. بنابرا
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  ن همگنييمحور عدم وجود شاخص براي عوامل مذكور و همچن نيشدند، اما نقاط ضعف ا

 باشد.  هاي مربوطه مي اسيها با مق برخي از شاخص
ابي يهاي به كار گرفته شده براي منابع ارز كنيج ناشي از محاسبات انجام شده و تكينتا

 كسانيي تياز اهم مربيان سازمانابي يگانه ارز نشان داد كه منابع شش مربيان سازمان
كار ه د را بيهاي جد اگر وزن ،بنابراين ؛ت آنها متفاوت استيزان اهميبرخوردار نبوده و م

ن يكسان باشد. بنابرايابي متفاوت از زماني است كه وزن منابع يحاصل از ارز هم، نمريريبگ
به  تاًيتر نشان داده و نها قيت موجود را دقيه وضعين رويشود كه اجراي ا جه گرفته ميينت

ابي ين روش در ارزيتر با اعمال ا قيج دقيابي به نتايدست تر خواهد بود. مسلماً كينزد تيواقع
ن است كه در ين محور اين از نقاط ضعف ايشتري خواهد كرد. بنابراين كمك بمربياعملكرد 

شود، در حالي كه در  كساني در نظر گرفته مييابي عملكرد وزن يحال حاضر براي منابع ارز
 ن منابع متفاوت است.يست و وزن اين ين ت چنيواقع

ز نشان داد يپژوهش ن مربيان سازمانابي عملكرد يج حاصله براي محور روند اجراي ارزينتا
 هاني كه نمرربيي ميجاه ب در محورهاي: جامربيان سازمان ابي عملكرد يي ارزيكه روند اجرا

ي مربيان هدگي به پرونديت رسيفيك ؛باشد ان ناموفق ميربيارزشيابي عملكرد آنان در سطح م
هاي  نامه آيين ارتباط دستورالعمل و؛ باشند كه به نتيجه ارزشيابي عملكرد خود معترض مي

منابع ارزشيابي) به ( ه ارزيابي كنندگانيتوج؛ ل به اهداف سازمانييان با نربيارزشيابي م
 از به بررسي و اصالح دارد.يعوامل ارزشيابي مناسب نبوده و ن

 حقيقپيشنهادهاي ت
هاي مربوط به عوامل  شود كه: شاخص با توجه به نتايج حاصله از تحقيق پيشنهاد مي

ه، روحي ايجاد توجه به وضعيت كاركنان و، اعمال نظارت ايجاد هماهنگي و، پذيري مسئوليت
 و شجاعت، شهامتك، حسن سلو همكاري و، سازي مربيان توانمندي تجربه و انتقال دانش و

هاي مناسب  همگني اندكي با عوامل مذكور داشتند اصالح و شاخص س كهنف  اعتماد به
بر آن براي عوامل صحت عمل؛ تيزهوشي،   ديگري براي اين عوامل استخراج شود. عالوه

سنجي و سرعت دريافت مطالب؛ و توانايي جسمي متناسب با شغل كه فاقد شاخص  نكته
 هاي مناسب استخراج شود. بودند، شاخص

ارزيابي عملكرد مربيان گانه  ششمنابع  كه نتايج تحقيق نشان داد كهبا توجه به اين
و  اهميت يكساني برخوردار نبوده و ميزان اهميت آنها متفاوت است از اي سازمان فني و حرفه

يكسان منابع حاصل از ارزيابي متفاوت از زماني است كه وزن  ههاي جديد نمر وزن با اعمال
هاي مناسب براي منابع ارزيابي  تحقيق جامع و ملي وزنشود در يك  پيشنهاد مي باشد.

اي استخراج و در سيستم جديد براي منابع ارزيابي  عملكرد مربيان سازمان فني و حرفه
 هاي متفاوت اعمال گردد. اي وزن عملكرد مربيان فني و حرفه

يج شود كه از نتا با توجه به نتايج حاصله براي محور چهارم پژوهش نيز پيشنهاد مي
سطح مربيان  ارزشيابي عملكرد آنان در همربياني كه نمرجايي   هب ارزيابي عملكرد براي جا
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ارزشيابي عملكرد خود معترض  همربياني كه به نتيجاستفاده شود. به پرونده  باشد مي ناموفق

هاي  نامه آيين دستورالعمل و، با كيفيت و شايستگي بيشتري رسيدگي شود. بين باشند مي
ارتباط بيشتري برقرار شناخت نيازهاي مربيان) ( به اهداف سازماني با نيلي مربيان ارزشياب

صورت شايسته و ارزيابي) به  منابع( ارزيابي كنندگانشده و از آنها بيشتر استفاده گردد. 
 توجيه گردند. عوامل ارزيابيمناسب نسبت به 

 منابع 
تهـران ، نشـر دنيـاي     ،ـ ارزشيابي  ي  ـ نظارت  درآمدي بر بازرس )،1377آراني، آرين؛ ( 

 .1380، هنر
، نشر دانشگاه عالمـه  مديريت منابع انساني و فنون امور استخدامي ؛ابطحي، سيد حسين

 طباطبايي، تهران،. 
ـ )، 1379( ؛آر ،و  گيلبـرت دانيـل   ؛ادوارد ،و  فـري مـن آر    ؛استونر جميـز اي، اف   ،ديريتم

د دوم، تهـران  ، جلهاي فرهنگي دفتر پژوهش سيد محمد، نشر پارسائيان و اعرابي علي و
 ،.چاپ اول

بر مبناي هدف و نتيجه در بخش مـديريت   )،1372؛ (و معتمدي، فريده ؛سيدمهدي ،الواني
 ،آموزش مديريت دولتي، چاپ سوم، نشرمركز دولتي

مـدل امتيـازات   ( مطالعـات مـديريت   )،1382؛ (لـي ميرع ،سيد نقوي ؛سيدمهدي ،الواني
دانشـكده   هنشـري  بـراي سـنجش عملكـرد در بخـص دولتـي)،      متوازن، الگويي

 حسابداري و مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي، بهار و تابستان.
 ،136 ه، تدبير شمارگيري عملكرد بايدها و نبايدها اندازه )،1382شهريور ؛ (اميران، حيدر

، تـدبير  ها نرد در سازماضرورت ارزيابي عملك )،1378آذرماه ؛ (بزاز جزايري، سيد احمد 
 ،98 هشمار

جلـد اول و دوم و   مديريت رفتار سازماني، )،1374؛ (سيد محمـد  ،اعرابي ؛علي ،پارساييان 
 هاي بازرگاني، چاپ اول،. سسه مطالعات و پژوهشؤسوم نشر م

 ، نشر ني، چاپ اول،مديريت منابع انساني )،1375؛ (جزني، نسرين
وزش مـديريت  نشر مركز آمـ  افراد، عملكرد ارزشيابي )،1378؛ (جمعي از اساتيد مديريت 

 .دولتي، چاپ اول،
 مجموعه چهـارم) مركزآمـوزش  ( سيستمي نگرش )،1378؛ (جمعي از اساتيد مديريت 

 چاپ اول،. ،مديريت دولتي
، الواني و معتمدي سيد مهـدي  مديريت بر مبناي هدف و نتيجه)، 1372؛ (يسجورج، مور

 ،.تيفريده، نشر مركز آموزش مديريت دولو 
 
 



 
 

افزار مديريت هزينه كرد مالي ادارات كل و  طراحي نرم
 اي مراكزآموزش فني و حرفه

 1حسين خمسه
 2رحيم كرمي
 3زهره سرخوش
 4سعد عسكري صبي

 چكيده 
ترين عامل توليد، نه نيروي كار و سرمايه، بلكه دانش، مهارت و فناوري  محور، مهم در اقتصاد دانش

ت با ااطالعرساني  روز  هموزشي كشور، الف: در مديريت اموال و بهاي آ است. با توجه به تعداد كارگاه
 است.قابل انكار غيرخطاي انساني و انبارگرداني،  جهت اموالگرداني ي سنتيها استفاده از شيوه

ي فني جهت خريد باعث وجود خريد ها ب: عدم وجود مديريت هدفمند خريد و فقدان شاخص 
الت موجود در خريد، ناشي از تأمين اعتبار مالي بعد از خريد گردد. ج: مشك كيفيت مي تجهيزات بي

ه: نبود نظارت  شود. ميبوده د: عدم وجود استاندارد مواد مصرفي باعث خريدهاي خارج از استاندارد 
شود. هدف از  مياسقاط سازي، باعث اسقاطي شدن اموالي كه امكان تعمير آنها وجود دارد،  فرآيندبر 

ب: تعيين  ،الف: ساماندهي هزينه كردهاي مالي، انبارگرداني و اموال گرداني ،افزار طراحي نرم
 ،اساس آن ني اعتبار مالي  قبل از خريد  بربي استاندارد مصرف تجهيزات آموزشي، پشتيباني و پيش

تهيه بانك اطالعاتي تجهيزات  م: ،ي تعمير و نگهداري و اسقاط سازي اموالها فرآيندل: نظارت بر 
هاي مديريت پايگاه،  نويسي و سيستم ي برنامهها كارگيري. از بين انواع زبانه ب هده و آماداستفابال

تشخيص داده شد و با  استفاده از بانك اطالعاتي  Delphiبا كد نويسي  Embarcader XE2برنامه 
وش عنوان پايگاه داده و ارتباط اين دو سيستم با يكديگر در چار چوب ر به SQL Serverاي  رابطه
سيستم پياده  باشد؛ افزاري مي نرم هي توسعها كه يك از جديدترين روش RUPافزاري  نرم هتوسع

تجهيزات، مواد مصرفي،  افزاري اطالعاتي ي نرمها با طراحي برنامه مديريت هزينه، بانك گرديد. سازي
يد. اين ابزار، فروشندگان، تجهيزات معيوب و اسقاطي، برچسب و مشخصات فني اموال ايجاد گرد

هاي  كارگاه ، جاري و متفرقه، موجودي و مازادگيري از هزينه كردهاي تملكي برنامه قابليت گزارش
ي متفرقه ها فاكتورهاي خريد و هزينه همراكز و عتبارات تخصيص يافته به تفكيك را داراست. كلي

 در استان وجود دارد. گردد و امكان انجام انبارگرداني و اموال گرداني به تفكيك مركز ميثبت سيستم 
 .افزار نرم، هزينه، طراحي اموال، مديريت واژگان كليدي:

                                                                                                                
 yahoo.com                                                               @Email: b_tvto ،مديريت . دانشجوي كارشناسي ارشد1
 .. دانشجوي دكتري رشته مكانيك2
 .. كارشناسي مهندسي برق مخابرات3
 .. فوق ديپلم كامپيوتر4
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 مقدمه
همراه با انقالب اطالعاتي تغيير  ها كه اقتصاد بسياري از كشور 21ي قرن ها در اولين سال

ناپذير است. به موازات پيشرفت بخش  نموده است، بروز برخي تغييرات در عمليات دولت انكار
كسب و كار الكترونيكي و بازرگاني الكترونيكي، تغييراتي نيز تحت عنوان دولت خصوصي در 

 دولت تشكيل .است آمده وجود به بخش عمومي كشورهاست هالكترونيكي كه مربوط به ادار
روح ( در جامعه است براي كاربرد فناوري اطالعات  ها ترين اقدام دولت ضروري الكترونيكي،

 .)2009 ،و امير اعظمي و محمد مهدي شاه آبادي و جليل خليلي اهللا تولّايي
ها عدم اطالع دقيق از  دانيد، امروزه يكي از بزرگترين معضالت در سازمان همانگونه كه مي
تواند با قاطعيت اعالم كنند  است و مديريت اموال يا امين اموالي نمي وضعيت جاري اموال

ت را به روز ااطالعات كامل و صحيح اموال را دارند، حال چنانچه هر زمان بخواهند اطالع
قلم و كاغذ) جهت اموالگرداني اقدام كنند كه صد ( ي سنتيها كنند بايد با استفاده از شيوه

يك اموال  افزار مديريت هزينه، نرم طراحيل انكار نيست. اما با البته خطاي انساني نيز قاب
 ترين زمان و باالترين دقت اموال تواند در كوتاه گردان يا امين اموال هر زمان كه اراده كند مي

يند كامالً مكانيزه شده خطاي انساني به حداقل آگرداني را انجام دهد. چون در اين سيستم فر
اي استان  كل آموزش فني و حرفه هاداراي كه در  گونهه ب رفتهر باال سرعت كار بسيا رسيده و

درصد زمان  20تا حداكثر  10اموال گرداني به افزار مديريت هزينه،  با استفاده از نرم، بوشهر
گرداني در سال، چندين بار در  قبلي خود كاهش يافت و اموال گردان به جاي يكبار اموال

 دارد. اطالعاتي كامالً دقيق و به روز  كند و ميگرداني  سال اموال

 پيشينه
شركت راي دانا، با بررسي افزارهاي مشابه اقدام نمودند.  ها نيز در طراحي نرم ساير شركت

افزاري جهت  اموال گرداني، اقدام به توليد نرم هاي در زمين دقيق و كارشناسي حرفه
اي اســت كه با هدف ارائه  موعهشركت راي دانا سيستم تهران مج. اموالگرداني نموده است

تشكيــل گرديده 1383هاي مبتني بر باركد در سال  افزاري و توليد سيستم هاي نرم حل راه
انسـاني شـامل مشـاوران كارآزمـــــوده و دانش  هاسـت و درحال حاضــر با سـرماي

راي ي سايت تخصص( دباش هاي معتبر مشغـول به فعاليت مي آموختگان زبده دانشــگاه
مديريت قطعات كامپيوترها، با قابليت  اي مديريت اموال رايانه هافزار سامان نرم). 1391،دانا

سازمان متوسط و بزرگ و   شبكه و تجهيزات جانبي و متناسب با وظايف مدير انفورماتيك
مناسب براي مديريت قطعات، انبارها، مشكالت، رديابي قطعه تا اسقاط، كارشناسان پاسخگو 

). 1391سايت تخصصي يگانه سافت،( به ثبت رسيده است ربر استفاده كننده از تجهيزاتو كا
تمامي اموال منقول، غيرمنقول و نامشهود را كه به افزار اموال شركت همكاران سيستم  نرم
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هاي دولتي قرار  و در اختيار دستگاه دولتي تحصيل شده هنحوي از انحا از محل بودج

ت اختيار هاي مربوط به اموال تحكند. اين سيستم، گزارش يريت مياند، كنترل و مد گرفته
 كند هاي نظارتي تهيه مياساس الگوهاي تعيين شده از سوي دستگاه هاي دولتي را برسازمان

 افزار و شركت قائم رايانه عرش با هدف توليد نرم). 1391سايت تخصصي سيستم گروپ،(
افزار موفق به  نرم هرشت التحصيالن فارغ از گروهي سطتو كشور انفورماتيك ارائه آن به بازار 

 به توجه با افزار نرم اند. اين شده افزار انبارداري دولتي است، نرم كه يك افزار امانت نرمطراحي 
 امكان انبار مسئولين و اداري امور مديران به كه است شده ارائه سبكي به خود دقيق طراحي

حدود انبار، كاالي اموالي و مصرفي تعريف نموده و هد به راحتي و به تعداد نامد مي
 .)1391،قائم رايانه عرشسايت تخصصي ( متنوع مربوط به آنها را ارائه نمايند هاي گزارش

 اهداف
 -آموزشي( هت مواد مصرفي و تجهيزات آموزشيتعيين استاندارد مصرف ج -الف 

 پشتيباني)
بهينه از تجهيزات و مواد مصرفي موجود  تعمير و نگهداري، استفاده فرآيندنظارت بر   -ب

 اداري و آموزشي)( در انبارهاي استان
بودجه بندي) و ( ي آموزشي و پشتيبانيها بيني اعتبار الزم جهت اجراي فعاليت پيش  -ج

 استاندارد مصرف)( اساس شاخص معين ين اعتبار مالي  قبل از خريد  برتأم
بيني  با مشخصات فني متناسب با پيشتهيه ليست سفارش ملزومات و تجهيزات   -د

 ي آموزشيها اجراي دوره
 اسقاط سازي اموال جهت اطمينان از عدم امكان تعمير تجهيزات فرآيندنظارت بر   -ه
 بكارگيري هتجهيزات آماد -هاي تجهيزات بال استفاده تهيه بانك اطالعاتي از موجودي  -و

 روش پژوهش
كل  ههاي ادار ها يا تحليل نيازمندي ار استخراج نيازمنديافز ترين كارها در توليد نرم از مهم

هاي ناتمام، پيچيده و  اي استان بوشهر بود. در اين مرحله نيازمندي آموزش فني و حرفه
هاي عمومي از  مبهم، و حتي متضاد توسط كارشناسان مجرب شناسايي شد. ابتدا نيازمندي

افزار كه بايد توليد شود شناسايي و  د نرمتوسعه و تولي هآوري گرديد، و دامن كاربران جمع
دامنه يا  به اين مستند، مستند صورت شفاف نوشته شد. معموالًه تحليل شد، و مستندات ب

آناليز  افزار به سه  بخش:  روش طـراحي نرم .)2013آگيل ( شود سيستم اطالق مي همحدود
ده سازي بانك اطالعاتي  و برنامه افزار رابط كاربر، پيا ساختار و طراحي بانك اطالعاتي و نرم

 شود.  ميرابط كاربر تقسيم  افزار نرمنويسي  و پياده سازي 
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 افزار رابط كاربر آناليز ساختار و طراحي بانك اطالعاتي و نرم
 ابتدا بانك اطالعاتي طراحي شد كه براي نگهداري اطالعات و ديتا كاوي  افزار نرمدر طراحي 

مراحل داده كاوي در شش مرحله انجام  .)1996-فيياد ( فاده باشد)  قابل است1ديتا مينينگ(
و پردازش اوليه. در اين مرحله  ها ب) تميز كردن داده ،شد : الف) تعيين اطالعات گذشته

درصد از  60ي اشتباه جايگزين شدند. اين مرحله ها تصحيح گرديد و داده ها خطاهاي داده
يي كه از منابع متفاوتي ها . دادهها ه سازي دادهج) يكپارچ ،زمان داده كاوي را در گرفت

ي مناسب ايجاد شد و عمليات داده كاوي ها آوري گرديد؛ به صورت يك مخزن از داده جمع
هاي مورد استفاده و  ژگي ه) يافتن وي ،ي هدفها بهتر انجام گرديد. د) انتخاب مجموعه داده

 .)2012تخصصي ويكي پديا، هدانشنام( ها و) نمايش داده ،ي جديدها تعيين ويژگي

 پياده سازي بانك اطالعاتي
سازي و سازماندهي حجم زيادي از اطالعات، براي  ي اطالعاتي به منظور ذخيرهها بانك

 در واقع بانك .)2000سي جي ديت ( استفاده توسط كاربر يا كاربران مختلف بكار گرفته شد
 يك هاي موجوديت انواع مورد در( اياپ و شده ذخيره يها داده از است اي مجموعه اطالعاتي،

 گرديد تعريف ساختار، يك بر مبتني و مجتمع صورته ب آنها) بين ارتباطات و محيط عملياتي
 استفاده مورد متمركز، كنترل سيستم يك مديريت افزونگي، تحت حداقل با صوري طوره ب

انك اطالعاتي جامع ). ب2001كورت وهمكاران ( زمان هم و اشتراكي بطور كاربر، چند يا يك
اي استان بوشهر تعريف و ايجاد گرديد.  كل آموزش فني و حرفه هو يكپارچه براي ادار

و  ها يك ويژگيكه هر ي اطالعاتي مختلفي وجود داشتها ي مديريتي بانكها سيستم
،  4اوراكل، 3ام اس اس كيو ال سرور، 2 يي خاص خود را داشتند. ام اس اكسسها قابليت

 .)2007زاده  ميما( ي متداول در اين زمينه بودنديها مونهن  5سيس بيس

 رابط كاربر افزار نرمبرنامه نويسي و پياده سازي 
 هيا برنام افزار نويسي رايانه در فرهنگ واژه غير متخصصين به تمام پروژه ساخت نرم برنامه
يا برنامه  افزار نرم هعتوس فرآيند از بخشي تنها نويسي برنامه همه اين با. شد مي گفته اي رايانه
هاي  نويسي، بسته به ويژگي اختصاص داده شده به برنامه . اهميت، توجه و منابعبوداي  رايانه

 انتخاب همشخص شده محصول و خواست افراد درگير در پروژه و كاربران و در نهايت شيو
 . بودمتغير  افزار نرم مهندسي شده

                                                                                                                
1. Data Mining 
2. MS Access 
3. MS SQL Server 
4. Oracle 
5. Sysbase 
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برنامه كامپيوتر   و نگهداري كد منبع شكال زداييفرآيند نوشتن، ا نويسي كامپيوتر برنامه

. اين كد منبع تغيير داده شده يك كد شدنويسي نوشته  . اين كد منبع با يك زبان برنامهبود
كه يك رفتار  بودنويسي ساختن يك برنامه  . هدف برنامهبودجديد  قبلي و يا يك كد كامالً

 .)2000كنت بك ( گذاشتخواسته شده را به نمايش 
 هپايان پذيرفت، به مرحل ترين حالت آبشاري، بعد از اينكه هر فاز كامالً در سختگيرانه

داد فقط قبل از رفتن به  ميايجاد تغييرات در سيستم را  هبعدي رفتيم. بازبيني كه اجاز
ه مرحله) ب( بعد امكانپذير بود. همچنين بازبيني جهت اطمينان از پايان قطعي اين فاز همرحل

شد. فازي كه معيارهاي تكميل آن كامل شد، نشان داد پروژه از فاز فعلي به فاز  كار گرفته
بعدي منتقل شده است. مدل آبشاري از بازبيني و تجديد نظر فازهاي قبلي كه كامل گرديد، 

انتقاد،  هپذيري در مدل آبشاري محض، دست ماي ممانعت به عمل آورد. اين عدم انعطاف
 .)2003استيو مك كنل  – 2003جفري ويتن ( پذير بود انعطاف هاي پشتيباني كنندگان مدل

 اجرا و پياده سازي سيستم 
اي استان بوشهر امكانات و  سازي سيستم در اداره كل آموزش فني و حرفه براي اجرا و پياده

مشخص گرديد و روش  افزار نرمي سازمان از ها ي آن سازمان بررسي شد و نيازها زير ساخت
نويسي صحيحي براي پياده سازي انتخاب شد. با بررسي شرايط زير سيستم برنامه 

 هاي موجود سازمان و مراكز تابعه به نتايج زير رسيديم: ساخت
ي مورد ها رايانه افزاري مخصوصاً تنوع تجهيزات سخت :افزاري الف) تجهيزات سخت

بود و  اي تنوع زياديدر مقاطع مختلف دار ها استفاده در اداره كل و مراكز تابعه به دليل خريد
ها بر روي افزار نرمبرخي  ،بنابراين ؛هاي متفاوتي داشتند مشخصات و قدرت ها هر كدام از رايانه

قابل نصب نبود و يا با مشكل سرعت دچار بودند. در واقع سيستمي را انتخاب  ها آن رايانه
ظ سرعت براي سازمان قابل استفاده بوده و از لحا ها نموديم كه بر روي تمامي انواع رايانه

 مشكلي ايجاد نكند. 
و امكان برقراري  1كل با داشتن شبكه داخلي وي پي ان هدر ادار اي: ب) تجهيزات شبكه

ارتباط اليه دوم بين مراكز آن و همچنين با توجه به اينكه يكي از نيازهاي اين سيستم به 
طراحي شد. تا با تغيير هر به صورت سيستم يك پارچه  افزار نرمهنگام بودن اطالعات بود، 

گونه اطالعاتي در هر نقطه از سازمان بتوان گزارش آن را در ستاد مركزي تهيه و تغييرات در 
در آنجا  ها سيستم به يك پايگاه داده مركزي متصل و داده ،بنابراين ؛ستاد نيز اعمال شود

 ذخيره شدند. 

                                                                                                                
1. VPN 
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ي ها نويسي و انواع سيستم ي برنامهها نالذكر از بين انواع زبا فوق هبا توجه به دو نكت     

سازي گرديد. با توضيحات داده شده  مديريت پايگاه داده يكي را انتخاب و با آن سيستم پياده
ي يكپارچه شركت همكاران ها ي مشابه اين سيستم مانند سيستمها و سيستم ها شركت

نويسي  ستم برنامهي يكپارچه شركت رايان نظم بررسي شد و بهترين سيها سيستم و سيستم
 Embarcaderoنويسي اي مناسب باشد سيستم برنامه كل آموزش فني و حرفه هكه براي ادار

XE2 1 به  2اس كيو ال سرور اي كه كد نويسي آن دلفي است و از بانك اطالعاتي رابطه
نمايد، انتخاب شد. ارتباط اين دو سيستم با يكديگر در چهار  ميعنوان پايگاه داده استفاده 

ي ها در حال حاضر يكي از جديدترن روش بود كه 3ي آر يو پيافزار نرم هچوب روش توسع
گرديد  استفاده خود كارهاي جهت در 4يو ام ال در اين روش از .ي مي باشدافزار نرم هتوسع

متدولوژيي با  ،زيراو اين خود بسيار خوب است  هكه در واقع يو ام ال خود ثمره آر يو پي بود
 ). الف2003 كاسميك گروه( يابد ميخودش گسترش 

 )ها يافته( هاي سيستم قابليت
توانند  مياموال، انبار، تداركات و مالي دارد. كاربران  ههاي زيادي در زمين قابليت افزار نرماين 

عنوان مثال، امين  راج نمايند. بهنيازهاي خود را در مدت زمان كوتاهي از سيستم استخ
فعاليت اموال گرداني، انباردارها فعاليت انبارگرداني، مسئولين مالي فعاليت ثبت  ها اموال

توانند كنترل  مياسناد و همچنين كارپردازها با ثبت فاكتورهاي خريد و اطالعات فروشندگان 
كل  هگيري نمايند. مسئولين ادار گزارش افزار نرمخريدها و بانك اطالعاتي فروشندگان را از 

توانند  مينيز جهت اطالع يافتن از وضعيت خريدها و جستجوي كاالها در انبارهاي مراكز 
نيازهاي خود را جستجو نمايند. براي هر كاربر نام كاربري و كلمه عبور تعريف شد. بعضي از 

 در زير توضيح داده شده است: افزار نرمي ها قسمت

 ورود به سيستم
توانند با نام كاربري  ي مختلف قرار گرفتند كه ميها كاربران با سطح دسترسي افزار نرماين  در

سمت) ( خود وارد سيستم شده و از سيستم استفاده نمايند. هر نام كاربري با يك عنوان
 .)1شكل( هاي مربوط به خود دسترسي داشته باشند توانند به قسمت ميمشخص شده و فقط 

                                                                                                                
1. RUP 
2. UML 
3. Embarcadero XE2 
4. SQL Server 
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 سيستمبه ): ورود 1شكل( 

 اطالعات كاال و هزينه
باشند.  ميدر سيستم ثبت شده و داراي كد  مخصوص به خود  ها كاالها و هـزينه هعنوان كلي

كاربران  هباشد. بقي ميكل  هانباردار مركزي ادار هبه عهد ها گذاري كاالها و هزينهمسئوليت كد
انند از گزينه جستجو كاال  يا مجاز به استفاده از اين بخش نيستند. كاربران در صورت مي تو

 ي ثبت شده را مشاهده و چاپ نمايند. ها ليست كامل كاالها و هزينه ههزين
 ي اطالعات كاالها مشخصه
 كد كاال يا هزينه،  �
 نام كاال يا هزينه،  �
 واحد، شرايط نگهداري، �
 نوع كاال يا هزينه �

 جستجوي كاال يا هزينه
توان جهت ثبت كاال در  ميارند. براي مثال كاالها قابليت جستجو د هدر اين بخش كلي

ي انبارگرداني، اموال گرداني، فاكتور خريد، درخواست كاال، استاندارد مصرف و غيره، ها بخش
ابتدا كد كاالها را پيدا كرده و سپس اقدام به ثبت نماييد. در اين حالت با استفاده از كد 

 .)2شكل( كاالها، سرعت ثبت اطالعات در سيستم باال مي رود
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 ): جستجوي كاال يا هزينه      2شكل( 

 تقاضاي كد جديد 
ي مختلف سيستم نياز به وجود كااليي شد كه كد آن در سيستم ها در صورتي كه در عمليات

ثبت نشده بود، بايد تقاضاي ثبت كاال و صدور كد براي آن را در قسمت مربوطه وارد كرده تا 
، كاالي جديد را در سيستم ثبت و شما بتوانيد از آن انباردار مركزي)( مسئول صدور كد

 .)3شكل( استفاده نماييد

 ): تقاضاي كد جديد3شكل( 

 موجودي انبار
در اين قسمت هر كاربر مي تواند موجودي مربوط به واحد/كارگاه را مشاهده نمايد. مقدار 

اين موجودي با باشد.  هاي يك كارگاه يا واحد به صورت دستي غير قابل تغيير مي موجودي
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 زماني هبازشود، افزايش يافته و در انبار مي هتوجه به درخواست كه منجر به صدور حوال

 شود.  انبارگرداني و اموال گرداني مي

 انبارگرداني 
واحدهاي اداري و آموزشي در سيستم فقط با خريد و در خواست كاال قابل  هموجوي كلي

يير است. با خريد كاال كه منجر به صدور قبض انبار تغيير بوده و به طور دستي غير قابل تغ
مي شود موجودي انبار مراكز زياد و با درخواست كاال اين كاال از انبار مركز به انبار واحد يا 

كم مي شود.  ها كارگاه انتقال يافته و  موجودي انبار مراكز با صدور حواله انبار، موجوي انبار
هاي آموزشي به عنوان انبار  مامي واحدهاي اداري و كارگاهالزم به ذكر است كه در سيستم، ت

ها در فواصل مختلف از  اند. در نتيجه براي بررسي صحت موجودي در نظر گرفته شده
در صورت بروز اشكال  ها شود. و موجودي واحدهاي مختلف اداري و آموزشي انبارگرداني مي

 اصالح مي شود. 
اموال گرداني  انبارگرداني مواد مصرفي و ابزار، پذيرد:گرداني در دو مرحله انجام مي انبار

 تجهيزات. 
 الف) انبار گرداني مواد مصرفي و ابزار:

ثبت انبارگرداني مصرفي  �براي اين كار از منوي  انبار گزينه انبارگرداني مصرفي و ابزار 
ا به ليست باز شده با زدن كليد انتخاب كاال، آنها ر هو ابزار را انتخاب كرده و در صفح

طور  كنيم. در اين حالت به انبارگرداني اضافه و با ثبت انبارگرداني اطالعات را ثبت مي
 باشد:  ميانواع انبارگرداني شامل موارد ذيل . )4شكل( مستقيم موجودي انبار اصالح مي شود

موارد مشاهده شده در  هموجودي اوليه: در اين نوع انبارگرداني پس از ثبت كلي ●
عنوان  رداني موجودي قبلي انبار به طور كامل صفر شده و موجودي جديد ثبت و بهانبارگ

 موجودي اوليه در انبار قرار خواهد گرفت. 
اصالحيه: در اين نوع انبارگرداني فقط كاالهاي ثبت شده در ليست، اصالح شده و  ●

موجودي انبار آنها را نمايند. كاالهايي كه در ليست وجود ندارند اما در  ميموجودي آنها تغيير 
 كنند.  داريم هيچگونه تغييري نمي

كند و فقط موجودي مشاهده  بازرسي: در اين حالت موجودي هيچگونه تغييري نمي ●
عنوان يك گزارش در  شده توسط فرد انبارگرداني كننده، با موجودي مقايسه گشته و به

ز كارگاه يا واحد يا انبار گردد و در واقع به عنوان يك گزارش بازرسي ا سيستم ثبت مي
 تواند مورد استفاده قرار گيرد.  مي
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 ): انواع انبارگرداني4شكل( 
 ب)  اموال گرداني تجهيزات

در اموال گرداني تجهيزات نمي توان موجودي يك تجهيز را به طور عادي حذف كرد 
ابي و يا شوند و در صورت خر تمامي اموال دولتي برچسب خورده و در سيستم ثبت مي ،زيرا

اسقاط شدن يك تجهيز بايد دستگاه معيوب به انبار اسقاط انتقال داده شده كه براي اين كار 
محلي براي ثبت اسقاط شدن يك دستگاه گذاشته شده است. كاالي اسقاطي به انبار اسقاط 

في در انبارگرداني اموالي سه حالتي را در كه انبارگرداني مصر ،بنابراين ؛شود ميانتقال داده 
بايست تجهيزات اضافي يك كارگاه يا انبار و يا تجهيزات كسري  وجود داشت نداريم و مي

تعيين تكليف  ها ها و اضافي بعد جهت كسري ه). در مرحل5شكل ( را مشخص و ثبت نمود آن
 كنيم، كه به سه حالت مختلف تقسيم مي شود:

حات كسري و اضافي هر واحد تواند با نوشتن توضي اشتباه ثبت كاربران: امين اموال مي ●
 را به طور مستقيم به واحد/ انبار اضافه كند. 

جايي اموال به صورت سيستمي   هب : در سيستم امكان جاجايي بدون هماهنگيه ب جا ●
جا شود در  هوجود دارد در صورتي كه كااليي بدون هماهنگي و بدون ثبت سيستم جاب

تغييرات ايجاد مي شود كه بايد به فرد اخطار  / واحدوجودي تجهيزات و اموال يك كارگاهم
جايي را به طور كامل انجام دهد و بعد از اصالح سيستمي، در   هب داده تا ثبت سيستمي جا

 جا شده ثبت گردد.  هعنوان كاالي جاب انبارگرداني به
: تجهيزات و اموالي كه وضعيت آنها مشخص نيست بايد جهت دستور بررسي مديريت ●

دهد   امين اموال كه كار اموال گرداني را انجام مي ،بنابراين ؛اي مدير ارسال شوندمديريت بر
 با زدن اين گزينه آن را براي مدير ارسال نموده تا تصميمات مقتضي انجام گيرد. 
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 ): اموال گرداني5شكل( 

  ها دست آورد
م بعدي تعيين شرايط مديريت هزينه،گا افزار نرمبه دنبال شناسايي علل يا مانع استفاده از 

مساعد براي طراحي بود. براي اين منظور، موانع، شناسايي شده و  هالزم جهت ايجاد زمين
حاصل پرسشنامه، رهنمودهاي الزم را به جهت زمينه مساعد براي طراحي  هااهميت آن هدرج

 ايجاد نمود. از اين رو نتايج به شرح زير ارائه گرديد:
 ت، مواد مصرفي و ابزار در استانايجاد بانك اطالعاتي تجهيزا •
 بانك اطالعاتي مشخصات مراكز استان •
 بانك اطالعاتي فروشندگان استان •
 بانك اطالعاتي تجهيزات معيوب و اسقاطي استان •
 بانك اطالعاتي اموال برچسب خورده و نخورده استان •
 بانك اطالعاتي مشخصات فني تجهيزات از اموال استان •
 و جاري و متفرقه استان به تفكيك مراكز گزارش هزينه كردهاي تملكي •
 ها و واحدها به تفكيك مراكز ي كارگاهها گزارش موجودي •
 هاي مراكز و واحدهاي اداري گزارش از اموال كسري و مازاد  كارگاه •
 گزارش از اعتبارات تخصيص يافته به تفكيك مراكز •
 -زشيآمو( في و ابزارتعيين استاندارد مصرف آموزشي تجهيزات، مواد مصر •

 اساس نفر دوره پشتيباني) بر
 اساس مشخصات فني د سيكل خريد به صورت هدفمند و بررون •
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 ي استانها هزينه هصرفه جويي در كلي •
 ي متفرقه استانها فاكتورهاي خريد و هزينه هثبت كلي •
 انجام انبارگرداني و اموال گرداني به تفكيك مركز در استان •
بودجه بندي) ( هاي آموزشي و پشتيباني ليتبيني اعتبار الزم جهت اجراي فعا پيش •

 استاندارد مصرف)( اساس شاخص معين بر
 افزار نرمجايي كاالها بين مراكز از طريق  هروند اجراي جاب •
 بهينه از تجهيزات و مواد مصرفي موجود در انبارهاي استان هاستفاد •

 هاپيشنهاد
و كارشناسان مربوطه جهت ، و استفاده از متخصصان افزار نرمدر راستاي طراحي نمودن 

 افزار نرمتوان با اضافه نمودن به  ميهاي ديگري نيز كشف شد كه  سازي آن، قابليت پياده
اساس پيشنهادهاي ذيل استخراج   اين آورد كه بر  مياي به وجود  پيشرفت قابل مالحظه

 گرديد. 
 اصالح الگوي مصرف در هزينه كردهاي استان •
 جهت تخصيص اعتبار مالي به مراكز ي افزار نرمهاي  ايجاد شاخص •
 اداري و آموزشي)( تعمير و نگهداري تجهيزات فرآيندنظارت بر  •
 جهت رديابي تجهيزات به صورت الكترونيكي 1اندازي سيستم آر اف اي دي راه •
 استفاده بهينه از تجهيزات و مواد مصرفي موجود در انبارهاي استان •
تناسب و مشخصات فني) توسط ماهيت سفارش ( تأييد تجهيزات سفارش شده •
 فني هكميت
 كاهش ظرفيت انبارها بواسطه مديريت زماني خريد برابر تقاضا •
 ها جهت بهينه سازي مصرف امكان تهاتر اموال با ساير استان •
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اي از ديدگاه يابي نگهداشت كارآموزان فني و حرفهعارضه
 مورد مطالعه استان كرمانشاهكارآموزان و كارشناسان: 

 1دكتر كيومرث زرافشاني
 2ليدا شرفي

 3فاطمه پورقاسم 
 4رضوان قنبرعلي 

 5داوود ناصري اميد
 6احسان ايماني هرسيني 

 7احمد مرادي
 8فرزانه محمدي 

 چكيده
يابي نگهداشت كارآموزان در مراكز آموزش فني و كيفي) حاضر، عارضه-كمي ( قيهدف پژوهش تلفي

هاي افراد خبره گيري از نظرات و ديدگاهاي استان كرمانشاه بود. در بخش كيفي تحقيق، با بهرهحرفه
اي شهرستان كرمانشاه بودند، الن و مربيان سازمان فني و حرفهئودر اين زمينه كه شامل مديران، مس

هاي مورد نظر با استفاده از پرسشنامه و ). دادهN=20( ز تكنيك دلفي در سه مرحله بهره گرفته شدا
ي تحقيق نيز از روش د. در بخش كمآوري گردي نيمه ساختاريافته جمع هدر برخي موارد، مصاحب

از  ها با استفادهمنظور كه داده تحليل عاملي اكتشافي) استفاده شد. بدين ( همبستگي -توصيفي
اي گيري خوشهاي استان كرمانشاه به روش نمونهكارآموز در مراكز فني و حرفه 297پرسشنامه از 

هاي نگهداشت از بندي شيوهلويتوا ههاي تحليل دلفي در زمينآوري شد. يافته اي جمعمرحله چند
ودن وسايل و روز ب ها؛ بهديدگاه متخصصان شامل افزايش ميزان تجهيزات و مواد مصرفي در كارگاه

هاي آموزشي نوين و مشاركتي بود. همچنين نتايج تحليل عاملي تجهيزات؛ و استفاده از روش
بندي شدند كه به ثر بر نگهداشت كارآموزان در پنج عامل دستهؤاكتشافي نشان داد كه عوامل م

وجه به از: عوامل مربوط به آموزشگر و آموزشگاه؛ حمايت سازماني؛ ت است ترتيب اهميت عبارت
درصد واريانس مربوط به  60هاي دوره؛ كه در مجموع حدود شرايط كارآموز؛ عوامل فردي؛ و ويژگي

تواند دستاوردهايي براي مسئوالن كنند. نتايج اين مطالعه مينگهداشت كارآموزان را تببين مي
ثر ؤگرفتن عوامل مدنبال داشته باشد. بدين صورت كه با در نظر   اي كرمانشاه بهسازمان فني و حرفه

ها را فراهم اي، شرايط بهبود برگزاري دورههاي آموزشي فني و حرفهدر نگهداشت كارآموزان در دوره
 هاي آموزشي را سپري كنند.آورند و كارآموزان با موفقيت دوره

 

  اي، استان كرمانشاه.هاي فني و حرفهيابي، نگهداشت، دورهعارضه واژگان كليدي:

                                                                                                                
                    Email: zarafshani2000@yahoo.comت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه، ئو هيعض. 1
 ،كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه ه. دانشجوي دكتري توسع2
  ،. دانشجوي دكتري ترويج كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه3
 ،كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه ه. دانشجوي دكتري توسع4
 ،اي استان كرمانشاهكل آموزش فني و حرفه هسرپرست ادار.  5
 ،اي استان كرمانشاهكل آموزش فني و حرفه ةريزي ادار. معاونت آموزش، پژوهش و برنامه 6
  ،اي استان كرمانشاهي و حرفهكل آموزش فن هريزي ادار. رياست اداره آموزش، پژوهش و برنامه 7
  ،اي استان كرمانشاهريزي اداره كل آموزش فني و حرفهكارشناس پژوهش و برنامه. 8
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 مقدمه
ويژه در كشورهاي در حال توسعه، يكي از موضوعات مهمي كه   وجه به اهميت اشتغال، بهبا ت

هاي الزم و ريزان و سياستگذاران قرار دارد، ارائه آموزشهمواره مورد توجه محققان، برنامه
هاي اشتغال است. اين موضوع موجب شده است كه در كنار آموزش همناسب براي توسع

اي در دستور كار اغلب كشورهاي در هاي فني و حرفهترش آموزشنظري و دانشگاهي، گس
هاي حال توسعه قرار گيرد. امروزه در اغلب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، آموزش

كشورها نقش  هريزي توسعاي اهميت بسيار زيادي پيدا كرده است و در برنامهفني و حرفه
). در كشور ما نيز 1992، 2ز؛ اسكيج2013، 1ارانرايفيلد و همك( كندراهبردي را ايفا مي

اي و كار هنرستان هاي فني و حرفه ( هاي رسمياي در قالب آموزشهاي فني و حرفهآموزش
ايي توسط مراكز آموزش فني و حرفه ( هاي علمي و كاربردي) و غير رسميدانش و دانشگاه

رسد هدف شود. به نظر مين ارائه ميآموختگا وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي) به دانش
ها و ارائه فنون و اي، كاربردي كردن آموزشهاي فني و حرفهاصلي طراحان آموزش

 آموختگان باشد سازي براي اشتغال دانشهاي مورد نياز بازار كار و در نهايت زمينه مهارت
شاركت روز افزون ). رشد فزاينده جمعيت، ميزان باالي بيكاري و م1391خالدي و رفعتي،  (

هاي اقتصادي، تقاضاي جديدي را براي آموزش نيروي انساني ماهر و افراد در فعاليت
خود بر اهميت حساس و  ههاي عملي ايجاد كرده است كه اين شرايط نيز به نوب آموزش

 هاييتعاون و مؤسسات اندازيراه و جاديا در هاآموزشها افزوده است. اين حياتي اين آموزش
 از رييجلوگ ،يشغل هايفرصت جاديا ماهر، رويين به كار بازار ازين نيتأم ،يخدمات و دييتول

). 1383 ،يدختيب نيام( دارد مؤثري نقش اقتصادي وي صنعت هتوسع و رشد مهاجرت،
اي استان كرمانشاه نيز به پيروي از سازمان آموزش فني و سازمان آموزش فني و حرفه

اي در راستاي تحقق اهداف اين بخش و به منظور فني و حرفه اي كشور و ساير مراكز حرفه
هاي متنوع و مختلفي را به اجرا گذاشته و هر وري صنايع استان، آموزشرشد و ارتقاء بهره

اي هاي فني و حرفهآموزش و كسب مهارت هساله تعداد زيادي كارآموز پس از گذراندن دور
). اما 1391حيدري،  ( شوندها وارد چرخه توليد ميالزم از اين سيستم خارج و تعدادي از آن

ترك  هلئهاي اخير مساي در سالهاي مسئوالن مراكز آموزش فني و حرفهيكي از دغدغه
طوريكه تعداد زيادي از كارآموزان پس از شركت در   باشد بهها توسط كارآموزان ميدوره
ال اصلي ؤس كنند. بنابراين اينكاره رها مي هاي آموزشي را نيمههاي مذكور، دورهدوره

ه شده توسط سازمان آموزش فني و ئهاي اراثر بودن آموزشؤم غيرآيد كه آيا وجود مي هب
، باعث اي در ارتباط با ايجاد اشتغال، رفع مشكالت، نيازها و انتظارات بازار كار و جامعهحرفه

هاي هاي آموزشي هزينهها توسط كارآموزان شده است؟ با توجه به گرانله ترك دورهئمس

                                                                                                                
1. Rayfield et al. 
2. Skaggs 
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يابي هاي مادي و معنوي الزم است كه با ريشهاي و براي جلوگيري از خسارتفني و حرفه

 1ها توسط كارآموزان، راهكارهاي مناسب و علمي در رابطه با نگهداشتداليل ترك دوره
از سوي ). 2013ريفيلد و همكاران، ( اي ارائه گرددكارآموزان در مراكز آموزش فني و حرفه

گردد بخش اي، باعث ميهاي فني و حرفهديگر، عدم نگهداشت كارآموزان در مراكز آموزش
هاي شخصي و دولتي به بازدهي مطلوب منجر نشود و به نوعي به گذاري اي از سرمايهعمده

اي و ازنگري فرايند آموزش در سازمان فني و حرفهب ،بنابراين ؛اتالف سرمايه تبديل گردد
 ،بنابراين ؛دنماين به آن توجهاست كه مديران سازمان بايد مهمي يند از نكات آفرين اارتقاء 

اي يابي نگهداشت كارآموزان در مراكز آموزش فني و حرفهپژوهش حاضر با هدف عارضه
 استان كرمانشاه صورت پذيرفت.

ي هاي آموزشنگهداشت محصول كيفيت مشاركت بين كارآموزان، كارفرماي آنها و سازمان
طور خالصه، يك سري از عوامل شخصي، فردي، ساختاري، اقتصادي، آموزشي،  است. به

اي از سياسي و زيست محيطي وجود دارند كه يا به صورت جداگانه و يا از طريق مجموعه
در بحث آسيب ) 1385 ( آزادروابط متقابل، ممكن است بر روند نگهداشت اثر بگذارند. 

صالحيت، تجهيزات نامناسب،  عدم و يا كمبود نيروي انساني بااي، شناسي نظام فني و حرفه
ثر دانسته است. همچنين ناشناخته ؤرا ماي و فضاي ناكافي مديريت فاقد صالحيت حرفه

كار، نارسايي قوانين و بودن نيازهاي كيفي بازاركار، كمبود اطالعات جديد مربوط به نيروي
هاي عمومي، اي در آموزشهاي حرفهيش آگاهيمقررات، فراهم نبودن بستر الزم براي افزا

ويژه دختران روستايي، اجرا نشدن   اي بههاي فني و حرفهدسترسي كامل نداشتن به آموزش
اي و فقدان استانداردهاي ملي هاي فني و حرفههاي مصوب مربوط به آموزشكامل سياست
محمدعلي، ( اندعنوان شدهاي هاي آموزش فني و حرفهترين چالش اي از مهمشغلي و حرفه

) محدوديت فضاي آموزشي، محدوديت امكان ادامه، عدم 1381 ( ). لنكراني و عمادزاده1390
اي و اقتصادي را از جمله مشكالت اجرايي ارائه ها با نيازهاي منطقهخواني رشته هم

 اي دانسته است.هاي فني و حرفه آموزش
تواي آموزشي را ناهماهنگ و نامتناسب با ) ارتباط بين بازار كار و مح1388 ( نظري
هايي كه رسد بين مهارتنظر مي  به ،بنابراين ؛داندهاي تكنولوژيكي روز ميپيشرفت

 هايي كه بازار نيروي كار تقاضا دارند، تطابق وجود نداردالتحصيالن دارند و مهارت فارغ
دهد كه اي نشان مي). به همين دليل، ارزشيابي آموزش فني و حرفه2009همزسينار، (

ها راضي نيستند و غالباً از كيفيت ناچيز آموزش و گونه آموزش كارفرمايان از كيفيت اين
سازمان ( هاي كاربردي كارآموزان و عدم تناسب محتواي آموزشي رضايت ندارندفقدان مهارت

 ).1387اي كشور، آموزش فني و حرفه

                                                                                                                
1. Retention 
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ن داد كه فرسوده و قديمي بودن امكانات ) نشا1391 ( نتايج تحقيقات فرهنگ و همكاران

ها با ها، عدم تخصيص بودجه كافي جهت مجهز نمودن كارگاهكارگاهي در هنرستان
ها و به روزآوري هاي مدرن موجود در صنعت، اعمال تغييرات جزئي در محتواي كتاب دستگاه

برخي از ها، عدم وجود تجهيزات متناسب با محتواي كتب در نشدن محتواي كلي كتاب
هاي درسي رشته صنايع چوب ها، كمرنگ بودن نقش بخش اشتغال در تدوين برنامههنرستان

هاي عملي با نيازهاي بازار كار است. از داليل ارتباط ضعيف محتواي كتب كارگاهي و آموزش
هاي آموزش فني و ناكافي بودن انطباق برنامه هدهند ) نيز نشان1382 ( تحقيقات نويدي

) نيز پايين بودن كيفيت محتواي آموزشي را 2002 ( 1با نيازهاي صنعت است. هوانگاي حرفه
) نشان داد 1383( اي برشمرده است. رياحيهاي آموزش فني و حرفهاز مشكالت دوره

اي و نيز ايجاد ه شده در مراكز فني و حرفهئهاي آموزشي ارابازنگري در محتوا و كيفيت دوره
تواند موجب جذب كارآموزاني با تر ميدر سطوح كيفي عاليهاي تخصصي و جديد رشته

كيفيت آموزش  ءسطوح تحصيلي و پايگاه خانوادگي باالتر به اين مراكز گردد. بنابراين ارتقا
صالحي عمران، ( ها داشته باشدتواند اثر مهمي در گرايش كارآموزان به اين آموزشمي

هاي ني را يكي از داليل موفقيت برنامه) نيز محتواي آموزشي غ2009 ( 2). پرايس1383
هاي ) معتقد است كه توفيق بيشتر آموزش1384( داند. سليمياي ميسازمان فني و حرفه

 اي نيازمند توجه به محتوا و روش آموزش دارد. فني و حرفه
) نشان داد كه بين نيازسنجي از بازار كار، عقد قرارداد براي تأمين نيروي 1385 ( شيرواني

نساني ماهر با كارفرمايان بخش خصوصي، توزيع مناسب نيروي انساني ماهر در بازاركار، ا
هاي قانوني هاي شغلي، حمايترساني صحيح فرصتبهبود مستمر فرآيند آموزشي، اطالع

هاي آموزشي و نگرش اي، ارتقاء كمي و كيفي دورهدولت از دارندگان مدرك فني و حرفه
 معناداري وجود دارد. هاي رابطهاي فني و حرفهن به آموزشمثبت جامعه با جذب جوانا

اطالع  عدماي را فني و حرفه هايرشته دليل عدم تمايل دانش آموزان به) 1378 ( عباسي
اي به خوار شمردن آموزش فني و حرفهداند. همچنين مي ايهاي فني و حرفهرشتهاز  آنان

هاي زندگي نوين و روي گرداندن ع ستيز با واقعيتبهانه اينكه ماهيتي فرو مايه دارد، در واق
 ). آمور1973يونسكو،  ( آيدهايي است كه براي بهتر كردن اين زندگي پيش مياز مجال

هاي فني و هايشان را براي ورود در دورهكند كه بيشتر والدين بچه) گزارش مي2009 (
معه هيچ ارزش و منزلت قابل كنند. به اين دليل كه جااي تشويق يا راهنمايي نميحرفه

هاي فني و هاي برنامهنام ورودي ها قائل نيست كه متعاقباً بر ثبتتوجهي براي اين برنامه
) 2013( ). بر طبق نظر دوكوبو و دوكوبو2013، 3دوكوبو و دوكوبو( گذارداي اثر ميحرفه

گرند. جامعه نيز ناي با ديدي منفي ميهاي آموزش فني و حرفهبرخي از مردم به برنامه

                                                                                                                
1. Hwang 
2. Price 
3. Dokubo  
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شناسد و به آنها احترام اي را به رسميت نميالتحصيالن آموزش و پرورش فني و حرفه فارغ
گذارد. اين تصور وجود دارد كه اين نوع آموزش و پرورش نابخردانه و كمتر به نمي

ترين مانع در راه گسترش آموزش فني شايد بنياديرسد. بنابراين دستاوردهاي با معنايي مي
در برخي از كشورهاي در حال رشد، وجود نگرش منفي بسياري از افراد نسبت به اي و حرفه

مثابه كاري خوار و پست و فقط درخور افراد   . كار دستي و فني از قديم بهباشداين آموزش 
سواد در نظر گرفته شده است. در نتيجه، در بسياري از كشورها وضعي موجود است كه در بي

هاي اداري كافي براي آنان وجود به اين دليل كه شغل صرفاً افرادبزرگي از اثر آن درصد 
 ).1973يونسكو،  ( مانندندارد، بيكار مي

 كند كه عوامل شخصي و فردي از قبيل عالقه به دروس عملي،بيان مي )1375 ( گودرزي
ثري ؤل ماموع از كنجكاوي نسبت به طرز كار وسايل فنيو همچنين  حرفه و فن كارآگاهي و

تنوع شامل اي است. عوامل آموزشگاهي هاي فني و حرفهآموزان به رشته در گرايش دانش
ها، دوري و نزديكي محل مراكز آموزشي، ها، تجهيزات و امكانات كارآگاهي آموزشگاهرشته

، درآمد و وضعيت فوري به اشتغالداشتن . اميد باشدميوجود مربيان فني و شايسته 
از ديگر عواملي كه به نظر  ).1374مير جيمه  ( است ديگرعوامل جمله گي از اقتصادي خانواد

 توان به نداشتن فضاي كافياي مهم باشد ميرسد در نگهداشت كارآموزان فني و حرفهمي
پوراسكندري و همكاران، ( )، متناسب نبودن زمان1381؛ اكرام نيا، 1386عماد زاده،  (

)، عدم وجود نيروي متخصص كافي در بعضي از 1372نوربخش،  ( )، كاهش انگيزه1391
اي و مديران در لين آموزش فني و حرفهئو) و مشكل مس1381نيا،  اكرام ( هاي دخترانرشته

 ) اشاره كرد.1373طلوع هاشمي،  ( تأمين نيروهاي فني مورد نياز خود
ر را افزايش هاي نيروي انساني، ظرفيت توليدي نيروي كامهارت هكه توسعبا توجه به اين

 هانساني، موجب پيشرفت توسع هآموزي سرماي گذاري در مهارتدهد؛ در نتيجه سرمايهمي
گونه ). با توجه به مزاياي اين1391جمشيدي و زين آبادي، ( گرددكشور مي هجانب همه

اي در دو هاي فني و حرفهها، پر واضح است كه توفيق در كسب دستاوردهاي آموزشآموزش
ها در سطح فردي گونه آموزشجامعه قابل مالحظه است. از جمله پيامدهاي اين سطح فرد و

هاي مورد نياز جامعه، اشتغال مناسب را براي خود ايجاد اين كه، افراد با فراگيري مهارت
شود. مناسب براي پرورش نيروي انساني كارآفرين در جامعه فراهم مي هنمايند و زمين مي

ثر بر نگهداشت كارآموزان دستاوردهايي براي مسئوالن فني و ؤامل مافزون بر اين، بررسي عو
ثر بر نگهداشت ؤاي نيز در پي دارد. بدين صورت كه با در نظر گرفتن عوامل محرفه

ها را فراهم آورند اي، شرايط بهبود برگزاري دورههاي آموزشي فني و حرفهكارآموزان در دوره
وزشي را سپري كنند. بنابراين اين پژوهش با هدف هاي آمو كارآموزان با موفقيت دوره

اي استان كرمانشاه صورت يابي نگهداشت كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفهعارضه
 پذيرفت.
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 روش پژوهش
 صورت كه بخش كيفي تحقيق با است، بدين 1هاي تلفيقيماهيت اين تحقيق از نوع پژوهش

همبستگي انجام  -استفاده از روش توصيفيي تحقيق با استفاده از تكنيك دلفي و بخش كم
والن ئشامل مديران، مس 2گيري در روش دلفي به صورت هدفمند و با افراد كليديشد. نمونه

). به منظور =20N= n( اي شهرستان كرمانشاه انجام گرفتو مربيان سازمان فني و حرفه
 فراد بهره گرفته شد وسازي محققان مختلف و كنترل ابررسي روايي و پايايي از روش مثلث

بخش آماري  هجامع .تجزيه و تحليل شد 3محتوا ليروش تحل بهآوري شده  هاي جمع داده
) كه =14775N( اي استان كرمانشاه تشكيل دادندي تحقيق را كارآموزان فني و حرفهكم

ند اي چخوشه گيرينمونهو به روش  )2001 ( همكاران جدول بارتلت و با استفاده ازها نمونه
بود كه  سازاي محققپرسشنامه هاآوري دادهجمعابزار  .)=370n( ندانتخاب شد 4ايمرحله
طريق  پايايي ازاي و اساتيد گروه ترويج و والن سازمان فني و حرفهئاز طريق مس آنروايي 

افزار  ها با استفاده از نرم). تجزيه و تحليل داده90/0( گرديد ضريب آلفاي كرونباخ تأييد
SPSS16 صورت گرفت.  5و به روش تحليل عاملي اكتشافي 

 ها يافته
ها از طريق توزيع پرسشنامه در سه مرحله انجام شد. در اساس روش دلفي، گردآوري داده بر

الن و مربيان سازمان ئونفر از مس 20اول، يك پرسشنامه نيمه ساختارمند در اختيار  همرحل
هاي آنان در خصوص گرفت تا نقطه نظرات و ديدگاهاي شهرستان كرمانشاه قرار فني و حرفه

اساس ديدگاه متخصصان سازمان  بر دست آيد.  هاي بنگهداشت كارآموزان فني و حرفه هشيو
نفر)، به  8 ( اي، توان علمي، مهارتي و ارتباطي مربي با بيشترين مقدار فراوانيفني و حرفه

اول در اختيار  ههاي مرحلفاز دوم، گويه برتر نگهداشت كارآموزان مطرح شد. در هعنوان شيو
هاي بندي گويهاي قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا به رتبهمتخصصان فني و حرفه

، 4، موافقم= 3، نظري ندارم= 2، مخالفم= 1مخالفم=  كامالً ( نگهداشت در غالب طيف ليكرت
ميزان تجهيزات و مواد مصرفي در افزايش  هايگويه، ) بپردازند. در اين مرحله5موافقم= كامالً

 ه، رتب51/0معيار  و انحراف 53/4روز بودن وسايل و تجهيزات هر دو با ميانگين  ها و بهكارگاه
هاي ارائه مدرك زير نظر دست آوردند. گويه  ههاي نگهداشت كارآموزان باول را در بين روش

)، اخذ 41/3 ( دي از كارآموزان)، برگزاري آزمون ورو44/3 ( شروزارت علوم يا آموزش و پرو
دست   هب 5/3) ميانگين كمتر از 3 ( )، و اخذ شهريه از كارآموز19/3 ( سفارش از بازار كار

                                                                                                                
1. Mix method design     
2. Key informants  
3. Content analysis  
4. Multi-stage cluster Sampling   
5. Exploratory factor analysis (EFA)    
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سوم  هدوم در قالب پرسشنامه مرحل هآوردند و حذف شدند. در فاز سوم دلفي، نتايج مرحل

 ناسان قرار گرفتو رسيدن به اجماع در اختيار كارشبندي منظور اولويت  و به تنظيم شد
 ). 1جدول(
 

 هاي نگهداشت كارآموزان: فاز سوم دلفيسطح توافق متخصصان در خصوص شيوه )1( جدول 
) 20N=( 

درصد  پاسخالؤس
 موافقت

درصد 
 مخالفت

يوه
ش

زان
آمو

كار
ت 

داش
گه

ي ن
ها

 

 0 100 باال بودن كيفيت آموزش
 0 100 هاهاي نوين آموزشي در كارگاهوريااستفاده از فن

 0 100 آموزش پروژه محور
 5 95 روز بودن وسايل و تجهيزات به

 5 95 هاي آموزشي نوين و مشاركتياستفاده از روش
 5 95 توان علمي، مهارتي و ارتباطي مربي

 5 95 افزايش حقوق) ( باالبردن انگيزه مربيان
 5 95 مربي هشخصيت و جذب

 5 95 گزاري دورههاي واقعي در حين بربازديد از پروژه
 10 90 هاافزايش ميزان تجهيزات و مواد مصرفي در كارگاه

 10 90 انطباق آموزش با نياز بازار كار
 10 90 سطح علمي مربيان ءارتقا

 10 90 هاي مهارتي و كاربرديارائه آموزش
بروز نمودن استانداردهاي مهارت و آموزش و 

 10 90 استانداردهاي شغلي

 10 90 و تكريم كارآموزان احترام
 15 85 هاموقع از برگزاري دوره رساني به اطالع

كوتاه بودن  ( كاهش ساعات تدريس و كوتاه نمودن دوره
 15 85 هاي آموزشي)سرفصل

استفاده از الگوهاي آموزشي جديد و منطبق بر امر 
 15 85 آموزي مهارت

 15 85 فضا و محيط آموزشي مناسب و دوستانه
 15 85 هاتنوع در رشته

اعطاي تسهيالت بانكي جهت اشتغال پس از پايان دوره 
 25 75 به كارآموزان
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درصد  پاسخالؤس
 موافقت

درصد 
 مخالفت

 25 75 استفاده از امكانات رفاهي جهت كارآموزان
 25 75 اي از وزارت كار جدا شدن فني و حرفه

هاي معرفي كارآموزان به مراكز تخصصي جهت انجام دوره
 25 75 كارورزي متناسب با رشته

 25 75 هاي خارج از برنامه ها و آموزش انجام فعاليت
توليد محصول در حين آموزش با استفاده از توانايي 

 25 75 كارآموزان و دادن سهمي از فروش به كارآموزان

 40 60 آموزي استفاده از چندين مربي در امر مهارت
 50 50 كم بودن بعد مسافت با محل زندگي كارآموزان

 هاي پژوهشمنبع: يافته �
 

هاي نگهداشت كارآموزان موافق بودند. به بياني بر طبق نتايج، كارشناسان با تمام گويه
 هاي نگهداشت وجود دارد. ديگر، يك توافق نسبي در مورد روش

 اياشت كارآموزان در سازمان فني و حرفهد ثر در نگهؤتحليل عوامل م
% نشان 1و معناداري آزمون بارتلت در سطح  دست آمد  هب KMO ،93/0مقدار شاخص 

باشند. به منظور تعيين ها از شرايط الزم براي ورود به تحليل عاملي برخوردار ميداد كه داده
هاي مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعي تعداد عوامل نگهداشت كارآموزان، شاخص

هستند كه در نهايت  1باالتر از  عوامل استخراج شده همورد توجه قرار گرفت. مقادير ويژ
كنند. مقدار ويژه، بيانگر سهم هر عامل از كل واريانس درصد واريانس كل را تبيين مي 4/59

%) و 31/18 ( ، بيشترين سهم49/5باشد با اين تفسير، عامل اول با مقدار ويژه متغيرها مي
ين متغيرهاي نگهداشت %) را در تبي25/6 ( كمترين سهم 87/1عامل پنجم با مقدار ويژه 

 ). 2جدول ( كارآموزان دارند
 

 هاي آماري عوامل استخراج شدهشاخص )2( جدول 
 درصد تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه عامل

1 49/5 31/18 31/18 
2 26/5 53/17 84/35 
3 83/2 43/9 27/45 
4 37/2 89/7 15/53 
5 87/1 25/6 4/59 

 هاي تحقيقمنبع: يافته �
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موزان، به ماهيت متغيرهاي موجود در آثر بر نگهداشت كارؤمنظور نامگذاري عوامل مبه

لفه، توجه گرديد. پس از چرخش عوامل ؤترين متغيرهاي موجود در هر مهر عامل و نيز مهم
 ).3جدول ( بندي شدندعامل دسته 5هاي تحقيق در به روش وريماكس متغير

  

 افته با روش واريماكسماتريس بار عاملي دوران ي )3( جدول

عامل  هاگويه
1 

عامل 
2 

عامل 
3 

عامل 
4 

عامل 
5 

اشتراك 
 گرايي

توانايي ايجاد انگيزه در فراگيران توسط 
 62/0    76/0 مربي

 62/0    76/0 مربي در تدريس دوره آموزشي هانگيز
مهارت مربي براي برقراري ارتباط 

 61/0    72/0 دوستانه با كارآموز

رائه و انتقال مفاهيم آموزشي مهارت ا
 63/0    68/0 توسط مربي

 62/0    66/0 هاي آموزشي مورد استفادهروش
 64/0    62/0 دانش مربي در رابطه با دوره آموزشي
 68/0    61/0 منطبق بودن محتوا با نياز كارآموزان

 55/0    57/0 هاي آموزشيفضاي كالس
 57/0    55/0 تجهيزات و امكانات مراكز

 59/0    55/0 مهارت مربي در اداره و كنترل كالس
هاي فني و منزلت و جايگاه آموزش

 48/0    50/0 اي در جامعهحرفه

پرداخت وام اشتغال براي كارآموزان از 
 77/0   85/0  طريق منابع داخلي

-اولويت كارآموزان ماهر در استخدامي
 76/0   84/0  ايهاي فني و حرفه

ارائه تسهيالت به كارآموزان برتر پس از 
اندازي كسب التحصيلي به منظور راه فارغ

 و كار
 78/0   71/0 

ايجاد سهميه دانشگاهي براي كارآموزان 
 67/0   78/0  ماهر

حمايت سازمان جهت معرفي كارآموزان 
 59/0   63/0  به كارفرمايان
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عامل  هاگويه
1 

عامل 
2 

عامل 
3 

عامل 
4 

عامل 
5 

اشتراك 
 گرايي

 53/0   57/0  هاي دوره آموزشيكالسي حمايت هم
 60/0   54/0  دعوت از كارآفرينان در استان

بازديد از صنايع و كارخانجات مربوط به 
 53/0   53/0  دوره

 63/0  66/0   احترام به كارآموزان
محل سكونت كارآموز تا مراكز  هفاصل

 47/0  62/0   آموزشي

پيگيري دانش آموختگان پس از 
 54/0  60/0   التحصيلي فارغ

مايت و تشويق خانواده براي شركت درح
 52/0 66/0    دوره

 40/0 53/0    عالقه به دوره
 62/065/0     كيفيت محتواي دوره آموزشي

 61/052/0     طول دوره
ها با نيازهاي بازار  مرتبط بودن آموزش
 61/070/0     كار

  4/59 واريانس كل
 هاي تحقيقمنبع: يافته �

 
گويه است كه  11، عامل مربوط به آموزشگر و آموزشگاه داراي 3جدول  ايجنت اساس بر

 همربي در تدريس دور ههاي توانايي ايجاد انگيزه در فراگيران توسط مربي؛ انگيزشامل گويه
انتقال مفاهيم مهارت مربي در برقراري ارتباط دوستانه با كارآموز؛ مهارت ارائه و  آموزش؛

 ههاي آموزشي مورد استفاده؛ دانش مربي در رابطه با دورروشآموزشي توسط مربي؛ 
هاي آموزشي؛ تجهيزات و آموزشي؛ منطبق بودن محتوا با نياز كارآموزان؛ فضاي كالس

هاي فني و امكانات مراكز؛ مهارت مربي در اداره و كنترل كالس؛ و منزلت و جايگاه آموزش
درصد واريانس مربوط به نگهداشت  31/18اي در جامعه هستند. در واقع در مجموع، حرفه

 كند. كارآموزان را عامل مربوط به آموزشگر و آموزشگاه تبيين مي
هاي تشكيل دهنده اين عامل گويه است. گويه 8عامل مربوط به حمايت سازماني داراي 
اي؛ ارائه تسهيالت به كارآموزان هاي فني و حرفهشامل اولويت كارآموزان ماهر در استخدامي

اندازي كسب و كار؛ ايجاد سهميه دانشگاهي براي  التحصيلي به منظور راه تر پس از فارغبر
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كارآموزان ماهر؛ حمايت سازمان جهت معرفي كارآموزان به كارفرمايان؛ حمايت هم 

هاي دوره آموزشي؛ دعوت از كارآفرينان در استان؛ و بازديد از صنايع و كارخانجات  كالسي
درصد واريانس مربوط به نگهداشت كارآموزان  53/17د كه در مجموع باشنمربوط به دوره مي

 شود.  توسط اين عامل تبيين مي
ها گويه است. اين گويه 3سومين عامل، توجه به شرايط كارآموز است كه متشكل از 

شامل احترام به كارآموزان؛ فاصله محل سكونت كارآموز تا مراكز آموزشي؛ و پيگيري 
درصد از واريانس مربوط  43/9التحصيلي هستند كه در مجموع  از فارغ آموختگان پس دانش

 نمايند.به نگهداشت كارآموزان را تبيين مي
حمايت و  هگوي 2عامل چهارم تحت عنوان عامل فردي نامگذاري شده است. اين عامل از 

 89/7تشويق خانواده براي شركت در دوره؛ و عالقه به دوره تشكيل شده كه روي هم رفته، 
 كنند. درصد واريانس نگهداشت كارآموزان را تبيين مي

درصد  25/6تبيين كننده  ههاي دورآخرين عامل تحت عنوان عامل مربوط به ويژگي
آموزشي؛  هگويه، كيفيت محتواي دور 3 هواريانس نگهداشت كارآموزان است كه دربرگيرند

 هستند.  ها با نيازهاي بازار كارطول دوره؛ و مرتبط بودن آموزش
هاي فني و ثر بر نگهداشت كارآموزان در دورهؤبندي عوامل مبه منظور جمع 1شكل 

 اي آمده است.حرفه
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 گيريبحث و نتيجه
ت كارآموزان از ديدگاه كارشناسان، افزايش ميزان ترين عوامل در نگهداش اساس نتايج، مهم بر

اند. افزايش روز بودن وسايل و تجهيزات معرفي شده ها و بهتجهيزات و مواد مصرفي در كارگاه
روز بودن وسايل و تجهيزات نقش بسيار   ها و بهميزان تجهيزات و مواد مصرفي در كارگاه
، گودرزي؛ 1391سكندري و همكاران، پورا( كندمهمي در نگهداشت كارآموزان ايفا مي

كافي جهت  ه). چون فرسوده و قديمي بودن امكانات كارگاهي، عدم تخصيص بودج1375
هاي مدرن موجود در صنعت، عدم وجود تجهيزات متناسب ها با دستگاهمجهز نمودن كارگاه

ر معرفي شده هاي عملي با نيازهاي بازار كابا محتوا، از داليل ضعف ارتباط محتوا و آموزش
و انطباق آموزش با نياز بازار كار يك ضرورت و الزام در  ،)1391فرهنگ و همكاران، ( است

ها، افزايش مهارت افراد جهت احراز است زيرا هدف اين آموزشاي  هاي فني و حرفهآموزش
 باشد.خود و حتي كارآفريني مي هشغل و موفق بودن در پيش

وزارت علوم يا آموزش و پرورش، برگزاري آزمون ورودي از هاي ارائه مدرك زير نظر گويه
كارآموزان، اخذ سفارش از بازار كار، و گرفتن شهريه از كارآموز به علت كمترين ميزان 

رسد كه ارائه مدرك زير نظر وزارت علوم يا آموزش و پرورش موافقت حذف شدند. به نظر مي
ز كارآموزان براي وقت گذراني پا به اين مراكز زيادي ا هاز اين لحاظ مورد توافق نبوده كه عد

كند كه اين آيند برايشان چندان فرقي نمياي هم كه جهت گرفتن مدرك ميگذارند. عدهمي
مدرك از طريق چه سازماني ارائه شود. هرچند الزم به يادآوري است كه از نظر بسياري از 

تبر و داراي ارزش بود اما اكنون اي از نظر مردم معكارشناسان، زماني مدرك فني و حرفه
 ،رسد زيرانظر نمي چنين نيست. برگزاري آزمون ورودي از كارآموزان نيز چندان منطقي به

اگر بخواهد آزمون مهارتي برگزار شود و افراد داراي مهارت باشند كه دليلي براي شركت در 
نداشته و تنها يك سازمان اي در قبال اشتغال كارآموزان دوره ندارند. همچنين سازمان وظيفه

عالوه گرفتن شهريه سبب  نيازي به اخذ سفارش از بازار كار نيست. به ،آموزشي است بنابراين
 اي خواهد شد.حضور كمتر اين افراد به مراكز آموزش فني و حرفه

ترين عامل طور كلي، باال بودن كيفيت آموزش در افزايش نگهداشت كارآموزان مهم به
ه ئهاي آموزشي ارا)، بازنگري در محتوا و كيفيت دوره1383( تحقيقات رياحيباشد. بنا بر 

تواند موجب نگهداشت بيشتر كارآموزان اين مراكز گردد كه اي ميشده در مراكز فني و حرفه
) نيز 2009( باشد. پرايس) مي1385 ( ) و شيرواني1383 ( مطابق با تحقيقات صالحي عمران

 داند. نظرياي ميهاي سازمان فني و حرفهمل موفقيت برنامهمحتواي آموزشي غني را عا
هاي  ) ارتباط بين محتواي آموزشي و بازاركار را ناهماهنگ عنوان كرده و با پيشرفت1388 (

ناكافي بودن  هدهند ) نيز نشان1382 ( داند. تحقيقات نويديتكنولوژيكي روز نامتناسب مي
 هاي احمدزاده چند پژوهشت. هراي با نيازهاي بازار اسهاي آموزش فني و حرفهانطباق برنامه
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آموزش  هيونسكو دربار هتوصيكند. ) عكس اين نتايج را تأييد مي1382 ( )، دهباشي1386 (

بر ). بنا1973يونسكو، ( بايد به محتواي آن توجه كافي شود هاي اين است كفني و حرفه
اي نيازمند توجه به محتوا و ي و حرفه)، توفيق بيشتر آموزش فن1384( نتايج پژوهش سليمي

 روش آموزش دارد. 
نتايج تحليل عاملي نشان داد كه در مجموع عوامل مؤثر بر نگهداشت كارآموزان را 

آموزشگاه، عوامل حمايت سازماني، توجه  -توان در پنج عامل، عوامل مربوط به آموزشگر مي
هاي هاي دوره خالصه كرد. يافته ژگيبه شرايط كارآموز، عوامل فردي و عوامل مربوط به وي

تكنيك دلفي نيز نشان داد كه كارشناسان نيز همچون كارآموزان معتقدند كه عوامل مربوط 
 به آموزشگر و آموزشگاه در نگهداشت كارآموزان تأثير گذار مي باشند. 

در توان به توانايي ايجاد انگيزه آموزشگاه مي -ترين عوامل مربوط به آموزشگر از مهم
آموزشي، مهارت مربي براي برقراري  همربي در تدريس دور هفراگيران توسط مربي، انگيز

هاي ارتباط دوستانه با كارآموز، مهارت ارائه و انتقال مفاهيم آموزشي توسط مربي، روش
آموزشي و منطبق بودن محتوا با نياز  هآموزشي مورد استفاده، دانش مربي در رابطه با دور

در مجموع اين  زات و امكانات مراكز اشاره نمود.هاي آموزشي و تجهيضاي كالسكارآموزان، ف
نقش آموزشگر يا مربي و تجهيزات و فضاي آموزشي در نگهداشت  هدهند عامل نشان

 كارآموزان مي باشد. 
هستند. تجربه  ايمراكز آموزش فني و حرفه دروندادهاي مهم اي ازمربيان فني و حرفه

رين عامل در كيفيت آموزشي، كيفيت معلمان است. معلمان بهتر به معني دهد بيشتنشان مي
). در يك محيط آموزشي 2002راو،  ( هاي بهتر و مشاغل بهتر استآموزان بهتر، مهارت دانش

بيشتري براي رشد و ارتقاي درسي در  هسازنده و عاري از سلطه و برتري جويي، انگيز
 ).1363سيف، ( آورديادگيرندگان فراهم مي

 نقش مهمي در آن، تناسب كالس و كارگاه) و( آموزشي اند فضايها نشان دادهپژوهش
اين فضاها بايد مطلوبيت الزم را براي تداوم و كيفيت  ،آموزان دارد. بنابراين دانش يادگيري

هاي تعاوني و ). يافته1388صالحي و همكاران، ( باشنده تعامل داشت فضاي هرچه بيشتر
)، 1381 ( )، لنكراني1376 ( )، سميع آذر1376 ( ) ميرزايي1373 ( ، يزدان پناه)1377 ( آصفي

كنند. آنها نيز به اين نتيجه  ) نتيجه مذكور را تأييد مي1386 ( )، عمادزاده1381 ( اكرام نيا
 هگذاري بر نگهداشت و عالق اند كه فضاي آموزشي و تجهيزات و امكانات، نقش تأثيردهيرس

 اي دارند.هاي فني و حرفهشركت در دورهكارآموزان جهت 
همچنين نتايج تحليل عاملي نشان داد كه پرداخت وام اشتغال براي كارآموزان از طريق 

اي، ارائه تسهيالت به هاي فني و حرفهمنابع داخلي، اولويت كارآموزان ماهر در استخدامي
 هب و كار، ايجاد سهمياندازي كس التحصيلي به منظور راه كارآموزان برتر پس از فارغ

دانشگاهي براي كارآموزان ماهر و حمايت سازمان جهت معرفي كارآموزان به كارفرمايان از 
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كارآموزان از  باشند. بسياري ترين عوامل حمايت سازماني مؤثر بر نگهداشت كارآموزان مي مهم
اندازي يك اهاي براي راي از اقشار متمكن جامعه نيستند و سرمايهفني و حرفه هايدوره

اي هاي فني و حرفهندارند، در حالي كه اغلب رشته دوره گذرانده شدهكسب و كار مرتبط با 
ها دولت و بانكبه همين دليل  گذاري دارد. براي درآمدزايي و خوداشتغالي نياز به سرمايه

كنند تا  اي ارائهفني و حرفه مراكز آموزشياعتبارات خود را در قالب تسهيالت به توانند مي
د. همچنين براي توليد در كشور استفاده و از محل درآمد كسب شده نيز بازپرداخت شو

در مراكز  هاآموزان اين رشته دهي استخدام مهارت اولويت صدور قوانين و مقرراتي دال بر
ايجاد  اي راحرفه و و جايگاه فني افزاش منزلت موجباتد توانخدماتي مي توليدي يا -صنعتي

ترتيب با جذب كارآموزان مستعدتر كه رفتار ورودي بهتر براي يادگيري دروس  بدين و دنماي
 ). 1384 فيض،( دارند به افزايش بازدهي آن بيانجامد ايفني و حرفه

محل سكونت  هدر بخش عوامل توجه به شرايط كارآموز نيز احترام به كارآموزان، فاصل
ترين عوامل  التحصيلي از مهم موختگان پس از فارغآ كارآموز تا مراكز آموزشي و پيگيري دانش

باشند. احترام گذاشتن و اهميت دادن به كارآموزان از تأثيرگذار بر نگهداشت كارآموزان مي
موارد ايجاد انگيزه و رغبت در آنان نسبت به كالس است. نبود فاصله ميان معلم و شاگرد، 

ال ؤشود. آنان بايد بتوانند به راحتي سمي موجب آرامش خيال و ايجاد شوق و انگيزه در آنان
محل  ه). فاصل1386زماني و اصفهاني،  ( بپرسند و پاسخش را دريافت كند و ابراز نظر كند
اي نيز يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر سكونت كارآموزان از مراكز آموزش فني و حرفه

ن مشكالتي را براي آنها به باشد. دور بودن محل سكونت كارآموزانگهداشت كارآموزان مي
رفت و آمد و صرف زمان جهت مراجعه به مراكز آموزشي جهت شركت  هآورد. هزينوجود مي
تواند بسياري از كارآموزان را از ادامه شركت در دوره منصرف كند. البته براي ها ميدر دوره

دهند ه نميها اجازله برانگيزتر است چون بسياري از خانوادهئدختران اين فاصله مس
 دخترانشان به دليل بعد مسافت و مشكالت مرتبط با آن به اين مراكز مراجعه نمايند. 

در رابطه با عوامل فردي نيز متغيرهاي حمايت و تشويق خانواده براي شركت در دوره و 
باشند. حمايت و تشويق خانواده يكي از عالقه به دوره بر نگهداشت كارآموزان تأثيرگذار مي

) نشان 2013( باشد. نتايج مطالعه دوكوبو و دوكوبومؤثر در نگهداشت كارآموزان مي عوامل
اي تشويق يا هاي فني و حرفههايشان را براي ورود در دورهدهد كه بيشتر والدين بچهمي

كنند. به اين دليل كه جامعه هيچ ارزش و منزلت قابل توجهي براي اين راهنمايي نمي
ارزش آموزش مهارتي نبايد كم معتقدند نظام )2003 ( 1تيلور و لهمن ها قائل نيست.برنامه

سفانه با ترويج أمتشود.  تبديل آموزان ناكارآمد تزريق دانش تلقي شده و به مكاني براي
هاي فني و تمركز بيش از حد بر گرايي در كشور، غافل شدن از رشته فرهنگ مدرك

                                                                                                                
1. Lehmann & Taylor 
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 ؛ها وجود دارداين آموزشاي نسبت به منطقيهاي تئوري، چنين ديدگاه نادرست و غير رشته

 شود:در راستاي نتايج تحقيق پيشنهاد مي ،بنابراين
 استان با اي حرفه و آموزش فني كل اداره مشاركت كسب و ارتباط برقراري -

 هر شش ماه يكبار) جهت شناسايي( منظور انجام نيازسنجي هاي صنعتي و توليدي به سازمان
  ،استان ركا دقيق نيازهاي بازار

ر صنعتي د و اقتصادي مسائل ارشناسانك و ارفرمايانك صنايع، صاحبان تكمشار -
  ايبرگزار شده توسط سازمان فني و حرفه هايدوره محتواي به مربوط ريزيبرنامه و طراحي

هاي مهارتي پس از اتمام دوره ايجاد بستري جهت فعاليت كارآموزان در قالب تعاوني -
اندازي  ترسي آنان به تسهيالت مالي و امكانات مورد نياز جهت راهدر راستاي سهولت دس

 ،كسب و كار
سازي تسهيالت و امكانات رفاهي براي كارآموزان و نيز اطمينان از دسترسي  فراهم -

 ،اي مورد نياز در طي دوره كارآموزيآنها به وسايل، ابزار كار و تجهيزات حرفه
در راستاي تشويق و  استان سطح در صنعتي مراكز از هنرجويان بازديد هزمين ايجاد -

عنوان فرصتي براي  اي بههاي فني و حرفهانگيزش كارآموزان جهت ادامه و اتمام دوره
 ،يادگيري

سازي يك  اي در راستاي فراهمتوجيه مسئوالن و كاركنان مراكز آموزش فني و حرفه -
روش ( نوان آموزشگر عمليع محيط يادگيري عملي و واقعي براي كارآموزان و ايفاي نقش به

 ،شاگردي) -استاد
برگزار شده با كارآموزان در جهت افزايش دستاوردها و  هارتباط دوستانه اساتيد دور -

 ،هاسودمندي دوره
برخوردها و رفتارهاي صحيح مسئوالن و كاركنان مراكز پذيرنده كارآموز با كارآموزان  -

  ،آموزاندر راستاي تأثير مثبت بر نگرش و آينده شغلي كار

 منابع
بررسي وضعيت تطابق محتواي دروس ارائه شده توسط مربيان  ،)1386( ؛احمدزاده، م

 اي شهرستان بندرعباس،هاي فني و حرفههاي مصوب در آموزشگاهبا سرفصل
 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي.  پايان

هاي شاخهن آموزا و كارآموزي دانشكارورزي ت بررسي مشكال ،)1381 ( ؛غ نيا، اكرام
مربيان، مديران، ه ديدگا از 80-81تحصيلي  سال اي و كاردانش درفني و حرفه

 ربط استان اصفهان. هاي ذيدستگاه ديگر و آموزان دانش
ي اشتغال خود هتوسع در ايحرفه وي فن هايآموزش نقش ،)1383 (؛ ع ،يدختيب نيام

 .37صفحه ،  16 هشمار ني و اجتماعي،ژوهشنامه علوم انسا. پسمنان در
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رشد آموزش . ايهاي آموزش فني و حرفهعوامل موفقيت در نظام ،)1385( ؛آزاد، ا

 .37-31صفحه  ،1 هدوره دوم، شمار ،ايحرفه شاخه
ثر بر افت ؤبررسي عوامل م ،)1391( ؛و حيدري، ابوذر ؛كوهي، عظيم ؛پوراسكندري، رامين

هاي شهر موردي هنرستان همطالع( ايو حرفههاي فني تحصيلي دروس رشته
 .1391ارديبهشت  28و  27چهارمين همايش ملي آموزش،  اردبيل).

ها و مراكز استانداردهاي وسايل، تجهيزات كتابخانه ،)1377 ( ؛و آصفي، ن ؛تعاوني، ش
 تهران.  اطالع رساني،

تي و سازي آموزش عالي دول خصوصي ،)1391 ( ؛زين آبادي، ح ؛جمشيدي، ل
سال اول،  آموزي، كاربردي. مهارت-موردي دانشگاه علمي هآموزي: مطالع مهارت

 .47-34اول، صفحه  هشمار
ر عملكرد تخصصي و باي هاي فني و حرفهتحليل تأثير آموزش ،)1391 ( ؛حيدري، ح

موردي كارخانجات توليد بدنه خودرو در  ههاي مهارتي: مطالعاثربخشي شغل
 .50-73دوم، صفحه  ه، سال اول، شمارلنامه مهارت آموزيفص استان كرمانشاه.

اي رسمي هاي فني و حرفهمقايسه اثربخشي آموزش ،)1391 ( ؛و رفعتي، م ؛خالدي، م
 .85-71اول، صفحه  هسال اول، شمار و غيررسمي بر اشتغال. مهارت آموزي،

 2افزاري  مهاي نر بررسي ارتباط و تناسب محتواي كتاب بسته ،)1382 ( ؛دهباشي، ا
هاي مورد نياز بازار كار از ديد  اي با مهارت رشته كامپيوترآموزش فني و حرفه

افزارهاي آموزشي در تهران  هاي كامپيوتري توليد نرم دبيران و مديران شركت
نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم  پايان ،1382-1383در سال تحصيلي 

 تهران. 
 هرسي عوامل خانوادگي و اجتماعي مرتبط با انتخاب رشتبر ،)1383 ( ؛ا، م رياحي،

 مقاالت مجموعه ،مازندارنن اي استاكارآموزي در مراكز آموزش فني و حرفه
 تحوالت اقتصادي و اجتماعي، جلدر اي دحرفه هاي فني ودومين همايش نقش آموزش

 اي مازندران.حرفه و فني آموزش كل اداره ،لاو
هاي فيزيكي و فرهنگي فضاهاي آموزشي ويژگي ،)1386 ( ؛ر، ، او اصفهاني ؛ع،زماني، ب

آموزان ايراني و والدين  دوره ابتدايي چهار كشور پيشرفته جهان از ديد دانش
 .56-84، سال ششم، صفحه 23 ههاي آموزشي، شمارفصلنامه نوآوري ،آنان

صلنامه ف نقش محيط كالبدي در پويايي آموزش و پرورش، ،)1376 ( ؛سميع آذر، ع
 . 4-6، صفحه 7 همدرسه نو، شمار

 آگاه. : انتشاراتتهران شناسي پرورشي، روان ،)1363 ( ؛ا، ع سيف،
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سال استان  28تا  18ثر بر جذب جوانان ؤبررسي عوامل م ،)1385( ؛شيرواني، ع

اي و ارائه راهكار بهبود در هاي فني و حرفهاصفهان جهت فراگيري آموزش
 .طرح پژوهشيگزارش  ،جذب

ثر بر كاريابي آموزش ديدگان فني و ؤبررسي عوامل م ،)1383( ؛صالحي عمران، الف
پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، سال  ،موردمطالعه: استان مازندران)( اي حرفه

 .116-87دوازدهم، صفحه  هچهارم، شمار
شيابي ارز كاربست رويكرد سيستمي در ،)1388 ( ؛و پرند، ك ؛زين آبادي، ر ؛صالحي، ك

فني  هايارزشيابي هنرستان اي: موردي ازهاي فني حرفهكيفيت هنرستان
 سال ،29 هشمار هاي آموزشي، اي دخترانه شهر تهران. فصلنامه نوآوريحرفه
 .152-203صفحه  هشتم،

بررسي چگونگي اجراي شاخه كار دانش نظام جديد  ،)1373 ( ؛طلوع هاشمي، مرتضي
 يي آن در استان خراسان در سال تحصيليآموزش متوسطه و مشكالت اجرا

)73-72.( 
آموزان مستعد نظام جديد بوشهر به داليل عدم تمايل دانش ،)1378( ؛عباسي، م

پايان نامه ، 1367-77اي سال تحصيلي ادامه تحصيل در شاخه فني و حرفه
 كارشناسي، مركز آموزش عالي فرهنگيان فارس.

اي استان آموزشي در مراكز ثابت فني و حرفهبررسي عوامل  ،)1386(؛ عماد زاده، م
 گزارش طرح پژوهشي. ،اصفهان

بررسي هماهنگي محتواي دروس  ،)1391 ( ؛ ،و خالقي، ع ؛غفراني، م ؛فرهنگ، م
موردي رشته صنايع چوب  هكارگاهي و عملي با نيازهاي محيط كار: مطالع

 . 87-102اول،  ه، سال اول، شمارفصلنامه مهارت آموزي اي، شاخه فني و حرفه
كارآفريني و ، ايهاي فني و حرفهطراحي الگوي تعاملي آموزش  ،)1384 ( ؛د فيض،

اي در هاي فني و حرفهمجموعه مقاالت دومين همايش نقش آموزش ،كار بازار
 اي استان مازندران.حرفهو آموزش فني  اداره كل، اجتماعي و تحوالت اقتصادي

هاي فني و جذب هنرجويان پسر به آموزش ر درثؤعوامل م ،)1370( ؛گودرزي، م
كارشناسي ارشد  نامهپايان ،اي شهرستان اصفهان از ديدگاه هنرجويانحرفه

 .دانشكده علوم تربيتي اصفهان
 و هاي فنيآموزش ارائه اجرايي مشكالت بررسي ،)1381 ( ؛م عمادزاده، و ؛لنكراني، م

هنرآموزان و  هنرجويان،ه دگادي از آموزشي واحدهاي در كاردانش اي وحرفه
 .79-80 مديران شهر اصفهان سال تحصيلي
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هاي اصالح آن. رشد آموزش فني اي و راهآموزش فني و حرفه ،)1390( ؛محمدعلي، م

 .18-10، صفحه 1 ههفتم، شمار هدور اي،و حرفه
هاي كار و دانش آموزان به آموزش علل روي آوردن دانش ،)1374( ؛ر ،مير جيمه، س

دانشگاه آزاد   نامه كارشناسي ارشد،پايان ،آموزان شهر تهران ديدگاه دانش از
 .اسالمي واحد تهران

فصلنامه مدرسه  بحثي در مورد استانداردهاي تجهيزات آموزشي، ،)1376 ( ؛ميرزايي، ر
 . 11-67صفحه  نو،
اي و صنعت در هاي فني و حرفهبررسي ارتباط ميان هنرستان )،1388 ( ؛نظري، ا

پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد رجايي  ،رشته صنايع چوب در ايران
 تهران. 
اي استان اصفهان مندي واحدهاي فني و حرفهميزان بهره ،)1372 ( ؛ح ،نوربخش، س

 كل آموزش و پرورش استان اصفهان. هادار از تجهيزات در مقايسه با خط تعادل.
تعليم و تربيت  هپژوهشكد ،ايوزش فني و حرفهآم)، 1382 ( ؛نويدي، احد و همكاران

 آموزش و پرورش، تهران.
ررسي وضع موجود فضاهاي آموزشي مدارس ابتدايي ب ،)1373 ( ؛يزدان پناه، ق

پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران: دانشكده علوم  مازندران،
 تربيتي.

 ،ترجمه اقبال قاسمي پويا ،ايمان فني و حرفهكارآموزي معل آموزش و ،)1973( ؛يونسكو
سسه انتشارات ؤاي و مريزي معاونت آموزش فني و حرفهدفتر تحقيقات و برنامه

 .1369فاطمي، 
Dokubo, Ch., & Dokubo, I. (2013).  Identifiable problems inhibiting the 

effective management of vocational education programmes in 
Nigerian universities. European Scientific Journal, 9, (22). 
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 هت و اثربخشي بيانييفكي هكنند ديتهد عوامل
 سازماني مأموريت

 1دكتر محمد فاريابي
 2دكتر سيد محمود حسيني
  3محمدرضا كوششي

 چكيده 
عنوان اولويت اساسي كسب و كار، مورد توجه  هسازماني ب مأموريت هبياني

 ي آن ويي موانع اجرايو انديشمندان است و لزوم شناسا ها بسياري از سازمان
شود. در اين مقاله ضمن تشريح  ثر در تحقق آن از ضروريات تلقي ميؤعوامل م
آن،  هدهند سازي آن، اجزاء تشكيل سازماني، اهميت و ضرورت شفاف مأموريت

مطلوب از يك  مأموريتي ها ، ويژگيمأموريتي ها ي متداول بيانيهها ويژگي
زماني از طرف سا مأموريتطرف، و اثربخشي، كيفيت و موانع تحقق بيانيه 

كه كيفيت و  مأموريتبيانيه  ييديگر مورد بررسي قرار گرفته است. موانع اجرا
به هيجده  ها آوري و تحليل داده كند بعد از جمع اثربخشي بيانيه را تهديد مي

ها ارائه ي براي رفع آنتبندي و معرفي شده و در نهايت، پيشنهادا عامل طبقه
 . گرديده است

 
نفعان،  ، ذيمأموريتسازماني، تحقق بيانيه  مأموريتبيانيه  :كليدي واژگان 

 ، عوامل تهديد كنندهمأموريتاجزاء بيانيه 

                                                                                                                
 .اقتصاد و مديريت بازرگاني ه. استاديار دانشگاه تبريز دانشكد 1
 .. استاديار دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده مديريت و حسابداري 2
                                    Email: mreza.kousheshi@gmail.com،  زشناس ارشد مديريت اجرايي دانشكاه تبريكار.  3
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 مقدمه 
 ،راهبردهاشود.  ها و مسائل مهم سازمان تلقي مي اي براي اولويت يك كسب و كار پايه 1مأموريت

مشاغل راحي شروعي براي ط هشود و نقط ناشي مي مأموريتها و تخصيص منابع از  برنامه
تقريباً » ما به چه كاري مشغول هستيم؟« ت. همچنين پاسخ به سؤاالتي همچونمديريتي اس

، 2ريجسباي( هميشه مشكل بوده و الزامي است كه پاسخ آشكار و واضحي به آن داده شود
 راهبردي است 3انداز گيري چشم آغازي براي شكل هنقط مأموريت). از طرفي 2002

چارچوبي براي تعريف اهداف  ،مأموريتدر صورت تعريف مناسب بيانيه  ) و2001، 4تامپسون(
طور شفاف تدوين  هبايد ب مأموريتبه همين دليل است كه بيانيه  ،شود سازماني ايجاد مي

اهداف سازماني نيز سازگار با آن بوده و افراد سازمان قابل فهم و عمل باشد و  هشده و براي هم
 .)1995، 5روسن( خشدبتحقق آن را ارتقاء  احتمال

ترين تصميم استراتژيك و هدف بنيادي محسوب  عنوان اصلي هسازماني ب مأموريتبيانيه 
ي اساسي جهت تحقق آن ها گذاري ، اقدام به سرمايهمأموريتبعد از تدوين بيانيه  ها . سازمانشود مي
اين موانع از  يي. شناساگرددنمايد ولي مسائل و موانعي وجود دارد كه مانع اجرا يا تحقق آن مي مي

 مأموريتبه نحوي كه جهت موفقيت و تحقق بيانيه  ،برخوردار است يياهميت و ضرورت باال
اولين گام يا مرحله از  ،مأموريتاز آنجا كه تدوين بيانيه  .سازماني بايد اين موانع را برطرف نمود

 هانگيز ،در اين مقاله .عات استلزوم توجه به آن بيش از ساير موضو ،يند مديريت استراتژيك استآفر
 يياين كه چه معيارها براي از ميان بردن آنها وجود دارد و يياين موانع و ارائه پيشنهادها ييشناسا

سازماني را افزايش دهد از ديگر موضوعاتي است كه بدان  مأموريتفيت و اثربخشي بيانيه تواند كي مي
    .پرداخته مي شود

موجود بر سر راه اجرا يا تحقق  ييبندي انواع موانع اجرا  و طبقه ييااين تحقيق به دنبال شناس
براي رفع اين موانع و حل مسائل  يياست تا از اين طريق بتوان راهكارها و پيشنهادها مأموريتبيانيه 
سازماني و  مأموريتتدوين و ارائه نمود كه اين امر در نهايت به اثربخشي بيشتر بيانيه  ،مربوط

  .ريزي استراتژيك منجر خواهد شد يند  برنامهآفرمتعاقب آن 

 سازماني مأموريتتعريف 

                                                                                                                
1. mission 
2. Rigsby 
3. vision 
4. Thompson 
5. Rosen 
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سازماني مطرح شده است ولي آنچه كه در تمامي اين تحقيقـات   مأموريتتعاريف متعددي از 

شود توجه به فلسفه وجودي سازمان و نگاه به آينده اسـت.   عنوان وجه مشترك مشاهده مي هب
دست آمده است ارائـه  ه ز طريق مطالعه برخي از منابع مذكور بدر اينجا برخي از تعاريف كه ا

 شود. مي
دهند و بايد در هنگام ايجـاد   ها را شكل مي حالت راهبردي شركت ،و اهداف اساسي  فلسفه -

گيـري شـركت تعيـين گـردد. ايـن مجموعـه كـه         كسب و كارهاي جديد يا تجديدنظر در جهت
 شود. يا هدف بنيادي ناميده مي تمأموريراهنماي اقدامات آتي مجريان است 

 هي مشـابه جـدا كـرده و حيطـ    ها هدف بنيادي هدفي است كه يك شركت را از ساير شركت -
 ،پيـرز و ديگـران  ( كند و بيـانگر مقصـد شـركت اسـت     عمليات آن را در بازار و محصول تعريف مي

 ).34، ص 1383
رود و  ندمـدت بـه كـار مـي    گيـري بل  عنوان پايه اساسي براي تصـميم  هب مأموريت هبياني -

و پيگيري مسير راهبردي بـراي سـازمان و   » رويم؟ به كجا مي« همچنين براي پاسخ به سؤال
 .)2001تامپسون، ( تحقق آن

دهـد و ايـن اهـداف بايـد بـا آن       ، چارچوبي براي اهداف كالن سازمان ارائه ميمأموريت -
   ).1995روسن، ( را ارتقاء بخشند مأموريتسازگار باشند و 

 ،واقع علت اصلي تشكيل و دليل تأسيس آن اسـت. اگـر مـديران    رسالت هر سازمان در -
توانند راهبردهايي را انتخاب كنند و به اجرا درآورند  رسالت سازمان را به درستي بشناسند مي

، ص 1381 ،انييرضا( اعضاي سازمان شود هكه موجب حفظ و تقويت وحدت جهت ميان هم
244.( 
 ،هـا  مسـائل مهـم) اسـت: اسـتراتژي    ( هـا  اي براي اولويت سب و كار پايهيك ك مأموريت -
سـازماني نقطـه شـروع طراحـي مشـاغل و همچنـين        مأموريـت ها و تخصـيص كارهـا.    برنامه

 ).2001ريجسباي، ( ساختارهاي مديريتي است

 سازماني و ضرورت شفاف سازي آن مأموريتاهميت 
 ،ريزي استراتژيك هت راهنمايي سيستم برنامهوجودي ج هعنوان يك فلسف هب مأموريت هبياني

ارتقاء  ،ها ارائه جهت مشترك به افراد و بخش ،ها و عمليات كسب و كار فعاليت هتعريف حيط
ايجاد يك فرهنگ قوي سازماني و  ،حس مشترك انتظارات بين تمامي سطوح كاركنان

هاي مختلف سازمان  زهرود و از آنجا كه به حو هاي رهبري مناسب به كار مي راهنمايي سبك
تحقيق و توسعه، و مالي رهنمودهايي  ،فني ،توليد ،بازاريابي ،از جمله مديريت منابع انساني
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، 1بتز( سازي آن ضروري است دهد وجود و شفاف جهت انجام عمليات متناسب ارائه مي

ترغيب مطلوب تمايل دارد تا با دليل منحصر به فرد و پايدار و با  مأموريت هبياني ).1996
همچنين  مأموريت هنفعان به تعقيب اهداف مشترك دست پيدا كند. بياني سهامداران و ذي

 قادر است تخصيص منابع سازماني را متمركزتر نمايد.
هـاي   ريـزي اسـتراتژي   از: توسـعه و برنامـه   اسـت  عبارت مأموريتتدوين بيانيه  مقاصد عمده

تظارات مشترك بين كارآفرينـان و كاركنـان   ارتقاء حس ان ،افزايش سود و نرخ رشد ،كسب و كار
 ).  2002، 2آنالويي( مديران و كارآفرينان ،و ارائه جهت روشن به كاركنان

يا هدف بنيادي سازمان كاري دشوار و نيازمند زمان و شامل ابعاد وسـيع   مأموريتتعريف 
يـاني از  ب ،را دربـر دارد. بـه عبـارت ديگـر     هـا  و اسـتراتژي  هـا  طـور تلـويحي هـدف    است و بـه 

ايـن سـؤال    ،بنابراين ؛كند ات را مشخص نميييها است و جز گرايشنظرها و  ،اندازها چشم
كينـگ  «گردد؟  انجام چه كاري طراحي و تدوين ميگردد كه به چه دليل و براي  مطرح مي

مكتـوب توسـعه    مأموريـت دقيـق يـك بيانيـه     طور بهها  كنند كه سازمان مطرح مي» 3و كللند
 ). 2001ريجسباي، ( عبارت است از ،ل آنها از اين كاردهند و دالي مي

 . اطمينان پيدا كردن از وحدت هدف در درون سازمان1
 . ارائه مبنا يا استانداردي براي تخصيص منابع سازماني2
 . ايجاد آهنگ عمومي يا جو سازماني3
اشـتن  كننـد و بازد  . ارائه خدمات براي افرادي كه هدف و جهت سـازماني را دنبـال مـي   4

 توانند مشاركت داشته باشند. كساني كه نمي
. تسهيل تبديل اهداف به ساختار كاري كه شامل وظايف و عناصر مسئوليت در داخـل سـازمان   5
 است.
. مشخص نمودن مقاصد سازماني و تبديل آن به اهداف كـالن طـوري كـه پارامترهـاي     6
 زمان و عملكرد ارزيابي و كنترل شود. ،هزينه

 سازماني يتمأموراجزاي 
دهد. از جمله اجزاء  سازماني داراي عناصر متفاوتي است كه كليت آن را تشكيل مي مأموريت

همان منبع، ص ( باشد مي 1گانه است كه به شرح جدول  عناصر نه مأموريتضروري بيانيه 
12.( 

                                                                                                                
1. Baetz 
2. Analaui 
3. King & Kelleland 
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 مأموريتعنصر ضروري بيانيه  9)1( جدول

 تست/ سؤال جزء
 ي هستند؟مشتريان ما چه كسان ) مشتريان1

 شركت كدامند؟ هكاالها و خدمات عمد ) كاالها و خدمات2
 كند؟ شركت از نظر جغرافيايي در كجا رقابت مي ) بازارها3

 تكنولوژي شركت در چه وضعيتي قرار دارد؟ ) تكنولوژي4
رشد و  ،) توجه به بقاء5

 سودآوري
 آيا شركت به رشد و استحكام مالي متعهد است؟

 ) فلسفه6
هاي اخالقي شركت  ها و اولويت آرمان ،باورها ،ها ارزش

 كدامند؟

 ) خودپنداري7
هاي متمايز يا مزيت رقابتي  ها و شايستگي ييتوانا

 شركت كدامند؟

 ) توجه به تصور عمومي8
مردم و مالحظات  ،آيا شركت پاسخگوي جامعه

 محيطي است؟
 تند؟ارزشمند شركت هس ييدارا ،آيا كاركنان ) توجه به كاركنان9

  

 سازماني مأموريتي متداول ها ويژگي
ـ   ترين بيانيه هـدف سـازمان اسـت و مـي     عمومي ،يك سازمان مأموريت عنـوان علـت    هتوانـد ب

وجـود   مأموريـت وجودي آن تلقي شود اگر نوعي عدم توافق اساسـي در درون سـازمان روي   
سازمان به دنبال  داشته باشد ممكن است مسائل واقعي سازمان را در تعيين جهت استراتژيك

وجود داشته باشد و مفيد واقع گردد بايد به موضـوعات ذيـل    مأموريتداشته باشد. اگر بيانيه 
 بپردازد:
زمينه  دار را دنبال كند. اين به عنوان پس زماني معني هبايد دورانديش بوده و يك دور �

 تواند توسعه يابد. ها مهم است و مي و استراتژي ييدر مقابل اهداف جز
 ايد مقاصد عمده و داليل وجودي سازمان را مشخص سازد.ب �
را   هاي اصلي سازمان و موقعيتي را كه در صنعت قصد دسترسي به آن بايد فعاليت �

 دارد شرح دهد.
ي ها گروه  ويژه درخصوص نگرش  هاي كليدي سازمان به اي از ارزش بايد بيانيه �

 سهامداران وجود داشته باشد.
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را داشته باشد. اهداف سازماني و  مأموريتتحقق بيانيه  ييناسازمان بايد هدف و توا �
 ).1993، 1جانسون( آمده است 2متداول آنها در جدول  هاي ويژگي

 

 اهداف سازماني )2( جدول

 

 سازماني مطلوب مأموريتهاي  ويژگي 
 ،بـا وجـود ايـن    ،دهـد  مطلوب چارچوبي براي تعريف اهداف سـازماني ارائـه مـي    مأموريت هبياني

بنابراين اهداف و استراتژي بايد ايـن   ،كند هاي بازارهاي هدف تغيير مي ماهيت و نيازها و خواسته
 مأموريتي و خارجي ممكن است باعث شوند تا بيانيه فاكتورهاي داخل ،تغييرات را منعكس كند

 هويژه اگر تكنولوژي يا صـنعت در مرحلـ    همجدداً تدوين شود تا با موقعيت متغير سازگار گردد ب
خوب تدوين شده به سازمان كمـك خواهـد كـرد تـا روي      مأموريت). 1995روسن، ( افول باشد

ت دارند متمركـز شـود و از ايـن طريـق از     هايي كه در كسب و كار خيلي اهمي وظايف و فعاليت
اثـربخش انجـام دهـد. سـازمان      طور بهها و مشكالت فرار كرده و عمليات خود را به آساني و  دام

توانـد راه حركـت و مسـير پيشـرفت را      شبيه مسافر بـدون هـدف اسـت و نمـي     مأموريتبدون 
ورهاي يك كسب و كـار  و با ها ارزش ،سازماني مأموريتمشخص  هبدون يك بياني ،تشخيص دهد

مطلـوب در   مأموريـت  ههاي يك بياني بايد از اقدامات و تصميمات مديران برداشت شود. خروجي
رسد به دليل وجـود   ). البته بايد گفت كه به نظر مي2005، 2توفتوي( خالصه شده است 1شكل 

اف هـا و حتـي جـايگزيني اهـد     متعدد در محـيط داخلـي و خـارجي سـازمان     ييتغييرات و پويا
سـازماني داشـت. مهـم ايـن اسـت كـه        مأموريتاين خصوصيات را از يك  هتوان انتظار هم نمي

                                                                                                                
1. Johnson 
2. Toftoy 

 هاي متداول ويژگي انواع اهداف

 مأموريت) 1

 عمومي -
 دورانديش -

 اصلي و در درجه اول -
 اغلب مكتوب -

	


�


�

 باز  

 ) اهداف كالن سازمان2
 شود اغلب بصورت مالي بيان مي -

 كند انتظارات سهامداران را بيان مي -
 شود توسط مديريت ارشد تدوين مي -

	


�


�

 باز يا بسته  

 ) اهداف واحد3
 واحدهاي سازمان هويژ -

 عملياتي -
 اغلب چندگانه -

	


�


�

 باز يا بسته  
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 ،نيازهـا  ههاي حاكم بـر سـازمان و جامعـه باشـد و بتوانـد عمـد       اكثر ارزش هدربرگيرند مأموريت
 نفعان و عوامل خارجي ديگر را برآورده نمايد. ها و انتظارات ذي خواسته

 

 مطلوب مأموريتيه هاي بيان خروجي )1( شكل 
 

ارزيابي و اجراي استراتژي كسب و كار  ،ي كه خوب طراحي گردد در تدوينمأموريتبيانيه 
روشـن از   مأموريتكند با اين وصف توسعه و برقراري ارتباطات از طريق يك بيانيه  كمك مي

 پذيري يك آسيب ،مأموريتشود. در غياب  ها نيز محسوب مي وظايف فراموش شده در سازمان
سازمان ايجـاد   هاثربخش حس مثبت دربار مأموريتيابد در حالي كه بيانيه  شركت افزايش مي

 ).2005توفتوي، ( كند مي
يك كسـب   ،يك بخش اساسي و ضروري فرآيند مديريت استراتژيك است مأموريتبيانيه 
فقـط   شود خود معرفي مي مأموريتشود بلكه با  وجهه يا عناوين خود تعريف نمي ،و كار با نام

را قادر به تحقق اهداف واقعي و روشن كسب و  و اهداف سازمان آن مأموريتتعريف روشن از 
هـايي را كـه    و فلسفه ها ويژگي ،گيرندگان استراتژيك بايد اهداف اساسي نمايد. تصميم كار مي

شـركت منـتج    مأموريـت دهند تعيين كنند ايـن از   انداز استراتژيك شركت را شكل مي چشم
قـوي   مأموريـت كند اين موضوع تحت عنوان بيانيـه   اي استراتژيك را راهنمايي ميشده و اجر

 ).1997، 2استرانگ( خالصه شده است 2به شرح شكل» 1كمپل وينگ« در مدل

                                                                                                                
1. Kampel winge 
2. Strong 
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 قوي  مأموريتتعريف  )2( شكل

 

قلـب) و  ( فرهنـگ  هموضوعي است كـه در برگيرنـد   مأموريتكند كه  اين تعريف بيان مي
مان است و نياز به تعهد و اشتياق در بين كاركنان دارد كه ناشي از تعهـد  مغز) ساز( استراتژي

تـوان چنـين    كنـد. از ايـن ديـدگاه مـي     به اصولي است كه شـركت بـر آن اسـاس عمـل مـي     
نفعـان داخلـي و    نقش ذي ،ها جهت استراتژيك سازمان ،مأموريت هپردازي كرد كه بياني نظريه

دستيابي به اهداف ذكر شده موردنياز هستند شـرح   خارجي و عوامل حياتي موفقيت را كه در
 دهد. مي

 سازماني و عوامل تهديدكننده آن مأموريتاثربخشي، كيفيت 
دهنده اثربخشي  سازماني در چه صورتي باال خواهد بود؟ عوامل شكل مأموريتاثربخشي 

ديد سازماني را ته مأموريتسازماني كدامند؟ موانعي كه كيفيت اجراي بيانيه  مأموريت
كنند چه موانعي هستند؟ در اين قسمت با توجه به مباحث نسبتاً محدودي كه در اين  مي

 مأموريتالذكر داريم. اثربخشي  خصوص وجود دارد سعي بر ارائه پاسخ به سؤاالت فوق
 ييخود تحت تأثير موانع و مسائل اجرا ،شود و اثربخشي آن سازماني بعد از اجرا مشخص مي

شود  سازماني مطرح مي مأموريتاثربخشي و كيفيت  هموضوعاتي در حوز باشد. در اينجا مي
 سازماني مشكل خواهد شد. مأموريتكه در صورت عدم توجه به آنها تحقق بيانيه 

نفعان سازمان بايد شناسائي  سازماني: ذي مأموريتيند شكل گيري آنفعان و فر توجه به ذي )1
طوريكه به  .سازماني مشاركت داده شوند يتمأموريند تدوين آشده و توسط مديران در فر

  .)1999، 1بارت( توجه شود مأموريتو انتظارات منطقي آنان در بيانيه  ها خواسته
سازماني بعد از تدوين بايد بـه نحـو    مأموريت: سازماني مأموريت) انتقال و تفهيم بيانيه 2

اولـين قـدم در    ،موريـت مأنفعان تفهيم گردد. آشنائي بـا بيانيـه    مناسبي به مجريان و ذي
                                                                                                                
1. Bart 
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 )   1999بارت، ( آميز آن است اجراي موفقيت

سازماني: هماهنگي و سازگاري بين  مأموريتي مديريتي با بيانيه ها ) هماهنگي سيستم3
تـرين عامـل در تحقـق آن محسـوب      و اهداف كالن و خرد سازمان حياتي مأموريتبيانيه 

همـان  ( لكـرد بـاالئي دسـت پيـدا كنـد     تواند به عم صورت سازمان مي شود كه در اين مي
 )35ص  ،منبع

ي شخصـي كاركنـان و مشـتريان و سـاير     ها ي افراد و سازمان: توجه به ارزشها ) ارزش4
ترين موضـوعات مربـوط    نفعان و ايجاد توازن بين عالئق مختلف آنان و سازمان از مهم ذي

  .)1998بارت، ( سازماني است مأموريتبه كيفيت و اثربخشي بيانيه 
منحصر  مأموريتسازماني: هر سازمان بايد بيانيه  مأموريت) منحصر به فرد بودن بيانيه 5

هـاي متمـايز كننـده     ي خود را تدوين نمايد و آن بيانيه بايـد ويژگـي  ها يندآبه نيازها و فر
 .)2000بارت، ( گيرد ها را در بر سازمان از ساير سازمان

بايـد داراي   مأموريـت ني: تشخيص اينكه بيانيـه  سازما مأموريت) مفهوم يا اجزاي بيانيه 6
ـ  ثير را بـر عملكـرد سـازماني داشـته باشـد حـائز       أكدام اجزا و عناصر باشد كه بيشترين ت

   .)43ص  ،همان منبع( اهميت است
 مأموريـت ي كه امكـان دارد بيانيـه   يسازماني: تا جا مأموريت) كوتاه و ساده بودن بيانيه 7

 .)1998بارت،( بايد ساده بيان شده و كوتاه باشد
سـازماني   مأموريـت سازماني: هر چه ميزان رضايت از بيانيه  مأموريت) رضايت از بيانيه 8

 .)1999بارت،( ثير آن بر رشد و رفتار كاركنان بيشتر خواهد بودأبيشتر باشد ت
الـذكر در   به موارد فـوق  : عدم توجهسازماني مأموريتكننده تحقق بيانيه  ) عوامل تهديد9

سازماني منجر به ايجاد عواملي مي شود كه تحقق  مأموريتمراحل تدوين و اجراي بيانيه 
     .و اثربخشي بيانيه را تهديد مي نمايد

 مأموريـت كننـده اثربخشـي و كيفيـت     عوامـل تهديـد   ،حال با توجه به توضـيحات قبلـي  
زي ايـران مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و      ي مربوط به گروه تراكتورساها سازماني در شركت
 هاالت زير تدوين شده و جهت ارائه پاسخ به آنها اقدام به انجام مطالعـ ؤبراي اين منظور س

  .ميداني گرديده است
و مـوارد ضـروري    هـا  توجه به كدام ويژگـي  ،سازماني مأموريتيند تدوين بيانيه آ. در فر1

 ؟ است
 ؟  سازماني كدامند مأموريتي بيانيه كننده كيفيت و اثربخش . عوامل تهديد1
 ؟  سازماني كدامند مأموريت. موانع موجود بر سر راه تحقق بيانيه 2
 ؟  سازماني كدامند مأموريتبيانيه  يي. راهكارهاي مناسب براي رفع موانع اجرا3
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 جامعه و نمونه آماري تحقيق 
ان و كاركنان ستادي مديران ارشد، مياني، كارشناس هآماري اين تحقيق شامل كلي هجامع
شركت بزرگ  12هاي وابسته به گروه تراكتورسازي ايران است كه شامل  ربط در سازمان ذي

  .مي باشد
ربط در دسترس  كارشناسان و كاركنان ستادي ذي ،مياني ،از آنجا كه تمامي مديران ارشد

ست تمامي افراد لي هآنان در زمان موجود وجود نداشت با تهي هنبودند و امكان اخذ نظرات هم
گيري از نوع تصادفي سيستماتيك گرديد. هدف، مراجعه به تمامي  الذكر اقدام به نمونه فوق

گيري به  آماري اقدام به نمونه هنفر اعضاي جامع 131اعضا بود ولي با حداكثر تالش از ميان 
 3 هاردهندگان  به شرح جدول شم كه توزيع فراواني مربوط به پاسخ .نفر گرديد 89تعداد 

  .است
 

 توزيع فراواني پست سازماني افراد )3( جدول
 درصد تعداد پست رديف

 16 14 مديران ارشد 1
 40 35 مديران مياني 2
 9 8 كارشناسان 3
 22 20 كاركنان ستادي 4
 13 12 مشاورين 5
 100 89 جمع 6

 

  ها ابزار گردآوري داده
ز ابزارهاي پرسشنامه و مصاحبه استفاده هاي آن ا در اين تحقيق، با توجه به هدف و روش

هاي الزم براي  آوري داده شده است طوريكه در مراحل مقدماتي از مصاحبه و در مراحل جمع
گيري شده كه در طراحي پرسشنامه از مقياس  تجزيه و تحليل آماري از پرسشنامه بهره

يي كه به آساني قابل ها عقايد و ساير خصيصه ،ها قضاوت ،ها گيري نگرش ليكرت جهت اندازه
 گيري نيستند استفاده شده است.  اندازه

  ها روش تجزيه و تحليل داده
هـاي   بنـدي آنهـا از روش   و رتبـه  مأموريـت بيانيـه   يـي موانع اجرا ييدر اين مقاله براي شناسا

مختلف تجزيه و تحليل آماري از جملـه توصـيف پارامترهـاي مركـزي و پراكنـدگي، تحليـل       
شـده و از آزمـون تفـاوت     ييبندي موانـع شناسـا   ي اصلي براي دستهها لفهؤمعاملي يا تحليل 

 ها استفاده شده است.  كاربرد كاي مربع) براي تست معني داري نسبت( ها نسبت
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 نتايج تحقيق
هاي مربوط به موانع  توزيع فراواني پاسخ 4 هجدول شمار ،آوري شده هاي جمع با توجه به داده

آزادي و مقدار  هدرج ،االتؤس  داري پاسخ سطح معنيدهد.  شان ميشناسايي شده را ن يياجرا
خالصه شده است. با توجه به اين جدول مشاهده  5آماره كاي مربع براي آنها در جدول

 ،هستند و اين موضوع 05/0داري كمتر از  شود كه تمامي متغيرها داراي سطح معني مي
  .دهد ها را نشان مي دار بودن پاسخ معني

 

 مأموريتبيانيه  ييهاي مربوط به موانع اجرا مطلق) پاسخ( توزيع فراواني)4( جدول

 ييموانع اجرا
 تعداد)( ميزان تأثير

خيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كم
 5030 26 1 عدم درك كامل فرآيند مديريت استراتژيك

 3544 28 0 عدم اعتقاد كامل به فريند مديريت استراتژيك
 4527 017 0 ها ن در همسوسازي ديدگاهناتواني سازما
 4027 418 0 غيرواقعي)( سازماني مأموريتعدم عينيت 

 4428 511 1 وجود تفكرات سنتي در هيأت مديره
 3932 117 0 هاي تدوين شده عدم عملياتي نمودن برنامه

 3918 527 0 مأموريتبيش از حد رماني بودن 
 3922 620 2 عدم ثبات قوانين
 2222 1132 2 تغيير نوع مالكيت

 3620 1221 0 يند مديريت استراتژيكآتكليفي بودن فر
 160 3237 4 تعدد مديران مياني
 2813 1431 3 توجه صرف به توليد
 2710 1829 5 كمبود وقت مديران

 3919 130 0 كمبود مهارت ادراكي
 4028 317 1 عدم ثبات مديريت

 3734 414 0 ن انگيزهن بودييپا
 3326 524 1 وابستگي شديد به شركت مادر

 4518 420 2 مشكالت كالن كشوري

 نفر 89جمع:       ، 21/9انحراف معيار:      ، 5/69:  100ميانگين از 
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 ها داري پاسخ سطح معني )5( جدول

درجه  2 ييمانع اجرارديف
 آزادي

سطح 
 داري معني

1 
يند مديريت عدم درك كامل فرآ

 استراتژيك
31/1044 000/0 

2 
عدم اعتقاد كامل به فرآيند مديريت 

 استراتژيك
12/56 3 000/0 

ناتواني سازمان در همسوسازي  3
 ها ديدگاه

57/13 2 001/0 

 سازماني مأموريتعدم عينيت  4
 000/0 3 95/30 غيرواقعي بودن)(

 000/0 4 07/72 وجود تفكرات سنتي در هيأت مديره 5

هاي  عدم عملياتي نمودن برنامه 6
 000/0 3 42/38 تدوين شده

 000/0 3 81/27 مأموريتبيش از حد آرماني بودن  7
 000/0 4 36/48 عدم ثبات قوانين 8
 000/0 4 93/29 تغيير نوع مالكيت 9

تكليفي بودن فرآيند مديريت  10
 004/0 3 52/13 استراتژيك

 000/0 3 77/30 تعدد مديران مياني 11
 000/0 4 04/30 توجه صرف به توليد 12
 000/0 4 43/24 كمبود وقت مديرن 13
 000/0 3 08/36 كمبود مهارت ادراكي 14
 00/0 4 73/61 عدم ثبات مديريت 15
 000/0 3 01/34 ن بودن انگيزهييپا 16
 000/0 4 98/43 وابستگي شديد به شركت مادر 17
 000/0 4 56/66 مشكالت كالن كشوري 18
 

آماري تحقيق  هآوري شده مشخص گرديد كه از نظر اعضاي جامع هاي جمع اساس داده بر
سازماني، عدم اعتقاد كامل به فرآيند مديريت  مأموريتبزرگترين موانع در مقابل اجراي بيانيه 

، ها استراتژيك، عدم درك كامل فرآيند مديريت استراتژيك، ناتواني سازمان در همسوسازي ديدگاه
ن ييها، پا و برنامه ها از طريق اهداف و استراتژي مأموريتعدم توانايي در عملياتي نمودن بيانيه 
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ت ئغيرواقعي بودن)، وجود تفكرات سنتي در هي( سازماني مأموريتبودن انگيزه، عدم عينيت 

آنها در جدول  ههاي بعدي به همراه نمر مديره و عدم ثبات مديريت بوده است كه شرح رتبه
 مشخص شده است. 6ره شما

 

 سازماني مأموريتبيانيه  ييبندي موانع اجرا رتبه)6( جدول
 5نمره از  ييموانع اجرا رتبه
 4/4 عدم اعتقاد كامل به فرآيند مديريت استراتژيك 1
 2/4 عدم درك كامل فرآيند مديريت استراتژيك 2
 1/4 ها ناتواني سازمان در همسوسازي ديدگاه 3
 1/4 هاي تدوين شده مودن برنامهعدم عملياتي ن 3
 1/4 ن بودن انگيزه مجريان بيانيهييپا 3
 4 غيرواقعي بودن)( سازماني مأموريتعدم عينيت  4
 4 وجود تفكرات سنتي در هيأت مديره 4
 4 عدم ثبات مديريت 4
 9/3 هاي ادراكي كمبود مهارت 5
 9/3 وابستگي شديد به شركت مادر 5
 8/3 مأموريتبودن بيش از حد آرماني  6
 8/3 عدم ثبات قوانين 6
 8/3 مشكالت كالن كشوري 6
 7/3 تكليفي بودن فرآيند مديريت استراتژيك 7
 6/3 سازي) به خصوص( تغيير نوع مالكيت 8
 2/3 كمبود وقت مديران 9
 7/2 تعدد مديران مياني 10
 6/2 توجه صرف به توليد 11
 

تحليل عاملي  ،آوري شده در اين تحقيق هاي جمع يل دادهي تجزيه و تحلها يكي ديگر از روش
 ،مييبا تحليل عاملي توانستيم هفت دسته عامل را شناسايي نما .هاي اصلي بود يا تحليل مؤلفه

بندي هستند كه به شرح  عامل) قابل طبقه( به هفت قسمت مأموريتبيانيه  ييبعبارتي موانع اجرا
 .قابل توصيف مي باشد  7جدول 
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 مأموريتبيانيه  ييتحليل عاملي مربوط به موانع اجرا)7( لجدو
عوامل

 موانع
1 2 3 4 5 6 7 

. تكليفي بودن فرآيند مديريت 1
 استراتژيك

 ن بودن انگيزه مجريان بيانيهيي. پا2

594/0
497/0      

. ناتواني سازمان در همسوسازي 1
 ها ديدگاه

 سازماني مأموريت. عدم عينيت 2
 ن)غيرواقعي بود(
مأموريت. بيش از حد آرماني بودن 3
 ها . عدم عملياتي نمودن برنامه4
. وجود تفكرات سنتي در هيأت 5

 مديره

 

712/0
712/0
675/0
537/0
474/0

     

 . كمبود مهارت ادراكي1
 . تعدد مديران مياني2
 . عدم ثبات مديريت3
 . كمبود وقت مديران4

  

792/0
706/0
598/0
538/0

    

م درك كامل فرآيند مديريت . عد1
 استراتژيك

. عدم اعتقاد كامل به فرآيند مديريت 2
 استراتژيك

   
908/0
834/0   

 . تغيير نوع مالكيت1
 . عدم ثبات قوانين2
 .  مشكالت كالن كشوري3

    
783/0
781/0
535/0

  

 599/0      . توجه صرف به توليد1
85/0       . وابستگي شديد به شركت مادر1
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سازماني را به  مأموريتبيانيه  ييتوان موانع اجرا از نظر آماري مي 7با توجه به جدول 

دانيم تحليل  بندي نمود كه شامل هفت گروه خواهد بود. همانطور كه مي شرح فوق گروه
رود كه در اينجا هر دو دسته  عاملي هم به مقاصد اكتشاف و هم به مقاصد تأييد بكار مي

 اند. كشف و هم به تأييد رسيده ،ييده است و هم موانع اجرامقاصد محقق ش

 هانتيجه گيري و پيشنهاد
بنابراين بايد از  ،است مأموريتهر سازمان به دنبال تحقق اهداف اساسي خود به ويژه بيانيه 

 .گرفته تا اجراي آن، نظارت دائمي و مستمر وجود داشته باشد مأموريتتدوين بيانيه  همرحل
شود ولي موانع  ترين نتيجه مورد انتظار تلقي مي عنوان اصلي در عمل، به موريتمأاثربخشي 

نفعان در بيانيه  كند. توجه به ذي ، سازمان را از اين اثربخشي دور ميمأموريتبيانيه  يياجرا
ي ها نفعان، ايجاد هماهنگي بين سيستم به ذي مأموريتانتقال و تفهيم بيانيه  ،مأموريت

منحصر به فرد بودن بيانيه  ،هاي افراد سازمان ، توجه به ارزشمأموريته مديريتي با بياني
نمودن بيانيه  ييي اجراها شيوه هاز توجهات اصلي در زمين مأموريتو اجزاء بيانيه  مأموريت
بايد موانع  مأموريتبراي رسيدن به تحقق و اثربخشي بيانيه  .شود محسوب مي مأموريت

مل قرار أبندي شده بايد به دقت مورد ت ع شناسايي و طبقهآن رفع گردد. هجده مان يياجرا
هايي ارائه و عمل گردد. ايجاد اعتقاد به  گيرد و براي برطرف كردن تك تك آنها بايد روش

از طريق ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگي  مأموريتيند مديريت استراتژيك به ويژه بيانيه آفر
نفعان  ايجاد تعامل سازنده با ذي ،نفعان ظارات ذيو انت ها مستمر خواسته هو اعتقادي، مطالع

، مأموريتو تصميمات استراتژيك از جمله بيانيه  ها اجرا و كنترل برنامه ،يند تدوينآدر فر
گرايي،  و تشويق افراد به منطق و واقع ها گيري ايجاد فرهنگ مشورت و مشاركت در تصميم

، بسيج منابع و امكانات مأموريتبيانيه  جلب حمايت مديران و ايجاد تعهد در آنان نسبت به
نفعان  به تمام ذي مأموريت، انتقال و تفهيم بيانيه مأموريتتر بيانيه  جهت اجراي هر چه كامل

، تجهيز منابع مأموريتيند اجراي بيانيه آدرون و برون سازماني، برطرف كردن نقاط ضعف فر
هاي موفق و ناموفق از  تجارب سازمانهاي ادراكي و انساني و استفاده از  انساني به مهارت

 مأموريتجمله پيشنهادهاي مهم اين مقاله جهت رسيدن به هدف واالي تحقق بيانيه 
 .باشد سازماني مي
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بندي نيازهاي آموزشي كارآموزان  در اولويت IPAكاربرد تكنيك 
 اي استان آذربايجان غربي: ديدگاه كارفرمايانسازمان فني و حرفه

 1دكترمحمد حسني
 2مريم شهودي
 3مريم سامري
 4معصومه طالبي

 چكيده
اي حرفهبندي نيازهاي آموزشي كارآموزان سازمان فني و پژوهش حاضر با هدف شناسايي و اولويت

. روش 5اساس نظرات كارفرمايان انجام شد  و بر IPAاستان آذربايجان غربي با استفاده از تكنيك 
كارفرمايان شاغل در بخش دولتي  هآماري پژوهش، كلي هپيمايشي بود. جامع -پژوهش توصيفي

 550( دهاي چهارگانه صنعت، خدمات، كشاورزي و هنر هشت شهر استان آذربايجان غربي بودن حوزه
ها آوري دادهنفر از اين تعداد براي جمع 155نسبي  -ايگيري طبقهنفر) كه با استفاده از روش نمونه

ترتيب با تحليل   ساخته بود كه روايي و پايايي آن بهانتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق
بسته،  هم tهاييز از آزمونها نعاملي و آلفاي كرونباخ بررسي و تأييد شد. جهت تجزيه و تحليل داده

طور   ها حاكي از آن بودند كه كارفرمايان بهتحليل واريانس و تحليل محتوا استفاده شد. يافته
تر از وضعيت مطلوب ارزيابي نمودند. در بين اي را پايينداري، عملكرد كارآموزان فني و حرفه معني
هاي صنعت و كشاورزي نها بين ميانگينهاي چهارگانه صنعت، خدمات، كشاورزي و هنر نيز تحوزه

، چهار شاخص در ربع اول IPAدار وجود داشت. در ادامه، بر اساس تحليل نتايج تكنيك تفاوت معني
اساس نظرات كارفرمايان   قرار گرفتند. در نهايت نيز، بر IPو شش شاخص ديگر در ربع دوم ماتريس 

 بندي شدند.  شناسايي و اولويتهاي چهارگانه، نيازهاي جديد در هر يك از حوزه
 

 . IP، نيازهاي آموزشي كارآموزان، ماتريس IPAتكنيك  :كليدي واژگان
 

                                                                                                                
                                                                       Email: mhs_105@yahoo.com ه مديريت آموزشي، . دانشيار گرو1
 .. دانشجوي دكتري مديريت آموزشي2
 .. دانشجوي دكتري مديريت آموزشي3
 .. كارشناسي ارشد مديريت آموزشي4
اي استان آذربايجان هاي طرح پژوهشي سازمان فني و حرفهاساس بخشي از يافته . شايان ذكر است، پژوهش حاضر بر5

 تنظيم شده است. 1392غربي در سال 
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 مقدمه
هاي جوامع بشري پايدار، يكي از آرمان هقرار گرفتن در مسير توسعه و دستيابي به توسع

به توسعه،  است و توجه به تربيت نيروي انساني ماهر و كارآمد به عنوان عاملي مهم براي نيل
اي، يكي از هاي فني و حرفه). در همين راستا، آموزش1390محمدعلي، ( معرفي شده است

وجود آمده و   ساختارهاي رشد جوامع امروزي هستند كه با توجه به نياز بازار كار به
درك ). 1381آغاز، ( كنندپاسخگويي به نيازهاي آتي و فوري جامعه بشري را تعقيب مي

تواند در بهبود عملكرد نيروها و اي ميهاي فني و حرفههميت و نقشي كه آموزشفزاينده از ا
اي بهبود بازده سازماني ايفا نمايد، سبب شده است تا منابع مالي، مادي و انساني گسترده

 ها شود، به اين اميد كه منافع و دستاوردهاي ملموسي عايد جامعه گرددصرف اين آموزش
هاي اكنون، نمايش تأثيرات و نتايج واقعي دوره). هم1382ي، رسوليان و ستوده كوير(

اي كشور، اي به يك دغدغه تمام عيار واحدهاي آموزشي فني و حرفهآموزشي فني و حرفه
دهد، آموزش فني و ها نشان مي). بررسي1382اميري و بهجتي اردكاني، ( مبدل شده است

واقعي توسعه، هماهنگي نداشته و ساختار  اي رايج در بسياري از كشورها با نيازهايحرفه
ريزي توسعه ريزي آموزشي، برنامههاي متولي براي همكاري الزم و نزديك بين برنامهسازمان
به داليل بسيار از  ).1385 ،طهماسبي( ريزي نيروي انساني، سازماندهي نشده استو برنامه

توجهي ها، بيدن اين گونه آموزشها، به روز نبوجمله نبود نگرش جامع نسبت به اين آموزش
ها، فقدان وسايل و تجهيزات مناسب، نبودن تعامل و تناسب بين به كيفيت اين آموزش

ها با نيازهاي صنعت، ها و بازار كار و بخش صنعت، منطبق نبودن محتواي آموزشآموزش
تبع آن  و به اي و مناطق جغرافيايي در كشورهاي فني و حرفهفقدان ارتباط الزم بين آموزش

ها از موفقيت چنداني برخوردار نبوده و ديدگان در بازار كار، اين آموزشعدم توفيق آموزش
محمد  ؛1385صالحي و همكاران،  ؛1384باقري چرخي، ( نيازمند اصالحات جدي هستند

مطالعات انجام يافته در سطح كشور، حاكي از آن است كه با وجود ). همچنين، 1390،علي
ريزان آموزشي گذاران و برنامهاي مورد توجه سياستهاي فني و حرفهآموزش هسعاينكه تو

هاي مستمر، منجر به ايجاد كشور بوده است، ولي به دليل عدم اجراي نيازسنجي يا ارزشيابي
). 1380نادري و همكاران، ( ناموزون، ناميد هتوان آن را توسعاي شده است كه ميپديده
توانند از هاي آموزشي، زماني مينيز گوياي آن است كه برنامهكشورهاي مختلف  هتجرب

هاي مناطق، تدوين و ها و قابليتكارايي الزم برخوردار شوند كه با در نظر گرفتن وضعيت
هاي شغلي جديد و عدم وجود تقاضا طراحي شوند تا شاهد عدم توان بازار در ايجاد فرصت

 ).1382فرجادي، ( براي نيروي كار اضافي نباشيم
آغاز هر گونه فعاليت آموزشي است كه نقـش و   هتعيين نيازهاي آموزشي، نقطدرحقيقت، 

گيـري در   بخشـي و نيـز فـراهم آوردن مبنـايي بـراي ارزيـابي و تصـميم        تأثير فراواني در اثر
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تـوان گفـت:   از اين رو مي). 41-44: 1381فتحي واجارگاه، ( هاي مختلف آموزشي دارد زمينه

هـا را  درستي اعمال شود، سازمان  يك ابزار گردآوري اطالعات است كه اگر به نيازسنجي عمالً
هـاي آموزشـي خـارج سـاخته، در يـك مـــوضع        آميز در فعاليتاز يك موضع انفعالي و ابهام
نيازسـنجي آموزشـي   ). بنا به تعريـف،  1388مبيني و عبدي، ( دهدشفاف و فراكنشي قرار مي

بندي آنهـا   فاصله ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد) و درجه( اعبارت است از شناسايي نيازه
فتحـي و اجارگـاه،    ( ترتيب اولويت و انتخاب نيازهايي كه بايد كاهش يابد و يا حذف شوند  به

 بـه  درسـي  و آموزشـي  برنامـه  بـودن  متكـي لي از قبيل: دالي به آموزشي نيازسنجي ).1381
 ؛تتحـوال  و تغييـرات  بـا  متناسـب  آموزشـي  هاي هبرنام بازسازي و بهسازي ضرورت اطالعات؛

آنهـا؛ فـراهم    بندي بودجه و اعتبار اخذ و آموزشي برنامه توجيهكردن؛  عمل فراكنشي رورتض
 سـت ي اگـذار سـرمايه  و توجـه ه شايسـت برنامـه،   ارزيـابي  و پاسـخگويي  بـراي  مبنايي آوردن

، فـيش  1ت از جمله، دلفـي ). فنون متفاوتي براي نيازسنجي معرفي شده اس4: 1386پيدايي،(
 ؛درخـت خطـا  ، 6، تجزيه و تحليل شـغل 5، تجزيه و تحليل خطا4، رويداد مهم3، تل استار2باول

؛ 10جلسـات جنجـالي  ؛ سناريو نويسي؛ 9رونديابي؛ 8جدول تالقي مقاصد؛ 7تحليل تأثير متقاطع
حـي  طرا؛ 13سـازمان  تحليـل )؛ 1381فتحي واجارگاه، ( 12تحليل ميدان نيروها؛ 11بارش مغزي

ثبت و تحليل ؛ 16؛ ارزيابي عملكرد15مشاوران كليدي؛ 14هاي كاري نمونه؛ الگوي شايسته شغل
 10015ايـزو   ) و استانداردسـازي 1381زاده، زادگـان و تـرك  عبـاس ( هـا  مشـكالت و اشـتباه  

تـوان نـام بـرد. همچنـين بـا مطـرح       ) را مي1390؛ ابراهيمي قوام، 1389خراساني و عيدي، (
 در نيازسـنجي  اصل توجه نابرابر) و 1386پيدايي، ( بندي نيازهال: اولويتشدن مباحثي از قبي

هاي مؤثري در اين زمينه جلـب  ها و تكنيكتوجهات به سمت مدل ،)1382فتحي واجارگاه، (
گردد كه به نوعي بتوان با تكيه بـر آنهـا، نقـاط حسـاس و كليـدي را مشـخص كـرد و بـا         مي

رسـد تكنيـك   نظر مـي   در جهت رفع نيازها تالش نمود. به استفاده از امكانات و منابع موجود

                                                                                                                
1.Delphi 
2. Fishbowl 
3.Telstar 
4. Critical Incident 
5. Error Analysis 
6. Job Analysis 
7. Cross purpose matrix 
8. Simulation Gaming 
9. Trend extrapolation 
10. Historical analog 
11. Brain stormong 
12. Force field analysis 
13. SWOT 
14. Work samples 
15. Key informans method 
16. Performance Appraisal 
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IPA1  هـاي ايجـاد ارزش كـه مشـتري، خواهـان آن اسـت      حذف اتالف و تمركز بر فعاليتبا 

توانـد كمـك شـاياني نمايـد. ايـن      به تحقق اهداف نيازسنجي آموزشي مي )2004، 2اميلياني(
براي تحليـل عملكـرد صـنعت     1977در سال  4و جيمز 3تكنيك براي اولين بار توسط مارتيال

 هالعـاد و به دليل توان تحليلي فـوق ) 190: 2013، 5ابانيو و همكاران( اتومبيل ارائه شده است
هاي علمي گوناگون، مورد استفاده قرار گرفته و در حال پيشرفت طور گسترده در حوزه آن، به
رضايت مشـتريان  اين است كه سطوح  IPAفرض اساسي تكنيك ). 2009، 6دنگ و پي( است

هـاي آنـان از عملكـرد    چنـين قضـاوت  كلي تحـت تـأثير انتظـارات و هم    ها به طوراز شاخص
 IPA). تكنيـك  2007، 7تنيتـي و سـيلوريا  ( باشـد ها در ارائه خدمات و محصوالت ميسازمان

داراي دو بعد است: اهميت و عملكرد. به عبارت ديگر، در اين روش انجام تحليل، مسـتلزم آن  
دسـت آمـده،    هـاي بـه  اهميت هر شـاخص، بـر اسـاس داده    هه وضعيت عملكرد و درجاست ك

، از معيار اهميت، براي مشخص نمودن IPAدر روش ). 2008، 8آنين و هيشام( مشخص شود
شـود. ايـن موضـوع بـا اسـتفاده از      تر است، اسـتفاده مـي  اينكه در كجا تخصيص منابع حياتي

واقع از چهار قسمت يـا ربـع تشـكيل     كه در، IP گردد. نقش ماتريسمشخص مي IPماتريس 
و  آنجـل ( گيـري اسـت  شده و در هر يك، استراتژي خاصي قرار دارد، كمك به فرآيند تصميم

  ).2008، 9همكاران

 
 )228: 2010، 10فرانسيسكو و همكاران( و چهار ربع آن IPماتريس  )1( شكل

                                                                                                                
1. Importance Performance Analysis= IPA 
2. Emiliani 
3. Martilla 
4. James 
5. Obonyo; Ayieko and Kambona 
6. Eskildsen & Kristensen 
7.Tontini & Silveria 
8. Ainin & Hisham 
9. Angel; Hefferman and Megicks 
10. Francisco, Chamorro, Murillo and Vega 
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، (Q2) شود؛ ربع دومده مينامي Concentrate here، (Q1) ، ربع اولIPدر ماتريس 

و ربع  Low priority، (Q3) نام دارد؛ ربع سوم Keep up the good workتحت عنوان 
به نقل از  1977مارتيال و جيمز، ( گذاري شده استنام Possible overkill، (Q4) چهارم

شده هاي واقع آن است كه شاخص هدهند ربع اول نشان). 45-46:  2012، 1كالبر و همكاران
هايي كه در اين در اين ناحيه نيازمند به اقدام اصالحي فوري بوده و بنابراين، بايد به شاخص

هاي موجود اند، اولويت بااليي داده شود. ربع دوم، بيانگر آن است كه شاخصربع قرار گرفته
ربع  اين ناحيه در وضعيت نسبتاً مطلوب بوده و بايد اين وضع تداوم يافته و حفظ شود. در در

ها براي عملكرد سيستم سوم، اهميت و عملكرد هر دو پائين است ليكن اين شاخص
اهميت  هدهندتهديدكننده نبوده و نيازمند به اصالح فوري نيستند. نهايتاً ربع چهارم، نشان

ها و منابع صرف پائين و عملكرد باالست كه بيانگر نقاط قوت غيرمهم است و احتماالً تالش
؛ 2006 ،2اسكيلدسن و كريستنسن( بهتر است در جايي ديگر تمركز يابند شده در اينجا

 ).2004، 4تايرل و اكرانت ؛2004، 3لوئيز
ريزي با اذعان به مطالب فوق و با توجه به اينكه بازار كار و تقاضاي نيروي انساني بر برنامه

ا با نيازهاي بازار كار اي بايد خود رسزايي دارد، سازمان آموزش فني و حرفه  ثير بهأآموزشي ت
ديده بيكار كه به علت عدم تناسب هماهنگ سازد تا ديگر شاهد حجم انبوهي از افراد آموزش

تحقيقاتي نيز حاكي  هاند، نباشيم. مرور پيشينها و بازار كار قادر به اشتغال نشدهبين آموزش
روز، عدم تجانس بين از: وجود رابطه بين عدم هماهنگي اطالعات علمي مربيان با تكنولوژي 

كشاورزي و پائين بودن پايگاه  ههاي اصلي كشور براي توسعمهارت كارآموزان و سياست
)؛  متوسط بودن كيفيت آموزشي مراكز آموزش 1387قديمي، ( ايهاي فني و حرفهآموزش

ده، رضازا( التحصيالناي استان آذربايجان غربي از نظر كارفرمايان، مربيان و فارغفني و حرفه
 هاي شغلي افراد و شرايط اقليمي در استان قم)؛ عدم وجود تطابق بين گرايش1382

ها و اهداف اجتماعي و اي با تواناييهاي فني و حرفهعدم تطابق آموزش)؛ 1382ستاري، (
اي با )؛ عدم تناسب آموزش فني و حرفه1375عدلي، ( هاالتحصيالن اين آموزش شغلي فارغ

 هالتحصيالن رشت)؛ عدم تناسب شغلي فارغ1376كامران، ( استان تهراننيازهاي جامعه در 
در همين راستا، استان ) بودند. 1374فرشاد، ( اي با رشته تحصيلي آنهافني و حرفه

آذربايجان غربي با دارا بودن شانزده شهرستان و به علت موقعيت جغرافيايي و مرزي بودن، 
باشد و صنايع و صنعت، كشاورزي، خدمات و هنر مي هايهاي فراواني در بخشداراي قابليت

ها در اين استان، داراي طيف وسيعي از تنوع و پيچيدگي هستند و نيازهاي متنوعي سازمان
ها و امكانات نمايند كه شناخت دقيق اين نيازها جهت در نظر گرفتن آموزشرا مطرح مي

                                                                                                                
1. Caber; Albayrak and Matzler 
2. Eskildsen & Kristensen 
3. Lewis 
4. Tyrrell and Okrant 
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باشد. اي استان مين فني و حرفههاي مسئولين سازماترين دغدغه مورد نياز، يكي از مهم

همچنين، با مبنا قرار دادن اصل مشتري محوري، الزم است ابتدا اين نيازها با استفاده از 
نفعان، شناسايي شده و سپس بر اساس نيازِ شناسايي شده، اقدام نظرات همه مشتريان و ذي

هاي كارفرمايان حوزههاي آموزشي نمود. با اين اوصاف، اطالعات حاصل از به طراحي دوره
عنوان افرادي كه مستقيماً با  اعم از صنعت، خدمات، كشاورزي و هنر) به( مختلف جامعه

ها نوعي مشتريان بالفصل اين آموزش  اي سروكار دارند و بهبروندادهاي سازمان فني و حرفه
هاي فني و وزشكه آم طور ويژه مدنظر قرار گيرد، چرا نيازهاي شغلي بايد به هباشند، دربارمي

هاي هنگفتي گيرد، مستلزم صرف هزينهاي كه با هدف تربيت نيروي كار ماهر انجام ميحرفه
منظور عدم اتالف منابع مالي، مادي، انساني و . . . توجه به نيازسنجي آموزشي،  است و به

 هايدوره شناسايي با تا است آن دنبال به تحقيق اينرسد. بنابراين، بسيار ضروري به نظر مي
 از اين طريق، و برساند حداقل به را مطلوب و موجود وضع بين شكاف ،مناسب آموزشي

استان  ايي را براي سازمان فني و حرفهآموزش هايفعاليت هتوسع جهت الزم بسترهاي
 .سازد فراهم آذربايجان غربي

 سؤاالت پژوهش 
اي از نظر ني و حرفههاي فداري بين وضعيت موجود و مطلوب آموزشآيا تفاوت معني .1

 كارفرمايان وجود دارد؟  
-اي در حوزههاي فني و حرفهداري بين وضعيت موجود و مطلوب آموزشآيا تفاوت معني .2

 هاي صنعت، خدمات، كشاورزي و هنر وجود دارد؟
 چگونه است؟ IPبندي نيازهاي آموزشي كارآموزان بر اساس ماتريس اولويت .3
هاي صنعت، خدمات، كشاورزي و هنر با توجه ان در حوزهنيازهاي آموزشي جديد كارفرماي .4

 هاي نسبي شهرستان محل سكونت كدامند؟ها و قابليتبه ظرفيت

 شناسي پژوهشروش
يكه منجر به پيشنهادهاي اجرايي جهت شناسايي بهتر نيازهاي يجاپژوهش حاضر از آن

اربردي است. پژوهش از گردد، كاي استان آذربايجان غربي ميآموزشي سازمان فني و حرفه
باشد. هاي توصيفي ميها و ميزان كنترل متغيرها، از نوع پژوهشگردآوري داده هجهت نحو

اي استان هاي كارفرمايان سازمان فني و حرفههمچنين به دليل اينكه صرفاً به بررسي نگرش
پيمايشي به  هايهاي توصيفي، جزء پژوهشپردازد، از ميان انواع پژوهشآذربايجان غربي مي

اي هشت كارفرمايان سازمان فني و حرفه هآماري اين پژوهش را كلي هآيد. جامعشمار مي
دهند كه در بخش دولتي و چهار تشكيل مي 1392شهر استان آذربايجان غربي در سال 

اساس اطالعات   نمايند و تعداد آنها برصنعت، خدمات، كشاورزي و هنر فعاليت مي هحوز
هاي مورد بررسي شامل: اروميه، ماكو، نفر اعالم گرديد. شهرستان 550ايحرفه سازمان فني و
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نسبي بود  -ايگيري طبقهمهاباد، نقده، بوكان، خوي، سردشت و پيرانشهر بودند. روش نمونه

صنعت، خدمات، كشاورزي و هنر) و ( كه با لحاظ نمودن نسبت كارفرمايان در چهار حوزه
هاي مكرر و با گيريپرسشنامه توزيع گرديد و پس از پي 220د شهرستان محل سكونت، تعدا

 پرسشنامه قابل استفاده رجعت داده شد 155هاي ارتباطي مختلف در نهايت استفاده از كانال
اساس مطالعه  ساخته بود كه بردرصد). ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق 71نرخ پاسخگويي: (

اي درجهاساس طيف پنج عد اهميت و عملكرد برتحقيقاتي در دو ب همباني نظري و پيشين
از رواسازي ) تدوين شد. براي تعيين روايي پرسشنامه 1تا خيلي كم= 5خيلي زياد=( ليكرت

مقدار ارائه شده است.  3و  2هاي كه نتايج حاصل از آن در شكل تحليل عاملي استفاده شد
 برابر بااهميت و عملكرد به ترتيب براي ابعاد گيري)  ضريب كفايت نمونه( KMOضريب 

دست  هب )978/515(  ) و119/774( مقدار خي آزمون كرويت بارتلتو  )889/0(  ) و921/0(
كفايت نمونه و متغيرهاي نمونه براي انجام تحليل  همعنادار بود و نشان 01/0آمد كه در سطح 

ارائه  3و  2اي هنتايج مربوط به تحليل عاملي تأييدي ابعاد پرسشنامه در شكل عاملي است.
شده است. براي برآورد پايايي ابزار پژوهش نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه براي بعد 

 ) محاسبه گرديد. 862/0( ) و براي بعد عملكرد907/0( اهميت

 
 بعد عملكرد)( نتايج حاصل از تحليل عاملي تأييدي پرسشنامه )2( شكل
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 بعد اهميت)( ل از تحليل عاملي تأييدي پرسشنامهنتايج حاص )3( شكل

 

تحليل در ارائه شده است.  3و  2هاي نتايج حاصل از تحليل عاملي تأييدي در شكل
افزار ليزرل عرضه  نرم هوسيل هايي به براي ارزيابي نيكويي برازش مدل، آماره عاملي تأييدي

در پژوهش حاضر از چند  .كندشود. ليزرل چندين آزمون نيكويي برازش عرضه ميمي
نسبت مجذور كا  .2مجذور كاي  .1استفاده شده است:  تحليل عامليشاخص براي ارزشيابي 

شاخص برازندگي  .5 (NNFI) شاخص .4 (GFI) شاخص نيكويي برازش .3آزادي  هبه درج
مجذور خي نشان . (RMSEA) خطاي ميانگين مجذورات تقريب هريش. 6و ) CFI( تطبيقي

ها با مدل پيشنهادي نظري مطابقت دارد يا خير. اعداد ساختار كواريانس يافتهدهد كه مي
دهنده برازش مناسب مدل مورد آزمون است. شاخص نيكويي  تر مجذور خي نشان كوچك
شاخص تطابق كواريانس مشاهده شده با كواريانس مدل نظري است. عدد اين ، برازش

تر باشد، دست آمده به يك نزديكه عدد بگيرد و هر قدر شاخص بين صفر و يك قرار مي
به مثابه شاخص برازش تطبيقي  ،تر است. شاخص برازندگي تطبيقيتر و برازندهمدل مناسب

بيني شده با مدل را با شود، اين شاخص ماتريس كواريانس پيشبنتلر نيز شناخته مي
قرارداد بايد دست كم مقدار آن بر پايه  كند.مدل تئوريكي) مقايسه مي( كواريانس مدل صفر

وجهي از  نيز (NNFI) باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود. شاخص نرم شده برازندگي 90/0
باشد و از بين صفر و يك متغير مي اين شاخص دهد، مقداربرازش مدل ساختاري را نشان مي

شاخص  د.تر باشند، بر برازش بهتر الگو داللت دار هر چقدر مقدار اين شاخص به يك نزديك
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RMSEA  دهدسنجد و ميزان كوچكتر آن، برازش بهتري را نشان ميبرازش الگو را مينيز . 

 ). 1388هومن، (
 

 هاهاي برازش پرسشنامهشاخص )1( جدول

 
 3كوچكتر از df/ X2ارائه شده، وجود  )1( توجه به خروجي ليزرل كه در جدول با
 )RMSEA( تقريب مجذورات ميانگين خطاي هريشدهنده برازش مناسب مدل است و  نشان

 8/0نيز بايد بيشتر از  NNFI و CFI و GFI هاي لفهؤو ميزان م 08/0بايستي كمتر از مي
هاي نرم افزار ها و خروجي). با توجه به شاخص1391د و اخوان خرازيان، فرسبحاني( باشد

هاي تحقيق از اعتبار هاي انتخاب شده براي سنجش پرسشنامهتوان گفت معرفليزرل مي
 الزم برخوردارند.

همبسته، تحليل واريانس و به  tهاي هاي كمي از آزمونبراي تحليل داده در نهايت نيز
 هاي كيفي، از روش تحليل محتوا استفاده شده است.منظور تحليل داده

 هايافته
اي    هاي فني و حرفهداري بين وضعيت موجود و مطلوب آموزشآيا تفاوت معني .1

 از نظر كارفرمايان وجود دارد؟
شد كه نتايج حاصل از آن در  همبسته استفاده tگويي به سؤال فوق از آزمون به منظور پاسخ

 است. ارائه شده )2( جدول
  

 هاي ابعاد عملكرد و اهميتهمبسته پيرامون مقايسه ميانگين tنتايج آزمون  )2( جدول

انحراف ميانگين ابعاد
استاندارد

ضريب 
همبستگي

اختالف 
tمقدار هاميانگين

درجه 
آزادي

سطح 
داري معني

 037/3061/0عملكرد
 427/4049/0اهميت 0000/0 219/21154 390/1 310/0

هاي ارزيابي شود، ميانگين بعد عملكرد شاخصمالحظه مي )2( گونه كه در جدولهمان
هاي ابعاد صرفاً به باشد. چنانچه در مورد ميانگينمي 427/4و بعد اهميت  037/3برابر با 

طور نتيجه ميانگين نظري توجه كنيم و مقايسه دو بعد را در نظر نگيريم، ممكن است اين
كه اختالف  كرد كارآموزان نيز در سطح مناسبي قرار دارد. در حاليگرفته شود كه عمل

 X2 df X2/ df CFI NNFI GFI RMSEA ابعاد پرسشنامه
 06/0 93/0 98/097/0 58/5735645/1 عملكرد
 07/0 92/0 98/097/0 30/6835951/1 اهميت
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باشد مي 219/21برابر با  tحاصل از آن، گوياي چيز ديگري است. مقدار  tها و مقدار ميانگين

توان ادعا نمود كه درصد اطمينان مي 99دار است. بنابراين با معني 01/0كه در سطح 
ف دارند و انتظارات كارفرمايان باالتر از عملكرد فعلي هاي دو بعد با هم اختالميانگين

 كارآموزان بوده است.  
اي  هاي فني و حرفهداري بين وضعيت موجود و مطلوب آموزشآيا تفاوت معني .2

 هاي صنعت، خدمات، كشاورزي و هنر وجود دارد؟در حوزه
ايج حاصل براي بررسي سؤال فوق از آزمون تحليل واريانس استفاده شده است كه نت

هاي چهارگانه در بعد اهميت بود و در بعد هاي حوزهداري تفاوت بين ميانگينحاكي از معني
صرفاً نتايج مربوط  4و 3اساس، در جداول   داري مشاهده نگرديد. بر اينعملكرد تفاوت معني

و از  ها در بعد اهميت و آزمون تعقيبي مربوط به اين بعد، ارائه شده استبه تفاوت ميانگين
 نظر شده است.دار بودن نتايج آن، صرفارائه بعد عملكرد به دليل عدم معني

 

هاي چهارگانه بعد نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس پيرامون بررسي ميانگين حوزه )3( جدول
 اهميت

داري سطح معنيFمقدار درجه آزاديميانگين مجذوراتمجموع مجذورات بعد

 
اهميت

999/2 1 3  
735/2048/0 192/55 366 151 

191/58  154 
 

توان ادعا نمود درصد اطمينان مي 95گردد، با مالحظه مي )3( گونه كه در جدولهمان
داري وجود دارد. در ادامه براي بررسي هاي چهارگانه اختالف معنيهاي حوزهكه بين ميانگين

است از آزمون تعقيبي توكي استفاده شده  دار بودهها معنياينكه اختالف بين كدام حوزه
هاي حوزه است. نتايج حاصل از آزمون توكي حاكي از اين بود كه اختالف بين ميانگين

داري ها اختالف معنيدار بودند و بين بقيه ميانگينمعني 05/0صنعت و كشاورزي در سطح 
مشاهده نگرديد كه در اينجا به دليل جلوگيري از افزايش حجم مطالب از ارائه آنها خودداري 

 شده است و صرفاً به حوزه صنعت و كشاورزي پرداخته شده است.
 
 

 دار حوزه صنعت و كشاورزينتايج آزمون توكي پيرامون بررسي روابط معني)4( جدول
هااختالف ميانگين خطا انحراف استاندارد   Sig. 

0,391-  140/0  *031/0  
 

گردد، كارفرمايان ميانگين وضعيت مطلوب حوزه مشاهده مي )4( گونه كه در جدولهمان
كشاورزي را باالتر از حوزه صنعت ارزيابي نمودند و انتظارات باالتري از كارآموزان بخش 

 كشاورزي داشتند. 
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 چگونه است؟ IPاتريس بندي نيازهاي آموزشي كارآموزان بر اساس ماولويت .3

جدول ( ها تعيين گرديدعملكرد و اهميت شاخص، IPAبا استفاده از مدل در اين مرحله، 
گيرد. اين ربع،  ، قرار ميIP). نتايج، نشان داد كه چهار شاخص در ربع اول ماتريس 5

ي شده در اين ناحيه، نيازمند به اقدام اصالحي فورهاي واقعآن است كه شاخص هدهند نشان
اند، اولويت بااليي داده شود. هايي كه در اين ربع قرار گرفتهبوده، بنابراين، بايد به شاخص

عملكرد و اهميت  هدهندگيرد. ربع دوم، نشان شاخص در ربع دوم ماتريس قرار مي هبقي
مطلوب  هاي موجود در اين ناحيه، در وضعيت نسبتاًباالست و بيانگر آن است كه شاخص

 اين وضعيت، تداوم يافته و حفظ شود. بوده و بايد 
 

 IPAنتايج تجزيه و تحليل مدل  )5( جدول
ربعشكافاهميتعملكرد هاي ارزيابيشاخصرديف

رضايت كارفرما از دانش و اطالعات   1
Q1 -42/1 37/4 295/2 كارآموز

رضايت كارفرما از خالقيت و   2
Q1 -56/1 28/4 72/2 نوآوري كارآموز

از اخالق و تعهد  رضايت كارفرما  3
Q2 -17/1 52/4 35/3 كاري كارآموز

هاي رضايت كارفرما از توانايي  4
Q2 -25/1 48/4 3,23 ارتباطي كارآموز

رضايت كارفرما از سرعت عمل   5
Q2 -4/1 50/4 10/3 كارآموز

Q2 -39/1 43/4 04/3 رضايت كارفرما از دقت كارآموز  6

7  
رضايت كارفرما از توانايي تطبيق با 

رايط كاري مختلف توسط ش
 كارآموز

97/2 32/4 35/1- Q1

هاي رضايت كارفرما از مهارت  8
Q1 -53/1 39/4 86/2 مديريتي كارآموز

 هرضايت كارفرما از ميزان عالق  9
Q2 -36/1 46/4 10/3 كارآموز به كار

رضايت كارفرما از نگرش مثبت   10
Q2 -47/1 52/4 05/3 كارآموز به كار
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 IPهاي ارزيابي، ماتريس ساس امتيازات حاصل از عملكرد و اهميت شاخصدر ادامه، بر ا

شود. نتايج، حاكي از آن مالحظه مي )4( گونه كه در شكل). همان4شكل ( ترسيم گرديد
در ربع اول ماتريس قرار دارند و نيازمند توجه ويژه  8و  7و  2و  1هاي كه شاخص است

 هستند. 

 
 IPماتريس  )4( شكل

هاي صنعت، خدمات، كشاورزي و نيازهاي آموزشي جديد كارفرمايان در حوزه .4
 هاي نسبي شهرستان محل سكونت كدامند؟ها و قابليتهنر با توجه به ظرفيت
ال چهارم پژوهش، با استفاده از روش تحليل محتوا موارد ؤبراي پاسخگويي به س

هاي چهارگانه صنعت، يك حوزهپيشنهادي كارفرمايان مورد بررسي قرار گرفته و به تفك
ارائه شده است. شايان ذكر است به دليل  9و  8و  7و  6خدمات، كشاورزي و هنر در جداول 

 جلوگيري از افزايش حجم مطالب از هر حوزه تعدادي از موارد ارائه شده است.
  

 موارد پيشنهادي كارفرمايان درباره نيازهاي آموزشي كارآموزان بخش صنعت )6( جدول
شهرستان موارد پيشنهادي كارفرمايانرديف
 اروميه هاي آموزشي تعميركاري يخچال و لباسشويي ديجيتالدوره1
 اروميه هاي آموزشي نصب آبگرمكن خورشيديدوره2
 نقده هاي چاپ ديجيتال اندازي دستگاههاي آموزشي تعمير، نصب و راهدوره3
 خوي آالت دخانياتهاي آموزشي تعميركار و اپراتور ماشيندوره4
 اروميه هاي آموزشي طراحي كابينت با كامپيوتردوره5
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شهرستان موارد پيشنهادي كارفرمايانرديف
سردشت سازي و طراحي سولههاي آموزشي سولهدوره6

7
هاي آموزشي براي برقراري ارتباط بين واحدهاي آزمايشگاهي، مراكز دوره

 علمي و مراكز توليد
سردشت

پيرانشهر و آموزش الكترونيك PLCهاي آموزشي دوره8
 خوي هاي آموزشي براي توسعه حمل و نقلدوره9

كشي تأسيسات ساختمان و سرويسكار لوازم هاي آموزشي براي لولهدوره10
 گرمايشي

 مهاباد

 ماكو هاي آموزشي براي استخراج معدندوره11
 اروميهحمايت از كارآفرينان و تشويق كارآفريني در حوزه صنعت توسط سازمان12

 
 
 

 نيازهاي آموزشي كارآموزان بخش خدمات شنهادي كارفرمايان دربارهموارد پي )7( جدول
شهرستان موارد پيشنهادي كارفرمايانرديف
 اروميه هايي در خصوص مديريت كاهش هزينهدوره1
 اروميه ايهاي گردشگري و تبليغات رسانهدوره2
هاي ارتباطي و هاي آشنايي با بيمه، روابط عمومي، مهارتدوره3

 يارتجارت س
 اروميه

 اروميه هاي روز جامعههاي عملي روانشناسي مرتبط با چالش كارگاه4
 اروميه هاي آموزشي هتلداريدوره5
 خوي هاي آموزشي امور بايگاني و دفترداريدوره6
-هاي آموزشي آشنايي با قوانين جديد تأمين اجتماعي، قانوندوره7

 هاي جديد مالياتي و رابطه كارگر و كارفرما
 قدهن

ها و  هايي براي آموزش رعايت ايمني كار با دستگاهبرگزاري دوره8
 امدادگر حوادث

 اروميه

 اروميه هاي آموزش حسابداري مالياتيدوره9
 اروميه اعطاي وام به كارفرماها و تشويق كارآفريني در حوزه خدمات10
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زان بخش موارد پيشنهادي كارفرمايان درباره نيازهاي آموزشي كارآمو)8( جدول

 كشاورزي
شهرستان موارد پيشنهادي كارفرمايانرديف

پزشكي، طراحي و هاي آموزشي براي طراحي قنات، كلينيك گياهدوره1
 اروميه احداث گلخانه

سازي استخر و تغذيه و بهداشت آموزش كامل پرورش آبزيان، اصول آماده2
 اروميه ماهي

 اروميه يور و بازاريابي آنهاهاي آموزشي براي تهيه خوراك دام و طدوره3
 اروميه روز براي پرورش ميگو و ماهيهاي آموزشي بهدوره4
 نقده هاي آموزشي انبارداري زراعي و باغيدوره5
سردشت هاي آموزشي تهيه لبنيات سنتيدوره6
سردشت حجيمهاي آموزشي توليد نان حجيم و نيمهدوره7
 نبوكا هاي آموزشي تكثير آبزياندوره8
سردشت هاي آموزشي پرورش قارچدوره9

 نقده هاي آموزشي هرس و تغذيه گياهيدوره10
 اروميه كشاورزي هحمايت از كارآفريني در حوز11

 
 موارد پيشنهادي كارفرمايان درباره نيازهاي آموزشي كارآموزان بخش هنر )9( جدول

 شهرستان موارد پيشنهادي كارفرمايان رديف
 نقده بافيفرشهاي آموزشي دوره 1
 اروميه هاي سنتيهاي آموزشي طراحي لباسدوره 2
 اروميه هاي آموزشي توليد صنايع دستيدوره 3
 اروميه هاي جديد دوختهاي آموزشي كار با ماشيندوره 4
 اروميه بافيهاي آموزشي مينياتور بافي و رخدوره 5
 مهاباد هاي آموزشي هنرهاي تزييني و نمايشيدوره 6
 اروميه بافيهاي آموزشي مليلهدوره 7
 اروميه هاي آموزشي طراحي مبل ايرانيدوره 8
 اروميه ايهاي آموزشي عكاسي حرفهدوره 9

 اروميه هاي آموزشي ميراث فرهنگيدوره 10
 اروميه فرهنگ و هنر هحمايت كارآفريني در حوز 11
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 گيريبحث و نتيجه
نيازهاي آموزشي كارآموزان سازمان فني بندي هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسايي و اولويت

اساس نظرات كارفرمايان   و بر IPAاي استان آذربايجان غربي با استفاده از تكنيك و حرفه
هاي چهارگانه صنعت، خدمات، كشاورزي و هنر استان آذربايجان غربي بود. شاغل در حوزه

ها تجزيه و تحليل دادهبراي نيل به هدف فوق، چهار سؤال تدوين گرديد. نتايج حاصل از 
طور  هاي ارزيابي را بهاهميت) شاخص( حاكي از آن بودند كه كارفرمايان وضعيت مطلوب

عبارتي عملكرد   عملكرد) آنان ارزيابي نمودند. به( داري باالتر از وضعيت موجودمعني
ا در سطح اي استان در مقايسه با انتظارات كارفرمايان از آنهكارآموزان سازمان فني و حرفه

واقع، مقايسه ميانگين  پاييني قرار داشته و با وضعيت مطلوب، اختالف چشمگيري داشت. در
نوعي به شناخت بيشتر اين ابعاد انجاميده و در نتيجه امكان انجام   دو بعد در كنار هم، به

. شدمقايسه بهتري را فراهم نموده كه در بررسي ابعاد به صورت جداگانه اين امر ميسر نمي
موردي و خاصي در  هعنوان مطالع هرچند پژوهش انجام شده در استان آذربايجان غربي به

ها، هاي كشور به دليل قابليتها و استانشود و امكان مقايسه با ساير شهرستاننظر گرفته مي
وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بافت منحصر به فرد استان آذربايجان غربي تقريباً 

هاي توان از جهتي همسو با پژوهشت با اين حال، نتايج پژوهش حاضر را ميناممكن اس
ها و اهداف اجتماعي اي با تواناييهاي فني و حرفه) مبني بر عدم تطابق آموزش1375( عدلي

اي ) عدم تناسب آموزش فني و حرفه1376( ها؛ كامرانالتحصيالن اين آموزش و شغلي فارغ
) مبني بر متوسط بودن كيفيت آموزشي 1382( ن تهران؛ و رضازادهبا نيازهاي جامعه در استا

اي استان آذربايجان غربي از نظر كارفرمايان، مربيان و مراكز آموزش فني و حرفه
موازي وضعيت موجود و  هرغم مزاياي زيادي كه براي مقايسالتحصيالن دانست. علي فارغ

عنوان  بينانه بهواقع ه با اطالعات غيرتوان متصور شد، همواره ممكن است مواجهمطلوب مي
مشكلي اساسي و نيازمند توجه، خودنمايي كند. به عبارت ديگر، در تبيين نتايج فوق، بايستي 
جانب احتياط را نگه داشت و صرفاً انتظارات كارفرمايان را بدون توجه به امكانات، شرايط، 

گونه كه اين مد نظر قرار نداد. چرا تي و...بعضاً موانع اجرايي و مديري ها و ها، پتانسيلقابليت
زننده و آرمانگرا باشند و ها ممكن است به همان اندازه كه راهگشا هستند، گوليكسونگري
دار نمايند. در ادامه، نتايج حاصل از ريزي را خدشهگرايي و ضمانت اجرايي برنامهاصل واقع

هاي صنعت و كشاورزي بود. ين حوزهداري بعد اهميت در بتحليل واريانس حاكي از معني
داري باالتر از انتظارات بخش طور معني درحقيقت انتظارات كارفرمايان بخش كشاورزي به

نيز نشانگر اين بود كه چهار شاخص از ده  IPAصنعت بود. نتايج حاصل از تحليل تكنيك 
ي بودند. بر اساس شاخص مورد ارزيابي در ربع اول قرار داشته و نيازمند توجه فوري و اساس
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هاي: رضايت كارفرما از دانش و اطالعات كارآموز؛ رضايت كارفرما نظرات كارفرمايان شاخص

از خالقيت و نوآوري كارآموز؛ رضايت كارفرما از توانايي تطبيق با شرايط كاري مختلف توسط 
قرار داشته  IPهاي مديريتي كارآموز در ربع اول ماتريس كارآموز و رضايت كارفرما از مهارت

اساس اطالعات حاصل از كارفرمايان در خالل  مند اصالح و توجه فوري بودند. برو نياز
رسد يكي از داليل قرار داشتن شاخص عدم رضايت كارفرمايان ها به نظر ميآوري داده جمع

 گونهاز دانش و اطالعات كارآموزان در ربع اول ماتريس، عدم وجود زمان كافي براي ارائه اين
اي استان آذربايجان غربي بنا هاي آموزشي سازمان فني و حرفهباشد. اغلب دورهها ميآموزش

به داليل مختلفي كوتاه بوده و جوابگوي نيازهاي اساسي كارآموزان و كارفرمايان نيستند و 
ا گردد. در رابطه بكمبود زمان به عنوان مانعي براي ارائه مطالب مورد نياز كارآموزان تلقي مي

خالقيت و نوآوري كارآموزان نيز بايستي اذعان داشت كه داشتن خالقيت و نوآوري در افراد 
هاي آموزشي سازماني توان صرفاً از دورهگردد و نميهاي شخصي آنها برميتا حدي به ويژگي

اي انتظار ايجاد آنها را داشت. نكته ديگر در اين مورد، گذشت زمان است. به فني و حرفه
يابند كه افراد در حيطه كاري و تخصصي هاي خالق در مواقعي مجال بروز مي، ايدهعبارتي

ها و فنون كاري خود، تسلط داشته باشند و اين امر نظر بوده و به تكنيك خود خبره و صاحب
توانايي تطبيق با شرايط  ءرسد، ارتقاه است. به نظر ميبنيازمند گذشت زمان و كسب تجر

اي مورد هاي فني و حرفهتواند در آموزشهاي مديريتي كارآموز ميكاري مختلف و مهارت
سازي شرايط كاري واقعي هاي تدريس مناسب و شبيهتوجه قرار گيرد و با استفاده از روش

توانند تا حدودي در اين زمينه مؤثر باشند. اي ميكارآموزان، مربيان سازمان فني و حرفه
هاي هر ها و ظرفيتشان داد كه با توجه به قابليتنتايج حاصل از تحليل محتوا نيز ن

عنوان  هاي جديدي را ضروري تشخيص داده و بهشهرستان و بازار كار، كارفرمايان ايجاد دوره
). در پايان بايد اين نكته را خاطرنشان 9و  8و  7و  6جداول ( موارد پيشنهادي مطرح نمودند

را بايستي در ميدان   تأثيرات واقعي آنساخت كه اثربخشي نيازسنجي آموزشي و نمايش 
ربط در اين نفع و ذيگر بود و بدين منظور همكاري همه افراد ذيعمل و مرحله اجرا نظاره

 بين بسيار كليدي و اساسي خواهد بود. 

 منابع 
و راهكارهاي  10015اي بر استاندارد آموزشي ايزو مقدمه ،)1390( ؛ابراهيمي قوام، ص

مديريت منابع انساني و  ه، فصلنامه توسعشگاه علوم انتظامياجراي آن در دان
 . 35-72: 21 هپشتيباني، سال ششم شمار
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بررسي ساختار و چگونگي استقرار و ارزيابي  ،)1382( ، ع،؛ بهجتي اردكاني، ماميري، ف

رودهن، دانشگاه آزاد اسالمي،  مديريت كيفيت فراگير در مؤسسات آموزشي،
 معاونت پژوهشي.

اي هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفهاثربخشي دورهارزيابي  ،)1381( ؛ح ،م آغاز،
اي استان اداره كل آموزش فني و حرفه استان مركزي در كاريابي كارآموزان،

مركزي، گزارش طرح تحقيقاتي، محل نگهداري سند: سازمان فني و حرفه اي كشور، 
 .تهران

اي ديدگان فني و حرفهشتغال آموزشبررسي وضعيت ا ،)1384( ؛باقري چرخي، ب
گزارش طرح تحقيقاتي، محل نگهداري سند: سازمان فني  استان آذربايجان شرقي،

 اي استان آذربايجان شرقي. و حرفه
، نشريه ارائه الگوي نيازسنجي آموزشي مبتني بر تحليل شكاف ،)1386( ، م؛پيدايي، م

 .  114-123: 26هاي بازرگاني، شماره ترويجي بررسي -علمي
هاي كاربردي نيازسنجي آموزشي در چارچوب تكنيك  ،)1389( ؛ا؛ و عيدي، ا خراساني، 

 تهران. مركز آموزش و تحقيقات صنعتي.، 10015الزامات استاندارد ايزو 
الگوي ارزشيابي و كاربرد وسايل آموزشي و  )،1382( ؛رسوليان، م؛ ستوده كويري، ح

فصلنامه مهارت، تهران،  اي كشور،ي و حرفهكمك آموزشي در مراكز آموزش فن
 . 23اي، شماره سازمان فني و حرفه

اي در تأمين نياز بخش هاي فني و حرفهگيري آموزشجهت ،)1382( ؛رضازاده، ق
اي استان آذربايجان غربي، اروميه، سازمان آموزش فني و حرفه توليد و صنعت،
 آموزش و پژوهش.

سازي معادالت تحليل عاملي، مدل ،)1391( ؛ان، مفرد، ي؛ اخوان خرازيسبحاني
 تهران، انتشارات دانشگاه امام حسين.  ساختاري و چندسطحي،

هاي  هاي موجود در مراكز و كارگاهبررسي ميزان مطابقت آموزش ،)1382( ؛ستاري، ح
، پايان نامه كارشناسي اي استان قم با شرايط اقليمياداره كل آموزش فني و حرفه

 چاپ نشده)، دانشگاه تهران.( ارشد
نگاهي تحليلي بر عملكرد  ،)1385( ؛ر ،ر؛ كيامنش، ع ،زين آبادي، ح ؛صالحي، ك

-هاي كار و دانش: موردي از ارزشيابي كيفيت بروندادهاي هنرستان هنرستان
، 16 ههاي آموزشي شمارفصلنامه نوآوري، شهر تهران 2هاي كار و دانش منطقه 

 . 119-163سال پنجم: 
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 هاي در توسعهاي فني و حرفهبررسي نقش آموزش ،)1385( ؛ر ،هماسبي، مط

اي استان تحقيقاتي اداره كل فني و حرفه هپروژ خوداشتغالي در استان هرمزگان،
 هرمزگان.

شـركت   هـا،  نيازسنجي آموزش در سـازمان  ،)1381( ؛، جزاده تركم؛  ،زادگان، س عباس
 . سهامي انتشار

اي با اهداف اجتماعي هاي فني وحرفه سي ميزان تطابق آموزشبرر ،)1375( ؛عدلي، ل
پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي  اي،التحصيالن فني  و حرفهو فارغ

 واحد تهران مركز.
انتشارات آييژ، چاپ  نيازسنجي آموزشي الگوها و فنون، ،)1381( ؛اجارگاه، ك فتحي و

 .اول: تهران
 ، انتشارات اكثير، چاپ سوم: تهراننيازسنجي آموزشي ،)1382( ؛فتحي واجارگاه، ك

انتشارات سازمان مديريت و  ،نيروي انساني بازار كار و اشتغال ،)1382( ؛ع ،فرجادي، غ
 ريزي ،جلد سوم. برنامه

، تهران: اي غيررسميبررسي اثربخشي دوره آموزش فني و حرفه ،)1374( ؛فرشاد، م
 برداري.دفتر مطالعات و نظام بهره

اي در سطح استان بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي فني و حرفه ،)1387( ؛قديمي، م
 پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش، تهران. خراسان،

اي با نيازهاي جامعه در استان بررسي تناسب آموزش فني  وحرفه ،)1376(؛ كامران، ف
 . اجتماعيوزارت كار و امور  طرح تحقيقاتيتهران، 

ماهنامه تدبير، هاي سه گانه در نيازسنجي آموزشي، تحليل ،)1388( ؛مبيني، ا؛ عبدي، م
 .206 هشمار

، رشد آموزش هاي اصالح آناي و راههاي فني و حرفهآموزش ،)1390( ؛محمدعلي، م
 . 10-19: 1 ههفتم شمار هدور اي، فني و حرفه

هاي بررسي ميزان تطابق آموزش ،)1380( ؛ا؛ دستجردي، م ،ا؛ احمدي، س ،نادري، ع
اي با اهداف برنامه سوم توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي از فني و حرفه

فصلنامه دانش و پژوهش، دانشگاه آزاد  ديدگاه مديران هنرستان استان اصفهان،
 اول.  هاسالمي، شمار

، چاپ فزار ليزرلايابي معادالت ساختاري با كاربرد نرممدل. ،)1388( ؛ع ،هومن، ح
 سوم، تهران انتشارات سمت.
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ي فني و ها ي كارايي دروني و بيروني در آموزشها نرخ همطالع
 1385الي  1382هاي  اي استان هرمزگان طي سال حرفه

 1ياسماء كريم
 2اردشيري اله عزت

 3گلزار نظري گزيك

 چكيده 
صنعتي، آموزشي، اجتماعي  هاز توان بااليي در توسع ي موجود،ها استان هرمزگان با توجه به پتانسيل

استان   ميريزي متناسب با خصوصيات اقتصادي، اجتماعي و اقلي ي برخوردار است و با برنامهو اقتصاد
در جذب نيروي فعال برداشت. بنابراين تعيين كميت و  ميتوان گا ميسنن مردم  و فرهنگ، آداب و

بازار آن با اشتغال و  هدر برآورده نمودن اهداف، رابط هاكارايي آن ،اي حرفهي فني وها كيفيت آموزش
مهم است. هدف از اين پژوهش تعيين ميزان كارايي دروني و بيروني در  ها كار و نوع و سطح آموزش

توصيفي و هاي  حاضر از نوع پژوهش هاستان هرمزگان است. مطالع اي حرفهي فني و ها آموزش
 10با  اي حرفهالتحصيالن مراكز فني و  فارغ(  پرسشنامهآوري اطالعات دو  باشد و ابزار جمع تحليلي مي

اي  ها با استفاده از روش سازه گزاره) است. روايي پرسشنامه 6گزاره و صاحبان صنايع و كارفرمايان با 
آماري اين  هگيري شد. جامع اندازه 79/0و 86/0يد پايايي آن از ضريب توافق كندال با برآورد أيو ت

هاي آزاد طي  و آموزشگاه اي هحرفالتحصيل مراكز دولتي آموزش فني و  تحقيق كارآموزان فارغ
ي صنعتي و واحدهاي خدماتي شهرهاي مورد ها استان هرمزگان و بنگاه 1385الي  1382ي ها سال

استان، ميزان  اي حرفهي فني و ها مورد كارآيي آموزش باشد. با توجه به نتايج حاصل در ميمطالعه 
فزايش مدرك تحصيلي ميزان كارايي باشد و با ا مياز مردان  درصد بيشتر 33/15كارايي در زنان 

ي آزاد به ها يابد همچنين كارآيي دروني آموزشگاه ميافزايش  اي حرفهي فني و ها دروني آموزش
درصد بيشتر از مراكز دولتي برآورد شده است. بيشترين كارايي دروني مربوط به وضعيت  24/4ميزان 

/. 28ي شاغل به ميزان ها دروني آزمودني درصد بوده است. و كارآيي 34/77شغلي روزمزد با مقدار 
از عملكردشان رضايت  هاآموختگاني كه كارفرمايان آن ي بيكار كمتر است و مهارتها درصد از آزمودني

تا حدودي از عملكردشان رضايت  ،هادرصد وكساني كه كارفرمايان آن 68/55يي با آدارند، بيشترين كار
 اند.    درصد برآورد شده 50/49دارند، كمترين كارآيي دروني با 

  
 .، هرمزگاناي حرفهي فني و ها كارايي، آموزش اشتغال،واژگان كليدي: 

                                                                                                                
                                               Email: asma83karimi@gmail.com. سرپرست مركز فناوري اطالعات بندرعباس، 1
                                       .اي استان هرمزگان . مدير كل آموزش فني و حرفه2
             .اي هرمزگان كل فني حرفه هريزي ادار. معاون آموزش، پژوهش و برنامه3
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 مقدمه
شود. به  ميارائه   ميو غير رس  ميهاي رس طور عمده از طريق آموزش همنابع انساني ب هتوسع 

عنوان يك عامل خدمات اجتماعي  هحرفه آموزشي و كسب تخصص هم ب ،همين دليل آموزش
انساني  هگذاري اقتصادي كه باعث تسهيل رشد و توسع عنوان يك سرمايه ههم ب و

). بنابراين ارتباط اصلي بين آموزش و رشد و 1383-فرجادي( گردد ،محسوب ميشود مي
-فرشاد( باشد تربيت نيروي انساني مورد نياز بازار كار از طريق حرفه آموزي مي هنتيج ،توسعه
مين نيروي انساني أترين منابع ت ي در سراسر جهان يكي از مهما آموزش فني و حرفه ).1382

ي توسعه ها و برنامه ها اي در رسيدن به هدف كيد ويژهأآيد و ت ميو نيمه ماهر به حساب 
ي عظيم ها گنجينه اي حرفهالتحصيالن مراكز فني و  فارغ .اجتماعي و فرهنگي دارد ،اقتصادي

ي بالقوه اين ها توان از پتانسيل ميباشند و  مي انساني جهت كسب حرفه و مشاغل گوناگون
اقتصادي و فرهنگي  ،همه جانبه اجتماعي هقشر از افراد جامعه در بهبود جامعه و رشد و توسع

ترين  عنوان يكي از جوان هاستان هرمزگان ب). 1380-نفيسي( نهايت استفاده و بهره را برد
هاي  از يك طرف و محدوديت )1384-ريزي سازمان مديريت و برنامه( هاي كشور استان

آموزشي  هتوسع هثر از محروم ماندن آن در زمينأآموزشي و پژوهشي از طرف ديگر كه مت
هر  هها ضرورت و لزوم توسع باشد، بيش از  ساير استان ميويژه در مقطع دانشگاهي ه كشور ب

زايش تعداد نمايد. اما بدون شك هدف فقط اف ميهايي را احساس  چه بيشتر چنين آموزش
اي كه  آموخته افزايش تعداد افراد مهارت و متعاقباً اي حرفهها و مراكز فني و  آموزشگاه  ميك

هاي آموزشي و  شاخص  ميباشد. بلكه در كنار ارتقاء ك مياند، ن در اين مراكز آموزش يافته
زيادي برخوردار  لويتوهاي ارائه شده در راستاي نياز بازار كار از ا ارتقاء كيفي آموزش ،مهارتي

مين أدر جهت ت اي حرفههاي آموزشي مراكز فني و  است. بنابراين براي رسيدن به هدف
ي آموزشي اثربخش و ها طراحي برنامه ،انساني هي انساني كارآمد براي رشد و توسعها سرمايه

 اي برخوردار ي اساسي جامعه از ضرورت ويژهها نيازها و چالش ،كارآمد و توجه به امكانات
ها و كارآيي آنها در برآورده نمودن اهداف از  بنابراين تعداد كميت و كيفيت اين آموزش است.

هاي آنها بسيار مهم  آن با اشتغال و بازاركار و  نوع و سطح آموزش هپيش تعيين شده و رابط
-و بياني ميصمي( باشد ميها  دهندگان اين گونه آموزش ي ارائهها بوده و يكي از دغدغه

1383(.  

 روش شناسي
 توصيفي و تحليلي است، كارآمدترين روش پژوهش،هاي  حاضر، كه از نوع پژوهش پژوهش 

اي  روش اسنادي و كتابخانه ،همراه روش فوقه البته ب روش پيمايشي تشخيص داده شد.
 10اول با  هپرسشنام باشد. ميآوري اطالعات  دو پرسشنامه  ابزار جمع گيرد. ميمدنظر قرار 

 1385الي  1382هاي  در طي سال اي حرفهآموختگان آموزش فني و  وط به مهارتال مربؤس
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پايايي آن از طريق محاسبه  تأييداي و  و روايي آن با استفاده از روش روايي سازه باشد مي

مربوط به  سؤال 6دوم با  هپرسشنام /. اندازه گيري شد.86ضريب توافق كندال با برآورد 
 هروايي پرسشنام باشد. ميهاي خدماتي سطح استان  يع و كارگاهكارفرمايان و صاحبان صنا

/. مورد 79پايايي آن با استفاده از آزمودن توافق كندال با ضريب  تأييداي و  دوم به روش سازه
آموخته مراكز دولتي و آموزشگاه آزاد  نفر مهارت 2626آماري شامل  هجامع قرار گرفت. تأييد

و  ها باشد. يافته ميي صنعتي و واحدهاي شهرهاي مورد مطالعه ها نفر مراكز و بنگاه 1802و 
ي دريافت شده در قالب جدول فراواني و با استفاده از آزمون كاي ها نتايج حاصل از پرسشنامه

بندي شده و مورد ارزيابي قرار  هاي فردي و وضعيت اشتغال دسته دو در دو محور ويژگي
 گرفتند. 

 ها يافته
دروني مبين آن است كه جهت دستيابي به اين شاخص بايد كارايي  تشريح مفهوم كارايي
ي اعالم شده طبق روش استاندارد شده ها طور جداگانه در دامنه نمره هدروني هر رشته را ب

در اين  .)masri2003-،1381-احمد پوردارياني( بندي كارايي دروني محاسبه نمود رتبه
تا  76( خوب ،)100تا  91( ان به چهار طبقه عاليآموختگ روش ابتدا نمرات پايان دوره مهارت

شوند. سپس هر طبقه  مي) تقسيم بندي 9/60تا  50( ) و ضعيف9/75تا  61( متوسط ،)9/90
 ،خوب ،طوريكه اين ضرايب از عاليه گردد ب مياساس كيفيت نمرات داراي ضريب تعديل  بر

آورد شده است. سپس در هر بر 25/0 ،0/ 5 ،75/0 ،متوسط و ضعيف به ترتيب برابر با يك
آموختگان متعلق به هر طبقه نمره در ضريب آن ضرب شده و  رشته خاص تعداد مهارت

عدد حاصل براي تعيين  گردد. ميمجموع آنها به تعداد كل افراد پاسخگويي آن رشته تقسيم 
ي مورد مطالعه در ها گردد. بر اين اساس كارايي دروني كل رشته ميضرب  100نرخ در 

اين مقدار در تراز لگاريتم كيفي  باشد و مي 72/66استان برابر با  اي حرفههاي فني و  وزشآم
البته بررسي جداگانه كارايي  .)masri2003-،1381-احمد پوردارياني( متوسط قرار دارد

 75/93يي دروني آي مورد مطالعه حاكي از آن است كه رشته گلسازي با كارها دروني رشته
 ،گلدوزي ماشيني ،لي قرار دارد. همچنين چهار رشته آرايش پيرايشدر تراز كيفي عا

در تراز  93/79 ،41/85 ،49/83 ،66/79جوشكاري و خياطي به ترتيب با كارايي دروني 
تعميركار وسايل صوتي  ،برق صنعتي ،الكرونيك كار عمومي ههفت رشت كيفي خوب قرار دارد.

ماشين نويسي فارسي و التين به  ،قاليبافي ،داريحساب ،تعميركار لوازم سرد كننده ،و تصويري
در تراز  57/60، 72/69، 40/63، 92/63، 58/72، 82/62، 13/74ترتيب با كارايي دروني 
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تعميركار  ،كيفي متوسط قرار دارد. همچنين چهار رشته رايانه، نقشه كشي ساختمان

و  15/55 ،19/55 ،52/56موتورهاي بنزيني و برق ساختمان به ترتيب با كارايي دروني 
ي مورد مطالعه از ها درصد رشته 25عبارت ديگر ه در تراز كيفي ضعيف قرار دارد ب 49/56

درصد در  25درصد در محدوده متوسط،  7/43 ،نظر كيفيت آموزشي در محدوده ضعيف
 .شوند ميبندي  درصد در محدوده عالي طبقه 3/6محدوده خوب و 

آموخته كه به  مهارت 1896اول از  هپرسشنامدر نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 
درصد  5/45نفر معادل  852درصد مرد و  5/55نفر معادل  1044اند  پرسشنامه پاسخ داده

 ،)100تا  91( طبقه عالي رآموختگان به چها باشند كه اگر نمرات پايان دوره مهارت ميزن 
بندي شود نشان  تقسيم )9/60تا  50( ) و ضعيف9/75تا  61( متوسط ،)9/90تا  76( خوب

اين مقدار  باشند. ميدرصد زن  36درصد مرد و  0/64دهد در تراز لگاريتم كيفي ضعيف  مي
 1/71ي متوسط، خوب، عالي به ترتيب مرد به زن شامل ها با كيفيت  ميبراي ترازهاي لگاريت

 درصد برآورد شده است. 100و صفر به  9/69به  9/28،1/30به 
 468آموختگان برحسب مدرك تحصيلي مشاهده گرديد  اني مهارتخصوص توزيع فراو در

درصد) با مدرك تحصيلي  9/53( نفر 1022آموختگان زيرديپلم،  درصد) از مهارت 6/24( نفر
 9/0( نفر 17درصد) ليسانس،  4/8( نفر 161درصد) فوق ديپلم،  3/8( نفر 159 ،ديپلم

اند. همچنين بر حسب  نبوده سؤالخگوي درصد) پاس 9/3( نفر 69درصد) باالتر از ليسانس و 
در تراز لگاريتم كيفي ضعيف  ،افزايش سطح مدرك تحصيلي از زيرديپلم تا باالتر از ليسانس

دهند. اين مقدار براي  ميو صفر درصد را به خود اختصاص  9/3 ،3/2 ،3/60، 8/26به ترتيب 
برآورد شده  7/0و 3/13 ،6/22 ،6/34 ،7/25تراز لگاريتم كيفي متوسط به ترتيب برابر با 

و  9/10 ،صفر ،6/87است. و در تراز لگاريتم كيفي عالي مقادير فوق به ترتيب برابر با صفر، 
 باشد. ميصفر درصد 

درصد افراد  2/40توان گفت  ميدر خصوص محل اخذ گواهينامه مهارت و كارايي دروني 
اند البته  د كسب مهارت نمودههاي آزا درصد در آموزشگاه 9/57و  اي حرفهدر مراكز فني و 

كه در تراز لگاريتم كيفي ضعيف  اند. نفر از پاسخگويي امتناع نموده 34درصد معادل  9/1
درصد مربوط به  6/59و  اي حرفهها مربوط به مراكز دولتي فني و  درصد از آزمودني 6/38

 1/66متوسط برابر با  همچنين اين مقدار براي تراز لگاريتم كيفي .اند هاي آزاد بوده آموزشگاه
در تراز لگاريتم كيفي  اند. هاي آزاد برآورد شده درصد آموزشگاه 2/32درصد مراكز دولتي و 

به  7/43 درصد و 2/76به  9/21هاي آزاد  خوب و عالي به ترتيب مراكز دولتي و آموزشگاه
 .درصد محاسبه گرديد 5/50

 



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

435 
 استان به تفكيك رشته اي حرفههاي فني و  ش) توزيع فراواني وضعيت كارايي دروني آموز1( جدول

توزيع نمرات
 
 

 ي موردها رشته
 مطالعه

 اي حرفههاي فني و  وضعيت كارايي دروني آموزش

 ضعيف
كمتراز 

5/57 

 متوسط
4/79-
6/57 

 خوب
5/93-
5/79 

 عالي
6/93بيشتراز

بدون 
 جواب

دصدردتعداصددردتعداصددردتعداصددردتعداصددردتعدا

8/7214/10 868/11719/16767/155 آرايش و پيرايش
6/4567/27 2479/33551/131132/243 رايانه

4/3 5/17 254/3334/5326/21 حسابداري
154/7 14 346/4667/15589/119 نازكدوزي)( خياطي

5/1149/6 591/8353/8299/51 برق ساختمان
4/1 5/13 9/1112/21 613/88 ساختمان نقشه كشي

9/2 6 0 8/00 10/24 149/19 الكترونيك كار عمومي
تعميركار موتورهاي 

1/3114/5 567/7116/2251/52 بنزيني

 0 2/60 1/1187/34 2/05 2 جوشكاري
4/3 6/47 196/2274/6314/63 برق صنعتي

9/1 8/74 474/6262/6249/45دهتعميركار لوازم سردكنن
ماشين نويسي فارسي 

9/0 1/32 4/0116/2148/22 3 التين

تعميركارلوازم صوتي 
4/3 6/47 4/1148/23 8/06 6 تصوير

4/4 6/119 218/2170/4148/27 گلسازي
6/1133/20346/17 390/6182/48 قاليبافي

9/2 8/76 1/1311/8136/25 8 گلدوزي ماشيني
72710041910048410064100202100 جمع كل

 

آموختگان در  نتايج جدول فوق حاكي از اين است بيشترين درصد توزيع فراواني مهارت
درصد و  0/14خياطي با  ،درصد 3/20قاليبافي با  هتراز لگاريتم كيفي عالي به ترتيب در رشت

 2/24آموختگان با تراز لگاريتم كيفي خوب  باشد. براي مهارت مي درصد 6/1گلسازي با 
درصد براي خياطي برآورد  9/11درصد براي آرايش و پيرايش و  7/15 ،درصد براي رايانه
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درصد براي  9/16آموختگان با تراز لگاريتم كيفي متوسط  شده است. همچنين براي مهارت

درصد براي رشته رايانه محاسبه شده است.  1/13درصد در خياطي و  7/15،آرايش و پيرايش
 8/11 ،درصد براي رايانه 9/33آموختگان با تراز لگاريتم كيفي ضعيف،  در خصوص مهارت

ه الزم ب درصد براي نقشه كشي ساختمان برآورد گرديد. 3/8درصد براي آرايش و پيرايش و 
اظ تراز لگاريتم كيفي ي مختلف از لحها آموختگان در رشته درصد كل مهارت 3/38ذكر است 

 3/3درصد در وضعيت خوب و  5/25 ،درصد در وضعيت متوسط 1/22،در وضعيت ضعيف
 باشند. ميدرصد در وضعيت عالي 

 

 آموختگان بر حسب  وضعيت اشتغال توزيع فراواني مهارت )2( جدول

 مهارت كسب شده
 فاقدجواب بيكار شاغل جمع كل وضعيت اشتغال

درصدتعداددرصدتعدادرصددتعداددرصدتعداد
25966/13 3/4 3/241854/7111 63 آرايش و پيرايش

47400/25 5/3 1277/263318/6916 رايانه
 64/4 88 4/2 5/712 1/2663 23 حسابداري

 18259/9 8/2 6/341146/625 63 نازكدوزي)( خياطي
 13827/7 1/5 5/567 4/3878 53 برق ساختمان

 53/4 86 8/4 0/794 2/1668 14 شه كشي ساختماننق
 74/1 33 1/3 2/241 7/728 24 الكترونيك كار عمومي

 10553/5 6/8 5/299 9/6131 65 تعميركار موتورهاي بنزيني
 52/1 29 0 0 0 1000 29 جوشكاري
 58/4 9/1387 5/5012 6/3544 31 برق صنعتي

 10659/5 9/4 7/365 4/5839 62 تعميركار لوازم سردكننده
 68/1 32 4/9 6/403 0/5013 16 نويسي فارسي التين ماشين

 89/1 7/1636 2/476 1/3617 13 تعميركارلوازم صوتي تصوير
 11/4 0/1878 5/7014 5/1155 9 گلسازي
 8/1510237/5 7/6216 5/2164 22 قاليبافي

 30/3 2/1361 0/598 8/2736 17 گلدوزي ماشيني
 1896100 6313/3311464/601193/6 جمع كل

 

توان گفت  ميها بر حسب وضعيت اشتغال  در خصوص وضعيت كارايي دروني آموزش
 هآموختگان شاغل مربوط به رشت دهد بيشترين مهارت همانگونه كه جدول فوق نشان مي

با   ميكترونيك كار عمويي همچون الها پس از آن رشته درصد اشتغال و 100جوشكاري با 
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 4/58درصد و تعميركار لوازم سرد كننده با  9/61درصد، تعميركار موتورهاي بنزيني با  7/72

 ،ي نقشه كشي ساختمانها درصد برآورد گرديد. بيشترين ميزان بيكاري مربوط به رشته
درصد  5/70 ،4/71 ،5/71 ،79آرايش پيرايش و گلسازي با مقادير  ،حسابداري عمومي

 1146موختگان شاغل، آ درصد از مهارت 3/33نفر معادل  631باشد. همچنين درمجموع  مي
درصد از پاسخگويي به وضعيت اشتغال  3/6نفر معادل  119درصد بيكار و  4/60نفر معادل 

آموختگان با كارايي مختلف به ترتيب شاغل و  همچنين وضعيت مهارت .اند اجتناب نموده
آموختگان با  درصد برآورد گرديده كه اين مقدار براي مهارت 9/55و  6/38بيكار برابر با 

درصد مورد محاسبه قرار گرفت و درصد گروه  0/68و  5/24كارايي متوسط به ترتيب برابر با 
و  4/32آموختگان با تراز لگاريتم كيفي خوب و متوسط به ترتيب شاغل و بيكار برابر با  مهارت

درصد براي  1/28و  0/64ارايي دروني متوسط و هاي ك درصد براي آزمودني 8/63
 13ها معادل  نفر از آزمودني 26هايي با كارايي دروني عالي برآورد گرديد. و تعداد  آزمودني

باشد، از پاسخگويي  ميهايي كه وضعيت كارايي دروني آنها نامشخص  درصد از كل آزمودني
 اند. وضعيت اشتغال امتناع نموده

درصد داراي اشتغال  5/46نفر معادل  294آموخته شاغل، مهارت 631همچنين از بين 
هستند اين مقدار براي  اي حرفهآموخته شده در مراكز فني و  مرتبط با مهارت

درصد برآورد  7/14و  7/33آموختگان با اشتغال غير مرتبط و تاحدودي مرتبط برابر با  مهارت
از نظر  .اند امتناع نموده سؤالبه از پاسخگويي  درصد 1/5نفر معادل  31البته  گرديد.
درصد  100ترين مهارت كسب شده با شغل فعلي آنان جوشكاري  آموختگان متناسب مهارت

آرايش و پيرايش و تعميركار وسايل  ،تناسب دارد پس از جوشكاري مشاغلي چون خياطي
د و ي بعدي قرار دارها درصد در رتبه 8/53 ،3/79، 5/82صوتي و تصويري به ترتيب با 
باشد و  ميدرصد  1/68قاليبافي با  هآموختگان مربوط به رشت كمترين تناسب با شغل مهارت

 0/58و 2/64 ،7/66گلسازي، نقشه كشي ساختمان و تعميركار لوازم سرد كننده به ترتيب با 
ترازهاي لگاريتم آموزشي درصد   ميهمچنين در تما ي بعدي قرار دارد.ها درصد در رتبه

باشد كه داراي اشتغال  ميان كه داراي اشتغال مرتبط هستند بيش از افرادي آموختگ مهارت
آموختگان داراي اشتغال غيرمرتبط بر حسب  غير مرتبط هستند و به همين ترتيب مهارت

در ترازهاي لگاريتم آموزشي مختلف بيشتر  اي حرفههاي فني و  وضعيت كارايي دروني آموزش
هاي آموخته شده در مراكز  كه اشتغالشان تا حدودي به مهارت از مهارت آموختگاني هستند

البته به استثناء تراز لگاريتم آموزشي عالي كه درصد  آموزشي مرتبط بوده است.
شان تا حدودي مرتبط  آموختگان مشاغل غيرمرتبط آن كمتر از افرادي است كه شغل مهارت

 با مهارت آموخته شده بود.
آموختگان شاغل بايد اذعان نمود كه تمام مهارت  مهارتدر خصوص وضعيت ثبات شغلي 

آزمايشي بوده و از ثبات شغلي بااليي برخوردار هستند در همين   ميآموختگان جوشكاري رس
 ،3/38يي همچون تعميركار موتورهاي بنزيني، رايانه و حسابداري به ترتيب با ها رابطه رشته
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در مقابل كمترين ثبات شغلي مربوط به  .ندي بعدي قرار دارها درصد در رتبه 9/25 ،1/29

درصد، خياطي با  6/93يي همچون آرايش پيرايش با ها درصد و رشته 100گلدوزي با  هرشت
مهارت  631درصد قرار دارد. از بين  5/86درصد و قاليبافي با  9/88گلسازي با  ،درصد 0/92

درصد استخدام  8/9عادل نفر م 62درصد استخدام رسمي،  2/4نفر معادل  27آموخته شاغل 
عبارت ديگر تعداد ه ب باشند. ميدرصد استخدام پيماني  0/9نفر معادل  57آزمايشي و   ميرس

نفر معادل  303درصد از ثبات شغلي مناسبي برخوردار هستند و  0/23نفر معادل  146
 نفر 40درصد به صورت پاره وقت و  0/18نفر معادل  114،صورت قرارداديه درصد ب 3/48

نفر معادل  485طور كلي ه صورت روزمزد مشغول فعاليت هستند به درصد ب 3/6معادل 
 باشند. ميدرصد از ثبات شغلي مناسبي برخوردار ن 0/77

 

استان برحسب  اي حرفه)توزيع فراواني وضعيت كارايي دروني آموزشهاي فني و 3( جدول
 ثبات شغلي

وضعيت 
كارايي دروني

 
 
 

وضعيت 
تناسب شغلي

 اي حرفههاي فني و  كارايي دروني آموزش وضعيت
 

جمع كل
 ضعيف

كمتراز 
5/57 

متوسط
4/79-
6/57 

 خوب
5/93-
5/79 

 عالي
بيشتر از 

6/93 

بدون 
 جواب

تعداد
درصد 
تعداد 
درصد 
تعداد 
درصد 
تعداد 
درصد 
تعداد 
درصد 
تعداد 
درصد 
 

1/6272/4 8/43 2 8/4117 10/25 6 رسمي
 - ميرس

2/14628/9 3/77 136/4145/13259/153 آزمايشي

 579 4 3/72 4/2272/26184/113 7 پيماني
3033/48 4 4/22 2202/783130492/311 قراردادي
262/9184/17404/25118/26197/3811418 پاره وقت
5/16403/9 8 7/51639 9/09 10/21 6 روزمزد

5/16284/4 4/128 4/34 2/75 4/17 3 بدون جواب
2811001031001571004110049100631100 جمع كل

 

آموختگان مورد مطالعه از  درصد از كل مهارت 2/4مبين آن است كه فقط  3نتايج جدول 
آموختگان با وضعيت  قرار دارند كه در اين ميان مهارت مينظر ثبات شغلي در وضعيت رس

اين مقدار  گردد. مينفر) بيشترين گروه را شامل 11( تعداد نخوب با بيشتري كارايي دروني
پاره وقت  ،قراردادي ،پيماني ،آزمايشي -آموختگان با وضعيت ثبات شغلي رسمي براي مهارت

عبارت ديگر از نظر ثبات ه باشد. ب ميدرصد  3/6و8/9،0/9،3/48،0/18و روزمزد به ترتيب با 
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در  باشد. ميآموختگان با نظام استخدام قراردادي  تعلق به مهارتشغلي بيشترين فراواني م

نفر از  28و تعداد  باشد. مي  ميآموختگان رس مقابل كمترين مقدار مربوط به مهارت
درصد كل از پاسخگويي به وضعيت شغلي خود ممانعت  4/4آموختگان معادل  مهارت
 اند. نموده
: بيشترين تعداد حسب طول دوره آموزشيآموختگان بر  رخصوص توزيع فراواني مهارتد

ي ها باشد دوره ميدرصد) مربوط به دوره كمتر از سه ماه  94/48( نفر 928آموختگان  مهارت
 نفر 221ي بين شش ماه تا دوازده ماه ها دوره ،درصد) 18/35( نفر 667بين سه تا شش ماه 

درصد) از كمترين فراواني  79/3( نفر 72ي بيشتر از دوازده ماه با ها درصد) و دوره67/11(
درصد) از پاسخ به طول دوره آموزشي امتناع  42/0( نفر 8همچنين تعداد  برخوردار بود.

 نمودند.
 

آموختگان در خصوص كيفيت آموزش مراكز محل  ) توزيع فراواني بر حسب نظرات مهارت4( جدول
 كسب مهارت به تفكيك رشته

 ميزان رضايتمندي
 

 نوع مهارت

 آموزش هآموختگان از نحو هارترضايتمندي م
 فاقد جواب تاحدودي خير بلي

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
 0/9 0/3223 3/1283 1217/4632 آرايش و پيرايش

10/4 6/162394/501379/2819 79 رايانه
 2/2 3/362 0/2432 5/3721 33 حسابداري

 2/4 2/267 1/1348 1035/5624 نازكدوزي)( خياطي
 1/8 1/1811 7/1325 1/6019 83 برق ساختمان

 8/4 3/384 5/2533 4/3122 27 نقشه كشي ساختمان
 1/6 3/302 4/3910 2/2413 8 الكترونيك كار عمومي

 7/8 1/179 2/3518 0/3937 41 تعميركار موتورهاي بنزيني
 4/3 5/101 3 4/3 7/821 24 جوشكاري
 0/7 8/216 4/2619 8/4423 39 برق صنعتي

 8/6 7 4/8 2/129 6/7213 77 تعميركار لوازم سردكننده
 0 0 5/9 3 2/6 3/842 27 ماشين نويسي فارسي التين
 4/8 5/303 0/2511 1/369 13 تعميركارلوازم صوتي تصوير

5/10 7/218 0/2317 8/4418 35 گلسازي
9/11 12 8/9 5/2210 8/5523 57 قاليبافي

 3/8 1/315 1/1319 5/478 29 گلدوزي ماشيني
 7969/415045/264771/251195/6 جمع كل



   ...ها هاي كارايي دروني و بيروني در آموزش مطالعه نرخ                                          
 

 

440 
آموزش و  هآموختگان از نحو درصد از مهارت 9/41دهد  نشان مي 4همانگونه كه جدول 

حدودي اعالم درصد ميزان رضايتمندي را تا  1/25كيفيت آموزشي در مراكز رضايت داشتند.
درصد  5/6همچنين  درصد هيچگونه رضايتي از نحوه آموزش خود نداشتند. 5/26داشته اما 

 اند. امتناع نموده سؤالاز پاسخگويي به  نفر 19معدل 
دهد  ميآموختگان بر حسب نمره پايان دوره كسب مهارت نشان  توزيع فراواني مهارت

 793قرار دارد با تعداد  9/60تا  50ين دامنه آموختگاني كه نمرات پايان دوره آنها ب مهارت
تا  61شان بين محدوده  درصد بيشترين فراواني را داشته و آنهايي كه نمرات 8/41نفر معادل 

درصد و كساني كه نمرات آنها بين محدوده  19/17نفر معادل  326قرار دارد با تعداد  9/75
درصد و كمترين فراواني مربوط به  94/25نفر معادل  492قرار دارد با تعداد  9/90تا  76

 باشد. ميدرصد  30/4نفر معادل  83با  100تا  91محدوده نمره 
بودند  اي حرفهالتحصيل مراكز فني و  هايي كه كارفرمايان آن فارغ توزيع فراواني كارگاه 

هاي  مبين اين است كه  افراد كارفرماي فارغ التحصيل مراكز به ترتيب مربوط به شهرستان
درصد  2/24 ،4/24 ،4/26 ،9/26 ،1/36ودان و ميناب و بندرلنگه و قشم و بندرعباس با ر

 باشد. مي
باشند  مي التحصيل فارغ اي حرفههايي كه افراد شاغل آن از مراكز فني و  همچنين كارگاه

 ،3/65قشم و بندرلنگه  با  ،رودان و بندرعباسو هاي ميناب  به ترتيب مربوط به شهرستان
 درصد برآورد شده است. 2/38و  3/45 ،9/46 ،3/55

نسبت  ،شان در خصوص ميزان رضايتمندي توزيع فراواني كارفرمايان بر حسب نظرات
با ديگر افراد مبين اين است كه  اي حرفهالتحصيالن مراكز فني و  كارآيي و ميزان جذب فارغ

تعداد  ،تحصيل شده بودندال فارغ اي حرفهكارگاهي كه افراد شاغل آن از مراكز فني و  203از 
درصد از  9/37اند كه  هاي خود استخدام نموده آموخته اين مراكز را در كارگاه مهارت 586

 اي حرفهالتحصيل مراكز فني و  ها نسبت به عملكرد كاري پرسنل فارغ كارفرمايان كارگاه
د اين درصد نسبت به عملكر 1/21درصد تا حدودي رضايت دارند و  0/41رضايتمند هستند.

بيشترين رضايت در بين كارفرمايان متعلق به شهرستان رودان با  باشند. ميافراد ناراضي 
درصد مربوط به شهرستان بندرعباس برآورد شده  7/30درصد و بيشترين نارضايتي با  0/50

استان كه  اي حرفهالتحصيل مراكز فني و  آموختگان فارغ الزم بذكر است از كل مهارت است.
درصد  7/16نفر معادل   98 ،كارگاهي و خدماتي مورد مطالعه بودند ،مراكز صنعتيشاغل در 

درصد در تراز لگاريتم  9/53نفر معادل  316در طبقه تراز لگاريتم كيفي آموزش ضعيف، 
 12درصد تراز لگاريتم كيفي آموزش خوب و  3/23نفر معادل  137كيفي آموزشي متوسط، 

 ش كيفي آموزش عالي قرار دارد.درصد در طبقه آموز 2نفر معادل 
 اي حرفهالحصيل مراكز فني و  درصد از كارفرمايان از عملكرد پرسنل فارغ 0/29همچنين 

درصد تا  1/37كارگاه خود نسبت به ساير نيروي انساني كارگاه رضايتمندي بيشتري دارند. 
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ر افراد شاغل درصد معتقد به كارايي كمت 9/33حدودي نسبت به اين برتري معتقد بودند و 

نسبت به ساير افراد شاغل در كارگاه مربوطه بودند.  اي حرفهالتحصيل مراكز فني و  فارغ
درصد و  0/50همچنين بيشترين درصد رضايت برتري عملكرد مربوط به شهرستان رودان با 

باشد. در خصوص ميزان  ميدرصد  0/32بيشترين نارضايتي مربوط به شهرستان ميناب با 
نسبت به  اي حرفهالتحصيل مراكز فني و  كارفرمايان از جذب نيروي انساني فارغ رضايتمندي
درصد از كارفرمايان تا حدودي نسبت به ارجحيت جذب معتقد بودند.  0/36ديگر افراد، 

آموختگان فني و  التحصيل مراكز نسبت به مهارت درصد به جذب افراد غير فارغ 0/32
ذكر است بيشترين درصد تمايل كارفرمايان براي جذب اعتقاد داشتند. الزم به  اي حرفه

آموخته مراكز مربوط به شهرستان رودان و بيشترين نارضايتي و عدم  نيروي انساني مهارت
 باشد. ميتمايل متعلق به شهرستان بندرعباس 

 بحث و نتيجه گيري
 هرابط اي حرفههاي فني و  يي دروني آموزشآبا توجه به نتايج حاصل بين جنسيت و كار

در  اي حرفههاي فني و  يي دروني آموزشآيند تداخل وضعيت كارآمعناداري وجود دارد بر
باشد  ميمعنادار  كامالً 8/266سطوح مختلف تراز لگاريتم كيفي با متغير جنسيت به مقدار 

طوريكه ميزان اين ه ب ) مطابقت دارد.1378( كه با نتايج حاصل از بررسي حسيني نصب
باشد. در خصوص مدرك تحصيلي مهارت  ميدرصد بيشتر  33/15به ميزان  كارايي در زنان

يند تداخل وضعيت آباشد و بر ميآموختگان نتايج نشان داد بيشترين گروه طبقاتي ديپلم 
استان در سطوح مختلف تراز لگاريتم كيفي آموزش  اي حرفههاي فني و  كارايي دروني آموزش

باشد  كه با  ميمعنادار  كامالً 7/331ن به مقدار با متغير مدرك تحصيلي مهارت آموختگا
) مطابقت دارد و با افزايش مدرك تحصيلي ميزان 1380( نتايج حاصل از بررسي عمادزاده

تا مدرك  24/46يابد اين مقدار از مدارك تحصيلي زيرديپلم  ميها افزايش  كارايي آموزش
بين محل اخذ مدرك  يابد. ميش افزاي 05/72يي دروني آتحصيلي باالتر از ليسانس با كار

معناداري وجود دارد و كارايي  هها در مجموع رابط يي دروني آموزشآمهارت آموختگان با كار
درصد بيشتر از مراكز دولتي برآورد شده است كه  24/4هاي آزاد به ميزان  دروني آموزشگاه

ي مورد مطالعه با ها ) تطابق دارد. بين رشته1380( عمادزاده ) و1382( با نتايج محسن پور
اما به تفكيك هر رشته در سطوح  ،داري وجود دارددروني آنها در مجموع ارتباط معناكارايي 

ارتباط معنا داري وجود ندارد كه با نتايج  ها مختلف تراز كيفي آموزش در هيچ يك از رشته
ر بين ) مطابقت دارد و بيشترين كارايي دروني د1382( محسن پور ) و1380( عمادزاده

درصد كمترين مقدار رشته تعميركار  75/93گلسازي با  هرشت هي مورد مطالعها رشته
ها در  بين ميزان اشتغال با كارايي دروني آموزش باشد. ميدرصد  15/55موتورهاي بنزيني با 

معناداري وجود دارد البته اين ارتباط در تراز لگاريتم كيفي ضعيف و عالي مشاهده  هكل رابط
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درصد  28/0يي دروني مهارت آموختگان شاغل به ميزان آد. با اين حال وضعيت كارگرد مين

باشد اما با  مي) مشابه 1379( از مهارت آموختگان بيكار كمتر است كه با تحقيق طالقاني نيا
آموختگاني كه شغلشان تا  ) مغايرت دارد. همچنين آن دسته از مهارت1381( نتايج شعبانلو

درصد)  13/58( باشد داراي بيشترين كارايي دروني ميرت كسب شده حدودي مرتبط به مها
 درصد) و اشتغال غير مرتبط 35/48( آموختگان با اشتغال مرتبط در مقايسه با مهارت

) مطابقت دارد. همچنين بيشترين كارايي 1384( درصد) هستند كه با نتايج مشايخ 50/42(
درصد و كمترين مقدار مربوط به  34/77دروني مربوط به وضعيت شغلي روزمزد با مقدار 

) مشابه 1381( باشد كه با تحقيق شعبانلو ميدرصد  96/35وضعيت شغلي قراردادي با ميزان 
يي دروني مربوط به آباشد. بيشترين كار مي) متفاوت 1380( و با تحقيق عمادزاده

و كمترين مقدار  درصد 13/68آموزشي بيشتر از دوازده ماه با  هآموختگان با طول دور مهارت
درصد برآورد  22/45آموختگان با طول دوره آموزشي كمتر از سه ماه با  مربوط به مهارت

آموختگاني  باشد. مهارت مي) مطابق 1382( ) و محسن پورlomax )2005گرديد كه با نتيجه 
درصد و  68/55كه كارفرمايان آنها از عملكردشان رضايت دارند بيشترين كارايي دروني با 

آموختگاني كه كار فرمايان آنها تا حدودي از عملكردشان رضايت دارند كمترين كارايي  مهارت
 ) و مشايخ1382( محسن پور ،)1381( درصد را دارند كه با نتايج شعبانلو 50/49دروني با 

 ) مطابقت دارد.1384(
اشتغال و  محتوا و كيفيت با نيازهاي ،ها بايد از لحاظ ساختار با توجه به اينكه آموزش

توسعه و حذف هر مهارت و رشته  ،سيسأت گردد ميخواني داشته باشد پيشنهاد  منطقه هم
يي آو محلي توانمندي استان باشد. و جهت افزايش دقت و صحت كار  ميمبتني بر نياز بو

جز نتايج آزمون پايان دوره مورد بررسي قرار گيرد. همچنين پيشنهاد ه يي بها شاخص ،دروني
گذاري  مراكزي مستقل جهت مشاوره و سرمايه ،در راستاي افزايش كارايي بيرونيگردد  مي

نياز بازار كار و شرايط  ،براي صاحبان فن و مهارت كه منطبق با ويژگي فردي متقاضي
 سيس گردد.أاجتماعي منطقه باشد ت ،اقتصادي

 منابع
 .1384الي  1380 ؛ريزي استان آمارنامه سازمان مديريت و برنامه

 انتشارات بصير. .نظريات و الگوها ،تعاريف ،كارايي آموزشي،)1381( ؛دپوردارياني، ماحم
هاي مختلف مراكز فني و  بررسي ميزان كارايي رشته ،)1378( ؛حسيني نصب، ف

دولتي با توجه به نيازهاي جامعه در استان آذربايجان شرقي. طرح  اي حرفه
 ستان آذربايجان شرقي.ا اي حرفهپژوهشي شوراي تحقيقات آموزش فني و 
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 اي حرفههاي فني و  بررسي كارايي بيروني آموزش ،)1381( ؛ك شعبانلو،

طرح پژوهشي شوراي تحقيقات  ،هاي آزاد استان آذربايجان غربي آموزشگاه
 استان آذربايجان غربي. اي حرفهآموزش فني و 

تشارات ان ،كارايي يادگيري در مراكز آموزشي ،)1383( ؛و بياني، ا ؛صميمي، م
 رهيافت تهران.

با كارايي بيروني  اي حرفهفني و   ميهاي رس آموزش هرابط ،)1379( ؛طالقاني نيا، م
طرح  .در شهرستان تهران1373-77هاي ه شده در طي سالئهاي ارا آموزش

 استان تهران. اي حرفهپژوهشي شوراي تحقيقات آموزش فني و 
هاي آزاد شهرستان  وني آموزشگاهتحليلي از كارايي در .،)1380( ؛عماد زاده، م
 استان اصفهان. اي حرفهطرح پژوهشي شوراي تحقيقات آموزش فني و  ،اصفهان

درآمدي بر دستاوردهاي ( بازار كار و اشتغال،نيروي انساني ،)1383( ؛فرجادي، غ
 انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي. ،جلد سوم ،برنامه سوم توسعه)

با اشتغال  اي حرفههاي مراكز فني و  آموزش هبطرا ،)1382( ؛فرشاد، م
 استان اصفهان. اي حرفهطرح پژوهشي اداره كل آموزش فني و  التحصيالن. فارغ

هاي نوين در جهت افزايش كارايي دروني و  ارائه روش ،)1382( ؛محسن پور، ب
طرح پژوهشي شوراي  دولتي رشت. اي حرفههاي فني و  بيروني آموزش

 استان گيالن. اي حرفهفني و تحقيقات آموزش 
هاي فني و  ارزيابي علل نقصان كارايي بيروني در آموزش ،)1384(؛ مشايخ، ف

طرح پژوهشي شوراي تحقيقات آموزش  ،شهرستان چالوس  ميغير رس اي حرفه
 استان مازندران. اي حرفهفني و 

سسه ؤرات مانتشا ،كشور اي حرفهتحليل نظام آموزش مراكز فني و  ،)1380( ؛نفيسي، ع
 .اوريوزارت علوم تحقيقات و فن ريزي آموزشي عالي. پژوهشي و برنامه

lomax, p. (2005). Quality management in Education, london, routhledge.   
Marsi,M.W. (2003). Vocational education and the changing demand of the 

word of work.president: National center for human resources 
Development joidon. 



 
 

 شاخه كاردانش هجويانه به عملكرد برنام نگاهي كاستي
 1دكتر احد نويدي

 چكيده
هاي فراواني درخصوص برنامه نظام جديد آموزش متوسطه، پژوهش هاز زمان اجراي برنام

ها سيماي واقعي هاي مهارتي شاخه كاردانش انجام شده است. اگرچه اين پژوهشآموزش
-دهند ولي، شناخت بسياري از واقعيتواضح نشان نميطور كامل و كاردانش را به هبرنام

پذير است. ها امكانمجموعه اين پژوهش هطريق مطالع كاردانش از ههاي مربوط به برنام
-مي اين اسناد هبررسي شد. از مطالع سند پژوهشي 72 هاي تعداد حاضر يافته هدر مطالع

كاردانش اشاره شده  هت برنامدرصد اين اسناد به نقاط مثب 16توان دريافت كه تنها در 
هاي آموزش هشود كه عملكرد برناماست. از مجموعه شواهد موجود چنين استنباط مي

اجراي  هآميز نبودن تجربموفقيتآميز نيست. اردانش چندان موفقيتك همهارتي شاخ
توان به يك يا چند عامل شناخته شده نسبت داد. كاردانش در ايران را نمي هبرنام

كاردانش مستلزم توجه كافي به بافت فرهنگي و مجموعه  هبي دقيق عملكرد برنامارزشيا
هايي است كه همواره درحال تعامل هستند. نظام اقتصادي آلوده به رانت، ساير نظام
و سامان يافتن  دهد. به همين دليل، سرهاي جامعه را به شدت تحت تأثير قرار مينظام

اي مستلزم بهبود وضعيت اقتصادي كشور و بازار كار  هي فني و حرفها هاي آموزش برنامه
غلبه آن بر اقتصاد  است. اختالل در نظام اقتصادي كشور و رواج اقتصاد مبتني بر داللي و

ويژه  ، بهرسمي و غير رسمي هاي آموزش و پرورشتواند موفقيت برنامه توليدي مي
توجيه كافي و  رساني و اطالع هاي مهارتي، را تهديد كند. بنابراين،هاي آموزشبرنامه

مسئوالنه در اجراي برنامه و ربط و تضمين تعهد آنان به مشاركت هاي ذيموقع گروه به
تمهيد مقدمات اجرا، توقف توسعه كمي و اتخاذ  همچنين، بازبيني و اصالح برنامه و

ي كيفي برنامه كاردانش براساس معيارهاي اقتصادي و فرهنگ هتدابير مؤثر براي توسع
 رسد. نظر مي  كشور ضروري به

 
 ها. بازار كار، كاستي آموزي، برنامه كاردانش، مهارت واژگان كليدي:

                                                                                                                
                                                    Email: anaveedy@gmail.comگاه مطالعات آموزش و پرورش، استاديار پژوهش .1



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

445 

 مقدمه
اي  از اواخر قرن  ي فني و حرفهها تربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب آموزش

 ي علمي وها در پي پيشرفت نوزدهم مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفت.
تا آنجا كه  اي گسترش يافت، طور بي سابقه به ها صنعتي پس از جنگ جهاني دوم اين آموزش

در جهت برآوردن  ويژه جوامع صنعتي، اكنون آموزش و پرورش در بسياري از كشورها به
سخت در تالش هستند تا با  ها نيازهاي اقتصادي و اجتماعي در حركت است. امروزه، ملت

 منابع خود را مورد استفاده بهينه قرار دهند. سازي افراد براي اشتغال، ي آمادهها ايجاد نظام
توانند در بازار كار  حتي مردم كشورهاي در حال توسعه به شرطي مي -افراد هدر حقيقت هم

هاي تخصصي  ي نوين مهارت داشته و از مهارتها رقابت كنند كه در كاربرد تكنولوژي
 ).1،1991گرت لوز( برخوردار باشند

هجري قمري  1268سازي افراد براي اشتغال در سال  اولين نظام رسمي آماده در ايران،
پس  علوم و فنون جديد برداشته شد. هبا احداث دارالفنون نخستين قدم در راه اشاع بنا شد.

 بر ايجاد مدارس عادي كه روز  توجه به معارف جديد بيشتر شد و عالوه سيس دارالفنون،أاز ت
در طول نزديك به يك  چند مدرسه تخصصي داير شد. شد، داد آنها افزوده ميروز بر تع به

به  ي زياد،ها رغم تحمل فراز و نشيب اي علي ي آموزش فني و حرفهها قرن و اندي برنامه
 ).1370مرجاني، ظ كمي از رشد نسبي برخوردار بود (لحا

توجهي آن به  خصوص بي وجود تنگناها و مشكالت متعدد در نظام آموزشي كشور، به
 هلئمسئوالن فرهنگي جمهوري اسالمي را بر آن داشت كه مس آموزان، نيازهاي جامعه و دانش

نظام آموزشي را جدي گرفته و براي حل آن تدابير الزم را اتخاذ نمايند. براي اصالح يا تغيير 
نظران  يي به همت مسئوالن فرهنگي كشور و صاحبها نظام آموزش و پرورش فعاليت

شورايي به نام  شوراي عالي انقالب فرهنگي، ،1364مند انجام شد و در پايان سال  هعالق
حاصل اين  ي الزم كرد.ها مور انجام بررسيأشوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش را م

تدوين و در  طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران موريت به صورتأم
شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد. طراحي تفصيلي و فراهم آوردن ييد أبه ت 1368تير ماه 

جديد آموزش متوسطه كشور از سال  همقدمات اجراي آزمايشي ادامه يافت تا اين كه برنام
آموزان سال اول متوسطه به  درصد دانش 10با زير پوشش قرار دادن  1371-72تحصيلي 

طور فزاينده افزوده  آموزان كاردانش به د دانشاجرا در آمد. از آن زمان تاكنون بر تعدا همرحل
كاردانش در مقايسه با  هآموزان شاخ طوري كه تعداد دانش  ). به1383نويدي،  ( شده است

آموزان  برابر شده است. در همين مدت، نسبت دانش 8/28شروع برنامه) (  1372-73سال 
درصد به  40،13ش متوسطه از آموز هآموزان پايه دوم و سوم دور كاردانش به كل دانش هشاخ
دوم و سوم هاي  پايهآموزان  درصد از دانش 30/19درصد رسيده است. به عبارتي،  30/19

رفت  دهند. انتظار مي كاردانش تشكيل مي هآموزان شاخ را دانش 1387-88متوسطه در سال 
اي  ههاي فني و حرف اساس رويكردهاي جديد آموزش  تحصيلي كاردانش كه ظاهراً بر هاخش

ربط از اين هاي ذياستقبال گروه تأسيس شده است، از موفقيت چشمگيري برخوردار باشد و
آموزان كاردانش سال به سال روز افزايش يابد. با وجود اين كه برتعداد دانش  به برنامه روز

                                                                                                                
1. Gert Loose 
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آموزان دوره متوسطه نزديك شده درصد دانش 20هاي اخير به افزوده شده و رقم آن درسال

 موفقيت قاطع برنامه كاردانش فراهم نشده است. هباراي درقاعد كنندهشواهد متاست، 

 ماهيت شاخه كاردانش
اصول  اساس اهداف كلي و اي از نظام جديد آموزش متوسطه است كه بركاردانش شاخه

دانش عمومي  هماهنگ با آن طراحي شده است. اعتالي سطح فرهنگ و حاكم بر اين نظام و
عنوان هدف  تر بهجوانان براي اشتغال مفيد يا ادامه تحصيل در سطوح عاليآماده ساختن  و

شود كه هايي اطالق ميهاي كاردانش به آموزش متوسطه تعيين شده است. آموزش هكلي دور
فته آوردن استعدادهاي نه به فعليت در هاي الزم وايجاد مهارت دانش افراد و ءموجبات ارتقا

يا  ها را براي احراز شغل، حرفه وكسب كار مشخص آماده سازد وآن آورد تاآنان را فراهم مي
 ها را براي انجام كاري كه به آنان محول شده است، تا سطح مطلوب افزايش دهدمهارت آن

 ).1383نويدي، (
با زير پوشش قراردادن  1371-72نظام جديد آموزش متوسطه كشور از سال تحصيلي 

اجرا درآمد. از همان سال  همرحل  ل متوسطه بهآموزان سال اودرصد دانش 10حدود 
عنوان تنها استان كشور، شاخه كاردانش را در  پرورش فارس، به كل آموزش و هتحصيلي، ادار

مهارتي، به  هآموز و ارائه آموزش در پنج رشتنفر دانش 237محدوده شهر شيراز با پذيرش 
هاي   استان ههم 1372-73يلي ). در سال تحص1377تكميل همايون، ( مرحله اجرا درآورد

هاي كاردانش اقدام كردند ها و امكانات موجود، براي اجراي آموزشكشور، با توجه به ظرفيت
هاي عمومي و مشترك و نيز دروس اختصاصي و آموزش مهارت تا پس از ارائه آموزش

بازار كار  آموزان را پس از كسب ديپلم كاردانش، براي ورود بهموردنظر، اين گروه از دانش
كاردانش  هسال بر تعداد مناطق آموزشي تحت پوشش برنام  به  آماده سازند. از آن زمان، سال

درصد مناطق آموزشي كشور زير  82بيش از  1378-79در سال تحصيلي  افزوده شد و
يابيم آمار موجود درمي ه). با مطالع1383نويدي،  ( هاي كاردانش قرار گرفتندپوشش آموزش

هاي دوم و سوم نظام آموزان پايهآموزان شاخه كاردانش به تعداد كل دانشدانش كه نسبت
درصد در  30/19به  1372-73درصد در سال تحصيلي  40/13جديد آموزش متوسطه، از 

 16آموزان كاردانش در طول اين و تعداد كل دانش افزايش يافت 1387-88سال تحصيلي 
 نفر رسيده است. 413906سال، بدون احتساب بزرگساالن، به 

 آموزان شاخه كاردانشآمار دانش
متوسطه در سال تحصيلي  هدور هاي دوم و سوم آموز پايه نفر دانش 2145065از مجموع 

 بودند.درصد) در شاخه كاردانش مشغول به تحصيل  30/19( نفر413906، تعداد88-1387
برابر  8/28شروع برنامه) ( 1372-73اردانش در مقايسه با سال ك هآموزان شاخ تعداد دانش

آموزان پايه دوم  كاردانش به كل دانش هآموزان شاخ شده است. در همين مدت، نسبت دانش
عبارتي،   درصد رسيده است. به 30/19درصد به  40/13آموزش متوسطه از  هو سوم دور

 هآموزان شاخ را دانش 1387-88آموزان دوم و سوم متوسطه در سال  درصد از دانش 30/19
آموزان كاردانش و نظام جديد آموزش دهند. توزيع فراواني دانش كاردانش تشكيل مي

آموزان،  نسبت گروه اول به گروه دوم، به تفكيك سال تحصيلي، پايه و جنس دانش متوسطه و
 ارائه شده است.  1 هسال، در جدول شمار 16در طول 
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 انش و دوره متوسطه به تفكيك جنس، پايه آموزان روزانه شاخه كارد توزيع فراواني دانش )1(جدول 

 

 جنس و پايه
 سال و شاخه

 پسر
پايه دوم

 دختر
پايه دوم

 جمع
 پايه دوم

 پسر
پايه سوم

 دختر
پايه سوم

 جمع
 درصد جمع كلپايه سوم

كاردانش
73-

1372
كاردانش
نظام 
 جديد

10264
57811

4108 
49231

14372 
107042   14372 

10704240/13

74 -
1373

كاردانش
نظام 
 جديد

25722
136005

12116
114004

37838 
250009

8827 
55032

4051 
48013

12878 
103045

50716 
35305440/14

75 -
1374

كاردانش
نظام 
 جديد

35346
208049

21177
199108

56523 
407157

16350
137233

7866 
114126

24216 
251359

80739 
65851630/12

76- 
1375

كاردانش
نظام 
 جديد

65243
424511

43618
426430

108861
850941

32963
231092

21519
208108

54482 
439200

163343
129014170/12

77 -
1376

كاردانش
نظام 
 جديد

58938
467686

43766
501907

102704
969593

57385
451537

42207
444864

99592 
896401

202296
186599490/10

78 -
1377

كاردانش
نظام 
 جديد

86884
501447

63047
530521

149931
1031968

94088
603485

64702
592773

158790
1196258

308721
222822690/13

79 -
1378

كاردانش
نظام 
 جديد

102557
547445

78189
597883

180746
1145328

113117
661072

79123
645409

192240
1306481

372986
245180920/15

80 -
1379

كاردانش
نظام 
 جديد

59713
417307

50941
512417

110654
929724

155342
755905

101375
720531

256717
1476436

367371
240616027/15

81 -
1380

كاردانش
نظام 
 جديد

122770
518054

86546
578817

209316
1096871

121452
635675

79045
641496

200497
1277171

409813
237404226/17

82-
1381

كاردانش
نظام 
 جديد

129406
542682

94400
585267

223806
1127949

134758
542325

89700
575935

224458
1118260

448264
224620920 

83-
1382

كاردانش
نظام 
 جديد

136777
547584

94115
573418

230892
1121002

130161
536465

91773
569499

221934
1105964

452826
222696633/20

84-
1383

كاردانش
نظام 
 جديد

132388
537612

93106
567536

225494
1105148

130172
528034

89862
554060

220034
1082094

445528
218724237/20

85-
1384

كاردانش
نظام 
 جديد

136283
563749

95277
589383

231560
1153132

130471
526814

91623
553739

222094
1080553

453654
223368531/20

86-
1385

كاردانش
نظام 
 جديد

123439
540220

83472
556229

206911
1096449

135452
555512

91518
572133

226970
1127645

433881
222409451/19

87-
1386

كاردانش
نظام 
 جديد

127248
546578

79521
551575

206769
1098153

122504
538155

78484
545486

200988
1083641

407757
218179469/18

88-
138
7 

كاردانش
نظام 
 جديد

129022
520519

79951
515526

208973
1036045

128361
557969

76572
551051

204933
1109020

413906
214506530/19
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 بر مبناي شواهد پژوهشي يابي عملكرد كاردانش زار

 هخصوص برنام هاي فراواني درم جديد آموزش متوسطه، پژوهشاز زمان اجراي برنامه نظا
ها سيماي واقعي هاي مهارتي شاخه كاردانش انجام شده است. اگرچه اين پژوهشآموزش

هاي دهند ولي، شناخت بسياري از واقعيتطور كامل و واضح نشان نميبرنامه كاردانش را به
 همطالع ازپذير است. ها امكانه اين پژوهشكاردانش ازطريق مطالعه مجموع همربوط به برنام

درصد اين اسناد به نقاط مثبت برنامه  16توان دريافت كه تنها در  سند پژوهشي مي 72
) در تحقيق خود نتيجه گرفت كه اغلب 1384( ايره شده است. براي نمونه، برقهكاردانش اشا

تحصيلي خود  هل مرتبط با رشتاي و كاردانش در مشاغ هاي فني و حرفه التحصيالن رشته فارغ
 هاي و كاردانش از رشت هاي فني و حرفه التحصيالن رشته اند. اكثر فارغ كار شده همشغول ب

اساس  خوردارند. برتحصيلي خود راضي هستند و براي انجام وظايف شغلي از توانايي نسبي بر
تر، سالمت عمومي باال نفس عزتآموزان مدارس كاردانش از  )، دانش1382( گزارش اسداللهي

بيشتر و پيشرفت تحصيلي بهتري برخوردارند و راه يافتن به مدارس كاردانش، احتمال 
دهد. از نظر كارفرمايان در بخش صنعت  دست آوردن شغل در آينده را افزايش مي هب

در اولويت  ها التحصيالن دبيرستان ها جهت استخدام نسبت به فارغ التحصيالن هنرستان فارغ
التحصيالن كاردانش ) اكثر فارغ1377( گزارش حق پرست ). بنا به1383دي، عاب( رندقرار دا

 هاي آموخته شده رضايت دارند.اند كه از مهارتمورد مطالعه اظهار داشته
هاي منفي برنامه كاردانش تأكيد جنبه هاي پژوهشي، بردرصد گزارش 70در بيش از 
ربط نسبت به هاي ذيهاي منفي گروهنشها و واكعبارتي ديگر، نگرش  شده است. به
هاي منفي شواهد ناظر برجنبه منعكس شده است و درصد اسناد پژوهشي 70كاردانش در 
اند. تر و نافذتر از شواهد وداليلي است كه براي نشان دادن نقاط مثبت ارائه شدهبسيار روشن

 ها به شرح زير خالصه شده است:هاي برخي از پژوهشيافته
استعداد، به علل مختلف،  آموزان با) در پژوهش خود نتيجه گرفت كه دانش1374( غريب

شوند كه شرايط ادامه آموزاني وارد شاخه كاردانش مي نظري گرايش دارند و دانش هبه شاخ
شاخه نظري را نداشته و از روي ناچاري به شاخه شاخه كاردانش هدايت  تحصيل در

كافي  هويژه پسران، براي تحصيل در اين شاخه عالق هآموزان كاردانش، ب شوند. دانش مي
ي فرزندان خود ندارند. آموزان تمايلي به انتخاب شاخه كاردانش برا ندارند. والدين دانش

اند كه از روي التحصيالن اعالم كرده درصد فارغ 54) گزارش كرد كه 1376( مهدي زاده
 هالتحصيالن كاردانش از نتيج م فارغسواند. يكناچاري به انتخاب شاخه كاردانش تن داده

التحصيل شدن از اين شاخه رضايت نداشتند. مبهم آموزي در شاخه كاردانش و فارغحرفه
 آنان را نسبت به اين شاخه كاهش داده بود. در هالتحصيالن كاردانش، عالقفارغ هبودن آيند

ها كاردانش به آن هكه شاخداشتند آموزان نمونه آماري اظهاراي ديگر، برخي از دانشمطالعه
شهسواري فرد، ( اندبراي گريز از ترك تحصيل به اين شاخه روي آورده تحميل شده است و
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 مندند وعالقه هاي كاردانش كمتر آموزان به رشته). مشاوران بر اين باورندكه دانش1375

 اند آوردهش روي ناچار به شاخه كاردان  ها، بهاثر عدم احراز شرايط ساير رشته اغلب آنان در
ستادي  هالن حوزئومس ) نتيجه گرفت كه برخالف نظر1375( نويدي ).1375 افشاري،(

آموزان اين شاخه در انتظار مشاغل مرتبط با رشته درصد دانش72كاردانش، تنها  هشاخ
تحصيلي خود  همطالعه به رشت آموزان مورددرصد از دانش 50تنها  تحصيلي خود هستند.

)، مشاوران در اثر عدم تناسب 1374( لويي هاي حمزه اساس يافته ند. برمند هستعالقه
بيني شده براي هدايت يند پيشآفر اند وتحصيالت با وظايف مشاور، چندان موفق نبوده

 اجراي برنامه هدايت تحصيلي اهتمام جدي ندارند. هشود. مشاوران در زمينتحصيلي اجرا نمي
فقط در حدود نيمي  جديد در مورد وظايف خود ابهام دارند.رسد همة مجريان نظام  نظر مي به

) هم نشان داد 1376( آبادي جديد رضايت دارند. ابراهيماز اوليا در مورد برونداد نظام 
معلمان،  آموزان كاردانش نسبت به اين شاخه تحصيلي نگرش مثبتي ندارند. مديران و دانش

آميز بودن برنامه باره موفقيتندان مساعد، درانداز نه چ چشم با توجه به مشكالت اجرايي و
اين شاخه را مبهم آموزان شغلي دانش شاخه كاردانش ترديد دارند و آينده تحصيلي و

 شاخه كاردانش در هشرايط موجود اجراي برنام ) گزاراش داد كه در1376( دانند. ميري مي
خه كاردانش مطلقاً موفق شا آموزش كشاورزي در ها صرفاً هدر دادن منابع است وهنرستان

 اساس عالقه، استعداد و بر( جديد آموزش متوسطه، هدايت تحصيلينيست. در برنامه نظام 
هاي  آموزان شاخه كاردانش موفقيت چنداني نداشته و شكايتدانشمند  نظامنيازهاي جامعه) 

 آموزان درنشعالقگي و نيز نداشتن استعدادكافي دا استادكاران از بي معلمان، دبيران فني و
 هبرنام ها و). نامناسب بودن مالك1376اللهي، هيبت( كند مهارتي حكايت مي هرشت هزمين

) مورد تأكيد قرار گرفته است.  بنا به گزارش 1381( هدايت تحصيلي در پژوهش نويدي
كاردانش را ديدگاه  هترين عامل عدم گرايش به شاخ آموزان مهم)، دانش1375( سليماني

)، 1380( هاي پژوهش لنكرانياساس يافته اند. بران به اين شاخه عنوان كردهمنفي دبير
اي وكاردانش را نگرش هاي فني وحرفهمديران واحدهاي آموزشي، موانع توسعه آموزش

ربط، نامناسب بودن آموزان، وجود ارتباط ضعيف بين مسئوالن ذينامساعد اولياي دانش
اند. بودن كيفيت فضا و تجهيزات آموزشي عنوان كردهجذب و سازماندهي كاركنان و پايين 

مدارس راهنمايي براي  هاي دبيرستان واثر نبود فضاي آموزشي استاندارد از ساختمان در
هاي ). يافته1381 سوداگري،( شود كه مناسب نيستاي استفاده ميحرفه هاي فني وآموزش

درصد   40تحصيلي،  هر از رشتنظدهد كه صرف) نشان مي1382( پژوهش نويدي و برزگر
 60حسابداري در شهر تهران بيكار هستند. حدود  هاي كامپيوتر والتحصيالن رشتهفارغ

هاي كسب شده آنان براي انجام وظايف آماري اعتقاد دارند كه مهارت هدرصد افراد نمون
تحصيلي خود  هاند كه به رشتدرصد افراد اعالم كرده 40مناسب نيست. بيش از شغلي كافي و

كاردانش به تحصيل خود ادامه  هتوأم با اكراه در شاخ از روي ناچاري و عالقه نداشتند و
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التحصيالن را افزايش نداده است.  كاردانش شانس اشتغال فارغ هاند. تحصيل در شاخ داده

اي هالتحصيالن رشته درصد فارغ 50) در پژوهش ديگري دريافت كه 1382( برزگر
 از روي ناچاري و تحصيلي خود عالقه نداشتند و هحسابداري به رشت مان وكشي ساخت نقشه

درصد   45حدود  اند.ش به تحصيل خود ادامه دادهتوأم با اكراه در شاخه كاردان
هاي تهران بيكار  حسابداري در شهرستان هاي نقشه كشي ساختمان والتحصيالن رشته فارغ

تحصيلي  هاند كه در مشاغل مرتبط با رشتردهدرصد افراد شاغل اعالم ك 23بودند. تنها 
آماري اعتقاد دارند  هدرصد افراد نمون 65تحصيلي،  هرشت نظر از جنس واشتغال دارند. صرف

 مناسب نيست. ميرهادي و آنان براي انجام وظايف شغلي كافيهاي كسب شده كه مهارت
التحصيالن  وع اشتغال فارغن هاي دريافت شده و) اعالم كرد كه ارتباطي ميان آموزش1379(

هاي كارآفريني در تعيين شغل مؤثر نيستند. آموزش وجود ندارد. همچنين، درس كارورزي و
ناكافي، عدم نظارت بر اجراي صحيح واحدهاي كارمندي، تدريس درس كارآفريني توسط 

الت غير متخصص و وضعيت نابسامان بازاركار در به وجود آمدن اين وضع دخ افراد ناآشنا و
هاي مهارتي كاردانش در  ) هم گزارش داد كه بين اجراي آموزش1385( دارند. شريعت زاده

مند و مشخص سطح سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و نيازهاي بازاركار ارتباط نظام
هاي مهارتي با نيازهاي بازاركار هماهنگ نيست و در نتيجه آن، برقرار نيست. رشته

 شوند جذب نمي با رشته تحصيلي خود نش در مشاغل مرتبطالتحصيالن كاردا فارغ
هاي ). در اثر عدم رعايت استانداردهاي آموزشي، وزن بخش نظري آموزش1380حنيفي،(

 آموزي تأثيري در اشتغال افراد نداشته است تر شده است و مهارتاي سنگينفني وحرفه
طوري كه چندان مناسب نيست. به التحصيالن كاردانش). بازاركار براي فارغ1381لرستاني، (
 هاند كه بين رشتدرصد شاغالن اعالم كرده 5/47درصد افراد مورد مطالعه بيكار بودند.  1/34

درصد افراد اعالم  26تحصيلي و شغل مورد تصدي آنان  هماهنگي وجود ندارد. تنها حدود 
خاني، ( كافي است آنان براي انجام وظايف شغلي مناسب و ههاي كسب شداند مهارتكرده

پرورش براي اجراي  )، وزارت آموزش و1384( بنا به گزارش درفش كاويان و قدسي). 1380
كاردانش نيروي انساني مخصوص اقدام نكرده و از نيروي موجود خود كه قبالً در  هبرنام

ا برخي از كمبودها ر كند ويا طرح كاد مشغول بودند، استفاده مي اي وحرفه هاي فني وشاخه
خدمت  هاي آموزش ضمنكند. كمييت وكيفيت دوره با استفاده از افراد غيررسمي برطرف مي

تخصص  التدريس از دانش و حق وقت و بخش نيست. بسياري از كاركنان پارهچندان رضايت
هاي  ) نشان داد كه برنامه1383( كافي برخوردار نيستند. نتايج تحقيق صابري مناسب و

نش و مهارت الزم را به هنرجويان شاخه كاردانش بدهد. همه درسي نتوانسته است دا
مناسب را براي  هآماري اعتقاد داشتند كه شاخه كاردانش نتوانسته است زمين ههاي نمون گروه
هاي شاخه كاردانش متناسب با نيازهاي منطقه  مند شدن امر اشتغال فراهم آورد. آموزشقانون

 توسعه پيدا نكرده است. 
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پيامدهاي  هبارپرورش در كه از كارشناسان آموزش و)، وقتي 1388( يدينو هدر مطالع

هاي ساير پژوهش  ال شد، به مواردي اشاره كردند كه با يافتهؤكاردانش س هجنبي منفي برنام
 ضعف در تمهيد مقدمات اجراي طرحهماهنگ است. اين افراد براين باور بودند كه در اثر 

 همقررات)، برنام تدوين قوانين و تجهيزات مناسب و تربيت نيروي انساني متخصص، تهيه(
اهداف اصلي آن اختالل  كاردانش از مسير اصلي خود منحرف شده و در تحقق رسالت و

آموزاني كه از نظر فرهنگي، كاردانش براي دانش« مخرب كه ايجاد شده است؛ اين تصور
اي تقويت شده است؛ ندهطور فزاي، به»علمي و اخالقي در سطح پايين هستند، مناسب است

ذهنيت منفي مربوط به آن به افت كيفيت آموزش در واحدهاي  وجود شاخه كاردانش و
تر در اي وكم توانآموزشي اين شاخه منجر شده است. اشتغال نيروي انساني غير حرفه

هاي آموزشي منجر شده است و در واحدهاي كاردانش به نابرابري بيشتر در توزيع فرصت
اجتماع از امكانات آموزشي كمتري  درآمد  كم ههاي وابسته به طبقفرزندان خانوادهواقع،  

مؤسسات خصوصي  ها درآموزان برخي از رشته حضور الزامي دانش اند. برخوردار شده
آموزان به وجود آورده است؛ با گذشت زمان،  تأثير مخرب برتربيت دانش هبارهايي را در نگراني

تر شده است؛ برخالف اهداف اعالم كار عمومي نسبت به كاردانش منفياف ها ونگرش خانواده
مراكز آمادگي براي كنكور  هاي آزاد وگرايي تقويت شده، بازار آموزشگاه مدرك هشده، روحي

بر دروس  اي افزايش يافته است؛ تمركزفزاينده طورورود به دانشگاه به هانگيز تر شده وداغ
هاي عملي مورد غفلت قرار گرفته است؛ دراثر توزيع رسنظري بيشتر شده و اولويت د

هاي آموزان در رشتهها در مناطق مختلف كشور و نيز توزيع نامناسب دانشنامناسب رشته
ها نياز بازاركار برطرف  ها اشباع شده و در برخي از رشتهمختلف، بازاركار از برخي از رشته

كفايت كافي  از تناسب و نبوده و» روز به« وزشيالف انتظار، استانداردهاي آمنشده است؛ برخ
دهند؛ در اثر وجود برخي از در نتيجه نيازهاي بازاركار را پوشش نمي برخوردار نيستند و

التحصيالن، هاي فارغي صالحيتيند ارزيابآفر طور كلي ضعف اساسي دربه ها وتخلفات، تقلب
هاي آزاد ترديد جدي درشده از آموزشگاههاي مهارت صانامهگواهي اعتبار روايي و هباردر

هاي برنامه را به نارسايي ها وعنوان شاهد زنده، ضعف التحصيالن كاردانش بهفارغ وجود دارد و
ها را تقويت و در عين حال منزلت اجتماعي نمايش گذاشته و ذهنيت منفي استخدام كننده

ريزان، قوانيني براي بيني برنامهاند؛ برخالف پيشاي را تنزل دادههاي فني وحرفه آموزش
پرورش تدوين نشده است؛ برخالف  با وزارت آموزش و ها همؤسس ها وساير دستگاه التزام

ي هاشانس اشتغال آنان نسبت به ساير گروه التحصيالن مبهم بوده و شغلي فارغ هانتظار، آيند
امكانات آموزشي،  ع مالي وطور معنادار افزايش نيافته است؛ در اثر كمبود مناببه تحصيلي

ارائه دروس نظري گرايش پيدا  تر وهاي كم هزينهپرورش به ايجاد رشته وزارت آموزش و
 هباراي دردارد؛ شواهد متقاعد كننده كرده كه اين گرايش با اهداف اصلي كاردانش تعارض

به نظر  ت وها فراهم نشده اسهاي مهارتي كاردانش براي فراگيران اين آموزشآموزش هفايد
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در مقابل  اند وهايي را از دست دادهاند، فرصترسد كساني كه وارد شاخه كاردانش شدهمي

 اند. هيچ فرصت معناداري را به دست نياورده
يكي از اهداف برنامه كاردانش كاهش دادن  تقاضاي اجتماعي براي ورود به دانشگاه و 

درصد  80پيدا كرده است؟ حدود بود. آيا اين هدف تحقق  تعديل فشار پشت كنكور
اند و اين پاسخ منفي در بسياري پرورش به اين پرسش پاسخ منفي داده كارشناسان آموزش و

براي توجيه نظر خود به  از اسناد پژوهشي منعكس شده است. كارشناسان مصاحبه شونده
 اند:موارد زير اشاره كرده

طوري كه جامعه ما بسيار باالست. به گرايي، تب كنكور در در اثر شيوع فرهنگ مدرك -1
دانند. داليل متقاعد ها راه موفقيت فرزندان خود را ورود به دانشگاه ميبسياري از خانواده

ها بخواهند از انگيزه وتمايل خود براي ورود فرزندان خود ها به اتكاي آناي كه خانوادهدهكنن
 نظر كنند، وجود ندارد.به دانشگاه صرف

توان انتظار التحصيالن كاردانش فراهم نيست، نميفرصت اشتغال براي فارغ وقتي كه -2
تحصيل تنها راهي است كه  هداشت تقاضا براي ورود به دانشگاه كاهش يابد. درنتيجه، ادام

توانند در پيش  متوسطه، مي هالتحصيالن دورالتحصيالن كاردانش، همانند ساير فارغفارغ
 بگيرند.
گرايي كاسته  مدرك هفشار كنكور و روحي كاردانش نه تنها از هرنامبرخالف اهداف ب -3

مراكز آمادگي براي كنكور  هاي آزاد ونشده بلكه اين روحيه تقويت شده است، بازار آموزشگاه
طوري كه در حال  اي افزايش يافته است. بهفزاينده طورورود به دانشگاه به هانگيز تر شده وداغ

آموزان كاردانش به هايي كه براي جذب دانشرهاي كشور اطالعيهحاضر در بسياري از شه
 براي همگان قابل مشاهده است. گير وشود، بسيار چشمهاي كنكور پخش ميكالس

 گيري نتيجه
هاي مهارتي شود كه عملكرد برنامه آموزشاز مجموعه شواهد موجود چنين استنباط مي

كاردانش  هاجراي برنام هآميز نبودن تجربقيتآميز نيست. موفشاخه كاردانش چندان موفقيت
توان به يك يا چند عامل شناخته شده نسبت داد. ارزشيابي دقيق عملكرد در ايران را نمي

هايي است كه همواره برنامه كاردانش مستلزم توجه كافي به بافت فرهنگي و مجموعه نظام
هاي جامعه را به شدت تحت ظامدرحال تعامل هستند. نظام اقتصادي آلوده به رانت، ساير ن

اي  ي فني و حرفهها ي آموزشها و سامان يافتن برنامه دهد. به همين دليل، سرتأثير قرار مي
. اختالل در نظام اقتصادي كشور و يت اقتصادي كشور و بازار كار استمستلزم بهبود وضع

هاي آموزش وفقيت برنامهتواند م غلبه آن بر اقتصاد توليدي مي رواج اقتصاد مبتني بر داللي و
 رساني و  اطالعهاي مهارتي، را تهديد كند. بنابراين،  هاي آموزشو پرورش، به ويژه برنامه

ربط و تضمين تعهد آنان به مشاركت مسئوالنه در اجراي هاي ذيموقع گروه توجيه كافي و به
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كمي و اتخاذ  هتوسع برنامه و همچنين،  بازبيني و اصالح برنامه وتمهيد مقدمات اجرا، توقف

كيفي برنامه كاردانش براساس معيارهاي اقتصادي و فرهنگي كشور  هتدابير مؤثر براي توسع
 رسد.  نظر مي ضروري به

 منابع 
شاخه كاردانش نظـام جديـد    هبرخي عوامل مرتبط با توسع، )1376( ؛آبادي، حابراهيم

تهـران:   ،نامـه) پايان ( آموزش متوسطه در مناطق آموزش وپرورش شهر تهران
 دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي.

تأثير تحصيل در شاخه كاردانش بر سطح حرمت خود و سالمت  ،)1382( ؛اسداللهي، م
هاي  آموزان دختر پايه دوم و سوم دبيرستان عمومي و پيشرفت تحصيلي دانش

 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. ،نامه)پايان( شهر تهران
آموزان در رابطه با برخي عوامل دانش نظرات دبيران مشاور و ،)1375( ؛ح ،افشـاري، غ 

پايـان   ( گرايش به شاخه كاردانش نظام جديد متوسطه در شهرستان دزفـول 
 تهران: دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران. ،نامه)

ـ  التحصيالن رشتهبررسي وضعيت اشتغال فارغ ،)1382(؛ برزگـر، م  كشـي  ههـاي نقش
آمـوزش و   ،هـاي تهـران   حسابداري شاخه كاردانش در شهرسـتان  ساختمان و

 هاي تهران.  پرورش شهرستان
اي و كاردانش  هاي آموزشي مدارس فني و حرفه بررسي فرآورده ،)1384( ؛اي، ببرقـه 

سـازمان آمـوزش و    ،1376-1381هـاي   هاي دخترانه شهر يزد در سال هنرستان
 پرورش استان يزد.

هاي موجود شاخه كاردانش نظام جديد آمـوزش  بررسي نارسائي ،)1376( ؛ي، مبشـارت 
هاي تحت آموزان پسر دبيرستاندانش متوسطه ازديدگاه مديران، هنرآموزان و

 ،نامـه) پايان ( 1374-75پوشش اين نظام در استان خراسان در سال تحصيلي 
 م تربيتي.تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده روانشناسي وعلو

وضعيت امروز كاردانش. نگاه بـه رويـدادهاي آمـوزش و     ،)1377( ؛تكميل همـايون، غ 
 5، ص61 هسال نهم، شمار پرورش،
التحصـيالن كـاردانش در   بررسـي وضـعيت  اشـتغال فـارغ     ،)1379(؛ جاللي پور، ي

هـا  پرورش شهرسـتان  آموزش و ،هاي استان تهران در سه سال گذشتهشهرستان
 تهران. 

آموختگـان   بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش ،)1383( ؛الـف نيون، حسي
 اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان. ،كاردانش استان خراسان و شهر مشهد
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التحصيالن شـاخه  كارآيي فارغ بررسي وضعيت شغلي و ،)1377( ؛الـف  ،حق پرست، ن

پرورش اسـتان   اره كل آموزش واد ،كاردانش عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران
 مازندران.

ارزشيابي شاخه كاردانش در نظـام جديـد آمـوزش     ،)1374( ؛الف لويي كهريزي،حمزه
آموزان سراسر دانش متوسطه ازديد مديران، مشاوران، مربيان پرورشي، اوليا و

تهـران: دانشـگاه تربيـت معلـم، دانشـكده       ،پايان نامـه) ( 1373-74كشور در سال
 ي وعلوم تربيتي.روانشناس

هاي رسمي مهارتي شاخه كاردانش بـا  بررسي رابطه آموزش ،)1380( ؛الف ،حنيفي، ع
آمـوزش   ،اسـتان كردسـتان   74ال  72هـاي  التحصيالن در سـال اشتغال فارغ

 وپرورش استان كردستان. 
آموختگان شـاخه   بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش ،)1380(؛ عخـاني،  

 سازمان آموزش و پرورش استان خراسان. ،ستان خراسانكاردانش ا
 مربيـان) شـاغل در  ( ارزشيابي نيروي انساني ،)1384( ؛قدسي، پ و ؛درفش كاويان، س

 پژوهشكده تعليم وتربيت.  ،واحدهاي آموزشي شاخه كاردانش تهران
مـه  اآمـوزان بـه اد  بررسي وضعيت و عوامل عدم گرايش دانش ،)1375(؛ سليماني، ق
مشاوران  آموزان، دبيران، مديران ول در شاخه كاردانش از ديدگاه دانشتحصي

 پرورش استان چهار محال و بختياري.  آموزش و ،در استان چهارمحال و بختياري
اي بر بهبود حرفه فني و بررسي تأثير نرخ سرانه كاردانش و ،)1381( ؛سوداگري، بهروز

گاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و    دانشـ ،كيفيت آموزشي هنرجويان استان كردستان
 تحقيقات.

هـاي كـاردانش بـا     طراحي الگوي انطباق و سازگاري رشـته  ،)1385( ؛م شريعت زاده،
 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. ،نيازهاي بازار كار در شهر تهران

آمـوزان شـاخه كـاردانش    منـدي دانـش  ميـزان عالقـه   ،)1375( ؛شهسواري فـرد، ع 
 1374 -75ز نسبت به شاخه كاردانش در سـال تحصـيلي  هاي شيرادبيرستان

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران.، تهران،پايان نامه كارشناسي ارشد)(
هاي شاخه كاردانش با توجه به اهداف از  گزارش ارزشيابي آموزش،)1383( ؛ر صـابري، 

 سازمان آموزش و پرورش استان كرمان. ،پيش تعيين شده در استان كرمان
نگـاهي تحليلـي بـر عملكـرد      ،)1385( ؛، ركيامنش، ع و ؛ر ،ك؛ زين آبادي، ح صالحي،

هاي  هاي كاردانش: موردي از ارزشيابي كيفيت بروندادهاي هنرستان هنرستان
ي آموزشـي،  هـا  پژوهشـي نـوآوري   –فصلنامه علمي  ،شهر تهران 2كاردانش منطقه 

 سال پنجم. 16 هشمار
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رضايت مديران صنايع و صاحبان حرَف و مشاغل بررسي ميزان  ،)1383(؛ ر ،عابدي، غ

اي و كـاردانش   هـاي فنـي و حرفـه    التحصـيالن آموزشـگاه   از عملكرد فـارغ 
 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. ،شهرستان زرين شهر

آموختگـان   بررسي وضعيت  و عوامل مرتبط با اشـتغال دانـش   ،)1380( ؛عطاريـان، ن 
 رورش استان خراسان. آموزش وپ ،شاخه كاردانش مشهد

آموزان نظام جديد آموزش متوسـطه نسـبت بـه    نگرش دانش ،)1374( ؛، حغريـب، م 
 ،-75هـاي شهرسـتان اراك در سـال تحصـيلي     شاخه كاردانش در دبيرستان

 پرورش استان مركزي. آموزش و
تا  1374هاي آموختگان سالبررسي وضعيت اشتغال دانش ،)1380( ؛، بآبـادي، م فتح

 پرورش استان مركزي.  آموزش و ،كاردانش استان مركزي هشاخ در 1376
ي هـا  اي در حال گذار: پژوهشي در برنامه آموزش حرفه ،)1378( ؛الـف  ،ع ،محمد بيگي

چـاپ  (  )1391تأليف گرت لوز، ( درسي هفت كشور براي حرفه آموزشي مداوم
 )1991( : انتشارا ت مدرسه گرت لوز تهران ،دوم )

كـاردانش اسـتان   التحصـيالن  سي وضعيت اشتغال فـارغ برر ،)1381( ؛الـف لرستاني، 
 پرورش استان كرمانشاه.   آموزش و ،كرمانشاه

اي هـاي فنـي وحرفـه   بررسي مشكالت اجرايـي ارائـه آمـوزش    ،)1380( ؛لنكراني، م
وكاردانش در واحدهاي آموزشي شهر اصفهان ازديدگاه هنرجويان، هنرآموزان 

 پرورش استان اصفهان. آموزش و ،1379-80مديران در سال تحصيلي  و
اي در ايـران از  بررسي عوامل مؤثر در ايجاد مدارس فني وحرفه ،)1370(؛ مرجاني، ب

تهران: دانشگاه تهـران، دانشـكده    ،پايان نامه كارشناسي ارشد)( دارالفنون تا امروز
 علوم تربيتي. روانشناسي و

شاخه كاردانش در ارتباط بـا اشـتغال   ميزان اثربخشي بررسي  ،)1376( ؛مهدي زاده، ع
آمـوزش و   ،در استان كرمـان  1371-75هاي التحصيالن اين شاخه در سال فارغ

 پرورش استان كرمان.  
آمـوزان شـاخه   التحصيالن مهـارت بررسي ميزان اشتغال فارغ ،)1379( ؛م ميرهادي،

 آمـوزش وپـرورش   ،1379كاردانش در مشاغل مرتبط در استان اصفهان در سال 
 استان اصفهان. 

هاي برنامه آموزشي نظام جديـد آمـوزش   بررسي برخي ويژگي ،)1376( ؛، مميري، ن
 نامـه). پايان( هاي كشاورزيهنرآموزان هنرستان كشاورزي ازديدگاه مديران و

 تهران: دانشگاه تربيت مدرس.
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اخه آموزان شرابطه بين رشته تحصيلي وشغل موردانتظار دانش ،)1375( ؛الفنويدي، ا

ريـزي  برنامـه  تهران: وزارت آموزش وپرورش، دفتر تـأليف و ، كاردانش در شهر تهران
 اي).فني وحرفه( درسي آموزش متوسطه

هـاي  آموختگان رشتهرسي وضعيت اشتغال مهارتبر ،)1382( ؛برزگر، م و ؛الفنويدي، ا
شماره  فصلنامه تعليم وتربيت. سال نوزدهم، ،كامپيوتر و الكترونيك شاخه كاردانش

 .106تا  65صفحات  .75
. ايراهنماي عملي ارزشيابي جامع برنامه آموزش فني وحرفـه  ،)1383( ؛الـف نويدي ، 

 تهران : پژوهشكده تعليم و تربيت
 ،اي آموزش فني و حرفه ،)1384( ؛الـف  بدري، ن، و ؛ع ، الف؛ برزگر، م؛ اسماعيلي، م،نويدي

گـروه پژوهشـي     كده تعلـيم و تربيـت،  جلد چهـارم). تهـران: پژوهشـ   ( چكيده تحققات 
 اي. هاي فني و حرفه آموزش

 چـاپ چهـارم)  ( كليات نظام جديدآموزش متوسطه، )1373(؛ وزارت آموزش و پرورش
  .تهران صنايع آموزشي،

ل ومشكالت شاخه كاردانش در استان كردستان ئبررسي مسا ،)1376( ؛ماللهي، هيبت
، اسب جهت بهبـود وضـعيت موجـود   هاي منحلارائه راه و 1375-76درسال 

 پرورش استان. كردستان: اداره كل آموزش و
 

 
 



 
 

  دانشجويان اي حرفه و فني هاي مهارت نيازسنجي
 گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه موردي:ه مطالع

 1محبوبي رضا محمد دكتر
 2فلوردي ميرست الهه

 چكيده
 نقش و اي حرفه و فني آموزش اهميت بر شدن، جهانيه پديد ظهور و فناوري سريع بسيار رشد

 دانشگاهي جوار اي حرفه و فني يها آموزش رو  اين از است. ودهافز اقتصاديه توسع در آن كليدي
 شناسايي تحقيق اين هدف باشند. ماهر آموختگان دانش تربيت در كليدي نقش ايفاگر توانند مي

 بود. گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه دانشجويان اي حرفه و فني يها مهارت نيازهاي
ه شيو به كه بودند دانشجو 290 شامل مطالعه مورد جمعيت و يشيپيما نوع از و توصيفي تحقيق

 روايي كه بود اي پرسشنامه تحقيق ابزار شدند. انتخاب تحقيق نمونه عنوان به آنان از نفر 130 تصادفي
  هب بازنگري و اصالح مرحله چند از بعد اي حرفه و فني كارشناسان نظرات از استفاده با آن محتوايي

 ضريب مقدار پرسشنامه، اعتبار تعيين جهت پيشاهنگ آزمون انجامه نتيج در ينهمچن آمد. دست
 نسخه SPSS آماري افزار نرم از استفاده با اطالعات تحليل و تجزيه آمد. دست  به 82/0 كرونباخ آلفاي

 فني آموزش يها دوره برگزاري به زيادي تمايل دانشجويان اكثر داد نشان حاصل نتايج شد. انجام 16
 خارجه هايزبان در گوناگون هايمهارت آموزش ،شخصيه رايان  ميعمو كار تعمير با مرتبط اي حرفه و
 براي بيشتري اهميت پسران با مقايسه در دختران همچنين دارند. كامپيوتر با كار هايمهارت و

 با اي حرفه و فني آموزش يها دوره اجراي به توجه قائلند. اي حرفه و فني متنوع هايآموزش برگزاري
 اين پيشنهادهاي جمله از آنان، مشاركت با و آنان فراغت اوقات زمان در دانشجويان، نيازهاي به توجه

   است. تحقيق
 

 كشاورزي. دانشجو، ،اي حرفه و فني آموزش نيازسنجي، كليدي: واژگان

                                                                                                                
                             Email: mahboobi47@gmail.com ،كشاورزي آموزش و ترويج گروه علمي تئهي عضو و دانشيار .1
  .يكشاورز آموزش و جيترو يكارشناس مقطع جويدانش .2
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 مقدمه
 اي حرفه و فني هايآموزش به توجه بدون عام معني به توسعه امروز فراصنعتي جهان در

 آن از و توليد نيروهاي در كيفي و عميق انقالبي فني، - علمي انقالب داشت. نخواهد مفهوم
 اي حرفه و فني هايآموزش است. آورده وجود به توليد هايروش و انساني نيروي در جمله
 دنماي آماده كار و كسب و حرفه شغل، احراز براي را فرد تواند مي كه است هاييفعاليت انجام

 در را هامهارت كسب هاآموزش اين دهد. افزايش آن انجام در را وي توانايي و كارايي يا
 هايبخش در و شغل به مربوط خاص هايدانش همراه                                               به وابسته علوم و تكنولوژي راستاي
  دهد. مي ارائه فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، مختلف

 هستند. وياندانشج اي حرفه و فني هايآموزش مخاطب مهم هايگروه از كيي
 و اجتماعي نيازهاي داراي انسان عنوان به اوالً كه هستند جواني و پويا منابع دانشجويان

 فردي به منحصر نيازهاي موقعيتي، و تحصيلي خاص شرايط دليل به ثانياً و بوده فرهنگي
 آموزش اصلي هدف كه آنجايي از است. مانده مغفول صخا شرايط اين حدي تا كه دارند
 در جانبه همه و بعدي چند جريان يك پرورش و باشد مى ماهر انسانى نيروى پرورش عالي،
 الزم باشد مي اجتماعي و فرهنگي ويژه به و اخالقي عاطفي، شناختي، جسماني، هايزمينه
 مراحل از گذار به منوط جامعه، يك تربيت گيرد. قرار خاصي توجه مورد مربوطه ابعاد است

 همكاران، و عصاره( شوند تربيت بايد هاانسان نيز جامعه هتوسع براي و است عملي و فكري
1390(. 
 و خواست با منطبق اثربخش آموزشي هايبرنامه تدوين و تهيه ريزي،برنامه منظور  به 
 گردد. مشخص سنجي نياز فرآيند طريق از آموزشي نيازهاي كه است الزم فراگيرانه عالق
 هئارا شان نيازهاي با متناسب اي حرفه و فني هايآموزش دانشجويان به بتوان كه اين براي
 در اقدام اولين سنجي نياز ).1386 خيري،( شود استفاده سنجي نياز از است الزم نمود

 فرآيند از عبارت نيازسنجي ).1383 همكاران، و يارمحمديان( شود مي محسوب ريزي برنامه
 عمل براي هااولويت تعيين و نيازها گيري اندازه موجود، وضع كردن مشخص اهداف، تعيين

 آموزشي سيستم يك نياز پيش آموزشي نياز شناخت و بررسي ).1390 همكاران، و عصاره(
 طور به و آموزشي هايدوره طراحي و تدوين در عامل ترينكننده تعيين نيازها است. موفق
  ).1383 همكاران، و يارمحمديان( هستند موزشآ فرآيند كلي
 و تعيين ها،انسان پرورش منظور  به هادانشگاه هاىليتؤمس و وظايف ترين مهم از يكى 

 نيازهاى به دادن پاسخ و آنها مينأت رهگذر از تا است دانشجويان نيازهاى تشخيص
 هستند كشور آينده هاىنسل واقع در كه آنها موفق و صحيح تربيت به توان هب دانشجويان

 جمله از آموزشى نيازهاى يابد. مي ضرورت نيازها بندياولويت دليل همين  به شود. پرداخته
 لحاظ به عالى آموزش هحوز در آيند. مى شمار به تحصيلى مختلف مقاطع در نيازها ترينمهم
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 و بررسى اهميت جامعه، و كار بازار به آنان ورود و التحصيالن فارغ معلومات بودن كاربردى
 عالى آموزش يك هاىويژگى جمله از باشد. مى گرجلوه بيشتر آموزشى نيازهاى شناسايى

 تحليل تشريح در ،داند مي محورى دانشجو فلسفه و جامعه آموزشى نيازهاى به توجه موفق
 و نظرات بايد االمكان حتي آموزشي، موفقيت كسب براي تالش در و نيازها)، برآورد( اختالف

 منظور را آموزشي نظام در مربوط) و تابع هايسيستم( كار اندر دست هاي گروه يازهاين
 مسائل نظرانصاحب و اولياء ،فراگيران از است عبارت محدود صورت به هاگروه اين نمائيم.

 .)1390 همكاران، و عصاره( آموزشي فراگرد مجريان يا مربيان ،اجتماعي و روانشناختي
 است. شده انجام مهارتي و اي حرفه هايآموزش سنجي نياز مورد در مختلفي تحقيقات  

 زنان آموزشي نيازسنجي هدف با تحقيقي در )1390( همكاران و شائمي كه اين جمله از
 با آشنايي بازاريابي، هحوز در آنان آموزشي نياز بيشترين دريافتند اصفهان شهر كارآفرين
 در ؛مالي هاي نسبت انواع با آشنايي حسابداري، و اليم مديريت هحوز در ؛الملل بين بازاريابي

 به مربوط عمليات، و توليد مديريت هحوز در ؛كار قانون با آشنايي ،قانوني و حقوقي هزمين
 مربوط كاركنان، امور و انساني منابع مديريت هزمين در و زمان و كار گيري اندازه هاي تكنيك

 ارزيابي مورد در )1387( همكاران و راد پزشكيه مطالع بود. شغل احراز شرايط تعيين به
 و مازندران هاي استان كشاورزي آموزش مراكز كشاورزي مربيان اي حرفه آموزشي نيازهاي
 با آشنايي اينترنت، با آشنايي اولويت، ترتيب  به مربيان آموزشي نيازهاي داد نشان گلستان

  حل روش با آشنايي و فراگيران در يادگيري انگيزه هدايت و ايجاد ارزشيابي، هاي روش
  است. بوده لهئمس

 محيط اثرات ارزيابي درس آموزشي نيازسنجي در )1390( همكاران و گلدوز صنايع
 درس نظري واحد تكميل منظور به عملي واحد ارائه به نياز دانشجويان اكثر دريافتند زيستي

 نياز مورد آموزشي ايدوره سنجينياز مطالعه در )1390( حسيني و كواري .اند نموده اعالم را
 آموختگان دانش و دانشجويان در كاريابي و كارآفريني ايجاد منظور  به پيشنهادي و

 نيازهاي و نظري هايآموزش بين گرفتند نتيجه كشور جنوب پزشكي علوم هاي دانشگاه
 موختگانآ دانش و دانشجويان آموزشي نيازهاي و دارد وجود تفاوت مطالعه مورد افراد شغلي

 با كار و انگليسي زبان آموزش بر كيدأت و داشته چشمگيري تغييرات كار بازار با متناسب
 توجه كمبود همچنين .گيرد قرار خاص توجه مورد آموزشي هايدوره در بايد رايانه

 به آموختگان دانش و دانشجويان اصرار و كارآفريني و نوآوري خالقيت، همقول  به دانشجويان
 دارد كارآفرين و خالق هروحي ايجاد در آموزشي سيستم ضعف از نشان دولتي مشاغل كسب

  طلبد. مي را اساتيد و دانشجويان براي تكميلي هايآموزش ارائه به مسئولين تر بيش توجه كه
 و انطباق عدم كشور عالي آموزش نظام راه سر بر مهم هايچالش از يكي كه آنجا از

 باشد مي كار بازار نيازهاي و توقعات و آموزشي نظام يدادها برون بين الزم سازگاري
 در اي حرفه و فني هايآموزش هتوسع داشت انتظار توان مي ،لذا ؛)1384 همكاران، و چيذري(
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 اشتغال و كار بازار نياز مورد هايمهارت و نگرش دانش، نندهك فراهم تواند هب دانشگاهي مراكز

 به منوط دانشگاهي درون اي حرفه و فني آموزش هايمهبرنا توفيق اما باشد. دانشجويان در
 در شود. مي محسوب هاآموزش اين ريزي برنامه در اقدام اولين كه است آموزشي سنجي نياز
 دانشجويان)( نفع ذي هايگروه نيازهاي و نظرات اساس  بر آموزشي نيازسنجي بين اين

 و سازد مي فراهم بينانه واقع اي گونه به آموزشي هايدوره تدوين و طراحي جهت را اي زمينه
 دانشگاهي درون هايآموزشه زمين در ايحرفه و فني آموزش سازمان اهداف شود مي موجب
 كه گرفت شكل يديكل الؤس نيا به پاسخ راستاي در حاضر قيتحق اساس  اين بر يابد. تحقق

 جمله از و كشور دانشگاهي مراكز در اي حرفه و فني هايآموزش طرح اجراي به توجه با
 اي حرفه و فني هايمهارت نيازهاي گرگان، طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه

 راستاي در ؟است آموزشي هايدوره كدام برگزاري خواهان گروه اين و است كدام دانشجويان
 اي هحرف و فني هايمهارت نيازهاي ييشناسا تحقيق اين كلي هدف ،الؤس اين به پاسخ

  .است بوده گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه دانشجويان

 تحقيق شناسي روش
 كشاورزي علوم دانشگاه دانشجويان اي حرفه و فني هايمهارت شناسايي قيتحق نيا از هدف

 و پيمايشي نوع از و توصيفي تحقيق .شد انجام 1392 سال در كه بود گرگان طبيعي منابع و
 از نفر 130 تصادفيه شيو  به كه بودند دانشجويان از نفر 290 شامل مطالعه مورد جمعيت

 محتوايي روايي كه بود اي پرسشنامه تحقيق ابزار شدند. انتخاب تحقيق نمونه عنوان به آنان
 انجام نتيجه در همچنين آمد. دست به اي حرفه و فني كارشناسان نظرات از استفاده با آن

 دست به 82/0 كرونباخ آلفاي ضريب مقدار مه،پرسشنا اعتبار تعيين جهت پيشاهنگ آزمون
 40 و دانشجويان خانوادگي و فردي هايويژگي مورد در الؤس 19 شامل پرسشنامه آمد.

 اطالعات تحليل و تجزيه بود. دانشجويان نياز مورد اي حرفه و فني هايمهارت مورد در الؤس
 شامل استفاده مورد آماري هايشرو شد. انجام 16 نسخه SPSS آماري افزار نرم از استفاده با

 استنباطي آمار و تغييرات) ضريب و معيار انحراف ميانگين، درصد، فراواني،( توصيفي آمار
 بود. ميانگين) مقايسه و همبستگي(

  نتايج
 اكثـر  انـد.  داده تشـكيل  پسـران  را نفر 50  و دختران را پاسخگويان از نفر 80 داد نشان نتايج

 داراي آنـان  اكثـر  انـد.  بـوده  سـال  5/22 سن ميانگين داراي شهر، كنسا و متولد پاسخگويان
 صـنايع  ،درصد) 0/10 معادل نفر 13( كشاورزي آموزش و ترويج هايرشته در و تجربي ديپلم
 مـواد  مهندسـي  گـرايش  غـذايي  صنايع ،درصد) 9/6 معادل نفر 9( مواد تبديل گرايش غذايي

 معـادل  نفـر  9( نباتـات  اصالح )،درصد 9/6 عادلم نفر 9( زراعت ،درصد) 7/7 معادل نفر 10(
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 )،درصـد  5/8 معادل نفر 11( پزشكي گياه درصد)،7/7 معادل نفر 10( خاك علوم ،درصد) 9/6

 )،درصـد  2/9 معـادل  نفـر  12( آب مهندسـي  )،درصـد  9/6 معـادل  نفـر  9( كشاورزي اقتصاد
 علـوم  )،درصد 5/8 عادلم نفر 11( باغباني )،درصد 5/8 معادل نفر 11( كشاورزي هاي ماشين

 )درصد 9/6 معادل نفر 9( دام گرايش دام علوم و )درصد 4/5 معادل نفر 7( طيور گرايش دام
 حـدود  اسـت.  هبود دار خانه آنان اكثر مادر شغل و آزاد آنان اكثر پدر شغل اند. تحصيل مشغول

 در شـركت  سـابقه  فاقـد  و كشـاورزي ه زمينـ  در كـار  بـه  اشـتغال ه سابق فاقد آنان درصد 75
 هـاي دوره برگـزاري  خواسـتار  آنـان  از نيمـي  از بـيش  اند. بوده اي حرفه فني آموزش هاي دوره

 دوره برگزاري زمان ترين مناسب را شنبه پنج روز بوده، دانشگاه درون اي حرفه و فني آموزش
 اند. كرده معرفي
 مهـارتي  نيازهاي ترين مهم ،شده انجام بندي اولويت و تغييرات ضريب مقادير به توجه با  

 هايزبان در گوناگون هايمهارت آموزش ،شخصي رايانه عمومي كار تعمير شامل پاسخگويان
 در اسـت.  و...) ورد پاورپوينـت،  اكسـس،  اكسل،( كامپيوتر با كار هفتگانه هايمهارت و خارجه

 كار آموزش ،و... عروسك كفش، ف،يك لباس، يطراح آموزش چون مهارتي نيازهاي حال عين
 نظـر  از چرم و سفال ،شهيش صدف، يرو ينقاش آموزش و و...) يتراشكار معرق،(  چوب يرو

 ).1 جدول( اند داشته را اهميت كمترين آنان
 

 نياز مورد اي حرفه و فني هايمهارت مورد در پاسخگويان هايديدگاه )1( جدول

 هاگويهرديف
ميانگين

 1 دامنه( 
 )5 تا

 انحراف
 معيار

 ضريب
 تغييرات

اولويت

 WEB 053/4 809/0 246/0 14 وب صفحات طراح 1
 1 174/0 742/0 261/4 شخصي رايانه عمومي كار تعمير 2

 زبان مثل( كامپيوتر ينويس  مهبرنا 3
ASP.NET ، JAVA (...8 215/0 874/0 053/4 و 

 كامپيوتر با كار هفتگانه هايمهارت 4
 3 195/0 846/0 323/4و...) ورد، پاورپوينت، اكسس، اكسل،(

 13 243/0 926/0 800/3فيس) فلكسي( تبليغاتي تصاوير طراح 5
 GPS 684/3 071/1 290/0 31 كارور 6

 با جغرافيايي اطالعات سيستم كارور 7
 ARC GIS افزار نرم

669/3 986/0 266/0 20 

 بعدي سه هايسازه طراح و تحليلگر 8
 ETABS برنامه با

461/3 911/0 263/0 19 
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 هاگويهرديف
ميانگين

 1 دامنه( 
 )5 تا

 انحراف
 معيار

 ضريب
 تغييرات

اولويت

 Sql serverاطالعاتي بانك ربركا 9
access 

423/3 987/0 288/0 30 

 15 256/0 956/0 723/3 تصوير گر تدوين آموزش 10
 6 212/0 868/0 076/4 عمومي عكاسي آموزش 11
 5 209/0 875/0 176/4 ديجيتال عكاسي آموزش 12

-زبان در گوناگون هايمهارت آموزش 13
 2 180/0 818/0 530/4 خارجه هاي

ه شيو و نويسي گزارش اصول 14
 اداري نگاري نامه

192/4 932/0 222/0 9 

 10 228/0 970/0 238/4 كارآفرينيه دور 15

 اجراي و ريزي برنامهه شيو آموزش 16
 پروژه

253/4 856/0 201/0 4 

 مقدماتي( عمومي حسابداري آموزش 17
 23 271/0 002/1 692/3 تكميلي) و

  Sas Spss( تخصصي افزار نرم كاربر 18
Mintab( 738/3 089/1 291/0 32 

 16 257/0 044/1 053/4 گلخانه كار كشت آموزش 19
 27 282/0 101/1 892/3 دارويي گياهان توليد آموزش 20
 21 267/0 008/1 769/3كشاورزي پسماندهاي مديريت آموزش 21
 24 272/0 068/1 923/3 زراعي محصوالت توليد آموزش 22
 25 279/0 072/1 830/3 كودآلي توليد 23
 33 293/0 105/1 761/3 و... اي دكمه صدفي، قارچ پرورش 24
 22 269/0 070/1 969/3 باغي محصوالت توليد 25
 26 281/0 068/1 792/3 كمپوست ورمي توليد 26
 34 311/0 143/1 669/3 طيور و دام پرورش 27
 37 328/0 168/1 553/3 ماهي پرورش 28
 17 258/0 983/0 800/3 ندگينويس 29

و چيني حروف تايپ، خدمات آموزش 30
 مجالت و كتاب بندي صفحه

061/4 931/0 229/0 11 
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 هاگويهرديف
ميانگين

 1 دامنه( 
 )5 تا

 انحراف
 معيار

 ضريب
 تغييرات

اولويت

 ، شيشه صدف، روي نقاشي آموزش 31
 38 347/0 156/1 323/3 و... چرم ، سفال

 36 323/0 049/1 246/3 و... كتب صحافي آموزش 32

 معرق،( چوب روي كار آموزش 33
 39 353/0 176/1 323/3 و...) تراشكاري

 كيف،كفش، لباس، طراحي آموزش 34
 40 404/0 280/1 161/3 و... عروسك

 و آپارتماني گياهان پرورش آموزش 35
 28 286/0 085/1 784/3 زينتي

 بخش در الكترونيكي تجارت آموزش 36
 7 214/0 866/0 038/4 كشاورزي

 12 230/0 919/0 992/3كامپيوتري افزارهاي نرم تهيه آموزش 37
 29 287/0 087/1 784/3 منزل داخلي دكوراسيون آموزش 38
 18 262/0 014/1 869/3 خودرو تعميرات آموزش 39

 ساختمان عمومي كارهاي آموزش 40
 35 314/0 142/1 630/3 و...) كشي لوله كشي، سيم(

 

 ازين مورد ياحرفه و يفن يهامهارت مورد در موجود تفاوت بودن دارمعني بررسي نتايج
 مهارت نيازهاي بين داريمعني تفاوت داد نشان جنسيت حسب بر مختلف هايگروه بين
 دارويي، گياهان ديجيتال، عكاسي عمومي، عكاسي ، GIS هايزمينه در ايحرفه و فني

 باغي، محصوالت توليد خوراكي، قارچ پرورش آلي، توليدكود كشاورزي، پسماندهاي مديريت
 پرورش لباس، طراحي چوب، روي كار صحافي، سفال، روي نقاشي كمپوست، ورمي توليد

 گروه دو بين ساختمان عمومي كارهاي و خودرو تعمير داخلي، دكوراسيون آپارتماني، گياهان
 گفت توان مي ميانگين مقادير به توجه با كه ايگونه به دارد وجود پسر و دختر دانشجويان

 قائلند. اي حرفه و فني متنوع هايآموزش برگزاري براي بيشتري اهميت دختران كلي طور به
 كارهاي و خودرو تعمير ،GIS چون هاييمهارت آموزش برگزاري اهميت پسر پاسخگويان

 آموزش برگزاري اهميت دختر پاسخگويان و انددانسته بيشتر را ساختمان عمومي
 پسماندهاي مديريت رويي،دا گياهان ديجيتال، عكاسي عمومي، عكاسي چون هايي مهارت

 ورمي توليد باغي، محصوالت توليد خوراكي، قارچ پرورش آلي، توليدكود كشاورزي،
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 گياهان پرورش لباس، طراحي چوب، روي كار صحافي، سفال، روي نقاشي كمپوست،
  ).2جدول( انددانسته بيشتر را داخلي دكوراسيون و آپارتماني

 

 يا حرفه و يفن هايمهارت به مربوط ميانگين قايسهم آزمون نتايج)2( جدول
 تجنسي حسب بر مختلف هايگروه بين ازين مورد 

 سطح
 Z U داري معني

 ميانگين
تعداد اي رتبه  متغير

 بندي گروه
آموزشي يها دوره

012/0 524/2 5/1502 46/75 
28/59 

50
80

 پسر
 GIS دختر

03/0 172/2 5/1574 98/56 
82/70 

50
80

 پسر
 دختر

 عمومي عكاسي

019/0 352/2 5/1542 35/56 
22/71 

50
80

 پسر
 دختر

 ديجيتال عكاسي

019/0 352/2 5/1386 22/53 
18/73 

50
80

 پسر
 دختر

 دارويي گياهان

05/0 958/1 5/1608 66/57 
4/70 

50
80

 پسر
 دختر

 پسماندهاي مديريت
 كشاورزي

024/0 261/2 5/1547 44/56 
16/71 

50
80

 پسر
 خترد

 آلي توليدكود

036/0 098/2 5/1579 08/57 
76/70 

50
80

 پسر
 دختر

خوراكي قارچ پرورش

01/0 568/2 5/1491 32/55 
86/71 

50
80

 پسر
 دختر

باغي محصوالت توليد

019/0 5/2- 5/1527 05/56 
42/71 

50
80

 پسر
 دختر

كمپوست ورمي توليد

001/0 388/3 5/1323 94/51 
98/73 

50
80

 پسر
 دختر

 سفال روي نقاشي

001/0 319/3 5/1343 37/52 
71/73 

50
80

 پسر
 دختر

 صحافي

02/0 325/2 5/1528 07/56 
39/71 

50
80

 پسر
 دختر

 چوب روي كار

001/0 71/4- 5/1039 29/46 
51/77 

50
80

 پسر
 دختر

 لباس طراحي
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 سطح

 Z U داري معني
 ميانگين

تعداد اي رتبه  متغير
 بندي گروه

آموزشي يها دوره

001/0 268/3 5/1345 41/52 
68/73 

50
80

 پسر
 دختر

 گياهان پرورش
 تمانيآپار

0001/0 01/4- 5/1039 48/49 
51/75 

50
80

 پسر
 دختر

 داخلي دكوراسيون

004/0 892/2 5/1424 01/77 
31/58 

50
80

 پسر
 دختر

 خودرو تعمير

001/0 896/3 5/1214 21/81 
68/55 

50
80

 پسر
 دختر

 عمومي كارهاي
 ساختمان

 گيري نتيجه و بحث
 و داشته اشتغال ودخ و ماهر كار يروين رورشپ در يتوجه قابل قيتوف يمهارت يهاآموزش

 .ندينما نقش يفايا يانسان هيسرما هتوسع جهت در بر انيم راه كي عنوان به توانند يم
 كه چرا است برخوردار مهمي اجتماعي -اقتصادي ثيرگذاريأت و نقش از آموزش گونه اين

 ءارتقا هايزمينه كردن مفراه با و است انساني منابع در گذاريسرمايه از مهمي نوع معرف
 توسعه به مختلف هايزمينه در ،اشتغال و كار بازار نياز مورد هايمهارت و هانگرش دانش،

 مردان و زنان آموزش شامل يا حرفه و يفن آموزش هعمد يها نقش .كند مي كمك اقتصادي
 ءارتقا و يزآموزبا نيچن هم و شد واهندخ وارد كار بازار به كينزد ياندهيآ در كه است يجوان

 يمل يتقاضاها با يآموزش يها برنامه مورد، دو هر در دارند اشتغال يكار به كه يافراد يفيك
 و زاده زينلي( دارد ارتباط كاريب بزرگساالن يبرا يآموزش يها فرصت جاديا و يانسان يروين

 اعالم يازهاين مبناي بر دانشگاهي مراكز در اي حرفه و فني يها آموزش ).1391 زاده، زينلي
 و نگرش دانش، ءارتقا نتيجه در و اثربخش و بينانه واقع آموزشي ساز زمينه دانشجويان، شده

 اين رو  اين از بود. خواهد اشتغال و كار بازار به ورود براي گروه اين نياز مورد هايمهارت
 و اورزيكش علوم دانشگاه دانشجويان اي حرفه و فني يها مهارت نيازسنجي هدف با تحقيق

 پاسخگويان مهارتي نيازهاي ترين مهم داد نشان نتايج درآمد. اجرا به گرگان طبيعي منابع
 و خارجه هايزبان در گوناگون هايمهارت آموزش ،شخصي رايانه عمومي كار تعمير شامل

 نتيجه اين است. و...) ورد پاورپوينت، اكسس، اكسل،( كامپيوتر با كار هفتگانه هايمهارت
 اي لحظه و شگرف يها پيشرفت و ارتباطات و اطالعات فناوري عصر با همگام دهد مي نشان

 افزار نرم و افزار سخت علومه حوز در هستند مند عالقه بيشتر دانشجويان كامپيوتر، علوم در
 مهارته زمين در خارج دنياي با ارتباط هدف با حال عين در و ببينند آموزش كامپيوتر

 زبان به تسلط نيست شكي شود. ديده تدارك آنان براي هاييدوره نيز خارجي هاي زبان
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 آموختگان دانش ورود براي اساسي شروط جمله از كامپيوتر از استفاده مهارت و خارجي
 كواري هاييافته با يافته اين است. شدن جهاني عصر در تجارت دنياي و كار بازار به امروزي

 زبان آموزش هايدوره برگزاري بر خوده لعمطا در كه دارد مطابقت )1390( حسيني و
  اند. كرده كيدأت دانشجويان براي كامپيوتر با كار و انگليسي

 و فني مهارت نيازهاي مورد در دانشجو پسران و دختران بين دار معني تفاوت وجود
 اي حرفه و فني متنوع هايآموزش برگزاري براي دختران بيشتر تمايله دهند نشان ايحرفه
 كارهاي و خودرو تعمير ،GIS چون هاييآموزش اجراي بر بيشتر پسران كه حالي در است.

 اهميت دختران اند كرده كيدأت آنهاست مردانهه روحي با متناسب كه ساختمان عمومي
 دارويي، گياهان ديجيتال، عكاسي عمومي، عكاسي چون هاييمهارت آموزش برگزاري
 باغي، محصوالت توليد خوراكي، قارچ پرورش آلي، توليدكود كشاورزي، پسماندهاي مديريت

 پرورش لباس، طراحي چوب، روي كار صحافي، سفال، روي نقاشي كمپوست، ورمي توليد
 اين روحيه با متناسب بيشتر كه انددانسته بيشتر را داخلي دكوراسيون و آپارتماني گياهان
  است. جنس
 است: ارائه لقاب زير پيشنهادهاي تحقيق هاييافته به توجه با
 هايدوره برگزاري براي زيادي اولويت پسر و دختر دانشجويان اكثر كه اين به توجه با .1

 از الزم تمهيدات شود مي توصيه اند، شده قائل خارجه زبان و كامپيوتر افزار سخت و افزار نرم
  پذيرد. صورت مذكور هايدوره اجراي براي استان اي حرفه و فني سوي
 آموزشي، هايدوره برگزاري در شود مي توصيه ميانگين، مقايسه نتايج به توجه با .2
 متناسب كه هاييدوره برگزاري شود تالش سنجي، نياز بدون هادوره برگزاري از پرهيز ضمن

  اين بر گيرد. قرار مدنظر است كار زاربا در آنان ثرترؤم حضور و پسران و دخترانه روحي با
 قابل آنان عالقه مورد يها زمينه در پسران و دختران براي داگانهج يها دوره برگزاري اساس
   است. توصيه
 دانشجويي هايتشكل و دانشگاه كارآفريني دفتر و استان اي حرفه و فني همكاري با .3
 فضاي تدارك و دانشجويان ذهاب و اياب و رفاهي امكانات تدارك و علمي هايانجمن نظير

 برگزاري زمان شود. گرفته نظر در دانشگاه درون هادوره گزاريبر مكان آن، تجهيز و مناسب
   .شود ريزي برنامه است تعطيل دانشجويان درس هايكالس كه شنبه پنج روز هادوره

 منابع
 اي حرفه آموزشي نيازهاي ارزيابي ،)1387( ؛م چيذري، و ؛س فعلي، ؛ر ،غ ،راد پزشكي

 با گلستان و مازندران هاي استان كشاورزي آموزش مراكز كشاورزي مربيان
 هشمار ،39 هدور ،ايران كشاورزي توسعه و اقتصاد تحقيقات ،بوريچ مدل از استفاده

 .62-55 صفحه .1
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 اي، حرفه و فني آموزش نظام ،1384( ؛د صباغي، و ؛ا نوروزي، ؛م زاده، شريعت ؛م چيذري،

 نقش ملي همايش دومين مقاالت مجموعه ،كشاورزي بخش در كار بازار و اشتغال
-110 ساري. مازندران، اجتماعي. -اقتصادي تحوالت در اي حرفه و فني يها آموزش

133. 
 و بهسازيه زمين در زيتون باغداران آموزشي اينيازه بررسي ،)1386( ؛ش خيري،

 .227ه شمار .جهاد مجله .رودبار شهرستان يايه و روستاي زيتون هاي باغه توسع
 .140-129 صفحه

 آموزشي نيازهاي بررسي ،)1391( ؛ل صفا، و ؛ف كرم، ميري ؛آ كريمي، ؛ر ،رضايي
 همطالع( كارآفريني هزمين در كشاورزي هاي رشته ارشد كارشناسي دانشجويان

  .84-65 صفحه ،3 هشمار ،5 هدور كارآفريني، توسعه .زنجان) دانشگاه موردي:
 يور بهره و ينيكارآفر ،يآموز مهارت ،)1391( ؛ا زاده، زينلي و ؛ل زاده، زينلي

 و كسب مديريت و كارآفريني ملي كنفرانس به شده هئارا مقاله ،آموختگان مهارت
 .15-1 صفحه .بنيان دانش كارهاي

 كارآفرين زنان آموزشي سنجي نياز ،)1390( ؛م خيرمند، و ؛ا ،اعتباريان اكبر ؛ع ،شائمي
 .180-151 صفحه ،3 هشمار ،9 هدور .سياست و توسعه در زن ،اصفهان شهر

 نيازهاى شناسايى ،)1391( ؛ن حزين، و ؛م نسب، برومند ؛ناصر رمي،خ سراج ؛ر ع. عصاره،
 ،اسالمى آزاد دانشگاه كارشناسى دانشجويان پژوهشى و آموزشى فرهنگى

 .64-47 صفحه ،21ه شمار هفتم، سال روانشناسي، در نو يها يافته
 سنجينياز ،)1390( ؛ر ،ا ياوري، و ؛ر ،ح جعفري، ؛م فرخنده، مخدوم س، گلدوز، صنايع

 ،زيستي محيط اثرات ارزيابي درس در ارشد كارشناسي دانشجويان آموزشي
 .24- 17 صفحه ،4 هشمار ،2 سال توسعه، و زيست محيط

 و نياز مورد آموزشي يها دوره نيازسنجي ،)1390( ؛ع ،م حسيني، و ؛ح كواري،
 و دانشجويان در كاريابي و كارآفريني ايجاد منظور به پيشنهادي

 علوم دانشگاه مجله ،كشور جنوب پزشكي علوم يها دانشگاه گانآموخت دانش
 .60-54 صفحه ،16ه شمار ،9 هدور جهرم، پزشكي
 نياز مناسب الگوهاي ،)1383( ؛ع ،ا ابري، فروغي و ؛س بهرامي،؛ ح ،م يارمحمديان،

 بهداشتي يها شبكه در شاغل كاركنان سازماني نيازهاي سنجش براي سنجي
 .235-227 صفحه سوم،ه شمار سوم، سال پايش.ه فصلنام ،هاناصف استان درماني و
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Abstract 
 
In knowledge-based economy, learning has become one of the most important 
criteria for continuation of organizational effectiveness and acceleration in 
developmental management. Currently, training, development and education of 
each employee in organizations is considered obligatory to maintain 
competitiveness in the global arena, and increased ability of organizations through 
learning during the work is a widely-accepted fact. The present study is applied in 
terms of goal and descriptive-analytical in terms of methodology of research. The 
statistical population includes all employees of North Khorasan Technical and 
Vocational Training General Department, whose performance was investigated 
through random sampling. Analysis of the findings of the study through SPSS 
software, version 17, shows that all components of the study are supported and, in 
other words, there is a positive and significant relationship between the results of 
learning from training programs and work experiences among the employees of 
North Khorasan Technical and Vocational Training General Department. In 
addition, in data analysis, Friedman test was used to prioritize the components 
existing in the hypotheses. As a result, communication and interpersonal skills had 
the highest average in learning technique through work experiences, while 
recognition had the lowest average. Managers may use these results for recruiting 
those individuals with multiple work experience in connection with the scope of 
their organizations's activity, as well as for planning and designing training 
courses towards learning the human resources of their organizations.       
 
KeyWords: Training, Learning, Experience, North Khorasan Technical and 
Vocational Training General Department. 
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Introduction 
 
In the organizational environment, the employees mostly perform learning 
process during their work and or by means of training programs. 
Experimental observations, which compare type and spread of learning by 
these two methods, are limited, and thus coducting this study can be 
valuable. This study reports on the results from the study carried out for 
investigation of two main questions of the research: 
� What are differences and similarities of the results of learning from job 
experiences and formal training programs?  
� Which technique is better?  
The respondents were asked to rate five results of learning from job 
experiences including recognition, work knowledge, communication and 
interpersonal skills, quantity and quality of work, independence and 
flexibility in connection with formal training programs, using a five-point 
scale. Since different individuals learn through different methods, the 
present study aiming at investigation of the results of learning from 
training programs and work experiences among the employees of North 
Khorasan Technical and Vocational Training General Department, 
attempts to compare the effectiveness of each of these two learning 
methods. Thus, the principal issue of the present study is lack of 
recognition of the difference between these two methods with respect to 
effectiveness and efficiency of the employees as human resources of the 
organization. 
 

Theoretical Fundamentals 
� Training Concept 
Generally speaking, training refers to transferring useful, efficient, and 
invaluable information to a group of individuals in order to use those 
information for growth and development of their life and organization, as 
well as for earning income. In order to be efficient and effective, all 
training programs must be provided based on education assessment. 
Before real training occurs, the training manager should determine whom, 
what, when, where, why, and how he / she trains. For this purpose, the 
training manager must analyze the information as best he / she can . 
(Memarian ,2009) 
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� Training Planning 
In summary, planning refers to determining the distance between the status 
quo, desired situation, and identification of the ways for achieving the goal 
(desired situation). In the modern age, planning on all cases is one the 
inevitable requisites for the survival of organizations and even the human 
communities. Planning is considered as a very effective and efficient 
means and perhaps the only way for achieving any goal. Training planning 
is the most important and first duty of managers and supervisors, and the 
managers and supervisors ignoring this important thing, will increase, in 
fact, the vulnerability of their organization to the environmental changes 
.(Sarov B, Neumann L, Herman Y, Naggan L ,1988) 
 
� Training Evaluation Process 
Training evaluation is the process of gathering, investigating, and using the 
information about the training program in order to improve learning of the 
trainees. Evaluation is a continuous and repeatitive process, the results of 
which are used to improve the training program. Program improvement 
requires a careful stage-by-stage planning. An evaluation process cycle 
includes the following stages : (Miller, R. L ,2002) 

� Determine the mission or general goals of the program 
� Define the program achievements 
� Select the program evaluation ways 
� Collect the necessary data 
� Analyze the collected data 
� Use the results in order to improve the program 

 
Evaluation of training programs, specially in its first execution cycle is a 
sensitive, extensive, and time-consuming process. Hence, to optimally 
perform the evaluation process, individual work should be avoided, and 
some faculty members execute this process as a group .(Miller, R. L. and 
Olds, B. M ,2002) Successful execution of the evaluation process needs an 
organized managerial and executive structure with necessary authorities. 
For this purpose, it is suggested that a training program evaluation 
committee is formed to assess the individuals' need for learning a special 
skill . (McGourty, J., Shuman, L., Besterfield-Sacre, M., Atman, C., 
Miller, R., Olds, B., Rogers, G. and Wolfe, H ,2002) 
 
� Work Experience 
Work experience is developed as an obligatory form of learning, which, in 
fact, provides an opportunity for testing skills and behaviors in different 
situations. Neo (2002) defines work experiences as "the relations, 



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

471 
problems, demands, duties and or other characteristics the employees face 
at work". What has been tested by others and or any event occurred in the 
past, whether good or not, is an experience whose consequences and 
results can be used today under similar conditions, without that event and 
its related errors are repeated. Always, those who use the others' 
experiences success, because they can obtain the best result at the least 
time by saving time and energy. 
 
� Learning At Work 
Different researchers offered different definitions of learning at work, with 
different emphases: 
Rylatt (1994) defines learning at work as "powerful and contnuous 
progress of the employee in direction of business process of the 
organization". His definition emphasizes the issue of employees progress 
and business achievements. Hiliday and Retallick (1995) provided another 
definition of learning at work: "the process of learning acquired by any 
employee and or a group of employees working in a certain place". Mattew 
(1999) defines learning at work as "the process of a targeted learning 
towards achieving the results suitable for individual and organization". 
These results must educate continuous development of both individual and 
organization at present and in future and in the context of organizational 
goals and individual job development. Indeed, this learning method will 
facilitate current and next development of the organization . (Taheri, 2008) 
The above definitions make us conclude that the results of learning at work 
can be proportional to meeting individual and organizational needs in 
future. This provides the possibility of more flexibility of the employees to 
adapt themselves to new and challenging duties, help the organization to 
properly design job and training with respect to a dynamic and competitive 
business environment. 
 
� North Khorasan Technical and Vocational Training General 
Department 
North Khorasan Technical and Vocational Training General Department is 
an institution affiliate of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social 
Welfare. This department was established in the early 2004, following 
integrating three training institutions (Vocational Educations Centers, 
Training Fund, Training Associations, and the departments responsible for 
studying on human resources and employment of the Ministry of Labor 
and Social Affairs) in order to provide technical and vocational trainings 
and educate skilled workforce at the north of Khorasan Province. 
According to the 4th plan for development, this department is responsible 
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for short term technical and vocational trainings. In order to achieving new 
sciences and state-of-the-art technology, as well as keep up with 
international standards, this organization always attempted to extend 
international relations with International Labor Organization (ILO) and 
International Organization for Technical and Vocational Training, and 
different countries of the world. The goals of this organization can be 
pointed as follows: 
 
� Educate skilled and semi-skilled workforce (educate skill-free job 
seekers) 
� Improve the skill of employed workforce 
� Establish and develop entrepreneurship merit 
� Increase self-employment merit 
� Create pre-employment skills in order to decrease job seeking period 
and strengthen job acquisition 
� Create an opportunity for using the global modern skills in the field of 
business 
� Manage and supervise informal skill trainings in private sector and 
support in development of the training centers of the Province. 
 

Methodology of Research 
The present study is applied in terms of goal because it uses the available 
scientific bed and areas and investigate the problems needed by an 
organization. In addition, it is descriptive-analytical in terms of 
methodology. It is descriptive because it uses questionnaire tool, and is 
analytical because, besides description of the status quo, it tests the 
hypotheses given the prediction-based relations. The statistical population 
of the study includes all the employees of North Khorasan Technical and 
Vocational Training General Department. Through a simple random 
sampling, 30 questionnaires were distributed among the employees of 
different departments of this organization. Depending on the present study 
and the theoretical fundamentals of the study, the questionnaire used is 
designed to consist of some questions associated, directly and indirectly, 
with the hypotheses and goals of the study. This questionnaire is high valid 
and reliable because it is of the valid scientific questionnaires (Bateman, 
Wilson and Bingham, 2002), and Cronbach's alpha coefficient was used to 
evaluate its reliability. Its extracted value is 0.9, indicating high reliability 
of the questionnaire. In data analysis with the aid of SPSS software, 
Friedman test was used to determine the priority of the factors affecting 
learning through work experiences. 
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The final questionnaire of the present study measures five principal 
outputs of learning from work experiences using the following definitions: 
� Recognition: an employee feels to be recognized when his / her work is 
appreciated by the others in the organization. Obtaining bonuses, rewards, 
and participation opportunities are the events which make employees feel 
important in the organization. In the questionnaire, three questions are 
allocated for measuring this index. 
� Work knowledge: an employee is recognized to have knowledge about 
his / her work when he / she can do the duties entrusted to him / her 
continuously with the least help of others. In the questionnaire, four 
questions are allocated for measuring this index. 
� Communication and interpersonal skills: an employee with high 
communication skills can communicate the messages accurately to others, 
and when they speak together, he / she listens actively and provides 
feedback more dynamically. An employee who can communicates 
contimuously and properly, he / she acts effectively to establish and 
maintain interpersonal relationships with others. In the questionnaire, five 
questions are allocated for measuring this index. 
� Quantity and quality of work: an employee is expected to be able to 
achieve pre-determined goals, as well as to do the duties entrusted to him / 
her satisfactorily. Therefore, both quantity and quality and efficiency of 
work are the important outputs for the work an employee does. In the 
questionnaire, five questions are allocated for measuring this index. 
� Independence and flexibility: an employee behaves flexible when both 
he / she himself / herself tries to keep up with the changes and encourage 
others to do so. He / she can easily make proper his / her approaches and 
behaviors to be able to work effectively with others for performing 
different purposes. A flexible employee also is independent and cool. He / 
she has a high self-confidence and relies less on others to do work. In the 
questionnaire, five questions are allocated for measuring this index . 
(Besterfield-Sacre, M., LarShuman, Wolfe, H., Atman, C. J., McGourty, J., 
Miller, R. L., Olds, B. M., and Rogers, G. M 2000) 
 
All questions which measure the above indices use a five-point scale from 
1 to 5 indicating "Fully Disagreed", "Disagreed", "Not Applicable", 
"Agreed", and "Fully Agreed". Since the aim of this study is to assess 
direct comparison between the results of learning from training programs 
and work experiences among the employees, each option has two rating 
scales. An example of an option is shown in the following table: 
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Table 1: An example of the questions of the research questionnaire 

Formal Training 
1 2 3 4 5 

My creativity is 
improved 

Work Experiences 
1 2 3 4 5 

 

Hypotheses of Research 
According to the effective components identified in the literature of 
research as well as the questionnaire used, the five following hypotheses 
are offered: 
� Hypothesis 1: There is a positive and significant relationship between 
the component of recognition in work experiences and learning through 
training programs. 
� Hypothesis 2: There is a positive and significant relationship between 
the component of work knowledge in work experiences and learning 
through training programs. 
� Hypothesis 3: There is a positive and significant relationship between 
the component of communication and interpersonal skills in work 
experiences and learning through training programs. 
� Hypothesis 4: There is a positive and significant relationship between 
the component of quantity and quality of work in work experiences and 
learning through training programs. 
� Hypothesis 5: There is a positive and significant relationship between 
the component of independence and flexibility in work experiences and 
learning through training programs. 
 

Hypotheses Test 
� One-Sample T Test 
In one-sample T test, it is assumed that the data is a community sample 
with a special distribution. This test assesses zero hypothesis whether a 
sample belonging to a community has a certain average or not . 
(Ghiyasvand, 2008) We assumed that if the average is an attribute related 
to any variable above 3, that factor is considered as an effective factor. 
In order to compare the average variables, first we should examine the 
normality of variables by means of Kolmogorov-Smirnov test, and if they 
are found to be normal, T test is used to survey the research hypotheses. 
The results of Kolmogorov-Smirnov test, indicating the normal nature of 
the variables, are shown in the following table: 
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Table 2: Results of Kolmogorov-Smirnov test in surveying the normal nature of 

variables distribution 

Variables Surveyed Number Test 
Statistic 

P-
Value 

Test 
Result 

Recognition 
Work Knowledge 

Communication and 
Interpersonal Skills 

Quantity and Quality of 
Work 

Independence and 
Flexibility 

30 
30 
30 
30 
30 

1.109 
0.744 
0.524 
0.835 
0.514 

0.171 
0.637 
0.947 
0.488 
0.954 

Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

 
Given the above table, we see that the p-value obtained for surveying the 
normality of the data in two groups is more than 0.05 in all cases, and thus 
the normality of data distribution is accepted. Now, we can use T test in 
order to test the hypotheses: 
Hypothesis 1: There is a positive and significant relationship between the 
component of recognition in work experiences and learning through 
training programs. 
Given tha fact that the variable of recognition is normal, in order to make 
mean comparison of this variable with the constant 3, we use one-sample T 
test: 
 

Table 3: Results of One-Sample T Test on Recognition 

Number Mean SD T 
Statistic 

Degrees 
of 

Freedom 

P-
Value 

CI of 95% 
for 

Mean 
Difference 

and 
Constant 

3 

30 2.2071 0.61176 -6.079 29 0.000 (-1.06 and 
-0.52) 

 
Given the results shown in the above table, it is seen that the mean of this 
variable is 2.207, and the p-value obtained for comparison of this mean 
with the constant 3 is less than 0.05. So, zero hypothesis that lack of 
difference between the mean and the constant 3 is rejected, and given the 
CI (confidence interval) determined, it can be said that the mean is 
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significantly less than 3. Therefore, the hypothesis 1 is confirmed with a 
CI of 95%. 
Hypothesis 2: There is a positive and significant relationship between the 
component of work knowledge in work experiences and learning through 
training programs. 
Given the fact that the component of work knowledge is normal, in order 
to make mean comparison of this variable with the constant 3, we use one-
sample T test: 
 
 

Table 4: Results of One-Sample T Test on Work Knowledge 

Number Mean SD T 
Statistic 

Degrees 
of 

Freedom 

P-
Value 

CI of 95% 
for 

Mean 
Difference 

and 
Constant 

3 

30 2.3712 0.67638 -4.360 29 0.000 (-0.92 and 
-0.32) 

 
Given the results shown in the above table, it is seen that the mean of this 
variable is 2.37, and the p-value obtained for comparison of this mean with 
the constant 3 is less than 0.05. So, zero hypothesis that lack of difference 
between the mean and the constant 3 is rejected, and given the CI 
(confidence interval) determined, it can be said that the mean is 
significantly less than 3. Therefore, the hypothesis 1 is confirmed with a 
CI of 95%. 
Hypothesis 3: There is a positive and significant relationship between the 
component of communication and interpersonal skills in work experiences 
and learning through training programs. 
Given the fact that the component of communication and interpersonal 
skill is normal, in order to make mean comparison of this variable with the 
constant 3, we use one-sample T test: 
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Table 5: Results of One-Sample T Test on Communication and Interpersonal 

Skill 

Number Mean SD T 
Statistic 

Degrees 
of 

Freedom 

P-
Value 

CI of 95% for 
Mean Difference 
and Constant 3 

30 2.6429 0.75561 -2.217 29 0.038 (-069 and -0.022) 
 
Given the results shown in the above table, it is seen that the mean of this 
variable is 2.64, and the p-value obtained for comparison of this mean with 
the constant 3 is less than 0.05. So, zero hypothesis that lack of difference 
between the mean and the constant 3 is rejected, and given the CI 
(confidence interval) determined, it can be said that the mean is 
significantly less than 3. Therefore, the hypothesis 1 is confirmed with a 
CI of 95%. 
Hypothesis 4: There is a positive and significant relationship between the 
component of quantity and quality of work in work experiences and 
learning through training programs. 
Given the fact that the component of quantity and quality of work is 
normal, in order to make mean comparison of this variable with the 
constant 3, we use one-sample T test: 
 
Table 6: Results of One-Sample T Test on Quantity and Quality of Work 

Number Mean SD T 
Statistic 

Degrees 
of 

Freedom 

P-
Value 

CI of 95% for 
Mean Difference 
and Constant 3 

30 2.4015 0.55075 -2.217 29 0.038 (-0.84 and -0.35) 
 
Given the results shown in the above table, it is seen that the mean of this 
variable is 2.401, and the p-value obtained for comparison of this mean 
with the constant 3 is less than 0.05. So, zero hypothesis that lack of 
difference between the mean and the constant 3 is rejected, and given the 
CI (confidence interval) determined, it can be said that the mean is 
significantly less than 3. Therefore, the hypothesis 1 is confirmed with a 
CI of 95%. 
Hypothesis 5: There is a positive and significant relationship between the 
component of independence and flexibility in work experiences and 
learning through training programs. 
Given the fact that the component of independence and flexibility is 
normal, in order to make mean comparison of this variable with the 
constant 3, we use one-sample T test: 
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Table 7: Results of One-Sample T Test on Independence and Flexibility 

Number Mean SD T 
Statistic 

Degrees 
of 

Freedom 

P-
Value 

CI of 95% for 
Mean Difference 
and Constant 3 

30 2.3485 0.66251 -4.613 29 0.000 (-094 and -0.35) 
 
Given the results shown in the above table, it is seen that the mean of this 
variable is 2.34, and the p-value obtained for comparison of this mean with 
the constant 3 is less than 0.05. So, zero hypothesis that lack of difference 
between the mean and the constant 3 is rejected, and given the CI 
(confidence interval) determined, it can be said that the mean is 
significantly less than 3. Therefore, the hypothesis 1 is confirmed with a 
CI of 95%. 
Finally, it can be said that all of the hypotheses are confirmed. In the 
following table, the results of all hypotheses are provided in order to 
compare different hypotheses: 
 
 

Table 8: Output for Test of Hypotheses and Their Comparison 

Components 

Test Value = 3 

t df Sig, (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Recognition -6.079 29 0.000 -0.79293 -1.0642 -0.5217 
Work Knowledge -4.360 29 0.000 -0.62879 -0.9287 -0.3289 
Communication 

and Interpersonal 
Skills 

-2.217 29 0.038 -0.35714 -0.6922 -0.0221 

Quantity and 
Quality of Work -5.097 29 0.000 -0.59848 -0.8427 -0.3543 

Independence and 
Flexibility -4.613 29 0.000 -0.65152 -0.9453 -0.3578 

� Friedman Test 
 
Friedman test is of the nonparametric tests, whose parametric equivalent is 
intra-case analysis of variance (repeated measures). This test is used to 
compare three or more dependent samples with rating level . (Ghiyasvand, 
2008) In this study, in order to rate the variables of the hypothese 
surveyed, Friedman technique is used. 
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Table 9: The Average Rate Obtained for The Variables According to Friedman Test 

Average Rate Variable Surveyed 
7.74 
5.45 
5.09 
4.6 
3.87 

Communication and Interpersonal Skills 
Quantity and Quality of Work 

Work Knowledge 
Independence and Flexibility 

Recognition 
 
Therefore, the most important factor affecting learning through work 
experiences is communication and interpersonal skills, and the least 
important factor affecting it is recognition. 
 
Discussion and Conclusion 
The purpose of the applied study is, in fact, to practically apply knowledge 
and use scientific theories and rules to access to the results which can be 
scientifically applied. If a study, in spite of limitations and deficits, passes 
a correct and reliable path, it will access to reliable results, by which in the 
real world, part of the existing problems can be solved and or the status 
quo can be improved . (Danaei Fard, , Alvani, Adel, 2004) 
The results obtained from the present study show that communication and 
interpersonal skills have the highest average points among learning 
methods through work experiences, while recognition has the lowest 
average points. This means that the respondents agree that this learning 
method affect their communication and interpersonal skills, but for 
affecting the output, recognition is low effective. In fact, since the training 
programs related to communication and interpersonal skills can be 
conducted for the employees, it is possible that the employees learn little 
thing from this training because interaction with others is not a constant 
thing and depends more on those whom we communicate. Obviously, 
different individuals have different views, personalities, communication 
techniques and interpretations. A single issue may be interpreted 
differently by different individuals. In addition, communication is a 
process that includes individual's nature. Therefore, when conversations 
are around working issues, learning will be inevitable. Work experiences 
help employees to achieve higher standards and more efficiency in the 
place of work.  
This is because experience can show them better and faster ways of doing 
the job. Subsequently, their skills become more and they can do works 
with high quality, indicating that the employees are able to accept new and 
challenging duties entrusted to them. In addition, the results obtained from 
T sign test show considerable general superiority of work experiences over 
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formal training programs. Since having work experience is crucial to doing 
daily repeatitive jobs, recruitment of the workforces with multiple work 
experiences is very important. If the organizations want to encourage 
learning through experience among their employees, they need to open a 
door towards new experiences, supporting their reflection, and supporting 
change of learning into practice.  
By means of learnings from their work experiences, individuals can 
behave in a more flexible way when encountring the problems they face. 
They must make their learning methods proportional to the work 
conditions. The organizations also need to provide their employees with 
more training programs and educational opportunities to enable them to 
learn more. In the modern organizations, in the furtherance of continuous 
progress and improvement, those training programs, which are more 
scientific, real and related to the employees' work, should be designed. 
Formal training programs should be designed for granting fundamental 
knowledge, the first vocational skills, and more important, for developing 
the domain of learning skills, particularly those relating to informal 
learning. 
This study suggests the organizations and their employees to reevaluate 
their approaches to learning in the place of work in order to access to 
synergistic effect of work experiences and formal training programs. 
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